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 للجنة المرأة العربية الدورة الأربعون تقرير 

  65والاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للجنة وضع المرأة د.

   ____________________________ 
 

 :مقدمة

إدارة المرأة واألسرة والطفولة اجتماع الدورة األربعون للجنة المرأة  /نظم قطاع الشؤون االجتماعية
برئاسة جمهورية جيبوتي واالجتماع اإلقليمي العربي التحضيري على المستوى الوزاري العربية 

والذي يعقد على هامش لجنة المرأة العربية، وذلك يومي  65للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة د.
بع وزراء سو دولة عربية،  سبعة عشربمشاركة  الرقمية،عبر المنصة  2021فبراير  11و 10
عن  وممثلي الدول العربية المرأة فيلآلليات الوطنية المعنية بشؤون رؤوساء  خمسةوزيرات و و 

من األمم المتحدة للمرأة ، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنظمات اإلقليمية 
 .والسادة الخبراء )مرفق جدول المشاركين(حدة للسكان  و توصندوق األمم الم

 10/2/2021(، األربعاء 65العربي التحضيري للجنة وضع المرأة )د.أواًل: االجتماع اإلقليمي 

، األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون د.هيفاء أبوغزالة  /افتتحت السيدة السفيرة  -
 باألمم المتحدةاالجتماع اإلقليمي العربي التحضيري للجنة وضع المرأة " أعمال -االجتماعية

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة  جتماع لجنة المرأة العربيةا على هامشوالذي يعقد " 65د.
صنع القرار   "الرئيسي للجنة وضع المرأة باألمم لهذا العام حول مناقشة الموضوع ل، للمرأة 

 ،"والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة، والقضاء على جميع أشكال العنف
أطر العمل الدولية واإلقليمية ذات الصلة بالموضوع وتطرقت السيدة السفيرة في كلمتها إلى 

 إلى أولويات المنطقة العربية في هذا السياق.الرئيسي للجنة وضع المرأة لهذا العام ، و 
 )مرفق(

األمين العام لمجلس شؤون األسرة بالمملكة العربية  -هال التويجري  /سعادة الدكتورةقامت و   -
 كلمة خالل الجلسة االفتتاحيةبإلقاء  ( للجنة المرأة العربية39ورئيس الدورة ) السعودية
تنسيق للموقف االجتماع العربي التحضيري من  أهمية ما يهدف إليه إلىخاللها  تطرقت
وتحديد األولويات نحو القضايا التي تطرح على المستوى الدولي، ولمناقشة  العربي
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السياسات و  التجارب الناجحة عكستالتحديات الي واجهت والزالت تواجه المرأة العربية و 
وقامت المملكة  ،19-التي انتهجتها الدول األعضاء خاصة خالل جائحة كوفيدالفاعلة 

 .(ق)مرفة إلى جمهورية جيبوتي العربية السعودية بتسليم الرئاس
كلمة  وزيرة المرأة واألسرة بجمهورية جيبوتي -مؤمنة حميد حسن /معالي الوزيرة وألقت  -

بصفتها رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية، وأعربت خاللها عن ترحيب  افتتاحية
 ظروف من ذلكوحد تمنى عقدها بجمهورية جيبوتي تلي كانت جيبوتي باستضافة اللجنة وا

 .والتنسيق ، وتقدمت لألمانة العامة بالشكر على حسن التنظيم19-انتشار فيروس كوفيد
المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة  -سوزان ميخائيل /تناولت الكلمة بعد ذلك السيدة  -

االجتماع اإلقليمي العربي  القائمة بين المنظومتين من خالل تنظيمالشراكة في إطار  للمرأة،
لجنة وضع المرأة باألمم التحضيرات  نطاقسنويًا بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة في 

 .المتحدة
( 65حول الموضوعات ذات األولوية في أعمال الدورة ) عمل الجلسة االفتتاحية جلسة تلى -

  :عروض من كل منتقديم  تضمنت،  للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة
a)  ( 65الموضوعات ذات األولوية في أعمال الدورة ) حول " هيئة األمم المتحدة للمرأة

سيمون إليسولووش أولونيا  /بتقديمه السيدة " قامتللجنة وضع المرأة باألمم المتحدة
 ، هيئة األمم المتحدة للمرأة بمستشارة السياسات اإلقليمية 

b) مديرة إدارة المرأة واألسرة  -دينا دواي /قامت الوزير مفوض مداخلة األمانة العامة
 " (65أولويات المنطقة العربية في ضوء أعمال الدورة ) حول "يها والطفولة بتقديم

 ، متطرقة إلى عدد من األولويات العربية في ضوء الموضوع الرئيسي للجنة وضع المرأة 
c) حول  العربرئيسة ائتالف البرلمانيات  -المحامية/ وفاء بني مصطفى عرض قدمته

كأحد   العنف ضد المرأة في السياسة "حملة إلنهاء العنف السياسي ضد المرأة""
كافة مرفق (  65للنقاش خالل لجنة وضع المرأة د.المجاالت الرئيسية المطروحة 

 العروض(
المسودة المحدثة من "البيان الموضوع األساسي للتوافق حول االجتماع ومن ثم تناول  -

والذي أعدته إدارة المرأة واألسرة والطفولة وفقًا العربي للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة" 
  2020وكان قد تم تعميمه على الدول األعضاء في ديسمبر  ألولويات المنطقة العربية ،
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حتى يوم انعقاد تضمن كافة المالحظات الي وردت إلى األمانة العامة لي وتم تحديثه
حتى تم التوصل لتوافق  كافة النقاط الي يتضمنها البيان مناقشة ناول االجتماعاالجتماع، وت

 .عام
االتفاقية “إعداد دعم الجهود المبذولة في "حول  من البيان العربي 1.4النقطة  وتطلبت  -

لتناقض حولها   مناقشات مطولة" العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري 
وفقًا لمقترح قدم من الجمهورية الجزائرية  اخيراوتم التوافق اآلراء حول مسار االتفاقية 

تثمين جل تدابير الدول العربية لتجسيد جهودها الرامية حول "وهو الديمقراطية الشعبية
مناهضة العنف ضد المرأة على جميع األصعدة بما فيها مناقشات إعداد أطر وآليات 

 ."فقية في هذا الصددتوا
" بتوافق 65التحضيري "البيان العربي للجنة وضع المرأة د.االجتماع هذا وصدر عن   -

من  و.خالل أعمال لجنة المرأة العربية باليوم التاليجميع الدول المشاركة، والذي تم اعتماده 
المقرر أن يتم إلقائه باسم المجموعة العربية خالل الجلسة االفتتاحية ألعمال لجنة وضع 

 .)مرفق البيان(( 65المرأة باألمم المتحدة )د.

 :11/2/2021الخميس  العربية،ثانيَا: أعمال الدورة األربعون للجنة المرأة 

ورئيس قطاع الشؤون األمين العام المساعد -د. هيفاء أبو غزالة افتتحت السيدة السفيرة  -
 هم أ  باختصار واستعرضت سيادتها ،العربيةاالجتماعية أعمال الدورة األربعون من لجنة المرأة 

 الذى ستناقش من قبل اللجنة بنود جدول األعمال 
األمين العام لمجلس شؤون األسرة بالمملكة العربية  -هال التويجري  /وقامت سعادة الدكتورةوقد  -

تطرقت خاللها إلى ما قامت به  بإلقاء كلمة ( للجنة المرأة العربية39السعودية ورئيس الدورة )
( للجنة المرأة العربية واحتضانها 39المملكة العربية السعودية من فعاليات خالل رئاستها للدورة )

، وعدد من الفعاليات الهامة برغم انتشار 2020اض عاصمة المرأة العربية لعام لفعاليات الري
  ، 19-فيروس كوفيد

رحبت فيها  وزيرة المرأة واألسرة بجمهورية جيبوتي -مؤمنة حميد حسن /معالي الوزيرةوتلتها كلمة  -
الموضوعات المدرجة على بأهمية جميع أشادت بتولي رئاسة الدورة األربعين للجنة المرأة العربية و 

 .وتطلعها ااعمل على تطبيق األنشطة لتنهض بعمل  المرأة في بالدها جدول أعمال اللجنة



  

  

 

6 

 

بشبكة اإلنترنت، وعليه تترتبط نظرًا لمشاكل تقنية  ،جمهورية جيبوتي بإدارة االجتماع وتعذر قيام
 .هذه المهمةتولت األمانة العامة 

اختياريًا ووفقًا للترتيب األبجدي للدول  كلماتها،بإلقاء المشاركة الدول العربية  ذلك توالت عقبو  -
األردنية الهاشمية، دولة  )المملكةدول عربية بإلقاء كلمات هم  ت عشرةموقد قا األعضاء،

اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
ان، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة ودالسجمهورية الشعبية، 
 مرفق الكلمات(.)المغربية( 

ممثلة في السيدة األمين العام المساعد ورئيس  هاية الجلسة االفتتاحية، قامت األمانة العامةفى نو  -
بعرض  وقامت  اإلجرائيةإقرار جدول أعمال االجتماع خالل الجلسة بقطاع الشؤون االجتماعية 

 موضوعًا مشفوعًا بمقترح للتوصية التي ستصدر بصدد الموضوع محل النقاش. 19
( و 39وفي إطار عرض البند األول حول نشاط إدارة المرأة واألسرة والطفولة ما بين الدورتين ) -

يتناول ، ائقمدته سبعة دق اإلدارةتم عرض فيلم وثائقي حول جهود ( للجنة المرأة العربية، ، 40)
في مجال التي تقوم بها إدارة المرأة واألسرة والطفولة صدارات اإلفعاليات و النشطة و أهم األ

 (.في الرابط النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية. )مرفق
باإلجماع. وفي التوافق على جميع توصيات الموضوعات المطروحة ت المناقشة و هذا وقد تم  -

 ،"االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري التوصية الخاصة "  إطار
اللجنة العربية الدائمة لحقوق االتفاقية إلى  احالةمن الدول األعضاء أن يتم  مجموعةفقد ارتأت 

رأت عددًا من الدول األعضاء بقاء االتفاقية ، بينما بصفتها جهة االختصاص اإلنسان للبت فيها
م النقاش بشكل موسع حول هذا الموضوع وتم تعلى جدول أعمال لجنة المرأة العربية، وقد 

إحالة مشروع "االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد  التوصية كالتالي: "التوافق على أن تصدر 
ة الدائمة لحقوق االنسان لدراستها والبت فيها، المرأة والفتاة والعنف األسري" إلى اللجنة العربي

وصية، ت" مع اعتراض الجمهورية اللبنانية على نص الورفعها كبند دائم عن لجنة المرأة العربية
االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة  مشروع "ومع تحفظ عام لمملكة البحرين على 

 .الصادرة عن لجنة المرأة العربية(. )مرفق التوصيات والعنف األسري"
اقرار "االستراتيجية العربية ، فقد تم مناهضة العنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحةوفي مجال  -

في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد  للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف
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 الخارجية العربعلى مستوى وزراء  عةتمهيدًا لعرضها على أعمال مجلس الجام "النساء والفتيات
 .العتمادها( 155)د.ه القادمة تفي دور 

"استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم  م إقرارتوفي مجال المرأة واألمن والسالم، فقد  -
 مستوى وزراء الخارجية العرب والتي ستعرض بدورها على مجلس الجامعة على وخطة العمل"
 .( العتمادها155في دورته )

"االستراتيجية العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في  األمانة العامة برفعوكلفت اللجنة  -
على أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي  " المقدمة من الجمهورية التونسيةالمناطق الريفية

   في دورته القادمة للنظر في اعتمادها.
 واالجتماعيد خرج االجتماع بعدد من التوصيات الهامة في مجال التمكين االقتصادي قو  -

وبرامج التعاون الدولية واإلقليمية بين األمانة العامة والجهات المعنية في مجال تمكين  والصحة
 المرأة.

" وذلك خالل 2020 "الرياض عاصمة المرأة العربية ا عنالعربية السعودية عرض المملكة متوقد -
وكذلك قدمت الجمهورية التونسية مداخلة أثناء مناقشة موضوع "عاصمة المرأة العربية" )مرفق(، 

 "االستراتيجية العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية"مناقشة بند 
 المقدمة من قبلها. 

بتقديم عروض حول الموضوعات  األعضاء عدد من الدول قامتوفي بند ما يستجد من أعمال،  -
 :اللجنةيقترحون عرضها على أعمال التي 

جهود االتحاد النسائي العام في مواجهة  دولة اإلمارات العربية المتحدة عرض حولقدمت   -1
 .19 -كوفيد

رؤية جمهورية العراق في مجال استعمال تكنولوجيا " قدمت الجمهورية العراقية عرض حول  -2
واالتصاالت في الجرائم اإلليكترونية وأثرها على تمتع النساء والفتيات بكافة المعلومات 

  .حقوقهم"

 :المداخلة ضمن وثائق االجتماع مراعاة لوقت االجتماع وهم  الدول بإرفاقعددًا من  واكتفت

 تجربة وزارة التنمية االجتماعية في المملكة األردنيةمداخلة المملكة األردنية الهاشمية حول "  -1
 كورونا.الهاشمية في الحماية االجتماعية أثناء جائحة 
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مشروع صياغة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن المقدم من دولة ليبيا حول "  والموضوع -2
 .، و"مشروع دور النساء في عمليات التفاوض والوساطة من أجل السالم"1325

الموضوع المقدم من جمهورية مصر العربية حول "النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات   -3
والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأة خالل جائحة فيروس الكورونا". )مرفق كافة الموضوعات 

 المقدمة من الدول األعضاء(.

( للجنة المرأة 41رة )تولى الجمهورية السودانية رئاسة الدو  إقراروفي نهاية االجتماع تم 
 وفقًا لما هو معمول به باألمانة العامة.العربية،

 

 

 

 

الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة باالجتماع من خالل الرابط يمكن مالحظة: 
التالي: 

https://drive.google.com/drive/folders/1APwjk4681MBZfj3uombAU-
YSVEzQjqoJ?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1APwjk4681MBZfj3uombAU-YSVEzQjqoJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1APwjk4681MBZfj3uombAU-YSVEzQjqoJ?usp=sharing
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 (1التوصية )

  بشأن

 (40)-(39تقرير نشاط األمانة الفنية ما بين الدورتين )

_________________________________________ 

 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  إدارة المرأة واالسرة  من قطاع الشؤون االجتماعية العامة المقدمتقرير األمانة(

 .(40د. –39)د.ما بين الدورتين األمانة العامة حول نشاط والطفولة( 
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية،   -

 

 توصي

 

)إدارة المرأة واألسرة  األخذ علما بما ورد في تقرير نشاط قطاع الشؤون االجتماعية  -1
 (.40- 39والطفولة( بين الدورتين )

المرأة واألسرة  )إدارة قطاع الشؤون االجتماعيةاألخذ علما باإلجراءات التي اتخذها  -2
  (.39)لتنفيذ قرارات لجنة المرأة العربية الصادرة عن الدورة والطفولة( 

 مانة ما بين الدورتينالمقدم حول نشاط األ للجنة المرأة العربية مانة الفنيةاأل اعتماد تقرير -3
 (.40د. –39)د.

