
09-0490 

E األمم المتحدة 
 
Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/7 
13 November 2009 
ORIGINAL: ARABIC 

 المجـلس
 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
 

  لجنة المرأة
  الدورة الرابعة

  2009تشرين األول/أكتوبر  23- 21، بيروت
 

  رـتقري
  

  الرابعةلجنة المرأة عن دورتھا 
  2009تشرين األول/أكتوبر  23-21 بيروت،

  

 موجـز
  

الرابعة تحت ) دورتھا اإلسكواعقدت لجنة المرأة التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (  
األول/أكتوبر تشرين  23إلى  21" في الفترة من تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية" شعار

2009.  
  

.  ففي المحور األول، ثالثة محاور رئيسيةلجنة المرأة في دورتھا الرابعة على أعمال  وتوّزعت  
د أبرز جرى تحدي، و15التقرير العربي الموّحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجين: + المجتمعون ناقش 

ذ منھاج عمل بيجين ونتائج الدورة تنفيعلى لعمل المرتبطة باالعقبات والتحديات واآلفاق المستقبلية 
الثاني، ناقش المجتمعون موضوع في المحور و الً. كامتنفيذاً  االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
بھدف  في المجال االقتصادي ھاالعقبات التي تعترض طريقو ،تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية
 على الثالث  المحورورّكز   .في النشاط االقتصادي ة المرأةإزالتھا والعمل على رفع نسبة مشارك

استعرض تقرير األمين التنفيذي عن التقدم المحرز في حيث متابعة توصيات الدورة الثالثة للجنة المرأة، 
- 2010 العمل المقترح لفترة السنتين وكذلك برنامج الثالثة للجنة المرأة، ةالدور منذالمرأة ب مجال النھوض

  في مجال النھوض بالمرأة. 2011
  

   ً للتوصيات التي صدرت عن الدورة وأھم النقاط التي تطرقت إليھا  ويتضمن ھذا التقرير عرضا
 المناقشات في إطار كل بند من بنود جدول األعمال.

  
  المحتويات
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  مقدمة
  
بقرار  الً ، عم2009تشرين األول/أكتوبر  23إلى  21الرابعة في الفترة من عقدت لجنة المرأة دورتھا   - 1

الذي اعتمده المجلس  2003نيسان/أبريل  17) المؤرخ 22-(د 240اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
بشأن إنشاء لجنة  2004تموز/يوليو  18المؤرخ  2003/9االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 

تعقد اجتماعاتھا مرة كل سنتين ابتداء من عام (اإلسكوا) للمرأة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
2004 ً ً  ، على أن تعقد اجتماعا األولى التأسيسية يومي  تھادوراللجنة .  وقد عقدت 2003قبل نھاية عام  تأسيسيا

في بيروت،  2004تموز/يوليو  10إلى  8الثانية في الفترة من  تھا، ودور2003كانون األول/ديسمبر  5و 4
  .في أبو ظبي 2007آذار/مارس  15و 14يومي الثالثة و
  

  لرابعةاالتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتھا   -أوالً 
  
تحسين حالة حول  2007 األول/ديسمبر كانون 18المؤرخ  62/136استنادا إلى قرار الجمعية العامة   - 2

بناء على إعالن بيروت و ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المرأة في المناطق الريفية،
، قررت في دورتھا الثانيةم، الذي اعتمدته لجنة المرأة للمرأة العربية عشر سنوات بعد بيجين: دعوة إلى السال

  القرار الوارد نصه في المرفق التالي. اعتمادلجنة المرأة 
  

  مرفق
  

  تنفيذ منھاج عمل بيجين في الدول العربيةمتابعة  بشأن قرار
 15بيجين +  :بعد خمسة عشر سنة

 
  ،آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنةلجنة المرأة في  إن  

  
ير   ى  إذ تش رارإل ة اق ة العام ؤرخ  60/140ت الجمعي انون  16الم مبر ك    ،2005األول/ديس

  ،2007 كانون األول/ديسمبر 18المؤرخ  62/136، و2006كانون األول  19المؤرخ  145/ 61و
  

   ً ى  إذ تشير أيضا رار المجلس االقتصاديإل اعيو ق ؤرخ 48/2005 االجتم و  27 الم  2005تموز/يولي
ؤتمرات  ائج الم قين لنت املين والمنس ة المتك ذ والمتابع ي التنفي اعي ف ادي واالجتم س االقتص أن دور المجل بش

  الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدھا األمم المتحدة،
  

في  15منھاج عمل بيجين +إعالن و بتقارير حول وضع المرأة العربية وتقييم تنفيذ وقد أحيطت علماً◌ً   
ة االجتمااللجنة االقتصادية وسيما التقرير العربي الموحد الصادر عن  الالدول العربية،  يا وجامع ة لغربي آس عي
  ،الدول العربية

  
ين تالحظ وإذ   دير بع ة نحو تطبيق اا التق ه المنطق ذي أحرزت دم ال ا في إعالن لتق د بھ إللتزامات المتعھ

ة ومنھاج عمل بيجين، و ة العاونتائج الدورة االستثنائية الثالث ةالعشرين للجمعي ال سيما في موضوع الصحة ، م
ذا ألاه ستبيان الذي وجھتالحسبما أوضحته ردودھا على اوالتعليم،  ى الحكومات بھ م المتحدة إل ة لألم ة العام مان

  ،الشأن
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رة في متلإلنجازات التي ا وإذ تعرب عن ارتياحھ   رأةحققت في السنوات األخي ين الم في  وضوع تمك
رأة والمنطقة العربية، و دة لصالح الم ة التي شملت إصدار تشريعات جدي ى اتفاقي ة عل تصديق تسعة عشر دول

  التحفظات على بعض بنود االتفاقية، بعض الدول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب
  

ا   الغ قلقھ دھور ا إزاء وإذ تعرب عن ب ة وت ياستمرار الحروب والنزألوضاع األمني  اعات المسلحة الت
  تؤثر سلبا على وضع المرأة بشكل عام، وموضوع التمكين والتنمية البشرية المستدامة بشكل خاص،

  
الغ عن تعرب وإذ   ا ب ً  قلقھ اة االقتصادية والسياسية استمرار ضعف مشاركإزاء  أيضا رأة في الحي ة الم

ديات في موو ين استمرار وجود تح يم، وضوع تمك ات من التعل ة، وتسرب الفتي ل تفشي األمي رأة مث ر، الالم فق
ة باإلضافة إلى بع ،التمييز في بعض التشريعاتوالبطالة، والعنف ضد المرأة، و ادات االجتماعي د والع ض التقالي

  السلبية،
  

درك ضرورة   ف ال وإذ ت رأة وتكثي ين الم ى تمك ة إل ود الرامي اواة بجھ توى المس ى مس ين عل ين الجنس
  ،لحكومات والمجتمع المدني ومنظمات األمم المتحدةا

  
ة االقتصادية  15حول تنفيذ منھاج عمل بيجين + التقرير العربي الموحد  تعتمد  -1   الصادر عن اللجن

يقدم  ذي س ة ال دول العربي ة ال يا وجامع ا واالجتماعية لغربي آس ورك في دورتھ رأة في نيوي ة وضع الم ى لجن إل
  ،2010ذار/مارس الرابعة والخمسين في آ

  
  :ما يلي إلى األعضاء البلدان تدعو  -2  

  
نصاف والعدالة بين إلاإلرادة السياسية التي تدعم وتعزز المساواة وا أھمية دورعلى تأكيد ال  (أ)  
واعتبار موضوع  ،ستراتيجيات والبرامج التنمويةالفي السياسات وا، وإدماج النوع االجتماعي الجنسين

  الوطني واإلقليمي؛ ينالنھوض بالمرأة أولوية على الصعيد
  

والبرامج واآلليات الوطنية المخصصة للسياسات  العمل على زيادة الموارد المالية والبشرية  (ب)  
  وربط ھذه الميزانيات بالميزانية العامة؛ ،المعنية بالمرأة

  
وضمان الحاكمية الرشيدة  ،العام والخاص ينتحقيق اإلصالح اإلداري في القطاع ىالعمل عل  (ج)  

  توظيف المرأة وتدرجھا؛فرص  لتوفيربھما 
 

التي مختلف المشكالت  يضمن حلّ  لتوزيع عاد لتحقيقالتنسيق بين الجھات التمويلية األجنبية   (د)  
  ؛ھنفئاتعلى اختالف  النساءتواجھھا 

  
في السياسات النوع االجتماعي ملين في اآلليات الوطنية في مجال إدماج بناء قدرات العا  )ھ(  
حقوق المرأة ، وفي سياسات التنمية النوع االجتماعياج مإشراك الرجال وتدريبھم على عملية إدو الوطنية؛

  بشكل عام.
 
