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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 المرأةلجنة 
 الدورة التاسعة

 2019تشرين الثاني/نوفمبر  26-27       عم ان، 

                      من جدول األعمال المؤقت  4      البند 

 أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة تنفيذ 
                                                      في دورتها الثامنة وإعالن بيروت حول بناء مؤسسات فع الة 

 لتمكين المرأة في المنطقة العربية

 موجـز

في دورتها الثامنة التي  جتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(االقتصادية واالللجنة في الجنة المرأة  ناقشت
دور المؤسسات في ب المتعلقةأبرز القضايا في بيروت،  2017 أكتوبر/تشرين األول 5و 4نعقدت يومي ا

عالن بيروت إ" دورتهاواعتمدت في ختام  .وتمكين المرأة في المنطقة العربية تحقيق المساواة بين الجنسين
لى إ            بعضها موج ه ،من التوصيات        مجموعة و ،"حول بناء مؤسسات فعالة لتمكين المرأة في المنطقة العربية

 . ل األعضاءلإلسكوا والبعض اآلخر إلى الدواألمانة التنفيذية 

مجال النهوض بالمرأة،  فيأنشطة برنامج عمل اإلسكوا المحرز في تنفيذ التقدم  تستعرض هذه الوثيقةو
والتوصيات الصادرة عن لجنة  ،                                                                   وإعالن بيروت حول بناء مؤسسات فع الة لتمكين المرأة في المنطقة العربية

 وتنفيذ ،بناء القدراتو ،الفنية دراساتو منشوراتصدار إ األنشطة هذه تضمنوت .المرأة في دورتها الثامنة
 .المعنيةبالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية و بتمويل من خارج الميزانية مشاريع ميدانية وأنشطة

  .المالحظاتو أيما تم تنفيذه وإبداء الرأخذ العلم بإلى ولجنة المرأة مدعوة 
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 ـةمقدم

 5و 4دورتها الثامنة في  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عقدت لجنة المرأة في -1
فعالة عالن بيروت حول بناء مؤسسات إ"واعتمدت في ختام أعمالها  .في بيروت 2017أكتوبر /تشرين األول

البعض اآلخر لدول األعضاء و، بعضها موجه إلى امجموعة من التوصياتو ،"لتمكين المرأة في المنطقة العربية
 األمانة التنفيذية لإلسكوا.إلى 

الحد  ىالذي يهدف إل ،النهوض بالمرأةبالمعني  6ا تنفيذ البرنامج الفرعي اإلسكو يتولى مركز المرأة فيو -2
وقد اضطلع من التفاوت بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة، بما يتماشى مع االتفاقيات ونتائج المؤتمرات الدولية. 

التوصيات بإعالن بيروت وب         مسترشدا المركز، منذ الدورة الثامنة للجنة المرأة، بأنشطة عديدة لتنفيذ برنامج عمله، 
دراسات وبحوث ومؤتمرات واجتماعات للخبراء، ودورات وتضمنت هذه األنشطة  .الموجهة إلى األمانة التنفيذية

 تدريبية، ومواد إعالمية.

التي أنشطة التعاون الفني                                                          اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء عمال  بتوصيات اللجنة، وعرض    وت  -3
 وأهدافالمساواة بين الجنسين قضايا المعنية باللجنة الفرعية دعم ، وأنشطة اضطلعت بها األمانة التنفيذية لإلسكوا

 .الدورة التاسعة للجنة المرأة من جدول أعمال 13و 5و 6 ودضمن البن                   وثائق أخرى، ت ناقشفي التنمية المستدامة 

مع كافة    ا                                                                                        وبما أن قضايا المرأة في العالم تشكل محورا  استراتيجي ا  وحقوقيا  متعدد الجوانب، ومترابط -4
على الدورة الثامنة للجنة المرأة وال سيما منذ  كعادتها، إلسكوادأبت اقضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية، فقد 

ة وفي مبادرات التعاون اإلقليمية والدولية في قضايا المساواة بين الجنسين يفعالة في الفعاليات الدولالمشاركة ال
بارز في متابعة اآلليات والقرارات الدولية حول المرأة، وضمان التعريف  وٌرد      أيضا  كان لها ووتمكين المرأة. 

  بها وبتطبيقاتها وااللتزام بإنفاذها على المستوى الوطني واإلقليمي.

 تنفيذ التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا

     عمال  و ،دول األعضاء                        من األنشطة دعما  لجهود ال      بعدد  2019-2018في الفترة  اإلسكوااضطلعت  -5
وجهتها التوصيات التي بو ،"إعالن بيروت حول بناء مؤسسات فعالة لتمكين المرأة في المنطقة العربية" توصياتب

العدالة )أ( : 6البرنامج الفرعي محاور  ضمن لإلسكوا، األمانة التنفيذيةإلى لجنة المرأة في دورتها الثامنة 
إدماج  ؛ )د(؛ )ج( دعم أجندة المرأة والسالم واألمنالعنف ضد المرأة ؛ )ب( مناهضةبين الجنسينوالمساواة 

وأهداف التنمية  2030خطة التنمية المستدامة لعام مساعدة الدول على تنفيذ مفاهيم المساواة بين الجنسين و
األمانة التنفيذية توجهات مع                   بشكل عام انسجاما  اإلسكواالجهود التي تبذلها       ايضا   يعرض هذا القسموالمستدامة. 

  . واألنشطة التي تنفذهاالفرعية المساواة بين الجنسين في كافة البرامج مفاهيم دماج إل

توصيات لجنة المرأة في دورتها الثامنة، توسعت اإلسكوا في بناء الشراكات مع وكاالت األمم ل   ا تنفيذو -6
األكاديمية. ومن األمثلة على هذه الشراكات المتحدة والمنظمات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمعاهد 

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(، وصندوق توثيق العمل مع 
مع المؤسسات و ؛األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان

المجتمع  اتومنظمومراكز الدراسات ؛ والمنظمات جامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربيةة الفاعلة كاإلقليمي
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المعهد السويدي في اإلسكندرية، والمؤسسة الدنماركية لحقوق اإلنسان، كذات الصلة الدولية واإلقليمية المدني 
علومات حول النوع االجتماعي والمساواة والتنوع والمركز الدنماركي لألبحاث والم واللجنة الدولية للحقوقيين،

(KVINFO) ،مركز األصفري للمجتمع المدني و؛ ومؤسسة دراسات المرأة العربية في الجامعة اللبنانية األمريكية
المرأة والسالم واألمن في جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية،  ومركزوالمواطنة في الجامعة األميركية، 

 أوروبا. – مركز الموارد للمساواة بين الجنسين ونساء ضد العنف –ومؤسسة أبعاد 

 الواردة في التوصيات   -ألف
 "عالن بيروت حول بناء مؤسسات فعالة لتمكين المرأة في المنطقة العربيةإ"

 أ()التوصية 

بناء قدرات الدول األعضاء على وضع االستراتيجيات والخطط الوطنية الهادفة إلى تعزيز المؤسسات الداعمة 
 إنتاج المعرفة، ونشرها في بحوث ودراسات وتعميمها. للمرأة، من خالل

