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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 المرأةلجنة 
 التاسعةالدورة 
 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27-26       عم ان،

 من جدول األعمال المؤقت 13البند 

  المساواة بين الجنسيندعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا 
 وأهداف التنمية المستدامة

 زـموج

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

                                                                  لجنة المرأة التابعة لإلسكوا في دورتها السابعة، التي ع قد ت في مسقط من على طلب        بناء                    المرأة. وقد ش كلت 
الدور الذي تضطلع به اآلليات أهمية من هذا الطلب  نطلق. وي2016اني/يناير كانون الث 21و 20      يوم ي 

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

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين مع بالشراكة  ،األنشطة التي قامت بها اإلسكواهذه الوثيقة تستعرض و
 في سياق تسيير عمل اللجنة ،وجامعة الدول العربية)هيئة األمم المتحدة للمرأة( الجنسين وتمكين المرأة 

توصيات لجنة المرأة إلى طة بها وأولويات عملها ووالمهام المنإلى                         وبناء قدراتها، استنادا   ع عضويتهايوتوس
  .(2017تشرين األول/أكتوبر  5-4 )بيروت،في دورتها الثامنة 

دعم اللجنة االستمرار في      سب ل                                        الع على ما تم  تنفيذه وإبداء الرأي بشأن                             ولجنة المرأة مدعو ة إلى االط 
 الفرعية في الفترة المقبلة.
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 مقدمة

إلسكوا بتشكيل لجنة فرعية لكة في الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة        المشار أوصت الدول األعضاء  -1
النواحي بمتابعة تنفيذ هذه اللجنة ف    كل   ت . وأوصت بأن المرأةشؤون اآلليات الوطنية المعنية ب كبار ممثليمن 

إزاء لوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات الدول األعضاء ب، و2030خطة عام في الجنسين المتعلقة بالمساواة بين 
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ب المعني 5تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهدف 

ع عضوية اللجنة الفرعية لتشمل كافة الدول يتوس ،في دورتها الثامنة ،التابعة لإلسكواقررت لجنة المرأة و -2
جهزة اإلحصائية في عملها بغية تعزيز أوجه التعاون على المستويين إشراك األ، وكذلك المهتمة باالنضمام العربية

 على وجه الخصوص. 5والهدف  ،الوطني واإلقليمي في قياس التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة

 فاقاآلقراءة في        وتقد م ، في هذا اإلطار 2019-2018 في الفترة       م نجزةألنشطة الوتستعرض هذه الوثيقة ا -3
 دعم عمل اللجنة الفرعية.ل المستقبلية

 عملها ومحدداتاللجنة الفرعية  اختصاصات  -    أوال 

                تنفيذا  لتوصيات المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة اللجنة الفرعية        أنش ئت  -4
بهدف متابعة تنفيذ الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في خطة  ،المرأة التابعة لإلسكواالدورة السابعة للجنة 

بالشراكة مع هيئة فائدتها ل           أنشطة دعم  ذ   نف تومهام أمانة اللجنة الفرعية تضطلع ب. واإلسكوا، بوصفها 2030عام 
الموكلة على توفير الدعم للجنة الفرعية لتمكينها من تنفيذ المهام تعمل وجامعة الدول العربية، لمرأة لاألمم المتحدة 

 وتشمل اختصاصات اللجنة الفرعية القضايا التالية:  .إليها

تزويد الدول األعضاء باألدوات والمهارات الالزمة لصياغة السياسات والخطط المتعلقة بقضايا  )أ(
 ؛2030م المساواة بين الجنسين ومراجعتها بهدف تنفيذ خطة عا

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

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

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

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

ة بين إنشاء آليات إقليمية مبتكرة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات للنهوض بالمساوا )ه(
 الجنسين؛ 

النمو عجلة القيادي في دفع  هاتوصيات لتحسين وضع المرأة في المنطقة، وتعزيز دورتقديم  )و(
 المستدام والشامل للجميع؛
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من عد المتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين                                                   تنسيق الجهود المبذولة في متابعة ومراجعة تنفيذ الب  )ز(
 المستويين الوطني واإلقليمي.على  ، وذلك2030خطة عام أبعاد 

