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في  بعةالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) دورتھا السااجنة للفي اعقدت لجنة المرأة  
   .2016كانون الثاني/يناير  21و 20، يومي مسقط

 
لتوصيات لجنة المرأة اً العربية تنفيذالدول إلجراءات التي اتخذتھا ل ضٌ ااستعراالجتماع تخلّل ھذا و 

للجنة؛  السادسةم المحرز في تنفيذ أنشطة مركز المرأة منذ انعقاد الدورة لتقدّ ل؛ وسادسةفي دورتھا ال
الرامية إلى وجھود اإلسكوا  ؛في مجال النھوض بالمرأة 2017-2016لفترة السنتين المركز عمل وبرنامج 

تھا في ھذا تعميم تجربإلى و منظومة األمم المتحدةتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق 
، بما في ذلك سُبل دمج الدوليةالقضايا  من اً عددناول المجتمعون تذلك، ك . على الدول األعضاءالمجال 

 نظرة؛ واتفقوا على 2030التنمية المستدامة لعام وتمكين المرأة في خطة قضايا المساواة بين الجنسين 
ت خالل االجتماع مدَّ .  وقُ 20مستقبلية حول تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين في ظل مراجعة بيجين+

والفتاة في الوصول إلى مرأة حق الالمنطقة العربية، ال سّيما  ولوية فيالمرأة ذات األقضايا  حول عروضٌ 
ً و  .االقتصادية واالجتماعية للنزاعات على المرأة العدالة؛ واآلثار حول حلقة نقاش تخللت االجتماع أيضا

بشأن المرأة والسالم واألمن في المنطقة  )2000( 1325تنفيذ قرار مجلس األمن تقّدم الدول العربية باتجاه 
  .العربية
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نحو تحقيق العدالة بين  :مسقطإعالن " اعتمادللجنة المرأة  بعةالدورة الساھم ما خلصت إليه ومن أ 
ً جديداً للعدالة بين الجنسين اإلعالن ھذا .  وقّدم "الجنسين في المنطقة العربية المفھوم ختلف عن يمفھوما

فھذا .  بينھما إلغاء كافة أشكال التمييزب بين المرأة والرجلالمساواة سُبل تحقيق حصر التقليدي الذي ي
من  المساءلة وإيجاد آليات فعالة للمحاسبة تضمن الحدّ  منھا ،صراعنلمجموعة من ايشمل المفھوم الجديد 

أكدت الدول ذلك، ك نقلة نوعية في مقاربة قضية المساواة بين الجنسين. مما يشّكل اإلجراءات التمييزية، 
، العدالة بين الجنسينمبنية على اجتماعية تحقيق عدالة السعي إلى و ،لتزامھا بحماية المرأةااألعضاء 

في الحياة والسالمة الجسدية وصون الكرامة  ھاحقوضمان جميع الحقوق اإلنسانية للمرأة، ال سيما 
ً كان شكلهي أدون من  ،اإلنسانية من ة، اعتمدت اللجنة عدداً دورھذه الفي ختام و . تمييز ضدھا، أيا

اتخاذھا في فترة  مزبالتدابير الالوالمتصلة اإلسكوا والدول األعضاء كّل من التوصيات الموّجھة إلى 
 في مجال المساواة بين الجنسين.  2017-2016لسنتين ا
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  مـةدمق

  
، عمالً 2016كانون الثاني/يناير  21و 20يوَمي  ،مانعُ ، عقدت لجنة المرأة دورتھا السابعة في مسقط  -1

الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي  2003نيسان/أبريل  17) المؤرخ 22- (د 240بقرار اإلسكوا 
وينص   .بشأن إنشاء لجنة للمرأة في اإلسكوا 2004تموز/يوليو  18المؤرخ  2003/9لألمم المتحدة في قراره 

على أن تعقد اجتماعاً ، 2004اجتماعاتھا مرة كل سنتين ابتداًء من عام ھذه اللجنة تعقد ھذا القرار على أن 
ً قبل نھاية كانون األول/ديسمبر  5و 4وقد عقدت اللجنة دورتھا األولى التأسيسية يومي .  2003عام  تأسيسيا

 15و 14والثالثة يومي  ؛في بيروت 2004تموز/يوليو  10إلى  8ودورتھا الثانية في الفترة من ؛ 2003
 ؛ي بيروتف 2009تشرين األول/أكتوبر  23إلى  21والرابعة في الفترة من  ؛في أبو ظبي 2007آذار/مارس 

 5و 4يوَمي ة في الكويت والسادس ؛في بيروت 2011كانون األول/ديسمبر  21إلى  19والخامسة في الفترة من 
 .2013كانون األول/ديسمبر 

  
  بعةالتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتھا السا  -أوالً 

  
  :عالن مسقطإاعتماد   -ألف

  العربيةنحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة 
  
الوارد  إعالن مسقط: نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية"قررت لجنة المرأة اعتماد "  -2

  نصه في ما يلي:
  

المعنية بالنھوض  اآلليات الوطنية يوزيرات والوزراء ورئيسات ورؤساء وممثالت وممثلالنحن،  
لجنة األمم المتحدة االقتصادية بالمرأة في المنطقة العربية، المجتمعين في الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة ل

، نؤكد التزامنا 2016كانون الثاني/يناير  21-20الُمنعقدة في مسقط بتاريخ  واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
دالة بين الجنسين كأساس لتحقيق التنمية المستدامة والسالم واألمن في منطقتنا تحقيق العالعمل المشترك على ب

  العربية؛
  

أن المشاركة الكاملة للمرأة في الشؤون االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية  ندرك  
  توزيع األدوار بين المرأة والرجل في األسرة وفي تطلب مساواة في للمجتمع على كافة المستويات ت

  المجتمع بأكمله؛
  

التأكيد على مسؤوليتنا في العمل على الوفاء بالتزامنا بتنفيذ االتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق  ونعيد  
رأة أشكال التمييز ضد الم جميعالمرأة، بما فيھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على 

عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة  منھاج(سيداو)، وإعالن و
: المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادي والعشرين"، وقرارا مجلس األمن 2000"المرأة عام 

  واألمن والسالم؛بالمرأة المتعلقة  والقرارات األخرى )2008( 1820و )2000( 1325الدولي 
  

واألھداف المرتبطة بھا التي اعتمدھا قادة العالم في  2030باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  ونرحب  
، باعتبارھا خطة تنموية متكاملة تدفع عجلة التقدم والتنمية وتحقيق المساواة بين الجنسين 2015أيلول/سبتمبر 

وتمكين النساء والفتيات في منطقتنا العربية، كما نرحب باعتماد الدورة الوزارية الثامنة والعشرين لإلسكوا 
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تزام سياسي يدفع السياسات الھادفة "إعالن تونس" حول العدالة االجتماعية في المنطقة العربية بما يعكسه من ال

  إلى تحقيق العدالة كھدف أساسي لسياسات التنمية؛
  

، 2030أن على عاتقنا وعاتق جميع الجھات المعنية تقع مسؤولية تنفيذ أھداف التنمية المستدامة  ونؤكد  
  اتنا وخاصة الھدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين والغايات ذات الصلة ووضعھا على سلم أولوي

  الوطنية واإلقليمية؛
  

بين الرجل والمرأة، ال يزال ھناك  العدالةنحو تحقيق ملموس الذي أحرز أنه بالرغم من التقدم ال وَنلحظ  
قدر كبير من التمييز ضد المرأة، بسبب اعتماد نھج مجزأ لتحقيق العدالة بين الجنسين يغفل كافة عناصر ھذا 

  المفھوم بمضمونه الواسع؛
  

ً  َنلحظو   أن منطقتنا العربية بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني وخاصة في ما يتعلق بالمساواة بين  أيضا
  الجنسين؛
ً على أوضاع  وندين   كافة أشكال اإلرھاب والنزاعات المسلحة واالحتالل اإلسرائيلي التي تنعكس سلبا

  عربية؛النساء بصورة عامة، وتحول دون تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة ال
  

تطبيق المساءلة من  )1(بضرورة تبني مفھوم شامل للعدالة بين الجنسين يتضمن شقّين أساسيين:  ونقر  
تحقيق المساواة من خالل  )2(خالل إيجاد آليات وطنية فّعالة للمحاسبة تضمن الحد من اإلجراءات التمييزية؛ 

  إلغاء كافة أشكال التمييز بين الرجال والنساء؛
  

ً لمفھومھا  علىنؤكد و   التزامنا باتخاذ التدابير واإلجراءات التالية لتحقيق العدالة بين الجنسين وفقا
  :متضمناً تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتطبيق المساءلةالشامل 

  
  اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطبيق بنود المعاھدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بتحقيق المساواة

، ال سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال صّدقت عليھا الدول األعضاءوإلغاء التمييز والتي 
  التمييز ضد المرأة (سيداو)؛

 دولية واإلقليمية التي صّدقت عليھا الدول العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات ال
  األعضاء، بما يكفل إلغاء التشريعات التمييزية كافة؛

  سد الفجوة بين القوانين واإلجراءات الُمتخذة في مجال حماية النساء والفتيات وتنفيذھا على  
  أرض الواقع؛

 اتيجيات والسياسات مأسسة وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع االستر
  والخطط والبرامج والميزانيات الوطنية؛

  إدراج منظور النوع االجتماعي في "سلسلة إدارة العدالة" بما يكفل وصول المرأة إلى ُسبل
  االنتصاف؛

  وضع خطط عمل وطنية وإجراءات ملموسة لتعزيز أسس السالم، ودعم المشاركة الفاعلة للمرأة
   ؛زمة لوقايتھا وحمايتھا من العنف والنزاعاتالعربية في إيجاد األطر الال
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   ،توفير اإلحصاءات والبيانات والمؤشرات المصنفة حسب الجنس لضمان عملية المتابعة والتقييم

  وتوفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لذلك؛

 الجنسين من  دعم التعاون بين الدول العربية لتشجيع االجتھادات المستنيرة بھدف تحقيق العدالة بين
  خالل تعزيز االتساق بين مفھومي العدالة والنوع االجتماعي في الخطاب الديني؛

  
اإلسكوا)، بناًء على ھذا المفھوم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (من  ونطلب  

مع التركيز على مجاالت رفع الشامل للعدالة بين الجنسين، االستمرار في تقديم الدعم الالزم للدول األعضاء 
  الوعي، وبناء القدرات، وإجراء الدراسات التحليلية؛

  
بالدور الھام الذي تقوم به اإلسكوا في مجال تحقيق العدالة بين الجنسين، ونحث مركز المرأة في  ُنشيدو  

  ة لضمان تحقيق اإلسكوا على مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في المنطقة العربي
  ھذا الھدف.

