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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 المرأةلجنة 
 التاسعةالدورة 
 2019 نوفمبر/الثانيتشرين  27-26       عم ان،

 من جدول األعمال المؤقت 5 البند

 أنشطة التعاون الفني

 موجـز

اللجنة االقتصادية واالجتماعية  اضطلعت بهاتقدم هذه الوثيقة لمحة عن أنشطة التعاون الفني التي 
 الثامنةالدورة انعقاد منذ  ، وذلكبالنهوض بالمرأة المعني 6في إطار برنامجها الفرعي  لغربي آسيا )اإلسكوا(

  .2017 تشرين األول/أكتوبر 5و 4      يوم ي  بيروتفي  المرأةللجنة 

صفاتها باإلسكوا التي تضطلع بها مهام الالترابط بين              ة التي تجس د نشط             مجموعة  من األالوثيقة عرض وت
، في الدول األعضاء اإلصالحات على مستوى السياسات العامةدعم لدراسات صدر البحثية تة مؤسسالثالث: 

           خبرة يقد م لل                      وس ب ل معالجتها، وبيتالتي تواجهها تحديات بشأن الالدول هذه إقليمي لبناء التوافق بين ل حفوم
 .               بناء  على طلبهم المشورة الفنية لصانعي القرار

إلى تقديم المالحظات والمقترحات و ،          ي الم نفذةإلى أخذ العلم بأنشطة التعاون الفن ةو                  ولجنة المرأة مدع  
                      بشأن سبل المضي قدما .
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 ةـمقدم

اضطلعت بها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي التعاون الفني التي أنشطة  عن لمحةهذه الوثيقة  تقدم -1
)بيروت،  للجنة المرأةمنذ الدورة الثامنة  المعني بالنهوض بالمرأة 6في إطار برنامجها الفرعي  آسيا )اإلسكوا(

من قبل التي وردتها لطلبات ل        تلبية  هذه األنشطة  وقد نفذت األمانة التنفيذية (.2017تشرين األول/أكتوبر  4-5
وتندرج خدمات التعاون الفني  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تمجاال     شت ى في لدعمها الدول األعضاء 

 ؛لدعم البلدان في قضايا تتعلق بالسياسات العامة ،ئات: خدمات استشاريةثالث فضمن التي تضطلع بها اإلسكوا 
إلى نقل الخبرات                                 كث فت اإلسكوا جهودها الرامية إلى وقدومشاريع ميدانية تجريبية.  ؛وورش عمل لبناء القدرات

يها في بحوثها ترجمة عملها المعياري والنتائج التي تتوصل إلوإلى  من داخل المنطقة وخارجها،الدول األعضاء 
أنتجت مواد سمعية وبصرية لتعميق المعرفة كما إلى برامج لبناء القدرات وتعزيز المهارات في الدول األعضاء. 

منتجاتها المعرفية تعمل اإلسكوا على تحويل وورفع الوعي بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
 .الى أدوات تفاعلية يسهل استخدامها

خطة التنمية المستدامة لعام لجهود الدولية الرامية إلى تحقيق           جزءا  من ا                               ويشك ل التعاون الفني في اإلسكوا  -2
الفني أنشطة التعاون رمي ، ت6لبرنامج الفرعي وفي إطار ا الدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية.الصعد على  2030

بالمساواة بين الجنسين وتمكين  من أهداف التنمية المستدامة، المعني 5لهدف إلى دعم الدول األعضاء في تحقيق ا
لدعم الدول األعضاء المعنية بشؤون المرأة  . وتضطلع اإلسكوا بأنشطة التعاون بالشراكة مع اآلليات الوطنيةالمرأة
لتحقيق التنمية المستدامة واألمن وإنفاذ حقوق المرأة على النحو     ا  أساسبوصف ذلك العدالة بين الجنسين،  حقيقفي ت

 الدولية. المنصوص عليه في األطر

 ،تخطيط متكامل للدعم الفني الذي تقدمه إلى الدول األعضاءاعتماد إلى  األمانة التنفيذية لإلسكواوتسعى  -3
مع  التعاونأنشطة  أطر لتنسيقوضع  علىفتعمل  ،لتحسين الفعالية وزيادة األثر وتعزيز الشفافية والمساءلة

 ،السوريةالجمهورية العربية        كل  من معللتعاون الفني ثنائية عمل  أطرعت    وق وقد  الجهات المعنية في البلد الواحد.
األردن، مع ن تعاولل أطرهي تعمل على إعداد و .واليمن اوموريتاني ،والمغرب، ومصر، العراقووالسودان، 
 .والكويتفلسطين، دولة وتونس، و

هيئة األمم ك مع منظمات األمم المتحدة المتخصصة، اهشراكاتتوسيع نطاق العمل على  تواصل اإلسكواو -4
وصندوق األمم المتحدة للسكان، ، )هيئة األمم المتحدة للمرأة( المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

جامعة الدول كومع المنظمات اإلقليمية ؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو ،حقوق االنساناألمم المتحدة لومفوضية 
الجامعة اللبنانية و ،ميركية في بيروتالجامعة األك ،األكاديميةاألوساط  معوالعربية ومنظمة المرأة العربية؛ 

مع و ؛والعلوم السياسية لالقتصاد لندن كليةو ،بلمندالكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في جامعة األو ،األمريكية
لجنة الحقوقيين الدولية، ومركز الموارد للمساواة بين الجنسين )لبنان(،  - أبعاد مؤسسةكمنظمات المجتمع المدني، 

، ت عن الجندر والمساواة والتنوع )كفينفو(والمركز الدنماركي للبحث والمعلوما ،جمعية رؤية حرة )تونس(و
 المعهد الدنماركي لحقوق االنسان.كنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق اإلمع ؛ ووستمنستر للديمقراطيةمؤسسة و

الدول              التي قد متها  ،المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ي        في مجال طلبات التعاون الفني  محورتتو -5
المرأة والسالم ( ب) ؛العنف ضد المرأة( أ) المواضيع التالية: حول ،الثامنة للجنة المرأةمنذ الدورة األعضاء 

تعميم ( ه) ؛بحقوق المرأةالمعنية مع اآلليات الدولية الدول األعضاء تفاعل  (د) ؛( العدالة بين الجنسينج) ؛واألمن
 في إطار عمليندرج  اإلسكوا الذي تقدمه بعض الدعمو .على كافة المستويات مفهوم المساواة بين الجنسينمراعاة 

                     بناء  على توصية لجنة  األمانة التنفيذيةأنشأتها ، التي ن وأهداف التنمية المستدامةمعنية بقضايا الجنسيالفرعية اللجنة ال

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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على دعم الدول في  الفرعية تعمل اللجنة. و(2016كانون الثاني/يناير  21-20المرأة في دورتها السابعة )مسقط، 
            وتط لع لجنة  .األهداف األخرىتنفيذ منظور المساواة في تعميم مراعاة ومن أهداف التنمية المستدامة  5تنفيذ الهدف 

 أعمال اللجنة الفرعيةحول على وثيقة التاسعة دورتها  من جدول أعمال 13في إطار البند المرأة 
(E/ESCWA/C.7/2019/11). 

