
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 قطاع الشؤون االجتماعية

 
ونية رفيع المستوى  لقاء  بمناسبة عبر المنصة االلكبر

ين لصدور     المرأة والسالم واألمن حول 1325قرار مجلس األمن الذكرى العشر
ين  4 / نوفمبر تشر ي

 30: 12 –  30: 9، الساعة:  2020 الثان 
 
 

 ورقة المعلومات 
 

 رفيع المستوى حول اللقاء خلفية
 

ون لقرار مجلس األمن تصادف ي ظل جائحة كوفيد   المرأة والسالم واألمنحول  1325 الذكرى العشر
ي اجتاحت العالم    19  –ف 

والت 
ي  وأثرت عىل  

عن وقوع هذه البالد  برصف النظر  أنحاء العالم  كافة  الحياة االقتصادية االجتماعية والبنية التحتية للقطاعات الصحية ف 
اع أو الرصاع  ي وبالرغم من النداء الذي أطلقه . أو اللجوء تحت تأثير الي  

لدعوة  ل  2020آذار/ مارس   23األمير  العام لألمم المتحدة ف 
كة   وقف األعمال العدائية عىل مستوى العالم وإتاحة الفرصل لمواجهة الجائحة، ال تزال المنطقة العربية   بير  الدولللجهود المشي 

اعات والرصاعات وآثارها عىل الدول المتصارعة والدول المجاورة لها.  ي من الي  
أن المنطقة تشير المعلومات المتوفرة حيث تعان 

    %45  العربية ال تزال تمثل
ً
ويضاف   . تعداد العالمي من ال  %5فقط    ان سكان المنطقة يمثلون  بالرغم من من احتياجات اإلغاثة عالميا

 . بعثة أممية معنية باألمن والسالم ضمن دول المنطقة 16إىل ذلك وجود 
 

ي وعىل المرأة تحديدا متباينة عىل الواقع االقتصادي    19-والتقديرات المتوفرة ألثر جائحة كوفيد االجتماعي عىل مستوى العالم العرن 
ي الدول المتوسطة ليبلغ سيشهد  2020العام إذ تشير التقديرات اىل أن 

ي الدول األقل نماء وف 
ي عدد الفقراء ف 

، كما 115زيادة ف 
ي ستفقدن أعمالهن ووظائفهن لتبلغ 

داد أعداد النساء اللوان  ي  2سي   ي العالم العرن 
ي القوى   وكون. مليون سيدة ف 

مشاركة النساء ف 
ي المنطقة العربية

أما ائرهّن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. ، فإن نسبة خس %20تبلغ ما يقارب  متدنية العاملة ف 
ة الجائحة  ي تواجهها النساء تزايدت خالل في 

عىل المستويات األخرى، فقد أبرزت الدراسات والمعلومات المتوفرة اىل أن األعباء الت 
وارد أو لجهة التكيف مع تدابير  اإلعاقة أو إدارة شح الملألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي أعمال الرعاية الصحية لجهة سواء 

 . كبير وتشير المعلومات األولية اىل أن العنف ضد المرأة قد تزايد بشكل  ودور المرأة المصاحب لها.   اإلغالق والتعليم عن بعد 
 

ي يتم وضعها من خالل الخطط الوطنية وأنظمة اإلنذار المبكر إن أجندة المرأة والسالم واألمن 
والسالم  لتنفيذ أجندة المرأة الت 

ي بناء منواألمن 
ون  . ألزماتل عة الدول وقدرتها عىل االستجابةاتسهم ف  ي الذكرى العشر

حول   1325إلقرار مجلس األمن للقرار وتأن 
لوقوف عىل االستجابة واالخطط الوطنية المصاحبة له  و   1325بأهمية القرار  للتذكير  المرأة والسالم واألمن مناسبة للدول العربية  

ام بأجندة المرأة والسالم واألمن وأفضل الممارسات والتعرف عىل التجارب الوطنية للقرار  اإلقليمية ي االلي  
 . ف 

 
 اللقاءأهداف 

 

