اإلسكوا في اإلعالم ESCWA in the news
اختتام فعاليات الدورة السابعة للمرأة العربية في االسكوا
بوابة العرب
اختتمت الدورة السابعة للجنة المرأة في اإلسكوا أعمالها مساء أمس في مسقط بعمان ،وناقشت سبل تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ذات العالقة بالنوع االجتماعي ضمن سياق الجهود الوطنية واإلقليمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة من خالل حلقة نقاش وزارية تناولت تنفيذ الغايات السبعة عشرة في أفق تنفيذ أجندة التنمية للعام  0202في المنطقة
العربية ،والتي تحتل فيها قضايا النوع االجتماعي موقعًا بالغ األهمية .
وتناول النقاش مختلف األدوات التي تعتمدها الدول العربية في التجاوب مع أطر التنمية الدولية المعنية بالنوع االجتماعي
والمساواة بين الجنسين ،وكيفية مضاعفة الجهود قياسًا بأهداف التنمية المستدامة وإلتزامات الدول العربية في هذا المجال وقد
ركز النقاش على الدور المحوري لآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ودورها الفاعل في تحقيق هذه الغايات.
ومن جانبها ،أكدت الدكتورة مهريناز العوضي ،القائمة بأعمال مدير مركز اإلسكوا للمرأة على أن اإلسكوا جاهزة ومستعدة
لدعم الدول األعضاء في سياق تنفيذ أجندة  0202للتنمية استجابة لطلبات هذه الدول .
وأوصت حلقة النقاش الوزارية بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المرأة في االسكوا تختص بمتابعة تنفيذ الجهود الوطنية
المتعلقة بترجمة أهداف التنمية المستدامة والغايات والمعنية بالنوع االجتماعي على المستوى اإلقليمي ودمجها ضمن السياسات
الوطنية ذات العالقة بتنفيذ أجندة التنمية في أفق 0202
اختتام فعاليات الدورة السابعة للمرأة العربية في االسكوا
وكالة أنباء االمارات
أختتمت اليوم في سلطنة عمان أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
 " .آسيا " اإلسكوا
و ذكرت وكالة األنباء العمانية " العمانية " أن الدورة ناقشت عدة محاور تتعلق بحقوق المرأة في المنطقة العربية والتحديات
 .القانونية والمؤسسية والهيكلية وأبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة للجنة
وسلطت الدورة  -التي شارك فيها على مدى يومين أكثر من  02معنيا من جميع دول غربي آسيا  -الضوء على التحديات التي
.تواجه المرأة في المنطقة العربية خصوصا تلك البلدان المتأثرة بالحروب والنزاعات
اختتام أعمال الدورة السابعة للمرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية
اتحاد وكاالت األنباء العربية
واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) مسقط في  12يناير  /العمانية /اختتمت مساء اليوم بفندق انتركونتننتال بمسقط أعمال
الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) تحت رعاية معالي
الشيخ محمد بن سع َيد الكلباني وزير التنمية االجتماعية بمشاركة أكثر من  05مشاركا من دول األعضاء واستمرت يومين.
وأكد المجتمعون على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة في الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسة
للمجتمع على كافة المستويات وتتطلب مساواة في توزيع االدوار بين المرأة والرجل في االسرة وفي المجتمع بأكمله .وخرجت
الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا ) بعدد من التوصيات
الخاصة بدول االعضاء كتفعيل دور اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في تطبيق أجندة  1505ألهداف التنمية المستدامة في ما
يخص المساواة بين الجنسين والعمل على وضع الخطط الوطنية والسياسات والمتابعة آلليات تجميع المؤشرات لضمان ادماج

