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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة المرأة
 الدورة الثامنة

 2017تشرين األول/أكتوبر  5-4بيروت، 

  )أ( من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة في المنطقة العربية 

 سقط في برنامج عمل اإلسكوا، وإعالن مأنشطة النهوض بالمرأة 
 بشأن تحقيق العدالة بين الجنسين، وتوصيات لجنة المرأة

 موجـز

بها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  اضطلعتاألنشطة التي  أبزر هذا التقرير يتناول
توصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السابعة التي بال ، عماًل)اإلسكوا( في مجال النهوض بالمرأة

تنفيذ إعالن مسقط: نحو تحقيق  ويتطرق إلى. 2016كانون الثاني/يناير  21و 20 يوميقدت في مسقط ُع
 .المذكورة العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية، الذي اعتمدته الدول األعضاء في الدورة

 التقرير الدراسات واألبحاث التي أجرتها اإلسكوا في إطار برنامج عملها لفترة السنتين ويشمل 
مواد ؛ واللمساواة بين الجنسينللدعوة في ا ّظمتالتي ُن واألنشطة، واجتماعات أفرقة الخبراء، 2016-2017

فنية لتحسين التواصل مع الجهات المعنية الوطنية واإلقليمية، وتسهيل تبادل المعلومات والعالمية اإل
أيضًا  المنطقة العربية. ويستعرض التقريرالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في في موضوع والخبرات 

بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية و المنفذة بتمويل من خارج الميزانية نشطةالمشاريع الميدانية واأل
 البحوث والمشاريع الميدانية. في أنشأتها اإلسكوا، ويسلط الضوء على الشراكات التي المعنية

 متابعتها. ل واقتراح ما تراه مناسبًاإلى االطالع على هذه األنشطة ولجنة المرأة مدعوة 
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 ـةمقدم

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  التي نفذتهااألنشطة  أبرز يستعرض هذا التقرير -1
 21و 20 يوميفي مسقط  المنعقدة ،توصيات لجنة المرأة في دورتها السابعةعماًل بفي مجال النهوض بالمرأة 

بشأن ، 2017-2016المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين  ، وكذلك األنشطة2016كانون الثاني/يناير 
لخبراء، ودورات تدريبية، ومواد إعالمية. لواجتماعات دراسات وبحوث ومؤتمرات النهوض بالمرأة، من 

االستشارية، وأنشطة اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين في عرض أنشطة التعاون الفني والخدمات وُت
 ( من ب) 5)ب( و 4على لجنة المرأة في تقارير منفصلة في إطار البندين  2030طة التنمية المستدامة لعام خ

 جدول األعمال.

 بين الجنسين ، من موقعها الرائد في قضايا المساواةاإلسكوا في الفترة الفاصلة بين الدورتين، شاركتو -2
مع األجهزة الوطنية  لتنفيذ أنشطة معّينة ت شراكاتأنشأف. شتى في مبادرات تعاون إقليمية ودوليةوتمكين المرأة، 

لمرأة، على غرار وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطين، واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، المعنية با
ومع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية، على غرار هيئة األمم المتحدة ؛ في مصر للمرأة القوميوالمجلس 

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول 
 عاهد األكاديمية، ني والماإلسكندرية. وتعمل اإلسكوا مع منظمات المجتمع المدفي العربية، والمعهد السويدي 

، ومعهد الدراسات (Blessing Foundation) مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، ومؤسسة بليسينغ–بما فيها أبعاد
والمركز الدنماركي لألبحاث والمعلومات حول النوع النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية األمريكية، 

 .(KVINFO)تنوع االجتماعي والمساواة وال

اعتمدت لجنة المرأة في دورتها السابعة "إعالن مسقط: نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة قد و -3
العربية". وخلصت إلى مجموعتين من التوصيات، واحدة موجهة إلى الدول األعضاء والثانية إلى األمانة التنفيذية 

قط والتوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية. أما اإلجراءات التي لإلسكوا. وتتناول هذه الوثيقة تنفيذ إعالن مس
 (.ج) 4الدول ضمن البند فسُتعرض على مندوبي بتوصيات اللجنة  اتخذتها الدول األعضاء عماًل

 تنفيذ إعالن مسقط: نحو تحقيق العدالة   -أواًل
 بين الجنسين في المنطقة العربية

بين الجنسين في المنطقة العربية"  ةلا"إعالن مسقط: نحو تحقيق العد أكدت الدول األعضاء في اإلسكوا في -4
على التزامها بالعمل المشترك على تحقيق العدالة بين الجنسين كأساس لتحقيق التنمية المستدامة واألمن في 

 تبنيضرورة وأقرت بالمنطقة العربية. وأعادت تأكيد التزامها بتنفيذ المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق المرأة، 
بالقضاء المساواة وآليات وطنية فّعالة،  بتكليف: المساءلة شامل للعدالة بين الجنسين يتضمن شقّين أساسيين هجَن

التمييز بين الرجال والنساء. وأكدت الدول األعضاء مسؤوليتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وال سيما على 
ووطنية. ويرد نسين وتمكين جميع النساء والفتيات، باعتباره أولوية إقليمية بشأن تحقيق المساواة بين الج 5الهدف 

 بهذا التقرير. ًامرفقنص إعالن مسقط 

عماًل بمواد من األنشطة دعمًا لجهود الدول األعضاء  بعدٍد 2017-2016اإلسكوا في الفترة  اضطلعتو -5
في تحقيق العدالة بين الجنسين  أساسيًا ًادور تؤديالتي عالن، وال سيما ما يتعلق بتعزيز المؤسسات الوطنية اإل

حال العدالة بين الجنسين في المنطقة حول وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن هذه األنشطة دراسة 
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ودراسة  ؛العربية:التحديات والفرص، تتناول العقبات المؤسسية التي تحول دون المساواة بين الجنسين في المنطقة
والسالم: دور المؤسسات في أوقات السالم والحرب في المنطقة العربية، تحلل دور المؤسسات  األمنو المرأةحول 

