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  رـتقري
  

  الرابعةلجنة المرأة عن دورتها 
  2009أكتوبر /تشرين األول 23-21 بيروت،

  

 موجـز
  

الرابعة دورتها ) اإلسكوا(عقدت لجنة المرأة التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
أكتوبر /األولتشرين  23إلى  21في الفترة من " تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية" تحت شعار

2009.  
  

ففي المحور األول، .  ثالثة محاور رئيسيةلجنة المرأة في دورتها الرابعة على أعمال  وتوزعت  
د أبرز جرى تحدي، و15: + التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجينالمجتمعون ناقش 

ذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة تنفيعلى لعمل المرتبطة باالعقبات والتحديات واآلفاق المستقبلية 
الثاني، ناقش المجتمعون موضوع في المحور و . الًكامتنفيذاً  االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
بهدف  في المجال االقتصادي هاالعقبات التي تعترض طريقو ،تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية
  على الثالث  المحوروركّز   .في النشاط االقتصادي ة المرأةإزالتها والعمل على رفع نسبة مشارك

استعرض تقرير األمين التنفيذي عن التقدم المحرز في حيث متابعة توصيات الدورة الثالثة للجنة المرأة، 
 العمل المقترح لفترة السنتين وكذلك برنامج الثالثة للجنة المرأة، ةالدور منذالمرأة ب مجال النهوض

  .في مجال النهوض بالمرأة 2010-2011
  

للتوصيات التي صدرت عن الدورة وأهم النقاط التي تطرقت إليها  ويتضمن هذا التقرير عرضاً  
 .المناقشات في إطار كل بند من بنود جدول األعمال
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  مقدمة
  
 الً، عم2009أكتوبر /تشرين األول 23إلى  21الرابعة في الفترة من عقدت لجنة المرأة دورتها   -1

الذي اعتمده  2003أبريل /نيسان 17المؤرخ ) 22- د( 240بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
بشأن  2004يوليو /تموز 18المؤرخ  2003/9المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 

تعقد اجتماعاتها مرة كل سنتين ) اإلسكوا(إنشاء لجنة للمرأة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
األولى  تهادوراللجنة وقد عقدت .  2003قبل نهاية عام  تأسيسياً ، على أن تعقد اجتماعا2004ًابتداء من عام 

يوليو /تموز 10إلى  8الثانية في الفترة من  تها، ودور2003ديسمبر /كانون األول 5و 4التأسيسية يومي 
  .في أبو ظبي 2007مارس /آذار 15و 14يومي الثالثة في بيروت، و 2004

  
  لرابعةاالتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها   -أوالً

  
تحسين حالة حول  2007 ديسمبر/األول كانون 18المؤرخ  62/136استنادا إلى قرار الجمعية العامة   -2

بناء على إعالن و ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المرأة في المناطق الريفية،
في دورتها م، الذي اعتمدته لجنة المرأة دعوة إلى السال: بيروت للمرأة العربية عشر سنوات بعد بيجين

  .القرار الوارد نصه في المرفق التالي اعتماد، قررت لجنة المرأة الثانية
  

  مرفق
  

  تنفيذ منهاج عمل بيجين في الدول العربيةمتابعة  بشأن قرار
 15+ بيجين  :بعد خمسة عشر سنة

 
  ،آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنةلجنة المرأة في  إن  

  
   ،2005ديسـمبر  /األولكـانون   16المـؤرخ   60/140ت الجمعيـة العامـة   اقـرار إلى  إذ تشير  

  ،2007 ديسمبر/كانون األول 18المؤرخ  62/136، و2006كانون األول  19المؤرخ  145/ 61و
  

 2005يوليو /تموز 27 المؤرخ 48/2005 االجتماعيو قرار المجلس االقتصاديإلى  إذ تشير أيضاً  
بشأن دور المجلس االقتصادي واالجتماعي في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسـقين لنتـائج المـؤتمرات    

  الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة،
  

في  15+منهاج عمل بيجين إعالن و بتقارير حول وضع المرأة العربية وتقييم تنفيذ وقد أحيطت علماًً  
عيـة لغربـي آسـيا    االجتمااللجنة االقتصـادية و سيما التقرير العربي الموحد الصادر عن  الالدول العربية، 

  ،وجامعة الدول العربية
  

إللتزامات المتعهد بها فـي إعـالن   لتقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تطبيق اا التقدير بعين تالحظ وإذ  
ال سيما في موضوع الصحة ، مةالعشرين للجمعية العاونتائج الدورة االستثنائية الثالثة ومنهاج عمل بيجين، و



 -5-

مانة العامة لألمم المتحدة إلى الحكومات بهذا ألاه ستبيان الذي وجهتالحسبما أوضحته ردودها على اوالتعليم، 
  ،الشأن

فـي   موضوع تمكين المرأةحققت في السنوات األخيرة في تلإلنجازات التي ا وإذ تعرب عن ارتياحه  
تصديق تسعة عشر دولة على اتفاقيـة  التي شملت إصدار تشريعات جديدة لصالح المرأة والمنطقة العربية، و

  التحفظات على بعض بنود االتفاقية، بعض الدول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب
  

 اعات المسلحة التـي واستمرار الحروب والنزألوضاع األمنية تدهور ا إزاء وإذ تعرب عن بالغ قلقها  
  تؤثر سلبا على وضع المرأة بشكل عام، وموضوع التمكين والتنمية البشرية المستدامة بشكل خاص،

  
ة المرأة في الحياة االقتصادية والسياسـية  استمرار ضعف مشاركإزاء  أيضاً قلقها بالغ عن تعرب وإذ  

فقـر،  الالمرأة مثل تفشي األمية، وتسرب الفتيات من التعلـيم، و ضوع تمكين استمرار وجود تحديات في موو
ـ    ،التمييز في بعض التشريعاتوالبطالة، والعنف ضد المرأة، و ض التقاليـد والعـادات   باإلضـافة إلـى بع

  االجتماعية السلبية،
  

ين الجنسين علـى مسـتوى   المساواة بجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتكثيف ال وإذ تدرك ضرورة  
  ،لحكومات والمجتمع المدني ومنظمات األمم المتحدةا
  

الصـادر عـن اللجنـة     15+ حول تنفيذ منهاج عمـل بيجـين   التقرير العربي الموحد  تعتمد  -1  
إلى لجنة وضع المرأة في نيويـورك  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وجامعة الدول العربية الذي سيقدم 

  ،2010مارس /ذارفي دورتها الرابعة والخمسين في آ
  

  :ما يلي إلى األعضاء البلدان تدعو  -2  
  

نصاف والعدالة بين إلاإلرادة السياسية التي تدعم وتعزز المساواة وا أهمية دورعلى تأكيد ال  )أ(  
واعتبار موضوع  ،ستراتيجيات والبرامج التنمويةالفي السياسات وا، وإدماج النوع االجتماعي الجنسين