النوع االجتماع ي وحقوق المرأة في كافة القطاعات ،وتكوين لجنة فرعية من اعضاء لجنة المرأة تعنى بمتابعة تنفيذ الجوانب
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للتنمية المستدامة خالل المرحلة المقبلة  ،وكذلك مواءمة الخطط الوطنية والقوانين مع
االلتزامات واالتفاقيات الدولية لحقوق المرأة خ ً
اصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة (سيداو ) .كما أوصت
الدورة بتوفير حماية ومساعدة أكبر للنساء واالطفال خاصة في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة وضحايا العنف ووضع
االطر التشريعية والتنفيذية الالزمة ومراجعة السياسات واالستراتيجيات الوطنية لتشمل قضايا المرأة واالمن والسالم والتأكيد
على أهمية االستفادة من االدوات الدولية المتاحة لدعم جهود الدول العربية في إدماج النوع االجتماعي في المؤسسات العامة.
وأوصت لجنة المرأة التابعة للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا )بعدد من التوصيات المتعلقة
باألمانة التنفيذية لإلسكوا أهمها التعاون مع اآلليات الوطنية في تقديم مقترحات لتعديل القوانين والسياسات واألنظمة التمييزية
في كافة المجاالت واالصعدة  .باإلضافة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية السيما
جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية ومنظمة المجتمع المدني .وقد ناقشت الدورة السابعة مجموعة من القضايا الدولية
كالنظرة المستقبلية حول تنفيذ إعالن منهاج عمل “بكين” حيث صادف عمل  1520ذكرى مرور عشرين عاما على اعتماد
إعالن ومنهج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام  2990ويهدف إلى تمكين المرأة
والنهوض بها  ،وتحقيق مشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل  ،كذلك المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في خطة التنمية المستدامة لعام  . 1505كما تناولت الدورة عددا من القضايا اإلقليمية كحق الفتيات والنساء للوصول
إلى العدالة في المنطقة العربية ،حيث تتناول هذه الوثيقة حق المرأة في الوصول إلى العدالة وبشكل خاص في الدول األعضاء
في االسكوا وتنظر إلى قدرة المرأة المواطنة وغير المواطنة في هذه البلدان على الوصول إلى اإلجراءات القضائية وسبل
االنتصاف جراء انتهاك حقوقها ،وكذلك االثار االقتصادية واالجتماعية للنزاعات على المرأة .واستعرضت لجنة المرأة التابعة
لألمم المتحدة االسكوا على هامش جدول أعمالها التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل االسكوا
والتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السادسة
الدورة السابعة للجنة المرأة في االسكوا تتابع أعمالها و تناقش خيارات تحقيق األجندة  0202للتنمية في المنطقة
الديوان
تابعت الدورة السابعة للجنة المرأة في االسكوا أعمالها في فندق انتركونتنانتال ،مسقط ،عمان ،وناقشت سبل تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ذات العالقة بالنوع االجتماعي ضمن سياق الجهود الوطنية واإلقليمية لتعزيز المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة ،وذلك في حلقة نقاش وزارية تناولت تنفيذ الغايات السبعة عشر في أفق تنفيذ أجندة التنمية للعام 0202
.في المنطقة العربية ،والتي تحتل فيها قضايا النوع االجتماعي موقعا ً بالغ األهمية
وتناول النقاش مختلف األدوات التي تعتمدها الدول العربية في التجاوب مع أطر التنمية الدولية المعنية بالنوع اإلجتماعي
والمساواة بين الجنسين ،وكيفية مضاعفة الجهود قياسا ً بأهداف التنمية المستدامة وإلتزامات الدول العربية في هذا المجال .وقد
ركز النقاش على الدور المحوري لآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ودورها الفاعل في تحقيق هذه الغايات .وأكد الشيخ
محمد سعيد الكلباني ،وزير التنمية االجتماعية في سلطنة عمان ،الذي ترأس حلقة النقاش ،على أهمية العمل على الربط بين
األبعاد المختلفة للتنمية المستدامة للرفع من مستوى المرأة والفتاة العربية في إطار األجندة الطموحة لعام  ،0202بالتعاون .كما
أكدت الدكتورة مهريناز العوضي ،القائمة بأعمال مدير مركز اإلسكوا للمرأة على أن اإلسكوا جاهزة ومستعدة لدعم الدول
األعضاء في سياق تنفيذ أجندة 0202للتنمية استجابة لطلبات هذه الدول
وأوصت حلقة النقاش الوزارية بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المرأة في االسكوا تختص بمتابعة تنفيذ الجهود الوطنية
المتعلقة بترجمة أهداف التنمية المستدامة والغايات والمعنية بالنوع االجتماعي على المستوى اإلقليمي ودمجها ضمن السياسات
الوطنية ذات العالقة بتنفيذ أجندة التنمية في أفق0202
تجدر اإلشارة إلى أن أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة في االسكوا تستمر حتى مساء اليوم باستضافة كريمة من وزارة التنمية
االجتماعية في سلطنة عمان .وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل سنتين
الدورة السابعة للجنة المرأة في االسكوا تتابع أعمالها و تناقش خيارات تحقيق األجندة  0202للتنمية في المنطقة
غرين آريا
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موريتانيا تشارك في الدورة السابعة للجنة المرأة في عمان
السراج االخباري الموريتاني
تشارك موريتانيا ممثلة في األمين العام لوزارة الشؤون االجتماعية و الطفولة و األسرة في أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة
التي تتجري أشغالها في عمان باألردن
وقد أنشئت لجنة المرأة التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بموجب القرار ( 042د )00-المؤرخ 71
نيسان/أبريل  0220الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره  9/0220المؤرخ  71تموز/يوليو
 .0224وقد أسند إلى لجنة المرأة متابعة المؤتمرات العالمية واإلقليمية المتعلقة بشؤون المرأة ،وتسهيل مشاركة الدول األعضاء
فيها ،وتنسيق الجهود اإلقليمية لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها .وتعقد لجنة المرأة دوراتها مرة كل سنتَين .وقد عقدت
دورتها األولى التأسيسية في بيروت في  4و 0كانون األول/ديسمبر  ،0220ومن المزمع أن تعقد دورتها السابعة في  02و07
.كانون الثاني/يناير 0272
وقامت اللجنة في دورتها السابعة باستعراض األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار البرنامج الفرعي  2من برنامج عمل
اإلسكوا لفترة السنتين  ،0270-0274وبرنامج العمل المقترح لفترة السنتين  .0271-0272ومن المواضيع التي طرحت في
الدورة السابعة للجنة المرأة تطبيق إعالن ومنهاج عمل مؤتمر بيجين بعد عشرين عاما ً على اعتماده ،ال سيما في ضوء خطة
األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  ،0270والتحديات التي تواجهها المرأة والفتاة في المنطقة العربية ،وخاصةً في ظل الحروب
.والنزاعات المسلحة
انطالق أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة لإلسكوا في مسقط
شبكة الصين
مسقط  02يناير  ( 0272شينخوا ) استضافت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية االجتماعية اليوم (األربعاء ) أعمال الدورة
السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا ".

