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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 لجنة المرأة

 الدورة السادسة
 3102ديسمبر /كانون األول 5-4الكويت، 

 

 تقريـر
 

 لجنة المرأة عن دورتها السادسة
 3102ديسمبر /كانون األول 5-4الكويت، 

 

 موجـز
 

دورتها السادسة في ( اإلسكوا)عقدت لجنة المرأة في اللجنة القتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
 .3102ديسمبر /كانون األول 5و 4الكويت، يومي 

 
تي اتخذتها البلدان العربية تنفيذًا لتوصيات لجنة واستعرضت اللجنة خالل هذا االجتماع اإلجراءات ال 

المرأة في دورتها الخامسة؛ والتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الخامسة للجنة؛ 
كما تم عرض ومناقشة  بعض . في مجال النهوض بالمرأة 3105 -3104العمل لفترة السنتين وبرنامج 

ألطر الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة في البلدان العربية، وذلك من خالل إلقاء كاالقضايا اإلقليمية 
الضوء على قانون األمم المتحدة النموذجي حول العنف ضد المرأة ومبدأ العناية الواجبة، إلى جانب قضايا 

وض كذلك إلى وتطرقت العر .إدماج منظور النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية في البلدان العربية
، 3105كوضع المرأة العربية والمساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد عام قضايا ذات صفة دولية 

: والتحضيرات القائمة لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عامًا
 .31+بيجين

 
التطورات بت لمكافحة العنف ضد المرأة الذي نوه ومن أبرز نتائج الدورة السادسة إصدار إعالن الكوي 
وقد أكدت الدول األعضاء . وضع المرأة العربية ورصد أهم مظاهر االنتهاكات التي تتعرض لهافي  اإليجابية

باإلسكوا على أهمية التزامها بحماية المرأة وجميع حقوقها اإلنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق العدالة 
المساواة، معلنة بذلك التزامها بالعمل على تثبيت حق المرأة في الحياة والسالمة الجسدية وصون المبنية على 

وقد أصدرت اللجنة سلسلة من التوصيات الموّجهة إلى اإلسكوا . الكرامة اإلنسانية دون أي شكل من التمييز
 .وإلى الدول األعضاء للعمل على تنفيذها خالل السنتين القادمتين
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 مقدمـة

 
، 3102ديسمبر /كانون األول 5إلى  4السادسة في الكويت في الفترة من  عقدت لجنة المرأة دورتها- 0

أبريل /نيسان 01المؤرخ ( 33-د) 341( اإلسكوا)عماًل بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 المؤرخ  3112/9الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره  3112

 بشأن إنشاء لجنة للمرأة في اإلسكوا تعقد اجتماعاتها مرة كل سنتين ابتداًء من  3114و يولي/تموز 01
وقد عقدت اللجنة دورتها األولى التأسيسية .  3112، على أن تعقد اجتماعًا تأسيسيًا قبل نهاية عام 3114عام 

في  3114يوليو /موزت 01إلى  1، ودورتها الثانية في الفترة من 3112ديسمبر /كانون األول 5و4يومي 
  32إلى  30في أبو ظبي، والرابعة في الفترة من  3111مارس /آذار 05و 04بيروت، والثالثة يومي 

في  3100ديسمبر /كانون األول 30إلى  09في بيروت والخامسة في الفترة من  3119أكتوبر /تشرين األول

 .بيروت
 

 السادسةالتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها   -أواًل
 

 3102 للقضاء على العنف ضد المرأةاعتماد إعالن الكويت   -ألف

 
 :قررت لجنة المرأة اعتماد إعالن الكويت للقضاء على العنف ضد المرأة الوارد نصه في ما يلي- 3
 
نحن الدول األعضاء المشاركين في الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية  

 ؛3102ديسمبر /كانون األول 5-4في المنعقدة بمدينة الكويت ( اإلسكوا)آسيا  لغربي

 
منطقتنا العربية تحوالت تاريخية وحراكًا يرسم معالم جديدة للمنطقة، نأمل ونعمل لكى تفضي  إذ تشهد 

ية إلى بناء مستقبل أفضل، حيث احترام حقوق اإلنسان وصون الكرامة اإلنسانية، بما يعنيه ذلك من حما
 ؛للحريات الفردية وتحقيق للمساواة في المواطنة

 
 ؛أة العربية خالل السنوات الماضيةبالتطورات اإليجابية في وضع المر وإذ ننوه 
 
على أن المرأة العربية تكافح بعزيمة وإصرار للحفاظ على مكتسباتها التي باتت مهددة  وإذ نؤكد 

حة ات التمييز ضدها في المجتمع واألسرة وفي مجاالت الصبفقدانها، في وقت تتحمل فيه نتائج وعبء ممارس
 ؛والتعليم واالقتصاد والسياسة

 
التداعيات السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض دول منطقتنا العربية، وخطورة ما  وإذ ندرك 

 ؛قهن اإلنسانية وكافة أشكال العنفتتعرض له النساء الالجئات والنازحات من انتهاكات لحقو
 
على المعاناة المستمرة للنساء في فلسطين والجوالن وكافة األراضي العربية المحتلة، وما  وإذ نؤكد 

 ؛حت االحتالل االسرائيلي اإلحاللييتعرضن له من أقسى أنواع العنف واالقتالع ت
 
 ؛االقتصادية على النساء بشكل خاص األثر السلبي للحصار والعقوبات وإذ نعي 
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القلق عنفًا متزايدًا يستهدف المرأة، ويهدد سالمتها وأمان عيشها، وينكر عليها حقها  بمزيد من نرصد 

في أن تكون عنصرًا فاعاًل، حيث باتت أشكال العنف هذه وسيلة وأداة إلعاقة مشاركة المرأة في مسيرة التغيير 
 البّناء والتحول؛

 

ي المشاركة في جميع نواحي الحياة، جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وأمنها وحقها ف ندين 
 باعتبارها انتهاكًا صارخا ألبسط المبادئ األخالقية والقيم الدينية؛

 

أن هذه االنتهاكات ومظاهر العنف ال يقتصر ضررها على المرأة فحسب، بل يطال المجتمع  نؤكد 
أبنائه وبناته في مشروع  بأسره، وينال من مصداقية أنظمته، ويعوق مسيرته في عالم يحتاج إلى طاقة جميع

 التقدم والرقي اإلنساني؛
 

أيضًا على أهمية االلتزام بحماية المرأة وجميع حقوقها اإلنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق  نؤكد 
 العدالة المبنية على المساواة والدفاع عن موقعها ودورها الفاعل في المجتمع بوصفها إنسانًا كامل األهلية،

اتخاذ تدابير محددة إلرساء قواعد وإجراءات واضحة تحدد المسؤولية عن أعمال العنف ضد المرأة  وندعو إلى
 وتحد من حاالت اإلفالت من المساءلة والعقاب في هذه الجرائم؛

 

التزامنا بالعمل على تثبيت الحق في الحياة والسالمة الجسدية وصون الكرامة اإلنسانية دون أي  نعلن 
دأ أساسيًا في التشريعات والسياسة والثقافة، فال يجوز، تحت أي ذريعة، أن ُينكر على أي فرد تمييز، بصفته مب

 حُقه في العيش اآلمن والكريم وفي التطّلع إلى مستقبل أفضل تسوده العدالة االجتماعية والمساواة بين الجنسين؛
 

األراضي العربية المحتلة في على مساندتنا وتضامننا مع النساء في فلسطين والجوالن وجميع  نؤكد 
نضالهن المستمر ضد االحتالل اإلسرائيلي والحصار، ونحيي صمودهن في المقاومة والتمّسك بالحق في حياة 

 كريمة خالية من جميع أشكال العنف؛
 

على وقف االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة بصفة عامة، والمرأة الالجئة والنازحة بصفة  نعمل 
 لحروب والنزاعات المسلحة وندعو إلى معاقبة مرتكبيها؛خاصة أثناء ا

 

 فيبمبادرة دولة الكويت لتكثيف الجهود المتعلقة برصد وتحليل ظاهرة العنف ضد المرأة  نرحب 
 المنطقة العربية، ونطلب من األمانة التنفيذية لإلسكوا السعي لتفعيل هذه المبادرة بالتعاون مع الدول األعضاء؛

 

دور لجنة المرأة في اإلسكوا باعتبارها محفاًل يتصدى للظواهر السلبية المناهضة للمرأة من  عاليًا نثمن 
في  االعتبار خصوصيات المنطقة العربية، ونثني على جهود األمانة التنفيذية لإلسكوافي  منظور إقليمي يأخذ

 .االستجابة للتحديات الطارئة التي تواجه الدول األعضاء
 

 موجهة إلى الدول األعضاءالتوصيات ال  -باء
 
بالشكر إلى دولة الكويت على استضافتها ألعمال اللجنة، ولسمو الشيخ جابر مبارك الحمد بعد التوجه - 2

