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آلیات العمل

أدوات سیاساتیة

تولید المعرفة

خلق التوافقات

توفیر دعم فني



على المستوى اإلقلیمي

 دعم الدول العربیة للتصدي لتداعیات جائحة كوفید-19 وآثارها على المرأة والمساواة بین
الجنسین

 سلسلة من موجز السياسات

األثر اإلقتصادي
واإلجتماعي 

 إجتماعات إقليمية

العنف ضد النساءالمساواة بین الجنسین
والفتیات 

 أداة متابعة الحزم
التحفیزیة المنفذة

الشباب

لجنة المرأة



على المستوى الوطني

 دعم الدول العربیة للتصدي لتداعیات جائحة كوفید-19 وآثارها على المرأة والمساواة بین
الجنسین

الیمن العراق



التقدم المحرز في مجال المساواة بین الجنسین ومناهضة العنف ضد المرأة

دراسات وأوراق فنیة

 استجابة منسقة للعنف ضد
المرأة

التكلفة اإلقتصادیةوضع النساء والفتیات
لتنفیذ الهدف 5 

تكلفة زواج األطفال

عدسة النوع اإلجتماعيأثر النزاع على زواج األطفال
العربي 2019 

التكلفة اإلقتصادیة
للعنف الزوجي 

المرأة والفتاة الفلسطینیة



التقدم المحرز في مجال المساواة بین الجنسین ومناهضة العنف ضد المرأة

مؤتمرات وحلقات نقاش

1. تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة  
 

2. االستراتیجیات الوطنیة 
 

3. التمكین اإلقتصادي للمرأة
 

4. الهدف 5: المساواة بین الجنسین، تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات
 

5. مبادرة العدالة بین الجنسین والقانون
 

6. تمثیل المرأة في لبنان والمنطقة العربیة: اإلنتخابات والنساء في السیاسة والقضاء 
 

7. مسح إنتشار العنف ضد المرأة في مصر
 

8. أربع ورش عمل الستخدام منصة اإلسكوا للتعلُّم اإللكتروني



التقدم المحرز في مجال المساواة بین الجنسین ومناهضة العنف ضد المرأة

أنشطة للدعوة والمناصرة

الیوم العالمي للمرأة 2020

أنا جیل المساواة – إعمال حقوق المرأة

 

الحیاة فى أوقات الطوارئ

حملة 16 یومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتیات
(2020)

 



التقدم المحرز في تنفیذ خطة المرأة والسالم واألمن

إشراك الزعماء الدینیینالمساواة بین الجنسین

 تنفیذ قرار مجلس األمن
 1325 بعد مرور عشرین

عامًا

دراسات وأوراق فنیة

 موجز سیاسات حول نهج یراعي قض
المساواة بین الجنسین لمنع التطرف العنیف



التقدم المحرز في تنفیذ خطة المرأة والسالم واألمن

          مؤتمرات وحلقات نقاش

 الجهود التي تبذلها الدول في
 المنطقة العربیة للدفع بخطة المرأة

واألمن والسالم
 تفاعل الدول األعضاء مع خطة المرأة

والسالم واألمن



التقدم المحرز في مجال العدالة بین الجنسین

 

ة ی ن ط و ل ا ر  ی ر ا ق ت ل ا ث  ی د ح ةت ی ن ط و ل ا ر  ی ر ا ق ت ل ا ث  ی د ح ةت ی ن ط و ل ا ر  ی ر ا ق ت ل ا ث  ی د ح ت



التقدم المحرز في مجال التمكین اإلقتصادي للمرأة

دراسة حول التمكین اإلقتصادي للمرأة

دراسات وأوراق فنیة

 دور تكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات
فى دفع المرأة إلى ریادة األعمال

األجور وتأنیث القطاعات



التقدم المحرز في مجال إدماج منظورالمساواة بین الجنسین في المؤسسات العامة