 التنفيذإجراءات 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة لالمكاتب اإلقليمية في المنطقة العربية بالتعاون مع  -7
عنوان بالتقارير من  ا عددأعدت األمانة التنفيذية  ،للسكان، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 "والقانون في المنطقة العربية: تفعيل المعرفة بالقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين العدالة بين الجنسين"
 ،والصومال ،والسودانوالجمهورية العربية السورية، وجيبوتي،  ،والجزائروتونس،  ،البحرينو ،األردنتناولت 
  .واليمن ،السعوديةالمملكة العربية ووع مان، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب،  ،والعراق
انسجامها مع المعايير الدولية وباألخص بإبراز أهم القضايا على المستوى القانوني ومدى  هذه الدراساتوتعنى 

برز تو ،القوانينالتشريعات و جملة مندراسة ناول كل تتواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
دستور، لل تحليال  ، كما تتضمنلضمان االنسجام مع االلتزامات الدولية نقاط القوة فيها والثغرات الواجب تجاوزها

 .وقانون الجنسية، والقوانين الجنائية، وقوانين األحوال الشخصية، وقوانين العمل

األمانة التنفيذية بالتعاون  أطلقت، 2018كانون األول/ديسمبر  11و 10وفي مؤتمر عقد في بيروت في  -8
ن وممثالت وممثل شارك في المؤتمر .حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربيةمع الشركاء دراسات 

ن عن الشباب ون وبرلمانيات، وممثلوانيوبرلممن الدول العربية،  عن اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة
باإلضافة الى ممثلين وممثالت  ،ة من السلك القضائي، وخبراء وخبيراتوقضاوالمؤسسات األكاديمية، والشابات، 

واإلضاءة على واقع العدالة بين الجنسين الوطنية التقارير الى إطالق وهدف المؤتمر  عن المجتمع المدني.
التحديات الرئيسة التي تعيق العمل على إلغاء التمييز وإرساء المساواة  ومناقشة ،يةبلعروالتشريعات في المنطقة ا

مساعدة الدول على لوتقديم توصيات  ،القانوني واالجتماعي ينبين المرأة والرجل في الدول العربية على المستوي
ليات لجنة وضع المرأة في دورتها اخالل فع في السياق نفسهحلقة نقاش  تعقدو تحقيق العدالة بين الجنسين.

والقاء الضوء على بعض الخطوات  ،موحد حول وضع العدالة بين الجنسينال عربيالموقف اللتأكيد الثالثة والستين 
  التي يجب اتخاذها.
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 ب(التوصية )

ة، وإعداد دعم صانعي القرار، وشركاء التنمية، ومنهم منظمات المجتمع المدني، من خالل تطوير منهجيات عملي
 .مواد وبرامج تدريبية وأدلة لتنفيذ خطط العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين

 إجراءات التنفيذ

في إطار تعزيز وتعميق المعرفة حول أدوات الوقاية والحماية لضحايا العنف ضد المرأة والناجيات منه،  -9
مركز  –ؤسسة أبعاد للسكان في المنطقة العربية وم أعدت األمانة التنفيذية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة

مراكز اإليواء لضحايا العنف ضد "تناولت أوروبا دراسة  – الموارد للمساواة بين الجنسين ونساء ضد العنف
لى التعرف على واقع مراكز إيواء وهدفت الدراسة ا .المرأة: توفرها وسهولة الوصول إليها في العالم العربي"

هذه في عمل معالجة الثغرات وذلك بهدف  ،الناجياتوالخدمات التي تقدمها لمساعدة  ،ضد المرأةضحايا العنف 
األمانة  ماصممته نيالمراكز في إطار السياسات الوطنية لحماية المرأة من العنف. وتبني الدراسة على استبيان

ر إيواء. ووفر االستبيانان وتدير دالتي  المدنيلمنظمات المجتمع  والثانيلآلليات الوطنية  ، األولالتنفيذية
 ،والموارد المتاحة لها ،وهيكليتها ،وقدرتها االستيعابية ،المعلومات الالزمة حول األدوار المنوطة بمراكز اإليواء

القوانين واألنظمة وتناولت بالتحليل  ،الدراسة المعايير الدولية التي تتعلق بهذه الخدمةواستعرضت وآليات عملها. 
لدول العربية لتعزيز إلى اعدد من التوصيات الموجهة إلى التي تنظم عملها على المستوى الوطني. وخلصت 

أهمية توفير عدد أكبر من  (1)ضمن أربعة عنوانين:  هاتم تبويب ،جهودها في توفير مراكز إيواء لضحايا العنف
ضرورة إزالة العقبات االجتماعية والقانونية التي تمنع المرأة من  (2)مراكز اإليواء وتوسيع تغطيتها الجغرافية؛ 

ضرورة ضمان مهنية العامالت في هذه المراكز وتمكينهن من  (3)اللجوء الى هذه المراكز عند حاجتها إليها؛ 
 االلتزام بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات ضمن هذه المراكز. (4)تقديم خدمات متعددة؛ و

 19و 18، عقدت األمانة التنفيذية بالتعاون مع الشركاء اجتماعا للخبراء يومي نفسهق سياالوفي  -10
". رها وإمكانية الوصول إليهادور إيواء الناجيات من العنف: توفلمناقشة مخرجات دراسة " 2019فبراير /شباط

في مجال حماية  ناشطون من الدول العربية ودول أخرى،ن وأخصائيات ووشارك في اجتماع الخبراء أخصائي
اتفاقية عربية لمناهضة العنف وضع  ركزوا فيها على أهميةمجموعة من التوصيات  واالمرأة من العنف. وقدم

الدراسات التي تنظر في آليات التعاون بين الجهات وضع المزيد من ضد المرأة تسترشد باتفاقية إسطنبول، وأهمية 
 نظم اإلحالة للنساء والفتيات ضحايا العنف.في و ،المختلفة الفاعلة في هذا المجال

التنفيذية دراسة متصلة بموضوع مراكز اإليواء ولتعزيز الحماية للناجيات من العنف، أعدت األمانة  -11
ما وراء القيود: استخدام أوامر الحماية لتعزيز استجابة بعنوان "الدراسة أوامر الحماية. صدرت تناولت فيها 

م أوامر يتنظلالتشريعات المتوفرة في الدول العربية ووثقت " متكاملة للتصدي للعنف األسري في المنطقة العربية
حية ومنع الجناة من التعرض لض ،لحماية المرأة من العنف ةاالستجاب وهي شكل من أشكال ،الحماية المدنية

العنف وأوالدها. وبينت الدراسة أن فعالية أوامر الحماية أو أية آليات أخرى تتعاظم إذا ما تمت ضمن إطار وطني 
 ،وطنية تنظم العمل وتكثف الجهود للحماية من العنف         وسياسات  ،خاصة بالحماية من العنف                   شامل يتضمن قوانين 

لتعاون بشكل إلى االدول العربية فيها التوصيات دعت عدد من إلى وتوفر نظم إحالة فعالة. وخلصت الدراسة 
فعال مع األطر الدولية الخاصة بحماية المرأة من العنف، وتطوير آليات إقليمية ووطنية شاملة للحماية بما فيها 

https://www.unescwa.org/events/shelters-survivors-violence-availability-and-accessibility
https://www.unescwa.org/events/shelters-survivors-violence-availability-and-accessibility
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https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/utilizing-protection-orders-cultivate-holistic-response-domestic-violence-english.pdf
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 النظم والتشريعات الجنائية، وتطوير آليات وطنية لجمع البيانات حول أوامرالمنبثقة عن السياسات والبرتوكوالت 
  الحماية ضمن نظام متكامل للحماية من العنف.

