
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

ين لقرار مجلس األمن  المؤتمر رفيع المستوى    ( 2000)  1325بمناسبة الذكرى العشر
 حول المرأة واألمن والسالم: قياس التقدم المحرز ومعالجة الفجوات 

   8و 7، فندق الندمارك، عمان، المملكة األردنية الهاشمية
ين الثان   2019 نوفمب  / تشر

 
 ورقة المعلومات 

 
 

 خلفية
  العام 

 منذ إقرار قرار مجلس األمن رقم  2020تحتفل األمم المتحدة، والمجتمع الدول  ف 
ً
ين عاما (  2000) 1325بمناسبة مرور عشر

  قلب قضايا األمن والسال 
 بذلك  حول المرأة واألمن والسالم، وهو القرار الذي وضع قضايا المرأة والمساواة بي   الجنسي   ف 

ً
م مطلقا

وتعزيز المساواة بي   الجنسي   بشكل مندمج. ويستمر تأكيد مجلس   من والسالم بهدف تدعيم أسس األمن والسالمأجندة المرأة واأل 
والمتابعة المستمرة للتقدم المحرز عدة  1( بثمانية قرارات أخرى 2000) 1325األمن عىل أهمية هذه األجندة من خالل إتباع القرار 

، وكذلك من خالل التقرير السن
ً
 حول المرأة واألمن والسالم.  وي لألمي   العام لألمم المتحدة مرات سنويا

 
  المنطقة العربية منذ العام 

ايد االهتمام ف    طالبت باعتماد خطط عمل محلية  وا 2009ويب  
  اإلسكوا الت 

لدورة الرابعة للجنة المرأة ف 
  تلتها.  (،2000) 1325لتطبيق مقتضيات قرار مجلس األمن 

  الدورات الوزارية الت 
كما تبنت جامعة الدول العربية  وكذلك ف 

اتيجية العربية بعنوان المرأة: األمن والسالم، وكذلك خطة عملها التنفيذية واللتان أقرهما االجتماع   لجامعة األمم المتحدة    144االسب 
  عام 

 .  2015عىل المستوى الوزاري ف 
 

  المنطقة العربية وبقضايا األمن والسالموبالرغم من ذلك، فإن تزايد ا
  تتعلق بوضع المرأة ف 

   لتحديات الت 
ً
 وجادا

ً
 طارئا

ً
يتطلب عمال

 برغم ان سكان المنطقة 45مثل المنطقة فعىل سبيل المثال، ت للدفع بأجندة المرأة واألمن والسالم. 
ً
% من احتياجات اإلغاثة عالميا

، ويضاف إل5يمثلون  ات  16 ذلك وجود % من التعداد العالم    مؤشر
بعثة أممية معنية باألمن والسالم ضمن دول المنطقة، وتدن 

 .   المراتب الخمسة عشر الدنيا الخاصة بالفجوة بي   الجنسي  
ة دول عربية ف    الدول العربية ووجود أكبر من عشر

 2وضع المرأة ف 
 

لجنة الطوارئ لحماية  المرأة واألمن والسالم، فقد قامت جامعة الدول العربية بتأسيس  وضمن الجهود ذات العالقة بالدفع بأجندة
اعات المسلحة    النساء أثناء الب  

  المنطقة العربية بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة بهدف تعزيز التنسيق بي   دول المنطقة ف 
ف 

  الجلسة 
الشبكة ( لمجلس الجامعة عىل مستوى الوزراء، ويضاف اليه إطالق 2019) 151هذا الشأن، وقد تم إقرار هذه اللجنة ف 

اع.   العربية لوسيطات السالم   مسارات السالم وما بعد الب  
 لدعم مشاركة النساء ف 

 
 هذا المؤتمر 

كاء جهودهم  ي     لتحسي   تجاوب دول المنطقة مع أجندةضاعف الشر
المرأة واألمن والسالم، وذلك من خالل مختلف أطر التعاون الفت 

ين عاما عىل القرار  عىل تشي    ع   المحرز والعمللتدارس التقدم فرصة  1325وتعزيز المعرفة وبناء القدرات. وتشكل مناسبة مرور عشر
  ذلك من خالل

  المرحلة القادمة، بما ف 
خطط عمل وطنية خاصة بقضايا المرأة واألمن  التجاوب مع أجندة المرأة واألمن والسالم ف 

  هذا السياق، يهدف هذا المؤتمر إل: 
 والسالم. وف 

  التجاوب مع أجندة المرأة واألمن والسالم، وذلك من اجل إثراء التقرير   -
إطالق مداوالت إقليمية حول التقدم المحرز ف 

