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  2011/ديسمبر ول كانون األ 21-19بيروت، 

  

  زـموج
  

دورتھا الخامسة في  )اإلسكوا(جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا للا فيعقدت لجنة المرأة   
  .2011كانون األول/ديسمبر  21إلى  19بيت األمم المتحدة في بيروت، في الفترة من 

  
ھا البلدان العربية تنفيذاً لتوصيات تجراءات التي اتخذاإلجتماع ھذا االللجنة خالل استعرضت او  

لجنة المرأة في دورتھا الرابعة؛ والتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الرابعة 
قضايا  اللجنة ولتتناكما  في مجال النھوض بالمرأة.  2013 - 2012العمل لفترة السنتين برنامج وللجنة؛ 
 المؤسسات العامةمج النوع االجتماعي في سياسات د مثل ،تقدم المرأة وتمكينھابالنسبة إلى ھمية بالغة األ
 كال التمييز ضد المرأة (سيداو)تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشالتقدم المحرز في و ؛تھاوأنشط ھاوبرامج

مشاركة المرأة في العنف ضد المرأة؛ وتخذة للقضاء على المالمبادرات الخالقة و ؛في البلدان العربية
؛ وتفعيل دور اإلعالم ووسائط االتصال المختلفة في تمكين المرأة في العالم القرار صنعالقيادة السياسية و

  .العربي
  

المعنون  2011بيان بيروت  في إطارلتوصيات التي صدرت عن الدورة اويتضمن ھذا التقرير   
تطّرقت النقاط التي أھم و ،ة كنعصر مشارك في التغيير نحو المساواة في صنع القرارتفعيل دور المرأ"

  كل بند من بنود جدول األعمال.بشأن المناقشات إليھا 
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  ةـمقدم
  
، عمالً بقرار 2011كانون األول/ديسمبر  21إلى  19عقدت لجنة المرأة دورتھا الخامسة في الفترة من   - 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 

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

في بيروت،  2004تموز/يوليو  10إلى  8، ودورتھا الثانية في الفترة من 2003كانون األول/ديسمبر  5و 4
تشرين  23إلى  21، والرابعة في بيروت في الفترة من في أبو ظبي 2007آذار/مارس  15و 14والثالثة يومي 
  .2009األول/أكتوبر 

  
  خامسةفي دورتھا ال التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة  -أوالً 

  
  صر مشارك في التغيير نحو المساواة في صنع القرارنعتفعيل دور المرأة ك: 2011 بيروت بيان

  
في وذلك  ،2011كانون األول/ ديسمبر  21إلى  19عقدت لجنة المرأة دورتھا الخامسة في بيروت من   - 2
 وال  .ومستقبلھا البلدان العربيةفي مجتمعات التترك بصماتھا على واقع جذرية وتحوالت مفصلية مرحلة  ضمخ

على المنطقة، وتطرح ھذه التطورات تحديات   وتتأثر بھا.في ھذه التطورات واألحداث أن المرأة تؤثر في شك 
ً يھا، تتمثل في حماية إنجازات المرأة والبناء عل تعزيز العدالة والمشاركة والمساواة والقضاء في  والمضي قدما

مواقع صنع ومجاالت التنمية مختلف في  ةالفعالمشاركة وتمكينھا من ال ،على العنف والتمييز ضد المرأة
  القرار.

  
مع ضحايا  موتضامنھدعمھم لھا عن وا وأعرب ،بيةالعرالمرأة  نضالبالدورة أشاد المشاركون في و  - 3
 ونوھوا بدور المرأة النزاعات المسلحة والمجتمعات االنتقالية. ظّل في ال سيما المرأة ، نتھاكات حقوق اإلنسانا

من العدالة والمشاركة والمساواة واحترام حقوق  جوالديمقراطية والتنمية والتقدم في  إلىالعربية في سعيھا 
 ،حتالل االسرائيليھة االبدورھا في مواج ينمشيد ،لمرأة الفلسطينيةصادقة إلى اتحية  واوجھو  اإلنسان.

ستطيع ت ،كاملة عاصمتھا القدسذات سيادة الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة حق على حق المرأة وومؤكدين 
  حتالل االسرائيلي.  ن االتجة مالناأمام تقّدمھا وضع حد للعقبات في كنفھا أن تنھض لوالمرأة الفلسطينية 

  
لمرأة ودورھا في تحقيق التنمية امشاركة بتعزيز و ،العدالة والمساواةااللتزام بتحقيق  البيانذا ؤّكد ھيو  - 4

لى تقييم موضوعي وواقعي الذي يرتكز عليه البيان إنما يستند إالتصور المنھجي و .المستدامة وبناء الديمقراطية
  سادسة للجنة المرأة.نعقاد الدورة الة لغاية االسنتين المقبلفي فترة  اتحقيقھإلى التطلّعات المرجو لوضع المرأة و

  
من أجل اإلسكوا واألعضاء بلدان لا عدداً من التوصيات إلى المشاركون وّجه، الدورةفي نھاية و  - 5

  النھوض بالمرأة العربية.
  
  
  التوصيات الموجھة إلى البلدان األعضاء:  - 6
  

  ؛ولم تنّفذ بعدرأة الدورة الرابعة للجنة المالتي صدرت عن توصيات المتابعة تنفيذ االستمرار في   (أ)  
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 ھاوبرامج األعضاء البلدانمن خالل دمج أولوياتھا واحتياجاتھا في خطط  ،تمكين المرأة الريفية  (ب)  
  ھا؛وسياسات

  
المساواة بين الجنسين في العدالة وتحقيق  ، بھدفتوضيح مفھوم النوع االجتماعي ودمجه  (ج)  

عامة والفرعية للوزارات والمؤسسات الرسمية ومختلف والموازنات الالرئيسية السياسات والبرامج والخطط 
  ؛القطاعات

  
ومدھا بالموارد المالية  ،الدعم لتعزيز البناء المؤسسي لآلليات الوطنية المعنية بالمرأةقديم ت  (د)  

المساواة بين المرأة وتحقيق العدالة وبنھوض البھدف  ،بھاوطة والكفاءات البشرية الالزمة لتنفيذ المھام المن
في مجال المساواة الجارية قياس أثر البرامج واألنشطة لآليات الرصد والمتابعة إنشاء  المرأة والرجل، وكذلك

  ؛بين الجنسين وتمكين المرأة
  

قواعد عدد من  يغّذيھا ،إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومركزية مصنفة حسب النوع االجتماعي  )(ھ  
المعنية بقياس المنھجيات اإلحصائية كمية ونوعية  تحسينل ، وذلكوطنيةالمراصد المتخصصة والبيانات ال

  ؛أوضاع المرأة
  

حث الدول التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   (و)  
ووضع آلية لرصد ى االتفاقية والبروتوكول الملحق بھا؛ ) المصادقة عل1( ما يلي: ختياري علىوبروتوكولھا اال

التعاون مع اآلليات ليھا، بالتحفظات ع اتخاذ التدابير الالزمة لسحبو ؛التنفيذ في المؤسسات العامةومتابعة 
وباألخص قوانين العمل  ،) تعديل القوانين والتشريعات التي تميز ضد المرأة2الوطنية المعنية بالمرأة؛ (

، بما الجنسية واألحوال الشخصيةالمشاركة السياسية وقوانين التشريعات التي ترعى جتماعي، ووالضمان اال
تفاقية القضاء امة بين التشريعات الوطنية وءإعداد دراسات تفصيلية عن الموا) 3في ذلك تحديد سن الزواج؛ (

من خالل  ،العنف ضد المرأة بكافة أشكالهالقضاء على ) 4(؛ شكال التمييز ضد المرأة (سيداو)أعلى جميع 
معاقبة وضد المرأة تجريم العنف ) 5؛ (ل وتوفير الخدمات المالئمةوضع السياسات والقوانين وخطط العم

بالتعاون  ،توعية باآلثار السلبية لھذة الظاھرةللحمالت تنظيم ) 6المجرمين وإعادة تأھيلھم وتأھيل الضحايا؛ (
ات تطوير الخدمتوفير الموارد الالزمة ل) 7مع اآلليات الوطنية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني؛ (

  ؛تاحتھا في مختلف المناطق الجغرافيةإو
  

من خالل  ،بما فيھا البرلمانية والمحلية ،في مختلف المجالس التمثيليةمرأة يادة نسبة مشاركة الز  (ز)  
النسبية في واعتماد  ،تعديل النظم االنتخابية، مثل المرأةالالزمة لتعزيز مكانة  تدابيرالتخاذ ا) 1(ما يلي: 

ومراعاة التراتبية في القوائم االنتخابية؛  ،نتخابية الكبرىوإعادة النظر في حجم الدوائر اال ،بنتخاالترشيح واال
مثل الكوتا والحصص المخصصة للمرأة لصالح المرأة، يجابي اإلتمييز في سياق التخاذ إجراءات مؤقتة ا) 2(

تشجيع المرأة على ، بھدف سياسيةلألحزاب والجمعيات ال وكذلك في القوائم االنتخابية ،في المجالس المنتخبة
  ؛اسية وصنع القرار في الشأن العامنخراط فيھا كمدخل لمشاركتھا في القيادة السياال

ضمان مشاركتھا في حماية مكتسبات المرأة وتطوير وضعھا ودعم وجودھا في الھيئات القيادية و  (ح)  
وكذلك في  ،االنتقالية واإلصالحيةالھيئات وفي اللجان الدستورية و ،صنع القرارالمعنية بمجالس اللجان وال
  )؛2000( 1325قرار مجلس األمن نفيذ وتفي ھذا الشأن، المفاوضات بالمعنية بحفظ السالم وھيئات ال
  

 تغييرتھدف إلى برامج على تنفيذ وتشجيعھا  ،العمل مع المؤسسات اإلعالمية الرسمية والخاصة  (ط)  
 ،نة وشريكة للرجل في شتى المجاالتكمواطِ تھا ترسيخ مكانللمرأة، ولبية لذھنية السائدة والصورة النمطية السا
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معنية بالقضاء الدولية واإلقليمية اللك االتفاقيات واإلعالنات والمعايير بما في ذ ،قضاياھابالوعي رفع مستوى و
  تمكينھا؛والتمييز والعنف ضد المرأة على 

  
مجتمع المعرفة والمعلومات من  مات واالتصال وبناءولوجيا المعلوتعزيز مشاركة المرأة في تكن  (ي)  