وأوامر والعنف ضد المرأة معيار العناية الواجبة " بعنواناألمانة التنفيذية موجز سياسات أصدرت كذلك  -12
الى دراسة القوانين القائمة بذاتها لمناهضة  عتمدهاة التي يمقاربالموجز في الستند ي". الحماية في المنطقة العربية

لية تطبيقه ودالالته عند النظر الى آقدم مفهوم معيار العناية الواجبة ويالعنف ضد المرأة في ست دول عربية. و
مسؤولية الدول في حماية ضحايا العنف ضد المرأة في الموجز       ي برز ولتزاماتها الدولية. دور الدول في تنفيذ ا

وبذل الجهود لتوفير األنظمة المتكاملة التي تعالج العنف ضد المرأة وتوفر الحماية  ،الحيزين العام والخاص
 والمحاسبة لمرتكبي العنف.

حلقة نقاش حول استخدام أوامر الحماية لتطوير استجابة متكاملة تجاه العنف عقدت األمانة التنفيذية و -13
واإلضاءة على  ن لمناقشة الدراسةون ودوليوشارك فيها خبراء وخبيرات إقليمي الزوجي في العالم العربي

 التشريعات الناظمة ألوامر الحماية في الدول العربية وتطبيقاتها في التجارب الوطنية.

 19-18مرأة وجامعة الدول العربية في بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة لل ،عقدت األمانة التنفيذيةو -14
تناولت ورشة  .ورشة عمل إقليمية حول التصدي للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية ،2018سبتمبر أيلول/

المبادرات التشريعية والسياسات واالستراتيجيات والبرامج و ،العمل اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة
ما حققته المتبعة في الدول العربية لحماية النساء والفتيات من العنف. وبينت المداوالت خالل الجلسات المختلفة 

ورشة العمل مساحة لمناقشة الممارسات الجيدة وتبادل وخصصت في مجال مناهضة العنف.  اتإنجازالدول من 
 .فيما يتعلق باإلصالحات التشريعية والسياساتيةوال سيما ، برات بين الدولالخ

إدماج منظور المساواة بين الجنسين في مبادرة "تعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة  وعملت اإلسكوا على -15
الى هذه المبادرة ه تتوجالتي تقوم األمانة التنفيذية بتنفيذها. وصغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية" 

بهدف تطوير الفرص واإلمكانات المتاحة لهن  ،ال سيما النساء والفتياتو ،الفئات المهمشة في المجتمعات الريفية
ولبنان. وفي هذا اإلطار، عقدت األمانة وتونس في كل من األردن  ،لمشاركة االقتصادية واالندماج االجتماعيل

عقدت  2019تموز/يوليو  31-30الوطني واإلقليمي. وفي  يينالمبادرة على المستوالتنفيذية سلسلة من األنشطة لتنفيذ 
ال في المناطق الريفية: دور الطاقة االجتماع الوطني حول تمكين المرأة وتنمية ريادة األعمحلقة عمل بعنوان "

لبنان واألثر المتوقع على حياة النساء في المناطق لهدفت حلقة العمل الى مراجعة الدراسة القطرية و". المتجددة
ومناقشة آليات التعاون بين القطاعات المختلفة وأصحاب المصلحة المختلفين. وشارك في حلقة العمل  ،الريفية

 ،عن منظمات المجتمع المدني العاملة في لبنانو ،اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأةممثلون وممثالت عن 
العنوان ذاته بعقدت األمانة التنفيذية حلقة عمل كذلك من الخبراء والخبيرات المحليين واإلقليميين والدوليين.     ٌ وعدد 

نظمت وبالشراكة مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية،  .2019تشرين األول/أكتوبر  23-22في الفترة  تونس في
الطاقة المستدامة والتمكين من بعنوان "في بانكوك ورشة عمل  2019تشرين األول/أكتوبر  8-7األمانة التنفيذية في 

العروض          عددا  منالورشة قدمت و". المساواة، في إطار المنتدى الدولي العاشر للطاقة من أجل التنمية المستدامة
  تسليط الضوء على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في قضايا الطاقة المستدامة. والنقاشات ل

عدم المساواة بين الجنسين اجتماعا استشاريا حول " 2018تموز/يوليو  26-25نظمت األمانة التنفيذية في و -16
قاطعة التي تسهم في تعميق عدم " بهدف مناقشة األبعاد المختلفة المتوتقاطعها مع أوجه تمييز أخرى ضد المرأة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/protection-orders-due-diligence-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/protection-orders-due-diligence-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/events/utilizing-protection-orders-cultivate-holistic-response-marital-violence-arab-region
https://www.unescwa.org/events/utilizing-protection-orders-cultivate-holistic-response-marital-violence-arab-region
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/events/women-empowerment-entrepreneurial-development-rural-renewable-energy
https://www.unescwa.org/events/women-empowerment-entrepreneurial-development-rural-renewable-energy
https://www.unescwa.org/events/women-empowerment-entrepreneurial-development-rural-renewable-energy
https://www.unescwa.org/events/women-empowerment-entrepreneurial-development-rural-renewable-energy
https://www.unescwa.org/events/gender-empowerment-and-entrepreneurial-development-rural-context-role-renewable-energy
https://www.unescwa.org/events/sustainable-energy-and-gender-empowerment-within-framework-tenth-international-forum-energy
https://www.unescwa.org/events/sustainable-energy-and-gender-empowerment-within-framework-tenth-international-forum-energy
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%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%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%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%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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تحليلها بشكل  وتستوجب هذه األبعاد المتداخلة ، على غرار حاالت اإلعاقة والفقر التي تصيب المرأة.المساواة
 معمق لتحديد آليات التدخل على المستوى التشريعي والسياساتي والبرامجي بحيث ال يترك أحد خلف الركب.

بالشراكة مع عدد قامت ، العالمية الخاصة بالمرأةمواكبة األنشطة إلى  األمانة التنفيذية وفي إطار سعي -17
، االحتفال بيوم المرأة العالميفي إطار تنظيم أنشطة مختلفة ب من منظمات المجتمع المدنى والمعاهد األكاديمية

قاد اجتماعات األنشطة الجانبية خالل انعمن    ا عددو ،لمناهضة العنف ضد المرأة   ا حملة الستة عشر يومأطلقت و
بالتعاون ، 2018آذار/مارس  6في  ،األمانة التنفيذية أطلقتاليوم العالمي للمرأة، فبمناسبة . لجنة المرأة في نيويورك

، ""الزم بعنوان إعالمية      حملة  ،في الجامعة األمريكية في بيروتللمجتمع المدني والمواطنة مؤسسة األصفري مع 
في عدد من الدول المجتمع المدني والقطاع الخاص في و ءمجاالت القضافاعالت في نساء في إطارها  تساهم

األمانة نظمت كذلك . 2018ما يجب أن يتحقق للمرأة في عام بمالهن أعربن فيها عن آرسائل مرئية باألعضاء 
ها شارك في ،ركزت على دور السينما والمسرح في النهوض بحقوق المرأة والدعوة للتغييرحلقة نقاش التنفيذية 

، أطلقت األمانة التنفيذية 2019 مارس/آذار 5في وعدد من الفنانات والعامالت في اإلخراج المسرحي والسينمائي. 
وفي إطار هذه  في جامعة البلمند اللبنانية.ة للفنون الجميلة " بالتعاون مع األكاديمية اللبنانيحان الوقتحملة "

ة بهدف رفع الوعي حول أشكال التمييز صمم طالب األكاديمية معرضا تفاعليا متعدد الوسائط اإلعالميالمبادرة، 
 التي تعاني منها المرأة.

