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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة المرأة
 تاسعةالدورة ال

 2019 نوفمبر/الثاني شرينت 26-27،      عم ان

                      من جدول األعمال المؤقت   3      البند 

 جدول األعمال المؤقت والشروح

 .افتتاح أعمال الدورة 

 .مكتبالانتخاب أعضاء  

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 

 قضايا المتابعة

بيروت  إعالنولجنة المرأة في دورتها الثامنة الصادرة عن توصيات الوبرنامج عمل اإلسكوا أنشطة تنفيذ  
 .                                                   بناء مؤسسات فع الة لتمكين المرأة في المنطقة العربية حول

 .أنشطة التعاون الفني 

 .ثامنةلجنة المرأة في دورتها الالصادرة عن  توصياتالتنفيذ ل الوطنيةاإلجراءات  

 على اعتمادهما                                            إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما تنفيذ 

                                                     ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على اعتمادهما تنفيذ إعالناالستعراض والتقييم اإلقليمي ل 
 .في البلدان العربية

 .عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنيةالخطة  
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 .المنطقة العربيةفي  والمالجئ : أوامر الحمايةالمنزليمكافحة العنف  

 العقبات وزيادة المشاركة.إزالة : في المنطقة العربية المرأة في القضاء 

 بناء مؤسسات منيعة في المنطقة العربية: اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في زمن التحديات. 

 .اتالفلسطيني تايوالفتنساء لل واالقتصادي وضع االجتماعيال 

 2030المساواة بين الجنسين وخطة التنمية المستدامة لعام 

 المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة.قضايا دعم اللجنة الفرعية المعنية ب 

 .المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية التكنولوجيا من أجل :حلقة نقاش 

 .للجنة المرأة عاشرةموعد ومكان انعقاد الدورة ال 

 .ما يستجد من أعمال 

 .تاسعةدورتها ال فيلجنة المرأة  اعتماد توصيات 

 الشروح

 الدورةافتتاح أعمال  

 من صباح الثالثاء  لعاشرةاتبدأ جلسة افتتاح الدورة التاسعة للجنة المرأة في الساعة 
الدولة التي  ةممثل ا، بصفتهيةترحيبالكلمة الدولة فلسطين  ةلقي ممثلت. و2019 نوفمبر/الثانيتشرين  26

 تولت رئاسة الدورة الثامنة للجنة المرأة. ثم تلقي األمانة التنفيذية لإلسكوا كلمة االفتتاح.

 انتخاب أعضاء المكتب 

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة 
بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي بالعربية، المعمول به في  للجنة األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية

                          وعمال  بهذه المادة، تتول ى  )*(وتنتخب سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك" .األمم المتحدة

                                                      
اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة األردنية الهاشمية، هي  األعضاء في اإلسكوا حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية دولال )*(

فلسطين، دولة و             سلطنة ع مان، وجمهورية العراق، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التونسية، ومملكة البحرين، و
 المملكة العربية السعودية،والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وليبيا، دولة والجمهورية اللبنانية، ودولة الكويت، ودولة قطر، و
 الجمهورية اليمنية.و الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،و
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                                       ين التي تول ت رئاسة الدورة الثامنة منذ ط                                            الدورة التاسعة للجنة المرأة، خلفا  لدولة فلس رئاسة قطر دولة
تشرين  26 تاريخ انعقاد الدورة التاسعة فيلغاية  2017تشرين األول/أكتوبر  4يخ انعقادها في تار

 من بين ممثلي أعضائها.          أو مقر رة                                     وتنتخب اللجنة نائبين للرئيس ومقررا  . 2019الثاني/نوفمبر 

 دول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرار ج 

 تصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه من النظام الداخلي للجنة االق 8تنص المادة 
                                                                                                على الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقا  

اللجنة       تقر                     وعمال  بهذه المادة،                                                          ، جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت".12للمادة 
 E/ESCWA/C.7/2019/L.1 تينفي الوثيق نرداي كماوتنظيم األعمال المقترح  جدول األعمال المؤقت

 أو بعد إدخال تعديالت عليهما.، E/ESCWA/C.7/2019/L.2و

 قضايا المتابعة

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الثامنة وإعالن  
 )E/ESCWA/C.7/2019/3)                                                        حول بناء مؤسسات فع الة لتمكين المرأة في المنطقة العربية بيروت

في مجال النهوض بالمرأة  هابرنامج عملإطار  فيإلسكوا ا بها تألنشطة التي اضطلعا للجنةا تستعرض
        تنفيذا  و ،الثامنةلجنة المرأة في دورتها  عن الصادرةوصيات           وعمال  بالت ،2019-2018فترة السنتين ل

 الدورة.نفس الصادر عن                                                     بناء مؤسسات فع الة لتمكين المرأة في المنطقة العربية حولبيروت  إلعالن