المرأة التابع لمجلس الوزراء ولرئيسته  شؤونالصبا ، رئيس مجلس الوزراء على رعايته لها، ولمجلس 
وجهت لجنة المرأة في ختام اجتماعات دورتها السادسة ظيم، الشيخة لطيفة الفهد السالم الصبا  على حسن التن
 :التوصيات التالية إلى الدول األعضاء في اإلسكوا
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مراجعة بعض الموروثات الثقافية بهدف فرزها إلبراز اإليجابيات الداعمة للمرأة، ومكافحة تلك  (أ) 

 المناهضة لها والمعيقة لتقدمها وتطورها؛

 
على االتفاقّيات الدولّية التي  والتصديق ّية وقوانينها مع التزاماتها الدولّية،موائمة خططها الوطن (ب) 

 جميع على القضاء ، وباألخص حول اتفاقّيةوالعمل على رفع التحفظاتتعّزز المساواة بين الرجل والمرأة، 

ار باألشخاص وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتج وبروتوكوالتها االختيارّية، المرأة ضد التمييز أشكال
 وخاصة النساء واألطفال؛

 
تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها الدول في االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان المتعلقة  (ج) 

 ؛في الحياة السياسية واالقتصادية بالمرأة ومشاركتها

 
اللجان الوطنية دعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، بحيث يتم التنسيق مع  (د) 

 ؛ين وتمكين المرأةمجال تعزيز المساواة بين الجنسفي  والوزارات الخاصة بالمرأة
 

لتنفيذ منهاج عمل بيجين وإعداد التقارير الوطنية لمراجعة التقّدم المحرز في  تكثيف الجهود (ه) 
 ؛اإلقليمية في إطار مسار المراجعة ، والتعاون مع األمانة التنفيذية31+تنفيذه بحلول بيجين

 

حياة خالية من في  تعزيز الحق( 0: سّن وتفعيل قانون إطار لمكافحة العنف ضد المرأة يشمل  (و) 
تعويض ( 4توفير خدمات الحماية للضحايا؛ ( 2التحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيه؛ ( 3 العنف؛

 الوقاية من العنف ضد المرأة؛( 5الضحايا؛ و 
 

في عملية التمكين والتوعية والتدريب، وكذلك العمل على إشراك الرجل في استهداف المرأة  (ز) 
المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام، وفي دورات لجنة المرأة التابعة لإلسكوا بشكل 

 خاص؛
 
وارد تعزيز اإلرادة السياسية لدعم دور اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وتوفير الم ( ) 

إدماج منظور النوع االجتماعي في كافة الوزارات،  مسار وتقييم مراقبةتنفيذ و المالّية الالزمة لها في
 والمؤسسات الحكومية، والسياسات العامة، والخطط والبرامج التنموية؛

 

ات المراعية العمل على توفير الموارد البشرّية والتقنّية والمالّية الالزمة لتصميم واعتماد الميزانّي (ط) 
 كافة القطاعات؛في  للنوع االجتماعي

 

بتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين "المتعّلق  لأللفية الثالثاإلنمائّي السعي لتحقيق الهدف  (ي) 
مع األخذ في االعتبار الخصوصية  وتفعيل دور اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة لهذا الغرض،" النساء

 يمية لبلدان المنطقة؛الوطنية واإلقل
 

 ؛دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والعربية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي (ك) 
 
 تقديم العون والمساندة للمرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة؛ (ل) 
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ب الناجحة تطوير الشراكات على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي بهدف االستفادة من التجار (م) 

 وتعميمها؛
 
 بالتقارير عن اوموافاته ااإلسكوا والتواصل الدائم معه في المرأة مركز االستمرار في دعم إدارة (ن) 

 .والمساواة بين الجنسين تمكين المرأةبالناجحة المتعّلقة  والمبادرات الوطنّية والتجارب الممارسات أفضل
 

 التوصيات الموجهة إلى اإلسكوا  -جيم
 
 :إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا جهت لجنة المرأة التوصيات التاليةو- 4
 

السعي لتفعيل مبادرة دولة الكويت لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، من خالل  (أ) 
تكثيف الجهود لرصد وتحليل هذه الظاهرة في المنطقة العربية، واقترا  السياسات العامة واإلجراءات المناسبة 

 د منها؛للح
 
دراسة موضوع الزواج المبكر والزواج القسري وتأثيره على الوضع االجتماعي واالقتصادي  (ب) 

 للنساء والفتيات في المنطقة العربية؛
 

بناء قدرات العاملين في مجال تقديم خدمات الحماية لضحايا العنف ضد المرأة عبر تطوير  (ج) 
 ة الخاصة في هذا المجال؛دراسات وأدوات تستند إلى المعايير الدولّي

 
تعزيز قدرات اآلليات الوطنية إلدماج منظور النوع اإلجتماعي في التشريعات والسياسات  (د) 

والخطط والبرامج الوطنية، من خالل تقديم التدريب والمساعدات التقنية واالستشارية والدراسات وتبادل 
 ا المجال؛ الخبرات والدروس المستفادة من التجارب الناجحة في هذ

 
تعزيز قدرات البلدان األعضاء على تفعيل ورصد تطبيق اتفاقّية القضاء على جميع أشكال  (ه) 

حول المرأة والسالم واألمن، من خالل بناء ( 3111) 0235وقرار مجلس األمن ( سيداو)التمييز ضد المرأة 
لمجتمع المدني، وتبادل الخبرات قدرات اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وأعضاء البرلمان وا

 واالستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، واالستمرار في توعية صانعي القرار بالصكوك الدولية؛

 
 الدول األعضاءبالتعاون مع  31+التحضير للمراجعة اإلقليمية إلعالن ومنهاج عمل بيجين  (و) 

 ع المنظمات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني المعنّية ؛وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتنسيق م

 
إدراج مواضيع تتعّلق بأوضاع الفتيات والنساء الالجئات والنازحات وبدور المرأة في المراحل  (ز) 

 ة ضمن أولوّيات العمل المطروحة؛االنتقالّي

 
 جتمع؛العمل على تطوير البيانات الخاصة بالدور االقتصادي للمرأة في الم ( ) 
 
التنسيق الدائم مع منظمات األمم المتحدة األخرى، والمنظمات اإلقليمّية، خاصة جامعة الدول  (ط) 

 العربّية ومنظمة المرأة العربّية، وتدعيم الشراكة معها؛
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والتجارب  الممارسات أفضل عن بشكل مستمر بالمعلومات والنتائج البحثّية موافاة الدول (ي) 

المتعّلقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خالل الدراسات وورشات العمل  الناجحة والمبادرات
 لمستجيبة لألولوّيات اإلقليمّية؛ا

 

 الجنسين تمكين المرأة والمساواة بين مجال في الجارية واألنشطة البرامج أثر قياس االستمرار في (ك) 

 .ولويّات الوطنّيةالمتطلبات واألووضع خطط تطويرّية بهدف مالئمتها مع 
 

 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيًا
 

 التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة منذ الدورة الخامسة للجنة المرأة  -ألف

 (من جدول األعمال 4البند )
 

 تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا  -0
 عن التوصيات الصادرة وتنفيذ 3102 -3103لفترة السنتين  

 لجنة المرأة في دورتها الخامسة
 (من جدول األعمال( أ) 4البند )

 
األنشطة ، عرضًا حول E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/3األمانة التنفيذية، استنادًا إلى الوثيقة قدمت - 5

 :أة، ومنهاوالبرامج التي اضطلع بها مركز المرأة في اإلسكوا منذ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المر
 
: تعميم مفهوم النوع االجتماعي في البلدان العربية: "وأبرزها: إعداد الدراسات واألبحاث (أ) 

، (2)(3103" )وقائع وآفاق: عمل المرأة في المنطقة العربية"ودراسة ، (1)(3102) "التجارب والدروس
 ؛(3)(3102) "تحديات واقتراحات: تعزيز مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي"و
 

وأبرزها اجتماع فريق الخبراء الستعراض مشروع دراسة : عقد االجتماعات والدورات التدريبية (ب) 
عمل المرأة في المنطقة العربية؛ واجتماعات الخبراء حول اآلليات المبتكرة لدعم مشاركة المرأة السياسية، 

هذا باإلضافة إلى الدورات التدريبية التي   .وحول إدماج منظور النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية
 للبلدان األعضاء؛ُعقدت 

 
تطرق العرض إلى أهم المنشورات والكتيبات والمواد اإلعالمية : إصدار مواد إعالمية وفنية (ج) 

التي أصدرها مركز المرأة وتوجهت إلى صانعي السياسات في المنطقة العربية من أجل تعزيز تمكين المرأة 
 ؛(االقتصادية والمشاركة السياسية الصحة، التعليم، المشاركة)صاءات مثل المرأة في اإلح العربية؛

 

                                                           

(1)http://www.escwa.un.org/arabic/information/publication.asp?PubID=1362

(2)http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ECW_12_1_A.pdf 

(3)http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ECW_13_1_A.pdf 

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ECW_12_1_A.pdf
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ECW_13_1_A.pdf
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قضايا المساواة : المجاالت التالية في تقديم الخدمات االستشارية والمساعدة الفنية للبلدان األعضاء (د) 

