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اللجنة  اضطلعت بهاالتي  المرأة بقضايا المتصلة تقدم هذه الوثيقة لمحة عن أنشطة التعاون الفني
 يوَمي عّمانفي  المرأةللجنة  التاسعةالدورة انعقاد منذ  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

  .2019 تشرين الثاني/نوفمبر 27و 26

 باعتبارهااإلسكوا التي تضطلع بها مهام الالترابط بين  تبيّنة نشطمجموعةً من األالوثيقة عرض وت
 الً حف، ومفي الدول األعضاء دعم اإلصالحات على مستوى السياسات العامةلدراسات صدر البحثية ت ةً مؤسس
ً إقليمي ً وُسبُل معالجتها، وبيت التي تواجههاتحديات بشأن الالدول هذه لبناء التوافق بين  ا خبرة يقّدم المشورة لل ا

 .بناًء على طلبهم الفنية لصانعي القرار

إلى تقديم المالحظات والمقترحات و ،ذةإلى أخذ العلم بأنشطة التعاون الفني الُمنفّ  ةوولجنة المرأة مدعّ 
 ل المضي قدماً.بُ بشأن سُ 
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 ةـمقدم

اضطلعت بها اللجنة التي  المتصلة بقضايا المرأة التعاون الفنيأنشطة  عن لمحةهذه الوثيقة  تقدم -1
تشرين  27-26، عّمان) للجنة المرأة التاسعةمنذ الدورة  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

الدول األعضاء من التي وردتها  الدعملطلبات  يةً تلبهذه األنشطة  وقد نفذت األمانة التنفيذية (.2019الثاني/نوفمبر 
ضمن وتندرج خدمات التعاون الفني التي تضطلع بها اإلسكوا  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تفي مجاال

 ؛وورش عمل لبناء القدرات ؛ثالث فئات: خدمات استشارية لدعم البلدان في قضايا تتعلق بالسياسات العامة
من داخل المنطقة إلى الدول األعضاء نقل الخبرات  اإلسكوا جهودها الرامية إلىواصلت وة. ومشاريع ميداني

ترجمة عملها المعياري والنتائج التي تتوصل إليها في بحوثها إلى برامج لبناء القدرات وتعزيز وإلى  وخارجها،
 لترسيخواد سمعية وبصرية أنتجت مكما . ومن ثم إلى سياسات وطنية واقليمية المهارات في الدول األعضاء

 كافةيبين  جدولفي نهاية الوثيقة  ديروالوعي بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.  وإذكاءالمعرفة 
 . الفني التعاونباب  فياألنشطة التي تندرج 

خطة التنمية الرامية إلى تحقيق  األمم المتحدة منظمةجهود ضمن التعاون الفني في اإلسكوا  ويندرج -2
  المتصلة بقضايا المرأة الفنيأنشطة التعاون  تهدفو .اإلقليمي والوطني يينالمستوعلى  2030المستدامة لعام 

بالمساواة بين الجنسين وتمكين  دامة، المعنيمن أهداف التنمية المست 5لهدف إلى دعم الدول األعضاء في تحقيق ا
قامت اإلسكوا بالعمل بشكل  وفي هذا السياق،. االحتياجات المستجدة للدوللى إنشطة هذه األتستجيب و. المرأة

وتضطلع على المرأة. والتخفيف من آثارها االقتصادية واالجتماعية  19-االستجابة لجائحة كوفيدعلى  هاوثيق مع
 لدعم الدول األعضاء في تحقيقالمعنية بشؤون المرأة  ة التعاون بالشراكة مع اآلليات الوطنيةاإلسكوا بأنشط

ً العدالة بين الجنسين، أساس  لتحقيق التنمية المستدامة واألمن وإنفاذ حقوق المرأة على النحو المنصوص عليه  ا
متكامل للدعم الفني الذي تقدمه إلى الدول  تخطيطوتسعى األمانة التنفيذية لإلسكوا إلى اعتماد  الدولية. في األطر

وضع أطر لتنسيق أنشطة التعاون  األعضاء، لتحسين الفعالية وزيادة األثر وتعزيز الشفافية والمساءلة، فتعمل على
  .يعلى المستوى الوطنمع الجهات المعنية 

هيئة األمم ك تخصصة،مع منظمات األمم المتحدة الم اهشراكاتتوسيع نطاق العمل على  تواصل اإلسكواو -3
وصندوق األمم المتحدة للسكان، ، )هيئة األمم المتحدة للمرأة( المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المتحدة لتقديم المساعدة مم األعثة وب ،اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة و ،حقوق االنساناألمم المتحدة لومفوضية 
األوساط  معوجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية؛ كإلقليمية ومع المنظمات ا؛ )يونامي( للعراق

معهد جورج وكمعهد أوسلو لدراسات السالم،  ؛ ومع المراكز البحثية،ركيةيالجامعة اللبنانية األمك ،األكاديمية
اة بين الجنسين مركز الموارد للمساو - أبعاد مؤسسةكمنظمات المجتمع المدني، مع وتاون للمرأة والسالم واألمن؛ 

المؤسسات الوطنية لحقوق مع ؛ ووالمعهد العراقي، "شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائداتو)لبنان(، 
 .والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان المعهد الدنماركي لحقوق االنسانكنسان، اإل

الدول التي قّدمتها  ،جنسين وتمكين المرأةالمساواة بين ال يفي مجالَ طلبات التعاون الفني تمحورت و -4
مناهضة ؛ )ب( 19-كوفيدجائحة لاالستجابة ( أ) المواضيع التالية: حول ،للجنة المرأةالتاسعة منذ الدورة األعضاء 

  للمرأة؛ السياسية المشاركة (ه) ؛( العدالة بين الجنسيند) ؛المرأة والسالم واألمن( ج) ؛العنف ضد المرأة
تعميم ( ح) ؛بحقوق المرأةالمعنية مع اآلليات الدولية الدول األعضاء تفاعل  )ز( ؛ة االقتصادية للمرأةالمشارك )و(

في إطار يندرج  اإلسكوا بعض الدعم الذي تقدمهو .على كافة المستويات مفهوم المساواة بين الجنسينمراعاة 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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 بناًء  األمانة التنفيذيةأنشأتها ، التي دامةمعنية بقضايا الجنسين وأهداف التنمية المستالفرعية اللجنة ال عمل
 الفرعية تعمل اللجنة(. و2016كانون الثاني/يناير  21-20على توصية لجنة المرأة في دورتها السابعة )مسقط، 

تنفيذ منظور المساواة في تعميم مراعاة ومن أهداف التنمية المستدامة  5في تنفيذ الهدف  األعضاءعلى دعم الدول 
اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة المقّدم إلى دعم ال E/ESCWA/C.7/2021/5تبين الوثيقة و .األخرىاألهداف 

  .هانتائج عملو بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة

 االقتصادية  من آثارها التخفيفو 19-جائحة كوفيدلاالستجابة تعزيز  -والا أ
 واالجتماعية على المرأة

على صعيد  19-تقريراً حول "تدابير التصدي لجائحة كوفيداإلسكوا أعّدت ، إلقليميا على المستوى -5
بلدان الالتي اعتمدتها  للتدابيرموجزاً  التقرير يقّدمسيصدر قريباً. والسياسات الحكومية والمساواة بين الجنسين" 

والتدابير الخدمات الصحية، و، لدمت لألعماالتي قُ  الحزم الماليةبما فيها  19-كوفيدالعربية استجابةً لجائحة 
، والسياسات العامة والمساعدة والتأمين االجتماعيالتسهيالت الضريبية، والقروض و، الخاصة بسوق العمل

 ،فعلى سبيل المثال .قلة من اإلجراءات المتخذة كانت مراعية للمساواة بين الجنسين أنالتقرير ويبين األخرى. 
 قضايا المساواة تراعي  منها فقط 20، المساعدة االجتماعية في إجراءً  142اتخذت مجمل الدول العربية 

 ،المرأة والفتاةعلى واقع للمساواة بين الجنسين  جراءات غير المراعيةتبعات اإل التقرير. ويوضح بين الجنسين
 . 19-التحديات التي كانت تواجهها المرأة ما قبل جائحة كوفيدخاصة في ظل و

  الوطني برنامج األمان األسري من المقدم الفني الدعم لطلب واستجابة ،الوطنيوعلى المستوى  -6
بين شهري حزيران/يونيو جهود عدد من منظمات األمم المتحدة سكوا اإلفي المملكة العربية السعودية، نسقت 

ة ومنظمات األسري الوطني في المملكة العربية السعودي ، بالتعاون مع برنامج األمان2020وكانون األول/ديسمبر 
نهج شامل للخدمات األساسية يركز على الناجيات من العنف لضمان "برنامج بناء القدرات  لتنفيذأممية شريكة، 

  تعزيز قدرات مقدمي الخدماتإلى . هدف البرنامج "19-المنزلي في المملكة، ال سيما في سياق جائحة كوفيد
بين مقدمي الخدمات  روابطوبناء  19-ل جائحة كوفيدلى احتياجات الناجيات من العنف في ظإالستجابة على ا

إدارة حاالت العنف  تناولت مواضيع منها ندوة افتراضية 12البرنامج وأتاح . وتعزيزها على المستوى اإلقليمي
همال لكبيرات العنف واإليذاء واإلو، 19-خطوط المساعدة لألطفال في ظل جائحة كوفيدو، عدضد المرأة عن بُ 

 400 لىالندوات ما يزيد عهذه شارك في و .في المنطقة العربية اجيات من العنفخدمات اإليواء للن وتوفير، السن
  .العربية السعودية مشارك ومشاركة من مقدمي الخدمات في المملكة

ورقة توجيهية  إلعدادلالتحاد النسائي العام في اإلمارات العربية المتحدة الفني سكوا الدعم اإلقدمت و -7
لالستجابة الوطنية إلدارة الطوارئ أعدته الحكومة  الذيفي اإلطار العام  العامة االتحاد النسائي حول مشارك

ً تزامن 2020في نيسان/أبريل  وذلكواألزمات والكوارث  مبادئ توجيهية الورقة واقترحت جائحة. تفشي المع  ا
 جائحة.الجهة وامما يتعلّق ب، خاصة فيماإلطار العا دماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فيإلضمان 

ً دعمسكوا كما قدمت اإل -8 ً فني ا   لوحدة دعم وتمكين المرأة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ا
ضد تقرير تحليلي لدراسة العُنف آلية إعداد  . وتناول الدعم، وهي اآللية الوطنية المعنية بشؤون المرأةليبيا في