  الوطني واإلقليمي؛ ينالنهوض بالمرأة أولوية على الصعيد
  

والبرامج واآلليات الوطنية المخصصة للسياسات  العمل على زيادة الموارد المالية والبشرية  )ب(  
  وربط هذه الميزانيات بالميزانية العامة؛ ،المعنية بالمرأة

  
وضمان الحاكمية الرشيدة  ،العام والخاص ينلقطاعتحقيق اإلصالح اإلداري في ا ىالعمل عل  )ج(  

  توظيف المرأة وتدرجها؛فرص  لتوفيربهما 
 

التي مختلف المشكالت  يضمن حّل لتوزيع عاد لتحقيقالتنسيق بين الجهات التمويلية األجنبية   )د(  
  ؛هنفئاتعلى اختالف  النساءتواجهها 

  
في السياسات النوع االجتماعي بناء قدرات العاملين في اآلليات الوطنية في مجال إدماج   )ه(  
حقوق المرأة ، وفي سياسات التنمية النوع االجتماعياج مإشراك الرجال وتدريبهم على عملية إدو الوطنية؛
  .بشكل عام
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المجتمع المدني في معالجة ركة الجمعيات األهلية النسائية ومشاالتعامل مع البرلمان، و  )و(  

  لمشكالت التي تواجه تقدم المرأة؛ا
 

الوعي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز اتية لتطبيق اتفاقية ؤبيئة م توفير  )ز(  
 لبروتوكول االختياريإلى ادراسة إمكانية االنضمام إلى األعضاء لبلدان ودعوة ا ،حقوق المرأة العربيةب

  ؛القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالتفاقية 
  

نطوي على تمييز، ت محتوياتها التياالستمرار في مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثها وتغيير   )ح(  
ها، وتدريب العاملين في األجهزة واألطر القانونية والتشريعية وتطبيق على تفعيل القوانين النافذة والعمل

  ؛المتعلقة بحقوق المرأة
  

وتحليل ومعالجة المؤشرات لتحديد  ،حسب نوع الجنس مصنفةإنشاء قاعدة معلومات وبيانات   )ط(  
الفجوات التي تدل على وجود فجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات بهدف خلق سياسات واستراتيجيات 

  محددة للنهوض بالمرأة؛
  

لمتابعة وتحليل  لمستوى الوطنيعلى ا إنشاء مراصد وأجهزة لإلنذار المبكردراسة إمكانية   )ي(  
 الظواهر االجتماعية الخاصة بوضع المرأة بحيث يمكن تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمها؛

  
؛ عملية الحل السلمي للنزاعات المسلحةعملية اإلنماء ما بعد النزاعات و إشراك المرأة في  )ك(  

المعالجة  على صعيد افلسطين واليمن اهتمامالعراق وويالء النساء ضحايا العنف المسلح في السودان وإ
عدم اإلقصاء عبر اعتماد خطط عمل محلية لتطبيق مقتضيات قرار مجلس األمن ووإعادة التأهيل  ةالنفسي

  ؛)2000( 1325

  
مجال العلوم التطبيقية، وربط تعليمها باحتياجات السوق؛ وتحديث  تشجيع المرأة على دخول  )ل(  

كتب المدرسية من الصور واألفكار التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتكرس مناهج التعليم وتنقيح ال
  الصورة النمطية السلبية عنها؛

  
العمل على سن التشريعات لرفع سن الزواج، وحل المشاكل التي تسبب تسرب الفتيات من   )م(  

وتدريبها مهنياً، ال سيما في المناطق التعليم للحد من األمية والفقر؛ ووضع برامج لمحو األمية، وتأهيل المرأة 
  الريفية؛

  
رفع نسبة األفراد المستخدمين للحاسوب من خالل تعزيز البرامج الهادفة إلى تعليم اإلناث على   )ن(  

 وتطوير مهاراتهن في هذه المجال؛ ،استخدام أجهزة الحاسوب واإلنترنت
  

ظائف اإلدارية والرسمية، وتأهيلها ع العام وفي الوزيادة نسبة مشاركة المرأة في القطا  )س(  
  وتدريبها لتولي مناصب قيادية، واالرتقاء بأدائها؛
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وتأهيل  نظام الحصص،زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بطرق مختلفة منها   )ع(  
  ؛ات الوزارية من النساءتعيينالوالعمل على زيادة  ،المرأة للمشاركة في الترشح

والقروض الميسرة التي تمكنها من إعالة نفسها  وتطوير التمويل الصغير للمرأةتوفير   )ف(  
ها بناء قدرات، وصغيرة وتوفير أسواق للتسويق مشاريعإقامة  ىعل هالتشجيعالتمويل  وتأمين مخاطر وأسرتها،

  على إدارة المشاريع؛
 

وتعزيز  ،رأة الفقيرةأنظمة للتأمين الصحي واالجتماعي للمبرامج للتوعية الصحية ووضع   )ص(  
توفير خدمات الحماية والتأهيل للنساء في االستمرار والتوسع و شبكات الضمان االجتماعي وتطويرها؛

  .المعنفات
  

  :ما يلي لإلسكوا التنفيذية األمانة من تطلب  -3  
  

 أسوة دعم مركز المرأة في اإلسكوا بموارد بشرية إضافية لترقيته إلى مستوى شعبة   )أ(  
اإلسكوا بهدف مضاعفة جهوده في مساعدة البلدان األعضاء في موضوع تمكين بباقي الشعب العاملة في 

  المرأة؛
 

البرامج في السياسات والخطط و إدماج النوع االجتماعي علىتعزيز قدرة اآلليات الوطنية   )ب(  
توفير و ،الدراساتإعداد وشارية، يب، وتقديم المساعدات التقنية واالستالتدربناء القدرات، والوطنية من خالل 
  والخبرات الناجحة في هذا المجال؛وتبادل الخبرات واالستفادة من الدروس  ،إمكانيات التواصل

  
رصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد على تنفيذ و تعزيز قدرة البلدان األعضاء  )ج(  

والمجتمع المدني،  ئيةمؤسسات القضاالاآلليات الوطنية، وأعضاء البرلمان، و اتالمرأة من خالل بناء قدر
 تجاربومساعدة الدول على رفع تحفظاتها على االتفاقية، وتبادل الخبرات واالستفادة من ال ووسائط اإلعالم؛

  ؛واالستمرار في توعية صانعي القرار باالتفاقية ،الناجحة في هذا المجال
  

 للنهوض بالمرأة،  ستراتيجية إقليميةانظمة المرأة العربية لتنفيذ خطة التعاون مع م  )د(  
مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ماشىتبحيث تالترويج لضرورة استعراض وتعديل القوانين و

  ضد المرأة؛
  

لشؤون األمم المتحدة بالتعاون مع مفوضية  اإلسكوادعم تطبيق المبادئ التوجيهية التي وضعتها   )ه(  
  ؛اتالالجئين بشأن حماية حقوق المرأة التي تعيش في المناطق المنكوبة بالنزاع

  
خاص بالمنطقة العربية لتحديد وتحليل  والتنمية مؤشر للنوع االجتماعياستحداث  دراسة جدوى  )و(  

