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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة المرأة
 العاشرةالدورة 
 2021 تشرين الثاني/نوفمبر 17-16 ،بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

  المساواة بين الجنسيندعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا 
 وأهداف التنمية المستدامة

 زـموج

وأهداف التنمية المستدامة في اللجنة  بقضايا المساواة بين الجنسيناللجنة الفرعية المعنية تألف ت
شؤون ممثلي اآلليات الوطنية العربية المعنية بكبار من االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

لجنة المرأة التابعة لإلسكوا في دورتها السابعة، التي ُعقَدت في مسقط من على طلب  بناء  المرأة. وقد ُشكلت 
الدور الذي تضطلع به اآلليات أهمية من هذا الطلب  نطلق. وي2016اني/يناير كانون الث 21و 20يوَمي 

 . 2030المرأة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام شؤون الوطنية العربية المعنية ب

هيئة بالشراكة مع  ،2021-2020في الفترة  هذه الوثيقة األنشطة التي قامت بها اإلسكواتستعرض و
  ،وجامعة الدول العربية)هيئة األمم المتحدة للمرأة( األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

توصيات لجنة إلى طة بها وأولويات عملها ووالمهام المنإلى ، استنادا  أعضاء اللجنة في سياق بناء قدرات
 . (2019فمبر تشرين الثاني/نو 27-26 عّمان،) التاسعةالمرأة في دورتها 

دعم اللجنة االستمرار في بُل سُ الع على ما تّم تنفيذه وإبداء الرأي بشأن ولجنة المرأة مدعّوة إلى االطّ 
 الفرعية في الفترة المقبلة.
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 ةـمقدم

االقتصادية  لجنة األمم المتحدةلكة في الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة أوصت الدول األعضاء المشار   -1
 المرأةشؤون اآلليات الوطنية المعنية ب كبار ممثليبتشكيل لجنة فرعية من  (إلسكواواالجتماعية لغربي آسيا )ا

، وتلبية احتياجات 2030عام التنمية المستدامة لخطة في الجنسين النواحي المتعلقة بالمساواة بين متابعة تنفيذ ل
المساواة بين الجنسين ب المعني 5تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهدف بلوفاء بالتزاماتها لالدول األعضاء 
 وتمكين المرأة. 

 (2017تشرين األول/أكتوبر  5-4)بيروت،  الثامنةدورتيها في  ،التابعة لإلسكوالجنة المرأة أوصت و -2
ان،  التاسعةو توفير الدعم الفني للجنة الفرعية المعنية بقضايا  بمواصلة ،(2019تشرين الثاني/نوفمبر  27-26)عمَّ

لمساعدة الدول  وتوفير المعارف واألدوات المتنوعة الالزمة ،الجنسين وأهداف التنمية المستدامةالمساواة بين 
 ومقاصده. 5األعضاء على تنفيذ الهدف 

دعم لاقتراحات وتقّدم  ،في هذا اإلطار 2021-2020 في الفترة ُمنجزةألنشطة الوتستعرض هذه الوثيقة ا -3
 .في المستقبل عمل اللجنة الفرعية

 عملها ومحدداتاللجنة الفرعية  اتاختصاص -أوالا 

المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية مهام أمانة اللجنة الفرعية ب اإلسكواتضطلع  -4
  ،المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربيةبالشراكة مع هيئة األمم  ،اللجنة الفرعية اإلسكوا وتدعم .المستدامة
وتشمل اختصاصات اللجنة الفرعية  .الموكلة إليها، لتمكينها من تنفيذ المهام نشطةتنفيذ مجموعة من األمن خالل 

 القضايا التالية: 

تزويد الدول األعضاء باألدوات والمهارات الالزمة لصياغة السياسات والخطط المتعلقة بقضايا  )أ(
 ؛2030تنفيذ خطة عام  في إطارة بين الجنسين ومراجعتها المساوا

تعزيز آليات التنسيق لتحديد واختيار المؤشرات الوطنية الخاصة بقياس التقدم المحرز في تنفيذ  )ب(
 من أهداف التنمية المستدامة؛ 5الهدف 