رأة؛ إعداد التقارير بشأن تنفيذ بين الجنسين؛ إدماج منظور النوع االجتماعي؛ صياغة االستراتيجيات الوطنية للم
 ؛د والتقييم؛ بناء مهارات القيادةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ الرص

 
كاستكمال منشورات متكررة ينفذها : مشاريع ميدانية وأنشطة ممّولة من خارج الميزانيةتنفيذ  (ه) 

باإلضافة الى  ،التنمية وما يرتبط بها من اجتماعات للخبراءالمركز دوريًا كل عامين لسلسلة المرأة العربية في 
بالتعاون مع إدارة )مشاريع ميدانية لتعزيز اآلليات الرامية الى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 ؛(ة واالجتماعية في األمم المتحدةالشؤون االقتصادي

 
إلى تحديد الدول األعضاء المستفيدة من  وخالل المناقشات التي تلت العرض، دعا المشاركون- 2

 0235تنفيذًا لقرار مجلس األمن  بناء المؤسسات والقدرات في البرلمانات العربية،"بـ  المشروع المتعلق
وقد تم توضيح أن هذا المشروع ينفذ بالشراكة مع االتحاد البرلماني  ". المتعلق بالمرأة والسالم واألمن( 3111)

قتصادية ألفريقيا في سبعة من البلدان األعضاء التي تعرضت لنزاعات أو تحوالت سياسية، الدولي واللجنة اال
 . تونس، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، واليمن: وهي

 
تقديم الدعم الفني والخدمات االستشارية من قبل اإلسكوا في  وإستراتيجيةوتطرق الحضور إلى طبيعة - 1

دول األعضاء، مع التوضيح بأن الخدمات االستشارية تتمحور حول تعزيز وبناء مجاالت تلبي طلبات ال
 .القدرات وتقديم المشورة التقنية حول قضايا النوع االجتماعي وحقوق المرأة

 
 تنفيذًا  اإلجراءات التي اتخذتها البلدان األعضاء في مجال النهوض بالمرأة  -3

 لتوصيات لجنة المرأة في دورتها الخامسة
 (من جدول األعمال( ب) 4البند )

 
 سوريةالجمهورية العربية ال والبحرين واإلمارات العربية المتحدة األردن في إطار هذا البند، قدم ممثلو- 1

عروضًا مرئية وشفهية حول مصر والمغرب واليمن و ولبنان والكويت وفلسطين مانوُع والعراق والسودان
يات التي يذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الخامسة والتحداإلجراءات التي اتخذتها بلدانهم لتنف

 .واجهتها في هذا الصدد
 

واستعرض ممثلو هذه البلدان اإلجراءات المَتَخذة في مجال تمكين المرأة الريفية، ومنها وضع - 9
رامج التنمية الريفية االستراتيجيات الوطنية واستحداث مراصد وصناديق خاصة بالمرأة الريفية، وتنفيذ ب

المتكاملة التي تتضمن برامج موجهة للمرأة في األرياف، واستحداث مراكز لتقديم الخدمات وتنفيذ أنشطة لبناء 
كما أشار بعض ممثلي البلدان إلى اإلجراءات المتخذة في . القدرات ونشر التوعية والتدريب في المناطق النائية

، ومنها وضع الخطط واالستراتيجيات إلدماج هذا المنظور على جميع مجال إدماج منظور النوع االجتماعي
المستويات المؤسساتية أو ضمن بعض القطاعات ذات األولوية للمرأة، وفي االستراتيجيات الوطنية عامة، 
واالستراتيجيات الخاصة بالمرأة تحديدًا؛ إضافة إلى تأسيس وحدات وشبكات النوع االجتماعي في اإلدارات 

كما أشار بعضهم . سسات الرسمية، ومدها بوسائل العمل واإلنتاج، وبناء قدرات العاملين والعامالت فيهاوالمؤ
إلى إدماج منظور النوع االجتماعي في المسوحات الوطنية والقطاعية والدراسات والموازنات العامة، وإلى 

 .بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنستأسيس قواعد 
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 لبلدان في عروضهم على اإلجراءات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، وركز بعض ممثلي ا- 01

العنف األسري ضد  مشاريع القوانين لمكافحة ال سيما وضع االستراتيجيات الوطنية الخاصة بذلك وإعداد
المرأة، وإقرار نظام اإلحالة للنساء ضحايا العنف، وإنشاء مراكز الرصد والمتابعة ومراكز لتلقي شكاوى 

وتقديم الخدمات للنساء الناجيات من العنف، إضافة إلى وضع قوانين أخرى  اإليواءلنساء المعنفات، ومراكز ا
 . بالنساء وتعديل قوانين العقوبات بهذا الخصوص االتجارتشمل منع 

 
ن أبرز أما اإلجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز مكانة المرأة في مواقع القرار في البلدان األعضاء، فكا- 00

في المجالس التمثيلية وال سيما المجالس المحلية ومجالس ( الكوتا)ما عرض منها اعتماد  نظام الحصة 
 .المحافظات والبرلمانات، إضافًة إلى تدابير التمييز اإليجابي لصالح المرأة في قضايا األمومة والمرأة العاملة

 
 قضايا إقليمية  -باء

 
 القوانين الوطنية والمعايير الدولية :لمرأة في الدول العربيةعنف ضد اأطر القضاء على ال  -0

 (من جدول األعمال( أ) 5البند )
 

عرضًا حول أطر القضاء ، E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/4قدمت األمانة التنفيذية، استنادًا إلى الوثيقة - 03
. دولية والوطنية في هذا المجالكما أجرت مقارنة بين المعايير ال ،على العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

 فالمعايير الدولية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة تقوم على مبدأ العناية الواجبة، والتي تترجم بإطار 
وقد حددت المبادىء واألدوات وواجبات البلدان في  . األمم المتحدة النموذجي حول مكافحة العنف ضد المرأة

تعزيز الحق في حياة خالية من العنف؛ ومنع حدوث  :خمس أولويات، هيبمجال مكافحة العنف ضد المرأة 
 .للضحايا والمعاقبة عليه؛ وتقديم التعويضات ؛والتحقيق فيه ؛العنف والحماية منه

 
آليات رسمية لمكافحة العنف ضد المرأة في البلدان العربية إنشاء  تموبينت دراسات اإلسكوا أنه قد - 02

ة، وتعيين عناصر في الشرطة من اإلناث، ووضع استراتيجيات وطنية للقضاء كوحدات الشرطة المتخصص
ومع ذلك، يكمن التحدي في غياب قوانين شاملة تحمي المرأة من الجرائم المرتكبة . على العنف ضد المرأة

دان كما أن البل ،القوانين السارية ال تعالج العنف ضد المرأة من جميع جوانبه وبكافة مستوياتهف  .بحقها
األعضاء تركز على تجريم العنف أكثر مما تركز على الوقاية من وقوعه، أو على حماية ضحاياه، أو 

 .التعويض عليهن، أو إعادة حقوقهن المسلوبة
 

ّرم بعض أشكال العنف ضد المرأة، على الرغم من أن القوانين الجنائية في معظم البلدان األعضاء تجو- 04

عام ال تتماشى تمامًا مع األولويات الخمس ومعايير العناية الواجبة، واإلطار فإن نظمها القانونية بشكل 
أما في موضوع حماية ضحايا العنف، فبالرغم من الخدمات العديدة المتوفرة للنساء الناجيات   .النموذجي لها

عدم توفر نظام  من العنف، كخدمات الخطوط الساخنة واإليواء والخدمات الطبية والقانونية واالستشارية، فإن
 .العنف ضد المرأة إحالة متكامل في معظم البلدان يحول دون تأمين الحماية المناسبة والفعالة لضحايا

 
وخالل المناقشات التي تلت العرض، أشار المتحدثون إلى ضرورة معالجة قضية العنف ضد النساء - 05

نيه النساء الالجئات والنازحات من عنٍف في والفتيات في حاالت السلم والحرب، وإلى أهمية التطرق لما تعا
ظّل الحروب والنزاعات المسلحة السائدة في بعض بلدان المنطقة، وأهمية إشراك الرجال والفتيان في الجهود 

كذلك، أشارت الوفود المشاركة إلى إعمال قوانين وإنشاء محاكم .  الرامية لمكافحة العنف ضد المرأة
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مرأة؛ وتطرقت إلى ضرورة تمكين المرأة وتثقيفها قانونيًا للحد من حاالت متخصصة بقضايا العنف ضد ال

إفالت الجاني من العقاب بسبب تنازل المرأة عن حقوقها، والتأكيد على أن هذا حق المجتمع وليس حق المرأة 
ع وتم التوافق على أهمية العمل المشترك، سواًء على صعيد الحكومات أو منظمات المجتم . وحدها فحسب

 .المدني أو األفراد، وضرورة بناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية من أجل تمكين المرأة
 

 دمج قضايا النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية في البلدان العربية  -3
 (من جدول األعمال( ب) 5البند )

 
درات والتجارب الوطنية في مجال إدماج قدمت األمانة التنفيذية، في إطار هذا البند، عرضًا حول المبا -02