( وعلى جهودها 39الـ)على رئاستها للدورة  المملكة العربية السعودية إلىتقديم الشكر  -4
 تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. متابعة المتميزة في
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 (2التوصية )

  بشأن

 "19-االستجابة الحتياجات المرأة في المنطقة العربية في ظل جائحة كوفيد "

__________________________________ 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
 إدارة المرأة واألسرة والطفولة( ، قطاع الشؤون االجتماعيةمذكرة األمانة العامة( 
  "  تقرير قطاع الشؤون االجتماعية "اآلثار والتداعيات الصحية واالجتماعية التنموية

  الوضع الحالي"، والتصور لما بعد الكورونا - COVID 19 -لفيروس كورونا 
  19-االجتماع الوزاري االستثنائي للجنة المرأة العربية لبحث "آثار فيروس كوفيدتقرير 

 .على النساء والفتيات
 لبيان الصادرين عن االجتماع االستثنائي للجنة المرأة العربيةالتوصية وا. 
  القرار الخاص بالمرأة المقدم من كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية تحت عنوان " االستجابة السريعة 
 كافحة فيروس كورونا المستجد"الحتياجات المرأة والفتاة في ظل إجراءات م

 الخاص بمبادرة "احكى قصتك". تقريرال 
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية -

 

 توصي

التوصيات الصادرة عن االجتماع الوزاري االستثنائي عبر المنصة ب اإلحاطة علماً  -1
على النساء والفتيات" برئاسة المملكة العربية  19-الرقمية لبحث "آثار فيروس كوفيد

 17( للجنة المرأة العربية المنعقد يوم األربعاء الموافق 39رئيس الدورة ) -السعودية
على النساء والفتيات" كأساس للتعامل  19-المعنون" بحث آثار كوفيد 2020يونيو 

 مع اثار الجائحة.
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كل من جمهورية مصر العربية، الترحيب  بالقرار الخاص بالمرأة المقدم من  -2
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية تحت عنوان " 
االستجابة السريعة الحتياجات المرأة والفتاة في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا 

لجنة المستجد" والذى تم تبنيه من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي أوصت 
( على حث الدول 2020يونيو  17المرأة العربية في اجتماعها االستثنائي )

األعضاء على تأييده في البيان والتوصية الصادرين عن أعمال االجتماع، كخارطة 
والفتاة خالل جائحة كوفيد تراعى  المرأة طريق  استرشادية لالستجابة الحتياجات 

 .النوع االجتماعيفوارق 
" وماورد به من توصيات قصتي" تقريرالترحيب بجهود األمانة العامة في اصدار  -3

 لدعم المرأة والفتيات خالل جائحة كورونا.
حث الدول العربية على إرسال جهودها الوطنية في إطار مكافحة تأثير جائحة  -4

 على المرأة والفتاة لتوثيقها في كتيب عن أفضل الممارسات. 19-كوفيد
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 (3التوصية )

  بشأن

 (65التحضير للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة )د.

________________________________________ 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
 ،المرأة واألسرة والطفولة( إدارة)االجتماعية قطاع الشؤون  مذكرة األمانة العامة 
  الصادر عن "االجتماع اإلقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة البيان العربي

 (،65العربية" والذي سيقدم إلى لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة )
  25حول "بيجين + ( للجنة وضع المرأة 64الصادر عن الدورة )اإلعالن السياسي." 

 وفي ضوء مالحظات الدول العربية، -
 مانة العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األ -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 

 توصي

اعتماد "البيان العربي" الصادر عن االجتماع اإلقليمي التحضيري العربي للجنة وضع  -1
" نحو "نحو المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة  65المرأة د. 

العامة، والقضاء التام على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
تمهيدًا لعرضه على أعمال الدورة الـ  2021مارس  26-15جميع النساء والفتيات" 

 ( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة65)
قديم الشكر إلى بعثة الجامعة العربية بنيويورك على حسن التعاون والتنسيق مع ت -2

( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة 64األمانة الفنية في التحضير ألعمال الدورة الـ )
( 64وكذلك القاءها البيان العربي" باسم المجموعة العربية خالل أعمال الدورة الـ )

تحقيق المساواة بين الجنسين  25لمتحدة حول "بيجين +لجنة وضع المرأة باألمم ا
بنيويورك  2020مارس/آذار  9وتمكين جميع النساء والفتيات" والتي عقدت يوم 

 بمشاركة محدودة.
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تحقيق المساواة بين  25اإلعالن السياسي حول "بيجين + علمًا بمشروعاألخذ  -3
( 64خالل أعمال الدورة )والذي تم اعتماده الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" 

 بنيويورك. 2020مارس/آذار  9والتي عقدت يوم 
تقديم الشكر إلى بعثة الجامعة العربية بنيويورك على حسن التعاون والتنسيق مع  -4

( للجنة وضع المرأة باألمم 65األمانة الفنية في التحضيرات ألعمال الدورة الـ )
بيان العربي" الصادر عن االجتماع اإلقليمي التحضيري المتحدة وتكليفها بعرض "ال

نحو المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار “ 65العربي للجنة وضع المرأة د. 
في الحياة العامة، والقضاء التام على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين 

 الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
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 (4) التوصية

  بشأن

 العربية الدولمبادرة إقليمية لصحة المرأة في  -"Pink Tankالمحفظة الوردية "

________________________________________ 

 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  ،المرأة واألسرة والطفولة( إدارة)االجتماعية قطاع الشؤون مذكرة األمانة العامة 
  الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية: االقتصادية  مجلسقرار

-3ج -( 4( د.ع. )61رقم )، (2019دورتها الرابعة )بيروت  واالجتماعية في
2019/1/20. 

 احتفالية حملة المحفظة الوردية تحت شعار حياتك غالية تقرير األمانة العامة حول " -
2020" 

 األمانة العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات   -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 

 توصي

المرأة واألسرة  )إدارةقطاع الشؤون االجتماعية الترحيب بجهود األمانة العامة،  -1
في إطار إطالق مبادرة "المحفظة الوردية: مبادرة إقليمية لصحة المرأة في  والطفولة(

 الدول العربية".
حث الدول األعضاء على عقد فعاليات للتوعية بمرض سرطان الثدي في إطار  -2

 .عامأكتوبر من كل  1الموافق  للتوعية بمرض سرطان الثدي باليوم العربياالحتفال 

باستمرار التعاون مع الجهات  -إدارة المرأة واألسرة والطفولة -تكليف األمانة العامة -3
باليوم العربي للتوعية بمرض في إطار تفعيل االحتفال والدولية  اإلقليمية المعنية
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والعمل على رصد وتجميع جهود الدول  أكتوبر من كل عام 1 سرطان الثدي الموافق
 العربية في تقرير مشترك لعرض خبراتهم في هذا الصدد واالستفادة منها.

 
 (5التوصية )

  بشأن

 مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

_____________________________________ 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
 إدارة المرأة واألسرة والطفولة( قطاع الشؤون االجتماعية، مذكرة األمانة العامة(. 
 مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري  المسودة المحدثة من "اتفاقية "

 الدول األعضاء في هذا الشأن. ومقترحات
 المرأة واألسرة والطفولة(  إدارة)االجتماعية قطاع الشؤون  العامة، األمانة تقرير

يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة لعام  16الحملة الدولية " فعالياتحول 
2020." 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 العربية،وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة  -

 

 توصي

 إحالة مشروع "االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري" .1
رفعها كبند دائم عن إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان لدراستها والبت فيها، و 

 1.2لجنة المرأة العربية

                                                                 
  األولى.على التوصية . الجمهورية اللبنانية سجلت اعتراضها 1
 مملكة البحرين سجلت تحفظ عام على مشروع االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري. 2
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والطفولة( المرأة واألسرة  )إدارةاألمانة العامة /قطاع الشؤون االجتماعية تكليف  .2
يوم من  16باستمرار التعاون مع الجهات اإلقليمية المعنية في إطار فعاليات حملة "

 2021.3 النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة لعام

 

 

 

 (6التوصية )

  بشأن

 اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة
_____________________________ 

 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
 المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة مذكرة األمانة العامة، قطاع الشؤون االجتماعية. 
 الندوة اإلقليمية لتنمية قدرات أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين  تقرير"

 ومؤشرات األهداف اإلنمائية المستدامة" حول "العدالة بين الجنسين في القانون".
 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 

 توصي
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اون والشراكة مع هيئة اإلسكوا، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، في تنفيذ مواصلة التع .1
نشاطات اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين ومؤشرات األهداف اإلنمائية 

 المستدامة.
 

 

 

 

 

 

 (7التوصية )

 التمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية" بشأن

_____________________________ 
 (،40لجنة المرأة العربية في دورتها ) إن

 وبعد اطالعها على:  -
  قطاع الشؤون االجتماعية)إدارة المرأة واألسرة والطفولة(، األمانة العامةمذكرة 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 

 توصي

 

" المؤجل للتمكين االقتصادي للمرأة "خديجة لشبكة العربيةالموافقة على عقد اجتماع ا .1
عند زوال اآلثار المترتبة عن  2021على أن يعقد خالل النصف الثاني من عام 

 ظروف جائحة كورونا بالمملكة المغربية. 
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تكليف األمانة العامة، قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة(  .2
(، الرتقاء بالمرأة في إطار المنصة الدولية )ارتقاءبتعزيز التعاون مع مؤسسة نماء ل

 كافة الجهات اإلقليمية والدولية المعنية في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا. ومع
 

 

 

 (8التوصية )

  عاصمة المرأة العربية بشأن

_____________________________ 
 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
 إدارة المرأة واألسرة والطفولة( مذكرة األمانة العامة، قطاع الشؤون االجتماعية( 

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، وعرض المملكة العربية السعودية  -
 حول فعاليات "الرياض عاصمة المرأة العربية".

 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -
 

 توصي

 

على إعداد وتنفيذ برنامج عاصمة المرأة  السعودية العربية المملكةالشكر إلى  تقديم -1
 .2021-2020 فبرايرالعربية 

 .2022- 2021الترحيب بإعالن "جيبوتي" عاصمة المرأة العربية لعام   -2
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 (9التوصية )

 مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية  بشأن

_____________________________ 
 (،40العربية في دورتها )إن لجنة المرأة 

 وبعد اطالعها على:  -
  ،إدارة المرأة واألسرة والطفولة()االجتماعية قطاع الشؤون مذكرة األمانة العامة 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 2020وفى ضوء توصيات لجنة التحكيم في هذا الشأن لعام  -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 

 توصي

 

الترحيب وتقديم التهنئة باسم لجنة المرأة العربية للمرشحات الفائزات بجائزة التمييز  .1
مرفق قائمة ). 2020للمرأة العربية في مجال الطب وفقا لتوصيات لجنة التحكيم لعام 

 المرشحات الفائزات(.
 بـــ : إدارة المرأة واألسرة والطفولة() قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةتكليف  .2

" بدولة  2021تقديم الجوائز للفائزات خالل فعاليات معرض "إكسبو  . أ
 اإلمارات العربية المتحدة. 
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عضاء للدول األ 2021التمييز لعام عالن عن جائزة تعميم اإلالتنسيق و  . ب
 .تحديدها التي يتمحسب المجال والمعايير 

 

 

 

 

 
 (10)التوصية 

 االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتياتاالستراتيجية العربية للتمكين  بشأن

 في الوسط الريفي"  
_____________________________ 

 ( وبعد اطالعها على:40إن لجنة المرأة العربية في دورتها ) -
  إدارة المرأة واألسرة والطفولة( قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة( 
  ( الصادر عن الدورة 2255)قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم

العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي  ( بشأن االستراتيجية104العادية )
 ".للنساء والفتيات في الوسط الريفي

  العربية للتمكين االقتصاديوخطة العمل النسخة النهائية من "االستراتيجية 
 " واالجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي

 إلى إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع  -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 

 توصي
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االسـتراتيجية العربيـة للتمكـين تقديم الشكر إلى الجمهوريـة التونسـية علـى إعـدادها "لمشـروع  .1
 "، كاستراتيجية استرشادية.االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية

 بعــرض المــرأة واألســرة والطفولــة( )إدارة الشــؤون االجتماعيــةاألمانــة العامــة/قطاع "تكليــف  .2
"االســـتراتيجية العربيـــة للتمكـــين االقتصـــادي واالجتمـــاعي للمـــرأة فـــي المنـــاطق الريفيـــة علـــى 

 ."للنظر في اعتمادهاالمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة  أعمال

 

 

 

 

 (11التوصية )

 وسيطات السالمالشبكة العربية للنساء  بشأن

_____________________________ 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة. 
  القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

 .8519رقم 153 العرب في دورته العادية  
 النهائية من استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم النسخة. 
 الدورة التدريبية األولى لبناء قدرات عضوات الشبكة العربية للنساء  تقرير"

 .ال التفاوض والوساطة"وسيطات السالم في مج
 مالحظات الدول العربية على مسودة استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم. -
العرض المقدم من الخبير  وإلى العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 .الرئيسي حول "استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم"
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية،  -

 

 توصي
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 النسخة األخيرة من "استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم وخطة العمل". إقرار -1
حــث الــدول األعضــاء التــي لــم تــواف األمانــة العامــة بأســماء مرشــحات لهــا فــي الشــبكة  -2

 العربية لوسيطات السالم بأن تقوم بذلك فى أسرع وقت.
والطفولــــة( المــــرأة واألســــرة  )إدارة ةجتماعيــــالا قطــــاع الشــــؤون ، األمانــــة العامــــة تكليــــف -3

بالتعــاون مــع الشــركاء المعنيــين بشــأن تنظــيم المراحــل األخــرى مــن دورات بنــاء قــدرات 
 مرشحات الشبكة العربية لوسيطات السالم. 

 
 

 

 (12توصية )

 العربيةالدول لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة ب بشأن
_____________________________ 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة 
 ( الصادر عن الدورة 8374قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم )

 بمقر األمانة العامة. 2019/3/6 -4ج  –( 151العادية )
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 توصي

 

الطلب من الدول األعضاء موافاة األمانة العامة بترشيحاتها لعضوية لجنة الطوارئ  -1
 لحماية النساء في النزاعات المسلحة.

 :المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة العامة/قطاع الشؤون االجتماعيةاألمانة تكليف  -2

االنتهاء من إعداد االستراتيجية وخطة العمل الخاصة بلجنة الطوارئ بالدعم من هيئة  . أ
 األمم المتحدة للمرأة لعرضها على لجنة المرأة في دورتها القادمة واعتمادها. 
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ة الطوارئ بالدعم من هيئة األمم عقد ورش عمل تدريبية لبناء قدرات أعضاء لجن . ب
 المتحدة للمرأة والشركاء المعنيين.

 

 

 
 

 

 (13التوصية )

 بشأن

 في الصراع بعد ما مجتمعات في المرأة دور"تعزيز  حول الوزاري  المؤتمر توصيات متابعة"
  ".كورونا جائحة ظل في  "العربية المنطقة

_____________________________ 
 (،40العربية في دورتها )إن لجنة المرأة 

 وبعد اطالعها على:  -
  قطاع الشؤون االجتماعية)إدارة المرأة واألسرة والطفولة(، األمانة العامةمذكرة 
 في المرأة عن المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى "تعزيز دور  الصادرة التوصيات 

مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية: الدروس المستفادة من جميع 
 (.2019أنحاء العالم" )نوفمبر 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 
 توصي

 :بــ والطفولة(قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة ، األمانة العامةتكليف  -1
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عقد المؤتمر اإلقليمي الوزاري الثاني حول "المرأة وتحقيق األمن والسالم في  . أ
المنطقة العربية" بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة والشركاء في 

بعد أن تم تأجيله بسبب جائحة  2021اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 
 كورونا.

م المتحدة للمرأة والجهات اإلقليمية المعنية مواصلة التعاون مع هيئة األم . ب
بشأن تقديم الدعم الفني للدول األعضاء إلعداد خطط العمل الوطنية لتنفيذ 

 والقرارات الالحقة. 1325 قرار مجلس األمن

التنسيق والتعاون مع الدول األعضاء لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية وخطة  . ت
لعربية: األمن والسالم" والعمل على العمل التنفيذية حول "حماية المرأة ا

 إعداد دراسة لرصد التقدم في تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني.

