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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة المرأة
 الدورة التاسعة

 2019تشرين الثاني/نوفمبر  26-27       عم ان، 

                      من جدول األعمال المؤقت  6      البند 

 الثامنة دورتها في المرأة لجنة عن الصادرة التوصيات لتنفيذ الوطنية اإلجراءات

 موجـز

 إلسكوا( دورتها الثامنة في بيروت)ا االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااللجنة  المرأة في لجنة تعقد
من خالل  تحقيق المساواة بين الجنسينت في دور المؤسسا تناقشو، 2017تشرين األول/أكتوبر  5و 4 في

ودور المؤسسات  ؛في المؤسسات العامة قضايا الجنسينالمجاالت التالية: تعميم مراعاة تسليط الضوء على 
في االستجابة لخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في أوقات الحرب وفي أوقات السالم في المنطقة 

 قتصادية للعنف ضد المرأة بهدف تبني سياسات مؤسسية لوضع حد لهذه الظاهرة.؛ وتقييم التكلفة االعربيةال
على أهمية التزامها بحماية المرأة وضمان جميع خالل الدورة الثامنة للجنة المرأة أكدت الدول األعضاء و

، من التوصيات   ا اللجنة في ختام دورتها عدداعتمدت وحقوقها اإلنسانية وتوفير العدالة ما بين الجنسين. 
 في فترة السنتين إلى الدول األعضاء للعمل على تنفيذها البعض اآلخر موجه إلى اإلسكوا و بعضها

2018-2019. 

         قدمت كل                                                                                    وفي إطار اإلعداد للدورة التاسعة للجنة المرأة وعرض ما نفذته الدول تنفيذا  لتوصياتها، 
فلسطين، والجمهورية اللبنانية، والمملكة العربية  مان، ودولة                                      من المملكة األردنية الهاشمية، وسلطنة ع 

                                                   الجمهورية اليمنية، ردودا  إلى األمانة التنفيذية حول و والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، السعودية،
كما وردت من الجهات المعنية، من دون                                        . وتتضمن هذه الوثيقة عرضا  لتلك الردودالمتخذةاإلجراءات 

 تحرير رسمي.
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دعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، التي مواصلة 
                                                                                         نشئت بناء  على توصيات لجنة المرأة في دورتها السابعة، من خالل المشاركة الفاعلة في أنشطتها،   أ 

عد            ، وإدماج ب 2030ونقل الخبرات المتداولة في تنفيذ الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 
المساواة بين الجنسين في أهداف التنمية المستدامة المختلفة على المستوى الوطني، وتوسيع 

 .العضوية لتشمل كافة الدول العربية

 التوصية أ:

هل تشاركون  -1 .من خالل أنشطة اللجنة الفرعية 5 تنفيذ الهدفمثال على نقل الخبرات في  -2
في أنشطة اللجنة 

المعنية الفرعية 
بقضايا المساواة 

بين الجنسين 
وأهداف التنمية 

 المستدامة؟

 األسئلة

  (1325)نقل تجربة األردن في إعداد الخطة الوطنية لتفعيل القرار  1.2
2018-2021JONAP،  1325وفي وضع استراتيجية التواصل الخاصة بالقرار 

هج التواصل الذي سيجري اتباعه لبناء الوعي حول تفعيل قرار                والتي ت وض ح ن 
ودعمه. وتجربة وضع استراتيجية التواصل الخاصة بالقرار  1325مجلس األمن 

(، إضافة إلنشاء صندوق الدعم المشترك المقدم 11-1الفقرة  ي/)لطفا انظر 1325
                ل القرار )لطفا                                                             من الحكومات المانحة للمضي قدما  في تنفيذ الخطة الوطنية لتفعي

 .(11-2أنظر الفقرة 

إثر تبني  عنى بالهدف الخامس                                      نقل تجربة األردن في تشكيل فريق قطاعي ي  2.2
، تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا  2030الحكومة األردنية خطة التنمية المستدامة 

للتنمية المستدامة، بعضوية الوزراء المعنيين  واألمينة العامة للجنة الوطنية 
رق                                                                     لشؤون المرأة والجهات والمؤسسات الرسمية والمستقلة المعنية، ويتبعها ف 

، وتم تخصيص الفريق   ا قطاعي   ا فريق 17العمل القطاعية والبالغ مجموعها 
عنى بالهدف الخامس                                             دماج النوع االجتماعي والمساواة بن الجنسين، ي القطاعي إل

)اآللية الوطنية المعنية بشؤون  برئاسة األمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة
المرأة( وعضوية الوزارات والدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والذي 

خاصة  ،الستراتيجيات الوطنيةفي إعداد الخطط وا      فاعال   شريكا             يعمل حاليا 
 .2025-2020االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 

وشراكة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في إعداد تقرير االستعراض  3.2
، الطريق الى التنمية 2030الطوعي الوطني لألردن حول أجندة التنمية المستدامة 

 المستدامة.

نعم في كافة 
 .األنشطة

لمملكة األردنية ا
 الهاشمية

تم التركيز في البرامج واألنشطة التي تنفذها وزارة التنمية االجتماعية ممثلة 
بدائرة شؤون المرأة على تحقيق أهداف وغايات الهدف الخامس من أهداف التنمية 

المستدامة من خالل تنفيذ عدد من البرامج واألنشطة بالتعاون مع الشركاء تهدف 
العاملين في وزارة التنمية االجتماعية والجهات الشريكة على تحقيق إلى تدريب 

األهداف والغايات المتعلقة بتمكين المرأة حيث تم تنفيذ عدد من البرامج نذكر 
 :منها

الدورة التدريبية لبناء قدرات العاملين في شؤون المرأة في وزارة التنمية  •
االجتماعية من جميع المحافظات بالسلطنة بالتعاون مع مكتب صندوق األمم 

نعم في كافة 
 .األنشطة

 مان      طنة ع سل
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تهدف  2018أيار/مايو  2إلى نيسان/أبريل  30المتحدة للسكان خالل الفترة من 
األسرية حول تحليل إلى إعداد العاملين في مجال شؤون المرأة والتنمية 

القضايا االجتماعية المتعلقة بالمرأة ووضع البرامج المناسبة لها، والتدريب 
على تحليل التشريعات والقضايا االجتماعية المتعلقة بالمرأة، وتعزيز دور 

دوائر التنمية األسرية بالمحافظات من خالل القيام ببرامج تركز على 
غايات الهدف الخامس من أهداف التنمية المجاالت المتعلقة بالمرأة وتحقيق 

 ؛المستدامة

تنفيذ الدورة التدريبية إدماج مقاربة النوع االجتماعي في إعداد وتنفيذ وتقييم  •
 11-7البرامج بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان خالل الفترة من 

، هدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بمفهوم النوع 2019بريل أنيسان/
جتماعي، والتعرف على أسس إعداد موازنات البرامج التي تراعي النوع اال

االجتماعي، والخروج بكادر مدرب يعي مستويات ادماج النوع االجتماعي في 
 ة؛على التدريب على المعرفة المكتسبالخطط والبرامج وأهدافه وقادر 

اف التنمية دور المرأة والمجتمع المدني في تحقيق أهد ،تنفيذ الدورة التدريبية •
ريب والبحوث )كوثر( خالل المستدامة بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتد

العالميات استهدفت اإلعالميين وا 2019فبراير شباط/ 21-17 الفترة
 ي؛ومؤسسات المجتمع المدن

العاملين في دوائر التنمية االجتماعية واألسرية في جميع محافظات  تدريب •
التمكين االقتصادي التي تستهدف المرأة بالدرجة األولى السلطنة على برامج 

وذلك لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال مهارات التمكين، ونقل مهارات 
 ؛التمكين للشركاء

تشكيل فريق عمل معني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بعمل  •
 وزارة التنمية االجتماعية.

 .التنمية المستدامة مع سيداو وبيجينمواءمة أجندة هناك عدة خبرات تم نقلها مثل 

دماج قضايا النوع إمة مع الخطط الوطنية، وكذلك ءضافة لموضوع المواإ
عداد التقرير إالى التعرف على آليات . إضافة كاملة 17 الـهداف االجتماعي في األ

 .االجتماعيالطوعي من منظور النوع 

نعم في كافة 
 .األنشطة

 دولة فلسطين

دماج أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس في استراتيجية وخطة إتم 
                                                                       عمل كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة سابقا  ووزارة الدولة لشؤون التمكين 

 االقتصادي للنساء والشباب.