واستهل العرض بالتشديد على أن مسألة . منظور النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية في البلدان العربية
عامًا على انعقاد مؤتمر بيجين، لم تعد مجّرد خيار بل  31إدماج منظور النوع االجتماعي، بعد مرور حوالي 

وركز العرض على أبرز  . ورية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسينأضحت أداًة استراتيجية ضر
التحديات والعقبات التي تواجه اآلليات الوطنية في عملية إدماج منظور النوع االجتماعي في المؤسسات 
الحكومية، وطر  توجهات وتوصيات مستخلصة من عدد من التجارب الناجحة، أبرزها االستمرار في بناء 

يزانيات ات وحدات النوع االجتماعي في الوزرات والمؤسسات الحكومية وحث الدول على اعتماد مقدر
 .مراعية للنوع االجتماعي

 
: تعميم مفهوم النوع االجتماعي في البلدان العربية"دراسة وتطرق العرض أيضًا إلى مراحل إعداد - 01

ت، وألول مرة، على عملية تشاركية مع البلدان اعتمد ، مع التنويه بأن منهجية الدراسة"التجارب والدروس
األعضاء، وذلك من خالل اجتماع خبراء تشاوري هدف إلى مناقشة االستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة 
بشكل أساسي، وعرض التجارب الوطنية وتعميم الممارسات الجيدة وتبادل الخبرات في مجال إدماج منظور 

 . النوع االجتماعي
 

المناقشات التي تلت العرض أشارت ممثلة وفد سلطنة ُعمان إلى اإلجراءات المتخذة في وخالل  -01
الدستور ال يفرق بين رجل أو امرأة، مشيرًة إلى عدة  أن السلطنة إلدماج منظور النوع االجتماعي، حيث

تطبيق اتفاقية  مبادرات لدعم المرأة الريفية، وإعداد اإلحصاءات المصنفة حسب الجنس، وإنشاء لجنة لمتابعة
 .في ُعمان( سيداو)عنف ضد المرأة القضاء على جميع اشكال ال

 
وقدمت ممثلة الوفد المغربي تجربة المملكة المغربية في إدماج منظور النوع االجتماعي وخاصة من - 09

الدراسة أما ممثلة وفد جمهورية السودان، فقد نوهت بأهمية . خالل إعداد ميزانيات مراعية للنوع االجتماعي
وأشارت إلى أن مسألة اإلدماج يجب أن تعَمم على القطاع الخاص وليس المؤسسات الحكومية فقط، ال سيما 

وأشارت الوفود المشاركة إلى ضرورة إعادة تقييم ما نعنيه .  وأن أكثر النساء يعملن في مؤسسات خاصة
 .ت الرجال والنساءبالنوع االجتماعي وإدماج منظور النوع االجتماعي تلبية الحتياجا

 
 قضايا دولية  -جيم

 
 3105المرأة العربية والمساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد عام   -0

 (من جدول االعمال( أ) 2البند )
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المسار الدولي إلعداد ، E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/5استعرضت األمانة التنفيذية، استنادًا إلى الوثيقة - 31

وجرى تقييم   .، وما تم إنجازه خالل المشاورات الدولية واإلقليمية والوطنية3105بعد عام خطة التنمية لما 
األهداف اإلنمائية لأللفية من حيث مواطن القوة والضعف بشكل عام، فكانت إشارة إلى أهمية هذه األهداف 

ولويات العالمية والوطنية والغايات القابلة للقياس والمقيدة بحدود زمنية كرؤية مشتركة ساهمت في توجيه األ
في اعتماد النهج التوجيهي في تحديد األولويات والتحديات  فتظهرأما مواطن الضعف   .للتنمية

النتائج مقابل إغفال  والتركيز علىواالستراتيجيات، وعدم تفعيل المبادىء والقيم التي نص عليها إعالن األلفية، 
 . ة لأللفية بااللتزامات القانونية الدوليةوسائل التنفيذ، وعدم ربط األهداف اإلنمائي

 
وأشار العرض إلى ما تم التوافق عليه خالل اجتماعات ومشاورات فريق الشخصيات البارزة لناحية - 30

فاألولويات في أهداف هذه الخطة  . 3105األولويات والمبادىء األساسية المقترحة لخطة التنمية لما بعد عام 

أما المبادىء الثالثة التي يجب أن   .دي، واالحتواء االجتماعي، واالستدامة البيئيةهي تحقيق النمو االقتصا
وبما أن المساواة . فهي حقوق اإلنسان، والمساواة، والحكم الرشيد 3105تكون أساسًا إلطار التنمية لما بعد عام 

ها كنهج قائم بذاته، أي تضمين بين الجنسين هي ركن أساسي إلعمال هذه المبادئ الثالثة، فقد تم اقترا  اعتماد
خطة التنمية هدفًا ُيعنى بالمساواة بين الجنسين، واعتماد نهج شامل لجميع القطاعات من خالل تعميم مفهوم 
 . المساواة بين الجنسين في كافة األهداف والغايات والمؤشرات، أو اعتماد نهج ثنائي يجمع بين النهجين السابقين

 
قليمي، فقد تمت اإلشارة إلى التقدم المحرز والتحديات التي تواجه البلدان العربية أما على الصعيد اإل- 33

في هذا المجال، تم اقترا  التوصيات  المستفادةواستنادًا إلى الدروس   .في تحقيق االهداف اإلنمائية لأللفية
 :التالية

 
( تقاطعًا مع جميع األهدافم 2لهدف باعتبار ا)التعجيل في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية  (أ) 

واقعية الرامية إلى المن خالل تحديد عدد من التدخالت  3105بحلول عام لاللتزام بالموعد النهائي المحدد 
 ، وإيجاد حلول للقضايا ذات األولوية؛إنجازها تحقيق األهداف المعلنة، وتبيان التحديات الرئيسية التي تعوق

 

مع االلتزامات القانونية للدول بموجب المعاهدات المحلية وطنية واألهداف والغايات المالئمة  (ب) 
 الدولية واالستراتيجيات الوطنية للتنمية؛

 

بّين بوضو  تتشمل الجميع، ووطنية والمساءلة يتضمن آليات  مراجعةوضع إطار للرصد وال (ج) 
 مرأة؛نهوض بالنية بالدور جميع الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني واآلليات الوطنية المع

 

دولية المناقشات ال مرأة من خالل إشراكها فينهوض بالتفعيل دور اآلليات الوطنية المعنية بال (د) 
، وفي المواقف التي اتخذتها البلدان والجهات الفاعلة المعنية، لضمان جعل 3105حول إطار ما بعد عام 

 ائية في الفترة المقبلة؛ أولويات المرأة العربية جزءًا من االلتزامات اإلنم
 
على  3105مشاركة اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في عملية التنمية لما بعد عام  (ه) 

توفيق بين بحيث تأتي نتيجة للالصعيدين الوطني واإلقليمي، والسيما في تكييف األهداف والغايات والمؤشرات 
 .ليمية والوطنيةوالخصائص اإلق المبادئ المتفق عليها دوليًا

 



 
-12- 

 
إلى اإلنجازات المحققة في مجاالت الصحة وخالل النقاش، أشارت ممثلة المملكة العربية السعودية - 32

كما أشارت . وخفض نسبة األمية بين اإلناث وارتفاع عدد خريجات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
في المائة من أعضاء المجلس، وإلى أن المرأة  31امرأة في مجلس الشورى يشكلن نسبة  21وإلى وجود 

أما ممثلة السودان، فقد نوهت إلى أن   .3104السعودية سوف تترشح في انتخابات المجالس البلدية لعام 
، وأكدت على أهمية 3105جمهورية السودان قد أجرت مشاورات وطنية حول أجندة التنمية لما بعد عام 

 ووجهت ممثلة  .ة وضرورة وجود ملكية وطنية لألهداف األلفيةالتطرق إلى األولويات الوطني
، كما استفسرت 3105اإلمارات العربية المتحدة سؤاال حول وجود قاعدة بيانات ألهداف التنمية لما بعد عام 

 . عن اإلجراءات المتبعة لبناء تلك القاعدة في حال عدم توفرها
 

في معظمها  تعتبر مؤشرًا هامًارية إلى أن البيانات الكمية ال وقد أشارت ممثلة الجمهورية العربية السو- 34

لذا، فعلى البلدان التفكير بمؤشرات أخرى . ألنها تعكس التغيير في أدوار المرأة دون أن تعكس عملية التمكين
اعمة فلسطين على ضرورة تطبيق الكوتا النسائية الد دولة وركزت ممثلة  .3105بعد أجندة التنمية لما بعد عام 

 .للمرأة لتصحيح الخلل التشريعي، وإلى أهمية وجود وزارة مختصة بالمرأة في هذا المجال
 

 عربية تضُمالأكثر البلدان  أن الكويت على أن اآلليات المؤسساتية ال تكفي حيث دولة وركزت ممثلة -35
ففي الكويت مثاًل، ال تستند . يةوزارة للمرأة لكن النتائج ليست جيدة، فالمهم هو االستناد إلى المواثيق الدول

