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  خبراء لمراجعة المبادئ التوجيھية لتعزيز فعالية اآللياتالاجتماع 
 لوطنية للنھوض بالمرأة في منطقة اإلسكواا

  2009كانون األول/ديسمبر  12-11، بيروت
  

  موجـز
  

عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اجتماع خبراء لمراجعة المبادئ   
 ي التوجيھية لتعزيز فعالية اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة في منطقة اإلسكوا في، بيروت، يوم

  .2009كانون األول/ديسمبر  12و 11
  

اً لكيفية صياغة التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع ضاعراستاالجتماع  ضمنوت  
خالله رض كما عُ المواثيق الدولية كمعاھدات منظمة العمل الدولية.   أشكال التمييز ضد المرأة استناداً إلى

ض بالمرأة في مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات والبرامج في نموذج عمل آلية وطنية للنھو
دراسة أعدتھا خبيرة لدى  على مجموعة الخبراء(الحالة الھندية).  ثم عرضت  منطقة آسيا والمحيط الھادئ

تعزيز فعالية آليات النھوض و من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي"مبادئ توجيھية بعنوان  اإلسكوا
ا مجدداً قبل إرسالھ يھاعل المقترحةالتعديالت خال اإلسكوا بإدوستقوم  . بھدف مراجعتھا وتحديثھا مرأة"بال

  .العربية بلدانإلى ال
 

   ً ما صدر عن االجتماع من مناقشات ولما دار في ھذا  موجزاً  ويتضمن ھذا التقرير عرضا
  مقترحات.المشاركين فيه من 
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  مقدمـة
  
لنھوض بالمرأة في المنطقة العربية لالوطنية ليات اآلالجھود التي تبذلھا األمم المتحدة لبناء  إطارفي  - 1

اإلسكوا اجتماع خبراء لمراجعة المبادئ التوجيھية منھاج عمل بيجين، عقدت ل اً تنفيذ تھاوفعالي ھاوتعزيز قدرات
  لتعزيز فعالية اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة في منطقة اإلسكوا في بيت األمم المتحدة، بيروت، يومي 

شارك في االجتماع خبراء حكوميون من اآلليات الوطنية للنھوض  . 2009مبر كانون األول/ديس 12و 11
 :االجتماع إلى تحقيق ما يلي ھدفقد و بالمرأة والوزارات واللجان المختصة بالمرأة في البلدان األعضاء. 

  
مييز استعراض كيفية صياغة التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت  (أ)  

  ضد المرأة (سيداو) استناداً إلى المواثيق الدولية كمعاھدات منظمة العمل الدولية؛ 

استعراض نموذج عمل آلية وطنية في مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات والبرامج   (ب)  
 في منطقة آسيا والمحيط الھادئ (الحالة الھندية)؛ 

لتعزيز فعالية اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة في منطقة مراجعة وتحديث المبادئ التوجيھية   (ج)  
  اإلسكوا.

 
  االستنتاجات والمقترحات  -أوالً 

  
  خلصت المناقشات التي جرت خالل االجتماع، والتي لخصت في حلقة النقاش، إلى ما يلي: - 2
  

  ضد المرأة صياغة التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز   -ألف
  المواثيق الدولية كمعاھدات منظمة العمل الدولية استناداً إلى

  
أثنى المشاركون على المعلومات القيمة التي تضمنھا العرض، إال أن معظمھم تطّرق إلى مسألة  - 3

 ا بحسب وجھة نظرھم ال تعّبر بشكل دقيق عن الواقع بل تصّور فقطإنھالتقارير لناحية الجھات التي تعّدھا إذ 
ً النواحي اإليجابية  ما ترّكز عليھا تقارير الظل التي تضعھا اآلليات الوطنية  منه متناسية السلبيات التي غالبا

 ومنظمات المجتمع المدني.  وبالتالي أجمع الحاضرون على ضرورة القيام بالخطوات التالية:
  

   الواقع؛ عن تعبيراً  أكثر تقارير صياغة  )أ(  

 الذيالتمييز  مدى ولمعرفةقياس قيمة العمل بغية تحديد األجر المناسب ل ددةمح مؤشرات وضع  (ب)  
  النساء؛ لهتتعرض 

  . بالتقارير نوشملھ العاملة القوى ضمن الريفية المناطق في المنازل في تالعامال إدراج  )ج(  
 

  عمل آلية وطنية في مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات والبرامج  نموذج  -باء
  (الحالة الھندية) نطقة آسيا والمحيط الھادئفي م

  
ثّمن المشاركون التجربة الھندية نظراً للنجاح الذي حققته، مطالبين بالتالي بتعميم ھذه التجربة على  - 4

 بلدان منطقة اإلسكوا لتستفيد منھا بانتقاء جوانب منھا تتناسب ووضعھا الراھن.
 

