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 آسيا )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 
 لجنة المرأة

 الدورة الثامنة
 7102تشرين األول  5-4بيروت، 

 
 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 

 من أهداف التنمية المستدامة 5الهدف 
 

  المساواة بين الجنسيناللجنة الفرعية المعنية بقضايا دعم أنشطة 
 6102-6102لفترة اوأهداف التنمية المستدامة في 

 

 زـموج
 

ة المستدامة وأهداف التنمي بقضايا المساواة بين الجنسيناللجنة الفرعية الحكومية الدولية المعنية تضم  
المرأة. ممثلي اآلليات الوطنية العربية المعنية بكبار في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 لجنة المرأة التابعة لإلسكوا في دورتها السابعة، التي ُعقَدت في مسقط في من بناء على طلب وقد ُشكلت 
الدور الذي تضطلع به اآلليات الوطنية أهمية من هذا الطلب  نطلق. وي7102كانون الثاني/يناير  70و 71

 . 7101العربية المعنية بالمرأة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 

بناء  ، وتسهيلهو تشجيع التكامل وتوافق اآلراء على المستوى اإلقليمي الفرعيةوالهدف من اللجنة  
من أهداف التنمية المستدامة  5الهدف  تنفيذالقدرات وتوليد المعارف، ورصد ومتابعة ومراجعة عمليات 

اف التنمية أهدأن بشالمساواة بين الجنسين. وتسترشد اللجنة الفرعية في عملها باستراتيجية اإلسكوا ب المعني
االستراتيجي وخطة العمل اإلقليميين لتنفيذ إعالن القاهرة بشأن خطة التنمية للمرأة  المستدامة، وباإلطار
لدعم وشركاؤها اإلسكوا بها  تضطلعا. وتستعرض هذه الوثيقة األنشطة التي 7105العربية لما بعد عام 
 اللجنة الفرعية.وبناء قدرات أعضاء 
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 مقدمة

أوصت الدول األعضاء المشاركة في الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية  -0
 ،ة بالمرأةاآلليات الوطنية المعني كبار ممثليلغربي آسيا )اإلسكوا( بتشكيل لجنة فرعية حكومية دولية تتألف من 

، وتلبية 7101خطة التنمية المستدامة لعام في الجنسين النواحي المتعلقة بالمساواة بين كلف بمتابعة تنفيذ تو
 المعني 5احتياجات الدول األعضاء في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف 

اتها، ومهماتها واختصاصالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن تشكيل اللجنة، ب
 .ألعضائهاوبناء القدرات لتوفير الدعم وشركاؤها اإلسكوا  بها تضطلعاواألنشطة التي 

 معلومات أساسية  -أوالا 

لسابعة، مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الدول اتخذت لجنة المرأة التابعة لإلسكوا، في ختام دورتها ا -7
 :ما يلي بشأن اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة األعضاء، من بينها

تفعيل دور اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين  -"
؛ وقيادة عملية توحيد الجهود المبذولة على 7101الجنسين، والمندرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 

الوطنية، وسياسات الرصد  المستويين الوطني واإلقليمي من أجل تحقيق هذه األهداف؛ ووضع الخطط
 اعات؛في جميع القط المساواة بين الجنسينوالمتابعة، وآليات تجميع المؤشرات، الرامية إلى ضمان إدماج 

تشكيل لجنة فرعية مؤلفة من أعضاء لجنة المرأة في اإلسكوا ُتعنى بمتابعة تنفيذ الجوانب المتعلقة  -
 ".7101لعام بالمساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة 

ما يلي بشأن  كما وجهت لجنة المرأة مجموعة من التوصيات إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا، من بينها -0
 :اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة

، 7101العمل مع اآلليات الوطنية للمرأة على وضع خطط وطنية لتطبيق خطة التنمية المستدامة لعام "
قليمية الهادفة إلى تنفيذ هذه الخطط؛ وضمان اتساق األهداف المرتبطة وتوحيد المسارات الوطنية واإل

بالمساواة بين الجنسين مع كافة االلتزامات الدولية، ال سيما إعالن ومنهاج عمل بيجين؛ وتوفير الدعم 
 "الفني والتقني الالزم؛ وإعداد دراسات حول هذا الموضوع.