  

لمشكالت معالجة االمجتمع المدني في ركة الجمعيات األھلية النسائية ومشاالتعامل مع البرلمان، و  (و)  
  التي تواجه تقدم المرأة؛
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الوعي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز اتية لتطبيق اتفاقية ؤبيئة م توفير  (ز)  

التفاقية  لبروتوكول االختياريإلى ادراسة إمكانية االنضمام إلى األعضاء لبلدان ودعوة ا ،حقوق المرأة العربيةب
  ؛كال التمييز ضد المرأةالقضاء على جميع أش

  
نطوي على تمييز، ت محتوياتھا التياالستمرار في مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثھا وتغيير   (ح)  
ھا، وتدريب العاملين في األجھزة واألطر القانونية والتشريعية المتعلقة وتطبيق على تفعيل القوانين النافذة والعمل

  ؛بحقوق المرأة
  

وتحليل ومعالجة المؤشرات لتحديد  ،حسب نوع الجنس مصنفةإنشاء قاعدة معلومات وبيانات   (ط)  
الفجوات التي تدل على وجود فجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات بھدف خلق سياسات واستراتيجيات 

  محددة للنھوض بالمرأة؛
  

لمتابعة وتحليل  ى الوطنيعلى المستو إنشاء مراصد وأجھزة لإلنذار المبكردراسة إمكانية   (ي)  
 الظواھر االجتماعية الخاصة بوضع المرأة بحيث يمكن تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمھا؛

  
يالء ؛ وإعملية الحل السلمي للنزاعات المسلحةعملية اإلنماء ما بعد النزاعات و إشراك المرأة في  (ك)  

وإعادة  ةالنفسيالمعالجة  على صعيد ان واليمن اھتمامالعراق وفلسطيوالنساء ضحايا العنف المسلح في السودان 
  )؛2000( 1325عدم اإلقصاء عبر اعتماد خطط عمل محلية لتطبيق مقتضيات قرار مجلس األمن والتأھيل 

  
مجال العلوم التطبيقية، وربط تعليمھا باحتياجات السوق؛ وتحديث  تشجيع المرأة على دخول  (ل)  

مناھج التعليم وتنقيح الكتب المدرسية من الصور واألفكار التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتكّرس 
  الصورة النمطية السلبية عنھا؛

  
الفتيات من العمل على سن التشريعات لرفع سن الزواج، وحل المشاكل التي تسبب تسرب   (م)  

التعليم للحد من األمية والفقر؛ ووضع برامج لمحو األمية، وتأھيل المرأة وتدريبھا مھنياً، ال سيما في المناطق 
  الريفية؛

  
رفع نسبة األفراد المستخدمين للحاسوب من خالل تعزيز البرامج الھادفة إلى تعليم اإلناث على   (ن)  

 ر مھاراتھن في ھذه المجال؛وتطوي ،استخدام أجھزة الحاسوب واإلنترنت
  

ع العام وفي الوظائف اإلدارية والرسمية، وتأھيلھا وتدريبھا زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطا  (س)  
  لتولي مناصب قيادية، واالرتقاء بأدائھا؛

  
وتأھيل  نظام الحصص،زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بطرق مختلفة منھا   (ع)  

  ؛ات الوزارية من النساءتعيينالوالعمل على زيادة  ،المرأة للمشاركة في الترشح
 والقروض الميسرة التي تمكنھا من إعالة نفسھا وأسرتھا، توفير وتطوير التمويل الصغير للمرأة  (ف)  

ھا على إدارة دراتبناء ق، وصغيرة وتوفير أسواق للتسويق مشاريعإقامة  ىعل ھالتشجيعالتمويل  وتأمين مخاطر
  المشاريع؛
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وتعزيز  ،أنظمة للتأمين الصحي واالجتماعي للمرأة الفقيرةبرامج للتوعية الصحية ووضع   (ص)  
توفير خدمات الحماية والتأھيل للنساء في االستمرار والتوسع و شبكات الضمان االجتماعي وتطويرھا؛

  .المعنفات
  

  :يليما  لإلسكوا التنفيذية األمانة من تطلب  -3  
  

 أسوة دعم مركز المرأة في اإلسكوا بموارد بشرية إضافية لترقيته إلى مستوى شعبة   (أ)  
اإلسكوا بھدف مضاعفة جھوده في مساعدة البلدان األعضاء في موضوع تمكين بباقي الشعب العاملة في 

  المرأة؛
 

البرامج في السياسات والخطط و إدماج النوع االجتماعي علىتعزيز قدرة اآلليات الوطنية   (ب)  
توفير و ،الدراساتإعداد ويب، وتقديم المساعدات التقنية واالستشارية، التدربناء القدرات، والوطنية من خالل 
  والخبرات الناجحة في ھذا المجال؛وتبادل الخبرات واالستفادة من الدروس  ،إمكانيات التواصل

  
رصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد على تنفيذ و تعزيز قدرة البلدان األعضاء  (ج)  

والمجتمع المدني،  ئيةمؤسسات القضاالاآلليات الوطنية، وأعضاء البرلمان، و اتالمرأة من خالل بناء قدر
 تجاربومساعدة الدول على رفع تحفظاتھا على االتفاقية، وتبادل الخبرات واالستفادة من ال ووسائط اإلعالم؛

  ؛واالستمرار في توعية صانعي القرار باالتفاقية ،جحة في ھذا المجالالنا
  

 للنھوض بالمرأة،  ستراتيجية إقليميةاالتعاون مع منظمة المرأة العربية لتنفيذ خطة   (د)  
مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  ماشىتبحيث تالترويج لضرورة استعراض وتعديل القوانين و

  المرأة؛
  

لشؤون األمم المتحدة بالتعاون مع مفوضية  اإلسكوادعم تطبيق المبادئ التوجيھية التي وضعتھا   ھ)(  
  ؛اتالالجئين بشأن حماية حقوق المرأة التي تعيش في المناطق المنكوبة بالنزاع

  
خاص بالمنطقة العربية لتحديد وتحليل  والتنمية مؤشر للنوع االجتماعياستحداث  دراسة جدوى  (و)  

  استراتيجيات محددة للنھوض بالمرأة؛ة بين الجنسين بھدف خلق سياسات وطبيعة الفجو
  

دراسة جدوى إنشاء مرصد وجھاز إقليمي لإلنذار المبكر يرتكز على قاعدة معلومات وبيانات   (ز)  
االجتماعية الخاصة بوضع المرأة بحيث يمكن لمتابعة وتحليل الظواھر االجتماعي مفصلة حسب النوع وحديثة 

  تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمھا.
 
 
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية  -ألف
  تحّكم المرأة في الموارد االقتصادية وحصولھا على الموارد المالية

  من جدول األعمال)(أ)  5(البند 
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3 -   ً لسلة سضمن .  وھي دراسة E/ESCWA/ECW/2009/1لوثيقة لقدمت السيدة منى شمالي خلف عرضا

ھذه تناولت قد و تحّكم المرأة في الموارد االقتصادية وحصولھا على الموارد المالية. المرأة والتنمية حول 
وق تمكينھا العوامل التي تعسّيما وضع المرأة االقتصادي و ال اإلسكوا،األداء االقتصادي في منطقة الدراسة 

  الواجب اعتمادھا في ھذا المجال. السياساتاقتصادياً، وكذلك 
  
ت الخبيرة العرض بمقّدمة حول الزخم الكبير الذي اكتسبه موضوع تمكين المرأة خالل العقود لّ استھ  - 4

تمكين المرأة  أوضحت أنّ و  األمم المتحدة.، ولجھود للمطالبة بحقوقھا المرأةالماضية نتيجة للجھود التي بذلتھا 
منطقة الذي تشھده ما في المنطقة العربية، عازيًة ذلك إلى الوضع االقتصادي يس الكامل بعد، البلم يتحقق 
في نسب الشباب من  ةملحوظ وزيادةفي النمو االقتصادي، وارتفاع في نسب البطالة، من تباطؤ  اإلسكوا

  العمل على استيعاب ھذه الزيادة. عدم قدرة سوقو مجموع عدد السكان
  
أشارت إلى تزايد ف اً. إلى وضع المرأة تحديد اإلسكواانتقلت من الوضع االقتصادي العام في منطقة  مّ ث  - 5

ولفتت إلى أن  مناطق أخرى من العالم. ب وإن ظلت متدنية مقارنة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي
مات اللواتي انخرطن لالدخل المكتسب قد تقلّصت لصالح الشابات المتعث من حيالفجوات بين الذكور واإلناث 

