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أنشطة التعاون الفني
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التعاون الفني لإلسكوا مع الدول األعضاء

خدمات 
استشارية لدعم 
البلدان في 
قضايا تتعلق 
بالسياسات 

العامة

ورش عمل 
لبناء 
القدرات

مشاريع 
ميدانية 
تجريبية

خدمات 
التعاون الفني
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أساليب تقديم العون الفني

نقل الخبرات إلى الدول األعضاء

ترجمة عملها المعياري والنتائج التي
تتوصل إليها في بحوثها إلى برامج
لبناء القدرات وتعزيز المهارات 

انتاج مواد سمعية وبصرية وأدوات 
تفاعلية يسهل استخدامها

ع تحويل منتجاتها المعرفية الى مشاري
على أرض الواقع
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توسيع نطاق الشراكات

المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان

المعهد الدنماركي ▪
لحقوق االنسان

الشبكة العربية ▪
للمؤسسات الوطنية 

لحقوق االنسان 

المؤسسات الوطنية ▪
لحقوق االنسان في 
األردن، وفلسطين 

وتونس، والمغرب، 
ومصر

منظمات المجتمع 
المدني

مركز -مؤسسة أبعاد ▪
الموارد للمساواة بين

(لبنان)الجنسين 

لجنة الحقوقيين ▪
الدولية

جمعية رؤية حرة ▪
(تونس)

لمركز الدنماركي ا▪
والمعلوماتللبحث
والمساواة الجندرعن 

(  كفينفو)والتنوع 

وستمنسترمؤسسة ▪
للديمقراطية

األوساط األكاديمية

الجامعة األميركية في▪
بيروت

الجامعة اللبنانية ▪
األمريكية

األكاديمية اللبنانية▪
للفنون الجميلة في

البلمندجامعة 

دلالقتصاكلية لندن▪
والعلوم السياسية

المنظمات اإلقليمية 

العربيةجامعة الدول▪

منظمة المرأة العربية▪

وستمنسترمؤسسة ▪
للديمقراطية

المعهد السويدي ▪
باإلسكندرية

منظمات األمم المتحدة 
المتخصصة

هيئة األمم المتحدة ▪
للمرأة

صندوق األمم المتحدة▪
للسكان

ة مفوضية األمم المتحد▪
لحقوق االنسان

برنامج األمم المتحدة ▪
اإلنمائي
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اواة العون الفني بأهداف التنمية المستدامة حول المسارتباط 

بين الجنسين وتمكين المرأة

أهداف 
التنمية 
المستدامة

العدالة بين 
الجنسين

المرأة والسالم 
واألمن

العنف ضد المرأة
تفاعل الدول 
األعضاء مع 
اآلليات الدولية 
الخاصة بحقوق 

المرأة

دمج مفهوم 
المساواة بين 
الجنسين على 

مستوى المؤسسات
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ضاء تماشي أنشطة العون الفني لإلسكوا مع أولويات الدول األع

عاما25حسب تقرير بيجين بعد مرور 

69.23

61.54

53.85

53.85

53.85

القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

المشاركة السياسية والتمثيل السياسي 

من المساواة وعدم التمييز بموجب القانون والتمكن
العدالة

ة كفجو)الحق في العمل و الحقوق في مجال العمل 
دم األجور بين الجنسين، والتميّز  المهني والتق

(المهني

األعمال الريادية للمرأة ومؤسسات المرأة
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)2019-2018(توزيع أنشطة التعاون الفني حسب األولويات 

العنف ضد المرأة
40%

المرأة والسالم واألمن
17%

ن العدالة بين الجنسي
6%

تفاعل الدول األعضاء مع اآلليات
الدولية المعنية بحقوق المرأة

30%

تعميم مراعاة منظور المساواة بين 
الجنسين على مستوى المؤسسات

7%
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العنف ضد المرأة

ورشة عمل إقليمية للدول 
األعضاء حول التصدي للعنف

ةضد المرأة في المنطقة العربي
ر سبتمب/أيلول19-18بيروت، )