 ،برامج ودورات تدريبية إلكساب المرأة مھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتنظيم (أ) ما يلي: خالل 
والعمل والصحة والحكومة اإللكترونية؛ (ب) تمكين  التجارة والتعليم فيواالستفادة من الخدمات اإللكترونية 

ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمساندة قضايا من انية والمنظمات المعنية بالمرأة اآلليات الوط
إلكتساب المعرفة والتواصل والتضامن حول التوصيات الصادرة عن اجتماع الخبراء اعتماد المرأة؛ (ج) 

 ،)2011ران/يونيو حزي 22-21االستراتيجيات اإلعالمية للنھوض بالمرأة والحمالت المعنية بھا، (بيروت، 
في ھا عقدزمع إلسكوا المل السابعة والعشرين دورةالإلى  هورفعھا ضمن تقرير االجتماع ابتوصيات ھذإلحاقھا و

  ؛عتمادھاال 2012أيار/مايو 
  

والمجالس التشريعية ات والتنسيق بين شركاء التنمية من المجتمع المدني والحكوم تشجيع التعاون  (ك)  
المرأة بنھوض المن أجل  ،سسات اإلعالمية والمانحين والمنظمات الدولية واإلقليميةالقطاع الخاص والمؤو

مجلس  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار تفاقية القضاءاسيما  الالمعنية بھا، وتنفيذ االتفاقيات الدولية 
ً و  .وتحقيق أھداف إعالن األمم المتحدة لأللفية )،2000( 1325األمن  التعاون والتنسيق بين مركز ق توثي أيضا

جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة  ، مثلالمرأة في اإلسكوا والھيئات والمنظمات اإلقليمية التي تتعامل معھا
  ھا؛العربية ومنظمة كوثر وغير

  
أفضل الممارسات والتجارب تقارير عن موافاة مركز المرأة في اإلسكوا بما يلي: (أ)   (ل)  

وضع المرأة في مجال اإلحصاءات والتشريعات  طرأ علىت اتو تطورأ اتتغيير ةأياجحة؛ (ب) والمبادرات الن
سكوا اإل لتدرجھاأخرى حول المرأة، مواد ووثائق ودراسات وتقارير أية (ج)  ؛والقرارات واالستراتيجيات

  اإللكتروني.على موقعھا 
  
  اإلسكوا:التوصيات الموّجھة إلى   - 7
  

البلدان األعضاء وتعميمھا على بلدان ات والتجارب الناجحة التي وثقتھا الأفضل الممارسنشر   (أ)  
  لالستفادة منھا؛األخرى 

  عضاء في تنفيذ التوصيات؛ستشارية لدعم البلدان األم المعونة الفنية والخدمات االتقدي  (ب)  

  ؛ويا)سن( متابعة تنفيذ التوصيات بشكل دوري ومستمر  (ج)  

دى لورفع مستوى الوعي بشأنھا اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة إعداد كتيب دوري حول   (د)  
  لرأي العام؛ا

  .أساسيةمؤشرات  تضمنيوضع المرأة في منطقة اإلسكوا حول كتيب دوري صدار إ  )ھ(  
 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

  
  التقدم المحرز في مجال النھوض بالمرأة منذ الدورة الرابعة للجنة المرأة  -ألف

  من جدول األعمال) 4لبند ا(
  

  تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنھوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا  - 1
  للتوصيات الصادرةتنفيذاً و 2011- 2010لفترة السنتين 
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  عن لجنة المرأة في دورتھا الرابعة
  
ً ، E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/3 إلى الوثيقة ، استناداً قدمت األمانة التنفيذية  - 8 التي  حول األنشطة عرضا

  :، ومنھافي اإلسكوا منذ الدورة الرابعة للجنة المرأةاضطلع بھا مركز المرأة 
  

التقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في دراسة حول : إعداد الدراسات واألبحاث  )أ(  
ول إدماج قضايا النوع ؛ دليل إرشادي ح)2010(البلدان األعضاء في اإلسكوا: منظور النوع االجتماعي 

 في عدد من بلدان اإلسكوا ةاالجتماعي في سياسات وبرامج وأنشطة وزارات العمل والشؤون االجتماعي
القضاء على جميع أشكال التمييز ي تنفيذ اتفاقية دراسة حول الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة ف)؛ 2011(

عنوان: القيادة ب 2011 في عام ضع المرأة العربيةتقرير حول و؛ )2011(ضد المرأة في الدول العربية 
  لسياسية والمشاركة في صنع القرار؛ا

  
ورشة عمل حول تعميم منظور النوع االجتماعي لممثلين  :عقد االجتماعات والدورات التدريبية  )ب(  

ن منظور نات م)؛ ورشة عمل حول إعداد المواز2010عن اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة ووزارة العمل (
تفاقية القضاء ا)؛ ورشة عمل حول دور اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة في تفعيل 2011النوع االجتماعي (

البرلمانات العربية )؛ ورشة عمل حول دور 2010على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في منطقة اإلسكوا (
)؛ دورة 2010العنف ضد المرأة ( مكافحةوفي تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  )؛2011( 1325ع: قرار مجلس األمن تدريبية حول حماية المرأة في مناطق النزا
  

 اتفاقية القضاءحول تنفيذ "المرأة العربية في لمحة"؛ منشور منشور : إصدار مواد إعالمية وفنية  )ج(  
شبكة إلكترونية إنشاء ؛ رأةلكترونية لمركز المإ صفحةإنشاء  ؛ة (سيداو)على جميع أشكال التمييز ضد المرأ

  ؛كمنتدى للحوار بين المركز والمنظمات غير الحكومية الدولية
  

القضاء تفاقية ا :في المجاالت التالية اءلبلدان األعضلتقديم الخدمات االستشارية والمساعدة الفنية   )د(  
مھارات القيادة التخطيط االستراتيجي؛  جتماعي؛دمج النوع اال؛ )سيداوعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (

  ؛اسيةوالتفاوض والمشاركة السي
  

دعم عدد من البلدان األعضاء في تنفيذ  :ن خارج الميزانيةة ممّولة منشطأمشاريع ميدانية وتنفيذ   )(ھ  
 ، وذلكالمرأةتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين ، من أجل تعزيز اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةلمشروع 

بالتنسيق مع اللجان اإلقليمية األخرى وبتمويل من وألمم المتحدة في ا ةبدعم من إدارة الشؤون االقتصادي
 وذلك في مشروع أولي تجريبي من إنشاء مرصد للمرأة العربيةمشروع في  لبناندعم يطالية؛ والحكومة اإل

بالتعاون مع اإلسكوا والبنك تنفيذه، وذلك لبنان) ( امةمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدالمقرر أن تتولى 
  .اإلسالمي للتنمية والبنك الدولي

مصادر تمويل إضافية من خارج إيجاد ضرورة إلى  األمانة التنفيذيةأشارت وفي ختام العرض،   - 9
 داعيةً طقة العربية، التي تمر بھا المن المرحلة االنتقالية الحرجة فيالميزانية لدعم احتياجات البلدان األعضاء 

  ي لھذا الغرض.ئتمانادعم إنشاء صندوق  إلىالبلدان ھذه 
  

تقييم ومتابعة الالزمة لليات اآلتحديد وخالل المناقشات التي تلت العرض، دعا أحد المشاركين إلى   -10
  ھذه األنشطة. رصد مدى استفادة البلدان المعنية منل ، وذلكورش العمل والدراسات التي تتولى اإلسكوا تنفيذھا

عدد من في حتى اآلن لم ُتنفذ و الرابعةفي دورتھا عن لجنة المرأة تي صدرت الالتوصيات تناول الحضور ثم 
متابعة تنفيذھا إلى اإلسكوا دعوة  أو ،إمكانية إعادة إدراجھا ضمن توصيات الدورة الحاليةمتسائلين عن  ،البلدان
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أن القرار ُيتخذ بالتشاور بينھا وبين البلدان إلى األمانة التنفيذية ت على ذلك، أشار اً ردو  مع كل بلد على حدة.
  .اإلمكانيتين متاحتان نّ بما أاألعضاء 

  
إلى أن التقرير حول التقدم المحرز في مجال النھوض بالمرأة منذ الدورة الرابعة شاركين أشار أحد المو  -11

يمية العاملة في مجال تمكين المرأة من جھة، وبين مسألة التنسيق بين المنظمات االقلتطرق إلى للجنة لم ي
اإلسكوا لمختلف البلدان الدعم الذي تقدمه  إلى وال، ثانيةاإلسكوا ومنظمات األمم المتحدة للمرأة من جھة 

  العربية.
  

ريف بھدف تعالمنظمة، وذلك أنشطة من  عدداً  منظمة المرأة العربيةممثلة وبعد ذلك، استعرضت   -12
حول مؤشرات كمية ونوعية يتضمن إعداد دليل ، ومنھا: (أ) إلسكواا ھا وبينلتكامل بينوتعزيز اا عليھالحضور 

ھا بشأن تنفيذ تقاريرالمساعدة البلدان على كتابة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويھدف إلى 
   ؛عنف ضد المرأةالعربية لمناھضة ال وضع االستراتيجية؛ (ب) لجنة المرأةھا إلى رفعو

  .بينھما تبادل المعلوماتوترعى التنسيق التي بين منظمة المرأة العربية واإلسكوا مبرمة التفاقية اال(ج) تنفيذ 
  

  اإلجراءات التي اتخذتھا البلدان األعضاء في مجال النھوض بالمرأة  - 2
  ات لجنة المرأة في دورتھا الرابعةتنفيذاً لتوصي

  
ً حول االجراءات التي  وفلسطين والعراقوالسودان  األردنم ممثلو دق، في إطار ھذا البند  -13 عروضا

، فضالً عن التحديات التي عن لجنة المرأة في ختام دورتھا الرابعة الصادرةتنفيذ التوصيات لاتخذتھا بلدانھم 
  واجھتھا في ھذا الصدد.

