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اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول وممثلي نحن الوزيرات ورئيسات ورؤساء 
العربية في دورتها العادية في أعمال اجتماعات لجنة المرأة  العربية، المشاركون والمشاركات

 نوصى بما يلى: ( بمدينة المنامة في مملكة البحرين36الـ)
 

 (:1توصية رقم )
 (: 36( و د.)35ما بين الدورتين د.) تقرير االمانة الفنية بشأن
              اعتماد تقرير االمانة الفنية المقدم حول نشاط االمانة الفنية ما بين الدورتين

 ( .36د. – 35) د.
 

 (وعلى 35توجيه الشكر الى دولة االمارات العربية المتحدة على رئاستها للدورة الـ )
 في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.المقدرة جهودها 

 

 لتنفيذ توصيات لجنة المرأة  على الجهود المبذولةوجيه الشكر الى االمانة الفنية ت
 (.35العربية الصادرة عن الدورة )

 

 :(2توصية رقم )
 :2030أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية  بشأن

وخطة العمل  للمرأة العربية اعالن القاهرةاعتماد على مستوى القمة  الجامعةالطلب من مجلس  .1
فى دورته العادية وذلك  "2015-العربية لما بعد المرأة تنميةاالستراتيجية التنفيذية " اجندة 

 في هذا الشأن والتواصلالهاشمية، بالمملكة االردنية  2017عقدها في مارس والمقرر   (28الـ)
 مع الجهات المعنية المشاركة في اعمال القمة.

 
المعنى بـ"مؤشرات االساس تقديم الشكر الى الدول االعضاء التى وافت االمانة الفنية باالستبيان  .2

 الردبسرعة  ترد،  والطلب من الدول التى لم لرصد واقع المرأة والتنمية في المنطقة العربية"
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صد لر  "وضع النساء والفتيات في المنطقة العربية"حول  االقليمى تمهيدًا العداد التقرير
 2030أهداف التنمية المستدامة  التقارير المرحلية حول تنفيذ إعداد ولالستناد اليه عند، هنوضع

 للمرأة فى المنطقة العربية.
 

الدول االليات والجهات المعنية ب متابعةاتخاذ االجراءات الالزمة نحو  تكليف االمانة الفنية .3
العمل االستراتيجية التنفيذية  خطةلتنفيذ  ذات العالقة، والمنظمات االقليمية والدولية اءاالعض

تنفيذًا للهدف الخامس من اهداف التنمية  ، وذلك"2015-المرأة العربية لما بعد أجندة تنمية "
 والمعنى بـ" تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".  2030المستدامة 

 

الخطط الوطنية للتنمية المستدامة لعام  فيلدمج قضايا الجنسين  العربيريق العمل تكليف ف .4
التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية  حول مدىكل عامين  مرحلي تقديم تقريرب 2030

ة المرأة العربية خطة العمل االستراتيجية التنفيذية " أجندة تنميب استرشاداً للمرأة  2030المستدامة 
 ".2015-لما بعد 

 
 :(3توصية رقم )

 ومكافحة االرهاب: والسالمالمرأة واالمن  بشأن
تقديم الشكر للدول االعضاء التي قامت بوضع خطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس االمن  .1

على ، وحث الدول االعضاء والقرارات الالحقة المعنية بقضايا المرأة واالمن والسالم 1325
 ة.رات مجلس االمن ذات العالقالتنفيذ قر تدابير اجرائية اتخاذ 

 

اإلجراءات المتابعة و  بتقاريرتقديم الشكر للدول االعضاء التي قامت بموافاة االمانة الفنية  .2
لمرأة العربية: الستراتيجية االقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية االمتخذة حيال تنفيذ ا

 بسرعة موافاتنا بهذه التقارير. تردوالطلب الى الدول االعضاء التى لم  االمن والسالم"

 

والمنظمات االقليمية  ،تكليف االمانة الفنية مواصلة التنسيق والتعاون مع الدول االعضاء .3
لتنفيذ االستراتيجية  لتقديم الدعم الفني للدول االعضاء ومنظمات المجتمع المدني ،والدولية

 االقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية: االمن والسالم".
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الطلب إلى الدول األعضاء االسترشاد باالستراتيجية اإلقليمية وخطة العمل التنفيذية "حول حماية  .4

 المستوى الوطني.عند وضع خطط العمل على اساسية المرأة العربية: األمن والسالم" كمرجعية 
 

االعالن تنفيذ  متابعة الدول االعضاء في تكليف االمانة الفنية اتخاذ االجراءات الالزمة نحو .5
حول "المرأة وتحقيق االمن  األول الوزاري المؤتمرالعربي والقرارات الوزارية الصادرة عن 

