
 

تنفیذ أنشطة التعاون الفني
 

 
  البند 5 من جدول األعمال



مجاالت الدعم الفني

مشاریع میدانیة

 

 

 ورش عمل لبناء
القدرات

 

 

 خدمات استشاریة في
 قضایا تتعلق

بالسیاسات العامة
 



آلیات العمل

أدوات سیاساتیة

تولید المعرفة

خلق التوافقات

توفیر دعم فني



تعزیز اإلستجابة لجائحة كوفید-19 والتخفیف من آثارها
اإلقتصادیة واإلجتماعیة على المرأة 

على المستوى اإلقلیمي

 تقریر حول تدابیر التصدي لجائحة
كوفید-19

على المستوى الوطني

 تقریر تحلیلي لدراسة الُعنف ضد
النساء والفتیات

خالل فترة الحجر المنزلي 

ورقة حول مشاركة اإلتحاد
النسائي العام في اإلطار العام 
الحكومي لإلستجابة للطوارئ 

 برنامج بناء القدرات لضمان
 نهج شامل للخدمات األساسیة
 یركز على الناجیات من العنف
المنزلي فى سیاق كوفید-19



مناهضة العنف ضد المرأة

على المستوى الوطنيورش عمل إقلیمیة        

خدمات حمایة الناجیات
من العنف 

 ندوات: أفضل الممارسات
 حول مالجئ الناجیات من

العنف

 خطة مالیةواقع العنف ضد المرأة
 مصاحبة

 سیاسة العنف
ضد المرأة

مناهضة العنف ضد المرأة
تطبیق قانون التحرش الجنسي

دور االیواء

 الخدمات الصحیة
 والقانونیة والشرطیة
للناجیات من العنف

 التكلفة
 اإلقتصادیة للعنف

الزوجي

تكلفة العنف ضد المرأة



 المرأة والسالم واألمن

على المستوى الوطني على المستوى اإلقلیمي

 وضع أطررصد وتقدیر تكالیف خطط
العمل المتعلقة بالمرأة واألمن والسالم

مشروع وطني لدعم الدولةخطة عمل وطنیةمشاورات وطنیة

مؤتمر دوليأثر العدوان على غزة

المؤشرالمعیاري للمرأة والسالم واألمن



المرأة والسالم واألمن

مشروع تمكین الالجئات السوریات

ورقة الالجئات السوریات فى األردن

ورقة الالجئات السوریات فى لبنان

ورقة اإلحتیاجات اإلستراتیجیة لالجئات السوریات 



العدالة بین الجنسین

 إنشاء مركز دراسات المرأة
في الجامعة الملكیة بالبحرین

بناء قدرات لجنة مواءمة التشریعات
حول قضایا المساواة في التشریعات 



المشاركة السیاسیة للمرأة

على المستوى اإلقلیمي
تدریب إقلیمي للمرشحات في اإلنتخابات

على القیادة السیاسیة 
 مشروع تعزیز المشاركة

السیاسیة للمرأة

على المستوى الوطني



المشاركة اإلقتصادیة للمرأة

على المستوى الوطنيعلى المستوى اإلقلیمي

مبادئ توجیهیة حول
إقتصاد الرعایة

مسح وتحلیل السیاسات
العنایة باألطفال  واإلستراتیجیات 

4 دراسات حالة 
 

الرعایة لكبارالسن

أشخاص ذوي اإلعاقة



التفاعل مع اآللیات الدولیة المعنیة بحقوق المرأة

على المستوى اإلقلیمي

مراجعة التقدم المحرز فى تنفیذ إعالن ومنهاج عمل بیجین بعد 25 عام

 إجتماع خبراء لمراجعة التقریر

إجتماع رفیع المستوى حول التقدم المحرز

وثیقة ختامیة بأولویات المنطقة العربیة

ورشة عمل حول إعداد تقاریر السیداو الوطنیة



تعمیم مراعاة مفهوم المساواة بین الجنسین في المؤسسات

على المستوى الوطنيعلى المستوى اإلقلیمي

مشروع التدقیق المؤسسي من منظور
المساواة بین الجنسین 

 برنامج تدریبي حول التدقیق
المؤسسي

 أوراق سیاساتیة حول التنمیة
المستدامة

 تدقیق تشاركي لآللیة الوطنیة
للمرأة

 بناء لقدرات العاملین فى
الوزارة

دلیل تدریبي حول خطة العمل
لتحقیق المساواة بین الجنسین: 

مالحظات تقنیة 




