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  اـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  لجنة المرأة
  الخامسةالدورة 
  2011ديسمبر /كانون األول 21- 19 ،بيروت

  
  من جدول األعمال المؤقت )أ( 4البند 

  
  للجنة المرأة لنهوض بالمرأة منذ الدورة الرابعةالتقدم المحرز في مجال ا

  
  لفترة  السنتين تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا

  وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الرابعة 2010-2011
  

  موجـز
  

 أة في اإلسكوا منذ الدورة الرابعةعرض هذا التقرير أبرز األنشطة التي اضطلع بها مركز المريست  
  .2009أكتوبر /تشرين األول 23إلى  21من  في بيروتللجنة المرأة 

  
التي أعدها مركز المرأة وإلى االجتماعات والدورات  واألبحاث فهو يتطرق إلى الدراسات  

المواد اإلعالمية التي ويتناول كذلك   .األعضاء والمنظمات غير الحكومية التدريبية التي نظمها للبلدان
اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة والجهات الحكومية وغير لتعزيز التواصل مع المركز أصدرها 
  .دل المعلومات والخبرات الهادفة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسينلتبا ، تسهيالًالحكومية

  
   التي قدمها مركز المرأة إلى  التعاون الفنيخدمات االستشارية والخدمات  التقرير يستعرضثم

ه ودمج مفهوم النوع االجتماعيحول رفع الوعي بالبلدان األعضاء اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في 
جميع أشكال التمييز لى اتفاقية القضاء عبتنفيذ  البرامج وإعداد التقارير الوطنية المتعلقةالسياسات وفي 

  .2000لعام  1325وتطبيق قرار مجلس األمن ضد المرأة 
  

المشاريع الميدانية والنشاطات التي نفذها المركز من خارج الميزانية العادية إلى التقرير ويخلص   
وبالتعاون مع هيئات دولية وإقليمية وجهات داعمة لقضايا المرأة وتمكينها مع اإلضاءة على الحاجة إلى 

االنتقالية إيجاد مصادر تمويل من خارج الميزانية لدعم احتياجات البلدان األعضاء في هذه المرحلة 
  .الحرجة
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  مقدمـة
  
  في ) اإلسكوا(الصادر عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) 22- د( 240تنفيذاً للقرار   -1

وفي هذا القرار، طلبت .  ، تأسست لجنة المرأة في اإلسكوا كإحدى هيئاتها الفرعية2003أبريل /نيسان 17
وبناء .  األمانة التنفيذية يتولى مهام أمانة لجنة المرأةلمرأة في امركز  إنشاءاإلسكوا إلى األمين التنفيذي 

  .2003أكتوبر /تشرين األول 1 مركز المرأة في عليه، أنشئ
  
 2003ديسمبر /كانون األول 5و 4بيروت يومي وقد عقدت لجنة المرأة دورتها األولى التأسيسية في   -2

 15و 14يومي  أبو ظبي فيورتها الثالثة دو 2004يوليو /تموز 10إلى  8في بيروت من ودورتها الثانية 
تعقد الدورة و.  2009أكتوبر /تشرين األول 23 إلى 21ودورتها الرابعة في بيروت من  2007مارس /آذار

  .2011ديسمبر /كانون األول 21إلى  19، في الفترة من بيروت، في الخامسة للجنة المرأة
  
جال النهوض بالمرأة شملت إعداد مركز المرأة في م لألنشطة التي نفذها الوثيقة عرضاً وتتضمن هذه  -3

العمل  اتوالدورات التدريبية وورشالمؤتمرات واالجتماعات الدورية  الدراسات واألبحاث، وتنظيم وعقد
حول القضايا ذات األهمية الحاسمة لتمكين المرأة والحد من التمييز ضدها في شتى المجاالت، وإصدار مواد 

الفنية إلى البلدان األعضاء  والمساعدةصل عبر اإلنترنت، وتقديم الخدمات االستشارية إعالمية وفنية للتوا
  .حسب طلبها

  
وتأكيداً على دور مركز المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي واالجتماعي   -4

وفي إطار تشجيعه للتعاون  ي السياسات والبرامج الوطنية،فوالسياسي للمرأة ودمج قضايا النوع االجتماعي 
التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم شملت التعاون مع المجلس األعلى  اإلقليمي في هذه المجاالت، تم
واالتحاد المجلس األعلى للمرأة في البحرين، ولجنة شؤون المرأة في الكويت، لشؤون األسرة في قطر، و
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في مصر، ومؤسسة الحريري ، والعربية المتحدة النسائي العام في اإلمارات

التعاون مع عدد من المنظمات اإلقليمية العربية والدولية بما فيها إدارة المرأة  للتنمية المستدامة في لبنان، وتم
األمم واالتحاد البرلماني الدولي وهيئة ) كوتر(في جامعة الدول العربية ومركز المرأة للتدريب والبحوث 

  .المتحدة للمرأة واللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة
  

  أنشطة مركز المرأة
  

  للجنة المرأة لدورة الخامسةجدول أعمال ال السند التشريعي  -ألف
  
أكتوبر /في تشرين األول التي عقدت لجنة المرأة في دورتها الرابعةالصادرة عن  2التوصية  تضمنت  -5

تدعم وتعزز المساواة التي  التأكيد على أهمية دور اإلرادة السياسية إلىعضاء البلدان األدعوة  2009
.  ج النوع االجتماعي في السياسات واالستراتيجيات والبرامج التنمويةواإلنصاف والعدالة بين الجنسين ودم

لى زيادة العمل عو ،أولوية على الصعيدين الوطني واإلقليميكالنهوض بالمرأة  وركزت أيضاً على أهمية
 تلكوربط  ،الموارد المالية والبشرية المخصصة للسياسات والبرامج واآلليات الوطنية المعنية بالمرأة

في اآلليات الوطنية بما فيهم الرجال بناء قدرات العاملين حثت الحكومات على و  .الميزانيات بالميزانية العامة
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 . والبرامج والخطط على المستوى الوطنيسياسات ج النوع االجتماعي في الفي مجال دمالمعنية بالمرأة 
إنشاء قاعدة معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس وتحليل ومعالجة المؤشرات وأوصت لجنة المرأة ب

ومراعية للنوع " صديقة للمرأة"سياسات  اعتمادلتحديد الفجوات بين الجنسين في مختلف القطاعات بهدف 
  .االجتماعي

  
اتفاقية القضاء  فيذنتوفير بيئة مؤاتية لت إلىاإلسكوا في البلدان األعضاء  وصيات دعوةتضمنت التكما   -6

االنضمام إلى البروتوكول االختياري ورفع التحفظات عنها و) سيداو(على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
للحد من وتحديثها ا وتعديلهمراجعة التشريعات الوطنية األعضاء على  البلدان 2حثت التوصية و.  لالتفاقية

