
 

 

 
    

 

 
 
 

 تقريــر
 اجتماع فريق الخبراء لمراجعة التقرير اإلقليمي

 حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما
 



 موجــز

آسيا )اإلسكوا( بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة  يعقدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب
وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، اجتماع فريق  للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد مسودة الخبراء لمراجعة 
في بيت األمم المتحدة في بيروت.  2019أيلول /سبتمبر  26و 25خمسة وعشرين عاما في يومي 

وناقش هذا االجتماع مسودة التقرير اإلقليمي متناوالً منهجية المراجعة وتقارير الدول العشرون التي 
عرضت نتائج ، وكذلك إعدادهومراحل اإلقليمي كونت البنية األساسية للتقرير، وآلية تطوير التقرير 

. ُعقد هذا االجتماع الدورية المراجعة عملية شباب للمساهمة في إثراءالمجتمع المدني وال االستشارات مع
الدول على مستوى اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة وهيئات  وممثالت بمشاركة واسعة من ممثلي
 عن المجتمع المدني.وممثالت ممثلين إلى حقوق اإلنسان، باإلضافة 

 
تطور نوعية في ال، وكذلك القفزة الذي قدمهبثراء التقرير وعمق التحليل والمشاركات أشاد المشاركون 

مختلف األصعدة  في الدول العربية علىتمكينها واألطر التشريعية والسياسية الداعمة لحقوق المرأة 
سواء في مجاالت  التقدم المحرز،والمشاركات خالل الخمسة سنوات الماضية. كما تدارس المشاركون 

التحرر من العنف والقوالب وتعزيز نُظم الحماية والخدمات االجتماعية، والتنمية الشاملة ومكافحة الفقر، 
 لتمكين المرأة ةالملحوظ جهودالوالمشاركات المشاركة والنزاع والبيئة. وقد ناقش المشاركون والنمطية، 
 ً تفاوت للالمجاالت، مع اإلشارة  بعضقدم الخجول في وتعزيز الخدمات االجتماعية، وكذلك الت اقتصاديا

و غير أخاصة تلك التي تعاني من األزمات سواء بشكل مباشر  ،الملحوظ في التقدم المحرز بين الدول
 مباشر.

 
المساواة متعلقة ب ذات جودة عالية أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز توافر بياناتإلى كما افضى النقاش 

جم مع أدوات قياس التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دعم جهود بما ينس بين الجنسين
المرأة وقدراتها على التعاطي مع التحديات القائمة والصاعدة، وكذلك أوضاع نهوض بلاآلليات الوطنية ل

 .لألعوام الخمسة القادمة لصياغة خطةخيارات التعاون للتطرق للقضايا المشتركة والعابرة 
 

يتضمن هذا التقرير عرضاً موجزاً للمداوالت التي جرت في هذا االجتماع والمالحظات الرئيسية على 
 التقرير. مسودة

 

 

 
 مقدمـة

 
في إطار مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاماً،  .1

  E/RES/2018/8المتحدة في قراره رقمطالب المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم 
من جميع الدول إجراء عمليات استعراض شاملة على الصعيد الوطني للتقدم المحرز وللتحديات 
التي تواجه الدول في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين. كما طلب المجلس من اللجان اإلقليمية 

دراج نتائجها ضمن االستعراض الخمس التابعة لألمم المتحدة إجراء استعراضات إقليمية، إل



ً والذي ستقّدمه لجنة وضع  الدولي لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما
 . 2020مارس من العام  المرأة في دورتها الرابعة والستين في شهر آذار /

 
آسيا )اإلسكوا(  يوفي هذا السياق، عقدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب .2

وجامعة الدول العربية  بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ومنظمة المرأة العربية، اجتماع فريق الخبراء لمراجعة التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في 

أيلول / سبتمبر  26و 25تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما في يومي 
 في بيت األمم المتحدة في بيروت. 2019

 
عرض ومناقشة مسودة التقرير اإلقليمي حول التقدم المُحرز في تنفيذ إلى هدف هذا االجتماع  .3

 – 2014إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية خالل السنوات الخمس الماضية )
الوطنية التي قدمتها الدول، مع تسليط الضوء  التقارير الذي تم تطويره اعتمادا على( و2019

ً في المنطقة ذات  على المحاور الرئيسية إلعالن ومنهاج عمل بيجين والقضايا األكثر إلحاحا
العالقة. وتم التركيز في هذا االجتماع على دراسة استنتاجات التقرير اإلقليمي وتعميق المعرفة 

في تحديد التقدم المحرز وتبرير أسبابه، بما يساهم  حول مخرجات المراجعة اإلقليمية؛ والمشاركة
في تعزيز الجهود العربية نحو تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ غايات منهاج عمل بيجين وأجندة 

صياغة إلى ، وكذلك أوجه القصور والتحديات. كما أفضى هذا اللقاء 2030التنمية المستدامة للعام 
 (.30للسنوات الخمس القادمة )نحو بيجين  توصيات التقرير ووضع رؤى إقليمية

 

 مواضيع البحث والمناقشة

 

منهجية المراجعة لخمسة وعشرين عاما -ألف   
 

قامت د. مهريناز العوضي، مديرة مركز المرأة في اإلسكوا، بتقديم المنهجية التي تم اعتمادها في  .4
عاما. في بداية  25إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد  المراجعة اإلقليمية للتقدم المحرز في تنفيذ

العرض، بدأت العوضي بتقديم نظرة تحليلية للمراجعات اإلقليمية والتقارير السابقة مبرزة السلبيات 
تقديم بيانات وطنية يصعب مقارناتها على المستوى  في المراجعات السابقة والتي تمحورت في

ية وعدم تحديد اتجاهات إقليمية، واعتماد التقارير اإلقليمية اإلقليمي، والتركيز على األمثلة الوطن
المتعلقة باالعتماد في المراجعات السابقة اإليجابيات  . كما أبرزتعلى أسلوب سردي وليس تحليلي

نهج تشاركي بدرجات متفاوتة وإصدار بيانات ختامية تحدد موقف  يتبنّ على التقارير الوطنية و
بما في ذلك الحالي بعة في اعداد التقرير اإلقليمي نت الخطوات المتّ ا بيّ موحد للمنطقة العربية. كم

دعم فني مباشر تقديم إصدار المذكرة التوجيهية، وبناء قدرات الدول على كتابة التقارير الوطنية، و
للدول العربية، وعقد استشارات إقليمية مع المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لحقوق االنسان، 

وما تشارات إقليمية مع الشباب، وعقد اجتماع خبراء لمناقشة مسودة التقرير اإلقليمي، وعقد اس
على لجنة المرأة في اإلسكوا، ويتبع التقرير عرض الخطوات المتبعة وأهم نتائج  سيتبع ذلك من

 ذلك عقد اجتماع رفيع المستوى وإصدار الوثيقة الختامية. 
 



