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 للعمل بيروت نداء بإطالق واألمن والسالم المرأة حول الدولي المؤتمر اختتما واإلسكوا LAU جامعة

 14:81 الساعة 6112 آب 11 الخميس

 في عقد الذي ،"العربية المنطقة أعمال جدول على واألمن والسالم المرأة أولوية رفع نحو" الدولي المؤتمر اختتم - وطنية

 األمم ولجنة LAU األميركية - اللبنانية للجامعة التابع العربي العالم في النسائية الدراسات معهد ونظمه" كومودور" فندق

 والمساواة الجندر عن للمعلومات الدانماركي المركز مع بالتعاون ،"اإلسكوا" آسيا لغرب ةواالجتماعي االقتصادية المتحدة

 ".للعمل بيروت" نداء بإطالق أعماله والتنوع،

 وصناع المدني والمجتمع العربية الدول وجامعة المتحدة واألمم العربية الدول يحث النداء هذا" أن" اإلسكوا"ل بيان وأفاد

 استحداث على للحث منتدى شكل المؤتمر" أن إلى الفتا ،"وتحقيقها بموجبها والعمل توصياته تبني لىع السياسات ومطبقي

 هذا في المستفادة والدروس الخبرات وتبادل المنطقة في السالم عمليات في النساء إلشراك جديدة مساحة وإنشاء جديد فكر

 ".اإلطار

 إلى ويتطرق العنف، من للمرأة الفعالة والحماية السالم ثقافة يعزز جديد جبنموذ نادوا المؤتمر في المشاركين" أن إلى وأشار

 تجارب توثيق الموضوع هذا يشمل أن ضرورة" مؤكدا ،"السياسي والقمع المتطرف الديني والخطاب المتطرف العنف قضايا

 ".العنف دورات وفي السالم بناء عمليات في ينخرطن اللواتي النساء وتجارب والحرب، السالم في النساء

 الحرب، أوقات في المهيمن النموذج باعتبارها العسكرية الذكورية حول المعرفة نشر"ب البيان، بحسب المشاركون، وأوصى

 واألمن والسالم المرأة قضايا في الرجال إشراك وكيفية السالم، وبناء النزاع سياسات في الجنسين بين الفجوة إلى إضافة

 ".الجنسين بين ما والعدالة المساواة عن نومدافعي حلفاء باعتبارهم

 الجهات ومنهم تقليديين، وغير تقليديين شركاء تشمل كي األطراف المتعددة الشراكات ودعم تعزيز" إلى أيضا ودعوا

 ".والتسامح السالم إنجازات تعزيز اجل من الخاص والقطاع الفاعلة السياسية غير والجهات واإلعالم األكاديمية

 المنطقة في واألمن والسالم المرأة قضايا حول الحاصل النقاش إلثراء فرصة شكلت المؤتمر مباحثات" أن نالبيا ورأى

 في السالم بناء عمليات في العربية المرأة مشاركة تعزيز أمام المتاحة الفرص على التركيز مع نطاقه وتوسيع العربية

 تواجهها التي والعقبات تحصدها التي والنجاحات العربية البلدان من عدد في السالم بناء عمليات في المرأة ودور المنطقة،

  ". المستقبلية اآلفاق إلى إضافة التجارب، هذه من المستفادة والدروس

 news/239161/LAU-leb.gov.lb/ar/show-http://nna 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/239161/LAU


 

 لحمايتها نموذج: «والسالم المرأة» مؤتمر اختتام

 ،«العربية المنطقة أعمال جدول على واألمن والسالم المرأة أولوية رفع نحو» بعنوان ، الدولي المؤتمر اختتم

 العربية الدول يحث   الذي للعمل بيروت نداء بإطالق واألمن، والسالم المرأة حول إقليمية مناقشات سياق في يأتي والذي

 بموجبها والعمل توصياته تبني على السياسات ومطب قي القرار وصناع المدني والمجتمع العربية الدول وجامعة المتحدة واألمم

 وتبادل المنطقة في السالم عمليات في النساء إلشراك جديدة مساحة وإنشاء جديد فكر   استحداث على التشديد تم حيث وتحقيقها

 .اإلطار هذا في المستفادة والدروس الخبرات

 من» انه معتبرين ،»العنف من للمرأة الفعالة والحماية السالم ثقافة يعزز جديد بنموذج» المؤتمر في المشاركون ونادى

 دورات وفي السالم بناء عمليات في ينخرطن اللواتي النساء وتجارب والحرب، السالم في النساء تجارب توثيق الضروري

 .»العنف

 بين الفجوة إلى باإلضافة الحرب، أوقات في المهيمن النموذج باعتبارها العسكرية الذكورية حول المعرفة بنشر»  وأوصوا

 ومدافعين حلفاء باعتبارهم واألمن والسالم المرأة قضايا في الرجال إشراك وكيفية السالم، وبناء النزاع سياسات في الجنسين