  
ً ن أسبابى أالعراق إلمثلة أشارت مو  -14 إال  ،لدھا في الدورة الرابعة للجنة المرأةمشاركة ب نفنية حالت دو ا

، ومنھا: ھذه التوصياتإطار في مجال تمكين المرأة تصب كلھا في ھذا البلد تخذھا يأن اإلجراءات التي 
المائة من وظائف الوزارات األخرى في  30المائة من وظائف وزارتي الصحة والتربية وفي  50تخصيص 

إعداد استراتيجية في وصياغة قانون حماية المرأة من العنف األسري في  المرأة إشراك منظماتو ؛للنساء
ً لعنف وا مناھضة من اتفاقية القضاء على جميع  9المادة لى التحفظ عسحب لنھوض بالمرأة؛ واستراتيجية ا أيضا

الوعي بمفھوم ضرورة رفع مستوى مندوبة العراق إلى أشارت و . )2011عام أشكال التمييز ضد المرأة (في 
المعنيين بوضع مسؤولين الحكوميين ال، بدءاً بلفوارق بين الجنسينلمراعية انية اللنوع االجتماعي والميزا

  وصوالً إلى الموظفين العاديين. الخطط الوطنية
  

 وأبرزھا ،نجازات التي حققھا بلده تنفيذاً لتوصيات الدورة الرابعة للمرأةاستعرض ممثل السودان اإلو  -15
؛ والضمان االجتماعيفي وزارة الرعاية  بالمرأةالمتصلة معلومات التوثيق لبحوث وللكز تأسيس مر ما يلي:

؛ وتعزيز دور المرأة منھا الصور النمطية والسلبية للمرأةوإزالة وتحديث مناھج التعليم وتنقيح الكتب المدرسية 
رات العامة واألحزاب شغل مناصب قيادية في الحكومة واإلدامن خالل تمكينھا من في الحياة السياسية 

  في البرلمان والمجالس التشريعية.كحد أدنى المائة في  25على تمثيل بنسبة  ھالوحصنتيجة لو ،السياسية
  

ً  ممثلة األردنوقدمت   -16 ومنھا  ،بلدھا في مجال النھوض بالمرأةأشارت فيه إلى عدد من إنجازات  عرضا
من اتفاقية ) 4( 15المادة  لىالتحفظ ع؛ وسحب بع وزاراتسمراعية للفوارق بين الجنسين في موازنات اعتماد 

ضرورة توضيح المفاھيم المرتبطة بالنوع  علىت ددوش القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
 أشارت إلى أنّ و تفادياً لاللتباس الحاصل بينه وبين مفاھيم أخرى مستھجنة في المجتمعات العربية.  ،االجتماعي
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ً  المرأة أحرزت   ، غير أن ھذه المناصب على مستوى تبوؤ المناصب في القطاع العامتقدما
المشكلة ، غير أن لتمكين المرأة موجودةالالزمة أن اإلرادة السياسية ضافت وأ  .المستوى المرجوال تزال دون 

  ودة.لالزمة لتحقيق الغايات المنشالموارد البشرية والمادية اوفي قلة تكمن في القبول االجتماعي، 
  

على أن النظام  ، مشددةً تمكين المرأةفي اإلنجازات التي حققتھا بالدھا ھم مندوبة فلسطين أناولت تو  -17
مرأة المن أجل تمكين  المرأة شؤونل لى أھمية تأسيس وزارةوشددت ع  .ھاالسياسي في فلسطين مساند لدور

النوع  مفھومتشغيل النساء وصدور قرار بدمج لى إنشاء اللجنة الوطنية ل، مشيرة إالمشاركة في صنع القرار من
تعزيز مشاركة وأشادت ب  .االجتماعي في إعداد الموازنة، وتعليق العمل بمواد القانون المتعلقة بجرائم الشرف

  .خمسة مناصب وزارية ومنصب محافظ ونائب محافظ تبوؤ، عن طريق واقع صنع القرارمالمرأة في 
  يام دولة فلسطينية حرة ومستقلة.قند يتحقق إال ععلى أن تمكين المرأة لن  تشددو
  

  قضايا النوع االجتماعي في المؤسسات العامة دمج  -باء
  من جدول األعمال) 5البند (

  
  الجتماعي في سياسات وزارات العملدليل إرشادي حول دمج قضايا النوع ا  - 1

  وبرامجھا وأنشطتھا في بلدان اإلسكوا ماعيةوالشؤون االجت
  

ً ع ،في إطار ھذا البند ،ت األمانة التنفيذيةقدم  -18 الذي أعدته  رشادياإلدليل الإلى أن ت فيه شارأرضا
حول دمج قضايا النوع االجتماعي في سياسات وزارات العمل والشؤون االجتماعية وبرامجھا اإلسكوا 

في السترشاد به ن ا، ويشكل مرجعا يمكن للبلدامنھجية تشاركية يرتكز علىوأنشطتھا في البلدان األعضاء 
 . خذ بھا مستقبالً ليتم األكتسبة لدروس الماعرض وي ،اتخاذھا واجبالخطوات المتبعة والعملية الدمج، ويبّين 

التزود بالمھارات الالزمة لجمع البيانات ، وبناء القدراتھي أھداف ھذا الدليل، والتنفيذية استعرضت األمانة و
لية الوطنية الوزارة أو المؤسسة المعنية واآل بناء شراكة بين، وي مشتركوتحليلھا من أجل اعتماد اطار مفاھيم

في الوزارة أو المؤسسة  المكتسبةلمھارات اتطبيق فتقضي ب ،أما المرحلة الثانية  .ة، في المرحلة األولىللمرأ
يتولى الذي المرأة  رسال التقارير الى مركزإاالتفاق على آلية للمتابعة والتقييم من خالل بشكل عملي، و المعنية
  القيام بتحليل مقارن لجميع التقارير الواردة من أجل التوصل الى النتائج النھائية وتقديم التوصيات.بدوره 

  
، من الدراساتكتسبة ات والتجارب الناجحة والدروس المتبادل الخبري المرحلة الثالثة فوتتمثل   -19
يم لضمان مأسسة عملية دمج النوع االجتماعي في المؤسسات التأكيد على استمرارية آليات المتابعة والتقيو

عداد دليل عملي حول تحليل المؤسسات من منظور النوع إ عبرتعميم ھذا البرنامج ، فضالً عن العامة
  االجتماعي يرتكز على التجارب  والخبرات العملية.

  
، مج النوع االجتماعي في المؤسساتاالجراءات المتخذة لتنفيذ داألمانة التنفيذية  تناولت ،بعد ذلكو  -20

نشطة من منظور النوع جمع البيانات الكمية والنوعية الالزمة لتحليل السياسات والبرامج واألوأبرزھا 
لّطت الضوء على ضرورة توفر اإلرادة سو  آليات المتابعة والتقييم.و لوضع خطط العمو ؛االجتماعي

متابعة تنفيذ خطط بالمرأة، و نية والوزارات والمؤسسات المعنيةالشراكة بين اآلليات الوطالسياسية، وأھمية 
بناء القدرات العاملة على ، وورصد المبادرات الھادفة الى تحقيق المساواة بين الجنسين ،العمل الموضوعة

ً واستعرضت   .دمج النوع االجتماعيمن أجل مختلف المستويات  في دمج الخطوات التي اتخذتھا اإلسكوا  أيضا
 رميتداخل األمانة التنفيذية لإلسكوا خطة تجريبية  ذستبدأ بتنفياإلسكوا مع اإلشارة إلى أن ع االجتماعي، النو
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مم المتحدة نفذ ھذه الخطة على مستوى منظومة األت من المقّرر أنو  .الى دمج النوع االجتماعي وتمكين المرأة
ً اعتمادھا رسميو 2012عام في من أجل اختبارھا    .2013عام  في ا

  
  جھود البلدان العربية لدمج قضايا النوع االجتماعي في المؤسسات العامة  - 2

  
عروضاً حول تجربة والمغرب والبحرين وفلسطين ولبنان واليمن  ألردنافي إطار ھذا البند، قدم ممثلو   -21

  جھا وأنشطتھا.ن االجتماعية وبرامبلدانھم في دمج قضايا النوع االجتماعي في سياسات وزارات العمل والشؤو
  

مفھوم النوع  تمجاالالموضوعة في جميع العلى ضرورة أن تراعي الخطط مندوبة األردن ددت وش  -22
  عد النوع االجتماعي على مستوى التطبيق اإلداري واإلجرائي.أھمية دراسة وتحليل بُ وعلى  ،االجتماعي

 ،ال يكفيھذا األمر أن غير   .لقطاع العامأن األردن بدأ بتطبيق مفھوم النوع االجتماعي في وظائف اضافت وأ
حيث ُتعّين النساء في الوظائف المتواضعة  ،القطاع الخاص والجمعيات األھليةفي تعميم ھذا المفھوم يجب إذ 

من ھنا ضرورة تضافر جھود القطاعات العامة والخاصة و  فيما تبقى المناصب المھمة حكراً على الرجال.
 الذي يّتسم به مفھوم الشمولممثلة األردن على شددت و ھوم النوع االجتماعي. واألھلية من أجل إدماج مف

ً لخلطه مع مفاھيم أخرى تتعارض مع الشر ،النوع االجتماعي يعة وعلى ضرورة توضيح ھذا المفھوم تالفيا
  االسالمية والثقافة العربية.