  ة؛استراتيجيات محددة للنهوض بالمرأة بين الجنسين بهدف خلق سياسات وطبيعة الفجو
  

دراسة جدوى إنشاء مرصد وجهاز إقليمي لإلنذار المبكر يرتكز على قاعدة معلومات وبيانات   )ز(  
لمتابعة وتحليل الظواهر االجتماعية الخاصة بوضع المرأة بحيث االجتماعي مفصلة حسب النوع وحديثة 

  .يمكن تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمها
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  شةمواضيع البحث والمناق  -ثانياً
  

  تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية  -ألف
  تحكّم المرأة في الموارد االقتصادية وحصولها على الموارد المالية

  )من جدول األعمال) أ( 5البند (
  
لسلة سضمن وهي دراسة .  E/ESCWA/ECW/2009/1لوثيقة لقدمت السيدة منى شمالي خلف عرضاً   -3

هذه تناولت قد و . تحكّم المرأة في الموارد االقتصادية وحصولها على الموارد الماليةالمرأة والتنمية حول 
وق تمكينها سيما وضع المرأة االقتصادي والعوامل التي تع ال اإلسكوا،األداء االقتصادي في منطقة الدراسة 

  .الواجب اعتمادها في هذا المجال السياساتاقتصادياً، وكذلك 
  
ت الخبيرة العرض بمقدمة حول الزخم الكبير الذي اكتسبه موضوع تمكين المرأة خالل العقود لّاسته  -4

تمكين  أوضحت أنو  .األمم المتحدة، ولجهود للمطالبة بحقوقها المرأةالماضية نتيجة للجهود التي بذلتها 
الذي تشهده ما في المنطقة العربية، عازيةً ذلك إلى الوضع االقتصادي يس الكامل بعد، البالمرأة لم يتحقق 

في نسب الشباب  ةملحوظ وزيادةفي النمو االقتصادي، وارتفاع في نسب البطالة، من تباطؤ  اإلسكوامنطقة 
  .العمل على استيعاب هذه الزيادة عدم قدرة سوقو من مجموع عدد السكان

  
أشارت إلى ف . اًإلى وضع المرأة تحديد اإلسكوادي العام في منطقة انتقلت من الوضع االقتصا مث  -5

ولفتت إلى أن  . مناطق أخرى من العالمب وإن ظلت متدنية مقارنة تزايد مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي
ن مات اللواتي انخرطلالدخل المكتسب قد تقلّصت لصالح الشابات المتعمن حيث الفجوات بين الذكور واإلناث 

أوضحت الخبيرة أن اليد العاملة النسائية في البلدان العربية تتركز بشكل أساسي ثم   .حديثاً في سوق العمل
أبرزها الدور  دةوذلك ألسباب عاألولوية ال يعطي توظيف المرأة ص القطاع الخا ألن مفي القطاع العا

اجات سوق العمل ومجاالت تخصص داخل المنزل وخارجه، والتفاوت بين ح نساءالمزدوج الذي تقوم به ال
ولكن على الرغم من هذه العقبات، شهد الوضع  . الكافي التدريب المهني والتكنولوجيافتقارهن إلى النساء، و

وفي هذا السياق، أشارت  . تحسنّاً وبرز عدد ال يستهان به من سيدات األعمال الناجحات في إدارة مؤسساتهن
اكتساب مهارات اإلدارة المالية، مثلة في لتي تواجه سيدات األعمال والمتخلف إلى أبرز التحديات ا السيدة

  .والكلفة العالية للخدمات العامةوإيجاد يد عاملة كفوءة، وتأمين التمويل لمؤسساتهن، 
  
ق التمكين االقتصادي للمرأة العربية وصنّفتها ضمن وانتقلت الخبيرة إلى عرض العوامل التي تع ثم  -6

الحواجز المرتبطة بالمؤسسات االجتماعية والثقافية وتلك المرتبطة بالموارد االقتصادية : فئتين رئيسيتين هما
إلى أن البلدان العربية قد وقّعت على اتفاقيات  في ما يتعلق بالفئة األولى، خلف، أشارت السيدةف . والمالية

وتعيش  ،المرأة ال تعي حقوقها بشكل كاملو . أنها لم تطبقها كلياًاواة بين الجنسين في العمل إالّ المسبي تناد
أما بالنسبة إلى   .مع الرجل وهذا ما يعوق تساويها اقتصاديافي مجتمع أبوي تطغى عليه العادات والتقاليد 

عن حقها في امتالك الموارد ي غالب األحيان فإلى أن المرأة تتخلّى الخبيرة الفئة الثانية، فقد أشارت 
المصارف التي تشكّل المصدر الرئيسي للتمويل  كذلك تبدي . يحفظ لها هذا الحقالقانون وإن كان االقتصادية 

وقد شكّلت برامج التمويل الصغرى التي تديرها  . منح القروض للمرأة تجاهعادةً  اتظففي المنطقة تح
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وعدم تأمينها  ،لة للخروج من هذا المأزق إالّ أن القيمة المحدودة لهذه القروضالهيئات غير الحكومية وسي
  .تأثيرها اإليجابي على تمكين المرأة محدوداً تجعلللمنافع اإلضافية كالتدريب والتوعية 

  
سلّطت السيدة خلف الضوء على السياسات التي يمكن اعتمادها في سبيل تمكين المرأة العربية و  -7

ما وتشمل السياسات المطروحة على مستوى الدولة  . على مستوى الدولة وعلى المستوى المدنيياً اقتصاد
من لكي تتمكن  زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية عبر السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلّية) أ: (يلي

ترويج ) ب(فراد المجتمع؛ المساهمة في وضع القوانين والسياسات التي من شأنها تحسين وضعهن وحياة أ
السياسات االجتماعية التي من شأنها تمكين المرأة من تحقيق توازن بين العمل المأجور ورعاية أفراد 

تبنّي تخطيط ) ج(أسرتها؛ والتأكّد من أن إجراءات التوظيف في القطاع العام ليست مجحفة بحق المرأة؛ 
نوع تركيز العمل على إعداد إحصاءات موزعة بحسب ) د(؛ للموازنات الحكومية يراعي النّوع االجتماعي

الجنس ومستمدة من مصادر موثوقة يجري تحديثها بانتظام، مع الحرص على توحيد المعادالت والتعريفات 
  .وطرائق البحث المستَخدمة

  
مات خدكوسائل التنقل واالتصال وتأمين بنية تحتية مالئمة، قت السيدة خلف إلى ضرورة تطرو  -8

 ،ل انخراطها في سوق العملتسهياألعباء المنزلية التي تتحملها المرأة ووذلك لتخفيف الكهرباء والمياه، 
وأكدت على أهمية  . تأمين الخدمات الصحية والضمان االجتماعي للنساء في المدن والريفإضافة إلى 

دورات تدريبية مجانية على مدار  ظيمنبالمهارات المطلوبة في سوق العمل من خالل ت المرأةالتدريب وتزويد 
وذلك لتلبية حاجاتها وتوفير فرص العمل السنة في مختلف المجاالت المهنية وفي المدن والضواحي والريف 