والعمل على تفعيل القوانين النافذة وتطبيقها وتدريب العاملين في األجهزة ضد المرأة تمييز ال الفجوات وإلزالة
وقد أوصت لجنة المرأة أيضاً بالعمل  . القضاةبما فيهم  واألطر القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق المرأة

يجابي اإلتمييز ال بهدف باتخاذ تدابير وإجراءاتمواقع صنع القرار  زيادة نسبة مشاركة المرأة فيعلى 
للعمل التشريعي والتنفيذي  من النساء كفوءة" كتلة حساسة"خلق  ، مما يكفلنظام الحصصمثل  ،مؤقتال
حفظ وصنع إشراك المرأة في كما دعت البلدان األعضاء أيضاً إلى .  ة في القطاع العاملتولي مناصب قياديو

وإيالء النساء ضحايا  ؛وفي العملية التنموية ما بعد النزاعات ،النزاعات المسلحةل حالسالم وفي ات مفاوض
على صعيد المعالجة النفسية وإعادة التأهيل وعدم اإلقصاء عبر اعتماد خطط عمل  العنف المسلح اهتماماً

  .2000لعام 1325محلية لتطبيق مقتضيات قرار مجلس األمن 
  
الحراك الشعبي القائم في بعض بلدان المنطقة الخامسة للجنة المرأة في اإلسكوا في ظل  تأتي الدورةو  -7

لكي  المرأة مركزإعادة النظر في برامج وأنشطة  واحتياجات جديدة تدعو إلىاستثنائية  اًظروفمما خلق 
ي صنع القرار تتجاوب مع األحداث ومنها مشاركة المرأة في االنتفاضات والعمل على تمكينها وإشراكها ف

تأمين وبناء األوطان الجديدة والحفاظ على المكاسب التي حصلت عليها ما قبل تلك التطورات من خالل 
حاسمة لتقدم  أهمية ذات إلى قضاياطار هذا اإلفي تتطرق الدورة الخامسة للجنة المرأة و.  العدالة االنتقالية

تنفيذ اتفاقية ؛ ووبرامج وأنشطة المؤسسات العامة ج النوع االجتماعي في سياساتالمرأة وتمكينها مثل دم
مشاركة في الو السياسية ةالقيادووالعنف ضد المرأة،  ،)سيداو(رأة التمييز ضد الم أشكالالقضاء على جميع 

  .ةالعربي إلعالم في تمكين المرأة في البلدانوتفعيل دور ا ،صنع القرار
  
الصادرة عن دورتها الرابعة بشأن دعم مركز ) أ( 3ية التوص دورة اإلسكواورفعت لجنة المرأة إلى   -8

المرأة بموارد بشرية إضافية لرفعه إلى مستوى إدارة بهدف مضاعفة جهوده في مساعدة البلدان األعضاء في 
ودعت أيضاً البلدان األعضاء إلى اعتماد نتائج الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع .  موضوع تمكين المرأة

واعتمدت اإلسكوا في دورتها السادسة .  2010مارس /في آذار التي عقدتمم المتحدة المرأة في األ
ومتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين  إدارةرفع مركز المرأة إلى مستوى بشأن ) 26- د( 293العشرين القرار و

  .2010مايو /أيار 19، المؤرخ 15+بيجين: ربية بعد خمس عشرة سنةالع الدولفي 
  

  والبحوث الدراسات  -باء
  
تعزيز قدرة اآلليات الوطنية "حول الصادرة عن الدورة الرابعة للجنة المرأة ) ب( 3عمالً بالتوصية   -9

على إدماج النوع االجتماعي في السياسات والخطط والبرامج الوطنية من خالل إعداد الدراسات وتوفير 



E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/3  
  

 -5 -  
  

  

أصدر مركز ، "ات الناجحة في هذا المجالإمكانيات التواصل وتبادل الخبرات واالستفادة من الدروس والخبر
  :اإلسكوا المرأة في
مراجعة تقييم آليات النهوض بالمرأة وأدائها في تعميم مراعاة منظور النوع دراسة حول  - 

وتهدف الدراسة إلى رصد الوضع الحالي .  2010عام في االجتماعي في البلدان العربية 
نجازاتها، حليل مواطن قوتها وضعفها وتقييم إتآلليات النهوض بالمرأة في المنطقة العربية و

والنظر في الدعم الحكومي الذي تحظى به والتعرف على المشاكل التي تعيق عملها، وذلك من 
مجموعة من التوصيات إلى وتخلص الدراسة .  أجل تقليص فجوة عدم المساواة بين الجنسين

مؤشرات لقياس التطوير و اآللياتلدى هذه  مهارات المناصرة والضغط والتأثيرتعزيز  أهمها
بالنهوض بالمرأة في  ةادر المعنيوالك تأهيلو هايلإوقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة  تهافعالي

على وضع المنهجية المالئمة واتخاذ اإلجراءات  ةصبح قادرتدوائر السياسات والتخطيط ل
  ؛المناسبة للنهوض بالمرأة على المستوى الوطني

  
تقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان األعضاء في الحول دراسة  - 

أسباب وتبعات التفاوت  لدراسةا هحلّل هذتو . 2010عام في  منظور النوع االجتماعي :اإلسكوا
في التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان األعضاء في اإلسكوا، من 

 . الغايات والمؤشرات المرتبطة بهذه األهداف من منظور المساواة بين الجنسينخالل البحث في 
ئية لأللفية أساسية هي أنه ال يمكن التقدم باتجاه تحقيق األهداف اإلنما على فرضية الدراسةقوم تو

ستراتيجيات إنمائية وطنية في البلدان األعضاء تراعي الفوارق بين ادون اعتماد سياسات و
  والمساواة؛ ترتكز على الحقوقالجنسين و

  
إدماج قضايا النوع االجتماعي في سياسات وبرامج وأنشطة وزارات العمل دليل إرشادي حول  - 

يركز هذا الدليل على تحليل و.  2011عام في والشؤون االجتماعية في عدد من بلدان اإلسكوا 
العمل والشؤون  اراتوز مقارن للتجارب الناجحة التي تطرقت إليها التقارير التي أعدتها

 منهجيات حول استخدام سوريةالجمهورية العربية الو والكويت، كل من فلسطين، في االجتماعية
تبادل النتائج والخروج  ويهدف الدليل إلى.  وتحليلها البيانات جمع في مختلفة عمل وأساليب
ي توصلت إليها متابعة وتنفيذ خطة العمل والنتائج الت ضرورةأهمها  التوصيات من بمجموعة
 والجهات سكوااإل في المرأة مركز بين واالستشارة التواصل عملية التحليلية واستمرار الدراسات
 مفهوم بشأن هاوعي وزيادة اإلدارية مستوياتها بمختلف العاملة الكوادر قدرات بناءو المشاركة