حديد اإلنجازات والعوائق التي تشههههههههدها المنطقة العربية وقد ذّكرت بأن الهدف من التقرير هو ت .5
بأوضههههههههاع المرأة بعد  ما من اعالن ومنهاج بيجين، مبيّ  25في النهوض  نات في عا يا نة أن الب

التقرير اإلقليمي تم اعتمادها من مصهههادر مختلفة بما في ذلك، بشهههكل رئيسهههي التقارير الوطنية، 
العدالة بين الجنسهههههههين والقانون، وبيانات الوطنية حول تقارير الوالمراجعات الوطنية الطوعية و

 توفرها منظمات أمم متحدة أخرىإحصهههههههائية اقليمية توفرها إدارة اإلحصهههههههاء في اإلسهههههههكوا، و
وبعض األمثلة من التقارير  . وأكدت على أن ما يقدمه التقرير هو اتجاهات إقليميةمتخصهههههصهههههة

ية لوضهههههههع  نات إقليم يا لدول، وب جازات ا ية إلن كدت أن التقرير  .المرأة في المنطقةالوطن كما أ
و تجميع للتقارير الوطنية أو عرض لجميع إنجازات الدول أتقديم تلخيص إلى اإلقليمي ال يسههعى 

وتخلفت عن  إلى أن عشهههههرون دولة عربية قدمت تقارير وطنيةوالبيانات الوطنية. كما أشهههههارت 
   تقديم التقرير دولتان )اليمن والصومال(.

 
قدمته  تال العرض، عبر المشهههههههاركون عن شهههههههكرهم على العون الفني الذي ذياش الوفي النق .6

، وأثاروا بعض النقاط الوطنية االسههههكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة خالل مسههههار اعداد تقاريرهم
الخاصة بالتحديات التي واجهوها بسبب صيغة المذكرة التوجيهية واألسئلة الواردة فيها، وأكدوا 

 على ضرورة تفادي هذه الصيغة في المستقبل. 
 

المصطلحات في التقرير اإلقليمي بشكل عام أشار المشاركون والمشاركات إلى ضرورة توحيد  .7
القطاع غير الرسهههههمي أو العمل غير  –الالجئين أو النازحين  –بكر )مثال، زواج القصهههههر أو الم

المنظم( واقترحوا أن يتم إضههافة شههرث أكثر تفصههيال للسههياقات الوطنية نظرا لخصههوصههية بعض 
البلدان العربية مثل سههوريا والعراق وفلسههطين واالشههارة باسههتفاضههة أكبر في مقدمة التقرير إلى 

 . يره على وضع المرأة الفلسطينيةمسألة االحتالل اإلسرائيلي وتأث
 

التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين منذ المراجعة لعشرين سنة -باء  
 

قدم الخبير الدكتور ماجد عثمان، بصههههفته المحرر الرئيسههههي للتقرير اإلقليمي، عدد من العروض  .8
التي لخص من خاللها التقدم المحرز في سههههتة محاور تباعاً لمنهجية المراجعة اإلقليمية. وشههههمل 
كل محور نقاشههاً ألهم اإلنجازات وأسههباب تحققها، وارفق بذلك تحليالً بدافع تكوين اسههتخالصههات 
وتوصههيات واضههحة المعالم لتعزيز التقدم المحرز ما بعد المراجعة لخمسههة وعشههرين سههنة. وقد 
 تمت مناقشة العروض والمداخالت المختلفة ضمن التقرير، والتي تعكسها األربعة محاور التالية. 
 

 وضع المرأة في المنطقة العربية (1)

بدأت هذه الجلسة بعرض عام لوضع النساء في المنطقة العربية من خالل استعراض اإلنجازات  .9
التحديات الرئيسية العامة التي تعيق تحقيق المساواة. إلى التشريعات والقوانين إضافة والرئيسية، 

د من خالل القاء نظرة شهههمولية عن الوضهههع التنموي في المنطقة العربية، أكد الخبير على وجوو
التقرير يركز على  أشههههههار إلى أنتفاوت بين الدول العربية في مجاالت وحجم اإلنجازات ولذلك 

تقارير الدول للتعرف على تفاصهههههههيل وحجم اإلنجازات إلى يمكن الرجوع واالتجاهات اإلقليمية 
لكل دولة. شدد الخبير على ان استعراض اإلنجازات الرئيسية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين 

ً تم تصهههنيفها ربطا بالمذكرة التوجيهية الخاصهههة بتقرير بيجين بعد خمسهههة وعشهههرين  بحيث  عاما
اشههتملت على المجاالت التاليةت تحقيق التنمية الشههاملة والرخاء المشههترك والعمل الالئق، القضههاء 
على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية، التحرر من العنف والوصهههههههم والقوالب 



نمطية، المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين، المجتمعات ال
 المسالمة التي ال يهمش فيها أحد، والحفاظ على البيئة وحمايتها واصالحها.

 
مداخالت المشههههههاركين والمشههههههاركات على أهمية مراجعة المقاربة التي اعتمدها شههههههددت  .10

و أو تبويبها أ، ال سهههههيما لناحية معيار توصهههههيف اإلنجازات التقرير في اسهههههتعراض هذا القسهههههم
دور المجتمع المدني في تحقيق هذه اإلنجازات، وبشههكل أسههاسههي إلى ضههعف اإلشههارة وتحديدها، 

إلى يفتقر  القسهههم األول نأ مشهههاركين والمشهههاركاتالهدف من القسهههم األول. حيث اعتبر بعض ال
ث اكتفى بسههههرد الفجوات وتوصههههيف الواقع يبح ،لذلكالمقاربة التحليلية على الرغم من اإلشههههارة 

الفجوات التي تخللتها وأسههباب القصههور. وجدواها وفائدتها، ودون تحليل معمق ألثر اإلنجازات، 
واقترث المشهههاركون والمشهههاركات اإلشهههارة إلى السهههياق االقتصهههادي وأثر النزاعات وزيادة عدد 

 المخصصات المالية المتوفرة لدعم الالجئين.النازحين والالجئين في ظل تضاءل 
 

في القسم الخاص بالتحديات، شددت المجموعة على أهمية التوسع والتعمق في استعراض  .11
مشهههتركة. أيضههها، البنيوية التحديات الالتحديات التي تعيق المسهههاواة في المنطقة وال سهههيما لناحية 

أشههار بعض المشههاركون  ي التقرير،التحديات المرتبطة باألطر المؤسههسههية كما وردت فضههمن و
التحديات الخاصة باألطر المؤسساتية الحكومية. فيما يتعلق إلى غياب اإلشارة والمشاركات إلى 

مجمل االتفاقيات الدولية التي لم تنضهههههههم اليها الدول إلى التطرق  اقتراثباالتفاقيات الدولية، تم 
ضهههعف تفاعل عدد إلى أهمية اإلشهههارة إلى ة العربية وبينها اتفاقيات منظمة العمل الدولية إضهههاف

كبير من الدول مع اآلليات الدولية لحماية حقوق النسههههاء وال سههههيما اللجنة المعنية بالقضههههاء على 
 التمييز ضد المرأة وتقديم التقارير الوطنية لها.