أوضحت الخبيرة أن اليد العاملة النسائية في البلدان العربية تتركز بشكل أساسي في ثم   حديثاً في سوق العمل.
المزدوج  أبرزھا الدور دةوذلك ألسباب عاألولوية ال يعطي توظيف المرأة ص القطاع الخا ألن مالقطاع العا

داخل المنزل وخارجه، والتفاوت بين حاجات سوق العمل ومجاالت تخّصص النساء،  نساءالذي تقوم به ال
ولكن على الرغم من ھذه العقبات، شھد الوضع تحسّناً  . الكافي التدريب المھني والتكنولوجيافتقارھن إلى و

 وفي ھذا السياق، أشارت السيدة مؤسساتھن. وبرز عدد ال يستھان به من سيدات األعمال الناجحات في إدارة 
اكتساب مھارات اإلدارة المالية، وإيجاد يد مثلة في خلف إلى أبرز التحديات التي تواجه سيدات األعمال والمت

  والكلفة العالية للخدمات العامة.عاملة كفوءة، وتأمين التمويل لمؤسساتھن، 
  
ق التمكين االقتصادي للمرأة العربية وصّنفتھا ضمن وعانتقلت الخبيرة إلى عرض العوامل التي ت ثم  - 6

فئتين رئيسيتين ھما: الحواجز المرتبطة بالمؤسسات االجتماعية والثقافية وتلك المرتبطة بالموارد االقتصادية 
إلى أن البلدان العربية قد وقّعت على اتفاقيات تنادي  في ما يتعلق بالفئة األولى، خلف، أشارت السيدةف والمالية. 

ً اواة بين الجنسين في العمل إال ّالمسب وتعيش في مجتمع  ،المرأة ال تعي حقوقھا بشكل كاملو . أنھا لم تطّبقھا كليا
الثانية، فقد  أما بالنسبة إلى الفئة  مع الرجل. وھذا ما يعوق تساويھا اقتصادياأبوّي تطغى عليه العادات والتقاليد 

وإن كان عن حقھا في امتالك الموارد االقتصادية في غالب األحيان إلى أن المرأة تتخلّى الخبيرة أشارت 
 اتظفالمصارف التي تشّكل المصدر الرئيسي للتمويل في المنطقة تح كذلك تبدي . يحفظ لھا ھذا الحقالقانون 

لتمويل الصغرى التي تديرھا الھيئات غير الحكومية وسيلة وقد شّكلت برامج ا منح القروض للمرأة.  تجاهعادًة 
وعدم تأمينھا للمنافع اإلضافية كالتدريب  ،للخروج من ھذا المأزق إالّ أن القيمة المحدودة لھذه القروض

  تأثيرھا اإليجابي على تمكين المرأة محدوداً. تجعلوالتوعية 
  
ن اعتمادھا في سبيل تمكين المرأة العربية سلّطت السيدة خلف الضوء على السياسات التي يمكو  - 7

ما يلي: وتشمل السياسات المطروحة على مستوى الدولة  على مستوى الدولة وعلى المستوى المدني. ياً اقتصاد
من لكي تتمكن  زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية عبر السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلّية(أ) 

ترويج (ب) وانين والسياسات التي من شأنھا تحسين وضعھّن وحياة أفراد المجتمع؛ المساھمة في وضع الق
السياسات االجتماعية التي من شأنھا تمكين المرأة من تحقيق توازن بين العمل المأجور ورعاية أفراد أسرتھا؛ 

خطيط للموازنات تبّني ت(ج) والتأّكد من أن إجراءات التوظيف في القطاع العام ليست مجحفة بحق المرأة؛ 
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الجنس نوع تركيز العمل على إعداد إحصاءات مَوّزعة بحسب ؛ (د) الحكومية يراعي الّنوع االجتماعي
وُمستَمّدة من مصادر موثوقة يجري تحديثھا بانتظام، مع الحرص على توحيد المعادالت والتعريفات وطرائق 

  البحث الُمسَتخَدمة.
  
خدمات كوسائل التنقل واالتصال ومين بنية تحتّية مالئمة، تأقت السيدة خلف إلى ضرورة تطرّ و  - 8

إضافة  ،ل انخراطھا في سوق العملتسھياألعباء المنزلية التي تتحّملھا المرأة ووذلك لتخفيف الكھرباء والمياه، 
التدريب وأكدت على أھمية  تأمين الخدمات الصحية والضمان االجتماعي للنساء في المدن والريف. إلى 

دورات تدريبية مجانّية على مدار السنة في  نظيمبالمھارات المطلوبة في سوق العمل من خالل ت المرأة وتزويد
وذلك لتلبية حاجاتھا وتوفير فرص العمل لھا وفقا مختلف المجاالت المھنية وفي المدن والضواحي والريف 

  .أخرىللخصائص التي تختلف بين منطقة و
  
تحسين صورة المرأة في الكتب المدرسية عبر تغيير التقسيم المنّمط أكدت السيدة خلف على ضرورة و  - 9

التغيير  في المرأةأھّمية دور بوعي المجتمع  تعزيزوتفعيل دور اإلعالم بھدف ، لألدوار بين المرأة والرجل
  واإلنماء.

  
عي المرأة ضرورة  تعزيز وما يلي: (أ) تشمل ف السياسات المطروحة على مستوى المجتمع المدنيأّما   -10
على المھارات التي تحتاجھا لتطوير أعمالھا  المرأةتدريب (ب) حقوقھا القانونية والسياسية واالقتصادية؛ ب

تعزيز تنمية المؤسسات (ج) واالستعانة بالخبرات الفنية التي تملكھا المنّظمات الدولية المتخّصصة؛  ،التجارية
  .المتوّسطة التي يمكن أن تساھم فيھا وكاالت التمويل الدوليةالمالية لكي تشمل بقروضھا المؤّسسات الصغيرة و

  
وأبدوا مالحظاتھم  ،ن فيه الحاضرون جھود السيدة خلف في إعداد ھذه الدراسةوتال العرض نقاش ثمّ   -11

  ومسألة اإلحصاءات ومدى دّقتھا وحداثتھا. ،على بعض النقاط منھا قضية اإلرث وارتباطه بمفاھيم دينية
بيرة على ھذه المالحظات بتأكيدھا على أھمية موضوع اإلرث عند تناول موضوع المشاركة ورّدت الخ

األعضاء على  البلداناإلبقاء عليه في الوثيقة على أن يرد في مقطع تتولى صياغته  تحّبذف . االقتصادية للمرأة
بة الحصول على إحصاءات صعوأّن أشارت إلى وحول مسألة اإلحصاءات،  نحو تراه مناسباً وال يمّس بالدين. 

سيما  الصادرة عن المؤسسات الدولية، وافية في المنطقة العربية وصعوبة مقارنتھا دفعھا إلى استخدام أرقام 
تنم بعض المشاركين الفرصة غاو التي قد تختلف عن األرقام الصادرة عن كّل بلد.  ،منظمة العمل الدولية

والبرامج  ،ھا بلدھم في مجال تحسين المشاركة االقتصادية للمرأةنجازات التي حققإلإلعطاء لمحة سريعة عن ا
  طط التي اعتمدھا في ھذا اإلطار.والخ

  
التي جانب التوصيات األعضاء إلى  البلدانمجموعة من التوصيات رفعتھا إلى النقاش وخلص ھذا   -12

إلى مراكز  نصليتي لواال النساءضرورة اھتمام ما يلي: (أ)  ھذه التوصيات تنمّ تضخلف.  و يدةتقّدمت بھا الس
أھمية عمل المرأة بضرورة توعية المرأة والرجل (ب) صنع القرار بشؤون المرأة وعدم التغاضي عنھا؛ 

أھمية إنشاء (د)  التركيز على تطوير اقتصاد المعرفة؛(ج)  وانعكاسه اإليجابي على االقتصاد الوطني؛
وإقامة معاھد تدريب متخّصصة على  ة،جحاالن قاسم التجاربوت ،حاضنات لألعمال تشّجع األعمال المتمّيزة

للتخفيف من  هدراسة سوق العمل بغية تحديد احتياجات) ھ( المستويين الوطني واإلقليمي لتخريج نساء رائدات؛
أكد المشاركون على وجوب استحداث مرصد اقتصادي للمرأة العربية من أجل رصد .  ومعّدل البطالة

  وصياغة سياسات مالئمة. التغييرات الحاصلة
  

 ى وضع المرأة في المنطقة العربيةانعكاسات األزمة المالية العالمية عل  -باء
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 ) من جدول األعمال)ب( 5 (البند
  