 المرأةالعنف ضد   -   وال أ

ورشة عمل إقليمية للدول بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية  ،اإلسكوا نظمت -6
. وبحث (2018أيلول/سبتمبر  19-18)بيروت،  ي المنطقة العربيةضد المرأة فللعنف  تصدياألعضاء حول ال

ليات والمبادرات اآلبما فيها ليات والمرجعيات الدولية المتخصصة بقضايا المرأة، دور اآل المشاركون في
النموذجية كما تطرقوا إلى الخدمات  .اإلقليمية، وأثرها على السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية

، نفسهحول الموضوع وطنية ورش عمل هذه الورشة عدة  تتلوالخبرات. وتبادل للتصدي للعنف ضد المرأة 
دمشق، منها ورشة عمل لبناء القدرات حول اآلليات الدولية والممارسات الفضلى في التصدي للعنف ضد المرأة )

دي للعنف ضد المرأة، بالتعاون مع مركز ؛ وورشة عمل حول المعايير الدولية للتص2019تموز/يوليو  2-3
؛ وورشة عمل لبناء قدرات (2019نيسان/أبريل  16-15الدوحة، الحماية والتأهيل االجتماعي في دولة قطر )

المؤسسات الوطنية حول إدماج المساواة بين الجنسين في تتبع وتخصيص الموارد المالية وتقييم وتطوير القدرات 
  .(2019آذار/مارس  28-27بيروت، ية )البشرية والثقافة المؤسس

قدمت اإلسكوا المشورة للدول األعضاء في صياغة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بما يتماشى و -7
المكتب الوطني  بالشراكة مع،     مثال  ،لبنان ساعدتقد ف. المعايير الدوليةبالمواثيق والدول هذه مع التزامات 

                                                                أول استراتيجية وطنية وخطة عمل لمناهضة العنف ضد  النساء والفتياتوضع في  ،صندوق األمم المتحدة للسكانل
 والخدمات.التشريعات والمؤسسات  ىمستو على

في عام و .استمرت اإلسكوا في تقديم الدعم للدول األعضاء لتقدير الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأةو -8
بالشراكة مع  "،المبادئ التوجيهية لتقدير الكلفة االقتصادية للعنف األسري في المنطقة العربية"أصدرت  ،2019

الكلفة على المستوى هذه أول وثيقة تقدم خطوات عملية لتقدير هي هذه المطبوعة وصندوق األمم المتحدة للسكان. 
التجربة في هذا المجال، وعلى  سلط الضوء على التجربة المصرية كتجربة رائدةتوفي البلدان العربية،  الوطني

 لتقدير الكلفة االقتصادية.ملية عالفلسطينية كنموذج لدولة عربية أخذت خطوات 

في  قدت       التي ع  ،األولى. متقدمتين عملتم تدريب الدول العربية على المبادئ التوجيهية خالل ورشتي و -9
ائتالف البرلمانيات من و وستمنستر للديمقراطيةمؤسسة مع  بالشراكة 2019آذار/مارس  28و 27      يوم ي بيروت 

مشروع تقدير  لىع       اط لعن ف ،برلمانيات من الدول العربيةاستهدفت ، الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
ضمت واسات. أهميته كأداة إلحداث تغيير على مستوى السيتباحثن في و ،ضد المرأةللعنف  االقتصادية كلفةال

المفاهيم لضمان توحيد  ،واألجهزة الوطنية لإلحصاءالمعنية بشؤون المرأة آلليات الوطنية عن ا نالورشة ممثلي
أيلول/سبتمبر  5و 4      يوم ي التي عقدت  ،ثانيةالعمل الورشة أما بين األطراف المعنية على المستويات الوطنية. 

ركزت على تقنيات تقدير ف ،بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية 2019
استهدفت المتخصصين في مجال قد الكلفة االقتصادية والمنهجيات المختلفة والعينات المطلوبة إلجراء المسوح. و

 جهزة الوطنية لإلحصاء في الدول العربية.لمرأة واألا المعنية بشؤون العنف ضد المرأة في جميع اآلليات الوطنية

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%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.wfd.org/
https://www.wfd.org/
https://www.wfd.org/
https://cvaw-arabcoalition.org/ar/
https://cvaw-arabcoalition.org/ar/


E/ESCWA/C.7/2019/4

 
-5- 

 

 

احتساب الكلفة االقتصادية                                                             اإلسكوا عددا  من طلبات الدعم الفني من دول مهتمة بتطبيق نموذج ت    تلق و -10
            وضعت خططا  كما تونس، ودولة فلسطين، والعراق، ولبنان، والمملكة العربية السعودية. نها م ،لعنف ضد المرأةل

عداد بعثات استشارية إلتنظيم تضمنت  طبيق النموذج،لمرأة في هذه الدول لتالمعنية بشؤون امع اآلليات الوطنية 
االتفاق         ، وتم  وطنية جميع األطراف المعنيةالستشارات الشاركت في او. ة المختلفةالوطني اتالسياقدراسات بشأن 

بعد و .طراف الوطنية والدوليةلمتوقع لألاوالدور            المعتم دة، والمنهجية  ،سيتم قياسه الذيعلى نوع العنف 
تضمن دعم اإلسكوا  كما . احتساب الكلفة عمشروتشغيلية لتنفيذ  وطنية اطخطاعتمدت الدول المعنية  ،االستشارات

انتشار العنف ضد قياس لألجهزة الوطنية لإلحصاء في تلك الدول إلعداد مسوح وطنية ل المساعدة الفنيةتقديم 
من أجل لة                                   كتابة مقترحات مشاريع للجهات الممو على ساعدت اإلسكوا تلك الدول والمرأة وتكلفته االقتصادية. 
 للمشروع.الالزم ضمان توفير الدعم المالي 

         نموذجا   فلسطين دولة :مشروع تقدير الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة

فقامت  لتقدير الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة، اإلسكوا اقترحتهادولة فلسطين الخطوات التي       نف ذت
 الخدمات المقدمة وآليات تحويلعلى الدراسة       رك زت . وميدانيةزيارة إجراء بعد دراسة تحليلية للسياق ب

مصادر البيانات اإلدارية والمعلومات المتعلقة بالميزانية الخاصة  تد   حد و ،بين المؤسساتالحاالت ما 
 .عمل المشروعل        منهجية وضع ل ،والبيانات والمسوح اإلحصائية قدمي الخدماتبم

لحكومية وغير وطنية مع األطراف امشاورات عقدت اإلسكوا  ،وبناء على نتائج الدراسة التحليلية
خطة  وضعت. وبعد ذلك، ونطاقها ومنهجيتهاتقدير الكلفة لتحديد أهداف دراسة  الحكومية ومنتجي البيانات

نطاق الدراسة من حيث أنواع العنف التي ستشملها، والتكاليف والمشاورات لمخرجات تستجيب ية تشغيل
المنهجيات واألساليب ذه الخطة تضمنت ه. وومصادر البيانات ذات الصلة ،يمكن حسابها وتقديرهاالتي 

 الالزمة لتنفيذها. والشراكاتلدراسة جراء االمناسبة إل

بتحديد كلفة العنف متعلقة التفاق على األسئلة اللو ،المشاورات ستكمالورشة عمل الاإلسكوا عقدت و
الذي كانت الحكومة الفلسطينية بصدد إجرائه حول العنف  االستبيانفي        أدر جت التي هي األسئلة و ،المنزلي

مدى  تقييملعملية وضع ميزانية مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين  ت الحكومةطلقأثم  ضد المرأة.
  .لهذا المنظورتعزيز السياسات المراعية وللتصدي للعنف ضد المرأة الالزمة  المواردتخصيص 

 المرأة والسالم واألمن  -       ثانيا  

 خطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن،اللدعم تنفيذ  على المستويين اإلقليمي والوطني تابعت اإلسكوا عملها -11
كانون  5-4 دورتها السادسة )الكويت،في لجنة المرأة على طلب الدول األعضاء في اجتماع        بناء  ذلك و

 (2000) 1325 قرار مجلس األمن ، ال سيماإلى المعايير الدولية          واستنادا  ،والدورات التالية (2013األول/ديسمبر 

من خالل عقد منتديات للحوار الوطني واإلقليمي، نوقشت  الدعمهذا              قد مت اإلسكوا و .له لة       المكم  ت اوالقرار
دعمت اإلسكوا وضع خطة عمل وطنية و                                                                خاللها الدروس المستخلصة والتجارب المقارنة المقد مة في منشوراتها. 