 
كذلك، في القسهههم الخاص بالتشهههريعات، شهههدد المشهههاركون والمشهههاركات على أهمية إيالء  .12

مدى المراجعة اإلضههاءة على مقاربات الدول في ولقوانين االسههرة / األحوال الشههخصههية األهمية 
لتشههريعات. في السههياق عينه تم التشههديد على أهمية تحليل موضههوع ضههعف الشههمولية والمتسههقة ل

العدالة وآليات االنتصهههاف والمعوقات التي تعيق تنفيذ وتفعيل قوانين الحمائية التي إلى الوصهههول 
ول. كما تم التشديد على أهمية تحليل القضايا المرتبطة باالقتصاد غير الرسمي إضافة اقرتها الد

عدد من القضههايا المتعلقة بالتنمية والرخاء، خاصههة في المناطق والدول التي تأثرت بالنزاع. إلى 
وتناول النقاش أيضا النقاط المتصلة ببعض البيانات والمؤشرات وتم التوافق على ارسال بيانات 

توحيد المصههههطلخ الخاص بتزويج إلى دققة بشههههكل مكتوب ورسههههمي من جانب الدول، إضههههافة م
ضهههرورة تنظيم المصهههطلحات بما يتناسهههب مع سهههياق إلى الطفالت كما ورد في التقرير إضهههافة 

 العرض في التقرير.
 

 التقدم المحرز في تمكين المرأة (2)

 

، التقدم المحرز في تمكين في الجلسههههههتين الثالثة والرابعةعثمان اسههههههتعرض الدكتور ماجد  .13
المذكورة سههههههابقاً حيث تم شههههههرحها وإبراز  األقسههههههام السههههههتةالمرأة في الدول العربية من خالل 

. ودارت النقاشههات حول طلب لبعض المشههاركين هااإلنجازات والجهود المطلوبة المتعلّقة بكل من
الدكتور  وتطّرق .بإجازة الوضهههعوالمشهههاركات بتعديالت بعض األرقام الوطنية خاصهههة المتعلّقة 

إشكالية تنوع مصدر البيانات بين استخدام البيانات الوطنية واستخدام بيانات صادرة إلى  عثمان
عن منظمة العمل الدولية. وتم االتفاق على اسهههههههتخدام بيانات وطنية في جدول اإلجازات على 

منظمة العمل الدولية في حال لم  سههبيل المثال، إذا كانت متوفرة واسههتخدام البيانات الصههادرة عن



كما أكدد الحضههور على ضههرورة توفير تعريف لبعض القضههايا كأن يتم تتوفر البيانات الوطنية. 
عريف وت عريف التمييز )سيداو(وت (1993تقديم تعريف األمم المتحدة للعنف القائم على الجنس )

ابي شهههههدته عدة دول خالل توضههههيخ أن المقصههههود باإلنجاز هو تغيير إيجوال تزويج القاصههههرات
االقتراب أو االبتعاد عن األهداف التقرير أعتمد على قياس مدى  وأن 2019 – 2014الفترة 

 االستراتيجية لمنهاج وإعالن عمل بيجين باعتباره خط األساس.
 

وطلب الدكتور ماجد من المشههههاركين والمشههههاركات خالل النقاش إرسههههال جميع التعديالت  .14
البريد اإللكتروني للتأكد من إدراج معلومات رسمية في التعديالت، ووّضخ  المقترحة خطياً عبر

الخمس سنوات الماضية فقط. وذكر أيضاً أن بعض إلى ان اإلنجازات المذكورة في التقرير تعود 
بدورها وهذه اإلدارةاإلحصاء في اإلسكوا وهي معتمدة ومنشورة،  إدارةاإلحصاءات تصدر عن 
هذا وتم االتفاق على إدخال بعض التعديالت في األقسههههههام ية في الدول. تنسههههههق مع الجهات المعن

التي تمت مناقشههتها لتصههحيخ المعلومات الواردة فيها واضههافة ما لزم السههتكمال رسههم الواقع في 
 المنطقة العربية.

 
، تقرير اإلقليميللتوصيات  اقتراثتمحورت النقاشات أيضاً حول دور المجتمع المدني في  .15

وأشههار ممثلو وممثالت اآلليات الوطنية للنهوض بأوضههاع المرأة أن المشههاورات على المسههتوى 
الوطني شهههههههارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني وبالتالي فالتقارير الوطنية تعكس وجهة 

 عض التوصيات التي يقدمها المجتمع المدني مشمولة في توصيات التقارير الوطنية.نظرهم وأن ب
 
 

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، والتعاون مع المجتمع المدني (3)

 

ندى دروزه، رئيسة قسم المساواة بين الجنسين بمركز المرأة في اإلسكوا، األستاذة قدمت  .16
 ً ليات المؤسههههسههههية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية نتائج المراجعة المتعلقة باآلحول  عرضهههها

رة بدورها الرئيسههي في العمل على تعميم منظور المسههاواة بين الجنسههين في عمل مؤسههسههات مذكّ 
سههياسههات واالسههتراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال تمكين المرأة الدولة إلى جانب رسههم ال

التعاون  القت الضههوء علىأن معظم التقارير الوطنية إلى والمسههاواة بين الجنسههين. كما اشههارت 
والشهههههراكة بين اآلليات الوطنية للنهوض بأوضهههههاع المرأة ومنظمات المجتمع المدني في مسهههههار 

 .التقارير الوطنيةاعداد 
 

اختالف أشهههكال وأدوار ومهام وهيكليات اآلليات والمشهههاركات إلى أشهههار المشهههاركون  وقد .17
، فمنها آليات دولة وأخرى آليات حكومة البلدان العربيةالوطنية المعنية بأوضههههههههاع المرأة في 

وأخرى غير حكومية )مجتمع مدني(، مما يؤثر على طرق سههيرها وعملية االضههطالع بمهامها. 
د العديد من المتداخلين من مؤسههسههات الدولة في شههؤون المرأة وقدموا أمثلة وجوإلى كما أشههاروا 
إن يتم تطوير هذا القسهههم تقاريرهم الوطنية. وفي هذا الصهههدد، تم اقتراث  مسهههتندين إلىعلى ذلك 

اسهههههتخدام كما تم اقتراث بشهههههكل يسهههههمخ بإبراز طبيعة اآلليات التي تعتمدها الدول وطرق عملها 
عن الممارسهههههههات الفضهههههههلى من البلدان العربية قيد ة في التقارير الوطنية بعض األمثلة المتوفر

مع التركيز على عملها التشاركي مع المجتمع  قليمياالستعراض واالضاءة عليها في التقرير اإل
 المدني خاصة في عملية اعداد تقرير بيجين.

