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 بقضايا المرأة المتصلة  أنشطة برنامج عمل اإلسكواتنفيذ 
 لجنة في دورتها التاسعةالوالتوصيات الصادرة عن 

 موجـز

 واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية ها بالتي اضطلعت نشطة األتستعرض هذه الوثيقة 
 .في دورتها التاسعةالمرأة وتنفيذاً لتوصيات لجنة  في مجال النهوض بالمرأة هابرنامج عملفي إطار 

، 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27و 26يومي وكانت لجنة المرأة قد عقدت دورتها التاسعة في عّمان، 
بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة وإزالة العقبات بعض القضايا ذات الصلة بالمساواة حيث ناقشت 

 في ختام دورتها مجموعة اللجنة العربية. واعتمدت  العام في المنطقة مجالأمام مشاركتها الكاملة في ال
وتضمنت ، من التوصيات، بعضها موّجه إلى الدول األعضاء والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا

بحوث وتنظيم مؤتمرات وإجراء الإصدار المنشورات والدراسات هة إلى األمانة التنفيذية التوصيات الموجّ 
مع المنظمات الدولية تعزيز الشراكات و ،واجتماعات للخبراء، وعقد دورات تدريبية، وإصدار مواد إعالمية

 واإلقليمية المعنية.

 بما تم تنفيذه وإبداء الرأي والمالحظات.مدعوة إلى أخذ العلم المنعقدة في دورتها العاشرة ولجنة المرأة 
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 ةـمقدم

دورتها التاسعة في ختام لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اللجنة المرأة في  أصدرت -1
ه إلى الدول ، مجموعة من التوصيات، بعضها موجّ 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27و 26 يومي ،في عّمانالمنعقدة 

 األعضاء والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا.

هة إليها، في الفترة تعرض هذه الوثيقة اإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية لتنفيذ التوصيات الموجّ و -2
 بها تنفيذاً لبرنامج عمل تاألنشطة التي اضطلع، وكذلك 2021 سبتمبر/أيلولحتى  2019منذ كانون األول/ديسمبر 

بحوث وتنظيم مؤتمرات واجتماعات  إجراءوالتي تضمنت إصدار دراسات و ،المعني بالنهوض بالمرأة اإلسكوا
 19-في ظّل جائحة كوفيدباإلضافة إلى ذلك، وللخبراء، وعقد دورات تدريبية، وإصدار مواد إعالمية. و

  دعم المرأةآليات تعزيز لنية ونظمت العديد من األنشطة وتداعياتها، درست اإلسكوا آليات االستجابة الوط
 .في المنطقة العربية والتخفيف من آثار الجائحة عليها

إلى الحد من التفاوت بين الجنسين وتعزيز تمكين  المعني بالنهوض بالمرأةبرنامج عمل اإلسكوا  ويهدف -3
 )أ( العدالة والمساواة محاور مختلفة:  هو يتناولو المرأة بما يتماشى مع االتفاقيات ونتائج المؤتمرات الدولية.
 االقتصادي تمكينالالمرأة والسالم واألمن؛ )د(  خطةبين الجنسين؛ )ب( مناهضة العنف ضد المرأة؛ )ج( دعم 

خطة األهداف المنصوص عليها في إدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين ومساعدة الدول على تنفيذ ( ه)؛ للمرأة
 .2030التنمية المستدامة لعام 

توسعت اإلسكوا في بناء شراكات مع وكاالت األمم تنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة في دورتها التاسعة، و -4
المتحدة والمنظمات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمعاهد األكاديمية لضمان توحيد الجهود على المستوى 

. ومن األمثلة على هذه الشراكات توثيق العمل لتنفيذ العديد من أنشطتها الشراكاتفي إطار هذه وعملت ، اإلقليمي
 وصندوق األمم المتحدةمع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(، 

وبرنامج  ،برنامج الغذاء العالميللطفولة )اليونيسف(، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، و
مع المؤسسات اإلقليمية الفاعلة كذلك و؛ ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة األمم المتحدة اإلنمائي،

 اتوالمنظمات ومراكز الدراسات ومنظم ؛وجمعية البنوك العربية ،كجامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية
في الجامعة اللبنانية  المعهد العربي للمرأةكمنظمة إنقاذ الطفل، و المجتمع المدني الدولية واإلقليمية ذات الصلة

 .ومعهد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن ،معهد أوسلو لدراسات السالموركية، ياألم

  19-دعم الدول العربية للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد -أوالا 
 المرأة والمساواة بين الجنسين وآثارها على

سيما تلك  االجتماعية واالقتصادية، ال 19-عملت اإلسكوا على دعم الدول العربية للتصدي لتداعيات كوفيد -5
توقعات مستقبلية  استخالصجائحة والتحليل تداعيات  ، وذلك من خاللالتي تطال المرأة والمساواة بين الجنسين

مجموعة وفي هذا اإلطار، تم إصدار . لهاصيات عملية تساعد الدول على التصدي تو تقديمآلثار تلك التداعيات، و
 أخرى على المستويات الوطنية. منشوراتو يمن المنشورات على المستوى االقليم
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كورونا: التكلفة االقتصادية  فيروسعنوان "بموجز سياسات  ، أصدرت اإلسكوااإلقليميعلى المستوى  -6
 .العامةالسياسات  بشأنوتقديم توصيات  19-لتحليل األثر االجتماعي واالقتصادي لكوفيد، "على المنطقة العربية

 في ظل الهبوط الحاد  ،2020في عام  ها االقتصادات العربيةتلخسائر التي تكبدا أن قيمةالموجز  جاء فيو
سياق هذه الوثيقة أنه ساهم  يالموجز فوتكمن أهمية . أمريكي مليار دوالر 42حوالي قُدرت بفي معدالت النمو، 

 .بخسائره ه وتتأثريتساهم ف ه،من يالمرأة جزء أساسالكلّي و القتصادافهم وضع في 

لمناقشة  موجزي سياسات حول أثر الجائحة على المساواة بين الجنسين، وفّرا إطاراً وأصدرت اإلسكوا  -7
التجارب الناجحة وآليات تعميمها خالل سلسلة من اللقاءات االفتراضية مع اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض 

 :بأوضاع المرأة

 "،على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية 19-آثار جائحة كوفيدعنوان "ب الموجز األول )أ(
العالمية لمرأة واليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة لأُعد بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة و

حاالت ل زيادة معدل العنف األسري في المنطقة العربية نتيجةً الضوء على  الموجزسلّط وبرنامج الغذاء العالمي. 
والمخاوف من  األمن الغذائي تراجعاإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة بسبب 

التعرض للفيروس. كما أشار الموجز إلى آثار الجائحة على تقلص قدرة المرأة في الوصول إلى الخدمات الصحية 
بسبب  في الرعاية المنزلية. وقدم بعض التقديرات للخسائر التي قد تتكبدها المرأة عليها ملقاةال ةالمتزايد عباءواأل

 ؛جائحة على المرأةالتخفيف من آثار لمقترحات على مستوى السياسات لو ،وظيفة 700,000خسارة ك الجائحة،

عد أُ و، "في المنطقة العربية 19-العنف ضد النساء والفتيات وجائحة كوفيد"عنوان بالموجز الثاني  )ب(
ً تقييم الموجز قّدمالمتحدة العاملة في المنطقة العربية.  األممبالشراكة مع منظمات   لواقع العنف ضد المرأة  ا

مع إبراز التجارب الجيدة وتحديد  ،الجائحة والخدمات المقدمة للناجيات من العنف في الدول العربيةفي ظل 
 .ذات جودة خدماتإلى لضمان وصول الناجيات  معالجتهاالفجوات الواجب 

  19-ومناقشة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد األول تم عرض نتائج موجز السياساتو -8
ً  سكواعقدته اإل المرأة جنةللاجتماعٍ استثنائي  فيعلى المرأة والفتاة  بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة  افتراضيا

وقدمت الدول . 2020نيسان/أبريل  23في للسكان، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
ً والعربية خالل االجتماع عر بهدف للتحفيف من آثار الجائحة على المرأة لإلجراءات والتدابير التي اتخذتها  ضا

 تسهيل عملية التعلم بين الدول والتعرف على التجارب الناجحة.