  قضاياة آليات النھوض بالمرأة في إدماج مراجعة المبادئ التوجيھية لتعزيز فعالي  - جيم
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  النوع االجتماعي في السياسات والبرامج في المنطقة العربية
  
أثنى المشاركون على الدراسة التي أعدتھا خبيرة لدى اإلسكوا حول ھذا الموضوع وقدموا مقترحات  - 5

ً إلى ً بالمقترحات التي سوف تضاف الحقا النص.   كما وضع  بشأن تحديثھا.  وقد أخذت اإلسكوا علما
 المشاركون بعض التوصيات والمطالب العامة الرامية إلى النھوض بالمرأة، ومنھا:

  
 نظراً  االجتماعية، القضايا بعض حول اتجاھاتھاالحقيقية للمرأة بغية تغيير  التوعية على التركيز  (أ)  

 المرأة؛ اياقض عن للدفاع النسائي العنصر استقطاب على الوطنية اآلليات قدرة ضعف إلى
 

 الثغرات؛ وتحديد المحرز التقدم لقياس الالزمة المؤشرات وضع  (ب)  
 

 النوعية؛ للدراسات أكبر أھمية المدني المجتمع منظمات إيالء  (ج)  
 

 الظل؛ ببرلمان شبيه يائنس برلمان إنشاء  (د)  
 

 بينه االلتباس في الوقوع وعدم صحيح بشكل االجتماعي النوع مفھوم لنقل القرار صانعي توعية  )ھ(  
 الجنس؛ وبين

 
 العمل؛ سوق إلى عالية علمية درجاتالحائزات على النساء  إدخال  (و)  

 
 المجتمع؛ في األكبر بالنفوذ تتمتععلى مجتمعات الرجال التي  االنفتاح  (ز)  

 
 المرأة؛إدارات خاصة بتلّقي شكاوى  إنشاء  (ح)  

  
ً وحيداً ل النھوض بالمرأة آلية جعل  (ط)   لقضايا النسائية على المستويات القانونية واالجتماعية مرجعا

  واالقتصادية من أجل التمكن من حل المشاكل والحصول على البيانات. 
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  
ثم ُعقدت  . بنود جدول األعمالمركز المرأة في اإلسكوا،  رئيسةعفاف عمر، استعرضت السيدة  - 6

مالحظاتھم وآراءھم المشاركون  ، وعرضالبنود المطروحةضت ونوقشت فيھا التي ُعر ةمناقشال جلسات
  أبرز محاور النقاش: وفيما يلي . ومقترحاتھم

  
  صياغة التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   -ألف

  يةالمواثيق الدولية كمعاھدات منظمة العمل الدول استناداً إلى
  
ً حول صياغة التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ  - 7 قدمت السيدة سيمال إسيم من منظمة العمل الدولية عرضا

اتفاقية سيداو استناداً إلى المواثيق الدولية كمعاھدات منظمة العمل الدولية.  وقد استھلت السيدة إسيم عرضھا 
يير العمل الدولية التي تنظم شروط العمل والواردة بتقديم نبذة تاريخية حول منظمة العمل الدولية، وتحديد معا

في االتفاقيات الصادرة عن المنظمة، لتصبح بالتالي واجبات قانونية ملزمة للبلدان األعضاء الموقعة عليھا. وقد 
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أنشأت المنظمة في ھذا اإلطار أجھزة رقابية تضمن تطبيق ھذه المعايير من قبل البلدان الموقعة، وذلك من 
ومع تطّور مفاھيم حقوق المرأة ووجوب حمايتھا ضد التمييز في  ارير دورية تقّدمھا ھذه األجھزة. خالل تق

(في  التمييز واتفاقية األجور، في المساواة اتفاقية مثل عدة اتفاقيات الدولية العمل منظمة وضعتإطار العمل، 
وذلك لضمان المساواة  العائلية، المسؤوليات ذوي العمال واتفاقية األمومة، حماية واتفاقية)، والمھنة االستخدام

 بين الرجل والمرأة وفقاً لمبدأ األجر المماثل للعمل المماثل.
  
