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التوصيات

ي ا
ن
ن المرأة ف وت حول بناء مؤسسات فعالة لتمكير لمنطقة الصادرة عن إعالن بير

العربية

والصادرة عن الدورة الثامنة للجنة المرأة

توصية14: التوصيات الموجهة اىل الدول األعضاء
توصيات9: التوصيات الموجهة اىل األمانة التنفيذية
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كاءنبذه عن  2019-2018خالل الشر
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آليات العمل
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باإلسكواالمرأةمركز عملمحاور 

العنف ضد المرأة المرأة واألمن والسالم العدالة بين الجنسين
إدماج منظور المساواة 
بين الجنسين في عمل 

المؤسسات الوطنية

الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمقاصد ذات الصلة 



 
ا
تنفيذ األمانة العامة لتوصيات إعالن : أول

ن المر  وت حول بناء مؤسسات فعالة لتمكير أة بير
ي المنطقة العربية

ن
ف
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(أ)التوصية 

اتيجيات والخطط الوطن ية بناء قدرات الدول األعضاء عىل وضع السير
ة، الهادفة إىل تعزيز المؤسسات الداعمة للمرأة، من خالل إنتاج المعرف

ي بحوث ودراسات وتعميمها
ن
ها ف ونشر
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إجراءات التنفيذ

،  
وصندوق األمم تقارير العدالة بير  الجنسير  بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

مرأةالمتحدة للسكان، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بير  الجنسير  وتمكير  ال

مؤتمر إلطالق التقارير الوطنية▪
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(ب)التوصية 

ي 
ن
كاء التنمية، ومنهم منظمات المجتمع المدن ، من دعم صانعي القرار، وشر
نفيذ خالل تطوير منهجيات عملية، وإعداد مواد وبرامج تدريبية وأدلة لت

ن  ن الجنسير خطط العمل الوطنية المعنية بالمساواة بير



Page 10

1-إجراءات التنفيذ 

دراسات
مراكز اإليواء لضحايا العنف ضد ▪

  توفرها وسهولة الوصول إلي: المرأة
 
ها ف

العالم العرنر  

استخدام أوامر : ما وراء القيود▪
الحماية لتعزيز استجابة متكاملة
  المن

 
طقة للتصدي للعنف األرسي ف

العربية

سياساتموجز 
مرأة معيار العناية الواجبة والعنف ضد ال
  المنطقة العربية

 
وأوامر الحماية ف

ةحلقات عمل وورشات تدريبي
حلقة نقاش حول استخدام أوامر ▪

لة الحماية لتطوير استجابة متكام
  العالم ال

 
عرنر  تجاه العنف الزوجر  ف

ورشة عمل إقليمية حول ▪
  
 
التصدي للعنف ضد المرأة ف

المنطقة العربية

مبادرات
ة تعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغير 
  المنطق

 
  المناطق الريفية ف

 
ة العربيةالسعة ف
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2-إجراءات التنفيذ 

../../../Beijing + 25/High level meeting/presentations/dry run/Covering Up - Kourken Papazian - updated_Arabic.mp4


 
 
لصادرة تنفيذ األمانة العامة للتوصيات ا: ثانيا

عن الدورة الثامنة للجنة المرأة
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(أ)التوصية 

E/ESCWA/C.7/2019/11

ن  ن تطوير منهجية عمل اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بير  الجنسير
الوطنية وأهداف التنمية المستدامة وُسبل استجابتها لحتياجات اآلليات
لمهتمة، المعنية بالمرأة، وتوسيع عضويتها لتشمل كافة الدول العربية ا

ي عملها
ن
اك األجهزة اإلحصائية ف وإشر
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(ب)التوصية 

شكل توفير معلومات حول الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ب
ات مستمر للجنة المرأة وبناء القدرات لتوفير معلومات ذات صلة بمؤ  شر

الهدف الخامس
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1-إجراءات التنفيذ 

دراسات
قيق التكنولوجيا كأمل متجدد لتح▪

  المنط
 
قة المساواة بير  الجنسير  ف

حقيقة أم وهم؟: العربية

سياساتموجز 
التكنولوجيا كأداة لجعل المدن آمنة 

 العنف ضد المرأة
ً
مكافحة

يع جلسات متخصصة ضمن المنتدى العرنر  الرف
المستوى للتنمية المستدامة

مرأة إدماج المساواة بير  الجنسير  وتمكير  ال-2018
  الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية ا

 
لمستدامةف

مستقبل العمل وأثره عىل المساواة بير  -2019
  –الجنسير  

 
األمومة والعمل واقتصاد الرعاية ف

البلدان العربية
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2-إجراءات التنفيذ 

أدلة تدريبية وكتيبات
:  2019عدسة النوع االجتماع  العرنر  ▪

صورة إحصائية لمنطقة غرب آسيا

دليل إرشادات إلدماج وتعميم منظور ▪
  االستعراضات

 
الوطنيةالمساواة بير  الجنسير  ف

حلقات عمل وورشات تدريبية
اء بعنوان ▪ كأمل التكنولوجيا اجتماع الخير

  متجدد لتحقيق المساواة بير  الجنسير  
 
ف

حقيقة أم وهم؟: المنطقة العربية
ق بتطوير أدوات لتوفير بيانات تت▪

ّ
عل

.  بالهدف الخامس

تخطيط وتنفيذ مسوحات انتشار عن ▪
  المنطقة العربية

العنف ضد المرأة ف 

ات أهداف التنمية المستدام▪ ة قياس مؤرسر
حول العنف ضد المرأة واستخدام الوقت

اع  تحسير  استخدام إحصاءات النوع االجتم▪
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(ج)التوصية 