ة  تناولتدراسة ، وھي E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/4الوثيقة  قّدمت السّيدة يمن حماقي  -13 انعكاسات األزم
ة عن موجز بعرض ال استھلّت.  فالمالية العالمية على وضع المرأة في المنطقة العربية أسباب تفّجر األزمة المالي

دة  ات المتح ا من الوالي ة انتقالھ ة العالمية، وكيفي الم، والخطط التي األمريكي ى االقتصادات األخرى حول الع إل
داً لمعالج ا، تمھي دت لمواجھتھ دان اعُتم ى البل ة عل و انعكاسات األزم ة أال وھ ذه الوثيق ة الموضوع األساسي لھ

  عموما والمرأة العربية خصوصاً.العربية 
  

ارو  -14 أثرتأش د ت ة ق ة العربي ى أن المنطق رة إل أن  ،ت الخبي أنھا ش ائر ش رىس دان األخ ة  ،البل باألزم
ى،بسبب االقتصادية  القوة االقتصادية العظم اط اقتصاداتھا ب دة ارتب ات المتح نّ  أي الوالي ة.  ولك ذا  األمريكي ھ

يج.  ثرالتأ ة الخل ز بشكل أساسي في منطق ة وترّك د و جاء بنسب متفاوت تتق رز  مثل داعيات اأب ة ت اع بألزم ارتف
ب، والحد من في العربية التي اعتمدت سياسة الضخ المالي  البلدانمعّدالت البطالة في  محاولة منھا لتحفيز الطل

  ، وزيادة االستثمارات.يح العمالتسر
  

ى أن و  -15 أثر تابعت الخبيرة عرضھا باإلشارة إل رأة ت داعيات االم ة بت ّد ألزم ان أش أثر من ك الرجل ألن ت
ى وعزت  الرجال. ه لدى أعلى منفي األساس مستوى البطالة عند النساء ھو  رأة إل أثر الم ّدة ت أسباب الخبيرة ش

ة األضعف  كونھنازدياد تسريح النساء من العمل (أ) : ما يلي عديدة منھا رارات التسريح الفئ المستھدفة أوالً بق
اء، انكماش حجم االقتصا(ب) ؛ في غالب الحاالت  ،كصناعة الغزل والنسيجد في القطاعات التي تشّغل النس

ا؛  ارجي عليھ ب الخ اض الطل ة انخف مي أل(ج) نتيج ر الرس اع غي ي القط امالت ف اء الع أثر النس ة ت ن األزم
ى منتجات ذلك القطاع؛  ر في الطلب عل لھا (د) االقتصادية أّدت إلى تراجع كبي انخفاض التحويالت التي يرس

ة أسرھّن.  ا النساء بشكل أساسي في إعال ع  العاملون في الخارج إلى بلدانھم والتي تعتمد عليھ ذا الواق ان لھ وك
اء  ى النس ة عل ار تراكمي ثآث أ حي ى ت درتّھن عل رھّن وانخفضت ق ن وألس الزم لھ ذاء ال ى مين الغ يم عل التعل

  لمدارس، وتفاقم المشاكل الصحية.إلى ازدياد سوء التغذية، والتسّرب من ا، وأّدت والخدمات الصحية
  

راِع  تبعةسياسات المواجھة المألّن الوضع سوءاً وازداد   -16 م ت اعيل وع االجتم م و ،الن ألة ترّكل ى مس ز عل
اه والصرف الصحي،  فمعظم النھوض بالمرأة.  اء والمي ق أساسية كالكھرب م ضّخھا طالت مراف األموال التي ت

ذكور إن  ي. وھي قطاعات يسيطر عليھا العنصر ال ذا، ف اق ل ادة اإلنف ا تزي ذكور فيھ دة لل ق فرص عمل جدي خل
اث.  يس لإلن ة  ول وك المركزي ادرة البن ي اّتبعت مب ن السياسات األخرى الت دفت وم ي ھ ى خفض أسالت عار إل

  بشكل كبير على فائدة مّدخراتھا. سلباً على المرأة التي تعتمد ، وأثرتالفائدة
  

ة   -17 ي مواجھ رأة ف ل دور الم ى تفعي ي إل دة ترم ات ع ة العرض بمقترح ي نھاي اقي ف يدة حم ّدمت الس وتق
ي األزمة المالية، ومنھا ا يل ة  (أ) :م رأة باألزم أثر الم ة لرصد مدى ت ة ومحّدث ات شاملة ودقيق وفير قاعدة بيان ت

ة  (ب)المالية العالمية؛  ة الصغر تكتسب أھمي اھي الصغر ألن المشاريع المتناھي تسھيل عمليات اإلقراض المتن
رأة؛(ج)  كبيرة في مواجھة الفقر؛ ين الم ادل التجارب  (د) التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بقضايا تمك تب

 ناسب ظروفھا اإلنجابية.تراعي قدرات المرأة وتوضع خطط للتدريب  )ھ؛ (بين بلدان المنطقة
  

ة التي  نقاش وتال العرض  -18 ائج المھم اقي والنت يدة حم دتھا الس أثنى فيه المشاركون على الدراسة التي أّع
ة في  ز الدراسات المماثل و تترّك يجخلصت إليھا، إالّ أنھم تمّنوا ل دان الخل ى بل دان كانت المستقبل عل ذه البل .  فھ

ة أثراً باألزم د ت ات مح ،األش دت سياس د اعتم ثدوق ت م ي الكوي ل ف ا حص ا، كم ة تبعاتھ دّ  . الً دة لمواجھ د وش
ي واإلقليمي  ى المستويين المحل دول والمؤسسات والمنظمات عل ين ال ى ضعف التنسيق ب ذلك عل المشاركون ك
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ة.  ال الميؤدي إلى ھدر األمو الذي ود المبذول ذلك الجھ د خصصة للدراسات وك ى ضرورة وضع ح دوا عل وأك
 اعين اإلسكوا إلى تبّني ھذا الموضوع.لذلك عبر التنسيق بين الدول د

 
ة و  -19 اشفي نھاي ى النق رة أضيفت توصيات ، خلص المجتمعون إل ا الخبي ّدمت بھ ي تق ى التوصيات الت إل

ة (أ) : التالية وھي لية على المرأة العربيةلحد من انعكاسات األزمة المابشأن ا ؤمن مرون ى مؤسسات ت الحاجة إل
ين الجھات المانحة (ب)  في سوق العمل؛ ة وضرورة التنسيق ب ة المحلي ار األزم ّد من آث ة للح ة والدولي اإلقليمي
ة؛  ة العالمي احي(ج) المالي اد سياسات من ن ة العرض نظر ،العرض والطلب تياعتم ط من ناحي يس فق ى ول اً إل

  األھمية التي يكتسبھا االستھالك.
  

ق التكامل العربي كدرس يمكن استخالصه من واختتمت الخبيرة عرضھا   -20 بالتشديد على ضرورة تحقي
  لتجّنب آثار أزمات مماثلة في المستقبل.المالية العالمية األزمة 

  
  15لتقرير العربي الموّحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجين: + ا  - جيم

  من جدول األعمال) 4(البند 
  

اجي اإلسكوات مستشارة عرض  -21 ة السيدة فاطمة الخف التي تضّمنت  E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/3 الوثيق
د عرض ي الموّح ر العرب ين: + اً للتقري ل بيج اج عم ذ منھ ول تنفي دان  15ح ى ردود البل تناداً إل ه اس ذي أعّدت ال

  مات بشأن تنفيذ منھاج عمل بيجين.العربية على االستبيان الموّجه إلى الحكو
  

يدةو  -22 ّدمت الس ة عن ا ق ة عام ة عرضھا لمح ي بداي اجي ف دان إلالخف ا البل ي حققتھ ية الت ازات الرئيس نج
رأة. ين الم ين الجنسين وتمك د شملت و  العربية والعقبات والتحديات التي تعترضھا في مجال تعزيز المساواة ب ق

ين الجنسينإلبعض التشريعات  علىتعديالت (أ) إدخال  ما يلي:نجازات الرئيسية إلا تلك ؛ (ب) حقاق المساواة ب
دة  ة جدي دان عربي الث بل مام ث ى انض رأةإل د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي اء عل ة القض داد ؛ (ج) اتفاقي إع

رأة في اإلعالم؛تنظيم حمالت وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة؛ (د) استراتيجيا ديم  )ھ( ت توعية بحقوق الم تق
ذه ا خدمات للمرأة المعنفة.  ي إلوقد تحققت ھ ة واألنشطة الت دان العربي نجازات بفضل اإلرادة السياسية في البل