نعم في كافة 
 .األنشطة

 الجمهورية اللبنانية

ستفادة من موضوعات األنشطة المتعلقة ركيز واالتللواجتماعات تم عقد الورش 
 بالهدف الخامس من خالل لجنة المرأة.

نعم في بعض 
 .األنشطة

المملكة العربية 
 السعودية

الورشة حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلوغ الهدف الخامس 
 .لتنمية المستدامةل

نعم في بعض 
 .شطةاألن

الجمهورية 
اإلسالمية 

 الموريتانية

س المستفادة حول سياسات وبرامج روقليمي لتبادل الخبرات والداالجتماع اإل
 .قائمة على المساواة

نعم في بعض 
 .األنشطة

 الجمهورية اليمنية
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                                                                                          تكثيف الجهود لتوثيق التعاون بين مو فري اإلحصاءات الخاصة بالمرأة والمستفيدين منها، بمن فيهم
اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بأهداف التنمية 

 .المستدامة وال سيما الهدف الخامس

 التوصية ب:

في قياس التقدم م خاصة تساعد   ظ                     هل تتوفر/تم تطوير ن  -4
 المحرز نحو تحقيق غايات الهدف الخامس للتنمية المستدامة؟ 

فاعل مع هل هناك تعاون  -3
موفري اإلحصاءات المتعلقة 

بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
 .بما فيها الهدف الخامس

 األسئلة

المملكة األردنية  .نعم، تعاون وثيق .نعم، بشكل كامل
 الهاشمية

 .نعم، تعاون وثيق .نعم، بشكل كامل

يتم التعاون مع المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات في العديد 

المجاالت ومنها مؤشرات من 
أهداف التنمية المستدامة المعنية 

بالهدف الخامس وتتمثل هذه 
الشراكة من خالل العديد من 

المجاالت نذكر منها على سبيل 
 :المثال وليس الحصر

توفير البيانات والمعلومات  •
اإلحصائية في الرد على 

 ؛االستبانات والتقارير الدولية

 مراجعة البيانات واإلحصاءات •
المتعلقة بالمرأة بشكل دوري 

ومستمر سواء تلك المتعلقة 
بأهداف التنمية المستدامة 
بشكل خاص أو البيانات 

المتعلقة بمجاالت المرأة بشكل 
 ؛عام

تبادل المشاركة فيما بين  •
الجهتين في البرامج واألنشطة 
التي تنفذها الوزارة سواء تلك 
المعنية بالنوع االجتماعي أو 

التنمية  المعنية بأهداف
 ؛المستدامة

المشاركة في البرامج  •
واالجتماعات التي ينفذها 
المركز الوطني لإلحصاء 

 ؛والمعلومات في مجال المرأة

 مان        سلطنة ع 
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يمثل المركز الوطني لإلحصاء  •
والمعلومات ووزارة التنمية 

االجتماعية في اللجنة الوطنية 
هداف أالمعنية بمتابعة تنفيذ 

التنمية المستدامة في البرامج 
واألنشطة التي تنفذها الوزارة 

سواء تلك المعنية بالنوع 
االجتماعي أو المعنية بأهداف 

 ؛التنمية المستدامة

يتم دعوة الوزارة في المشاركة  •
في البرامج واالجتماعات التي 

ينفذها المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات في 

 ؛مجال المرأة

يمثل المركز الوطني لإلحصاء  •
وية والمعلومات في عض

الفريق المعني بمتابعة أهداف 
التنمية المستدامة التابع لوزارة 
التنمية االجتماعية وهي الهدف 

الخامس والهدف األول 
واألهداف ذات االرتباط غير 

 ؛المباشر

عضوية المركز الوطني  •
لإلحصاء والمعلومات في 

اللجنة الوطنية المعنية باتفاقية 
القضاء على جميع اشكال 

 ؛لمرأة سيداوالتمييز ضد ا

الشراكة والتعاون في اصدار  •
كتاب احصائي عن المرأة 

مانية بشكل سنوي يدشن في     الع 
مانية،                         االحتفال بيوم المرأة الع 

من االحصائيات    ا يتضمن عدد
والمؤشرات في المجاالت 

المعنية بالمرأة )كالتعليم 
 ؛لخ(إ والصحة والعمل...

 تم في اإلصدار األخير لعام •
ند خاص إدراج ب 2018

 بتحقيق مؤشرات الهدف
 الخامس في السلطنة.

 دولة فلسطين .نعم، تعاون وثيق .نعم، بشكل كامل
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حصاء المركزي مع الوزارات دارة اإلإنعم، بشكل محدود: تتعاون 
طار المسح العنقودي المتعدد المؤشرات وسيوفر إوالمؤسسات في 

                                           بأهداف التنمية المستدامة. علما  انه لم يتم    ا خاص   ا شرؤم 28المسح 
م خاصة بشكل مستدام لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق   ظ         تطوير ن 

 .غايات الهدف الخامس للتنمية المستدامة

نعم تعاون في حاالت خاصة مثل: 
حصاء دارة اإلإتم التعاون مع 

المركزي من أجل وضع 
المؤشرات للدراسة التي سيتم 

طار المرصد الوطني إعدادها في إ
للمساواة بين الجنسين، حيث تم 

وضع مؤشرات حول عدة 
طار القانوني، مجاالت: اإل

الصحة، التعليم، المشاركة 
االقتصادية، المشاركة السياسية، 

المشاركة في صنع القرار، األمن 
والسالم والعنف القائم على النوع 

 االجتماعي.

 الجمهورية اللبنانية

المملكة العربية  .نعم، تعاون وثيق .نعم، بشكل محدود
 السعودية

 .نعم، بشكل كامل

مؤشر تحديد المساواة بين الجنسين )مؤشر  EDISAمثال: مقياس 
الخدمات االجتماعية  - قتصادياتمكين  - صحة -مركب: تعليم

اللجنة  - والتمكين النسائي -مصانع صنع القرار  -القاعدية 
 .(االقتصادية إلفريقيا

الجمهورية  .تعاون وثيقنعم، 
اإلسالمية 

 الموريتانية

نعم تعاون في حاالت خاصة مثل  .نعم، بشكل محدود
 .GBV كالستر

 الجمهورية اليمنية

م مؤسسية شاملة إلدارة حاالت العنف ضد المرأة، والعمل مع السلطة القضائية والنيابة   ظ         تطوير ن 
القطاعات التنفيذية المعنية، على مالحقة المعتدين ومحاسبتهم، العامة والمكلفين بإنفاذ القانون وكافة 

واالهتمام بتأمين الرعاية لضحايا العنف وتأهليهن وتمكينهن من العيش بكرامة، والمساهمة في 
م الرصد على المستوى اإلحصائي والمؤسسي، بما يسمح برصد حاالت العنف وآليات   ظ         تطوير ن 

 .معالجتها وتصنيفها وتوثيقها

 لتوصية ج:ا

 األسئلة : هل هناك نظم مؤسسية تعنى بالتالي -5

تأمين الرعاية والتأهيل والتمكين 
 للناجيات

مالحقة 
المعتدين 

 ومحاسبتهم

رصد وتصنيف وتوثيق 
 حاالت العنف

إدارة حاالت 
 العنف ضد المرأة

 

نعم، بشكل  .نعم، بشكل محدود
 .محدود

األردنية المملكة  .نعم، بشكل كامل .نعم، بشكل محدود
 الهاشمية

نعم، بشكل  .نعم، بشكل كامل
 .كامل

 مان        سلطنة ع  .نعم، بشكل كامل .نعم، بشكل كامل
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وتمت  (12)بدور االسرة وأهميتها في المجتمع فقد أفرد لها النظام األساسي للدولة المادة         إيمانا  •
ترجمة هذه المادة من خالل العديد من الخدمات االجتماعية والصحية واالقتصادية التي توفرها 

السلطنة للمواطن العماني، وعليه؛ جاء انشاء دائرة الحماية األسرية بموجب القرار الوزاري رقم 
خطط للحماية . وهي دائرة تتبع للمديرية العامة للتنمية األسرية ويناط لها وضع (230/2012)

ليات المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في مجال الحماية والتعرف األسرية وتعزيز جهود اآل
على أبعاد المشكالت األسرية والعمل على يجاد برامج تساعد على حلها ومعالجتها، وتعمل الدائرة 

، األطفال والنساء على تقديم خدمة لعدد من الفئات )النساء العضل ضحايا االتجار بالبشر
على الالئحة التنظيمية لدار الوفاق في الفصل الثالث شروط قبول                         المعرضون لإلساءة، وبناء 
قضائي. يتم استقبال حاالت         أو حكم           صدور أمر  الفقرة )أ( (3)للمادة                              المستفيدين بالدار، واستنادا 