  
  التوصيات الموجھة إلى الدول األعضاء  -باء

  
اتخذت لجنة المرأة في ختام دورتھا السابعة مجموعة من التوصيات الموجھة إلى الدول األعضاء، في   -3

  ما يلي نصھا:
  

المتعلقة بالمساواة تنفيذ أھداف التنمية المستدامة في اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة دور  تفعيل  (أ)  
جھود المبذولة على وقيادة عملية توحيد ال؛ 2030ضمن خطة التنمية المستدامة لعام والمندرجة  ،بين الجنسين

وسياسات الرصد  ،ووضع الخطط الوطنيةھذه األھداف؛  الوطني واإلقليمي من أجل تحقيقيين المستو
  القطاعات؛جميع إدماج النوع االجتماعي في ضمان الرامية إلى  ،وآليات تجميع المؤشرات ،والمتابعة

  
إلسكوا ُتعنى بمتابعة تنفيذ الجوانب في امن أعضاء لجنة المرأة مؤلّفة تشكيل لجنة فرعية   (ب)  

  ؛2030المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 
  

التي صّدقت عليھا حقوق المرأة لالوطنية مع االتفاقيات الدولية والتشريعات مواءمة الخطط   (ج)  
لى رفع التحفظات عنھا، سعي إال سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وال الدول،

  التصديق على البروتوكول االختياري الملحق بھا؛و
  

على حظر التمييز  ،حيصربشكل  ،تنصبحيث التعديالت الالزمة على الدساتير الوطنية إجراء   (د)  
األحكام التمييزية التي تتضمنھا التشريعات الوطنية، ال سيما قوانين األحوال ؛ باإلضافة إلى تعديل ضد المرأة
أشكال التمييز ضد المرأة أمام القانون، جميع القضاء على بين الجنسين عن طريق وتعزيز المساواة  ؛الشخصية

  سواء؛الة والدينية على المحاكم المدنيفي وذلك 
  

لتطبيق بنود الالزمة ليات اآلووضع  ؛20+اإلسكوا في مرحلة اإلعداد لمراجعة بيجينمؤازرة   (ھ)  
الصادر عن المؤتمر العربي الرفيع  ،اإلعالن العربي "نحو العدالة والمساواة للنساء في المنطقة العربية"

شباط/فبراير  3-2 ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً (القاھرة،المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن 
  موارد؛ما يتطلّبه تطبيق ھذا اإلعالن من  وحشد)، 2015
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خطط عمل وضع و؛ ھذا الشأنفي وما تاله من قرارات  )2000( 1325قرار مجلس األمن تنفيذ   (و)  
تعميم لذلك؛ والالزمة الميزانيات وبرامج العمل تخصيص باإلضافة إلى  نفيذ جميع ھذه القراراتلتوطنية 
لھا اإلغاثة خدمات وتوفير الحماية و ،اتالمرأة والمجتمع من النزاعحماية بالمعنية المرأة في اآلليات إشراك 
  ؛أية نزاعات نشوب في حال

  
ً من الحماية والمساعدة للنساء واألطفال، خص قديم مزيدت  (ز)   نير واقعة تحت في المناطق الوصا

 لذلك؛ ووضع األطر التشريعية والتنفيذية الالزمة ؛إلرھاب والنزاعات المسلحة وفي األراضي المحتلةا
تشمل قضايا المرأة واألمن والسالم، لما لھذه القضايا من بحيث ومراجعة السياسات واالستراتيجيات الوطنية 

  ؛ورخائه في سالمة بلدھا على التماسك االجتماعي وعلى دور المرأة العربيةجّدية انعكاسات 
  

وذلك من  ،في الوصول إلى العدالةاة والفتمرأة لحماية حق الؤاتية اتخاذ اإلجراءات والتدابير الم  (ح)  
تقديم لالوطنية  ؛ وتخصيص األرصدة الالزمة من الميزانية"سلسلة إدارة العدالة"خالل زيادة تمثيل المرأة في 
وإلغاء التكاليف المترتبة على اإلجراءات القضائية المرتبطة بقضايا األحوال  ؛خدمات المساندة القانونية

التعليمية ألفراد مناھج الرامج تدريبية حول قضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إدراج بالشخصية؛ و
  ؛ئيالقضاالنظام الشرطة و

  
رفع أنشطة لبناء القدرات واالضطالع بومكافحة التمييز السلبي ضد المرأة بأشكاله المختلفة،   (ط)  
  الوعي القانوني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي حول حقوق المرأة ومكانتھا في المجتمع؛مستوى 

  
التأكيد على أھمية االستفادة من األطر واألدوات الدولية المتاحة لدعم جھود الدول العربية في   (ي)  

خطة عمل األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ال سيما ات العامة، إدماج منظور النوع االجتماعي في المؤسس
  والبناء على خبرة اإلسكوا في تنفيذ ھذه الخطة؛

  
الذي ُيتوقَّع أن  ،المؤسسات العامة فيالنوع االجتماعي منظور تعميم مراعاة مشروع بااللتحاق   (ك)  
واءمة خطة إلى ميھدف ھذا المشروع و.  بالشراكة مع مملكة البحرين تنفيذه لإلسكوا األمانة التنفيذيةتتولى 

لھذا تطوير أول إطار إقليمي عربي ؛ وإلى عمل األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين مع االحتياجات اإلقليمية
  ؛كافة وتعميمه على المؤسسات الحكومية ؛تنفيذه على مستوى اآلليات الوطنية للمرأةالغرض والسعي إلى 

  
الموارد البشرية والمالية الالزمة لتنفيذ برامجھا تزويدھا بدعم اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة و  (ل)  
بھدف إدماج النوع االجتماعي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتفعيل دور الوحدات  ،ومھامھا

  ابعة والمراقبة والتقييم؛المختصة بقضايا النوع االجتماعي في ھذه المؤسسات، ووضع آليات للمت
  

، نظراً إلى في جميع القطاعاتإيالء أھمية خاصة للمرأة والمرأة في االقتصاد؛ تعزيز مشاركة   (م)  
  تمكين المرأة الالجئة؛ فة إلىاباإلض ؛في محاربة الفقرذلك أھمية 

  
بتزويدھا بالمعلومات والوثائق حول  ،دعم شعبة مركز المرأة في اإلسكوااالستمرار في   (ن)  

  المبادرات والتطورات الوطنية ضمن إطار تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
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  التوصيات الموجھة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا - جيم

  
  :، في ما يلي نصھالتوصيات إلى األمانة التنفيذية لإلسكوامجموعة من اوجھت لجنة المرأة   - 4
  

وضع في دورتھا السادسة والمرأة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة باتجاه لتقدم ستمرار في ااال  (أ)  
مع إيالء المرونة الكافية إلعادة بلورة بعض المخرجات  ،2017-2016 برنامج عمل مقترح لفترة السنتين

  لضمان سرعة االستجابة للقضايا المستجدة التي تشھدھا المنطقة؛ 
  

التنمية المستدامة لعام  على وضع خطط وطنية لتطبيق خطةالعمل مع اآلليات الوطنية للمرأة   (ب)  
اتساق األھداف المرتبطة ن اضمھذه الخطط؛ و الھادفة إلى تنفيذ توحيد المسارات الوطنية واإلقليميةو ،2030

وتوفير الدعم الفني  ؛ل بيجينبالمساواة بين الجنسين مع كافة االلتزامات الدولية، ال سيما إعالن ومنھاج عم
  دراسات حول ھذا الموضوع؛إعداد و ؛والتقني الالزم

  
التعاون مع اآلليات الوطنية في تقديم مقترحات لتعديل القوانين والسياسات واألنظمة التمييزية   (ج)  

  التقارير؛، والتنسيق مع ھذه اآلليات في عمليات الرصد ومتابعة وعلى جميع الُصُعدفي كافة المجاالت 
  

إدماج النوع االجتماعي في السياسات مجال تعزيز قدرات اآلليات الوطنية في االستمرار في   (د)  
ً في  ،والخطط والبرامج الوطنية المساعدة التقنية  ؛ وإعداد الدراسات وتقديم"سلسلة إدارة العدالة"وأيضا

  واالستشارية في ھذا المجال؛ 
  

ج منظور النوع االجتماعي في كافة ادمفي جھودھا الرامية إلى إاألمانة التنفيذية مؤازرة   (ھ)  
اآلليات والعمل مع ؛ داخل منظومة األمم المتحدةلھذه العملية ريادتھا إلى تعزيز أنشطتھا وھياكلھا اإلدارية، و

إطار عربي إنشاء ومنظور النوع االجتماعي في المؤسسات العامة؛  لتنفيذ مشروع تعميم مراعاةللمرأة الوطنية 
منظور النوع والعمل على تعميم  ؛المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامةالتقدم باتجاه تحقيق لقياس 

  على مستوى المؤسسات الحكومية؛االجتماعي 
  

الجھات المعنية لتنفيذ قرار مجلس سائر مواصلة العمل مع اآلليات الوطنية للمرأة والبرلمانات و  (و)  
التدريب وبناء القدرات لمساعدة الدول األعضاء على وضع وفير الدراسات وتإعداد و ؛)2000( 1325األمن 

  الخطط والبرامج الوطنية الالزمة لتنفيذه؛
  

 ؛ودراسة وضع المرأة في ظل النزاعات ؛تقييم تأثير النزاع على النوع االجتماعياالستمرار في   (ز)  
نموذج إعداد ولدى جميع شرائح المجتمع؛ ساس النوع االجتماعي قياس األثر االقتصادي للعنف القائم على أو

  المستوى الوطني؛ثر العتماده كمرجع على قياس ھذا األسُبل حول 
  

والعدالة للجنسين بشكل  ،االستمرار في دراسة آليات وُسبل تحقيق العدالة االجتماعية بشكل عام  (ح)  
  على المستويين الوطني واإلقليمي؛بقضايا الجنسين خاص، والعمل مع الدول األعضاء من أجل نشر المعرفة 

  
يد العاملة من مع التركيز على ھجرة ال ،المنطقة العربيةاالقتصاد في تعزيز مشاركة المرأة في   (ط)  
  في سوق العمل؛لمساواة بين الجنسين تحقيق الزمة الالستراتيجيات االسياسات والواقتراح ء، النسا
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، ال سيما جامعة الدول األخرى األمم المتحدة والمنظمات اإلقليميةوكاالت تعزيز الشراكة مع   (ي)  

   ھا. ، وتوطيد التنسيق معالمجتمع المدنيوھيئات  العربية ومنظمة المرأة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي
 

 ً   البحث والمناقشةمواضيع   -ثانيا
  

  التقدم المحرز في مجال النھوض بالمرأة   -ألف
  )من جدول األعمال 4البند (

  
  تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنھوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا  -1

 والتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتھا السادسة
  (أ) من جدول األعمال) 4(البند 

  
ً  ،)E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/3(Part I)( لوثيقةاستناداً إلى ا ،التنفيذيةقدمت األمانة   -5 التقدم  حولعرضا

التي الرئيسية األنشطة للجنة المرأة.  وتناول العرض  المحرز في مجال النھوض بالمرأة منذ الدورة السادسة
ّ إلعالن الكويت للقضاء على العنف ضد المرأة و اضطلع لتوصيات عمالً بابھا مركز المرأة في اإلسكوا تنفيذا