  
ديد احتياجات النوع االجتماعي في إطار مندوبة اليمن إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة تستعد لتحوأشارت   -23

ھذه االحتياجات في الخطة إلدراج  ، وذلكعلى مختلف المحاور ،2015-2011لفترة الخطة الخمسية الرابعة ل
ثم استعرضت منھجية العمل المتبعة واألسباب الكامنة وراء تضمين ھذه  المذكورة والبرنامج االستثماري. 
الصناعة، والبيئة، والتعليم، والصحة، واإلعالم، والمجاالت التي تغطيھا (االحتياجات في الخطة الخمسية 

توسيع صالحيات اآللية مثل  ،وختمت عرضھا باإلشارة إلى الخطوات الواجب اتخاذھا لتمكين المرأة والثقافة). 
والنواب محلية المجالس الال سيما في  ،رفع مشاركة المرأة في المواقع السياسية والقيادية؛ والوطنية للمرأة

النساء المعنفات في بعض  ىالستقبال شكاو ةخطوط ساخنة رسميإنشاء و ؛المائةفي  30 بنسبة، والشورى
  .ئھنّ فتح دور إليواو المدن الرئيسية

  
مبيناً األھداف التي ترمي إليھا واإلنجازات التي  ،فلسطين لمحة عن وزارة شؤون المرأة وأعطى ممثل  -24

مصادقة : ومنھا ،لمتابعة والتقييم في مجال النوع االجتماعيلآليات تطوير ولتزام الحكومي االعزيز تفي حققتھا 
تشكيل وحدة للنوع ؛ وينية عبر القطاعية للنوع االجتماعالخطة اإلستراتيجية الوط مجلس الوزراء على

صدور ؛ ووالثقافة ستراتيجية وزارة الزراعةادمج قضايا النوع االجتماعي في ؛ واالجتماعي في جھاز الشرطة
نجازات إعند الممثل توقف و  .دمج النوع االجتماعي في عملية إعداد الموازنةبشأن  ن مجلس الوزراءع قرار

اعتماد اتفاقية القضاء ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، و مرأةالعنف ضد الالقضاء على أخرى في مجال 
  .على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
قضايا المساواة بين في تنسيق في معظم اإلدارات الرسمية للجھات لبنان إلى تعيين مثلة مشارت وأ  -25

تمھيداً  ،ناء قدراتھم وتعزيز مھاراتھملبحوار العمل وحلقات الجتماعات وورش سلسلة من اال تقدعُ و  .الجنسين
المرأة يقّوي شعورھا بأنھا  موضوعطرح لبنان على أن مثلة وشددت م  .لتكليفھم بمھام محددة في تمكين المرأة
إذ إن  ،لمرأةتمكين الة مؤاتية اقتصادي اءجوأأھمية توفير مشيرة إلى ، غير متروكة ويعزز من ثقتھا بنفسھا

  تحقيق مطالبھا. قدرة على رثأك لھاتجعالمادية عن الرجل تھا استقاللي
  



  -10-

  البحريني ال يمكن أن تتحقق  ن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمععلى أ البحرين وأّكد ممثل  -26
لذي عقد للمرة األولى ا المؤتمر الوطني للمرأة البحرينيةإلى أّن  ، مشيراً إال بشراكة عادلة بين المرأة والرجل

أمر ملكي بإنشاء صدر بعد ذلك، و  .نموذج وطني لدمج احتياجات المرأةأسفر عن  2010عام في  في البحرين
تخذة الم إلجراءاتاوعّدد الممثل   .برنامج عمل الحكومةفي إطار  النموذج ھذا فيذوتنظيم لجنة وطنية لمتابعة تن

كآلية لتنظيم ومراقبة والنوع االجتماعي ستجيب الحتياجات المرأة توضع ميزانية  وأبرزھا ،النموذج ھذا لتفعيل
مسودة ووضع  ،الوزارات والمؤسسات الرسميةفي فرص تكافؤ اللضمان إنشاء وحدات و ،اإلنفاق الحكومي

إطار دمج احتياجات  في بلدهھا البرامج التدريبية التي نفذلمحة عن أعطى و  .خطة لتفعيل النموذج الوطني
  .المسيرة اإلنمائيةالمرأة في 

  
وھدفھا ترسيخ  ،)2015-2011عّرفت مندوبة المغرب باألجندة الحكومية للمساواة بين الجنسين (و  -27

دمج منظور النوع االجتماعي في السياسات و ،في جميع المجاالتمرأة وال اإلنصاف والمساواة بين الرجل
 لمساواة بين الجنسيناترسيخ وھي ، ھذه األجندةتنفيذ لالمجاالت ذات األولوية حددت و  .وبرامج التنميةامة الع

تقديم و ؛يدجنظام تعليمي  إلىالمتكافئ والمتساوي للفتيات والفتيان  النفاذو ؛في جميع المؤسسات الرسمية
القضاء و ؛في الحقوق المدنية الجنسين بين مساواةالتحقيق و ؛ألساسيةاالبنى تلك المتصلة بو الخدمات الصحية

القرار على صنع اإلنصاف والمساواة في الوصول إلى مناصب ؛ ومرأةجميع أشكال التمييز والعنف ضد العلى 
القضاء ؛ ووعدم مساواتھا بالرجل العملفي سوق أة التمييز ضد المرمكافحة ؛ واإلداري والسياسي ينصعيدال

ة الصور نشر ثقافة المساواة ومحارب؛ والتي تتعرض لھا النساء والفتياتالصعوبات الفقر ومختلف على 
  .للجنسينالنمطية 

  
  ييزالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم  - جيم

  بيةفي البلدان العر ضد المرأة (سيداو)
  من جدول األعمال) 6البند (

  
  تنفيذ االتفاقية في البلدان العربية: تحليل مقارن لالنجازات والتحديات  - 1

  
، عرضاً استھلته بتقديم E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/4وثيقة االمانة التنفيذية، استناداً إلى الممثلة قدمت   -28

 ،تفاقيةاالتقدم المحرز في تطبيق البعد ذلك ت استعرضو . لمحة سريعة عن وضع المرأة في منطقة اإلسكوا
سحب بعض التحفظات أو تعديل المصادقة على االتفاقية؛ واالنضمام إلى البروتوكول االختياري؛ وومنھا 

تعديل بعض التشريعات المرتبطة بقوانين ؛ وتعديل قوانين الجنسية؛ وتفاقيةبعض القوانين لتتماشى مع أحكام اال
 ،وصناديق للنفقة أو تأمين األسرة وإنشاء محاكم لألسرة ؛ن الزواج وسن حضانة األطفالمثل رفع س، األسرة

في اإلنتخاب و تشريعات خاصة بالحصص النسائية لزيادة الترشح ارصد؛ وإوتعديل إجراءات المحاكم الشرعية
  .العنف ضد المرأةلقضاء على استراتيجيات وطنية لوضع ؛ والبرلمان وفي المجالس البلدية

  
م المرأة في قدّ عرقل تالمساواة بين الجنسين وتتحقيق  التي تعوق األمانة التنفيذية التحديات استعرضتو  -29

من خالل  ،االتفاقية مواد معينة منعن تطبيق  اإلسكوا لدانكالتالي: امتناع عدد من بي ھو ،المنطقة العربية
وتقديم الدعم  تجار بالبشرمكافحة اال يرعى نونقاغياب و)؛ 16و 2(كالمادتين  منھا التحفظ على مواد أساسية

منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالحصول على الجنسية عدم و)؛ 6والمساعدة للضحايا (المادة 
ستمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق باألھلية او ؛)9(المادة  وتغييرھا واالحتفاظ بھا ومنحھا

عدم تحديد سن قانونية للزواج وعدم و ؛)15(المادة  عدم المساواة في التعامل مع النساء في المحاكموالقانونية 
  ).16(المادة  وجوب تسجيل عقود الزواج

  
  مبادرات خالقة في مكافحة العنف ضد المرأة في البلدان العربية  - 2
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ً في إطار ھذا البند،   -30 مركز المرأة في أعدھا  ،تحليلية ةدراسعلى يرتكز قدمت األمانة التنفيذية عرضا

ساس لمكافحة العنف ضد المرأة وشتى أشكال العنف على أالمتخذة لخالقة فيه المبادرات ااستعرضت  ،اإلسكوا
 ؛اإلبالغ عن جرائم العنف: التاليةمجاالت الفي  وتندرج ھذه المبادرات  .في العالم العربي لنوع االجتماعيا
؛ والخط الساخن؛ وبرامج برامج اإلرشاد النفسى للنساء المعنفات؛ وة للنساء المعنفاتبرامج الرعاية والحمايو

التجارب الناجحة في عدد بعض لى قدمت األمانة التنفيذية أمثلة عدة عو المساعدة القانونية؛ وحمالت التوعية.
زيادة عدد و؛ والسودان األردنفي  إنشاء إدارة حماية األسرة التابعة لوزارة الداخليةمنھا:  ،من بلدان اإلسكوا

ؤسسات المجتمع عدد من مقيام و؛ والبحرين في اليمن الشرطيات المؤھالت للتعامل مع العنف ضد المرأة
الھيئة اللبنانية لمناھضة العنف ضد ، ومنظمة كفى عنف وإستغالل( المدنى بتقديم الخدمات للنساء المعنفات

  ن لمتابعة قضايا العنف يتعيين محاموفي مصر)؛  "بيت حواء"مركز إيواء في لبنان؛ و المرأة
  لزواج المبكر امناھضة لوحملة  ؛الشوارع المصرية يف يضد التحرش الجنسة حمل؛ وتنظيم مام المحاكمأ

  في األردن.
  

ً إلى أبرز العقبات المجتمعية التي تقف التنفيذية وتطرقت األمانة   -31 ، برامج اإلرشاد النفسيأمام  عائقا
محدودية حرية تنقل المرأة، وعدم حضور و ،يحيط بالمرأة لفكرة اإلرشاد النفسبة تقبل المجتمع المصعووھي 

تكون خدمة الخط الساخن مجانية ومتوفرة في المناطق أن  على ضرورة وجرى التشديد  .بانتظام الجلسات
  ساعة في اليوم. 24على مدى أيام األسبوع وطيلة  ،الريفية والحضرية على حد سواء

  
  تبادل التجارب الناجحة والدروس التي يمكن االستفادة منھا على الصعيد الوطني  - 3

  
ً لداألردن إلى أن بلممثلة شارت أ  -32 القضاء على  لمحامين حول كيفية استخدام اتفاقيةھا أعد دليالً خاصا

ً لھذا الدليل، جلت حتى اآلن أن عشر قضايا سُ  أمام القضاء، موضحةً  جميع أشكال التمييز ضد المرأة   وفقا
  رير، إذ إنھا الوسيلة الفضلى لمراجعة اوشددت كذلك على أھمية إعداد التق  وقد صدر حكم في اثنتين منھا.

