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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

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

  
  جدول األعمال المؤقت من 9البند 

  
  
  
  

  2013-2012برنامج العمل لفترة السنتين 
  في مجال النهوض بالمرأة

  

  زـموج
  

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا األنشطة التي ستضطلع بها تتضمن هذه الوثيقة   
ة استناداً األنشطهذه وقد وضعت .  في مجال النهوض بالمرأة 2013- 2012لفترة السنتين ) اإلسكوا(

من اإلطار االستراتيجي لألمم  18من البرنامج  ،المعني بالنهوض بالمرأة 6إلى البرنامج الفرعي 
  .، والذي يتولى تنفيذه مركز المرأة في اإلسكوا2013-2012المتحدة للفترة 
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  النهوض بالمرأة  -6لبرنامج الفرعي ا
  

  2013-2012التوجه العام لفترة السنتين   -ألف
  

الحد من التفاوت بين الجنسين، وتشجيع إلى  2013-2012لفترة السنتين هذا البرنامج الفرعي  يهدف 
 حترام حقوق المرأة اوالمساهمة في زيادة  ،األعضاء بلدانالتبادل الدروس المستفادة فيما بين 

  .شى مع االتفاقيات والمؤتمرات الدوليةابما يتم
  

  جازاإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلن  -باء
  

  مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة

 اآللياتتعزيز معارف وقدرات   )أ(
القضاء  اتفاقية الوطنية للمرأة من أجل تنفيذ

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورصد 
عوامل فعالة  اآللياتلكي تكون تلك  ،تنفيذها

 في تشجيع المرأة على االضطالع بدور
االقتصادية و إيجابي في التنمية االجتماعية

  والسياسية لمجتمعها

ات استراتيجيات وسياس(مبادرات الازدياد عدد   )1(  )أ(
، الوطنية للمرأة اآللياتالتي تضعها  )وبرامج

بمساعدة من اإلسكوا، من أجل النهوض بالمرأة، 
  ذها في البلدان المعنيةياعتمادها وتنف والتي يتم

  :مقاييس األداء  

  راتمباد 10: 2009-2008العدد   
  مبادرة 16: 2011-2010العدد التقديري   
  مبادرة 20: 2013-2012العدد المستهدف   

تسهم الوطنية للمرأة التي  اآللياتازدياد عدد   )2(    
في التقارير الدورية المقدمة إلى  بصورة أفضل

 المرأة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد
مييز بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت

  ضد المرأة

  :مقاييس األداء  

  ال ينطبق: 2009-2008العدد   
  ال ينطبق: 2011-2010العدد التقديري   
  آليات وطنية 3: 2013-2012العدد المستهدف   

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على   )ب(
في السياسات  النوع االجتماعي تعميم منظور

  والخطط واإلحصاءات والبرامج الوطنية

دياد عدد المبادرات التي تضطلع بها از  )1(  )ب(
الحكومات، بدعم من اإلسكوا، لتعميم منظور 

مختارة،  رائدةفي وزارات  النوع االجتماعي
وكذلك في ورقات السياسات العامة لتلك 
الوزارات، وهيكلها وبرامجها ومعلوماتها 

  المنشورة
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  مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة

  :مقاييس األداء    

  مبادرة 15: 2009-2008العدد   
  مبادرة 16: 2011-2010ري العدد التقدي  
  مبادرة 20: 2013-2012العدد المستهدف   

بحسب ازدياد عدد مجموعات البيانات المصنفة   )2(    
المنشورات ، بما في ذلك النوع االجتماعي

البلدان  تعدها، التي التحليلية للنوع االجتماعي
  اإلسكوا األعضاء بدعم من

  :مقاييس األداء  

  طبقال ين: 2009-2008العدد   
  ال ينطبق: 2011-2010العدد التقديري   
  منشورات 3: 2013-2012العدد المستهدف   