  .في ليبياالجائحة فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار النساء والفتيات خالل 
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ا   مناهضة العنف ضد المرأة -ثانيا

نظمت اإلسكوا بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ورشة عمل إقليمية عبر  ،اإلقليميعلى المستوى  -9
 29إلى  26ة من في الفترقدت عُ "خدمات حماية الناجيات من العنف في المنطقة العربية" بعنوان اإلنترنت 

تعزيز قدرة اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة ومقدمي الخدمات  ت الورشة إلىهدفو .2021يوليو /تموز
ومتماشية مع المعايير الدولية للناجيات تكون عالية الجودة وبأسعار معقولة إتاحة خدمات على للناجيات من العنف 

 المرأة شؤون آلليات الوطنية المعنية بعن اوممثالت ممثلون  شارك في ورشة العملوويمكن الوصول إليها. 
 دولة عربية. 13مشارك ومشاركة من مقدمي الخدمات في  100ما يزيد عن و

لتوثيق حاالت العنف ضد النساء والفتيات وتوفير الخدمات الالزمة  يولدعم السودان في تطوير نظام وطن -10
سلسلة من الندوات حول "أفضل الممارسات والخبرات المشتركة بشأن مالجئ الناجيات للناجيات، عقدت اإلسكوا 

وزارة توفير المعرفة لإلى بشكل أساسي الورشة هدفت  .2020آب/أغسطس  27إلى  25الفترة من  في "من العنف
للعنف ضد المرأة العمل والتنمية االجتماعية وغيرها من المستفيدين حول المعايير واألدوات المتاحة للتصدي 

 .لهنّ لتوفير مأوى  اتوتنفيذ نهج كلي يركز على الناجي

 ركزت دراسة حول واقع العنف ضد المرأة والفتاة الدعم لدولة فلسطين إلعداد قدمت اإلسكوا و -11
تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين، والتحليل و ،تعزيز شبكة نظام اإلحالة آليات، وفي فلسطين على تحليل السياق

الخدمات في ظل جائحة واجهها مقدمو التي  التحدياتالضوء على  الدراسةسلطت و. (SWOT Analysis)باعي الر
في إطار مراجعة االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تعمل وزارة  وهي تندرج. 19-كوفيد

 المرأة على تحديثها. 

وطنية لمحاربة العنف ضد الية مصاحبة للسياسة الفي تطوير خطة م مغربللدعم السكوا اإل قدمتكذلك  -12
  ،اإلجراءات التنفيذية للسياسة الوطنيةتقدير تكاليف الخطة المالية الى  وتهدف. 2030النساء والفتيات في أفق 

 هذه اإلنجازات.  رصدعلى و ،الرسمية جهاتال تخصصها محددة بميزانيات اإلنجازات ربطيساعد على  ما
 ممثلين وممثالت  جمعت ،2021 يونيو/حزيران 30و 29 ي، يومالرباط في تشاركية لورشة عمت عقدوقد 

  .المالية الخطة وضعأساساً ل خدمتاستُ الرئيسية التي  اإلجراءات تكاليفحساب عن الجهات الرسمية عملوا على 

ة لشؤون المرأة بدعم الهيئة الوطني ،لبنان فيبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان  ،وقامت اإلسكوا -13
بعد  االستراتيجية الوطنية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة المحققة من نجازاتاإل تقييم اللبنانية في

بغية  2021-2019خالل األعوام  المحققة اإلنجازات على الوقوف لىإالتقييم  وهدفمرور سنتين على إصدارها. 
 االستراتيجية.  من المرجوة األهداف تحقيق نلضما ةالالزم اإلجراءات ووضع األثر تقييم

الهيئة الوطنية لشؤون  بدعم ،مع صندوق األمم المتحدة للسكان بالشراكة ،سكوااإل قامتفي لبنان،  وأيضا -14
تجريم التحّرش المعني ب 205/2020رقم قانون الاإلجراءات التنفيذية المعيارية لتطبيق تطوير في المرأة اللبنانية 
. وتهدف هذه اإلجراءات والبرنامج التدريبي المصاحب لها في مؤسسات القطاع الخاصل ضحاياه الجنسي وتأهي

المترتبة على تبني هذا القانون وآلية الحماية  الحقوقللعاملين والعامالت في القطاع الخاص  توضحآلية  توفير لىإ
   للضحايا. الضرر جبرو ،جناةال معاقبةو ،هافي والتحقيق ،الجنسي التحرش حاالت عن لتبليغلالمتوفرة 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
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الهيئة الوطنية لشؤون  ،للسكان المتحدة األمم صندوق مع بالشراكة ،، دعمت اإلسكوامن جهة أخرىو -15
 ضمان توفر المعايير الدنيا ل ،المرأة اللبنانية في تطوير اإلجراءات التنفيذية المعيارية الخاصة بدور اإليواء

  ،أو التوفر والتغطية الجغرافية ،سواء على مستوى السعة االستيعابية ،دور المتاحة للناجيات من العنفالفي 
  .المقدمة خدماتأو ال

 23و 22 في عقدت اإلسكوا ُعمان،في  مديرية المرأة في وزارة التنمية االجتماعيةمع  وبالتعاون -16
نية والشرطية حول معايير الخدمات الصحية والقانو نترنتورشة عمل متخصصة عبر اإل 2021حزيران/يونيو 

، وذلك في إطار تعزيز معارف العاملين والعامالت في هذا المجال حول واالجتماعية المقدمة للناجيات من العنف
 الممارسات الجيدة من التجارب العربية والدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.

 نف ضد المرأة وذلك كلفة االقتصادية للعتتقدير الفي اإلسكوا تقديم الدعم للدول األعضاء وواصلت  -17
تقدير تكلفة العنف الزوجي في المنطقة العربية: نموذج من خالل البناء على إصداراتها السابقة التي تتضمن "

المبادئ التوجيهية بالشراكة مع المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و" "عملي
بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة  تي صدرت"، الالكلفة االقتصادية للعنف األسري في المنطقة العربيةلتقدير 
 .اضطلعت اإلسكوا بالعمل التحضيري لوضع األساس لعملية تقدير التكلفة االقتصادية للعنف في األردنو .للسكان

وطنية المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة أولى زيارات ميدانية للتعرف على واقع الجهود الفي مرحلة جرت أو
جريت مع ، وذلك من خالل مقابالت أُ هذا العنف ةتكلفوالخدمات المتعلقة ومدى توفر البيانات والمعلومات لتقدير 

 تعدّ أ مختلف الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة. وبناًء على نتائج هذه الزيارات،
ً وطني اً قريرت اآلليات المطلوب تنفيذها لسد  وتحديدخطة لتقدير كلفة العنف ضد المرأة  تواقترح ،عرض النتائجل ا

 ،الثانيةفي المرحلة والخطوات المستقبلية المقترحة وفق النموذج الذي طورته اإلسكوا. أما  ،الثغرات في البيانات
في األردن للتحقق من صحة نتائج  مشاورات وطنية لمدة يومين مع مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين تعقدف

 تقارير الزيارات الميدانية واالتفاق على الخطوات الالحقة لتقدير الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة.

وفي السياق نفسه، وفي إطار مواصلة دعم دولة فلسطين في تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة،  -18
اص بالمسح الوطني حول انتشار العنف والتكلفة االقتصادية للعنف اإلسكوا بتطوير االستبيان الخ ساهمت
 تهوواكبت عملية تحليل البيانات بما فيها تقدير نسبة انتشار العنف في دولة فلسطين وتقدير تكلف ،الزوجي

المبادئ التوجيهية لتقدير الكلفة االقتصادية للعنف األسري في   االقتصادية، لتكون أول دراسة وطنية باستخدام
 .  المنطقة العربية

ا   المرأة والسالم واألمن -ثالثا

، بالشراكة 2021ينايركانون الثاني/ 26ى إل 19من  الفترة خالل نّظمت اإلسكوا ،يقليمعلى المستوى اإل -19
ركية، وبالتعاون مع معهد أوسلو لدراسات السالم ومعهد جورج يمع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية األم

 ت الورشةهدف .ورشة عمل إقليمية حول المؤشر المعياري للمرأة والسالم واألمنتاون للمرأة والسالم واألمن، 
على المستوى الوطني لتمكين صانعي القرار من اعتماد  يإلى تعزيز المعرفة حول آليات استخدام المؤشر المعيار

في توضيح معايير  تدابير إيجابية تساهم في استقاللية المرأة وتمكينها في المجتمع. وقد ساهمت ورشة العمل
ولوياتها المتخصصة والمتعددة أأجندة المرأة والسالم واألمن، مع األخذ بعين االعتبار الدور الشامل لهذه األجندة و

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/estimating-costs-marital-violence-operational-model-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/estimating-costs-marital-violence-operational-model-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/estimating-costs-marital-violence-operational-model-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/estimating-costs-marital-violence-operational-model-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/estimating-costs-marital-violence-operational-model-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_1.pdf
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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%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
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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%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
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ً عروض وقّدم المشاركونالتي يمكن أن تختلف حسب السياق وأصحاب المصلحة واإلطار الزمني.  سلّطت  ا
 .ي والمحليالوطن نصعيديالعلى  ،واألمن في مختلف بلدان المنطقةالضوء على المؤشر المعياري للمرأة والسالم 

التكلفة المالية كأداة لتعزيز المساءلة في تنفيذ  بشأنخطط الألهمية مسألة الرصد والتقييم وإعداد  ونظراً  -20
ورشة عمل دون إقليمية عبر  2020تموز/يوليو  23 إلى 20 في الفترة منالخطط الوطنية، نظمت اإلسكوا 

وهدفت  .حول وضع أطر رصد وتقدير تكاليف خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن نترنتاإل
تعزيز المعرفة والمهارات الالزمة لوضع ميزانية وإطار رصد وتقييم لخطة العمل الوطنية حول الورشة إلى 

فلسطين دولة نية المعنية بشؤون المرأة في تونس والسودان والعراق ومن لدى اآلليات الوطالمرأة والسالم واأل
 ومصر والمغرب واليمن. 