 الرصد وجمع البيانات ألغراض إعداد التقارير؛ علىتعزيز القدرات الوطنية  )ج(

 2030الغايات المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين في خطة عام صنّف وضع خارطة طريق ت )د(

والمؤشرات المتصلة بها ضمن مجموعات متعددة التخصصات، بهدف تسهيل جهود التنفيذ والمراجعة، وتعزيز 
 إمكانية المقارنة بين المؤشرات الوطنية؛

 عرفة والخبرات وأفضل الممارسات للنهوض بالمساواة إنشاء آليات إقليمية مبتكرة لتبادل الم )ه(
 بين الجنسين؛ 



E/ESCWA/C.7/2021/5 

 
-4- 

 

 

النمو عجلة القيادي في دفع  هاتوصيات لتحسين وضع المرأة في المنطقة، وتعزيز دورتقديم  )و(
 المستدام والشامل للجميع؛

 ن الجنسين عد المتعلق بقضايا المساواة بيتنسيق الجهود المبذولة في متابعة ومراجعة تنفيذ البُ  )ز(
 على المستويين الوطني واإلقليمي. ، وذلك2030خطة عام من أبعاد 

األول/أكتوبر تشرين  5و 4 بيروت في المنعقدة في وكانت لجنة المرأة في اإلسكوا، في دورتها الثامنة -5
وإشراك  ،ت األمانة التنفيذية بتوسيع عضوية اللجنة الفرعية لتشمل كافة الدول العربية المهتمة، قد أوص2017

من أهداف التنمية  5الهدف عن . وطلبت كذلك بتزويد لجنة المرأة بمعلومات األجهزة اإلحصائية في عملها
 بشكل مستمر، وبناء القدرات لتوفير معلومات عن المؤشرات المتصلة بهذا الهدف. المستدامة

 العلمت لجنة المرأة أخذ، 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27و 26ان في المنعقدة في عمَّ دورتها التاسعة  وفي -6
 إطارها في المتوفرة المعارف ونقل أنشطتها في بالمشاركة االلتزامت على أهمية دشدّ و الفرعية اللجنة بأعمال
لتنفيذية ا . وأوصت األمانةالوطنية واألولويات المستدامة التنمية أهداف تنفيذ يخدم بما الوطني المستوى إلى

 الدول لمساعدة الالزمة المتنوعة واألدوات المعارفو ،الفرعية للجنة الفني الدعم توفير بمواصلة لإلسكوا
  الدعوة وتوجيه الجنسين، بين بالمساواة المتعلقة تلك سيما ال والمقاصد، األهداف تنفيذ تسريع على األعضاء

 االنفتاح مع رئيسي، بشكل المرأة بشؤون المعنية الوطنية لياتاآل إلى الفرعية اللجنة أنشطة في المشاركة إلى
 .اإلحصائية الوطنية األجهزة منها أخرى، ألطراف الدعوة توجيه على

ا ثا  أنشطة دعم اللجنة الفرعية -نيا

التي خطة العمل  لتنفيذدعما  للجنة الفرعية منذ تأسيسها وؤها وشركااإلسكوا بذلتها للجهود التي  استكماال   -7
المتحدة المعنية بوضع المرأة  األمماالجتماع التحضيري للدول العربية قبيل انعقاد الدورة الستين للجنة في اُقّرت 

 للجنة المرأة  التاسعةالدورة خالل (، واسترشادا  بالمناقشات التي جرت 2016آذار/مارس  3-2)بيروت، 
في تحقيق اللجنة الفرعية  لدعم، تم التركيز على بناء القدرات وتطوير األدوات الفنية توصياتهابو في اإلسكوا
  أهدافها.