 .والسالم في المنطقة العربية"
 

على الدول االعضاء لوضع  تشكيل لجنة الطوارئ"الطلب من االمانة الفنية تعميم مقترح " .6
لية أقد اجتماع خاص لتفعيل عمل اللجنة باعتبارها تمهيدًا لع ومرئياتهم عليهامالحظاتهم 

للمتابعة والرصد لالنتهاكات الموجهة ضد النساء واالطفال في النزاعات المسلحة ودعم تنفيذ 
وتنفيذ القرار  "العربية: االمن والسالم المرأةحماية ـ"االستراتيجية االقليمية وخطة العمل التنفيذية ل

1325. 
 

المبرمة بين جامعة  مذكرة التفاهممانة الفنية اتخاذ االجراءات الالزمة نحو تفعيل تكليف األ .7
الدول العربية ومكتب الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في 

 حاالت النزاع.
   

"مناهضة العنف الجنسي ضد المرأة المرتبط مانة الفنية التحضير للمؤتمر الدولى األ تكليف .8
وذلك بالتعاون مع كل من مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام  بالنزاعات من منظور إسالمي"

زهر وهيئة االمم المتحدة للمرأة واأل لألمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع،
 الشريف.

 

عقد اجتماع التنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين، و الطلب من األمانة الفنية  .9
" الوقاية واالستجابة االستراتيجية العربية حول على مستوى الخبراء والمعنيين لمراجعة مسودة 

ء حاالت اللجو  ضد النساء والفتيات في الجنسيالعنف وخاصة  كافة اشكال العنف لمناهضة
مجلس  لعرضها علىعليها تمهيدًا  مالحظاتهمالبداء  تعميمها على الدول األعضاءو  والنزوح"
 على المستوى الوزارى. الجامعة
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تنظيم لالمعنية الدولية و  االقليميةالوطنية و  تكليف االمانة الفنية مواصلة التعاون مع الجهات .11
 .منالمرأة والسلم واأل في قضايا العربيةقدرات الدورات تدريبية تهدف الى بناء 

 

في األراضي المحتلة تطبيقًا لقرار  ةدعوة االمم المتحدة لتوفير الحماية للمرأة الفلسطيني .11
 . 2111عام والصادر  1325مجلس االمن 

 

 : (4توصية رقم )
 بشأن تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية:

صادي ت" للتمكين االق"خديجةمانة الفنية اتخاذ االجراءات الالزمة نحو تفعيل شبكة األ الطلب من .1
والتوعية بأهمية مشاركة المرأة في  للدعمللمرأة في المنطقة العربية واطالق الحملة االقليمية 

 الحياة االقتصادية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.

 

المنطقة  فيللمرأة  االقتصاديخطة عمل شبكة "خديجة" للتمكين تعميم مانة الفنية الطلب من األ .2
 الدول االعضاء. معتنفيذها ( للتعاون في 2118-2117)العربية لعام 

 

  للمرأة االقتصادي التمكين عربي استرشادي لتطوير برامجدليل مانة الفنية اعداد الطلب من األ .3
منظمة  وذلك بالتعاون مع وبما يرفع مؤشرات مشاركتها في سوق العمل فى المنطقة العربية

 هيئة االمم المتحدة للمرأة.و  العمل العربية

 

 :(5توصية رقم )
 تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية:بشأن 

لموافاتها بمنهجية عمل شبكة  التنسيق مع هيئة االمم المتحدة للمرأةمانة الفنية الطلب من األ .1
لى عضويتها، إ نضمامحث ودراسة االباالعضاء ل ومن ثم تعميمها على الدول "رائدات"

 واالستفادة من عمل الشبكة.
 

برامج  وضعل التنسيق مع البرلمان العربي وهيئة االمم المتحدة للمرأة الطلب من االمانة الفنية .2
للقيام  هملتمكين قدراتهممن أجل تعزيز وبناء لعربية ا قدرات للبرلمانيات في المنطقةالبناء ل

 .وللدفع بقضايا تمكين المرأة على أولويات البرلمانات في المنطقة العربية التشريعي بدورهم
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تشريعات الوطنية الخاصة الدول االعضاء تحديث التقارير الوطنية التي ترصد الالطلب الى  .3

 العربي في هذا الشأن.بالمرأة تمهيدًا إلطالق التقرير 
 

 (:6توصية رقم )
 مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية:بشأن 

االسترشاد بالمحور المعنى بـ" القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة" المدرج بخطة العمل  .1
اية " ليكون بمثابة دليل للوق2015-" أجندة تنمية المرأة العربية لما بعد االستراتيجية التنفيذية

 ولحماية المرأة من العنف الممارس ضدها. 
 