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على   )ج(
  يقائم على النوع االجتماعال العنف مناهضة

ازدياد عدد المبادرات التي تقوم بها البلدان   )1(  )ج(
قائم على النوع األعضاء للتوعية بالعنف ال

  المجتمع في ياالجتماع

  :مقاييس األداء  

  ال ينطبق: 2009-2008العدد   
  مبادرة صفر : 2011-2010العدد التقديري   
 مبادرات 3: 2013-2012العدد المستهدف   

ازدياد عدد الخطط والبرامج واالستراتيجيات   )2(    
التي تشمل الموضوعة بدعم من اإلسكوا، و

قائم على النوع العنف ال لمكافحةتدابير 
  يماعاالجت

  :مقاييس األداء  

  ال ينطبق 2009-2008العدد   
  مبادرة صفر: 2011-2010العدد التقديري   
  مبادرتان 2: 2013-2012العدد المستهدف   
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  اإلستراتيجية  -جيم

  
وسيكون هذا البرنامج  . على عاتق مركز المرأة في اإلسكوا 6تقع مسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي   47- 18

  .ة إلى النهوض بالمرأةومر في الدععلى الخبرات المكتسبة في فترات السنتين السابقة وسيست الفرعي مبنياً
  

تنفيذ إعالن التي قدمتها البلدان األعضاء في إطار استعراض منتصف المدة لتقارير الأوضحت وكما   48- 18
  األخيرة  واتنات خالل الخمس سني، فقد لوحظ العديد من التحس)15+بيجين(ومنهاج عمل بيجين 

وينطبق ذلك بصورة خاصة   .االقتصادية والسياسيةوالتنمية االجتماعية  مجاالت يتعلق بوضع المرأة في فيما
إال أن تمثيل المرأة في المجال  . مجاالت التعليم، والحصول على الخدمات الصحية، واإلصالح القانوني على

 وتتفاقم المشكلة نظراً. نى المعدالت في العالممن أد االقتصادي وفي مناصب صنع القرار ال يزال واحداً
 ،وفي الوقت نفسه. بحسب النوع االجتماعيالبيانات والمعلومات الموثوقة والمصنفة  يتوافر من ما لمحدودية

خاصة بكل منطقة بحسب النوع االجتماعي األعضاء الحاجة إلى وضع مؤشرات  بلدانبين ال ظهرت أيضاً
  .نيالجنسبين العدالة تطور المنطقة في مجال مدى ملة وفعالة للضمان توافر أداة قياس شا

  
وقد صدقت معظم البلدان األعضاء في منطقة اإلسكوا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز   49- 18

 الفعلي والتمتعضد المرأة وظلت تُقدم تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية في مجاالت التشريع 
على  هارفع بعض التحفظات التي أبدتعلى  تعمل حالياًعالوة على ذلك، فإن بعض البلدان   .الحقوقب

والترويج  ،بين الدول المصدقة عليها بالفعل نشر االتفاقية على نطاق واسعإلى هناك حاجة  لكنو  .االتفاقية
بين التقارير المقدمة إلى وكما ت  .األعضاء األخرى التي ال تزال تنظر في التصديق عليها بلدانلها بين ال

التعليقات الختامية والتوصيات التي قدمتها اللجنة، فال تزال المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة ال
نتاج إبذل الجهود لضمان أن البلدان األعضاء تفي بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وتقوم بإلى هناك حاجة 

  .عية جيدةتقارير دورية ذات نو
  

النوع تعميم مراعاة منظور  أنشطة ت خالل السنوات الماضية فيشرعوبالمثل فإن معظم البلدان   50- 18
وفي واقع األمر، وضع العديد من البلدان   .على الصعيد الوطني وفي الوزارات التنفيذية االجتماعي