وبهدف االستفادة من الخبرات العالمية، قامت اإلسكوا وشركاؤها بتوسيع دائرة التعاون مع المنظمات  -8
عمل  ورشة تحدة اإلنمائيمع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المفعقدت ، الحاجةحسب  الدولية
 معلومات مفّصلة  من هذه الوثيقة 12إلى  9في الفقرات و .من مقاصد التنمية المستدامة 5.1المقصد  تناولت

 .عن هذه الورشة

 تنمية القدرات -ألف

هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم مع بالتعاون  اإلسكوا، نّظمت -9
لتنمية قدرات أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة  ورشة عمل إقليمية ،المتحدة اإلنمائي وجامعة الدول العربية

  وقد ُعقدت الورشة .بشأن العدالة بين الجنسين والقانون بين الجنسين ومؤشرات األهداف اإلنمائية المستدامة
 . 19-التي فرضتها جائحة كوفيد للتحديات نظرا   ،افتراضيا   2020 كانون األول/ديسمبر 10 إلى 8من 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%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://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%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://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%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
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 التي تطوير وتعزيز التشريعات لتبادل الخبرات بين الدول األعضاء تيسير إلى ورشة العمل هدفت  -10
العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة  مبادرةتنفيذ والنظر في آليات  ،من شأنها إرساء المساواة بين الجنسين

هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج و اإلسكوا،) األربعةالشركاء وكان  .العربية
التحقق ، تم وطنيا   تقريرا   18 بإطالق، 2018كانون األول/ديسمبر في  افي تنفيذهقد بدأوا  (األمم المتحدة اإلنمائي

بشأن العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية. وحددت التقارير التدابير  على المستوى الوطني، امنه
  .الجنسلتصدي للعنف القائم على او والفتيات إللغاء التمييز ضد النساءالقانونية القائمة 

بـ "إنهاء جميع أشكال المتعلق من مقاصد أهداف التنمية المستدامة  5.1المقصد  وناقشت ورشة العمل -11
ـ  المعني 5.1.1 المؤشرقياس وآلية ، التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان" "ما إذا كانت األطر القانونية ب

تحديد ورشة في الساهمت و قائمة أم ال، لتعزيز المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس وإنفاذها ورصدها".
أداة  تتيحالتي  المصفوفةالمرحلة الثالثة من مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون التي اعتمدت على توسيع  مالمح

لقياس التشريعات ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية التي توفرها االتفاقيات واآلليات الدولية، كاتفاقية إلغاء كافة 
وإعالن ومنهاج عمل بيجين، واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وتربط األداة مدى  أشكال التمييز ضد المرأة،

انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من خالل ثالثة ألوان بحيث يعكس اللون األخضر انسجام التشريع 
الى عدم انسجام التشريع  في حين يشير اللون األحمر ،واللون البرتقالي االنسجام الجزئي ،مع المعايير الدولية
)ب( االسترشاد ؛ دولة عربية 20: )أ( شمول تحقيق األهداف التاليةلوتطوير التقارير الوطنية مع المعايير الدولية. 

 مدى انسجامها تحديد بالتشريعات والمتعلّقة المصفوفة وتطوير األسئلة  لتوسيع 5.1.1بطريقة قياس المؤشر 
 األولى المرحلة في اعتمادها تم مؤشرا 29 من بدال   مؤشرا   79لتشمل المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين مع 
تنفيذ الدول اللتزاماتها في إطار أهداف التنمية المستدامة، في  يسهم بما الجنسين بين العدالة مبادرة مراحل من

من حيث  هذه األطرلترابط نظرا   ،ل التمييز ضد المرأةوإعالن ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية إلغاء كافة أشكا
 أعضاء اللجنة الفرعية على آلية رصد القوانين الوطنية وتحديث المصفوفة و)ج( إطالع ؛ حقوق المرأة
 . من كّل عام ديسمبراألول/كانون  10لكتروني في على الموقع اإل

مع األطر الدولية. وتبادل  يا  تماش الواجب وضعهاالسياسات والتشريعات أيضا   وناقشت الورشة -12
 طرقا  لمعالجة الثغرات وتطبيق الممارسات الجيدة. استحدثواالتقدم المحرز، و االمشاركون المعرفة، ورصدو

 األمانة التنفيذيةنفذّت  ،2021 تشرين األول/أكتوبر 5إلى  أيلول/سبتمبر 27من الفترة وفي  -13
 ا  برنامجمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية للبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة  لإلسكوا

 5 ي بحفز التقدم على مسار الهدفتتصل هذه المساعو .لتعزيز قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين
 الرعاية بأعمال االعتراف" ـبعنى يُ ذي ال 5.4تركز بشكل خاص على المقصد من أهداف التنمية المستدامة و