  .أخرىلها وفقا للخصائص التي تختلف بين منطقة و
  
التقسيم أكدت السيدة خلف على ضرورة تحسين صورة المرأة في الكتب المدرسية عبر تغيير و  -9

 في المرأةأهمية دور بوعي المجتمع  تعزيزوتفعيل دور اإلعالم بهدف ، المنمط لألدوار بين المرأة والرجل
  .التغيير واإلنماء

  
ضرورة  تعزيز وعي ) أ: (ما يليتشمل ف السياسات المطروحة على مستوى المجتمع المدنيأما   - 10

على المهارات التي تحتاجها لتطوير  المرأةتدريب ) ب(دية؛ حقوقها القانونية والسياسية واالقتصابالمرأة 
تعزيز تنمية ) ج(واالستعانة بالخبرات الفنية التي تملكها المنظّمات الدولية المتخصصة؛  ،أعمالها التجارية

المؤسسات المالية لكي تشمل بقروضها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تساهم فيها وكاالت 
  .يل الدوليةالتمو

  
11 -  وأبدوا مالحظاتهم  ،ن فيه الحاضرون جهود السيدة خلف في إعداد هذه الدراسةوتال العرض نقاش ثم

  .ومسألة اإلحصاءات ومدى دقّتها وحداثتها ،على بعض النقاط منها قضية اإلرث وارتباطه بمفاهيم دينية
ع اإلرث عند تناول موضوع المشاركة وردت الخبيرة على هذه المالحظات بتأكيدها على أهمية موضو

األعضاء  البلداناإلبقاء عليه في الوثيقة على أن يرد في مقطع تتولى صياغته  تحبذف . االقتصادية للمرأة
صعوبة الحصول على أن أشارت إلى وحول مسألة اإلحصاءات،  . على نحو تراه مناسباً وال يمس بالدين
صادرة عن المؤسسات وصعوبة مقارنتها دفعها إلى استخدام أرقام  إحصاءات وافية في المنطقة العربية

تنم بعض غاو . التي قد تختلف عن األرقام الصادرة عن كّل بلد ،سيما منظمة العمل الدولية الالدولية، 
نجازات التي حققها بلدهم في مجال تحسين المشاركة إلالمشاركين الفرصة إلعطاء لمحة سريعة عن ا

  .طط التي اعتمدها في هذا اإلطاروالبرامج والخ ،رأةاالقتصادية للم
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التي جانب التوصيات األعضاء إلى  البلدانمجموعة من التوصيات رفعتها إلى النقاش وخلص هذا   - 12

إلى  نصليتي لواال النساءضرورة اهتمام ) أ: (ما يلي هذه التوصيات تنمتضو.  خلف يدةتقدمت بها الس
أهمية عمل بضرورة توعية المرأة والرجل ) ب(مراكز صنع القرار بشؤون المرأة وعدم التغاضي عنها؛ 

أهمية إنشاء ) د( التركيز على تطوير اقتصاد المعرفة؛) ج( المرأة وانعكاسه اإليجابي على االقتصاد الوطني؛
وإقامة معاهد تدريب متخصصة على  ة،جحاالن وتقاسم التجارب ،حاضنات لألعمال تشجع األعمال المتميزة

للتخفيف من  هدراسة سوق العمل بغية تحديد احتياجات) ه( المستويين الوطني واإلقليمي لتخريج نساء رائدات؛
أكد المشاركون على وجوب استحداث مرصد اقتصادي للمرأة العربية من أجل رصد و.  معدل البطالة

  .مةالتغييرات الحاصلة وصياغة سياسات مالئ
  

 ى وضع المرأة في المنطقة العربيةانعكاسات األزمة المالية العالمية عل  -باء
 )من جدول األعمال) ب( 5 البند(

  
انعكاسـات   تناولـت دراسـة  ، وهي E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/4الوثيقة  قدمت السيدة يمن حماقي  -13

أسـباب تفجـر   عن موجز بعرض ال استهلّتف.  األزمة المالية العالمية على وضع المرأة في المنطقة العربية
إلى االقتصادات األخرى حول العـالم،  األمريكية األزمة المالية العالمية، وكيفية انتقالها من الواليات المتحدة 

والخطط التي اعتُمدت لمواجهتها، تمهيداً لمعالجة الموضوع األساسي لهذه الوثيقة أال وهو انعكاسات األزمـة  
  .عموما والمرأة العربية خصوصاًربية على البلدان الع

  
باألزمـة   ،البلـدان األخـرى  سـائر  شأنها شأن  ،ت الخبيرة إلى أن المنطقة العربية قد تأثرتأشارو  -14

هـذا   ولكن.  األمريكية ارتباط اقتصاداتها بالقوة االقتصادية العظمى، أي الواليات المتحدةبسبب االقتصادية 
ارتفـاع  بألزمة تداعيات اأبرز  مثلتتقد و . كّز بشكل أساسي في منطقة الخليججاء بنسب متفاوتة وتر ثرالتأ

محاولة منها لتحفيز الطلب، والحـد  في العربية التي اعتمدت سياسة الضخ المالي  البلدانمعدالت البطالة في 
  .يح العمال، وزيادة االستثماراتمن تسر

  
الرجـل ألن  تأثر من كان أشد ألزمة بتداعيات االمرأة تأثر تابعت الخبيرة عرضها باإلشارة إلى أن و  -15

الخبيرة شدة تـأثر المـرأة إلـى    وعزت  . الرجاله لدى أعلى منفي األساس مستوى البطالة عند النساء هو 
المستهدفة أوالً بقرارات الفئة األضعف  كونهنازدياد تسريح النساء من العمل ) أ(: ما يلي أسباب عديدة منها

كصـناعة الغـزل   د في القطاعات التي تشغّل النساء، انكماش حجم االقتصا) ب(؛ غالب الحاالتالتسريح في 
تأثر النساء العامالت في القطـاع غيـر الرسـمي ألن    ) ج(نتيجة انخفاض الطلب الخارجي عليها؛  ،والنسيج

التحويالت التـي  انخفاض ) د(األزمة االقتصادية أدت إلى تراجع كبير في الطلب على منتجات ذلك القطاع؛ 
وكان لهذا  . يرسلها العاملون في الخارج إلى بلدانهم والتي تعتمد عليها النساء بشكل أساسي في إعالة أسرهن

التعليم على انخفضت قدرتهن على تأمين الغذاء الالزم لهن وألسرهن و حيثالواقع آثار تراكمية على النساء 
  .لمدارس، وتفاقم المشاكل الصحيةلتغذية، والتسرب من اإلى ازدياد سوء ا، وأدت والخدمات الصحية

  
ز على مسألة تركّلم و ،النوع االجتماعيلم تراعِ  تبعةسياسات المواجهة المألن الوضع سوءاً وازداد   -16

فمعظم األموال التي تم ضخّها طالت مرافق أساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي،  . النهوض بالمرأة
خلق فرص عمل جديدة للـذكور  فيها تزيادة اإلنفاق لذا، فإن  . ييسيطر عليها العنصر الذكور وهي قطاعات
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إلى خفـض أسـعار   التي هدفت ومن السياسات األخرى التي اتّبعت مبادرة البنوك المركزية  . وليس لإلناث
  .بشكل كبير على فائدة مدخراتها سلباً على المرأة التي تعتمد ، وأثرتالفائدة