ين سنة؛  1325اإلقليم  حول تنفيذ القرار   بمناسبة عشر

 
 (. 2019) 2467(؛ 2015) 2242(؛ 2013) 2122(؛ 2013) 1206(؛ 2010) 1960(؛ 2009) 1889(؛ 2009) 1888(؛ 2008) 1820ات القرار  1
، للعام  2 ، المنتدى االقتصادي العالم   . 2017مؤشر الفجوة بي   الجنسي  



المنطقة عىل القيام بقراءات وطنية حول األولويات المتعلقة بأجندة المرأة واألمن والسالم، بهدف تحديد   تشجيع دول -
 الفجوات ووضع خطوات عملية لردم هذه الفجوات. 

 
 المشاركة 

  هذا المؤتمر العديد من صانع  القرار وكبار المسؤولي   المعنيي   بقضايا المرأة 
  المنطقة، من المقرر أن يشارك ف 

واألمن والسالم ف 
اء وآخرين من ذوي العالقة. وسيتم عقد المؤتمر باللغة العربية مع ترجمة    وخب 

كاء من المجتمع المدن  باإلضافة إل عدد من الشر
ية.   من/إل اللغة اإلنكلب  

 
 

جدول األعمال مسودة   

/نوفمب   7،  الخميس ي
 
ين الثان  2019تشر

 8:30 التسجيل 

 االفتتاحية الجلسة 
 

  ، د. كلمة اإلسكوا  -
  اإلسكوا   ،مهريناز العوض 

 مديرة مركز المرأة ف 
 رسالة مسجلة( )  ، األمينة التنفيذيةفومزيىل  مالمبو كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة،  -
رئيس    لجامعة الدول العربية، األمي   العام المساعد  -أبو غزالة ء. هيفا د   كلمة جامعة الدول العربية،  -

 قطاع الشؤون االجتماعية. 
 

9:00  –  9:30 

ي المنطقة العربيةالجلسة األوىل: 
 
 وضع أجندة المرأة واألمن والسالم ف

ين سنة   تهدف هذه الجلسة إل مناقشة التطورات   المنطقة خالل العشر
الرئيسية والمسارات العامة ف 

كب   عىل بعض القضايا المتعلقة باألمن والسالم وبالمرأة، كما سيتم التطرق إل أجندة المرأة 
الماضية، بالب 

  طورت خطط  واألمن والسالم وأهميتها بالنسبة للمنطقة العربية ومستقبلها 
، خاصة من تجارب الدول الت 

 ية معنية بالمرأة واألمن والسالم. عمل وطن
 

 : ات المتحدث

رئيس قطاع الشؤون    لجامعة الدول العربية، األمي   العام المساعد  - .هيفاء أبو غزالةمعال   -
 االجتماعية. 

 د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، دولة فلسطي    معال   -
 تونس  - السنالمرأة واألشة والطفولة وكبار نزي  هة العبيدي، وزيرة معال  السيدة  -
 جنة الوطنية األردنية لشؤون المرأةسلم النمس، األمي   العام للالسيدة  -

 

 :   اإلسكواالسيدة تيسب 
، مديرة مركز المرأة ف   

 د. مهريناز العوض 
 

9:30  –  11 :30 

 مداخلة خاصة: اإلطالق اإلقليمي لمؤشر المرأة واألمن والسالم 

  كلوجمان، المديرة التنفيذية، معهد جورج تاون للمرأة واألمن والسالم السيدة 
 د. جيت 

 

احة قهوة   اسبر
 

11 :30  – 11:50 

 األجندة والحفاظ عىل السالم: تقدير تكلفة الفرص : الثانيةالجلسة 
    تتناول هذه الجلسة دور أجندة

  الدول الت 
  الحفاظ عىل السالم ودعم ديمومته ف 

المرأة واألمن والسالم ف 
اف ومعالجة تحديات المستقبل قبل تفاقمها. كما باالستقرار تتمتع  ، باألخص فيما يتعلق بتقوية أطر استشر

  تتناول الدور الهام الذي تقوم به خطط العمل الوطنية للمرأة 
واألمن والسالم يتطرق لعدد من التجارب الت 

  تعزيز  أسس وسبل السالم عىل المستويات المختلفة. 
 ف 
 

 المتحدثون: 

 إيىل  ابوعون، المدير اإلقليم  لمعهد السالم األمريك   السيد د.  -
  قضايا المرأة واألمن والسالم -

، ناشطة وباحثة ف   
 السيدة زهراء لنع 

11:50  – 13 :30 



، وزارة سعادة  -  
 الخارجية، مص الوزير المفوض محمود عفيف 

فت رشماويالسيدة  -   مجال حقوق اإلنسانمب 
 ، باحثة ف 

 