  .االجتماعي النوع
  

تعزيز قدرة البلدان األعضاء "حول ة للجنة المرأة الصادرة عن الدورة الرابع) ج( 3عمالً بالتوصية   - 10
على تنفيذ ورصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خالل بناء قدرات اآلليات الوطنية، 
وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال واالستمرار في توعية صانعي القرار 

الممارسات الجيدة حول دراسة  سلسلة المرأة والتنميةضمن  2011عام مركز المرأة  ، أصدر"باالتفاقية
  .في الدول العربيةوالتجارب الناجحة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

، العربية البلدانتفاقية في االالنجاحات والممارسات الجيدة في تنفيذ تلك تحليل عرض و الدراسة إلى وهدفت
.  تحقيق المساواة بين الجنسينالمناسبة ل قوانينالسن ها عبر تفعيلعنها، و وفي العمل على رفع التحفظات
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رفع أبرزها  الوطنية المعنية بالمرأة واآللياتالعربية  البلدانالقرار في  لصانعيبتوصيات وخرجت الدراسة 
ية تأخذ في االعتبار تطلعات النساء وااللتزامات ستراتيجا عبر تبني رؤيةقية تفااالجميع التحفظات على 

إنشاء و هاوكول االختياري الملحق بالمصادقة على البروتو العربيةتعرفها البلدان  التيالدولية والتحوالت 
إلغاء كافة النصوص القانونية والتنظيمية و مراصد وطنية مكلفة بإعداد التقارير ورصد تنفيذ االتفاقية

 على النوع االجتماعي ووضع السياسات يتجريم العنف المبنو ضد المرأة تشكل تمييزاًوالممارسات التي 
ج النوع االجتماعي التزام سياسي حقيقي بعملية دم كما أوصت الدراسة أيضاً بالعمل لوجود.  همعاقبة مرتكبيل

ساواة والقيام بأنشطة تعزيز ثقافة المو بالموارد البشرية والمالية الكافية وإرفاقهالبرامج في السياسات و
رات تبادل الخبو العربيةفي البلدان  مرأةللنهوض بالوطنية تقوية التنسيق بين اآلليات الللمجتمع والتوعية 

العربية لتسهيل  البلدانوتوحيد المؤشرات اإلحصائية بين  هابينفيما التجارب الناجحة و الممارسات الجيدةو
  .حةاالستفادة من التجارب الناجالمقارنة و

  
تعزيز القدرات من أجل القضاء "حساب األمم المتحدة للتنمية حول  يدعمهمشروع إقليمي في إطار   - 11

ينفذ على مستوى اللجان اإلقليمية  "بيك مع مجتمعات المعرفة المحليةالتشعلى العنف ضد المرأة من خالل 
كأحد األجزاء  ول العنف ضد المرأةدراسة إقليمية ح، أصدر مركز المرأة )*(ةالتابعة لألمم المتحد الخمس

وتهدف الدراسة إلى إجراء بحث شامل لمفهوم العنف ضد المرأة في منطقة اإلسكوا .  األساسية من المشروع
ى انتشار وتركز الدراسة على عدد من القضايا من بينها تقييم مد.  ومناقشة مدى انتشاره وأشكاله المختلفة

هية المرأة والمجتمع ومراجعة القوانين والسياسات القائمة حول العنف ضد العنف ضد المرأة وتأثيره على رفا
  .المرأة وتقييم مختلف التدابير الرامية إلى القضاء عليه

  
 5إلى  3في بيروت من  عقدتتوصيات الدورة الرابعة للجنة التنمية االجتماعية التي لاً تنفيذ  - 12
.  المرأة الفلسطينيةأنشطة خاصة ب 2003عام منذ  ج عمله، أدرج مركز المرأة ضمن برنام2002يوليو /تموز

 االجتماعيةأوضاع المرأة الفلسطينية الخاص حول  التقرير 2011عام وفي سياق هذه األنشطة، أصدر 
التابعة لألمم  ويرفع هذا التقرير بشكل دوري إلى لجنة وضع المرأة.  2011-2009عن الفترة  واالقتصادية

  المؤرخ  2003/42المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة رقم  عمالً بقرار المتحدة
الذي يطلب االسترشاد بالمعلومات  "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"بشأن  2003يوليو /تموز 22

  .لدى إعداد تقرير األمين العام حول هذا الموضوع الواردة من اإلسكوا
  

إلى  8 من بيروت في التي عقدتوالعشرين  الرابعة في الدورة )24- د( 278إلسكوا لقرار ا  تنفيذاً  - 13
 لمنع القرار صنع المشاركة في في المرأة دور تعزيز ضرورة على يؤكد الذي ،2006 مارس/آذار 11

ي ف التي عقدتالخمسين  دورتها المرأة التابعة لألمم المتحدة في وضع لجنة السالم، وقرار وبناء النزاعات
 جميع على القرار صنع في الرجل كما المرأة مشاركة أهمية حول 2006مارس /آذار 20 في نيويورك

القيادة  :تحت عنوان 2011تقريره الرئيسي حول وضع المرأة العربية المستويات، أعد مركز المرأة 
شاركة المرأة في ويتناول هذا التقرير المؤشرات المعتمدة حول م.  السياسية والمشاركة في صنع القرار

                                            
جنيف، ، )ECE(أديس أبابا، واللجنة االقتصادية ألوروبا ، )ECA(اللجنة االقتصادية ألفريقيا : اللجان اإلقليمية الخمس هي  )*(

 ومنطقة البحر الكاريبي بانكوك، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية، )ESCAP( والمحيط الهادئواللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
)ECLAC(نتياغو، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، س)ESCWA(، بيروت. 
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كما يتناول .  المجالس الوطنية والمحلية ومحدداتها العامة كقوانين االنتخاب والحصص المخصصة للمرأة
العربية، ويتطرق أيضاً  البلدانانخراط المرأة في األحزاب السياسية وفي حركات التغيير الشعبية القائمة في 

عات المسلحة أو من آثارها ويسلط الضوء بوجه خاص على إلى دور المرأة في البلدان التي تعاني من النزا
لخبراء ت هذا التقرير خالل اجتماع فريق اوقد تمت مراجعة أولية لمحتويا.  دور المرأة في محادثات السالم

ته ضمن اجتماع يعرض على فريق االستشاريين لمناقشو.  2011أغسطس /آب 25عقد في بيروت في 
ويجري إطالقه في الجلسة الختامية للدورة الخامسة .  2011ديسمبر /نون األولكا 22للخبراء في بيروت في 

  .2011ديسمبر /كانون األول 21للجنة المرأة في 
  

  التدريبية االجتماعات والدورات  -جيم
  

تعزيز قدرة اآلليات الوطنية الصادرة عن الدورة الرابعة للجنة المرأة حول ) ب( 3عمالً بالتوصية   - 14
النوع االجتماعي في السياسات والخطط والبرامج الوطنية من خالل إعداد الدراسات وتوفير  دمجعلى 