وقد افتتحت صباح اليوم بفندق انتركونتيننتال مسقط أعمال الدورة تحت رعاية الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد ،مساعدة رئيس
جامعة السلطان قابوس وبحضور محمد بن سعيد الكلباني ،وزير التنمية االجتماعية العماني والدكتورة ريما خلف ،وكيلة
األمين العام لالمم المتحدة واألمينة التنفيذية "اإلسكوا ".
وفي كلمته في الجلسة االفتتاحية قال محمد الكلباني "حرصت السلطنة على استضافة هذا االجتماع انطالقا من حرصها على
تحقيق التكافؤ والشراكة بين الجنسين وإزالة جميع أشكال التمييز من خالل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف
المجاالت بما يكفل مساهمتها اإليجابية في التنمية المستدامة.
وأكد على أن المرأة العمانية لعبت دورا كبيرا في السلطنة وأن العقد الماضي شهد تطورا كبيرا في وضعها في السلطنة وقد
تجسد ذلك في أعلى نسبة مشاركة لها في مجلس الدولة في الفترة الرابعة (0277-0221م) حيث بلغت النسبة  79,11بالمائة
وأن نسبة الموظفات العمانيات في القطاع الحكومي زادت إلى  42,0بالمائة.
وعن المرأة العمانية في القطاع الخاص قال الكلباني  :زادت نسبتها خالل عام  0274بنسبة  00بالمائة ،بينما انخفضت األمية
بين اإلناث ( ممن هم في سن  70عاما فأكثر) من  09,4بالمائة في  0220إلى 79,4بالمائة في عام .0272
وقال الوزير العماني بأن اإلحصاءات أكدت على التطور الملحوظ في المؤشرات الصحية للمرأة حيث ارتفع توقع الحياة
لإلناث في بالده إلى  11,0بالمائة عام  0274في مقابل  14,1بالمائة للذكور.
أما الدكتورة ريما خلف ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة ،واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا "اإلسكوا " فقالت بأن اللجنة بالتعاون مع اآلليات الوطنية على مناصرة حق المرأة عملت على المشاركة الكاملة في
السياسة واالقتصاد في بناء قدرات المرأة من خالل التعليم ،وتحقيق خطة التنمية المستدامة  0202بهذا القطاع وتتمثل بوضع
سياسات واستراتيجيات وبرامج لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات في المنطقة.
اخبار سلطنة عمان اليوم  :السلطنة تستضيف أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة لغربي آسيا
اخبار حضرموت اليوم