ا المساواة بين بقضايطلق عليها اسم "اللجنة الفرعية المعنية التي أ تشكيل اللجنة الفرعيةب قامت اإلسكواو -4
، يةالفرع ة اللجنةأمانبوصفها المسؤولة عن مهام عملت اإلسكوا، ومن ثم ، وأهداف التنمية المستدامة" الجنسين

تنفيذ ها من نلتمكيللجنة الفرعية دعم توفير الوبالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية، على 
أهداف التنمية المستدامة والنهوض من  5الهدف توليد المعرفة حول ل. وأولت اهتماماً خاصاً المهام المتوقعة منها

بالمرأة في المنطقة العربية، وتعزيز قدرات أعضاء اللجنة الفرعية دعماً لجهودهم في مواءمة االستراتيجيات 
متصلة ال لمساواة بين الجنسينالمتعلقة باوكذلك الغايات  ،والغايات المتصلة به 5مع الهدف والسياسات الوطنية 

 .هاورصد التقدم المحرز نحو تحقيق ،بأهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة
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 المعنية اللجنة الفرعية  مجاالت العمل الرئيسية واختصاصات  -ثانياا 
 وأهداف التنمية المستدامة  بقضايا المساواة بين الجنسين

 مجاالت العمل الرئيسية   -ألف

الذي ، (7102آذار/مارس  0-7)بيروت،  في االجتماع التحضيري اإلقليمي العربي للجنة وضع المرأة -5
، ناقش كبار ممثلي اآلليات الوطنية جامعة الدول العربيةاإلسكوا وبالشراكة مع  نظمته هيئة األمم المتحدة للمرأة

سة حول وأهداف التنمية المستدامة في جل بقضايا المساواة بين الجنسينة بالمرأة دور اللجنة الفرعية المعنية المعني
". المساواة بين الجنسينمن منظور مراٍع العتبارات  7101"تعزيز األدلة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

ا الركائز األساسية لعمل اللجنة الفرعية: المعرفة وبناء وحدد المشاركون في الجلسة المجاالت التالية باعتباره
 القدرات؛ وصياغة السياسات؛ وتبادل المعرفة والتنسيق. 

 االختصاصات  -باء

 وعرضتها على الدول األعضاء للموافقة عليها. هاختصاصاتااإلسكوا  وضعتبعد تشكيل اللجنة الفرعية،  -2
تعيين أعضاء رفيعي المستوى في اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة ليمثلوا مؤسساتهم في  إلى هذه الدولكما طلبت 

االختصاصات أسلوب عمل اللجنة الفرعية، وأدوارها ووظائفها الرئيسية، بما فيها تحسين  وتحدداللجنة الفرعية. 
وبخطة عام المستدامة ف التنمية من أهدا 5الفجوات المعرفية المتصلة بالهدف  ومعالجة المعرفة الفنية، وتحديد

 :مستدامةوأهداف التنمية ال بقضايا المساواة بين الجنسينالمعنية وفي ما يلي اختصاصات اللجنة الفرعية  .7101

ا بقضايتزويد الدول األعضاء باألدوات والمهارات الالزمة لصياغة السياسات والخطط المتعلقة  )أ(
 ؛ 7101ومراجعتها بهدف تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  المساواة بين الجنسين

نفيذ قياس التقدم المحرز في تب الخاصةتعزيز آليات التنسيق لتحديد واختيار المؤشرات الوطنية  )ب(
 من أهداف التنمية المستدامة؛  5الهدف 