وأضافت أن الفجوة في المشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة  مجاالت تمكين المرأة. مختلف إحرازه في  ما تمّ 
وفرة للمرأة في األردن، توفيما يتعلق بخدمات المساعدة الم سرھا. ال تزال كبيرة وتتطلب بذل جھود جمة لج

سلطت مندوبة األردن الضوء على مكتب شكاوى المرأة الذي يقدم خدمات عدة عبر مركز واحد يجتمع فيه 
خدمات المساعدة القانونية التي كان األردن وأشادت ب  .عدد من االخصائيين، منھا خدمة الخط الساخن المجانية

أن المشكلة في ھذا المجال تكمن في ارتفاع كلفة أجور مع اإلشارة إلى ، 1982عام في ئداً في إطالقھا را
إنشاء شبكة محامين معنيين بقضايا األمر الذي يدل على ضرورة المحامين الذين يتولون القضايا المطروحة، 

ً وت  حقوق المرأة يوفرون ھذه الخدمات بكلفة أقل. تھا كلف، مشيرة إلى رشاد النفسيخدمات اإل ناولت أيضا
توعية التي يمكن أن تترك أثراً الحمالت ودعت إلى تنظيم   .ندرة األطباء النفسيين المؤھلينإلى والمرتفعة 

ً واسع النطاق  ممثلة  وأشارت واختيرت عناوينھا على النحو المناسب. جيدا التخطيط لھا  تمّ إذا ما إيجابيا
نسبة النساء في ارتفاع سيما بعد  ال ،في مجال الوصول إلى العدالةبلدھا ي التطور الحاصل فإلى األردن 

  قضائية.المجاالت ال
  

تصب كلھا في تعزيز المساواة بين الرجل العراقي  أشارت مندوبة العراق إلى أن مواد الدستورو  -33
نع وقمع ومعاقبة االتجار وقد انضم العراق إلى بروتوكول م . فحسب التطبيق السليمھو ينقص ، وأن ما والمرأة

 ،باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  .2003بعد عام تفشي ھذه الظاھرة نتيجة ل ،لمكافحة االتجار بالبشرلم ُيصّوت عليھا بعد مسودة قانون  عدّ كما أ
اعتماد نظام المرأة، ومنھا بھدف تعزيز وضع  2003بعد عام ت التي اعتمدلقوانين من ا عدداً استعرضت و
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سن الثانية غاية أوالدھا، وإلزامية التعليم للذكور واإلناث لتھا إلى جنسينقل القدرة على منحھا الكوتا النسائية، و
المنزلية واجباتھا  بينبالمواءمة وفرة للمرأة العراقية والتي تسمح لھا تأشارت إلى التسھيالت المو  عشرة.

مثل فتح دور حضانة داخل كل اإلدارات الرسمية، ومنحھا إجازة أمومة لستة أشھر براتب  ،ومھامھا في العمل
 تعددو كامل مع إمكانية التجديد لستة أشھر إضافية بنصف راتب، ولسنة براتب كامل في حال أنجبت توأماً. 

مثل تعزيز الرعاية الصحية عبر  ،دھا في مجال تمكين المرأةلألنشطة المنفذة في بمن ا عدداً العراق مثلة م
تنظيم الحمالت الصحية والمطالبة بزيادة المراكز الصحية الخاصة بالمرأة، ووضع استراتيجية وطنية للتخفيف 

انت لى أن المرأة العراقية لطالما كاإلشارة إوختمت كلمتھا ب من وطأة الفقر، وتعزيز االھتمام بالمرأة الريفية. 
وأن العمل قد بدأ من  ،بعد اجتياح العراققد ازدادت معاناتھا أّن ضحية العنف اإلرھابي والطائفي واألسري، و

  من العنف األسري.يحميھا إعداد قانون أجل 
  

ن ذلك ال ينفي أ ، معأن أبشع أنواع العنف في بلدھا ھو عنف االحتاللإلى فلسطين مثلة أشارت مو  -34
 ،الفلسطينية وأكدت أن الفلسطينيات بدأن العمل بجدية منذ اللحظة األولى لقيام السلطة  .العنف األسريبشاعة 

ً في مجاالت ھ ديوان مظالم خاص إنشاء مثل إنشاء وحدة خاصة للشكاوى في كل وزارة، و ،مةاوحققن تقدما
نساء ارتفعت بشكل اللدى وأضافت أن نسبة التعليم   إليواء.لإلرشاد القانوني، ومراكز لبالنساء، ومركز 

بالرغم من تأّثر بحيث أصبحت المدارس متوفرة في كل قرية تقريباً،  ،للتعليمى األساسية ملحوظ بعد تعزيز البن
في جميع أما الخطوط الساخنة، فھي غير متوفرة   ھذه النسبة بمدى استقرار الوضع السياسي في البلد.

  ز اإلرشاد القانوني واالجتماعي.كبل على مستوى الجمعيات األھلية ومرا ،الوزارات
  

 من علماء الدين بدراسة اتفاقيةعالمين  عھدت إلىبلدھا السلطات المختصة في أن ممثلة اليمن وأفادت   -35
  أن ھذه االتفاقية  أّكدا أنھماو ،من المنظور الشرعي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ً وانط ال تتعارض مع الشريعة االسالمية.  دعت إلى تكليف مؤسسة دينية عريقة وموثوقة كاألزھر من ذلك،  القا
األمر  ،لتأكد من أن موادھا ال تتنافى مع الشريعة االسالميةمن أجل ا ،دراسة ھذه االتفاقية بشكل معمقبمثالً 

البلدان العربية على صادق شددت على ضرورة أن تو  ھا.ليالتحفظات عالذي ينبغي أن يؤدي إلى سحب 
ممثلة اليمن استعرضت و  .بشدة بعض الحكوماتوھو أمر تعارضه بروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية، ال

قضية منھا اقتناع الحكومة بإدراج  ،نجازات التي تحققت في بالدھا على مستوى تمكين المرأةاإلمن  أيضا عدداً 
لكنھا أشارت و  .دور إيواء للمعنفاتضمن الخطة الخمسية الوطنية، وإنشاء ضد المرأة العنف القضاء على 

  ال تزال تفتقر إلى التمويل الكافي. المرأةنف ضد عأن البرامج المختصة بمناھضة ال ىالمقابل إلب
  

، أشارت إلى أن ھذه التقارير ليست التي أرسلتھا البلدان وفي معرض تعليقھا على تقارير اإلنجاز  -36
لمؤشرات المتعلقة بالمرأة، كما أنھا ال تغطي مشاكل عدة في تنفيذ ا ال تقيس التقدم المحرزبما أنھا  "،كمية"

ً مثل تھريب األطفال  ،تواجھھا البلدان العربية قات وّ النازحات والالجئات والمعقضايا ، والطفالت وخصوصا
ين ھو نتاج مشترك بالذي أعدته أن التقرير باألمانة التنفيذية وفي ھذا الشأن، أفادت   وخادمات المنازل.

ضرورة ھا، األمر الذي يدّل على بالبيانات حول التقدم المحرز فياللجنة اإلسكوا والبلدان األعضاء التي تزود 
  في تقارير اإلسكوا.واردة دقة البيانات والمعلومات المن أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين 

  
القضاء على جميع أشكال على اتفاقية حتى اآلن لم يصادق بلدھا أّن لى إالسودان مثلة موأشارت   -37

 . متعارضة مع الشريعة اإلسالميةالتي يعتبرھا  ھابعض مواد ه علىتحفظاتإلى نظراً  التمييز ضد المرأة،
رفع إلى اللجنة كي يُ  ،على االتفاقية تهفيه أسباب عدم مصادقرض تقريراً ع إلى أن السودان أعدوأشارت 
العنف الذي مناھضة في ومعظمھا  ،السودانھا التي أحرز نجازاتاإلمن  عدداً استعرضت و  المختصة.
ً  في إقليم دارفور. ، ال سيما بعد نشوب النزاعات المسلحةاستفحل  لالستفتاء الذي تم  وبعد انفصال الجنوب وفقا

يتضمن بنوداً  أوسلو والذيللسودان في لمانحين االصادر عن مؤتمر عالن إلامد اعتُ ، نيفاشا بموجب اتفاق
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حماية الطفل والمرأة في الشرطة، باإلضافة إلى الخط الساخن لأنشئت وحدات كما   واضحة متعلقة بالعنف.
 ،العربيةبلدان بالتأكيد على ضرورة التعاون بين الكالمھا تمت تواخ  ووحدات العون القانوني داخل السجون.

  الدولية.لمحافل ربي في اتوحيد الموقف العو، فيما بينھا وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة
  

القضاء على جميع مواد اتفاقية لى جميع ع هتحفظاتسحب قد  بلدھاالمغرب إلى أن وأشارت ممثلة   -38
  حقق قفزة نوعية في وصول النساء إلى مراكز القرار. هأنومنھا، ) 2(ما عدا المادة أشكال التمييز ضد المرأة، 

 تعاون وكاالت األمم المتحدة والوكاالت الوطنية المعنية بالمرأةت أشارت إلى أن برنامج تمكين المرأة الذيو
  في طور اإلنجاز.وأنه بات  ،ملة تطال مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعيةامقاربة شيعتمد  لتنفيذه

ّرم تضغط إلقرار قانون يجوالوكاالت الوطنية المعنية بشؤون المرأة  ةوأضافت أن جمعيات الحقوق المدني
أشكال قائمة رأس حل في ن ھذا النوع من العنف يالتي برھنت أالدراسات األخيرة في ضوء  ،لعنف الزوجيا

الضوء على أھمية إشراك الرجل في حمالت مناھضة العنف ضد  المغربمّثلة م سلّطتو . ضد المرأةالعنف 
التحديات األساسية تكمن في  إلى أنفي ختام عرضھا أشارت و  في ھذا الصدد. هدورإلى أھمية ظراً نمرأة، ال

زويد المراكز المعنية بتقديم ، وتذلكالتي تحول دون  لذھنية، وتغيير امرأةتفعيل القوانين المناھضة للعنف ضد ال
 في المغرب أنشأ صندوقاً للتكافل األسريوذّكرت بأن   .الموارد المالية والبشرية الالزمةالخدمات إلى النساء ب

  .2010عام 
  

  : تحليل مقارنركة المرأة في صنع القرار في الشأن العاممشا  -دال
  من جدول األعمال) 7البند (

  
ً مقارن تحليالً ، E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/5األمانة التنفيذية، استناداً إلى الوثيقة ممثلة  عرضت  -39 حول  ا

في المرأة ب التي حققتھا لمحة باألرقام عن المكاست فيه عطأمشاركة المرأة في صنع القرار في الشأن العام، 
إلى أن  تشارأو  تحققت في القطاع الخاص.مع أن ھذه المكاسب تبقى أضعف من تلك التي  ،المجالھذا 

تحسن مستوى التعلم لدى المرأة سيؤدي إلى رفع بأن ئل للمبدأ القا ةمغاير تالواقع جاءالنتائج على أرض 
مما ينعكس إيجاباً على  ،ز صنع القرار في القطاع الخاصووصولھا إلى مراك ،مشاركتھا نسبياً في سوق العمل

ال  عالمفي ال اتمعدل التمثيل النسبي للمرأة في البرلمانأشارت إلى أن و . مناصب رفيعة في الشأن العام ؤتبو
  .يبلغ أدنى مستوياته تمثيل المرأةحيث  البلدان العربية سيما في ال، دون المستوى المنشوديزال 