مركز  نظم ،إمكانيات التواصل وتبادل الخبرات واالستفادة من الدروس والخبرات الناجحة في هذا المجال
المحرز في  التقدم خبراء حولفريق اجتماع  2011يناير /كانون الثاني 26و 25يومي بيروت في المرأة 

وهدف .  النوع االجتماعيمنظور : تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في الدول األعضاء في اإلسكوا
 االجتماع إلى استعراض مسودة دراسة تناولت هذا الموضوع، ومناقشة األساليب والممارسات الفضلى في

فية، باإلضافة إلى استعراض تجارب النوع االجتماعي في عملية تطبيق وتقييم األهداف اإلنمائية لألل دمج
ختتم االجتماع وا.  فية في عدد من بلدان اإلسكواناجحة في إعداد التقارير حول األهداف اإلنمائية لألل

ومنها نشر هذه التقارير  بتوصيات حول كيفية تحسين عملية تقديم التقارير وتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية
مع األخذ بعين  اإلنمائية لأللفية تتماشى بمضمونها مع الخطط والبرامج الوطنية جعل األهدافالوطنية محلياً و

في الوزارات من أجل تسهيل عملية جمع البيانات " وحدة تكافؤ الفرص"كل بلد وإنشاء  ياتصخصواالعتبار 
  .المفصلة حسب النوع االجتماعي

  
وفي إطار  ،الدورة الرابعة للجنة المرأةالصادرة عن ) ب( 3في المرحلة األولى من العمل بالتوصية   - 15

توصيات األمين ل تنفيذاًو ؛الجهود الرامية إلى إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات الرئيسية للتنمية
التي  لألمم المتحدة العام لألمم المتحدة والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

التابع لألمم الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  2004/4القرار رقم ، و2000ام عفي  عقدت
في دمج النوع االجتماعي بشأن تعميم مراعاة  1997/2حول استعراض االستنتاجات المتفق عليها المتحدة 

 النوع نظورم تعميم حول عمل ورشة، نظم مركز المرأة جميع السياسات والبرامج في منظومة األمم المتحدة
 في 2010 أغسطس/آب 5 إلى 3 من العمل ووزارة بالمرأة المعنية الوطنية اآلليات عن لممثلين االجتماعي
 في العمل وزاراتودعم  بالمرأة المعنية الوطنية اآلليات مع التعاون توثيق إلىوهدفت الورشة .  بيروت
 سياسات من تضعه ما وفي التنظيمي هيكلهاو العمل وزارات ثقافة في االجتماعي النوع مفهوم ترسيخ مجال

  ؛االجتماعي النوع منظور من العمل برامج إعداد وكيفية المؤسسات وضع تحليل آلياتكما تناولت  وبرامج
  

 في نظرياً تناوله تمما  البلدانوضعت بعض ) ب( 3وفي المرحلة الثانية من تنفيذ التوصية   - 
أو الشؤون /العمل و لوزارة مؤسسي بتحليل قيامال خالل من التنفيذ موضع األولى المرحلة

  ؛االجتماعي النوع منظور االجتماعية من
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تعميم مراعاة منظور حول خبراء فريق اجتماع المركز نظم األخيرة، الثالثة وفي المرحلة و  - 

النوع االجتماعي في خطط وبرامج وزارات العمل والمالية في مجموعة مختارة من البلدان 
 تبادل إلىوهدف االجتماع   .2011مارس /آذار 30و 29 في بيروت في اإلسكوااألعضاء في 

 أجريت التي التحليلية الناجحة والممارسات الجيدة التي نتجت عنها الدراسات والتجارب الخبرات
 الدروس بهدف استخالص عدد من البلدان األعضاء في العمل والشؤون االجتماعية بوزارات
ودليل إرشادي  في المؤسسات العامة االجتماعي النوع لدمج عمل طةبخ والخروج المستفادة،

 اعتماد لضمان والتقييم المتابعة على وجوب استمرارية آليات التأكيد تم كما  .لهذا الغرض
 كافة ليشمل البرنامج هذا وتعميم المؤسسات العامة، في االجتماعي النوع مفهوم جدم عملية
  .األعضاء البلدان

  
ورشة تعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ، نظم مركز المرأة بال)ب( 3بالتوصية عمالً و  - 16

وهدفت   .2011يوليو /تموز 19في بيروت في  إعداد الموازنات من منظور النوع االجتماعيعمل حول 
ؤسسات ارتكاز النوع االجتماعي في مختلف الوزارات والم نقاط لدى وعيال مستوى رفعورشة إلى ال

وهدفت   .عدالة االجتماعيةلل اًلنوع االجتماعي تحقيقالمراعية لموازنات ال إعداد أهميةحول اللبنانية الحكومية 
الورشة أيضاً إلى تعريف المشاركين بمفهوم وعناصر وأدوات تحليل الموازنات المراعية للنوع االجتماعي 

المتاحة لدمج مفهوم النوع االجتماعي في  مكاناتواإلالموازنة العامة في لبنان  إعدادبمسار  تعريفوال
ارتكاز النوع االجتماعي  نقاطتحديد مهام واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها .  الموازنة العامة

والتعرف على الصعوبات التي يواجهونها وتنظيم دورات تدريبية لرفع الوعي حول قضايا النوع االجتماعي 
األولى في الوزارات واإلدارات العامة ووضع برامج لتمكين المعنيين في إعداد تستهدف موظفي الفئة 

الموازنات العامة لكي تكون مراعية للنوع االجتماعي وبناء التحالفات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
نوع بما في ذلك إعداد الموازنات المراعية للككل النوع االجتماعي  دمجالمدني إلشراكهم في عملية 

  .رفع الشعارات اإلعالمية للتوعية حول إعداد الموازنات التي تراعي النوع االجتماعيواالجتماعي 
  

تعزيز قدرة البلدان "حول  عن لجنة المرأة في دورتها الرابعةالصادرة ) ج( 3التوصية ب وعمالً  - 17
من خالل بناء قدرات اآلليات  األعضاء على تنفيذ ورصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ومساعدة الدول على  ؛الوطنية، وأعضاء البرلمان والمؤسسات القضائية والمجتمع المدني، ووسائط اإلعالم
واالستمرار في  ،رفع تحفظاتها على االتفاقية وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال

  :"توعية صانعي القرار باالتفاقية
  

دور اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة في تفعيل اتفاقية عقدت اإلسكوا ورشة عمل إقليمية حول  - 
 المفوضمكتب بالتعاون مع  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في منطقة اإلسكوا

وهدفت .  )2010بريل أ/نيسان 29-28بيروت، (، التابع لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان السامي
ة إلى استعراض كيفية صياغة التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ االتفاقية استناداً إلى المبادئ الورش