ً و -21  (2000) 1325قرار مجلس األمن تفاعل الدول العربية مع أجندة المرأة والسالم واألمن وتنفيذ ل دعما
مشاورات وطنية عملية  سكوااإلأطلقت  ،عمل وطنية مصممة للغرضله من خالل خطة والقرارات المكّملة 

كانون األول/ديسمبر  15-14خطة عمل وطنية حول المرأة والسالم واألمن في السودان )الخرطوم، أول لصياغة 
 .2020 مارس/آذارفي الخطة  أُطلقت. وقد (2022-2020) هاوضعفي  الفني الدعمله  وقدمت ،(2019

دمت اإلسكوا الدعم الفني لليمن لوضع خطة عمل وطنية حول المرأة واألمن والسالم، من خالل عقد قو -22
استشارات فنية وتنظيم ورش لتدريب مدّربين من موظفي وزارة الشؤون االجتماعية حول مشروع الخطة الوطنية 

مجلس الوزراء اعتمد  . وقد(2021-2019)حول المرأة والسالم واألمن  (2000) 1325لتنفيذ قرار مجلس األمن 
إعداد الشؤون االجتماعية في  وزارةدعمت اإلسكوا  . كما2019في كانون األول/ديسمبر الخطة الوطنية اليمني 

 الجهات المانحة. لدىلها وترجمته بهدف الترويج الوطنية الملخص التنفيذي للخطة 

وأجندة  (2000) 1325رار مجلس األمن وطنية حول قال اطهتنفيذ خط وفي إطار دعم الدول األعضاء في -23
لمرأة شؤون االوطنية ل هيئةبال مثلةً الحكومة اللبنانية )مُ يضم  يوطنتصميم مشروع تم  ،المرأة والسالم واألمن

، مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسانووهيئة األمم المتحدة للمرأة، اللبنانية( ووكاالت األمم المتحدة )اإلسكوا، 
مصاحبة ل (وقوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنانمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األ

 .المرأة والسالم واألمن حول (2000) 1325ألمن ا قرار مجلس بشأنوطنية ال هاخطة عمل الدولة اللبنانية في تنفيذ
في تشكيل اإلسكوا كما ساهمت . 2019أيلول/سبتمبر  12في  قد اعتمدت هذه الخطة الحكومة اللبنانية وكانت

كجزء من اللجنة  ،والمرأة في السياسة والشأن العام ،لجنتين تنسيقيتين وطنيتين متخصصتين بالمرأة في االقتصاد
 .هاورصد تنفيذالخطة متابعة ب عنىتُ التي  1325ييرية الوطنية التس

ورشة عمل كما قدمت اإلسكوا الدعم الفني للمجلس األعلى لشؤون األسرة في الكويت من خالل تنظيم  -24
تشرين  13سبتمبر و/أيلول 29-28) حول أجندة المرأة والسالم واألمن في دولة الكويت نترنتوطنية عبر اإل
جهات حكومية وغير حكومية ناقشت أجندة المرأة والسالم واألمن في الورشة شاركت و .(2020األول/أكتوبر 

ستدامة والمرأة والسالم واألمن، وكذلك الخيارات المتاحة وتقاطعاتها مع مختلف األطر الدولية المتعلقة بالتنمية الم
 للدول للتجاوب مع األجندة.

النساء والفتيات من  السورياتلمساعدة وتمكين الالجئات اإلسكوا  ذهتنف الذيمشروع الإطار  وفي -25
لية للتعاون المعرضات للخطر في المجتمعات المضيفة في األردن ولبنان ومصر، بتمويل ودعم من الوكالة اإليطا

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA


E/ESCWA/C.7/2021/4 

 
-8- 

 

 

 األولىحملت الورقة  .وضع الالجئات السوريات في المجتمعات المضيفةلتبيان تم إعداد ثالث أوراق  ،التنموي
عنوان: بوالثانية " ية واحتياجاتهن التنمويةالالجئات السوريات في األردن: أوضاعهن االجتماعية والقانون" :عنوان

الورقة الثالثة  وستصدر ."الالجئات السوريات في لبنان: أوضاعهن االجتماعية والقانونية واحتياجاتهن التنموية"
 الالجئات عند عودتهن بحث احتياجات هي تتناول بالو قريباً، الجئات السوريات""االحتياجات االستراتيجية ل

  .إلى بلدهن

ً سريع تحليالً اإلسكوا أجرت ، 2021ثر العدوان على غزة في أيار/مايو إدولة فلسطين وفي إطار دعم  -26  ا
لقدرات، واستراتيجيات االحتياجات، واالتفاوتات في قضايا المساواة بين الجنسين لجمع معلومات حول في إطار 

البيانات حول الديناميات المجتمعية جمع  هدف التحليل إلىوالتصدي بين النساء والرجال والفتيان والفتيات. 
بيانات إضافية من التقييمات المرتبطة باألدوار واستخالص ، المرتبطة باألدوار االجتماعية للنساء والرجال

بتعزيز كافة األطراف المعنية إلى عملية موجهة توصيات وصياغة  ،وتحليلها االجتماعية للنساء والرجال
 احتياجات النساء والفتيات في إطار عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار.إلى االستجابة 

مناقشة للعقد مؤتمر دولي  اإلسكوا الدعم الفني لوزارة شؤون المرأة في فلسطينوفي اإلطار عينه، قدمت  -27
ل بُ وسُ ، وتعزيز التضامن تجارب النساء والفتيات في غزةو ،على الشعب الفلسطيني عدوان االحتالل اإلسرائيلي

 ضمان محاسبة الجناة.

ا   العدالة بين الجنسين -رابعا

العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية رسيخ عملها في مجال ت تحقيق تناغم بينلى إتسعى اإلسكوا  -28
إعالن ي ف اعتمدته الدول األعضاء في الدورة السابعة للجنة المرأةالذي للعدالة بين الجنسين شامل المفهوم الو

 شقين أساسيينفي لعدالة بين الجنسين مفهوم اد يحد  و . ة العربيةمسقط: نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطق
 ،تحقيق المساواةومن خالل إيجاد آليات وطنية فعالة تضمن الحد من اإلجراءات التمييزية؛  ،تطبيق المساءلةهما 

 مرأة.من خالل إلغاء كافة أشكال التمييز بين الرجل وال

ى للمرأة والجامعة الملكية للمرأة في البحرين إلنشاء مركز سكوا الدعم الفني للمجلس األعلاإل وقدمت -29
 خطةوضع  تناولت. وساهمت اإلسكوا في تطوير ورقة مرجعية دراسات المرأة في الجامعة الملكية بالبحرين

 .تنفيذهاب سيضطلع التي والقضايامنه،  والغايةته لرؤيتصور أولي  وضعو المركز إنشاء كيفية في للبحث عمل
ً مرفقوسيشّكل . 2021شباط/فبراير  11ي ف المركز قطلأُ  وقد ً بحثي ا ً ديناميكي ا لواضعي السياسات  اً ومركز ا

لتأثير في السياسات والممارسات التي تعزز أجندة حقوق المرأة في المنطقة لوالمجتمع المدني واألكاديميين 
  العربية.

يعات في فلسطين حول قضايا المساواة مة التشرءقامت اإلسكوا بتطوير "برنامج بناء قدرات لجنة مواو -30
البرنامج التدريبي ويتيح بين الجنسين: إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التشريعات والقوانين الوطنية". 

هي الهيئة المسؤولة وآلية لتعزيز قدرات أعضاء لجنة مواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية في دولة فلسطين، 
ليها دولة فلسطين، إمع االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت  يعات الوطنية الفلسطينيةمواءمة التشر عن

على إدماج منظور المساواة بين الجنسين في عملية المواءمة وفق األطر واألصول والمعايير الدولية مع الحرص 
 ذات الصلة.

https://www.unescwa.org/publications/women-syrian-refugees-jordan
https://www.unescwa.org/publications/women-syrian-refugees-lebanon
https://www.unescwa.org/publications/women-syrian-refugees-lebanon
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf


E/ESCWA/C.7/2021/4 

 
-9- 

 

 

ا   للمرأة السياسية المشاركة -خامسا

وهيئة األمم المتحدة للمساواة  "شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات بالشراكة مع ،سكوااإلنفذت  -31
حول مشروعاً إقليمياً  ،بين الجنسين وتمكين المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية للحزب الوطني األسكتلندي

 نُّظمت ورشروع، "تحسين التمثيل السياسي للمرأة في االنتخابات في المنطقة العربية". وفي إطار هذا المش
  التدريب اإلقليمي للمدربات والمدربين على القيادة السياسية للمرأة وتدريب المرشحات في الدول العربية

 مدربة 22بناء قدرات عن التدريب  وأثمر. 2020تشرين الثاني/نوفمبر  28إلى  6ترة من الف ، فينترنتعبر اإل
ً ومدّرب ً عربي اً بلد 14من  ا على نقل المعرفة والمهارات المكتسبة إلى الشركاء الوطنيين ومديرات ومديري  ا

 الحمالت االنتخابية للمرشحات.

المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( والمعهد العراقي، لتعاون بين اإلسكوا وبعثة األمم أثمر اي العراق، فو -32
 أُطلقحول "تعزيز مشاركة النساء السياسية". وفي هذا اإلطار،  2020-2019في الفترة تنفيذ مشروع متكامل عن 
تقرير وموجز سياسات حول "النساء المرشحات للمناصب المنتَخبة في  2020تشرين األول/أكتوبر  31في 

 .(2000) 1325سنة على صدور قرار مجلس األمن  20بمرور  احتفاالً ، ومتطلبات التغلب عليها"العقبات  :العراق

سكوا إلا قدمت بالتنسيق والتعاون مع دائرة تمكين المرأة في األمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي،و -33
اء في انتخاب مجلس النواب لعراق في تنفيذ اإلطار العام لخطة العمل الخاصة بتعزيز مشاركة النسلالفني الدعم 
2021.  

ا سادس  تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة -ا

ً دعم -34 لدول العربية في تطوير وإصالح اقتصاد الرعاية وسياسات الحماية االجتماعية وتعزيز التمكين ل ا
ته وصالته اإلسكوا مبادئ توجيهية حول اقتصاد الرعاية تحّدد وتشرح ماهيته ومكّوناوضعت االقتصادي للمرأة، 

التحّديات التي تواجه توّسعه، وأهّميته في تعزيز التمكين االقتصادي تناول توبسياسات الحماية االجتماعية، 
ويتوقع ، بشكل أساسي إلى صانعي السياسات وكبار المسؤولين في البلدان ذات الصلة هذه المبادئ موجهة للمرأة.