بالجهود الوطنية المبذولة حيال  تقديم الشكر للدول االعضاء التي قامت بموافاة االمانة الفنية .2
 16"      والتضامن مع الحملة الدولية المرأة ضد العنف لمناهضة العالمي باليوم خاصة الفعاليات

  . يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"

 

" على الدول االعضاء مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف االسرى"تعميم مسودة اتفاقية  .3
 لوضع مالحظاتهم عليها تمهيدًا لعرضها على االليات المعنية.

 

االمانة الفنية اعداد تقرير اقليمى حول الجهود المبذولة من قبل الدول االعضاء  منالطلب  .4
   . يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" 16"تفاعاًل مع الحملة الدولة 

 

حث الدول االعضاء على تطوير التشريعات ومراجعة القوانين ووضع الطلب من االمانة الفنية  .5
لعنف الممارس ضد النساء والفتيات، وموافاة الخطط االستراتيجية كوسيلة اساسية لوضع حد ل

 مانة الفنية بما تم في هذا الشأن، تمهيدًا إلعداد التقرير اإلقليمي في هذا الشأن. اال

 

من العنف الجنسي  بحماية المرأةتعنى الطلب الى االمانة الفنية العمل على تضمين مادة خاصة  .6
وذلك ضمن مشروع االتفاقية العربية لتنظيم اوضاع الالجئين  في ظل اللجوء وكافة اشكال العنف

وزراء الداخلية والعدل  لمجلسيفي المنطقة العربية خالل االجتماع المقبل للجنة المشتركة 
  العرب.
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 :(7توصية رقم )
 التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة:بشأن 

وتبادل الخبرات في مجال  ود المبذولة لتعزيز التعاون الدوليتقديم الشكر لألمانة الفنية على الجه .1
   تمكين المرأة.  

 
 اوال: بشأن التعاون الدولي- االوربي في مجال تمكين المرأة:

من خالل برنامج التعاون القائم  المفوضية االوروبيةالتعاون مع  تفعيلالطلب من االمانة الفنية  .2
 )حوار( فى مجاالت تمكين المرأة وعدم التمييز. 

 

بين الجامعة العربية واالتحاد  المشتركعمل البرنامج لتنفيذ  األوروبيالتعاون مع االتحاد  مواصلة .3
علي العنف والتمييز المشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة والقضاء مجال تعزيز  فياالوربي 

ساواة تنفيذ الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة المعني بتحقيق المو  ،ممارس ضدهاال
االوربي الرابع  – العربي الوزاريمقررات االجتماع  فية وفقًا لما جاء بين الجنسين وتمكين المرأ

 .21/12/2116 بتاريخ

 

االتحاد من أجل المتوسط الطلب من االمانة الفنية استكمال الجهود المبذولة نحو التنسيق مع  .4
 .2117في هلعقد االجتماع الوزاري الرابع " تعزيز دور المرأة في المجتمع" والمقرر عقد

 

 االفريقي في مجال تمكين المرأة: –ثانيًا: بشأن التعاون العربي 

قرارات وتنفيذ االتحاد االفريقي في مجال تمكين المرأة  تعزيز التعاون مع الطلب من االمانة الفنية .5
 .والسلم مجلس االمن فى مجال المرأة وتحقيق االمن

 

فى تنفيذ اعالن "مالبو" الصادر عن القمة  مع االتحاد اإلفريقي نالتعاو  الطلب من االمانة الفنية .6
لتنفيذ  حقوق المرأة والمساواة بين الجنسينتعزيز  والذى أقر " 2116العربية االفريقية الرابعة 
ليات وذلك بالتعاون مع األ لالتحاد االفريقى" 2163وأجندة  2131 أهداف التنمية المستدامة

 ومجالس سيدات االعمال.  المدنيالعربية واالفريقية والمجتمع 
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 الصيني في مجال تمكين المرأة: -ثالثًا: بشأن التعاون العربي

التعاون  ىاستضافة منتد علىالشكر لالتحاد النسائي العام بدولة االمارات العربية المتحدة  هجيو ت .7
 - رئيسة االتحاد النسائي العام العربي الصيني الذي عقد برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،

 .2115 أبوظبي
 

( والذى 97رته الـ)دو  في واالجتماعي االقتصاديالطلب من االمانة الفنية تنفيذ قرار المجلس  .8
 :يقضى بالتالي

    الطلب من االمانة العامة التعاون والتنسيق مع اتحاد نساء عموم الصين للعمل على تنفيذ
" معًا نمضى قدمًا نحو التنمية المشتركة" الصادر عن الدورة االولى لمنتدى أبوظبياعالن 

والذى استضافته دولة االمارات العربية المتحدة في ابو ظبى في  ،الصينية -المرأة العربية
28/4/2115 . 