ذة في إطار برنامج عمل ق العرض إلى األنشطة المنفّ تطرّ كما  الصادرة عن لجنة المرأة في دورتھا السادسة. 
  .2015- 2014النھوض بالمرأة لفترة السنتين المركز والرامية إلى 

  
في إطار اإلسكوا ھا تالتي نفذ التدريبيةالدراسات وورشات العمل  علىاألمانة التنفيذية عرض رّكز و  -6

األنشطة ، وإلى تنفيذ إعالن الكويت للقضاء على العنف ضد المرأةفي سعيھا إلى لدول األعضاء ل ھادعم
كما   بيجين بعد عشرين عاماَ. في إطار المراجعة اإلقليمية إلعالن ومنھاج عملالتي اضطلعت بھا ة لالمتكام

الدراسات واألبحاث والمؤتمرات واجتماعات الخبراء والدورات التدريبية والمواد ھم أتوّقف ممّثل اإلسكوا عند 
األمانة التنفيذية للدول متھا صمّ  التي عدات الفنية والمشاريع الميدانيةوالمسا االستشاريةاإلعالمية والخدمات 

  .األعضاء
 
تنفيذ التوصيات الصادرة في بالتقدم المحرز أعضاء الوفود  رحب، العرضوخالل المناقشات التي تلت   -7

قرار وتنفيذ  االجتماعيمكافحة العنف القائم على النوع ال سيما في مجال  ،في دورتھا السادسةالمرأة عن لجنة 
مكافحة العنف عملية إطار على أھمية تبادل المعرفة والخبرات في أيضاً  واأكد.  و)2000( 1325مجلس األمن 

على كما شددوا  . ترعى ھذه العمليةمشاريع قوانين وطنية وضع بھدف وذلك  ،االجتماعيالقائم على النوع 
تنفيذ قرار من أجل تعزيز قدرات الجميع في مجال الحاجة إلى تعزيز أوجه التآزر بين مختلف الجھات الفاعلة 

   بشأن المرأة والسالم واألمن.لس األمن مج
 
تحديث ا في لدولتھ مالمقدّ على الدعم  مركز المرأةالسودان ت رئيسة وفد شكروفي اإلطار نفسه،   -8

السوداني من أجل البرلمان  أعضاءبناء قدرات وفي تنفيذ برامج لالمرأة واألسرة، ب الخاصةالسياسات الوطنية 
 ).2000(1325تنفيذ قرار مجلس األمن 

  
  جھود اإلسكوا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة -2

 األمم المتحدة وتعميم التجربة على الدول األعضاء
  )جدول األعمال من(ب)  4(البند 

 
ً  ،E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/3(Part II)، استناداً إلى الوثيقة قدمت األمانة التنفيذية  -9 أشارت فيه  عرضا
العقبات مفھوم النوع االجتماعي؛ ول ةريف الدولياالتعإلى و ؛االجتماعيالنوع تعميم مراعاة منظور لى أھمية إ
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الالزمة  األدواتوشتى التمويل  فر، ال سيما عدم تومنظورھذا الدمج في مساعيھا لالتي تواجه الدول العربية 

في  للمساواة بين الجنسينالعامة ات المؤسسمعاداة و ،الضرورية البشرية والثقافيةمؤھالت الالنقص في ولذلك، 
  .كثير من الحاالت

  
تعميم تصميم مشروع ، بما في ذلك ك العقباتلتذليل تلاإلسكوا التي بذلتھا جھود التناول العرض ذلك، ك  -10

في البحرين.   بالشراكة مع المجلس األعلى للمرأة ،مراعاة منظور النوع االجتماعي في المؤسسات العامة
المساواة بين الجنسين في تحقيق أول إطار عربي لقياس جھود إنشاء لى إھذا المشروع الطموح يھدف و

 .خطة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وإلى بذل ھذه الجھود استرشاداً بالمؤسسات العامة
المعتمدة لقياس التقدم المحرز في  ير الخمسة عشريعامالو ،الخطةاألمانة التنفيذية مضمون ھذه عرض تناول و

؛ وعن اإلسكوا في تطبيق تلك الخطةتضّمن، في ختامه، لمحة عن قصص النجاح التي أنجزتھا و  .تنفيذھا
تدابير المقّرر اتخاذھا ال؛ وعن إليجابية التي طرأت على المنظمة في مجال المساواة بين الجنسينرات االتغيُّ 

  .الدول العربية فيفي المؤسسات العامة ميم مراعاة منظور النوع االجتماعي تعلتنفيذ مشروع 
  

بالمشروع المطروح من قبل األمانة التنفيذية وبالشراكة مع المجلس األعلى رحب الحاضرون وقد   -11
اإلقليمية مة خطة عمل األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين مع االحتياجات ءبمملكة البحرين، لموا للمرأة

العمل على  ، وأكدوا على أھميةللمنطقة العربية بھدف تطوير أول إطار إقليمي عربي حول ھذا الموضوع
  ليات الوطنية للمرأة، وتعميمه على كافة المؤسسات الحكومية. مستوى اآلتنفيذه على 

  
مجال  فيتطرق النقاش إلى أھمية إيجاد مؤشرات مشتركة بين الدول العربية لقياس التقدم المحرز و  -12

الدول شارت أقليمية ولتتبع المعايير العلمية ذات العالقة. كما إلمنسجمة مع األطر ان لتكوبين الجنسين  المساواة
من مختلف األدوات  واستفادتھالتعزيز مشاركتھا  في مزيد من التفاصيل حول سياق تنفيذ المشروع اإلى رغبتھ

  التي يتم تطويرھا من خالل المشروع في إطار العمل على تعزيز عدالة النوع االجتماعي في المنطقة العربية.
  

 اإلجراءات التي اتخذتھا الدول األعضاء في مجال النھوض بالمرأة   -3
   تنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة في دورتھا السادسة

  (عروض يقدمھا ممثلو الدول األعضاء)
  )جدول األعمال من) ج( 4(البند 

  
  

التقدم باتجاه المساواة بين الجنسين، بما أن ھذه  حول تقارير وطنيةإعداد أكد الحضور على أھمية   -13
 ،اإلطاروفي ھذا من أجل تحقيق ذلك.  والعمل مع اإلسكوا  المرأةااللتزام الحقيقي بالنھوض بالتقارير تقيس 

الجمھورية العربية السورية والسودان وُعمان وقدم ممثلو األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين 
ً مرئية وشفھيةواليمن وفلسطين ولبنان ومصر وموريتانيا  اإلجراءات التي اتخذتھا بلدانھم لتنفيذ حول  عروضا

  تنفيذ تلك اإلجراءات.  التحديات التي واجھتل حوالتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتھا السادسة و
 

، 2030خطة التنمية لعام تنفيذ لممثلو الدول األعضاء في عروضھم اإلجراءات المتََّخذة  واستعرض  -14
الوطنية ليات اآلوضع أھمية .  وشددوا على االجتماعيالنوع مراعاة منظور تلك الھادفة إلى تعميم خاصة 

كما  المرأة. لمعنية باوالتنموية واالستراتيجيات لمتابعة والتقييم وتحديد المؤشرات المتفق عليھا في الخطط ل
التحفظات عن بعض رفع أو لالدولية  االتفاقياتعلى تصديق لالتي تبذلھا دولھم ل جھودسلّطوا الضوء على ال

   ين.بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسالمعنية  االتفاقياتبنود 



  
-10-  

  
ضد لقضاء على العنف من أجل ا ھمدولمشاركون إلى التدابير المستمرة والمتنوعة التي تتخذھا  أشارو  -15

ً الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى المرأة وتدريبھا، حمالت بما في ذلك ال، المرأة لمجتمع وعية اتوأيضا
المجتمع ھيئات في إشراك المؤسسات الحكومية و نجاح منھذه الدول  أحرزتهما تناولوا و ومقدمي الخدمات. 

 ينفي المجالوذلك  ،القضاء على العنف بكافة أشكالهالھادفة إلى قوانين شاريع الالمدني في وضع الخطط وم
   .والحروبحة النزاعات المسلفي ظّل و ،العام والخاص

  
سيما  ، ال)2000( 1325ن األم مجلسللتعريف بقرار الوطنية المبذولة جھود كذلك، تناولت العروض ال  -16

عمل ؛ باإلضافة إلى النطاقھا واتساعفيھا تزايد حدة النزاعات المسلحة وفي ظل الظروف التي تمر بھا المنطقة 
  .لتطبيق والمتابعةواستراتيجيات وطنية لليات الذي تضطلع به ھذه الدول لوضع ما يستدعيه تنفيذ القرار من آ

  
المعتمدة واالستراتيجيات  التقدم باتجاه تعميم منظور النوع االجتماعي، والخططعند العروض وتوقفت   -17

االستراتيجيات في و ،ولوية للمرأةاألقطاعات ذات وفي ال ،إلدماج ھذا المنظور على جميع المستويات المؤسسية
  صوصاً. خالمرأة تلك المعنية بوعموماً  للدولة الوطنية

  
للمرأة القوانين الخاصة بإعطاء مزيد من الحقوق  تعديلعدد من المشاركين تجربة دولھم في  عرضو  -18

تلك المتصلة بنظام و ،والتقاعد االجتماعيقوانين العمل والضمان من أجل تحقيق مساواتھا بالرجل، بما في ذلك 
لمرأة للوصول الى مراكز صنع م ابدع، والمجالس المحليةفي والمشاركة النيابية والبلدية بو، الحصصو أ الكوتا

تحقيق إلى السياسية في دعم الجھود الرامية وا على األھمية القصوى التي يكتسبھا توفر اإلرادة أكدو القرار. 
المرأة وضمان مشاركة  وتعزيز المساواة بين الجنسينذات الصلة  االتفاقياتتطبيق في و ،المساواة بين الجنسين
   .في كافة المجاالت

  
 التنفيذيةاألمانة ى تقاريرھا إلم الدول األعضاء التي لم تقدّ ه على لى أنالمجتمعون عفي الختام، اتفق و  -19

لغاية اآلن أن تقوم بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وذلك ليتسّنى تحديث التقرير المجّمع بشأن التقدم في تنفيذ 
  توصيات اللجنة وعرضه على الموقع اإللكتروني لإلسكوا.