لتعزيز قدرات  ًامشروع ت اإلسكواصمموالوطنية في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن. 
تقدير للى تنفيذ مشروع ، وتعمل ععلى الصعيد الوطني المساواة بين الجنسينمنظور المؤسسات على تعميم 

لمساواة بين الجنسين لأنشأت اإلسكوا اللجنة الفرعية و. كلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربيةتال
في  رفةالمع وتداولبناء القدرات وتعزيز التكامل اإلقليمي وتحسين التنسيق  بهدففي خطة التنمية المستدامة، 

 أهداف التنمية المستدامة. من 5 وردم الثغرات لتحقيق الهدفمجال المساواة بين الجنسين، 

 تنفيذ التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا  -ثانيًا

)أ( الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السابعة، جرى تنقيح برنامج عمل اإلسكوا  4عمال بالتوصية  -6
 للمستجدات استجابة النواتج المتوقعةبعض  صياغة عيدتوُأ. 2017-2016في مجال النهوض بالمرأة لفترة السنتين 

بين الجنسين،  ةلاثالثة مواضيع رئيسية: العنف ضد المرأة، والعد ويركز البرنامج علىالتي تشهدها المنطقة. 
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وال سيما  التي يركز عليها أيضًاوالمرأة والسالم واألمن. ومن األولويات 

 الجنسين في المؤسسات العامة. بين المساواةظور من دماجوا، على الصعيدين الوطني واإلقليمي، 5الهدف 

 الدراسات واألبحاث  -ألف

 العنف ضد المرأة -1

 التوصية )ز(

االستمرار في تقييم تأثير النزاع على النوع االجتماعي؛ ودراسة وضع المرأة في ظل النزاعات؛ وقياس األثر 
للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي لدى جميع شرائح المجتمع؛ وإعداد نموذج حول سُبل قياس االقتصادي 

 هذا األثر العتماده كمرجع على المستوى الوطني.

 إجراءات التنفيذ

 للمرأة، بالشراكة مع هيئة األمم المتحدةُينفذ  ضد المرأة، كلفة العنفتلتقدير  إطار مشروع إقليميفي  -7
ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي بالشراكة مع المكتب اإلقليمي لهذه الهيئة  2017ت اإلسكوا في عام عّدأ

 معلومات الدراسة وتقدم. في المنطقة العربيةالمرأة  العنف ضدحول  دراسة، التابع للجامعة اللبنانية األمريكية
وتداعياته االقتصادية  لهاالعائدة حقوق اإلنسان ذا العنف على ه آثار وتتناول بالتحليلالعنف ضد المرأة،  واقع حول

 الدول إلىبتوصيات  الدراسة ختتمتو. صالح السياساتإلأداة ككلفة هذا العنف تأهمية تقدير  وتؤكد واالجتماعية،
كانت و ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية. ،األعضاء

  26و 25 يوميقد في بيروت في اجتماع فريق خبراء ُعموضوع مناقشة  الدراسة هالنتائج األولية لهذ
 .2017كانون الثاني/يناير 

المكتب اإلقليمي -بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ، أصدرت اإلسكواهوفي إطار المشروع نفس -8
. وتتضمن في المنطقة العربية المرأةعنف ضد لل دية واالجتماعيةكلفة االقتصاتالتقدير حول  دراسةللدول العربية 
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 كلفةتالالخطوات األساسية لتقدير وتحدد ، الالزمةالبيانات  ولجمع، كلفةتمقترحاً لحساب هذه النموذجا  اسةرهذه الد
حوار حلقة  في ، إضافة إلى ما هو متاح من بيانات،نموذجهذا ال. وقد جرى استعراض على المستوى الوطني

 .2016تشرين األول/أكتوبر  7قدت في بيروت في ُع

 بين الجنسين ةلاالعد -2

 التوصية )ح(

لجنسين بشكل خاص، بين ااالستمرار في دراسة آليات وُسبل تحقيق العدالة االجتماعية بشكل عام، والعدالة 
 ي واإلقليمي.على المستويين الوطنوالعمل مع الدول األعضاء من أجل نشر المعرفة بقضايا الجنسين 

 إجراءات التنفيذ

 منطقة العربية: التحديات والفرص،حال العدالة بين الجنسين في الحول أصدرت اإلسكوا دراسة  -9
تستعرض التقدم المحرز في المنطقة العربية في التصدي للتمييز ضد المرأة والقضاء عليه، وتبحث في وضع 

. على أساس الجنسلضحايا التمييز  االنتصاف مؤسسية تتيح، وآليات أشكال التمييزآليات للمساءلة لمكافحة 
الجنس في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مع التركيز  على أساسوتتناول الدراسة مشكلة التمييز 

الثغرات المؤسسية التي تعوق تحقيق ى تدابير وسياسات، وتحدد إل تحويلهاعلى التشريعات الموضوعة، وأهمية 
قد في بيروت بين الجنسين في المنطقة. وقد نوقشت النتائج األولية للدراسة في اجتماع فريق خبراء ُع الةلعدا

 .2017أيار/مايو  17و 16 يومي

 بالمساواة بين الجنسيناآلليات المؤسسية للمساءلة في القضايا المتعلقة عن كملت الدراسة بموجز واسُت -10
التزامات الدول باحترام حقوق اإلنسان للمرأة وحمايتها يتناول  ،2017في المنطقة العربية، صدر في عام 

في هذا المجال، وال سيما اآلليات  يسمن المؤسسات التي لديها دور رئي دور أربعلالموجز  ويتطرقوضمانها. 
إلنسان. الوطنية المعنّية بشؤون المرأة، واللجان البرلمانية، ومكاتب أمناء المظالم، والمؤسسات الوطنية لحقوق ا

 المنطقة. بينهما في والعدالةويركز على أهمية تعزيز هذه المؤسسات لسد الفجوة بين الجنسين 

 والسالم واألمن المرأة  -3

 التوصية )و(

 1325مواصلة العمل مع اآلليات الوطنية للمرأة والبرلمانات وسائر الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 
وتوفير التدريب وبناء القدرات لمساعدة الدول األعضاء على وضع الخطط والبرامج ؛ وإعداد الدراسات (2000)

 الوطنية الالزمة لتنفيذه.

