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أوالً :الملخص التنفيذي
الجهة الطالبة:

مجلس شؤون األسرة في المملكة العربية السعودية.

موضوع المهمة:

تنظيم ورشة عمل تشااورية حاول االساتعرا الاوطني المتعلاق بتنفياذ ععا ن ومنهاا
عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما ا بالتعاون مع مجلاس شاؤون األسارة فاي المملكاة
العربية السعودية ،وتنفيذ جميع الجلسات الموجودة في جدول األعمال.

المدة الزمنية:

يومين ( )02بتاريخ  11-10نيسان /أبريل .2019

الشروط المرجعية  -تعزيااز عدراك دولااة المملكااة العربيااة السااعودية للمبااادا التوجيهيااة الخاصااة ب عااداد
االساااتعرا الاااوطني المتعلاااق بتنفياااذ ععااا ن ومنهاااا عمااال بيجاااين بعاااد خمساااة
للمهمة:
وعشرون عاما ا
 تحديد دور مختلف الجهات الحكومية كمصدر للمعلومات والبيانات المغذية للتقرير استعمال المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني التاي أعادتهااألمم المتحدة كمرجع أساسي وركيزة رئيسية للمداخ ت والجلسات المكونة لجدول
األعمااال الخاااص بالورشااة الااى جان ا المراجااع والمنشااورات التااي أعااد ا مركااز
المرأة لدى اإلسكوا في مجال تنفيذ عع ن ومنها عمل بيجين.
أ م النتائج:

-

أ م التوصيات:

مناقشة المسودة األولى من التقرير المتعلق بتنفيذ ععا ن ومنهاا عمال بيجاين بعاد
خمسة وعشرون عاما ا ماع  14مشااركا ا مان بيانهم  12عناا و  02ذكاور ،ممثلاين
عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني في المملكة العربية السعودية.
تحديد الفجوات الخاصة بالبيانات وكيفية الحصول عليها.
االتفاق على الخطوات المستقبلية الستكمال مسار اعداد التقرير وتسليمه رسميا الى
االسكوا في التاريخ المحدد.
استعمال المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني التاي أعادتها
األمم المتحدة كمرجع أساسي وركيزة رئيسية للمداخ ت والجلسات المكونة لجدول
األعمال الخاص بالورشة.

 متابعة مسار استكمال التقرير الوطني وتساليمه فاي التااريخ المحادد ( 1أياار /ماايو )2019الى االسكوا.
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ثانياً :المقدمة
الوطني المتعلق بتنفيذ عع ن ومنها عمل
يتأتى تنظيم ورشة العمل التشاورية حول االستعرا
بيجين بعد خمسة وعشرون عاما ا في عطار الجهود التي تبذلها اإلسكوا لدعم الدول العربية في استعداداتها
إلجراء االستعراضات الوطنية حول التقدم المحرز في تنفيذ عع ن ومنها عمل بيجين بعد خمسة وعشرون
عاما ا على عقراره ،وذلك بغر ععداد التقرير اإلقليمي الموحد للمنطقة العربية الذي ستقوم اإلسكوا ب عداده
بالشراكة مع يئة األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية والذي سيعر ضمن أعمال اجتماعات لجنة
وضع المرأة في دورتها الرابعة والستين في آذار /مارس  2020في نيويورك.
بالشراكة مع مجلس شؤون

وعقدت ذه الورشة يومي  11-10نيسان /أبريل  2019بمدينة الريا
األسرة في المملكة العربية السعودية .وتهدف الورشة على:
• مناقشة المسودة األولى من التقرير المتعلق بتنفيذ عع ن ومنها عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما ا
مع عدد ممث عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني في المملكة.
• االتفاق على الخطوات المستقبلية الستكمال مسار اعداد التقرير وتسليمه رسميا الى االسكوا في التاريخ
المحدد.
وقد قام مركز المرأة خ ل ذه المهمة بتقديم أربع ( )04مداخ ت متعلقة ب ع ن ومنها عمل بيجين
والمراجعة الوطنية الشاملة والمبادا التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية بالتركيز على األولويات
واإلنجازات والتحديات والعوائق خ ل السنوات الخمس الماضية (أي من  2014على  ،2019أو السنوات
الخمس منذ االنتهاء من التقرير األخير) واألولويات المستقبلية ،والتقدم المحرز عبر مجاالت اال تمام الحاسمة
االثني عشر ،والبيانات واإلحصاءات والخطوات المستقبلية وتوزيع األدوار وذلك بالرجوع الى المذكرة
التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني والتي كانت المرجع األساسي والركيزة الرئيسية
للمداخ ت والجلسات المكونة لجدول األعمال الخاص بالورشة.
كما أدار مركز المرأة ست ( )06مجموعات عمل حول المواضيع التي سيغطيها التقرير الوطني بما في ذلك:
التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل ال ئق؛ والقضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات
االجتماعية؛ والتحرر من العنف والوصم والقوال النمطية والعنف ضد المرأة؛ ومشاركة والمساءلة
والمؤسسات المراعية لمنظور النوع االجتماعي؛ والمجتمعات المسالمة التي ال يهمش فيها أحد؛ والحفاظ على
البيئة وحمايتها واص حها .وقد ناقش المشاركون النسخة األولية للتقرير والمعلومات والبيانات التي جاءت فيها
وتحديد الفجوات الخاصة بها وكيفية الحصول عليها وذلك بهدف تحسين جودة التقرير وتسهيل استكمال مسار
اعداده.