  
  قضايا دولية  -باء

  )من جدول األعمال 5البند (
  

  20ة مستقبلية حول تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين في ظل مراجعة بيجين+نظر  -1
  (أ) من جدول األعمال) 5(البند 

  
ً للوثيقة قدّ إطار ھذا البند، في   -20 ، E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/4(Part I)مت األمانة التنفيذية عرضا

محرز في مجال تعزيز المساواة بين التقدم وال 20مراجعة منھاج عمل بيجين+جھود نتائج أھم  ت فيهاستعرض
ً إلى الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية التي واجھتھا أھم التحديات والعقبات .  وأشار العرض أيضا

حول التقدم المحرز في تنفيذ  دساھمت في التقرير العربي الموحّ  التي العربية الدولتناولتھا التي ھذه الجھود و
اإلسكوا كمنبر للمرأة العربية في المحافل اإلقليمية عمل الضوء على العرض ط سلّ كما   .منھاج عمل بيجين

ضمن تقرير  الموّحد اإلقليميلتقرير نتائج ا، منھا إدراج واتخاذھا خطوات بالغة األھمية في ھذا الشأنوالدولية، 
 2017-2016 نللعامياإلسكوا  برنامج عمل تأكيدو ؛تنفيذ منھاج عمل بيجين حوللألمم المتحدة مين العام األ
في  اً استمراروذلك عالن ومنھاج عمل بيجين، إ بالعمل مع الدول األعضاء لتنفيذ نتائج مراجعة االلتزام على
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على ضرورة  اً أكيدتو ،في خطة التنمية المستدامة االجتماعيوإدماج منظور النوع  للمرأةليات الوطنية دعم اآل

  .الشراكات اإلقليمية والدوليةإبرام التعاون و
  

 أخذ تي تواجھھا المنطقة العربية، من خالللتحديات الشتى ادور اإلسكوا في التصدي لالعرض بّين و  -21
الدول التعاون الوثيق مع من خالل و؛ ھاعملعند تصميم برامج  االعتبار فيقليمية اإلولويات واألتحديات ھذه ال

والدعم الفني لھا في مجاالت تمكين المرأة ية االستشارالخدمات وتقديم  ؛ليات الوطنية للمرأةاألعضاء واآل
نظرة بالوفيما يتعلق الھادفة إلى تحقيق ذلك.  راجعة االستراتيجيات والخطط ؛ وموتحقيق العدالة والمساواة

.  المستوى األول ھو مستويات ةثالثلى عالعرض وّزعھا فقد ، الناشئة المستقبلّية لتنفيذ األولويات اإلقليمية
فع مستوى ور المرأة والنوع االجتماعيالمتصلة بجيات يستراتاالتطوير اآلليات المؤسسية ولاإلطار الرسمي 

 ةجتماعيواال يةقتصادالالمجاالت افي  انيالمستوى الثويقع  . في مراكز صنع القرار واإلدارة مرأةمشاركة ال
؛ االقتصادالمرأة في  مشاركةتفعيل لالمعتمدة قانونية الحماية تدابير التشريعية والطر األويتمّثل في  ة،والصحي

ألوسع شريحة من والخدمات توفير الرعاية و ؛إدراج مفھوم العدالة والمساواة في منظومة التعليم والتدريبو
حقوق المرأة  ن تكفلنيواقسن من خالل  العنفحماية المرأة من فيقع في إطار .  أما المستوى الثالث، النساء
األمانة وخلص عرض  . القوانينتلك لتطبيق الحماية وغيرھا من اآلليات ليات آوضع ، والمواثيق الدوليةعمالً ب

  .إلسكوااولدول األعضاء الموّجھة إلى كّل من اوضع مجموعة من التوصيات التنفيذية إلى 
  

، لى ضرورة تنفيذ منھاج عمل بيجينإجتمعون الم شارأالتي أعقبت العرض،  لنقاشاتوخالل ا -22
 الأالعمل على و ؛حرزلتقدم المُ دوري لرصد إجراء و؛ 2030 بخطة التنمية المستدامة لعام واالسترشاد في ذلك

 خمسة أعوام.  كلّ التي تجري عادًة مرة واحدة  آلية الرصد والمتابعة على فترة المراجعة الدوريةقتصر ت
صكوك الدولية المعنية بالمرأة، وذلك البشأن تنفيذ  من الدول مةإلى وجوب توحيد التقارير المقدّ  واوتطرق

 إلىوا وأشار كاھل اآلليات الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة. الواقع على إعداد وتقديم التقارير  عبءلتخفيف 
بعض الصور النمطية للرجل رسيخ عالم في تووسائل اإلفية الموروثات الثقاعلى دور  تسليط الضوء أھمية

  والمرأة.
  

، 20بجھود اإلسكوا في دعم الدول األعضاء خالل مرحلة اإلعداد لمراجعة بيجين+المرأة لجنة  ونّوھت  -23
من  مراعاة منظور النوع االجتماعي في المؤسسات العامةتعميم مشروع ضرورة تنفيذ على مؤكدين مجدداً 

على  االجتماعيدمج منظور النوع  فيالدول واجھتھا  التيالتحديات معالجة وبين الجنسين سد الفجوة أجل 
  جميع المستويات. 

  
  2030التنمية المستدامة لعام وتمكين المرأة في خطة المساواة بين الجنسين   -2

  (ب) من جدول األعمال) 5(البند 
  

التنمية وتمكين المرأة في خطة المساواة بين الجنسين حلقة نقاش حول لإلسكوا  األمانة التنفيذية عقدت  -24
أھداف بالتفصيل  العرضوتناول  . E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/4(Part II)استناداً إلى الوثيقة ، 2030المستدامة 
العمل بخطة التنمية و ،تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتياتأھمية ھذه الخطة، ووغايات 

   .2015سبتمبر أيلول/ه قادة العالم في أقرّ الذي عالمي لسياسات التنمية المستدامة الطار باعتبارھا اإل
  

لمقاربة المساواة بين  متجددةفرصة ھذه الخطة ھو اعتماد ّن أإلى التنفيذية األمانة  ةممثل تأشارو  -25
ً رياديدوراً  العربيةفي الدول ليات الوطنية للمرأة اآل لى ضرورة أن تؤديإ؛ والجنسين في وضع وتنفيذ  ا

والمشورة المساعدة  التزام اإلسكوا بتقديم تأكدو . المستدامةتنمية أھداف الومراجعة الخطط الوطنية لتحقيق 
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 مجاالتمختلف الفي إجراء البحوث وتطوير منتجات المعرفة في  لھذه الدول، ال سيما من خالل االستمرار

خبرتھا الواسعة في تعتزم اإلسكوا تشاُرك و التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في المنطقة. بھدف تحقيق 
بالتنمية المستدامة مع البلدان األعضاء، وفي تقديم المتصلة االقتصادية واالجتماعية والبيئية كافة المجاالت 

  اسات تنموية فعالة.الخدمات االستشارية لھا لمساعدتھا في وضع سي
  

، 2030لعام التنمية المستدامة حول خطة لإلسكوا بعرض قدمته األمانة التنفيذية حلقة النقاش بدأت   -26
عملية وأّن التنمية ھي  ،ألھداف المترابطةمن ا كاملةمت منظومةأكدت فيه أن ھذه الخطة ھي أحد مكّونات 

في ھذه  ليات الوطنية المعنية بالمرأة ودور اإلسكوادور اآلوأشار العرض إلى .  متكاملةمتعّددة األبعاد و
  .خطة التنمية بكفاءة، والى األدوات المطلوبة لتنفيذ العملية

  
ً  األمريكيةمحاضرة في الجامعة الخبيرة والوقدمت السيدة ھانية الشلقامي،   -27  حول في القاھرة، عرضا

   ھا. في تنفيذولمعالجة أوجه القصور  ذلكتحقيق ؤية مستقبلية لمقترحًة ر ،أھداف التنمية المستدامة كيفية مقاربة
  

ظ احفتھا للدولالتي تبذلھا  جھودعن الغا، وزيرة شؤون المرأة في فلسطين، السيدة ھيفاء اآل تحّدثتو  -28
ن الحصار على غزة أثر سلبياَ ألى إوأشارت  . والحؤول دون ضياع مكاسبھا على إنجازات المرأة الفلسطينية

وضع خطة التنمية ي األوضاع، تمّكنت فلسطين من تردّ بالرغم من أنه ، وإلى التنمية المستدامةوعلى المرأة 
ً إلى شارت أو إدماج الھدف الخامس من أھداف التنمية المستدامة فيھا. و 2017-2012الوطنية  تجربة أيضا

   .االحتاللمن  رغمالتي ال تزال مستمرة بالن الجنسين المساواة بيتحقيق  فلسطين الفريدة في
  

مم المتحدة مت السيدة سالي المھدي، مستشارة المشاركة السياسية لدى المكتب اإلقليمي لھيئة األقدّ و  -29
ً قدّ   التنمية المستدامة تصميم خطةسُبل مت فيه نبذة تاريخية عن للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عرضا

في لمرأة باالوطنية المعنية  لياتلآلالدور المحوري تناولت و  .ھج تشاركياعُتِمد في وضعھا نالتي  2030لعام 
، باتجاه تنفيذھا لى وضع مؤشرات قابلة للقياس لضمان التقدمإدعت كما ؛ المستدامة ضمان تحقيق األھداف

  . في تنفيذ ھذه األھداف الطموحةالدول األعضاء بين اإلسكوا و على أھمية دور التعاون الفنيمشّددًة 
  

دور إلى و ،المستدامةتنفيذ أھداف التنمية  يف يالدور المتوقع للمجتمع المدنتطّرق المجتمعون إلى و  -30
ھا.  ومراجعة عملءلة ھذه اآلليات في مسا اتالبرلمانالتي ال يمكن االستغناء عنھا، ودور اآلليات الوطنية 

 التنمية المستدامةخطة تنفيذ الالزمة لوطنية الخطط الوضع ھا وجھودلى توحيد إالدول األعضاء األمانة دعت و
في تنسيق الجھود على المستوى  لإلسكوا مانة التنفيذيةاألؤديه الذي تالمحوري دور مشيرًة إلى ال، 2030 لعام

  . ھاوبناء قدراتالدول األعضاء في خدمة  ھاخبراتوضع في و ،اإلقليمي

 إقليميةقضايا   - جيم
  من جدول األعمال) 6(البند   

  حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة في المنطقة العربية  -1
  (أ) من جدول االعمال) 6(البند 

  
ً للوثيقة    -31 الجھود التي تناولت فيه ، E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/5(Part I)قدمت األمانة التنفيذية عرضا

تعديل القوانين ، بما في ذلك النساء والفتيات في الوصول إلى العدالةتعزيز حق لتبذلھا الدول األعضاء 
ً تھدف إلى عداد برامج إو ؛التمييزية؛ وإرساء آليات الدعم القانوني والقضائي دراج إو ؛تمكين المرأة قانونيا

  القانون.نفاذ إھج تدريب المحامين والقضاة والمسؤولين عن امفاھيم النوع االجتماعي وحقوق المرأة في من



  
-13-  

  
األمانة تحدياٍت تواجھھا النساء والفتيات وتحول دون وصولھن إلى  ةممثل تاستعرضفي ھذا اإلطار، و   -32

إلى أنه بالرغم من تصديق معظم الدول العربية على  ت.  ولفتتنفيذيالعدالة على المستويين التشريعي وال
ميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل خاص، على ج الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان بشكل عام، واتفاقية القضاء

ً نصوص مترجَ تُ لم الواردة في تلك الصكوك فالضمانات  شير إليه على نحو ما تفي كثير من الحاالت،  قانونية ا
قوانين لحماية النساء  الدول العربية سنّ عدداً من  أنّ ومع  ز ضد المرأة. تميّ التي قوانين األحوال الشخصية 
  . ضئيلة الستفادة منھاضعيفة وبالتالي فرص المعرفة بھذه القوانين ال تزال ا ،والفتيات من االتجار بھن