 
 



 اإلحصاءات والبيانات (4)

 

ماجد عثمان البرامج المخصهههههصهههههة لتحسهههههين مصهههههادر البيانات والجهود  دكتورعرض ال .18
الخاصهههة بتطوير منظومة إحصهههاءات المسهههاواة بين الجنسهههين والبيانات المصهههنفة حسهههب الجنس 

الجهود المبذولة إلجراء مسهههههههوحات وطنية تسهههههههتجيب لمؤشهههههههرات أهداف التنمية إلى إضهههههههافة 
اة بين الجنسههههين وشههههرحت انها تقيس المسههههتدامة. تناولت الجلسههههة تعريف إحصههههاءات المسههههاو

 ،االختالفات والتفاوتات بين أوضهههههاع النسهههههاء والرجال في جميع مجاالت الحياة على نحو واف  
تكون تنشههأ عن تحيزات قائمة بسههبب التمييز بين الجنسههين و ما غالبًا هذه اإلختالفات أن  مؤكدة 

ن جمع وتحليل البيانات إلى أعثمان متجذرة في المجتمع بسهههبب الثقافة المجتمعية. وأشهههار السهههيد 
وتصههنيفها إلنتاج إحصههاءات الجنسههين جزءاً رئيسههياً في النشههاطات المتعلقة بالسههياسههات التنموية 

إذ يعتبر توفير هذه اإلحصهههاءات بشهههكل دوري وبقدر  ،عامة وبسهههياسهههات تمكين المرأة خاصهههة
إلى راء مراجعات مسهههههتندة مناسهههههب من التغطية لكافة شهههههرائخ المجتمع بمثابة حجر الزاوية إلج

القرائن لتحديد المشهههههههكالت وترتيب األولويات وتخصهههههههيص الموارد للتدخالت وتقييم أثر هذه 
بيانات واحصاءات مفصلة حسب الجنس إلى التدخالت. ويحتاج المخططون وواضعو السياسات 
 .  لمراعية للجنسينلتقييم االتجاهات ووضع اإلستراتيجيات والبرامج ا

 
هذه االحصهههههههاءات للقيام بدوره في إلى حاجة المجتمع المدني إلى عثمان  كتوردوتطرق ال .19

والخطط الوطنية للتنمية  2030مراقبة وتقييم السههههههياسههههههات والبرامج في ضههههههوء أهداف خطة 
وتطبيق المساءلة وأثرها على الحوارات المجتمعية ذات الصلة بالتنمية  تنفيذهاالمستدامة ورصد 

ضههههايا المرأة بشههههكل خاص. عرض السههههيد عثمان تقييما لحالة بيانات المسههههتدامة بشههههكل عام وبق
ن أالى واحصههاءات المسههاواة بين الجنسههين في الدول العربية وعلى سههبيل المثال، تمت اإلشههارة 

في الدول  من مؤشهههههرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المسهههههتدامةالمتوفر المؤشهههههر الوحيد 
(، ويتفاوت توفر البيانات بالنسهههههبة للمؤشهههههرات 5.5.1العربية هو عضهههههوية البرلمان )مؤشهههههر 

دولة( والمناصهههب اإلدارية )يتوفر في  16األخرى بدرجة كبيرة، مثل الزواج المبكر )يتوفر في 
فر دول( وملكية الهواتف المحمولة )يتو 8دولة( وختان االناث والعمل المنزلي )يتوفر في  15
دول( وقرار الصهههههههحههة اإلنجههابيههة )يتوفر في دولتين(  3دول( وعنف الزوج )يتوفر في  5في 

واإلطار القانوني لملكية األرض )يتوفر في دولة واحدة(. ومن ثم تناولت الجلسهههة المجاالت التي 
أحرزت فيها الدول العربية تقدماً والتحديات التي سهههتواجه الدول العربية خالل السهههنوات الخمس 

المطلوبة لجمع البيانات بشهههههههكل دوري لكل الشهههههههرائخ االجتماعية  ليةالقادمة ومنها الموارد الما
والموارد البشرية المطلوبة لتصميم المسوث وتحليل ومعالجة البيانات وتقدير المؤشرات وغياب 

 .  نالمعايير والمنهجيات المتفق عليها دوليًا لقياس بعض مؤشرات المساواة بين الجنسي
 

كز النقاش الذي تال العرض على أهمية وضع إحصاءات المساواة بين الجنسين ضمن ور .20
أولويات االسههههتراتيجيات الوطنية لءحصههههاء وزيادة الموارد المخصههههصههههة إلنتاج البيانات ولبناء 

ً ةالمسههههتخدم اتالقدرات اإلحصههههائية مع التركيز على توحيد المصههههطلح  . وتناول النقاش أيضهههها
والتوظيف األفضهههل ألنشهههطة جمع البيانات التقليدية من خالل اسهههتخدام  موضهههوع تنمية االبتكار

 التقنيات الحديثة واالعتماد على مؤشرات كمية وكيفية في التحليل.  

 

 



 

 توصيات المجتمع المدني الناتجة عن المشاورات اإلقليمية   (5)
 حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

 

اسهههتعراض مسهههار اللقاءات التشهههاورية وانخراط منظمات المجتمع إلى هدفت هذه الجلسهههة  .21
المدني في عملية مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين 

عرض للتوصهههههههيات التي خرج بها المجتمع المدني وبعض ممثلي وممثالت إلى عاما، إضهههههههافة 
عنية بحقوق االنسهههان ممن شهههاركوا في الجلسهههة التشهههاورية التي نظمها المؤسهههسهههات الوطنية الم

. ركز العرض على أبرز مخرجات هذه الجلسهههههههة 2019نيسهههههههان  17و 16الشهههههههركاء بتاري  
 التوصيات التي خرجت بنتيجتها. إلى التشاورية إضافة 

 
تفاوت المواقف التي  رغم وعلى ،ناقش المشهههههههاركون والمشهههههههاركات مطوال هذا العرض .22

في المقاربة التي اعتمدها مسهههههار  ن والمشهههههاركاتزت خالل هذه الجلسهههههة فقد نوه المشهههههاركوبر
كه في هذا المسار. نوقشت قضايا االتقرير لهذه الدورة لناحية التشاور مع المجتمع المدني واشر

وتباينت المواقف بين ادماجها في التقرير  ،كثيرة أبرزها مضههمون التوصههيات التي اسههتعرضههت
و االكتفاء باسهتعراضهها وتدوينها في وثيقة منفصهلة بوصهفها توصهيات المجتمع المدني أاإلقليمي 