، فهناك تفاوت بين األهداف اإلنمائية لأللفيةأما بالنسبة لتحقيق  . المحاكم إلى اتفاقيات سيداو وحقوق الطفل
البلدان في التطبيق، ويجب عدم التعميم حول اإلنجازات والتحديات بل المطلوب تحديد الدول باالسم في 

 .ن األمم المتحدةالتقارير اإلقليمية الصادرة ع
 

على أن الحكم الرشيد والديمقراطية يؤديان إلى مشاركة أكثر فعالية  الجمهورية اللبنانيةوأكدت ممثلة - 32
على  يةالمغربالمملكة كما أكدت ممثلة   .للمرأة في العملية السياسية وتمثيل أكبر لها على المستوى الوطني

ء صناديق وطنية ، وأهمية إنشا3105أجندة التنمية لما بعد عام في  الفئات المهمشة والمستضعفةضرورة دمج 
 .عائلي للمرأة المطلقة في المغربصندوق التكافل المثل ، هذه الفئات لتلبية احتياجات

 
وأوضحت األمانة التنفيذية أن هناك نقاشًا حاليًا لتطوير قاعدة للبيانات حول المؤشرات الجديدة التي - 31

كما أشارت إلى أن الهدف من عرض  . 3105تفاق على األهداف اإلنمائية لما بعد عام سيتم وضعها عند اال
ليس تقييم التقدم المحرز في " 3105المرأة العربية والمساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد عام "وثيقة 

نقاشات الدولية الجارية حول تطبيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان العربية، وإنما تسليط الضوء على ال
المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية المستقبلية، وعلى أهمية إشراك اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة 

 . في تحديد األهداف اإلنمائية وإدراج أولويات المرأة العربية في تلك النقاشات
 

 من التقدم المحرز عامًا 31تعراض التحضيرات القائمة في سياق اس  -3
 (31+بيجين)العمل  في تنفيذ إعالن بيجين ومنهاج

 (عمالألمن جدول ا( ب) 2البند )
 

عرضًا تضمن نبذة  ،E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/CRP.1قدمت األمانة التنفيذية، استنادًا إلى الوثيقة - 31
أهم االستراتيجيات المتعلقة  ثني عشر، موضحةإلعن إعالن ومنهاج عمل بيجين ومجاالت االهتمام الحاسمة ا

بكل مجال، وإجراءات المراجعة اإلقليمية لتنفيذ منهاج عمل بيجين في الدول العربية التي تجري كل خمس 
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كما ُعرضت الخطوات التحضيرية التي ستتبع   .0995سنوات منذ عقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في عام 

تصميم ( 0: )، وتشمل31+بيجين: بعد عشرين عامًا ومنهاج عمل بيجينتنفيذ إعالن في  لتقييم التقدم المحرز
 العروضإرشادات بشأن مضمون و مذكرة توجيهية إلعداد التقارير الوطنيةللدول األعضاء يتضمن  استبيان
بمشاركة ممثلي اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة لمناقشة عقد ورشة عمل إقليمية  (3) ة؛الوطني

أعدته هيئات األمم المتحدة واللجان اإلقليمية وضمنته مؤشرات واضحة لتحديد اإلنجازات الذي يان ستباال
ية وطن اريرتقإعداد ( 2) الوطنية بشكل دقيق وتفصيلي، ولتقديم اإلرشادات حول تحضير التقارير الوطنية؛

منهاج عمل بيجين، والقضايا عشر في  يثنالالمحرز في مجاالت االهتمام الحاسمة االتقدم  تلقي الضوء على
تنظيم لقاء تشاوري ( 4)؛ تنفيذ منهاج العملتواجه والفرص والتحديات التي  ،المتعلقة بالبيانات واإلحصاءات

بهدف إدماج منظور المجتمع المدني في مع أصحاب المصلحة من أخصائيين وخبراء وممثلين للمجتمع المدني 
رفيع المستوى لمناقشة النتائج األولية للتقرير اإلقليمي باالعتماد على عقد اجتماع ( 5)تقييم التقدم المحرز؛ 

تحديد التقدم المحرز في المنطقة العربّية في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين التقارير الوطنية ل
  .عرض التقرير العربي الموحد من خالل لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والخمسين( 2) عامًا؛

 
وقد أكدت ممثلة األردن على التزام بلدها بإصدار تقارير حول اتفاقية سيداو وإعالن ومنهاج عمل  -39

بيجين وأهداف األلفية اإلنمائية، وطرحت مجموعة من التساؤالت حول مدى إمكانية إيجاد شراكات حقيقية بين 
، ومدى نجا  الدول األعضاء في يتشاركنجا  في التشبيك والمنحى الالقطاعين الحكومي والخاص، وإمكانية ال

إيجاد تشبيك بين النساء لتحقيق مصالحهن، وبناء قواعد بيانات موحدة تساعد في الحصول على المعلومات، 
والقدرة على قياس جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف وذوي االحتياجات الخاصة والمعيالت لألسر 

 . وكبيرات السن
 

السودان فقد دعت إلى ربط كامل لمنهاج عمل بيجين بأجندة التنمية، مشيرة إلى ضرورة تقييم أما ممثلة  -21
شراكات والمشاورات بين البلدان كما أكدت على الحاجة لل. الوطنيةمنهاج العمل لتبيان مدى تلبيته لالحتياجات 

. قيق وإنفاذ منهاج عمل بيجينوإلدراج القضايا الناشئة وآثارها على النساء وبلورة الشراكات الدولية لتح
واقترحت ممثلة الجمهورية العربية السورية أن تتألف عضوية اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة 

 .والوفود المشاركة في االجتماعات من أعداد متساوية من الجنسين، وأوصت بأن ترعى اإلسكوا هذه المبادرة
 

في مجال النهوض بوضع المرأة معايير التي يقاس بها تقدم الدول وركزت ممثلة الكويت على طبيعة ال- 20
؛ فقياس تقدمها ال يقتصر فقط على االستبيانات، بل ال بد من وتمكينها من أجل المشاركة في العملية التنموية

وطلبت ممثلة مصر توضيح المجاالت الواجب التركيز   .وجود معايير ومؤشرات تؤكد التزام البلد بالتوصيات
كما   .عليها في التقرير الوطني، وأكدت على أهمية العمل على تغيير األنماط الفكرية السائدة لدى صناع القرار

أكدت ممثلة تونس على أهمية إشراك الرجل في التصدي لمشاكل المرأة من منطلق إدماج منظور النوع 
ض البيانات الخاصة بالسلطنة في وأشارت ممثلة سلطنة ُعمان إلى غياب بع.  االجتماعي في األنشطة كافة

 . جداول اإلحصاءات الموزعة من قبل اإلسكوا
 

 في مجال النهوض بالمرأة 3105-3104برنامج العمل لفترة السنتين   -دال
 (من جدول األعمال 1البند )

 
لمعتمد برنامج العمل ا ،E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/6استعرضت األمانة التنفيذية، استنادًا إلى الوثيقة - 23

في مجال النهوض بالمرأة، بما يتضمنه من إنجازات متوقعة ومؤشرات إنجاز،  3105-3104لفترة السنتين 
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والخطة االستراتيجية لتنفيذ البرامج في نطاق الرؤية المستقبلية إلدارة مركز المرأة وفي إطار التحديات التي 

وبدأ العرض بنبذة عن مركز المرأة الذي  . أة وحقوقهاتواجهها المنطقة العربية حاليًا وتبعاتها على أوضاع المر
، وُرفع 3112أبريل /نيسان 01المؤّرخ ( 33-د) 341عماًل بالقرار  3112أكتوبر /تشرين األول 0أنشئ في 

خبراء في  يضم فريق العملو . 3101مايو /أيار 09المؤّرخ ( 32-د) 392عماًل بالقرار  إدارةإلى مستوى 
العمل على تحقيق المساواة بين  في ، وتتلخص رؤيتهالجنسين من اختصاصات متعددة قضايا المساواة بين

التشجيع على ، والجنسين، والمساهمة في تعزيز احترام حقوق المرأة حسب االتفاقيات والمؤتمرات الدولية
 .تبادل الدروس المستفادة بين البلدان األعضاء باإلسكوا

 
توثيق ، واإلقليمية والدولية وفق األولويات د دراسات وبحوثوتتلخص إنجازات المركز في إعدا- 22

وتطوير برامج لبناء القدرات، منها على سبيل  ،التعاون والتنسيق مع اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة
منظور موظف على إدماج  411؛ وتدريب 0235قرار مجلس األمن ل عيتفعلى  موظفًا 031تدريب  :المثال

من إدارة الشؤون  دوالر أمريكي 511 111مبلغ وعلى بنود اتفاقية سيداو؛ وتخصيص جتماعي النوع اال
بناء المؤسسات والقدرات ” يتعلق بـ مشروعيدعم تنفيذ  (DESA)االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة 
وأكدت األمانة التنفيذية   .“نالمتعلق بالمرأة والسالم واألم 0235رقم للبرلمان العربي لتنفيذ قرار مجلس األمن 

