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 االسكوا مع بالتعاون العربية األجندة على واألمن والسالم المرأة قضايا أولوية رفع رمؤتم افتتاح

 68:00 الساعة 6802 آب 80 اإلثنين

 واألمن والسالم المرأة قضايا أولوية رفع نحو" الدولي المؤتمر أعمال بيروت، -" كومودور" فندق في اليوم افتتحت - وطنية

 حتى ويستمر األميركية - اللبنانية للجامعة التابع العربي العالم في النسائية الدراسات معهد ينظمه الذي ،"العربية األجندة على

 عن للمعلومات الدانماركي والمركز ،"اإلسكوا" آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون األربعاء،

 .والتنوع والمساواة الجندر

 خبراء إلى إضافة عربيا، بلدا 00 من الحكومية غير والمنظمات الحكومية الوكاالت يمثلون متحدثون المؤتمر في وشارك

 . ومعنيين العالية الخبرات أصحاب من وأكاديميين

  جبرا

 تعليمية مؤسسة األميركية - اللبنانية الجامعة إن: "فيها قال كلمة جبرا جوزيف األميركية - اللبنانية الجامعة رئيس وألقى

 جدول يتضمنها التي الجنسين بين المساواة مبادىء بالتالي تشارك المؤسسة هذه وإن المرأة، تعليم أجل من امرأة أسستها

 ".واألمن والسالم المرأة أعمال

 واألمم ،0261 للقرار المتحدة األمم في االمن مجلس إقرار مع ،6888 عام منذ زخما تجمع بدأت القضايا هذه إن: "أضاف

 بسبب بالغة أهمية اكتسب 0261 فالقرار القضايا، هذه حول القرارات من عددا ،6801و 6888 عامي بين أصدرت المتحدة

 تنفيذ األمن مجلس مطالبة مع العربية المنطقة وصل الزخم وهذا والحماية، والوقاية المشاركة وهي عليها يقوم التي العناصر

 ".القرارات هذه

 هذا في الرجال يفعله ما وحول المرأة قضايا حول الوعي نشر ميدان في فاعلة األميركية - اللبنانية الجامعة إن: "وتابع

 ".الصدد

 رافع أبي

 قضايا تقدم مراجعة إليه توصلت" عما رافع أبي لينا العربي العالم في النسائية الدراسات معهد مديرة تحدثت جهته، ومن

 ما للموضوع، شامل معياري إطار وجود رغم: "وقالت ،"0261 القرار صدور على عاما 01 بعد واألمن والسالم المرأة

 ".السالم عمليات في المرأة انخراط زيادة مجال في كافيا تقدما نحرز لم ،6888 عام ومنذ. تطبيقه في متأخرين زلنا

 األعمال جدول" أن إلى الفتة ،"واألمن والسالم المرأة األعمال جدول جوانب كل في المرأة تمثيل كفاية عدم" على وشددت

 في المرأة مشاركة إن: "وقالت ،"الجنسين بين المساواة سيما ال الحساسة، القضايا كل على تحل لعنة فهذه التمويل، ينقصه

 ".اإلنسان حقوق من جزءا تعد واألمن السالم

 المساواة، لعدم حد وضع أجل من وزخما دوليا التزاما تشهد التي الفترة هذه في تاريخية فرصة العربي للعالم: "أضافت

 ".المرأة مع الدولة تعامل كيفية هو ما بقدر الحكومة نوع أو الثروة ليس ما بلد في السالم مؤشر أن أظهرت فالدراسات

 المرأة قضايا في شهادات تقدم أصبحت التي األكاديمية األوساط سيما ال الموضوع، هذا في األطراف كل دور" وأكدت

 ".األميركية - اللبنانية الجامعة إلى بالنسبة الحال هي كما القضايا، لهذه ومراكز معاهد وتنشىء واألمنـ والسالم



 ".أشكاله كل وفي مكان كل في العنف لتطبيع نهاية"ب وطالبت

 العوضي

 خالل من خالصات ثالثة إلى توصلت اإلسكوا إن: "العوضي مهريناز اإلسكوا في المرأة مركز مدير نائبة قالت وبدورها،

 ".عاما 01 بعد المراجعة مسار إطار في العربية البلدان مع تعاملها

 في المرأة كون إن وثانيا،. وقاية خطة في االستثمار خالل من الكثير نجني أن يمكن أنه نؤكد أن نستطيع أوال،: "أضافت

 ترتبط السالم عمليات في الفاعلة المرأة مشاركة أن الدالئل من الكثير وتظهر. السالم أجل من ضروري أمر هو قيادية مراكز

 خطط تطوير أن تبين التجربة خالل من وثالثا،. استمراريتها وبفرص ونوعيتها، السالم اتفاقيات باستدامة مباشرا ارتباطا