ى  اضطلعت بھا الجمعيات األھلية العاملة في مجال المرأة.  ات وأشارت الخبيرة إل ةالتحديات والعقب في  المتمّثل
اب اإلحصاءات الفجوة القائمة بين القانون والواقع، وتقصير ا رأة، وغي إلعالم، والممارسات الضارة بصحة الم

  صة بالمرأة، والصراعات المسلّحة.الخا
  

م انتقلت   -23 اج عمل  المستشارةث ام الحاسمة في منھ ذ مجاالت االھتم دم المحرز في تنفي ى عرض التق إل
دورة االس ة لل ة بيجين، والمبادرات واإلجراءات التي نصت عليھا الوثيقة الختامي ة والعشرين للجمعي تثنائية الثالث

ذا المجالإلوقّدمت الخبيرة في ھذا الجزء أمثلة عن ا العامة.  ة في ھ بعض و نجازات التي حققتھا البلدان العربي
ا زالت تعكذلك  كتسبة. الدروس الم ى وذكرت العقبات والتحديات التي م ام الحاسمة عل ذ مجاالت االھتم ق تنفي

ة:  ر  (أ)المستويات التالي رأة؛ (ب)عبء الفق ى الم دريبھا عل رأة وت يم الم رأة والصحة؛ (ج) تعل العنف ؛ (د) الم
رأة،  د الم اد) ھ(ض رأة واالقتص رار؛ (و) الم نع الق لطة وص ع الس ي مواق رأة ف   ؛ الم

 عالم؛ (ط) المرأة والبيئة؛ (ي) الطفلة.المرأة ووسائط اإل؛ (ح) حقوق اإلنسان للمرأة(ز) 
 

ةتطّرقت و  -24 دان العربي ة المؤسسية في البل د .  الخبيرة في الجزء الثالث من التقرير إلى التنمي فتوقفت عن
ين ين الجنس اواة ب ق المس ى تحقي ل عل ة للعم دان العربي ي البل ئت ف ي أنش المرأة الت ة ب ة المعنّي ات الوطني  . اآللي

ّددت بعض ن ا اوع توىإلم ذا المس ى ھ ي تحققت عل ازات الت ع ب(أ)  وھي: نج ات متفجم ةيان أن رق اركة  بش مش
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رأة أن و ،الم االت بش ي مج ة ف وات النوعي يقالفج ات تنس د جھ دة؛ (ب) تحدي وزارات  ع ى ال أثير عل دف الت بھ
رأة؛ (ج) واإلدارات الحكومية اول قضايا الم ة في تن دأ الالمركزي ر  تطبيق مب اتعب روع لآللي ة  إنشاء ف الوطني

ا م  . المعنية بھ ات والتث ى العقب اتانتقلت إل ّديات التي تواجه اآللي ة  ح ات الرصد والمتابع ي آلي نقص ف ا ال ومنھ
ى أساس  ،وسوء التنسيق بينھا وبين المنظمات غير الحكومية وعدم التطّرق إلى العالقات بين الرجل والمرأة عل

اعي.  وع االجتم ةكوأ الن ات الوطني ذه اآللي ين ھ يق ب ز التنس رورة تعزي ى ض رات  ،دت عل ادل الخب م تب ودع
ات ة التجارب المتعلقة بالنھوض بالمرأة على المستويين الوطني واإلقليمي، إضافو إلى التعاون الفّعال مع الجمعي

  األھلية الناشطة في ھذا المجال.
  

ر  -25 ن التقري ر م ع واألخي زء الراب ي الج يدةال ، عرضتوف اجي ال س ي اخف ية الت ة الرئيس ديات األربع لتح
ا تعترض البلدان العربية في مجال ّل منھ ع ك ّددًة الخطط الم ،النھوض بالمرأة مصّورًة واق ا. تبعومح ة لمواجھتھ

دف ر يالتح لبية والثغ ة الس ات الثقافي ي الموروث ن ف تاألول يكم ا زال ي م ريعية الت ق بشكل أساسي وتع ات التش
ين التشريع والتطبيق.  ، وفيمسيرة النھوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ا التحدي  الفجوة القائمة ب أم

ه  يماس التصادية للمرأة، ره على المشاركة االقيأثتالفقر وفي الثاني فيتمثل  ا من المرأة الريفّية، وصعوبة خروجھ
ين النساء.  ة ب اع البطال ا التحدي الثا ألسباب عدة مثل انتشار األمية وتسّرب الفتيات من المدارس وارتف لث وأم

دني  رار والمجال السياسي في فيتعلق في ت اذ الق ع اتخ رأة في مواق ةمشاركة الم ا التحّدي العربي المنطق ة. وأم
ة والتنسيق الرابع فيتمّثل في  ذي ضعف آليات وأدوات الرصد والمتابع رسم سياسات واضحة تھدف  ّعبيصال

دياتلخطط من الأشارت الخبيرة إلى مجموعة و إلى سّد الفجوة بين الجنسين.  ذه التح ة ھ ي مواجھ ا يل ا م : ومنھ
ة ؛ (ج) مواجھة جميع أشكال العنف ضّد المرأة(ب)  ؛لمرأةل حقوق القانونيةالرفع الوعي ب(أ)  القضاء على األمي

اء ين النس رة ب رأة؛ (د) المنتش حة الم ام بص رأ )ھ؛ (االھتم اركة الم بة مش ادة نس الس زي ان والمج ي البرلم ة ف
  الوظائف التي كانت مغلقة أمام النساء.باب فتح  المنتخبة؛ (و)

  
وفي إدخال  ،خفاجي في إعداد ھذا التقريرالالعرض نقاش ثّمن فيه الحاضرون جھود السيدة  تالو  -26

أبدوا مالحظات ولكنھم  التعديالت المرجوة والمقترحة خالل اجتماع الخبراء الذي سبق انعقاد ھذه الدورة. 
 نجازاتإ على اعتماد مبدأ التوازن في ذكرفاتفق الحاضرون  في التقرير. الواردة النسب بو، ذكر البلدانتتعلق ب

  الدورة الرابعة للجنة المرأة. اعتمد ھذا التقرير القرار الصادر عنه في اليوم الثالث من اجتماعاتالبلدان.  و
  
  

  :المرأةالتقدم المحرز في مجال النھوض بالمرأة منذ الدورة الثالثة للجنة   -دال
  متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتھا الثالثة    

  ) من جدول األعمال)أ( 6(البند 
  

ي دّ قُ  -27 رز تضمَّنم عرض مرئ ا نشاأل أب ي اضطلع بھ رأةطة الت ز الم كوا، مرك ي اإلس ات  ف ن دراس م
ة.التي استندت إلى التوصيات الصادرة عن ، وجتماعات وورش تدريبيةوا ا الثالث رأة في دورتھ ة الم  وتال  لجن

رأة العرض نقاش  ه د شدّ حول كيفية تطوير عمل مركز الم ى خالل ي: (أ) المشاركون عل ا يل ب م ضرورة تجّن
راء  اإلسكواتوسيع قوائم الخبراء في ؛ (ب) عرض دراسات في اجتماعات لجنة المرأة في المستقبل لتشمل الخب

ين ادة؛ (ج) الخليجي دد زي ي  اءعضاأل ع املين ف ي الع رأة ف ز الم كوامرك رّ ذلك ك . اإلس ون قتط ى  المجتمع إل
رأةبالخليج  بلدانإمكانية تخصيص التالية: (أ) ع يضاموال ة الم امج خاص ضمن لجن رصد احتياجات ؛ (ب) برن

ى آخر، ووضع البرامج بحسب ھذه االحتياجات، البلدان األعضاء د إل د جدو ،نظراً إلى اختالفھا من بل ل وتحدي
ة و  .زمني لتنفيذھا رأة في اإلسكوا، اوضع طالب المشاركون بتعزيز التنسيق بين رئاسة لجن رأة ومركز الم لم

 .العربية منظمة المرأةين ھذا المركز وبو
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ي: د المشاركون على ضرورة تضمين برنامج عمل مركز المرأة مشاريع مستقبلية كأو  -28 ا يل ثالً م تشمل م
ةستراتيجية إوضع (أ)  تم برصد ؛ (ب) إقليمية تھدف إلى االرتقاء بالمرأة العربي إنشاء مرصد عربي إقليمي يھ

سنوياً  ھاعتوافق عليھا وتوزيال، ومجاالتشاملة لجميع المؤشرات عربية  إعدادنجاز من أجل إلجميع مؤشرات ا
تم إلى المرصد. إعادتھا ولملء بياناتھا المعنية  البلدانعلى  ك ھو ال ي والھدف من ذل ر عرب كن من وضع تقري