وأشارت السيدة إسيم إلى أن المبادئ األساسية التي تكّرسھا ھذه االتفاقيات ھي نفسھا المنصوص عليھا  - 8

أما بالنسبة للجھات  من االتفاقية.  14و 13و 12و 11و 10في اتفاقية سيداو، ال سيما فيما يتعلق بالمواد 
إسيم أن اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية السيدة المولجة صياغة التقارير فذكرت 

ھي المسؤولة عن وضع التقارير الدورية حول تنفيذ اتفاقية سيداو في البلدان األعضاء، فيما تتولى الجھات 
تحادات عمالية ونقابات، صياغة التقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية، مع الحكومية، من وزارات وا

 اإلشارة إلى أن االتفاقيات اآلنف ذكرھا تشكل منطلقاً مھماً لتسھيل عملية الصياغة نظراً لدقتھا. 
  
لمنزلي، حيث وشددت السيدة إسيم على الجھود التي تبذلھا منظمة العمل الدولية حالياَ في مجال العمل ا - 9

تعمل األكثرية الساحقة من النساء، من أجل تنظيمه شأنه شأن غيره من قطاعات األعمال.  وفي سياق رّدھا 
على مداخالت الحاضرين، شدّدت السيدة إسيم على أھمية التنسيق والحوار بين الجھات الرسمية والمجتمع 

لحكومة، وذلك لضمان دقة التقارير ومصداقيتھا المدني، ال سيما عبر نقاط االرتكاز والھيئات الخاصة في ا
ولمعرفة ما تنطوي عليه.  أما بالنسبة لتقييم العمل، فإن الخبراء في مجال إدارة الموارد البشرية ھم المسؤولون 

 عن تحديد المؤشرات وما إذا كانت الوظائف مراعية للنوع االجتماعي.
  

  لنوع االجتماعي في السياسات والبرامج نموذج عمل آلية وطنية في مراعاة منظور ا  -باء
  في منطقة آسيا والمحيط الھادئ (الحالة الھندية)

  
 معاون األمين العام للمجلس األعلى للمرأة في مملكة البحرين.  ،بھيجة الديلميترأست الجلسة السيدة  -10

ندية في مراعاة منظور ثم استعرضت السيدة بينيتا شارما، الخبيرة من الھند، نموذج عمل اآللية الوطنية الھ
النوع االجتماعي في السياسات والبرامج في منطقة آسيا والمحيط الھادئ، بھدف تبادل اآلراء والخبرات 

  وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتھا ھذه اآللية والعقبات التي ال تزال أمامھا.
  

من العديد من المواد المراعية واستھلت السيدة شارما عرضھا باإلشارة إلى أن الدستور الھندي يتض -11
، وأن مفھوم النوع االجتماعي قد تكّرس في تشريعات عّدة بدأ سّنھا 39و 15و 14للنوع االجتماعي كالمواد 

وحتى يومنا الحالي.  وأوضحت أن العديد من خطط العمل المعتمدة في الھند أّدت إلى إنشاء  1923منذ عام 
لطفل بعد أن كانت وزارة تنمية الموارد البشرية تھتم من خالل أحد وزارة مستقلة ُتعنى بشؤون المرأة وا

أقسامھا بھذه المسألة.  كما سمحت ھذه الخطط برصد الميزانية الالزمة لتطبيق سياسات تمكين المرأة، وقد 
ساھمت مختلف الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالشؤون التنموية بتنفيذھا.  وترافق ذلك مع 

ت برصد احتياجات النساء في المجتمع الھندي، ونقل معاناتھن، ومراقبة اللجنة الوطنية للمرأة التي اھتمشاء إن
تطبيق القوانين السارية ومدى مراعاتھا للنوع االجتماعي، والمطالبة بوضع تشريعات جديدة في حال تبّين 

ين التدريب الالزم لتعميم قضايا المرأة في نة في بعض القوانين.  كما ُتعنى ھذه الھيئة بتأموجود ثغرات معي
  المجتمع ككل ولتوعية المرأة بحقوقھا بغية تحريرھا من قيود الموروثات الثقافية المجحفة بحقھا. 
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وختمت السيدة شارما بالتشديد على أن سّر نجاح التجربة الھندية يكمن في التنسيق القائم بين مختلف  -12
  ھزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى. الجھات الرسمية من ناحية، واألج

  
العرض نقاش عام ثّمن خالله المشاركون التجربة الھندية نظراً للنجاح الذي حققته، مطالبين  وتلى -13

بتعميم ھذه التجربة على بلدان منطقة اإلسكوا لتستفيد منھا بانتقاء الجوانب التي تتناسب ووضعھا الراھن.  
  مشاركين حول مدى فعالية ھذه التجربة في ظل الممارسات المجحفة بحق المرأة التي وتساءل بعض ال

ال تزال منتشرة في أنحاء الھند.  ورّدت السيدة شارما باإلشارة إلى أن الھند بلد كبير المساحة وشديد الفقر، فيه 
من ھنا، ال تزال الجھود أعراق متعددة لكل منھا عادات وتقاليد خاصة قد تتعارض مع القوانين السائدة. و

  مستمرة من أجل تثقيف المرأة والحد من تأثير العادات والتقاليد عليھا.  
  