ي تنفيذ نموذج التكلفة القتصاد
ن
ية للعنف ضد دعم اآلليات الوطنية للمرأة ف

المرأة بما يتالءم مع واقع كل مجتمع وخصوصيته
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إجراءات التنفيذ

حلقات عمل وورشات تدريبية
ورشة عمل إقليمية حول احتساب تكاليف العنف ضد المرأة ▪
ورشة عمل متقدمة حول طرق احتساب تكاليف العنف ضد المرأة ▪

أدلة تدريبية وكتيبات
  المنطقة العربية المبادئ التوجي

 
هية لتقدير التكلفة دليل خطوات تقدير تكلفة العنف ضد المرأة ف
  المنطقة العربية

 
االقتصادية للعنف األرسي ف

أداة تفاعلية
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باللغة اإلنكليزية باللغة العربية:  األداة التفاعلية

https://www.unescwa.org/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://www.unescwa.org/sub-site/costing-vaw
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(د)التوصية 

ن وتم ن الجنسير ن المرأة تعميم منهجية خطة العمل المتعلقة بالمساواة بير كير
عىل اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة
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إجراءات التنفيذ

  الس▪
 
ياسات بناء قدرات المؤسسات الوطنية حول إدماج المساواة بير  الجنسير  ف

اتيجر  والتقييم والتدقيق وإعداد التقاري رالمؤسسية والتخطيط االسير
  تت▪

 
بع بناء قدرات المؤسسات الوطنية حول إدماج المساواة بير  الجنسير  ف

ية والثقافة ال مؤسسيةوتخصيص الموارد المالية وتقييم وتطوير القدرات البشر
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(ه)التوصية 

العمل مع الدول األعضاء من أجل نشر المعرفة الخاصة بالمرأة والسالم 
ي دراسة آليات وُسبل أوسع لتنفيذ هذه األج

ن
ي واألمن، والستمرار ف

ن
ندة ف

ي تنفيذها، وم
ن
ن عىل دور المؤسسات ف كير

واصلة تقديم البلدان العربية، بالير
ي 
ن
ات لدعم جهود الدول األعضاء ف ي وتبادل الخير

تطوير خدمات التعاون الفنن
ي ه

ن
ذا المجالالسياسات وخطط العمل الوطنية الهادفة إىل تعزيز قدراتها ف
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1-إجراءات التنفيذ 

دراسات
  عن▪

 
د توظيف أدوات التصدي والتعاف

  العالم العرنر  
 
اآلليات الوطنية للمرأة ف

اع عىل تزوي    ج الطفالت والخ▪ صوبة أثر الي  
عند المراهقات

ادي الوضع االقتص"التقرير الدوري حول ▪
:  نياتواالجتماع  للنساء والفتيات الفلسطي

"2018يونيو /حزيران-2016يوليو /تموز

سياساتموجز 
سير  تطبيق منظور المساواة بير  الجن▪

  أدوات العدالة االنتقالية، ودور اآلل
 
يات ف

الوطنية المعنية بشؤون المرأة
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2-إجراءات التنفيذ 

اء وورشات تدريبية حلقات عمل واجتماع خير
  المنطقة العربية▪

 
حلقة نقاش حول المرأة والتطرف ف

اء بعنوان المرأة والسالم واألمن▪ اع واالحتالل والتحول الس: اجتماع خير ياس  عىل أثر الي  
  المنطقة العربية

 
اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ف

  المنطقة العربية ▪
 
  لبناء السالم ف

المرأة واألمن المان 

وع مشر
مساعدة وتمكير  الالجئات من سوريا والنساء 
  المجتمعات المض

 
  والفتيات المستضعفات ف

 
يفة ف

مرص واألردن ولبنان
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(و)التوصية 

ن  ي قضايا التميير
ن
ي تنظر ف

ضد المرأة العمل عىل دراسة اآلليات القضائية النر
هالتحديد الثغرات فيها، وتقديم التوصيات والسياسات الالزمة لسد
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إجراءات التنفيذ

دراسات
  القضاء▪

 
إزالة العوائق : المرأة ف

وزيادة المشاركة

  لبنان ▪
 
  القضاء ف

 
راسة د–المرأة ف

حالة

  دولة فلس▪
 
  القضاء ف

 
طير  المرأة ف

دراسة حالة–
سياساتموجز 

▪  
  السلك القضان 

 
خطوة : المرأة ف

باتجاه تحقيق العدالة بير  الجنسير  

اء وورشات تدريبي ةحلقات عمل واجتماع خير
اء بعنوان ▪   ساجتماع خير

 
لك مشاركة المرأة ف

إزالة العقبات وزيادة المشاركة: القضاء
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(ز)التوصية 

E/ESCWA/C.7/2019/4

ي للمؤسسات العامة بما فيها اآلليات الوط
نية مواصلة تقديم الدعم الفنن

المعنية بالنهوض بالمرأة، من خالل تطوير أدوات بناء القدرات الالزمة
ن  ن وتمكير ن الجنسير  المرأة لمساندة تنفيذ خطة العمل لتحقيق المساواة بير

وإسداء المشورة



 
 
شكرا