 ؛العامالنساء المعفنات، بقرار قضائي من المحكمة او قرار من االدعاء 

يتم رصد حاالت العنف التي تم ايداعها بدار الوفاق في سجالت الرصد وتوثيقها، مع االستمرار في  •
المجاني البالغات التي تقدم من المتصلين بشأن العنف واإلساءة لمختلف " 1100"تلقي خط الحماية 

 ؛شرائح المجتمع

على حماية المرأة من جميع أشكال  ،(7/2018)أكد قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  •
العنف الجسدي والعنف النفسي واالغتصاب وهتك العرض، والذم والتحقير والحرمان من الحق 

الشرعي في الميراث واإلكراه على البغاء والدعارة. وبصدور هذا القانون ألغي قانون الجزاء 
 ؛7/74) العماني رقم

 :ة المرأة المعنفةالبرامج التي تقدمها السلطنة في مجال حماي •

  :الرعاية والتأهيل  -   وال أ

الرعاية النفسية: تعمل األخصائيات بالدار على مساعدة حاالت العنف للوصول إلى حالة االستقرار 
  .والتوازن النفسي من خالل احترام إنسانيتهن وإعادة ثقتهن في أنفسهن وتوعيتهن

وضع الحاالت وإعادة ثقة الضحايا بالمجتمع الرعاية االجتماعية: حيث تعمل األخصائيات بدراسة 
 .من أفراد المجتمع المنتجين   ا فرد باعتبارها ،الخارجي مما يسهل عملية التعافي والمشاركة المجتمعية

                                                                                  الرعاية الصحي ة: تقديم الخدمات العالجية األولية، وذلك من خالل عدد من الفحوصات الطبية 
 .ة                                    الضرورية بالتعاون مع المؤسسات الصحي 

بل الدار بما فيها )وسائل االتصال، واألنشطة                                              نشطة الترفيهية: يتم توفير أنشطة ترفيهية من ق األ
 .غل أوقات فراغ المستفيدين بطرق مفيدة                                       الرياضية( وغيرها من األنشطة التي تكفل ش 

 :الحماية القانونية  -      ثانيا 

االجتماعية بواسطة المختصين القانونيين بها، اتخاذ اإلجراءات القانونية التي تقوم بها وزارة التنمية  •
 .والتي تضمن حماية الضحايا

ضمان السالمة البدنية والنفسية للضحايا، وتهيئة الفرص لحصول المعنفات على المساعدات  •
 .المختلفة

 مان السلطانية، االدعاء العام، القضاء(.                                  التنسيق مع الجهات المعنية )شرطة ع  •

بشكل نعم،  .نعم، بشكل كامل
 .كامل

 دولة فلسطين .نعم، بشكل كامل .نعم، بشكل كامل
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تم تطوير المرصد الوطني للعنف المبني على النوع االجتماعي والذي يعمل على استقبال النساء 
ضافة الى نظام التحويل الذي يتابع كافة حاالت العنف من خالل إالمعنفات ويتم توثيقها وتسجيلها، 

 .االجتماعية، والشرطة وبالتنسيق مع النيابة والقضاءوزارة الصحة، والتنمية 

نعم، بشكل  .نعم، بشكل محدود
 .محدود

 الجمهورية اللبنانية .نعم، بشكل محدود .نعم، بشكل محدود

في غرفة عمليات المديرية العامة لقوى األمن  "1745الساخن "               تم  تخصيص الخط  2018في العام 
 .الداخلي لتلقي شكاوى العنف األسري

أيار/مايو  2تاريخ  4ش 164/204كما أصدرت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي مذكرة خدمة برقم 
2013. 

المعنيين بل العناصر                                  ، حول أصول التخاطب والتعاطي من ق 4ش 316/204ومن ثم مذكرة عامة برقم 
 فيما خص شكاوى العنف األسري.

نعم، بشكل  .نعم، بشكل كامل
 .كامل

المملكة العربية  .نعم، بشكل كامل .نعم، بشكل كامل
 السعودية

 .إليواء المعنفات       مركزا   20أكثر من  –مركز تلقي البالغات على مدار الساعة 

نعم، بشكل  .نعم، بشكل محدود
 .محدود

الجمهورية  .نعم، بشكل محدود .نعم، بشكل محدود
اإلسالمية 

 الموريتانية
 :بعض الهيئات الوطنية المعنية بالتكفل بالعنف المبني على النوع

  .إدارة األسرة بوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة -1
 .مفوضيات الشرطة -2
 .وزارة الصحة -3
  .مركز الحماية والدمج االجتماعي لألطفال -4
 .الطاوالت الجهوية لمتابعة العنف ضد األطفال -5
 االجتماعي. منصات متعددة القطاعات لمناهضة العنف المبني على النوع -6
 .خاليا النوع القطاعية -7
 .المجتمع المدني -8

نعم، بشكل  .نعم، بشكل كامل
 .كامل

 الجمهورية اليمنية .نعم، بشكل كامل .نعم، بشكل كامل

 .المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجالالتنسيق مع 

إجراء بحوث على المستوى الوطني لحساب الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة، وتشجيع صانعي 
 .السياسات على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتكثيف الجهود للوقاية وحماية المرأة من العنف

 التوصية د:

تتعلق بالعنف ضد جريت دراسات وطنية      هل أ  -8
وين االمرأة خالل العامين الماضين؟ نرجو ذكر عن

 جد.                                     هذه الدراسات، والرابط اإللكتروني إن و 

هل شاركتكم في ورش  -7
العمل التدريبية التي نظمتها 
اإلسكوا حول حساب التكلفة 

هل هناك  -6
بحوث تتعلق 

بحساب الكلفة 

 األسئلة
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االقتصادية للعنف ضد 
 المرأة؟

االقتصادية للعنف 
 المرأة؟ ضد

تعمل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  1-8
بالتعاون مع مركز الدراسات االستراتيجية في 

الجامعة األردنية على إعداد دراسة مسحية حول 
أشكال العنف االقتصادي ضد المرأة في األردن 

من خالل عينه ممثلة لكافة المحافظات من ضمنهم 
د أكثر أشكال العنف النساء الالجئات لتحدي

االقتصادي التي تتعرض لها النساء في األردن 
ليتم الخروج بتوصيات تساهم بالحد من هذه 

 .الظاهرة

 2017راسة ظاهرة التحرش في األردن د 2-8
التي صدرت عن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون 

المرأة لبيان مدى انتشار هذه الظاهرة وأسبابها 
ودوافعها والعوامل المؤثرة فيها، والتي غطت كافة 

 :لكترونيالمحافظات، الرابط اإل
http://www.women.jo/EchoBusV3.0/Syste

mAssets/707f154a-2324-4914-8b5b-

7b5c6e39c9e6.pdf. 

لتغيير االتجاهات نحو قبول االختالف  3-8
والتنوع وعدم التمييز على أساس اإلعاقة او النوع 
االجتماعي، قام المجلس األعلى لحقوق األشخاص 

الدليل االعالمي في تناول  ذوي اإلعاقة بتطوير
حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة الموجه لإلعالمين 

حول المنهجية الحقوقية في التناول اإلعالمي 
لقضايا اإلعاقة، وتم تدريب العديد من الجهات 

 :الرابط 2018اإلعالمية عليه عام 
http://www.hcd.gov.jo/ar/library-download-. 

، 2017دراسة زواج القاصرات في األردن  4-8
 .https://bit.ly/2PpEFQ1 :الرابط

خطط للقيام        نعم، ي  .نعم، في كافة الورش
بها خالل العامين 

 .القادمين

المملكة األردنية 
 الهاشمية

جرت وزارة التنمية االجتماعية دراسة أنعم  •
العنف ضد المرأة في المجتمع العماني 

، حيث كان 2018)الواقع، والحلول(، في عام 
الهدف العام للدراسة هو التعرف على الحجم 
الحقيقي لمشكلة العنف ضد المرأة والوقوف 
 ؛على أسبابه من أجل وضع الحلول المناسبة

المجتمع العماني دراسة العنف ضد الزوجة في  •
كلية التربية  -"دراسة بينية اجتماعية نفسية" 

بجامعة السلطان قابوس، هدفت هذه الدراسة 
البينية إلى إعداد أداة قياس، لقياس اتجاه العنف 

عد ذلك                                  ضد الزوجة في البيئة العمانية، وي 

 مان        سلطنة ع  .ال ينطبق .نعم، في كافة الورش

http://www.women.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/707f154a-2324-4914-8b5b-7b5c6e39c9e6.pdf
http://www.women.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/707f154a-2324-4914-8b5b-7b5c6e39c9e6.pdf
http://www.women.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/707f154a-2324-4914-8b5b-7b5c6e39c9e6.pdf
http://www.hcd.gov.jo/ar/library-download-
https://bit.ly/2PpEFQ1


E/ESCWA/C.7/2019/CRP.1 

 
-10- 

 

لثمار علم النفس مع االجتماع، وكذلك         توظيفا 
لقياس االتجاه التعرف على العوامل المحددة 

 ؛نحو العنف ضد الزوجة في المجتمع العماني

دراسة بعنوان اتجاهات طلبة الجامعة نحو  •
مشكلة العنف ضد المرأة ودور الخدمة 

االجتماعية للحد منها. كلية اآلداب والعلوم 
 جامعة السلطان قابوس. –االجتماعية 

، 2019هناك مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
 نوفمبرتشرين الثاني/والذي سيطلق خالل شهر 

2019. 