تضمن تقييماً  "العربيةعلى الشباب في المنطقة  19-آثار جائحة كوفيد" حول اً موجزكما أصدرت اإلسكوا  -9
 واقترح حلوالً لمساعدة الحكومات  ،اباتوالش نلآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية للجائحة على الشبا

سيما من الفقر، وخصوصاً الذين يعيشون في المناطق  في هذه المرحلة الحرجة وما بعدها، ال هنّ /على حمايتهم
 .اإلعاقة والفتياتوذوات الريفية واألشخاص ذوو 

يعرض وهي مرصٌد عالميٌّ  ،"19-دالتحفيزية المنفذة استجابةً لكوفي الحزمأداة متابعة "اإلسكوا صممت و -10
من ضمنها الدول العربية، للتصدي و ،دولة 194التي اعتمدتها والسياسات االقتصادية تدابير الحماية االجتماعية 

لى تصنيف هذه التدابير بحسب إعمدت اإلسكوا وجائحة واالستجابة آلثارها الصحية واالقتصادية واالجتماعية. لل
 مدفوعة األجر بشكل خاص.اللرعاية غير ل يقتصاداال الجانبمراعاتها لمنظور المساواة بين الجنسين و

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/covid-19-economic-cost-arab-region-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/covid-19-economic-cost-arab-region-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr2.pdf
https://www.unescwa.org/ar/news/دراسة-جديدة-للإسكوا-83-ملايين-يقعون-في-شباك-الفقر-في-المنطقة-العربية-بسبب-فيروس-كورونا
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/violence-against-women-girls-covid-19-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/impact-covid-19-young-people-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/covid-19-stimulus-tracker
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 العراقكل من في  ثالث دراسات ، أعّدت اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأةالوطنيوعلى المستوى  -11
الحماية االجتماعية للمرأة لتعزيز ذة على المستوى الوطني نفواإلجراءات الم 19-أثر جائحة كوفيد حولواليمن 

على المشاركة  19-تأثير جائحة كوفيد" حول دراسةالوأشارت البلدين.  في ومشاركتها االقتصادية والسياسية
منذ عام البلد الذي تمتع به  االقتصاديالنمو إلى تعطيل أدت قد الجائحة لى أن إ "في العراق للمرأة االقتصادية

اتخاذ الحكومة أي تدابير تتعلق باألمن االقتصادي للمرأة أظهرت عدم وأن أدوات التتبع العالمية الحالية ، 2017
تقديم المساعدات االجتماعية وبعض التدابير  واقتصار االستجابة على مدفوعة األجرالأو أعمال الرعاية غير 

 .لمعالجة الوضع الصحي والعنف ضد المرأة

على المشاركة السياسية للمرأة العراقية وانخراطها  19-فيدكو وجائحةتأثير الصراع " حول دراسةالأما  -12
المرأة هو من العوامل تأمين حقوق إلى النشاط النسائي المكثف والمنظم والهادف  ، فقد بينت أن"في بناء السالم

تأثير " حولدراسة القدمت  وأخيراً  .يزال محدوداً  ال ضمن الحكومات المتعاقبة هاتمثيلإال أن لها، همة مالتمكينية ال
ً ع "لمساواة بين الجنسين في العراقعلى ا 19-كوفيدلجائحة  المستجيبةسياسات الحماية االجتماعية   رضا

للمرأة مثل منح إجازة مدفوعة األجر وتقليل  االجتماعيةلتوفير الحماية  الحكومة العراقيةنفذتها إلجراءات التي ل
 إشراك النساء والمنظمات النسائية و لألزمات لالستجابةوضع استراتيجية ، وأيام العمل إلى الحد األدنى

مدفوعة األجر إلى برامج التحويل أعمال الرعاية غير العادلة وغير و، االستجابةإجراءات  ها وتحديدفي تطوير
 رعاية اقتصادية جديدة شاملة.

الدراسة  فلفتتالعناوين الرئيسية ذاتها.  ،2021، التي ستصدر في أواخر عام اليمنعن وحملت الدراسات  -13
 لى أن محدودية الوصول إلى األسواقإ "على المشاركة االقتصادية للمرأة في اليمن 19-تأثير جائحة كوفيد" حول

في القطاع  هنأعمال وخاصة على ،تأثير كبير على النساءلها  كانفي المناطق التي فُرض فيها حظر التجول 
تأثير " حولأما الدراسة  الرسوم الدراسية. عن دفعاألهل الخاص، وعانت اللواتي يمتلكن مدارس خاصة من توقف 

خطار ألى إ أشارتف ،"على المشاركة السياسية للمرأة اليمنية وانخراطها في بناء السالم 19-كوفيدالصراع وجائحة 
ر تغي  و في المجال السياسي تهامشاركضمان فقدان اآلليات الديمقراطية لإلى ، والمرأة ل عيش وبقاءبُ تهدد سُ  عدة

 المستجيبةتأثير سياسات الحماية االجتماعية " حولدراسة ال بيّنتو خارج المنزل. هاتجاه عمل االجتماعيالموقف 
بعض اإلجراءات اإليجابية كتخفيض ساعات العمل في  "لمساواة بين الجنسين في اليمنعلى ا 19-كوفيدلجائحة 

، لعملا إلىالموظفات على إجازة مدفوعة األجر، ومنح النساء الحوامل خيار عدم الذهاب  ولالخدمة المدنية، وحص
 الحلقة األضعف في العديد  فكنّ  ،بعض النتائج السلبية كتعرض النساء بشكل متزايد للخطر جانب إلى وذلك

من تطهير وتعقيم  ،تزايدةتحت أعباء األعمال المنزلية الم نوقعو، ممن الوظائف، وأول من تم االستغناء عنه
 لألسرة. واالقتصاديةوتنظيف، فضالً عن زيادة المسؤوليات في إدارة الشؤون المنزلية 

ً عن العراق الدراسات  إطالقوقد تم  -14 دائرة تمكين المرأة بالتعاون مع  2021أيار/مايو  21 في افتراضيا
هيئات األمم وممثالت السياسات وممثلي وصانعات عدد من صانعي  مشاركةوالعراقية في رئاسة الوزراء 

 في مجال تمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني. والخبيرات خبراء وال المتحدة والمنظمات غير الحكومية
إلى دعم الحكومة العراقية لزيادة فعالية جهودها في تحقيق الهادفة الدراسات ن المتحدثون والمتحدثات أهمية بي  و

 .الجنسين في ظل الجائحة وما بعدهاالمساواة بين 

http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-1.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-1.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-3.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-3.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-2.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-2.pdf
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ا   المساواة بين الجنسين التقدم المحرز في مجال  -ثانيا
 العنف ضد المرأةمناهضة و

وضع النساء والفتيات في الشرق " حولدراسة  ومنظمات أخرىأصدرت اإلسكوا بالشراكة مع اليونيسف  -15
 لى تقديم صورة شاملة عن رحلة حياة الفتيات والنساء إتهدف و ،2021 أواخر عامسيتم إطالقها في  ،"األوسط
لى الثغرات إ، إضافة المختلفة هاعبر مراحل تحديد األوجه الرئيسية لعدم المساواة التي يعانين منهالمنطقة الفي 

الصحة  المكونات األربعة التالية:على القائمة في البيانات المتصلة بقضايا المساواة بين الجنسين. ويرتكز التحليل 
العدالة؛ والمشاركة والقيادة. وقد  إلىوإمكانية وصولها  هاوحقوق المرأةل العيش؛ العنف ضد بُ والرفاه؛ التعليم وسُ 

، 2020نيسان/أبريل نّظمتها اإلسكوا في عقد سلسلة من االجتماعات االفتراضية  دراسةال عدادتخلل عملية إ
 .2021 في تشرين األول/أكتوبر هااألولية للدراسة. وقد تم إطالق لمناقشة النتائج المعنيةمنظمات بالشراكة مع ال