لبنان واليمن، كما قدمت المساعدة الفنية لمناقشة مسودة خطة العمل الوطنية مع حول المرأة والسالم واألمن في 
 .في السودان أصحاب المصلحة

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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الوطنية للمرأة اللبنانية( ووكاالت  هيئةبال       مثلة                                        تصميم مشروع يجمع الحكومة اللبنانية )م ، تم في لبنانو -12
، وبرنامج مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسانورأة، وهيئة األمم المتحدة للماإلسكوا،  هااألمم المتحدة )بما في

هذا هدف و .(وقوة األمم المتحدة المؤقتة في لبناناألمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، 
أصحاب قدرات تعزيز إلى و، تشاورالتشارك والنهج  باعتمادوتنفيذها خطة عمل وطنية  وضعالمشروع إلى 

مشاركة تعزيز التركيز على مع خطة وتنفيذها، هذه الالحكوميين وغير الحكوميين على االستجابة لالمصلحة 
تحليل وشمل  ،2018-2017 في الفترةالمشروع      ن فذ وقد  في عمليات السالم والحوار السياسي.وتمثيلها المرأة 

وساط األوعالم اإلمدني ووسائل المجتمع الحكومية ومنظمات الجهات الوعقد مشاورات بين  ،السياق الوطني
( 2000) 1325األمن  قرار مجلس بشأن خاصة بلبنان خطة عمل وطنيةأول وضع لى إما أدى  ،كاديميةاأل

. لكلفة التنفيذ حساب متكاملأجري و ،تقييمالرصد والتنفيذ ولل بإطار. واقترنت الخطة المرأة والسالم واألمن حول
 الخطة.هذه تنفيذ في  اللبنانيةللحكومة  وتواصل اإلسكوا دعمها

ورش تنظيم استشارات فنية وعقد  من خالل ،خطة عمل وطنيةلوضع يمن للسكوا الدعم الفني دمت اإلوق -13
مشروع الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن موظفي وزارة الشؤون االجتماعية حول من بين           تدريب مدر ل

 (.2021-2019)المرأة والسالم واألمن حول ( 2000) 1325

عرضات الموالنساء والفتيات  السورياتمشروع لمساعدة وتمكين الالجئات في تنفيذ اإلسكوا وشرعت  -14
من الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي،  ، بتمويل ودعمومصر في المجتمعات المضيفة في األردن ولبنان للخطر

 يشاركن بفعاليةل ،المشروع إلى تمكين هؤالء النساءرمي . وي2020حتى أواخر عام  ذا المشروعه سيمتد تنفيذو
بناء التآزر بين المجتمعات المضيفة والالجئين، عن إلى في تحسين ظروف عيشهن والدفاع عن حقوقهن، و

طريق تنفيذ برامج تدريبية لفائدة الالجئات ومنظمات المجتمع المدني المحلية. وسينتج عن المشروع عدد من 
أوضاع المرأة بهدف تحسين  ،لمؤسسات المعنية في البلدان المضيفة              الموج هة إلى اأوراق العمل والتوصيات 

 ها بالمجتمع المضيف.الالجئة وعالقت

 العدالة بين الجنسين  -       ثالثا  

مع                                                  العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية متناغما  رسيخ تسعى اإلسكوا الى أن يكون عملها في مجال ت -15
إعالن مسقط: نحو تحقيق العدالة . فالذي اعتمدته الدول األعضاء في الدورة السابعة للجنة المرأةشامل المفهوم ال

من  ،تطبيق المساءلةهما  ،شقين أساسيينفي لعدالة بين الجنسين مفهوم ا      يحد د  بين الجنسين في المنطقة العربية
من خالل إلغاء  ،تحقيق المساواةوخالل إيجاد آليات وطنية فعالة للمحاسبة تضمن الحد من اإلجراءات التمييزية؛ 

 مرأة. كافة أشكال التمييز بين الرجل وال

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، حول العدالة بين الجنسين                      نفذت اإلسكوا مشروعا   ،اإلطاروفي هذا  -16
تحليل قوانينها في لدول العربية ادعم ن      تضم   ، وصندوق األمم المتحدة للسكان،مم المتحدة اإلنمائيوبرنامج األ

مع  ،. كما قامت اإلسكواالشأنهذا ب   ا وطني    ا  تقرير 18وإصدار  ،الجنسينالمؤثرة على المساواة بين الوطنية 
في  ت من خاللهساهم ،العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربيةبعنوان إصدار تقرير إقليمي ب ،شركائها

 بلدان العربية.اللقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف في وضع خط األساس لتقييم ا
على تبادل  ةساعدلملاستمرار، يتم تحديثها ب بتطوير آلية تفاعليةسكوا تقوم اإلعلى نتائج هذا التقرير،        وبناء 

تحليل أطرها القانونية من منظور على بمساعدة الدول الممارسات الفضلى بين الدول. كما تقوم والمعلومات 
 اقتراح السبل للحد من اإلجراءات التمييزية ضد المرأة والفتاة.بو ،العدالة بين الجنسين

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%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
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دعم المشاركة السياسية للمرأة العربية وتمثيلها في المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة،  نطاقفي و -17
المرأة في السلك "و التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية"" هامن ،اإلسكوا العديد من البحوثأصدرت 

هذه وتسلط  ."ضائية في لبنانمشاركة المرأة في السلطة الق" و"الة بين الجنسينالقضائي: خطوة باتجاه تحقيق العد
 للدول العربية.الجيدة مع التركيز على التجارب  ،لى دوائر صنع القرارإالضوء على واقع وصول المرأة البحوث 

بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون  ،حول المشاركة السياسية للمرأة عمل تشاركية ورشةعقدت اإلسكوا و -18
استعراض المعايير الدولية إلى  ت هذه الورشةهدفو .عن األحزاب اللبنانية وممثالت لفائدة ممثلين ،ةالمرأة اللبناني

قلد الوظائف العامة في بمشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة وتالمتعلقة وأفضل الممارسات الدولية واإلقليمية 
عدم تمتعها أسباب و ،السياسية تهامسيرفي التي تواجهها المرأة اللبنانية  العوائقمناقشة                   . وهدفت أيضا  إلى الدولة

بفرص متكافئة مع الرجل في عملية التمثيل السياسي على مستوى األحزاب والهياكل السياسية ومراكز صنع 
. بشأنها توصياتالولها حلول الالتفكير في المقترحات حول كيفية التعامل مع التحديات وتقديم إلى القرار؛ و

للمناصرة من أجل استراتيجية وطنية حول توجيهية  مذكرةعملية وضع في         مساهمة  مخرجات الورشة       شك لت و
تمثيل أعلى في تحقيق و لى مراكز القرارإن من الوصول هنيتمكو ،زيادة التمثيل السياسي للنساء في األحزاب

 مجلس النواب وفي المجالس البلدية في االنتخابات القادمة.

 بحقوق المرأةمعنية مع اآلليات الدولية الالدول األعضاء تفاعل   -      رابعا 

إلى رمي ي                             تنفذ اإلسكوا مشروعا  إقليميا  وجامعة الدول العربية، هيئة األمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع  -19
خمسة اعتمادهما ببعد  إعالن ومنهاج عمل بيجينتنفيذ شأن بالتقارير الوطنية  األعضاء في إعدادعم الدول د

عرض على لجنة وضع         الذي سي و ،إعداد التقرير اإلقليمي الموحد للمنطقة العربية بهذا الشأنوإلى ،             وعشرين عاما 
  .2020آذار/مارس نيويورك في تها الرابعة والستين في المرأة في دور

بهدف تعريف ، 2019كانون الثاني/يناير  16و 15يومي  ،بيروتفي  ورشة عمل إقليمية ت اإلسكوانظمو -20
المرأة بالمبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات على المعنية بشؤون اآلليات الوطنية من المشاركين والمشاركات 

منظمات المجتمع المدني في مجموعة من شاركت فيها  ورشة عمل تشاورية النشاط هذاوتلت . المستوى الوطني
 ومنظمة المرأة العربية هيئة األمم المتحدة للمرأة و نظمتها اإلسكوا وجامعة الدول العربية ،قة العربيةالمنط

                                        رض ومناقشة التقدم المح رز في تنفيذ إعالن ع الورشة إلىهذه وهدفت  (.2019نيسان/أبريل  17-16)بيروت، 
      دعما  قدمت اإلسكوا  نفسه، اإلطار. وفي ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية خالل السنوات الخمس الماضية