نعم، يتم القيام بها  .نعم، في بعض الورش
 .      حاليا 

 دولة فلسطين

نعم، يتم القيام بها  .نعم، في كافة الورش 
 .      حاليا 

 الجمهورية اللبنانية

مراكز جاري العمل على الدراسة بالشراكة مع 
 .محلية

نعم، يتم القيام بها  .نعم، في كافة الورش
 .      حاليا 

المملكة العربية 
 السعودية

تعاون مع الب Mixteدراسة إحصاء 
UNICEF/2015 خر دراسة.آ 

الجمهورية  ال .نعم، في بعض الورش
اإلسالمية 

 الموريتانية

 الجمهورية اليمنية ال ال ال

الوطنية بحيث تشمل قضايا المرأة والسالم واألمن، وبناء قدرات مراجعة السياسات واالستراتيجيات 
المؤسسات الوطنية المعنية وتسهيل عملها حتى تكون قادرة على توفير الوقاية، والحماية، 

 .والمشاركة، واإلنعاش، واإلغاثة، وإعادة اإلعمار

 :هالتوصية 

قضايا المرأة 
واألمن والسالم 

 ليست أولوية

توجد جهود 
 في هذا

 اإلطار حاليا

           يتم حاليا  
صياغة 
سياسة 

تتناول قضايا 
المرأة واألمن 

 والسالم

تم ضم 
قضايا المرأة 

واألمن 
والسالم 

ضمن 
سياسات 

التنمية 
 للدولة

تم ضم 
قضايا المرأة 

واألمن 
والسالم 

ضمن 
سياسات 
النهوض 

 بالمرأة

هناك استراتيجية 
او خطة وطنية 
خاصة بالمرأة 
 واألمن والسالم

 األسئلة

المملكة األردنية  نعم نعم نعم ال ال ال
 الهاشمية

 مان        سلطنة ع  ال نعم نعم ال - -

 دولة فلسطين نعم نعم نعم - - -

 الجمهورية اللبنانية نعم نعم ال نعم - -
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المملكة العربية  ال نعم نعم ال ال ال
 السعودية

الجمهورية  نعم نعم نعم نعم نعم توجد نعم أولية
اإلسالمية 

 الموريتانية

 الجمهورية اليمنية نعم نعم - نعم - ال

هل هناك جهود لبناء قدرات المؤسسات الوطنية في المحاور الرئيسية ألجندة المرأة واألمن  -9
 ؟والسالم

 األسئلة

اإلنعاش  إعادة اإلعمار
 واإلغاثة

  الوقاية الحماية  المشاركة

المملكة األردنية  نعم نعم نعم نعم ال
 الهاشمية

 مان        سلطنة ع  نعم نعم نعم نعم نعم

 دولة فلسطين نعم نعم نعم  

بشكل نعم 
 .حدودم

بشكل نعم 
 .محدود

بشكل نعم 
 .محدود

 الجمهورية اللبنانية .بشكل محدودنعم  .بشكل محدودنعم 

المملكة العربية  نعم نعم نعم نعم ال
 السعودية

الجمهورية  نعم نعم نعم  
اإلسالمية 

 الموريتانية

نعم بشكل   
 .محدود

 الجمهورية اليمنية .نعم بشكل محدود .نعم بشكل محدود

العمل على وضع األطر التشريعية والتنفيذية الالزمة لقضايا المرأة والسالم واألمن، ومواصلة الجهود 
ما لوضع وتبني وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل في هذا المجال، وإشراك الجميع فيها، وال سي

 .المجتمع المدني

 التوصية و:

 األسئلة .نرجو ذكر أمثلة للجهود على المستوى التشريعي والتنفيذي والمالي حول المرأة واألمن والسالم -10

أوكلت الحكومة للجنة  ،(JONAP 1325) 1325أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتفعيل القرار  1-10
صياغتها وتطويرها من خالل نهج تشاركي بمشاركة أعضاء من الوطنية األردنية لشؤون المرأة مهمة 

االئتالف الوطني لتنفيذ القرار من المؤسسات الحكومية والقطاعات األمنية ومنظمات المجتمع المدني، 
ولضمان ذلك، كان هناك حاجة ملحة لوضع هيكلية واضحة للهيئة التنسيقية من أجل متابعة تنفيذ الخطة 

 :ل على ثالثة مستوياتالوطنية، والتي تعم

المملكة األردنية 
 الهاشمية
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رئاسة الوزراء: بهدف تعزيز اإلرادة السياسية نحو تحقيق أهداف  - اللجنة الوزارية لتمكين المرأة -1
 .، المرأة واألمن والسالم في األردن1325وأنشطة خطة العمل الوطنية حول القرار 

                            الف الوطني ، وتقديم المالحظات اللجنة التوجيهية العليا: بهدف المتابعة واإلشراف على أعمال االئت -2
                                                                                              والتوجيهات المباشرة لهم ورفع التوصيات الالزمة للجنة الوزارية لتمكين المرأة، كأولوي ة عند تنفيذ 

 .لقياس التقدم المحرز 1325أنشطة الخطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار 

ذ: اللجنة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ مجموعات العمل الفنية المصغرة الخاصة بعملية المتابعة والتنفي -3
                                                                                             خطة العمل الوطنية استنادا  إلى األنشطة والمؤشرات القائمة باإلضافة لمسؤوليتها عن تحرير التقارير 

 .الربعية

                                    والتي ت وض ح نهج التواصل الذي سيجري  1325هذا وقد تم وضع استراتيجية التواصل الخاصة بالقرار 
ودعمه من خالل الخطة الوطنية األردنية  1325اتباعه لبناء الوعي حول تفعيل قرار مجلس األمن 

تعزيز الدعم المجتمعي لقضايا المرأة  -1: تهدف االستراتيجية 2021-2018لألعوام  1325 للقرار
عم القوي للخطة الوطنية األردنية بين الشركاء بناء وتعزيز الد -2و؛ واألمن والسالم في األردن

 .الرئيسيين والجمهور الرئيسي

 :الجهود المبذولة على المستوى المالي 2-10

من اجل ضمان التنفيذ والتحفيز على تقديم التمويل فقد قامت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 
وبالتعاون مع مكتب هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالتشارك مع أعضاء 

لمستدام وضمان تنفيذ االئتالف، بإجراء تقدير واقعي لخطط العمل الوطنية كخطوة أولى نحو التمويل ا
، وتشجيع الشركاء على حشد الموارد المالية. حيث أن 1325الخطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار 

نموذج التكلفة هذا سيحدد الشركاء المعنيين من الحكومة والمؤسسات العسكرية ومنظمات المجتمع 
م وحشد التمويل الدولي والوطني المدني، من أجل تقييم مساهمتهم في تنفيذ الخطة، وضمان التزامه

 :بل             الكافي، من ق 

االلتزام الدولي . وااللتزام الوطني: تخصيص التمويل الوطني الحكومي/الموازنات الحكومية الوطنية
حيث تم انشاء صندوق الدعم  .)الحكومات المانحة(: تأمين التمويل الدولي/موازنات الحكومات المانحة

                                                                     المانحة للمضي قدما  في تنفيذ الخطة. وتعبر هذه اآللية الفريدة من نوعها  المشترك المقدم من الحكومات
ماليين دوالر  7في العالم والتي تم من خاللها ضمان تخصيص الدول المانحة موارد للصندوق )حوالي 

أمريكي( ما سيعزز إلى أقصى حد اإلنجازات، وإطالق الشراكات االستراتيجية، والتعجيل بالتقدم في 
أركان جدول أعمال المرأة واألمن والسالم. ويساهم في تنفيذ األنشطة التي تقوم بها اللجنة  مختلف

، من أجل إنشاء آلية للرصد والتقييم 1325 قرارإعمال الالوطنية األردنية لشؤون المرأة لدعم 
عن تمويل مختلف المؤسسات في المملكة                                                واستراتيجية تواصل وأي أنشطة أخرى ذات صلة. فضال 

 .لتنفيذ األنشطة الخاصة بالقرار والتي لم يتمكنوا من تخصيص األموال لها من ميزانياتهم الداخلية

يجري العمل على تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن بجهد تشاركي من المؤسسات  3-10
  االستراتيجيةالرسمية وغير الرسمية واألهلية خاصة المجتمع المدني وسيتم إدماج األهداف 

JONAP 1325 فيها. 