  
ستدعي اتخاذ صول إلى العدالة يبدعم المرأة للووخلصت النقاشات إلى أن ضمان التزام الدول   -33

 والمعايير يتالءمتعديل القوانين التمييزية بما ينبغي .  فمن منظور استراتيجي متكامل ،إصالحيةإجراءات 
وتراعي قضايا  ؛جھزة قضائية وشرطية تضمن المساواة بين الرجال والنساءأنظم قانونية ووإنشاء  ؛الدولية
  .العدالةبإيصالھا إلى الكفيلة لمؤسسات إلى الوصول لالمساعدة القانونية لھا ر وتوفّ المرأة 

  
من  االستفادةعلى ضرورة ين مؤكدأن الوصول للعدالة مطلب مشترك للجميع، لى مشاركون إأشار و  -34

اً، وقانون األحوال الشخصية تحديد ،حقوق المرأةمجال تطبق الشريعة اإلسالمية في  أخرى تجارب دول
رفع مستوى ة ممثلة البحرين الى أھميولفتت  . التناغم بين ھذه القوانين وأحكام الشريعة تحقيقبل واإللمام بسُ 
مندوبة الكويت طلبت و . ات المتصلة بتطبيقھاشكاليمشيرة إلى اإل، بالقوانين والحقوقمرأة والرجل وعي ال

عدد من واتفق ممثلو  القانون. التي يضمنھا لھّن  ھنبحقوقالنساء جھود توعية تكثيف اإلسكوا في مساعدة 
ً اإلشكالية  دول على أنّ ال ات العملية لياآلبل في  بحد ذاته، لى العدالةإالوصول مفھوم في قد ال تكون أحيانا

ً ما تثني اإلجراءات  نّ الكفيلة بتطبيقه، مشيرين إلى أ الحق عن  ةصاحبالقانونية والقضائية المطّولة غالبا
ضرورة توظيف وسائل ، وعلى على أھمية التوعية والتثقيفعدة وركزت مداخالت  . االمطالبة بحقوقھ

 .في نشر الوعي والمعرفةلسھلة االستخدام ا االجتماعيالتواصل 
 

   اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنزاعات على المرأة في المنطقة العربية  -2
  عمال)أل(ب) من جدول ا 6(البند 

  
ً  للوثيقة   -35 التأثير ، تناولت فيه E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/5(Part II)قدمت األمانة التنفيذية عرضا

واالقتصادي للصراعات على النساء والفتيات في المنطقة العربية، والتداعيات الرئيسية للحروب االجتماعي 
ً  تحليالً يھّن.  وتضمن ھذا العرض والنزاعات عل الذي يولّد و والصراع، االجتماعيتقاطع بين النوع لل نظريا

والتعليم والحصول على الرعاية بل العيش مجاالت الفقر وسُ ، ال سيما في ديناميكية معقدة لھا آثار خطيرة
  .االجتماعينوع الصحية والعنف القائم على ال

  
تحقيق المساواة بين جاھدة ل السعيلى المتضررة منھا إ دفع النزاعات البلدانَ قد ت، ذلكبالرغم من و  -36

األدوات واآلليات الالزمة  يجادوإلضمان المساواة؛ سن تشريعات من خالل ، في مجاالت ذات أولوية الجنسين
بذل مزيد من الجھود و وتمكين النساء والفتيات؛ لضمان التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المرأة

 . ، على سبيل المثالفي ھذا االتجاهمتابعة التقدم ل
  

والفتيات في األثر االجتماعي واالقتصادي للصراع على النساء تحليل  على أھميةمتحدثون  شددو  -37
التي ممارسات االضطرابات المدنية والمنھا تخذ أشكاال مختلفة، تقد  اتأن الصراعالفتين إلى ، المنطقة العربية

تؤجج و ،التعليموة يالصحتؤّثر على أوضاع الرعاية الوخيمة  ھاعواقب، وأن المجتمعتستھدف فئات معينة من 
من خالل استخدام العنف  وأ ،خاص أو العامفي المجال الكان ذلك سواء  ،االجتماعيالنوع لعنف القائم على ا
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والبحث عن حلول عملية ات؛ األسباب الجذرية للصراع فيضرورة النظر متحدثون على  وأكد أداة للحرب. ك

وضمان حماية أفضل  في ظلھا؛ ومبتكرة لمعالجة محدودية فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية
ھا.  وشددوا إلى فرص لتمكينالمرأة ل تحديات يتحول طرق؛ والتفكير في للنساء والفتيات في أوقات الطوارئ

إرساء أسس لئال تحول دون في مرحلة مبكرة،  اتثار االجتماعية والنفسية للصراعآلعلى ضرورة معالجة ا
 عات.المصالحة وإعادة بناء المجتمعات التي مزقتھا الصرا

 
  ي المنطقة العربيةفوالسالم واألمن ) بشأن المرأة 2000( 1325تنفيذ قرار مجلس األمن   -3

  عمال)أل) من جدول اج( 6(البند 
  

شاركت فيھا ، )2000( 1325حلقة نقاش حول قرار مجلس األمن لإلسكوا عقدت األمانة التنفيذية   -38
أمين عام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون و ،نسان في اليمنووزير حقوق اإل شؤون المرأة في فلسطين،زيرة و

.  ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسينوجامعة الدول العربية واألمانة التنفيذية عن ن ومتحدثو المرأة،
ً مت األمانة التنفيذية عرضقدّ ، E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/5(Part III)إلى الوثيقة  واستناداً  محتوى عن  شامالً  ا

تتضمن ھذه و  .المبادرات التي يمكن اتخاذھا لتنفيذهو ،بنوده ومدى تجاوب الدول العربية مع ،القرارھذا 
مكافحة العنف خاصة بسياسات ، وتطوير خطط عمل وطنية خاصة بقضايا المرأة واألمن والسالمالمبادرات 

أوضح  لدولة، أو خليط من ھذه الخيارات. لسياسات والتشريعات العامة لوإدراج ھذه القضايا في اضد المرأة، 
دور الخطط الخاصة بالمرأة واألمن والسالم في توفير األطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفلة من العرض 
وأكد  ما بعد النزاع. في فترة إحالل السالم واإلغاثة واإلعمار جھود إشراك المرأة في وفي تعزيز النزاع، 

تعزيز التعاون بين الدول المعنية مع اإلسكوا ومختلف الھيئات الدولية المختصة، لتمكين ھذه أھمية المتحدثون 
  الالزمة إلحقاق حقوق المرأة في ظل تلك الظروف. وضع التشريعات والُنظم المؤسسية الدول من 

  
مع مناسبة  تكونرؤية عربية ضرورة التوصل إلى األمانة التنفيذية تناولت في إطار حلقة النقاش، و  -39

لى .  وأكدت عبالنزاعات بشكل مباشرالمتأثرة الدول ملقاة على عاتق التحديات المع وأولويات المنطقة 
الھادفة إلى دعم جھود تطبيق السياسات وبرامج العمل الوطنية من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية ضرورة 

واختتمت مداخلتھا بالتأكيد   الصمود في وجه األزمات.التخفيف من آثار النزاع على المرأة ودعم قدرتھا على 
في معالجة قضايا المرأة النازحة تحت وأفضل الممارسات الناجحة التجارب طالع على االضرورة على 

  . النزاعات في مختلف دول العالم
  

َ عن عملية إعداد قدّ بدورھا،   -40 حول المرأة قليمية اإل االستراتيجيةمت ممثلة جامعة الدول العربية شرحا
مقدمة من الدول القترحات الم االعتبارفي التي أخذت والمتصلة بھا التنفيذية  عملالخطة عن و ،واألمن والسالم

 نفس ھي ،أربعة محاورتقع في خطة العمل أن لى إوأشارت بشأنھا.  األعضاء ومنظمات المجتمع المدني 
تلك مراحل جميع جراءات الواجب اتخاذھا في نص على اإلالتي يقع فيھا القرار؛ وأنھا ت محاور األربعةال

لفتت ممثلة الجامعة و . 2030-2015زمني الطار اإلمؤشرات محددة للمتابعة والتقييم ضمن  العملية؛ وتتضمن
  المعنية.الوطنية كافة الجھات ن تقديم تقارير دورية عن تنفيذ الخطة، وعقد اجتماع تنسيقي بي من المقّررلى أنه إ

  
مم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتطرقت مستشارة المشاركة السياسية لدى المكتب اإلقليمي لھيئة األ  -41

كانت ھذه الدول لو وحتى  ،جميع الدول العربيةفي  )2000( 1325ضرورة تنفيذ القرار لى إوتمكين المرأة 
الحكومة لى تجربة إشارت أو من النزاعات. الدول وقاية  يفھذا القرار أھمية نظراً إلى من النزاع، تعاني 

إقرار قوانين خاصة بحماية ، في قضايا المرأة اإلمارات العربية المتحدة الرائدة في مجالوكذلك  التونسية،
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منظور مراعية ل اتتشريعوضع لمشاركة في للى دعم البرلمانات إداعية أعقابه؛ النساء في أوقات النزاع و

  .االجتماعينوع ال
  

على تفعيل لى أن األردن شرع بالعمل إللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  ةعامال ةميناألوأشارت   -42
بالرغم من و . المعنية بمشاركة واسعة من كافة الھيئات والمؤسسات ،2010منذ عام  )2000( 1325القرار 
تدفق  نھام ،قضايا ناشئةمستجدات وأشارت ، 2012في عام  حماية النساء من العنفلة مسودة خطّ وضع 

ال سيما وأنه من ، عادة صياغة تلك الخطةإلالحاجة لى إ، إليه وتصدير اإلرھابالالجئين إلى األردن 
  .ھا باستمرارالخطط الوطنية وتحديثطوير تالضروري 

  
ذه ھ أنّ ، و)2000( 1325القرار معنية بالعربية كل الدول  لى أنّ إوأشار وزير حقوق اإلنسان في اليمن   -43

لى إتطرق وللمطالبة بحقوقھم اإلنسانية، من خرجوا إلى الشارع  تطلّعاتسُبل لتلبية بالبحث عن بدأت الدول 
ً كانت النساء في صدارة المطالبوالتي  ،2011اليمن منذ عام شھدھا التغييرات التي  لى أن غياب إين بھا، الفتا

بالتأكيد مداخلته  الوزيرتم تخاو . حراك الشعبير اليفجإلى تالحياة العامة ھو من أھم العوامل المؤدية المرأة عن 
ً إلى ، إلعادة السالمباعتباره أداة  )2000( 1325 القرارضرورة تنفيذ و ،المرأةعلى أھمية دور  إيالء داعيا
  محاوره األربعة.االھتمام الالزم ل

  
 )2000( 1325تطبيق القرار المتخذة لوقدمت وزيرة شؤون المرأة في فلسطين لمحة عن اإلجراءات   -44

تدرج س، مؤكدة أن دولتھا لصراعاتبشكل خاص، نظراً إلى أنھا ضحية دائمة ليخدم المرأة الفلسطينية الذي 
  المحافل الدولية. النتھاكاتھا لحقوق المرأة في لمقاضاة اسرائيل ستستند إليه وھذا القانون في تشريعاتھا الوطنية 

  
ليات الوطنية في مساعدة اآلالبالغ األھمية التنفيذية بدور األمانة المشاركون نّوه وفي نھاية الجلسة،   -45
على ضرورة وضع خطط وا أكدو . )2000( 1325القرار وتنفيذ الالزمة لحماية المرأة رادة السياسية حشد اإلل

على  ألھدافاذه ھقيق حوإيجاد التمويل الالزم لت ،وربطھا بأھداف التنمية المستدامة لتنفيذ ھذا القرارعمل 
األوضاع قياس أثر و ؛في تقييم آثار النزاع على المرأة العربية باالستمراروا أوص كما  المستوى الوطني.