 .بهذا الشأن وتقديم المقترحات والتوصيات إلبداء الرأي م المحرز             الع على التقد         إلى االط ة      مدع ولجنة الو

 )/4E/ESCWA/C.7/2019) يأنشطة التعاون الفن 

                                                                                أنشطة التعاون الفني التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية لإلسكوا بناء  على طلب الدول ب       علما   اللجنةتأخذ 
هذه األنشطة خدمات استشارية، تضمن وت .تحقيق العدالة بين الجنسينفي  جهودها األعضاء لدعم

 وأنشطة بناء القدرات. ،ومشاريع ميدانية

في مجال التعاون  هاوأولويات بلدانهمإلى مناقشة احتياجات ون      مدعو الدول األعضاء وممثالت ممثلو و
 .المقبلة للفترةالفني 

 اإلجراءات الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الثامنة 
(E/ESCWA/C.7/2019/CRP.1 و)عروض الدول 

       كل  من تنفيذ لخذت          التي ات   الوطنية                                 الدول األعضاء عروضا  حول اإلجراءات وممثالت يقدم ممثلو
                                                                                            التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الثامنة وإعالن بيروت حول بناء مؤسسات فع الة لتمكين 
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 ،تنفيذستكمال الالالالزم تلبيتها احتياجات دولهم  إلى التطرق               هم مدعو ون إلى و. المرأة في المنطقة العربية

 .مقبلةلفترة الفي هذا الشأن ل هاتحديد أولوياتلإلسكوا         ليتسن ى 

في تهم غبرتسجيل ل                      إلى مكتب اللجنة بطلب                التقد م مسبقا              مدعو ون إلى الدول األعضاء و ممثالت وممثلو
 .في إطار هذا البند تقديم عرض أو مداخلة

                                                          إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على اعتمادهماتنفيذ 

                                                       لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على االستعراض والتقييم اإلقليمي  
 /E/ESCWA/C.7/2019)5) العربية بلداناعتمادهما في ال

بعد خمسة  العربية بلدانالمنهاج عمل بيجين في إعالن وتنفيذ عملية المراجعة اإلقليمية ل تستعرض اللجنة
أنشطة  تنفيذبرنامج عمل تشاركي يتضمن  لى. وهذه العملية ترتكز ع                   عاما  على اعتمادهماوعشرين 

المراجعة الدورية  إجراءفي إعداد التقارير الوطنية و لمواكبتهاوتقديم الدعم الفني للدول  ،إقليمية         فعاليات و
بما يشمل ، هذا الموضوعالمعني بالتقرير العربي الموحد  نتائجفي اللجنة نظر تو .للتقدم المحرز

رصد كما تستعرض آليات تعزيز ال .عملالعالن ومنهاج اإلتنفيذ            المتعل قة بية                          اإلنجازات والتحدي ات الوطن
 االتفاقيات تنفيذ رصدور اآلليات الوطنية في ، والسيما دقضايا المساواة بين الجنسينبشأن والمتابعة 

 وقرار مجلس األمن  ،المستدامة التنمية أهدافوومنهاج عمل بيجين،  إعالنو ،ذات الصلة الدولية
 رفع التقارير الدورية الالزمة.ودورها في حول المرأة والسالم واألمن،  (2000) 1325

، وإبداء الرأي بشأن      موح دعملية االستعراض اإلقليمي ونتائج التقرير النتائج إلى مناقشة ة      مدعو  اللجنةو
 .العربية المنطقة في بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ استكمال ل  ب   س 

 لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنيةعمل الخطة  
((E/ESCWA/C.7/2019/6 

إدماج منظور الرامي إلى  مشروعالفي إطار  أعدتها األمانة التنفيذية التي عملالخطة اللجنة تستعرض 
الناجحة ربة اإلسكوا تج             استنادا  إلى وذلك  ،المؤسسات العامة في المنطقة العربية فيالمساواة بين الجنسين 

وتهدف بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. منظومة العلى نطاق في تنفيذ خطة األمم المتحدة 
هيكليتها المساواة بين الجنسين في منظور ضمان إدماج لقدرات المؤسسات الوطنية  بناء الخطة إلى

 .هامخرجاتعملها وو

في جميع المؤسسات عتمادها خطة وتعميم االهذه االستفادة من     ب ل   س  إبداء الرأي بشأن إلى ة      مدعو اللجنة و
 .الوطنية
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 /E/ESCWA/C.7/2019)7) مكافحة العنف المنزلي: أوامر الحماية والمالجئ في المنطقة العربية 

التي  شكالياتاإلفي ومن العنف،  اتناجيتقديم الخدمات للالتي تعترض التحديات القانونية في تبحث اللجنة 
إلى أهمية االستخدام        تتطر ق كما . الدول العربيةتطرحها قوانين األحوال الشخصية والعقوبات والحماية في 