  
وتقدمت السيدة حماقي في نهاية العرض بمقترحات عدة ترمي إلى تفعيل دور المرأة فـي مواجهـة     -17

توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ومحدثة لرصد مدى تأثر المرأة باألزمـة   )أ( :ما يلي األزمة المالية، ومنها
تسهيل عمليات اإلقراض المتناهي الصغر ألن المشاريع المتناهية الصغر تكتسب أهمية  )ب(المالية العالمية؛ 

تبادل التجارب  )د( التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بقضايا تمكين المرأة؛) ج( كبيرة في مواجهة الفقر؛
 .ابيةناسب ظروفها اإلنجتراعي قدرات المرأة وتوضع خطط للتدريب  )ه(؛ بين بلدان المنطقة

  
أثنى فيه المشاركون على الدراسة التي أعدتها السيدة حماقي والنتائج المهمة التي  نقاش وتال العرض  -18

فهذه البلدان كانـت  .  خلصت إليها، إالّ أنهم تمنّوا لو تتركّز الدراسات المماثلة في المستقبل على بلدان الخليج
د وشـد  . الًلمواجهة تبعاتها، كما حصل في الكويـت مـث   دةدوقد اعتمدت سياسات مح ،األشد تأثراً باألزمة

المشاركون كذلك على ضعف التنسيق بين الدول والمؤسسات والمنظمات على المستويين المحلي واإلقليمـي  
وأكدوا على ضرورة وضع حد .  خصصة للدراسات وكذلك الجهود المبذولةيؤدي إلى هدر األموال الم الذي

 .اعين اإلسكوا إلى تبنّي هذا الموضوعدول دلذلك عبر التنسيق بين ال
 

إلى التوصيات التي تقدمت بها الخبيـرة  أضيفت توصيات ، خلص المجتمعون إلى النقاشفي نهاية و  -19
الحاجة إلـى مؤسسـات تـؤمن    ) أ(: التالية وهي لحد من انعكاسات األزمة المالية على المرأة العربيةبشأن ا

اإلقليمية والدولية للحد من آثـار  المحلية وة التنسيق بين الجهات المانحة ضرور) ب( مرونة في سوق العمل؛
وليس فقط من ناحية العرض نظراً  ،العرض والطلب تياعتماد سياسات من ناحي) ج(األزمة المالية العالمية؛ 

  .إلى األهمية التي يكتسبها االستهالك
  

بالتشديد على ضرورة تحقيق التكامل العربي كدرس يمكن استخالصه من واختتمت الخبيرة عرضها   -20
  .لتجنّب آثار أزمات مماثلة في المستقبلالمالية العالمية األزمة 

  
  15: + لتقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجينا  -جيم

  )من جدول األعمال 4البند (
  

التي تضمنت  E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/3 الوثيقة جيالسيدة فاطمة الخفا اإلسكوات مستشارة عرض  -21
الذي أعدته استناداً إلـى ردود البلـدان    15: + حول تنفيذ منهاج عمل بيجيناً للتقرير العربي الموحد عرض

  .مات بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجينالعربية على االستبيان الموجه إلى الحكو
  

نجازات الرئيسية التي حققتهـا البلـدان   إلالخفاجي في بداية عرضها لمحة عامة عن ا قدمت السيدةو  -22
قـد  و  .العربية والعقبات والتحديات التي تعترضها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة  

اة بـين  حقـاق المسـاو  إلبعض التشريعات  علىتعديالت إدخال ) أ( :ما يلينجازات الرئيسية إلا شملت تلك
؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة  إلى انضمام ثالث بلدان عربية جديدة ) ب(؛ الجنسين

ت توعية بحقـوق المـرأة فـي    تنظيم حمال) د(ت وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة؛ إعداد استراتيجيا) ج(
زات بفضل اإلرادة السياسية فـي البلـدان   نجاإلوقد تحققت هذه ا . تقديم خدمات للمرأة المعنفة) ه( اإلعالم؛

وأشـارت الخبيـرة إلـى     . العربية واألنشطة التي اضطلعت بها الجمعيات األهلية العاملة في مجال المـرأة 
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في الفجوة القائمة بين القانون والواقع، وتقصير اإلعالم، والممارسـات الضـارة    المتمثّلةالتحديات والعقبات 
  .صة بالمرأة، والصراعات المسلّحةاءات الخابصحة المرأة، وغياب اإلحص

  
إلى عرض التقدم المحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة في منهـاج عمـل    المستشارةثم انتقلت   -23

بيجين، والمبادرات واإلجراءات التي نصت عليها الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية 
 نجازات التي حققتها البلدان العربية فـي هـذا المجـال   إللخبيرة في هذا الجزء أمثلة عن اوقدمت ا . العامة

ق تنفيـذ مجـاالت االهتمـام    وذكرت العقبات والتحديات التي ما زالت تعكذلك  . كتسبةبعض الدروس المو
المـرأة  ) ج(؛ تعلـيم المـرأة وتـدريبها    )ب(على المـرأة؛  عبء الفقر ) أ(: الحاسمة على المستويات التالية

  ؛ المرأة في مواقـع السـلطة وصـنع القـرار    ) و(؛ المرأة واالقتصاد) ه(العنف ضد المرأة، ) د(؛ والصحة
 .الطفلة) ي(المرأة والبيئة؛ ) ط(عالم؛ المرأة ووسائط اإل) ح(؛ حقوق اإلنسان للمرأة) ز(
 

فتوقفت عند .  في البلدان العربيةتطرقت الخبيرة في الجزء الثالث من التقرير إلى التنمية المؤسسية و  -24
 . اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة التي أنشئت في البلدان العربية للعمل على تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين   

مشـاركة   بشـأن  رقةجمع بيانات متف) أ( :وهي نجازات التي تحققت على هذا المستوىإلمن ا اوعددت بعض
بهدف التأثير علـى الـوزارات    تحديد جهات تنسيق) ب(عدة؛ ي مجاالت الفجوات النوعية فبشأن و ،المرأة

الوطنيـة   إنشاء فروع لآللياتعبر  تطبيق مبدأ الالمركزية في تناول قضايا المرأة) ج(؛ واإلدارات الحكومية
متابعـة  ومنها النقص في آليات الرصد وال انتقلت إلى العقبات والتحديات التي تواجه اآللياتثم  . المعنية بها

وعدم التطرق إلى العالقات بين الرجل والمـرأة علـى    ،وسوء التنسيق بينها وبين المنظمات غير الحكومية
ودعـم تبـادل    ،دت على ضرورة تعزيز التنسيق بين هذه اآلليـات الوطنيـة  كوأ . أساس النوع االجتماعي

إلى التعاون الفعـال  ة إلقليمي، إضافالخبرات والتجارب المتعلقة بالنهوض بالمرأة على المستويين الوطني وا
  .مع الجمعيات األهلية الناشطة في هذا المجال