 

 (14التوصية )

  بشأن

االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع 
 اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات

___________________________ 

 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة 
  الصادر عن الدورة  8313قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم

 (.2018( )سبتمبر 150العادية )
  الصادر عن الدورة  8565قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم

 (.2020( )سبتمبر 154العادية )
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 الستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال ل المحدثة النسخة
في ضوء  العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات

 .مالحظات الدول العربية
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 
 توصي

"االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة  النسخة المرفقة من اقرار -1
أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" 

على مجلس جامعة الدول العربية على باعتبارها نسخة نهائية تمهيدا لعرضها 
 .العتمادها 2021آذار  /( مارس155المستوى الوزاري في الدورة المقبلة )

 
 
 

 (15التوصية )

 المشروع اإلقليمي بشأن

 ـ "نحو تجديد االلتزام مع أجندة المرأة واألمن والسالم" بعد عشرين عاماً  1325القرار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  المرأة واألسرة والطفولة( إدارة)االجتماعية قطاع الشؤون ، األمانة العامةمذكرة. 
 " اللقاء رفيع المستوى عبر المنصة االلكترونية بمناسبة الذكرى  تقرير األمانة العامة حول

 "حول المرأة والسالم واألمن1325العشرين لصدور قرار مجلس األمن 
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -
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 توصي

ذات سرة والطفولة إدارة المرأة واأل /قطاع الشؤون االجتماعية الترحيب بإصدارات  .1
 الصلة:

التقرير التجميعي األول على المستوى اإلقليمي حول "التقدم المحرز في تنفيذ  . أ
 بعد خمسة عشر عامًا في المنطقة العربية"  1325قرار مجلس األمن رقم 

التقرير التجميعي الثاني حول التقدم لرصد التقدم المحرز لتنفيذ االستراتيجية "  . ب
-2016حماية المرأة العربية: األمن والسالم  :إلقليمية وخطة العمل التنفيذيةا

2018 ، 
" بالتعاون مع هيئة األمم دليل إعداد الخطط الوطنية للمرأة واألمن والسالم . ت

 .2020المتحدة للمرأة في يونيو 
في تنفيذ  اإلسكواو  المتحدة للمرأة  األممهيئة  تكليف األمانة العامة متابعة التعاون مع .2

نحو تجديد االلتزام بأجندة بعد عشرين عامًا:  1325البرنامج اإلقليمي المشترك "
 ".المرأة واألمن والسالم في المنطقة العربية

 (16التوصية )

  ةاالجتماعيالشؤون قطاع ، األمانة العامةن برامج تعاو بشأن

 المرأة واألسرة والطفولة(  )إدارة

 الدوليةمع الجهات 

____________________________ 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية -

 
 توصي
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تقديم الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها الدورة الثالثة من منتدى   -1
 الصينية وعلى جهودها المتميزة إلنجاح المنتدى وعلى حسن التنظيم. -المرأة العربية

قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة( ، األمانة العامةتكليف  -2
 سيق مع:بمواصلة التعاون والتن

 –من منتدى المرأة العربية  اتحاد نساء عموم الصين لتنظيم عقد الدورة الرابعة . أ
بجمهورية الصين  2021والمزمع عقدها خالل النصف الثاني من عام  الصينية

 بكين. فيبالتنسيق مع بعثة الجامعة العربية 
" وفي كافة مجاالت تمكين 2االتحاد األوروبي في تنفيذ برنامج التعاون "حوار . ب

 وحماية المرأة 
 االتحاد من أجل المتوسط في مجال المرأة والنهوض بأوضاعها. . ت
لتعاون والتنسيق مع االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ خطة عمل التعاون استمرار ا . ث

 10مضامين القرار رقم ، بما ينسجم مع 2022 – 2018العربي األفريقي 
وترحيب دولة اإلمارات العربية  2016الصادر عن القمة العربية األفريقية ماالبو 

 المتحدة باستضافة أي نشاط قادم مع االتحاد األفريقي.

 (17التوصية ) 

 التعاون مع المنظمات والهيئات اإلقليمية واألمميةبشأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 ،المرأة العربية وفي ضوء مناقشات لجنة -

 
 توصي

المرأة واألسرة والطفولة(  )إدارةقطاع الشؤون االجتماعية ، األمانة العامةتكليف  -1
متابعة التنسيق وتعزيز التعاون مع الجهات اإلقليمية والدولية المعنية بقضايا دعم 
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وتمكين المرأة وخاصة هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان 
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واالسكوا وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في إطار تنفيذ برامج التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة، 
وحمايتها من كافة أشكال العنف الممارس ضدها في أوقات السلم والحرب، 

ية المرأة العربية: األمن وتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل التنفيذية حول "حما
 والسالم.

 

 

 

 

 

 

 (18التوصية )

 الموضوعات المقترحة من الدول األعضاء بشأن

 عمال(أ)بند ما يستجد من 

____________________________ 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة 
 .المواضيع المقدمة من الدول األعضاء 

الموضوع المقدم من المملكة األردنية الهاشمية حول " تجربة وزارة التنمية  - أ
االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية في الحماية االجتماعية أثناء جائحة 

 كورونا".
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 م بدولة اإلمارات العربية حول:االتحاد النسائي العا الموضوعين المقدمين من - ب
    19 -دور المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لجائحة كوفيد -
 جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في تعزيز التوازن بين الجنسين. -

"رؤية جمهورية العراق في مجال الموضوع المقدم من جمهورية العراق حول    - ت
واالتصاالت في الجرائم اإلليكترونية وأثرها على استعمال تكنولوجيا المعلومات 

 تمتع النساء والفتيات بكافة حقوقهم".
الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن الموضوع المقدم من دولة ليبيا حول " - ث

 .، و "دور النساء في عمليات التفاوض من أجل السالم"1325
 

  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة 
 وء مناقشات لجنة المرأة العربيةوفي ض 

 
 توصي

بتجربة وجهود وزارة التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية في األخذ علمًا  -1
"الحماية االجتماعية أثناء جائحة كورونا"، وبالتوصيات المقدمة من المملكة األردنية 

على الدول األعضاء والطلب من األمانة العامة تعميمها الهاشمية في هذا الشأن 
 لالطالع.

دور المرأة األخذ علمًا بالموضوعات المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة حول "  -2
جهود دولة اإلمارات العربية ، و 19 -في دولة اإلمارات العربية المتحدة لجائحة كوفيد

العامة بالموضوعين ، والطلب إليها موافاة األمانة المتحدة في تعزيز التوازن بين الجنسين
 تمهيدًا لتعميمهم على الدول األعضاء.

في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات األخذ علماً  بتجربة وجهود جمهورية العراق  -3
 واالتصاالت في الجرائم اإلليكترونية وأثرها على تمتع النساء والفتيات بكافة حقوقهم"

 .والطلب من األمانة العامة تعميمها على الدول األعضاء لالطالع
، و "دور النساء 1325األخذ علمًا بمشروعي "الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  -4

وتكليف األمانة العامة المقدمان من دولة ليبيا، في عمليات التفاوض من أجل السالم" 
 .بتقديم الدعم الفني الالزم في هذا الصدد
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 (19التوصية )

  بشأن

 ( للجنة المرأة العربية41موعد ومكان انعقاد الدورة )

_______________________________ 

 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 وبعد اطالعها على:  -
  إدارة المرأة واألسرة والطفولة(االجتماعية قطاع الشؤون ، األمانة العامةمذكرة( 

 مناقشات لجنة المرأة العربية ضوء وفي -
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( للجنة المرأة 39توجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على رئاستها للدورة ) -1
على النساء  19-العربية، و لالجتماع االستثنائي للجنة المرأة العربية لبحث آثار كوفيد

 والذي عقد بظروف غير اعتيادية . والفتيات

 من لجنة المرأة العربية برئاسة جمهورية السودان. (41)عقد الدورة  -2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  العربي البيان
 عن الصادر

  65 .د المرأة وضع للجنة العربي التحضيري  اإلقليمي االجتماع
 أشكال جميع على والقضاء العامة، الحياة في للمرأة والفعالة الكاملة المشاركةو القرار صنع نحو"

 العنف،

 "والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة لتحقيق 

 ______________________________ 
 

 يوم ،جيبوتي جمهورية برئاسة العربية الدول جامعة - (40)د. العربية المرأة لجنة اجتمعت
 على والتوافق التنسيق بهدف ،الرقمية المنصة عبر  2021 فبراير 10 الموافق األربعاء
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 طرحها سيتم التي القضايا تجاه العربية المنطقة أولويات وتحديد الموحد العربي الموقف
 والمشاركة القرار "صنع حول المتحدة باألمم المرأة وضع للجنة (65)الـ الدورة أعمال خالل
 لتحقيق العنف، أشكال جميع على والقضاء العامة، الحياة في للمرأة والفعالة الكاملة
 15 من الفترة خالل عقدها والمقرر "والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة
 .نيويورك في 2021 مارس 26 إلى مارس

 

 الدول في المرأة بشؤون  المعنية الوطنية اآلليات وممثلو والوزراء الوزيرات نحن
 التحضيري  اإلقليمي االجتماع في والمشاركون  المشاركات العربية الدول بجامعة األعضاء
  المتحدة، باألمم المرأة وضع للجنة  65الـ للدورة
 

 (19-)كوفيد جائحة بتفشي المرتبطة والطارئة االستثنائية والعربية العالمية األوضاع ظل وفى
 كافة على تؤثر سلبية ونفسية وصحية واقتصادية واجتماعية إنسانية آثار من عليها ترتب وما

  والفتيات. النساء على خاص بشكل انعكست والتي اليومية الحياة نواحي
 

 واالحتالل العربية، الدول من عدد في المسلحة النزاعات استمرار االعتبار في آخذين
 بعض في والالجئين النازحين ألعداد ارتفاعا عليه يترتب الذي األمر فلسطين، في اإلسرائيلي

 تفاقم مع اإلنسانية أوضاعهم تتردى والذين واألطفال، النساء من ومعظمهم المنطقة دول من
 (.19 – )كوفيد جائحة

 

 المساواة  عدم فجوة تفاقم إلى أدت سلبية تداعيات عليها ترتب 19-كوفيد جائحة بأن اً وإدراك
 في والفتيات النساء معاناة من عنه نتج وما والدولي، اإلقليمي المستويين على الجنسين بين

 ومنظومة الصحية المنظومة تواجه التي الضغوط ظل في السيما األعضاء الدول بعض
 االجتماعية. الحماية

 

 في جائحةال هذهل العالمية االستجابة في النساء قدمتها التي االستثنائية بالمساهمة نشيد
 الصحية والرعاية الطبية الطواقم عضوات خاص وبشكل القطاعات كافة من العربية المنطقة
 النساء أيضاً و  ،19-كوفيد لمواجهة األمامية الصفوف في المتواجدة األمنية المؤسسات وفي

 األجر مدفوعة غير الرعاية أعمال من تزايدت مسؤوليات تولين الالتي والمعيالت العامالت
 .والمرضى واألطفال السن كبار لحماية األسرة داخل

 

 وسياسات واستراتيجيات ومحلية وطنية خطط بوضع بادرت التي العربية الدول جهود نقدر 
 واالقتصادية االجتماعية آثاره من والتخفيف (19-)كوفيد جائحة النتشار للتصدي متكاملة
 عام. بشكل واألسرة والفتيات النساء على خاصة السلبية والنفسية
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 .19-كوفيد جائحة فترة خالل والمتطوعات المدني المجتمع منظمات بجهود ونشيد

 

 المستوى  على العربية المرأة  للجنة االستثنائي االجتماع عن الصادرة التوصيات نستذكر
 العامة األمانة نظمته والذي "والفتاة المرأة  على 19-كوفيد فيروس آثار "بحث حول الوزاري 

 الرقمية. المنصة عبر 2020 يونيو من عشر السابع في
 

 متينة وأسس واضحة منهجية على المبني المشترك العربي العمل تعزيز أهمية على نؤكد وإذ
 جهود تعزيز إلى تسعى والتي العربية الدول جامعة عن المنبثقة العربية المرأة  لجنة خالل من

  العربية، المنطقة في المرأة  تمكين
 

 اإلقليمية التنفيذية العمل خطة العربية: للمرأة  القاهرة إعالن تنفيذ بمتابعة التزامنا إلى نشير وإذ
 .2030 المستدامة التنمية أجندة -العربية المنطقة في للمرأة 

 

 إعالن "مجاالت بين الربط خالل من متسق شامل إطار في العمل أهمية على نركز وإذ
 و"اتفاقية والسالم واألمن بالمرأة  المعني "1325 األمن مجلس و"قرار بيجين"، عمل ومنهاج
 ."2030 المستدامة التنمية وأهداف أجندة"و المرأة" ضد التمييز أشكال جميع على القضاء
 

 وتمكين الجنسين بين المساواة  قضايا في تحققت التي المكاسب على بالحفاظ نتعهد وإذ
 التي 19-كوفيد جائحة تداعيات من بالرغم ،الماضية الخمس السنوات في والفتيات النساء
 بين الفجوات سد في الحثيثة األعضاء الدول بعض جهود على متفاوت، وبشكل سلبًا، أثرت

  األصعدة. كافة على الجنسين
 

 المنزلي العنف خاص وبشكل العنف مؤشر ارتفاع من البالغ بالقلق شعورنا عن نعرب إذو 
 الدول بعض في لألسر اإلنسانية األوضاع وتدهور الصحي، الحجر سياق في وخطورته
 المسلحة. والنزاعات سياسيةال زماتاأل من تعاني التي العربية

 

 النساء ضد اإلسرائيلي لالحتالل المجحفة الممارسات ستمرارال ورفضنا قلقنا عن نعرب وإذ
 ظل في السيما الفلسطينية المرأة  أحوال سوء من يضاعف مما المحتلة فلسطين دولة في

 .19-كوفيد جائحة انتشار
 

 المستوى  على والتوافق الدولية؛ المحافل في موحد عربي موقف تحديد إطار وفي
 المتحدة باألمم المرأة وضع للجنة (65) للدورة النهائية االستنتاجات ورقة بشأن اإلقليمي



  

  

 

35 

 

 جائحة ظل في التالية المجاالت خالل من العربية المنطقة أولويات تحديد على اتفقنا فقد
  :19-كوفيد
 مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة: .1
 وحماية المرأة  ضد العنف أشكال كافة على للقضاء الالزمة التدابير اتخاذ استمرار  1.1

 بعض في الحاالت زيادة ثبوت بعد وخاصة المنزلي العنف ظاهرة من والفتيات النساء
 بشكل الحياة وسبل نمط في هتأحدث يالذ والتغير جائحةال يتفش نتيجة العربية دولال

 (.2020 لعام الظل )وباء بوصفه عام
 على للقضاء الالزمة الفجوات لسد الوطنية والسياسات التشريعات وتنفيذ تطوير متابعة 1.1

 االتفاقيات مع يتوافق بما المجاالت جميع في المرأة  ضد والتمييز العنف أشكال كافة
 العربية. الدول قبل من عليها والمصادق نساناإل بحقوق  المعنية قليميةواإل الدولية

 طويرت خالل من المرأة  ضد السلبية والممارسات النمطية الصورة إنهاء على العمل  1.1
 ضدها العنف تناهض اجتماعية اتجاهات وبناء اإلعالم وخطاب تعليميةال مناهجال

 المرأة. ضد العنف لمناهضة العربية الدول فى الممارسات أفضل إبراز على والعمل
 ضد العنف مناهضة حول الرامية جهودها دلتجسي العربية الدول تدابير جل تثمين  1.1

 هذا في توافقية وآليات أطر عدادإ  مناقشات فيها بما األصعدة جميع على المرأة 
  الصدد.

 19- كوفيد جائحة لتداعيات وطنية استجابة خطط وتنفيذ عدادإ  أهمية على التأكيد 1.1
 الرصد آليات توفير جانب إلى كأولوية، والفتيات النساء ضد العنف مناهضة إدراجو 

 .الالزمة المالية الموارد إتاحة وضمان الفعالة والمساءلة
 والتي ،العنف من والناجيات المعنفات النساء دعم خدمات توفير االعتبار في األخذ  1.1

 والخطوط ماعيواالجت النفسي والدعم الصحية والخدمات اإليواء مراكز توفير تتضمن
 المناطق فى للنساء وخاصة ،أساسية كخدمات والمشورة، المساعدة تقدم التي الساخنة
 النائية.