 في دورتها الثامنة، عمل وإنجازات اللجنة الفرعية منذ إنشائها، ،استعرضت لجنة المرأة في اإلسكوا قدو -5
 :                          التاليتين بشأن المضي قدما  نيتوصيتالأصدرت و

المستدامة تطوير منهجية عمل اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية  )أ(
المرأة، وتوسيع عضويتها لتشمل كافة الدول العربية شؤون                                                  وس بل استجابتها الحتياجات اآلليات الوطنية المعنية ب

 المهتمة، وإشراك األجهزة اإلحصائية في عملها؛

من أهداف التنمية المستدامة بشكل مستمر، وبناء  5معلومات حول الهدف زويد لجنة المرأة بت )ب(
 .الهدفهذا المتصلة بمؤشرات عن الوفير معلومات القدرات لت

 التعاون  تعزيزو توسيع عضوية اللجنة الفرعية  -       ثانيا  
 مع المؤسسات اإلقليمية والدولية

كل من  بدعوةها ؤشركاوقامت اإلسكوا  )أ((، 5                                               تنفيذا  للتوصية األولى المذكورة أعاله )في الفقرة   -6
تحادية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد جزر القمر وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال اال

 .إلى اللجنة الفرعيةلالنضمام 

في أعمال  وممثالت للمشاركة ممثلينفي الدول العربية تسمية  ئيةجهزة اإلحصااأل من اإلسكوا وطلبت -7
عن األجهزة اإلحصائية في سبع دول عربية في أنشطة اللجنة وممثالت ون اللجنة الفرعية. وقد شارك ممثل

فلسطين دولة                                                                ، هي األردن والجمهورية العربية السورية والسودان والعراق وع مان و2018الفرعية خالل عام 
 ومصر.

التعاون مع المنظمات دائرة توسيع ب ؤهاوشركاقامت اإلسكوا وبهدف االستفادة من الخبرات العالمية،  -8
المؤسسة الدنماركية والمعهد السويدي في اإلسكندرية، و ،من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي        شمل كال لتالدولية 

ومؤسسة  ،والمركز الدنماركي للبحث والمعلومات عن الجندر والمساواة والتنوع )كفينفو( ،لحقوق اإلنسان
 يتم استعراضها في و 2019و 2018في عامي من األنشطة    ا دعدء شركاال. ونظم وستمنستر للديمقراطية

 القسم التالي.

 أنشطة دعم اللجنة الفرعية   -   ا  لثثا

                                                  دعما  لجهود اللجنة الفرعية منذ تأسيسها وخطة العمل ؤها وشركااإلسكوا بذلتها للجهود التي          استكماال  -9
مم المتحدة المعنية بوضع ألجتماع التحضيري للدول العربية قبيل انعقاد الدورة الستين للجنة ااالفي             التي ا قر ت 

للجنة المرأة في  الدورة الثامنةخالل                                   (، واسترشادا  بالمناقشات التي جرت 2016آذار/مارس  3-2)بيروت، المرأة 
 أهدافها.في تحقيق اللجنة الفرعية  لدعمنية ، تم التركيز على بناء القدرات وتطوير األدوات الفوتوصياتها اإلسكوا
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 تنمية القدرات  -ألف

 المحرز بشأن التقدم  ةالطوعيالوطنية  اتعمل لدعم إعداد االستعراض اورشت تقد    ، ع 2018في عام  -10
ورش التلك يلي موجز عن  ما فيو .2019 عام ورشة عمل تكوينية في      ع قدت كما  .2030عام خطة  في تنفيذ

 ومخرجاتها:

لدعم الجهود حول المساواة بين الجنسين لبناء قدرات اللجنة الفرعية  ورشة العمل اإلقليمية األولى )أ(
 أبريل/نيسان 18-17)بيروت،  2030عام خطة إعداد تقارير االستعراض الطوعي الوطني حول في الوطنية 