قانون الحماية من العنف األسري وقانون العقوبات  2017صدر عام  على المستوى التشريعي: 4-10
الذي حقق العديد من االنجازات في مجال الحماية من العنف عاقب على التحرش  2017المعدل لسنة 

الجرائم الواقعة عليهم وعلى النساء واألطفال  وتشديد العقوبات في 306الجنسي بكافة أشكاله في المادة 
صدر قاضي أالقانون على كل من هو متواجد على األرض األردنية مواطنين والجئين. يطبق حيث 

 2017لعام  18 الـسنة شمسية ولم يكمل  15 الـالقضاة التعليمات الخاصة بمنح اإلذن بالزواج لمن أكمل 
نون األحوال اعام، باإلضافة إلى إقرار ق 15بهدف تضييق استخدام االستثناء بالزواج لمن هم دون 

ثبات النسب فللمحكمة ان تثبت نسب المولود ألبيه بالوسائل إتضمن مواد تتعلق ب 2019الشخصية لعام 



E/ESCWA/C.7/2019/CRP.1 

 
-13- 

 

 

فلها ببلوغة سن حرمان األم غير المسلمة من حضانة طوألغى  ،العلمية القطعية ورفع سن حضانة األم
 .السابعة

                                                                                  أعدت الحكومة خطة االستجابة  األردنية لألزمة السورية بهدف التخفيف من وطأة األوضاع  على  5-10
الالجئين السوريين، وتعزيز مرونة وفعالية نظام تقديم الخدمات في المجاالت القانونية والصحية 

                                   تم تحديث هذه الخطة سنويا ؛ لألعوام ي ، حيثوالنفسية واالجتماعية والطبية لالجئات واألطفال
 2020-2018مليار دوالر للخطة  7.3وهكذا، وبمبلغ  2021-2019 (،2020-2018و 2017-2018)

                                                               ن الجهود  اإلنسانية  واإلنمائية والطارئة في إطار وطني واحد، يخدم ي                              واعتمدت  الحكومة نهجا  يجمع  ب
                                                                                            االحتياجات  المختلفة لالجئين  السوريين  وأفراد  المجتمعات  المضيفة المتضررين من األزمة السورية 

إلى نتائج التقييم الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من                     طورت الخطة استنادا و              على حد  سواء، 
                                                                   ين والمجتمعات المستضيفة. وقد شملت  الخطط المتتالية مشاريع  تنموية.الالجئ

كة في الورش التدريبية التي تعقدها منظمات                                           تحرص السلطنة من خالل الجهات المختصة المشار  •
المرأة العربية حول األمم المتحدة وإدارة المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية ومنظمة 

 ؛المرأة واألمن والسالم

تمثل اللجنة الوطنية للدفاع المدني واجهة المنظومة الوطنية إلدارة الكوارث وينطوي تحت مظلتها  •
ويمثل  .كافة الموارد واإلمكانيات البشرية والمادية الوطنية الالزمة للتعامل مع األحداث الطارئة

ارئة المكتب التنفيذي ومركز عمليات إدارة الحاالت الطارئة المركز الوطني إلدارة الحاالت الط
والمعني بتنسيق جهود االستجابة للحاالت الطارئة وعمليات الدعم واالسناد للجان الفرعية وهناك 

 ؛خطة وطنية إلدارة حاالت الطوارئ

ات المحتاجة داخل مانية لألعمال الخيرية على تقديم المساعدات العينية والمادية للفئ                تعمل الهيئة الع  •
السلطنة وخارجها وتتنوع هذه المساعدات فتقدم المساعدات اإلسكانية والدراسية والعالجية والغذائية 
ومساعدات اإلغاثة وغيرها من المساعدات وتشمل هذه المساعدات الجنسين، كما تعمل الهيئة على 

 ؛المحدودتنفيذ برامج للتمكين االقتصادي للمرأة خاصة النساء ذوات الدخل 

والقرارات الالحقة  1325إعداد برامج وأنشطة ضمن اآللية المعنية بالمرأة حول قرار مجلس األمن  •
 ؛به واستهداف الفئات المختصة المعنية

عاملة في مجاالت بناء التتيح السلطنة مشاركة المرأة في مختلف المؤسسات العسكرية واألمنية  •
 ؛مراتب أو رتب أسوة بالرجلالسالم واألمن، وتشجع حصولهن على 

تتضمن استراتيجيات الحكومة والوزرات المعنية توجهات وقضايا المرأة والسالم واألمن في  •
 ؛الظروف العادية والطارئة وتوفر اإلمكانات لحماية المرأة في محل الظروف

لى كيفية تعمل المؤسسات المختصة بتوفير التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجال اإلغاثة ع •
 ؛التعامل مع الحاالت وخاصة األطفال والنساء

مانية لألعمال الخيرية على تقديم العون والمساعدة للمتضررين                                تعمل السلطنة من خالل الهيئة الع  •
م لألسر                                                                                  في مناطق النزاعات المسلحة وهذه المساعدات عبارة عن مواد إغاثية وغذائية ومادية تقد 

 ؛والنساء واألطفال

مان السلطانية على تدريب وتأهيل منتسبيها للرقي بعملهم وتنمية قدراتهم      طة ع تحرص شر •
وإمكانياتهم وصقل معارفهم لضمان الممارسة المثلى والتصرفات الصحيحة لتحقيق المبادئ 

والقواعد السليمة التي تصون حقوق اإلنسان وتحافظ عليها، وذلك بتأهيل المتدربين والمنتسبين إليها 
 ؛انبفي هذا الج

تشارك عدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في عدد من البرامج الموجهة لقضايا المرأة  •
 والسالم واألمن.

 مان        سلطنة ع 
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 ؛لجنة وطنية لمتابعة كافة القضايا على المرأة واألمن والسالم •
 ؛تحديث الخطة الوطنية •
 ؛العامةنشطة الخاصة بالمرأة واألمن والسالم في الموازنة دمج األ •
 ؛انتاج افالم خاصة باالنتهاكات ضد النساء •
 .انتاج مواد دعائية •

 دولة فلسطين

                                                                                          تفعيال  لتعزيز حقوق النساء في لبنان وحمايتهن من العنف تم  اصدار خالل السنوات الماضية مشاريع 
 :القوانين التالية )أبرز القوانين الصادرة(

ز ضد النساء في حالة تفليسة                      دلت: المواد التي تمي             حكام التي ع تعديل قانون التجارة البرية )أبرز األ (أ)
زوجها، حيث ان التعديل جاء ليفصل الذمة المالية بين الزوجين، وبالتالي االعتراف بالشخصية 

 ؛المالية المستقلة للزوجة(

ا في غير قانون البلديات )سمح هذا التعديل للمرأة المتزوجة والتي نقلت نفوسها إلى خانة زوجه (ب)
 ؛بلدتها أن تترشح لالنتخابات البلدية واالختيارية في مسقط رأسها(

موحدين التعديل بعض قوانين األحوال الشخصية )مسألة اإلرث وسن الحضانة لدى طائفة  (ج)
 .(الدروز

 :                                                            كما تم  تقديم مشاريع القوانين التالية )أبرز مشاريع القوانين(

ون حماية النساء وسائر أفراد االسرة من العنف االسري مشروع قانون من أجل تعديل قان (أ)
 ؛(2014)الصادر في العام 

)لعدم اسقاط العقوبة على الشخص الذي يعتدي على قاصر  518اقتراح قانون من أجل الغاء المادة  (ب)
                                         )من أجل تشديد العقوبة على من جامع قاصرا   505في حال عقد زواج صحيح(، وتعديل المادة 

)لتشديد العقوبة  519                                                                       وإلغاء تعليق تنفيذ أحكام هذه المادة في حال عقد زواجا  صحيحا (، والمادة 
من هذه المادة(،  ا                                                                  على كل من يالمس أو يداعب بصورة منافية للحياء قاصرا  وإلغاء شرط الرض