 إجراءات التنفيذ

والسالم: دور المؤسسات في أوقات السلم والحرب واألمن المرأة  حول التقرير صدرعمالً بهذه التوصية،  -11
، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وطنية المعنية بالمرأةالأدوار اآلليات  وهو يتناولفي المنطقة العربية، 
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خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في  تنفيذالقطاع األمني، ومنظمات المجتمع المدني في  وأجهزة
على كيفية تغّير واليات وعمليات هذه المؤسسات في أوقات السالم والحرب،  ويركز التقريرالمنطقة العربية. 

 وقشت النتائجمن خالل تحديد هذه الواليات وترسيخها والتعاون بين الوكاالت. وقد ُن لتفعيلهاقدم توصيات وي
 .2016تشرين الثاني/نوفمبر  4و 3 يوميقد في بيروت اجتماع فريق خبراء ُع األولية للتقرير في

 الموجز يتناول ووالسالم. واألمن في موضوع المرأة  2017-2016وصدر موجزان للسياسات في الفترة  -12
في عمليات بناء السالم في الجمهورية العربية السورية  تهامشاركو ور المرأة في عمليات بناء السالم،داألول 

استدامتها. وتزيد من فرص اتفاقات السالم  تحّصن في هذا المجالالمرأة مشاركة  أن زيادة ويؤّكدوليبيا واليمن، 
 إلىالموجز الثاني رق طيتالمنطقة العربية. و وسائرالبلدان الثالثة هذه للعمل في توصيات  إلى ينتهي التقريرو

اآلثار التراكمية  يتناولحيث عدم التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية، على  معًاالنزاع وتغيُّر المناخ وتأثيرهما 
البيئة  في مجالصانعي السياسات لالمرأة والرجل، ويقترح توصيات  الفجوة بينر المناخ التي توّسع للنزاع وتغيُّ

 في جميع مراحل صنع السياسات. المساواة بين الجنسين منظور إدماجبشأن 

 أهداف التنمية المستدامة -4

 التوصية )ب(

وتوحيد ، 2030العمل مع اآلليات الوطنية للمرأة على وضع خطط وطنية لتطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 
المسارات الوطنية واإلقليمية الهادفة إلى تنفيذ هذه الخطط؛ وضمان اتساق األهداف المرتبطة بالمساواة بين 
الجنسين مع كافة االلتزامات الدولية، ال سيما إعالن ومنهاج عمل بيجين؛ وتوفير الدعم الفني والتقني الالزم؛ 

 وإعداد دراسات حول هذا الموضوع.

 إجراءات التنفيذ

ج ُهالُن تتناول 2030حول آفاق المرأة العربية حتى عام ورقة فنية  2017أصدرت اإلسكوا في عام  -13
السياسات العامة وعمليات صنع القرار. وتستعرض في  منظور المساواة بين الجنسين إلدماجوالممارسات الجيدة 

إلى توصيات موّجهة إلى المجتمع ص الورقة التقدم المحرز في البلدان العربية خالل العقود الماضية، وتخُل
 .النسائية، وصانعي السياساتالدولي، والمجموعات 

، أصدرت اإلسكوا موجز سياسات عامة حول تعزيز الشراكات بين الجهات 2016نيسان/أبريل  14وفي  -14
ص الشراكات . ويتناول الموجز خصائ2030المعنية لتحقيق العدالة بين الجنسين وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع  هاالفعالة، ويحدد دور الجهات المعنية المختلفة، بما في
في خطة التنمية المستدامة  جنسينمساواة بين الالخاص، واألمم المتحدة في دعم تحقيق الغايات ذات الصلة بال

 .2030لعام 

ركز موجز آخر حول المرأة العربية والمشاركة االقتصادية على دور األطر الدولية، وتحديدًا خطة يو -15
إلزالة الحواجز  شاماًل قترح نهجًايوأهداف التنمية المستدامة في تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة. و 2030عام 

 .الشأنا هذبقدم توصيات يالتي تعترض مشاركة المرأة في المنطقة العربية، و



E/ESCWA/ECW/2017/IG.1/3(Part I) 

 
-7- 

 

 

أسباب بطالة الشابات في المنطقة ونتائجها، وذلك ضمن موجز  2016واستعرضت اإلسكوا في عام  -16
بطالة الشابات في المنطقة العربية: أسباب وحلول. ويطرح الموجز أمثلة من بلدان عربية حول حول سياسات 
إطار  إلى ما يقررونه من إجراءات إسنادصانعي السياسات  تستدعي مناالنتقال من المدرسة إلى العمل، مشاكل 

 تمكين الشابات وتحقيق المساواة بين الجنسين.لاستراتيجي 

دمج المساواة في الخطة العالمية الجديدة:  حول آخرسياسات  درت اإلسكوا في العام نفسه موجزوأص -17
 المعنيين 2و 1الهدفين  الموجز يستعرضوفي المنطقة العربية.  2و 1 هدفي التنميةالجنسين في تنفيذ المساواة بين 

المنطقة العربية. ات جحسب ما يتالئم مع احتيا، ويقترح تكييفهما المساواة بين الجنسين الفقر والجوع من منظورب
 ويختتم بتوصيات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق هذين الهدفين.

معلومات إحصائية  الذي يقّدم، للمساواة بين الجنسينية كتّيب المالمح اإلقليم 2016عام  وأصدرت اإلسكوا -18
حسب الجنس في مجال السكان، والتعليم، وعدم المساواة،  مستمدة من بيانات ومؤشرات مفصلةعن غربي آسيا 

 المصادر الوطنية وقواعد بيانات األمم المتحدة. والبيانات مأخوذة منوالصحة، وسوق العمل. 