مرأة، نظمت األمانة لمناهضة العنف ضد ال   ا ستة عشر يومحملة الوضمن مساهمة األمانة التنفيذية في  -18
مسابقات  ،بالتعاون مع الجامعة اللبنانية األمريكية ،2018و 2017 ينوفمبر من عامتشرين الثاني/ فيتنفيذية ال

 آثار العنف ضد المرأة. ببهدف توعية المجتمعات في الدول العربية باب والشابات فنية تستهدف الش

الدول منظمات األمم المتحدة وعدد من بالشراكة مع  ،األمانة التنفيذيةواصلت وفي سياق متصل،  -19
لجنة المرأة في  اجتماعاتهامش تنظيم نشاطات على  ،الفاعلة يومجموعة من منظمات المجتمع المدناألعضاء 
العدالة و ،قياس الكلفة االقتصادية للعنف في مجاالت( 2019)آذار/مارس  63و( 2018)آذار/مارس  62دورتيها 

 ومواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الواقع الوطني.  ،، والحماية االجتماعيةالمرأة واألمن والسالمو ،بين الجنسين

 الواردة في التقرير النهائي للجنة المرأة عن دورتها الثامنة التوصيات   -باء
 الموجهة الى األمانة التنفيذيةو

 التوصية )أ(

                                                           بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة وس بل تطوير منهجية عمل اللجنة الفرعية المعنية 
استجابتها الحتياجات اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، وتوسيع عضويتها لتشمل كافة الدول العربية المهتمة، 

 ؛وإشراك األجهزة اإلحصائية في عملها

 التنفيذإجراءات 

للجنة الفرعية                                 قامت بها األمانة التنفيذية دعما ألنشطة التي ا (E/ESCWA/C.7/2019/11)الوثيقة تستعرض  -20
الممتدة لقاءات وورش عمل نفذت خالل الفترة من  ،المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة

 جنة الفرعية لتشمل كافة الدول العربية واألجهزة اإلحصائية.عضوية الل توسيع . ومن هذه األنشطةالدورتينبين 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2019-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7


E/ESCWA/C.7/2019/3 

 
-7- 

 

 

 (ب)لتوصية ا

توفير معلومات حول الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشكل مستمر للجنة المرأة وبناء القدرات لتوفير 
 ؛معلومات ذات صلة بمؤشرات الهدف الخامس

 التنفيذإجراءات 

منظور في االستعراضات الوطنية الطوعية ألهداف التنمية المستدامة في ما يتعلق ب ما ورد          انطالقا  م -21
في وبهدف تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وضعت اإلسكوا  ،المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة

بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( ، 2019عام 
. دليل إرشادات إلدماج وتعميم منظور المساواة بين الجنسين في االستعراضات الوطنيةوجامعة الدول العربية، 

في وظفي الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني واللجان البرلمانية يخدم هذا الدليل صانعي القرار وكبار مو
 . فيها المساواة بين الجنسينوإدماج منظور تحسين آليات عملهم 

أهداف التنمية المستدامة وال سيما الهدف الخامس، بعميق المعرفة ت األمانة التنفيذية إلى ي إطار سعيفو -22
تكنولوجيا المعلومات وال سيما ستخدام التكنولوجيا التمكينية، تعزيز ا( ب) 5الغاية أعدت دراسة حول 

التكنولوجيا كأمل متجدد لتحقيق " التي حملت عنوان وتناولت الدراسة واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
باعتبارها  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات دور المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية: حقيقة أم وهم؟"

أن توفرها  الفرص التي من الممكنوتبرز الدراسة  دف الخامس.الغايات الست من الهفي تسريع تنفيذ        وسيلة 
تنتج عن هذه  قدالمخاطر التي  إلى جانبالمساواة بين الجنسين، بللدفع  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

جال للنساء والفتيات الم عن حاالت أتيح فيها لعربية والعالممنطقة امن ال       أمثلة       أيضا  تعرض الدراسة والتكنولوجيا. 
في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات سهم توضح كيف تو. قات المختلفة  و للوصول الى الموارد وتجاوز المع

باإلضافة الى  ،األنشطة المدرة للدخلالقانونية والموارد المالية و اقهوصول المرأة الى المعلومات حول حقو
توفير العربية تشمل  عدد من التوصيات الموجهة الى الدولإلى الدراسة وتخلص  الخدمات الصحية والتعليمية.

، والعمل على إزالة العوائق أمام النساء والفتيات بين الجنسين                                 لتكون بمتناول الجميع بشكل متساو التقنيات الرقمية 
 الستفادة من الفرص التي توفرها تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.او للمساهمة بشكل فاعل في التحول الرقمي

اواة بين الجنسين في التكنولوجيا كأمل متجدد للمس"بعنوان اجتماعا للخبراء األمانة التنفيذية ت عقدو -23
الدراسة المذكورة الخبراء خالله ناقش  2018أكتوبر تشرين األول/ 25و 24" يومي المنطقة العربية: واقع أم وهم؟

تكنولوجيا المعلومات الفعال لستخدام االفي والعالم  قدموا أمثلة عملية من تجارب الدول العربيةفي الفقرة السابقة. ف
كيفية تناولت  ،الدراسةالواردة في في التوصيات  أدرجتعدد من التوصيات إلى االجتماع وخلص  واالتصاالت.