  اعتماد منتدى المرأة العربية الصينية كألية مستدامة للتعاون العربي الصيني في مجال تمكين
 المرأة . 

 

 الجنوبي في مجال تمكين المرأة: -االمريكي –رابعًا: بشأن التعاون العربي 

الفنية مواصلة التنسيق مع الجانب االمريكي الجنوبي ودولة الكويت للتحضير الطلب من االمانة  .9
 .2117الدولي الثاني للقيادات النسائية لدول االسبا بدولة الكويت  المنتدىلعقد أعمال 

 

الدولي الثاني للقيادات النسائية لدول  المنتدىأعمال تقديم الشكر لدولة الكويت على استضافة  .11
 .2117 االسبا

 
صوت واحد للمرأة" كألية للتعاون بين  -الطلب من االمانة الفنية متابعة تنفيذ اعالن "باتاشكاماك .11

والذى  توي السياسي واالجتماعي والثقافيالمنطقتين في كافة مجاالت تمكين المرأة علي المس
 . 2115الرياض  - القمة العربية االمريكية الجنوبية الرابعةأقرته 

 

  :(8توصية رقم )
 برامج التعاون مع الجهات االقليمية والدولية:شأن ب
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 : بما يلي توصى
المعنية بقضايا دعم وتمكين  التعاون مع الجهات االقليمية والدوليةمانة الفنية تعزيز الطلب من األ .1

 المرأة في المنطقة العربية. 

 

مصــفوفة انشــطة التعــاون بــين يئــات االمــم المتحــدة لتنفيــذ الطلــب مــن االمانــة الفنيــة التعــاون مــع ه .2
المنظـــومتين الثـــانى عشـــر للتعـــاون بـــين االجتمـــاع  الصـــادرة عـــنواالمـــم المتحـــدة الجامعـــة العربيـــة 

  .  2116جنيف 

 

تنفيــذ االعــالن الصــادر عــن ل هيئــة االمــم المتحــدة للمــرأةمــع التعــاون  الطلــب مــن االمانــة الفنيــة  .3
يـومي الـذى عقـد  النساء والفتيات في المنطقة العربية""االستثمار في المستقبل: بناء قدرات مؤتمر 

 االمارات العربية المتحدة. –بإمارة الشارقة  2016/ 19-20/10

 

فـي تنفيـذ بـرامج التمكـين  هيئـة االمـم المتحـدة للمـرأةالطلب من االمانة الفنيـة مواصـلة التعـاون مـع  .4
السياسي واالقتصادي للمـرأة، وحمايتهـا مـن كافـة اشـكال العنـف الممـارس ضـدها فـي اوقـات السـلم 

 .المرأة العربية: االمن والسالم" والحرب، وتنفيذ خطة العمل التنفيذية حول "حماية

 

حــول "كيفيــة تفعيــل  استرشــادي ألعضــاء البرلمانــات العربيــةالطلــب مــن االمانــة الفنيــة اعــداد دليــل  .5
فـــى بـــرامج  مـــرأةلاالدوات التشـــريعية/ الرقابيـــة فـــي متابعـــة اداء الحكومـــات فـــي ادمـــاج احتياجـــات ا

 البرلمان العربي وهيئة االمم المتحدة للمرأة. وذلك بالتعاون مع "العمل التنموية والموازنات العامة

 

، قاهرة لتسوية المنازعات وحفـظ السـالممركز الالطلب من االمانة الفنية مواصلة وتنشيط التعاون مع  .6
والدوليــة لتنظــيم دورات تدريبيــة تهــدف الــى بنــاء القــدرات العربيــة فــي  ةوالجهــات الوطنيــة واإلقليميــ

 "المرأة والسلم واالمن". قضايا
 

 :(9توصية رقم )
 (:  37بشأن موعد ومكان انعقاد اجتماعات لجنة المرأة العربية د.)