لتقدير تكلفة زواج األطفال في المنطقة ورقة معلومات أساسية عن جدوى إجراء دراسة "اإلسكوا  أعدتو -16
يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان وشكالً من أشكال العنف القائم على التمييز ضد المرأة  ألن هذا الزواج ،"العربية

قة لمحة عامة عن زواج األطفال، لى نتائج سلبية عديدة على نمو الطفل والطفلة. وتقّدم هذه الورإوالفتاة، ويؤدي 
أهمية تقدير التكلفة االقتصادية لزواج األطفال،  بيّنونطاق انتشاره ودوافعه وعواقبه في المنطقة العربية. كما ت

اإلطار المناسب  إلى، إضافة ذلكوتنظر في إمكانية إجراء دراسة لتقدير هذه التكلفة ومدى توفّر البيانات الالزمة ل
لى الخبرات إ ستندي زواج األطفال في المنطقة العربية. وبناًء عليه، تم تطوير نموذج اقتصادي معالجة موضوعل

ة كالتعليم، والخصوبة، يعلى المؤشرات الديمغرافية الرئيسلتعرف على أثر زواج األطفال ل الدولية في هذا المجال،
لى بيانات صادرة من أربع دول هي األردن ع بناءً  ،والمشاركة في اتخاذ القرار ،الصحة والمشاركة االقتصاديةو

 إقليمي.نموذج وضع في هذا النموذج وسيسهم  .ومصروالعراق وتونس 

يستعرض  ،"المراهقات وخصوبة أثر النزاع على زواج األطفال"تقريراً حول أعّدت اإلسكوا و -17
الصعوبات المتزايدة التي تواجهها النساء والفتيات في البلدان العربية المتضررة من النزاع، ويالحظ أّن الفتيات 

ً معرضات   بسبب تزايد شعورهّن بعدم األمان وتعرضهّن للعنف أكثر من ذي قبل للحرمان األصغر سنا
انتقال الحرمان عبر األجيال.  فياألطفال أيضاً األطفال. ويسهم زواج  زواج منهاشتى في مجتمعاتهن بأشكال 
عداً إضافياً للترابط بين النزاعات العنيفة وأنماط الزواج والخصوبة لدى الشابات، ودور ويضيف هذا التقرير بُ 

رات السياسات العامة في التخفيف من حدة هذه الممارسات. وتساعد النتائج التي يخلص إليها في فهم ارتباط التغي  
ً ي ضعف المرأة دائرةً من الفقر يصعب التفلّت منها ويُ  ولِّّدالديمغرافية بديناميات اإلقصاء االجتماعي، ارتباطا

 والفتاة على المدى الطويل.

"، وهو اإلصدار الثاني من المطبوعة التي 2019عدسة النوع االجتماعي العربي ُكتيِّّب "أصدرت اإلسكوا و -18
مؤشرات أساسية حول  عرضل دولة عربية من خال 18واقع المساواة بين الجنسين في لصورة إحصائية تقدم 

السكان واإلعاقة والتعليم والصحة والتمكين والعمل، والوقوف على حالة النساء والفتيات بالمقارنة مع الرجال 
 المجتمع المدني.ووالباحثات الباحثين السياسات ووصانعات صانعي البيانات في متناول الكتيّب ضع يو. والفتيان

قاعدة بيانات حول إحصاءات هو بمثابة و ،"التنمية المستدامة ألهدافالمرصد العربي "وأطلقت اإلسكوا  -19
ً بيان 92,655محاور و 10مؤشراً موزعة على  137، تشمل المساواة بين الجنسين . تمثل قاعدة البيانات هذه مصدراً ا

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/estimating-cost-child-marriage-arab-region-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/estimating-cost-child-marriage-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2019-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
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 اة بين الجنسين ومعلومات عن مختلف أبعاد عدم المساواة. وتهدف قاعدة البيانات شامالً إلحصاءات المساو
صياغة و التخاذ القراراتكمصدٍر موثوق  هاماستخديمكن اإلى تسليط الضوء على االختالفات وعدم المساواة، و

على بيانات وطنية ورصدها بما يعود بالفائدة على النساء والرجال. وتحتوي القاعدة بشأن المساواة السياسات 
المكاتب  التي أجرتهاتم َجمعها من مختلف المسوح األسرية العربية، متسقة وقابلة للمقارنة على مستوى المنطقة 

 اإلحصائية الوطنية في المنطقة. وستَُحد ث قاعدة بيانات إحصاءات النوع االجتماعي بشكل منتظم.

اإلسكوا للدول العربية في مجال تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة، الذي تقدمه دعم الفي سياق و -20
دراسة بعنوان يرلندا، آغالواي بوالجامعة الوطنية في دولة فلسطين في المرأة شؤون أصدرت بالشراكة مع وزارة 

ت نساء قد تكلف أن واحدة من كل أربعالدراسة  . أبرزت"حساب التكلفة االقتصادية للعنف الزوجي ضد المرأة"
نفقات السنوية الفي المائة من  12الخاصة أي ما يعادل  امن أمواله اً دوالر 184ما يعادل  بسبب العنف األسري

 45ال يزيد عن ومليون  36 ما ال يقل عن بين 2018وبشكل عام خسرت دولة فلسطين في عام . غير الغذائية
غير  يوم عمل من أعمال الرعاية 260,000 الناجيات فقدب العنف ضد المرأةتسبب و .أمريكيمليون دوالر 

، وفقد األطفال أكثر مدفوعة األجرالغير  الرعايةمن أعمال يوم عمل  42,000 ، وفقد األزواجمدفوعة األجرال
يوم عمل  173,000مدفوعة األجر، فقد خسرت النساء ما يقارب الاألعمال  أما في. يوم دراسي 125,000من 

إمكانية تحسين أجر العمل الدراسة  كدتوأيوم عمل بسبب أعمال العنف ضد المرأة.  128,000وخسر الرجال 
 في المائة من خالل زيادة قدرتها على اتخاذ القرارات والحد من العنف الزوجي. 52و 41بقدر يتراوح بين للمرأة 

استمرت اإلسكوا في رصد األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية فأصدرت و -21
حزيران/يونيو  – 2018: تموز/يوليو األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية"تقريرها الدوري 

ق تطّور وضع المساواة بين الجنسين يتوثل 2003اإلسكوا منذ عام  عدهاتُ ، وهو التقرير العاشر من سلسلة "2020
القطاعات القانونية والسياسية واإلنمائية  شهدهاتلتطورات التي افي فهم  اإلسهامو الفلسطينية وتمكين المرأة

والستين  خامسةوقد تم إطالق التقرير على هامش الدورة الواإلنسانية في فلسطين في ظل االحتالل اإلسرائيلي. 
ً قدت التي عُ في األمم المتحدة  للجنة وضع المرأة  ، وذلك 2021آذار/مارس  26إلى  15الفترة من في  افتراضيا

. 2021آذار/مارس  18في  بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطينفي حدث افتراضي جانبي ُعقد 
وسلط الحدث الضوء على واقع المرأة الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي، ورفع الوعي حول السياسات 

 ات.الالزمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الفلسطيني

ً و -22  نّظمت اإلسكوا بالشراكة مع كل على هامش الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، أيضا
ً حدثوقطر والهند والسويد  تنزانيامن  ً  ا حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة  2021آذار/مارس  15في  افتراضيا

الدول في دعم خالله مناقشة جهود اإلسكوا  تلتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل"، تم
 مزمنةالحواجز الولى المناصب العامة، إعلى الوصول  تهااألعضاء في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وقدر

 التدابير التحفيزية.بشأن السياسات العامة ، وكذلك 19-وتلك الناشئة في ظل جائحة كوفيد

دولة نّظمت اإلسكوا بالشراكة مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ووزارة شؤون المرأة في و -23
ً حدثلمرأة واآللية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة في باكستان لوهيئة األمم المتحدة فلسطين  ً جانبي اً افتراضيا  ا