التوجيهية لألمم المتحدة وإلى مراحل عملية صياغة وتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة المختصة 
  في األمم المتحدة، وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال؛
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ومجلس النواب اللبناني وبرنامج األمم  ن مع االتحاد البرلماني الدوليبالتعاو نظمت اإلسكوا - 
القضاء البرلمانات العربية في تنفيذ اتفاقية دور حول  قليميةالمتحدة اإلنمائي، ورشة عمل إ

يوليو /تموز 29-27 ،بيروت( ومحاربة العنف ضد المرأة على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
من  عدد فيوأعضاء مجالس الشورى  ن وبرلمانياتوبرلمانيورشة وقد شارك في ال . )2010
نة الفرص رئيس لجتحاد البرلماني الدولي ولعام لالاألمين ا أيضاًفيها كما شارك  . اإلسكوا بلدان

 أعضاء البرلمانباإلضافة إلى عدد من والرجال في البرلمان األوروبي،  المتساوية بين النساء
الوسائل التي تحديد اآلليات البرلمانية و أنه من الضروريإلى ون خلص المشاركو  .األوروبي

على ضرورة تحليل كيفية معالجة  وادكما أك لالتفاقية على الصعيد الوطني،تضمن التنفيذ الفعال 
وأوصى . تحديد الثغرات القائمةخالل األطر القانونية الوطنية و ظاهرة العنف ضد المرأة من

 الدولية االتفاقيةعملية لضمان توافق التشريعات الوطنية مع مقتضيات  تدابير باتخاذ المشاركون
ودعم اإلجراءات البرلمانية لتنفيذ االتفاقية عبر بناء الشراكات والتعاون مع الحكومات والمجتمع 
 المدني والمنظمات الدولية واإلعالم ووضع التشريعات لتجريم العنف ضد المرأة على أن تشمل

أن تحدد و ،وخطط عمل وطنية ،لمنع العنف ومساعدة الضحايا ةلتدابير الالزما هذه التشريعات
  ؛لتنفيذها الالزمة الموارد المالية أيضاً

  
ورشة  نيويورك فيألمم المتحدة التابعة ل لنهوض بالمرأةاشعبة  نظمت اإلسكوا بالتعاون مع - 

 ،بيروت( ضد المرأة عمل شبه إقليمية لبناء القدرات بشأن األطر التشريعية للتصدي للعنف
ن الحكوميين يالمسؤول اتورشة العمل إلى تعزيز قدر تهدفو  .)2010أبريل /نيسان 15- 13

وأعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية على تحقيق تشريع شامل يغطي العنف ضد المرأة، 
الورشة التقدم  توقيم  .بما في ذلك تعديل أو تنقيح التشريعات القائمة وتنفيذها تنفيذاً فعاالً

تبادل الخبرات والممارسات الجيدة باإلضافة إلى العقبات والتحديات القائمة  تالمحرز وحدد
  .لتغلب عليهاابشأن سبل 

  
وتطبيقاً لهذا القرار، ) 2000( 1325قرار مجلس األمن إحياء الذكرى العاشرة العتماد وفي إطار   - 18
في  1325وير خطط عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس األمن آليات تطظم مركز المرأة دورة تدريبية حول ن

 البلدانبناء قدرات المشاركين من وهدفت هذه الدورة إلى   .2010أكتوبر /تشرين األول 26و 25بيروت في 
وقد شمل هذا النشاط إطالق تقرير مركز .  1325األعضاء لتطوير خطط عمل وطنية من أجل تفعيل القرار 

.  وبناء السالم اتوسائل تعزيز دور المرأة في حل النزاع :2009 أة العربيةضع المروحول المرأة الرئيسي 
 التقرير وتوصلولبنان،  ،في فلسطين، والعراق وبناء السالم اتحل النزاععلى دور المرأة في  ركز التقريرو

ومنظمات إلى توصيات عامة حول تعزيز دور المرأة في ظل النزاعات من أجل إنشاء مجتمع مدني ناشط 
  .نسائية فعالة وقادرة على بناء السالم

  
حول دعم تطبيق المبادئ  الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الرابعة )ه( 3لتوصية با عمالًو  - 19

األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن حماية حقوق  التوجيهية التي وضعتها اإلسكوا بالتعاون مع مفوضية
 األمم المتحدة مفوضيةنظم مركز المرأة بالتعاون مع  ،المنكوبة بالنزاعات المرأة التي تعيش في المناطق

حماية المرأة في مناطق لشؤون الالجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، دورة تدريبية حول 
وتهدف هذه الدورة إلى إثارة .  2011ديسمبر /في بيروت في كانون األول 1325قرار مجلس األمن : النزاع
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ت البهدف وضع خطط وطنية معنية بتطبيقه وإلقاء الضوء على التعدي 1325وعي لقرار مجلس األمن ال
كما تهدف الدورة إلى تبادل الخبرات اإلقليمية والدولية .  التشريعية المطلوبة لحماية المرأة في فترات النزاع

 عنية بالمرأة في إعداد التقاريرمع عرض تجربة رواندا في هذا المجال وبناء قدرات اآلليات الوطنية الم
  .1325الوطنية حول تطبيق القرار 

  
بشأن مساهمة المرأة  2003/44وعمالً بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة   - 20

في وسائل اإلعالم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتمكينها من الوصول إليها وتأثير هذه الوسائط 
فريق اجتماع ولوجيات واستخدامها كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها، عقدت اإلسكوا والتكن

في بيروت  االستراتيجيات اإلعالمية للنهوض بالمرأة في منطقة اإلسكوا والحمالت المعنية بهاحول خبراء ال
األعضاء  البلدانلعامة في خبراء من اإلدارات ا شارك في االجتماعو.  2011يونيو /حزيران 22و 21يومي 

وقد هدف االجتماع إلى عرض وتبادل التجارب الناجحة حول الحمالت اإلعالمية لتمكين المرأة .  في اإلسكوا
وقد توصل المشاركون إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز .  وإثارة الوعي لقضاياها ودعم حقوقها

على وضع استراتيجيات تعتمد على المواثيق الدولية كإطار  لبلداناحث دور اإلعالم في تمكين المرأة أبرزها 
للعمل والمتابعة ووضع خطط وآليات لمتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وأثرها والتأكيد على دمج النوع 
االجتماعي في سياسات وبرامج وخطط الوسائل اإلعالمية مع التأكيد عل المشاركة الفعالة للمرأة في مراكز 

بناء قدرات ولقرار اإلعالمي والتأكيد على إعادة الزخم للتوعية بقضايا المرأة ومحو أميتها القانونية صنع ا
  .العاملين في الحقل اإلعالمي لنشر الوعي حول شؤون المرأة العربية وحقوقها والتحديات التي تواجهها

  
أبريل /المنعقد في نيسان تقاليةمواجهة تحديات المرحلة االن وتنفيذاً لتوصيات منتدى القاهرة حول  - 21