إدماج النوع االجتماعي  منظورالتي أطلقت  األمم المتحدة منظماتلجنة اإلقليمية الوحيدة من الاإلسكوا هي أن 
 .المؤسسة داخل

 
، نقص في الموارد البشرية والماليةال وأشارت األمانة التنفيذية إلى التحديات التي تواجه المركز، ومنها- 24
بالرغم من توفر اإلرادة والدعم من اإلدارة العليا، إلى جانب  دماج النوع االجتماعي في البرامج صعوبة إو

ات الصراعتؤثر ، إذ ال تزال المساواة بين الجنسين هدفَا صعب المنالف ة،اإلقليمي القضايا على مستوىتحديات 
، باإلضافة إلى صعوبة توفر مؤشرات أةأوضاع المر ضعف اإلرادة السياسية سلبًا علىوالقائمة وانعدام األمن 

 .وبيانات مصّنفة حسب الجنس
 

سياسات وقوانين وضع  تتلخص في األولويات اإلقليمية والقضايا الطارئةوذكرت األمانة التنفيذية أن - 25
ة، والمراحل االنتقالي لوضع المرأة في النزاعاتو ،مستجيبة لحقوق المرأة االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 .3105في ضوء مراجعة إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عامَا وفي إطار أجندة التنمية لما بعد عام 

 

كما عرضت استراتيجيات التنفيذ المتعلقة بزيادة الدعم الفني لتعزيز قدرات اآلليات الوطنية وسائر - 22
ت المرأة العربية وربطها بالسياسات الجهات المعنية بالنهوض بالمرأة؛ وإعداد دراسات معمقة حول أولويا

العامة؛ وتطوير منهجيات البحث وأدوات التدريب؛ وتوفير أدوات التوعية والدعم؛ وتبادل المعرفة والتجارب 
حول إدماج منظور النوع االجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة؛ 

الشراكات بين جميع األطراف المعنية والعمل الوثيق مع كافة األقسام بهدف إدماج  وتعزيز التعاون وبناء
وصندوق األمم للمرأة هيئة األمم  وباألخص هيئات األمم المتحدة،و منظور النوع اإلجتماعي في عمل اإلسكوا

جامعة الدول وباألخص اإلقليمية الحكومية المنظمات ولجان األمم المتحدة اإلقليمية األخرى، و المتحدة للسكان
( كوثر) ثومركز المرأة العربية للتدريب والبحومراكز األبحاث وال سيما  العربية ومنظمة المرأة العربية،

ومركز كارنيغي للشرق األوسط ومعهد دراسات جامعة نيويورك في أبوظبي، إضافة إلى منظمات المجتمع 
 .وسائل اإلعالمو المدني
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الحد الذي يركز على  3105–3104نفيذية برنامج عمل المركز لفترة السنتين واستعرضت األمانة الت -21

والمساهمة في  ؛وتشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين البلدان األعضاء ؛من التفاوت بين الجنسين
 :فهي عةاإلنجازات المتوقأما   .ترسيخ احترام حقوق المرأة بما يتماشى مع االتفاقيات والمؤتمرات الدولية

 
تعزيز قدرة البلدان األعضاء على اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية للفوارق بين  (أ) 

 ؛الجنسين من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة
 
تعزيز قدرة البلدان األعضاء على مكافحة العنف على أساس النوع االجتماعي من خالل سن  (ب) 

 ؛خطط العمل الوطنية التشريعات ووضع
 

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على اعتماد وتنفيذ سياسات الحكم والتنمية الوطنية القائمة على  (ج) 
قاعدة المساواة في المشاركة بين الرجل والمرأة، مع التركيز على تحسين مكانة المرأة في عمليات صنع القرار 

 .الديمقراطية
 

عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة : من برنامج العمل لفترة السنتين هيأبرز المخرجات المتوقعة و- 21
، 31+بيجين :في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية المحرز التقدمالمرأة؛ إصدار تقارير عن 

كتقرير  قضايا إنمائية رئيسية متعلقة بالنهوض بالمرأة في المنطقة العربية؛ إصدار مطبوعات أخرى، حولو
سلسلة المرأة والتنمية حول الزواج المبكر ، ودراسة القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية: وضع المرأة العربية
العنف ضد المرأة في ، وحول المرأة ومجتمع المعرفة في المنطقة العربية، ودراسات حول في المنطقة العربية
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة في ظل ، وةالوضع الراهن واألطر المؤسّسي: المنطقة العربية

األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة الفلسطينية، إلى جانب مواد فنية والنزاعات في المنطقة العربية، 
 .ومنشورات أخرى

 
زواج ال: لفرق الخبراء تتناول المواضيع التاليةلبرنامج أيضًا عقد اجتماعات المتوقعة ل نواتجالومن - 29

لتقّدم في تنفيذ إعالن ؛ االقوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية في المنطقة العربية؛ المبكر في المنطقة العربية
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة في ظل النزاعات في ؛ العربية ومنهاج عمل بيجين في المنطقة

واالتفاقيات  القوانين الوطنية: تقرير وضع المرأة العربيةطالق إل احتفااًلكما سينظم المركز  . المنطقة العربية
 . باليوم العالمي للمرأةيحتفل سو، الدولية

 
 دمج قضايا المساواة بين الجنسينفي  للدول األعضاء خدمات استشاريةتقديم  ،يضاف إلى ما سبق- 41

وعقد دورات تدريبية  و تمكين المرأة؛تنفيذ االتفاقيات والقرارات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين  متابعةو
وحول  ،وحلقات دراسية وورشات عمل حول استخدام وسائل اإلعالم في تمكين المرأة في المنطقة العربية

بناء القدرات المؤسسية ك مشاريع الميدانية؛ وتنفيذ بعض الالمرأة ومجتمع المعرفة في المنطقة العربية
بشأن المرأة ( 3111) 0235ت المعنية في تنفيذ قرار مجلس األمن للبرلمانات العربية وغيرها من الجها

 .العربية مشروع إنشاء مرصد للمرأة في المنطقةو والسالم واألمن،

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة للجنة المرأة  -هاء

 (من جدول األعمال 1البند )
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في بيروت، ما لم تتقدم دولة  3105ي عام اتفق المجتمعون على عقد الدورة السابعة للجنة المرأة ف- 40

وقد أبدت مندوبة فلسطين ترحيبها المبدئي بعقد الدورة في دولة . أخرى من الدول األعضاء بطلب الستضافتها
 . فلسطين

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

 
 .ترد أي أعمال إضافية في إطار هذا البند لم- 43

 توصيات لجنة المرأة عن دورتها السادسةاعتماد   -ايز
 (من جدول األعمال 01البند )

 
 .تم عرض ومناقشة التوصيات واعتمدت بعد إجراء بعض التعديالت الالزمة- 42
 

 تنظيم الدورة  -ثالثًا
 

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف
 

ن حكومة دولة الكويت، في الفترة عقدت لجنة المرأة في اإلسكوا دورتها السادسة باستضافة كريمة م- 44
 .وقد توزعت أعمال الدورة على أربع جلسات.  3102ديسمبر /كانون األول 5إلى  4من 
 

 االفتتاح  -باء

 
ألقت الدكتورة ريما خلف، وكيلة األمين العام واألمينة التنفيذية لإلسكوا، كلمة في افتتا  الدورة  -45

ما تشهده بلدان المنطقة العربية من تحّوالت كبرى، انطلقت من إرادة  السادسة للجنة المرأة أشارت فيها إلى
شعوب تتطّلع إلى بناء نظم ديمقراطية تصون حقوق اإلنسان وكرامته وتحقق العدالة االجتماعية، وأن حقوق 

ويخشى الكثيرون من حدوث  المرأة جزء من هذا الحراك الذي يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية للجميع،
وأكدت أن قضية المرأة هي مسيرة كفا    .راجع في مكتسبات ناضلت المرأة من أجلها على مدى عقود طوالت

متواصل، وقد تمر بانتكاسات وصعوبات آنية، لكنها تبقى قضية محورية لكل مجتمع عازم على تحقيق الحياة 
ورة، والتي تحل في صدارة األولويات كما أشارت إلى المواضيع التي ستناقشها الد. الفضلى لجميع أبنائه وبناته

 : منهاج عمل بيجين بعد مرور عشرين عامًاوإعالن  كمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ العالمية واإلقليمية،
للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، رغم التحديات ، وما اتفق عليه من مجاالت حاسمة 31+بيجين

الجسيمة التي ما تزال قائمة في هذه المجاالت، مما يتوجب تحديدها كخطوة أولى  الوطنية واإلقليمية والدولية
 . نحو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزامات البلدان بقضية المرأة

 
ونوهت الدكتورة خلف بما حققته المنطقة العربية من تقدم ملحوظ في تحسين صحة األمهات وتحقيق - 42

وعلى الرغم من هذا، تبقى مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية محدودة مقارنة . التعليمالتكافؤ بين الجنسين في 
مشاركتها في العمل السياسي بمناطق أخرى في العالم، وما يرتبط بها من عدم المساواة في األجور والفرص، و