يظل العمل في  ،وبالرغم من ذلك  .ينوع االجتماعستراتيجيات وطنية لمراعاة منظور الاألعضاء مبادرات ال
على مجاالت مألوفة، ولم يتم تعميمه على جميع المجاالت والسياقات، لذا فإن تأثيره على  هذا الصدد مقصوراً

  .الهياكل القائمة ضعيف
  

فإن قلة  ،إنشاء هيئة وطنية للمرأة تتمتع بوالية قوية في معظم البلدان األعضاء وعلى الرغم من  51- 18
على  الوطنية للمرأة سواء لآللياتأعاقت المشاركة النشطة  مناسباً رد المالية والموظفين المدربين تدريباًالموا

 اآللياتذلك، فإن قلة تبادل الخبرات بين  عن وفضالً  .صعيد السياسات العامة أو على الصعيد البرنامجي
  .دون تحليل للدروس المستفادة منها ، أدى إلى تكرار الجهود السابقةالوطنية للمرأة، القائمة حالياً

  
المجتمع المدني في الحوار حول السياسات العامة كان  إسناد دور نشط إلى، فإن القدرة على وأخيراً  52- 18

من العوامل المعرقلة الرئيسية التي تؤثر على المشاركة اإليجابية لجميع أصحاب المصلحة في تعزيز  واحداً
  .مساواة في المركز واإلنصافال الخطط الرامية إلى تحقيق
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تم تحقيق اإلنجازات المتوقعة عن طريق تقديم الخدمات وتوفير المساعدة للبلدان األعضاء من سيو  53- 18

  توفير أدوات الدعوة ومنهجيات البحث؛ ) ج(توثيق ونشر المعرفة؛ ) ب(تقييم االحتياجات؛ ) أ: (خالل
االقتصادية المتعلقة وم معالجة قضايا التنمية االجتماعية ضمان أن تت) ه(تبادل المعارف والخبرات؛  )د(

وضع وتنفيذ  علىمساعدة البلدان األعضاء ) و(في المناقشة الحكومية الدولية؛  بالنهوض بالمرأة معالجة وافية
مسائل  على معالجةتوفير التدريب وأنشطة بناء القدرات ) ز(السياسات العامة الوطنية واالتفاقيات الدولية؛ 

  .نيجنسمساواة بين الال
  

  العوامل الخارجية  -دال
  

  بقاء) أ: (ات التاليةفتراضاال في ظلنتظر أن يحقق البرنامج الفرعي أهدافه وإنجازاته المتوقعة ي 
توافر ) ب(؛ واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياًالدولية بتنفيذ االتفاقيات على التزامها البلدان األعضاء 

الحوار مع المجتمع المدني؛  عزيزوتالمعنية بالنهوض بالمرأة الوطنية  اآللياتادة السياسية لتعزيز دور اإلر
  .التنمية استقرار الوضع السياسي إلتاحة المجال أمام عمليات) ج(
  

  النواتج  -هاء
  

  :النواتج التالية 2013-2012فترة السنتين في  6يتوقع أن يحقق البرنامج الفرعي   
  
  )الميزانية العادية(الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء  الجتماعاتم الخدمات تقدي  ) أ(
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )1(    
  

اإلنجاز [، )2012( الخامسة تهاعن دورالمرأة تقرير لجنة : يةشريعالتوثائق الهيئات       
  .])أ(المتوقع 

  
  لجنة المرأة  )2(    

  
 )اجتماعات 6( المرأة لدورة السادسة للجنةالجتماعات االخدمات الفنية تقديم   - أ      

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2013(
  

  :يةشريعالتوثائق الهيئات   - ب      
  

في  في المؤسسات الحكومية ينوع االجتماعاستعراض حالة تعميم مراعاة ال  -1        
  ؛)]ب(و) أ(ان اإلنجازان المتوقع[، )2013( البلدان األعضاء في اإلسكوا
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 :تعلق بالنهوض بالمرأة في المنطقة العربيةتسية أسا إنمائيةمواضيعية  قضايا  -2        
تمكين المرأة في منطقة لستخدام التعليم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ا