 ً  .ةالمعنيّ لورش عمل تدريبية تستهدف المؤسسات الوطنية  أن تشّكل أساسا

لمساهمة في فهم أفضل ا، وفي لبنانتنفيذ خطة العمل الوطنية حول المرأة والسالم واألمن  وفي إطار -35
الوطنية لشؤون  لهيئةلدعم لاإلسكوا اقدمت أو يعيق مشاركة المرأة االقتصادية، يمّكن لإلطار العام الوطني الذي 

إجراء مسح وتحليل لجميع السياسات واالستراتيجيات ذات الصلة، وكذلك اآلليات والتعاميم  في اللبنانية المرأة
المنظمات غير الحكومية على مستوى الوزاري والمحلي، ووالقطاعي، والوطني  ياتالحكومية على المستو

  المسح أظهرو للمرأة.، وال سيما مشاركة االقتصاديةوالقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تؤثر على ال
ً  محايدة كانت لبنان هااتبنأن معظم السياسات االقتصادية التي   المساواة تحقيق لىإولم تتجه بشكل مباشر  لغويا

ً  المرأة تمكين أو الجنسين بين  .اقتصاديا

الوطنية القائمة في مجال تقديم بهدف التعّمق في موضوع الرعاية غير مدفوعة األجر وفهم الديناميات و -36
، أعّدت اإلسكوا اواإلجراءات المتخذة الحتوائه 19-كوفيدجائحة  الديناميات الناشئة في ظل تفشيوخدمة الرعاية، 

مشاركة الالوطنية حول اقتصاد الرعاية وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي تعيق  ةمن دراسات الحال اً عدد

https://www.unescwa.org/ar/regional-training-of-trainers-women-political-leadership-candidates-trainig-AR
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20guidelines%20are%20addressed%20to%20policymakers%20and%20high%20officials%20in%20relevant%20national%20institutions&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20guidelines%20are%20addressed%20to%20policymakers%20and%20high%20officials%20in%20relevant%20national%20institutions&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=are%20expected%20to%20serve%20as%20basis%20for%20training%20workshops%20targeting%20relevant%20national%20institutions%20in%20the%20Arab%20region&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=are%20expected%20to%20serve%20as%20basis%20for%20training%20workshops%20targeting%20relevant%20national%20institutions%20in%20the%20Arab%20region&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=are%20expected%20to%20serve%20as%20basis%20for%20training%20workshops%20targeting%20relevant%20national%20institutions%20in%20the%20Arab%20region&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
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والمملكة العربية السعودية  لبنانور العناية باألطفال في مراكز ودُ  وتتناول الدراسات. تصادلمرأة في االقالنشطة ل
الخدمات وأعمال الرعاية المقدمة لكبار السن في المغرب؛ والخدمات وأعمال الرعاية المقدمة ووموريتانيا؛ 

تطوير وإعادة تشكيل حزمة من التوصيات حول  ةمان. وتقدم دراسات الحاللألشخاص ذوي اإلعاقة في عُ 
 اإلجراءات المتعلقة بالرعاية لتلبية احتياجات النساء وتعزيز قدرتهن على المشاركة االقتصادية.

 بحقوق المرأةمعنية مع اآلليات الدولية الالدول األعضاء تفاعل  -ابعاا س

 قليمياإل مشروعال سكوا تنفيذواصلت اإلوجامعة الدول العربية، هيئة األمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع  -37
بعد خمسة  إعالن ومنهاج عمل بيجيند للمنطقة العربية المتعلق بتنفيذ الرامي الى إعداد التقرير اإلقليمي الموحّ 

 ً في آذار/مارس رض على لجنة وضع المرأة في دورتها الرابعة والستين في نيويورك الذي عُ  ،وعشرين عاما
اجتماع فريق الخبراء لمراجعة التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ُعقد . وفي هذا االطار، 2020

 ً عرض ومناقشة ل، 2019أيلول/سبتمبر  26و 25 يومي في بيروت ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما
الماضية وذلك التقدم المُحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية خالل السنوات الخمس 

المؤتمر العربي ذلك ُعقد صياغة التقرير اإلقليمي الموحد للمنطقة العربية. كمن ثم و ،لى التقارير الوطنيةإاستناداً 
ً الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنف   عّمانفي  يذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما

خالله وثيقة ختاميّة تعيد التأكيد على مبادئ بيجين، وتُحدد أولويات ِمدت واعتُ  2019تشرين الثاني/نوفمبر  28في 
يات المنبثقة عن اجتماع رفيع المستوى لتسهيل التوافق اإلقليمي بشأن األولوُعقد العمل خالل المرحلة المقبلة. ثم 

 10و 9مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاماً في نيويورك يومي 
 لتأييد األولويات المنبثقة عن المراجعة اإلقليمية. ، 2020ذار/مارس آ

ً  على المستوى اإلقليميو -38  متحدة للمساواة ، وبالتعاون مع منظمة المرأة العربية وهيئة األمم الأيضا
 2021كانون الثاني/يناير  16-12 الفترة في نترنتورشة عمل عبر اإلاإلسكوا  قدت، عبين الجنسين وتمكين المرأة

شارك فيها ممثلون وممثالت عن وزارات الخارجية، واآلليات الوطنية المعنية  السودانوفريقيا أبلدان شمال ل
المعنيّة بالقضاء لجنة العملية إعداد تقارير الدولة إلى الورشة ناولت ت .بشؤون المرأة، ومنظمات المجتمع المدني

وتحسين قدرات التنسيق الداخلي للجهات الوطنية  ،باستخدام أحدث التقنيات (سيداوعلى التمييز ضد المرأة )لجنة 
نظمة المرأة العربية مسكوا مع ها اإلبذلللجهود التدريبية اإلقليمية التي ت المختصة. وأتت هذه الورشة استكماالً 

 كتابة التقارير التي تتقاطع مع بعضها البعض  تسهيل مهمةال سيما المذكورة ولتعزيز قدرات اآلليات 
 تقديم. الفي الموضوعات ومواعيد 

 السورية العربية الجمهورية في المتحدة لألمم المقيم المنسق مكتب مع بالتعاون ،اإلسكوا ساهمتو -39
 قدرات لبناء ديسمبر/األول كانون 16 في افتراضية عمل ورشة عقد في ،اإلنسان قلحقو السامية والمفوضية
 .الشامل الدوري االستعراض آللية الثالث الدوري التقرير إعدادعلى  السورية الحكومية الجهات

ا ثامن  تعميم مراعاة مفهوم المساواة بين الجنسين في المؤسسات -ا

دقيق المؤسسي من منظور المساواة بين الجنسين" في اآلليات الوطنية الفني إلجراء "التتقدم اإلسكوا الدعم  -40
تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين تجربتها الناجحة في  إلىاستناداً المعنية بشؤون المرأة، 

ً تدريبي أصدرت اإلسكوا دليالً و. المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة خطة العمل لتحقيق المساواة " بعنوان ا

https://undocs.org/ar/A/CONF.177/20
https://undocs.org/ar/A/CONF.177/20
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://archive.unescwa.org/ar/about-escwa/programme-management/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%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-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
https://archive.unescwa.org/ar/about-escwa/programme-management/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%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-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
https://archive.unescwa.org/ar/about-escwa/programme-management/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%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-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-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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 األداءتقنية حول مؤشرات : مالحظات بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية
  . داء المؤسسات العامة في هذا المجالأيتضمن مؤشرات  "(الثانية)النسخة 

أداة توجيهية للتقييم الذاتي يكون بمثابة ن الجنسين وانطالقاً من أهمية إجراء تدقيق من منظور المساواة بي -41
وخطوة أولية ضرورية تسبق تنفيذ خطة العمل، عملت اإلسكوا على تحفيز جميع اآلليات الوطنية المعنية بشؤون 

ة نية المتعلقة بتنفيذ الخطة، تُستخدم منهجيفلمالحظات الووفقاً ل. إجراء هذا التدقيقالمرأة في الدول العربية على 
عملية أن يقود منظمة العمل الدولية إلعداد التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين. وتتطلب هذه المنهجية 

، نظمت اإلسكوا بالتعاون وعلى هذا األساسحاصلين على شهادة كفاءة من المنظمة. الُميسرين من الالتدقيق فريق 
ً ابع التمع منظمة العمل الدولية والمركز الدولي للتدريب  ً تدريبيا بناء قدرات للمنظمة العمل الدولية برنامجا

وتسهيل إصدار شهادات الكفاءة  ،مجموعة كوادر من اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية
لهم كميسري وميسرات التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين لمنظمة العمل الدولية. وشمل البرنامج 

عد، مرحلة تعليم عن بُ  2020وكانون الثاني/يناير  2019كانون األول/ديسمبر بين الفترة في بي الذي ُعقد التدري
 ً ميسر وميسرة  15مجموعة من لشهادات الكفاءة  تنحالبرنامج، مُ ثر إلوجه. وعلى  تلتها دورة تدريبية مكثفة وجها

نواة من الخبراء في عملية التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين من شأنها  واشكل، من المنطقة العربية
 المؤسسات الحكومية األخرى إلطالق عملية تنفيذ خطة العمل. والعمل في اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة 

ً مدع 2020في تموز/يوليو وآب/أغسطس قدمت اإلسكوا نتائج هذا التدريب، إلى  اً واستناد -42 ً نيف ا لوزارة  ا
للمساواة بين الجنسين حسب  الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة في موريتانيا إلعداد تدقيق تشاركي مراع  

بشؤون  المعنية ن وميسرات من اآلليات الوطنيةوشارك في فريق التدقيق ميسرومنهجية منظمة العمل الدولية. 
خطة العمل إطالق العمل في الوزارة لتنفيذ "ى من األولمرحلة اليشكل التدقيق والمرأة في األردن والمغرب. 