 تقليديين شركاء تشمل كي األطراف المتعددة الشراكات ودعم تعزيز» إلى داعين ،»الجنسين بين ما والعدالة المساواة عن

 إنجازات تعزيز اجل من الخاص والقطاع الفاعلة السياسية غير والجهات واإلعالم األكاديمية الجهات ومنهم تقليديين وغير

 . »والتسامح السالم

 أيام ثالثة مدى على استمر الذي ،«العربية األجندة على واألمن والسالم المرأة قضايا أولوية رفع نحو» مؤتمر ان الى اشارة

 االقتصادية المتحدة األمم ولجنة األميركية اللبنانية للجامعة التابع العربي العالم في النسائية الدراسات معهد نظمه قد

 فندق في والتنوع، والمساواة الجندر عن للمعلومات الدانماركي المركز مع بالتعاون( اإلسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية

 المدني المجتمع ممثلي من وغيرهم العالية الخبرات أصحاب من وأكاديميا   خبيرا   81 من أكثر فيه وشارك. بيروت الكومودور

 مجلس قرار يشمل والذي واألمن والسالم المرأة أعمال جدول عليه ينطوي ما لمناقشة بلدا   11 من المتحدة واألمم والحكومات

 من وغيرها المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 21 رقم والتوصية له الالحقة والقرارات ،1261 األمن

 .الدولية االلتزامات

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=713443 

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=713443


 

 للعمل بيروت نداء بإطالق واألمن والسالم المرأة حول الدولي المؤتمر اختتما واإلسكوا LAU جامعة

 

 on August 11, 2016 أعمال جدول على واألمن والسالم المرأة أولوية رفع نحو“ الدولي المؤتمر اختتم – وطنية 

 – اللبنانية للجامعة التابع العربي العالم في النسائية الدراسات معهد ونظمه ”كومودور“ فندق في عقد الذي ،”العربية المنطقة

 الدانماركي المركز مع بالتعاون ،”اإلسكوا“ آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم ولجنة LAU األميركية

 . ”للعمل بيروت“ نداء بإطالق أعماله والتنوع، والمساواة الجندر عن للمعلومات

 وصناع المدني والمجتمع العربية الدول وجامعة المتحدة واألمم العربية الدول يحث النداء هذا“ أن ”اإلسكوا”ل بيان وأفاد

 استحداث على للحث منتدى شكل المؤتمر“ أن إلى الفتا ،”وتحقيقها بموجبها والعمل توصياته تبني على السياسات ومطبقي

 هذا في المستفادة والدروس الخبرات وتبادل المنطقة في السالم عمليات في النساء إلشراك جديدة مساحة وإنشاء جديد فكر

 العنف، من للمرأة الفعالة والحماية السالم ثقافة يعزز جديد بنموذج نادوا المؤتمر في المشاركين“ أن إلى وأشار. ”اإلطار

 الموضوع هذا يشمل أن ضرورة“ مؤكدا ،”السياسي والقمع المتطرف الديني والخطاب المتطرف العنف قضايا إلى ويتطرق

 . ”العنف دورات وفي السالم بناء عمليات في ينخرطن اللواتي النساء وتجارب والحرب، السالم في النساء تجارب توثيق

 الحرب، أوقات في المهيمن النموذج باعتبارها العسكرية الذكورية حول المعرفة نشر”ب البيان، بحسب المشاركون، وأوصى

 واألمن والسالم المرأة قضايا في الرجال إشراك وكيفية السالم، وبناء النزاع سياسات في الجنسين بين الفجوة إلى إضافة

 . ”الجنسين بين ما والعدالة المساواة عن ومدافعين حلفاء باعتبارهم

 الجهات ومنهم تقليديين، وغير تقليديين شركاء تشمل كي األطراف المتعددة الشراكات ودعم تعزيز“ إلى أيضا ودعوا

 . ”والتسامح السالم إنجازات تعزيز اجل من الخاص والقطاع علةالفا السياسية غير والجهات واإلعالم األكاديمية

 المنطقة في واألمن والسالم المرأة قضايا حول الحاصل النقاش إلثراء فرصة شكلت المؤتمر مباحثات“ أن البيان ورأى

 في السالم بناء عمليات في العربية المرأة مشاركة تعزيز أمام المتاحة الفرص على التركيز مع نطاقه وتوسيع العربية

 تواجهها التي والعقبات تحصدها التي والنجاحات العربية البلدان من عدد في السالم بناء عمليات في المرأة ودور المنطقة،

 .”المستقبلية اآلفاق إلى إضافة التجارب، هذه من المستفادة والدروس

 

 Cedar|  للعمل بيروت نداء بإطالق واألمن والسالم المرأة حول الدولي المؤتمر اختتما واإلسكوا LAU جامعة: المصدر
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