للبحث في عملية تنفيذ  ،للجنة وضع المرأةعلى هامش الدورة الخامسة والستين  ،2021آذار/مارس  15في  آخر
االستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وضمان النهوض بحقوقها، ومدى فعالية هذه االستراتيجيات. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
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ة مبنيّ  الممارسات الجيدة في وضع استراتيجيات وطنية للنهوض بالمرأة قشت خالل هذا الحدثونو ترضعُ و
 وطنية شاملة.رؤية على جهود تشاركية وتوفّر 

آذار/مارس  22في  رابعافتراضّيٍ حدث جانبي  مع المملكة العربية السعودية لعقداإلسكوا تعاونت و -24
حول "التمكين االقتصادي للمرأة" بهدف تسليط الضوء على أهمية النظر في تمكين المرأة في جميع  2021

البيئة المناسبة التي تضمن تقدم المرأة. كما تم تسليط الضوء على  تهيئةالتقدم االقتصادي، والمجاالت لتحقيق 
لمؤسسات المالية، والحماية االجتماعية، ا إلىلفرص االقتصادية وإلى امواضيع ذات صلة مثل وصول المرأة 

عمال مدفوعة األجر، والعمل غير النظامي، وتعزيز ريادة المرأة لألالعمال الرعاية غير أوالتساوي في األجور، و
 وللمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 اإلسكوا أرسلت، (2020آذار/مارس  20-9)نيويورك،  للجنة وضع المرأة الرابعة والستينالدورة وقُبيل  -25
ً  العربياإلعالن   أصدرتهالذي  ،حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما

عمل بيجين بعد  ومنهاجمر العربي الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن المؤتخالل  الدول العربية
 ً  البعثات الدائمة للدول العربية  إلى، 2019رين الثاني/نوفمبر تش 28في في عّمان المنعقد  خمسة وعشرين عاما

في مخرجاتها إليصال  درجويُ  عرض ضمن أعمال االجتماع الرسمي للجنةليُ في األمم المتحدة في نيويورك 
 .صوت المنطقة إلى هذا المنبر العالمي

ً افتراضيقد الذي عُ ، المنتدى العربي للتنمية المستدامة خاللو -26 آذار/مارس  31إلى  29 من في الفترة ا
، تحقيق المساواة بين الجنسينالمساواة بين  :5الهدف "بعنوان  معلومات أساسيةورقة ، قدمت اإلسكوا 2021

وصندوق األمم المتحدة  ،لمرأةلهيئة األمم المتحدة أعدتها بالتشارك مع  ،"الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
فيها  ترضعُ  ،وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،واليونيسف ،للسكان

لمواجهتها، الدول العربية  تهاتخذتي اوالتدابير ال 19-في ظل جائحة كوفيدالهدف  تنفيذ يقالتي تعأهم التحديات 
 .في هذا الشأنالتوصيات  ت مجموعة مندمقُ و

ً و -27 لمرأة وصندوق األمم لبالشراكة مع هيئة األمم المتحدة  ،قامت اإلسكوا، ضمن أعمال المنتدىأيضا
مبادرة  مناقشةبعقد جلسة مخصصة ل ،ظمة المرأة العربيةومنوصندوق األمم المتحدة للسكان  المتحدة اإلنمائي

لمعالجة في ردم الفجوات القانونية والمساهمة تسليط الضوء على التجارب الوطنية والعدالة بين الجنسين والقانون 
 .العربيةعدم المساواة بين الجنسين في القوانين في المنطقة 

 26 في عقدت اإلسكواعمل في مجال تقدير التكلفة االقتصادية ألهداف التنمية المستدامة، الوفي إطار  -28
ً  2021تموز/يوليو  27و الالزمة لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية  التكاليفطرق تقدير عن "اجتماعا

عّده الذي تُ  من التقرير ىالدولي واإلقليمي لمناقشة المسودة األولوخبيرات على المستويين ضم خبراء  "،المستدامة
 .5ومنهجيات تقدير تكلفة الهدف  ُطرقتحديد إليها بشأن والنتائج األولية التي تم التوصل  عن هذا الموضوع
القضاء على جميع أشكال بشأن  5.1 مقصدالسيما الحتساب كلفة تنفيذ  المنهجيات العدد من ونظر االجتماع في 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء بشأن  5.2 مقصدالتمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، وال
ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع  في والفتيات في المجالين العام والخاص، بما

 كلفة وتقدير ،مدفوعة األجر والعمل المنزليالاالعتراف بأعمال الرعاية غير بشأن  5.4 مقصداالستغالل، وال

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/declaration_28_november_ar_final.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/afsd2021
https://www.unescwa.org/ar/events/afsd2021
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/bgkd_sdg5_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/bgkd_sdg5_ar.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة 
 ً  على الصعيد الوطني. المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا

ً لمواكبة األنشطة العالمية الخاصة بالمرأة، وبهدف حشد الدعم لحقوق النساء والفتيات وتعزيز  -29 وسعيا
نشاطات عدة بمناسبة مشاركة المرأة في المجاالت السياسية واالقتصادية في المنطقة العربية، نّظمت اإلسكوا 

وبالشراكة مع المكتب  2020عام في قامت آذار/مارس من كل عام، ف 8حتفل به في الذي يُ  اليوم العالمي للمرأة
اليوم " الصفحة اإللكترونية بإطالقاإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية ومنظمة إنقاذ الطفل الدولية، 

على وسائل التواصل االجتماعي لرفع  وحملة "إعمال حقوق المرأة –: أنا جيل المساواة 2020 للمرأةالعالمي 
، 2021عام  فيوجمع التزامات للفتيات. أما الجمهورية العربية السورية أصوات طفالت من لبنان وفلسطين و

، استضافت سّت نساء عربيّات "في القيادة في المنطقة العربية المرأة دور"ندوة افتراضية بعنوان فنّظمت اإلسكوا 
تجاربهّن الناجحة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والرياضية وتشاركن خبراتهّن في تولّي استعرضن 

 مناصبهّن الحالية.

 ،2020لعام  بمناسبة حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء والفتياتأطلقت اإلسكوا و -30
ركية في بيروت، حملة على وسائل التواصل ياللبنانية األمبالتعاون مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة و

وذلك في ظل حاالت الطوارئ العديدة  ،""الحياة في أوقات الطوارئبموضوع  ليميةإقومسابقة فنية االجتماعي 
واالحتالل المزمن والكوارث الطبيعية  اتوالصراع 19-من جائحة كوفيد ،شهدها المنطقة العربيةتالتي 

برنامج  بالتعاون معو 2020كانون األول/ديسمبر  9في بالمناسبة نفسها  عقدت اإلسكواو واالنفجارات السامة.
 ندوة حول العنف  ،األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمان األسري الوطني في المملكة العربية السعودية

ً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء و ،تناولت مفهوم العنف ضد المرأة ،ضد المرأة حملة الستة عشر يوما
استجابة في تقديم الجيدة الممارسات  تبادل أتاحت الندوة، وعلى العنف ضد المرأة 19-وأثر جائحة كوفيد والفتيات،

 كاملة متعددة القطاعات والتخصصات للعنف ضد المرأة.

، بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة والجامعة اللبنانية 2020 فبراير/شباط 25نّظمت اإلسكوا في و -31
 والمنطقة العربية: االنتخابات والنساء في السياسة والقضاء"،حلقة نقاش بعنوان "تمثيل المرأة في لبنان ركية، ياألم
 إزالة: بيةة في القضاء في الدول العرالمرأخاللها النتائج الرئيسية للدراسة التي أعّدتها اإلسكوا حول  قُدمت
القرار حول  وصانعات صانعي إلىنها والموّجهة والتوصيات األساسية الصادرة ع المشاركة وزيادة العقبات
 .تعزيز تمثيل المرأة في المجال العام في لبنان لبُ سُ  ونوقشت، تمثيل عادل للنساء في السلك القضائيتحقيق كيفية 

األمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية، هيئة وفي السياق نفسه، نظ مت اإلسكوا، باالشتراك مع  -32
تشرين  17إلى  15في مصر من  ُعقددعم تنفيذ مسح انتشار العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، اجتماعاً ل

الوطنية . وَهَدَف االجتماع إلى: )أ( تعميق المعرفة لدى المكاتب اإلحصائية الوطنية واآلليات 2019األول/أكتوبر 
ً مع المعايير المنهجية واألخالقية المتفَق ابشأن قياس العنف ضد المرأة تم ةالمعني الجهاتشؤون المرأة وب شيا

والوطنية لتحسين بيانات العنف ضد المرأة عليها عالمياً؛ )ب( تعزيز الروابط بين الجهود العالمية واإلقليمية 
وتفعيل البرامج والسياسات؛ )ج( تحديد التحديات في قياس العنف ضد المرأة في المنطقة العربية؛ و)د( تبادل 

 استبيانات العنف ضد المرأة. في إجراءالممارسات الجيدة والدروس المستفادة 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2020-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2020-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-arab-states-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-arab-states-arabic.pdf
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ي مصر، باالشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة عمل تدريبية وطنية ف اتنظ مت اإلسكوا أربع ورشو -33
م للتعل   سكوااإلمنصة قدرات حول إحصاءات المساواة بين الجنسين وكيفية استخدام اللبناء حصاء، العامة واإل
آذار/مارس  21إلى  18من عقدت ورشة العمل األولى ف. 2018 ي عامأطلقتها ف التيو في هذا المجال اإللكتروني

ً  22وحضرها  2019 ومتدربة متدرباً  12وحضرها  2020شباط/فبراير  11إلى  4؛ والثانية من ومشاركة مشاركا
 2020آذار/مارس  12إلى  9والثالثة من  ؛حصاءإلمن منتجي اإلحصاءات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا

ً  23باالشتراك مع المجلس القومي للمرأة وبالتنسيق مع صندوق األمم المتحدة للسكان، وحضرها  ؛ ومتدربة متدربا
ً  15وحضرها  2020تشرين الثاني/نوفمبر  18إلى  15والرابعة في الفترة من   .ومشاركة مشاركا

ا   المرأة والسالم واألمن تنفيذ خطةالتقدم المحرز في  -ثالثا

الذي و ،المرأة والسالم واألمن خطة ، الذي انبثقت عنه(2000) 1325 قرار مجلس األمن رقمبناًء على  -34
ن تؤديه النساء والفتيات في منع أعلى النساء والفتيات والدور األساسي الذي يمكن  نزاعيسلم باألثر الفريد لل

مم المتحدة لمنع التطرف العنيف، حلها، وبناًء على خطة العمل التي وضعها األمين العام لألفي اعات ونزنشوب ال
أهمية وضع خطط عمل وطنية بالدول األعضاء  تعريفلى إ ،مواد المعرفيةإنتاج المن خالل  ،سعت اإلسكوا

 :ذه المواده ومن ،منع التطرف العنيفل

منع التطرف العنيف في المنطقة لنهج يراعي قضايا المساواة بين الجنسين  حولموجز سياسات " )أ(
إلدماج قضايا المساواة  ةالمختلف الجهات المعنيةالسياسات ووواضعات يوفر األفكار الرئيسية لواضعي  ،"العربية

كما يبين التحديات التي  ،المستوى الوطني منع التطرف العنيف علىلبين الجنسين في االستراتيجيات المخصصة 
أربعة  إلىيجب معالجتها عند إدماج منظور المساواة بين الجنسين. وفي هذا اإلطار، يتطرق موجز السياسات 

أحد أطراف قد تكون يزي للتطرف العنيف؛ االعتراف بأن المرأة نفسها عناصر رئيسية: االعتراف بالطابع التمي
عدم ن تمارسها المرأة في منع التطرف العنيف؛ وضمان أالتطرف العنيف؛ تحديد األدوار المختلفة التي يمكن 

البرامج واالستراتيجيات التي تم الموجز  ويعرض حقوق المرأة.لاستراتيجيات منع التطرف العنيف  انتهاك
المغرب، تم اختيارها ألنها واألردن وتونس ولبنان هي  لمنع التطرف العنيف في أربعة بلدان عربية اعتمادها

 ؛ستراتيجياتهذا النوع من االتوفر أمثلة لمناهج متعددة لتطوير 

شراك الزعماء الدينيين في عملية النهوض الممارسات والفرص المتاحة إل حولموجز سياسات " )ب(
وصانعات صانعي  توجه إلىوي ،بالتعاون مع جامعة الدول العربيةتم إعداده  ،"المرأة والسالم واألمن خطةب

 ؛في المنطقة خطةهذه ال تنفيذب عنيين/اتالسياسات الم

والسالم واألمن واألطر  المرأةحول  1325جلس األمن التآزر بين قرار م حولموجز سياسات " )ج(
بعض األطر و، يعرض أوجه التآزر الموضوعي واإلجرائي بين القرار "المعيارية الدولية الخاصة بحقوق النساء

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجين، وخطة التنمية كالدولية 
 ؛هاوتعزيز حّث دول المنطقة على اعتماد مقاربة تكاملية لحماية حقوق المرأةوي ؛2030 لعامالمستدامة 

ً  1325تنفيذ قرار مجلس األمن  حولإقليمي  تقرير )د( يصدر في أوائل عام  ،بعد مرور عشرين عاما
مراجعة لتفاعل الدول العربية مع القرار سواء من خالل إعداد خطط وطنية تنظر في آليات تطبيقه  قدميو ،2022

https://elearning.unescwa.org/
https://elearning.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC%D9%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC%D9%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1325-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1325-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9


E/ESCWA/C.7/2021/3 

 
-11- 

 

 

، طارهذا اإلأخرى تسهم في تنفيذ القرار على مستويات عدة. وفي سياسات على المستوى الوطني أو من خالل 
لة والمؤشر المعياري الخاص التشريعات ذات الص تناولدرجت ضمن التقرير تموجزات وطنية أُ أيضاً إعداد تم 

 ؛المرأة والسالم واألمن خطةبتنفيذ 

استخدام نَهج المساواة بين الجنسين إزاء العدالة االنتقالية في المنطقة العربية: " بعنوان سياساتموجز ( ه)
التي تم تنفيذها آليات العدالة االنتقالية مدى تضمين في ينظر  ،"الدور المحتمل لآلليات الوطنية المعنية بالمرأة

. ويوصي موجز السياسات واليمن لقضايا المساواة بين الجنسينمصر تونس وليبيا والمغرب وكل من  في
معالجة العدالة االنتقالية لضمان  مسارات تحقيقطنية للنهوض بأوضاع المرأة في أعلى لآلليات الو بانخراط

 وإعادة اإلعمار، وخاصة في الجهود المبذولة لتعزيز في عمليات التعافياهتمامات واحتياجات النساء والفتيات 
 االرتباط المجتمعي.

كانون األول/ديسمبر  15في ف ليات حول موضوع المرأة والسالم واألمن.امن الفع عدداً  نّظمت اإلسكواو -35
 بالشراكة  المرأة والسالم واألمن خطةحلقة نقاش افتراضية حول تفاعل الدول األعضاء مع عقدت  ،2020
نهج  اعتمادأصدرتهما اإلسكوا، األول حول اللذين على موجزي السياسات ركزت  ،جامعة الدول العربية مع

إشراك يراعي قضايا المساواة بين الجنسين في إطار منع التطرف العنيف في المنطقة العربية، والثاني حول 
  تحليالً كات والمشارِّ المشاركون المرأة والسالم واألمن، حيث قّدم  خطةالزعماء الدينيين في عملية النهوض ب

 .المجاالت ذات الصلةفي  الوضع اإلقليمي والدوليعن 

حول المرأة والسالم واألمن، نظمت  (2000) 1325لصدور قرار مجلس األمن العشرين بمناسبة الذكرى و -36
مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، والمعهد  بالتعاون، 2020تشرين الثاني/نوفمبر  4في  اإلسكوا