  إدماج قضايامراجعة المبادئ التوجيھية لتعزيز فعالية آليات النھوض بالمرأة في   - جيم
  في السياسات والبرامج في المنطقة العربيةالنوع االجتماعي 

  
ثم قدمت  ھويدي، مدير عام التنمية في اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن. السيدة ھناء  ترأست الجلسة -14

ً تناولت فيه الدراسة التي كلفتھا اإلسكوا بإعدادھا في أواخر  السيدة زھيرة كمال، الخبيرة من فلسطين، عرضا
ات النھوض بعنوان "المبادئ التوجيھية من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية آلي 2006عام 

.  وشددت السيدة كمال على أھمية الھيئات الوطنية للمرأة لمساھمتھا في تنسيق السياسات داخل (*)بالمرأة"
ت المھام الرئيسية التي تضطلع سد فجوة النوع االجتماعي.  وحدد الحكومة وفي رصد المتغيرات على صعيد

اكل التخطيط للنوع االجتماعي؛ وتحريك قضايا النوع بھا ھذه اآلليات، وأبرزھا تقديم الدعم المؤسسي إلقامة ھي
االجتماعي من أجل إدماجھا في السياسات والخطط الحكومية والميزانيات؛ وإعداد الدراسات والبحوث وأوراق 

ھا، السياسات، باإلضافة إلى التقارير الوطنية.  وأضافت السيدة كمال أن ھذه اآلليات، لكي تنجح في تنفيذ مھام
نة، منھا أن تتواجد اآلليات في أعلى المستويات داخل الحكومة، أي أن تكون تتوفر لھا شروط معي يتوجب أن

برئاسة وزير في مجلس الوزراء؛ وأن يتسم كل من التخطيط والتنفيذ والرصد بالالمركزية بھدف إشراك 
ضع السياسات العامة للحكومة.  الجمعيات األھلية؛ وأن يتم توفير الموارد الكافية؛ وأن يكون لآلليات تأثير في و

كما تناولت السيدة كمال المھام المطلوبة من آليات النھوض بالمرأة، ومنھا العمل على توفير البيانات المصنفة 
ً للنوع االجتماعي؛ وتطوير االلتزام الحكومي تجاه قضايا النوع االجتماعي وإدماجھا في الخطط  وفقا

حكومية من حيث التزامھا بتنفيذ ھذه الخطط والسياسات.  إالّ أن مشاكل والسياسات؛ ورصد أداء المؤسسات ال
عّدة تحول دون تنفيذ ھذه المھام، منھا عدم توفر الموارد المالية الكافية، وعدم الحصول على الدعم الكافي لتنفيذ 

 أنشطتھا. 
  

ببلدانھم في الدراسة،  وعند انتھاء العرض فتح المجال أمام المشاركين ليعلقوا على الفقرات المرتبطة -15
وذلك بھدف تحديث وتصحيح المعلومات التي قد تكون مغلوطة أو منقوصة.  فطلب بعض البلدان تعديل 

مة.  ثم تقرر المعلومات الواردة حولھا في الجداول أو إدراج معلومات إضافية في الفقرات والجداول الالز
إرسال استمارات للمشاركين بھدف معرفة التقدم الذي أحرزته بلدانھم على مستوى التوصيات الواردة في 
الدراسة التي أعدتھا السيدة كمال واإلجابة عن أسئلة إضافية من أجل إثراء الدراسة المقبلة بمعلومات جديدة 

مشاركين أال يكتفوا بإجابة مختصرة عن السؤال بل أن وتمنت السيدة كمال على ال حول قضايا تمكين المرأة. 
  يصيغوا فقرة موجزة تتضمن معلومات حول اإلجابة التي أعطوھا.