2018 )

المعايير الدولية للتصديورشة عمل حول 
اية ، بالتعاون مع مركز الحمللعنف ضد المرأة

والتأهيل االجتماعي في دولة قطر 

(2019أبريل /نيسان16-15الدوحة، )

اآلليات ورشة عمل لبناء القدرات حول 
الدولية والممارسات الفضلى في التصدي

، بالتعاون مع الهيئة للعنف ضد المرأة
األسرة والسكان لشؤونالسورية

(2019يوليو /تموز3-2دمشق، )

رشات وطنيةوورشة اقليمية
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(تابع)العنف ضد المرأة 

وخطط المشورة للدول األعضاء في صياغة االستراتيجياتتقديم 
ق بالمواثيالدول هذه العمل الوطنية بما يتماشى مع التزامات 

المعايير الدوليةو

استراتيجية وطنية وخطة عمل لمناهضة في وضع أول لبنانةساعدم
على مستوى التشريعات والمؤسسات العنف ضّد النساء والفتيات 

والخدمات
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(1)تقدير التكلفة االقتصادية (: تابع)العنف ضد المرأة

األسري المبادئ التوجيهية لتقدير الكلفة االقتصادية للعنف"اصدار 
(2019)"في المنطقة العربية

أهمية حول أولىمتقدمة عمل ورشة 
نف ضد مشروع تقدير الكلفة االقتصادية للع

المرأة كأداة إلحداث تغيير على مستوى 
ات اآلليوبرلمانيات ، لفائدة الالسياسات

الوطنية المعنية بشؤون المرأة واألجهزة 
الوطنية لإلحصاء في الدول العربية

وستمنسترمؤسسة بالتعاون مع (

الدول للديمقراطية، وائتالف البرلمانيات من
)العربية لمناهضة العنف ضد المرأة

تقنياتحول ثانيةورشة عمل متقدمة 
ات تقدير الكلفة االقتصادية والمنهجي

ي مجال لمتخصصين فلفائدة االمختلفة 
العنف ضد المرأة في جميع اآلليات 

هزة الوطنية المعنية بشؤون المرأة واألج
ةالوطنية لإلحصاء في الدول العربي

صندوق األمم المتحدة بالتعاون مع (

وستمنسترومؤسسة ،للسكان
)للديمقراطية
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(2)تقدير التكلفة االقتصادية(: تابع)العنف ضد المرأة

د المرأةلعنف ضلتطبيق نموذج احتساب الكلفة االقتصادية لالدعم الفني 

(السعوديةوتونس، ودولة فلسطين، والعراق، ولبنان، )

اعداد الدراسة من 
خالل بحث ميداني

وضع خطط مع 
اآلليات الوطنية 

المعنية بشؤون المرأة 
في هذه الدول لتطبيق 

النموذج، تضمنت 
تنظيم بعثات 

استشارية إلعداد 
دراسات بشأن 

الوطنية السياقات 
المختلفة

المساعدة الفنيةتقديم 
لألجهزة الوطنية 
لإلحصاء في تلك 

الدول إلعداد مسوح 
وطنية لقياس انتشار
العنف ضد المرأة 
ةوتكلفته االقتصادي

مساعدة الدول على 
كتابة مقترحات 
مشاريع للجهات 
لة من أجل  الممّوِّ

ضمان توفير الدعم 
المالي الالزم 

للمشروع
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واألمنوالسالمالمرأة

األمن قرار مجلسخطة عمل وطنية بشأنللدول لوضع تقديم الدعم
المرأة والسالم واألمن حول( 2000)1325

األمن قرار مجلسبشأنمشروع لوضع أول خطة عمل وطنية خاصة بلبنان
في لبنان( 2018-2017)المرأة والسالم واألمن حول( 2000)1325

تنظيم الدعم الفني لليمن لوضع خطة عمل وطنية، من خالل عقد استشارات فنية و
طة مشروع الخورش لتدريب مدّربين من موظفي وزارة الشؤون االجتماعية حول 