ً  لقاءً العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية األميركية،  ً افتراضي إقليميا للنظر في الجهود التي تبذلها  رفيع المستوى ا
مداوالت إقليمية حول التقدم طالق وإ، المرأة والسالم واألمن خطةالدول في المنطقة العربية من أجل الدفع ب

 .19-في االستجابة لجائحة كوفيد الخطةومناقشة دور الخطط الوطنية لتنفيذ  ،الخطةالمحرز في التجاوب مع 

ا   التقدم المحرز في مجال العدالة بين الجنسين -رابعا

ن في المنطقة والمساواة بين الجنسين أمام القانو مبادرة العدالةعملت اإلسكوا مع الشركاء على تطوير  -37
المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمكتب اإلقليمي لهيئة منذ عدة أعوام مع التي تنفذها  ،العربية

أكبر من المسائل والمجاالت  اً لتشمل عددللسكان، لمرأة، والمكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة لاألمم المتحدة 
وتم تحديث التقارير . هاوإنفاذ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تعزيز حقوق المرأةلالقانونية 
 .عربيةدولة  20في  عمل وطنية للتأكد من صحة النتائج اتوعقد ورشذات الصلة  الوطنية

أمام القانون في منطقة الدول  الجنسينبين  والمساواة العدالةلكتروني لمبادرة إلالموقع اإطالق  تمو -38
 . ويتيح هذا الموقعاليوم العالمي لحقوق اإلنسان، 2020كانون األول/ديسمبر  10 في باللغة العربية ،العربية

التجارب والتعرف على  فرصة تبادل في إتاحة يسهم، ما بالمبادرة التقارير العربية الوطنية واإلقليمية ذات الصلة
 المشاركة منظمات األمم المتحدة  تعّولو التي أقرتها الدول لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين.التشريعات 
على الدول العربية في توفير النصوص التشريعية والقوانين التي يتم تطويرها أو تعديلها وإقرارها في المبادرة 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://genderjustice.unescwa.org/
http://genderjustice.unescwa.org/
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تتم دراستها ومراجعة ، بحيث والتي تخدم إرساء العدالة والمساواة بين الجنسينبل المجالس التشريعية من قِّ 
 مبادرة.العلى المنهجية التي تم اعتمادها سابقاً ضمن  التصنيفات المختلفة للدول بشكل دوري بناءً 

دة لمرأة، وصندوق األمم المتحلبالشراكة مع هيئة األمم المتحدة  ،نظمت اإلسكوا ،مبادرةالوللتوعية ب -39
ووزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة في المملكة  ،اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان

ً حدث ،واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،المغربية ً  ا على هامش الدورة  2021آذار/مارس  23 في افتراضيا
المتحدة  األمم منظماتاإلسكوا مع عرضت خالله األداة التي طورتها  ،الخامسة والستين للجنة وضع المرأة

  وآليات عملها لدعم الدول في تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في اإلطار التشريعيالشريكة  الثالث
مناقشة  تفي اآلثار المترتبة عن عدم المساواة أمام القانون. وتم تنظروتعزيز التزامها باألطر الدولية،  وفي

االستراتيجيات والتدخالت الضرورية على المدى القصير والمتوسط والطويل للتعجيل في اعتماد القوانين التي 
 تعزز حقوق المرأة وتعالج أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين.

ا   مرأةلل االقتصاديتمكين الالتقدم المحرز في مجال  -خامسا

اجتماعاً افتراضياً  بالشراكة مع منظمة العمل الدوليةو 2020تموز/يوليو  30إلى  28من  نّظمت اإلسكوا -40
ناقش الهيكل المقترح والمخطط األولي لدراسة  ،طقة العربيةالتمكين االقتصادي للمرأة في المن حوللفريق خبراء 

ديناميات مشاركة المرأة في االقتصاد، وكيفية دعم والخبيرات . كما تناول الخبراء الموضوعتعّدها اإلسكوا حول 
لى العمل إالدول األعضاء في تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة ونقلها من العمل غير المدفوع األجر 

 األجر. المدفوع

من خالل تحليل الفجوة القائمة  حول التمكين االقتصادي للمرأة الدراساتفي السياق نفسه، وبهدف إثراء  -41
نحو مسار " بعنوان تقريراً  ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،أعّدت اإلسكوا في األجور بين النساء والرجال،

 تأمين فرص عمل للمرأةبمناقشة اختص الفصل الثالث منه  ،"منتج وشامل: خلق فرص العمل في المنطقة العربية
لجهة تطوير القرار وصانعات بعض التوصيات لصانعي  ويقدم التقرير .القطاعات الواعدةفي  النظرمن خالل 

 آليات عمل القطاع الخاص الداخلي وإلغاء التحيزات االجتماعية.

ريادة األعمال  إلىدور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في دفع المرأة دراسة حول "أعّدت اإلسكوا و -42
مدى مشاركة المرأة في ريادة األعمال في المنطقة العربية، والتحديات الهيكلية  نظر فيت "في المنطقة العربية
األعمال بشكل عام، والتحديات التي تواجه النساء بشكل خاص في تأسيس أعمال ورائدات التي تواجه رواد 

 سعى تجارية والحفاظ عليها، ودور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في التخفيف من هذه التحديات. وت
العقبات الهيكلية والفردية التي تحول دون مشاركة المرأة في ريادة األعمال في  إلى التعرف إلىهذه الدراسة 

الضائعة وتقديم التوصيات لصانعي  صالفرلمعرفة  هاوتحليلوذلك من خالل جمع البيانات  المنطقة العربية
 السياسات. وصانعات

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A9
http://publications.unescwa.org/projects/jcar/index-ar.html
http://publications.unescwa.org/projects/jcar/index-ar.html
http://publications.unescwa.org/projects/jcar/index-ar.html
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ا   التقدم المحرز في مجال إدماج منظور المساواة  -سادسا
 بين الجنسين في المؤسسات العامة

تنفيذ خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين في مرة لدعم الدول األعضاء تالمس اإلسكوا في إطار جهود -43
القدرات  عزيزاء وتفي المؤسسات الوطنية واآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، واالستمرار في العمل على بن

الالزمة في هذا اإلطار، أصدرت مجموعة من المنتجات المعرفية التي من شأنها مواكبة وتسهيل عملية تنفيذ 
لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى اآلليات  عملخطة " عنوانبخطة العمل، ومنها وثيقة 

توفّر المعلومات والتوجيهات الفنية الالزمة بشأن استخدام  ،"الوطنية: مالحظات تقنية حول مؤشرات األداء
 وذلك  ،ووضع التقارير السنوية حولها هورصدهذه المؤشرات  في تحقيقمؤشرات األداء وكيفية قيادة التقدم 

من أجل دعم جهود اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في سياق مراجعة البنية المؤسسية ومأسسة قضايا 
 اواة بين الجنسين في مجاالت اإلدارة والبرامج المختلفة.المس

ً إرشادي دليالً أصدرت اإلسكوا و -44 وطنية أكثر إدماجاً للمساواة بين الجنسين: مفاهيم  مؤسساتنحو بعنوان " ا
 إدارة األداء الوظيفي وسياسات المؤسسة وخططها،  تتناولأجزاء من ستة  يتألف "ومبادئ توجيهية

تتبع والثقافة المؤسسية، والتقييم، و، المساواة بين الجنسينستجيب لمنظور على نحو يللموظفين والموظفات 
من مؤشرات أداء الخطة ويقدم تعليمات واضحة لتحقيق  اً مؤشرجزء الموارد، وتطوير القدرات. ويتناول كل 

 المؤشر.

أداةً لرصد تقدم المؤسسات الوطنية في تحقيق مؤشرات  2021عام في وضعت اإلسكوا وفي السياق نفسه،  -45
" بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى المؤسسات الوطنية المساواةخطة العمل لتحقيق " بـاألداء الخاصة 

ً يرصد التقدم في تطبيق  وإلعداد التقارير السنوية حول ما تم تحقيقه. ً موحداً ومتدرجا وتقدم هذه األداة مقياسا
ً على مستوى   المؤشرات، وتهدف إلى مساندة المؤسسات على متابعة تقدمها في تحقيق المساواة داخليا

لكترونية تُستعمل بشكل يضمن سرية إعملها وتحديد اإلجراءات الالزمة لحفز التقدم. وتوفر األداة منصة 
 القرار من توحيد مفهوم المساواة بين الجنسين وصانعات ات. ومن شأن هذه األداة أن تمكن صانعي المعلوم

 التقدم المحرز وتحديد الفجوات على مستوى عمل المؤسسة في مجال تحقيق المساواة  رصدبشكل عملي، و
 بين الجنسين.