 .كان متطابق مع توصيات الحكوماتو ادماج ما أ
 

اعتبر فريق من المشهههههههاركين والمشهههههههاركات على ان عمل المجتمع المدني هو مظهر من  .23
لجنسهههههههين. ولناحية ن دوره ضهههههههروري في تحقيق المسهههههههاواة بين اأمظاهر الحياة الديمقراطية و

التوصهههيات مشهههابهة لما تضهههمنته التقارير كثير من ن أالتوصهههيات، فقد اعتبر عدد من الحضهههور 
وتم اعتمادها بناء على تحليل معمق  كبيراً  ن التوصهههيات قد اسهههتغرقت جهداً أالوطنية وال سهههيما و

ير الوطنية قد أعدت ن التقارأت اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة على وممثال شدد ممثلو. وللسياق
 .بمقاربة تشاركية وهذا كفيل بضمانة ادراج مقاربات المجتمع المدني

 
مستخلصات وتوصيات المراجعة -جيم   

 
على ضههوء العروض والمداوالت، تمت مناقشههة حزمة من المسههتخلصههات والتوصههيات من  .24
جل تنقيخ مسههههودة التقرير اإلقليمي، ووضههههع رؤية مشههههتركة للعمل المسههههتقبلي نحو بيجين بعد أ

بعض المالحظات الفنية لتدقيق البيانات إلى ثالثين سهههههههنة. وقد أشهههههههار عدد من المشهههههههاركين 
والمعلومات التي شههملها التقرير، وكذلك صههياغة عدد من التوصههيات ضههمن سههياق المراجعة تم 

 خمسة محاور رئيسية للعمل المستقبلي، شملتتالتركيز فيها على 
 استكمال األطر التشريعية والسياسات والبرامج المراعية للمساواة بين الجنسين؛ (1
 ضمان شمولية التدخالت حتى ال يتخلف أحد عن الركب؛ (2
 تقوية األطر المؤسسية لحماية النساء والفتيات من العنف بكافة أنواعه؛ (3
 الجنسين وتوفير بيئة داعمة لجهود المجتمع المدني؛حوكمة منظومة المساواة بين  (4
 حصاءات والدراسات حول المساواة بين الجنسين.االبيانات والتعزيز جودة وتوافر  (5

 
كما تم التأكيد على أهمية االسهههههتثمار في تقوية اإلطار المؤسهههههسهههههي الداعم لقضهههههايا المرأة  .25

والعدالة بين الجنسههههين، بما يسههههاهم في رفع مسههههتوى التمثيل لقضههههايا المرأة وتكامل األدوار بين 
مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تعريجاً على أهمية تضمين العمل النسائي المدني 



جهود الوطنية، سواء المبادرات التي تقوم بها الحركة النسوية أو المبادرات المدنية التي ضمن ال
يقودها الرجال الداعمة لقضههايا المرأة. وأخيراً أشههاد المشههاركون والمشههاركات بجهود التقرير في 
 قياس التقدم المحرز على مستوى المنطقة والتوجهات العامة، موصيين بتعزيز التبني للمؤشرات

 تقييم وتقويم السياسات والبرامج ذات العالقة. إلى التي تقيس األثر والهادفة 
 

 الجلسة الختامية
    

في الختام، أثنى المشههاركون والمشههاركات على جهود المراجعة والتقدم المحرز، شههاكرين  .26
بية خدمة قضههايا المرأة العرلالمنظمين على الجهود المسههتمرة في تعزيز العمل العربي المشههترك 

والمسههههههاواة بين الجنسههههههين. وبدورهم أشههههههاد المنظمون بتعاون جميع األطراف إلنجاث مسههههههار 
 الذي. كما تطلعوا إلى الوثيقة الختامية التي سههههيتم تبنيها خالل المؤتمر رفيع المسههههتوى المراجعة

في لجنة  عرضههها، ومن ثم 2019شهههر تشههرين الثاني/نوفمبر سههيتم عقده في بيروت في نهاية 
في نيويورك،  2020لألمم المتحدة في دورتها الرابعة والسههههتون المقررة في آذار/مارس  المرأة

 وذلك ضمن الجهود الدولية ذات العالقة.
 

 
 تنظيم االعمال

 
مكان االجتماع وتاريخ انعقاده -ألف   

 
إعالن التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ مسودة ُعقد اجتماع فريق الخبراء لمراجعة  .1

في بيت  2019أيلول /سبتمبر  26و 25ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما في يومي 
 األمم المتحدة في بيروت.

 
الجلسة االفتتاحية -باء   

 
سلّطت السيدة مهريناز العوضي، مديرة مركز المرأة في اإلسكوا، في كلمتها االفتتاحية الضوء  .2

إقليمية للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين  على األهمية المحورية للقيام بمراجعة
ً ال يغفل أحداً  ً وتشاوريا ً تشاركيا يتضمن وعلى مستوى المنطقة العربية، من خالل تبني نهجا

 والتي تعتبر النواة األساسيةمشاورات المبنية على جهوداً متعددة على رأسها التقارير الوطنية 
وبلورة المالمخ الرئيسية للموقف العربي الموحد والعمل المستقبلي في توجهات اإلقليمية لتحديد ال

بيجين بعد ثالثين عاماً. ونوهت نائبة المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة إلى الطريق أفق 
التقدم المحرز في المنطقة والتحديات أمام الدول المتأثرة إلى السيدة يانكا فان ديرجراف في كلمتها 

نزاع وكذلك التقاطعات العديدة بين منهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة وأجندة المرأة بال
أهمية االهتمام بالشباب وألقت الضوء على واألمن والسالم وغيرها من األطر ذات العالقة، 

 .لمرغوب فيهوالجهود المتعلقة بتحضيرهم للمستقبل ا
 

أن إلى يف، متحدثة نيابة عن جامعة الدول العربية، اللط عبد من جانبها، أشادت السيدة شذى .3
عاما يعكس  ٢٥اعالن ومنهاج بيجين بعد  ذالتقرير العربي الموحد لمراجعة التقدم المحرز في تنفي



تقدم ملموس في جهود الدول العربية للنهوض بأوضاع المرأة خاصة على صعيد القوانين 
. وأشارت ةن الدول العربية من نزاعات مسلحوالتشريعات رغم التحديات التي تمر بها عدد م

أهمية استمرار التعاون لتالفي تشتيت الجهود إلى السيدة منى سالم من منظمة المرأة العربية 
ولتعظيم االستفادة من الموارد المتاحة، السيما وأن مسارات العمل من أجل النهوض بأوضاع 
المرأة قد تشابكت وتراكمت مما يصعب على جهة واحدة تحمله بمفردها. فالهدف واحد، ولكن 

ء مسارات تحقيقه، والتوقف الدوري من أجل تسليط الضوء على مواطن التقاالعمل سوياً يجب 
  .للتحدياتللمراجعة البناء، واالستفادة من التجارب الناجحة والتحليل الموضوعي 

 
الحضور -جيم   

 
ورشة العمل خمسة وعشرون مشارك ومشاركة يمثلون اآلليات الوطنية في تسعة عشر  شارك فى .4

األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، المملكة  عربيةدولة 
مملكة البحرين، الجمهورية التونسية،  الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق،  المتحدة،

سلطنة ُعمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،  ة،العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودي

أربعة عشر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، جزر القمر، جمهورية جيبوتي(، باإلضافة 
مشارك ومشاركة من المجتمع المدني والباحثين واألكاديميين. وترد قائمة المشاركين في المرفق 

 الثاني من هذا التقرير.
 