المرأة والسالم واألمن حول ( 2000)  1325الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 
(2019-2021)

نس بشراكة مع جمعية رؤية حرة بتو" المرأة التونسية والسالم واالمن"مشروع 
ذ خطة تنفيلدعم قدرات المجتمع المدني في داخل تراب الجمهورية التونسية في ا

(2000)1325العمل الوطنية المعنية بقرار مجلس األمن 
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(  تابع)المرأة والسالم واألمن
في خطر عرضات للوالنساء والفتيات الماتمشروع لمساعدة وتمكين الالجئات السوري

المجتمعات المضيفة في األردن ولبنان ومصر

من بتمويل ودعمالمشروع 
الوكالة اإليطالية للتعاون 
تى التنموي وسيمتد تنفيذه ح

2020أواخر عام 

يات والنساء والفتالسوريات لمساعدة وتمكين الالجئات يهدف 
ان في المجتمعات المضيفة في األردن ولبنعرضات للخطر الم

ومصر

الية ويرمي المشروع إلى تمكين هؤالء النساء، ليشاركن بفع
اء في تحسين ظروف عيشهن والدفاع عن حقوقهن، وإلى بن
نفيذ التآزر بين المجتمعات المضيفة والالجئين، عن طريق ت
برامج تدريبية لفائدة الالجئات ومنظمات المجتمع المدني

المحلية

وسينتج عن المشروع عدد من أوراق العمل والتوصيات 
هدف الموّجهة إلى المؤسسات المعنية في البلدان المضيفة، ب

تحسين أوضاع المرأة الالجئة وعالقتها بالمجتمع المضيف
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العدالة بين الجنسين

ة العدالة بين الجنسين في المنطقحولإقليمي مشروع
العربية

تقريراً 18إصدار 
.وطنياً بهذا الشأن

كما قامت اإلسكوا، 
ر إصدامع شركائها، ب

نوان تقرير إقليمي بع
ين العدالة بين الجنس
قة والقانون في المنط

العربية

لحوإقليمي تقرير 
العدالة بين 
ن الجنسين والقانو
يةفي المنطقة العرب

ة بصدد تطوير آلي
ديثها تفاعلية يتم تح

دة باستمرار، للمساع
على تبادل 
المعلومات 

والممارسات 
ولالفضلى بين الد

مساعدة الدول على 
تحليل أطرها 

ر القانونية من منظو
العدالة بين 
اح الجنسين، وباقتر

السبل للحد من 
ية اإلجراءات التمييز
ضد المرأة والفتاة
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المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة : العدالة بين الجنسين

العربية

واقع وصول المرأة إلى دوائر صنع القرار، مع حول بحوثاصدار 
:التركيز على التجارب الجيدة للدول العربية

التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية

خطوة باتجاه تحقيق العدالة بين الجنسين: المرأة في السلك القضائي

مشاركة المرأة في السلطة القضائية في لبنان

ورشة عمل تشاركية حول المشاركة السياسية للمرأة، بالتعاون مع الهيئة 
ية، الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لفائدة ممثلين وممثالت عن األحزاب اللبنان
ديم لمناقشة العوائق التي تواجهها المرأة اللبنانية في مسيرتها السياسية، وتق

الحلول لها والتوصيات بشأنها لتحقيق تمثيل أعلى في مجلس النواب وفي
.المجالس البلدية في االنتخابات القادمة

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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تفاعل الدول األعضاء مع اآلليات الدولية المعنية بحقوق 

المرأة

عاما  25بعد اعتمادهما بـ تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

قارير تنفيذ مشروع إقليمي يرمي إلى دعم الدول األعضاء في إعداد الت

25بعد اعتمادهما بـ الوطنية بشأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