                                               المادة من  أقدم على قتل أو جرح أو ضرب أو إيذاء )بحيث يستثنى من أحكام هذه  252والمادة 
 ؛"عليها               ألمرها أو وصيا       وليا                                                                     زوجته أو مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أية امرأة يعد قانونا 

 ؛اقتراحات قوانين ترمي الى تحديد سن أدنى للزواج لمكافحة ظاهرة تزويج الطفالت (ج)

 .رش الجنسي في أماكن العمل واألماكن العامةاقتراحات قوانين لمعاقبة التح (د)

 الجمهورية اللبنانية

المملكة العربية  
 السعودية

الجمهورية  .منظمة نساء الساحل
اإلسالمية 

 الموريتانية

 الجمهورية اليمنية .1325                                       عداد خطة وطنية تنفيذا  لقرار مجلس االمن إ

 األسئلة الجهود، خاصة المجتمع المدني؟هل هناك آليات إلشراك مختلف األطراف في هذه  -11

المملكة األردنية  .نعم، بشكل كامل
 الهاشمية

 مان        سلطنة ع  .نعم، بشكل كامل
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مانية بالسلطنة على تعزيز                                                                  تسهم مؤسسات المجتمع المدني منها على وجه الخصوص جمعيات المرأة الع 
في مناطق النزاع المسلح من  مانية ودعم الجهود المبذولة لمؤازرة النساء اللواتي يقعن               دور المرأة الع 

 مانية لألعمال الخيرية.                      نسانية عبر الهيئة الع خالل تقديم التبرعات اإل

 دولة فلسطين .نعم، بشكل كامل

 الجمهورية اللبنانية .نعم، بشكل كامل

المملكة العربية  
 السعودية

الجمهورية  .نعم، بشكل كامل
اإلسالمية 

 الموريتانية

 الجمهورية اليمنية .بشكل محدودنعم، 

أخذ العلم بما تم إحرازه من تقدم في تكييف "خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين 
على مستوى اآلليات الوطنية الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، والشروع في  [SWAP] (*)المرأة"

 .فيذها على مستوى المؤسسات العامةنقل هذه الخطة وتن

وهي خطة العمل على مستوى المنظومة التي تساعد على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى  (*)
                                                                                                        م اإلدارية والمؤسسية، استنادا  إلى تجربة اإلسكوا ذات العالقة بتنفيذ خطة العمل األممية الخاصة بهيئات ومنظمات   ظ     الن 

 United Nations System-Wide Action Plan on Gender Equality and Empowermentاألمم المتحدة 

of Women. 

 التوصية ز:

هل تم االطالع على إصدارات اإلسكوا المتعلقة بمواءمة خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين  -12
 الجنسين وتمكين المرأة على مستوى اآلليات الوطنية الخاصة بالنهوض بالمرأة؟

 األسئلة

األردنية المملكة  نعم
 الهاشمية

نعم تم األخذ بالعلم بمجاالت خطة العمل المتعلقة بالنهوض بقضايا المرأة، ويجري مناقشة التقدم 
المحرز في اجتماعات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

قضائية والوزارات والجهات الحكومية الجهات التشريعية والمن والتي تضم في عضويتها العديد 
 األهلية ومؤسسات المجتمع المدني.و

 مان        سلطنة ع 

 دولة فلسطين نعم

 الجمهورية اللبنانية نعم

المملكة العربية  نعم
 السعودية

الجمهورية  نعم
اإلسالمية 

 الموريتانية
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 الجمهورية اليمنية ال

المساواة في اآلليات الوطنية وتنفيذها على مستوى هل هناك جهود تتعلق بنقل خطة دمج منظور  -13
 المؤسسات العامة؟

 .نرجو ذكر ثالثة أمثلة من هذه الجهود

 األسئلة

 نعم

في إطار بناء قدرات المؤسسات الوطنية حول إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات  1-13
ارير تم إجراء التدقيق الذاتي التشاركي المؤسسية والتخطيط االستراتيجي والتقييم والتدقيق وإعداد التق

إلعداد خطة عالجية إلدماج النوع االجتماعي في عمل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون 
سكوا لغايات تطوير خطة عالجية من قبل اللجنة وتنفيذها لتحقيق استجابة أفضل لمتطلبات ادماج مع اإل

 UN-SWAP 15 خص لنتائج وتوصيات التقرير النهائي وفقا لـالنوع االجتماعي حيث تم تطوير مل

indicators . كان من أهم االجراءات العالجية وفقا لنتائج وتوصيات تقرير التدقيق الذي ارتكز على
مراجعة وتعديل مهام اللجنة وهيكلها التنظيمي، وبعض وثائق وتعليمات عمل : ILO محاور منهجية الـ

دوات تحليل النوع االجتماعي ومن ضمنها تدريب للمدربين، أن التدريبات على اللجنة وتنفيذ مجموعة م
وعلى مهارات االتصال وتطوير دليل تدريبي وتعريفي يشمل جزء منه على مادة تعريفية باللجنة 

 .ومهامها ومحاور عملها، وجزء آخر يتضمن المادة التدريبية المتعلقة بأدوات تحليل النوع االجتماعي

سيتم االستناد إلى دليل اإلرشادات إلدماج منظور المساواة بين الجنسين في االستعراضات  2-13
الوطنية إلدماج منظور المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في االستعراض الوطني الطوعي الخاص 

 .2030بمراجعة التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

جراء تدقيق للنوع االجتماعي لألنظمة إل                           ة للنوع االجتماعي: استكماال الموازنة العامة المستجيب 3-13
جراء التدقيق للخطط إالداخلية لبعض الوزارات/المؤسسات الحكومية، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من 

هداف والمؤشرات والبرامج لبعض الوزارات/المؤسسات الحكومية لتطوير التوصيات االستراتيجية واأل
دراجها في قانون الموازنة إمن ان تكون برامجها وموازناتها مستجيبة للنوع االجتماعي عند التي تض

 .2020العامة للدولة لعام 

المملكة األردنية 
 الهاشمية

 نعم

تم عرض الخطة على اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  •
 ؛ضد المرأة

 ؛المسؤولين بوزارة التنمية االجتماعية عرض الخطة على •

لتطوير أنظمة البيانات اإلحصائية لوزارة التنمية  (5/2018)تشكيل فريق عمل بقرار إداري رقم  •
 ؛االجتماعية

منظور المساواة بين  2025-2016تضم استراتيجية العمل االجتماعي لوزارة التنمية االجتماعية  •
النوع االجتماعي، بحيث تم ادماج منظور النوع الجنسين وأعطت أهمية خاصة لمؤشرات 

االجتماعي في جميع محاور االستراتيجية، ويتم العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية لمحاور 
االجتماعي، اشتملت االستراتيجية على عدة محاور، وهي )محور للنوع مراعية الاالستراتيجية 

ور األسرة وتنمية المجتمع، محور األشخاص الحماية االجتماعية، محور الرعاية االجتماعية، مح
 ؛ذوي اإلعاقة، محور المجتمع المدني، محور التطوير المؤسسي

المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية حول مشروع "مأسسة النوع االجتماعي ضمن المؤسسات  •
 .في بيت األمم المتحدة ببيروت 2016نوفمبر تشرين الثاني/ 16-14العامة" خالل الفترة من 

 مان        سلطنة ع 
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تعمل الوزارة على تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة والتعريف بها من خالل التعاون مع المنظمات 
 :اإلقليمية والدولية األخرى ونذكر منها

: ضمان التعليم المنصف والجيد للجميع 4الهدف  2030تنفيذ حلقة عمل حول خطة التنمية المستدامة  •
للتربية ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية 2018أيار/مايو  14وتعزيز فرص التعليم للجميع بتاريخ 

 والثقافة والعلوم.