  
 إلى خمسة يعود القصور في نسبة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار في الشأن العامأن وأوضحت   -40

(ج)  ؛مستوى دخل الفرد من الناتج القومي اإلجمالي(ب)  ؛ھاتقدمبلدان ومستوى نمو ال(أ) ھي  ،أساسية عوامل
يجب و  لثقافة السياسية السائدة.ا) ھ(تفسيرات الدينية غير الصديقة للمرأة؛ ال(د) ؛ نوعية النظام السياسي المعتمد

 ً في  نسبة النساء في اللجان التنفيذية والتشريعية وفي مراكز صنع القرار داخل األحزاب السياسيةأخذ  أيضا
  .نتخابية لتلك األحزابنسبة النساء المرشحات على اللوائح االكذلك و ،االعتبار

  
 ،الذي تطرحه ھذه الوثيقة في المعترك السياسيمسار المرأة لى نموذج وتطرقت األمانة التنفيذية إ  -41

وھذا  . لتبوؤ المراكز القيادية وصنع القرار المرأةالمتصلة بتأھيل حاسمة" ال"كتلة  الـنظرية والذي يقوم على 
رفع من حظوظ إدراجھا ضمن وتالقيادية ھيئات تعزز وجودھا في ال عضوية المرأة في األحزابأن األمر يعني 

وجود عالقة عكسية بين درجة تدين وأشارت إلى   الحزبية وبالتالي فوزھا في االنتخابات. لوائح الترشيح
صنع القرار داخل مراكز في  ھابين وجودإيجابية وعالقة ، لى مراكز القيادةمرأة إوصول ال وفرص األحزاب

  .األحزاب السياسية ونسبة ترشيحھا على اللوائح االنتخابية
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 انطالقاً من تجربة بلدانھم.  ،حول مشاركة المرأة في صنع القراراألعضاء مداخالت قدم ممثلو البلدان و  -42
المرأة من التكتالت القائمة في المرحلة التي تشھد  استفادةمدى عن ثال، تساءلت مندوبة الكويت على سبيل الم

ھي نظراً إلى أن التكتالت أنه إلى األمانة التنفيذية على ذلك، أشارت  اً ردو فيھا الكويت انتخابات تشريعية. 
ً لدعم المرشحين، يمكن للمرأة  على أتيح لھا ذلك أن تنضم إليھا إذا ما اإلطار الوحيد المتوفر في الكويت حاليا

ذب األصوات وتأھيل المرشحات ھي اتخاذ المبادرات لجفبناء التكتالت والتحالفات و  .يمثل طموحاتھانحو 
  ل إلى مراكز صنع القرار.من الوصوالسبل التي ستمكن المرأة 

  
   قانون مختلطإلى اعتماد و ،التي مّر بھما بلدھا نتخابيتيناالتجربتين الأشارت ممثلة فلسطين إلى و  -43

شكلت القوائم النسبية المنفذ الذي دخلت عبره حيث  ،في الجولة الثانيةما بين القوائم النسبية والقوائم الفردية 
أنھا تتعرض و، االنتخابات وأضافت أن المرأة ينقصھا التمويل الالزم لخوض  النساء إلى المعترك السياسي.

  من ِقبل الجھات التي تتحالف معھا. نفي بعض األحيان للخذال
  

سيما وأن  ال ،تشكل تحدياً كبيراً  تزالما مشاركة المرأة في المعترك السياسي وأفادت ممثلة األردن أن   -44
شھد األردن و . بأسرھابل تطال الحياة الديمقراطية والسياسية سب، فحة المرأأوضاع المشكلة ال تكمن في 

تجّمع لجان المرأة الوطني األردني وتمثيل المرأة في األحزاب  إنشاء ، منھاناجحة في ھذا المجالتجارب 
في  ة تمثيلھاعلى مستوى األحزاب ھي نسبمرأة الثالث األساسية التي تھم القضايا وأضافت أن ال  .السياسية

ال للمرأة مشاركة الحزبية الكما شددت على أن   المرأة.مدى اھتمامھا بقضايا ، وھاقياداتفي ھذه األحزاب و
التأثير على المرأة  قدرةتناولت و . هبل بمدى وصولھن إلى مراكز قيادية داخل ،تقاس بعدد اإلناث في الحزب

 األحزابعلى نوع من الضغط السياسي فرض ل إليھا، وذلك من خال حتى ولو لم تنتمِ  ،على برامج األحزاب
ً  البرلمانيينوالمرشحين و أوالً    .تاليا

  
أشارت ممثلة اليمن إلى أن المرأة التي تصل إلى مراكز صنع القرار قد ال تتبنى بالضرورة قضايا و  -45

  على الدور األسري للمرأة.ال ترّكز األحزاب السياسية وأّن المرأة، 
  

ً سياسيالمرأة تمكين إلى ھدف وي 2006ه منذ عام دبلينفذه رين عند البرنامج الذي البحمّثل قف موتو  -46  ا
قانون تطرق إلى سعي بالده إلى تعديل و ھي الشراكة والتوعية والتدريب.  ،على ثالثة محاور أساسيةويرتكز 
 محّفزي إنما ھخطوة وھذه ال  نفسه للرجال والنساء. المادي الدعمالھادف إلى تقديم لجمعيات السياسية دعم ا

  القرار.إلى مراكز  نّ ضم النساء إلى صفوفھا وإتاحة وصولھإلى ألحزاب يدفع اإيجابي 
  

وحققت المرأة  ،1954دھا يضمن حق المرأة في الترشح منذ عام بل دستور السودان أنّ مثلة أكدت مو  -47
الذي يھدف إلى دمج قضايا المرأة في مثل إنشاء ملتقى نساء األحزاب لمجال، نجازات في ھذا اعدة إالسودانية 

لمنصب رئاسة  ھاحيمة، وترشامناصب حزبية وبرلمانية ھوإيصالھا إلى البرامج الحزبية على اختالفھا، 
المرأة  تعزيز اھتمامسيما في مجال  ال ،أن الطريق ال يزال طويالً ويتطلب بذل جھود كبيرةغير  . الجمھورية

  بقضايا المرأة.القيادية 
  

المرأة في  مشاركةھا لتعزيز دالعراق بعض االستراتيجيات التي اعتمدھا بلعرضت ممثلة و  -48
واللوائح  ،كل رجلينمقابل ضمين لوائح الترشيح امرأة واحدة قد صدرت تعليمات إلزامية بتف  .االنتخابات

رجاالً  ،ع المواطنينيشجتفي  اءً بنَّ  اً دوركما أّدت المراجع الدينية   .الفائزة امرأة واحدة مقابل ثالثة رجال
ً  أمراً المشاركة اعتبار  من خاللعلى المشاركة في االنتخابات  ،ونساءً  المناطق إلى قطاعات  وتقسيم شرعيا

  بانتخابه. ملزمين المواطنون ويكون ،رجالً كان أم امرأة ،ُيرشح فيھا شخص واحد
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أنھن شبه غائبات غير  ،واعد األحزابالمغرب إلى أن النساء في بلدھا موجودات في قمثلة مأشارت و  -49

األحزاب المغربية الخطوات الھادفة إلى تمكين غالبا ما تعارض و في المراكز القيادية وفي اإلدارات العامة. 
 ً النساء الناشطات في األحزاب بتحالفات دخول يكمن التحدي األكبر في ولذلك،   .وتعرقل تبنيھا ،المرأة سياسيا

  قاسم السلطات بين الرجل والمرأة.باتجاه تداخل أحزابھا للضغط 
  

أشارت ممثلة جامعة الدول العربية إلى ثالث قضايا أساسية في إطار تعزيز موقع المرأة في مراكز و  -50
في األحزاب إلى مراكز القرار، ومشاركة المرأة تصل المرأة عن طريقھا وھي بناء تجمعات نسائية  ،القرار

  في النظم االنتخابية المختلفة. النتخاباتعلى خوض ا المرأة إقدام، وھابرامجفي تحديد و
  

51-   ً توثيق األمانة التنفيذية إلى أھمية ممثلة على ما ورد في تعليقات البلدان األعضاء، أشارت  وتعقيبا
نة معيّ عربية بلدان  تجارببما أن  ،التجارب الناجحة في مجال المشاركة السياسية للمرأة وتبادلھا بين البلدان

 ،أكدت على ضرورة تمكين اآلليات الوطنيةو  عربية أخرى أكثر من التجارب الُمطبقة في الغرب.بلدانا ناسب ت
ً كانت أم وزارات ً تطرقت و  ھا المؤسسي.ئوتعزيز بنا ،لجانا مشيرة  ،إلى أھمية الكوتا والنظم االنتخابية أيضا

اللوائح المفتوحة غالباً  نّ بما أ ،اللوائح المغلقةشأنھا شأن  ،ةمة بحد ذاتھا ألنھا تعطي دفعاً للمرأاالنسبية ھإلى أن 
ھم ھو دمج المرأة في الحزب وليس ما ياألمانة التنفيذية أن ممثلة وأوضحت  ما تؤدي إلى شطب المرشحات. 

تخصيص دائرة محددة لھا، مشيرًة إلى أن بعض األحزاب الدينية قد تلجأ إلى توظيف المرأة خدمًة لمصالحھا 
  وز الحزب.لسياسية فترشحھا في حال كان لھذا الترشيح أثر إيجابي على فا

  
 . ھاتحديثوالبيانات الواردة في الدراسة  ه يجب التدقيق فيأجمع ممثلو البلدان األعضاء على أنو  -52

قص في لطالما عانت منھا بسبب النأّن اإلسكوا و ،األمانة التنفيذية إلى أن ھذه المشكلة مزمنة ممثلة وأشارت
األمر  ،تباين في الفترات الزمنية التي تغطيھا اإلحصاءاتالالبيانات التي توفرھا البلدان األعضاء، فضالً عن 

البيانات وتحديثھا توفير لالبلدان إلى االتفاق على آلية محددة يت دعوبناء على ذلك،   .المقارنةعملية يعيق الذي 
حول المرأة في األحزاب السياسية وفي الشأن العام على ذية جداول األمانة التنفيوّزعت و  والتأكد من صحتھا.