ا   تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة  -سابعا
 التاسعةفي دورتها 

ً األنشطة المشار إليها في عدد من تنفيذ  على األمانة التنفيذية لإلسكواعملت  -46 ً إلى سادسا   الفصول ثانيا
 . ويبيّن الجدول أدناه دورتها التاسعة لجنة المرأة في، وذلك عمالً بالتوصيات التي وجهتها إليها من هذه الوثيقة

سبيل تنفيذها. واألرقام المذكورة في كل توصية من هذه التوصيات والمواد المنشورة أو االجتماعات المعقودة 
 بعد كل نشاط تعود لفقرات هذه الوثيقة، وقد ذُكرت كمرجعٍ للمزيد من المعلومات عن كل نشاط.

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/technical-notes-gender-national-institutions-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/technical-notes-gender-national-institutions-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-inclusive-national-institutions-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-inclusive-national-institutions-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-inclusive-national-institutions-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-inclusive-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
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 األنشطة ذات الصلة التوصيات

مواصلة العمل على دعم الدول األعضاء ضمن محاور  )أ(
عمل مركز اإلسكوا للمرأة، وهي العنف ضد المرأة، 

والمرأة والسالم واألمن، والعدالة بين الجنسين، وإدماج 
منظور المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة، 

ومواصلة تطوير المعرفة المرتبطة بتنفيذ أهداف التنمية 
ووسائل التنفيذ والمقاصد  5اصة الهدف المستدامة، وخ

 المرتبطة به، ومواصلة تقديم الدعم للدول األعضاء 
في تطوير استراتيجيات وخطط عمل وطنية لتنفيذ 

التزاماتها وما تطمح إليه في قضايا النهوض بأوضاع 
 .المرأة

الخاصة  E/ESCWA/C.7/2021/4الوثيقة مراجعة يمكن 
في دورتها العاشرة والمقّدمة إلى اللجنة  التعاون الفني أنشطةب

 من جدول األعمال. 5البند في إطار 

اجتماع لدعم تنفيذ مسح انتشار العنف ضد المرأة في المنطقة 
تشرين األول/أكتوبر  17إلى  15، ُعقد في مصر من العربية
 .(32الفقرة ) 2019

لبناء القدرات أربع ورشات عمل تدريبية وطنية في مصر 
منصة حول إحصاءات المساواة بين الجنسين وكيفية استخدام 

 .(33الفقرة )في هذا المجال  اإلسكوا للتعل م اإللكتروني

نهج يراعي قضايا المساواة بين  حولموجز سياسات "
" الجنسين في إطار منع التطرف العنيف في المنطقة العربية

 .(34)الفقرة 

الممارسات والفرص المتاحة إلشراك  حولموجز سياسات "
المرأة والسالم  خطةالزعماء الدينيين في عملية النهوض ب

 .(34)الفقرة  "واألمن

 1325جلس األمن موجز سياسات حول التآزر بين قرار م"
المرأة والسالم واألمن واألطر المعيارية الدولية الخاصة  بشأن

 .(34)الفقرة  "بحقوق النساء

ستخدام نَهج المساواة بين الجنسين اموجز سياسات بعنوان 
إزاء العدالة االنتقالية في المنطقة العربية: الدور المحتمل 

حلقة نقاش (34لآلليات الوطنية المعنية بالمرأة )الفقرة 
المرأة  خطةتفاعل الدول األعضاء مع "افتراضية حول 
 (.35)الفقرة  "والسالم واألمن

بمناسبة الذكرى العشرين لقاء إقليمي افتراضي رفيع المستوى 
 واألمنالمرأة والسالم  حول 1325لصدور قرار مجلس األمن 

 (.36)الفقرة 

 مبادرة العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون تطوير 
لتشمل عدداً أكبر من المسائل والمجاالت في المنطقة العربية 

القانونية لتعزيز وإنفاذ حقوق المرأة المدنية والسياسية 
 (.37)الفقرة  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

بين  ةوالمساوا الموقع اإللكتروني لمبادرة العدالةإطالق 
 (.38)الفقرة  الجنسين أمام القانون في منطقة الدول العربية

وآليات اإلسكوا  عرض األداة التي طورتهالحدث افتراضي 
عملها، لدعم الدول في تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين 

بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة  ، وذلكفي اإلطار التشريعي
اإلنمائي، وصندوق األمم لمرأة، وصندوق األمم المتحدة ل

المتحدة للسكان، ووزارة التضامن والتنمية االجتماعية 
واللجنة الوطنية  ،والمساواة واألسرة في المملكة المغربية

 (.39 )الفقرة األردنية لشؤون المرأة

https://elearning.unescwa.org/
https://elearning.unescwa.org/
https://elearning.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC%D9%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC%D9%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1325-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1325-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1325-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://genderjustice.unescwa.org/
http://genderjustice.unescwa.org/
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نشر "اإلعالن العربي حول التقدم المحرز في تنفيذ  )ب(
إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاماً" 
وتوزيعه بشكل واسع، وبصورة خاصة على المعنيين 
بمفاوضات الوثيقة الختامية التي ستصدر عن لجنة 

  ، لضماندورتها الرابعة والستينوضع المرأة في 
 .يات الدول العربيةأن تعكس الوثيقة الختامية أولو

اإلعالن العربي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن "إرسال 
 ً البعثات  إلى "ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما

عرض ليُ الدائمة للدول العربية في األمم المتحدة في نيويورك 
في دورتها  االجتماع الرسمي للجنة وضع المرأةأعمال ضمن 

 .(25)الفقرة ويُدرج في مخرجاتها الرابعة والستين 

التوسع في الدراسات المتعلقة بمجاالت االهتمام  )ج(
عمل الحاسمة في إعالن ومنهاج عمل بيجين وخطة 

وأهداف التنمية المستدامة، ومنها المعوقات التي تحول 
 .دون مشاركة المرأة االقتصادية، واالعتراف بدورها

 "وضع النساء والفتيات في الشرق األوسط"حول دراسة 
 (.15)الفقرة 

مسار منتج وشامل: خلق فرص العمل في  نحو" تقرير بعنوان
 (.41 )الفقرة "المنطقة العربية

تقديم الدعم الفني الالزم إلطالق خطة العمل لتحقيق  )د(
المساواة بين الجنسين في المؤسسات الوطنية في 
اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول 
العربية، واالستمرار في العمل على بناء وتدعيم 

 .القدرات الالزمة في هذا اإلطار

الخاصة  E/ESCWA/C.7/2021/4مراجعة الوثيقة يمكن 
  5بأنشطة التعاون الفني والمقّدمة إلى اللجنة في إطار البند 

 من جدول األعمال.