بقضايا صلة أطر تشريعية وتنفيذية متما يلزم من وضع و بأسره؛على المجتمع التي تقاسيھا المرأة  ةاالقتصادي
في تحقيق المرأة على مشاركة و االجتماعيلى التماسك عميق عأثر لما لھذه القضايا من  ،األمن والسالم

أھمية ترسيخ الشراكة بين اإلسكوا وجامعة في بلدھا.  وشدد المشاركون على رخاء الستقرار واالوالسالمة 
مصلحة المرأة العربية من أجل تعزيز المؤسسات اإلقليمية والدولية سائر ھيئات األمم المتحدة والدول العربية و

  أوقات الحرب والسلم. في
  

  في مجال النھوض بالمرأة 2017-2016برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  -دال
  من جدول األعمال) 7(البند 

  
ً عن ، E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/6الوثيقة  إلى استناداً  التنفيذية، األمانةقدمت   -46  ھاعمل رنامجبعرضا

 ومؤشرات عةمتوقّ  إنجازات منفي ذلك ما يتضمنه  بما بالمرأة، النھوض مجال في 2017-2016لفترة السنتين 
ً تحّدثت و.  إنجاز وفي ضوء  المرأة لمركز المستقبلية إطارھا االستراتيجي من منظور الرؤيةعن أيضا

   .في الوقت الراھن العربية المنطقةصف بعت التي التحديات
  

عدة قضايا، منھا ب لمتعلقةوا ،للمركزالمتوقعة  اإلنجازات على الضوءبإلقاء األمانة التنفيذية عرض  بدأ  -47
؛ تعزيز قدرة الدول األعضاء على تصميم وتنفيذ سياسات وخطط شاملة تراعي منظور النوع االجتماعي
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التعاون بين الدول األعضاء لوضع وتنفيذ أطر عمل إقليمية بموجب أحكام االتفاقيات الدولية المعنية وطيد تو

الدول على إنشاء آليات مؤسسية لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في ھذه وتعزيز قدرة ؛ الجنسين بالمساواة بين
  عمليات صنع القرار. 

 
في مجال  2017-2016برنامج عمل اإلسكوا المقترح لفترة السنتين العرض على أن تنفيذ وأكد   -48

حسب  كلّ  ،مع الھيئات الوطنية للمرأة ومنظمات األمم المتحدة اتعتمد على الشراكي النھوض بالمرأة
من الشراكات تلك التي أبرمتھا اإلسكوا مع ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين  اختصاصه.  ومن أھم ھذه

  أجل تنفيذ مشروع حساب التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة.
  

اإلسكوا في مجال  نجاح تنفيذ برنامج عملالالزمة لعوامل الخارجية إلى الالعرض تطّرق كذلك،   -49
واتخاذ التدابير الالزمة ؛ مثل توفُّر اإلرادة السياسية لتعزيز دور اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة المرأة،

نھوض بالمرأة؛ لمواءمة القوانين والممارسات الوطنية مع االتفاقيات الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين وال
  والحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقھا في مجال المساواة.

  
الخدمات لالجتماعات الحكومية واجتماعات تقديم  ، بما فيھاعةعرض النواتج المتوقّ ذلك، تناول الك  -50

لة من وغير الدورية والمواد الفنية المموّ  الدوريةالدراسات والمنشورات إعداد و؛ الخبراء المعنية بالمرأة
إذا مراجعتھا و ،مخرجاتتحديد الالمرونة في اعتماد دت األمانة التنفيذية على ضرورة وأكّ  الميزانية العادية. 

  . لقضايا المستجدة التي تشھدھا المنطقةل على وجه السرعةاقتضى األمر من أجل االستجابة 
 

المعلومات بشأن أنشطة مركز المرأة المقّررة لفترة السنتين زيداً من مين حدثمتعدد من الالتمس و  -51
ً بالدراسة الصادرة عنه والمعنية بال2016-2017 ً خاصا كلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة.  ت، وأبدوا اھتماما

في الدول، ومقارنتھا  مع المؤسسات الوطنية المختصةالمتوفرة لديه واقترحوا على مركز المرأة تبادل البيانات 
شّح  أنّ إلى  األمانة التنفيذية لإلسكواة ممّثل تولفتبالبيانات المتوفرة في تلك الدول، بھدف قياس دقتھا.  

ھذه كان من الصعوبات الرئيسية التي برزت في مرحلة إعداد المعلومات والبيانات المتوفرة عن الدول 
بيانات فير تول زويدھا بكل ما تحتاج إليه من معلوماتتلمناشداً الدول األعضاء التعاون مع اإلسكوا ، الدراسة
 الفترات الزمنية. مختلف لذلك و ،على المستوى اإلقليميموّحدة 

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة للجنة المرأة -ھاء

  من جدول األعمال) 8(البند  
  

في بيروت، ما لم  2017ديسمبر كانون األول/للجنة المرأة في  لثامنةعقد الدورة ااتفق المجتمعون على   -52
وقد أبدت مندوبة فلسطين ترحيبھا بعقد الدورة في  تتقدم دولة أخرى من الدول األعضاء بطلب الستضافتھا. 

  . ذلكبالظروف ما سمحت إذا  فلسطين
  

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

  
 أعمال إضافية في إطار ھذا البند. ةلم ترد أي  -53
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  بعةدورتھا السافي اعتماد توصيات لجنة المرأة   -زاي

  من جدول األعمال) 10(البند 
  

 بعد إجراء التعديالت الالزمةأقّروھا والتي خلص إليھا االجتماع التوصيات استعرض المجتمعون   -54
  بين الجنسين.  عدالةإعالن مسقط حول ال وااعتمد، كما عليھا

  
 ً   تنظيم الدورة  -ثالثا

 
  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف

  
، وذلك سلطنةالكريمة من باستضافة  ، ُعمان،في مسقط ة المرأة في اإلسكوا دورتھا السابعةعقدت لجن  -55

  جلسات.على أربع ھذه الدورة  أعمالوقد توزعت .  2016يناير /كانون الثاني 21و 20يوَمي 
  

 االفتتاح  -باء
  

 افتتاح في كلمة لإلسكوا، التنفيذية ينةواألم المتحدة لألمم العام األمين وكيلة خلف، ريما الدكتورة ألقت  -56
 ألعمال تھاعاير حسنل مانعُ  سلطنة إلى الشكرب توتوجھ حضور،بال فيھا ترحب ،المرأة للجنة ةبعالسا الدورة
 صوت إسماع منه الھدف إقليمي منبر ھي ،سنتين كل نعقدت التي ،المرأة لجنة دورات أن إلى أشارتو  .الدورة
 الدول بذلتھا التي حثيثةال بالجھود التنفيذية األمينة وأشادت  المحقة. قضاياھا بشأن والتداول ،العربية المرأة
 حق مجرد ليست المساواة أن على مشددة ،الجنسين بين المساواة مفھوم لتكريس اإلسكوا في األعضاء العربية
 فيھا واجتماعية اقتصادية ضرورة ھي بل يھا،لع بھا ُيتفّضل ِمّنة وال للمرأة، منحه على الشرائع تنص إنساني
   بأسره. مجتمعال خير

  
 العربية المرأة بأوضاع تعصف ال زوابع خضمّ  في غارقة المنطقة أنّ  لىإ خلف الدكتورة أشارتو  -57

 عبثيةال حروبال عن حدثتتو  شيخاً. أو طفالً  امرأة، أو الً رج أكان سواء ،عربي إنسان لك حياةب بل فحسب،
 إلى أشارتو  ضحاياھا. أولى من والسلم، الحرب أوقات في حقوقھن ُتنتھك اللواتي ،والفتياتُ  النساءُ  تبقى التي
ً  األكثر صورال بعض  تشردالو سرواأل المعيل فقدانو قتلال عليھا يھيمن التيو النساء لھا تتعرض تيلا إيالما

 يف المرأة ضد التمييز أشكال شتى خلف الدكتورة تغفل ولم  .الكرامة ودوس العرض وانتھاك غتصاباالو
 لمؤسساتا أو الشارع أو البيت في للعنف ھاتعرض خالل منو والممارسات، القوانين في وذلك ،السلم أوقات

ً  ،ظلم من الفلسطينية المرأة قاسيهت بما رةمذكّ  ،الرسمية  وستين ثمانية قبل فلسطين احتالل منذ اآلخر، تلو يوما
   عاماً.

  
 ناجحة محاوالت ھناك أن خلف الدكتورة أكدت منطقتنا، تعيشه الذي األليم الوضع من الرغم علىو  -58

 في حقھا نيل باتجاه خطوة السعودية المرأة خطت فقد  .مشجعة إنجازات عديدة عربية بلدان سجلت إذ للتغيير،
 جائزة حصدت التي التونسي الوطني الحوار رباعية في بكفاءة التونسية المرأة وشاركت ؛السياسية المشاركة

 كانت التي ،اليمنية المرأة جلستو ؛الديمقراطية إلى السلمي االنتقال في لدورھا تقديراً  2015 لعام للسالم نوبل
 ،بجدارتھا ،المصرية المرأة وحققت ؛الوطني الحوار في المتحاورين بين اليمن، في الشعبي الحراك طليعة في

 ً  الترشح سنّ  خفض عدب الُعمانية ةللشاب السياسية المشاركة آفاق تعّززتو ؛النيابية االنتخابات في نجاحا
   السياسية. للمناصب
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 النھوض سبيل في للعمل سانحة فرصةً  2030 لعام المستدامة التنمية خطة في خلف الدكتورة رأتو  -59

 والمرأة الرجل بين والمساواة جھة، من ،التنمية مكاسب بين الترابط عالقة أيضاً، ھي ،رسخت أنھا بما بالمرأة،
 بھا، وتلتزم األھداف ھذه ترعى التي الدولية المنظومة من اً جزء باعتبارھا اإلسكوا، أن وأكدت  .ثانية جھة من

 على شددتو  .ھامستويات جميع على الجنسين نبي المساواة لتعزيز وبرامج واستراتيجيات سياسات توضع
 اإلقليمية والخطط االستراتيجيات ووضع الخبرات لنقل األعضاء الدول مع العملب المتواصل اإلسكوا التزام

ً  وذلك والوطنية،    المرأة. وتمكين الجنسين بين المساواة وھو ،المشترك لھدفل تحقيقا
  