سواء  لمعالجة قضايا عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربيةاالتصاالت والمعلومات تسخير تكنولوجيا 
 لعنف ضد المرأة.في الجوانب المعرفية أو القانونية أو الصحية أو االقتصادية أو الخاصة بمناهضة ا

 المدن آمنةالتكنولوجيا كأداة لجعل "بعنوان موجز سياسات في سياق متصل، أصدرت األمانة التنفيذية و -24
والمعلومات في  استخدام تكنولوجيا االتصاالتفي تجارب ناجحة فيه استعرضت " العنف ضد المرأة        مكافحة 

ذات ألطر الدولية اوعرض موجز السياسات التصدي للتحديات المتعلقة بالعنف ضد المرأة في األماكن العامة. 
معدالت العنف  وازدياد ،ع المدن على العنف ضد المرأةأثر توسوتناول  .ا الخطة الحضرية الجديدةبما فيهالصلة، 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/guidelines-mainstreaming-gender-equality-voluntary-national-reviews-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/events/technology-renewed-hope-gender-equality-arab-region-fact-or-illusion
https://www.unescwa.org/events/technology-renewed-hope-gender-equality-arab-region-fact-or-illusion
https://www.unescwa.org/events/technology-renewed-hope-gender-equality-arab-region-fact-or-illusion
https://www.unescwa.org/events/technology-renewed-hope-gender-equality-arab-region-fact-or-illusion
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/technology-tool-cities-safe-combat-violence-against-women-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/technology-tool-cities-safe-combat-violence-against-women-arabic.pdf
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األطر التشريعية على  كذلك تناولمن خالل عرض لبعض الدراسات المتوفرة من العالم العربي.  والتحرش بالنساء
عرض بعض الحلول المبتكرة و وى الوطني في بعض الدول العربية وخاصة تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي.المست

وادث بالتبليغ عن حللنساء والفتيات تسمح تتضمن تطبيقات على الهاتف المحمول  ،المرأة في األماكن العامةحماية ل
موجز السياسات ويخلص وأمثلة أخرى.  ،فيها أكثر تعرضا للتحرش لتجنبها    كن ي، أو رصد األماكن التي التحرش

على لتعرف وا ،الجنسي في األماكن العامةاعتماد نهج شامل لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش بتوصيات إلى 
 تسهم في القضاء على العنف والتحرش الجنسي. ةواستخدامها في برامج وطني الحلول االبتكارية

: صورة إحصائية 2019كتيب عدسة النوع االجتماعي العربي " اإلسكواشعبة اإلحصاء في وأصدرت  -25
 اإلسكواي ومالمح قطرية للدول األعضاء فالكتيب معلومات إحصائية مفصلة ويتضمن . "لمنطقة غرب آسيا

تشمل  ،لخامس من أهداف التنمية المستدامةاول العديد من مؤشرات الهدف ححسب الجنس  وبيانات مصنفة
البيانات المتعلقة بالصحة، واألمية، والتعليم الجامعي، و نسب الخصوبة،واألشخاص ذوي اإلعاقة، والتعليم، 

 والبطالة.والمشاركة االقتصادية، 

بالهدف        تتعل ق توفير بيانات تطوير أدوات لب ىاألنشطة التي تعنمن األمانة التنفيذية في عدد  وشاركت -26
تخطيط وتنفيذ مسوحات انتشار "بعنوان شعبة اإلحصاء ورشة عمل إقليمية نظمت الخامس. فعلى سبيل المثال، 

مع هيئة األمم المتحدة بالتعاون  2019أكتوبر تشرين األول/ 17-15 في" عن العنف ضد المرأة في المنطقة العربية
 .عنية بشؤون المرأةالمكاتب اإلحصائية الوطنية واآلليات الوطنية المبها استهدفت  ،للمرأة ومنظمة الصحة العالمية

كذلك  حول العنف. لتحسين البياناتتطوير المعايير المنهجية الخاصة بالمسوح الوطنية من الورشة هدف وكان ال
قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حول العنف ضد المرأة واستخدام حول "إقليمية الشعبة ورشة عمل نظمت 
 ،لمكاتب اإلحصائية الوطنية واآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأةوجهتها إلى ا 2018مايو أيار/ 9-7في  "الوقت

 ورشةو ،في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسينبهدف تعزيز رصد مؤشرات 
تحسين استخدام إحصاءات النوع "حول  2018تشرين األول/أكتوبر  18و 17 أخرى فيتدريبية إقليمية  عمل

الوطنية في  ياتالى عدد من االجتماعات وورش العمل التي تم تنفيذها على المستو هذا باإلضافة ."االجتماعي
  .تونسو لمغرباو العراقو مصر

حسب الجنس المصنفة تطوير المهارات التقنية الستخدام اإلحصاءات كذلك عملت األمانة التنفيذية على  -27
من األولى والثانية  تينالفئ وخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات التي تندرج ضمن ،في قياس مدى تنفيذ الهدف الخامس

 مستدامة.المعتمدة لمؤشرات أهداف التنمية التصنيفات لوفقا ل ،المؤشرات

بالتعاون للتنمية المستدامة المنتدى العربي الرفيع المستوى  لإلسكوا بشكل دوريتنظم األمانة التنفيذية  -28
 .ووكاالت األمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجموعة واسعة من االختصاصيين والخبراء ،مع الدول العربية

 أبريل/نيسان 26إلى  24األمم المتحدة في بيروت من  المنعقدة في بيت                             ضم ن برنامج المنتدى في دورتهتوقد 
التنمية دماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف إجلسة بعنوان " 2018

في الخطط الوطنية المعنية التجارب المثلى في إدماج منظور النوع االجتماعي  استعرضت خاللها" المستدامة
  .بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها

، 2019أبريل /نيسان 10و 9في الذي انعقد للتنمية المستدامة المنتدى العربي الرفيع المستوى في سياق و -29
األمومة والعمل واقتصاد  – وأثره على المساواة بين الجنسينمستقبل العمل " بعنوانجلسة متخصصة       ع قدت 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/19-00286_sd_arab-gender-lens_we2.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/19-00286_sd_arab-gender-lens_we2.pdf
https://www.unescwa.org/events/meeting-planning-and-implementation-prevalence-surveys-violence-against-women-arab-region
https://www.unescwa.org/events/meeting-planning-and-implementation-prevalence-surveys-violence-against-women-arab-region
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%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%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%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/events/improve-use-gender-statistics
https://www.unescwa.org/events/improve-use-gender-statistics
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/events/tunis-national-seminar-integrated-toolkit-gender-statistics
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/afsd2018-special-session4-mainstreaming-gender-equality-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/afsd2018-special-session4-mainstreaming-gender-equality-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u524/afsd2019-special-session4-impacts-gender-equality-ar.pdf
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وفي استحداث  ،ةأدوات العمل التقليديالتي طرأت على التغيرات في الجلسة بحثت  ."الرعاية في البلدان العربية
أثر ذلك على مشاركة المرأة االقتصادية والمساواة بين الجنسين في على الحوار       ورك ز  .آليات جديدة للعمل

المشاركة الخجولة للمرأة في النشاط االقتصادي والعقبات أنه يتناول أهمية هذا الحوار في وتكمن  المنطقة العربية.
 .أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر ها، على غرارتعترض عملالتي 

 )ج(التوصية 

بما يتالءم مع واقع كل مجتمع ضد المرأة للعنف دعم اآلليات الوطنية للمرأة في تنفيذ نموذج التكلفة االقتصادية 
 ؛وخصوصيته

 التنفيذإجراءات 

انتهاك لحقوق  وال يقتصر العنف المنزلي على أنهالعنف المنزلي مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم.  -30
الالزمة التدابير  أن تتخذله تأثير اقتصادي كبير على األفراد. وعلى الحكومات  بلاإلنسان والصحة العامة، 

عقدت األمانة التنفيذية ومن هذا المنطلق،  .تقدير تكاليف العنف المنزلي على المجتمع بعملية           ، مسترشدة تهلمعالج
 2018سبتمبر /أيلول 21-20 للخبراء في   ا اجتماعبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية 

دليل خطوات تقدير تكلفة العنف ضد المرأة في المنطقة لمناقشة األدوات والتجارب الدولية ومناقشة فصول "
ن والخبراء والخبيرات المشاركواستعرض مسوح ذات الصلة. األدوات اإلحصائية وال ذلك بما في "العربية

أو  ،أو على مستوى المؤسسات التي تقدم الخدمات ،تقدير الكلفة على مستوى األسرة فيتجارب من دول مختلفة 
المبادئ التوجيهية لتقدير التكلفة "وقد نتج عن اجتماع الخبراء المسودة األولى من  على مستوى القطاع الخاص.