 :    هيئة األمم المتحدة للمرأة ة، ممثلة ماريس جيومند السيد تيسب 
 فلسطي   ف 

 
احة غذاء   14:30- 30: 13 اسبر

اعات: األدوات الفاعلة األجندة : الثالثةالجلسة   وحل الب  
  تشهد هذه دور األجندة  تناقش هذه الجلسة  

  الدول الت 
 
اع وأدوات التجاوب معها وحلها ف   التعاط  مع الب  

 
ف

حها    تقب 
اعات. كما تتناول هذه الجلسة االنتقال من أوقات األزمات إل السالم باإلشارة إل اإلجراءات الت  الب  

  هذا السياق
 
  دعم مسارات السالم. األجندة ف

 
 ، باإلضافة إل أمثلة محددة متعلقة بدور األجندة ف

 
 المتحدثون: 

 مني ، الوالعمل د. ابتهاج الكمال، وزيرة الشؤون االجتماعيةمعال   -
 معال  السيدة لينا الشيخ محجوب، وزيرة العمل والتنمية االجتماعية، السودان -
 الهيئة السورية لشؤون األشة والسكانرئيس محمد أكرم القش، د. السيد  -
   قضايا وحدة رئيسة  عفاف عمر، د.  السيدة -

قوة األمم المتحدة المؤقتة   النوع االجتماع  ف 
  لبنان 

 ف 
 
 : ، السيدة تيسب  يام صفب    الجامعة اللبنانية االمريكية  المعهد العرن   للمرأةمديرة مب 

 ف 
 

14:30  – 16:30   

ين  8، الجمعة /نوفمب  تشر ي
 2019الثان 

 مداخالت الدول األعضاءالجلسة الرابعة: 
امها بالتجاوب مع أجندة المرأة واألمن والسالم بمناسبة    تتيح هذه الجلسة مساحة للدول األعضاء لتجديد الب  

ين سنة منذ القرار    األجندة ضمن  1325الذكرة لعشر
، وكذلك توضيح أولويات عملهم المستقبىل  للدفع ف 

وستشمل كل مداخلة القضايا الثالث   جهود ترسيخ السالم ودعم المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة. 
 التالية: 

ام بالتجاوب مع أجندة  -  المرأة واألمن والسالمتجديد االلب  
 مع األجندة   -

ً
  يتم اتخاذها تجاوبا

 وصف لإلجراءات العملية الت 
 لقيسا النتائج عن هذه اإلجراءات  -

ً
 التطرق لألدوات المتبعة وطنيا

 

 :  جنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة سلم النمس، األمي   العام للالسيدة  تيسب 
 

9:00  –  11:00 

احة قهوة   اسبر
 

11:00  – 11:30 

 الخامسة: تشي    ع تنفيذ أجندة المرأة واألمن والسالم الجلسة 
 من القضايا المتعلقة بتنفيذ أجندة

ً
المرأة واألمن والسالم، مثل األدوار المنوطة    تستعرض هذه الجلسة عددا

  ،
ً
بالمؤسسات، قضايا التمويل، الربط بي   أجندة المرأة واألمن والسالم وأطر التنمية المتفق عليها دوليا

 والروابط بي   اإلجراءات التنفيذية ضمن أطر األمن والسالم وأطر المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة. 
 

 المتحدثون: 

ين أبالسيدة  -    1325رئيسة فريق خطة  ، شاكر  و مب 
 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةف 

، رئيسة مكتب السيدة  -   الخليج العرن   اتصال د. موزة الشح 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

يك مدير السارة بخاري، السيدة  - ق األوسط وشمال أفريقيا، تحالف النساء ل  الشر نامج الشر ب 
 والحرية   الدول  للسالم

   مها عوض،السيدة  -
 ، اليمن مؤسسة وجود لألمن اإلنسان 

 

 :   اإلسكوا ريدان السقاف، السيد د.  تيسب 
 مركز المرأة ف 

 

11:30  – 13:30 



احة غذاء   14:30 –  13:30 اسبر
ين سنة والنظر إىل المستقبل 1325القرار  : السادسةالجلسة  ي عشر

 
 ف

ئل والمناقشات من مختلف الجلسات، مع التأكيد عىل الجهود بأهم الرسا تشمل هذه الجلسة تذكب  
  الدفع بأجندة المرأة واألمن والسالم.  