بالتعاون مع المكاتب اإلحصائية  المساواة بين الجنسيناف" إلحصاءات وأصدرت اإلسكوا نشرة "إنص -19
الوطنية. وهي تتضمن أحدث األنشطة والنواتج الوطنية واإلقليمية لتعزيز المساواة من خالل إنتاج إحصاءات 

 .المساواة بين الجنسين

 التمثيل السياسي للمرأة -5

 التوصية )ب(
 ()ورد نصها سابقًا

 التوصية )د(

في السياسات والخطط  منظور المساواة بين الجنسيناالستمرار في تعزيز قدرات اآلليات الوطنية في مجال إدماج 
قنية واالستشارية في والبرامج الوطنية، وأيضًا في "سلسلة إدارة العدالة"؛ وإعداد الدراسات وتقديم المساعدة الت

 هذا المجال.

 إجراءات التنفيذ

دراسة حول التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية، تنظر في تمثيل  2017أصدرت اإلسكوا في عام  -20
جديدة من  الدراسة أشكااًل تستعرضالمرأة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي المجالس المحلية. و

تم الدراسة خَتية. وُتالتمثيل، مثل مشاركة المرأة في محادثات السالم، والحوارات الوطنية، واللجان الدستور
ن، وال سيما في للوفاء بالتزاماتها بشأن المساواة بين الجنسي ، تهدف إلى دعوة الدول إلى تكثيف الجهودبتوصيات

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة بالمعنية  من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 5-5إطار الغاية 
لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة 

 يوميقد في بيروت وقشت النتائج األولية للدراسة في اجتماع فريق خبراء ُعالسياسية واالقتصادية والعامة. وقد ُن
 .2016األول/ديسمبر  كانون 16و 15
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 الفلسطينيةاألوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة  -6

، لهابشأن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة  2003/42عماًل بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  -21
قدَّم إعداد تقرير فني عن وضع المرأة والفتاة في فلسطين. ُي 2003أدرجت اإلسكوا في برامج عملها منذ عام 

في تقرير األمين العام عن حالة المرأة الفلسطينية  ويشكل مساهمة ،التقرير إلى لجنة وضع المرأة في األمم المتحدة
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة والفتاة حول  2017تقريرها لعام أصدرت اإلسكوا وها. لوتقديم المساعدة 

 2014يو تموز/يول من التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في الفترة أبرزالذي يستعرض  الفلسطينية
في مجال المساواة بين  المحققة والتحديات الماثلة ويلقي الضوء على اإلنجازات ،2016حزيران/يونيو إلى 

الحقوق  تحصينالجنسين في األرض المحتلة. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى صانعي القرار بهدف 
 االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمرأة الفلسطينية.

 االجتماعات وورش العمل التدريبية  -باء

 التوصية )ز(
 )ورد نصها سابقًا(

 إجراءات التنفيذ

عقدت اإلسكوا، بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، حلقة نقاش حول نموذج مقترح لتقدير تكاليف  -22
. وشارك في 2016تشرين األول/أكتوبر  7العنف الزوجي ضد المرأة في المنطقة العربية، وذلك في بيروت في 

هذا االجتماع خبراء ومتخصصون في علم االقتصاد واإلحصاءات وقضايا المساواة بين الجنسين، وناقشوا 
 كلفة العنف ضد المرأة.تتقدير  عملية البلدان العربية ونطاق منمجموعات البيانات المتاحة 

  26و 25 يوميوعقدت اإلسكوا اجتماع فريق خبراء حول العنف ضد المرأة، في بيروت  -23
، بالشراكة مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومعهد 2017كانون الثاني/يناير 

الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية األمريكية. وشارك في االجتماع خبراء ومتخصصون 
تقرير حول هذا الموضوع، وأدلوا بتعليقاتهم بشأن أبرز نتائجه ال مسودةفي مختلف المجاالت. واستعرضوا 

 السياسات. على صعيدوالتوصيات المقترحة 

من  2030تنفيذ خطة عام مخصصة لالمنتدى العربي للتنمية المستدامة جلسة  خاللونظمت اإلسكوا  -24
. وتخلل الجلسة مداخالت حول الهدف 2017أيار/مايو  4منظور مراٍع العتبارات الجنسين، وذلك في الرباط في 

من أهداف التنمية المستدامة، أدلى بها ممثلون عن وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية في  5
عرض أحد الخبراء والمغرب، ومنظمة المرأة العربية، واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، واإلسكوا. 

 .من منظور إقليمي الموضوع

وعقدت اإلسكوا، بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطين، والمعهد السويدي باإلسكندرية،  -25
كلفة العنف توالمكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة، اجتماعًا تشاوريًا وطنيًا حول تقدير 

وهدف . 2017آب/أغسطس  1وتموز/يوليو  31 والذي عقد في عمان يومي، في فلسطين الزوجي ضد المرأة
إلصالح السياسات. وناقش المشاركون  محفزككلفة العنف ضد المرأة تتقدير راء حول االجتماع إلى توحي اآل

 .فلسطين دولةكلفة، وحددوا وسائل اختباره في تنموذج تقدير ال
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 التوصية )ح(
 )ورد نصها سابقًا(

 إجراءات التنفيذ

عقدت اإلسكوا اجتماع فريق خبراء حول وضع العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية، وذلك في  -26
. وحضر االجتماع مجموعة من الخبراء المعروفين في المنطقة الستعراض 2017أيار/مايو  17و 16 يوميبيروت 

االجتماع  وكانلسياسات. مسودة دراسة حول الموضوع، وتقييم أبرز نتائجها والتوصيات المقترحة في مجال ا
 العدالة بين الجنسين. في مجالفرصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات 

 التوصية )و(
 )ورد نصها سابقًا(

 إجراءات التنفيذ

 لألبحاث والمعلومات حولنظمت اإلسكوا، بالشراكة مع الجامعة اللبنانية األمريكية والمركز الدنماركي  -27
، مؤتمرًا دوليًا "نحو رفع أولوية المرأة واألمن والسالم على (KVINFO) والتنوعوالمساواة النوع االجتماعي 