 ووضع التحتية والبنى العامة الخدمات توفير خالل من وتقديرها المنزلي والعمل األجر مدفوعة غير
 مناسب ا ذلك يكون حسبما والعائلة، المعيشية األسرة داخل المسؤولية تقاسم وتعزيز االجتماعية الحماية سياسات
  ."الوطني الصعيد على

مكاتب اإلحصاء ن عن وممثل ،باإلضافة الى أعضاء اللجنة الفرعية ،شارك فيه ذيال، البرنامجوهدف  -14
قدرات الوطنية البناء لى إ ،المؤسسات الوطنية المعنية بالحماية االجتماعيةفي الدول العربية ووزارات العمل و

ي سوق حول تطوير وإصالح سياسات الرعاية والحماية االجتماعية لتمكين المرأة اقتصاديا  وتعزيز مشاركتها ف
 برنامج من ندوة افتراضية وورشتين تدريبيتين.ال وتألّف .العمل

http://genderjustice.unescwa.org/
http://genderjustice.unescwa.org/
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 والمؤشرات المرتبطة به  5.4بالمقصد التعريف  على تزركّ ف إلى البرنامجمدخل الالندوة  تشكل -15
أهمية إعادة توزيع أعباء أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر من أجل تعزيز  تطرحو ،2030عام  خطةفي 

االقتصادية للمرأة خاصة في ظل الديناميات الديمغرافية السائدة والمتوقعة وتفاقم األزمات االجتماعية  المشاركة
أهّميته في تعزيز التمكين و لمفهوم اقتصاد الرعاية مفّصال   ا  طرح. كما قدمت 19-جائحة كوفيدبسبب  واالقتصادية

 .االقتصادي للمرأة

 البيانات الضرورية. وناقشت 5.4 مقصدشرات المتعلقة بالأهمية المؤعلى ورشة العمل األولى وركزت  -16
 المنطقة في  القائمةلجهود اون والمشاركات كعرض المشارو. رها في المنطقة العربيةتوفُ مدى و صلة بهالمت
  .هذا المجالفي 

ورشة العمل الثانية األطر السياساتية والقانونية المتعلقة بأعمال الرعاية والمتوفرة في المنطقة  قدمتو -17
المجتمعون ض واستعر .19-جائحة كوفيدل استجابة  خذت التي اتُ بأعمال الرعاية  صلةالمت اإلجراءاتو ،العربية

في مجال الجهود  واوناقش ،الرعايةسياساتية التي تؤثر على خدمات جميع األطر القانونية والوالمجتمعات 
تعظيم لحول العالم من عرض بعض الممارسات الجيدة . كما تم الرعاية في المنطقة العربيةوخدمات  أعمال

 منها. ستفادةالا

ودراسات أعدتها هيئة األمم المتحدة ، دراسات وطنية أعدتها اإلسكواعلى مجموعة  البرنامجواعتمد  -18
اقتصاد بشأن إعداد سياسات وطنية  حول إلسكواا وضعته دليللى إباإلضافة  وتمكين المرأة،للمساواة بين الجنسين 

 الرعاية وتوفير الخدمات ذات الصلة سواء في رعاية األطفال، أو كبار السن، أو األشخاص ذوي اإلعاقة.

تمكين المرأة  لتدعيم الجهود الرامية إلى التدريبي كون والمشاركات على أهمية البرنامجرّكد المشاأو -19
ة بموضوع الرعاية يعلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المعنو إمكاناتها،تحقيق اقتصاديا  في المنطقة و

 انات الضرورية لتطوير سياسات الرعايةعلى ضرورة تعزيز القدرات لضمان توفر البيوشدّدوا  ،والعاملة عليه
جميع األطر السياساتية والقانونية المتعلقة لإعداد مسح إلسكوا على واتفقوا على أهمية أن تعمل ا .وإصالحها
  الدول بين التجاربو تبادل الخبراتوالجهود وتحديد األولويات لرصد  ا  مرجعليكون في المنطقة بالرعاية 