الشأن، عاماً، وإلى إعداد التقرير اإلقليمي الموحد للمنطقة العربية بهذا

ين في والذي سيُعرض على لجنة وضع المرأة في دورتها الرابعة والست

.2020مارس /نيويورك في آذار
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تفاعل الدول األعضاء مع اآلليات الدولية المعنية بحقوق 

المرأة

المراجعة العالمية

(2020مارس /أذار)للجنة وضع المرأة 64الدورة . 7
لبيجين 25االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لالحتفال بالذكرى . 8

(2020سبتمبر /أيلول)

المراجعة االقليمية

المشاورات اإلقليمية مع منظمات المجتمع المدني . 4
(2019أبريل /نيسان)25+ العربية حول بيجين 

رير اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة التق. 5
(2019سبتمبر /أيلول)25+ اإلقليمي حول بيجين 

راض المؤتمر اإلقليمي الرفيع المستوى حول االستع. 6
تشرين )25+ اإلقليمي العربي حول بيجين 

(2019نوفمبر /الثاني

المراجعة الوطنية

تدريب حول مذكرة األمم المتحدة التوجيهية بشأن. 1
(2019يناير /كانون الثاني)25+ بيجين 

+ دعم عمليات إعداد التقارير الوطنية حول بيجين. 2
(2019مايو /أيار-فبراير/شباط)25

تقديم المراجعات الوطنية من قبل الدول األعضاء. 3
(2019مايو /أيار)

عاما  25بعد اعتمادهما بـ تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين
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تفاعل الدول األعضاء مع اآلليات الدولية المعنية بحقوق 

المرأة

عاما  25بعد اعتمادهما بـ عون فني حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

عاما  في 25ورشة عمل وطنية تشاورية حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد 

(2019مارس /آذار26-25نواكشوط، )الجمهورية الموريتانية 

عاما  في المملكة 25عمل وطنية تشاورية حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد ورشة

(2019أبريل /نيسان11-10الرياض، )العربية السعودية 

عاما  في دولة 25ورشة عمل وطنية تشاورية حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد 

(2019أبريل /نيسان8-7مدينة الكويت، )الكويت 

في الجمهورية عاما  25رشة عمل تشاورية حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد و

(2019مايو /أيار14-8بيروت، )اللبنانية 

عاما  في 25عون فني إلعداد التقرير الوطني بشأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد 

(2019مايو /بيروت، أيار)ليبيا 

عاما  في المملكة 25ورشة عمل وطنية تشاورية حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد 

(2019فبراير /شباط27-26عّمان، )األردنية الهاشمية 
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تفاعل الدول األعضاء مع اآلليات الدولية المعنية بحقوق 

المرأة

(يداوس)تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

لوطنية وتقديم التقارير اتقديم الدعم الفني للدول األعضاء في إعداد 
ز ضد المرأةالدورية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي

ة اللجن-حول التفاعل مع اآلليات الدولية لحقوق االنسان ورشة عمل تنظيم 
لها، آليات عم: المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

كة وآلية مناقشة التقارير الدورية، بالتعاون مع هيئة حقوق اإلنسان في الممل
مفوضية األمم المتحدةالعربية السعودية ومكتب 

لحقوق االنسان

(2018يناير / كانون الثاني30و29الرياض، )
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تعميم مراعاة مفهوم المساواة بين الجنسين في المؤسسات

اة بين التدقيق المؤسسي من منظور المساو"الدعم الفني إلجراء تقديم 
تنفيذاطارفيفي اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، " الجنسين

ى نطاق خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عل
.منظمات األمم المتحدة

أداء المؤسسات العامة في هذا مؤشراتإصدار دليل تدريبي حول 
المجال، والقيام بأنشطة بناء القدرات

ميم تنفيذ خطة عمل تجريبية لتع
ين مراعاة مفهوم المساواة بين الجنس

ؤون في اللجنة الوطنية األردنية لش
المرأة

نية تنفيذ الخطة في المؤسسة الوط
ة في المعنية بالنهوض بقضايا المرأ

قطر



شكرا لحسن االستماع