11 

 

توجيـــه الشـــكر الـــى مملكـــة البحـــرين، المجلـــس االعلـــى للمـــرأة علـــى رئاســـتها وجهودهـــا لعقـــد الـــدورة  .1
 بمملكة البحرين.  2117فبراير/ شباط  7-6( للجنة المرأة العربية يومي 36الـ)

 

( للجنــة المــرأة 36توجيــه الشــكر لألمانــة الفنيــة علــى الجهــود المبذولــة فــي عقــد وتنظــيم الــدورة الـــ) .2
 العربية. 

 

 (" برئاسة الجمهورية التونسية. 37عقد الدورة القادمة للجنة المرأة العربية " الدورة الـ) .3

 (:10توصية رقم )
 عاصمة المرأة العربية:بشأن 

لجنـة بنـاء علـى معـايير تضـعها يـتم اختيارهـا سـنويًا  "مـرأة العربيـةعاصمة لل"الموافقة على تسـمية  .1
 المرأة العربية.

 

 . 2117عاصمة للمرأة العربية لعام  "مدينة المنامة"اعالن  علىموافقة ال .2
 

 مع جميع الدول العربية في مناسبة يوم المرأة العربية. ين لالحتفاء فيهاختيار موضوع مع .3

 

 ( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة61( بشأن التحضير للدورة الـ)11توصية رقم )
اإلقليمـــي التحضـــيري للجنـــة وضـــع المـــرأة بـــاألمم اعتمـــاد اعـــالن المنامـــة الصـــادر عـــن االجتمـــاع  .1

بمملكة البحرين والطلب الى االمانة الفنيـة لرفعـه الـى  7/2/2117( الذي عقد يوم 61المتحدة د.)
 مجلس السفراء العرب في نيويورك العتماده.

 

ـــة  .2 ممثلـــي االيـــات موافـــاة نظـــرائهم فـــي الشـــؤون و الطلـــب مـــن وزيـــرات ووزراء المـــرأة بالـــدول العربي
الخارجية بإعالن المنامة باعتباره موقفًا عربيـًا موحـدًا فـي لجنـة وضـعية المـرأة ليـتم موافـاة البعثـات 

 الدائمة للدول العربية في نيويورك بها.
عقد اجتماعات للمجموعة العربية في نيويورك على مستوى السفراء والخبراء لتكـوين موقـف عربـي  .3

للجنـــة  61المتفـــق عليهـــا والتـــي ستصـــدر عـــن الـــدورة الــــموحـــد للتفـــاوض علـــى ورقـــة االســـتنتاجات 
 وضعية المرأة.
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للجنـــة وضـــعية المـــرأة وعلـــى  61حـــث الـــدول األعضـــاء علـــى المشـــاركة فـــي اجتماعـــات الــــدورة الــــ .4
تضمين الرسائل والتوصيات الواردة في "إعالن المنامة" في ورقة االستنتاجات الصادرة عن الدورة 

 للجنة وضعية المرأة. 61الـ

 

إلقـــاء بيـــان عربـــي موحـــد يحتـــوي علـــى أهـــم الرســـائل والتوصـــيات الصـــادرة فـــي "إعـــالن المنامـــة".  .5
والطلب من االمانة الفنية وهيئة االمم المتحدة للمـرأة بترجمـة وتوزيـع اعـالن المنامـة خـالل اعمـال 

رس مــا 24-13( للجنــة وضــعية المــرأة بــاألمم المتحــدة المقــرر عقــدها خــالل الفتــرة 61الــدورة الـــ)
بمقـــــر االمـــــم المتحـــــدة بنيويـــــورك، التـــــي ستخصـــــص اعمالهـــــا لموضـــــوع " التمكـــــين  2117/أذار 

 االقتصادي للمرأة في بيئة متغيرة للعمل". 

 

 

 دوليـة حـول "التمكـين االقتصـادي للمـرأة فـي المنطقـة العربيـة فعاليـةالطلب مـن االمانـة الفنيـة عقـد  .6
مش أعمـــال لجنـــة وضـــع المـــرأة بـــاألمم المتحـــدة علـــى هـــا بالتعـــاون مـــع هيئـــة االمـــم المتحـــدة للمـــرأة

 بمقر االمم المتحدة بنيويورك. 2117مارس /أذار  24-13( المقرر عقدها خالل الفترة 61د.)

 

بالتعـاون مـع  الدولية التي ستنظمها االمانة الفنيـة الفعاليةحث الدول االعضاء على المشاركة في  .7
( المقــرر 61علــى هــامش أعمــال لجنــة وضــع المــرأة بــاألمم المتحــدة د.) هيئــة االمــم المتحــدة للمــرأة

 . بمقر االمم المتحدة بنيويورك 2117مارس /أذار  24-13عقدها خالل الفترة 

 
 
 

 
 