لمعاناة بسبب تدهور األمن والسلم وال شك أن للمرأة العربية نصيبًا كبيرًا من ا  .متدنية في معظم البلدان العربية
وتبقى  . الضحية األولى هي نزاعات حيث تكونووتزايد العنف، وخصوصًا في البلدان التي تشهد حروبًا 
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فلسطين مثااًل فريدًا في المنطقة العربية والعالم، حيث ال يزال االحتالل اإلسرائيلي بإجراءاته التعسفية يثقل 

اء إضافية، ويهدم كَل أمل لها في النمو والتقدم ما دام يحرمها من أبسط حقوقها كاهل المرأة الفلسطينية بأعب
 . اإلنسانية

 
وأكدت الدكتورة خلف على أن العنف ضد المرأة مشكلة عالمية تتخذ أشكااًل متنوعة وتتسبب في معاناة - 41

ه والقضاء عليه بالوعي المجتمعي كبيرة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية؛ لذا فقد بات لزامًا علينا مواجهت
كما أكدت أن اإلسكوا تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الموضوع، وتعمل مع   .واإلرادة السياسية والموارد الكافية

المنظمات الدولية واإلقليمية لدعم البلدان العربية في تطوير بناها التشريعية واعتماد السياسات لمكافحة هذه 
كفرصة لطر   قضية المرأة  3105وضع إطار للتنمية لما بعد عام ة االستفادة من وأشارت إلى ضرور. اآلفة

، 3105، علمًا أّن مشروع التنمية لن ينتهي في عام العربية واحتياجاتها ضمن االلتزامات اإلنمائية للفترة المقبلة

 .ات المجتمع، نساًء ورجااًلميع فئبل هو نهٌج شامٌل سيتواصل في إطار جديد نحو تحقيق تنمية إنسانية شاملة لج
 

وأكدت أيضًا على أن هذا االجتماع يهدف إلى تعزيز دور المرأة من أجل مشاركة سياسية واجتماعية  -41
فمشاركة المرأة السياسية لن تتحقق ما لم . واقتصادية فعالة، تكريسًا لحقوقها ولمبدأ المساواة بين الجنسين

اركة االقتصادية للمرأة لن تكتمل إال بالقضاء على جميع أشكال العنف تدعمها مشاركة اقتصادية قوية؛ والمش
كما أن تمكين المرأة من الشروط األساسية التي يتوقف عليها نجا  أي جهد تبذله الحكومات . والتمييز ضدها

 ومنظمات المجتمع المدني لحل النزاعات، والنهوض االقتصادي، وتحقيق العدالة لتستفيد من ثمارها فئات
 .المجتمع كاّفة

 
أكدت الشيخة لطيفة الفهد السالم الصبا ، رئيسة لجنة شؤون المرأة في دولة الكويت، في كلمتها على و- 49

أهمية عقد الدورة السادسة للجنة المرأة في ظل الظروف والتحديات الطارئة التي تمر بها األمة العربية، وما 
ت عن مبادرة لتشكيل لجنة تتوجه إلى البلدان العربية التي تعاني وأعلن. لها من انعكاسات على المرأة العربية

لتشارك المرأة آالمها ومعاناتها، "، بهدف دراسة احتياجاتها ومساعدتها سياسية وأمنية طارئةحاليًا من ظروف 
وتتعرف على همومها، وتتلمس مشاكلها، وتضع دراسة متكاملة الحتياجاتها عن قرب، وتحشد لها الجهود 

، متمنّيًة أن تلقى هذه "اعدتها، وتتبنى قضيتها في المحافل العربية والدولية، وتقدم لها الحلول العاجلةلمس
كما أكدت على تركيز الجهود في دولة الكويت على حماية حقوق المرأة .  المبادرة قبواًل لتفعيلها والعمل بها

مية، وتوفير كافة أوجه الدعم لتمكين المرأة والطفل، والقضاء على كافة أشكال العنف، ومحاربة الفقر واأل
 . وزيادة مشاركتها في صنع القرار وتوفير فرص متكافئة لها في جميع المجاالت

 
بدور  ،دولة الكويتأشادت الدكتورة ذكرى الرشيدي، وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل في ، كذلك -51

ذات الصلة،   الفني والبحثي لكافة القضايا والمشكالت اللجنة في تطوير أوضاع المرأة العربية من خالل الدعم
واالهتمام بقضايا تمكين المرأة الريفية، وتفعيل مشاركة المرأة العربية في النواحي االقتصادية والسياسية، 
وتدريب المرأة على استخدام تكنولوجيا المعلومات، والعمل الجاّد لتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة بين 

وأشارت إلى أهمية رصد تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، وتقييم ما تحقق من مكتسبات وإنجازات وما . نسينالج
وشددت السيدة الرشيدي في كلمتها على . زال قائمًا من تحديات وأولويات بعد عشرين عامًا على مؤتمر بيجين
ومع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في أهمية استمرار التعاون اإلقليمي بين الدول األعضاء باإلسكوا، 

كما نّوهت بما أنجزته اإلسكوا من دراسات وتقارير وما قّدمته من دعم فني . مجال النهوض بالمرأة العربية
 .  وتدريب مما انعكس إيجابًا على الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة العربية

 



 
-11- 

 
 الحضور  -جيم

 
لون وممثالت عن اآلليات الوطنية والوزارات والمجالس واللجان المختصة شارك في الدورة ممث- 50

كما شارك بصفة مراقب ممثلون وممثالت عن . بالمرأة من جميع البلدان العربية، بصفة خبراء حكوميين
البرامج والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ومنظمات حكومية وغير حكومية، دولية وإقليمية، 

ة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي، ومنظمات حكومية أخرى، وشبكات وطنية وإقليمية، وعدد من معتمد
مراكز األبحاث الناشطة في هذا المجال، وبعض الجهات المانحة الوطنية واإلقليمية الثنائية والمتعددة 

 .األطراف، باإلضافة إلى مجموعة من الخبراء واالستشاريين واألكاديميين
 نتخاب أعضاء المكتبا  -دال

 
تتولى الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية "من النظام الداخلي لإلسكوا على أن  01تنص المادة - 53

بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة، وتنتخب تلك الهيئات سائر 
وعماًل بهذه المادة، تولت دولة العراق رئاسة الدورة السادسة  ". أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك

 للجنة المرأة، خلفًا لجمهورية السودان التي تولت رئاسة الدورة الخامسة من تاريخ انعقادها في 
.  3102ديسمبر /كانون األول 4، وحتى تاريخ انعقاد الدورة السادسة في 3100ديسمبر /كانون األول 09

ُعمان نائبًا ثانيًا لها، وممثلة  سلطنة السودان نائبًا أواًل للرئيس، وممثلةجمهورية باإلجماع ممثلة وانتخبت اللجنة 
 .فلسطين مقررة للدورةدولة 

 
 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -هاء

 
أقرت اللجنة في جلستها األولى جدول األعمال بالصيغة المعروضة عليها والواردة في الوثيقة، - 52
 .E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/L.1 :شملوي
 

 .افتتا  أعمال الدورة- 0 
 
 .انتخاب أعضاء المكتب- 3 
 
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى- 2 
 
 :التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة منذ الدورة الخامسة للجنة المرأة -4 
 
 ر برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطا (أ)  

 وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الخامسة؛ 3103-3102

اإلجراءات التي اتخذتها البلدان األعضاء في مجال النهوض بالمرأة تنفيذًا لتوصيات لجنة  (ب)  
 .المرأة في دورتها الخامسة

 :قضايا إقليمية- 5 
 
 القوانين الوطنية والمعايير الدولية؛: على العنف ضد المرأة في الدول العربيةأطر القضاء  (أ)  
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 .دمج قضايا النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية في البلدان العربية (ب)  
 
 :قضايا دولية- 2 
 
 ؛3105المرأة العربية والمساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد عام  (أ)  

عامًا من التقدم المحرز في تنفيذ إعالن بيجين  31ت القائمة في سياق استعراض التحضيرا (ب)  
 (.31+بيجين)ومنهاج العمل 

 
 .في مجال النهوض بالمرأة 3105-3104برنامج العمل لفترة السنتين - 1 
 
 .موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة للجنة المرأة- 1 
 
 .ما يستجد من أعمال- 9 
 
 .لجنة المرأة عن دورتها السادسة ياتتوصاعتماد - 01 
 

 وفي الجلسة نفسها، وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقتر  المعروض عليها في الوثيقة -54
E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/L.1 

 
 الوثائق  -واو

 
 .سادسةترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة بالوثائق التي استعرضتها لجنة المرأة في دورتها ال- 55
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 لمرفق األولا

 
 قائمة المشاركين

 
 األعضاء في اإلسكوا بلدانال  -ألف

 
 المملكة األردنية الهاشمية

 

 السيدة منى مؤتمن
 مستشارة التخطيط االستراتيجي
 اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 سيف المنصوري ناجعةالسيدة 