 وميسورة اآلمنة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إلى الوصول آليات إتاحة ضمان  1.1
 المعنفات للنساء الموجهة الخدمات رقمنة طريق عن والفتيات النساء لجميع التكلفة

  والتكنولوجية. الرقمية والتواصل االتصال خدمات مزودي مع والتعاون  بالشراكة
  :للنساء االجتماعية الحماية توفير .2
 القطاعات مختلف في العامالت للنساء الدعم تعزيز تشمل اإلجراءات من حزمة توفير 1.1

 والخدمات المالية للموارد والوصول المنظم، غير العمل قطاعات ضمنها ومن
 القانونية.
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 الوصول لضمان وتكييفها مسبًقا الموجودة الوطنية االجتماعية الحماية برامج استثمار 1.1
 غير العمل قطاع في النساء وخاصة 19-كوفيد جائحة من تضررا األكثر للفئات
 وضعية وفي المعنية، العربية الدول بعض في والنزوح اللجوء أوضاع وفي ،المنظم
 العمل. عن والعاطالت المهاجرات والعامالت والمسنات اإلعاقة،

 كورونا جائحة بعد لما االقتصادي اإلنعاش خطط في التنوع تشجيع منظور تبني 1.1
 النساء. من مرتفعة نسبة فيها توجد التي القطاعات ليشمل

 من وذلك أمكن أينما بعد عن العمل وسياسات المرنة العمل أنظمة لتطبيق السعي 1.1
 بما السياسات هذه لتبني المختلفة القطاعات في الوطنية المؤسسات حث خالل
 ظل في العاملة القوى  لتسريح اللجوء وتفادي الوطني االقتصاد عمل استدامة يضمن
  .االقتصادية األزمة

 

 :19-كوفيد جائحة ظل في الصحية الخدمات إلى الوصول .3
 الصحية للخدمات السن وكبار واألطفال النساء وصول لضمان الالزمة التدابير اتخاذ 1.1

 .19-كوفيد جائحة انتشار فترة أثناء األساسية
 والحوامل مزمنة بأمراض المصابات للنساء المقدمة الصحية بالخدمات اهتمام إيالء 1.1

 .19-كوفيد جائحة ظل في خطرة بأمراض والمصابات
 زيادة بضرورة العالمية الصحة منظمة رأسهم وعلى الدولي المجتمع مطالبة تجديد 1.1

 دوللول المسلحة، والنزاعات الحروب ضحايا للنساء والمساندة الدعم تقديم واستمرار
 اللواتي فلسطينياتلول ،19-كوفيد ئحةجا ظل في خاصة لالجئين المستضيفة العربية
 يعشن التي اإلنسانية المعاناة من ضخمي مما االحتالل تحت الجائحة هذه يواجهن
 .القدس مدينة في وخاصة فيها

 في بما الرقمية، التكنولوجيا اعتماد تشجيع خالل من الصحية الخدمات تقديم تحسين 1.1
   بعد. عن المعالجة آليات وتبني الصحية الرعاية نظام ذلك

 الصحية الرعاية تعزيز خالل من ،الصحي النظام في هيكليال التطوير إلى الدعوة  1.1
 على الضغط من للتخفيف وقائي نموذج إلى عالجي نموذج من واالنتقال والتوعية
 المتنقلة الصحية العيادات وتوفير المعدية، غير األمراض من الصحية الرعاية أنظمة
 والنائية. المهمشة المناطق في النساء من ممكن عدد أكبر إلى صولللو 

 مستمر بشكل تحدث الجنس بحسب وإحصاءات بيانات قاعدة بناء في االستثمار  1.1
  المحتاجة. الفئات جميع لتغطية
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 الرعاية مجال في العامالت النساء بأوضاع النهوض إلى الرامية التدابير تعزيز  1.1
 .القرار صنع مناصب في وإشراكهن الصحية

 

 :والسالم واألمن المرأة أجندة تنفيذ في قدماً  المضي .4
متابعة تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية: حماية المرأة العربية المرأة واألمن والسالم، وخطة  1.1

وضع خطط العمل الوطنية في ل كمرجع أساسي بها عانةالعمل التنفيذية لها واالست
حول المرأة واألمن والسالم  2000 لعام 1325 رقم إطار تنفيذ قرار مجلس األمن

 والقرارات الالحقة.
   مجلس األمن رقم لتنفيذ قرارالتأكيد على أهمية دور خطط العمل الوطنية  1.1

تسريع وتسهيل االستجابة للكوارث  حول المرأة واألمن والسالم في 2000لعام 1325
 .19-جائحة كوفيدالطبيعية واألوبئة ومنها 

دعم عمل "الشبكة العربية لوسيطات السالم" التي أنشأتها جامعة الدول العربية كنواة   1.1
والتفاوض، من خالل االسترشاد هامة لدعم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار 

 .لاألولى من نوعها في هذا المجاباستراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية لتكون 
 .ة النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية"تفعيل مهام "لجنة الطوارئ لحماي 1.1
 الدبلوماسية الجهود ودعم والفتيات النساء لحماية وتدابير وسياسات توصيات تقديم 1.1

 االحتالل وتحت العربية الدول بعض في النزاع بعد ما وحاالت المسلحة النزاعات أثناء
 المساعدات لتطوير تكرةالمب والحلول الممارسات أفضل في والنظر اإلسرائيلي
  .األزمات أوقات في لهن الموجهة اإلنسانية

 
 

متابعـــة توصـــيات لجنـــة اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة  .5
 )السيداو(:

من خالل " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "تنفيذ اتفاقية  العمل على 1.1
صدار التشريعات إو ذات الصلة انتهاج السياسات واإلجراءات واالستراتيجيات 

بحسب ما يتناسب مع  التي تعزز حقوق المرأة، وتدعم مشاركتها في الحياة العامة
التوجهات والتشريعات والقوانين الوطنية في كل دولة ومع األخذ بعين االعتبار 

 تحفظات بعض الدول.
التوصيات الموجهة للدول العربية التي تضمنها "التقرير العربي:  العمل على تنفيذ 1.1

أربعون عامًا على اتفاقية السيداو" لتطوير كافة المجاالت االقتصادية والسياسية 
 واألطر التشريعية.
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األخذ في االعتبار التحديات التي تواجه دولة فلسطين في تطبيق اتفاقية "القضاء  1.1
المرأة" في ظل استمرار منظومة االحتالل على جميع أشكال التمييز ضد 

اإلسرائيلي، وعدم وفاء االحتالل بتعهداته الدولية وعدم تطبيق ما وقعت عليه 
 إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( من اتفاقيات.

 
 تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية: .6

ومنهــاج عمــل بيجــين هــو أمــر جــوهري لتحقيــق أهــداف  تنفيــذ إعــالن أن علــى التأكيــد 1.1
، السـيما مجـاالت االهتمـام الحاسـمة إلعـالن بيجـين المعنيـة 2030التنمية المسـتدامة 

ـــدمًا  ـــذي شـــهدت تق ـــاة السياســـية وفـــي مواقـــع صـــنع القـــرار وال بمشـــاركة المـــرأة فـــي الحي
ضـية خاصـة فـي ملحوظًا جديرًا بالثناء في المنطقـة العربيـة خـالل الخمـس سـنوات الما

 مجال وضع وتعديل القوانين لتسهيل مشاركة المرأة في المجاالت العامة والخاصة.
علــى  وإعـداد الخطــط الوطنيـة فـي عمليــة صـنع القــرار وصـنع السياســاتنســاء ال إشـراك 1.1

جميع المستويات، السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية، مـع تسـليط الضـوء علـى المـرأة 
 .19-أثناء جائحة كوفيدوخاصة كعامل تغيير إيجابي في المجتمع 

والسياسات التي تدعم  والقوانين مواصلة العمل نحو تطوير وإنفاذ وتفعيل التشريعات 1.1
الرسمية والهيئات التشريعية وصول المرأة إلى المناصب القيادية في المؤسسات 

 .على جميع المستوياتو والتنفيذية والقضائية 

في مجال المشاركة السياسية على كافة  النساء قدرات مواصلة العمل على بناء 1.1
 المستويات. 

 
النهوض باألوضاع االقتصادية للمرأة ومكافحـة ظـاهرة تأنيـل الفقـر مـن أجـل تنميـة  .7

 شاملة ومستدامة: 
األعضاء على وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة حث الدول  1.1

لالستجابة الحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وغيرها 
من األزمات ومتابعة رصد التداعيات االقتصادية والعمل على مشاركة النساء في 

رات والتجارب في هذا صياغة السياسات االقتصادية الداعمة للمرأة وتبادل الخب
 الصدد.

أهمية العمل على تفعيل اإلجراءات المنصوص عليها في القرار الخاص بتداعيات  1.1
 على المرأة والفتاة الذي تبنته مؤخرًا الجمعية العامة باألمم المتحدة.  19-كوفيد
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 ووضع والخاص العام القطاعين في الوطني االقتصاد في المرأة  مشاركة تعزيز 1.1
 واتخاذ الئق، عمل على الحصول في الفرص تكافؤ تضمن التي السياسات وتطوير
 بيئة وتوفير وجدت، إن الجنسين بين األجور في الفجوات لتقليص الالزمة التدابير
 سياسات في النساء احتياجات يراعي منظور تبني على والعمل ومالئمة، آمنة عمل

 التي اإلجراءات ظل في اصةخو  القرار، صنع لمواقع المرأة  وصول ويدعم التوظيف
 ورياض الحضانات إغالق ذلك في بما الجائحة انتشار من الحد بداعي تتبع

 والمدارس. األطفال
 والفتيات، للنساء االقتصادي للتمكين وإقليمية وطنية برامج بلورة على العمل 1.1

 الدول بعض في والمهمشة والنائية الريفية المناطق في النساء إلدماج وبخاصة
 عمل بيئة لخلق سياسات ووضع االقتصادية، أوضاعهن تحسين على للعمل بيةالعر 
 .مرونة أكثر عمل أنظمة وتطوير للمرأة  ةداعم

 المناقصات في للدخول األعمال وسيدات المستثمرات والشابات النساء تشجيع 1.1
 الحكومية. والخدمات والمزايدات

 سياسات تنفيذ على والعمل للمرأة  المالي والشمول اإلدماج برامج تطبيق على الحث 1.1
 الشركات. إدارات مجالس في النساء نسبة زيادة على تعمل وبرامج

 على النساء حصول لضمان الالزمة والتشريعية القانونية التدابير اتخاذ على العمل 1.1
 األراضي. وامتالك الميراث من الشرعية حقوقهن
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  65. د للجنة وضع المرأة العربي التحضيري االجتماع اإلقليمي 
 أشكال جميع على والقضاء العامة، الحياة في للمرأة والفعالة الكاملة المشاركةو  القرار صنع نحو "

 " والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة لتحقيق العنف،
 

 برئاسة جمهورية جيبوتي

 

 البرنامج الزمني

 

 

 

 2021فبراير  10

 الرقميةعبر المنصة 
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 البرنامج الزمنى

  65. د للجنة وضع المرأة العربي التحضيري االجتماع اإلقليمي 

 

 :الجلسة االفتتاحية 10:00 – 9:30

   جامعة الدول العربية كلمة 

ــة  ــو  زال ــاء أب ــدكتورة ويف األمــين العــام المســاعد،  –تلقيهــا معــالي الســفيرة ال
 رئيس قطاع الشئون االجتماعية.

  ( للجنة المرأة العربية 39كلمة رئاسة الدورة )– المملكة العربية السعودية 

  ( للجنة المرأة العربية 40كلمة رئاسة الدورة )– .جمهورية جيبوتي 

  .كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة 

ــم المتحــدة  ــة األم ــديرة اإلقليميــة لهيئ ــا الســيدة ســوزان ميخائيــل، الم تلقيه
 للمرأة.

 
 : العمـل جلسات 13:00 – 10:00

 
 .إقرار مشروع جدول األعمال 

  مناقشة بنود جدول األعمال واالتفاق على "البيان العربي للجنة وضع
 ("65المرأة )د.

 .المالحظات الختامية 
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  65. د للجنة وضع المرأة العربي التحضيري االجتماع اإلقليمي 
 أشكال جميع على والقضاء العامة، الحياة في للمرأة والفعالة الكاملة المشاركةو  القرار صنع نحو "

 " والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة لتحقيق العنف،
 

 برئاسة جمهورية جيبوتي

 

 جدول الأعمال

 

 

 

 2021فبراير  10

 عبر المنصة الرقمية
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 جدول األعمال

  65. وضع المرأة داالجتماع اإلقليمي التحضيري العربي للجنة 

 

 جدول األعمال 
 :الجلسة االفتتاحية  10:00 – 09:30

 األمين العام المساعدة ورئيس قطاع الشؤون ويفاء أبو زالهد. السفيرة معالي ،

 .االجتماعية بجامعة الدول العربية

  األمين العام لمجلس شؤون األسرة السعودي الدكتورة هال التويجري سعادة ،- 

   (39) السابقة للجنة المرأة العربيةرئيس الدورة 

 جمهورية جيبوتي، رئيس  -، وزيرة المرأة واألسرة مؤمنة حميد حسن معالي السيدة

 .(40) الدورة الحالية للجنة المرأة العربية

 المديرة اإلقليمية، المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة السيدة سوزان ميخائيل ،

 للمرأة للدول العربية

 :البنود اإلجرائية 10:15 – 10:00

 نس.اعقد االجتماع عبر تقنية الفيديو كونفر  -

( للجنة وضع 65عرض حول الموضوعات ذات األولوية في أعمال الدورة ) األول:البند   10:30 – 10:15
 المرأة باألمم المتحدة. 

هيئة األمم المتحدة   –مستشارة السياسات اإلقليمية   - سيمون إليسولووش أولونيا السيدة
 للمرأة .
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( للجنة وضع المرأة 65: أولويات المنطقة العربية في ضوء أعمال الدورة )البند الثاني  11:00 – 10:30
 باألمم المتحدة.

 (65أولويات المنطقة العربية في ضوء أعمال الدورة ) -1

 .مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة -وزير مفوض دينا دواي 
 "."حملة إلنهاء العنف السياسي ضد المرأة -ضد المرأة في السياسةالعنف  -2

المحامية وفاء بني مصطفى، عضو مجلس النواب األردني سابقًا، رئيسة ائتالف 
 .البرلمانيات العرب

  "(65البيان العربي للجنة وضع المرأة )د.": مناقشة البند الثالل  12:45 – 11:00

 جامعة الدول العربية. -

 المالحظات الختامية : 12:45-13:00

األمين العام المساعدة ورئيس قطاع الشؤون ويفاء أبو زاله، د./السفيرةمعالي  -

 .االجتماعية بجامعة الدول العربية

المديرة اإلقليمية، المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة السيدة سوزان ميخائيل،  -

 .للمرأة للدول العربية

 

                                                                                 

 الجدول الزمنى

 (40لجنة المرأة العربية د. )
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 :الجلسة االفتتاحية 10:30 – 9:30

   جامعة الدول العربية كلمة 

ــة  ــو  زال ــاء أب ــدكتورة ويف ــالى الســفيرة ال األمــين العــام المســاعد،  –تلقيهــا مع
 رئيس قطاع الشئون االجتماعية.

  ( للجنة المرأة العربية 39كلمة رئاسة الدورة )– المملكة العربية السعودية 

  ( للجنة المرأة العربية 40كلمة رئاسة الدورة )– جمهورية جيبوتى 

  )كلمات معالي الوفود )اختياري 

 : العمـل جلسة 13:00 – 10:30

 جـدول األعمـال. مشروع إقـرار - 

والمذكرات الشارحة والمصادقة على مشاريع  مناقشـة بنـود جـدول األعمـال -
 القرارات.
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 جدول أعمال 

   الأربعونالدورة 

 للجنة المرأة العربية  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 اتـــالمحتوي
 

 :2030 العربية المنطقة في للمرأة المستدامة التنمية أجندة تنفيذ متابعة األول: البند
 (.10و) (19) الدورتين بين الفنية األمانة نشاط تقرير -1

   

 جائحة ظل في العربية المنطقة في المرأة  الحتياجات االستجابة -1
  .19-كوفيد

 

 عبر تقنية الفيديو كونفرانس

 2021فبراير  11
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 باألمم المرأة  وضع للجنة (11) للدورة التحضيرى  العربى االجتماع -1
 .المتحدة

 

 الوردية المحفظة مبادرة العربية: المنطقة في المرأة  صحة -1

 

 

                      المرأة. ضد العنف مناهضة -1

                                                    

 المستدامة. التنمية أهداف لتنفيذ الجنسين بين للمساواة  الفرعية اللجنة -1

 العربية. المنطقة في للمرأة  االقتصادى التمكين -1

 العربية. المرأة  عاصمة -8

 العربية. للمرأة  التميز جائزة -9

 في ة أ للمر  واالجتماعي االقتصادي للتمكين العربية االستراتيجية" -10
 التونسية. الجمهورية من المقدمة "الريفية المناطق

 
 المـرأة لجنة توصيات إلى استناداً  البند اهذ إدراج تم

 الصلة. ذات العربية

 

 الجامعـة مجلس قرار إلى استناداً  البند هذا إدراج تم
 االقتصــــــــادية التنمويــــــــة القمــــــــة مســــــــتوى  علــــــــى

 الـدورة 20/1/1920 بتـاري  (61) رقم واالجتماعية
(4.) 
 