مم المتحدة لأل اإلقليميالمكتب  اإلسكوا بالتعاون مع اأصدرته تيال" االقتصادية للعنف األسري في المنطقة العربية
األساس لفهم المكاسب المحتملة من زيادة االستثمار في السياسات والبرامج للحد من العنف وضع  يللسكان الذ

 .المنزلي

بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية ومؤسسة ويستمنستر التنفيذية عقدت األمانة  -31
قدمت  .2019سبتمبر أيلول/ 6-5 فيوذلك  رشة عمل إقليمية حول احتساب تكاليف العنف ضد المرأةوللديمقراطية 

لهذه المبادئ التوجيهية لتقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة واألدوات التفاعلية التي تم تطويرها  الورشة
ن اآلليات الوطنية للمرأة ومكاتب ممثلون وممثالت عوشارك في ورشة العمل ى موقع األمانة التنفيذية. علالغاية 

الخطوات الموصى  وعلىمن تقدير تكلفة العنف األسري وأهميته،  لالطالع على الهدفاإلحصاء الوطنية 
نتائج البحوث إلى إجراءات  إلى كيفية ترجمة المجتمعونتطرق وباتخاذها عند اجراء دراسة تقدير التكلفة. 

أربع دراسات حالة من مجموعة مختارة من البلدان العربية وغير العربية واستعرضوا ملموسة لضمان تأثيرها، 
 إعداد مثل هذه الدراسات. تعمل علىالتي أنجزت بنجاح دراسات لتقدير التكلفة، أو التي 

للديمقراطية بالشراكة مع مؤسسة ويستمنستر التنفيذية ، نظمت األمانة 2019آذار/مارس  28و 27وفي  -32
 تاستهدف متقدمة حول طرق احتساب تكاليف العنف ضد المرأةورشة عمل وائتالف البرلمانيات من الدول العربية 

قدمت الورشة للمشاركات  ، والمغرب.وقطر، والكويت، ولبنان األردن، والعراق، ودولة فلسطين،برلمانيات في 
البرلمانيات عاون بين وهدفت الى تعميق الت ،لعنف ضد المرأةاالقتصادية لتكلفة التقدير لوالمشاركين آليات 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u524/afsd2019-special-session4-impacts-gender-equality-ar.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%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-%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/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%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-%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/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%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-%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/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%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-%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/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%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-%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/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-arabic_0.pdf
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://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
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 الرامية إلىتسهم في دعم الجهود  تخاذ إجراءات تشريعيةال ،اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأةو
 لقضاء على العنف ضد المرأة.ا

 ذلك بما في ،معلومات حول مناهضة العنف ضد المرأة       تتضم ن          تفاعلية                              وصممت األمانة التنفيذية أداة  -33
سواء من خالل المسوح األسرية أو المسوح  ،مواد مرئية ومسموعة لألدوات المستخدمة في جمع البيانات

في حساب التكلفة المستخدمة دوات األو ،لناجية من العنفالمتخصصة للمؤسسات التي تقدم خدمات للمرأة ا
سواء التي تتكبدها المرأة وأسرتها أو التي تتكبدها المؤسسات المقدمة للخدمة.  ،االقتصادية للعنف ضد المرأة

 .ومصر منها دولة فلسطين ،دراسات لتقدير التكلفة االقتصادية للعنف أجرتدراسات حالة لدول  واستعرضت

 (د)التوصية 

ليات الوطنية المعنية بالنهوض تعميم منهجية خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على اآل
 ؛بأوضاع المرأة

 التنفيذإجراءات 

اآلليات الوطنية للنهوض موجهة إلى ورشة تدريبية  2019فبراير /شباط 14-13في التنفيذية عقدت األمانة  -34
ت المؤسسات الوطنية حول إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات بناء قدرا" ، بعنوانبأوضاع المرأة

ورشة الجزء األول من سلسلة هذه ال". وشكلت المؤسسية والتخطيط االستراتيجي والتقييم والتدقيق وإعداد التقارير
بالمساواة خطة العمل المتعلقة تنفيذ على ورش تهدف الى بناء قدرات اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة 

المتوفرة في خطة  من مؤشرات األداء الخمسة عشر   ا الورشة عدد واستعرضت. بين الجنسين وتمكين المرأة
بناء قدرات المؤسسات الوطنية " أخرى بعنوان ورشة تدريبيةفي  واستكمل التدريب على مؤشرات األداءالعمل. 

حول إدماج المساواة بين الجنسين في تتبع وتخصيص الموارد المالية وتقييم وتطوير القدرات البشرية والثقافة 
 . 2019 مارس/آذار 28-27في عقدت  "المؤسسية

   ٌ     مزيد  من  (E/ESCWA/C.7/2019/6)والوثيقة الدورة التاسعة للجنة المرأة أعمال جدول من  (8)البند وفي  -35
  في هذا اإلطار. التنفيذية حول عمل األمانةالتفاصيل 

 )ه(التوصية 

العمل مع الدول األعضاء من أجل نشر المعرفة الخاصة بالمرأة والسالم واألمن، واالستمرار في دراسة آليات 
في تنفيذها، ومواصلة تقديم                                                                            وس بل أوسع لتنفيذ هذه األجندة في البلدان العربية، بالتركيز على دور المؤسسات 

خدمات التعاون الفني وتبادل الخبرات لدعم جهود الدول األعضاء في تطوير السياسات وخطط العمل الوطنية 
 ؛الهادفة إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال

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%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
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 التنفيذإجراءات 

 في عملياتبد من اتباع نهج متمايز لذلك، ال يتأثر الرجال والنساء في حاالت النزاع بأشكال مختلفة،  -36
مؤسسات  ويضمن توفر، صنع السالم، يلبي االحتياجات المختلفة للرجال والنساء في مجالي األمن وبناء السالم

األمانة أصدرت ومن هذا المنطلق،  الحماية والوقاية للنساء والفتيات أثناء النزاعات. توفيرفاعلة تعمل على 
تناولت  "توظيف أدوات التصدي والتعافي عند اآلليات الوطنية للمرأة في العالم العربي"دراسة بعنوان التنفيذية 

منعة اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة سواء تحت االحتالل أو خالل النزاع تساهم في بناء  العوامل التي
الجامعة اللبنانية األميركية وكلية لندن بالتعاون مع        أ عد ت التي  ،نيت الدراسة     . وب أو في فترات التحوالت السياسية

في عدد من ليات الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة دراسات حالة ومقابالت مع اآل أربععلى  ،لالقتصاد
لبناء المؤسسات المرنة    ا . وقدمت نموذج                                                              تسل ط الضوء على التدابير الكفيلة بزيادة فعاليتها في هذا المجالالدول ل

هي للمؤسسات المرنة والمنيعة  خمس خصائص رئيسيةيحدد جوديث رودن الذي على نموذج    ا مبني والمنيعة
الدراسة كيفية تطبيق هذه الخصائص والدروس  وتناولت. ف       والتكي  ،والتنظيم الذاتي ،والتكامل ،والتنوع ،عيالو

 تجارب الدول والنماذج الدولية المتوفرة.المستفادة من 

   ا اجتماعفي بيروت  2018ديسمبر /كانون األول 6-4الفترة  التنفيذية فيوفي اإلطار ذاته، عقدت األمانة  -37
المرأة والسالم واألمن: أثر النزاع واالحتالل والتحول السياسي عنوان "ببالتعاون مع الشركاء للخبراء والخبيرات 

المتاحة السبل والنتائج األولية للدراسة مناقشة ل" ليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربيةعلى اآل
وشارك في لدعم اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة في ظل المتغيرات اإلقليمية والتحديات الناجمة عنها. 