، منها األردن، والكويت، ولبنان، وليبيا ،عداد تقاريرها الوطنيةإعلى من الدول األعضاء لمساعدتها عدد لى إ      فنيا 
 تاسعةمن جدول أعمال دورتها ال 7إطار البند ع لجنة المرأة في    ط لوت .والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا

                                                       لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على  يوالتقييم اإلقليم االستعراضحول على وثيقة 
 (.E/ESCWA/C.7/2019/5العربية )اعتمادهما في البلدان 

                                                                                         قد مت اإلسكوا الدعم الفني للدول األعضاء في إعداد وتقديم التقارير الوطنية الدورية حول تنفيذ كذلك،  -21
حول التفاعل مع اآلليات الدولية لحقوق نظمت ورشة عمل ف .أشكال التمييز ضد المرأةجميع اتفاقية القضاء على 

 لية مناقشة التقاريرأشكال التمييز ضد المرأة: آليات عملها، وآجميع اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على  -االنسان 
 مفوضية األمم المتحدة العربية السعودية ومكتب في المملكة نسان بالتعاون مع هيئة حقوق اإل ،الدورية

من الوفد        عضوا   23الورشة  شارك فيو. 2018 كانون الثاني/يناير 30و 29يومي ، في الرياضلحقوق االنسان 
المسؤول عن مناقشة التقرير الوطني حول وضع المرأة أمام اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز 

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%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%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%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
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
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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://undocs.org/ar/A/CONF.177/20
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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لمناقشة التقارير الوطنية، ومنها تقرير المملكة  2018شباط/فبراير  27 جتمعت في جنيف فيالتي ا ،ضد المرأة
 العربية السعودية.

 المؤسسات فيمفهوم المساواة بين الجنسين تعميم مراعاة   -      خامسا 

في  "المساواة بين الجنسينمن منظور المؤسسي التدقيق " ـب ما يعرف جراءإلالفني الدعم اإلسكوا تقدم  -22
خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين تنفيذ تجربتها الناجحة في  إلى         استنادا  ، المرأةالمعنية بشؤون اآلليات الوطنية 

من جدول أعمال  8لجنة المرأة في إطار البند        وتط لع  .الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة
                       نفذ ت األمانة التنفيذية  قد(. وE/ESCWA/C.7/2019/6الشأن )على عمل األمانة التنفيذية بهذا  تاسعةدورتها ال

، لشؤون المرأة اللجنة الوطنية األردنيةمفهوم المساواة بين الجنسين في تعميم مراعاة لإلسكوا خطة عمل تجريبية ل
 .أنشطة بناء القدراتالقيام ب، وفي هذا المجالالمؤسسات العامة  مؤشرات أداءدليل تدريبي حول إصدار  بعد

أبدت وقد  طر.قالمؤسسة الوطنية المعنية بالنهوض بقضايا المرأة في في  الخطة على تنفيذاإلسكوا  وتعمل
 في بلدان عربية أخرى اهتمامها بتنفيذ خطة العمل.     عد ة مؤسسات

 خالصة  -      سادسا 

. ولذلك، ا            المقد مة منه لبات الدعم الفنيتلبية طحتياجات الدول األعضاء وة الستجابإلى اال اإلسكواسعى ت -23
 بهدف ،المنسق المقيم لألمم المتحدةو األمم المتحدة القطريفريق تدخالت تنسيق تدخالتها مع  علىتعمل اإلسكوا 

 القيمة المضافة. تحقيق وضمان التكامل و المتاحة الموارد تعظيم االستفادة منو زدواجيةتجنب اال

تفاعل البناء مع الدول األعضاء والعمل على توفير الخدمات االستشارية الاإلسكوا بمواصلة  لتزمتو -24
 في المنطقة. امع جميع شركائه ، بالتعاونالمطلوبة

  

https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/executive-secretary/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/executive-secretary/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
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 المرفق
 

 2019-2017في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنشطة التعاون الفني 

 2019-2017 حسب األولويات،ون الفني اعتأنشطة التوزيع 

 

 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

 العنف ضد المرأة

ورشة عمل لبناء القدرات  1
حول اآلليات الدولية للقضاء 

التمييز على جميع أشكال 
بين النص  :ضد المرأة

والتطبيق القضائي في 
الجمهورية اللبنانية )بيروت، 

تشرين األول/أكتوبر  13
2017 ) 

الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة 

 اللبنانية 
 الجهات القضائية 

الجهات القضائية اللبنانية معرفة تعزيز 
على جميع أشكال التمييز القضاء اتفاقية ب

تطبيقها في األحكام ضد المرأة ونطاق 
 القضائية الوطنية

 لعنف ضد المرأة والفتاة في لبنانمشروع إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية لمكافحة ا
 (2019-2017)بيروت، 

مقابالت سلسلة من ال 2
والنقاشات وورش العمل 
الوطنية حول األولويات 

الوطنية، بمشاركة مجموعات 
والوزارات  المعنية التركيز

 التنفيذية 

وزارة الدولة 
 لشؤون المرأة 

مم مكتب األ
المتحدة للسكان 

 )مكتب لبنان(

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية 
العنف ضد المرأة والفتاة، باعتماد كافحة لم

منهجية تشاركية في تحديد األولويات 
الوطنية ونطاق االستراتيجية. تم اعتماد 

                                  االستراتيجية رسميا  في شباط/فبراير 
2019 

العنف ضد المرأة
40%

المرأة والسالم واألمن
17%

العدالة بين الجنسين 
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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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

اجتماع رفيع المستوى  3
لمناقشة مشروع االستراتيجية 

وخطة العمل الوطنية 
آذار/مارس  28 )بيروت،

2018) 

 الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في لبنان مشروع تقدير

بعثة ميدانية لفهم واقع العنف  4
  (2018)ضد المرأة في لبنان 

وزارة الدولة 
 لشؤون المرأة 

مكتب األمم 
المتحدة للسكان 

 )مكتب لبنان(

 

جهات حكومية، 
  ومجتمع مدني

دراسة تحليلية ترمي إلى تقييم الثغرات في 
                وإلى االط الع على  البيانات والمعلومات،

اإلطار القانوني الوطني والخدمات 
المتوفرة، لتقديم مقترحات تتناسب مع 

 الواقع ومستوى البيانات المتوفرة

مشاورات وطنية حول تقدير  5
كلفة العنف ضد المرأة في 

 9-8لبنان )بيروت، 
 ( 2019شباط/فبراير 

خطة تشغيلية لتقدير الكلفة االقتصادية 
مرأة في لبنان، ترصد للعنف ضد ال

مصادر البيانات المتوفرة والمعلومات 
المتاحة والمنهجية التي يمكن استخدامها، 

إضافة الى الخطوات الالزمة لتنفيذ 
 المشروع

إعداد مقترح مشروع بشأن  6
تحديد الكلفة االقتصادية 

للعنف ضد المرأة وإجراء 
العمل الميداني لجمع 

 المعلومات

 الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في دولة فلسطينمشروع تقدير 

اجتماع المشاورات الوطنية  7
حول تقدير كلفة العنف ضد 

المرأة في دولة فلسطين 
  - تموز/يوليو 31        )عم ان، 

  (2017 آب/أغسطس 1
وزارة شؤون 

المرأة والجهاز 
المركزي 
 لإلحصاء

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

الكلفة االقتصادية خطة تشغيلية لتقدير 
للعنف ضد المرأة في دولة فلسطين، تحدد 

مصادر البيانات المتوفرة والمعلومات 
المتاحة والمنهجية التي يمكن استخدامها، 

إضافة الى الخطوات الالزمة لتنفيذ 
 المشروع

اجتماع فني لمناقشة استبيان  8
استقصائي بشأن تقدير 

اليف العنف ضد المرأة في تك
  دولة فلسطين

تشرين  21-20        )عم ان، 
 (2017الثاني/نوفمبر 

استمارة وطنية لقياس كلفة العنف ضد 
 المرأة

 

 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

 مشروع تقدير الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المملكة العربية السعودية