  

                                                            
(*)   E/ESCWA/ECW/2007/4.  
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  الجلسة الختامية  -دال
  

وخالل الجلسة الختامية، عرض كل من المشاركين تجربة بلده في مجال تمكين المرأة مقّدماً لمحة عن  -16
كر عند وفيما يلي، أبرز ما ذ زات التي تحققت لتاريخه في ھذا المجال. اآللية المختصة بذلك ومعّدداً اإلنجا

 عرض ھذه التجارب:
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

وقد  وكانت برئاسة شقيقة الملك حسين.  1998أُنشئت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في عام   -17
 للجنة الوطنية والمساھمة في إنجاح مھامھا. ا مع لتعاونا على يحثھاأصدر مجلس الوزراء بالغاً لكل الوزارات 

وتشارك اللجنة الوطنية في صياغة كل القوانين التي ترسل إلى مجلس النواب.  ومن أبرز اللجان والشبكات 
التابعة للجنة الوطنية مكتب شكاوى المرأة، واللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية، ولجنة المرأة واألحزاب 

ياسية، وشبكة مناھضة العنف ضد المرأة (شمعة)، وشبكة المعرفة لعضوات المجالس البلدية (نشمّيات).  الس
فقط مع العلم أنھا تتركز في  ةفي المائ 11.2وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة األمية لدى النساء في األردن تبلغ 

ات متعلمات.  وأنشئت كذلك لجنة خاصة الفئات العمرية المتقدمة، مما يدل على أن أغلبية الشابات األردني
  بالمرأة في مجلس األعيان األردني وھي لجنة فعالة جداً.

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
تتميز اإلمارات العربية المتحدة بأنھا دولة مكونة من مجموعة من اإلمارات تنشط في كل منھا آليات   -18

، أبدت ھذه 1975وفي عام  لة على مستوى الدولة االتحادية. وطنية محلية للمرأة باإلضافة إلى اآلليات العام
اآلليات رغبة في االتحاد مع بعضھا البعض فتم إنشاء االتحاد النسائي العام.  وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي 
حققھا ھذا االتحاد: بذل الجھود في مجال تعديل التشريعات؛ وتحسين ظروف المرأة العاملة؛ ووضع البرامج 

لمشاريع القادرة على التأثير في السياسات والوقائع خاصة وأن صانعي القرار على صلة وثيقة بھذا االتحاد؛ وا
والتوقيع على اتفاقيات دولية والتواصل الوثيق مع المنظمات العربية األخرى التي ُتعنى بشؤون المرأة؛ وبذل 

وقد عّبر التقرير العربي الموحد حول تنفيذ   الكثير من الجھود على المستوى المحلي بغية النھوض بالمرأة.
  عن اإلنجازات الكبيرة التي حققھا االتحاد في ھذا المجال. 15 منھاج عمل بيجين: +

  
  مملكة البحرين

  
بموجب مرسوم ملكي وھو برئاسة قرينة  2001في البحرين في عام  تم تأسيس المجلس األعلى للمرأة  -19

ووضع المجلس في بداياته  مرجعية لھا ثقلھا السياسي واالجتماعي. الملك مما يجعل من ھذا المجلس 
استراتيجية متكاملة للمرأة ُترجمت إلى خطة وطنية تنطوي على برامج وسياسات متعددة مبنية على إحصاءات 
ً على التوعية بمفھوم النوع االجتماعي، وذلك عبر إنشاء قسم خاص ُيعنى  دقيقة.  ويرّكز المجلس جھوده حاليا

.  كما وّقع المجلس وثيقة تعاون مع برنامج األمم 2008بھذه المسألة وعقد مؤتمر حول ھذا المفھوم في عام 
  .سنتينل تمتدالمتحدة اإلنمائي 

  
  الجمھورية العربية السورية

  



-8- 

يكمن التوجه الحالي للجمھورية العربية السورية في تطوير البنى المؤسسية واإلدارية لتعزيز الشراكة   -20
وقد شكل تأسيس الھيئة السورية لشؤون األسرة نقلة نوعية، وھي ھيئة  ين القطاعين الحكومي واألھلي. ب

حكومية تابعة لمجلس الوزراء تتمّتع بصالحيات الوزارة، وتضع استراتيجيات، وتقّدم اقتراحات مفيدة وجديدة 
ة أوضاع الطفولة في سوريا باإلضافة وقد أعطت الھيئة مؤخراً أولوية كبيرة لمناقش في مجال شؤون األسرة. 

الذي تم تأسيسه قبل الھيئة  النسائي العام االتحادإلى أوضاع المرأة لناحية معاناتھا من العنف والفقر.  ويشكل 
  جھة أخرى تھتم بقضايا المرأة وتتصدى لكل ما من شأنه أن يعيق تقدمھا.