 مع المؤشرات الدولية. ةتطابقمكماً ونوعاً بمؤشرات عربية يتمّيز 

  

  اإلسكواالمرأة في إطار برنامج عمل ب تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنھوض متابعة  -ھاء
  (ب) من جدول األعمال) 6(البند 

  
ة عُ   -29 ذ  E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/5رضت الوثيق ة تنفي ت متابع ي تناول النھوض األنشطة الت ة ب المتعلق

كوا، و ل اإلس امج عم ي إطار برن المرأة ف ي ب ذالت ي نف رأة ف ز الم دورة الثالث اإلسكواھا مرك اد ال ذ انعق ي من   ة ف
  .2007أبو ظبي في آذار/مارس 

  
ا واالجتماعات والدورات لدراسات التي أعّدھا مركز المرأة، عند ا ف العرضقوتو  -30 ة التي نظّمھ التدريبي

ة التي   غير الحكومية. ظماتللبلدان األعضاء والمن واد اإلعالمي ات والصحف والم وتناول العرض كذلك الكتيب
  لتواصل مع جميع الھيئات المعنية.أصدرھا المركز لتعزيز ا

  
م استُ   -31 دان ت عرضث ى البل رأة إل ز الم ّدمھا مرك ي ق ة الت ة والتدريبي ارات الفني أن االستش اء بش األعض

الن  ذ إع ة بتنفي ة المتعلّق ارير الوطني داد التق رامج، وإع ي الب اعي ف وع االجتم ج الن تراتيجي ودم يط االس التخط
  ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.ومنھاج عمل بيجين واتفاقية القضاء عل

  
رى   -32 ّم ج داد ث دمتھا اإلتع ي ق اعدة الت ت بفضل المس ي تحقق ية الت ازات الرئيس كواانج دان  إلس ى البل إل

ة والخدمات االستشارية  ،األعضاء في مجال النھوض بالمرأة والتي تجلّت في تزايد الطلب على المساعدة الفني
المرأة وبناء القدرات.  ّدم في مجال النھوض ب ات الرئيسية التي تعترض التق ى العقب  واختتم العرض بإشارة إل

  ن األعضاء لمواجھة ھذه العوائق.تطلّب دعم البلداتالتي الموارد المالية والبشرية على صعيد 
  ي مجال النھوض بالمرأةف 2011- 2010مشروع برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -واو

  من جدول األعمال) 7(البند 
  

التي تضمنت برنامج  E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/6قدمت األمانة التنفيذية ھذا البند استنادا إلى الوثيقة   -33
 6في مجال النھوض بالمرأة، وذلك في إطار البرنامج الفرعي  2011-2010العمل المقترح لفترة السنتين

مركز يتولى تنفيذه الذي  2011-2010ن مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين النھوض بالمرأة مالمعني ب
  بشأنه.مالحظاتھا  لتنظر فيه البلدان األعضاء وتبدي، وذلك اإلسكواالمرأة في 

  
ماً في مجال النھوض بالمرأة، إالّ أنھا دأحرزت تق اإلسكواوأشار البرنامج إلى أن البلدان األعضاء في   -34

 كزور ال تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجھود لتحقيق المشاركة االقتصادية والسياسية الكاملة للمرأة. 
وھما تعزيز قدرة اآلليات الوطنية من أجل دمج اركة مج الفرعي على مجالين أساسيين لتحقيق تلك المشالبرنا

شؤون المرأة في السياسات والخطط والبرامج الوطنية، وتعزيز قدرة البلدان األعضاء على تنفيذ ومتابعة اتفاقية 
ووردت في البرنامج مجموعة النواتج المتوقع تحقيقھا في فترة  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

  .2011–2010ن السنتي
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ات برنامج العمل المقترح وإبداء مالحظاتھم بشأن األنشطة ونوُطلب من المشاركين مناقشة مك  -35

ما يتقديم الدعم والمساندة لآلليات الوطنية (ال سفي ستمرار الضرورة اما يلي: (أ) على  وافشدد، المقترحة
ً التخطيط والمتابعة وذلك عبر التدقيق و رشات التدريبية)والوالمساعدات الفنية  من منظور النوع انطالقا

ضرورة اشتراك الرجال في كافة االجتماعات والورشات والدورات وذلك بھدف استقطاب (ب) االجتماعي؛ 
التركيز على األموال خارج الميزانية لتنفيذ (ج) أھمية  مجتمعية عامة؛ اياالرجال لقضايا المرأة باعتبارھا قض

  .في المناطق الريفية يماس المزيد من المشاريع ال
  

تعزيز الميزانية عبر توطيد الشراكات مع المنظمات والمسؤولين في إلى  كما دعا المشاركون اإلسكوا  -36
عقد اجتماع ب .  وطالبوا اإلسكواالمجتمع المدني لتنسيق المشاريع مع الجھات المانحة من أجل النھوض بالمرأة

ً على كي ال لالدينية المعنية بالشؤون  عربي موحد يشمل ممثلين من الوزارات تعترض ھذه الوزارات الحقا
قضايا أخرى متعلقة بحقوق المرأة على واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنفيذ بعض بنود 

  لك.مثل السكن والجنسية والتم
  

وطنية لرصد احتياجاتھم بھدف الداد استمارة ُتوّزع على اآلليات إعوطلب المشاركون من اإلسكوا   -37
على  االتفاعل بين اإلدارة المركزية والبلدان األعضاء بھدف إطالعھ، وتعزيز التواصل وتفادي ھدر الموارد
  على علم بما سيدور خاللھا. تلك البلداناالجتماعات لكي تكون  بشأنالمعلومات الالزمة 

  
  المرأةللجنة الخامسة موعد ومكان انعقاد الدورة   -زاي

  من جدول األعمال) 8(البند 
  

ق   -38 ون اتف دورة المجتمع د ال ى عق ة عل ر الخامس ي مق رأة ف ة الم كواللجن رين  اإلس ي تش روت، ف ي بي ف
  .2011األول/أكتوبر 

  
  

  ما يستجد من أعمال  -حاء
  من جدول األعمال) 9(البند 

  
  لم تناقش اللجنة أي موضوع في إطار ھذا البند.  -39
  

 ً   الرابعةاعتماد تقرير لجنة المرأة عن دورتھا   -ثالثا
  من جدول األعمال) 10(البند 

  
 ةـي الوثيقـة فـا الرابعـن دورتھـا عـر المقدم إليھـة المرأة التقريـاعتمدت لجن  -40

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/7.  
  

 ً  تنظيم الدورة  -رابعا
  

 مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف
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تشرين  23إلى  21فندق البريستول في بيروت، في الفترة من في  لرابعةلجنة المرأة دورتھا اعقدت   -41
  ست جلسات.على  الدورة أعمالقد توّزعت و  .2009األول/أكتوبر 

  
  االفتتاح  -باء

  
س األعلى للمرأة في البحرين لألقت السيدة لولوة العوضي، األمين العام للمجالجلسة االفتتاحية،  في  -42

 ورئيسة الدورة الثالثة للجنة المرأة، كلمة رّحبت فيھا بالحضور وتمّنت التوفيق والنجاح ألعمال ھذه الدورة. 
شاركة االقتصادية للمرأة البند المرتبط بتعزيز الم يماس أثنت على اختيار اللجنة لبنود جدول األعمال الو

بوضع المرأة العربية حدة تتعلق إشراك منظمة المرأة العربية في مشاريع مووشّددت على ضرورة العربية.  
 الفّعال في مجال تعزيز دور المرأة في المجتمع، وتنسيق المواقف العربية لدى تناول قضايا ھادورإلى نظراً 
  ن العربي المشترك في ھذا المجال.في المحافل اإلقليمية والدولية، ودعم التعاوالمرأة 

  
في جامعة الدول العربية،  لقطاع الشؤون االجتماعية م ألقت السيدة سيما بحوث، األمين العام المساعدث  -43

في مجال تقديم المعونة الفنية  ھاوثّمنت جھودعاماً على تأسيسھا،  35 على مرور اإلسكواھا بتھنئة ھلتكلمة است
اون والتنسيق القائمة بين جامعة الدول العربية ت عند عالقات التعفتوقو لبرامج التنموية في المنطقة. ا لمختلف

ي لوأشادت بجھود الجامعة وبالبرامج واألنشطة التي أُنجزت على المستويين المح ،ومنظمة األمم المتحدة
واختتمت كلمتھا بالدعوة إلى المزيد من العمل  واإلقليمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. 