ً
ممثلة بوزارة التنمية االجتماعية صباح أمس أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة
استضافت السلطنة
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وذلك بفندق انتركونتيننتال مسقط تحت رعاية صاحبة
السمو السيدة الدكتورة منى بنت ف هد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي
وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية االجتماعية وعدد من المسؤولين وممثلي الدول
األعضاء في منظمة (اإلسكوا) ،وقد صرحت راعية الحفل إن استضافة السلطنة ألعمال الدورة السابعة للجنة المرأة
بـ (اإلسكوا) ورئاسة اعمالها يبرهن مدى االهتمام الذي تبديه نحو المرأة وتعزيز دورها في المجتمع على مختلف
األصعدة ،إذ أن الكثير من الجهود التي بذلت في سبيل تمكينها في المجتمع وإسهامها بالتطوير والتنمية ،وتكريمها
بتخصيص يوم السابع عشر من شهر اكتوبر من كل عام يوما ً للمرأة العمانية ،وأضافت بأن المرأة منحت الحقوق
والواجبات بالتساوي مع الرجل وسنت القوانين التي تكفل حقوقها وتعزز من مكانتها في المجتمع .وكانت قد بدأت
أعمال الدورة بكلمة وزارة التنمية االجتماعية ألقاها معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية االجتماعية
أكد فيها بأن هذا االجتماع الذي يعقد في مسقط يعتبر ضمن السلسلة المتواصلة التي تحرص كافة الدول على
المشاركة فيها كونها احد مقررات التنمية في كل المجتمعات ،وانطالقا ً من حرص السلطنة على تحقيق التكافؤ
والشراكة بين الجنسين وإزالة جميع أشكال التمييز من خالل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجاالت
بما يكفل مساهمتها اإليجابية في التنمية المستدامة ،حيث ينبثق ذلك من النظام األساسي للدولة الذي أكد على المساواة
بين جميع المواطنين ،مشيراً الى أن اهتمام السلطنة بقضايا المساواة بين الجنسين تجلى في التشريعات التي لم تميز
بين الرجل والمرأة ،حيث أن القاعدة العامة في التشريعات والقوانين العمانية هي المساواة بين الرجل والمرأة في
الحقوق الواجبات .تطور ملحوظ وأضاف وزير التنمية :إن المرأة لعبت دوراً مهما ً خالل مراحل تطور ونهضة
السلطنة على كافة األصعدة ،حيث شهد العقد األخير تطوراً ملحوظا ً في وضع المرأة تجسد ذلك في أعلى نسبة
مشاركة لها في مجلس الدولة في الفترة الرابعة ( 7002ـ 7022م) حيث بلغت النسبة ( ،)%27.22وزادت نسبة
الموظفات في القطاع الحكومي إلى ( )%50.4وفي القطاع الخاص نحو ( )%72خالل عام 7025م ،وكذلك
انخفضت نسبة األمية بين اإلناث ( 24سنة فأكثر) من ( )%77.5في عام 7002م إلى ( )%27.5عام 7020م ،كما
أشارت اإلحصاءات إلى التطور الملحوظ في المؤشرات الصحية للمرأة حيث ارتفع توقع الحياة لإلناث إلى
( )%2,84عام 7025م ،مقابل (  )%25.,للذكور.بعد ذلك ألقت معالي الدكتورة ريما خلف وكيلة األمين العام

ً
كلمة بينت فيها أن افتتاح الدورة
لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
السابعة للجنة المرأة التابعة لإلسكوا والتي تعقد في مسقط قد سجلت مع الدول األعضاء انجازات عديدة في مناهضة
التميز ومكافحة العنف وفقا لما تنص عليه االتفاقيات والمواثيق الدولية حيث أن اللجنة بالتعاون مع االليات الوطنية
تحرص على مناصرة حق المرأة وعملت على المشاركة الكاملة في السياسة واالقتصاد في بناء قدراتهم من خالل
التعليم.عقب ذلك جاءت كلمة مي شهاب أحمد النعيمي ممثلة جمهورية العراق رئيسة الدورة السادسة للجنة المرأة
التي أوضحت فيها بأن الحكومة العراقية من خالل وزارتها المختلفة واالليات الوطنية المعنية بقضايا النهوض
بالمرأة لتمكينها اولت اهتماما ً كبيراً بتنفيذ التوصيات التي اعتمدت في الدورة السادسة للجنة المرأة ،وتم العمل بجهد
متواصل من اجل الوصول الى رؤية مشتركة لإلجراءات المتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات.بعدها بدأت اعمال االجتماع
بانتخاب أعضاء المكتب حيث تنص المادة ( )2,من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تتولى
الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول به في االمم
المتحدة ،عقبها تم إقرار جدول االعمال والمسائل التنظيمية واستعراض التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة في
دول االعضاء ،كما استعرضت أهم القضايا الدولية كالنظرة مستقبلية حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجن في ظل
مراجعة (بيجين  ،)70+والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية المستدامة لعام  ،7020وكذلك أهم
المواضيع االقليمية كحق الوصول النساء والفتيات الى العدالة في المنطقة العربية واآلثار االقتصادية واالجتماعية
للنزاعات المسلحة على المرأة في المنطقة .الجدير بالذكر أن أعمال الدورة يصاحبها عدد من الزيارات خالل الفترة
المسائية حيث يقوم المشاركون بجولة في ربوع مسقط العامرة للتعرف على أهم معالمها التاريخية والسياحية،
وكذلك زيارة لمركز رعاية الطفولة بالخوض ،كما سيستمتع المشاركون باستعراض لفرقة الفنون الشعبية يقدمها
طاقم من البحرية السلطانية العمانية.

سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة للجنة االسكوا حول المرأة
وكالة أخبار المرأة
تحت رعاية صاحبة السمو الدكتورة منى الفهد آل سعيد  ،تستضيف العاصمة العمانية ،مسقط ،الدورة السابعة للجنة المرأة
في اإلسكوا (لجنة أألمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا) وذلك يومي  02و 02كانون الثاني/يناير  0222في
فندق إنتركونتيننتال .
ويشارك في الدورة ممثلون وممثالت عن الحكومات واآلليات المؤسسية الوطنية للنهوض بالمرأة والوزارات والمجالس
والمنظمات الحكومية واللجان المعنية بالمرأة في الدول األعضاء في اإلسكوا .كما يشارك بصفة مراقب ممثلون وممثالت
عن الدول العربية غير األعضاء في اإلسكوا ،وجامعة الدول العربية ، ،وبرامج األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة،

ومنظمات المجتمع المدني المعنية التي لها صفة
استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة
ويتكلم في الجلسة االفتتاحية ،التي تعقد في تمام الساعة  0:22من صباح يوم األربعاء  02كانون الثاني/يناير ،كل من
الكتورة ريما خلف ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا ،ومعالى الشيخ محمد بن سعيد بن سيف
الكلباني ،وزير التنمية االجتماعية في سلطنة عُمان وممثل جمهورية العراق ،بصفته ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة
السادسة للجنة المرأة .ويلقي وزير التنمية االجتماعية في سلطنة عُمان كلمة الدولة المضيفة التي سوف ترأس الدورة
السابعة للجنة المرأة
وتهدف لجنة المرأة ،في دورتها السابعة ،إلى تعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء ومع المنظمات اإلقليمية األخرى
الناشطة في مجال النهوض بالمرأة العربية .وتركز هذه الدورة على التقدّم المحرز في المنطقة العربية باتجاه تطبيق إعالن
ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما على اعتمادهما؛ وعلى االنعكاسات المتوقّعة للمسارات الدولية للتنمية ،وأهمها خطة
التنمية المستدامة لعام  ،0202على المرأة في البلدان العربية .كما تسلط هذه الدورة الضوء على التحديات التي تواجه
المرأة في المنطقة العربية ،خصوصا في البلدان والمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات .ويتضمن جدول أعمال الدورة أيضا
البنود المعتادة والمتعلقة باستعراض تنفيذ أنشطة النهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا ،والتوصيات الصادرة عن
اللجنة في دورتها السابقة ،إضافة إلى عرض برنامج عمل اإلسكوا المقترح لفترة السنتين  0222-0222في مجال النهوض
بالمرأة
ومن المتوقع أن تتضمن توصيات الدورة السابعة للجنة المرأة في اإلسكوا مفهوم شامل للعدالة بين الجنسين الذي يتضمن
شقيّن أساسيين،وهما تحقيق المساواة من خالل إلغاء كافة أشكال التمييز بين الرجال والنساء ،وتطبيق المساءلة من خالل
وجود آليات للمحاسبة ف ّعالة تضمن الحد من اإلجراءات التمييزية .كما أن من المتوقع أن تشير توصيات الدورة إلى دور
اإلسكوا المحورى فى دعم الدول األعضاء فى تنفيذ أجندة  0202للتنمية المستدامة
عمان تستضيف أعمال الدورة السابعة لإلسكوا
وكالة األنباء اإلسالمية الدولية
 تستضيف سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية االجتماعية غدًا األربعاء ( 02يناير  )0272أعمال الدورة السابعة للجنة المرأةالتابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" وتستمر يومين وذلك بفندق االنتركونتيننتال مسقط.
ووفقا لما ذكرته وكالة األنباء العمانية تناقش "اإلسكوا" في دورتها السابعة العديد من المحاورالتي تتعلق بحقوق المرأة في
المنطقة العربية والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية لذلك ومناقشة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة
لإلسكوا.
كما تهدف الدورة إلى تعزيزالتعاون فيما بين الدول األعضاء ومع المنظمات اإلقليمية الناشطة في مجال النهوض بالمرأة
والتركيزعلى التقدم المحرز في المنظمة العربية باتجاه تطبيق إعالن ومنهاج عمل بكين ،بعد عشرين عاما ً على اعتمادهما
وعلى االنعكاسات المتوقعة للمسارات الدولية للتنمية خصوصا ً التنمية المستدامة لعام  0202للمرأة في البلدان العربية وتسليط
صا تلك البلدان المتأثرة بالحروب والنزاعات
الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية خصو ً
السلطنة تفتتح الدورة السابعة لإلسكوا
الشبيبة
تفتتح السلطنة ممثلة في وزارة التنمية االجتماعية اليوم اعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا " اإلسكوا " والتي تستمر على مدار يومين (  07-02يناير الجاري ) بفندق انتركونتننتال مسقط ،حيث
تشمل اعمال الدورة في يومها األول كلمة لوزارة التنمية االجتماعية ،وأخرى لوكيلة األمين العام واألمينة التنفيذية للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( اإلسكوا ) معالي د .ريما خلف  ،وكذلك كلمة رئيس الدورة السادسة للجنة المرأة باإلسكوا
( العراق ) ،باإلضافة إلى اجتماعات الدورة.
تناقش االسكوا في دورتها السابعة في مسقط العديد من المحاور اهمها حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة في المنطقة
العربية والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية لذلك ،باإلضافة إلى بحث العوائق االجتماعية واالجرائية التي تحد من قدرات
المرأة من الوصول للعدالة  ،وكذلك مناقشة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة من لجنة المرأة التابعة للجنة االمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا).