  
  جمھورية السودان

  
ة وشؤون المرأة والطفل في السودان اآللية الحكومية المعنية بالنھوض تشّكل وزارة الرعاية االجتماعي  -21

بالمرأة، باإلضافة إلى الھيئة العامة للمرأة واألسرة التي تؤمن التدريب وتنسق مع الوزارات وتقترح مشاريع 
ساء وقد نجحت ھاتان اآلليتان في تعزيز التوعية وإصدار قانون خاص برفع عقوبة اغتصاب الن القوانين. 

ولعل المشروع األكبر الذي تنفذه  واألطفال إلى السجن المؤبد واإلعدام، وبإقامة مشاريع صغيرة مدّرة للدخل. 
ً ھو السياسة القومية لتمكين المرأة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ( ).  مياليونيفاآلليتان حاليا

م، والصحة، والمشاركة السياسية، والتمكين االقتصادي، ويتضمن ھذا المشروع ستة محاور ھي: التعلي
ومشاركة المرأة في تحقيق السالم، وحقوق اإلنسان والقوانين.  وقد أُدرجت ھذه السياسة في الخطة الخمسية 
الجديدة للدولة.  كما أن السودان عضو في منظمات وھيئات إقليمية ودولية مختلفة ناشطة في مجال النھوض 

  و ينّسق كذلك مع إدارات المرأة في بعض المؤسسات التمويلية الدولية ومنظمات المجتمع المدني.بالمرأة، وھ
  

  جمھورية العراق
  

اللجنة العليا  2005وزارة دولة من دون حقيبة لشؤون المرأة لتتشكل في عام  2004ُخصصت في عام   -22
وى مدير عام ووفرت التدريب حول للنھوض بالمرأة التي ضمت أعضاء ارتباط من كل الوزارات على مست

.  أما لجنة المرأة واألسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي، فطالبت مياليونيفالنوع االجتماعي بالتعاون مع 
برفع المستوى االقتصادي للمرأة، وإدخال النوع االجتماعي في المناھج الدراسية، وإعداد كتاب خاص عن 

مؤتمر خاص بالمرأة في العراق نتجت عنه دراسة  2004رس.  وعقد في عام حقوق اإلنسان ُيدّرس في المدا
حول بنود اتفاقية سيداو، ال سيما تلك المتعلقة بالمرأة والفقر والصحة.  كما تم إنشاء شبكة حماية في وزارة 

ر الثمانية العمل والشؤون االجتماعية، وباتت إجازة األمومة تمتد لسنة كاملة على أن تكون مدفوعة في األشھ
وُرفع كذلك قانون المحرم عند السفر. ومن أھم القوانين  األولى، وغير مدفوعة في األشھر األربعة األخيرة. 

  التي يتم التصويت عليھا في البرلمان مشروع إنشاء وزارة ذات حقيبة ُتعنى بشؤون المرأة.
  
  
  

  سلطنة ُعمان
  

لية الحكومية التابعة للمديرية العامة للتنمية األسرية في من أھم اآلليات التي ُتعنى بشؤون المرأة اآل  -23
ومن أھم اإلنجازات  وزارة التنمية االجتماعية، وھي تضم دوائر مختلفة تعمل على النھوض بالمرأة والطفل. 

ين واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين االختياريين التابع 2006التي حققتھا التوقيع على اتفاقية سيداو في عام 
لھا، وإنشاء الخط الساخن المخصص لحل المشاكل التي قد تقع بين الزوجين، وسن قوانين جديدة خاصة 

  باستحقاق األراضي للمرأة، واالتجار بالبشر.
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  فلسطين

  
بھدف تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية  2003تم تأسيس وزارة شؤون المرأة في فلسطين في عام   -24

ومن أولويات ھذه الوزارة تطوير االلتزام السياسي الحكومي، والتنسيق  ني فاعل. وقدراتھا وترسيخ مجتمع مد
والتشبيك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبناء شبكة عالقات مع المنظمات النسائية الحكومية وغير 

ل الوزارة ھي: وقد انبثقت عن ھذه األولويات أربع أولويات رئيسية في عم الحكومية بھدف تبادل الخبرات. 
تمكين مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل للمساھمة في 
القضاء على الفقر، ومحاربة العنف ضد المرأة من خالل العمل على وضع استراتيجية وطنية لمناھضة العنف 

يط في مجال إدماج النوع االجتماعي عبر إعداد ضد المرأة، وتطوير وتعزيز االلتزام الحكومي وآليات التخط
  التقارير، وتدريب كوادر الوزارات، والسعي إلى إدماج النوع االجتماعي في المناھج الدراسية.