 ؛ إعداد التقاريرتعزيز القدرات الوطنية في الرصد وجمع البيانات ألغراض  )ج(

 7101في خطة عام  بقضايا المساواة بين الجنسينالمتعلقة الغايات وضع خارطة طريق تجمع  )د(

زيز ، وتععددة التخصصات، بهدف تسهيل جهود التنفيذ والمراجعةمت مجموعاتوالمؤشرات المتصلة بها ضمن 
 إمكانية المقارنة بين المؤشرات الوطنية؛

 ؛ الخبرات وأفضل الممارسات للنهوض بالمساواة بين الجنسينوالمعرفة مبتكرة لتبادل إقليمية إنشاء آليات  (ه)

صياغة توصيات لتحسين وضع المرأة في المنطقة، وتعزيز الدور القيادي للمرأة في دفع النمو  )و(
 المستدام والشامل للجميع؛

لخطة  لجنسينبين ا بقضايا المساواةتنفيذ البعد المتعلق  ومراجعة تنسيق الجهود المبذولة في متابعة )ز(
 على المستويين الوطني واإلقليمي. 7101عام 
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  بقضايا المساواة بين الجنسينالمعنية تكوين اللجنة الفرعية   -ثالثاا 
 وأهداف التنمية المستدامة

كبار  رؤساء أووأهداف التنمية المستدامة  بقضايا المساواة بين الجنسينالمعنية تضم اللجنة الفرعية  -2
بالمساواة بين  المعني 5التي تعمل على تنفيذ الهدف في الدول األعضاء، وممثلي اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 

إلى يلها وتحو، بقضايا المساواة بين الجنسينأهداف التنمية المستدامة والغايات المتصلة  وغيره منالجنسين، 
اللجنة الفرعية ضمن والية اإلسكوا وبرنامج عملها. وقد استفادت اإلسكوا أهداف وطنية )ومحلية(. وتندرج أمانة 

 من شراكتها مع جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة إلتاحة االستفادة القصوى ألعضاء اللجنة الفرعية
  .وتنفيذ انشطتها

دولة عضواً  02ممثلين عن تألف من تاللجنة الفرعية  ، كانت عضوية7102وبحلول شهر آب/أغسطس  -8
األردن؛ اإلمارات العربية المتحدة؛ البحرين؛ تونس؛ الجمهورية العربية السورية؛ : هي التالية في اإلسكوا

 السودان؛ العراق؛ ُعمان؛ فلسطين؛ قطر؛ الكويت؛ لبنان؛ مصر؛ المغرب؛ موريتانيا؛ اليمن.

ها، خبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وعند االقتضاء، تدعو اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضائ -9
 المجتمع المدني والقطاع الخاص لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم. منظماتو

 قدرات للجنة الفرعيةالوبناء الفني دعم توفير الأنشطة   -رابعاا 

المواد  عدادمنذ تشكيل اللجنة الفرعية، كثفت اإلسكوا جهودها مع شركائها ومع أعضاء اللجنة الفرعية إل -01
الفنية وبناء القدرات وتشجيع تبادل المعرفة بين الدول األعضاء. وفي ما يلي عرض لألنشطة التي أُنجزت في 

 هذه المجاالت.

 إنتاج المواد الفنية  -ألف

ت المواد  -00  التالية لدعم عمل اللجنة الفرعية:الفنية أُعدَّ

يوائم هذا الدليل، الصادر باللغتين  :الجنسيندليل حول األهداف العالمية بشأن المساواة بين  )أ(
العربية واإلنكليزية، بين أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين لتسهيل إعداد التقارير. ويهدف إلى تبسيط 

 ،عملية إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتجنب ازدواجية الجهود في كتابة التقارير
االستعراضات الوطنية في إعداد االستعراضات اإلقليمية في سياق أهداف التنمية المستدامة إسهام تيسير ة بغي