  ت التنمية.ياوالملتزم في سبيل إبقاء قضايا المرأة على رأس أولوالجريء 
  

المرأة، كلمة الجنسانية ونھضة لشؤون لألمين العام الخاصة لمستشارة الل ماينجا، يوألقت السيدة راش  -44
ك انعقاد لجنة وضع المرأة في نيويوريتزامن  حيثقضايا المرأة إلى بالنسبة  2010فيھا على أھمية عام  ركزت

 ةمع اجتماع الجمعية العامة لالحتفال بالذكرى الخامسة عشر 2010آذار/مارس  12إلى  1في الفترة من 
ھا لكنّ ، 2005عام نجازات التي تحققت منذ تقييم إلسلّطت السيدة ماينجا الضوء على او العتماد إعالن بيجين. 

واختتمت كلمتھا  االقتصادية للمرأة.  على مستوى المشاركة سيمالفتت إلى أن التحديات ال تزال قائمة ال 
بالتأكيد على دعم األمم المتحدة الكامل لجھود الحكومات والمنظمات األھلية في المنطقة العربية من أجل ضمان 

  .15 التطبيق الكامل إلعالن بيجين +
  

شكر فيھا كلمة ، سكواإلألقى السيد بدر الدفع، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لو  -45
العربية  الخطوات الواسعة التي قامت بھا المجتمعات اوحيّ  السيدة اللبنانية األولى على رعايتھا ھذه الدورة. 

عناصر  ةإلى ضرورة توّفر ثالثة والتربوية واالجتماعية، وأشار المستويات الصحيلتعزيز دور المرأة على 
وتوفير الدعم المالي لضمان استمرارية السياسات  ،التشريع لمواكبة التوّجه الدولي لتمكين المرأة وھي:

والبرامج المتعلقة بالمرأة، والعمل على تطبيق المواثيق الدولية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص 
  من أجل النھوض بالمرأة. والجھات الدولية والمحلية

  
 ةاألولى وفاء ميشال سليمان راعية ھذه الدورة، كلموألقت السيدة نجوى نصر، ممثلة السيدة اللبنانية   -46

الھيئة في مجال تمكين المرأة في لبنان بفضل الجھود الحثيثة التي بذلتھا ققت عّددت فيھا اإلنجازات التي تح
وشملت ھذه اإلنجازات مجاالت التعليم، والتشريع،  التي ترأسھا السيدة األولى.  الوطينة لشؤون المرأة اللبنانية

المرأة على وجوب عرض قضايا بالتشديد على وختمت السيدة نصر كلمتھا  لسياسة، والمجتمع والتشبيك. وا
  ھا.مطالبالرجل الفعلي وليس فقط النظري لتأييد الحصول على وضرورة  ،على حّد سواءالنساء والرجال 
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التي  تحدياتوال رأة العربيةإنجازات المتناول بعرض فيلم وثائقي قد استھلت الجلسة االفتتاحية كانت و  -47
ن مراكز ريادية في المجاالت المھنية، والخدماتية، أاستعرض عينة من أربع نساء ناجحات تبوّ تواجھھا، و

كان العمل فيھا إبراز قدرة المرأة على إثبات نفسھا في مجاالت لطالما .  وھدف الفيلم إلى والزراعية والقضائية
  في تعزيز اقتصاد وطنھا.ر فّعال دوحكراً على الرجال، وعلى أداء 

  
  الحضور  - جيم

  
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية  حضر الدورة ممثلون عن  -48

بصفة مراقب  حضرذلك ك ، واليمن. مصرالسورية، والسودان، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، و
في ممثلون عن مجالس وھيئات ولجان وطنية وإدارات رسمية متخصصة و، وجيبوتي عن كل من تونس ممثل

  العربية. في المنطقةشؤون المرأة 
  

صندوق األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية الخاص بوحضر الدورة كذلك ممثلون عن المكتب   -49
 . ومراكز لألبحاث ومعاھد ،، وممثلون عن منظمات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليميةاإلنمائي للمرأة

ن بقضايا المرأة.  وترد قائمة المشاركين في المرفق األول لھذا وبصفة مراقب خبراء معنيحضرھا كذلك و
  التقرير.

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -دال

  
ى التي  لإلسكوانظام الداخلي المن  18مالً بالمادة ع  -50 ات تنص عل دول األعضاء رئاسة الھيئ ولى ال أن تت

اوب وحسب الترتيب األبجدي  يدة باالفرعية للجنة بالتن م المتحدة، تولت الس ه في األم ة، المعمول ب ة العربي للغ
  نجوى قصاب حسن، رئيسة وفد الجمھورية العربية السورية، رئاسة الدورة الرابعة للجنة المرأة.

الً   -51 اع ك ة باإلجم ت اللجن ي  وانتخب رأة ف ى للم س األعل ام للمجل ين الع وة العوضي، األم يدة لول ن الس م
ة  ام اإلدارة العام دير ع د، م و القاسم حاج حم رأة البحرين ورئيسة الدورة الثالثة، والسيدة خديجة أب لشؤون الم

ا ان تخبت السيد واألسرة في وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل في السودان، نائبتين للرئيس.  كم
د ييح ن زاھر ي بن محم ة األسرب ام التنمي دير ع ائي، م رراً يالھن ان، مق ة في عم ة االجتماعي ة في وزارة التنمي

  للدورة.
  

  جدول األعمال وتنظيم األعمال المقترحاعتماد   -ھاء
  

د  -52 د تع رح بع ال المقت ة جدول األعم ا الرابع ة من دورتھ ا ورد اعتمدت لجنة المرأة في الجلسة الثاني يل م
ة ي الوثيق ث ، E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/L.1 ف ع ّجأحي د الراب ي البن اولل البحث ف ذي تن ي  ال ر العرب التقري

د  ول الموّح ينح ل بيج اج عم ذ منھ ودة  15: + تنفي ة المعق ة الخامس ى الجلس ة إل وم الجمع رين  23ي تش
  ما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة: وفي.  2009/أكتوبراألول

  
  .افتتاح أعمال الدورة  - 1  
  .انتخاب أعضاء المكتب  - 2  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - 3  
  :تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية  - 4  
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  م المرأة في الموارد االقتصادية وحصولھا على الموارد المالية؛تحكّ سلسلة المرأة والتنمية:   (أ)    

  .على وضع المرأة في المنطقة العربيةالعالمية انعكاسات األزمة المالية   (ب)    
  

  ؛15: + تنفيذ منھاج عمل بيجينحول التقرير العربي الموّحد   - 5  
  منذ الدورة الثالثة للجنة المرأة:المرأة ب النھوضفي مجال التقدم المحرز   - 6  

  
  ؛في دورتھا الثالثة لجنة المرأةالصادرة عن توصيات المتابعة تنفيذ   (أ)    
  في إطار برنامج عمل اإلسكوا.المرأة ب المتعلقة بالنھوضنشطة األتنفيذ  متابعة  (ب)    

  
  .المرأةب النھوضفي مجال  2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   - 7  
  قاد الدورة الخامسة للجنة المرأة.موعد ومكان انع  - 8  
  ما يستجد من أعمال.  - 9  
  اللجنة عن دورتھا الرابعة.اد تقرير اعتم  10  

  
وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليھا في الوثيقة وفي الجلسة ذاتھا،   -53

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/L.2.  
  

  الوثائق  -واو
  

.في دورتھا الرابعة لجنة المرأةثائق التي استعرضتھا ترد في المرفق الثاني لھذا التقرير قائمة بالو  -54



 
 

-17-

  المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
 

 سكواإلالبلدان العربية األعضاء في ا  –ألف
  

  األردن
 

  السيدة أسمى خضر
  األمينة العامة

  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
  

  السيدة منى مؤتمن خليل حؤبشة
  األمينة العامة المساعدة ومستشارة 

  التخطيط اإلستراتيجي   
  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

  
  اإلمارات العربية المتحدة

 
  السيد محمد ابراھيم منصور

  مستشار
  اإلتحاد النسائي العام

  
  البحرين

 
  السيدة لولوة صالح العوضي

  األمين العام
  المجلس األعلى للمرأة

  
  السيدة عزة بنت عبد الرحمن آل خليفة

  مدير إدارة التعاون الدولي
  المجلس األعلى للمرأة

  
  السيدة أمل عبد الرسول علي محمد

  أخصائي أول دراسات وبحوث -القائم بأعمال 
  إدارة الدراسات والبحوث

  
 الجمھورية العربية السورية

  
  السيدة نجوى قصاب حسن

  أستاذة جامعية وخبيرة في قضايا المرأة
 

  السيدة ھاديا قاوقجي
  خبيرة في مجال المرأة

  الھيئة السورية لشؤون األسرة
  
  