كما تهدف الدورة إلى تعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء ومع المنظمات اإلقليمية الناشطة في مجال النهوض بالمرأة،
والتركيز على التقدم المحرز في المنظمة العربية بتجاه تطبيق إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما ً على اعتمادهما
وعلى االنعكاسات المتوقعة للمسارات الدولية للتنمية خصوصا ً التنمية المستدامة لعام  0202للمرأة في البلدان العربية ،كما
تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية خصوصاً تلك البلدان المتأثرة بالحروب والنزعات ،كما
تتضمن جدول أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا " اإلسكوا "
البنود المتعلقة باستعراض تنفيذ انشطة النهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن اللجنة في
دورتها السابقة ،إلى جانب عرض برنامج العمل المقترح لفترة  0271-0272في مجال النهوض بالمرأة.
سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة لإلسكوا
سبأ نت
تستضيف سلطنة عمان يوم األربعاء القادم الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا ) والتي تستمر يومين.
وتهدف الدورة التي يشارك فيها أكثر من  02مشاركا ً من جميع دول غربي آسيا إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصادياً
وتذليل العقبات التي تعترض طريقها في المجال المهني ،ورفع نسبة مشاركتها في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة،
ومواجهة االنعكاسات السلبية لألزمة المالية العالمية على وضع المرأة.
كما تهدف الدورة الى استعراض األنشطة التي اضطلع بها مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثالثة ،وعرض برنامج العمل في
مجال النهوض بالمرأة لمناقشة وتقديم المقترحات بهذا الشأن.
وتناقش الدورة السابعة العديد من المحاور أهمها :حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة في المنطقة العربية والتحديات
القانونية والمؤسسية والهيكلية ،وبحث العوائق االجتماعية واالجرائية التي تحد من قدرات المرأة في الوصول للعدالة.
وستناقش الدورة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنةاألمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا).
اإلسكوا يناقش التحديات التي تواجه المرأة العربية
المتحدة نيوز
تستضيف سلطنة عمان الدورة السابعة من لجنة المرأة في اإلسكوا بعد غد األربعاء ،ويشارك في الدورة ممثلون عن الحكومات
واألجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة والوزارات ،وكذلك المجالس والمنظمات الحكومية واللجان المعنية بالمرأة في الدول
.األعضاء في اإلسكوا وجامعة الدول العربية
ويتحدث في حفل االفتتاح ريما خلف ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا ،والشيخ محمد بن سعيد بن
سيف الكلباني وزير التنمية االجتماعية في سلطنة عمان وممثل جمهورية العراق ،بصفته ممثل الدولة التي ترأس الدورة
.السادسة للجنة ،على أن يلقي كلمة البلد المضيف وزير التنمية االجتماعية في سلطنة عمان والذي سيترأس الدورة الحالية
وتهدف لجنة المرأة في دورتها السابعة إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية العاملة في مجال النهوض
.بالمرأة العربية
وسوف يركز على التقدم المحرز في المنطقة العربية نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد  02سنوات من اعتمادها وآثار
.عمليات التنمية الدولية ،وال سيما جدول أعمال  0202للتنمية المستدامة ،على النساء في البلدان العربية
وستتناول المناقشات أيضا التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية ،وخاصة في البلدان النامية والمناطق المتضررة من
النزاع واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا وتنفيذ التوصيات
.التي قدمتها اللجنة السادسة ،إضافة إلى عرض برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  0271-0272في مجال النهوض بالمرأة
سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة لإلسكوا
آراء نيوز