لمرأة، وجامعة الدول العربية، والمعهد لمع هيئة األمم المتحدة بالشراكة عقدت اإلسكوا هذه الورشة (: 2018
معني رفيع المستوى الالالسياسي للمنتدى         تحضيرا   ،اإلسكندرية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيفي السويدي 

إعداد تقارير في دعم الجهود الوطنية  ت الورشة إلىهدفو .2018نيويورك في تموز/يوليو  بالتنمية المستدامة في
 ريراتقهذه الوتناولت كيفية إعداد  .2030في تنفيذ خطة عام المحرز بشأن التقدم الطوعي  الوطنيستعراض اال
 "االستعراضات الوطنية الطوعيةدليل إعداد " النسخة العربية منللمشاركين        ق د مت وأ. ذلكاألدوات المتوفرة لو

على المستوى الوطني التقارير الدورية وآليات العمل يتناول هيكل ومضمون وهو ، الذي أعدته األمم المتحدة
أصحاب المصلحة المعنيين. مع على المستوى الوطني  2030خطة عام رصد اإلنجازات المحققة في تنفيذ ل

التقارير إعداد في العالم دول العمل فرصة لالطالع على الخبرات المتوفرة في الدول العربية وورشة وفرت و
في جلسات متخصصة خالل  واوبحثومصر،  وقطروالسويد األردن رير اتقالمشاركون على       اط لع. كما الطوعية

 ؛في االستعراضات الوطنية المساواة بين الجنسينإدماج قضايا آلية 

إعداد تقارير في لبناء قدرات اللجنة الفرعية لدعم الجهود الوطنية  ورشة العمل اإلقليمية الثانية )ب(
تشرين  17-16 مصر، )اإلسكندرية، 2030التنمية المستدامة لعام خطة ض الطوعي الوطني حول االستعرا

إلدماج اآلليات الالزمة            ما يتعل ق بلى بناء قدرات أعضاء اللجنة في إهدفت هذه الورشة (: 2018أكتوبر /األول
الدليل لتدريب على محتوى او ،قضايا المساواة بين الجنسين في عملية إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية

العالقة  ، من جهة،ورشة العملتناولت والذي أعدته اإلسكوا لدعم الدول العربية في هذا المجال.  اإلرشادي
اآلليات الدولية للنهوض بأوضاع المرأة من جهة ثانية و ،وأهداف التنمية المستدامة 2030 خطة عامالتكاملية بين 

. أشكال التمييز ضد المرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجينجميع كاتفاقية القضاء على  ،تحقيق المساواة بين الجنسينو
 ،وفي هذا اإلطارالمساواة بين الجنسين. المتصلة بية المستدامة أهداف التنمورشة العمل مؤشرات كما تناولت 

       وا جري  اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأةجامعة الدول العربية وأعدته  ورشة العمل نتائج استقصاءعرضت 
 ؛في إطار أهداف التنمية المستدامةخط األساس إلنجازات الدول       بي نت كما ، 2016أكتوبر في تشرين األول/

تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول اإلقليمية  ورشة العمل التكوينية )ج(
هدفت ورشة  (.2019تشرين األول/أكتوبر  16-15باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )بيروت، 

تيسير و لنهوض بأوضاع المرأةفي ادور التكنولوجيا حول المشاركين والمشاركات لدى لى تعميق المعرفة إالعمل 
تفعيل في إطار مع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستوى الوطني  التعاونالنقاش حول كيفية 

عرض منها  ،من المحاور   ا تناولت ورشة العمل عددو. من مقاصد أهداف التنمية المستدامة (ب) 5المقصد 
، ةتوفير المعلومات ونشر المعرفوالوعي، تعزيز ك فيها،لقضايا التي تسهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ا

المؤشرات إلى رشة العمل وتطرقت و الخدمات الصحية واالجتماعية واالقتصادية وحتى القانونية.إلى وصول الو
األدوار المختلفة للمشاركين  تبجلسة تناول        اخت تمتو ،بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلحصائية ذات الصلة

 . المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانوواألجهزة اإلحصائية  المرأةشؤون اآلليات الوطنية المعنية ب من والمشاركات