بعثة ميدانية ترمي إلى تحليل  9
حالة العنف ضد المرأة في 

المملكة العربية السعودية 
 كانون األول/ 7-3)الرياض، 

 (2017ديسمبر 

مجلس شؤون 
 األسرة

وزارة العمل 
والتنمية 

 االجتماعية

الهيئة العامة 
 لإلحصاء

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

دراسة تحليلية ترمي إلى تقييم الثغرات في 
                                    البيانات والمعلومات الالزمة، واالط الع 
على اإلطار القانوني الوطني والخدمات 

المتوفرة، لتقديم مقترحات تتناسب مع 
 الواقع ومستوى البيانات المتوفرة

ورشة عمل لمناقشة دراسة  10
استقصائية حول انتشار 

العنف ضد المرأة في المملكة 
العربية السعودية وتكلفته 

حزيران/يونيو  25)الرياض، 
2018 ) 

إطار عمل إلعداد الدراسة االستقصائية 
حول مدى انتشار ظاهرة العنف ضد 
المرأة في المملكة العربية السعودية 

 لناجيات من العنفلالنفقات المخصصة و

ورشة عمل تشاورية حول  11
دراسة بشأن كلفة العنف ضد 

المرأة في المملكة العربية 
 30-28السعودية )الرياض، 
 (2018تشرين األول/أكتوبر 

مسح نوعي لجمع المعلومات من مقدمي 
الخدمات، من أجل استكمال تقدير الكلفة 

 وتحليل الميزانية

مشاورات وطنية حول تقدير  12
كلفة العنف ضد المرأة في 

 المملكة العربية السعودية
 28-27)الرياض، 

 (2018آذار/مارس 

خطة تشغيلية لتقدير الكلفة االقتصادية 
للعنف ضد المرأة في المملكة العربية 

السعودية، ترصد مصادر البيانات 
المتوفرة والمعلومات المتاحة والمنهجية 

التي يمكن استخدامها، إضافة إلى 
 الخطوات الالزمة لتنفيذ المشروع

 االقتصادية للعنف ضد المرأة في الجمهورية التونسيةمشروع تقدير الكلفة 

بعثة ميدانية لجمع معلومات  13
عن طبيعة البيانات المتوفرة 

المرأة  لتقدير كلفة العنف ضد
 8-4، )تونس تونسفي 

 (2018حزيران/يونيو 

وزارة شؤون 
المرأة واألسرة 

والطفولة وكبار 
 السن

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

                         توف ر البيانات ونوعي تها مسح نوعي حول 
من مقدمي الخدمات، من أجل إجراء تقدير 

 كلفة العنف ضد المرأة في تونس

 مشروع تقدير الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في جمهورية العراق

بعثة ميدانية بهدف تحليل  14
حالة العنف ضد المرأة في 

 28-24العراق )بغداد، 
  (2018أيلول/سبتمبر 

الهيئة العليا 
للنهوض بواقع 
  المرأة العراقية

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

دراسة تحليلية بهدف تقييم الفجوات في 
                                   البيانات والمعلومات الالزمة واالط الع 

على اإلطار القانوني الوطني والخدمات 
المتوفرة لتقديم مقترحات تتناسب مع 

 الواقع ومستوى البيانات المتوفرة

https://www.unescwa.org/ar/node/262563
https://www.unescwa.org/ar/node/262563
https://www.unescwa.org/ar/node/262563
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

مشاورات وطنية حول تقدير  15
كلفة العنف ضد المرأة في 

 11-9العراق )بغداد، 
 (2019نيسان/أبريل 

خطة تشغيلية لتقدير الكلفة االقتصادية 
للعنف ضد المرأة في العراق، ترصد 
مصادر البيانات المتوفرة والمعلومات 

المتاحة والمنهجية التي يمكن استخدامها، 
زمة لتنفيذ باإلضافة إلى الخطوات الال

 المشروع

ورشة عمل تشاورية لوضع  16
منهجية لدراسة عن العنف 

ضد النساء ذوات اإلعاقة في 
تشرين  7-6مصر )القاهرة، 

 (2018الثاني/نوفمبر 

المجلس القومي 
للمرأة والجهاز 

المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء 

مناقشة المنهجيات المختلفة إلعداد دراسة  جهات حكومية
العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة في حول 
 مصر

ورشة عمل إقليمية حول  17
التصدي للعنف ضد المرأة 

في المنطقة العربية )بيروت، 
 (2018أيلول/سبتمبر  18-19

 

اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 

 المرأة

زيادة المعرفة بدور اآلليات والهيئات 
الدولية واإلقليمية المتخصصة في قضايا 

وتأثيرها على وضع السياسات المرأة 
واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية 

وتقديم الخدمات النموذجية للتصدي للعنف 
ضد المرأة؛ والتعريف باألطر اإلقليمية 

ذات الصلة وبسبل إنتاج البيانات الوطنية 
الالزمة للتعامل مع هذه المسألة، والتأكيد 

على أهمية إقامة شراكات مع أصحاب 
لوطنيين للتصدي للعنف ضد المصلحة ا

 المرأة

                         ورشة عمل إقليمية متقد مة  18
أولى حول طرق احتساب 
 تكاليف العنف ضد المرأة

آذار/مارس  28-27)بيروت، 
2019) 

مؤسسة 
وستمنستر 

للديمقراطية، 
وائتالف 

البرلمانيات من 
الدول العربية 

لمناهضة العنف 
 أةضد المر

اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 

المرأة في األردن 
والعراق ودولة 
فلسطين وقطر 

والكويت ولبنان 
والمغرب، وأعضاء 

من برلمانات هذه 
 الدول

زيادة المعرفة بأساليب تقدير كلفة العنف 
ضد المرأة، وإنشاء آلية لمناقشة النهج 

بين المنهجيات المختلفة  فروقالمطلوب وال
 ليف لتقدير التكا

ورشة عمل حول المعايير  19
الدولية للتصدي للعنف ضد 

 16-15)الدوحة،  المرأة
 (2019نيسان/أبريل 

مركز الحماية 
والتأهيل 

االجتماعي 
 "أمان" 

منظمات حكومية 
 وغير حكومية 

زيادة المعرفة بأفضل الممارسات  
ة للمعايير والقواعد الدولية، المراعي

وبأساليب وآليات التصدي للعنف ضد 
 المرأة على المستوى الوطني

ورشة عمل لبناء القدرات  20
حول اآلليات الدولية 

والممارسات الفضلى في 
 التصدي للعنف ضد المرأة

تموز/يوليو  3-2)دمشق، 
2019) 

الهيئة السورية 
لشؤون األسرة 

 والسكان

جهات حكومية 
رئاسة مجلس )

الوزراء، ووزارات 
الداخلية واألوقاف 
والصحة والشؤون 
االجتماعية والعمل 

زيادة المعرفة بالممارسات الفضلى في 
التصدي للعنف ضد المرأة؛ ومناقشة 

أدوار الجهات المعنية بمسألة التصدي 
للعنف ضد المرأة في الجمهورية العربية 

                       ة؛ واالط الع على التدخالت السوري
                                        الناجحة والثغرات الواجب معالجتها محليا  

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

والتربية واإلعالم(؛ 
 ومجتمع مدني

إلعداد إطار جامع لمناهضة العنف ضد 
 المرأة

                         ورشة عمل إقليمية متقد مة  21
ثانية حول احتساب تكاليف 

)بيروت،  العنف ضد المرأة
 (2019أيلول/سبتمبر  4-5

صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

ومؤسسة 
وستمنستر 

 للديمقراطية،

متخصصون في 
مجال العنف ضد 
المرأة في اآلليات 

المعنية الوطنية 
بشؤون المرأة 

واألجهزة الوطنية 
لإلحصاء في الدول 

 العربية

تعزيز المعرفة بالدروس المستفادة من 
مبادرات تقدير الكلفة االقتصادية للعنف 

ضد المرأة في المنطقة العربية، وبتقنيات 
تقدير الكلفة االقتصادية، وبالمنهجيات 

والعينات المطلوبة إلجراء المختلفة 
 المسوح

 المرأة والسالم واألمن

 حول المرأة والسالم في لبنان (2000) 1325مشروع خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن 