مسقط في  71يناير /وام  /تستضيف سلطنة عمان يوم األربعاء المقبل أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم
 “.المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ” اإلسكوا
وذكرت وكالة األنباء العمانية ” العمانية ”  ..أن الدورة – التي يشارك فيها على مدى يومين أكثر من  / 02 /معنيا من جميع
دول غربي آسيا – تهدف إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتذليل العقبات التي تعترض طريقها في المجال المهني
إضافة إلى رفع نسبة مشاركتها في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة االنعكاسات السلبية لألزمة المالية
 .العالمية على وضع المرأة
كما تهدف إلى استعراض األنشطة التي اضطلع بها مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثالثة بجانب عرض برنامج العمل في مجال
.النهوض بالمرأة لمناقشة وتقديم المقترحات بهذا الشأن
وتناقش الدورة السابعة العديد من المحاور أهمها حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة في المنطقة العربية والتحديات
القانونية والمؤسسية والهيكلية والعوائق االجتماعية واإلجرائية التي تحد من قدرات المرأة في الوصول للعدالة إلى جانب
مناقشة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
 “.آسيا ” االسكوا
اإلسكوا يناقش التحديات التي تواجه المرأة العربية
بوابة نيوز
لجنة المرأة في اإلسكوا بعد غد األربعاء ،ويشارك في الدورة ممثلون عن الحكومات من تستضيف سلطنة عمان الدورة السابعة
للنهوض بالمرأة والوزارات ،وكذلك المجالس والمنظمات الحكومية واللجان المعنية بالمرأة في الدول الوطنية واألجهزة
.األعضاء في اإلسكوا وجامعة الدول العربية
بن سعيد بن محمد ويتحدث في حفل االفتتاح ريما خلف ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا ،والشيخ
سيف الكلباني وزير التنمية االجتماعية في سلطنة عمان وممثل جمهورية العراق ،بصفته ممثل الدولة التي ترأس الدورة
.أن يلقي كلمة البلد المضيف وزير التنمية االجتماعية في سلطنة عمان والذي سيترأس الدورة الحالية على السادسة للجنة،
بين الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية العاملة في مجال النهوض التعاون وتهدف لجنة المرأة في دورتها السابعة إلى تعزيز
.بالمرأة العربية
مناعتمادها وآثار التقدم المحرز في المنطقة العربية نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد  02سنوات على وسوف يركز
.عمليات التنمية الدولية ،وال سيما جدول أعمال  0202للتنمية المستدامة ،على النساء في البلدان العربية
وستتناول المناقشات أيضا التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية ،وخاصة في البلدان النامية والمناطق المتضررة من
النزاع واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا وتنفيذ التوصيات
.برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  0271-0272في مجال النهوض بالمرأة عرض التي قدمتها اللجنة السادسة ،إضافة إلى

سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة «لإلسكوا »
الوحدة

ننشر لكم خبر اخبار اليوم سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة «لإلسكوا» في موقع مصر  04في قسم منوعات من موقع
.الفجر واليكم التفاصيل في السطور القادمة
تستضيف سلطنة عمان يوم األربعاء المقبل أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية
».واالجتماعية لغربي آسيا «اإلسكوا
وذكرت وكالة األنباء العمانية «العمانية» ،أن الدورة  -التي يشارك فيها على مدى يومين أكثر من  / 02 /معنيا من جميع دول
غربي آسيا  -تهدف إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتذليل العقبات التي تعترض طريقها في المجال المهني

إضافة إلى رفع نسبة مشاركتها في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة االنعكاسات السلبية لألزمة المالية
 .العالمية على وضع المرأة
كما تهدف إلى استعراض األنشطة التي اضطلع بها مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثالثة بجانب عرض برنامج العمل في مجال
.النهوض بالمرأة لمناقشة وتقديم المقترحات بهذا الشأن
وتناقش الدورة السابعة العديد من المحاور أهمها حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة في المنطقة العربية والتحديات
القانونية والمؤسسية والهيكلية والعوائق االجتماعية واإلجرائية التي تحد من قدرات المرأة في الوصول للعدالة إلى جانب
مناقشة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا «االسكوا
سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة لإلسكوا
الفجر
تستضيف سلطنة عمان يوم األربعاء المقبل أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية
».واالجتماعية لغربي آسيا «اإلسكوا
وذكرت وكالة األنباء العمانية «العمانية» ،أن الدورة  -التي يشارك فيها على مدى يومين أكثر من  / 02 /معنيا من جميع دول
غربي آسيا  -تهدف إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتذليل العقبات التي تعترض طريقها في المجال المهني
إضافة إلى رفع نسبة مشاركتها في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة االنعكاسات السلبية لألزمة المالية
 .العالمية على وضع المرأة
كما تهدف إلى استعراض األنشطة التي اضطلع بها مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثالثة بجانب عرض برنامج العمل في مجال
.النهوض بالمرأة لمناقشة وتقديم المقترحات بهذا الشأن
وتناقش الدورة السابعة العديد من المحاور أهمها حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة في المنطقة العربية والتحديات
القانونية والمؤسسية والهيكلية والعوائق االجتماعية واإلجرائية التي تحد من قدرات المرأة في الوصول للعدالة إلى جانب
مناقشة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
».آسيا «االسكوا
سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة «لإلسكوا
وكالة أنباء اإلمارات