 
 ف
ً
  قدما

 المطلوبة للمض 
 

 :   اإلسكواالسيدة تيسب 
   ندى دروزة، مركز المرأة ف 

 

14:30  – 16:00 

 16:00 الختتاما 

 

 

 
 لمكان والزمان والتسجيل  ا 
  المؤتمر عقد ي

 
   8و  7 يوم   خالل ندمارك، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، ال فندق ف

ين الثان    تمام 2019 نوفمب  / تشر
 
. يبدأ التسجيل ف

 .
ً
 الساعة الثامنة والنصف صباحا

، عمان، هاتف:   ، منطقة العبدل   بن عىل 
يف حسي    + 96265607100عنوان الفندق: شارع الشر

  
 السفر 

يد   ان ونفقات السفر للمشاركي   والمشاركات، ويرج  إرسال نسخة ملونة من جواز السفر بالب  ستتحمل األمانة التنفيذية حجوزات الطب 
  مع العنوان الشخض  للمشاركة/للمشارك إ 

ون      كارال موىسل السيدة  اإللكب 
ون  يد اإللكب  حت  يتست  لنا إصدار     Moussa1@un.org   عىل الب 

ونية لكم.   ها من اإلجراءات اإلدارية. وستعمل اإلسكوا عىل إرسال تذاكر السفر اإللكب   تذاكر السفر وغب 
 

اء تذاكر السفر )يرج    ( عدم شر
 

ا  ويطلب من 
ً
  تناسبهم لالنتقال من المطار إل موقع السكن وانعقاد الورشة والعكس، وستدفع اإلسكوا مبلغ

تيبات الت  المشاركي   وضع الب 
 لتغطية نفقات االنتقال من وإل المطار. 

ً
 مقطوعا

 
 بدل اإلقامة اليومي 

ة انعقاد   مع أنظمة األمم المتحدة المرعية. ويغط   ستقوم اإلسكوا بتقديم مبلغ مال  لكل مشارك/مشاركة كبدل يوم  خالل فب 
ً
الورشة، تماشيا

ح اإلسكوا أن يوم المشاركون والمشاركات بحجز  يات باإلضافة إل مبلغ مال  لتغطية تكاليف التنقالت. وتقب 
إقامتهم   البدل اليوم  اإلقامة والنبر

  أحد فنادق 
  فندق الندماركف 

تيبات الالمة لتوفب  اإلقامة بسعر ، حيث اتخذت األمانة التنفيذية عمان أو ف 
دوالر   115يبدأ من  مخفضالب 

ة ي امريك  لليلة الواحدة للغرفة المفردة.    الفندق مباشر
من خالل  مكن للمشاركي   االتصال بقسم الحجوزات ف 

; reservations@landmarkamman.com    اجتماع اإلسكوا للحصول للحجز حسب  
رغبتهم، واإلشارة إل انهم يشاركون ف 

 عىل السعر المخفض.  
  

ة مع الفندق    قبل المغادرة.  يرج  من كل مشارك/مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامة والنفقات األخرى مباشر
  

  اليوم األول من 
 مع إجراءات اإلدارة المتبعة يرج  إحضار ما يىل  ف 

ً
 الورشة: ولتتمكن اإلسكوا من دفع البدل اليوم  والنفقات األخرى وانسجاما

 جواز السفر؛   •

 ؛  (boarding pass) بطاقة ركوب الطائرة األصلية  •

  (. إن وجدت. )إيصاالت عبور الجش  •
 
ي للمؤتمر:  

ون   الموقع االلكبر

-security-and-peace-women-conference-level-https://www.unescwa.org/events/high
gaps-addressing-and-progress-measuring 

  

mailto:Moussa1@un.org
mailto:reservations@landmarkamman.com
https://www.unescwa.org/events/high-level-conference-women-peace-and-security-measuring-progress-and-addressing-gaps
https://www.unescwa.org/events/high-level-conference-women-peace-and-security-measuring-progress-and-addressing-gaps


High-level Conference on: 
SCR1325@20: Gauging Progress and Addressing the Gaps 

Landmark Hotel Amman, 7, 8 November 2019 
 

Agenda 
 

Thursday, 7 November 2019 
8:30 – 9:00 Registration 
9:00 – 9:30 Opening session 

High-level keynote speakers will give a warm welcome to conference participants, and speak 
about the importance of the Women, Peace, and Security agenda to overcome dual gender 
equality and peace and security challenges.  
 
Dr. Mehrinaz ElAwady, Director of the ESCWA Centre for Women  
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women (Recorded Message) 
Amb. Dr. Haifa Abu Ghazaleh, Assistant Secretary-General - Head of Social Affairs Sector- 
League of Arab States 

9:30 – 11:30 Session 1| The State of the Women, Peace, and Security in the Arab Region 

This session sets the tone for the conference, reflecting on the key trends in the region on 
gender equality and peace and security since the year 2000. It will also draw parallels with the 
evolution and relevance of the WPS agenda to reiterate its increasing relevance and centrality 
for the Arab States region in particular.  
 