اآلليات التي طورتها اإلسكوا بالتشاور مع  "الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات
إدماج المساواة بين الجنسين في عمل على في المنطقة العربية لتدعيم قدراتها  بشؤون المرأةالمعنية  الوطنية

ً موظف 40الوزارة اختارت بناًء على توصيات التدقيق التشاركي، والمؤسسات الوطنية.  موظفة من المديريات و ا
تيسير للمشاركة في برنامج تدريبيي متكامل لبناء التدريب والمهارات ممن اكتسبوا ائر الرئيسية في الوزارة والدو

 فذ الذي نُ  هدف البرنامجووتعزيز القدرات ونقل الخبرات والمعارف المكتسبة لألقسام التي ينتمون إليها. 
مقاربة إدماج المساواة بين الجنسين على ركات إلى بناء قدرات المشاركين والمشا 2020في تشرين األول/أكتوبر 

أهمية تبني مقاربة إدماج المساواة بين الجنسين في مراحل إلذكاء الوعي بفي كل مرحلة من دورة حياة البرنامج 
ً  التخطيط والتنفيذ والتقييم للمشاركين والمشاركات بتطبيق آليات إدماج من البرنامج العملي  . وسمح الشقأيضا

 بين الجنسين في البرامج والمبادرات. المساواة 

مستجيبة للنوع االجتماعي  ةتياسكوا "برنامج بناء قدرات حول إعداد أوراق سياساإلوضعت كذلك  -43
ً  البرنامج يخاطب .وقضايا التنمية المستدامة في دولة فلسطين" كادر التخطيط والسياسات في وزارة شؤون  أساسا

معنية الدارات إلوزارات واالعنية بشؤون المرأة في دولة فلسطين، وغيرها من المرأة، بوصفها اآللية الوطنية الم
 وقضايا التنمية المستدامة في فلسطين.  اواة بين الجنسينمسلمفهوم البتطوير سياسات عامة مستجيبة 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-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/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
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ا تاسع  خالصة -ا

التي  اقد مة منهالم لبات الدعم الفنيتلبية طحتياجات الدول األعضاء وة الستجابإلى اال اإلسكواسعى ت -44
ومنها تنفيذ أطر السياسات العالمية، وعلى رأسها خطة التنمية  ،إلسكوا في المنطقةتدخالت اتمثل أولويات 
س مركز المرأة التابع لإلسكوا جهوده للنهوض بحقوق اوأهداف  2030المستدامة لعام  لتنمية المستدامة. وقد َكر 

 .جنسين في جميع البلدان العربيةالمرأة وتمكينها وتعزيز المساواة بين ال

ق المنسّ و طرياألمم المتحدة القُ فريق تدخالت تنسيق تدخالتها مع  على، تعمل اإلسكوا وفي هذا اإلطار -45
وضمان التكامل  المتاحة الموارد تعظيم االستفادة منو زدواجيةتجنب اال بهدف ،في كل بلد المقيم لألمم المتحدة

 القيمة المضافة. تحقيق و

اء مع الدول األعضاء والعمل على توفير الخدمات االستشارية تفاعل البنّ الاإلسكوا بمواصلة  زملتتو -46
 .اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأةوال سيّما  في المنطقة امع جميع شركائه ، بالتعاونالمطلوبة
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 المرفق
 

 2021-2019أنشطة التعاون الفني في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 

 
 

 قائمة األنشطة

 النواتج الجهة المستفيدة الجهة الشريكة النشاط 

 من آثارها االقتصادية واالجتماعية على المرأة خفيفوالت 19-جائحة كوفيدلاالستجابة 

1 

تدابير "إعداد تقرير بعنوان: 
 19-التصدي لجائحة كوفيد
على صعيد السياسات 

الحكومية والمساواة بين 
 "الجنسين

 
 جهات حكومية
 آليات وطنية

تحليل السياسات للحد من أثر جائحة 
من منظور المساواة بين  19-كوفيد

 الجنسين

2 

برنامج بناء القدرات لضمان 
نهج شامل للخدمات األساسية 

يركز على الناجيات من 
 العنف المنزلي في المملكة

 ، ال سيما العربية السعودية

برنامج األمان 
 األسري الوطني

، هيئة السعودي
األمم المتحدة 
للمرأة، برنامج 

 جهات حكومية،
 جتمع مدنيم

بنك معرفة ومواد مرجعية خاصة 
 األوبئةمن بحماية المرأة والطفل 
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االستجابة الى
19-جائحة كوفيد

والتقليل من 
آثارها 

االقتصادية 
واالجتماعية 
على المرأة

مناهضة العنف 
ضد المرأة

المرأة والسالم 
واألمن

العدالة بين 
الجنسين

ة تعزيز المشارك
أةالسياسية للمر

ة تعزيز المشارك
االقتصادية 
للمرأة

تفاعل الدول 
األعضاء مع 
اآلليات الدولية
المعنية بحقوق

المرأة

تعميم مراعاة 
منظور المساواة 
ي بين الجنسين ف
المؤسسات

6
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 قائمة األنشطة

 النواتج الجهة المستفيدة الجهة الشريكة النشاط 

 19-في سياق جائحة كوفيد
 – 2020ن/يونيو )حزيرا

 (2021مارس /ذارآ

األمم المتحدة 
اإلنمائي، 

يونيسف، مكتب ال
األمم المتحدة 

المعني بالمخدرات 
والجريمة، صندوق 

األمم المتحدة 
للسكان، المنظمة 
الدولية لمساعدة 

 المسنين

3 

ورقة توجيهية حول مشاركة 
االتحاد النسائي العام في 
اإلطار العام لالستجابة 
الوطنية إلدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث في 

مارات العربية المتحدة اإل
 (2020)نيسان/أبريل 

االتحاد النسائي 
ي اإلمارات العام ف

 العربية المتحدة
 جهات حكومية

مسودة ورقة توجيهية حول مشاركة 
االتحاد النسائي العام في اإلطار العام 
لالستجابة الوطنية إلدارة الطوارئ 

مارات واألزمات والكوارث في اإل
تزامنا مع بداية جائحة العربية المتحدة 

 19-كوفيد

4 

عداد إدعم فني حول آلية 
لدراسة العُنف تقرير تحليلي 

تجاه النساء والفتيات خالل 
فترة الحجر المنزلي بسبب 
انتشار فايروس كورونا 

في  (COVID-19)الُمستجد 
 (2020نيسان/أبريل  28ليبيا )

وحدة دعم وتمكين 
المرأة في المجلس 
الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني في 

 ليبيا

 جهات حكومية

مسودة هيكل التقرير التحليلي لدراسة 
عُنف تجاه النساء والفتيات خالل فترة ال

الحجر المنزلي بسبب انتشار فايروس 
 في ليبيا (COVID-19)كورونا الُمستجد 

5 

حول  نترنتندوة عبر اإل
المرأة في القيادة: نحو مستقبل 

، 19-متساو  في عالم كوفيد
احتفاالً باليوم العالمي للمرأة 

 8، نترنت)عبر اإل
 (2021ذار/مارس آ

لتنمية وزارة ا
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
االجتماعية في دولة 

 قطر

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

التعريف بواقع المشاركة السياسية للمرأة 
في المنطقة العربية والتحديات المتعلقة 

 19-بجائحة كوفيد

6 

 منتدى األسرة الثالث 
في المملكة العربية السعودية 

تشرين  11، نترنت)عبر اإل
 (2020وبر األول/أكت

مجلس شؤون 
األسرة في المملكة 
 العربية السعودية

 جهات حكومية،

 مجتمع مدني

متطلبات والمعايير الزيادة المعرفة ب
النساء والتوازن بين بقضايا الخاصة 

 19-كوفيدجائحة العمل والحياة خالل 

 العنف ضد المرأةمناهضة 

7 
ورشة عمل إقليمية عبر 

حول "خدمات  نترنتاإل
 الناجيات من العنف حماية 

هيئة األمم المتحدة 
 للمرأة

 جهات حكومية
تعزيز قدرة اآلليات الوطنية المعنية 
بشؤون المرأة ومقدمي الخدمات 

للناجيات من العنف إلتاحة خدمات 
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 في المنطقة العربية" 
 (2021 يوليو/تموز 26-29)

للناجيات تكون عالية الجودة ومتماشية 
كن الوصول مع المعايير الدولية، ويم
 إليها وبأسعار معقولة

8 

ورشة عمل إقليمية حول 
إطار المساءلة اإلقليمي 
 إلنهاء زواج األطفال 

 في المنطقة العربية )عّمان،
 (2020شباط/فبراير  25-26

اليونيسف، صندوق 
األمم المتحدة 

 للسكان

جهات حكومية، 
مجتمع مدني، 
 مجتمع دولي

إطار إقليمي يتضمن خمس ركائز 
ة من التدخالت إلنهاء زواج مختلف

األطفال، والرسائل األساسية المتفق 
عليها والتدخالت وطرق التأثير على 
الدول األعضاء والهيئات األخرى 
 العاملة في مجال زواج األطفال

9 

 نترنتسلسلة ندوات عبر اإل
حول أفضل الممارسات 

والخبرات المشتركة بشأن 
مالجئ النساء الناجيات من 

السودان العنف في 
 27-25)الخرطوم، 
 (2020آب/أغسطس 

وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية 

في جمهورية 
 السودان

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

مناقشة المعايير واألدوات المتاحة 
للتصدي للعنف ضد المرأة وتنفيذ نهج 
شامل يركز على الناجية لتوفير خدمة 

 المالجئ

10 

إعداد دراسة حول واقع 
 المرأة والفتاة  العنف ضد

في فلسطين في إطار مراجعة 
وتحديث الخطة االستراتيجية 
الوطنية لمناهضة العنف ضد 

 30 - أيار/مايو 1المرأة )
 (2020تشرين األول/أكتوبر 

وزارة شؤون المرأة 
 في دولة فلسطين

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

دراسة حول واقع العنف ضد المرأة 
ى التحديات والفتاة في فلسطين ترّكز عل

التي واجهت مقدمي الخدمات في ظل 
لتسهم في توضيح  19-جائحة كوفيد

انتشار العنف والخدمات المتوفرة للوقاية 
 منه ومعالجة آثاره على الناجيات

11 

ورشة عمل تدريبية تشاركية 
لتطوير خطة مالية مصاحبة 
للسياسة الوطنية لمحاربة 

العنف ضد النساء والفتيات 
في المغرب  2030في أفق 
 30-29)الرباط، 

 ( 2021حزيران/يونيو 

وزارة التضامن 
والتنمية االجتماعية 
 والمساواة واألسرة

 جهات حكومية
تقدير التكاليف المالية لتنفيذ 

"االستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف 
 "2030ضد النساء والفتيات في أفق 

12 
االستراتيجية وخطة العمل 

ضد  الوطنية لمكافحة العنف
 المرأة والفتاة في لبنان

الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة 

اللبنانية، صندوق 
األمم المتحدة 
للسكان )مكتب 

 لبنان(

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

إعداد إطار رصد وتقييم ونسخة نهائية 
قابلة للنشر والتوزيع والتنفيذ 

لالستراتيجية وخطة العمل الوطنية 
تاة في لمكافحة العنف ضد المرأة والف

لبنان التي تم اعتمادها رسمياً في 
 2019شباط/فبراير 



E/ESCWA/C.7/2021/4 

 
-16- 

 