  في مساعيها إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

 هاوتبادل المعرفةإنتاج  -باء

العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة  مبادرةإطار في بناء القدرات رامية إلى في سياق األنشطة ال -20
هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم  من الشركاء اإلسكوا معدعت ، العربية

السياسات والمؤسسات ومعالجة  إصالحمنشورات، إلى المن خالل  ،المتحدة اإلنمائي وجامعة الدول العربية
، 2019كانون األول/ديسمبر في والعقبات الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

، التقرير اإلقليمي حول المساواة بين الجنسين أمام القانون: تحليل التقدم والتحديات في منطقة الدول العربيةأُطلق 
ولوحة مسح قياسيّة للقوانين )رسم بياني مرّمز باأللوان لكل دولة( وكذلك التقرير التكميلي للعدالة بين الجنسين 

 ووضعوا، شرع الشركاء في توسيع قائمة القوانين 2020دولة عربية. وفي أوائل عام  18ة التشريعات في حال تبيّن
لقوانين والسياسات المراعية افي إصالح لدول امعايير لتقييم مدى امتثال التشريعات للمعايير الدولية، بهدف دعم 

 .ينالعتبارات الجنس

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%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%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%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/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-justice-law-assessment-arab-states-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-justice-law-assessment-arab-states-arabic.pdf
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. المساواة بين الجنسينمجال إحصاءات  فيأصدرت اإلسكوا مجموعة من الدراسات والتقارير كما  -21
الذي  ": المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة2020التقرير العربي لفجوة النوع االجتماعي فأعّدت "

المرتبطة المساواة بين الجنسين بلدا  عربيا ، وذلك من خالل مؤشرات  22يستعرض حالة المساواة بين الجنسين في 
 ويتحّرىطري، القُ التقرير معلومات حول السياسات والقوانين على المستوى يقّدم وبأهداف التنمية المستدامة. 

مؤشر إقليمي كمّي  200يعرض ما يزيد على و .المساواة بين الجنسين منظورتوفر قياس للبيانات من  مدى
ل قائمة المؤشرات األساس  يونوعّي ذ الذي أولوية حول المساواة بين الجنسين لتسريع وتيرة التقدم. وتشّك 

 الذي يتعين رصده  بالمساواة بين الجنسينإعداد إطار المؤشرات العربية المتعلقة عمليّة نطلق منه تس
 على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

ا   يةفاق المستقبلاآل -ثالثا

 المضي قدما   بهدف ،مستمرا   تمويل لتعزيز قدرات أعضاء اللجنة الفرعيةمصادر  لبحث عناال يزال  -22
  5ستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة مع الهدف مة االءموا سيّما وال اإنشائهمن  بتحقيق األهداف المرجوة

وتوفير المراجع والمعارف النوعية  ؛التقارير الوطنيةإعداد على وتعزيز القدرات ؛ التنمية المستدامة من أهداف
 لة مبنية على أفضل الممارسات والتجارب.اسياسات وبرامج فعوضع للمساعدة في فنية وال

 . بناء المزيد من الشراكات مع مختلف المنظمات والهيئات العربية والدولية إلىاإلسكوا  وتسعى -23
صياغة على وتطوير أدوات تساعد الدول األعضاء ا أهدافهاللجنة الفرعية على تحقيق  ةاعدسومن شأن ذلك م

وذلك  ،المرأة في إدماج قضايا المرأةشؤون آليات مؤسسية تدعم دور اآلليات الوطنية المعنية بإنشاء سياسات و
على وجه  ،تهتم اإلسكواو. 5مع التركيز على الهدف  ،2030عام تنفيذ خطة لالمبذولة الجهود الوطنية في إطار 
 .يا المؤشرات والتقارير، بقضاالخصوص

لجنة لقدرات الوبناء الفني لتوفير الدعم  اإلسكواالتي تبذلها جهود الاالطالع على مدعّوة إلى لجنة المرأة و -24
 خاللل المضي قدما  بُ الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، واالتفاق على سُ 

 الفني لتعزيز عمل اللجنة الفرعية.ل تقديم المزيد من الدعم بُ سُ ال سيما ، المقبلة واتالسن

----- 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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