 نعم

 ؛تشكيل فريق وطني من المؤسسات لمتابعة ادماج قضايا النوع االجتماعي في الخطط التخصصية •
 ؛جندة التنمية المستدامةأدماج قضايا تشكيل فريق فني إل •
 ؛للنوع االجتماعيتشكيل فريق فني للموازنة المستجيبة  •
 ؛دماجها حسب كل وزارة مختصةإعداد خارطة بالتدخالت والقضايا المطلوب إ •
 ؛عداد خارطة بمؤشرات المراقبة والمتابعة على تلك القضايا على مستوى النتائجإ •
 .ت المختصة لمتابعة ادماج القضايااعقد سنوي للوزار •

 دولة فلسطين

 نعم

دماج منظور المساواة في إعدت وزارة الدولة لشؤون التمكين االقتصادي خطة عمل حيث تم أ •
 ؛ةالخط

 54 الـتعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكاالت االمم المتحدة، على تدريب  •

نقطة ارتكاز جندري المعينة في الوزارات والمؤسسات العامة على إدماج النوع االجتماعي في 
دماج منظور النوع إمدى حول جراء تدقيق إسياسات وبرامج مؤسساتهم. كذلك عملت الهيئة على 

 االجتماعي في عمل وزارة التربية والتعليم العالي، وبعض البلديات، وهي بصدد تنفيذ هذا التدقيق
 ؛في المجلس االقتصادي واالجتماعي وبعض األحزاب اللبنانية

                                                                                          أجرت وزارة الشؤون االجتماعية تدقيقا  مماثال ، واستفادت من نتائج هذا التحليل لتحديد الحاجات،  •
دماج النوع االجتماعي في الوزارة، ووضع دليل لتدريب الموظفين/ات في هذا إوتطوير سياسة 

 المجال.

 يةالجمهورية اللبنان

المملكة العربية  ال
 السعودية

 نعم

ومنصات متعددة  ية الوطنية لمأسسة النوع وخاليا النوع على مستوى القطاعات الحكوميةتيجاالسترا
 االجتماعي. القطاعات لمناهضة العنف المبني على النوع

الجمهورية 
اإلسالمية 

 الموريتانية

 نعم

 ؛الترشيح للورش والتدريبات •
 .ةأدارات المرإالتنسيق مع و االتفاقيات،توقيع  •

 الجمهورية اليمنية

تعزيز المؤسسات القضائية الرسمية للحد من اللجوء إلى أطر العدالة التقليدية غير المؤسسية بغية 
 .النهوض بالمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها

 التوصية ح:

اإلجراءات التي تمت لتعزيز المؤسسات القضائية الرسمية للحد من اللجوء إلى أطر العدالة  هي ام -14
 .التقليدية غير المؤسسية بغية النهوض بالمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها

 األسئلة
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ن ينص على أن: هدف الدار تأمحيث  2016ور إيواء المعرضات للخطر لسنة            صدر نظام د  1-14
واإليواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها، وتقديم الرعاية الحماية 

االجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية واإلرشادية والثقافية والقانونية، وبناء قاعدة معلومات 
 على صدور النظام وفي سياق التنفيذ:                  للمنتفعات وبناء 

منتفعة. وبالتالي سيكون  30، طاقتها االستيعابية 2018للخطر عام  افتتحت دار آمنة للمعرضات •
كان يتم اللجوء للحجز اإلداري  (SHELTERS) بديال للممارسات السابقة والتي ولغياب دور اإليواء

حت دار آمنة   ت         فقد افت وعليه بحق المعرضات للخطر في مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( 
 ؛2018( عام                 وموقوفات إداريا للمعرضات للخطر )سجينات 

؛ 1936. قانون محاكم العشائر لسنة ألغى بموجبه أ 1976ء القوانين العشائرية لسنة صدر قانون الغا •
شراف على البدو لسنة ج. قانون اإلو ؛1936ب. قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة و

 .ألحكام القانون                                                     . وبالتالي تخضع جميع المنازعات للقضاء النظامي ووفقا 1936

بل لجنة فنية للخروج بتوصيات تتعلق بمواءمة                                              ويجري العمل على دراسة قانون منع الجرائم من ق  2-14
 .التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المعنية بعقد الدورات والورش التدريبية للقضاة  3-14
والمدعين العامين والشرطة حول ضرورة الحفاظ على الحقوق اإلنسانية عند التعامل مع قضايا النساء 

 واألطفال في كافة اإلجراءات من مرحلة التحقيق األولي وكافة إجراءات التقاضي.  

المملكة األردنية 
 الهاشمية

في إطار الحرص على حقوق المرأة وتأهيل وتدريب القضاة والمختصين في السلك القضائي وقعت  •
مع المعهد العالي للقضاء في مجال التدريب  2019وزارة التنمية االجتماعية برنامج تعاون في عام 

أة، الطفل، القانوني يهدف إلى التدريب على االتفاقيات الدولية المعنية بمجاالت حقوق اإلنسان )المر
األشخاص ذوي اإلعاقة( للمتعاملين مع القضايا ذات الصلة، والتدريب على الضبطية القضائية 

لموظفي وزارة التنمية االجتماعية وأعضاء لجنة حماية الطفل ورعاية األحداث والعاملين في 
 ؛ذات العالقةمجاالت متابعة المؤسسات االجتماعية واألهلية، وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات 

مع الجمعية  2018كما وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر في السلطنة مذكرة تفاهم علم  •
مانية للمحامين، لتقديم الدعم لضحايا االتجار بالبشر من خالل الترافع ومتابعة القضايا، والدفاع     الع 

 ة إنسانية وتطوعية.عن حقوقهم واستكمال اإلجراءات الالزمة لحفظ هذه الحقوق كخدم

 مان        سلطنة ع 

 ؛لقضايا العنف ضد المرأة   ا متخصص   ا قاضي 31تم بناء قدرات المؤسسة القضائية وتعيين  •

 ؛تم اشراك القضاء في المرصد الوطني للعنف المبني على النوع االجتماعي •

 ؛تخصيص قضاة في كافة المحاكم النظامية للنظر في قضايا النوع االجتماعي •

 ؛لجنة تقصير أمد التقاضي في القضاء الشرعيتشكيل  •

إنشاء أماكن مخصصة في مركز كل محكمة من محاكم القضاء الشرعي لرؤية ومشاهدة األطفال  •
 .في جو أسري مالئم

 دولة فلسطين

ال يوجد اي اجراءات على الصعيد المؤسساتي او القانوني للحد من اللجوء الى أطر العدالة التقليدية، 
 راءات المتخذة لم ترقى الى تعزيز المؤسسات القضائية بشكل بنيوي وهيكلي.وتبقى االج

 الجمهورية اللبنانية

المملكة العربية  
 السعودية
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الجمهورية  وإنشاء مصلحة لنزاعات األسرية مدعومة بمرشد اجتماعي. وجود محامي للمؤازرة القضائية
اإلسالمية 

 الموريتانية

 الجمهورية اليمنية 

هناك تعاون مع المؤسسات القضائية الرسمية للحد من اللجوء إلى أطر العدالة التقليدية غير  هل -15
 المؤسسية بغية النهوض بالمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها؟

 األسئلة

المملكة األردنية  .نعم، بشكل كامل
 الهاشمية

 مان        سلطنة ع  .نعم، بشكل كامل

 دولة فلسطين .نعم، بشكل كامل

 الجمهورية اللبنانية .نعم، بشكل محدود

المملكة العربية  .نعم، بشكل كامل
 السعودية

 .نعم، بشكل محدود

 .اكتتاب نساء قاضيات

الجمهورية 
اإلسالمية 

 الموريتانية

 الجمهورية اليمنية .نعم، بشكل محدود

أخذ العلم بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة للجنة المرأة وفي تنفيذ 
"إعالن مسقط بشأن تحقيق العدالة بين الجنسين"، وباألولويات المطروحة في برنامج عمل اإلسكوا 

عمل اإلسكوا في ، واالستمرار في التركيز على المحاور الرئيسية ل2019-2018حول المرأة في الفترة 
مجاالت: العدالة والمساواة بين الجنسين، والمرأة والسالم واألمن، والعنف ضد المرأة، ودعم الدول 

 .في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لضمان تعظيم األثر

 التوصية ط:

ي، بحيث أخذ العلم بالجهود المبذولة لتعزيز االتساق بين برنامج عمل اإلسكوا وأنشطة التعاون الفن
تترجم التقارير والدراسات التي تنتجها اإلسكوا الى دعم فني مباشر للدول األعضاء، سواء من خالل 

 خدمات استشارية، أو ورش عمل او تدريب، او أدلة إرشادية.