Speakers: 
Amb. Dr. Haifa Abu Ghazaleh, Assistant Secretary-General - Head of Social Affairs Sector- 
League of Arab States 
H.E. Dr. Amal Hammad, Minister of Women’s Affairs, Palestine 
H.E. Nazeiha ElObaidi, Minister for Women, Family, Childhood, and Elderly, Tunisia 
Dr. Salma AlNims, Secretary-General of the Jordanian National Committee for Women 
 
Moderator: Dr. Mehrinaz ElAwady, Director, ESCWA Centre for Women  
 

Special Segment: Launch of the Women, Peace, and Security Index 
Dr. Jeni Klugman, Georgetown Institute for Women Peace and Security 
 
This session will introduce the second iteration of the WPS Index for the region, as well as 
providing a reading of Status in Arab countries from a systematic and objective perspective.  
 

11:30 – 11:50  Break 
11:50 – 13:30 Session 2| WPS and Sustaining Peace: Understanding the Opportunity Cost 
 This session focuses on the WPS Agenda’s value-added contributions to reinforcing the 

foundations of peace and strengthening stability and security, moving from negative peace to 
durable peace and just societies. It will also explore linkages between the WPS and Sustaining 
Peace Agendas and provide specific examples on the usefulness of the agenda in the context 
of peace and stability. 
 
 
Speakers: 



Dr. Elie Abouaoun, Regional Director for MENA, U.S. Institute for Peace 
Ms. Zahra’a Langhi, Activist and Researcher on Women, Peace, and Security 
H.E. Minister plenipotentiary Mahmoud Afifi, Egypt 
Ms. Mervat Rishmawi, Researcher in Human Rights 
 
Moderator: Ms. Maryse Guimond, UN Women Representative in Palestine 
 

13:30 – 14:30 Lunch 
14:30 – 16:30 Session 3| WPS and Conflict Resolution: What works? 

This session draws on the previous session but moving the emphasis to countries in-conflict 
and affected by crisis. It highlights how transitioning from conflict to peace requires actions 
that are interwoven within crises management and conflict mitigation. It will also present 
specific examples on the contributions of the agenda to peace processes.  
 
Speakers: 
H.E. Dr. Ibtihaj Al-Kamal, Minister of Social Affairs and Labour, Yemen 
H.E. Lina ElSheikh Mahjoub, Minister of Labour and Social Development, Sudan 
Dr Mohammed AlQash, Director of the Syrian Authority for Family and Population 
Dr. Afaf Omer, Chief, Gender Advisory Unit, UNIFIL  
 
Moderator: Myriam Sfeir, Arab Women Institute, Lebanese American University  

Friday, 8 November 

9:00 – 11:00 Session 4| Interventions by member States 

Towards achieving the intended objectives of the WPS agenda, this segment opens the 
space for ESCWA member States delegates to renew their commitments towards the WPS 
agenda and highlight the key priorities for action. . Each intervention will include the 
following key components: 

- Reiteration of Commitment towards the WPS Agenda 
- Description of key actions implemented in response to the agenda 
- Highlighting key instruments for measurement of progress 

 
Moderator: Dr. Salma AlNims, Secretary-General of the Jordanian National Committee for 
Women 
 

11:00 – 11:30 Break 
11:30 – 13:30 Session 5| Accelerating the Implementation of the WPS Agenda 

This session discusses a number of key considerations in the implementation of the WPS 
agenda, particularly the role of institutions, financing, linking the WPS agenda within the 
broader internationally-agreed development frameworks, and the interlinks between 
gender equality and peace and security within national responses. 
 
Speakers:  
Ms. Mirine Abi Chaker, National Commission for Lebanese Women 
Dr. Mouza AlShehhi, Head, UN Women Liaison Office to the Arab Gulf 
Ms. Sarah Boukhary, Co-director, MENA Programme, WILPF 
Ms. Maha Awad, Wojoud Foundation for Development, Yemen 
 
Moderator:  Dr. Raidan AlSAQQAF, Social Affairs Officer, UNESCWA 

 



13:30 – 14:30 Lunch 
 

14:30 – 16:30 Session 6| SCR1325@20: Looking into the future 

This session provides a summary of the key messages from each session, highlighting key 
conclusions, recommendations, and next steps.  
 
Moderator: Ms. Nada Darwazah, Chief- Gender Equality Section, UNESCWA 
 

16:30  Closing  
 