 لحقوق اإلنسان هيئة األمم المتحدة للمرأة ومكتب المفوض السامينظم مركز المرأة بالتعاون مع ، 2011
في ، عناصر التغيير نحو الديمقراطية: الشباب والشابات في االنتفاضات العربية: منتدى الحوار الشبابي

مجموعة من الناشطين والناشطات في  المنتدى شارك في.  2011 أكتوبر/تشرين األول 17-16القاهرة في 
العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمفكرين ونشطاء المجتمع  البلداناالنتفاضات التي شهدتها بعض 

 تبادللالفرصة للشباب والشابات  إتاحة لىإوقد هدف المنتدى  . المدني وهيئات األمم المتحدة في مصر
وعالج .  تساعدهم على مواجهة التحديات في المرحلة االنتقاليةوالخروج بدروس مستفادة ت والخبراالتجارب 

المنتدى من خالل حلقات حوار مفتوحة القضايا والتحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية واتفق الشباب 
  .عبيمع التشديد على سلمية الحراك الش ،االجتماعي نترنت للتواصلصفحة على اإلعلى خلق 

  
  المواد اإلعالمية  -دال

  
همية التواصل بين اللجنة والجهات الحكومية وغير الحكومية والخبراء ألمركز المرأة  من إدراكاً  - 22

الوعي  وتمكينها وإثارةموجهة لقضايا المرأة  المواد اإلعالمية قام بإعداد ونشر وإطالق العديد من، والباحثين
عملية  باعتبار ذلكالسياسات والبرامج والخطط في المؤسسات العامة النوع االجتماعي في  دمجألهمية 

  :متواصلة ومن مسؤولية الجميع على كل المستويات
  

منشور تعريفي بمهام مركز المرأة والقرار الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع   )أ(  
  ه وتأسيس لجنة المرأة؛نشائإب 2003/9لألمم المتحدة رقم 
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الرئيسية حول المؤشرات  واإلحصائياتيوفر البيانات " المرأة العربية في لمحة" منشور  )ب(  

  مثالً التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية؛ المرأة في البلدان العربيةالمعتمدة عن وضع 
  

ن في البلدا) سيداو( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةتنفيذ حول  منشور  )ج(  
 ،والبروتوكول االختياري الملحق بهاوالتحفظات التي وضعتها على تنفيذها  هايتضمن تاريخ انضمامالعربية 

  ؛تقديم التقارير الدورية مواعيدو
  

على في كل عدد العربية وتركز  البلدانالتطورات في وضع المرأة في فصلية تتناول  نشرة  )د(  
  ؛االجتماعي النوع ودمج قضية ذات أهمية لتمكين المرأة

  
صفحة إلكترونية لمركز المرأة يجري تحديثها باستمرار، وهي تعرض األنشطة التي يضطلع   )ه(  

  ؛وتقارير واجتماعات وورشات عمل وأبحاثمن دراسات  المركزبها 
  

يتم تحديثها باستمرار، " فايسبوك"االجتماعي  شبكة التواصل ضمنصفحة خاصة باإلسكوا   )و(  
  ؛ترد على التساؤالت حول قضايا وشؤون المرأة والنوع االجتماعيوالنشاطات وت أهم التطوراتتضمن 

  
تهدف لمنظمات غير الحكومية الدولية واكمنتدى للحوار ما بين مركز المرأة شبكة إلكترونية   )ز(  

مم عمل هيئات األر معلومات حديثة حول يتوفوفتح آفاق التعاون بين اإلسكوا ومنظمات المجتمع المدني  إلى
الحاسمة والتي لها تأثير  األهميةوالقضايا ذات ذات العالقة المعاهدات الدولية المتحدة والقرارات واالتفاقيات و

المعنية بالمرأة  ةالتشبيك بين اآلليات الوطني إلى أيضاً تهدفو.  على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
لمعلومات والدروس التي يمكن االستفادة الخبرات واتبادل من أجل المعنية بالمرأة منظمات المجتمع المدني و

  .منها
  

  التعاون الفنيخدمات واالستشارية الخدمات   -هاء
  

 إعداداعتماد سياسات تراعي قضايا الجنسين، و علىنشطت اإلسكوا في مساعدة البلدان األعضاء   - 23
بمجموعة من  اإلسكوا وقد اضطلعت.  اووضع األطر المؤسسية لتنفيذهلنهوض بالمرأة استراتيجيات وطنية ل

  :حول القضايا التاليةاألنشطة 
  

  )سيداو( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  )أ(  
  

  الفنية لخدمةا  الفترة  الجهة المستفيدة  البلد

الهيئة الوطنية لشؤون   الجمهورية اللبنانية
  المرأة اللبنانية

قدرات نقاط عمل لبناء ورشة   2010أبريل /نيسان 14-15
اتصال النوع االجتماعي في 
  الوزارات والمؤسسات العامة

الوعي  مستوى ورشة عمل لرفع  2010نوفمبر /تشرين الثاني 25-23  جمعية حقوق اإلنسان  دولة الكويت
  حول المفاهيم والبنود الرئيسية
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الوعي  مستوى ورشة عمل لرفع  2011يناير /الثاني كانون 20-17  المجلس األعلى للمرأة  مملكة البحرين
  حول المفاهيم والبنود الرئيسية

المجلس األعلى لألسرة   دولة قطر
  وجمعية حقوق اإلنسان

الوعي  مستوى ورشة عمل لرفع  2011أكتوبر /تشرين األول 10-14
  استهدفت المؤسسات العامة

  
  
  

  دمج النوع االجتماعي  )ب(  
  

  فنيةال لخدمةا  الفترة  الجهة المستفيدة  البلد

  المملكة األردنية الهاشمية

وزارة التخطيط والتعاون 
  الدولي

ورشة عمل لبناء قدرات نقاط   2010مارس /آذار 22-24
  اتصال النوع االجتماعي

  ورشة عمل لبناء القدرات  2010أبريل /نيسان 27-26  االتحاد النسائي األردني
المجلس االجتماعي 

  واالقتصادي
  ورشة عمل لبناء القدرات  2011أبريل /نيسان 18-19

  المملكة العربية السعودية
  ورشة عمل لبناء القدرات  2010مايو /أيار 15-10  جمعية حرفة

  ورشة عمل لبناء القدرات  2010يوليو /تموز 19-24

الجمهورية العربية 
  السورية

الهيئة السورية لشؤون 
  األسرة

وعي ال مستوى رفععمل لورشة   2011أبريل /نيسان 4-5
أساتذة الجامعات الحكومية تهدفت اس