 رحب افتتاحية كلمة ،ُعمان في االجتماعية التنمية وزير الكلباني، سيف بن سعيد بن محمد الشيخ ألقىو -60
 العراق وشكر المرأة، لجنةل السابعة دورةال أعمال ستضافةال بلده ةسعاد عن وأعرب ،الكريم بالحضور فيھا
 من الدؤوب عملھم على اإلسكوا وفريق خلف لدكتورةل امتنانه عن أعربو ،السادسة الدورة رئاسة توليه على
 أنواع كافة وإزالة ،الجنسين بين والشراكة التكافؤ تحقيق على بالده حرص أكدو  .الحالية الدورة إنجاح أجل

ً  ذلكو ،المستدامة التنمية في اإليجابية مساھمتھا يكفل نحو على ھاتمكينو ة،المرأ ضد التمييز  دستور مع تماشيا
ً  دولة،ال   مانية.العُ  والقوانين التشريعات في الواردة الجنسين بين المساواة وجهأ من العديد على الضوء مسلطا
 األمر ،العامة الحياة ميادين ومختلف واالقتصاد سياسةال في ُعمانيةال المرأة مشاركة زيادة لىإ الوزير لفتو

 السلطنة قيصدبت نوه كما  الصحية. المؤشرات تحّسن لىإو ،اإلناث بين األمية ةنسب انخفاض إلى ىأدّ  الذي
   .سيداو تفاقيةا لىإ امھاانضمو ية،الدول واالتفاقيات المعاھدات من عدد على

  
 بلدانال في المرأة بھا تمر التي باألوضاع الشديد السلطنة اھتمام الكلباني الشيخ أكد كلمته، ختام فيو  -61
 الحثيث العمل ضرورة على اً شّددم ،المسلحة اعاتزالن مناطق في أو االحتالل نير تحت كانت سواء ،عربيةال

 خالل من المساعي ھذه نجاح فرص تعزيزو لأللفية، اإلنمائية واألھداف بيجين عمل منھاج أھداف لتحقيق
  والدولية. واإلقليمية المحلية الجھود تضافر

  
رئيسة الدورة السادسة للجنة المرأة، وممثلة العراق  ،السيدة مي شھاب النعيميتھا، توجھت وفي كلم  -62
الدورة  الستضافتھاشكرت الكويت ، كما فعاليات الدورة السابعة للجنة المرأةحتضانھا مان العُ إلى شكر بال

األعضاء وأكدت أھمية التعاون بين الدول  برئاسة العراق.  2013/ديسمبر كانون االولالتي ُعقدت في السادسة 
تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة و التي تعترض تقّدمھا،تذليل الصعاب و ،المرأةلنھوض بواقع من أجل ا
  المجاالت.

  
 الوطنية هوزاراته وآلياتعن طريق  ،العراقضطلع به يذي ال إلى العمل الدؤوبالسيدة النعيمي ولفتت   -63

قضايا و االجتماعيالنوع ، وتعميم مراعاة منظور وتمكينھاھا النھوض بالمرأة وعم قضايا لد ،لمرأةالمعنية با
الخطة الوطنية لتطبيق أقّر وھا؛ مناھضة العنف ضدة ولنھوض بالمرأل وطنية استراتيجياتوضع .  فقد المرأة

 20بيجين+عمل عالن ومنھاج إتنفيذ حول لتقرير الوطني اأعّد كما ؛ )2000( 1325من الدولي قرار مجلس األ
بھدف ھا العراق أقرّ  استراتيجياتعدة إلى ولفتت  . 2015 حول خطة التنمية لما بعد عامتقارير غيره من الو

لتمكين المرأة وأشارت إلى التدابير المتخذة  استراتيجية التخفيف من الفقر.  ھمھالعل أ ،واقع المرأةباالرتقاء 
 ً ا) آلية الحصص (الكوتخالل اعتماد من تمكينھا من المشاركة، وذلك لالمالئمة ر الظروف يوفتمثل ، سياسيا

 امرأة من دون  22فباإلضافة إلى انتخاب   .للنساء من مقاعد البرلمانفي المائة  25نسبة تخصيص و
اليوم في مجلس النواب رفع عدد المقاعد التي تشغلھا نساء تطبيق نظام الحصص، أدى اعتماد ھذا النظام إلى 

   . اً مقعد 328من أصل  مقعداً  83 إلى
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عصابات إلى ما يتعرض له المواطنون، والنساء واألطفال خاصة على أيدي  مندوبة العراق ونوھت  -64

ً آمعالجة للعمل لالحكومة  األمر الذي ألزم . 2014 /يونيوداعش االرھابية منذ حزيران  مافيثارھا وخصوصا
زمة المالية التي يمر بھا العراق نتيجة األمع  وتزامن ھذا، واالقتصادية واالجتماعيةيتعلق بالجوانب النفسية 

ً والتي أدت ا نخفاض سعر النفطإ العراق  التزاماتلى وجود حالة من التقشف أثرت سلباً على سير تنفيذ عالميا
مسيرة أن على السيدة النعيمي في ختام كلمتھا، شددت و في مجال النھوض بالمرأة وتمكينھا في المجتمع. 

 اً تطوركلل بالنجاح ما لم تشھد المجتمعات العربية الرجل لن تتوبين  ھاوتحقيق المساواة بينالمرأة حقوق إعمال 
 ً ً اجتماعيحقيقيا وتبادل شاور تالتعاون وال ستمرما لم يوالجھات المعنية،  جميع تكاتفاً، وما لم توثقافي ا

في للّجنة الدورة السادسة  منذباالنجازات التي تحققت شادت وأ  .الدول العربيةفي ما بين المعلومات والخبرة 
الدورة  نّ أتامة بال ثقتھامبدية  ،الدولية حول أوضاع المرأةوالقوانين وإعداد التقارير الوطنية سّن الخطط ورسم 

ً ستثمر خططالسابعة    أحرزتھا الدول لغاية اليوم. نجازات التي وّطد اإلتسوفعالة  ا
  

  الحضور  - جيم
  

بالمرأة عنية عن اآلليات الوطنية والوزارات والمجالس واللجان المون ممثلت وشارك في الدورة ممثال  -65
ممثلون وممثالت عن البرامج  ،بصفة مراقب ،شاركو خبراء حكوميين. وصفھم جميع البلدان العربية، بفي 

منھا دولية ة، الحكوميالحكومية وغير المنظمات ؛ وعن الوالوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة
.  كما شارك ممثلون عن مجموعة من الھيئات دة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعيمعتمَ ال ،قليميةاإلو
لجھات المانحة الوطنية اوقضايا المرأة؛ ومراكز األبحاث الناشطة في ؛ قليميةاإلوطنية والشبكات الو؛ حكوميةال

 .باإلضافة إلى خبراء واستشاريين وأكاديميين ؛الثنائية والمتعددة األطراف ،واإلقليمية
 

  انتخاب أعضاء المكتب  -دال
  

من النظام الداخلي لإلسكوا على أن "تتولى الدول األعضاء رئاسة الھيئات الفرعية  18تنص المادة   -66
بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة، وتنتخب تلك الھيئات سائر 

رئاسة الدورة السابعة أعضاء مكاتبھا ما لم تقرر اللجنة غير ذلك".  وعمالً بھذه المادة، تولت سلطنة عمان 
ً لدولة العراق التي تولت رئاسة الدورة السادسة من تاريخ انعقادھا في  كانون  4للجنة المرأة، خلفا

.  وانتخبت اللجنة 2016 يناير/الثانيكانون  20في  بعة، وحتى تاريخ انعقاد الدورة السا2013األول/ديسمبر 
مقررة الكويت نائباً ثانياً لھا، وممثلة دولة ممثلة دولة فلسطين ئيس، ونائباً أوالً للردولة العراق ممثلة باإلجماع 

 للدورة.
  

  جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -ھاء
  

أقرت لجنة المرأة في اإلسكوا في جلستھا األولى جدول األعمال بصيغته المعروضة عليھا والواردة في   -67
  . E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/L.1الوثيقة 

  

  .افتتاح أعمال الدورة -1  
 .انتخاب أعضاء المكتب -2  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. -3  
  التقدم الُمحرز في مجال النھوض بالمرأة: -4  

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنھوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات   (أ)   
  ؛الصادرة عن لجنة المرأة في دورتھا السادسة
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منظومة األمم جھود اإلسكوا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق    )ب(    

  وتعميم التجربة على الدول األعضاء؛ المتحدة
  

اإلجراءات التي اتخذتھا الدول األعضاء في مجال النھوض بالمرأة تنفيذاً لتوصيات لجنة    (ج)    
  المرأة في دورتھا السادسة.

 
  دولية:قضايا  -5  

  
 ؛20نظرة مستقبلية حول تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين في ظل مراجعة بيجين+   (أ)   
  .2030التنمية المستدامة لعام وتمكين المرأة في خطة المساواة بين الجنسين    (ب)    

  
  قضايا إقليمّية:  -6  

  
  إلى العدالة في المنطقة العربية؛ حق النساء والفتيات في الوصول   (أ)    
  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنزاعات على المرأة في المنطقة العربية؛   (ب)    
  بشأن المرأة والسالم واألمن في المنطقة العربية. )2000( 1325تنفيذ قرار مجلس األمن   (ج)    

  
  في مجال النھوض بالمرأة. 2017-2016برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -7  

  
  انعقاد الدورة الثامنة للجنة المرأة.موعد ومكان   -8  

  
  ما يستجد من أعمال.  -9  

  
  لجنة المرأة عن دورتھا السابعة.   توصياتاعتماد   -10  

  
  الوثائق  -واو

  
  ة.بعھذا التقرير قائمة بالوثائق التي استعرضتھا لجنة المرأة في دورتھا الساالثاني من  ترد في المرفق  -68
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  المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

البلدان األعضاء في اإلسكوا  - ألف
 

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  سلمى النمسالسيدة 
  األمينة العامة

  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
 

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيدة أحالم سعيد اللمكي
  إدارة البحوث والتنمية ةمدير