 
 
 
 
 لجنـــة توصـــيات إلـــى اســـتناداً  ودالبنـــ ههـــذ إدراج تـــم

 الصلة. ذات العربية المرأة
 

 

 

 

 
 مجلــــس قــــرار إلــــى اســــتناداً  البنــــد هــــذا إدراج تــــم 

ـــة  المســـتوى  علـــى واالجتمـــاعي االقتصـــادي الجامع
 الــــدورة 5/9/2019 بتــــاري  (2255) رقــــم الــــوزاري 

(104.) 
 والسالم: واألمن المرأة أجندة الثاني: البند

 السالم. وسيطات للنساء العربية الشبكة -1

 

 
 بالمنطقة المسلحة النزاعات أثناء النساء لحماية الطوارئ  لجنة -1

  العربية.
 

 
 الجامعـة مجلس قرار إلى استناداً  البند هذا إدراج مت

ـــــى ـــــوزراي المســـــتوى  عل ـــــم ال  بتـــــاري  (1985) رق
 (.315) الدورة 4/3/2020
 

 الجامعـة مجلس قرار إلى استناداً  البند هذا إدراج مت
ـــــى ـــــوزراي المســـــتوى  عل ـــــم ال  بتـــــاري  (3748) رق

 (.115) الدورة 6/3/1920

 
 في المرأة  دور "تعزيز حول الوزاري  المؤتمر توصيات متابعة -1

 جائحة ظل في العربية" المنطقة في الصراع بعد ما مجتمعات
 .كورونا

 

 العنف أشكال كافة لمناهضة واالستجابة للوقاية العربية االستراتيجية -1
 .والفتيات النساء ضد الجنسي العنف وخاصة اللجوء وضع في

 

 
 المـرأة لجنة توصيات إلى استناداً  البند اهذ إدراج تم

 الصلة. ذات العربية
 
 
 الجامعـة مجلس قرار إلى استناداً  البند هذا إدراج تم

ـــــى ـــــوزراي المســـــتوى  عل ـــــم ال  بتـــــاري  (8565) رق
 (.154) الدورة 9/9/2020
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 للجنة المرأة العربية (40)ألربعون ااجتماع الدورة 
 

 

 المرأة  أجندة مع االلتزام تجديد نحو عاما: عشرين بعد 1111 القرار -1
 العربية. المنطقة في والسالم واألمن

 المـرأة لجنة توصيات إلى استناداً  البند هذا إدراج تم
 الصلة ذات العربية

 

 :المرأة مجال في والدولية اإلقليمية الجهات مع التعاون   :الثالل البند
 

  .الدولى التعاون  -1
 
 

 
 المرأة لجنة توصيات إلى استناداً  البند هذا إدراج تم

 .الصلة ذات العربية
 واألممية. اإلقليمية المنظمات مع التعاون  -1

  
 

 

 (2022-2021) العربية المرأة للجنة الفنية األمانة أجندة :الرابع البند
 األعضاء. الدول من المقترحة الموضوعات -1

 

 العربية. المرأة  للجنة واألربعين الواحد الدورة انعقاد ومكان موعد -1

 

 
 
ــــم ــــد هــــذا إدراج ت ــــاء البن ــــى بن ــــدول مــــذكرات عل  ال

 الشأن. هذا في األعضاء

 

 أعمال من يستجد ماو  التوصيات الخامس: البند
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 2021فبراير  11
 برئاسة جمهورية جيبوتي
 عبر المنصة الرقمية

 
 

 عمالالشارحة للبنود المدرجة على جدول األالمذكرات 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس
 البنود

 2030متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية البند األول:  
دارة المرأة واألسرة والطفولة ما بين إ/ األمانة العامة / قطاع الشؤون االجتماعية تقرير نشاط   .1

 :(40و) (39)الدورتين 
 19-االستجابة الحتياجات المرأة في المنطقة العربية في ظل جائحة كوفيد .2
 .( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة65االجتماع العربي التحضير للدورة )  .3
 صحة المرأة في المنطقة العربية: مبادرة المحفظة الوردية   .4
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 مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية.  .5
 مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري".“التفاقية العربية حول ا -
 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات". 16حملةالـ  -
 

 .اللجنة الفرعية للمساواة بين الجنسين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  .6
 .العربيةالتمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة   .7
   عاصمة المرأة العربية.   .8
 جائزة التميز للمرأة العربية   .9
االستراتيجية العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية" المقدمة من   .10

 الجمهورية التونسية.
  المرأة واألمن والسالم البند الثاني: أجندة

 الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم.  .1
 الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية.لجنة   .2
متابعة توصيات المؤتمر الوزاري حول "تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في  .3

 المنطقة العربية" في ظل جائحة كورونا".
ي وضع اللجوء مشروع االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف ف  .4

 .وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات
في المنطقة  بعد عشرين عامًا "نحو تجديد االلتزام مع أجندة المرأة واألمن والسالم" 1325القرار   .5

 العربية.
 :المرأة تمكين التعاون مع الجهات اإلقليمية والدولية في مجالالثالل: البند 
  .الدوليالتعاون برامج   .1
 التعاون مع المنظمات اإلقليمية واألممية.  .2

 (2022-2021أجندة األمانة الفنية للجنة المرأة العربية ) الرابع: لبندا
 .الموضوعات المقترحة من الدول األعضاء  .1
 موعد ومكان انعقاد الدورة الواحد واألربعين للجنة المرأة العربية .2

 البند الخامس: التوصيات وما يستجد من أعمال.
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  األول: البند

 2030متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

 (2020العربية )( للجنة المرأة 40( و )39)الدورتين تقرير نشاط ما بين 
_______________________________________________________ 

 عرض الموضوع:
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         االجتماعيـــة "اآلثـــار والتـــداعيات الصـــحية  المســـاهمة فـــي إعـــداد تقريـــر قطـــاع الشـــؤون  .1
الوضـع الحـالي"، والتصـور لمـا  - Covid 19 -واالجتماعية التنموية لفيـروس كورونـا 

 :بعد الكورونا
ـــر قطـــاع 2020خـــالل شـــهر مـــايو  ـــة فـــي إعـــداد تقري ، ســـاهمت إدارة المـــرأة واألســـرة والطفول
علـى جميـع اإلدارات وسـاهمت إدارة  19-الذى رصد آثار جائحـة كوفيـد ةالشؤون االجتماعي

المرأة واألسرة والطفولة بتقرير حول تأثير الجائحة على المرأة بشكل عام والنساء في أوضاع 
مناطق النزاع باإلضافة إلى المعدالت المتزايدة من العنـف الـذى تتعـرض لـه النزوح واللجوء و 

 المنزلـــيالنســاء، وتقريـــر حــول تـــداعيات الجائحــة علـــى األســرة والطفـــل نتيجــة لفتـــرات العــزل 
 الطويلة باإلضافة إلى بعض التوصيات لمواجهة هذه اآلثار.

 
علـى  19-آثـار فيـروس كوفيـداالجتماع الوزاري االستثنائي عبر المنصـة الرقميـة لبحـل " .2

 النساء والفتيات.
 المــرأة  إدارة االجتماعيــة/ الشــؤون  )قطــاع العامــة األمانــة نظمــت ،2020 يونيــو 17بتــاري 
  فيـروس "آثـار لبحـث الرقميـة المنصـة عبـر االسـتثنائي الوزاري  االجتماع والطفولة( واألسرة
 الحاليـة الـدورة رئـيس -السـعودية العربية المملكة برئاسة والفتيات" النساء على  19-كوفيد
 اآلثــار حــدة مــن للتخفيــف العربيــة الــدول مــع التنســيق إطــار فــي وذلــك العربيــة أة المــر  للجنــة

 ) عربية، دولة عشر تسعة وبمشاركة - العربية، المجتمعات على األزمة لهذه االجتماعية
 ثمانيـة و المتحـدة( القمـر جـزر جمهوريـة و السـودان جمهوريـة عـدا األعضـاء الـدول جميع

 التــي األهميــة يعكــس ممــا مســبوق  غيــر حضــور فــي نيــةوط آليــات رؤســاء وأربعــة وزيــرات
 التعامـل كيفيـة حـول بينهـا فيمـا والتنسـيق كورونـا آثـار رصد إطار في العربية الدول توليها

ــــا االجتمــــاع عــــن وصــــدر معهــــا. والتعامــــل الجائحــــة لهــــذه والتصــــدي ــــا بيان  مشــــتركا وزاري
 الفررر  :لفتيــاتوا النســاء علــى 19-كوفيــد فيــروس آثــار بحــث " حــول هامــة وتوصـيات

 والتحديات"
 
إعداد التقرير العربي: أربعـون عامـًا علـى اتفاقيـة القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد  .3

 ":  المرأة
أربعــون عامــًا علــى "تــم تعمــيم النســخة الثالثــة والنهائيــة مــن تقريــر  2020يونيــو  16بتــاري  

دخـــال إلاألعضـــاء الـــدول  ىعلـــ "اتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة
دولـــة فلســـطين،  مـــن:مالحظـــاتهم النهائيـــة تمهيـــدا لطباعتـــه حيـــث تـــم تضـــمين تعـــديالت كـــل 

مملكـــة البحـــرين، دولـــة الكويـــت، ســـلطنة عمـــان، جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، المملكـــة العربيـــة 
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اشــمية، السـعودية، الجمهوريـة الجزائريـة الديموقراطيـة، المملكــة المغربيـة، المملكـة األردنيـة اله
 .دولة األمارات العربية المتحدة

التـــي اقامتهـــا  ةوتـــم طباعـــة التقريـــر باللغـــة العربيـــة واالنجليزيـــة وتـــم اطالقـــه خـــالل االحتفاليـــ
مــع  2020نــوفمبر  26يــوم مــن العنــف ضــد المــرأة يــوم  16الجامعــة العربيــة بمناســبة حملــة 

 الشركاء.
 

  :2020حفل إطالق تقرير حالة سكان العالم  .4
شـاركت إدارة المــرأة واألسـرة والطفولـة فـي "حفــل إطـالق تقريـر حالــة  ،2020يوليـو  8بتـاري  

" عبــر المنصــة الرقميــة بعنــوان "ضــد إرادتــي: الممارســات التــي تضــر   2020ســكان العــالم 
ـــات وت قـــوواض المســـاواة" بالتعـــاون مـــع صـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان، حيـــث  بالنســـاء والفتي

رئــيس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة جهــود  -لســفيرة األمــين العــام المســاعداستعرضــت الســيدة ا
 جامعة الدول العربية في مجال المرأة والسياسات السكانية.

 
اجتماع المجموعة االستشارية للجمعيات النسوية والنسائية بالمنطقة العربية في مواجهـة  .5

 :19كوفيد
شــــاركت إدارة المــــرأة واألســــرة والطفولــــة فــــي اجتمــــاع المجموعــــة  ،2020يوليــــو  11بتــــاري  

، كمبـادرة مـن 19االستشارية للجمعيات النسوية والنسائية بالمنطقة العربية في مواجهة كوفيد
ناشطات في المجتمع المدني العربي ومن مشجعي وداعمي الجمعيات النسوية العربيـة علـى 

وبئـة وغيرهـا علـى النسـاء، وأيضـا تـوفير المعلومـات تبادل المعلومات والخبرات عـن تـأثير األ
 لديهن عما يجري على الساحة الدولية من أجل بناء حركة نسوية أكثر قوة وتأثيرا.

اجتماع " تواصل المسارات: مـا بعـد طاولـة المفاوضـات، المسـاهمات الشـاملة للنسـاء فـي  .6
 ":مسارات السالم

واألســــرة والطفولــــة فــــي اجتمــــاع "تواصــــل  ، شــــاركت إدارة المــــرأة  2020يوليــــو  13بتــــاري   
المسارات : ما بعد طاولة المفاوضات، المساهمات الشاملة للنساء في مسارات السالم" عبـر 
المنصـــة الرقميـــة ، والـــذي نظمتـــه منظمـــة األمـــن والتعـــاون فـــي أوروبـــا للشـــركاء المتوســـطيين 

ســـرة والطفولـــة جهـــود تحـــت رئاســـة الســـويد، حيـــث استعرضـــت الســـيدة مـــديرة إدارة المـــرأة واأل
جامعة الدول العربية في إطار دعم دور المرأة في مجال األمن والسـالم فـي المنطقـة العربيـة 
من خالل إنشاء "لجنـة الطـوارئ لحمايـة النسـاء أثنـاء النزاعـات المسـلحة بالمنطقـة العربيـة" و 

 "الشبكة العربية لوسيطات السالم" واإلعداد لالستراتيجيات ذات الصلة.
 راتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم:است .7
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اعــداد اســتراتيجية وخطــة عمــل  علــىتــم التعاقــد مــع خبيــر للعمــل  2020يوليــو  16بتــاري  
للشـــبكة العربيـــة لوســـيطات الســـالم بالتعـــاون مـــع هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة وتـــم عقـــد ورشـــة 

االسـتراتيجية  سـاطة لمناقشـةوالو عبر المنصة الرقمية للخبراء فـي مجـال النـوع  ذهنيعصف 
وتبادل أفضـل الممارسـات فـي هـذا المجـال وإثـراء النسـخة األخيـرة مـن االسـتراتيجية لتعميمهـا 

 على الدول األعضاء.
مشروع االستراتيجية العربية للوقايـة واالسـتجابة لمناهضـة كافـة أشـكال العنـف فـي وضـع  .8

 اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات:
، بعـــــد إدمـــــاج المالحظـــــات الـــــواردة مـــــن الـــــدول األعضـــــاء علـــــى 2020 ســـــبتمبر 9بتـــــاري  

االستراتيجية تم ادراج بند حول اعتماد "االستراتيجية العربية للوقايـة واالسـتجابة لكافـة أشـكال 
العنــــف وخاصــــة العنــــف الجنســــي ضــــد النســــاء والفتيــــات فــــي وضــــع اللجــــوء باالشــــتراك مــــع 

لمجلــس الجامعــة علــى  154لالجئــين" علــى جـدول اعمــال الــدورة المفوضـية الســامية لشــئون ا
 ينص على: 2020-9-9بتاري   -8565المستوى الوزاري، وتم صدور قرار رقم: 

"دعوة الدول األعضـاء التـي لـم تـواف األمانـة العامـة بمالحظتهـا حـول مشـروع "االسـتراتيجية 
وضــع اللجــوء وخاصــة العنــف  العربيــة للوقايــة واالســتجابة لمناهضــة كافــة أشــكال العنــف فــي

الجنسي ضد النساء والفتيات" الـى القيـام بـذلك فـي أقـرب فرصـة تمهيـدا لعـرض االسـتراتيجية 
إلقرارهــا، ومــن ثــم عرضــها  2021( 40علــى لجنــة المــرأة العربيــة فــي دورتهــا القادمــة رقــم )

مــارس  (155علــى مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري فــي الــدورة المقبلــة )
 "، 2021اذار 
ـــــة العامـــــة  وتـــــم ـــــاة األمان ـــــه مناســـــبا ومواف ـــــدول األعضـــــاء التخـــــاذ مـــــا يرون ـــــى ال التعمـــــيم عل

، وذلك تمهيدا لعرض النسخة النهائية على 2020ديسمبر  1بالمالحظات في موعد أقصاه 
 .إلقرارها 2021( لعام 40لجنة المرأة العربية في دورتها القادمة رقم )

 
ــاري   .9 ــو  7و 5بت ــام  2020بر أكت ــة األمــين الع ــو  زال ــاء أب ــدكتورة ويف شــاركت الســفيرة ال

حـول  The Eldersاجتمـاع االجتماعيـة فـي فعاليـات  المسـاعد ورئـيس قطـاع الشـؤون 
 النساء في الوساطة في المنطقة العربية 

أكتوبر شاركت أعضاء الشـبكة العربيـة للنسـاء وسـيطات السـالم فـي  22 – 5بتاري   .10
 على النحو التالى:  العالمي للشبكات اإلقليمية للنساء الوسيطاتفعاليات االتحاد 

a.  والمعنونـة "إعـالء األصـوات مـن أجـل  2020أكتـوبر  5الفعالية األولى انعقدت يـوم
(، برعايــة الوفــد الـدائم أللمانيــا فــي Amplifying voices for peaceالسـالم" )