  السودان
  

  السيدة خديجة أبو القاسم حاج حمد
  واألسرةمدير عام اإلدارة العامة للمرأة 

  وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل
 

  السيدة محاسن عبد الرحيم صالح
  نائب المدير العام

  وزارة المالية واالقتصاد الوطني
 

  على نميري السيد الھادي صديق
 ومستشار  نائب رئيس البعثة

  سفارة جمھورية السودان في لبنان
  

  ُعمان
  

 اليحيائية السيدة شريفة بنت خلفان بن ناصر
 وزيرة التنمية االجتماعية
 وزارة التنمية االجتماعية

  
  السيد يحيى بن محمد الھنائي
  مدير عام التنمية األسرية
  وزارة التنمية االجتماعية

  
  السيد مبارك بن على الرحبي

  رئيس مكتب الوزير
  وزارة التنمية االجتماعية

 
  السيدة جميلة بنت سالم جداد

  التنمية األسريةنائب مدير دائرة 
  وزارة التنمية االجتماعية

  
  السيد المعتصم بن ھالل بن سلطان الحوسني
  المكلف بتسيير أعمال دائرة العالقات الدولية

  وزارة التنمية االجتماعية
  

  فلسطين
 

  السيدة ربيحة ذياب
  وزير شؤون المرأة
  وزارة شؤون المرأة

  (تابع) فلسطين
  



 
 

-18-

  الربضي السيدة مارلين بشارة نزال
  تصال واإلعالمالمدير عام اإلدارة العامة للتأثير وا

  وزارة شؤون المرأة
  

  قطـر
  

  هللا المالكي السيدة نور عبد
  أمين عام

  المجلس األعلى لشؤون األسرة
 

  السيدة رسمية الجمالي
  أخصائية عالقات دولية

 المجلس األعلى لشؤون األسرة
  

  السيدة حياة حمد المناعي
  ومسؤول فريقنائب مدير 

 إدارة التنمية األسرية
  

  السيدة مريم المھندي
  حرم سفير دولة قطر

  
  الكويت

  
 السيدة حصة ماجد الشاھين

  مستشار رئيس لجنة شؤون المرأة
  لجنة شؤون المرأة

 
  السيدة بدرية نوار جابر
  منسق وزارة التربية
  لجنة شؤون المرأة

  
  لبنـان

  
  السيدة نجوى نصر

  اللبنانية األولىممثلة السيدة 
  لشؤون المرأة اللبنانية نيةالھيئة الوط

  
  

  السيدة عفيفة السيد

  عضو المكتب التنفيذي
  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

  
  حديب السيدة غادة حمدان
  عضو مكتب تنفيذي

  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
  

  يالسيدة ھند عطو
  محررة أخبار
  وزارة اإلعالم

  
  مصـر

  
  السيدة فرخندة حسن

  أمين عام
  المجلس القومي للمرأة

 
  السيدة صفاء عبد المنعم حبيب

  قسم السكرتارية الفنية
  المجلس القومي للمرأة

  
  السيد محمد زكريا الجندي

  قسم السكرتارية الفنية
  المجلس القومي للمرأة

  
  اليمـن

  
 السيدة نورية عبد القادر علي أحمد شجاع الدين

  اإلدارة العامة للشركاءمدير عام 
 اللجنة الوطنية للمرأة

 
  عبدهللا علي الحمامي السيدة إيمان

  مدير عام شؤون المرأة والنوع االجتماعي
  يوزارة التخطيط والتعاون الدول

 
 السيدة ھناء عبد الرحمن ھويدي

  مدير عام التنمية
  اللجنة الوطنية للمرأة

 
 البلدان العربية غير األعضاء في اإلسكوا  -باء

  
  تونس

  
  السيدة سلوى درغوث

  المديرة العامة لشؤون المرأة واألسرة
  وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين

  
  جيبوتي

 
  السيد عمر أحمد أره

  مستشار
  اإلجتماعيةوزارة ترقية المرأة ورفاھية األسرة والشؤون 

  منظمات األمم المتحدة ووكاالتھا المختصة -جيم
  مكتب المستشارة الخاصة للشؤون الجنسانية  



 
 

-19-

  ونھضة المرأة   
  

  السيدة راشل مايانجا
  مساعدة األمين العام

  المستشار الخاص لقضايا المساواة
  بالمرأة بين الجنسين والنھوض

  
  
  
  
  
  
  

   – صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
  المكتب اإلقليمي للدول العربية   
  

 السيدة دينا عساف
  المدير اإلقليمي

 
 السيدة شيرين شكري

  مديرة برنامج
  

  السيدة عنود المجالي
  مساعدة مدير برنامج

  منظمات حكومية  -دال
  

  جامعة الدول العربية
  

  السيدة سيما بحوس
  جتماعية الالمساعد لقطاع الشؤون ا األمين العام

 
  السيدة ھناء سرور
  مديرة إدارة المرأة

  
  السيدة أمنية حلمي

  خبيرة في إدارة شؤون المرأة
  

  السيدة مي عبد العزيز
 مساعدة برامج إدارة المرأة

  
  العربيةمنظمة العمل 

  
  السيدة إيمان عبد المقصود

  مستشارة
  

  منظمة المرأة العربية
  

  السيدة ودودة بدران
  المديرة العامة

 
  السيدة عال عبد العزيز أبو زيد

  مديرة التخطيط والبرامج
  

  الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي
  

  السيدة يجورغ سكوتنس
  نائب المدير العام

  
  اإلنسانيةمعھد المعلوماتية والعلوم 

  
  السيدة سيسيليا بارسبرغ

  أستاذة ضيفة
 معھد المعلوماتية والعلوم اإلنسانية

 
  المجلس األعلى للمرأة

 
  السيدة سيما غلوم عبد الرضا نوروز

  سكرتيرة
  المجلس األعلى للمرأة

  

 
  الخبراء  -ھاء

  
  السيدة منى مراد قمر

  نائبة رئيس المجلس النسائي اللبناني
  لبنان

  
  

 السيدة لينا أبو حبيب
  مديرة تنفيذية

  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي
  لبنان

  السيدة إلھام كالب البساط
  رئيسة لجنة الشباب

  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
  لبنان

  
  السيدة فاديا كيوان



 
 

-20-

  مديرة معھد العلوم السياسية
  جامعة القديس يوسف

  لبنان
  

  السيدة أمان كبارة شعراني
  رئيسة المجلس النسائي اللبناني

  لبنان
  

  السيدة فاطمة عبد المحمود
  مدير كرسي اليونيسكو للمرأة

  في العلوم والتكنولوجيا
 السودان

  
 السيدة فاطمة محمد المانع

  باحثة مستقلة
 المملكة العربية السعودية

  
  بدري الصادق السيدة آمنة

  نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية
  جامعة األحفاد للبنات

  السودان
  

 السيدة صونيا ابراھيم عطية
  في اإلستئناف محام
  لبنان

 
  السيدة ماري روز زلزل

  محامية
  لبنان

  
  

  
  الخبيرات اللواتي أعددن ورقات ووثائق االجتماع  - واو

  
  السيدة فاطمة خفاجي

  عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية
  

  السيدة منى شمالي خلف
  خبيرة

  
  السيدة يمن الحماقي

  أستاذة ورئيسة قسم االقتصاد في كلية التجارة بجامعة
  عين شمس، وعضو مجلس الشورى المصري   
  

  
  المنظمون  -حاء

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  السيدة عفاف عمر
  رئيسة مركز المرأة

  لبنان
  

  السيدة رانيا الجزائري
  مسؤولة شؤون اجتماعية

  لبنان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السيدة كارال موسى

  مساعدة إدارية
  لبنان
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 الثانيالمرفق 
  

  قائمة الوثائق
  

 العنوان البند الرمز

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/INF.1  مذكرة توضيحية 

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح 

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/L.2 3 تنظيم األعمال 

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/3 4   15: + عمل بيجينالتقرير العربي الموّحد حول تنفيذ منھاج 

تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية 5 

E/ESCWA/ECW/2009/2 5 (أ)  سلسلة المرأة والتنمية: تحّكم المرأة في الموارد
االقتصادية وحصولھا على الموارد المالية (باإلنكليزية)

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/4 5 (ب)  وضع المرأة في انعكاسات األزمة المالية العالمية على
 المنطقة العربية

التقدم المحرز في مجال النھوض بالمرأة منذ الدورة الثالثة  6 
 للجنة المرأة

(PowerPoint) متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في  (أ) 6  عرض مرئي
 دورتھا الثالثة

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/5 6 (ب)  بالنھوض بالمرأة في إطار متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة
 برنامج عمل اإلسكوا

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/6 7  في مجال  2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين
 النھوض بالمرأة

  
 