 

 األعمالجدول  -دال 

 جدول األعمال مرفق بهذا التقرير.



1مرفق  : جدول االعمال   
 

 2019أيلول/ سبتمبر 25األربعاء، 

 30ت8 التسجيل

 الجلسة االفتتاحية
 

 كلمة مركز المرأة في اإلسكوا -
 كلمة هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -
 كلمة جامعة الدول العربية -
 المرأة العربيةكلمة منظمة  -
تقديم المشاركين والمشاركات، وعرض ألهداف اجتماع الخبراء  -

 ومنهجية العمل

 30ت9 – 00ت9
 
 

 الجلسة األولى: منهجية المراجعة لخمسة وعشرين عاما
 

عرض لمنهجية المراجعة لخمسة وعشرين عاماً، والتقاطعات مع  -
 2030أجندة التنمية المستدامة للعام 

 الدول مع المراجعة ومسار اعداد التقارير الوطنيةعرض لتجاوب  -

 00ت10 – 30ت9
 
 

 الجلسة الثانية: القسم األول: وضع المرأة في المنطقة العربية
 

 عرض حول أهم اإلنجازات وأسباب تحققها -
 –الدعوة والترويج  –عرض حول الممارسات الفضلى )التشريعات  -

 المضيئة ... ال (تشجيع النماذج  –دور الفن  –مشاركة الرجال 

 30ت11 – 00ت10
 
 

 استراحة قهوة
 

 45ت11 – 30ت11

 الجلسة الثالثة: القسم الثاني: التقدم المحرز في تمكين المرأة
 

أهم نتائج المراجعة المتعلقة بالتنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل  -
 الالئق

الحماية أهم نتائج المراجعة المتعلقة بالقضاء على الفقر، وكذلك  -
 االجتماعية والخدمات االجتماعية

أهم نتائج المراجعة المتعلقة بالتحرر من العنف والوصم والقوالب  -
 النمطية

 30ت1- 45ت11
 
 

 30ت2 – 30ت1 استراحة غذاء

 الجلسة الرابعة: استكمال القسم الثاني: التقدم المحرز في تمكين المرأة
والمساءلة والمؤسسات المراعية أهم النتائج المتعلقة بالمشاركة  -

 لمنظور المساواة بين الجنسين
 المسلحة.أهم النتائج المتعلقة بالمرأة والنزاعات  -
  أهم النتائج المتعلقة بالبيئة وحمايتها -

 00ت4 – 30ت2
 
 



 2019أيلول/ سبتمبر  26الخميس، 

بالمرأة، الجلسة الخامسة: القسم الثالث: اآلليات المؤسسية للنهوض 
 والتعاون مع المجتمع المدني

 
عرض حول نتائج المراجعة المتعلقة باآلليات المؤسسية للنهوض  -

 بالمرأة

 30ت10 – 00ت9
 
 

 استراحة قهوة
 

 45ت10 – 30ت10

 الجلسة السادسة: القسم الرابع: اإلحصاءات والبيانات
 

 عرض للبرامج المخصصة لتحسين مصادر البيانات -
الخاصة بتطوير منظومة إحصاءات الجنسين والبيانات عرض للجهود  -

 المصنفة حسب الجنس وقاعدة بيانات
عرض للجهود المبذولة إلجراء مسوحات وطنية تستجيب لمؤشرات  -

 أهداف التنمية المستدامة

 00ت12 – 45ت10
 
 

الجلسة السابعة: توصيات المجتمع المدني الناتجة عن المشاورات اإلقليمية 
 التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجينحول 

 
عرض لمسار اللقاءات التشاورية وانخراط منظمات المجتمع المدني  -

في عملية مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين 
 تونس( –بعد خمسة وعشرين عاما )بيروت 

 عرض لتوصيات المجتمع المدني  -

 15ت1 – 00ت12
 
 

 استراحة غذاء
 

 15ت2 – 15ت1

 الجلسة الختامية: مستخلصات وتوصيات المراجعة
 

 عرض لنتائج وتوصيات االستشارات مع المجتمع المدني -
عرض حول اهم مستخلصات المراجعة وتوصيات العمل نحو بيجين  -

30 
 االختتام -

 00ت4  15ت2
 
 

 
 

 



/ المشاركات : قائمة المشاركين2مرفق   
 

 األردنية الهاشميةالمملكة 
 

 السيدة سلمى النمس
 األمينة العامة

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
 +962-6-5560741هاتفت 
 +962-6-5526768فاكست 
 +962-79-9488669خليويت 

 salma.n@johud.org.joت بريد إلكتروني

  salmanims1@yahoo.com 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 السيد سعيد محمد علي المرزوقي
 اخصائي أول

 وزارة الخارجية والتعاون الدولي
 اإلمارات العربية المتحدة –أبو ظبي 
 +4965427/9712خليويت

 almaraziq@mofaic.gov.ae-sبريد إلكترونيت 
 
 

 مملكة البحرين
 

 السيد محمد عبد الرحمن محمد الفارس
 مستشار العالقات الدولية في المجلس األعلى للنساء

 مملكة البحرين -المنامة 
 +36630440/973خليويت 

mohamed.alfaris@gmail.com – بريد إلكترونيت 

malfaris@scw.bh 

 الجمهورية التونسية
 

 السيدة إيناس الشايب
 إطار بالوزارة

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
 الجمهورية التونسية

 +22663213/216خليويت 
 chaiebines2016@gmail.com بريد إلكترونيت

 

 الجمهورية العربية السورية

 
 السيد محمد القش

 رئيس الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان
 الجمهورية العربية السورية -دمشق
 +963-11-6123389هاتفت 

 alschaam1@hotmail.com بريد إلكترونيت

 

 
 السيدة شادية محرز

عضو في مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون األسرة 
 والسكان 
 الجمهورية العربية السورية -دمشق