 ". األمنو والسالم المرأة أعمال بجدول النهوض صلب في يدخل أمر وطنية عمل

 كريستيانسن

 المركز، عن كريستيانسن كوني والتنوع والمساواة الجندر عن للمعلومات الدانماركي المركز في المستشارين كبيرة وتحدثت

 ".العالم أنحاء وكل الدانمارك في والتنوع المساواة ملؤه حر لمجتمع رؤية وفق يسير إنه: "فقالت

 

 أجل من األوسط الشرق في االجتماعي والنوع المرأة بقضايا العاملة المنظمات مع شراكات يؤسس المركز" أن إلى وأشارت

 يحتاج العربي العالم في المرأة إن: "وقالت ،"واالجتماعية االقتصادية الحياة في المرأة مشاركة ودعم القضايا بهذه النهوض

 ".السالم بناء عمليات في الرجل مشاركة إلى تحتاج أنها كما. النزاع حاالت في أفضل حماية إلى

 من المرأة إشراك الضروري من: "وقالت ،"العالم أنحاء كل في واألمن السالم عمليات في المرأة تمثيل قلة" إلى وتطرقت

 ". االمد وطويل مستدام سالم ضمان أجل
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  السالم بناء في العربية المرأة انخراط زيادة إلى يدعو واألمن المرأة حول مؤتمر

  80/80/6802:  التاريخ

( العربية األجندة على واألمن والسالم المرأة قضايا أولوية رفع نحو) مؤتمر في مشاركون اكد --( كونا) 0 - 0 - بيروت

 والية القيادية المراكز في تمثيلها تعزيز عبر السالم بناء عمليات في العربية المرأة انخراط زيادة ضرورة االثنين اليوم

 .القرار صناعة

 في العوضي مهريناز( اسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة في المرأة مركز مدير نائبة وقالت

 المرأة مشاركة أن إلى مشيرة" السالم أجل من ضروري أمر" قيادية مراكز في المرأة وجود ان للمؤتمر االفتتاحية الجلسة

 .استمراريتها وفرص ونوعيتها السالم اتفاقيات باستدامة مباشرا ارتباطا يرتبط السالم عمليات في الفاعلة

 أن أظهرت 6888 عام في 0261 رقم الدولي للقرار األمن مجلس إقرار منذ العربية الدول مع( اسكوا) تجربة إن وأضافت

 عن الناتجة االيجابيات أهمية مؤكدة واألمن والسالم المرأة أعمال بجدول النهوض صلب في يدخل يةوطن عمل خطط تطوير

 .الوقاية خطط في االستثمار

 زيادة مجال في كاف تقدم احراز يتم لم انه رافع أبي لينا العربي العالم في النسائية الدراسات معهد مديرة اعتبرت ناحيتها من

 كافة في المرأة تمثيل كفاية عدم على مشددة 0261 القرار صدور على عاما 01 بعد السالم عمليات في المرأة انخراط

 .واألمن والسالم المرأة األعمال جدول جوانب

 الى مشيرة" المساواة لعدم حد وضع أجل من الفترة هذه في تاريخية فرصة أمام العربي العالم" إن كلمتها في رافع ابي وقالت

 .المرأة مع الدولة تعامل بكيفية مباشرة بصورة يرتبط ما بلد في السالم مؤشر ان اظهرت األخيرة الدراسات

 إن كريستيانسن كوني( والتنوع والمساواة الجندر عن للمعلومات الدانماركي المركز) في المستشارين كبيرة قالت جانبها من

 .السالم بناء عمليات في المشاركة زيادة وكذلك النزاع حاالت في أفضل حماية إلى بحاجة العربي العالم في المرأة

 في المراة تمثيل قلة الى مشيرة االمد وطويل مستدام سالم ضمان اجل من المراة اشراك زيادة ضرورة كريستيانسن واكدت

 .العالم أنحاء كافة في بل فقط العربي العالم في ليس واألمن السالم عمليات



 المؤتمر في وأكاديميين خبراء الى اضافة عربيا بلدا 00 من حكومية غير ومنظمات حكومية مؤسسات عن ممثلون ويشارك

 الجندر عن للمعلومات الدانماركي المركز)و( اسكوا) مع بالتعاون العربي العالم في النسائية الدراسات معهد ينظمه الذي

 .(والتنوع والمساواة

 عمليات في المرأة دور موضوع وكذلك واألمن والسالم المرأة أعمال جدول مع التعاطي في المؤسسات دور المؤتمر ويناقش

 .التجارب هذه من المستفادة والدروس تواجهها التي والعقبات تحصدها التي والنجاحات العربية البلدان من عدد في السالم بناء