إقامة  ضرورة، والتي تنص على 7101ومنهاج عمل بيجين. ويتسق الدليل مع التوصيات الواردة في خطة عام 
متعلقة المستدامة وترتيبات االستعراض ال المتعلقة بأهداف التنمية ستعراضروابط فعالة بين آليات المتابعة واال

عمل تدريبية في  ورشةبجميع مؤتمرات وعمليات األمم المتحدة ذات الصلة. وحضر أعضاء اللجنة الفرعية 
ر سائ، حول كيفية استخدام الدليل بهدف نقل المعرفة المكتسبة إلى 7102آب/أغسطس  08و 02 يوميبيروت 
  المرأة.اآلليات الوطنية المعنية ب أعضاء

 :دراسة حول قراءة االستراتيجيات الوطنية بشأن المرأة من منظور أهداف التنمية المستدامة )ب(
ت بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية، االستراتيجيات  تستعرض هذه الدراسة، التي أُعدَّ
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بالمساواة بين  المعني 5الوطنية بشأن المرأة لتقييم مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف 
لة بالهدف كل غاية من الغايات المتصوالثغرات في تلك االستراتيجيات، بحسب كل بلد الجنسين. ويكشف التحليل 

نة الفرعية اللجأعضاء  ىأهداف التنمية المستدامة. وتلق يف مساواة بين الجنسينبالالمتعلقة ، والغايات األخرى 5
 . بشأن المرأة بلدانهمسد الثغرات في استراتيجيات للعمل على تدريباً حول نتائج هذه الدراسة 

يبحث هذا التقرير التقدم  :بشأن المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية 6101رؤية عام  )ج(
(، 7102-7112المحرز في المنطقة العربية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين خالل األعوام العشرة الماضية )

لمساواة اويقدم الدروس المستفادة من السياسات واالستراتيجيات الناجحة التي اعتمدتها البلدان العربية لدمج قضايا 
لمساواة اات العامة. كما يحدد ُنهجاً لدعم البلدان العربية في معالجة ومناقشة اعتبارات في السياس بين الجنسين
في السياسات واالستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وُعرَضت النتائج  بين الجنسين

 5إلى  0ذي عقد في الرباط في الفترة من ، ال7102منتدى العربي للتنمية المستدامة لعام الرئيسية للتقرير في ال
 .7102 أيار/مايو

 تنمية القدرات  -باء

ُنظمت سلسلة من حلقات العمل لبناء قدرات أعضاء اللجنة الفرعية في مواضيع متعلقة بتنفيذ أهداف  -07
 : ومجرياتهاالتنمية المستدامة ورصدها على المستوى الوطني. وفي ما يلي موجز عن حلقات العمل 

عقدت اإلسكوا، بالشراكة : (6102آب/أغسطس  01-02المستدامة )بيروت، عرض أهداف التنمية  )أ(
عمل ألعضاء اللجنة الفرعية، حول أهداف التنمية  ورشةمع جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة، 

العمل بناء قدرة أعضاء  ورشةبالمساواة بين الجنسين. وكان الهدف من  المعني 5المستدامة، وال سيما الهدف 
األهداف العالمية بشأن المساواة بين الجنسين؛ وتحديد االحتياجات الفنية حول اللجنة الفرعية على استخدام الدليل 

العمل  رشةو سفرتواالستراتيجية ألعضاء اللجنة الفرعية؛ ووضع خطة عمل لفترة السنتين للجنة الفرعية. وأ
المساواة بين لويات الرئيسية للدول األعضاء لدعم الجهود الرامية إلى دمج اعتبارات خطة عمل تحدد األوعن 

 ؛في االستراتيجيات والخطط الوطنية الجنسين

مؤشرات أساسية لرصد وضع المرأة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية في إطار خطة عام  )ب(
نظمت جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة،  :(6102 تشرين األول/أكتوبر 02-05)عّمان،  6101

