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 الدورة التدريبية حول 

ز ضد المرأة   مهارات اعداد التقارير المرفوعة إىل لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميي 

 السودان جمهورية و  المغرب العرب   لفائدة دول 

 كلمة افتتاحية 

  د. 
  ، مهريناز العوضز

ز
ز والسكان والتنمية الشاملة ف ز الجنسي   اإلسكوا مديرة مجموعة العدالة بي 

/ يناير   12  
 2021 كانون الثابز

 

 األستاذة نهلة حيدر، عضوات لجنة سيداوومعالي  معالي الوزيرة/ عيشه فال فرجس

 مديرة منظمة المرأة العربية فاديا كيوان،  الصديقة الدكتورة

 السيدات والسادة ممثلي الدول العربية المشاركة 

 

 ، جميعا صباح الخير 

 

ي البداية أن 
ي أرحب بكم و أأود ف 

ممثىل    لبناء مهاراتالدورة التدريبية هذه  شكركم عل قبول المشاركة ف 

ي  من دول    والمؤسسات الحكومية وغي  الحكومية المعنية  الوطنية للمرأة  تاآلليا وجمهورية  المغرب العرب 

ز ضد المرأةإل   السودان  . )سيداو(  عداد التقارير المرفوعة إىل لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميي 

 

از أعي  أود أن كما  ي آسيا )اإلسكوا(  عن اعي   اكبلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب  مع   تها شر

الدكتورة فادية كيوان تبذل   أن . فالحقيقةسلسلة من الدورات التدريبيةهذه المنظمة المرأة العربية لتنفيذ 

   ، مما يعظم األثر. لضمان توحيد الجهود وبناء عالقات وطيدة بير  المنظمات الدولية ا فائق ا جهد

 

ي ظل ظروف استثنائية  
ي ف 
ي السابق عل تنظيم مثل هذه الدورات وجها لوجه، ولكن لقاؤنا اليوم يأب 

تعودنا ف 

ي القت بظاللها عل األوضاع الصحية واالقتصادية واالجتم19-فرضتها جائحة كوفيد
ي جميع  ، الت 

اعية ف 

اضيا  بلدان العالم. وبالرغم من هذه الظروف، سعينا جاهدين ال مواصلة تنظيم هذه الدورات ولكن افي 

 نضمن تعميمها عل معظم الدول العربية.  هذه المرة حت  
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 السيدات والسادة 

م بتقديمالدول العربية    أغلببالرغم من أن   اء معها وتكونت تقارير الدورية ال لجنة سيداو  ال  تلي  
ّ
والتفاعل البن

ي هذا المجال، فإن هذه الدور 
اكمة ف  ة مي  ي دعم  ةلها خي 

ي جهالتدريبية تساهم بشكل كبير ف 
دها و الدول ف 

ي تطوير آليات    ، كما تسهمتحسير  جودة التقارير المقدمةلتطوير و 
.  المتابعة للتوصيات الصادرة عن اللجنةف 

ي لجنة سيداو، األستاذة  وسيكون لحضور  
ي أعمال اللجنة   فرجس  وزيرة عيشةالحيدر و نهلة  عضوب 

أثر هام ف 

 . ما بعد صدور التوصياتوتوقعاتها من الدول 

 

ي العام  تلقد أن
. قدمت    سنة عل صدور   25المراجعة الدورية بعد  من    2020هينا ف  إعالن ومنهاج عمل بيجير 

ي دولها. وبشكل دولة عربية تقارير وطنية  21خالله 
غنية بالمعلومات عن واقع النهوض بأوضاع المرأة ف 

وأهداف التنمية  2020الطوعية حول تنفيذ خطة عمل  ةلتقارير الوطني االدول العربية قدم بعض سنوي ت 

أمام   ، هذا باإلضافة ال االستعراض الدوري الشامل الذي تشارك فيه الدول كل أرب  ع سنواتالمستدامة

  نسان. مجلس حقوق اإل 

 

ي عملية اعداد التقارير  ونحن نجد أن 
وري ف  ابط بير  هذه األطر الدولية ض  ي عل الي 

اتباع نهج شمولي مبت 

 من شأنه أن يعزز التآزر بير  صكوك حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة و أن الدورية المرفوعة، اذ 
 
قياس   أيضا

ي هذا اإلطار 
امات الدولة ف  ي تنفيذ الي  

يحمي الذاكرة المؤسسية ويسهل عل الدولة . كما أنه التقدم المحرز ف 

امج ذات الصلة  اتيجيات وخطط العمل الوطنية والي  مما المنسجمة مع األطر الدولية صياغة االسي 

. سينعكس إيجابا عل تعزيز وحماية حقوق المرأة والفتاة عل المستو  ي والمحلي
 ى الوطت 

 

 الحضور الكريم  

ي إعداد و آلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة  ل
تنسيق مسار كتابة تلك التقارير بشكل تشاركي مع دور هام ف 

ي ومؤسسات أكاديمية،  
ها مختلف أصحاب المصلحة من جهات حكومية ومجتمع مدب  ،    .  وغير يجب وبالتالي

ي عمليات إعداد التقارير، وكذلك ابراز نسبة التقدم  اآلعلينا تضمير  جميع 
ليات الوطنية الخاصة بالمرأة ف 
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ام وحماية حقوق المرأة اإلنسانية   ي مجال احي 
ي كافة التقارير الوطنية  المحرز ف 

وذلك بالبناء عل المعلومات ف 

ي 
 . توفرها التقارير المختلفة المقدمة للجهات الدوليةالت 

 

ز أهمية ي    ومن هنا تي 
ي قدرات تلك اآلليات لضمان استمرارها  دعم بناء  االستثمار ف 

بذل هذا الجهد وبأسلوب    ف 

ي الموضوعات ومواعيد تقديمها. 
ي تتقاطع مع بعضها البعض ف 

ي   يرفع عنها عبء كتابة التقارير الت 
ونحن ف 

ي تطوير قدراتها من خالل برامج 
ي اإلسكوا حريصير  أن نرافق الدول ف 

ي والتقت 
ي نقدمها  العون الفت 

للدول الت 

اماتها الخاصة برفع تقاريرها واستعراضاتها الدورية، لمساعدتها عل االعربية   ونخص بالذكر لنهوض بالي  

، اال سيداو، و لجنة تقارير  ي تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجير 
ستعراضات الوطنية حول التقدم المحرز ف 

 ية المستدامة.   واالستعراضات الوطنية الطوعية حول تنفيذ أهداف التنم

 

ي هذه للتأكيد 
ي هذه الدورة التدريبية، تعهدنا عل    هذا وأود أن أنتهز فرصة مداخلت 

كاء ف  ، سواء كإسكوا، أو كشر

ي لدول المنطقة عل 
اماتها الدولية الخاصة بحقوق المرأة لتنفيذ االعربية مواصلة دعمنا الفت  والمساواة لي  

ي ضبطتها بير  الجنسير  
 . اإلعالنات والمواثيق والعهود واالتفاقيات الدوليةوالت 

 

ا، أ    ومفيدة ناجحة لكم ورشة عمل تدريبيةمت  توأخير

 شكرا لكم عل حسن االصغاء و 

 