. وكان هدف هذا المؤتمر إثراء 2016آب/أغسطس  10إلى  8من في الفترة األجندة العربية"، وذلك في بيروت 
سات الوطنية قضايا المرأة والسالم واألمن في المنطقة العربية. وناقش المشاركون أدوار المؤس فيالنقاش 

ووالياتها في االستجابة لقضايا المرأة والسالم واألمن في المنطقة العربية؛ ودور المرأة في عمليات السالم الحالية 
. وخُلص المؤتمر والخطوات المستقبليةفي العديد من البلدان العربية؛ والنجاحات، والقيود، والِعَبر المستخلصة، 

وية قضايا المرأة والسالم واألمن على األجندة العربية"، الذي دعا إلى نموذج إلى "نداء بيروت للعمل: رفع أول
جديد إلشراك النساء في مبادرات السالم واألمن في المنطقة. ويتضمن هذا النموذج إضفاء الطابع المحلي على 

ت المعنية بقضايا الشراكا وترسيخأجندة المرأة والسالم واألمن، وتعزيز دور المرأة في أوقات السلم والحرب، 
 .في المؤسسات المرأة والسالم واألمن

والسالم: دور المؤسسات في أوقات السلم واألمن المرأة  وعقدت اإلسكوا اجتماع فريق خبراء حول -28
. واستعرض المشاركون 2016تشرين الثاني/نوفمبر  4و 3 يوميوالحرب في المنطقة العربية، وذلك في بيروت 

دراسة حول الموضوع، وناقشوا أبرز نتائجها والتوصيات المقترحة في مجال السياسات في االجتماع مسودة 
 لتحسين دور المؤسسات في تعزيز قضايا المرأة والسالم واألمن في المنطقة العربية.

 التوصيتان )ب( و)د(
 )ورد نصهما سابقًا(

 إجراءات التنفيذ

ي للمرأة في المنطقة العربية، وذلك في بيروت عقدت اإلسكوا اجتماع فريق خبراء حول التمثيل السياس -29
. وشارك في االجتماع خبراء وأكاديميون ومتخصصون في قضايا 2016كانون األول/ديسمبر  16و 15 يومي
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هذا الموضوع. وناقشوا النهج، واإلطار التحليلي،  حولالمساواة بين الجنسين، واستعرضوا مسودة دراسة 
 السياسات. بشأن التحليل والنتائج والتوصيات المقترحة على. كما أدلوا بتعليقاتهم والمنهجية المعتمدة في الدراسة

 التوصية )ي(

تعزيز الشراكة مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية األخرى، ال سيما جامعة الدول العربية ومنظمة 
 طيد التنسيق معها.المرأة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي وهيئات المجتمع المدني، وتو

 إجراءات التنفيذ

، بالشراكة مع المكتب اإلقليمي 2016آذار/مارس  3و 2 يوميعقدت اإلسكوا اجتماعًا إقليميًا في بيروت  -30
الستين للجنة وضع تحضيرًا النعقاد الدورة للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية، 

المرأة لتحديد األولويات بالمرأة. والتقى في هذا االجتماع المنعقد على يومين ممثلون عن اآلليات الوطنية المعنية 
 يقة الموقف العربي في هذا الصدد.اإلقليمية وتوحيد المواقف بشأن جدول أعمال تلك الدورة. كما أعّدوا وث

ألمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل حول مؤشر المساواة بين الجنسين، وعقدت اإلسكوا، بالشراكة مع هيئة ا -31
. وكان 2017أيار/مايو  25و 24يومي حضرها ممثلون عن اللجان اإلقليمية في األمم المتحدة، وذلك في بيروت 

نسبة تنفيذ مؤشر للمساواة بين الجنسين، يتألف من أربع فئات ويتيح تتّبع  فيالهدف من الورشة تبادل الخبرات 
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتتّبع الموارد هو أحد لاألموال المخصصة من ميزانية المنظمة 

 مؤشرات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين.

 مجموعات المواد اإلعالمية، والمنشورات اإللكترونية،   -جيم
 واألنشطة األخرىوالرسائل اإلخبارية، 

أعّدت اإلسكوا أدوات للتواصل، ونّظمت الفعاليات التالية للتوعية باألولويات اإلقليمية المراعية للمساواة  -32
 بين الجنسين في تنفيذ إعالن مسقط وتوصيات لجنة المرأة.

 2017و 2016االحتفال باليوم الدولي للمرأة في عاَمْي  -1

، نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع معهد الدراسات النسائية في 2016مناسبة اليوم الدولي للمرأة في عام في  -33
: نحو تحقيق 2030"الكوكب مناصفة بحلول عام  العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية األمريكية، احتفااًل بعنوان

. وافُتتح االحتفال بكلمات ألقاها كل من األمينة التنفيذية لإلسكوا، ونائبة رئيس الجامعة المساواة بين الجنسين"
ووجهان اللبنانية األمريكية لشؤون الطالب، وسفير النوايا الحسنة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في المنطقة العربية، 

العنف المنزلي، وفيلم وثائقي عن حقوق المرأة، من األوساط الفنية. كما تخّلل االحتفال أداء مسرحي عن  بارزان
إلى المرأة العربية، ومعرض صور حول العنف ضد المرأة. ونظمت الالجئات على هامش  ُمهدىوأداء موسيقي 

 االحتفال معرضًا ألعمال التطريز وللمنتجات الغذائية العضوية. وقبل االحتفال، ُأطلَقت حملة توعية بعنوان 
 ص نجاح لسيدات من العالم العربي.رسائل حول المساواة بين الجنسين ولعرض قص "هل تعلم؟" إليصال
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، نظمت اإلسكوا احتفاالً بعنوان "تمكين المرأة تمكينٌ لألمم: 2017مناسبة اليوم الدولي للمرأة في عام في و -34
كما تخلل االحتفال كلمات  ". وُألقيت بهذه المناسبة كلمة بالنيابة عن األمين العام لألمم المتحدة.الجرأة للتغيير

لألمينة التنفيذية لإلسكوا، وألول وزير دولة لشؤون المرأة في لبنان، ولشخصية لبنانية بارزة، تلتها عروض 
موسيقية ومسرحية وشريط مصّور باللغة العربية حول العنف ضد المرأة. وُنظم على هامش االحتفال معرض 

، ومعرض فني. وفي ختام الحفل، عقدت اإلسكوا (Blessing Foundation) حرفي بالتعاون مع مؤسسة بليسينغ
عدد من النساء ل نجاح تها إعالمية بارزة وتناولت قصصحلقة حوار بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، قدم
 الرائدات في الحياة العامة وقطاع األعمال في المنطقة.