 .المنزليفي الجهود الرامية إلى مكافحة العنف                 عنصرا  رئيسيا  بوصفها الفعال للموارد والخدمات، 

    ب ل   س ، و                          المقد مة للناجيات من العنف تإبداء الرأي بشأن كيفية تعزيز فعالية الخدماإلى ة      مدعو اللجنة و
 .يةلحمالى اع     هن  صولحوزيادة إمكانية  مواءمتها مع األطر الدولية

 /E/ESCWA/C.7/2019)8) إزالة العقبات وزيادة المشاركة: في المنطقة العربية ءالمرأة في القضا 

اإلجراءات  بعضو في المنطقة العربية، ضاءقالمرأة في ال مشاركةحول دون التي ت عقباتاللجنة التتناول 
  تذليلساهمت في ولبنان وتونس والسودان ودولة فلسطين و األردنمثل       دول   اعتمدتهاالناجحة التي 

 بعض الحواجز.

االستفادة من كيفية السلك القضائي و المرأة في زيادة مشاركةل   ب    س  إبداء الرأي بشأن  إلىة      مدعو اللجنة و
 .المنطقةالتجارب الناجحة في 

 بناء مؤسسات منيعة في المنطقة العربية: اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في زمن التحديات 
((E/ESCWA/C.7/2019/9 

الصمود في حاالت النزاع واالحتالل ليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة على قدرة اآلفي اللجنة بحث ت
عوامل من األردن وتونس ودولة فلسطين واليمن، وتجارب إقليمية تتناول و. حل االنتقاليةالمرافي و

 اآلليات على مواجهة الصعوبات.هذه سهم في تعزيز قدرة                  داخلية وخارجية ت 

ل تعزيز قدرة اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة على   ب   س إبداء الرأي بشأن  إلىة       مدعو  اللجنة و
 المرأة والسالم واألمن.ب                الخطة المتعل قةلتنفيذ الالزم لتعاون ابشأن و ،الصمود

 E/ESCWA/C.7/2019/1)0) الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات 

الوضع االجتماعي واالقتصادي حول                               تعد ه األمانة التنفيذية لإلسكوا  اللجنة ملخص تقرير دوريتستعرض 
لى الخدمات األساسية والموارد عصول حأثر االحتالل على حقها في الحول وللمرأة الفلسطينية 

 من التقريرصدار يغطي هذا اإلالمشاركة في التنمية. و قدرتها علىاالقتصادية والعدالة االجتماعية و
 .2018إلى حزيران/يونيو  2016لفترة من تموز/يوليو ا

 ء الرأي بشأنه.أخذ العلم بمحتوى الملخص وإبدا إلىة      مدعو اللجنة و
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 2030المساواة بين الجنسين وخطة التنمية المستدامة لعام 

 دعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة 
((E/ESCWA/C.7/2019/11 

بين الجنسين  للجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواةادعم               ن فذت في إطاراألنشطة التي  اللجنةتستعرض 
 )مسقط،                                                  بناء  على توصية من لجنة المرأة في دورتها السابعةنشئت   أ التي  ،وأهداف التنمية المستدامة

اللجنة الفرعية تسهيل عمليات بناء القدرات وإنتاج هذه من أهداف . و(2016كانون الثاني/يناير  20-21
حقيق المساواة بين بتالمعني  ،المستدامة من أهداف التنمية 5تنفيذ الهدف التقدم في ورصد  ،المعرفة

 في المنطقة العربية.، الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

 5تنفيذ الهدف ل         المت خذة  الوطنيةاإلجراءات بشأن مداخالت الوتقديم إبداء المالحظات  إلىة       مدعو  اللجنة و
 واجهها.توالتحديات التي 

 المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية من أجل نقاش: التكنولوجياحلقة  
((E/ESCWA/C.7/2019/CRP.2 

البناء     ب ل           تتناول س  و ،تكنولوجياالاستخدام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  عزيزكيفية ت تناقش اللجنة
مراعاة مع  ،اإلقليمي السياق معكييفها تالمستخلصة من التجارب الدولية وعلى الممارسات الجيدة 

                                 تقد مها األمانة التنفيذية لإلسكوا.معلومات أساسية ويرتكز النقاش على ورقة  التحديات القائمة.

 موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة للجنة المرأة 

 العاشرة. تهاد دوراعقانموعد ومكان  تبحث اللجنة في

 ما يستجد من أعمال 

 طرحها ومناقشتها.قرر اللجنة تيشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد 

 دورتها التاسعة فياعتماد توصيات لجنة المرأة  

 تنظر اللجنة في مسودة التوصيات لمناقشتها واعتمادها.

----- 
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