باإلضافة الى اخصائيين  ،لذين شاركوا في الدراسةاآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ا وممثلجتماع اال
من    ا ومنظمات المجتمع المدني. وطرح المشاركون عددواخصائيات من األمم المتحدة والمؤسسات األكاديمية 

الذي يقترح توفير  النظر بنموذج المؤسسات المرنة والمنيعةمنها الدعوة إلى حكومات لإلى االتوصيات الموجهة 
توفير ضرورة و؛ ية لآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة لتقوم بعملها وتؤثر على صناعة القرارالوالية الكاف

النساء على المستوى تواصل مع مكينها من التللآلليات الوطنية الخبرات والكفاءات والموارد المالية الالزمة 
 أنظمة اإلنذار المبكر.تفعيل و ن،التعرف على احتياجاتهو ،الوطني

، أعدت األمانة التنفيذية موجز سياسات اإلقليمية، وأجندة المرأة والسالم واألمنوفي سياق التطورات  -38
ودور اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع  ،االنتقالية تطبيق منظور المساواة بين الجنسين في أدوات العدالةحول 

 تجارب دوليةو ،العدالة االنتقاليةفي  تنفيذ مبادراتبعض دول المنطقة في موجز تجارب ال ويستعرضالمرأة. 
كد على أهمية دور اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة بحكم عملها في يؤفي تنفيذ مبادرات مشابهة. و

تناول الموجز األشكال يللمرأة. وومعرفتها باالحتياجات الخاصة  ،تطوير التشريعات الخاصة بحقوق المرأة
اإلصالحات المؤسسية، وجبر الضرر، ووالمحاكمات، بما فيها تقصي الحقائق، العدالة االنتقالية المختلفة لمبادرات 

 تؤسسونتائج تنصف المرأة             التوص ل إلى المساواة بين الجنسين فيها لضمان وآليات إدماج منظور  ،والمصالحة
 عادلة مبنية على المساواة وعدم التمييز.لمجتمعات  في الوقت نفسه

بالتعاون مع معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة األميركية مانة التنفيذية ونظمت األ -39
. شارك في 2019فبراير شباط/ 15في عقدت  والتطرف في المنطقة العربية مرأةالفي بيروت جلسة نقاش حول 

، وتأثير اإلرهاب على وعي النساء، التحوالت الدولية واإلقليميةوالخبيرات، ناقشوا عدد من الخبراء  الجلسة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/cultivating-resilient-institutions-national-women-machineries-english_2.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/المرأة-والسلام-والأمن-أثر-النزاع-والاحتلال-والتحول-السياسي-على-الآليات-الوطنية-للنهوض-بأوضاع
https://www.unescwa.org/ar/events/المرأة-والسلام-والأمن-أثر-النزاع-والاحتلال-والتحول-السياسي-على-الآليات-الوطنية-للنهوض-بأوضاع
https://www.unescwa.org/ar/events/المرأة-والسلام-والأمن-أثر-النزاع-والاحتلال-والتحول-السياسي-على-الآليات-الوطنية-للنهوض-بأوضاع
https://www.unescwa.org/ar/events/المرأة-والسلام-والأمن-أثر-النزاع-والاحتلال-والتحول-السياسي-على-الآليات-الوطنية-للنهوض-بأوضاع
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%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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 واوناقش ،عراقجزائر والتأثرت باإلرهاب كالدول عربية من على تجارب  وركزوا ،والتطرف ومنع التطرف
 خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف.التجربة اللبنانية في تطوير 

 غير اركسمنظمة أوكسفام ومنظمة صندوق األمم المتحدة للسكان واألمانة التنفيذية مع  وشاركت -40
مساعدة وتمكين الالجئات من سوريا والنساء والفتيات المستضعفات في بتنفيذ مشروع " (ARCSالحكومية )

أطلق المشروع في اإليطالية. " بتمويل من وكالة التنمية والتعاون المجتمعات المضيفة في مصر واألردن ولبنان
الذي من هذا المشروع ويهدف الجزء  .2020ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية عام  2019يناير /كانون الثاني

والنساء والفتيات المستضعفات  ة،سوريالجمهورية العربية التمكين النساء الالجئات من تنفذه األمانة التنفيذية الى 
دور نشط في تحسين حياتهن والدفاع عن حقوقهن من أداء  ،في المجتمعات المضيفة في مصر واألردن ولبنان

إطالعهن و ،على المفاهيم المتعلقة بالحقوق والقوانين الوطنية هندريبت ، على غرارمن خالل عدد من األنشطة
مهارات إدارة جلسات التوعية تدريبهن على لى إباإلضافة  ،أجندة المرأة واألمن والسالمةلى دور المرأة في ع
عرض على ت بهذا الخصوص،حديد االحتياجات. ويلي التعرف على احتياجات النساء وضع ورقة سياسات تو

 اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة. 

وتمكين المرأة في أنشطة دمج منظور المساواة بين الجنسين الرامية إلى وفي إطار جهود األمانة التنفيذية  -41
طفالت اقع النزاعات الحالية: أثر النزاع على تزويج الو تحديات التنمية فيحول دراسة البرامج المختلفة، أعدت 

 ،مبكرسن في                 اللواتي ي زو جن لعنف الذي تتعرض له الفتيات االدراسة وتتناول . المراهقاتعند  والخصوبة
من العراق وليبيا واليمن وتعتمد الدراسة على بيانات تنتقل الى األجيال القادمة.  لهذا الزواج التي سلبيةالنتائج وال

 . 2018-2003لألعوام 

المرأة واألمن المائي لبناء السالم في المنطقة حول ندوة  2018مايو أيار/ 10-9األمانة التنفيذية في  ونظمت -42
من منظور  األمن المائي في المنطقة العربية تناولت الندوة .نون ودوليويشارك فيها خبراء وخبيرات إقليم العربية

استراتيجيات وسياسات تسهم وبناء قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية على تطوير  ،المساواة بين الجنسين
 .تعزيز دور النساء كشريكات وفاعالت في تحقيق األمن المائيفي 