ي جهودها منظمات األمم المتحدة والمنظمات اإلقليميةناغم تت 
ي ل ف 

، المرأة والسالم واألمنمع أجندة ها تجاوب  دعم الدول العربية ف 
ين عاما عىل القرار  ي وتعزيز المعرفة وبناء القدرات. وتشكل مناسبة مرور عشر

فرصة  1325وذلك من خالل مختلف أطر التعاون الفت 
ي ذلك من خالل    المرأة والسالم واألمنلتدارس التقدم المحرز والعمل عىل تشي    ع التجاوب مع أجندة  

ي المرحلة القادمة، بما ف 
تطوير ف 

ي هذا السياق، يهدف هذا والسالم واألمناصة بقضايا المرأة خطط عمل وطنية خ
 إىل:  الرفيع المستوى اللقاء. وف 

ي  -
ي المنطقة العربية من اجل الدفع بأجندة  النظر ف 

ي تبذلها الدول ف 
 ؛المرأة والسالم واألمنالجهود اإلقليمية الت 

ي التجاوب مع أجندة اإطالق مداوالت إقليمية حول   -
 ؛المرأة والسالم واألمنلتقدم المحرز ف 

ي االستجابة ل المرأة والسالم واألمن أجندة لتنفيذ  دور الخطط الوطنيةمناقشة استعراض و  -
 . 19-جائحة كوفيدف 

 



 
 المشاركة 

 

ي هذا 
ي الدول ملف المرأة واللجان الوطنية المعنية ب ممثلون وممثالت عن الحكومات  اللقاءيشارك ف 

 . العربيةوالسالم واألمن ف 
 
 
 

 جدول األعمال 

/ نوفمبر  04، األربعاء ا ي
 
ين الثان  2020 تشر

 االفتتاحية  لمالحظاتا
 

ي ، د. كلمة اإلسكوا  -
 السكان والعدالة بير  الجنسير  والتنمية الشاملة مديرة مجموعة   ،مهريناز العوض 

ورئيس قطاع الشؤون  د. هيفاء أبو غزالة، األمير  العام المساعد  كلمة جامعة الدول العربية،  -
 العربية جامعة الدول  - االجتماعية 

 المديرة االقليمية  ، سوزان ميخائيل الدهجان السيدة كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة،  -

كية كلمة - ي  معهد الدراسات ، مديرة دة مريم صفير ، السيالجامعة اللبنانية األمير
النسائية ف 

ي   العالم العرن 
 

09 :30 –  09 :45 

ي المنطقة العربية  حول عرض تقديم ومناقشة الجلسة األوىل: 
 
خالل  تنفيذ أجندة المرأة والسالم واألمن ف

ين عاما  عشر
 

، ، ندى دروزه السيدة تقديم اللجنة االقتصادية واالجتماعية  مديرة قسم العدالة والمساواة بير  الجنسير 
ي آسيا    )اإلسكوا(لغرن 

 

09 :45 –  10 :00 

 المرأة والسالم واألمنالجهود اإلقليمية للنهوض بأجندة  عرض ومناقشةالجلسة الثانية: 
 

 جامعة الدول العربية ،  مديرة إدارة المرأة واألرسة والطفولة السيدة دينا دواي،الوزير المفوض تقديم 
 

10 :00 –  10 :15 

 خطط العمل الوطنية بشأن المرأة " تقديم ومناقشة عرض التقرير حول: الثالثةالجلسة 
ي االستجابة والسالم واألمن: 

 
ي منطقة  أدوات حاسمة ف

 
وس كورونا ف  " الدول العربية لفبر

 
الجنسير  وتمكير  المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمساواة بير   محللة برامج،  تقديم السيدة هبة زيان،  

 المرأة 
 

10 :15 –  10 :45 

   19-بعد جائحة كوفيد المرأة والسالم واألمنأجندة ومناقشة استعراض : الرابعةالجلسة 
 

ي االستجابة لألزمات المختلفة عروض تقديمية من الدول العربية حول دور الخطط الوطنية 
 ف 

 

10 :45 –  12 :00   

 التوصيات  : لجلسة الختاميةا
 

12 :00 –  12 :30 

 