  .2012كانون الثاني/يناير  15قصاه وموافاة مركز المرأة بھا في موعد أالبلدان األعضاء لتحديثھا 
  

  دور اإلعالم ووسائط االتصال المختلفة في تمكين المرأة في العالم العربي تفعيل  -ھاء
  ال)من جدول األعم 8البند (

  
ً  قدم ممثل  -53 المرأة في المنطقة حول دور اإلعالم في تمكين األمانة التنفيذية في إطار ھذا البند عرضا

شبه معدوم  ،عملية التنمية والقضايا االجتماعيةھتم بأي اإلعالم الذي ي ،نمائيإلى أن اإلعالم اإل أشارو  .العربية
جھود واضحة إلى عدم بذل أية  وأضاف  لسياسي والترفيھي.الطابع افي المنطقة التي يغلب فيھا اإلعالم ذو 

ن يستند ھذا اإلعالم، في أينبغي و  .مثالً  معنيةبرامج سياسات ووضع  من خالل وملموسة لتغيير ھذا الواقع
المؤسسات تعاون مع أن يتطّور بالر، إلى المواثيق والمعاھدات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة وحال توف
ً أن وأوضح المختصة.  العربية ً المرأة الناشطة إعالميما يسلَّط الضوء على نجومية  ه غالبا على حساب قضايا  ا
وتوقع أن تشھد السنوات المقبلة منافسة حادة بين النساء والرجال على   مثل قضايا المرأة. ،ھميةبالغة األأخرى 

تمسك الرجال الذين زداد فيما ييتحّسن، براتھا ألن مستوى تعليم المرأة وخ ،مستوى المناصب اإلعالمية العالية
  ة عالية بمواقعھم.يشغلون مناصب إعالمي

  



  -16-

اإلعالم في معظم البلدان العربية  أن وفي معرض المناقشات التي تلت العرض، أشار الحضور إلى  -54
ر ھذا بذل الجھود الالزمة لتغييضرورة من ھنا و  .يصورھا كسلعةووسلبية للمرأة نمطية يعكس صورة 

وال توجد في العالم العربي أية   التركيز على الفئات الشابة التي تعد األكثر تأثراً باإلعالم. من خالل ،الواقع
من ھنا ورھا للشروع في عملية التنمية المستدامة؛ استثمااستراتيجية وطنية إعالمية تحدد العناصر التي يجب 

وبما أن اإلعالم سالح  يق وإطار زمني محدد لتنفيذھا. وضع استراتيجية شاملة مصحوبة ببرامج تطبضرورة 
  ستخدم بطريقة سلبية.يُ ذو حدين، من األھمية بمكان تحديد الضوابط الالزمة له كي ال 

  
قدرات اآلليات تعزيز ، ووتمكينھمقدرات اإلعالميين تعزيز شدد الحضور كذلك على ضرورة و  -55

 تفضي إلىتنظيم ورش عمل عن طريق  وذلك، تمعي الحديثالوطنية والنساء على استخدام اإلعالم المج
لى ضرورة حث المحطات واإلذاعات وشددوا ع . استراتيجيات محددة لتعامل اإلعالم مع قضايا المرأة

عرضھا سيما تلك التي ُتعنى بقضايا المرأة، و ال ،الرسمية على تخصيص وقت معين لبث البرامج االجتماعية
  .امجان

  
في لفوارق بين الجنسين لالمراعي البلدان تجاربھا الناجحة في تفعيل دور اإلعالم ت بعض عرضو  -56

م حمالت توعية إعالمية في مجال مكافحة سرطان الثدي، وإنشاء إذاعة مجتمعية تركز ينظمثل ت ،تمكين المرأة
  على الشباب وقضايا المرأة. ھابرامج

  
على المشاركين التوصيات الصادرة عن اجتماع وفي ختام المناقشات، عرضت األمانة التنفيذية   -57

 ،بيروت(الخبراء حول االستراتيجيات االعالمية للنھوض بالمرأة في منطقة اإلسكوا والحمالت المعنية بھا 
االتفاق على إلحاقھا بالتوصيات الصادرة عن الدورة  وتمّ  ،ألخذ العلم بھا )2011حزيران/يونيو  21-22

  .2012 أيار/مايوفي  عقدھا اإلسكوا المقررلك العتمادھا ورفعھا إلى دورة وذ ،الخامسة للجنة المرأة
  

  في مجال النھوض بالمرأة 2013 - 2012برنامج العمل لفترة السنتين   -واو
  من جدول األعمال) 9البند (

  
ً حول E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/5قدمت األمانة التنفيذية، استناداً إلى الوثيقة   -58 لعمل برنامج ا، عرضا

المعني بالنھوض  6وذلك في إطار البرنامج الفرعي ، في مجال النھوض بالمرأة 2013- 2012لفترة السنتين 
فيما بين كتسبة تشجيع تبادل الدروس المو ،الحد من التفاوت بين الجنسينالذي يھدف إلى و ،نفسھالفترة ل بالمرأة

استعرضت و  والمؤتمرات الدولية.صكوك مع ال احترام حقوق المرأة بما يتماشىتعزيز و ،البلدان األعضاء
اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز في إطار كل ھدف، موضحة بأن ھذه األھداف ال يمكن أن تتحقق إال 

بقاء البلدان األعضاء على التزامھا بتنفيذ االتفاقيات الدولية واألھداف اإلنمائية المتفق  :بتوفر العوامل التالية
 ً توافر اإلرادة السياسية لتعزيز دور اآلليات الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة وتعزيز الحوار مع ، وعليھا دوليا

وتابعت األمانة التنفيذية  . استقرار الوضع السياسي إلتاحة المجال أمام عمليات التنمية، والمجتمع المدني
، من خالل تق مركز المرأة في اإلسكواعلى عاتقع مسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي عرضھا باإلشارة إلى أن 

ُيتوقع أن استعراض النتائج التي جرى  وفي الختام،تقديم الخدمات وتوفير المساعدة الالزمة للبلدان األعضاء. 
المشاركة االقتصادية للمرأة  :ھي في مجاالت مختلفة 2013-2012البرنامج الفرعي في فترة السنتين ھايحقق

استخدام و تعزيز تمثيل المرأة في المجاالت السياسية؛و في المؤسسات الحكومية؛ ومراعاة النوع االجتماعي
وتحّقق اإلسكوا ھذه األھداف   .مكافحة العنف ضد المرأةو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين المرأة؛

ء على طلبھا، وعقد االجتماعات، وتوفير الخدمات الفنية للبلدان بنا ،من خالل إعداد األبحاث والدراسات
  والتعاون والتنسيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية.
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اإلسكوا مھمة إعداد استمارة حول  مانة التنفيذية والبلدان األعضاء، تقرر إيالءوبعد التشاور بين األ  -59

ردود على سھم التبحيث لھا إلى البلدان األعضاء لملئھا وإعادتھا، االمؤشرات األساسية المتعلقة بالمرأة وإرس
  بشكل دائم. ھاعلى أن يتم تحديث ،إليھا في الدراساتستند قاعدة بيانات يُ ھذه االستمارات في 

  
  الدورة السادسة للجنة المرأةانعقاد ومكان  موعد  -زاي

  من جدول األعمال) 10(البند 
  

  في الكويت. 2013لمرأة في تشرين األول/أكتوبر لمجتمعون على عقد الدورة السادسة للجنة اااتفق   -60
ً  ،جنة في الكويتقد الدورة الخامسة للّ ع قّرراً موكان    .بالبلد حالت دون ذلك خاصة غير أّن ظروفا

  
  ما يستجد من أعمال  -حاء
  من جدول األعمال) 11(البند 

  
: القيادة السياسية 2011قرير "وضع المرأة العربية لمسودة ت سريع جرى في إطار ھذا البند استعراض  -61
الذي أعده مركز المرأة في اإلسكوا ويتناول المحاور التالية: المرأة في األحزاب  لمشاركة في صنع القرار"وا

؛ والمرأة في السلطات التنفيذية؛ والمرأة في )البرلمان والبلديات(السياسية؛ والمرأة في السلطات التشريعية 
طية: العدالة االنتقالية وعملية بناء السالم وقرار السلطات القضائية؛ والمرأة في الحراك الشعبي نحو الديمقرا

التي تدعو إلى ويخلص ھذا التقرير إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات   .)2000( 1325مجلس األمن 
 ،موافاتھاضرورة بين كالمشارِ ممثلة األمانة التنفيذية ذّكرت و المجاالت.ھذه في بفعالية لمرأة امشاركة تعزيز 

حول المرأة في األحزاب المتوفرة البيانات والمعلومات ب ،2012كانون الثاني/يناير  15صاه في موعد أق
ً منھا على بلدانھم، والتكتالت السياسية في  ألوضاع المرأة في ھذه البلدان باالستناد تحليل مقارن إعداد حرصا

  .وأحدثھا لى أدق المعلوماتإ
  

  كعنصر مشاركلمرأة دور اتفعيل  :2011 بيروت بياناعتماد   -طاء
  في التغيير نحو المساواة في صنع القرار

  من جدول األعمال) 12(البند 
  

  اعتماده بعد إجراء بعض التعديالت الالزمة عليه. على المشاركين وتمّ  البيانرض ھذا ع  -62
  

 ً   الخامسةعن دورتھا مرأة لجنة ال يرتقراعتماد   -ثالثا
  من جدول األعمال) 13(البند 

  
 بيانو التوصيات الصادرة عنھاوالذي يتضمن الخامسة تھا دور التقرير عن المرأة لجنةمدت اعت  -63

  .)2011( صر مشارك في التغيير نحو المساواة في صنع القرارنتفعيل دور المرأة كعحول  بيروت
  

 ً   الدورة تنظيم  -رابعا
  

  اھانعقادوتاريخ  دورةمكان ال  -ألف
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 21إلى  19، في الفترة من في بيروت بيت األمم المتحدةلخامسة في دورتھا ا  عقدت لجنة المرأة  -64
  جلسات. ست وقد توزعت أعمال الدورة على  .2011كانون األول/ديسمبر 

  
  االفتتاح  -باء

  
 ةرئيس بصفتھاممثل الجمھورية العربية السورية  ،بشار األسعدسيد ألقى الفي الجلسة االفتتاحية،   -65

وللبلدان التي ، لدورةكلمة افتتاحية استھلھا بتقديم الشكر للقيمين على التحضير ل ،المرأةالدورة الرابعة للجنة 
  رسل إليھا أوضحت فيه اإلنجازات التي حققتھا لتنفيذ توصيات الدورة الرابعة.ن المُ على االستبيا أرسلت ردوداً 

نظراً  ،ة في مجال النھوض بالمرأةكما أمل أن تمثل الدورة الخامسة، بما ستخلص إليه من توصيات، نقلة نوعي
  .اولھا مناقشاتھانإلى أھمية القضايا التي ستت

  
األمين العام  ةوكيل، ريما خلف السيدةلمة ك نائب األمينة التنفيذية لإلسكوا السيد نديم خوري، والقى  -66

غير مسبوقة لة تاريخية المنطقة العربية تمر بمرح إلى أن أشارو  .لإلسكوا ةالتنفيذية لألمم المتحدة واألمين
  .تسعى فيھا القوى االجتماعية المختلفة إلى االستفادة من التغيير بغية تحقيق المكاسب للفئات التي تمثلھا

 ،في موجة الحراك الشعبياضطلعت به الرغم من الدور األساسي الذي تتدھور بع المرأة اوضأأن  أضافو
في مجتمع من مكاسب وما حققه اله األنظمة السابقة من فساد أبرزھا الخلط بين ما تركت ،ذلك لجملة أسبابو

إلى ضرورة إعادة النظر في  مشيراً  الدكتور خوري وتابع . ةخالل فترات الحكم السابقمجال حقوق المرأة 
واجھت العديد من  ،نجازاتھاإعلى الرغم من  ،االستراتيجيات واألدوات التي تعتمدھا الحركات النسائية التي

نھا من التحول إلى حركة نسائية جماھيرية تتفاعل مع النساء بكافة فئاتھن ات التي حالت دون تمكّ اإلخفاق
المساواة في القيادة السياسية وصنع "وھو  ،اختيار الموضوع الرئيسي للدورةوأكد على أھمية   االجتماعية.

