
 

أولويات المنطقة العربية في ضوء الدورة 

((65  

 للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة 

 دينا دواي  /تلقيها الوزير مفوض

 مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة



 للجنة وضع المرأة65))نظرة عامة حول موضوع الدورة 

نحو صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة، والقضاء على "

 "لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات جميع أشكال العنف،



 :  أطر العمل الدولية

 

الحياة "على حق المرأة في المشاركة في " سيداو" -اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةتؤكد -

 (الفقرة ج 7المادة " )السياسية العامة والحياة

 في المساواة قدم على الكاملة ومشاركتها المرأة تمكين إن" معلنا المعياري االلتزام هذا بيجين إعالن ويؤكد -

 األمور من السلطة، مواقع وبلوغ القرار صنع عملية في المشاركة ذلك في بما المجتمع، حياة جوانب جميع

 (13 المادة) "والسلم والتنمية المساواة لتحقيق األساسية

 .2030أجندة أهداف التنمية المستدامة  -



 :  المحاور األربعة للمشاركة الشاملة للمرأة

 
 

 

 .التمكين من صنع القرار-

 .التمكين الثقافي-

 .التمكين على مستوى السياسات-

 .التمكين المدني-

 

 



أولويات المنطقة العربية في ضوء الموضوع ذو األولوية 

 (65)للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة 

سبق ما كل ضوء في : 

حول األعضاء الدول مع بالتنسيقو  "العربي البيان" مسودة بإعداد العامة األمانة قامت 

 المرأة وضع للجنة التحضيرات إطار في مناقشتها ليتم العربية المنطقة أولويات أبرز

 .للمرأة المتحدة األمم هيئة مع بالتعاون المتحدة باألمم

 

 



وباء – المنزلي العنف لظاهرة التصدي 
 . الصحي الحجر فترة - الظل

والسياسات والقوانين تطويرالتشريعات 
 .المرأة ضد للعنف المناهضة

الثقافية والموروثات األعراف معالجة 
 .المرأة ضد للعنف الداعمة

لتداعيات وطنية استجابة خطط إعداد 
 ضد العنف مناهضة وإدراج19  - كوفيد
 .كأولوية والفتيات النساء

 المعنفات للنساء دعم خدمات توفير 
 .الخدمات تلك رقمنة على والعمل

 

 

 التوصيات المقترحة بشأن 

 

 (1)األولوية 

 مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة 

 

 



  اإلجراءات تشمل تعزيز توفير حزمة من

مع التركيز على الدعم للنساء العامالت 

 .قطاعات العمل غير المنظم

االقتصادي اإلنعاش خطط في التنوع تشجيع 

 القطاعات ليشمل كورونا جائحة بعد لما

 .النساء من مرتفعة نسبة فيها توجد التي

العمل وسياسات المرنة العمل أنظمة تطبيق 

 .أمكن أينما بعد عن

 التوصيات المقترحة بشأن 

 

 (2)األولوية 

 توفير الحماية االجتماعية للنساء   

 

 



 التوصيات المقترحة بشأن 

 

 (3)األولوية 

 وصول النساء إلى الخدمات الصحية

 

 

 

 والنزاعات الحروب ضحايا للنساء والمساندة الدعم تقديم•
 في خاصة لالجئين المستضيفة العربية وللدول المسلحة،

 .19-كوفيد جائحة ظل
 
 اعتماد تشجيع خالل من الصحية الخدمات تقديم•

 .الرقمية التكنولوجيا

 

 المصابات للنساء المقدمة الصحية بالخدمات اهتمام إيالء•

-كوفيد جائحة ظل في الثدي سرطان مثل خطرة بأمراض

19. 

 النساء بأوضاع النهوض إلى الرامية التدابير تعزيز•

 مناصب في وإشراكهن الصحية الرعاية مجال في العامالت

 .القرار صنع
 

 
 

 



 التوصيات المقترحة بشأن 

 

 (4)األولوية 

 أجندة المرأة والسلم واألمن 

 

   األمن مجلس قرار لتنفيذ الوطنية العمل خطط دور أهمية •

 وتسهيل تسريع في والسالم واألمن المرأة حول 1325

 .19-كوفيد جائحة ومنها واألوبئة الطبيعية للكوارث االستجابة

 

 أنشأتها التي "السالم لوسيطات العربية الشبكة" عمل دعم  •

 عمل وخطة باستراتيجية االسترشاد خالل العربية الدول جامعة

 .العربية الشبكة

 

 النزاعات أثناء النساء لحماية الطوارئ لجنة" مهام تفعيل•

 ."العربية المنطقة في المسلحة
 

 



جميع على القضاء" اتفاقية تنفيذ على العمل 

 . "المرأة ضد التمييز أشكال

للدول الموجهة التوصيات تنفيذ على العمل 

 أربعون :العربي التقرير" تضمنها التي العربية

 ."السيداو اتفاقية على عاما  

تواجه التي التحديات االعتبار في األخذ  

 جميع على القضاء" اتفاقية تطبيق في فلسطين

 استمرار ظل في "المرأة ضد التمييز أشكال

 .اإلسرائيلي االحتالل منظومة

 

 التوصيات المقترحة بشأن 

 

 (5)األولوية 



 هخ

 التوصيات المقترحة بشأن 

 

 (6)األولوية 

 المشاركة السياسية للمرأة 

 

 أمر هو بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ أن على التأكيد•

 0.203 المستدامة التنمية أهداف لتحقيق جوهري

 
 السياسات وصنع القرار صنع عملية في النساء إشراك•

 السياسية المستويات، جميع على الوطنية الخطط وإعداد

 .واالقتصادية واالجتماعية

 

 والسياسات والقوانين التشريعات وتفعيل وإنفاذ تطوير •

 .القيادية المناصب إلى المرأة وصول تدعم التي

 

 مجال في النساء قدرات بناء على العمل مواصلة•

 المستويات كافة على السياسية المشاركة
 

 

 



 

 التوصيات المقترحة بشأن 

 

 (6)األولوية 

النهوض باألوضاع االقتصادية للمرأة ومكافحة 

 ظاهرة تأنيث الفقر من أجل تنمية شاملة ومستدامة 

 

 لالستجابة متكاملة وطنية وسياسات واستراتيجيات خطط وضع•

  ، المستجد كورونا فيروس تداعيات ظل في والفتاة المرأة الحتياجات

 الداعمة االقتصادية السياسات صياغة في النساء مشاركة على والعمل

 .للمرأة

 

 في للدخول األعمال وسيدات المستثمرات والشابات النساء تشجيع•

 .الحكومية والخدمات والمزايدات المناقصات

 

 حصول لضمان الالزمة والتشريعية القانونية التدابير اتخاذ على العمل•

 .األراضي وامتالك الميراث من الشرعية حقوقهن على النساء

 
 

 
 



 

 :التحديات المستجدة 

 

 

تفاقم العنف يحد من دور المرأة في الحياة العامة. 

وغيرها من االزمات الطارئة 19-أثار جائحة كوفيد. 

 



 شكرا 