لمناقشة استبيان يهدف إلى توليد معلومات أساسية ألعضاء اللجنة الفرعية عمل  ورشةبالشراكة مع اإلسكوا، 
للمرأة  7101أهداف التنمية المستدامة تنفيذ في خطة وتقييم التقدم المحرز على المستوى الوطني، وإلى متابعة 

وكان الهدف  . 7105منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في عام  التي أعدتهافي المنطقة العربية، 
ووضع مؤشرات  ؛العمل بناء قدرات الدول األعضاء في رصد وضع النساء والفتيات في المنطقة ورشةمن 

في  نسينمساواة بين الجبالالمتعلقة بعاد األشاء الروابط بين أساسية لرصد التقدم المحرز بشأن وضع المرأة؛ وإن
  ؛(7111) 0075أهداف التنمية المستدامة وقرار مجلس األمن 

مواءمة االستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع أهداف التنمية المستدامة  )ج(
العمل هذه بناء قدرة أعضاء اللجنة الفرعية على استخدام  ورشةكان الهدف من  :(6102 أيار/مايو 01-1)بيروت، 

األدوات واآلليات الالزمة لمواءمة االستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع أهداف التنمية 
أة للمر، وذلك بناء على الجهود السابقة التي بذلتها اإلسكوا، وهيئة األمم المتحدة ٥المستدامة، وال سيما الهدف 
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تعلقة الم المستجداتعلى آخر العمل  ورشةالمشاركين في . واّطلع أعضاء اللجنة الفرعية وجامعة الدول العربية
 ورشةمن أهداف التنمية المستدامة. واستندت اإلسكوا في  5بالمؤشرات الدولية واإلقليمية الواردة في الهدف 

ءة االستراتيجيات الوطنية بشأن المرأة من منظور أهداف العمل إلى نتائج دراسة تحليلية أجرتها بعنوان "قرا
  ؛تحديد الثغرات في االستراتيجيات الوطنيةتدريب المشاركين على التنمية المستدامة" ل

 00-06المحلية في المنطقة العربية )بيروت،  اتقياس ورصد تمثيل المرأة في الحكوم )د(

عمل للنظر في المنهجيات  ورشةنظمت اإلسكوا، بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، : (6102أيلول/سبتمبر 
الالزمة إلنتاج المؤشرات، حضرها أعضاء اللجنة الفرعية، ومكاتب اإلحصاءات الوطنية، والمنظمات الوطنية 

ة العمل مناقش ورشةمن المكلفة باإلشراف على البيانات المتعلقة باالنتخابات الوطنية وجمعها. وكان الهدف 
 ظيمهذا التن دورفي المنطقة و المحلية وتنظيمها اتاألبحاث التي تديرها هيئة األمم المتحدة للمرأة حول الحكوم

 العمل معلومات حول ورشةالمحلية. كما قدمت  اتقياس عالمي موحد لتمثيل المرأة في الحكوم في التوصل إلى
من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعاريف والمصطلحات  5التابع للهدف باء  0-5-5منهجية المؤشر 

، ومصادر البيانات. وتخللها نقاش حول أهمية هذا المؤشر في اتالمتعلقة بالحكومة المحلية، وحساب المؤشر
هات الفاعلة دور الجالمنطقة العربية، وتحليل آللية رصد المؤشر على المستويين اإلقليمي والعالمي، بما في ذلك 

طلب البيانات إلعداد تقارير إقليمية موحدة ل استماراتالوطنية في جمع البيانات واإلبالغ عنها، واستخدام 
يد آليات تحدسبل العمل  ورشةنوقشت في المتوسطات اإلقليمية والعالمية للمؤشر. كما حساب وعالمية، وطريقة 

 في جمع البيانات وتحليلها. بين الجهات الفاعلة الوطنيةالتعاون 

 تبادل المعرفة  -جيم

تنظر اإلسكوا باستمرار في التطورات المبتكرة في المنطقة لتشجيع تبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة  -00
تتيح لألعضاء ا لالتي أنشأتهلكترونية اإلمنصة الالفرعية في بيئة مؤاتية للتعلم. وقد تزايد تبادل المعرفة من خالل 