 المتكافئة المرأة مشاركة أهمية" على يشدد الذي 0261 رقم القرار 6888 عام في اصدر الدولي االمن مجلس ان يذكر

 م م ا/  م س و( النهاية".)السالم وحفظ السالم وبناء السالم مفاوضات وفي لها حل وإيجاد المنازعات نشوب منع في والكاملة

 http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2517511&Language=ar 
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 الكومودور في" العربية األجندة على واألمن والسالم المرأة قضايا أولوية رفع نحو"

   80/80/6802 

 الدانماركي والمركز" اإلسكوا" مع بالتعاون األميركية اللبنانية للجامعة التابع العربي العالم في النسائية الدراسات معهد أقام

 األجندة على واألمن والسالم لمرأةا قضايا أولوية رفع نحو" بعنوان دوليا   مؤتمرا   والتنوع والمساواة الجندر عن للمعلومات

 .بيروت في الكومودور فندق في ،"العربية

 التركيز مع نطاقه وتوسيع العربية المنطقة في واألمن والسالم المرأة قضايا حول الحاصل النقاش إثراء إلى المؤتمر يهدف

 المتاحة الفرص الى باإلضافة. اإلطار هذا في الدولية باألجندة وااللتزام المواضيع هذه مع التعاطي في المؤسسات دور على

 .المنطقة في السالم بناء عمليات في العربية المرأة مشاركة تعزيز أمام

 السالم في المرأة بمشاركة ونوهت الرجل، مع المساواة وضرورة المرأة حقوق على اإلفتتاحية الجلسة في الكلمات وشددت

 .واألمن

 جدول مع التعاطي يخص   ما في بها المناطة والمهام المؤسسات مختلف أدوار ، أيام ثالثة لمدة  يستمر الذي المؤتمر، ويتناول

 العربية البلدان من عدد في السالم بناء عمليات في المرأة دور موضوع النقاشات تشمل كما. واألمن والسالم المرأة أعمال

 .المستقبلية اآلفاق إلى باإلضافة التجارب هذه من المستفادة والدروس تواجهها التي والعقبات تحصدها التي والنجاحات

 

http://www.almustaqbal.org/node/56806 
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 رفع أولوية قضايا المرأة والسالم واألمن على األجندة العربية

 

05/08/2016 21:28:00 

   :حجم الخط

 

ز والمرك( اإلسكوا)تبحثه الجامعة اللبنانية األميركية بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 الدانماركي للمعلومات

 2112أغسطس /آب 5 بيروت،: شبكة بيئة ابوظبي

م معهد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية األميركية بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية  ينظ 

والمركز الدانماركي للمعلومات عن الجندر والمساواة والتنوع مؤتمرا  دوليا  بعنوان ( اإلسكوا)واالجتماعية لغرب آسيا 

في فندق  6802أغسطس /آب 08إلى  0، من "المرأة والسالم واألمن على األجندة العربيةرفع أولوية قضايا  نحو"

 .الكومودور، بيروت

من مبنى كلية عدنان قصار  013أغسطس في القاعة /آب 8من صباح يوم االثنين  0:11وُيفتتح المؤتمر في تمام الساعة 

 .إلدارة األعمال في الجامعة اللبنانية األميركية، على أن يكمل أعماله في فندق الكومودور

بلدا  عربيا ، باإلضافة إلى خبراء  00الحكومية من ويشارك في المؤتمر متحدثون يمث لون الوكاالت الحكومية والمنظمات غير 

 .وأكاديميين من أصحاب الخبرات العالية وغيرهم من المعنيين
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ويهدف المؤتمر إلى إثراء النقاش الحاصل حول قضايا المرأة والسالم واألمن في المنطقة العربية وتوسيع نطاقه مع التركيز 

كما يناقش المؤتمر الفرص . في هذا اإلطار وااللتزام باألجندة الدولية اضيععلى دور المؤسسات في التعاطي مع هذه المو

 .المتاحة أمام تعزيز مشاركة المرأة العربية في عمليات بناء السالم في المنطقة

ويتناول المؤتمر على مدى ثالثة أيام أدوار مختلف المؤسسات والمهام المناطة بها في ما يخص  التعاطي مع جدول أعمال 

كما تشمل النقاشات موضوع دور المرأة في عمليات بناء السالم في عدد من البلدان العربية . لمرأة والسالم واألمنا

 .والنجاحات التي تحصدها والعقبات التي تواجهها والدروس المستفادة من هذه التجارب باإلضافة إلى اآلفاق المستقبلية

 08من بعد ظهر يوم األربعاء  6:28اإلعالن عنها في تمام الساعة  وُيختتم االجتماع بمجموعة من التوصيات يتم   

   .في قاعة االحتفاالت الكبرى في فندق الكومودور 6802أغسطس /آب
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