  .)]ب(و) أ(اإلنجازان المتوقعان [، )2013( اإلسكوا
  :بشأن ما يلي فرق الخبراء المخصصة  )3(    

  
المشاركة االقتصادية للمرأة في منطقة اإلسكوا  حول دونالتي ت عوائقلا معالجة  - أ      

اإلنجاز [، )2012( )ية وهيئة األمم المتحدة للمرأةبالتنسيق مع منظمة العمل الدول(
  ؛)]ب(المتوقع 

  
بلدان بعض الي في المؤسسات الحكومية في النوع االجتماعتقييم حالة تعميم مراعاة   - ب      

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2013( اء في اإلسكواعضاأل
  

في منطقة اإلسكوا  ةالسياسيفي المجاالت لمرأة اهج مبتكرة لتعزيز تمثيل وضع نُ  - ج      
ي، وهيئة بالتنسيق مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ(

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2012( )األمم المتحدة للمرأة
  

بالتعاون مع (نهج دورة الحياة : وضع سياسات لتمكين المرأة في منطقة اإلسكوا  -د      
ة التابعة لجامعة مركز المرأة العربية للتدريب والبحث في منظمة المرأة العربي

  .)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2013( )الدول العربية
  

  الميزانية العاديةمن أنشطة فنية أخرى   )ب(  
  

  متكررةات منشور  )1(    
  

دراسة ( نهج دورة الحياة: السياسات الرامية إلى تمكين المرأة في منطقة اإلسكوا  - أ      
منظمة المرأة العربية  لإلسكوا ومركز المرأة العربية للتدريب والبحث فيمشتركة 

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2013( )التابعة لجامعة الدول العربية
  

 النوع االجتماعيتقييم حالة تعميم مراعاة منظور : التنميةفي  العربية سلسلة المرأة  - ب      
اإلنجاز [، )2013( اإلسكوا عضاء فياألبلدان بعض الفي المؤسسات الحكومية في 

  .)]ب(المتوقع 
  

  غير متكررة منشورات  )2(    
  

المشاركة االقتصادية للمرأة في منطقة اإلسكوا  حول دونالتي ت معالجة العوائق  - أ      
اإلنجاز [، )2012( )ية وهيئة األمم المتحدة للمرأةسيق مع منظمة العمل الدولبالتن(

  ؛)]ب(المتوقع 
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في منطقة اإلسكوا  ةالسياسيفي المجاالت لمرأة اهج مبتكرة لتعزيز تمثيل وضع نُ  - ب      
بالتنسيق مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وهيئة (

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2012( )حدة للمرأةاألمم المت
  

العنف  كافحةلمالمتعددة القطاعات  اتقصص النجاح وأفضل الممارسات في الشراك  - ج      
بالتنسيق مع (عضاء في اإلسكوا األبلدان بعض الفي  القائم على النوع االجتماعي

  ؛)]ج(و) أ(اإلنجازان المتوقعان [، )2012( )، بريطانيامنظمة أوكسفام
  

منظور إقليمي : عضاء في اإلسكوااأل بعض البلداناالتجار بالنساء واألطفال في   -د      
، )2013( )والجريمة بالتنسيق مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات(
  .)]ج(و) أ(زان المتوقعان اإلنجا[

  
  وملصقات وأدلة معلوماتكتيبات وصحائف   )3(    

  
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2013( ورة السادسة للجنة المرأةية للدمجموعة مواد إعالم  - أ      
  .)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2013( ملصق للدورة السادسة للجنة المرأة  - ب      

  
  مناسبات خاصة  )4(    

  
دراسة ال( "نهج دورة الحياة :السياسات الرامية إلى تمكين المرأة في منطقة اإلسكوا"إطالق     

المرأة العربية للتدريب والبحث في منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول  المشتركة لإلسكوا ومركز
  .)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2013( )العربية