 

 قائمة األنشطة

 النواتج الجهة المستفيدة الجهة الشريكة النشاط 

13 
تطوير اإلجراءات التنفيذية 
المعيارية لتطبيق قانون 
 التحرش الجنسي في لبنان

الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة 

اللبنانية، صندوق 
األمم المتحدة 
للسكان )مكتب 

 لبنان(

جهات حكومية، 
قطاع  ،مجتمع مدني

 خاص

توضح للعاملين والعامالت  توفير آلية
في القطاع الخاص الحقوق المترتبة على 

تبني قانون تجريم التحّرش الجنسي 
 205/2020وتأهيل ضحاياه رقم 

14 
تطوير اإلجراءات التنفيذية 
المعيارية الخاصة بدور 

 اإليواء في لبنان

الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة 

اللبنانية، صندوق 
األمم المتحدة 

مكتب للسكان )
 لبنان(

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

توفير المعايير الدنيا في دور اإليواء 
 التي تقدم الخدمات للناجيات من العنف

15 

ورشة عمل متخصصة عبر 
حول معايير  نترنتاإل

الخدمات الصحية والقانونية 
والشرطية واالجتماعية 

 المقدمة للناجيات من العنف
 23-22مان )في سلطنة عُ 

 (2021يونيو /حزيران

وزارة التنمية 
 االجتماعية

الجهات الحكومية، 
 المجتمع المدني

بناء القدرات حول المعايير والممارسات 
الخاصة بضمان اتباع نهج شامل وكلي 
للتصدي للعنف ضد المرأة من خالل 

األطر القانونية/السياساتية وتقديم 
 الخدمات

16 

تقدير الكلفة حول ورشة عمل 
نف ضد المرأة االقتصادية للع

لفائدة البرلمانيين العراقيين 
تشرين  13-12)بغداد، 
 (2019أكتوبر /األول

مؤسسة وستمنستر 
 للديمقراطية

ن والبرلماني
 نوالعراقي

بناء القدرات حول دور البرلمانيين في 
مناهضة العنف ضد المرأة في العراق 

ومشروع مبادئ توجيهية لدور 
ف ضد البرلمانيين في تقدير تكلفة العن

 المرأة

17 

تحليل السياق لتقدير الكلفة 
االقتصادية للعنف ضد المرأة 

 14و 11في األردن )
 (2021مارس /ذارآ

اللجنة الوطنية 
األردنية لشؤون 

 المرأة

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

تحليل لالتجاهات والوسائل الالزمة 
لتنفيذ ناجح لمشروع تقدير الكلفة 

 االقتصادية للعنف ضد المرأة

18 

دراسة وطنية حول تكلفة 
العنف ضد المرأة ومدى 

 انتشاره في فلسطين 
(2020-2021 ) 

وزارة شؤون 
 المرأة، 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني،

يرلندا آجامعة 
 الوطنية

 جهات حكومية

صدار تقرير بعنوان "الكلفة االقتصادية إ
للعنف الزوجي ضد المرأة في دولة 

تحليل البيانات  فلسطين" يتضمن نتائج
للتكاليف االقتصادية  اً المجّمعة وتقدير

)المباشرة وغير المباشرة( السنوية 
للعنف الزوجي ضد المرأة بالنسبة 
لألفراد/األسر المعيشية، والتكاليف 

اإلجمالية الناتجة عن التقاعس عن اتخاذ 
 اإلجراءات الالزمة



E/ESCWA/C.7/2021/4 

 
-17- 

 

 

 قائمة األنشطة

 النواتج الجهة المستفيدة الجهة الشريكة النشاط 

 المرأة والسالم واألمن

19 

ورشة عمل إقليمية حول 
المؤشر المعياري للمرأة 

)عبر  والسالم واألمن
كانون  26-19، نترنتاإل

 (2021الثاني/يناير 

المعهد العربي 
للمرأة في الجامعة 

ركية، ياللبنانية األم
معهد أوسلو 

ات السالم، لدراس
معهد جورج تاون 
للمرأة والسالم 

 واألمن

 جهات حكومية

تقديم المؤشر المعياري للمرأة والسالم 
آليات بواألمن، وتعزيز المعرفة 

استخدامه على المستوى الوطني لتمكين 
صانعي القرار من اعتماد تدابير إيجابية 
تساهم في استقاللية المرأة وتمكينها في 

 المجتمع

20 

ة عمل دون إقليمية عبر ورش
حول وضع أطر  نترنتاإل

رصد وتقدير تكاليف خطط 
العمل الوطنية المتعلقة 
-20) بالمرأة والسالم واألمن

 (2020تموز/يوليو  23

اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 
المرأة في تونس 

والسودان والعراق 
فلسطين دولة و

ومصر والمغرب 
 واليمن

 جهات حكومية

ارات الالزمة لوضع المعرفة والمه
ميزانية وإطار رصد وتقييم لخطة العمل 

من لدى الوطنية حول المرأة والسالم واأل
اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة 

 في البلدان العربية

21 

مشاورات وطنية لصياغة 
خطة عمل وطنية حول المرأة 
والسالم واألمن في السودان 

كانون  15-14)الخرطوم، 
(، 2019بر ديسم/األول

وإطالقها في آذار/مارس 
2020 

وزارة العمل 
والتنمية 

االجتماعية، معهد 
جنيف لحقوق 

 اإلنسان

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

تحديد األولويات الوطنية الخاصة بخطة 
عمل وطنية حول المرأة والسالم واألمن 

 في السودان

22 

إعداد الملخص التنفيذي 
لخطة العمل الوطنية بشأن 

ة والسالم واألمن في المرأ
اليمن وترجمته والترويج له 

 الجهات المانحة لدى 
 (2020فبراير /شباط 13)

وزارة الشؤون 
 االجتماعية والعمل

جهات حكومية، 
مجتمع مدني، 
وكاالت األمم 

المتحدة، جهات 
 مانحة

ملخص تنفيذي باللغتين العربية 
واإلنجليزية لخطة العمل الوطنية بشأن 

واألمن في اليمن بغاية  المرأة والسالم
 الجهات المانحةلدى الترويج له 

23 

إطالق اللجنة التنسيقية 
الوطنية المتخصصة بالمرأة 

اللجنة التنسيقية في االقتصاد و
بالمرأة الوطنية المتخصصة 

في السياسة والشأن العام 
كانون  17و 15)بيروت، 

 (2020ديسمبر /األول

الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة 

 نانيةاللب

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

تشكيل لجنتين تنسيقيتين وطنيتين 
متخصصتين بالمرأة في االقتصاد 

وبالمرأة في السياسة والشأن العام كجزء 
التي  1325من اللجنة الوطنية التسييرية 

خطة تسهر على متابعة ورصد تنفيذ 
العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس 

حول المرأة  (2000) 1325األمن 
 والسالم واألمن في لبنان

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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%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
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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%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
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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
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ورشة عمل وطنية عبر 
حول أجندة المرأة  نترنتاإل

والسالم واألمن في دولة 
 )مدينة الكويت،  الكويت

 13سبتمبر و/أيلول 28-29
 (2020أكتوبر /تشرين األول

المجلس األعلى 
لشؤون األسرة في 

 دولة الكويت

جهات حكومية، 
 ع مدنيمجتم

التعريف بماهية أجندة المرأة والسالم 
واألمن، وتقاطعاتها مع مختلف األطر 

الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة 
الخيارات ووالمرأة والسالم واألمن، 

 المتاحة للدول للتجاوب مع هذه األجندة

25 

ثالث أوراق حول وضع 
الالجئات السوريات في 
المجتمعات المضيفة في 

 واألخيرةولبنان األردن 
تتناول االحتياجات 

االستراتيجية لالجئات عند 
 نوقشتعودتهن الى سوريا. 

األوراق الثالث في اجتماع 
 خبراء

الوكالة اإليطالية 
 للتعاون التنموي

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

التعرف على االحتياجات العملية 
هدف واالستراتيجية للمرأة الالجئة ب

في البحث و تحسين الواقع المعيشي
 القضايا التي تعزز المساواة بين الجنسين

26 

تحليل سريع لقضايا المساواة 
ثر العدوان إبين الجنسين 

 اإلسرائيلي على غزة 
 2021مايو /في أيار

وزارة شؤون المرأة 
 الفلسطينية

 جهات حكومية
 جهات مانحة
 مجتمع مدني

توصيات عملية لتعزيز االستجابة الى 
الفتيات في إطار احتياجات النساء و

 عملية اإلغاثة وإعادة اإلعمار

27 
الدعم الفني لعقد مؤتمر دولي 
للبحث في العدوان اإلسرائيلي 

 على غزة

وزارة شؤون المرأة 
 الفلسطينية

 جهات حكومية 
  جهات مانحة
 مجتمع مدني

اعتراف باآلثار المختلفة التي يسببها 
 العدوان على المرأة

28 

ع المؤتمر الوزاري رفي
المستوى لجامعة الدول 

العربية حول تعزيز قدرات 
االستجابة لألزمات )القاهرة، 

نوفمبر /تشرين الثاني 20-21
2019) 

جامعة الدول 
 العربية

 جهات حكومية

مناقشة أجندة المرأة والسالم واألمن 
عمل ودور اآلليات الوطنية  كإطار

المعنية بشؤون المرأة في إدماج حقوق 
ها في مرحلة ما بعد المرأة والنهوض ب

 الصراع

29 

حول  نترنتندوة عبر اإل
العدالة االنتقالية من منظور 

 17و 13النوع االجتماعي )
 (2020أبريل /نيسان

معهد األمم المتحدة 
 لبحوث اإلقليمي

الجريمة والعدالة، 
 جامعة السالم

 

زيادة المعرفة بمنهجيات دمج منظور 
 لمساواة بين الجنسين في عمليات وأطرا

العدالة االنتقالية والتجارب المشتركة من 
 المنطقة وخارجها

30 

صدور ل 20االحتفال بالذكرى 
 1325قرار مجلس األمن 
واألمن  حول المرأة والسالم
تشرين  26في تونس )تونس، 

 (2020أكتوبر /األول

وزارة المرأة 
واألسرة وكبار 
السن في تونس، 

هيئة األمم المتحدة 
للمرأة، برنامج 

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني 

التعريف بالتجارب اإلقليمية لتنفيذ القرار 
 في المنطقة العربية 1325

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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م المتحدة األم
 اإلنمائي

