
  التابعة لإلسكواالدورة الرابعة للجنة المرأة  توصيات
 )2009أكتوبر /تشرين األول 23-21بيروت، (

  
  ُأنجز  التوصيات

التاريخ (
 )والقرار

قيد 
 االنجاز

لم 
  مالحظات ينجز

1  
وإدمـاج  التأكيد على أهمية دور اإلرادة السياسية التي تدعم وتعزز المساواة واإلنصاف والعدالة بين الجنسـين،  

النوع االجتماعي في السياسات واالستراتيجيات والبرامج التنموية، واعتبار موضوع النهوض بالمرأة أولوية على 
  الصعيدين الوطني واإلقليمي

        

2  
زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة للسياسات والبرامج واآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، وربط هذه 

  ميزانية العامةالميزانيات بال
        

3  
تحقيق اإلصالح اإلداري في القطاعين العام والخاص، وضمان الحاكمية الرشيدة بهما لتوفير فرص توظيف 

  المرأة وتدرجها
        

4  
التنسيق بين الجهات التمويلية األجنبية لتحقيق توزيع عادل يضمن حّل مختلف المشكالت التي تواجهها النساء 

  على اختالف فئاتهن
        

5  
بناء قدرات العاملين في اآلليات الوطنية في مجال إدماج النوع االجتماعي في السياسات الوطنية؛ وإشراك 

  الرجال وتدريبهم على عملية إدماج النوع االجتماعي في سياسات التنمية، وحقوق المرأة بشكل عام
        

        الجمعيات األهلية النسائية والمجتمع المدني في معالجة المشكالت التي تواجه تقدم المرأة مشاركة  6

7  
االنضمام إلى وورفع التحفظات عنها، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية االنضمام إلى 

  ، ونشر هذه االتفاقية على الرأي العامةالبروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ
        

8  
التشريعات الوطنية وتحديثها وتغيير محتوياتها التي تنطوي على تمييز، تفعيل القوانين النافذة وتعديل مراجعة 

  وتطبيقها، وتدريب العاملين في األجهزة واألطر القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق المرأة
        

9  
معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس، وتحليل ومعالجة المؤشرات لتحديد الفجوات التي تدل إنشاء قاعدة 

  على وجود فجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات بهدف خلق سياسات واستراتيجيات محددة للنهوض بالمرأة
        

10  
مراصد وأجهزة لإلنذار المبكر على المستوى الوطني لمتابعة وتحليل الظواهر االجتماعية الخاصة بوضع  إنشاء

لتطبيق مقتضيات قرار  وطنيةخطط عمل  وضع المرأة بحيث يمكن تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمها؛
  حول المرأة األمن والسالم )2000( 1325مجلس األمن 

        

11  
تعليم وتنقيح الكتب المدرسية من الصور واألفكار التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتكرس تحديث مناهج ال

  الصورة النمطية السلبية عنها
        

12  
وللحد  للحد من األمية والفقر؛ ووضع برامج لمحو األميةاتخاذ اإلجراءات سن التشريعات لرفع سن الزواج، و

  ، وتأهيل المرأة وتدريبها مهنياً، ال سيما في المناطق الريفيةمن تسرب الفتيات من التعليم
        

          تعليم اإلناث على استخدام أجهزة الحاسوب واإلنترنت، وتطوير مهاراتهن في هذه المجال  13
          والمراكز القيادية زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار   14
          ، وفي الترشحفي الوزارات وفي المجالس الوطنية والمحلية نظام الحصص اعتماد  15
          التي تمكنها من إعالة نفسها وأسرتها للمرأة الميسرة الصغيرة توفير القروض  16



  