 +999628414/963خليويت 
 m1421976@gmail.comshaبريد إلكترونيت 

 جمهورية العراق
 

 بشرى حسين صالخالسيدة 
 لنهوض بالمرأةالعليا للجنة الوزير سابق / 

 جمهورية العراق –بغداد 
 +07731298834/964 هاتفت

 dr.bushra30@gmail.comبريد إلكترونيت 

 
 السيدة زينب غزعل 

 مقرر اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة العراقية
 جمهورية العراق –بغداد 
 07901468035هاتفت 

 zainabsh2000@yahoo.comبريد إلكترونيت 

 سلطنة ُعمان

 
 السيدة جميلة بنت سالم جداد
 مديرة دائرة شؤون المرأة
 وزارة التنمية االجتماعية

 سلطنة ُعمان –مسقط 

 دولة فلسطين

 
 السيد أمين عاصي

 المدير العام إلدارة التخطيط والسياسات
 وزارة شؤون المرأة

 دولة فلسطين-رام هللا 
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 +968 24693975هاتفت 
 +968 92463393خليويت 

 ja.milas@hotmail.comبريد إلكترونيت 
 

 

 +972-22423315هاتفت 
 +972-22422175فاكست 
 9705-99998976خليويت 

 amein0003@hotmail.com بريد إلكترونيت

asei@MOWA.pna.ps-a 

 
 دولة قطر

 
 السيد منصور السعدي اليافعي

المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل االجتماعي /المؤسسة 
 القطرية للعمل االجتماعي 

 قطر –الدوحة 
 97455157555خليويت +

 m.alsaadi@aman.org.qa بريد إلكترونيت

 
 السيدة سبيكة النصر 

 -االجتماعي اخصائي اجتماعي بمركز الحماية والتأهيل
 مركز أمان 

 دولة قطر –الدوحة 
 97466600021خليويت +

  s.alnassr@aman.org.qaبريد إلكترونيت 

 
 السيدة نجاة دهام العبدهللا

مدير إدارة شؤون االجتماعية / وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
 والشؤون االجتماعية

 دولة قطر -الدوحة 
 +55066061/974خليويت 

 nabdulla@adlsa.gov.qa :بريد إلكتروني

 

 
 السيدة هنادي نظام الشافعي 

 رئيسة قسم لجان المعاهدات، إدارة حقوق اإلنسان 
 وزارة الخارجية

 دولة قطر -الدوحة 
 +55884547/974خليويت 

 hanadi.alshafei@hotmail.com بريد إلكترونيت

 
 السيدة روضة المريخي

ممثل إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية  –سكرتير ثاني 
 دولة قطر –الدوحة 
 +33331386/964هاتفت 

 rmuraikhy@mofa.gov.qaت بريد إلكتروني

 

 
 السيدة هدى الكواري

 خبير قانوي
 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

 دولة قطر –الدوحة 
 55050724/974هاتفت 

 gov.qahnkuwari@adlsa. بريد إلكترونيت

 

 

 دولة الكويت

 
 السيدة منى العطية

 عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
 دولة الكويت

 +66905460/965هاتفت 
 mona_J.a.s@hotmail.comبريد إلكترونيت 

 

 الجمهورية اللبنانية 
 

 السيدة ندى مكي
مشاريع / وزارة الدولة لشؤون التمكين منسقة 

 االقتصادي للنساء والشباب
 الجمهورية اللبنانية –بيروت 
 +961-1-981874هاتفت 
 +961-3-852757خليويت 

 nmakki@eeway.gov.lbت بريد إلكتروني

 

 لمملكة المغربية ا جمهورية مصر العربية
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 العادليالسيدة نجالء 

 المجلس القومي للمرأة -مدير عام
 جمهورية مصر العربية

 n.ibrahim198@gmail.comبريد إلكترونيت 

 
 السيدة منانة الهواري سليماني

وزارة األسرة  -رئيسة قسم المعهد الوطني للمرأة 
 والمساواة والتنمية االجتماعيةوالتضامن 

 المملكة المغربية
 +212-665100038هاتفت 

 slimaniamina1@gmail.comت بريد إلكتروني
 

 المملكة العربية السعودية
 

 بن سعيد االسيدة الن
 رئيسة لجنة المرأة في مجلس األسرة

 المملكة العربية السعودية  –الرياض 
 +505640659/966خليويت 

 lana@mlsd.gov.saبريد إلكترونيت 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد أحمد ميني
 مستشار الوزيرة الفني

 وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 +0022243439017هاتفت 
 بريد إلكترونيت 

ahmedsidimohamed62@gmail.com 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
 

 السيدة مليكة موساوي
 مديرة قضايا المرأة 

 وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة
 الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 

 +0772780958خليويت 
 malikamoussaoui11@yahoo.com تإلكتروني بريد

 
 جزر القمر

 
 السيدة ميمونه إبراهيم
 مديرة ترقية الجندر 

 وزارة الصحة والتضامن وشؤون المرأة
 جزر القمر
 +3332989/269خليويت 

 maimounadjaoidsaid@gmail.com بريد إلكترونيت 

ibrahimaissilam@yahoo.fr 
 

 جيبوتي
 

 السيدة ياسمين عبد المجيد حسن
 مديرة ترقية الجندر 
 واألسرةوزارة شؤون المرأة 

 جيبوتي

 qunxa2@hotmail.fr; ambassadeت بريد إلكتروني

djibouti <amb_djcai@hotmail.fr 

 

 مستشار
 

 السيد ماجد عثمان
 الرئيس التنفيذي

 المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيره(
 جمهورية مصر العربية –القاهرة 
 +201-555555530هاتفت 

 magued.osman@baseera.com.egبريد إلكترونيت 
 

  لمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانا

 
 السيد موسى البريزات 

 المفوض العام
 المركز الوطني لحقوق اإلنسان

 
 السيد نسيم الكافي

الكاتب العام للهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات 
 األساسية 
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 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 +962-799200042هاتفت 

 abubraiz@hotmail.comبريد إلكترونيت 
 

 الجمهورية التونسية
 +97709066/216هاتفت 

 nessim.elkefi@csdhlf.tnبريد إلكترونيت 
elkefi@yahoo.fr 

 
 الخبراء

 

 

  السيدة زويا روحانا
 مديرة منظمة كفى عنف واستغالل

 الجمهورية اللبنانية -بيروت 
 +961-1-392201هاتفت 
 +961-3-229550خليويت 

  zoya.rouhana@kafa.org.lb :بريد إلكتروني

 السيدة شانتال بو عقل
 منسقة مشاريع / الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 الجمهورية اللبنانية -بعبدا 
 +961-5-955101هاتفت 
 +961-71-161124خليويت 

 Chantal.bouakl@nclw.gov.lb تبريد إلكتروني

 السيدة سميشة رياحة
 رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء/سكان

 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
 المملكة المغربية –الدار البيضاء 