  محافظاتالفي مختلف 

  الجمهورية اللبنانية

الهيئة الوطنية لشؤون 
المرأة ووزارة الشؤون 

االجتماعية ووزارة 
  المالية ووزارة العمل

جولة دراسية بالتنسيق مع وزارة   2011يوليو /تموز 4-5
التخطيط والتعاون الدولي في 

 الطالع المشاركات على األردن
تجربة األردن في مجال 

دمج النوع اإلحصاءات وعملية 
  االجتماعي

  جمهورية السودان
وزارة الرعاية والضمان 

  االجتماعي
نوفمبر /تشرين الثاني 19-22

2011  
ورفع قدرات البناء عمل لورشة 
  الوعي مستوى

  
لوطنية، وتحديد التخطيط االستراتيجي، والمساعدة في ترشيد الرؤية المشتركة لعمل اآلليات ا  )ج(  

  يم فعاليتها في المستقبلآفاق معينة وواضحة تستند إلى خطط عمل وبرامج محددة يمكن قياسها وتقي
  

  الخدمة الفنية  الفترة  الجهة المستفيدة  البلد

  المملكة العربية السعودية

وزارة الشؤون 
  االجتماعية

كانون  11-14
  2010يناير /الثاني

مهمة استطالعية من أجل تحديد 
  االحتياجات

مساعدة فنية في إعداد مقترح تمويل   2011يناير /كانون الثاني  مؤسسة العنود
  مشروع معني بتأهيل النساء السجينات

  جمهورية السودان
الوزارات والمؤسسات 

  الحكومية
فبراير /شباط 22-26

2010  
مهمة استطالعية جماعية من أجل 
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  الخدمة الفنية  الفترة  الجهة المستفيدة  البلد

  تحديد االحتياجات

مساعدة فنية لمراجعة الخطة   2010مارس /رآذا  وزارة التخطيط  فلسطين
ستراتيجية القطاعية للنوع االجتماعي اال

كجزء من الخطة الوطنية لألعوام 
2011-2013  

  الجمهورية اليمنية
وزارة التخطيط 
  والتعاون الدولي

يونيو /حزيران 26-30
2010  

جل تطوير الخطة مهمة جماعية من أ
  الخمسية لليمن

  االتحاد النسائي العام  حدةاإلمارات العربية المت

تشرين  11-14
  2010أكتوبر /ولاأل

مساعدة فنية من أجل تطوير 
ستراتيجية الوطنية للمرأة في اال

  العربية المتحدةاإلمارات 
الستشارة الفنية من أجل تطوير متابعة ا  2011سبتمبر /أيلول 27

ستراتيجية الوطنية للمرأة في اال
  اإلمارات العربية المتحدة

  لجمهورية اللبنانيةا

الهيئة الوطنية لشؤون 
  المرأة

مارس /آذار 18-19
2011  

مل لتقديم المشاركة في ورشة ع
المشورة والتوصيات من أجل اعتماد 

  ستراتيجية الوطنية للمرأة في لبناناال
وزارة الشؤون 

  االجتماعية
مارس /آذار 23-24

2011  
 لدمجمساعدة فنية لتنفيذ خطة عمل 

اعي في إطار مشروع النوع االجتم
تعزيز مشاركة المرأة في الحوكمة "

  "والتنمية المحلية
  

  دة والتفاوض والمشاركة السياسيةمهارات القيا  )د(  
  

  الخدمة الفنية  الفترة  الجهة المستفيدة  البلد

  الجمهورية اليمنية

يناير /كانون الثاني 27-26  اتحاد نساء اليمن
2010  

ول المشاركة دورة تدريبية لبناء القدرات ح
  السياسية وإدارة الحمالت االنتخابية

وزارة التخطيط 
  والتعاون الدولي

ورشة عمل لبناء القدرات حول مهارات   2010يوليو /تموز  3-4
  التفاوض

  مملكة البحرين
المجلس األعلى 

  للمرأة

يناير /كانون  الثاني 17-20
2011  

ورشة عمل لبناء قدرات المرأة في القيادة 
  نساء في القطاع الخاصموجهة لل

القيادة  فيورشة عمل لبناء قدرات المرأة   2011يوليو /تموز 26-27
واتخاذ القرار موجهة للنساء في منظمات 

  المجتمع المدني
  

التعاون الفني وتقديم الخدمات  في مجالاألنشطة التي اضطلع بها مركز المرأة وقد تضمنت   - 24
وعشرون  خمس 2009عام جتماعي منذ الدورة الرابعة في ج النوع االاالستشارية حول تمكين المرأة ودم

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية العربية  مهمة قامت بها المستشارة اإلقليمية في
ن تقديم علماً بأ.  واليمن والمملكة العربية السعودية،السورية، والسودان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، 
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في هذا المجال يقوم بناء على الطلبات التي تقدمها البلدان األعضاء إلى  خدمات االستشارية والتعاون الفنيال
  .اإلسكوا مع تحديد واضح للمهام المطلوبة من المركز

  
  مشاريع ميدانية ونشاطات من خارج الميزانية  -واو

  
بالمرأة المعنية تعزيز اآلليات الوطنية وع حول مشر 2009عام ينفذ مركز المرأة في اإلسكوا منذ   - 25

من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم  بدعم لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةلتحقيق ا
شمل اآلليات ي ةيطاليوبتمويل من الحكومة اإل في نيويورك وبالتنسيق مع اللجان اإلقليمية األخرىالمتحدة 

يادة المعرفة إلى زهذا المشروع ويهدف .  ية بالمرأة في جميع الدول األعضاء في األمم المتحدةالوطنية المعن
جيات لتعزيز التعاون ياستراتووضع أولويات و، 1995عام التي أنشئت منذ آلليات الوطنية المعنية بالمرأة با

 . واإلقليميعلى المستوى الوطني  للعمل والتعاون هااآلليات في مختلف المناطق وبناء قدرات هذهوالتآزر بين 
دراسة حول واقع اآلليات الوطنية  2009عام المرحلة األولى من المشروع في  فيأعدت كل لجنة إقليمية و

تقوم اللجان اإلقليمية في وس.  عدت دراسة شاملة جمعت كل المناطقة بالمرأة في منطقة عملها، كما أالمعني
المرحلة السابقة من  تحديدها في بي لمعالجة الثغرات والتحديات التي تمالمرحلة الثانية بإعداد دليل تدري

التعاون على المستويات الوطنية  الوطنية المعنية بالمرأة في اآللياتقدرات الموظفين في  لبناء المشروع
ذه اآلليات ن يوزع هذا الدليل التدريبي على هبين الجنسين وتمكين المرأة، على أواإلقليمية لتحقيق المساواة 

  .به لالسترشاد
  

دراسة جدوى " حولين عن لجنة المرأة في دورتها الرابعة الصادرت) ز( 3و) و( 3عمالً بالتوصيتَين   - 26
استحداث مؤشر للنوع االجتماعي والتنمية خاص بالمنطقة العربية لتحديد وتحليل طبيعة الفجوة بين الجنسين 