  
  دولة الكويت

  
ومن  تضم لجنة شؤون المرأة واألسرة التابعة لمجلس األمة في الكويت منسقين من أغلبية الوزارات.   -25

تي حققتھا ھذه اللجنة إعطاء المرأة الكويتية الحق في تجديد جواز السفر، وإنشاء مركز أبرز اإلنجازات ال
أكاديمي يتولّى إجراء البحوث وإعداد الدراسات الميدانية الخاصة بالمرأة وھو جھاز حيادي تابع لمركز المرأة 

وعية باتفاقية سيداو، وإشراك المرأة في كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت، وتنظيم التدريبات الھادفة إلى الت
في الحياة السياسية مع وصول وزيرتين وأربع نائبات إلى الحكم وتمثيل المرأة في مختلف الھيئات والمجالس 
ً وآخر يحدد إجازة األمومة بسنتين تحظى  العليا.  كما صدر قانون يجعل الدوام الليلي في العمل اختياريا

  وآخر يمنع توثيق عقد الزواج إالّ برضا الطرفين.  خاللھما المرأة بنصف راتبھا
  

  الجمھورية اللبنانية
  

بموجب قانون، ويترّكز عملھا حالياً  1998تم تأسيس الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في عام   -26
الرتكاز على تنشيط مھمتھا االستشارية، وأبرز ما تحقق على ھذا المستوى إصدار تعميم يقضي بزيادة نقاط ا

ً مع وزارة الداخلية والبلديات في تنظيم  في إدارات الدولة مع تحديد مھام ھذه النقاط.  كما تتعاون الھيئة حاليا
ً وترشحاً.   حمالت إعالمية خاصة بالنساء من أجل حثھن على االنخراط في االنتخابات البلدية المقبلة انتخابا

الحكومية تحضيراً لوضع استراتيجية خاصة بالمرأة اللبنانية، كما  وتوّطد ھذه الھيئة تعاونھا مع المنظمات غير
توّسع انفتاحھا على المجتمع المدني.  ولعل تعاون الھيئة مؤخراً مع لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت 

الھيئة  تمھيداً لصدور قرار يخّول المرأة والرجل شطب الوضع العائلي عن الھوية خير دليل على ذلك.  ووقعت
اتفاقية تعاون مع معھد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية األميركية، كما نجحت بإقناع 
جمعية مصارف لبنان بإصدار تعميم يسمح للمرأة بفتح حساب ائتماني لولدھا القاصر من دون أخذ قانون 

موضوع قانون الجنسية وتسعى إلى مساندة القانون المناھض وتبحث الھيئة حالياً في  الوصاية بعين االعتبار. 
  للعنف األسري.

  
  الجمھورية اليمنية 

  
وتبعھا تأسيس المجلس األعلى لشؤون المرأة في  1996أنشئت اآللية الوطنية للمرأة في اليمن في عام   -27

عدداً أكبر من الوزراء  لتشمل 2003وأعيد تشكيل اللجنة في عام  برئاسة رئيس مجلس الوزراء.  2000عام 
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والممثلين عن القطاعين الرسمي والمدني.  ومن أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقھا في اليمن على مستوى 
النھوض بالمرأة إصدار تعميم من مجلس الوزراء يقضي بإنشاء إدارات عامة للمرأة في المؤسسات الحكومية، 

من، وإصدار تقرير سنوي عن وضع المرأة في اليمن وفقاً محافظة في الي 20وتشكيل لجان وطنية للمرأة في 
لمحاور منھاج عمل بيجين، ووضع دليل تدريبي خاص بسياسة التدقيق يقوم على منھجية منظمة العمل الدولية 

اإلنمائي وتم تطبيقه في ثالث محافظات بعد استقدام خبراء من الخارج بھدف إجراء  المتحدة األمم وبرنامج
الزمة للجھات المعنية.  كما أجريت أبحاث خاصة بالنوع االجتماعي في جامعتي اليمن وصنعاء التدريبات ال

حيث افتتحت أقسام ماجيستير خاصة بالنوع االجتماعي، وبدأ تشكيل الفريق الذي سيھتم بوضع الخطة الخمسية 
  الخاصة بالمرأة.  2016- 2011الرابعة 

  
ً لثثا   لاعمتنظيم األ  -ا

  
  تماع وتاريخ انعقادهمكان االج  -ألف

  
الخبراء لمراجعة المبادئ التوجيھية لتعزيز فعالية اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة في قد اجتماع عُ   -28