 +661545649/212هاتفت 

 soumicha@gmail.comت بريد إلكتروني

 
 السيدة فاطمة الطالب

 رئيسة اتحاد العمل النسائي
 المملة المغربية –الرباط 
 +0021266881633خليويت 

  outalebfatima@gmail.com بريد إلكترونيت 

 
 الخليلي منى السيدة
 الفلسطينية للمرأة العام اإلتحاد سر أمينة
 فلسطين –هللا  رام

 +22423832/972ت هاتف
 +599879423/970ت خليوي
 gupw@palnel.com تإلكتروني بريد

mona.alkhalili@gmail.com 

 

 
 كلوب مجد السيدة
 وحدة التنمية  رئيسة
 اإلنسان لحقوق الوطني المركز
 األردنية المملكة – عمان
 +97167414/967ت هاتف
 majd.kloub@yahoo.comإلكترونيت  بريد

 
 السيدة حياة مرشاد 

 رئيسة االتصاالت والحمالت في التجمع النسائي اللبناني
 الجمهورية اللبنانية -بيروت
 +961-3-662983خليويت 

 hayat.mirshad@gmail.comبريد إلكترونيت 

 

 
 السيدة لطيفة بوشوى

 رئيسة اتحاد رابطات حقوق المرأة
 المملكة المغربية

 +661890632/212خليويت 
 latifabou2002@yahoo.fr  بريد إلكترونيت 

 
 السيدة فاطمة الزهراء منور

 عضو 
 (AGAهندسة الحوكمة األفريقية )

 الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 +213-792026288هاتفت

 MenouarFZ@hotmail.comبريد إلكترونيت 

 
 السيدة ميشلين لطوف

 جمعية سيدة المحبة للراعي الصالخ
 +961-735245/3هاتفت

 srmlattouf@hotmail.comبريد إلكترونيت 
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 السيدة آمنة الزعبي 

 رئيسة اتحاد المرأة األردنية
 المملكة األردنية –عمان 

 abisharatcenter@orange.joبريد إلكترونيت 
 
 
 

 

 
 

 منظمات األمم المتحدة
 

 

 

Mr. Nishan Krishnapalan 
Programme Specialist 
Regional Office – UNFPA Arab States 

krishnapalan@unfpa.org: Email 
 

Ms. Frances guy 
Gender Advisor  
UNDP - Regional Bureau for Arab States 

 frances.guy@undp.org : mail-E 

 
 الهيئات المنظمة

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 

 

 السيدة مهريناز العوضي
 مديرة مركز المرأة 

 +961-1-981301هاتفت 
 +961-1-981510فاكست 
 +961-76884407 جوالت

  elawady@un.orgتإلكترونيبريد 

 
 السيدة ندى دروزه

 رئيسة قسم العدالة بين الجنسين 
 مركز المرأة

 +961-1-981301هاتفت 
 +961-1-981510فاكست 

 nada.darwazeh@un.orgبريد إلكترونيت 

 
 السيد أكرم خليفة

 مستشار إقليمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 مركز المرأة 

 +961-1-981301هاتفت 
 +961-1-981510فاكست 

 khalifaa@un.orgت بريد إلكتروني

 

 السيد ريدان السقاف
 مسؤول شؤون اجتماعية

 مركز المرأة
 +961-1-981301هاتفت 
 +961-1-981510فاكست 

  alsaqqaf@un.orgت بريد إلكتروني
 

 
 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالمكتب اإلقليمي لألمم المتحدة 
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 كوكلر –السيدة يانيكا فان دير جراف 
 القائمة بأعمال المدير اإلقليمي

 هيئة األمم المتحدة للمرأة
 جمهورية مصر العربية –القاهرة 
 +201000821610هاتفت 

 janneke.kukler@unwomen.orgت بريد إلكتروني
 

 السيدة نسرين المالّ 
 التقييم والمتابعة بالمكتب اإلقليمي للدول العربيةمدير 

المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 
 وتمكين المرأة

 جمهورية مصر العربية –القاهرة 
 +01001445725/002هاتفت 

 nesreen.elmolla@unwomen.org بريد إلكترونيت

 
 السيدة خديجة توفيق معلّى

 هيئة األمم المتحدة مستشار أقدم للسياسات والبرامج
 جمهورية العراق -بغداد 

 +001402016/201خليويت 
 khadija.moalla@unwomen.org بريد إلكترونيت

 
 السيدة نورهان أحمد مصطفى النجدي

 مساعدة اتصاالت
 المتحدةهيئة األمم 
 جمهورية مصر العربية –القاهرة 
 +282808644/201هاتفت 

 nourhan.elnagdy@unwomen.orgبريد إلكترونيت 
 

 السيد دييغو دي ال روسا
 خبير االتصاالت ووسائط اإلعالم االجتماعية

 هيئة األمم المتحدة
 جمهورية مصر العربية –القاهرة 

 diego.delarosa@unwomen.orgبريد إلكترونيت 
Diego de la Rosa 

Communication and Social Media 
UN-Women 

Cairo – Egypt 
diego.delarosa@unwomen.orgEmail:  

 

 

 
 جامعة الدول العربية 

 

 السيدة شذى عبد اللطيف
 المرأة واألسرة والطفولةمسؤول ملف المرأة / إدارة 

 جامعة الدول العربية
 جمهورية مصر العربية –القاهرة 
 +01120608083/002هاتفت 

 shaza.zaher@las.int  بريد إلكترونيت

 

 
 منظمة المرأة العربية

 

 السيدة فاديا كيوان
 المديرة العامة
 العربيةمنظمة المرأة 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 info@arabwomenorg.net تبريد إلكتروني

 

 
 السيدة منى قاسم

 مسؤولة ملفات التعليم والمرأة واألمم والسالم بالمنظمة 
 منظمة المرأة العربية

 جمهورية مصر العربية –القاهرة 
 +201-001409888هاتفت 

 mkassem@arabwomenorg.netت بريد إلكتروني
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 السيد حنا زياده

  مستشار استراتيجي
 المعهد الدنماركي لحقوق االنسان

      هاتفت
  hzi@Humanrights.dkتبريد إلكتروني

 
 شقوره ءالسيد ضيا

برنامج الشرق األوسط وشمال مسؤول مشاريع / 
 أفريقيا

 المعهد الدنماركي لحقوق االنسان
 +23116691/216هاتفت 

  dish@humanrights.dkت بريد إلكتروني

 المركز الدنماركي للبحث والمعلومات عن
 الجندر والمساواة والتنوع )كفينفو(

 
Ms. Cecilie Poulsen-Hansen 
Senior Programme Adviser and Jordan 
Representative 
Amman – Jordan 
Tel: +962- 790984504 

cecilie.ph.mehyar@kvinfo.dkEmail:  
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