مشاورات وطنية مع الجهات  22
الوطنية )الحكومية 

واإلعالمية واألكاديمية، 
إضافة إلى المجتمع المدني( 

العاملة في مجال المرأة 
والسالم واألمن في لبنان 

)بيروت، تشرين 
 – 2017 الثاني/نوفمبر

 ( 2018يونيو حزيران/

الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة 

 اللبنانية

هيئة األمم 
 المتحدة للمرأة،

وصندوق األمم 
 المتحدة للسكان،
ومفوضية األمم 
المتحدة لحقوق 

االنسان، وبرنامج 
األمم المتحدة 

وقوة  اإلنمائي،
األمم المتحدة 

 المؤقتة في لبنان 

هات حكومية من ج
وزارات الداخلية 
والدفاع والشؤون 
الخارجية وشؤون 

المرأة اللبنانية 
والشؤون االجتماعية 

والمديريات التابعة 
لها؛ ومجتمع مدني؛ 

ومؤسسات أكاديمية؛ 
 ووسائل إعالم

تحديد الركائز األساسية لخطة العمل 
                                       الوطنية المتعل قة بالمرأة والسالم واألمن 

 ودور مختلف المعنيين فيها 

مسودة أولية لموازنة تقديرية لخطة العمل 
 الوطنية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن

ورشة عمل حول كلفة خطة  23
 العمل الوطنية اللبنانية

المتعلقة بالمرأة والسالم 
 25-24واألمن )بيروت،

 (2018سبتمبر أيلول/

تقديم دعم متواصل من  24
خطة العمل اإلسكوا لتطوير 

الوطنية بشأن تنفيذ قرار 
( 2000) 1325مجلس األمن 

والسالم واألمن حول المرأة 
-2018)بيروت،  في لبنان

2019) 

خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار 
حول المرأة ( 2000) 1325مجلس األمن 

 والسالم واألمن في لبنان

حلقة عمل تدريبية لوزارة  25
الرعاية والضمان االجتماعي 

في السودان الستكمال 
استعراض مشروع خطة 

العمل الوطنية حول القرار 
 في السودان 1325

وزارة الرعاية 
والضمان 
 االجتماعي

جهات حكومية 
)وزارة الرعاية 

والضمان 
االجتماعي، ووزارة 

التربية والتعليم، 
ووزارة اإلعالم، 

مشروع خطة العمل بشأن المرأة والسالم 
                               واألمن؛ وتحديد سب ل ضمان فعالية 

ساء في الحياة تنفيذها؛ وكفالة مشاركة الن
السياسية؛ ومناقشة دور جميع الجهات 

المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع 
 مدني، في تنفيذها

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/10/Lebanon-NAP-1325-UNSCR-WPS-Summary.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

كانون  18-17)الخرطوم، 
 (2017 ديسمبراألول/

ومفوضية نزع 
السالح والتسريح 

وإعادة الدمج، 
والمجلس الوطني(، 

 والمجتمع المدني

 مشروع "نساء تونس للسالم واألمن"

ورشة عمل حول اآلليات  26
الدولية لحماية حقوق المرأة 

 1325وقرار مجلس األمن 
في تونس )تونس،  (2000)

 (2018آذار/ مارس  8-11

جمعية "رؤية 
 حرة"، تونس

هيئات من المجتمع 
المدني في واليتي 

 القيروان وقابس 

فهم أعمق لآلليات الدولية لحماية حقوق 
                                            المرأة، ولسبل تنفيذ الخطة المتعل قة بالمرأة 

والسالم واألمن على المستوى الوطني، 
ولدور المجتمع المدني في تنفيذ خطة 

األمن العمل الوطنية المعنية بقرار مجلس 
1325 (2000) 

ورشة عمل حول اآلليات  27
الدولية لحماية حقوق المرأة 

 1325وقرار مجلس األمن 
في تونس )تونس،  (2000)

 (2018تموز/يوليو  9-10

 حول المرأة والسالم في اليمن (2000) 1325مشروع خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن 

ورشة عمل لتدريب مدربين  28
من اليمن بشأن اإلطار 

وآليات المرأة والسالم  الدولي
واألمن ومشاركة المرأة في 

        )عم ان،  عمليات بناء السالم
ديسمبر كانون األول/ 14-15

2018) 
وزارة الشؤون 

االجتماعية 
 والعمل

وزارة الشؤون 
 االجتماعية والعمل

زيادة المعرفة باإلطار الدولي واإلقليمي 
لحماية الحقوق اإلنسانية للمرأة، وبالخطة 

بالمرأة والسالم واألمن،           المتعل قة
وبمشاركة النساء في العمليات السياسية 

 والتفاوض وبناء السالم

مراجعة مشروع الخطة  29
الوطنية لتنفيذ قرار مجلس 

حول  (2000) 1325األمن 
المرأة واألمن والسالم في 

 -اليمن )نيسان/أبريل 
 (2019حزيران/يونيو 

نسخة محسنة من الخطة الوطنية لتنفيذ 
حول  (2000) 1325قرار مجلس األمن 

 المرأة والسالم واألمن في اليمن

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

ورشة عمل تدريبية حول  30
النساء ومهارات الوساطة في 

كانون  14-13ليبيا )تونس، 
 ( 2018األول/ديسمبر 

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

ممثالت عن جهات 
حكومية )مشاركات 

في الحوار السياسي، 
والمجلس الرئاسي، 

والمجلس األعلى 
للدولة، ومجلس 

النواب الليبي، 
ووحدة تمكين 

المرأة(، وناشطات 
 من ليبيا

تعزيز قدرة النساء على المشاركة في 
المفاوضات وأداء دور في المصالحة 

 المحلية

 العدالة بين الجنسين

دورة تدريبية إقليمية حول  31
المساواة بين الجنسين، 

وحقوق اإلنسان وعالقتهما 
بأهداف التنمية المستدامة 

أيار/مايو  3)كوبنهاجن، 
2018) 

المعهد الدانمركي 
 لحقوق اإلنسان

المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان 

)وزارات الداخلية 
والمرأة وحقوق 

اإلنسان(؛ 
وبرلمانيون من 

 الدول العربية

دعم قدرات شركاء المعهد الدانمركي 
لحقوق اإلنسان في المنطقة على تعزيز 

المساواة بين الجنسين في عملهم في مجال 
حقوق اإلنسان، من خالل تطبيق مقاربة 

 تدمج أهداف التنمية المستدامة

التمكين جلسة نقاش حول  32
االقتصادي للمرأة وتعزيز 

قيم السالم والعدالة 
لمنظمة                  والمواطنة، دعما 

 المرأة العربية 
 كانون األول 19-18)مسقط، 

 (2018ديسمبر /

منظمة المرأة 
 العربية

 جهات حكومية 

                                 االط الع على السيناريوهات المختلفة 
لتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة، 
                                   بوصفها عامال  للتغيير ولتحقيق تنمية 

اقتصادية مستدامة وتحقيق -اجتماعية
 العربيةالسالم في المنطقة 

ورشة عمل تشاركية حول  33
التمثيل السياسي للمرأة 

 4)بيروت،  اللبنانية
 (2019أبريل نيسان/

الوطنية  الهيئة
لشؤون المرأة 

 اللبنانية
 أحزاب سياسية 

في تبادل الممارسات واإلجراءات الجيدة 
تعزيز تمثيل المرأة ووصولها إلى مراكز 

صنع القرار؛ وتقديم توصيات وأخذ 
دروس من التجارب، بهدف إثراء 

استراتيجية وخطة عمل الهيئة الوطنية 
لشؤون المرأة اللبنانية، وذلك لزيادة نسبة 

التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في 
 الحياة السياسية

 بين الجنسين في المؤسساتتعميم مراعاة منظور المساواة 

ورشة عمل لبناء القدرات  34
استراتيجية مؤسسية  لوضع

كانون  15-14)الدوحة، 
 ( 2018الثاني/يناير 

مؤسسة قطر 
 للعمل االجتماعي 

المراكز الستة التابعة 
لمؤسسة قطر للعمل 

 االجتماعي

تعزيز القدرات المؤسسية لالنتهاء من 
بين  وضع استراتيجية مراعية للمساواة

 الجنسين

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

إقليمية حول ورشة تدريبية  35
بناء قدرات المؤسسات 

الوطنية حول إدماج المساواة 
بين الجنسين في السياسات 

المؤسسية والتخطيط 
االستراتيجي والتقييم 

 والتدقيق وإعداد التقارير
 14-13)بيروت، 

 (2019شباط/فبراير 

 

اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 

المرأة في المنطقة 
 العربية

لوطنية المعنية بناء قدرات الهيئات ا
بشؤون المرأة لتعميم تنفيذ خطة عمل 
اإلسكوا لتحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية في 
المنطقة العربية، مع التركيز على 

المؤشرات المتعلقة بسياسات المؤسسة 
المعنية وخططها؛ وإدارة األداء الوظيفي 

مساواة للموظفين والموظفات من منظور ال
بين الجنسين؛ والتخطيط االستراتيجي؛ 

والرصد وإعداد التقارير الدورية؛ 
والتقييم؛ والتدقيق من منظور المساواة بين 

 الجنسين

ورشة عمل إقليمية حول  36
إدماج المساواة بين الجنسين 
في تتبع وتخصيص الموارد 

المالية وتقييم وتطوير 
القدرات البشرية والثقافة 

 28-27)بيروت،  المؤسسية
 (2019آذار/مارس 

 

اآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 

المرأة في المنطقة 
 العربية

بناء قدرات المؤسسات الوطنية المعنية 
تنفيذ خطة عمل بشؤون المرأة، لتعميم 

اإلسكوا لتحقيق المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية في 

المنطقة العربية، مع التركيز على 
المؤشرات المتعلقة بتتبع الموارد 

وتخصيصها؛ وعلى البنيان المؤسسي 
والتكافؤ بين الجنسين؛ وتقييم القدرات 
وتطويرها؛ وتوليد المعرفة ونشرها؛ 

 تساقواال

بعثة استشارية لعرض خطة  37
عمل اإلسكوا لتحقيق 

المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة في المؤسسات الوطنية 

 23-21في قطر )الدوحة، 
 (2019نيسان/أبريل 

مؤسسة قطر 
 للعمل االجتماعي

مؤسسة قطر للعمل 
 االجتماعي

بتنفيذ خطة عمل  المتعلقةالخطوات 
اإلسكوا لتحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية من 
مؤسسة قطر للعمل قبل الهيئات التابعة ل

االجتماعي

 تفاعل الدول األعضاء مع اآلليات الدولية المعنية بحقوق المرأة

حول وطنية ورشة عمل  38
                           طرق الحوار البن اء مع لجنة 

المتحدة المعنية بالقضاء األمم 
في  على التمييز ضد المرأة

 المملكة العربية السعودية
كانون  30-29)الرياض، 
  (2018 الثاني/يناير

المفوضية السامية 
 لحقوق االنسان

الهيئة الوطنية 
 لحقوق اإلنسان

تعميق المعرفة بعمل اللجنة المعنية 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة وآليات 

والتواصل واألدوات المطلوبة الحوار 
                                     إلعداد التقرير الوطني الذي ي قد م لها

ورشة عمل وطنية بشأن  39
الصكوك الدولية المتعلقة 
بحقوق المرأة في المملكة 

 العربية السعودية 

مجلس شؤون 
 األسرة 

مجلس شؤون 
 األسرة 

باإلطار بناء القدرات، وزيادة الوعي 
الدولي لحقوق اإلنسان والنساء وباآلليات 

 ذات الصلة

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

كانون  31)الرياض، 
 (2018الثاني/يناير 

طاولة مستديرة حول الشراكة  40
من أجل المساواة بين 

الجنسين في لبنان )بيروت، 
  (2018شباط/فبراير  27

جهات حكومية،  
وأكاديميون، 

ومنظمات غير 
 حكومية

تحليل األطر واآلليات الوطنية المعنية 
ن، وتقييم تطابقها مع بالمساواة بين الجنسي

المعايير الدولية ذات الصلة، وتحديد أبرز 
 اإلنجازات والمعوقات

ورشة عمل حول أهداف  41
التنمية المستدامة وآليات 

تنفيذها على المستوى 
                        الوطني في األردن )عم ان، 

 (2018آذار/مارس  13-15

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، 
والمركز الوطني 

 لحقوق اإلنسان

الفريق العامل 
المعني بالحريات 

سان وحقوق اإلن
التابع للجنة الوطنية 

للتنمية  العليا
 المستدامة

تعزيز المعرفة بتقاطع خطة التنمية 
مع األطر الوطنية  2030المستدامة لعام 

ذات الصلة، مثل خطة التنمية الوطنية 
والخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، مع 

من  16و 10و 5التركيز على األهداف 
 أهداف التنمية المستدامة

ورشة عمل تدريبية حول  42
من أهداف  5دمج الهدف 

التنمية المستدامة في 
السياسات واالستراتيجيات 
                        الوطنية في ع مان )مسقط، 

 (2018مايو أيار/ 6-8

 

 جهات حكومية

واالستراتيجيات                     االط الع على السياسات 
، 2030بتنفيذ خطة عام الوطنية المعنية 

من أهداف  5آليات ربط الهدف وعلى 
 التنمية المستدامة بسائر األهداف

حول إقليمية ورشة عمل  43
رصد ومراقبة وحماية حقوق 

ما في ذلك الصحة اإلنسان ب
        )عم ان،  والحقوق اإلنجابية

 (2018 مايوأيار/ 6-8

صندوق األمم 
 المتحدة للسكان

المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان، 

واآلليات الوطنية 
المعنية بشؤون 

 المرأة

تعزيز الشراكات على المستوى الوطني 
في مجال الصحة اإلنجابية والصحة 

الدولية  الجنسية، ومناقشة األطر والمعايير
ذات الصلة وآليات اإلبالغ على 

المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، 
وإعداد استبيان لرصد التقدم المحرز في 

 هذا المجال وإعداد التقارير بشأنه

    ا  ج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاممشروع إعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنها

ورشة عمل إقليمية لدعم  44
 األعضاء في إعداد الدول

االستعراضات الوطنية 
المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاج 

عمل بيجين بعد خمسة 
 )بيروت،             وعشرين عاما 

كانون الثاني/يناير  15-16
2019) 

هيئة األمم 
المتحدة للمرأة، 
وجامعة الدول 

 العربية

الوطنية اآلليات 
المعنية بشؤون 

المرأة في المنطقة 
 العربية

زيادة المعرفة بالمبادئ التوجيهية إلعداد 
االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ 
إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة 

                                    وعشرين عاما ، بهدف تقديمها في اآلجال 
                                       المحددة وإعداد التقرير اإلقليمي الموح د 

  للمنطقة العربية

ورشة عمل وطنية تشاورية  45
حول تنفيذ إعالن ومنهاج 

عمل بيجين بعد خمسة 
                       عشرين عاما  في المملكة و

اللجنة الوطنية 
 لشؤون المرأة 

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

لمسودة األولى من التقرير؛ مناقشة ا
                                 وتحديد الثغرات في البيانات وسب ل 

الحصول على البيانات الالزمة؛ واالتفاق 
ستكمال إعداد على الخطوات المستقبلية ال

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

        )عم ان،  األردنية الهاشمية
 (2019شباط/فبراير  26-27

التقرير وتقديمه إلى األمم المتحدة في 
 التاريخ المحدد

ورشة عمل وطنية تشاورية  46
حول تنفيذ إعالن ومنهاج 

 عمل بيجين بعد خمسة
                وعشرين عاما  في 

 الجمهورية الموريتانية
 26-25)نواكشوط، 
 (2019آذار/مارس 

وزارة الشؤون 
االجتماعية 

 والطفولة واألسرة 

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

لمسودة األولى من التقرير؛ مناقشة ا
                                 وتحديد الثغرات في البيانات وسب ل 