 التوصية ي:

 نرجو التكرم بوضع أمثلة حول: -16

 التعاون الفني الناجع:

 األسئلة

سكوا عند إعداد تقرير المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو اإل تم تقديم الدعم الفني من 1-16
. إضافة لتقديم الدعم لفريق إعداد التقرير من خالل      عاما  25تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد 

سكوا في بيروت حول كيفية االستفادة واستخدام المذكرة التوجيهية حضور برنامج تدريبي في مقر اإل
 .في إعداد التقرير الوطني 2018سبتمبر أيلول/للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني 

شارك فريق اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في الدورة التدريبية في )بناء قدرات  2-16
لمساواة بين الجنسين في السياسات المؤسسة والتخطيط االستراتيجي المؤسسات الوطنية حول ادماج ا

المملكة األردنية 
 الهاشمية
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، ساهم التدريب على فهم منهجية تدقيق النوع 2019 فبراير/عداد التقارير( في شباطإوالتقييم والتدقيق و
عداد إالنوع االجتماعي في المؤسسات الوطنية. وقد تم إدماج سكوا في االجتماعي ومعرفة برنامج اإل

داة قياس التقدم المحرز أص وتشكيل فريق من داخل اللجنة لمتابعة نتائج التقرير والذي يعتبر تقرير خا
المرتبط بخمسة عشر مؤشر أداء تتعلق بعمل هذه المؤسسات. وتنقسم هذه المؤشرات بحسب عناصر 

القدرات، ستة هي المساءلة، واإلدارة القائمة على النتائج، واإلشراف، والموارد البشرية والمالية، و
 .والتماسك والمعرفة وإدارة المعلومات

                                                                    سكوا لمنصة التعل م اإللكتروني حول إحصاءات النوع االجتماعي )الجندر( في بعد إطالق اإل 3-16
ودائرة  سكوا                                                          . نظ مت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع اإل2018 مارس/آذار

هدفت، إلى تعريف المشاركين من ضباط ارتباط النوع  االحصاءات العامة، ورشة استعراضية.
االجتماعي في المؤسسات الحكومية وبعض منظمات المجتمع المدني، بمنصة التعلم اإللكتروني 

على دليل التعلم اإللكتروني. والذي يعتبر أول برنامج                                            وخطوات كيفية التسجيل فيها واستخدامها بناء 
االجتماعي باللغة العربية كمنهاج تدريبي. بهدف تعزيز قدرات  تدريب إلكتروني حول إحصاءات النوع

جميع الجهات المعنية بإنتاج إحصاءات النوع االجتماعي العالية الجودة، واستخدامها في رصد التقدم 
نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.  تمكين قدرات ضباط ارتباط النوع االجتماعي من 

                                                                         ج التدريبي وانتاج بيانات ومعلومات مصن فة، ستس هل مهمة نظام الرصد المركزي خالل هذا البرنام
الذي تقوم وزارة التخطيط بتطويره لمختلف المؤسسات والوزارات الحكومية بالتعاون مع دائرة 

شارك موظفي اللجنة في برنامج تدريبي من خالل منصة التعلم  2018اإلحصاءات العامة وفي العام 
 .حول احصاءات النوع االجتماعياإللكتروني 

 .2025-2020الدعم الفني في تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن  4-16

 2030من أهداف التنمية المستدامة  5نفذت وزارة التنمية االجتماعية دورة تدريبية عن إدماج الهدف 
مايو أيار/ 8-7في االستراتيجيات والخطط الوطنية بالتعاون مع مركز المرأة باإلسكوا خالل الفترة من 

ومشاركة من وزارة التنمية االجتماعية، والجهات الحكومية واللجان    ا مشارك (51)، وبمشاركة 2018
 اإلعاقة(.الوطنية وأعضاء االتفاقيات الدولية )سيداو، حقوق الطفل، حقوق األشخاص ذوي 

 مان        سلطنة ع 

 .اللجنة الفرعية ألجندة التنمية المستدامة

 .25+اعداد تقرير بيجين 

 دولة فلسطين

عداد دراسة إسكوا بتعمل وزارة الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب وبدعم من اإل •
 ؛النوع االجتماعي ىحول التكلفة االقتصادية للعنف القائم عل

لضباط المستدامة سكوا بعقد ورشة عمل تدريبية حول أجندة التنمية الوزارة مع اإلتعاونت  •
 ؛وضابطات االرتكاز الجندري

عداد االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان بدعم فني وتقني مع إ •
 ؛سكوااإل

 .SWOT Analysisعداد إسكوا تم بدعم تقني وفني من قبل اإل •

 رية اللبنانيةالجمهو

المملكة العربية  سكوا في حساب التكلفة.التكلفة االقتصادية للعنف: تم تدريب الفريق على دليل اإل
 السعودية

 ؛2018ديسمبر كانون األول/ورشة حول الحماية االجتماعية المنظمة في الرباط  •

ورشة عمل إقليمية حول المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن  •
 ؛2019يناير كانون الثاني/ 16-15ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما بيروت 

الجمهورية 
اإلسالمية 

 الموريتانية
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ورشة عمل مع المجتمع المدني لمناقشة التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة ضمن محاور  •
 ؛2018يل نيسان/أبرج عمل بيجين بيروت إعالن ومنها

 .2019فبراير شباط/نواكشوط  25+تقرير الوطني بيجين الورشة تشاوريه حول إعداد  •

 الجمهورية اليمنية .من والسالمواأل المرأةمجال تدريب مدربين في 

 نرجو التكرم بوضع أمثلة حول: -17

 متميزة:دراسات وتقارير 

 األسئلة

الوطنية العربية األولى؛ تدقيق واقع النوع اآللية نفذت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  •
 ؛UN SWAP-GEEW الـلمؤشرات                          االجتماعي على عملها وفقا 

)األمن العام، الدفاع ": تدقيق النوع االجتماعي في القطاعات العسكرية األردنية"إعداد دراسة  •
 .NATOمنظمة حلف شمال االطلسي )الناتو( من تمويل بوالدرك(: بالشراكة والمدني، 

المملكة األردنية 
 الهاشمية

سكوا خاصة التقارير المتعلقة بالورش التدريبية التي ينظمها يتم االستفادة من التقارير التي تصدرها اإل
التقارير وعرضها كملخصات سكوا بحيث يتم عرض وإطالع المسؤولين على هذه مركز المرأة باإل

 كما يتم عرضها على أعضاء لجنة سيداو كمختصين في مجال المرأة. .على العاملين في التنمية األسرية

 مان        سلطنة ع 

 دولة فلسطين .دراسة التكلفة االقتصادية من العنف ضد المرأة

  :كالتاليسكوا عداد عدة تقارير واستراتيجيات بدعم تقني وفني من قبل اإلإتم 

 ؛االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان •

صداره بدعم من إعداده وإالذي تم  2018مراجعة وتحديث "تحليل واقع العنف في لبنان" سنة  •
 ؛2010صندوق االمم المتحدة للسكان عام 

• SWOT Analysis for the Office of the Minister of State for Women’s Affairs؛ 

عداد تقرير إعداد دراسة حول التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي تم إطار إفي  •
                                                                                        العمل الميداني استنادا  إلى اجتماعات مع وزارات، مؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، كما 

 الوطنية.على المشاورات                                           عداد الخطة التشغيلية لتنفيذ الدراسة بناء إتم 

 الجمهورية اللبنانية

المملكة العربية  كتابة التقارير الدولية: تم تدريب الفريق في لجنة المرأة على آلية كتابة التقرير الدولي.
 السعودية

الجمهورية  .توجد ال
اإلسالمية 

 الموريتانية

 الجمهورية اليمنية 

 نرجو التكرم بوضع أمثلة حول: -18

 وتقارير اإلسكوا على المستوى الوطني:االسترشاد بأدلة 

 األسئلة
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عند إعداد تقرير المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد  •
سبتمبر أيلول/تم االسترشاد بالمذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني       عاما  25

 ؛2018

   .مؤشراتلل                                               ماعي على عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وفقا تدقيق واقع النوع االجت •

المملكة األردنية 
 الهاشمية

 ؛دليل حول األهداف العالمية للمساواة بين الجنسين •
 دليل إلعداد االستعراضات الوطنية الطوعية. •

 مان        سلطنة ع 

 دولة فلسطين .دماج منظور المساواة بين الجنسين في االستعراضات الوطنيةرشادات إلإ

 ؛المبادئ التوجيهية لتقدير التكلفة االقتصادية للعنف األسري في المنطقة العربية •
 ؛نموذج اقتصادي لتقدير تكلفة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية •
 ؛دراسات حالة فلسطين ولبنان والعراق :ل تعزيز دور المرأة في حل النزاعات وبناء السالم    س ب  •
 ؛السلطة القضائية في لبنان مشاركة المرأة في •
 .دليل إحصاءات الجنسين في البلدان العربية •

 الجمهورية اللبنانية

المملكة العربية  
 السعودية

الجمهورية  .توجد ال
اإلسالمية 

 الموريتانية

 الجمهورية اليمنية .نعم ويتم االستفادة منها في بعض التقارير الوطنية

----- 