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-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%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-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/publications/guidelines-mainstreaming-gender-equality-voluntary-national-reviews
https://www.unescwa.org/publications/guidelines-mainstreaming-gender-equality-voluntary-national-reviews
https://www.unescwa.org/events/regional-workshop-accelerating-achievement-sdg-5-through-icts-0
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 وتبادل المعرفة إنتاج المواد الفنية  -باء

الوطني الطوعي للتقدم المحرز ستعراض تقارير االفي إعداد بناء القدرات رامية إلى في سياق األنشطة ال -11
 ،لمرأة وجامعة الدول العربيةلمع هيئة األمم المتحدة بالشراكة  ،ت اإلسكوا                                 نحو أهداف التنمية المستدامة، طور 

إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في             رشاديا  حول إ      دليال  ،بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطيةو
جوانب ن ع            لمحة معم قة قدم الدليل اإلرشادي وي .ليزيةكواإلنباللغتين العربية  االستعراضات الوطنية الطوعية

 على مستوى األهداف السبعة عشروذلك  ،وأهداف التنمية المستدامة 2030خطة عام المساواة بين الجنسين في 
. البيانات بشأنها الدول في جمع هاالتي تواجهالتحديات ن عومترابطة، مقاصد ومؤشرات ما يتصل بها من و

ن       ويبي   ،إعداد االستعراضات الوطنية الطوعيةحول ويبني الدليل اإلرشادي على الدليل الذي أعدته األمم المتحدة 
. تعراضات الوطنية الطوعية وهيكليتها ومضمونهاآليات إعداد االسجوانب إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في 

 على موقع اإلسكوا.متاحة مرئية مادة تدريبية وك ،مطبوعةبنسخ  رشاديالدليل اإليتوفر و

، حيث تطلب من الدول اإلسكوا جهودها لتشجيع تبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة الفرعيةواصل تو -12
جنة. على سبيل المثال،                       االجتماعات المختلفة لل  خاللتجاربها الوطنية عن مداخالت العروض والاألعضاء تقديم 

كما ساعد . الطوعية ةالوطني                                          ومصر عروضا  حول تجاربهم في إعداد التقاريروقطر عن السودان ون قدم ممثل
على إلقاء الضوء على التجربة السويدية وتبادل  ،اإلسكندريةفي المعهد السويدي عن طريق  ،سويدالالتعاون مع 

 السويد وأعضاء اللجنة الفرعية. مملكة ممثلي التجارب بين

 يةفاق المستقبلاآل  -      رابعا 

تعزيز قدرات أعضاء اللجنة إلى رامي تمويل للمشروع المصادر                               ال يزال العمل مستمرا  للبحث عن  -13
مة ءموا                        . وتتمث ل هذه األهداف في لمشروعالثالثة لهداف األتحقيق ل ،الذي تم عرضه في الدورة الثامنةو ،الفرعية

في مجال وتعزيز القدرات ؛ التنمية المستدامة من أهداف 5االستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة مع الهدف 
لة اسياسات وبرامج فعوضع للمساعدة في فنية وتوفير المراجع والمعارف النوعية وال ؛نيةالتقارير الوطإعداد 

 ومبنية على أفضل الممارسات والتجارب.

. ومن بناء المزيد من الشراكات مع مختلف المنظمات والهيئات العربية والدوليةالعمل لاإلسكوا عتزم تو -14
صياغة سياسات على وتطوير أدوات تساعد الدول األعضاء ا فهأهدااللجنة الفرعية على تحقيق  ةاعدسشأن ذلك م

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

 .بقضايا المؤشرات والتقارير

لجنة لاوبناء قدرات الفني لتوفير الدعم  اإلسكواالتي تبذلها جهود الاالطالع على            مدعو ة إلى لجنة المرأة و -15
                                                                                                          الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، واالتفاق على سبل المضي قدما  في فترة 

 الفني لتعزيز عمل اللجنة الفرعية.على سبل تقديم المزيد من الدعم يما ال س، السنتين المقبلة

----- 
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