  
لتحديات األربعة الرئيسـية التـي   اخفاجي ال سيدةال ، عرضتوفي الجزء الرابع واألخير من التقرير  -25

. ة لمواجهتهاتبعومحددةً الخطط الم ،تعترض البلدان العربية في مجال النهوض بالمرأة مصورةً واقع كّل منها
ق بشـكل أساسـي   وتع ات التشريعية التي ما زالتاألول يكمن في الموروثات الثقافية السلبية والثغر يالتحدف

أمـا   . الفجوة القائمة بين التشـريع والتطبيـق   ، وفيمسيرة النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
المرأة الريفيـة، وصـعوبة    يماس التصادية للمرأة، ره على المشاركة االقيأثتر والفقفي التحدي الثاني فيتمثل 

وأما  . خروجها منه ألسباب عدة مثل انتشار األمية وتسرب الفتيات من المدارس وارتفاع البطالة بين النساء
ـ  المنطقةي مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار والمجال السياسي فالتحدي الثالث فيتعلق في تدني  . ةالعربي
رسم سياسـات   عبيصالذي ضعف آليات وأدوات الرصد والمتابعة والتنسيق وأما التحدي الرابع فيتمثّل في 

مواجهـة هـذه   لمـن الخطـط   أشارت الخبيرة إلى مجموعة و . واضحة تهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين
مواجهة جميع أشـكال العنـف ضـد    ) ب( ؛لمرأةل حقوق القانونيةالرفع الوعي ب) أ(: ومنها ما يلي التحديات
زيادة نسـبة مشـاركة    )ه(؛ االهتمام بصحة المرأة) د(؛ القضاء على األمية المنتشرة بين النساء) ج(؛ المرأة
  .الوظائف التي كانت مغلقة أمام النساءباب فتح  )و(ة في البرلمان والمجالس المنتخبة؛ المرأ

  
وفي إدخال  ،خفاجي في إعداد هذا التقريرالالحاضرون جهود السيدة العرض نقاش ثمن فيه  تالو  - 26

أبدوا مالحظات ولكنهم  . التعديالت المرجوة والمقترحة خالل اجتماع الخبراء الذي سبق انعقاد هذه الدورة
 على اعتماد مبدأ التوازن في ذكرفاتفق الحاضرون  . في التقريرالواردة النسب بو، ذكر البلدانتتعلق ب
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الدورة الرابعة للجنة  اعتمد هذا التقرير القرار الصادر عنه في اليوم الثالث من اجتماعاتو.  البلدان نجازاتإ
  .المرأة

  
  

  :التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة منذ الدورة الثالثة للجنة المرأة  -دال
  متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الثالثة    

  )من جدول األعمال) أ( 6البند (
  

مـن دراسـات    في اإلسـكوا،  مركز المرأةطة التي اضطلع بها نشاأل أبرز تضمنم عرض مرئي دقُ  -27
 وتال  .التي استندت إلى التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الثالثة، وجتماعات وورش تدريبيةوا

ضرورة تجنّـب  ) أ: (ما يليالمشاركون على خالله د شدحول كيفية تطوير عمل مركز المرأة العرض نقاش 
لتشـمل   اإلسـكوا توسيع قوائم الخبراء فـي  ) ب(؛ عرض دراسات في اجتماعات لجنة المرأة في المستقبل

 المجتمعون قتطرذلك ك . اإلسكوامركز المرأة في العاملين في  عضاءاأل عدد زيادة) ج(؛ الخبراء الخليجيين
رصـد  ) ب(؛ برنامج خاص ضمن لجنـة المـرأة  بالخليج  بلدانإمكانية تخصيص ) أ: (التاليةع يضاموالإلى 

 ،نظراً إلى اختالفها من بلد إلـى آخـر  ، ووضع البرامج بحسب هذه االحتياجات، احتياجات البلدان األعضاء
لمـرأة ومركـز   اوضـع  بين رئاسة لجنة  طالب المشاركون بتعزيز التنسيقو  .وتحديد جدول زمني لتنفيذها

 .العربية منظمة المرأةين هذا المركز وبالمرأة في اإلسكوا، و
 

تشمل مـثالً مـا   د المشاركون على ضرورة تضمين برنامج عمل مركز المرأة مشاريع مستقبلية كأو  -28
مرصد عربي إقليمي يهـتم   إنشاء) ب(؛ ستراتيجية إقليمية تهدف إلى االرتقاء بالمرأة العربيةإوضع ) أ: (يلي

توافـق عليهـا   ال، ومجـاالت شاملة لجميـع ال مؤشرات عربية  إعدادنجاز من أجل إلبرصد جميع مؤشرات ا
والهدف من ذلك هو الـتمكن مـن    . إلى المرصدإعادتها ولملء بياناتها المعنية  البلدانسنوياً على  هاعوتوزي

 .مع المؤشرات الدولية ةتطابقمة كماً ونوعاً بمؤشرات عربييتميز وضع تقرير عربي 
  

  اإلسكواالمرأة في إطار برنامج عمل ب تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض متابعة  -هاء
  )من جدول األعمال) ب( 6البند (

  
29-  رضت الوثيقة عE/ESCWA/ECW/2009/IG.1/5  المتعلقة بـالنهوض  األنشطة التي تناولت متابعة تنفيذ

ـ  اإلسكواها مركز المرأة في نفذالتي عمل اإلسكوا، و بالمرأة في إطار برنامج   ة فـي  منذ انعقاد الدورة الثالث
  .2007مارس /أبو ظبي في آذار

  
واالجتماعات والـدورات التدريبيـة التـي    لدراسات التي أعدها مركز المرأة، عند ا ف العرضقوتو  -30

وتناول العرض كـذلك الكتيبـات والصـحف والمـواد       .غير الحكومية ظماتنظمها للبلدان األعضاء والمن
  .لتواصل مع جميع الهيئات المعنيةاإلعالمية التي أصدرها المركز لتعزيز ا

  
االستشارات الفنية والتدريبية التي قدمها مركز المرأة إلى البلـدان األعضـاء بشـأن    ت عرضثم استُ  -31

مج، وإعداد التقارير الوطنية المتعلّقة بتنفيـذ إعـالن   التخطيط االستراتيجي ودمج النوع االجتماعي في البرا
  .ى جميع أشكال التمييز ضد المرأةومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء عل
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إلـى البلـدان    اإلسـكوا نجازات الرئيسية التي تحققت بفضل المساعدة التي قدمتها اإلتعداد ثم جرى   -32

في تزايد الطلب على المساعدة الفنية والخدمات االستشارية  والتي تجلّت ،األعضاء في مجال النهوض بالمرأة
 واختتم العرض بإشارة إلى العقبات الرئيسية التي تعترض التقدم في مجال النهوض بـالمرأة  . وبناء القدرات
  .ن األعضاء لمواجهة هذه العوائقتطلّب دعم البلداالتي تالموارد المالية والبشرية على صعيد 
  ي مجال النهوض بالمرأةف 2011-2010نامج العمل المقترح لفترة السنتين مشروع بر  -واو