  النسائي العاماالتحاد 
  

  مملكة البحرين
  

  السيدة بھيجة محمد الديلمي
  إدماج احتياجات المرأة في التنمية ةمستشار

  المجلس األعلى للمرأة
 

  الجمھورية العربية السورية
  

  السيدة ھديل األسمر
  رئيسةال

  الھيئة السورية لشؤون األسرة والسكان
 

  السيدة رنا خليفاوي جزائرلي
  األسريةمديرة القضايا 

  الھيئة السورية لشؤون األسرة والسكان
 

  جمھورية السودان
  

  مشاعر أحمد األمين الدولب  السيدة
  وزيرة الرعاية والضمان االجتماعي 

  
  السيدة منازل الشريف حسن

  نائب مدير اإلدارة العامة للمرأة واألسرة
  وزارة الرعاية والضمان االجتماعي

 
  جمھورية العراق

  
  مي شھاب أحمد النعيمي ةالسيد

  يةثان ةسكرتير
  وزارة الخارجية العراقية

  
  سلطنة ُعمان

  
  محمد بن سعَيد بن سيف الكلباني السيد

  وزير التنمية االجتماعية
 

  زكية بنت حمدان الفارسيةالسيدة 
 مستشارة الوزير لشؤون جمعيات المرأة

 وزارة التنمية االجتماعية
 

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

 
  لبيبة بنت محمد المعوليةالسيدة 

 خبيرة شؤون المرأة بمكتب سعادة وكيل الوزارة
  وزارة التنمية االجتماعية

 
  صحيحة بنت مبارك العزريةالسيدة 

 دة للتنمية األسريةالمديرة العامة المساعِ 
  وزارة التنمية االجتماعية

 
  محمد عبده الزغيرالسيد 

 خبير شؤون الطفولة بالمديرية العامة للتنمية األسرية
  وزارة التنمية االجتماعية

 
  جميلة بنت سالم جدادالسيدة 

 مديرة دائرة شؤون المرأة
  وزارة التنمية االجتماعية

 
 أحمد بن حميد الصارخيالسيد 

  مان السلطانيةشرطة عُ 
  اإلدارة العامة للعمليات

 
  بنت إبراھيم الھنائية فاطمةالسيدة 

 مديرة دائرة صحة المرأة والطفل
  وزارة الصحة

 
  جمعة بن سعيد الحبسيسيدة ال

 مدير مكتب أمن وزارة التنمية االجتماعية
 وزارة التنمية االجتماعية
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  (تابع) سلطنة ُعمان
  
  يونس بن خلفان المعشريسيد ال

 مدير دائرة االعالم والعالقات العامة
 االجتماعيةوزارة التنمية 

 
  علي بن خميس اليحيائي سيدال

 مدير مساعد لدائرة الشؤون المالية 
  وزارة التنمية االجتماعية

 
  عبدهللا بن محمد الزدجالي سيدال

 مدير مختص
  وزارة التنمية االجتماعية

 
  العزيز بن سليمان البلوشي عبد سيدال

 المدير المساعد بدائرة الشؤون اإلدارية
  االجتماعيةوزارة التنمية 

 
  حنان بنت ھالل البوسعيدية سيدةال

 المديرة المساعدة بدائرة شؤون المرأة
 وزارة التنمية االجتماعية

 
  فاطمة بنت محمد الھاشمية سيدةال

 رئيسة قسم التوعية والتثقيف  بدائرة شؤون المرأة
 وزارة التنمية االجتماعية

 
  سالم بن عبدهللا الكاسبي السيد

 بدائرة النقلياترئيس قسم الحركة 
  وزارة التنمية االجتماعية

 
  عايدة بنت ناصر السيابية سيدةال

 رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون المرأة
 وزارة التنمية االجتماعية

 
  أحمد بن حميد البادي  سيدال

 رئيس قسم برامج الطفولة
 وزارة التنمية االجتماعية

 
  كاملة بنت عبدهللا الھشامية سيدةال

 تماعية بدائرة شؤون المرأةأخصائية اج
 وزارة التنمية االجتماعية

 
  فھد بن يوسف األغبري سيدال

  أخصائي اتفاقيات دولية
 وزارة التنمية االجتماعية

  
 

  فوزية بنت محمد المعمرية سيدةال
  كاتبة تنسيق ومتابعة

 وزارة التنمية االجتماعية
 
  عايدة بنت علي الفارسية سيدة ال

 منسقة
 االجتماعيةوزارة التنمية 

  
  دولة فلسطين

  
  ھيفاء فھمي اآلغاالسيدة 

 وزيرة شؤون المرأة 
  

  السيد حنا جورج نخلة
  الوزارة مستشار

  وزارة شؤون المرأة
  

 دولة الكويت
  

  السيدة سعاد عبد الوھاب العبد الرحمن
  مستشارة لجنة شؤون المرأة

  
  السيدة بدرية نوار مھند جابر

  منسقة وزارة التربية
  المرأة ومجلس الوزراءلجنة شؤون 

  
  السيدة نسيمة الغيث

  منسقة لجنة شؤون المرأة
  

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيد فادي كرم
  األمين عام 

  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
 

  جمھورية مصر العربية
  

  نجالء محمد العادليالسيدة 
  مدير عام التعاون الدولي
  المجلس القومي للمرأة

  
  جيھان أحمد توفيقالسيدة 
  إدارة الھيئات الدولية ةمدير

  المجلس القومي للمرأة
  
  
 



-23-  

  

 المملكة العربية السعودية
  

  السيدة لطيفة بنت سليمان أبونيان
  وكيلة وزارة الشؤون االجتماعية المساعدة

  لشؤون األسرة   
  وزارة الشؤون االجتماعية

 
  السيدة نورا سليمان السبتي

  بمراكز التنميةمنسقة األقسام النسائية 
  

  السيدة مشاعل بنت خالد السناني
  مستشارة قانونية

  
  الجمھورية اإلسالمية الموريتانية

 
  عبد الرحمن سيدي يحي السيد محمد محمود ولد

  أمين عام وزارة الشؤون االجتماعية 
  والطفولة واألسرة   

  الجمھورية اليمنية
  

  عز الدين األصبحيالسيد 
 وزير حقوق اإلنسان

  
  السيد طالل محمد علي الحرازي

  المسؤول المالي واإلداري
  سفارة الجمھورية اليمنية لدى سلطنة ُعمان

 
  السيد نبيل محمد علي الضلعي
  رئيس قسم التوثيق والمعلومات

  مھورية اليمنيةجسفارة ال
  
  
  
  
  

 المتخصصة والھيئات التابعة لألمم المتحدةالوكاالت   -باء

  ھيئة األمم المتحدة للمرأة
  

  السيدة سالي المھدي
  مستشارة المشاركة السياسية

  المكتب اإلقليمي للدول العربية 
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

 
 اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

  
  السيدة لينا القدوة
  أخصائية برامج

  مانالمكتب اإلقليمي للدول العربية في عُ 
  

  صندوق األمم المتحدة للسكان
  

  السيد آسر أحمد طومسون
  ممثل

  المكتب شبه اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي
  مسقط، سلطنة ُعمان

  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
  

  مارتينيالسيدة مليكة 
  الخبيرة اإلقليمية للتنمية الريفية

  المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  
  منظمة األمم المتحدة للطفولة

  
 السيد أسامة مكاوي خوجلي 

   يونيسفالممثل 
  روي، سلطنة ُعمان

  
  المنظمة الدولية للھجرة

  
  السيدة كارميال جودو

 قليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا المديرة اإل
  القاھرة، جمھورية مصر العربية
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  المنظمات اإلقليمية -جيم

  الدول العربيةجامعة 
  

  السيدة مي علي أحمد
  مرأةالملف  ةمسؤول

  إدارة المرأة واألسرة والطفولة
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  
  منظمة التعاون اإلسالمي 

  
  بو بكري مايغاسيد ال

  اإلدارة العامة للشؤون الثقافية واالجتماعية وشؤون األسرة
  أخصائي 

  األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
  جدة، المملكة العربية السعودية

  

  المنتدى العربي الدولي للمرأة
  

  م الكيالنيالسيدة ھيفا فاھو
  المنتدى رئيسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المنظمات غير الحكومية الدولية  -دال
 

  مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة 
  

  إليز بيك - السيدة نورا
  مديرة برنامج رئيسية

  رام هللا، فلسطين

  
   األلمانية للتعاونالمؤسسة 

  
  السيد محمد كوالك

  منسق مشاريع
  الصندوق اإلقليمي المفتوح لمنطقة الشرق األوسط 

  وشمال أفريقيا   
 ان، األردنعمّ 
  

  خبراءال  -ھاء
  

  السيدة ھانيا محمد شلقامي
   ةباحث ةأستاذ

  مركز البحوث االجتماعية 
  في القاھرة  الجامعة األمريكية

  
  السيدة آن الميال 

  سفيرة قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين 
  إدارة الشؤون السياسية

  وزارة الشؤون الخارجية
  فنلندا

 
 السيدة ميريم صفير

  مساعدة المديرة
 معھد الدراسات النسائية في العالم العربي

  اللبنانية األمريكيةالجامعة 
   بيروت، الجمھورية اللبنانية

  
  

  السيدة نعمة بنت جميل البوسعيدية 
  عضوة مجلس الشورى 

 سلطنة ُعمان
 

  السيدة بدر بن سيف الحوقاني
  مديرة مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة 

  وزارة العدل
  ُعمانسلطنة 

  
  السيدة حليمة بنت يوسف الوھيبية

 دائرة االحصاءات المجتمعيةالقائمة بأعمال  
  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

  سلطنة ُعمان
  

  السيدة نصراء بنت صالح النعمانية
  محاسبة في قسم متابعة المشاريع بالمديرية العامة للشؤون 

 االدارية والمالية   
    وزارة اإلعالم
 سلطنة ُعمان
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 المدني المجتمع  - واو

  إيمان بنت راشد الغافرية السيدة 
 دارةاإلرئيسة مجلس 

  جمعية المرأة العمانية بمسقط
 

  ناشئة بنت سعود الخروصية السيدة 
  جمعية المرأة الُعمانيةو عضوة مجلس الدولة

  مسقط، ُعمان
  
 

  بنت سلوم الشكيريةحميدة السيدة 
  للقروض ودراسات الجدوى  ةمساعد ةعام ةمدير

 صندوق رفـد
 سلطنة ُعمان

 
  المجيد الزدجالية شذى بنت عبدالسيدة 

 مديرة إدارة المعلومات والبحوث
  طنية لحقوق االنساناللجنة الو

ُعمانسلطنة 
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  الثانيالمرفق 
  

  قائمة الوثائق
  

  العنوان  البند الرمز

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/INF.1   مذكرة توضيحية  

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/L.1 3  جدول األعمال المؤقت والشروح  

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/L.2 3  تنظيم األعمال  

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/3 4  التقدم المحرز في مجال النھوض بالمرأة 

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/3(Part I) 4 (أ)   تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنھوض بالمرأة في إطار برنامج
عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في 

  دورتھا السادسة

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/3(Part II) 4 (ب)   جھود اإلسكوا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين
وتعميم التجربة  منظومة األمم المتحدةالمرأة على نطاق 
  على الدول األعضاء

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/4 5   دوليةقضايا  

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/4(Part I) 5 (أ)   نظرة مستقبلية حول تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين في
  20مراجعة بيجين+ظل 

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/4(Part II) 5 التنمية وتمكين المرأة في خطة  المساواة بين الجنسين  )(ب
  2030لعام  المستدامة

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/5 6   إقليميةقضايا  

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/5(Part I) 6 (أ)   المنطقة إلى العدالة في  في الوصولالنساء والفتيات حق
  العربية

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/5(Part II) 6 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنزاعات على المرأة   )(ب
  في المنطقة العربية

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/5(Part III) 6 بشأن المرأة  )2000( 1325تنفيذ قرار مجلس األمن   )(ج
  في المنطقة العربية والسالم واألمن

E/ESCWA/ECW/2015/IG.1/6 7   في مجال  2017- 2016لفترة السنتين المقترح برنامج العمل
  النھوض بالمرأة

  