 العدالة بين الجنسين

31 

نشاء مركز إلدعم فني 
دراسات المرأة في الجامعة 

 الملكية للمرأة بالبحرين
تشرين  25-23)المنامة، 

 (2019أكتوبر /األول
المجلس األعلى 
للمرأة، الجامعة 
الملكية للمرأة في 
 مملكة البحرين

جهات حكومية، 
أوساط أكاديمية، 
 مجتمع المدني

وضع مقترح مشروع متكامل إلنشاء 
مركز المرأة في الجامعة الملكية للمرأة 

 في البحرين 

32 

إطالق مشروع مركز 
دراسات المرأة في الجامعة 

 ينالملكية للمرأة بالبحر

 المنامة،-)بيروت
 (2021فبراير /شباط 11

توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الملكية 
للمرأة والمجلس األعلى للمرأة في 

البحرين إلطالق مشروع مركز دراسات 
 المرأة

33 

برنامج بناء قدرات لجنة 
التشريعات حول مواءمة 

قضايا المساواة بين الجنسين: 
إدماج منظور المساواة بين 

سين في التشريعات الجن
والقوانين الوطنية في فلسطين 

 (2021أبريل /)نيسان

وزارة شؤون المرأة 
 في دولة فلسطين

 جهات حكومية

آلية تدريبية لتعزيز قدرات أعضاء لجنة 
مواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية 

في دولة فلسطين على إدماج منظور 
المساواة بين الجنسين في عملية 

فق األطر واألصول المواءمة و
 والمعايير الدولية

34 

ورشة عمل استشارية وطنية 
لمناقشة االستراتيجية الوطنية 

 للنهوض بالمرأة 
 (2025-2020)في األردن 

تشرين  17ان، )عمّ 
اللجنة الوطنية  (2019نوفمبر /الثاني

األردنية لشؤون 
 المرأة

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

طنية مسودة أولية لالستراتيجية الو
-2020)للنهوض بالمرأة في األردن 

وتطوير نظرية التغيير الخاصة  (2025
 بها

35 

تطوير مصفوفة االفتراضات 
والمخاطر وخطة عمل 

لمعالجتها في تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية األردنية 

 للمرأة 
 . )عّمان،(2020-2025)
 (2020أبريل /نيسان 1-2

مصفوفة االفتراضات والمخاطر وخطة 
ل لمعالجتها في تنفيذ االستراتيجية عم

 (2025-2020)الوطنية األردنية للمرأة 

36 

االجتماع اإلقليمي حول 
تحليل وضع النساء والفتيات 
في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا )عّمان،
 (2019سبتمبر /أيلول 22-23

اليونيسف، برنامج 
األغذية العالمي، 
صندوق األمم 

المتحدة للسكان، 
طة الدولية الخ

جهات حكومية، 
مجتمع مدني، 
وكاالت األمم 

المتحدة، منظمات 
 دولية وإقليمية

اإلطار التأسيسي والمفاهيمي لتحليل 
الوضع اإلقليمي للنساء والفتيات في 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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سلسلة اجتماعات عبر 
لفريق من الخبراء  نترنتاإل

لمناقشة تحليل وضع النساء 
ق والفتيات في منطقة الشر

أبريل /نيسان 20-8) األوسط
2020) 

(Plan 
International) 

38 

مؤتمر حول تمكين المرأة 
للقيادة نحو تحقيق المساواة 

 2-1بين الجنسين )عّمان، 
 (2019أكتوبر /تشرين األول

منظمة هيفوس 
(HIVOS) ،

الحكومة األردنية، 
 الحكومة الهولندية

 مجتمع مدني

تعزيز جهود المجتمع المدني في األردن 
كة الكاملة والفعالة للمرأة لضمان المشار

وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع 
مستويات صنع القرار في الحياة 

السياسية واالقتصادية والعامة لتحقيق 
الهدف الخامس من أهداف التنمية 

 المستدامة

39 

المؤتمر الكويتي التاسع 
للمرأة: ندوة إقليمية حول 
تنفيذ الهدف الخامس من 

 -امة أهداف التنمية المستد
التحديات والمقاربات 

تشرين  13-11)الكويت، 
 (2019 نوفمبر/الثاني

مركز أبحاث 
 ودراسات المرأة 
في كلية العلوم 
االجتماعية في 
جامعة الكويت، 
وزارة الدولة 

للشؤون 
االقتصادية، األمانة 

العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط 
والتنمية، وبرنامج 

األمم المتحدة 
م اإلنمائي، هيئة األم
المتحدة للمساواة 

بين الجنسين 
 وتمكين المرأة

أوساط أكاديمية، 
جهات حكومية، 

مجتمع مدني، سلك 
دبلوماسي، قطاع 
خاص، وكاالت 
 األمم المتحدة

الدروس المستفادة وعناصر النجاح 
الرئيسية للتغلب على مختلف معوقات 

للنهوض  هاالسياسات وتنفيذوضع 
بالهدف الخامس من أهداف التنمية 

 لمستدامة في الكويت والمنطقةا

 تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

40 

اعداد وثيقة مشروع حول 
تحسين التمثيل السياسي 
للمرأة في االنتخابات في 

 20المنطقة العربية )
 (2020يونيو /حزيران

شبكة البرلمانيات 
العربيات للمساواة 

 ""رائدات
  برلمانات،

 مجتمع مدني

سين التمثيل مشروع متكامل حول تح
السياسي للمرأة في االنتخابات في 

 المنطقة العربية قابل للتنفيذ مع شركاء

41 

التدريب اإلقليمي للمدربات 
والمدربين على القيادة 

لسياسية للمرأة وتدريب ا
 المرشحات في الدول العربية

شبكة البرلمانيات 
العربيات للمساواة 

هيئة ، ""رائدات
األمم المتحدة 

ت مجموعة من المدربين من بناء قدرا
البلدان العربية على نقل المعرفة 
والمهارات المكتسبة إلى الشركاء 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.unescwa.org/ar/regional-training-of-trainers-women-political-leadership-candidates-trainig-AR
https://www.unescwa.org/ar/regional-training-of-trainers-women-political-leadership-candidates-trainig-AR
https://www.unescwa.org/ar/regional-training-of-trainers-women-political-leadership-candidates-trainig-AR
https://www.unescwa.org/ar/regional-training-of-trainers-women-political-leadership-candidates-trainig-AR
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 قائمة األنشطة

 النواتج الجهة المستفيدة الجهة الشريكة النشاط 

 28-6، نترنت)عبر اإل
 (2020نوفمبر /تشرين الثاني

للمساواة بين 
الجنسين وتمكين 
المرأة، مؤسسة 

وستمنستر 
للديمقراطية للحزب 
 الوطني األسكتلندي

الوطنيين ومديرات ومديري الحمالت 
 االنتخابية للمرشحات

42 

حقيبة تدريبية حول "تعزيز 
 المشاركة السياسية للمرأة 

 في العراق" 
 ( 2020يونيو /حزيران 1)

 المعهد العراقي،

لمتحدة بعثة األمم ا
لمساعدة العراق 

 )يونامي(

 مجتمع مدني

حقيبة تدريبية لتدريب متخصص لنساء 
وشابات من العراق بغاية تعزيز 

مهاراتهن وقدراتهن لالنخراط في الحياة 
 السياسية والشأن العام

43 

"النساء تقرير حول 
المرشحات للمناصب المنتَخبة 

العقبات  :في العراق
ومتطلبات التغلب عليها" 

تشرين  31، نترنتبر اإل)ع
 (2020 أكتوبر/األول

النساء المرشحات تقرير حول "
للمناصب المنتَخبة في العراق: العقبات 

 "ومتطلبات التغلب عليها

44 

"النساء موجز سياسات حول 
المرشحات للمناصب المنتَخبة 

العقبات  :في العراق
ومتطلبات التغلب عليها" 

 (2021)أذار/مارس 

النساء المرشحات ت حول "موجز سياسا
العقبات  :للمناصب المنتَخبة في العراق

 "ومتطلبات التغلب عليها

45 

موجز سياسات حول زيادة 
نسبة النساء العامالت في 
األجهزة األمنية في دولة 

فلسطين )تشرين 
 (2020نوفمبر /الثاني

وزارة شؤون المرأة 
 في دولة فلسطين

 جهات حكومية
ة نسبة النساء موجز سياسات حول زياد

الى  6العامالت في األجهزة األمنية من 
 في المائة في دولة فلسطين 30

46 

اجتماع الجمعية العامة 
السادس عشر للشبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية لحقوق 

كانون  5-4اإلنسان )القاهرة، 
 (2019ديسمبر /األول

الشبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية 

 لحقوق اإلنسان

نية مؤسسات وط
 لحقوق اإلنسان

التعريف بعمل ووالية اإلسكوا في مجال 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

شراكات مع وإقامة والتنمية المستدامة 
 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

47 

المؤتمر الدولي حول وسائل 
التواصل االجتماعي: 

التحديات وطرق تعزيز 
الحريات وحماية النشطاء 

 17-16)الدوحة، 
 (2020فبراير /شباط

اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان 
بدولة قطر، 

المفوضية السامية 
لحقوق االنسان، 

لجنة التنسيق الدولية 

جهات حكومية، 
مؤسسات وطنية 
 لحقوق اإلنسان،
 مجتمع مدني

سكوا في مجال التعريف بعمل اإل
التكنولوجيا كأداة لجعل المدن آمنة 

 ومكافحة العنف ضد المرأة

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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 قائمة األنشطة

 النواتج الجهة المستفيدة الجهة الشريكة النشاط 

لمنظمات حقوق 
 اإلنسان

 تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة

48 

وتحليل لجميع إجراء مسح 
السياسات واالستراتيجيات 
حول المشاركة االقتصادية 

 (2021)للمرأة في لبنان 

الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة 

 اللبنانية

جهات حكومية، 
مجتمع مدني، 
وكاالت األمم 

 المتحدة

رسم خريطة المشاركة االقتصادية 
للمرأة في لبنان كجزء من برنامج األمم 
المتحدة المشترك المعني بالمرأة والسالم 

واألمن في لبنان واللجنة التنسيقية 
الوطنية المتخصصة بالمرأة في 

 االقتصاد

49 

اجتماع رفيع المستوى 
استراتيجية العمل لمناقشة 

اإلقليمية لتعزيز حقوق 
اإلنسان وتنفيذ أهداف التنمية 

 5-4المستدامة )مراكش، 
 (2020فبراير /شباط

الشبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية 

 لحقوق االنسان

مؤسسات وطنية 
 حقوق االنسانل

مناقشة اإلطار الدولي ألهداف التنمية 
 المستدامة وتعزيز حقوق اإلنسان

50 

اجتماع فريق خبراء 
افتراضي حول التمكين 

االقتصادي للمرأة في المنطقة 
تموز/يوليو  30-28) العربية
2020) 