االستمرار في تطوير األدوات التي تسهم في تعريف  )ه(
فيها القضايا المتعلقة  جوانب عدم المساواة والتمييز، بما

بمناهضة العنف ضد المرأة والخدمات واآلليات 
 المساهمة في توفير الخدمات ذات الجودة للناجيات 

 .من العنف

افتراضي للبحث في عملية تنفيذ االستراتيجيات جانبي حدث 
الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وضمان النهوض بحقوقها، 

على هامش الدورة الخامسة ، ومدى فعالية هذه االستراتيجيات
 (.23)الفقرة  والستين للجنة وضع المرأة في األمم المتحدة

دعم الدول األعضاء في تطوير أنظمة وطنية لتوثيق  )و(
حاالت العنف ضد النساء والفتيات، وأوامر الحماية 

ور اإليواء، وتعميق المعرفة ل الوصول إلى دُ بُ وسُ 
ومشاركتها في قطاع بالمشاركة االقتصادية للمرأة، 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

على المشاركة  19-تأثير جائحة كوفيد"حول دراسة 
 .(11 " )الفقرةاالقتصادية للمرأة في العراق

على المشاركة  19-تأثير الصراع وجائحة كوفيدحول "دراسة 
 "السياسية للمرأة العراقية وانخراطها في بناء السالم

 (.12 )الفقرة

تأثير سياسات الحماية االجتماعية المستجيبة "حول دراسة 
 "على المساواة بين الجنسين في العراق 19-لجائحة كوفيد

 (.12)الفقرة 

على المشاركة  19-دراسة حول "تأثير جائحة كوفيد
 (.13االقتصادية للمرأة في اليمن" )الفقرة 

 على المشاركة 19-"تأثير الصراع وجائحة كوفيدحول دراسة 
 السياسية للمرأة اليمنية وانخراطها في بناء السالم"

 (.13 )الفقرة

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/declaration_28_november_ar_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/declaration_28_november_ar_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/declaration_28_november_ar_final.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/jcar/index-ar.html
http://publications.unescwa.org/projects/jcar/index-ar.html
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-1.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-1.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-3.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-3.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-2.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/sdgs/pdf/studies-iraq/study-2.pdf
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حول "تأثير سياسات الحماية االجتماعية المستجيبة دراسة 
على المساواة بين الجنسين في اليمن"  19-لجائحة كوفيد

 (.13)الفقرة 

 .(14 )الفقرة يافتراض خالل مؤتمرأعاله إطالق الدراسات 

، حدث جانبي افتراضّيٍ حول "التمكين االقتصادي للمرأة"
 على هامش الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة 

 (.24)الفقرة  في األمم المتحدة

العمل مع اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة  )ز(
 والجهات المعنية األخرى بتطوير كفاءة العاملين 

السلك القضائي، على إدماج مفاهيم االتفاقيات في 
الدولية ومنظور المساواة بين الجنسين في برامجها 

 .التدريبية

الخاصة  E/ESCWA/C.7/2021/4مراجعة الوثيقة يمكن 
من  5بأنشطة التعاون الفني والمقّدمة إلى اللجنة في إطار البند 

 جدول األعمال.

حلقة نقاش بعنوان "تمثيل المرأة في لبنان والمنطقة العربية: 
 (.31االنتخابات والنساء في السياسة والقضاء" )الفقرة 

مواصلة تقديم الدعم للدول األعضاء في مجال مناهضة  )ح(
العنف ضد المرأة، من خالل تطوير االستراتيجيات 

 الوطنية لمناهضة العنف ومراجعة التشريعات واألنظمة
الخاصة به وتقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة 
والتوسع في تطوير األدوات الحتساب جوانب أخرى 

 .من أشكال التمييز ضد المرأة

الخاصة  E/ESCWA/C.7/2021/4مراجعة الوثيقة يمكن 
  5بأنشطة التعاون الفني والمقّدمة إلى اللجنة في إطار البند 

 من جدول األعمال.

ورقة معلومات أساسية عن جدوى إجراء دراسة لتقدير تكلفة "
 (.16)الفقرة  "زواج األطفال في المنطقة العربية

أثر النزاع على زواج األطفال وخصوبة "تقرير حول 
 (.17)الفقرة  "المراهقات

دراسة وطنية بعنوان "حساب التكلفة االقتصادية للعنف 
 (.20 الزوجي ضد المرأة" )الفقرة

طرق تقدير التكاليف الالزمة لتنفيذ الهدف عن "اجتماع 
 (.28" )الفقرة الخامس من أهداف التنمية المستدامة

مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات للدول  )ط(
األعضاء من أجل تطوير ودعم مؤسسات عامة معنية 

بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
ذلك اآلليات الوطنية المعنية بشؤون بالمرأة،  في بما

االضطالع بمهامها، من خالل لتكون منيعة وقادرة على 
 .دعم وضع السياسات واالستراتيجيات الخاصة بذلك

الخاصة  E/ESCWA/C.7/2021/4مراجعة الوثيقة يمكن 
  5بأنشطة التعاون الفني والمقّدمة إلى اللجنة في إطار البند 

 األعمال.من جدول 

االستمرار في رصد األوضاع االقتصادية واالجتماعية  )ي(
للمرأة والفتاة الفلسطينية تحت االحتالل واالستفادة من 
مرور عشر سنوات على التقرير الدوري الذي تصدره 
اإلسكوا لتوثيق االتجاهات الناتجة عن تراكم تداعيات 

 .يةلى اآلليات الدولإاالحتالل اإلسرائيلي وتقديمها 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة "الدوري  التقرير
 "2020حزيران/يونيو -2018والفتاة الفلسطينية: تموز/يوليو 

 .(21)الفقرة 

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/estimating-cost-child-marriage-arab-region-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/estimating-cost-child-marriage-arab-region-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/estimating-cost-child-marriage-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
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دعم دولة فلسطين في تعزيز المساواة بين الجنسين  )ك(
 وتمكين المرأة في إطار التزاماتها باتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخطة التنمية 
وفي البناء على البيانات المتوفرة  2030المستدامة للعام 

لتحديد التكلفة االقتصادية للعنف، وفي ضمان تخصيص 
افية، المالية والبشرية، لتنفيذ خطة العمل الموارد الك

 .(2000) 1325الوطنية المتعلقة بقرار مجلس األمن 

الخاصة  E/ESCWA/C.7/2021/4مراجعة الوثيقة يمكن 
  5بأنشطة التعاون الفني والمقّدمة إلى اللجنة في إطار البند 

 من جدول األعمال.

دراسة وطنية بعنوان "حساب التكلفة االقتصادية للعنف 
 (.20الزوجي ضد المرأة" )الفقرة 

االستمرار في توفير الدعم الفني للجنة الفرعية المعنية  )ل(
بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، 
وتوفير المعارف واألدوات المتنوعة الالزمة لمساعدة 

على تسريع تنفيذ األهداف والمقاصد، الدول األعضاء 
سيما تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتوجيه  ال

الدعوة إلى المشاركة في أنشطة اللجنة الفرعية إلى 
ليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة بشكل رئيسي، آلا

 مع االنفتاح على توجيه الدعوة ألطراف أخرى، 
 .منها األجهزة الوطنية اإلحصائية

الخاصة  E/ESCWA/C.7/2021/4مراجعة الوثيقة يمكن 
  5بأنشطة التعاون الفني والمقّدمة إلى اللجنة في إطار البند 

 من جدول األعمال.

 (.18" )الفقرة 2019ب عدسة النوع االجتماعي العربي ُكتيِّّ "

 "المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامةإطالق "
 (.19 الفقرة)

: المساواة بين 5الهدف " بعنوانمعلومات أساسية ورقة 
الجنسين، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء 

 (.26 قرة" )الفوالفتيات

االضطالع بأنشطة لدعم الدول في توظيف التكنولوجيا  )م(
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التمكينية، وخاصة 

في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
 .والفتيات

دور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في دفع دراسة حول "
 .(42)الفقرة  "ريادة األعمال في المنطقة العربية إلىالمرأة 

مواصلة بناء الشراكات وتعزيز التعاون بين مختلف  )ن(
أصحاب المصلحة، شاملة الحكومات والقطاع الخاص 
واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني، وتشبيكها مع 

اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والمكاتب 
 اإلحصائية الوطنية لدعم الجهود اإلقليمية والوطنية 

 .أة في كافة المجاالتفي النهوض بأوضاع المر

المرأة في القيادة في المنطقة  دورندوة افتراضية بعنوان "
 (.29" )الفقرة العربية

حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء 
ومسابقة فنية والفتيات على وسائل التواصل االجتماعي 

 (.30)الفقرة  "الحياة في أوقات الطوارئ" موضوعب إقليمية

----- 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2019-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/bgkd_sdg5_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/bgkd_sdg5_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/bgkd_sdg5_ar.pdf
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