 ةضد المرأستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف  -2

بهدف  2016في عام  ضد المرأةنظمت اإلسكوا حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف  -35
هيئة األمم المتحدة للمرأة، المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ل ا العنف ضد المرأة، وبالشراكة معالتوعية بقضاي

لنسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، ومعهد الدراسات ا -وأبعاد
األمريكية. وشملت الحملة ثالثة أحداث: )أ( مسابقة فيديو بعنوان "كيف يمكن وضع حد للعنف ضد المرأة؟"، 

كلفة تتشرين الثاني/نوفمبر؛ )ب( وحلقة نقاش حول تقدير  25إلى  10موّجهة إلى الشباب في المنطقة العربية، من 
تأمين كانون األول/ديسمبر، لتوعية الرأي العام وتحفيز العمل على  9ضد المرأة في المنطقة العربية، في العنف 

من قانون  522مساحات آمنة لجميع النساء؛ )ج( وحملة تحت شعار "األبيض ما بيغطي االغتصاب" إللغاء المادة 
 كانون األول/ديسمبر. 10العقوبات اللبناني، في 

 الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة على هامشحدث  -3

نظمت اإلسكوا، بالشراكة مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة، واللجنة  -36
، حدثًا في مصر صندوق األمم المتحدة للسكانلمرأة في مصر، والوطنية األردنية لشؤون المرأة، والمجلس القومي ل

كلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية، وذلك على هامش الدورة الحادية والستين تقدير الجانبياً حول ت
. وناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ووكاالت 2017للجنة وضع المرأة، في نيويورك في آذار/مارس 

 صالح السياسات.إل كآلية فكلفة العنتاألمم المتحدة، والدول األعضاء في اإلسكوا، أهمية تقدير 

 في أهداف التنمية المستدامة بالمساواة بين الجنسينلقة عالمت دليل المقاصد -4

أهداف األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين الذي يبرز ترابط  يتناولوضعت اإلسكوا دلياًل  -37
ورة في منهاج عمل بيجين. وسيساعد هذا مع الغايات المذك 2030طار أجندة في إالتنمية المستدامة المعتمدة حديثًا 

 ةالمراعيالتقارير، وإعداد خطط التنمية الوطنية واالستراتيجيات  من أعباء إعدادتخفيف الالدليل العملي على 
 ة العربية.واستعراضها في المنطق للمساواة بين الجنسين

 شبكات التعلم اإللكتروني -5

المعلومات بين أصحاب المصلحة في مجال تمكين المرأة لنشر إلكترونيتين أنشأت اإلسكوا شبكتين  -38
وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتتيح هاتان المنصتان لممثلي الحكومات، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني 

 الجنسين واألحداث المرتبطة بها. الوصول إلى الموارد، وقواعد البيانات، والمعلومات حول قضايا المساواة بين



E/ESCWA/ECW/2017/IG.1/3(Part I) 

 
-12- 

 

 

 ة مواد إعالمية للدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوامجموع -6

أعدت اإلسكوا مجموعة مواد إعالمية للمشاركين في الدورة الثامنة للجنة المرأة، شملت ملصقًا ووثيقة  -39
إحصاءات عن أبرز المؤشرات المتعلقة بوضع المرأة في البلدان العربية، ومنها مؤشرات التعليم،  للتداول تتضمن

 ، والمشاركة االقتصادية والسياسية.والصحة

 المشاريع الميدانية واألنشطة الممولة من خارج الميزانية  -دال

 كلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربيةتتقدير ال -1

 التوصية )ج(

في كافة المجاالت التعاون مع اآلليات الوطنية في تقديم مقترحات لتعديل القوانين والسياسات واألنظمة التمييزية 
 وعلى جميع الُصُعد، والتنسيق مع هذه اآلليات في عمليات الرصد ومتابعة التقارير.

 التوصيتان )ز( و)ي(
 )ورد نصهما سابقًا(

 إجراءات التنفيذ

كلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية، تأعدت اإلسكوا مشروعًا إقليميًا حول تقدير ال -40
ونفذته بالشراكة مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة، وذلك لمساعدة الدول األعضاء 

. والهدف 5.3و 5.2، 5.1من أهداف التنمية المستدامة، وال سيما المقاصد  5على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ الهدف 
كلفة العنف لما له من أهمية ت، هو بناء قدرة الدول العربية على تقدير ُينفذ على مرحلتين من هذا المشروع، الذي

، على هامش 2017تشرين األول/أكتوبر  4في تغيير السياسات. وقد ُأطلَقت المرحلة األولى من المشروع في 
 الدورة الثامنة للجنة المرأة.

حول وضع المرأة العربية والعنف ضد المرأة،  اسةردلة األولى إعداد دراستين: )أ( وتضمنت المرح -41
الذي أظهر أن العنف ضد المرأة ظاهرة متمادية في المنطقة العربية رغم ما تحقق من تقدم في سّن تشريعات 

منطقة العربية، كلفة العنف الزوجي ضد المرأة في التللمساواة بين الجنسين؛ )ب( ودراسة حول تقدير  داعمة
 التي عرضت نموذجًا لقياس التكاليف االقتصادية لهذا العنف.