حلقات عمل لتنمية القدرات بهدف إتاحة حيز مشترك لألعضاء عقدت تبادل المعرفة والتجارب القطرية. كما 
لتبادل الخبرات من خالل عرض المستجدات والتحديات والحلول على المستوى الوطني. وتستفيد اإلسكوا من 

ستشارية فنية قدمتها اإلسكوا إلى األردن مؤخراً، هذه الخبرات لدعم الدول األعضاء األخرى. ففي إطار خدمة ا
من فلسطين ومصر إلى تبادل خبراتهما مع فريق العمل الوطني األردني حول كيفية دمج أهداف التنمية  دعت كالً 

 المستدامة في الخطط الوطنية للنهوض بالمرأة. 

 آفاق العمل في المستقبل  -خامساا 

ألعضاء اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة لتحليل أثر أهداف التنمية  رئيسياً منتدًى تتيح اللجنة الفرعية  -04
المستدامة على االستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة. وينبغي أن تعّول اإلسكوا على الدور الذي تضطلع به 

اللجنة  هدالذي تعتمالمتعدد التخصصات  النهجألمم المتحدة لالستمرار في دعم ل ة تابعةإقليميمنظمة بصفتها 
لمسائل المعقدة. وتطمح اإلسكوا دوماً إلى البناء على اإلنجازات التي تحققت منذ تشكيل اللجنة الستجابة لالفرعية ل

الفرعية، ومتابعة تنفيذ خطة عملها، وإطالع أعضائها على أساليب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة 
 .5لهدف بين الجنسين، مع التركيز على ا

عزيز تمشروع يقضي بمقترحاً ل ، بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة،وقد أعدت اإلسكوا لهذا الغرض -05
 المساواةبقدرات أعضاء اللجنة الفرعية. ويهدف المشروع إلى تمكين الدول األعضاء من تنفيذ العناصر المتعلقة 
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األهداف غيره من المعني بالمساواة بين الجنسين، و 5في أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف  بين الجنسين
يتبع نهجاً ، والوطنية واإلقليمية. وهو يستند إلى المعارف والخبرات بالمساواة بين الجنسين والغايات ذات الصلة

 :في المشروعثالثة إنجازات ُيتوقع تحقيق تشاركياً إلشراك أكبر عدد ممكن من المستفيدين. و

االستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة وغيرها من االستراتيجيات المواضيعية مع الهدف  مواءمة )أ(
 ؛بين الجنسين بالمساواة الصلةمن أهداف التنمية المستدامة وغيره من األهداف والغايات ذات  5

 بالمساواةوغيره من األهداف والغايات ذات الصلة  5حول الهدف دورية إصدار تقارير وطنية  )ب(
 ؛بين الجنسين

للوصول إلى نوعية جيدة من المعارف والمعلومات حول  ة المعنيةالوطني للجهاتإتاحة المجال  )ج(
 في المنطقة العربية.  بالمساواة بين الجنسينوغيره من األهداف والغايات ذات الصلة  5تنفيذ الهدف 

، على أن يستكمل أنشطته المقررة 7108وبانتظار تعبئة الموارد، من المتوقع أن يبدأ المشروع في عام  -02
 شهراً.  01في غضون 

 المطلوب من لجنة المرأة  -سادساا 

 األنشطة المنفذة لتوفير الدعم االطالع على في لجنة المرأة الدول األعضاء ممثلي ُيطلَب من  -02
فاق على سبيل ، واالتوأهداف التنمية المستدامة بقضايا المساواة بين الجنسينالمعنية للجنة الفرعية وبناء القدرات 

للجنة الفرعية اعمل المضي قدماً في فترة السنتين المقبلة. وينبغي إيالء اهتمام خاص للدعم الفني الالزم لتعزيز 
 .المتوقعة ونواتجها

----- 