 رئيسة العالقات الدولية 
 تحاد النسائي العاماال
 

 السيدة منى عوض عمر
 ةباحث
 

 مملكة البحرين
 

 السيدة بهيجة محمد الديلمي
 التدريب والتطوير مستشار

 المجلس األعلى للمرأة
 

 السيدة رنا أحمد خليفة أحمد
 مركز دعم المرأة ةمدير

 المجلس األعلى للمرأة
 

 السيدة هنادي أحمد النايف
 بيانات ىأول ةإحصائي
 األعلى للمرأةالمجلس 

 
 السيدة نورة عبدالعزيز الرفاعي

 عالقات ثنائية ةأخصائي
 المجلس األعلى للمرأة

 
 الجمهورية التونسية

 
 معالي السيدة سهام بادي

 وزيرة
 وزارة شؤون المرأة واألسرة

 
 السيدة إيمان القلعي العياري

 مديرة شؤون المرأة
 وزارة شؤون المرأة واألسرة

 يمان زواويإالسيدة 
 ةمستشار

 مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
 

 السيدة وفاء الرسالتي
 أخصائية اجتماعية وقانونية

 وزارة شؤون المرأة
 

 الجمهورية العربية السورية
 

 نصاف حمدإالسيدة 
  ةرئيس

 الهيئة السورية لشؤون األسرة
 

 السيدة رنا خليفاوي
 والدراسات مديرة األبحاث

 السورية لشؤون األسرةالهيئة 
 

 جمهورية السودان
 

 معالي السيدة مشاعر األمين عبداهلل
 وزيرة
 الرعاية والضمان االجتماعيوزارة 

 

 السيدة مواهب محمد أحمد الحاج
 ةالعام ةالمدير

 اإلدارة العامة للمرأة واالسرة
 وزارة الرعاية والضمان االجتماعي

 
 السيدة لمياء عبدالغفار خلف اهلل

 ةالعام ةناألمي
 المجلس القومي للسكان

 
 جمهورية العراق

 
 السيدة بشرى الزويني

 مكتب رئيس الوزراء ةمستشار
 

 السيدة سميرة حسين
 ةمستشار
 دولة لشؤون المرأةوزارة ال

 
 السيدة سارة حميد رشيد

 ةمهندس
 وزارة الدولة لشؤون المرأة
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 سلطنة ُعمان

 
 وت جدادبخالسيدة جميلة بنت سالم بن م

 ة دائرة شؤون المرأةمدير
 وزارة التنمية االجتماعية

 
 ريحالسيدة نور بنت سعيد اسلم الش

 رئيسة قسم شؤون المرأة والطفل
 وزارة التنمية االجتماعية

 
 ةالسيدة شادية بنت عبداهلل بن سعيد الشبيبي
 جمعية المرأة العمانية بوالية المصيني

 عضوة بلجنة سيداو
 

 دولة فلسطين
 
 ربيحة ذيابالي السيدة مع

 وزيرة
 وزارة شؤون المرأة

 

 السيد رامي أسعد زقوت
 دائرة اإلعالم ةمدير

 وزارة شؤون المرأة الفلسطينية
 

 دولة قطر
 

 السيدة جوهرة محمد عبدالرحمن المطوع
 إدارة التخطيط ةمدير

 المجلس األعلى لشؤون األسرة
 

 السيدة فاطمة يوسف العبيدلي
 اسات األسريةالقائم بأعمال مدير إدارة السي
 المجلس األعلى لشؤون االسرة

 
 دولة الكويت

 
 السيدة هدى عبد المحسن الشايجي

 منسق إدارة الفتوى والتشريع
 لجنة شؤون المرأة

 
 السيدة سلمى ناصر العجمي

 مستشارة
 لجنة شؤون المرأة

 
 السيدة حصة ماجد شاهين

 مستشارة
 لجنة شؤون المرأة

 السيدة بدرية نوار جابر
 ارة التربيةمنسق وز

 لجنة شؤون المرأة
 

 السيدة دالل خالد الرويشد
 المدير العام للشؤون االدارية للهيئة المساندة ةمساعد

 وزارة الداخلية
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة جمانة أبو الروس مفرج
 اإلدارية ةالمدير

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
 

 السيدة سوسي بوالديان
 المجلس التنفيذي ةلصندوق، عضوا ةأمين

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيدة مرفت تالوي
  رئيسة

 المجلس القومي للمرأة
 

 يزيس محمود حافظ أحمدإالسيدة 
 المجلس القومي للمرأة

 
 السيدة أمل توفيق

 مكتب رئيس المجلس القومي للمرأة
 

 السيد عصام رجب سلطان
 العالقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات

 المجلس القومي للمرأة
 

 المملكة المغربية
 

 معالي السيدة بسيمة الحقاوي
 وزيرة

 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
 

 السيدة فاطمة الزهراء باباأومل
 مستشارة معالي الوزيرة

 ة االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمي
 

 السيدة عزيزة بلمعلم
 رئيسة مصلحة دعم مبادرات النساء

 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
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 (تابع) المملكة المغربية

 
 السيد يوسف السطحي

 رئيس مصلحة النهوض بحقوق المرأة
 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 
 السعودية المملكة العربية

 

 السيد علي عبداهلل باهيثم
 مستشار

 وزارة الخارجية
 

 طيبهجميل السيدة رنا 
 رئيسة قسم االستشارة والتطوير

 وزارة الشؤون االجتماعية
 

 السيدة غادة بنت منصور عبدالغفار
في منطقة  المديرة العامة لمكتب اإلشراف االجتماعي النسائي

 مكة المكرمة
 ةوزارة الشؤون االجتماعي

 الجمهورية اليمنية
 

 شراق محمد عبدالرحمن الجديريإالسيدة 
 نسانمنظمات المجتمع المدني وحقوق اإل رئيسة دائرة

 مجلس الوزراء
 

 يمان عبداهلل علي الحماميإالسيدة 
 المرأة والنوع االجتماعي ،ةعام ةمدير

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 السيدة حنان ناصر حاجب
 عليمإدارة الت ةمدير

 
 السيدة وفاء محمد نائف يحيى

 الشؤون القانونية ةمدير
 
 
 
 
 

 
 المنظمات الحكومية الدولية واإلقليمية والهيئات التابعة لها  -باء

 
 جامعة الدول العربية

 

 السفيرة فائقة سعيد الصالح
 قطاع الشؤون االجتماعية ةورئيس ةمساعد ةعام ةأمين

 جمهورية مصر العربية
 

 اس سيد مكاويالسيدة إين
 إدارة المرأة واألسرة والطفولة ة، مديرةمفوض ةوزير

 جمهورية مصر العربية

 منظمة المرأة العربية
 

 السيدة شيخة سيف الشامسي
 المديرة العامة

 جمهورية مصر العربية
 
 
 

 
 البرامج والهيئات التابعة لألمم المتحدة  -جيم

 
 (UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
 سيد صال  الحاجال

 الكويتدولة 
 

 السيدة ديما الخطيب
 نائبة الممثل المقيم

 
 (UNHCR) مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

 
 السيدة فاطمة عايد الرشيدي

 الحماية القانونية
 دولة الكويت

 (OHCHR) مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان

 
 السيدة ندى دروزه
 اإلنسانمسؤولة حقوق 

 شرق األوسطمنطقة ال
 الجمهورية اللبنانية

 
 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان

 
 السيدة إنشرا  أحمد

 مستشارة النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والثقافة
 جمهورية مصر العربية



 
-23- 

 
 المنظمات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  -دال

 
 (ILO) منظمة العمل الدولية

 

 ود البيهاريالسيدة دينا محم
 أخصائية مسؤولة للبرامج واإلدارة

 دولة الكويت
 

 (UN Women) هيئة األمم المتحدة للمرأة

 
 السيد نهاد جوهر

 مدير البرامج
 المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األممهيئة 

 جمهورية مصر العربية
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 المرفق الثاني

 
 قائمة الوثائق

 

 مزالر البند العنوان

 مذكرة توضيحية
 

E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/INF.1 

 E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/L.1 2 جدول األعمال المؤقت والشرو 

 E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/L.2 2 تنظيم األعمال

 الخامسةالتقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة منذ الدورة 
 للجنة المرأة

4  

رأة في إطار برنامج عمل تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض بالم
لتوصيات الصادرة ا ذوتنفي 3102-3103اإلسكوا لفترة السنتين 

 الخامسةعن لجنة المرأة في دورتها 

 E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/3 (أ) 4

القوانين : أطر القضاء على العنف ضد المرأة في الدول العربية
 الوطنية والمعايير الدولية

 E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/4 (أ) 5

دمج قضايا النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية في 
 البلدان العربية

 E/ESCWA/ECW/2011/2 (ب) 5

المرأة العربية والمساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد 
  3105عام 

 (أ)2

 

E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/5 

 

عامًا من التقدم  31التحضيرات القائمة في سياق استعراض 
 (31+بيجين)في تنفيذ إعالن بيجين ومنهاج العمل المحرز 

 E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/CRP.1 (ب) 2

في مجال النهوض  3105-3104برنامج العمل لفترة السنتين 
 بالمرأة

1 E/ESCWA/ECW/2013/IG.1/6 

 

 
 