رى فيها اختبار النموذج االقتصادي في دولة فلسطين، فقد سيجأما المرحلة الثانية من المشروع، التي  -42
ومكتب من خالل العمل الميداني بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة في فلسطين،  2017ُأطلَقت في نيسان/أبريل 

عدة اجتماعات مع الجهات المعنية الحكومية،  عقدالعمل الميداني  شملقد هيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين. و
والمنظمات غير الحكومية، ووكاالت األمم المتحدة، واألوساط األكاديمية لمراجعة مجموعات البيانات المتاحة 

كلفة. وقد ُأقرت تفي مختلف الوزارات والدراسات االستقصائية الوطنية التي يمكن االستناد إليها في عملية تقدير ال
لعمل الميداني في اجتماع تشاوري وطني، ُعقَد بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة وهيئة األمم المتحدة نتائج ا

 تموز/يوليو  31للمرأة )المكتب اإلقليمي للدول العربية ومكتب الهيئة في فلسطين(، وذلك في عّمان في 
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اعُتمدت في تقرير وطني حول كلفة العنف، ت. وخُلص االجتماع إلى خارطة طريق لتقدير 2017آب/أغسطس  1و
 الموضوع.

من المشاورات الوطنية اإلسكوا مع المعهد السويدي باإلسكندرية لتعميم الدروس المستفادة  تعاونتوقد  -43
ساب التكلفة الفلسطينية وافضل الممارسات العالمية.  وفي هذا اإلطار، عقدت اإلسكوا اجتماعًا تشاوريًا حول ح

وقد شملت إلشراك الدول في تلك العملية.  2017ة في تشرين الثاني/نوفمبر المرأ االقتصادية للعنف ضد
 قليمية عرضًا لتجربة السويد والبيرو لحساب تكلفة العنف ضد المرأة.االالمشاورات 

 المؤسسات العامة إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين ضمن -2

 التوصية )ھ(

في كافة أنشطتها وهياكلها  المساواة بين الجنسينإدماج منظور  مؤازرة األمانة التنفيذية في جهودها الرامية إلى
اإلدارية، وإلى تعزيز ريادتها لهذه العملية داخل منظومة األمم المتحدة؛ والعمل مع اآلليات الوطنية للمرأة لتنفيذ 

في المؤسسات العامة؛ وإنشاء إطار عربي لقياس التقدم  المساواة بين الجنسينمشروع تعميم مراعاة منظور 
على  المساواة بين الجنسينباتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة؛ والعمل على تعميم منظور 

 مستوى المؤسسات الحكومية.

 إجراءات التنفيذ

المؤسسات العامة، يهدف  ضمن ينمنظور المساواة بين الجنس إدماجتنفذ اإلسكوا حاليًا مشروعًا حول  -44
إلى وضع أول إطار للمساءلة بهدف قياس التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة في 

فضل بين سائر الناجحة بصفتها المنظمة ذات األداء األالمنطقة العربية. وسيستند هذا اإلطار إلى تجربة اإلسكوا 
ي تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين. أعضاء منظومة األمم المتحدة ف

منظور المساواة  إدماجوسيتيح هذا المشروع لآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة دعم المؤسسات الحكومية في 
 .القوانين المرعيةفي عملها من خالل تعديل اإلطار وتطبيقه بما يتوافق مع السياق الوطني و بين الجنسين

المالحظات التقنية لخطة العمل بشأن المساواة بين ويعتمد المشروع نهجًا تشاركيًا. فقد ترجمت اإلسكوا  -45
إلى اللغة العربية بالشراكة مع المجلس األعلى للمرأة في البحرين. وعقدت ورشة عمل إقليمية حول  الجنسين
سسات العامة، بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، وذلك المؤ في منظور المساواة بين الجنسين دمجمشروع 

الدول  احتياجاتوتعديلها بما يلّبي  المالحظاتصيغة هذه ، لمراجعة 2016في بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 
أصدرت اإلسكوا اإلطار العربي الموحد لقياس التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في من ثم العربية. و

ؤسسات العامة. وفي المرحلة التالية من المشروع، تعاونت اإلسكوا مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع الم
لتجربة هذا  لهيئة األمم المتحدة للمرأة، لتقديم الدعم المالي والفني إلى اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

للمساواة بين مراع  تشاركيتدقيق العمل على اجراء أول  بدأ، 2017في أيار/مايو . واإلطار على مستوى اللجنة
توصيات ال. وتضمن التقرير النهائي أبرز نتائج التقييم والممارسات الجيدة، وةاللجن على مستوى الجنسين

 . 2020-2017خططًا عالجية للفترة  على إعداد اللجنة الوطنية األردنية وعملتوإجراءات لتحسين األداء. 
في القدرات. وستنظم اإلسكوا وهيئة األمم  النواقصعم المالي إلى اللجنة الوطنية األردنية لسّد بعض كما ُقدم الد

 .لتقديم المساعدة والمشورة التقنيةالمتحدة للمرأة بعثات متابعة 
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ثالث ورش عمل إقليمية لبناء قدرة الدول األعضاء على تنفيذ  عقدالمشروع المستقبلية  أنشطةوتشمل  -46
 السياق الوطني لكلحسب  على طلب الدول لتعديل اإلطار المساعدة التقنية بناًء وتقديم ،ت اإلطاربعض مؤشرا

 .بلد وتطبيق مؤشراته

 تعزيز العدالة االجتماعية في المنطقة العربية -3

 التوصية )د(
 )ورد نصها سابقًا(

 إجراءات التنفيذ

مختارة، ممّواًل من حساب األمم  عربية بلدانتنفذ اإلسكوا مشروعًا حول تعزيز العدالة االجتماعية في  -47
قدرة الدول األعضاء على تنفيذ مبادئ العدالة االجتماعية هو بناء المتحدة للتنمية. والهدف من هذا المشروع 