ثالثاً :الشروط المرجعية
ضمن عطار عمل عدارة مركز المرأة في اإلسكوا الهادف على رفع صورة اإلسكوا من خالل بناء المزيد
من الشراكات االستراتيجية والعالقات المؤسسية طويلة األمد مع الشركاء الوطنيين في المنطقة العربية في جميع
المجاالت الخاصة بموضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،دفت المهمة االستشارية الى تحقيق ما يلي:
 -1تعزيااز عدراك دولااة الجمهوريااة الموريتانيااة للمبااادا التوجيهيااة الخاصااة ب عااداد االسااتعرا الااوطني
المتعلق بتنفيذ عع ن ومنها عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما ا
 -2تحديد دور مختلف الجهات الحكومية كمصدر للمعلومات والبيانات المغذية للتقرير
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 -3اسااتعمال المااذكرة التوجيهيااة للمراجعااات ال شاااملة علااى المسااتوى الااوطني التااي أعاادتها األماام المتحاادة
كمرجع أساسي وركيزة رئيساية للماداخ ت والجلساات المكوناة لجادول األعماال الخااص بالورشاة الاى
جان المراجع والمنشورات التي أعد ا مركز المرأة لدى اإلسكوا في مجال تنفيذ عع ن ومنهاا عمال
بيجين.

رابعاً :األنشطة المنفذة
قام مركز المرأة خ ل ذه المشاركة بتقديم خمس ( )05مداخ ت نظرية متعلقة بموضوع عع ن ومنها عمل
بيجين في تقاطعه مع أجندة التنمية المستدامة تخللتها ست ( )06مجموعات عمل كاآلتي:
أ .إعالن ومنهاج عمل بيجين والمراجعة الوطنية الشاملة (وهي جلسة شملت مقدمة تعريفية بمجاالت
االهتمام الحاسمة االثني عشر الخاصة بإعالن ومنهاج عمل بيجين وتقاطعهم مع أهداف التنمية
المستدامة واإلطار الدولي لحقوق االنسان بما في ذلك اتفاقية السيداو ،الى جانب آليات المراجعة
على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني .كما شملت هذه الجلسة مداخلة نظرية حول المبادئ العامة
المتعلقة بالمراجعات الوطنية الشاملة ومناقشة واالتفاق على األهداف والمنهجيّة والهيكليّة العامة
للتقرير؛ ومسار اعداده؛ والنشاطات المرافقة لذلك).
ب .المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية :بما فيها القسمين األولين من المذكرة التوجيهية،
كاآلتي:
▪ القسم األول :األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق (تقديم عرض نظري حول القسم
األول من المبادئ التوجيهية بالتركيز على األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق
خالل السنوات الخمس الماضية ،أي من  2014إلى  ،2019أو السنوات الخمس منذ
االنتهاء من التقرير األخير ،واألولويات المستقبلية).
▪ القسم الثاني :التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر (تقديم عرض
نظري حول القسم الثاني من هيكل االستعراض الوطني والخاص بالتقدم المحرز عبر
مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر لمنهاج عمل بيجين وعالقتها بتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة)
ت .البيانات واإلحصاءات والخطوات المستقبلية وتوزيع األدوار (وهي جلسة خصصت لمناقشة نوعية
البيانات واإلحصاءات وكيفية الحصول عليها ومصادرها والخطوات المستقبلية لإلعداد التقرير
والجدول الزمني وتوزيع األدوار).
كما احتوى جدول األعمال على جان عملي انقسم من خ له المشاركون الى ست ( )06مجموعات
عمل حول المواضيع التي سيغطيها التقرير الوطني بما في ذلك:
▪ التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل ال ئق؛
▪ القضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية؛
▪ التحرر من العنف والوصم والقوال النمطية والعنف ضد المرأة؛
▪ مشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور النوع االجتماعي؛
▪ المجتمعات المسالمة التي ال يهمش فيها أحد؛
▪ الحفاظ على البيئة وحمايتها واص حها.
وقد قدم المشاركون م حظاتهم وتوصياتهم حول المسودة األولية للتقرير.
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خامسا :االستنتاجات واالقتراحات
تفاعلاات المشاااركات والمشاااركون مااع جميااع جلسااات الورشااة ،وأثااروا النقاااش خاصااة باالعتماااد علااى مجااال
اختصاص وتدخل الجهات التي يمثلونها .كما قدموا م حظاتهم وتوصياتهم بناء على مراجعتهم للمسودة األولية
للتقرير والتي التزم الفريق العامل على اعداده بأخذ ا بعين االعتبار وتضمينها.
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مرفق 1
الئحة المشاركين
ورشة عمل تشاورية حول
"االستعراض الوطني المتعلق بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين"
مجلس شؤون االسرة ،المملكة العربية السعودية
الخميس 10 ،نيسان/ابريل 2019
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مي سعد البدراني
ندى يحي العيطي
ماجد عبدهللا المرزوقي
عبد الحكيم الخميس
ضي الضويان
منى المطيري
سلمى الراشد
اثير الجربوع
لجين الخصيل
هند المريبض
د .أمل فطاني
جواهر بنت عبدالعزيز آل سعود
شهد عبد العزيز الخليفة
هيفاء الغيث

وزارة اإلسكان
وزارة االقتصاد والتخطيط
وزارة االسكان
وزارة االقتصاد والتخطيط
وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة الخدمة المدنية
جمعية النهضة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
لجنة المرأة/جامعة الملك سعود
الهيئة العامة لإلحصاء
عضو مجلس إدارة هيئة حقوق االنسان وممثلة الهيئة في مجلس االسرة
وزارة الخارجية
جمعية مودّة
وزارة الخارجية
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