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لمحة عن المراجعات اإلقل�م�ة السا#قة

, أر(ــع مراجعات سا قة
 :شاركت المنطقة الع0(/ة .-

20002005201020152020



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

ومناهج عالنإل منهج�ة المراجعة الدور2ة
 عمل 
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$,
المنطقة الع*(�ة
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وطني



المشاركةمستوى 

اآلل�ات 
الوطن�ة للمرأة

 المؤسسات
الوطن�ة 
لحقوق 
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 والش+اب
والشا#ات

المجتمع 
 �
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 �
Qاء ,$ 3Rالمراجعة اإلقل�م�ة



الخطوات المت+عة

المذكرة التوجيه�ةإصدار 
بناء قدرات الدول ع/ كتا#ة 

 التقار2ر الوطن�ة
 دعم فV$ م+ا3R للدول الع*(�ة

عقد اس9شارات إقل�م�ة مع المجتمع 
� والمنظمات الوطن�ة لحقوق 

$Oالمد
 االLسان

عقد اس9شارات إقل�م�ة مع الش+اب  
اء لمناقشة مسودة  YZعقد اجتماع خ

 التق*2ر اإلقل��� 

 التق*2ر اإلقل��� 
عرض الخطوات المت+عة وأهم 
� اإلسك

وا النتائج ع/ لجنة المرأة ,$  
 عقد اجتماع رفيع المستوى

� (الوث�قة الختام�ة  YOاإلعالن العر(  



� قدمت تقار2ر وطن�ة
bVالدول ال



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

التق*2ر اإلقل��� 



الهدف من التق*2ر وتحدeد االنجازات

عA مستوى الدول الع0(/ةتحد>د اإلنجازات والعوائق 

- للنهوض  أوضاع المرأة IJتنف/ذ إعالن ومنهاج عمل ب/ج ,
-.

Sن  عد TUخمسة وع 
W
 .عاما



� التق*2ر اإلقل��� 
مصادر الب�انات ,$

المراجعات الوطن�ة التقار2ر الوطن�ة 
 الطوع�ة 

 $ تقار2ر العدالة ب&%
 $ والقانون الجiس&%  

ب�انات إحصائ�ة 
فرها إدارة اقل�م�ة تو 

 �
اإلسكوا اإلحصاء ,$  

ب�انات إحصائ�ة 
إقل�م�ة توفرها 

منظمات أمم متحدة



مضمون التق*2ر

, المنطقة الع0(/ة : القسم األول
اإلطار العام لوضع المرأة .-

 �
$Oالمذكرة التوجيه/ة الخاص] : القسم الثا ,

- المرأة وSعتمد التبSaب الذي ورد .- IJتمك ,
ة >عرض للتقدم المحرز .-

ضمن ستة أ عاد 25+ استعراض ب/جن  

-  :القسم الثالث IJر الجهات والمؤسسات المعن/ة  مسار إعالن ومنهاج ب/جSaشاء وتطgإ ,
. جهود دول المنطقة .-  

جهود الدول لتوف�I الب/انات المصنفة  حسب الجiس: القسم الرابع  

, lساعد دو : القسم الخامس
mnقدم التوص/ات الSات الوطن/ة واإلقل/م/ة وSaز األول ��Sل >حلل الدروس المستفادة و

- خالل السنوات المقqلة IJسiالج - IJعملها لتحقيق المساواة ب ,
. المنطقة .-  



ما eقدمه التق*2ر

اتجاهات
إقل�م�ة

#عض األمثلة 
من التقار2ر 

الوطن�ة 
 لإلنجازات

ب�انات إقل�م�ة 
المرأة اقعلو 

� المنطقة
$, 



عالقة المراجعة اإلقل�م�ة #المراجعة العالم�ة

تقارSر
وطن/ة   

2019مايو / أ>ار

- العام للجنة وضع  IJر األمS0تق
, دورتها الرا عة والست

ونالمرأة .-  
2020مارس / آذار

, الموحد �vوث/قة ختام/ة حول الموقف العر 
 ,

-vن الثاS TUl / 2019نوفم��
اجتماع الجمع/ة العامة لألمم المتحدة

2020س|تم�� / أ>لول  
للخروج ب~عالن رئا{, 



أول2sات المنطقة الع*(�ة

69.23
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iالعنف ضد ال Aساء القضاء ع
 والفت/ات

/ل المشاركة الس/اس/ة والتمث
 الس/ا{, 

-  مو  Iجب المساواة وعدم التمي�
 القانون والتمكن من العدالة

 ,
, العمل و الحقوق .-

 الحق .-
كفجوة األجور (مجال العمل 

-  ا ّ Iوالتم� ، - IJسiالج - IJب ,
-nلمه

 ,
-nوالتقدم المه( 

األعمال الS0اد>ة للمرأة 
 ومؤسسات المرأة



� الموحد YOوث�قة ختام�ة حول الموقف العر 



� الموحد YOامةع(أهم التوص�ات : وث�قة ختام�ة حول الموقف العر(   

 تطوير وإقرار السياسات
واالستراتيجيات وخطط 

العمل تهدف إلى النهوض 
بأوضاع المرأة

متابعة مراجعة وتطوير 
 التشريعات الوطنية لتكون

أكثر انسجاما مع االلتزامات 
 الدولية

إطالق مبادرات ابتكارية 
واالضطالع بأنشطة 

وبرامج لوصول المرأة 
والفتاة إلى الخدمات 
 التعليمية والصحية

دعم وتحفيز منظمات 
المجتمع المدني في عملها 
لتعزيز دور المرأة وتحقيق 

المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة



� الموحد YOاصةخ(أهم التوص�ات : وث�قة ختام�ة حول الموقف العر( 

االستمرار في مراجعة 
ها التشريعات الوطنية لتطوير

وتعديلها وإلغاء كافة أشكال 
التمييز ضد المرأة

تعزيز االلتزام بقرارات 
مجلس األمن حول المرأة 
والسالم واألمن وتطوير 

الخطط الوطنية ذات الصلة 

دعوة مجلس األمن إلصدار 
قرار جديد الحق للقرار 

يتناول تأثير االحتالل  1325
اإلسرائيلي على وضع المرأة 

في دولة فلسطين 

االستمرار في معالجة ورفع 
الوعي حول األنماط 
زية االجتماعية السلبية والتميي

االستمرار في مراجعة 
سياسات وبرامج الحماية 
االجتماعية لضمان تكاملها

 متابعة ومعالجة التفاوتات في
ق مستويات التنمية بين المناط

بشكل متساو 

استمرار العمل على ضمان 
وصول المرأة لمواقع صنع 

القرار

متابعة دعم وتطوير عمل 
اآلليات الوطنية المعنية 

بشؤون المرأة وتخصيص 
الموارد المالية والكفاءات 

البشرية وبناء قدراتها

ستمرار في تطوير نظم اال
المعلومات والبيانات 

اإلحصائية المفصلة حسب 
الجنس 

 االستمرار في العمل المشترك
على المستوى العربي وتعزيز 

الشراكات اإلقليمية والدولية



شكرا لحسن االستماع