وسيتم وضع وتطبيق أدوات في االستراتيجيات والبرامج اإلنمائية الوطنية.  ودمجهاوالمساواة بين الجنسين، 
في المؤسسات العامة.  دماج مفهوم المساواة بين الجنسينوإاغة سياسات الحماية االجتماعية صيتشاركية من أجل 

الهيئات و ،التعاون بين الجهات المحلية والحكومات المركزية، والمجتمع المدني توطيدوسيساعد المشروع على 
 .اإلقليمية والدولية المعنية
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 المرفق

 الجنسين في المنطقة العربيةعالن مسقط: نحو تحقيق العدالة بين إ

رأة في المنطقة ، الوزيرات والوزراء ورئيسات ورؤساء وممثالت وممثلو اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمنحن
نعقدة الُم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(ن في الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة لالعربية، المجتمعي
، نؤكد التزامنا بالعمل المشترك على تحقيق العدالة بين الجنسين كأساس لتحقيق 2016كانون الثاني/يناير  21-20في مسقط بتاريخ 

 التنمية المستدامة والسالم واألمن في منطقتنا العربية؛

والمدنية، والسياسية للمجتمع على كافة أن المشاركة الكاملة للمرأة في الشؤون االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية،  ندرك
 المستويات تتطلب مساواة في توزيع األدوار بين المرأة والرجل في األسرة وفي المجتمع بأكمله؛

التأكيد على مسؤوليتنا في العمل على الوفاء بالتزامنا بتنفيذ االتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق المرأة، بما فيها  ونعيد
لحقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، وإعالن ومنهاج عمل بيجين، اإلعالن العالمي 

: المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في 2000والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة "المرأة عام 
 والقرارات األخرى المتعلقة بالمرأة  (2008) 1820و (2000) 1325مجلس األمن الدولي  القرن الحادي والعشرين"، وقرارا

 واألمن والسالم؛

واألهداف المرتبطة بها التي اعتمدها قادة العالم في أيلول/سبتمبر  2030باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  ونرحب
والتنمية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في منطقتنا ، باعتبارها خطة تنموية متكاملة تدفع عجلة التقدم 2015

العربية، كما نرحب باعتماد الدورة الوزارية الثامنة والعشرين لإلسكوا "إعالن تونس" حول العدالة االجتماعية في المنطقة العربية 
 لة كهدف أساسي لسياسات التنمية؛بما يعكسه من التزام سياسي يدفع السياسات الهادفة إلى تحقيق العدا

، وخاصة الهدف 2030أن على عاتقنا وعاتق جميع الجهات المعنية تقع مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ونؤكد
 المتعلق بالمساواة بين الجنسين والغايات ذات الصلة ووضعها على سلم أولوياتنا الوطنية واإلقليمية؛

دم الملموس الذي أحرز نحو تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، ال يزال هناك قدر كبير من أنه بالرغم من التق وَنلحظ
 هج مجزأ لتحقيق العدالة بين الجنسين يغفل كافة عناصر هذا المفهوم بمضمونه الواسع؛التمييز ضد المرأة، بسبب اعتماد َن

 وخاصة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛ أن منطقتنا العربية بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني أيضًا َنلحظو

كافة أشكال اإلرهاب والنزاعات المسلحة واالحتالل اإلسرائيلي التي تنعكس سلبًا على أوضاع النساء بصورة  وندين
 عامة، وتحول دون تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية؛

 تطبيق المساءلة من خالل إيجاد  (1)يتضمن شقّين أساسيين: بضرورة تبني مفهوم شامل للعدالة بين الجنسين  ونقر
تحقيق المساواة من خالل إلغاء كافة أشكال التمييز بين  (2)آليات وطنية فّعالة للمحاسبة تضمن الحد من اإلجراءات التمييزية؛ 

 الرجال والنساء؛

ة بين الجنسين وفقًا لمفهومها الشامل متضمنًا تحقيق على التزامنا باتخاذ التدابير واإلجراءات التالية لتحقيق العدال ونؤكد
 المساواة بين الرجل والمرأة وتطبيق المساءلة:

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطبيق بنود المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بتحقيق المساواة وإلغاء التمييز والتي  -1
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(؛ صّدقت عليها الدول األعضاء، ال سيما اتفاقية القضاء
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 العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية واإلقليمية التي صّدقت عليها الدول األعضاء،  -2
 بما يكفل إلغاء التشريعات التمييزية كافة؛

 والفتيات وتنفيذها على أرض الواقع؛تخذة في مجال حماية النساء جوة بين القوانين واإلجراءات الُمسد الف -3

مأسسة وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع االستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج  -4
 والميزانيات الوطنية؛

 إدراج منظور النوع االجتماعي في "سلسلة إدارة العدالة" بما يكفل وصول المرأة إلى ُسبل االنتصاف؛ -5

عمل وطنية وإجراءات ملموسة لتعزيز أسس السالم، ودعم المشاركة الفاعلة للمرأة العربية في إيجاد  وضع خطط -6
 األطر الالزمة لوقايتها وحمايتها من العنف والنزاعات؛

توفير اإلحصاءات والبيانات والمؤشرات المصنفة حسب الجنس لضمان عملية المتابعة والتقييم، وتوفير الموارد  -7
 شرية الالزمة لذلك؛المالية والب

دعم التعاون بين الدول العربية لتشجيع االجتهادات المستنيرة بهدف تحقيق العدالة بين الجنسين من خالل تعزيز  -8
 االتساق بين مفهومي العدالة والنوع االجتماعي في الخطاب الديني؛

 بناًء على هذا المفهوم الشامل للعدالة  من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، ونطلب
بين الجنسين، االستمرار في تقديم الدعم الالزم للدول األعضاء مع التركيز على مجاالت رفع الوعي، وبناء القدرات، وإجراء 

 الدراسات التحليلية؛

بالدور الهام الذي تقوم به اإلسكوا في مجال تحقيق العدالة بين الجنسين، ونحث مركز المرأة في اإلسكوا على  ُنشيدو
 مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في المنطقة العربية لضمان تحقيق هذا الهدف.
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