منظمة العمل 
 الدولية

جهات حكومية، 
 مجتمع دولي

اقشة الهيكل المقترح والمخطط األولي من
لدراسة عن التمكين االقتصادي للمرأة 

 في المنطقة العربية

51 

حول  نترنتندوة عبر اإل
حقوق المرأة واالستقرار 

األسري في مملكة البحرين 
في ذكرى اليوم العالمي 

 8، نترنتللمرأة )عبر اإل
 (2021مارس /ذارآ

وزارة الخارجية، 
المجلس األعلى 

مرأة، مكتب لل
المنسق المقيم لألمم 
 المتحدة في البحرين

جهات حكومية، 
 مجتمع مدني

التعريف بالترابط بين المساواة بين 
الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، 
وكيفية تعميمه في السياسات الوطنية 

طرية، بما في ذلك وفي التقارير القُ 
 االستعراض الوطني الطوعي

 ع اآلليات الدولية المعنية بحقوق المرأةتفاعل الدول األعضاء م

52 

اجتماع فريق الخبراء 
لمراجعة التقرير اإلقليمي 

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

 26-25)بيروت، 
 (2019سبتمبر /أيلول

هيئة األمم المتحدة 
للمساواة بين 

الجنسين وتمكين 
 المرأة، وجامعة
الدول العربية، 
منظمة المرأة 

 العربية

اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 

المرأة في البلدان 
العربية، المنظمات 
الدولية واإلقليمية 

 المعنية

عرض ومناقشة التقدم المُحرز في تنفيذ 
إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة 
العربية خالل السنوات الخمس الماضية 

قارير الوطنية لى التإوذلك استناداً 
وصياغة التقرير اإلقليمي الموحد 

للمنطقة العربية لتقديمه للجنة وضع 
مارس /المرأة في نيويورك في آذار

2020 

53 
المؤتمر العربي الرفيع 
محرز المستوى حول التقدم ال

في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل 

هيئة األمم المتحدة 
للمساواة بين 

الجنسين وتمكين 

اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 

المرأة في البلدان 

اعتماد وثيقة ختاميّة تعيد التأكيد على 
مبادئ بيجين، وتُحدد أولويات العمل 
خالل المرحلة المقبلة تم رفعها إلى 

https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-women%E2%80%99s-economic-empowerment-arab-region
https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-women%E2%80%99s-economic-empowerment-arab-region
https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-women%E2%80%99s-economic-empowerment-arab-region
https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-women%E2%80%99s-economic-empowerment-arab-region
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
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 قائمة األنشطة

 النواتج الجهة المستفيدة الجهة الشريكة النشاط 

بيجين بعد خمسة وعشرين 
 ً تشرين  28)عّمان،  عاما
 (2019نوفمبر /الثاني

المرأة، جامعة 
الدول العربية، 
منظمة المرأة 

 العربية

مات العربية، المنظ
الدولية واإلقليمية 

 المعنية

للجنة وضع المرأة باألمم  (64) الدورة الـ
المتحدة في نيويورك في آذار/مارس 

لتعبر عن الموقف العربي من  2020
ً  مراجعة بيجين بعد  خمسة وعشرين عاما

54 

اجتماع رفيع المستوى 
لتسهيل التوافق اإلقليمي بشأن 

األولويات المنبثقة عن 
 مراجعة التقدم المحرز 

في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل 
بيجين بعد خمسة وعشرين 

 10-9عاماً )نيويورك، 
 (2020مارس /أذار

لجنة وضع المرأة 
 (64)الدورة 

 جهات حكومية

األولويات المنبثقة عن  كسب التأييد بشأن
مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعالن 

ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين 
 ً  عاما

55 

حول  تانعمل وطني اورشت
متابعة توصيات حقوق 
اإلنسان لفائدة المنسقين 

 الحكوميين لحقوق اإلنسان 
 في األردن )البحر الميت،

كانون  20-18و 11-13
 (2019ديسمبر /األول

الحكومي  نسقالم
العام لحقوق 
 رئاسة اإلنسان في

الوزراء، مكتب 
المنسق المقيم لألمم 

المتحدة، المعهد 
الدنماركي لحقوق 

 االنسان

ن والمنسق
ن لحقوق والحكومي

 اإلنسان في األردن 

بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية  
بالرصد واإلبالغ وتجميع التوصيات 

لحقوق  الصادرة عن االتفاقيات الدولية
نسان )ال سيما اتفاقية سيداو( وآلية اإل

االستعراض الدوري الشامل بالتآزر مع 
الخطة الوطنية األردنية لحقوق اإلنسان 

(2016-2025) 

56 

 ورشة عمل تدريبية دون
إقليمية )بلدان الشرق 

األوسط( حول تقنيات رفع 
التقارير إلى لجنة القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد 
 30)بيروت،  المرأة )سيداو(

تشرين  2 -سبتمبر /أيلول
 (2019أكتوبر /األول

منظمة المرأة 
مم هيئة األالعربية، 

المتحدة للمساواة 
بين الجنسين 
 وتمكين المرأة

وزارات الخارجية، 
اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 
المرأة، منظمات 

المجتمع المدني في 
األردن والعراق 

دولة مان ووعُ 
فلسطين وقطر 
ولبنان ومصر 

المملكة العربية و
 واليمن السعودية

تعزيز المهارات في إعداد تقارير الدولة 
ة سيداو باستخدام أحدث التقنيات إلى لجن

وتحسين قدرات التنسيق الداخلي للجهات 
 الوطنية المختصة

57 

الدورة التدريبية حول 
مهارات إعداد التقارير 

المرفوعة إلى لجنة اتفاقية 
ضاء على جميع أشكال الق

 التمييز ضد المرأة )سيداو(
فريقيا ألفائدة بلدان شمال 

)عبر وجمهورية السودان 

منظمة المرأة 
 العربية

وزارات الخارجية، 
اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 
المرأة، منظمات 

المجتمع المدني في 
تونس والجزائر 

ليبيا ان ووالسود

https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://www.unescwa.org/ar/events/high-level-conference-beijing-after-25-years
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
https://www.unescwa.org/ar/events/sub-regional-training-webinar-training-CEDAW-AR
https://www.unescwa.org/ar/events/sub-regional-training-webinar-training-CEDAW-AR
https://www.unescwa.org/ar/events/sub-regional-training-webinar-training-CEDAW-AR
https://www.unescwa.org/ar/events/sub-regional-training-webinar-training-CEDAW-AR
https://www.unescwa.org/ar/events/sub-regional-training-webinar-training-CEDAW-AR
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 قائمة األنشطة

 النواتج الجهة المستفيدة الجهة الشريكة النشاط 

كانون  16-12، نترنتاإل
 (2021يناير /الثاني

والمغرب 
 وموريتانيا 

58 

ورشة عمل افتراضية حول 
الدورة الثالثة آللية 

االستعراض الدوري الشامل 
للجمهورية العربية السورية 

كانون  16، نترنت)عبر اإل
 (2020ديسمبر /األول

وزارة الخارجية في 
الجمهورية العربية 
السورية، مكتب 

المنسق المقيم لألمم 
ية المتحدة، المفوض
السامية لحقوق 

 االنسان

 جهات حكومية

مناقشة الروابط بين أهداف التنمية 
المستدامة وحقوق اإلنسان والمساواة بين 

في مسار اعداد تبيانها ل بُ الجنسين وسُ 
 االستعراض الدوري الشامل

 تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في المؤسسات

59 

خطة دليل تدريبي بعنوان "
العمل لتحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة في 

المؤسسات الوطنية في 
المنطقة العربية: مالحظات 
تقنية حول مؤشرات األداء 

 "الثانية( )النسخة

 
 مؤسسات وطنية

 آليات وطنية

تبيان مؤشرات األداء في المؤسسات 
التي تسعى الى تحقيق المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة

60 

تنفيذ برنامج تعزيز قدرات 
في التدقيق التشاركي 
المراعي للمساواة بين 
الجنسين حسب منهجية 
 منظمة العمل الدولية 

 ( 2020يناير /)كانون الثاني

منظمة العمل 
الدولية ومركز 
التدريب الدولي 

التابع لمنظمة العمل 
 الدولية

 آليات وطنية

للنهوض بشؤون 
 المرأة

شبكة ميسرين وميسرات من المنطقة 
العربية متخصصين في التدقيق 
التشاركي المراعي للمساواة بين 

بل منظمة العمل دين من قِ الجنسين معتمَ 
 الدولية

61 

دقيق من منظور تنفيذ عملية ت
المساواة بين الجنسين حسب 
منهجية منظمة العمل الدولية 

في وزارة الشؤون 
االجتماعية والطفولة واألسرة 

-في موريتانيا )تموز/يوليو
 (2020آب/أغسطس 

وزارة الشؤون 
االجتماعية 

والطفولة واألسرة 
 في موريتانيا

 جهات حكومية
اعتماد وتنفيذ توصيات التدقيق التشاركي 

بل وزارة الشؤون االجتماعية قِ  من
 والطفولة واألسرة في موريتانيا

62 

ورشة عمل حول التخطيط 
المؤسسي لفائدة المجلس 
األعلى لشؤون األسرة في 

)مدينة الكويت،  دولة الكويت
 (2020فبراير /شباط 19-20

المجلس األعلى 
 لشؤون األسرة

 جهات حكومية

أفضل الممارسات والتجارب المشتركة 
فيما يتعلق بالوالية والوظائف وعناصر 

أن تتوفر المرونة المؤسسية التي يجب 
لدى اآللية الوطنية المعنية بشؤون 
المرأة، ومختلف منهجيات وأدوات 
 التخطيط االستراتيجي والمؤسسي

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-equality-women-empowerment-national-institutions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 برنامج بناء قدرات حول
 ةتياإعداد أوراق سياس

مستجيبة للنوع االجتماعي 
 وقضايا التنمية المستدامة 
في دولة فلسطين )تشرين 

 (2020نوفمبر /الثاني

 وزارة شؤون المرأة
 في دولة فلسطين

 جهات حكومية
آلية تدريبية عملية لبناء قدرات 
 المسؤولين الحكوميين العاملين 

 في تصميم وتنفيذ السياسات العامة
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