األمانة التنفيذية، أدرجت اإلسكوا ية في عمل والتي تحتل درجة أولدعم المرأة الفلسطينية             تأكيدا  علىو -43
                                                    عن وضع المرأة والفتاة في فلسطين. ي قد م التقرير إلى دوري إعداد تقرير فني  2003في برامج عملها منذ عام 

لجنة وضع المرأة في األمم المتحدة، ويشكل مساهمة في تقرير األمين العام عن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم 
للنساء الوضع االقتصادي واالجتماعي أعدت األمانة التنفيذية تقريرها الدوري " ،ذا اإلطارالمساعدة لها. وفي ه

يبرز التطورات السياسية واالجتماعية الذي  ،"2018حزيران/يونيو  - 2016: تموز/يوليو اتالفلسطيني تايوالفت
. ويستعرض في المشمولة بالدراسةواالقتصادية وحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية خالل الفترة 

، كما يبين وحقوقهن فصوله معلومات أساسية عن الوضع السياسي واألمني وأثره على رفاه النساء والفتيات
المؤشرات االجتماعية واالقتصادية التي تتعلق بواقع المرأة الفلسطينية في مجاالت الصحة والتعليم والعمل 

التقدم المحرز في مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع اتفاقية القضاء ويشير إلى والحماية االجتماعية. 
إصالحات قانونية تدعو إلى إجراء توصيات التتم التقرير بمجموعة من على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويخ

 لمساواة بين الجنسين.تراعي اومؤسسية 

 

https://www.unescwa.org/events/symposium-women-water-security-peacebuilding-arab
https://www.unescwa.org/events/symposium-women-water-security-peacebuilding-arab
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic.pdf


E/ESCWA/C.7/2019/3 

 
-13- 

 

 

 )و( التوصية

العمل على دراسة اآلليات القضائية التي تنظر في قضايا التمييز ضد المرأة لتحديد الثغرات فيها، وتقديم التوصيات 
 ؛والسياسات الالزمة لسدها

 فيذالتنإجراءات 

 مشاركة" المرأة في السلك القضائي: خطوة باتجاه تحقيق العدالة بين الجنسينموجز السياسات " تناولي -44
في تحقيق العدالة بين ويتيح ما يتوفر عنها من بيانات، ويركز على أهميتها  ،المرأة في الجهاز القضائي

الجنسين. ويحدد عناصر رئيسية من اإلطار المعياري المتعلق بمشاركة المرأة في الجهاز القضائي، ثم 
لمحة عامة عن وضع المرأة في  رضيعو ،أهمية هذه المشاركةتؤكد يستعرض األدلة العالمية واإلقليمية التي 

لصانعي السياسات  وأخرى ،موجز مجموعة من التوصيات للدولالالجهاز القضائي في المنطقة العربية. ويقدم 
هذه  منو .في المؤسسات القضائية المرأة والهيئات الدولية والمجتمع المدني التخاذ تدابير شاملة لتعزيز وجود

نصاف في اختيار القضاة والقاضيات، وتطوير المؤسسات لضمان الشفافية واإلأهمية اتخاذ تدابير  التوصيات
أهمية بساعات العمل المرنة، والتوعية  على غرار اعتمادللعامالت في السلك القضائي مراعاة لتكون أكثر 

 مشاركة المرأة في سلك القضاء.

اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان وبالشراكة مع مكتب المفوض السامي  ،اإلسكوا      أعد ت وفي اإلطار ذاته،  -45
الدراسة عن كثب في وجود تنظر "المرأة في القضاء: إزالة العوائق وزيادة المشاركة". دراسة بعنوان  ،للحقوقيين

دولة و، والسودان، لبنان                                           ب نيت على خمس دراسات حالة في كل من األردن، وقد المرأة العربية في سلك القضاء. و
هدفت إلى مقابالت معمقة وعلى  ،حصول على بيانات تفصيلية من الجهات المعنيةحيث تم ال ،، وتونسفلسطين

من التوصيات    ا . وقدمت الدراسة عددوأثرها على محيطهنعلى تجارب النساء في مهنة القضاء عن كثب لتعرف ا
ان زيادة مشاركة المرأة كقاضية في كافة درجات التقاضي. لضم المذكورة بناء على التجارب الناجحة في الدول

هذه التوصيات اقتراح تحديد أهداف وطنية لزيادة أعداد النساء، وزيادة األنشطة التي تستهدف النساء في ومن 
  المهن القانونية لتشجيعهن على االنضمام، ومراجعة القوانين الناظمة لدخول سلك القضاء واالرتقاء الوظيفي فيه.

بعنوان "مشاركة المرأة في سلك القضاء: اجتماع للخبراء وقدمت اإلسكوا النتائج األولية للدراسة في  -46
عدد من  االجتماع شارك في .2018نوفمبر تشرين الثاني/ 29و 28عقد في إزالة العقبات وزيادة المشاركة" 

خالله مسودة الدراسة والتوصيات األولية. ناقشوا  ة،ن والقاضيات والقضاة من الدول العربييالخبراء القانوني
وأهمية تبادل  ،دراسات تلقي الضوء على مشاركة المرأةإعداد على المسودة األولى وأشاروا الى أهمية  واأثنف

الناجحة التي اعتمدتها بعض الدول في زيادة عدد النساء في واآلليات والبناء على التجارب  ،الخبرات بين الدول
سلك القضاء. وتم اقتراح جملة من التوصيات تضمنت مراجعة التشريعات وإزالة أشكال التمييز التي تعيق 

ليات الوطنية للنهوض تطوير قدرات اآلومشاركة المرأة في السلك القضائي وارتقائها في المراتب المختلفة، 
، ومناصرتها المرأة في السلك القضائيمشاركة إلى في الدعوة  ،واإلعالم ،والمجتمع المدني ،بأوضاع المرأة

  ودعم التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية للتعرف على أفضل الممارسات.

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-gender-justice-arab-countries-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-lebanon-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-state-palestine-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-state-palestine-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-state-palestine-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-state-palestine-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/events/women-judiciary-removing-barriers-increasing-numbers
https://www.unescwa.org/events/women-judiciary-removing-barriers-increasing-numbers
https://www.unescwa.org/events/women-judiciary-removing-barriers-increasing-numbers
https://www.unescwa.org/events/women-judiciary-removing-barriers-increasing-numbers
https://www.unescwa.org/events/women-judiciary-removing-barriers-increasing-numbers
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اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، من خالل تطوير مواصلة تقديم الدعم الفني للمؤسسات العامة بما فيها 
ين وتمكين المرأة وإسداء أدوات بناء القدرات الالزمة لمساندة تنفيذ خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنس

 .المشورة

 التنفيذإجراءات 

عمل األمانة التنفيذية في تقديم الدعم الفني عن  تفصيليةمعلومات  (E/ESCWA/C.7/2019/4) وفر الوثيقةت -47
المحاور المختلفة كمناهضة العنف ضد المرأة، في  للمؤسسات العامة واآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

سين. وتعرض لمختلف وتعميم مراعاة مفهوم المساواة بين الجن ،والعدالة بين الجنسين ،والمرأة والسالم واألمن
 على المستوى اإلقليمي. األنشطة التي نفذتها األمانة التنفيذية مع الدول األعضاء سواء على المستوى الوطني أو 

----- 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7