  في بيت األمم المتحدة في بيروت.  2009كانون األول/ديسمبر  12و 11يومي منطقة اإلسكوا 
  

  االفتتاح  -باء
  

 رحبت بالخبراءحيث  لمرأة في اإلسكوا كلمة االفتتاح، رئيسة مركز اعفاف عمرألقت السيدة   -29
منظور الأكدت على أھمية تعزيز فعالية آليات النھوض بالمرأة العربية في تعزيز مراعاة ثم  والحضور
أن الطريق نحو التمكين والمساواة سيكون أقصر حينما نجتمع وأشارت إلى في السياسات والبرامج،  الجنساني

ينا دراسات ومبادئ توجيھية تتوافر لدو ،ق على آليات العمل ونتبادل المعرفة والتجربةونتحاور وننسق ونتف
 تساعدنا على أداء عملنا على الوجه األفضل.أن  ھايمكن

  
أكدت أن ھذه  كما المجتمعين علىالدراسة المعروضة  تحديثعلى ضرورة  عمروأكدت السيدة   -30

 في السياسات والبرامج وتحسين أوضاع المرأة العربية. المرأة المبادئ التوجيھية ھي بمثابة وسيلة إلدماج
  لبنان.للوفود المشاركة طيب اإلقامة في ربوع ولالجتماع النجاح  عمر وتمنت السيدة

  
  
  

  الحضور  - جيم
  

ن األجھزة الوطنية والوزارات والمجالس واللجان المختصة بالمرأة في م شارك في االجتماع خبراء  -31
وترد قائمة المشاركين في المرفق  المرأة في سياسات التنمية.  قضايا خبراء في مجال إدماجوضاء، األع بلدانال

  لھذا التقرير.
  

  جدول األعمال  -دال
  

  فيما يلي:جدول األعمال بالصيغة الواردة بنود الخبراء  تناول  -32
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  االفتتاح.  - 1"  

  إقرار جدول األعمال.  - 2  

  تنظيم األعمال المقترح.  - 3  

صياغة التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   - 4  
  المواثيق الدولية كمعاھدات منظمة العمل الدولية.  استناداً إلى

نموذج عمل آلية وطنية في مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات والبرامج في منطقة   - 5  
  الحالة الھندية).آسيا والمحيط الھادئ (

مراجعة المبادئ التوجيھية لتعزيز فعالية آليات النھوض بالمرأة في إدماج قضايا النوع   - 6  
  االجتماعي في السياسات والبرامج في المنطقة العربية.

  الجلسة الختامية."  - 7  
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  (*)المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  ة الھاشميةالمملكة األردني
  

  السيدة أمال حدادين
  فريق العمل القانوني –محامية 

  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد محمد إبراھيم المنصور
  مستشار

  االتحاد النسائي العام
  

  مملكة البحرين
  

  السيدة بھيجة الديلمي
  معاون األمين العام

  المجلس األعلى للمرأة
 

  الجمھورية العربية السورية
  

  السيدة إسعاف حمد 
  أستاذة جامعية وخبيرة في قضايا المرأة 

  
  جمھورية السودان

  
  السيدة مواھب الحاج

نائب مدير اإلدارة العامة للمرأة واألسرة ومدير إدارة 
  المشروعات

  وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل
 

  جمھورية العراق
  

  يد الطليباويالسيدة تغر
  مسؤولة عالقات عامة ومقررة اللجنة العليا للنھوض بالمرأة

  وزارة شؤون المرأة

  سلطنة ُعمان
  

  السيدة حنان البوسعيدي
 رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون المرأة

 وزارة التنمية االجتماعية
 

  فلسطين
  

  السيد يوسف عودة
  رئيس وحدة مجلس الوزراء 
  بيةومسؤول ملف العالقات العر

  وزارة شؤون المرأة
  

  دولة الكويت
  

 السيدة حصة ماجد الشاھين
  مستشار رئيسة لجنة شؤون المرأة

  لجنة شؤون المرأة
  

  الجمھورية اللبنانية 
  

 السيدة جمانة أبو الروس مفرج 
 مديرة المكتب اإلداري

  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
  

  الجمھورية اليمنية
  

 رحمن ھويديالسيدة ھناء عبد ال
  مدير عام التنمية

  

  اللجنة الوطنية للمرأة
  

  الخبيرات  -باء
  

 السيدة زھيرة كمال
  خبيرة
  فلسطين

  

  السيدة بنيتا شرما
  خبيرة
  الھند

  
  السيدة سيمال إسيم

  خبيرة
  الجمھورية اللبنانية

________________  
 (*) صدر كما ورد من القسم المعني.  
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