  )من جدول األعمال 7البند (
  

التي تضمنت  E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/6قدمت األمانة التنفيذية هذا البند استنادا إلى الوثيقة   - 33
في مجال النهوض بالمرأة، وذلك في إطار البرنامج  2011- 2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين

يتولى الذي  2011-2010ن مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين النهوض بالمرأة مالمعني ب 6الفرعي 
  .مالحظاتها بشأنه لتنظر فيه البلدان األعضاء وتبدي، وذلك اإلسكوامركز المرأة في تنفيذه 

  
ماً في مجال النهوض بالمرأة، إالّ دأحرزت تق اإلسكوابلدان األعضاء في وأشار البرنامج إلى أن ال  - 34

 كزور . أنها ال تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق المشاركة االقتصادية والسياسية الكاملة للمرأة
من أجل دمج  وهما تعزيز قدرة اآلليات الوطنيةمج الفرعي على مجالين أساسيين لتحقيق تلك المشاركة البرنا

شؤون المرأة في السياسات والخطط والبرامج الوطنية، وتعزيز قدرة البلدان األعضاء على تنفيذ ومتابعة 
ووردت في البرنامج مجموعة النواتج المتوقع تحقيقها  . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  .2011–2010في فترة السنتين 
  

ات برنامج العمل المقترح وإبداء مالحظاتهم بشأن األنشطة ونمناقشة مك وطُلب من المشاركين  - 35
ما يال س(تقديم الدعم والمساندة لآلليات الوطنية في ستمرار الضرورة ا) أ: (ما يليعلى  وافشدد، المقترحة

النوع من منظور انطالقاً وذلك عبر التدقيق والتخطيط والمتابعة  )رشات التدريبيةوالوالمساعدات الفنية 
ضرورة اشتراك الرجال في كافة االجتماعات والورشات والدورات وذلك بهدف استقطاب ) ب(االجتماعي؛ 

التركيز على األموال خارج الميزانية لتنفيذ أهمية ) ج( مجتمعية عامة؛ اياالرجال لقضايا المرأة باعتبارها قض
  .في المناطق الريفية يماالمزيد من المشاريع ال س

  
تعزيز الميزانية عبر توطيد الشراكات مع المنظمات والمسؤولين في إلى  دعا المشاركون اإلسكواكما   - 36

عقد ب وطالبوا اإلسكوا.  المجتمع المدني لتنسيق المشاريع مع الجهات المانحة من أجل النهوض بالمرأة
رض هذه الوزارات الحقاً تعتكي ال لالدينية المعنية بالشؤون اجتماع عربي موحد يشمل ممثلين من الوزارات 

قضايا أخرى متعلقة بحقوق على واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنفيذ بعض بنود على 
  .لكالمرأة مثل السكن والجنسية والتم

  
الوطنية لرصد احتياجاتهم بهدف داد استمارة تُوزع على اآلليات إعوطلب المشاركون من اإلسكوا   - 37

على  االتفاعل بين اإلدارة المركزية والبلدان األعضاء بهدف إطالعه، وتعزيز التواصل ور المواردتفادي هد
  .على علم بما سيدور خاللها تلك البلداناالجتماعات لكي تكون  بشأنالمعلومات الالزمة 

  
  للجنة المرأةالخامسة موعد ومكان انعقاد الدورة   -زاي

  )من جدول األعمال 8البند (
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في بيـروت، فـي تشـرين     اإلسكواللجنة المرأة في مقر الخامسة على عقد الدورة المجتمعون اتفق   -38

  .2011أكتوبر /األول
  
  

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

  
  .لم تناقش اللجنة أي موضوع في إطار هذا البند  - 39
  

  ةالرابعاعتماد تقرير لجنة المرأة عن دورتها   -ثالثاً
  )من جدول األعمال 10البند (

  
 ةـي الوثيقـة فـا الرابعـن دورتهـا عـر المقدم إليهـة المرأة التقريـاعتمدت لجن  - 40

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/7.  
  

 تنظيم الدورة  -رابعاً
  

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف
 

تشرين  23إلى  21بيروت، في الفترة من فندق البريستول في في  لرابعةعقدت لجنة المرأة دورتها ا  - 41
  .ست جلساتعلى  الدورة أعمالقد توزعت و  .2009أكتوبر /األول

  
  االفتتاح  -باء

  
س األعلى للمرأة في البحرين لألقت السيدة لولوة العوضي، األمين العام للمجالجلسة االفتتاحية،  في  - 42

 . ورئيسة الدورة الثالثة للجنة المرأة، كلمة رحبت فيها بالحضور وتمنّت التوفيق والنجاح ألعمال هذه الدورة
شاركة االقتصادية للمرأة البند المرتبط بتعزيز الم يماس أثنت على اختيار اللجنة لبنود جدول األعمال الو

بوضع المرأة العربية حدة تتعلق إشراك منظمة المرأة العربية في مشاريع مووشددت على ضرورة .  العربية
 الفعال في مجال تعزيز دور المرأة في المجتمع، وتنسيق المواقف العربية لدى تناول قضايا هادورإلى نظراً 
  .ن العربي المشترك في هذا المجالفي المحافل اإلقليمية والدولية، ودعم التعاوالمرأة 

  
في جامعة الدول  لقطاع الشؤون االجتماعية م ألقت السيدة سيما بحوث، األمين العام المساعدث  - 43

في مجال تقديم  هاوثمنت جهودعاماً على تأسيسها،  35 على مرور اإلسكواها بتهنئة هلتالعربية، كلمة است
اون والتنسيق القائمة بين ت عند عالقات التعفتوقو . لبرامج التنموية في المنطقةا لمختلفالمعونة الفنية 

وأشادت بجهود الجامعة وبالبرامج واألنشطة التي ُأنجزت على  ،جامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة
واختتمت كلمتها بالدعوة  . ي واإلقليمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسينلالمستويين المح

  .ت التنميةياوالملتزم في سبيل إبقاء قضايا المرأة على رأس أولوإلى المزيد من العمل الجريء 
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المرأة، كلمة الجنسانية ونهضة لشؤون لألمين العام الخاصة لمستشارة الل ماينجا، يوألقت السيدة راش  - 44

انعقاد لجنة وضع المرأة في يتزامن  حيثقضايا المرأة إلى بالنسبة  2010فيها على أهمية عام  ركزت
مع اجتماع الجمعية العامة لالحتفال بالذكرى الخامسة  2010مارس /آذار 12إلى  1ك في الفترة من نيويور
عام نجازات التي تحققت منذ تقييم إلسلّطت السيدة ماينجا الضوء على او . العتماد إعالن بيجين ةعشر

 . االقتصادية للمرأة على مستوى المشاركة سيماها لفتت إلى أن التحديات ال تزال قائمة ال لكنّ، 2005
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دعم األمم المتحدة الكامل لجهود الحكومات والمنظمات األهلية في المنطقة 