الحصول على البيانات الالزمة؛ واالتفاق 
المستقبلية الستكمال إعداد على الخطوات 

التقرير وتقديمه إلى األمم المتحدة في 
 التاريخ المحدد

ورشة عمل وطنية تشاورية  47
حول تنفيذ إعالن ومنهاج 

عمل بيجين بعد خمسة 
                     وعشرين عاما  في دولة 

 )مدينة الكويت،الكويت 
 (2019نيسان/أبريل  7-8

المجلس األعلى 
 لشؤون االسرة 

جهات حكومية 
لمجلس األعلى )ا

للتخطيط والتنمية، 
ووزارات الشؤون 

الخارجية والشؤون 
االجتماعية والمجلس 

األعلى لشؤون 
 األسرة(

مناقشة المسودة األولى من التقرير؛ 
                                 وتحديد الثغرات في البيانات وسب ل 

الحصول على البيانات الالزمة؛ واالتفاق 
على الخطوات المستقبلية الستكمال إعداد 

التقرير وتقديمه إلى األمم المتحدة في 
 التاريخ المحدد

ورشة عمل وطنية تشاورية  48
حول تنفيذ إعالن ومنهاج 

عمل بيجين بعد خمسة 
ي المملكة               وعشرين عاما  ف
)الرياض،  العربية السعودية

 (2019نيسان/أبريل  10-11
مجلس شؤون 

 االسرة

جهات حكومية 
)وزارات الخارجية، 

والخدمة المدنية، 
واالقتصاد 

والتخطيط، والشؤون 
البلدية والقروية، 

والبيئة والمياه 
والزراعة، 

واإلسكان، ولجنة 
المرأة، والهيئة 

العامة لإلحصاء(، 
المجتمع إضافة إلى 

 المدني

مناقشة المسودة األولى من التقرير؛ 
                                 وتحديد الثغرات في البيانات وسب ل 

الحصول على البيانات الالزمة؛ واالتفاق 
على الخطوات المستقبلية الستكمال إعداد 

التقرير وتقديمه إلى األمم المتحدة في 
 التاريخ المحدد

ورشة عمل تشاورية  49
لمنظمات المجتمع المدني في 

ربية حول التقدم المنطقة الع
المحرز في تنفيذ إعالن 
ومنهاج عمل بيجين بعد 

                  خمسة وعشرين عاما 
 17-16)بيروت، 

 (2019أبريل نيسان/

هيئة األمم 
المتحدة للمرأة، 
وجامعة الدول 
               العربية ممثلة  

بمنظمة المرأة 
 العربية

المجتمع المدني في 
 المنطقة العربية

                                    عرض ومناقشة التقدم المح رز في تنفيذ 
إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة 

العربية خالل السنوات الخمس الماضية، 
وذلك من وجهة نظر منظمات المجتمع 
المدني؛ ومناقشة التحضيرات الجارية 

إلعداد التقارير الوطنية؛ وتحديد خطوات 
وآليات المتابعة على المستويين الوطني 

واإلقليمي من أجل تنسيق الجهود 
من شأنها التعجيل في والتوصيات التي 

تحقيق أهداف منهاج عمل بيجين في 
 المنطقة العربية

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-2
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-2
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-2
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-2
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-2
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-0
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

ول ورشة عمل تشاورية ح 50
تنفيذ إعالن ومنهاج عمل 

بيجين بعد خمسة وعشرين 
 في الجمهورية اللبنانية      عاما 

مايو أيار/ 14-8)بيروت، 
2019) 

اللجنة الوطنية 
لشؤون المرأة 

 اللبنانية

اللجنة الوطنية 
لشؤون المرأة 

 اللبنانية

المسودة األولية للتقرير الوطني، مناقشة 
وتحديد البيانات المطلوبة ومصادرها 

بهدف تحسين جودة التقرير والتسريع في 
 عملية تقديمه

عون فني إلعداد التقرير  51
الوطني بشأن تنفيذ إعالن 

ومنهاج عمل بيجين بعد 
              شرين عاما  في خمسة وع

 أيار/مايوليبيا )بيروت، 
2019) 

وحدة دعم 
وتمكين المرأة 

 بالمجلس الرئاسي 

وحدة دعم وتمكين 
المرأة بالمجلس 

 الرئاسي

للتقرير الوطني، مناقشة المسودة األولية 
وتحديد البيانات المطلوبة ومصادرها 

بهدف تحسين جودة التقرير والتسريع في 
 عملية تقديمه

تقديم المساعدة الفنية  52
لمراجعة وتحديث 

االستراتيجية الوطنية للمرأة 
في األردن بما يتماشى مع 

 ات الدولية ياالتفاق
              ( )ابتداء  من 2020-2030)

 (2019شباط/فبراير 

اللجنة الوطنية 
لشؤون المرأة 

 ردنيةاأل

اللجنة الوطنية 
المرأة  لشؤون

 ردنيةاأل

مراجعة مشروع االستراتيجية الوطنية 
 للمرأة في األردن بغرض اعتمادها

        مدر بين لورشة عمل لتدريب ل 53
حول التعاون مع اآلليات 

الوطنية المعنية بحقوق 
  في ليبيا اإلنسان

 12-19)تونس، 
 (2019يونيو حزيران/

وحدة دعم 
وتمكين المرأة 

بالمجلس الرئاسي 
 في ليبيا

وحدة دعم وتمكين 
المرأة بالمجلس 
 الرئاسي في ليبيا

بناء معرفة وقدرات أعضاء اآللية الوطنية 
المعنية بشؤون المرأة في ليبيا على 

التعاون مع آليات حقوق اإلنسان الدولية 
المنشأة ذات الصلة، بما فيها الهيئات 

بموجب معاهدات ومجلس حقوق اإلنسان 
 )التقرير الدوري الشامل(

 بعثات تقييمية

بعثة تقييمية إلى العراق  54
لتحديد االحتياجات الفنية 

ووضع إطار لألنشطة 
تشرين  25-23 )بغداد،

 (2017األول/أكتوبر 
 العراق

جهات حكومية، 
 ومجتمع مدني

عقب اجتماعات مع الهيئات الوطنية 
المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة، ومنظمات المجتمع 
المدني، وفريق األمم المتحدة القطري في 
                                       بغداد، أ عد ت قائمة بالخدمات االستشارية 

الفنية المتعلقة بمسألة المساواة بين 
 الجنسين

بعثة استشارية إلى المملكة  55
العربية السعودية لتحديد 

الفنية ووضع االحتياجات 
 )الرياض،  إطار لألنشطة

 (2018كانون الثاني/يناير  4

المملكة العربية 
 السعودية

تحديد احتياجات المملكة العربية السعودية  جهات حكومية
                                 من الدعم الفني، بناء  على لقاءات 

                                   استشارية ع ق دت مع مختلف الوزارات 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 األنشطة قائمة

 النواتج الجهة المستفيدة ةالشريكالجهة  النشاط 

بعثة استشارية إلى  56
الجمهورية العربية السورية 

لتحديد االحتياجات الفنية 
ووضع إطار لألنشطة 

حزيران/يونيو  5-3)دمشق، 
2018) 

الجمهورية 
 العربية السورية

 جهات حكومية

تحديد احتياجات الجمهورية العربية 
                                        السورية من الدعم الفني بناء  على لقاءات 

هات                             استشارية ع ق دت مع مختلف الج
 الحكومية

بعثة استشارية إلى الكويت  57
لتحديد االحتياجات الفنية 

ووضع إطار لألنشطة 
آذار/مارس  27-26)الكويت، 

2019) 

 جهات حكومية الكويت

من الدعم الفني  الكويتتحديد احتياجات 
                                    بناء  على لقاءات استشارية ع ق دت مع 

 مختلف الجهات الحكومية

اجتماع مع البعثة اليمنية إلى  58
اإلسكوا لتحديد االحتياجات 

الفنية ووضع إطار لألنشطة 
تموز/يوليو  31)بيروت، 

2019) 

 جهات حكومية اليمن

                     من الدعم الفني بناء   يمنالتحديد احتياجات 
                                    على لقاءات استشارية ع ق دت مع مختلف 

                   الممث لة في البعثة الجهات الحكومية

----- 