العوامل في ظّل و ،2011داية عام االنتفاضات الشعبية القائمة في المنطقة العربية منذ بسياق في  ،"القرار
 وأضاف أن تمكين الشباب والشابات أساسي . التي تحد من المشاركة السياسية للمرأة االجتماعية واالقتصادية

من خالل إتاحة الفرص لتبادل التجارب والتواصل مع قيادات نسائية من مختلف أنحاء ، تفعيل ھذه المشاركةل
  لسياسية والمنظمات غير الحكومية.ئتالفات مع الفئات االتحالفات واال قامةالعالم، وإ

  
خوري إلى النزاعات التي تعاني منھا المنطقة العربية وتؤثر بشكل أساسي على المرأة سيد وتطرق ال  -67

إلى أن أشار و  .أسرتھاتھا وسالمة سالماألخطار تتھدد والجئة إلى نازحة وظروف ظل ھذه الفي  تتحولالتي 
بالتالي تضافر الجھود من أجل وضع وتتطلب المساواة بين الجنسين ھي قضية المجتمع برمته، قضية المرأة و

والتنسيق مع  ،ةالتعاون بين مختلف شركاء التنميتستدعي سياسات وبرامج ومشاريع تعزز مكانة المرأة، و
  .تطبيق القوانين والتشريعات الوطنيةو، الجھات اإلعالمية

  
رت اأشالكلمة، ف ،قة الدورة الخامسة للجنة المرأة، الدكتورة فاطمة سبيتي قاسممنسّ بعد ذلك، تناولت و  -68

ً ال   بل يجب تعزيز قدرات ،كفيتإلى أن مشاركة المرأة في الحراك الشعبي الذي تشھده المنطقة العربية حاليا
التي جھدت في تحقيقھا  كي ال تفقد المكاسب ،والتطوارت المرافقة لھاتغيرات ذه الھفي التأثير على سير المرأة 
من خالل المشاركة في  "،الحضور"تشجيع الشباب والشابات على انتھاج سياسة ضرورة شددت على و سابقاً. 

تتمكن من تعميم القضايا الخاصة أن يترافق ذلك مع دعم كامل للمرأة كي على  ،المجالس واللجان اإلصالحية
 تعميم مفھوم ورئيسي، ھبمبدأ ھذه العملية  وتختصر  .تقاليةبھا ودمجھا في البرامج السياسية للعملية االن

  اإلصالح الدستوري.وفي المساواة بين الجنسين في برامج االنتقال إلى الديمقراطية 
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سيما على مستوى السلطات  ال ،أضافت أن الفجوات بين الجنسين ال تزال واسعة في الشأن العامو  -69
ً وتقدم ،كالتعليم والصحة والعلم ،المرأة أحرزت تقدماً ملحوظاً في عدة مجاالتأن بالتنفيذية والتشريعية، علماً   ا

 ً على مشاركة المرأة في  يجابيإ أثر في المشاركة السياسية ترشيحاً وانتخاباً، من دون أن يكون لھذا التقدم بسيطا
  ل.رجالقيادة السياسية وصنع القرار التي ال تزال تخضع لھيمنة ال

  
ً إسبيتي عرضاً يدة سقدمت الو  -70 نجازات التي حققتھا البلدان األعضاء في تنفيذ التوصيات إلعن ا لكترونيا

قد تركزت ھذه والصادرة عن الدورة الرابعة للجنة المرأة، باإلضافة إلى أبرز التحديات التي تواجھھا.  
االستراتيجيات الوطنية  وضعالتنمية المؤسسية، واالنضمام إلى االتفاقيات الدولية، وفي مجال  االنجازات

الموارد  شحّ ھي ف ،وخطط العمل، والتشريعات والقوانين، والتعليم والعمل، والمشاركة السياسية. أما التحديات
، وعدم توفر البيانات ھاالبشرية والمادية المخصصة لتنفيذ برامج المرأة، وضعف التنسيق والمتابعة في تنفيذ

لتأھيل، وتفشي األمية والفقر، والخلط ما بين التقاليد واألعراف والتعاليم حصائية، وضعف برامج التوعية وااإل
واختتمت كلمتھا بإعادة التأكيد على   الدينية، وإظھار المرأة بصورة سلبية في اإلعالم العربي والغربي.

ھذا اللقاء يشكل قضية المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيرًة إلى أن دعم في  ،أياً كان موقعه ،مسؤولية كل فرد
  م على تقييم موضوعي لوضع المرأة.مناسبة لوضع تصور منھجي للعمل خالل السنوات القادمة يقو

  
دائرة شؤون اإلعالم  تهعدأ ،عنوان "الحلم المستحيل"عرض شريط مصّور بالجلسة االفتتاحية ببدأت و  -71

في المنزل ذلك كان سواء أ ،ومية من صعوباتفي األمم المتحدة حول المرأة العاملة وما تواجھه في حياتھا الي
  تاريخ إعداد الفيلم المذكور.، 1983 عام والملفت أن نمط الحياة ھذا لم يشھد تغيراً ُيذكر منذ العمل. في أم 
  

  الحضور  - جيم
  

الوزارات والمجالس واللجان المختصة بالمرأة من والوطنية  اآللياتشارك في الدورة ممثلون عن   -72
ممثالت عن البرامج والوكاالت و شارك بصفة مراقب ممثلونو .بصفتھم خبراء حكوميين ،العربية البلدان

المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وعن منظمات حكومية وغير حكومية دولية وإقليمية معتمدة لدى المجلس 
اكز األبحاث مرعدد من االقتصادي واالجتماعي، ومنظمات حكومية أخرى، وشبكات وطنية وإقليمية، و

الناشطة في ھذا المجال، وبعض الجھات المانحة الوطنية واإلقليمية الثنائية والمتعددة األطراف، باإلضافة إلى 
  مجموعة من الخبراء واالستشاريين واألكاديميين.

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -دال

  
أن على  )(اإلسكوا بي آسياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرالنظام الداخلي  من 18المادة تنص   -73

للغة العربية، المعمول به باوحسب الترتيب األبجدي  ،بالتناوب "تتولى الدول األعضاء رئاسة الھيئات الفرعية
 ،وعمالً بھذه المادة وتنتخب تلك الھيئات سائر أعضاء مكاتبھا ما لم تقرر اللجنة غير ذلك".  في األمم المتحدة،

ً تتولى جمھورية السودان رئا  تولت للجمھورية العربية السورية التي سة الدورة الخامسة للجنة المرأة، خلفا
وحتى تاريخ انعقاد الدورة  2009تشرين األول/أكتوبر  21تاريخ انعقادھا في  منرئاسة الدورة الرابعة 

لسورية نائباً ممثل الجمھورية العربية اوانتخبت اللجنة باإلجماع  . 2011كانون األول/ديسمبر  19الخامسة في 
ً  ،أوالً للرئيس   للدورة.مقررة  المملكة األردنية الھاشميةممثلة ه، ول وممثلة العراق نائباً ثانيا

  
  مسائل تنظيمية أخرىجدول األعمال و  -ھاء

  
 بالصيغة المعروضة عليھا والواردة في الوثيقة عمالاألجدول  في جلستھا األولىلجنة ال أقرت  -74

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/L.1.  
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

  العنوان  البند الرمز

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/INF.1   مذكرة توضيحية  

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/L.1 3  جدول األعمال المؤقت والشروح  

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/L.2 3  التنظيم األعم  

التقدم المحرز في مجال النھوض بالمرأة منذ الدورة الرابعة   4 
  للجنة المرأة

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/3 4 )تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنھوض بالمرأة في إطار برنامج     )أ
وتنفيذاً  2011- 2010عمل اإلسكوا لفترة السنتين 

  للتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتھا الرابعة

  دمج قضايا النوع االجتماعي في المؤسسات العامة  5 

E/ESCWA/ECW/2011/2 5 )دليل إرشادي حول دمج قضايا النوع االجتماعي في     )أ
سياسات وزارات العمل والشؤون االجتماعية وبرامجھا 

  وأنشطتھا في بلدان اإلسكوا

 
تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التقدم المحرز في   6

  المرأة (سيداو) في البلدان العربيةمييز ضد الت

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/4 6 )تنفيذ االتفاقية في البلدان العربية: تحليل مقارن لإلنجازات     )أ
  والتحديات

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/CRP.1 6 )مبادرات خالقة في مكافحة العنف ضد المرأة في البلدان     )ب
  العربية

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/5 7  مشاركة المرأة في صنع القرار في الشأن العام: تحليل مقارن  

E/ESCWA/ECW/2011/WG.2/Report 8   تفعيل دور اإلعالم ووسائط االتصال المختلفة في تمكين
المرأة في العالم العربي: التجارب الناجحة والدروس التي 

  يمكن االستفادة منھا

E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/6 9  في مجال النھوض  2013-2012لعمل لفترة السنتين برنامج ا
  بالمرأة

  
 -----  