دراسة جدوى إنشاء مرصد وجهاز إقليمي "وحول " هوض بالمرأةبهدف خلق سياسات واستراتيجيات محددة للن
يرتكز على قاعدة معلومات وبيانات حديثة ومفصلة حسب النوع االجتماعي لمتابعة وتحليل  المبكر لإلنذار

تنفذ مؤسسة " الظواهر االجتماعية الخاصة بوضع المرأة بحيث يمكن تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمها
نك الدولي بللتنمية وال والبنك اإلسالميبالتعاون مع اإلسكوا ) لبنان(نمية البشرية المستدامة الحريري للت

من أبرز أهداف و.  استحداث مؤشر للنوع االجتماعي، يتضمن إنشاء مرصد للمرأة العربيةمشروع حول 
العربية يتم  انالبلدهذا المشروع تطوير قاعدة بيانات شاملة مصنفة حسب النوع االجتماعي تشمل جميع 

لتتبع ورصد التقدم في " مؤشر النوع االجتماعي العربي"، وإنشاء تحديثها باستمرارنترنت ونشرها على اإل
تحقيق المساواة بين الجنسين، وتطوير موجزات قطرية تقدم التحليل والتقييم للمحددات حول عدم المساواة بين 

رأة العربية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات تعزيزاً لوضع الجنسين في كل بلد وزيادة الوعي بشأن قضايا الم
مشروع تجريبي "بشكل األولى مرحلة ال ين على أن تبدأينفذ هذا المشروع خالل سنتوسوف .  المرأة العربية

  .2011ديسمبر /كانون األول ابتداء من" للبنان
  

إثارة الوعي القدرات و وبناءمكينها قضايا المرأة وت حول األنشطة من ةبمجموع المرأة مركز يضطلع  - 27
 إلى االنضماموالنوع االجتماعي في السياسات والبرامج والخطط في المؤسسات العامة  دمجألهمية 
وفي ضوء المستجدات على الساحة العربية والتحديات التي تواجه المرأة للحفاظ على .  الدولية المعاهدات

حاجة إلى إيجاد التبرز  ضافية من مركز المرأة لبناء القدرات،حقوقها ومكتسباتها السابقة والطلبات اإل
لدعم احتياجات البلدان األعضاء في هذه المرحلة االنتقالية  مصادر تمويل إضافية من خارج الميزانية
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بإنشاء صندوق إنمائي في  بإعالن نيتها عن االلتزامقد تقدمت  األعضاء البلدانوكانت بعض   .الحرجة
وبهذا الصدد، يحث مركز .  إجراءات تنفيذ هذا العرض البلدانالمركز مع تلك  ويتابع.  الغرضاإلسكوا لهذا 

  .نشاء هذا الصندوقالمرأة البلدان العربية على تقديم الدعم إل
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  المرفق
  

  في اإلسكواالدورة الرابعة للجنة المرأة توصيات 
  )2009أكتوبر /تشرين األول 23-21بيروت، (

  

  التوصيات
التاريخ ( ُأنجز

  )والقرار
قيد 
مالحظاتلم ينجز االنجاز

اسات واالستراتيجيات والبرامج التأكيد على أهمية دور اإلرادة السياسية التي تدعم وتعزز المساواة واإلنصاف والعدالة بين الجنسين، وإدماج النوع االجتماعي في السي  1
  عيدين الوطني واإلقليميالتنموية، واعتبار موضوع النهوض بالمرأة أولوية على الص

        

          يزانية العامةالعمل على زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة للسياسات والبرامج واآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، وربط هذه الميزانيات بالم  2
          بهما لتوفير فرص توظيف المرأة وتدرجها العمل على تحقيق اإلصالح اإلداري في القطاعين العام والخاص، وضمان الحاكمية الرشيدة  3
          التنسيق بين الجهات التمويلية األجنبية لتحقيق توزيع عادل يضمن حّل مختلف المشكالت التي تواجهها النساء على اختالف فئاتهن  4
ية؛ وإشراك الرجال وتدريبهم على عملية إدماج النوع االجتماعي في سياسات بناء قدرات العاملين في اآلليات الوطنية في مجال إدماج النوع االجتماعي في السياسات الوطن  5

          التنمية، وحقوق المرأة بشكل عام

          التعامل مع البرلمان، ومشاركة الجمعيات األهلية النسائية والمجتمع المدني في معالجة المشكالت التي تواجه تقدم المرأة  6
الوعي بحقوق المرأة العربية، ودعوة البلدان األعضاء إلى دراسة إمكانية االنضمام القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز قية توفير بيئة مؤاتية لتطبيق اتفا  7

  إلى البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
        

وتغيير محتوياتها التي تنطوي على تمييز، والعمل على تفعيل القوانين النافذة وتطبيقها، وتدريب العاملين في األجهزة  االستمرار في مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثها  8
          واألطر القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق المرأة

التي تدل على وجود فجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات بهدف إنشاء قاعدة معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس، وتحليل ومعالجة المؤشرات لتحديد الفجوات   9
          خلق سياسات واستراتيجيات محددة للنهوض بالمرأة

لمجتمعية يمكن تدارك المشاكل ادراسة إمكانية إنشاء مراصد وأجهزة لإلنذار المبكر على المستوى الوطني لمتابعة وتحليل الظواهر االجتماعية الخاصة بوضع المرأة بحيث   10
          قبل تفاقمها

ر واألفكار التي تنطوي على تشجيع المرأة على دخول مجال العلوم التطبيقية، وربط تعليمها باحتياجات السوق؛ وتحديث مناهج التعليم وتنقيح الكتب المدرسية من الصو  11
          التمييز ضد المرأة وتكرس الصورة النمطية السلبية عنها

لمرأة تشريعات لرفع سن الزواج، وحل المشاكل التي تسبب تسرب الفتيات من التعليم للحد من األمية والفقر؛ ووضع برامج لمحو األمية، وتأهيل االعمل على سن ال  12
          وتدريبها مهنياً، ال سيما في المناطق الريفية

          يم اإلناث على استخدام أجهزة الحاسوب واإلنترنت، وتطوير مهاراتهن في هذه المجالرفع نسبة األفراد المستخدمين للحاسوب من خالل تعزيز البرامج الهادفة إلى تعل  13
          هازيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام وفي الوظائف اإلدارية والرسمية، وتأهيلها وتدريبها لتولي مناصب قيادية، واالرتقاء بأدائ  14
          نع القرار بطرق مختلفة منها نظام الحصص، وتأهيل المرأة للمشاركة في الترشح، والعمل على زيادة التعيينات الوزارية من النساءزيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع ص  15
اريع صغيرة وتوفير أسواق ة مشتوفير وتطوير التمويل الصغير للمرأة والقروض الميسرة التي تمكنها من إعالة نفسها وأسرتها، وتأمين مخاطر التمويل لتشجيعها على إقام  16

          للتسويق، وبناء قدراتها على إدارة المشاريع
  

 -----  