مسقط في  71يناير /وام  /تستضيف سلطنة عمان يوم األربعاء المقبل أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم
 ".المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا " اإلسكوا
وذكرت وكالة األنباء العمانية " العمانية "  ..أن الدورة  -التي يشارك فيها على مدى يومين أكثر من  / 02 /معنيا من جميع
دول غربي آسيا  -تهدف إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتذليل العقبات التي تعترض طريقها في المجال المهني
إضافة إلى رفع نسبة مشاركتها في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة االنعكاسات السلبية لألزمة المالية
 .العالمية على وضع المرأة
كما تهدف إلى استعراض األنشطة التي اضطلع بها مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثالثة بجانب عرض برنامج العمل في مجال
.النهوض بالمرأة لمناقشة وتقديم المقترحات بهذا الشأن
وتناقش الدورة السابعة العديد من المحاور أهمها حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة في المنطقة العربية والتحديات
القانونية والمؤسسية والهيكلية والعوائق االجتماعية واإلجرائية التي تحد من قدرات المرأة في الوصول للعدالة إلى جانب

مناقشة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
 ".آسيا " االسكوا
سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة لإلسكوا
المحور
]يناير[17/0272/
:مسقط ـ سبأ
تستضيف سلطنة عمان يوم األربعاء القادم الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
.لغربي آسيا (اإلسكوا ) والتي تستمر يومين
وتهدف الدورة التي يشارك فيها أكثر من  02مشاركا ً من جميع دول غربي آسيا إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصادياً
وتذليل العقبات التي تعترض طريقها في المجال المهني ،ورفع نسبة مشاركتها في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة،
.ومواجهة االنعكاسات السلبية لألزمة المالية العالمية على وضع المرأة
كما تهدف الدورة الى استعراض األنشطة التي اضطلع بها مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثالثة ،وعرض برنامج العمل في
.مجال النهوض بالمرأة لمناقشة وتقديم المقترحات بهذا الشأن
وتناقش الدورة السابعة العديد من المحاور أهمها :حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة في المنطقة العربية والتحديات
.القانونية والمؤسسية والهيكلية ،وبحث العوائق االجتماعية واالجرائية التي تحد من قدرات المرأة في الوصول للعدالة
وستناقش الدورة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنةاألمم المتحدة االقتصادية
).واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا



Oman to host 7th UN-ESCWA Session
Bahrain news agency 

Muscat, Jan 17 (BNA): Oman will host the Seventh Session of the Committee on Women of the
UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) on 20-21 January 2016.
More than 50 participants from all countries of Western Asia will take part in the two-day event.
The session aims to explore ways to empower women economically and overcome obstacles
faced in the professional field, raising the participation of women in economic activity to achieve
sustainable development, and countering the negative impact of global financial crisis on the
status of women. As well as reviewing activities of the Women Center since the third session,
and the Advancement of Women Programme.
The session will discuss women's right to access to justice in the Arab region and the legal
institutional, structural challenges, as well as the social barriers that mitigate women hoaccess to
justice. It will also discuss the main recommendations of the sixth ESCWA session.

Oman Hosts 7th Session of UN-ESCWA Women Committee
Federation of Arab News Agency 
0042 General/ Gulf Region/ GCC states/ Oman

Muscat, January 17 (QNA) – The Sultanate of Oman, represented by the Ministry of Social
Development, will host on Wednesday the two-day 7th session of the Women Committee of the
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UN-ESCWA).
The session, in which more than 50 participants from all Western Asian countries will participate,
aims at discussing means of women’s economic empowerment8 overcoming obstacles facing
them in the professional field, raising their participation in economic activity to achieve
sustainable development, and countering the negative global financial crisis implications for the
status
of
women.
The event will also review of the activities carried out by the status of women since the third
session along with a presentation of the field working program on the advancement of women.
The Seventh session will discuss several themes, including: the right of women and girls to the
access to justice in the Arab region, legal, institutional and structural challenges, social and
procedural obstacles limiting the capacities of women access to justice, as well as discussion of
the most prominent recommendations of the previous session. (QNA)
The Sultanate of Oman to host ESCWA7th Session on Wednesday
Oman News Agency
The Sultanate, represented by the Ministry of Social Development, will host this Wednesday the
7th session of the UN Committee on Women of the Economic and Social Commission for
Western Asia (ESCWA).
Over 50 participants from all the West Asian countries take part in the 2-day session which
aims to discuss ways to economically empower women, overcome the obstacles that stand in
their way in the professional field, increase their participation in economic activity to achieve
sustainable development, counter the negative consequences of the global financial crisis on the
status of women, review of the activities undertaken by the women centre since the third session,
and present the action plan in the field of the advancement of women to discuss and make
proposals in this regard.
The session discusses several topics including: the right of women and girls in the access to
justice in the Arab region, legal, institutional and structural challenges, discuss social and
procedural obstacles that limit the capacities of women in access to justice, and to discuss the
most prominent recommendations of the sixth session of the