  .15 +العربية من أجل ضمان التطبيق الكامل إلعالن بيجين 
  

شكر فيها كلمة ، سكواإلألقى السيد بدر الدفع، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لو  - 45
العربية  الخطوات الواسعة التي قامت بها المجتمعات اوحي . السيدة اللبنانية األولى على رعايتها هذه الدورة

عناصر  ةإلى ضرورة توفّر ثالثة والتربوية واالجتماعية، وأشار المستويات الصحيلتعزيز دور المرأة على 
وتوفير الدعم المالي لضمان استمرارية السياسات  ،التشريع :لمواكبة التوجه الدولي لتمكين المرأة وهي

والبرامج المتعلقة بالمرأة، والعمل على تطبيق المواثيق الدولية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص 
  .من أجل النهوض بالمرأة والجهات الدولية والمحلية

  
 ةاألولى وفاء ميشال سليمان راعية هذه الدورة، كلموألقت السيدة نجوى نصر، ممثلة السيدة اللبنانية   - 46

الهيئة في مجال تمكين المرأة في لبنان بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها ققت عددت فيها اإلنجازات التي تح
وشملت هذه اإلنجازات مجاالت التعليم،  . التي ترأسها السيدة األولى الوطينة لشؤون المرأة اللبنانية

وجوب عرض قضايا بالتشديد على وختمت السيدة نصر كلمتها  . لسياسة، والمجتمع والتشبيكوالتشريع، وا
الرجل الفعلي وليس فقط النظري تأييد الحصول على وضرورة  ،على حد سواءالمرأة على النساء والرجال 

  .هامطالبل
  

 تحدياتوال رأة العربيةإنجازات المتناول بعرض فيلم وثائقي قد استهلت الجلسة االفتتاحية كانت و  - 47
ن مراكز ريادية في المجاالت المهنية، أاستعرض عينة من أربع نساء ناجحات تبوالتي تواجهها، و

إبراز قدرة المرأة على إثبات نفسها في مجاالت لطالما وهدف الفيلم إلى .  والخدماتية، والزراعية والقضائية
  .في تعزيز اقتصاد وطنهار فعال دوكان العمل فيها حكراً على الرجال، وعلى أداء 

  
  الحضور  -جيم

  
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية العربية  حضر الدورة ممثلون عن  - 48

بصفة  حضرذلك ك . ، واليمنمصرالسورية، والسودان، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، و
ممثلون عن مجالس وهيئات ولجان وطنية وإدارات رسمية و، وجيبوتي عن كل من تونس مراقب ممثل
  .العربية في المنطقةشؤون المرأة في متخصصة 

  
صندوق األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية الخاص بوحضر الدورة كذلك ممثلون عن المكتب   - 49

 . ومراكز لألبحاث ومعاهد ،، وممثلون عن منظمات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليميةاإلنمائي للمرأة
وترد قائمة المشاركين في المرفق األول لهذا .  ن بقضايا المرأةوبصفة مراقب خبراء معنيحضرها كذلك و

  .التقرير
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  انتخاب أعضاء المكتب  -دال

  
أن تتولى الدول األعضاء رئاسة الهيئات تنص على التي  لإلسكوانظام الداخلي المن  18مالً بالمادة ع  -50

للغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة، تولت السـيدة  باالفرعية للجنة بالتناوب وحسب الترتيب األبجدي 
  .نجوى قصاب حسن، رئيسة وفد الجمهورية العربية السورية، رئاسة الدورة الرابعة للجنة المرأة

من السيدة لولوة العوضي، األمين العام للمجلس األعلـى للمـرأة فـي     وانتخبت اللجنة باإلجماع كالً  -51
لشؤون المـرأة  البحرين ورئيسة الدورة الثالثة، والسيدة خديجة أبو القاسم حاج حمد، مدير عام اإلدارة العامة 
تخبـت  كمـا ان .  واألسرة في وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل في السودان، نائبتين للرئيس

ة في وزارة التنمية االجتماعية فـي عمـان،   يالهنائي، مدير عام التنمية األسربن زاهر ي بن محمد يالسيد يح
  .مقرراً للدورة

  
  جدول األعمال وتنظيم األعمال المقترحاعتماد   -هاء

  
يل ما ورد اعتمدت لجنة المرأة في الجلسة الثانية من دورتها الرابعة جدول األعمال المقترح بعد تعد  -52

التقريـر العربـي    الذي تناولل البحث في البند الرابع جأحيث ، E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/L.1 في الوثيقة
تشـرين   23يـوم الجمعـة   إلى الجلسة الخامسـة المعقـودة    15: + تنفيذ منهاج عمل بيجينحول الموحد 
  :ما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة وفي.  2009أكتوبر/األول

  
  .افتتاح أعمال الدورة  -1  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -2  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -3  
  :تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية  -4  

  
م المرأة في الموارد االقتصادية وحصولها على الموارد تحكّ: سلسلة المرأة والتنمية  )أ(    

  المالية؛

  .على وضع المرأة في المنطقة العربيةالعالمية انعكاسات األزمة المالية   )ب(    
  

  ؛15: + تنفيذ منهاج عمل بيجينحول التقرير العربي الموحد   -5  
  :منذ الدورة الثالثة للجنة المرأةالمرأة ب النهوضفي مجال التقدم المحرز   -6  

  
  ؛في دورتها الثالثة لجنة المرأةالصادرة عن توصيات المتابعة تنفيذ   )أ(    
  .في إطار برنامج عمل اإلسكواالمرأة ب المتعلقة بالنهوضنشطة األتنفيذ  متابعة  )ب(    

  
  .المرأةب النهوضفي مجال  2011- 2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -7  
  .قاد الدورة الخامسة للجنة المرأةموعد ومكان انع  -8  
  .ما يستجد من أعمال  -9  
  .اللجنة عن دورتها الرابعةاد تقرير اعتم  10  
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وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها في الوثيقة وفي الجلسة ذاتها،   - 53

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/L.2.  
  

  الوثائق  -واو
  

.في دورتها الرابعة لجنة المرأةثائق التي استعرضتها ترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة بالو  - 54
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 المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

 العنوان البند الرمز

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/INF.1   توضيحيةمذكرة 

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح 

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/L.2 3 تنظيم األعمال 

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/3 4  د حول تنفيذ منهاج عمل بيجين15: + التقرير العربي الموح 

 تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية 5 

E/ESCWA/ECW/2009/2 5 )تحكّم المرأة في الموارد : سلسلة المرأة والتنمية )أ
 )باإلنكليزية(االقتصادية وحصولها على الموارد المالية 

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/4 5 )انعكاسات األزمة المالية العالمية على وضع المرأة في  )ب
 المنطقة العربية

الثالثة التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة منذ الدورة  6 
 للجنة المرأة

(PowerPoint) متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في  )أ( 6  عرض مرئي
 دورتها الثالثة

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/5 6 )متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار  )ب
 برنامج عمل اإلسكوا

E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/6 7 في  2011-2010المقترح لفترة السنتين  برنامج العمل
 مجال النهوض بالمرأة

  
 