  
  نيةفمواد   )5(    

  
  مركز المرأة  التي يصدرهاقضايا النوع االجتماعي اإلخبارية عن ة النشر  - أ      

  ؛)]ج(و) ب(اإلنجازان المتوقعان [، )2013- 2012( )8( اإلسكوافي 
  

 على اإلنترنت اإلسكوافي صيانة وتحديث الصفحة الرئيسية لمركز المرأة   - ب      
  ؛)]ب(و) أ(اإلنجازان المتوقعان [، )2013- 2012(

  
  اإلنجازان المتوقعان [، )2012( الحالة االقتصادية واالجتماعية للمرأة الفلسطينية  - ج      

  .)]ج(و) أ(
  

  ركةاإلسهام في النواتج المشت  )6(    
  

األهداف  بتحقيق المشترك لإلسكوا المتعلق بااللتزام الرئيسي اإلسهام في المنشور  - أ      
  اإلنجازان المتوقعان [، )2013( 2015اليوم التالي لعام : أللفيةاإلنمائية ل

  ؛)]ب(و) أ(
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، )2013( المشترك لإلسكوا المتعلق بالتكامل اإلقليمي الرئيسي اإلسهام في المنشور  - ب      

  ؛)]ب(و) أ(إلنجازان المتوقعان ا[
  

العربية في عام  بلدانالوضع المتعلق ب المشترك اإلسهام في المنشور الرئيسي  - ج      
  .)]ب(و) أ(اإلنجازان المتوقعان [، )2013( 2025

  
  )الميزانيةخارج من الموارد /الميزانية العادية(ني فالتعاون ال  )ج(  

  
  خدمات استشارية  )1(    

  
ومتابعة  النوع االجتماعي،تعميم مراعاة للبلدان األعضاء بناء على طلبها في مجال تقديم الدعم     

 االتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةو ،تنفيذ منهاج عمل بيجين
  )].ب(و) أ(اإلنجازان المتوقعان [، )2013- 2012(
  

  عمل ورشاتدورات تدريبية وحلقات دراسية و  )2(    
  

صياغة  حولبالمرأة بالنهوض الوطنية المعنية  اآللياتتدريبية ألعضاء  ورشة  - أ      
بشأن المرأة ) 2000( 1325خطط عمل وطنية لدعم تنفيذ قرار مجلس األمن 

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2013( والسالم واألمن
  

 أشكال العنف ضد المرأة جميع لمكافحةتعزيز األطر التشريعية  حولتدريبية  ورشة  - ب      
  )].أ(اإلنجاز المتوقع [، )2012) (الورشة اإلقليمية الثانية(

  
  مشاريع ميدانية  )3(    

  
بالتعاون مع إدارة (تعزيز اآلليات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة     

  .)]ب(نجاز المتوقع اإل) [2013-2009( )في األمم المتحدة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
  

  خدمات المؤتمرات والرقابة اإلدارية  )د(  
  

  ].متعلق بكل اإلنجازات المتوقعة[، )2012( 6تقييم خارجي للبرنامج الفرعي     
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  المرفق
  

  الواليات التشريعية
  

  النهوض بالمرأة  - 6البرنامج الفرعي 
  

  قرارات الجمعية العامة

  
  أشكال العنف ضد المرأة تكثيف الجهود للقضاء على جميع    64/137
  

  تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةا    64/138
  

 الدورة ونتائج بيجين عمل ومنهاج إلعالن التام والتنفيذ بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤتمر متابعة    64/141
  العامة والعشرين للجمعية الثالثة االستثنائية

  
  تنميةدور المرأة في ال    64/217
  

  المجلس االقتصادي واالجتماعي قرار
  

  هايلإحالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة   2009/14
  

  قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  السالم تعزيز دور المرأة في صنع القرار فيما يتعلق بمنع الصراعات وبناء  )24-د( 278
  

 -----  