 االتحاد األوروبى ببروكسل.
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b. أكتـوبر بغـرض  22إلـى  8مـدار أسـبوعين فـي الفتـرة مـن  الفعالية الثانية دارت علـى
تبــادل الخبـــرات وأفضــل الممارســـات فـــي مجــال وســـاطة النســـاء بــين شـــبكات النســـاء 
وسيطات السالم عن طريق تقديم عدد من ورش العمل، حيث قامت الشبكة العربيـة 
ي لوســيطات الســالم بتنظــيم وإعــداد ورشــة عمــل ناقشــت كيفيــة تعزيــز قيــادة المــرأة فــ

 مناصب صنع القرار وخاصة في مجال السلم واألمن
قامت السيدة مدير إدارة المرأة واألسـرة والطفولـة بالمشـاركة  2020نوفمبر  4بتاري   .11

في جلسة حوار عبر المنصة الرقمية بعنوان "تعزيز تنفيذ أجندة المـرأة والسـلم واألمـن فـي 
والتــي نظمهــا  "،الســالم المســتدامالوضــع الجديــد: قيــادة المــرأة فــي منــع النزاعــات وتحقيــق 

مركــز القــاهرة الــدولى لحــل النــزاع وحفــظ وبنــاء الســالم بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة المصــرية 
 للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة. القوميوالمجلس 

 :تدريب الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم .12
المرحلـــة األولـــى مـــن تـــدريب عضـــوات الشـــبكة العربيـــة  اتمـــامتـــم  2020نـــوفمبر  18بتـــاري  

بالتعـاون مـع  حول مهارات التفاوض والوسـاطة للنساء وسيطات السالم عبر المنصة الرقمية
مســتقلة للشــؤون الدوليــة تهــدف إلــى  للتــدريب وهــي مؤسســة هولنديــة Clingendaelمؤسســة 

أجل المسـاهمة فـي عـالم آمـن ز الحكومات والشركات والمجتمع المدني من تعزيو بناء قدرات 
 27على مدار أربعة أسابيع بواقع مرة واحـدة أسـبوعيام مـن  التدريب امتدوقد  ومستدام وعادل
 .2020 نوفمبر 18أكتوبر وحتى 

 
  إطالق مبادرة "قصتي خالل فترة الكورونا":  .13

الالجئين ، بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية لشئون 2020فى مايو 
ومنظمــة الصــحة العربيــة وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان، تــم إطــالق مبــادرة "قصــتي خــالل 

هــذه المبــادرة إلــى توثيــق صــوت المــرأة العربيــة فــي صــنع القــرار عنــد  فتــرة الكورونــا" وتهــدف
التأهــب واالســتجابة لتبعــات فيــروس كورونــا المســتجد وإلقــاء الضــوء علــى الــدور الــذي تلعبــه 

وبـاء كورونـا المسـتجد .تـم تنفيـذ وإخـراج  والفتيـات وكيفيـة تحـول حيـاتهن فـي مواجهـةالنسـاء 
فيديو تجميعي للتوعية بالمبادرة وحث النسـاء فـي المنطقـة العربيـة علـى المشـاركة وذلـك عـن 

ــــو غزالــــة  رئــــيس قطــــاع الشــــؤون  -طريــــق كلمــــة قصــــيرة أدلتهــــا معــــالي الســــفيرة د. هيفــــاء أب
المنظمـات المعنيـة الشـريكة بـاألمم المتحـدة. تـم إطـالق الكتيـب االجتماعية ورؤسـاء ومـديري 

عبـر المنصـة  2020نـوفمبر  26الموافـق يـوم يـوم الخمـيس الخاص بمبادرة "احكى قصـتك" 
يومـًا مـن النشـاط لمناهضـة العنـف ضـد  16ال الرقمية اثناء الفعالية الخاصة بإطالق حملـة 

 . 2020المرأة لعام 
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اســتراتيجية وخطــة العمــل الخاصــة بلجنــة الطــوارئ لحمايــة التعاقــد مــع خبيــر إلعــداد  .14

 ٠2020نوفمبر  27بتاري   النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية
 إطالق مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية: .15

يـأتي هـذا و  مـن ردود معظـم الـدول األعضـاء مـا ورد بنـاء علـىتم اختيار مجال الطب حيث 
ما تواجهه الدول من وضع استثنائي فرضته أزمة انتشار فيـروس كورونـا االختيار في إطار 

دول اعضـــاء علـــى ان يـــتم تشـــكيل لجنـــة للجـــائزة  9المســـتجد، و بعـــد اســـتالم ترشـــيحات مـــن 
ممثلــين عــن الــدول األعضــاء )دول الترويكــا، وثــالث دول حســب األحــرف  :تتضــمن كــل مــن

قطـــاع يكـــون ليـــة للجنــة المـــرأة العربيـــة و ضـــافة إلـــى ممثـــل عــن رئاســـة الدولـــة الحاإاألبجديــة( 
 الشـــؤون االجتماعيـــة )إدارة المـــرأة واألســـرة والطفولـــة( األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة

 مقرر عام للجائزة. 
 
اتفاقية مناهضـة العنـف ضـد المـرأة فـي الـدول العربيـة" باالشـتراك مـع األمـم المتحـدة " .16

 للمرأة ومؤسسة ويستمنستر للديموقراطية.
بعد تلقى مالحظات الدول األعضاء علـى المسـودة الرابعـة النهائيـة لالتفاقيـة، سـتقوم األمانـة 
العامة بعرض المسودة األخيرة على اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان للتشاور والتنسـيق 
وذلــــك نظــــرا لتلقــــى األمانــــة العامــــة مــــذكرات مــــن كــــل مــــن )دولــــة الكويــــت، المملكــــة العربيــــة 

ة، االمارات العربية المتحـدة، مملكـة البحـرين والمملكـة المغربيـة( تطلـب فيهـا مناقشـة السعودي
االتفاقيــة المشــار اليهــا أعــاله مــن قبــل اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق االنســان بصــفتها الجهــة 
اإلجرائية المعنية باالتفاقيات العربية، وتم وضع هذا المقترح على اجنـدة اجتمـاع لجنـة المـرأة 

 . هذه الدورة للبت فيهربية في الع
 

 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة": 16الحملة السنوية " .17
يومــًا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة والتــي تنطلــق فــي اليــوم  16الـــ بمناســبة االحتفــال بحملــة  

العــالمي لمناهضـــة العنـــف ضـــد المـــرأة تضـــامنًا مــع الحملـــة العالميـــة التـــي تنطلـــق ســـنويًا فـــي 
ديسمبر الذى يوافـق اليـوم  10من نوفمبر الذى يوافق اليوم العالمي للمرأة وتنتهى في  25ال

 العالمي لحقوق اإلنسان،
  شـــاركت األمانــة العامـــة لجامعــة الــدول العربيـــة ممثلــة بمعـــالى  ،2020نــوفمبر  25فــي

الســـفيرة د. هيفـــاء أبـــو غزالـــة األمـــين العـــام المســـاعد رئـــيس قطـــاع الشـــؤون االجتماعيـــة، 
كمتحـــدث رئيســـي بالجلســـة الحواريـــة لمؤسســـة وستمنســـتر للديمقراطيـــة بالمملكـــة المتحـــدة 
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لعمـــل علــى غيـــره مــن الجهـــود البريطانيــة لمناقشــة وعـــرض جهــود الجامعـــة العربيــة فــي ا
وخاصــة الجهــود المبذولــة للــدفع قــدما وســبل لمكافحــة اشــكال العنــف ضــد المــرأة و الفتــاة، 

اتفاقية مناهضـة العنـف ضـد المـرأة فـي الـدول العربيـة" باالشـتراك مـع األمـم المتحـدة "
نـــوفمبر،   25و ذلــك الموافـــق األربعــاء فــي  للمــرأة ومؤسســـة وستمنســتر للديموقراطيـــة

اعة الواحـــدة ظهـــًرا بتوقيـــت جـــرينتش و الثالثـــة عصـــرا بتوقيـــت القـــاهرة. عقـــدت هـــذه الســـ
ــــــس إدارة مؤسســــــة وستمنســــــتر  ــــــيس مجل الجلســــــة بمشــــــاركة الســــــيد ريتشــــــارد جراهــــــام رئ
الديمقراطيـــــة بالمملكـــــة المتحـــــدة البريطانيـــــة. وتنـــــاول النقـــــاش ســـــبل معالجـــــة اإلجـــــراءات 

ايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف خاصــا علــى التشــريعية الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لحم
خلفيـــة الجائحـــة العالميـــة الحاليـــة. حيـــث ســـلط هـــذا الحـــدث الضـــوء علـــى قيمـــة اآلليـــات 
 القانونية كأدوات يمكن من خاللها معالجة قضية العنف القائم على النوع االجتماعي. 

 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة  16، بمناسبة االحتفال بحملة الـ2020نوفمبر  26 في
والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة تضـامنًا مـع الحملـة العالميـة 

مـن نــوفمبر والــذى يوافــق اليـوم العــالمي للمــرأة وتنتهــى فــي  25التـي تنطلــق ســنويًا فــي ال
وم العــالمي لحقــوق اإلنســان، عقــدت األمانــة العامــة لجامعــة ديســمبر الــذى يوافــق اليــ 10

 بالتعـاون مـع -إدارة المـرأة واألسـرة والطفولـة -االجتماعيـة  الدول العربية قطاع الشؤون 
المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسـكان والمكتـب اإلقليمـي لهيئـة األمـم المتحـدة 

عنــف ضــد النســاء والفتيــات خــالل فتــرة وبــاء للمــرأة حــوارا إقليميــا رفيــع المســتوى حــول ال
يومــًا مــن النشــاط لمناهضــة العنــف ضــد  16الكورونــا كإحــدى فاعليــات إطــالق حملــة "الـــ

 بمشاركة عبر المنصة الرقمية 2020نوفمبر  26المرأة" وذلك يوم الخميس الموافق يوم 
لمـرأة فـي المنطقـة هيئة األمم المتحدة لو صندوق األمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية، 

المفوضـية السـامية لألمـم المتحـدة لشـئون الالجئـين فـي مصـر وجامعـة الـدول  والعربية، 
العربيــة، وبحضــور ممثلــين عــن الــدول العربيــة األعضــاء وســفراء مــن الســلك الدبلوماســي 
في جمهورية مصر العربية وعدد من الشركاء األمميين و الدوليين و الشخصيات الفنيـة 

وكــــذلك مؤسســــات القطــــاع الخــــاص ممثلــــة بمؤسســــة ســــاويرس وغيرهــــا مــــن  واإلعالميــــة
 الجهات المعنية ذات الصلة.

  فــي هــذا اإلطــار تمــت إنــارة مبنــى األمانــة العامــة بــاللون البرتقــالى احتفــااًل بحملــة العــالم
 ديسمبر. 9ديسمبر إلى  7برتقالى للتوعية بقضية العنف ضد المرأة من يوم 

 
لتمكــين االقتصــادي للنســاء والفتيــات بمناســبة االحتفــاء بــاليوم النــدوة الدوليــة حــول "ا .18

 ":الوطني للمرأة المغربية



  

  

 

59 

 

، شــاركت األمانــة العامــة )قطــاع الشــؤون االجتماعيــة/ إدارة المــرأة 2020أكتــوبر  10بتــاري  
واألســرة والطفولــة( فــي الجلســة االفتتاحيــة للنــدوة الدوليــة حــول " التمكــين االقتصــادي للنســاء 
والفتيات" وذلك في إطار االحتفاء باليوم الوطني للمـرأة المغربيـة الموافـق العاشـر مـن أكتـوبر 

 كل عام.  من
 
 احتفالية يوم المرأة العربية: .19

، استضـــــافت األمانـــــة العامـــــة "المنتـــــدى األول للمـــــرأة والمســـــئولية 2020نـــــوفمبر  2بتـــــاري  
المجتمعيــة" فــي إطــار االحتفــال بيــوم المــرأة العربيــة، والــذي عقــد بمقــر األمانــة العامــة تحــت 

عربية هـذا العـام فـي إطـار دعـم دور رعاية جامعة الدول العربية. وأتي االحتفال بيوم المرأة ال
الســـيدات الرائـــدات فـــي المنطقـــة العربيـــة وإلقـــاء الضـــوء علـــى تجـــاربهن الناجحـــة فـــي التمكـــين 

 والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
 1325اللقاء رفيـع المسـتوى بمناسـبة الـذكرى العشـرين لصـدور قـرار مجلـس األمـن " .20

 حول المرأة والسالم واألمن":
إدارة المــرأة  -قطــاع الشــؤون االجتماعيــة-، شــاركت األمانــة العامــة 2020نــوفمبر  4ي  بتــار 

ـــة ـــذكرى  -واألســـرة والطفول ـــة بمناســـبة ال ـــر المنصـــة االلكتروني ـــع المســـتوى عب ـــاء رفي فـــي "اللق
حــــول المــــرأة والســــالم واألمــــن" عبــــر المنصــــة 1325العشــــرين لصــــدور قــــرار مجلــــس األمــــن 

تنفيذ البرنامج اإلقليمي المشترك " نحو تجديد االلتزام مع أجندة اإلليكترونية، وذلك في إطار 
المــرأة واألمــن والســالم فـــي المنطقــة العربيــة"  بالشــراكة مـــع اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيـــة 
لغربــي آســيا )اإلســكوا(، وهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة، والــذي 

األمــــين العــــام  -ضــــي الســــيدة الســــفيرة/  د. هيفــــاء أبــــو غزالــــةشــــارك فــــي إطالقــــة العــــام الما
رئــيس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة. وهــدف اللقــاء إلــى النظــر فــي الجهــود اإلقليميــة -المســاعد

التي تبذلها الدول في المنطقة العربية من أجـل الـدفع بأجنـدة المـرأة والسـالم واألمـنق وإطـالق 
التجاوب مع أجندة المرأة والسالم واألمـنق باإلضـافة مداوالت إقليمية حول التقدم المحرز في 

إلــــى اســــتعراض ومناقشــــة دور الخطــــط الوطنيــــة لتنفيـــــذ أجنــــدة المــــرأة والســــالم واألمــــن فـــــي 
 .19-االستجابة لجائحة كوفيد

 حملة المحفظة الوردية" تحت شعار " حياتك  الية": .21
 -المـرأة واألسـرة والطفولـة إدارة –،  نظم قطاع الشـؤون االجتماعيـة 2020نوفمبر  9بتاري  

بالتعــاون والتنســـيق مـــع صـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان احتفاليـــة " حملـــة المحفظـــة الورديـــة" 
تحت شعار "حياتك غاليه"، وشارك في االجتماع السادة ممثلي الدول األعضاء من اآلليـات 

، باإلضــافة الوطنيـة المعنيــة بشــؤون المـرأة ومــن وزارات الصــحة مـن أربعــة عشــر دولـة عربيــة
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إلـــى الســـادة ممثلـــي المنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ذات الصـــلة، وممثـــل عـــن منظمـــة الصـــحة 
العالميـــة ، وممثـــل عـــن مستشـــفى بهيـــة وناجيـــة مـــن مـــرض ســـرطان الثـــدي، والســـادة مـــدراء 
اإلدارات المعنية باألمانة العامة. وتطرق االجتماع إلى الوضع الصحي للسيدات المصـابات 

 .19 -ظروف انتشار فيروس كوفيد بهذا المرض مع
 
 المؤتمر الدولي لقضايا المرأة الفلسطينية بين المقارنة الدولية والوطنية":  .22

ــــوفمبر  25و 24بتــــاري   ــــة مــــن " 2020ن ــــي الجلســــة االفتتاحي ــــة العامــــة ف ، شــــاركت األمان
ت كلمــة المــؤتمر الــدولي لقضــايا المــرأة الفلســطينية بــين المقاربــة الدوليــة والوطنيــة، حيــث ركــز 

األمانة العامة على المنهجية التي تتبعها األمانة العامة لتنفيذ أجندة النهوض بأوضاع المرأة 
 في المنطقة العربية على المستوى اإلقليمي من خالل مالءمة المقاربات الدولية.

اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بـين الجنسـين ومؤشـرات األهـداف اإلنمائيـة  .23
 :ةالمستدام
، شــاركت األمانــة العامــة فــي " النــدوة اإلقليميــة لتنميــة قــدرات 2020ديســمبر  10-8بتــاري  

أعضـــــاء اللجنـــــة الفرعيـــــة المعنيـــــة بالمســـــاواة بـــــين الجنســـــين ومؤشـــــرات األهـــــداف اإلنمائيـــــة 
 وتعقـدالمستدامة" عبر المنصة الرقمية، وموضوعها لهذا العام " العدالة والنـوع االجتمـاعي"، 

اجتماعــات اللجنــة الفرعيــة بشــكل دوري ضــمن الشــراكة اإلقليميــة بــين جامعــة الــدول العربيــة 
وهيئــة اإلســكوا وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وتهــدف إلــى بنــاء قــدرات أعضــاء اللجنــة الفرعيــة 

 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين. 
 
ــدة المــرأة والســالم  حلقــة نقــا  .24 ــة فــي أجن ــات الديني لمــوجز السياســات " إدمــاج الهيئ

 واألمن.
، شــاركت األمانــة العامــة وبالتعـــاون مــع اإلســكوا فــي تنظــيم حلقـــة 15/12/2020بتــاري  

نقـــاش لمـــوجزي السياســـات األول حـــول "إدمـــاج الهيئـــات الدينيـــة فـــي أجنـــدة المـــرأة واألمـــن 
هج مبنــي علــى المســاواة بــين الجنســين فــي الوقايــة مــن "مــن والســالم"، والمــوجز الثــاني حــول

التطـــرف العنيـــف فـــي العـــالم العربـــي"، حيـــث تعمـــل األمانـــة العامـــة علـــى إصـــدار مـــوجز 
السياســـات حـــول "إدمـــاج الهيئـــات الدينيـــة فـــي أجنـــدة المـــرأة واألمـــن والســـالم" بالشـــراكة مـــع 

فـــي تنفيـــذ أجنـــدة المـــرأة  اإلســـكوا، وذلـــك فـــي إطـــار برنـــامج التعـــاون اإلقليمـــي بـــين الجهتـــين
 واألمن والسالم.  

 
 المقترح المطلوب:
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األخذ علما بما ورد في تقرير نشاط قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة  -5
 (.40- 39والطفولة( بين الدورتين )

المرأة واألسرة  )إدارة قطاع الشؤون االجتماعيةاألخذ علما باإلجراءات التي اتخذها  -6
  (.39)لتنفيذ قرارات لجنة المرأة العربية الصادرة عن الدورة والطفولة( 

 مانة ما بين الدورتينالمقدم حول نشاط األ للجنة المرأة العربية مانة الفنيةاأل اعتماد تقرير -7
 (.40د. –39)د.

وعلى جهودها  (39 على رئاستها للدورة الـ) المملكة العربية السعودية إلىتقديم الشكر  -8
 تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. متابعة المتميزة في

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  

 19-االستجابة الحتياجات المرأة في المنطقة العربية في ظل جائحة كوفيد
      

________________________________________________________ 
 عرض الموضوع:

انتشار  إطار  الظروف االستثنائية التي تواجهها المجتمعات عالميا وعربيا جراء في
 جوانب الحياة التي باتت تعصف بكافة المستجد و تأثيراته السلبيةفيروس كورونا 

بتفاقم انتشار األوبئة  وألن غالبًا ما يرتبط، والنفسية االجتماعية والسياسية واالقتصادية
حيث تشهد ادية، تيعالجنسين بشكل أكبر منه الحال في األوقات اال أوجه عدم المساواة بين

، وفي اطار التنسيق مع تعمق الفجوة بين الجنسين و تفاقم حدة المشكالت  تلك اآلونة
الدول العربية للتخفيف من حدة اآلثار االجتماعية لهذه األزمة على المجتمعات العربية، 

 مرأة واألسرة والطفولة بما يلي:إدارة ال /قام قطاع الشؤون االجتماعية
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االجتماعية "اآلثار والتداعيات الصحية  المساهمة في إعداد تقرير قطاع الشؤون   -1
الوضع الحالي"، والتصور  - Covid 19 -واالجتماعية التنموية لفيروس كورونا 

 لما بعد الكورونا:
شاركت إدارة المرأة واألسرة والطفولة في إعداد تقرير قطاع الشؤون االجتماعية بشأن 
اآلثار الصحية واالجتماعية على المرأة في المنطقة العربية، وتضمن تقرير قطاع 
الشؤون االجتماعية فصال مخصصًا للمرأة بعنوان "آثار انتشار فيروس كورونا على 

خالله رصد تلك اآلثار بشكل مفصل من خالل عدة  المرأة في المنطقة العربية" تم
عنوانين رئيسية هي : تضاعف أعباء الرعاية المنزلية،  تحمل النساء العامالت في 

صعوبة وصول األمهات والحوامل إلى  –قطاع الرعاية الصحية للعبء األكبر 
في ارتفاع نسبة الفقر بين النساء وخاصة العامالت -الخدمات الصحية واإلنجابية

القطاع غير النظامي، زيادة تهميش النساء في منظومة الحماية االجتماعية،  العنف 
ضد المرأة ، آثار جائحة كورونا على النساء في مناطق النزاع ومناطق اللجوء والنزوح. 

 التقرير( 1)مرفق 
 19-لبحل "آثار فيروس كوفيد للجنة المرأة العربية االجتماع الوزاري االستثنائي -2

 :لنساء والفتياتعلى ا
إدارة المرأة واألسرة والطفولة(  /نظمت األمانة العامة )قطاع الشؤون االجتماعية (1

  19-االجتماع الوزاري االستثنائي عبر المنصة الرقمية لبحل "آثار فيروس  كوفيد
رئيس الدورة الحالية للجنة  -" برئاسة المملكة العربية السعوديةعلى النساء والفتيات

عبر المنصة الرقمية ،  2020يونيو  17وذلك يوم األربعاء الموافق  -المرأة العربية
بمشاركة تسعة عشر دولة عربية، )جميع الدول األعضاء عدا جمهورية السودان و 

حضور  فيرؤساء اليات  وأربعةجمهورية جزر القمر المتحدة( و ثمانية وزيرات 
اطار رصد اثار  فيتوليها الدول العربية  التي األهميةغبر مسبوق مما يعكس 

كورونا والتنسيق فيما بينها حول كيفية التعامل والتصدي لهذه الجائحة والتعامل 
 معها. 

-وشارك في االجتماع ثمانية من معالي الوزيرات في كل من )الجمهورية التونسية (2
دولة -دولة فلسطين-جمهورية الصومال-جمهورية جيبوتي -ورية الجزائريةالجمه
الجمهورية اليمنية( وأربعة  من معالي رؤساء اآلليات الوطنية -المملكة المغربية-ليبيا

-الجمهورية اللبنانية-المعنية بالمرأة في كل من )دولة اإلمارات العربية المتحدة
ة السعودية( ووفود عربية رفيعة المستوى،  جمهورية مصر العربية والمملكة العربي
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وترأس االجتماع سعادة أمين عام مجلس شؤون األسرة بالمملكة العربية السعودية، 
 -كما شارك باالجتماع خمسة منظمات أممية معنية هي )هيئة األمم المتحدة للمرأة 

مفوضية وال -ومنظمة الصحة العالمية -هيئة اإلسكوا -صندوق األمم المتحدة للسكان
 جدول المشاركين( 2السامية لشؤون الالجئين(. )مرفق 

 الجهودعروض الدول األعضاء حول  الجلسة األولى من االجتماع لتقديم خصصت (3
الوطنية والسياسات والمبادرات التي اتخذتها الدول للتخفيف من حدة جائحة كورونا 

بتقديم عروضهم في هذا  عربية دولة  19قامت وقدخاصة على النساء والفتيات، 
والتي أوضحت العديد من الجهود المميزة والمبادرات الجديدة التي قامت بها  الشأن

 الدول العربية وعكست اهتمام الدول بدعم النساء والفتيات أثناء الجائحة.
على النساء  19-توصية وبيان بعنوان " بحل آثار كوفيدصدر عن االجتماع  (4

على الدول األعضاء بعد تضمين كافة المالحظات الواردة  وتم تعميمهما والفتيات"،
 إلينا في هذا الشأن.

قامت األمانة العامة  3/0775/20وبموجب المذكرة رقم  2020يونيو  30بتاري   (5
بتعميم النسخة النهائية من التقرير وكافة الوثائق الخاصة به على الدول األعضاء، 

 التقرير( 3ي لألمانة العامة. )مرفق كما تم إتاحتهما على الموقع اإلليكترون
 

المساهمة بمقترح عربي حول اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارًا موحدًا   -3
 :19يقدم استجابة شاملة لمواجهة تحديات كوفيد

قيام رئيس الجمعية العامة بتوجيه رسالة إلى كافة المندوبين الدائمين في إطار  (1
ة والمرفق بها رسالة  لتنسيق مبادرات الجمعية العامة والمراقبين لدى األمم المتحد

-بشأن مقترح اعتماد قرارًا واحدًا يقدم استجابة شاملة لمواجهة تحديات جائحة كوفيد
، قام قطاع الشؤون االجتماعية بدعم مشروع القرار الخاص بالمرأة المقدم من كل 19

راطية الشعبية، والمملكة من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمق
العربية السعودية تح عنوان " االستجابة السريعة الحتياجات المرأة والفتاة في ظل 
إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد" ، والذي أوصت لجنة المرأة العربية في 

( على حث الدول األعضاء على تأييده في 2020يونيو  17اجتماعها االستثنائي )
 وصية الصادرين عن أعمال االجتماع.البيان والت
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، قام 277ومذكرة رقم 5/2731/20  بموجب المذكرة رقم  2020يوليو  13بتاري   (2
إدارة المرأة واألسرة والطفولة بتعميم التوصية والبيان  /قطاع الشؤون االجتماعية 

لعربية الصادرين عن االجتماع االستثنائي للجنة المرأة العربية إلى بعثة جامعة الدول ا
باألمم المتحدة          ورؤساء بعثات الجامعة بالخارج والقطاع السياسي باألمانة 

 العامة كمقترح عربي يتم تضمينه في القرار الموحد للجمعية العامة لألمم المتحدة.
 

 :مع الكورونا "مبادرة "قصتي -3
الخامسة ، الذي يوافق الذكرى السنوية 2020كان من المتوقع أن يكون العام  (1

والعشرين لمنهاج عمل بيجين وغيره من المحطات الرئيسية في مسيرة تعزيز حقوق 
كورونا  عامًا رائًدا للمساواة بين الجنسين. غير انه، ومع انتشار وباء المرأة، أن يكون 

المستجد، حتى المكاسب المحدودة التي تحققت في العقود الماضية معرضة لخطر 
فيروس ليسلط الضوء على نقاط الضعف في النظم التراجع. فقد جاء هذا ال

االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والصحية التي بدورها تضخم آثار الوباء 
في جميع المجاالت الصحية واالقتصادية واألمنية ونظم الحماية االجتماعية، كما 

. كما أنه يسلط تتفاقم آثار هذا الوباء على النساء والفتيات ببساطة بسبب نوعهن
الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية والتي بدورها كشفت النقاب عن عدم جاهزية 
بعض المجتمعات للقيام بهذا الدور المحوري وأوجه عدم المساواة ويضاعفها وكذا 
أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها شرائح المجتمع المختلفة وعلى 

 ات كشريحة أساسية في المجتمع باختالف طبقاته.األخص النساء والفتي
 الهدف من المبادرة: (2

a.  تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وتوثيق صوت المرأة العربية في صنع القرار
عند التأهب واالستجابة لتبعات فيروس كورونا المستجد وإلقاء الضوء على 

وباء  مواجهةتحول حياتهن في الدور الذي تلعبه النساء والفتيات وكيفية 
 .المستجد كورونا

 الشركاء الدوليين:  (3
a. هيئة األمم و مع منظمة الصحة العالمية تعاون هذه المبادرة بال انطلقت

وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لألمم  المتحددة للمرأة
 . المتحدة لشؤون الالجئين

بهدف تشجيع وحث النساء والفتيات من الدول  فيديو ترويجي للمبادرةتم إصدار  (4
العربية للمشاركة، يتكون الفيلم من كلمات قصيرة للمدراء اإلقليميين من الشركاء 
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بالمبادرة وتم نشره على جميع وسائل التواصل االجتماعي والموقع الرسمة  ناألمميي
 للجامعة العربية.  

قام قطاع الشؤون     5/1930مبموجب المذكرة رق 2020ابريل  30بتاري   وعليه: (5
إدارة المرأة واألسرة والطفولة بتعميم الورقة المفاهيمية للمبادرة والوسم  /االجتماعية 

الخاص بالمبادرة ورابط استمارة تسجيل القصص على الدول األعضاء لموافاتنا 
 بمشاركتهم ليتم تضمينها في الكتيب الصادر عن المبادرة.

قام قطاع الشؤون     5/3297بموجب المذكرة رقم 2020ا سطس  27بتاري   (6
للمرة الثانية على الدول األعضاء  إدارة المرأة واألسرة والطفولة بتعميم /االجتماعية 

 للتذكير بموافاتنا بمشاركتهم.
تم تلقى مشاركات من كل من جمهورية مصر العربية، المملكة االردنية الهاشمية  (7

اطية الشعبية وتم بالفعل تضمينها ببند مشاركات الدول والجمهورية الجزائرية الديموقر 
 في الكتيب النهائي.

 26الموافق يوم يوم الخميس تم إطالق الكتيب الخاص بمبادرة "احكى قصتك"   (8
يومًا  16الـ عبر المنصة الرقمية اثناء الفعالية الخاصة بإطالق حملة  2020نوفمبر 

 . 2020من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 
  

 :المقترح المطلوب
التوصيات الصادرة عن االجتماع الوزاري االستثنائي عبر المنصة ب اإلحاطة علماً  -5

على النساء والفتيات" برئاسة المملكة العربية  19-الرقمية لبحث "آثار فيروس كوفيد
 17( للجنة المرأة العربية المنعقد يوم األربعاء الموافق 39رئيس الدورة ) -السعودية
على النساء والفتيات" كأساس للتعامل  19-المعنون" بحث آثار كوفيد 2020يونيو 

 مع اثار الجائحة.
الترحيب  بالقرار الخاص بالمرأة المقدم من كل من جمهورية مصر العربية،  -6

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية تحت عنوان " 
عة الحتياجات المرأة والفتاة في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا االستجابة السري

المستجد" والذى تم تبنيه من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي أوصت لجنة 
( على حث الدول 2020يونيو  17المرأة العربية في اجتماعها االستثنائي )

أعمال االجتماع، كخارطة األعضاء على تأييده في البيان والتوصية الصادرين عن 
طريق  استرشادية لالستجابة الحتياجات المراة والفتاة خالل جائحة كوفيد تراعى 

 .النوع االجتماعيفوارق 
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"قصتى" وماورد به من توصيات  تقريرالترحيب بجهود األمانة العامة في اصدار  -7
 لدعم المرأة والفتيات خالل جائحة كورونا. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3 ) 

 ( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة65االجتماع العربي التحضير للدورة ) 
_______________________________________________________ 

 عرض الموضوع:
األمـم المتحـدة االقتصـادي  تابعـة لمجلـسكلجنـة  1946أنشئت لجنة وضع المرأة عام  .1

لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين بوضـع السياسـات العالميـة  واالجتمـاعي معنيـة
 وتوفر الدورة السنوية للجنة، التي تعقد عادة لمدة عشـرة أيـام فـي شـهر مـارس، .المرأة 

 .المحرز وتحديد التحديات وصياغة السياسات الستعراض التقدمفرصة 
شــاركت األمانــة العامــة فــي التحضــير للجنــة وضــع المــرأة بــاألمم المتحــدة فــي الــدورات  .2

موقفــًا  ، مــن خــالل إعــداد " البيــان العربــي" بمثابــة64، 63، 62، 61، 60، 59، 58
لجنـة وضـع المـرأة بـاألمم المتحـدة، ويـتم اعتمـاد  اتعربيًا موحدًا مطروحًا خالل اجتماع
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البيان العربي من قبل لجنة المرأة العربية، وتقوم رئاسة لجنة المرأة العربية بإلقـاء البيـان 
 العربية خالل انعقاد اجتماع لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة.العربي باسم المجموعة 

( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة الستعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج 64: الدورة الـ)أوال
 عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

اســتعراض وتقيــيم تنفيــذ إعــالن ومنهــاج ( علــى 64كــان مــن المقــرر أن تركــز أعمــال الــدورة ) .1
يشـــــمل وأن  .عمـــــل بيجـــــين ونتـــــائج الـــــدورة االســـــتثنائية الثالثـــــة والعشـــــرين للجمعيـــــة العامـــــة

االســتعراض تقييمــًا للتحــديات الحاليــة التــي تــؤثر علــى تنفيــذ منهــاج العمــل وتحقيــق المســاواة 
ن المـــرأة وإســـهامها فـــي التنفيـــذ الكامـــل لخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام بـــين الجنســـين وتمكـــي

2030. 
 64(، قامــت األمانــة العامــة بإعــداد "البيــان العربــي للــدورة 64فــي إطــار التحضــير للــدورة ) .2

للجنة وضع المرأة"، والصادر عن االجتماع اإلقليمي التحضيري الذي عقـد برئاسـة المملكـة 
 بالرياض. 2020براير ف 9العربية السعودية يوم 

للجنــة وضــع المــرأة بــاألمم  64األمانــة العامــة بالمشــاركة فــي الــدورة  كمــا كــان مقــررا أن تقــوم .3
تنظـيم باالنتهاء مـن التنسـيق بشـأن إدارة المرأة واألسرة والطفولة  قامتالمتحدة بنيويورك حيث 

 المتحدة:فعاليتين جانبيتين على هامش اجتماعات لجنة وضعية المرأة باألمم 
الفعاليـــة األولـــى: تحـــت عنـــوان " العمـــل ســـويا إلنهـــاء العنـــف ضـــد المـــرأة فـــي المنطقـــة  ( أ

 العربية":
الطريق إلى األمام للعمل المشترك مـن اجـل تنفيـذ منهـاج عمـل "الفعالية الثانية بعنوان   ( ب

 ."في الدول العربية 2025-2020بيجين 
أدى إلى إلغاء النقاش العام وكذا الفعاليات الجانبية التي تعقد  19-إال أن تفشي جائحة كوفيد

على هامش أعمال لجنة وضـع المـرأة بـاألمم المتحـدة واقتصـار الحضـور علـى ممثلـي البعثـات 
 الدبلوماسية لدى األمم المتحدة. 

طــــاع الشــــؤون قــــام ق 5/0855/20، وبموجــــب المــــذكرة رقــــم 2020فبرايــــر  13بتــــاري   .4
ـــي" الصـــادر عـــن االجتمـــاع  /االجتماعيـــة ـــة بإرســـال "البيـــان العرب إدارة المـــرأة واألســـرة والطفول

( والمقرر إلقـاؤه مـن قبـل المملكـة 2020فبراير  9التحضيري للجنة وضع المرأة )الصادر في 
امعــة للجنــة وضــع المــرأة بنيويــورك إلــى بعثــة الج 64العربيــة الســعودية أثنــاء فعاليــات الــدورة 

 العربية باألمم المتحدة.
، شــاركت بعثــة جامعــة الــدول العربيــة بــاألمم ى مــا ســبقوبنــاًء علــ ،2020مــارس  9بتــاري   .5

-9ة والتـي عقـدت لمـدة يـوم واحـد بـداًل مـن ( للجنة وضـع المـرأ 64المتحدة في أعمال الدورة )
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 4ق . )مرفـــ19-بســـبب الظـــروف االســـتثنائية التـــي ســـببها فيـــروس كوفيـــد 2020مـــارس  20
 التقرير(

( اعتمـاد مشـروع اإلعـالن السياسـي بمناسـبة الـذكرى السـنوية 64تم خالل أعمال الـدورة ) .6
 (6)مرفق الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. 

 
نحـو المشـاركة الكاملـة "( للجنـة وضـع المـرأة بـاألمم المتحـدة 65لـدورة الــ)التحضـير ل: ثانياً 

العنــف والفعالــة للمــرأة وصــنع القــرار فــي الحيــاة العامــة، والقضــاء التــام علــى جميــع أشــكال 
 .2021مارس  26-15 "المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات لتحقيق

 
، إدارة المرأة األمانة العامة )قطاع الشؤون االجتماعية قامت 2021فبراير  10بتاري   .1

 المرأة وضع للجنة( 65) للدورة التحضيري  اإلقليمي االجتماعبعقد " واألسرة والطفولة( 
الورقة المفاهيمية  7عبر المنصة الرقمية. )مرفق  -" برئاسة جمهورية جيبوتيالمتحدة باألمم

 وجدول األعمال(
 ( للجنة وضع المر 65صدر عن االجتماع اإلقليمي التحضيري للدورة ) أة باألمم

ليكون بمثابة  ( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة"65البيان العربي للدورة )المتحدة "
( للجنة وضع المرأة باألمم 65موقفًا عربيًا موحدًا مطروحًا خالل اجتماع الدورة )

 (8المتحدة )مرفق 
 المقترح المطلوب:

 
اعتماد "البيان العربي" الصادر عن االجتماع اإلقليمي التحضيري العربي للجنة وضع  -5

" نحو "نحو المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة  65المرأة د. 
العامة، والقضاء التام على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

تمهيدًا لعرضه على أعمال الدورة الـ  2021مارس  26-15جميع النساء والفتيات" 
 ( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة65)

تقديم الشكر إلى بعثة الجامعة العربية بنيويورك على حسن التعاون والتنسيق مع  -6
( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة 64األمانة الفنية في التحضير ألعمال الدورة الـ )

( 64البيان العربي" باسم المجموعة العربية خالل أعمال الدورة الـ ) وكذلك القاءها
تحقيق المساواة بين الجنسين  25لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة حول "بيجين +
بنيويورك  2020مارس/آذار  9وتمكين جميع النساء والفتيات" والتي عقدت يوم 

 بمشاركة محدودة.
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تحقيق المساواة بين  25اإلعالن السياسي حول "بيجين + األخذ علمًا بمشروع -7
( 64خالل أعمال الدورة )والذي تم اعتماده الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" 

 بنيويورك. 2020مارس/آذار  9والتي عقدت يوم 
تقديم الشكر إلى بعثة الجامعة العربية بنيويورك على حسن التعاون والتنسيق مع  -8

( للجنة وضع المرأة باألمم 65ية في التحضيرات ألعمال الدورة الـ )األمانة الفن
المتحدة وتكليفها بعرض "البيان العربي" الصادر عن االجتماع اإلقليمي التحضيري 

نحو المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار “ 65العربي للجنة وضع المرأة د. 
يع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين في الحياة العامة، والقضاء التام على جم

 الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (4)  

 صحة المرأة في المنطقة العربية: مبادرة المحفظة الوردية
_______________________________________________________ 

 عرض الموضوع:
 

واألسرة والطفولة للجنة المرأة العربية / ادارة المرأة قطاع الشؤون االجتماعية تقدم .1
إقليمية لصحة المرأة في  مبادرة”: Pink Tankبمقترح مبادرة "المحفظة الوردية "

الدورة الرابعة لمجلس جدول أعمال  ضمن موضوعات " إلدراجهاالمنطقة العربية
 التي عقدت الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية

 ببيروت )مرفق المذكرة الشارحة للمبادرة(. 19/1/2019بتاري  
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-3ج -( 4( د.ع. )61صدر عن القمة القرار رقم ) 20/1/2019بتاري   .2
 :المبادرة والذي نص على بشأن 20/1/2019

الموافقة على تبني مبادرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية بعنوان  -
 إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية."المحفظة الوردية" كمبادرة 

تكليف األمانة العامة التنسيق مع الدول األعضاء بشأن تفعيل مبادرة  -
"المحفظة الوردية" على المستوى الوطني، بالتعاون مع المجالس الوزارية 

 .المتخصصة والجهات اإلقليمية والدولية المعنية
ة المشار إليه اعاله قامت ادارة المرأة واألسرة ( من قرار القمة العربي2وتنفيذًا للفقرة ) .3

والطفولة للجنة المرأة العربية بالتنسيق مع إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية بشأن 
( لمجلس وزراء الصحة العرب الذي 51عرض مبادرة "المحفظة الوردية" على الدورة )

المعتمدة على للنظر في تفعيل هذه المبادرة  2019فبراير  28و 27عقد يومي 
مستوى القمة من خالل تخصيص المبلغ المالي الالزم للقيام باألنشطة والفعاليات 

وتغطية إعالمية واسعة على المستوى  -الالزمة في هذا الشأن ومنها )حمالت توعوية
 اإلقليمي العربي(. 

 
والذي نصت  2019( فبراير 23صدر عن مجلس وزراء الصحة العرب القرار رقم ) .4

دارة المرأة واألسرة والطفولة إ/ قطاع الشؤون االجتماعيةتكليف  على:ولى األفقرته 
بالتنسيق مع اإلدارة المعنية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية على متابعة 
تفعيل مبادرة المحفظة الوردية وبالتعاون مع وزارات الصحة في الدول العربية 

 .األعضاء
 

( للجنة المرأة العربية والتي عقدت برئاسة 38رة عن الدورة )وتنفيذًا للتوصيات الصاد .5
بشأن حملة المحفظة  2019الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فبراير 

ادارة المرأة واألسرة  /قطاع الشؤون االجتماعية قام ،21/10/2019بتاري  ، و الوردية 
والطفولة بإطالق حملة المحفظة الوردية بمقر األمانة العامة، تحت شعار "حياتك 

االمين العام لجامعة الدول  –تحت رعاية معالي السيد / أحمد أبو الغيط  " ،غالية
العربية، بالتعاون مع إدارة الصحة والمساعدات االنسانية وبالتنسيق مع صندوق األمم 

، وقام بإطالق المبادرة كل من السيدة السفيرة د. دة للسكان للدول العربية بالقاهرةالمتح
رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، والسيد  -هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد

 المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان. –لؤي شبانه  /الدكتور
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( للجنة المرأة العربية والي عقدت برئاسة 39)الصادرة عن الدورة وتنفيذًا للتوصيات  .6

بشأن حملة المحفظة الوردية والتي نصت  2020المملكة العربية السعودية في فبراير 
 على:
  ،المرأة  )إدارةاالجتماعية  قطاع الشؤون الترحيب بجهود األمانة العامة

في إطار إطالق مبادرة "المحفظة الوردية: مبادرة إقليمية  واألسرة والطفولة(
 لصحة المرأة في الدول العربية".

  حث الدول األعضاء على عقد فعاليات للتوعية بمرض سرطان الثدي في
أكتوبر  1الموافق  للتوعية بمرض سرطان الثدي باليوم العربيإطار االحتفال 

 .عاممن كل 
 باستمرار التعاون مع  -المرأة واألسرة والطفولةإدارة  -تكليف األمانة العامة

باليوم العربي للتوعية الجهات اإلقليمية المعنية في إطار تفعيل االحتفال 
 أكتوبر من كل عام. 1 بمرض سرطان الثدي الموافق

 
للجنة المرأة  / األمانة الفنيةدارة المرأة واألسرة والطفولةإ/ قطاع الشؤون االجتماعيةقامت  

 العربية بالتالي:
 
مايو  19وبتاري   ،5/1456/20وبموجب المذكرة رقم  2020مارس  8بتاري    .1

وبموجب  2020سبتمبر  14وبتاري  ، 5/2123/20وبموجب المذكرة رقم  2020
إدارة المرأة  /، قامت األمانة العامة )قطاع الشؤون االجتماعية3/1091/20المذكرة رقم 

واألسرة والطفولة( بالتعميم على الدول األعضاء والطلب إليهم موافاة األمانة العامة 
 تقرير عربي موحد،بالجهود الوطنية في التوعية بمرض سرطان الثدي، تمهيدًا إلعداد 

)دولة اإلمارات العربية  وبناًء عليه، تلقت األمانة العامة التقارير الوطنية من كل من:
 -جمهورية جيبوتي  -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -مملكة البحرين -متحدةال

جمهورية مصر -دولة الكويت-دولة قطر -سلطنة عمان -المملكة العربية السعودية
المملكة المغربية(، وتعمل األمانة العامة حاليًا بالتنسيق مع صندوق األمم  -العربية

 كتيب إقليمي يضم الجهود الوطنية في هذا الشأن.  المتحدة للسكان بشأن إعداد
 

إدارة المرأة واألسرة والطفولة  /، قام قطاع الشؤون االجتماعية2020نوفمبر  9بتاري   .2
والتنسيق  بالتعاون  "حياتك  الية تحت شعار حملة المحفظة الورديةاحتفالية بتنظيم "
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للتوعية بأهمية الكشف المبكر للسكان، صندوق األمم المتحدة المكتب اإلقليمي لمع 
 لسرطان الثدي، عبر المنصة الرقمية.

  افتتح أعمال االجتماع كل من السيدة السفيرة رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، والسيد
 االحتفالية السيداتشارك في المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان، و 

من  الدول األعضاء اآلليات المعنية بشؤون المرأة ووزارات الصحة في والسادة ممثلي
الخبراء وممثلي المنظمات اإلقليمية المعنية، وناجيات من  أربعة عشر دولة، والسادة

مرض سرطان الثدي وممثل عن المجتمع المدني وممثلي المنظمات الغير حكومية 
 .الداعمة لقضية التوعية بهذا المرض

 ماع الوضع الصحي للسيدات المصابات بمرض سرطان الثدي في ظل تناول االجت
، وخصصت الجلسة األولى من الفعالية لعرض مداخالت 19-تفشي وباء كوفيد

الدول األعضاء حول مبادرة المحفظة الوردية، وجهودهم في التوعية بالكشف المبكر 
قائق حول دول عربية عروض لمدة خمسة د ثمانيةوقد قدمت لمرض سرطان الثدي، 

هذا الشأن خالل الجلسة، وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، 
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، 

وجمهورية مصر العربية. وتناولت العروض جهود المملكة المغربية، ودولة قطر، 
ة بأهمية الكشف المبكر والتدابير والمبادرات التي اتخذتها الدول في مجال التوعي

 .الدول األعضاء في مجال مكافحة سرطان الثدي
  عرض دور المنظمات األممية ومنظمات المجتمع وتطرقت جلسات االجتماع إلى

 المدني المعنية، كذلك تم عرض تجربة شخصية لسيدة من محاربات سرطان الثدي
 التقرير(. 9)مرفق 

 
 بما تم أسوةو وفي إطار تفعيل حملة المحفظة الوردية  10/12/2020إلى  6ري  بتا .3

مانة العامة وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية قامت األالعام الماضي 
حملة فحص السيدات الموظفات باألمانة العامة للكشف المبكر مصر العربية بتنظيم 
حيث قام الطاقم الطبي العامة، لفائدة السيدات الموظفات باألمانة  عن سرطان الثدي

للحاالت المتطلبة لذلك، كذلك تم الفحص بجهاز السونار  الماموغرامإجراء اشعة ب
 لحاالت أخرى. 

 :المقترح المطلوب
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المرأة واألسرة  )إدارةقطاع الشؤون االجتماعية الترحيب بجهود األمانة العامة،  -4
في إطار إطالق مبادرة "المحفظة الوردية: مبادرة إقليمية لصحة المرأة في  والطفولة(

 الدول العربية".
حث الدول األعضاء على عقد فعاليات للتوعية بمرض سرطان الثدي في إطار  -5

 .عامأكتوبر من كل  1الموافق  للتوعية بمرض سرطان الثدي باليوم العربياالحتفال 
باستمرار التعاون مع الجهات  -إدارة المرأة واألسرة والطفولة -تكليف األمانة العامة -6

باليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي اإلقليمية المعنية في إطار تفعيل االحتفال 
والعمل على رصد وتجميع جهود الدول العربية في  أكتوبر من كل عام 1 الموافق

 في هذا الصدد واالستفادة منها.تقرير مشترك لعرض خبراتهم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

 مناهضة العنف ضد المرأة
_______________________________________________________ 

 
 أوال: مشروع اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية

 
 عرض الموضوع
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يعد العنف ضد المرأة إحدى أهم القضايا التي تناقش على الصعيدين اإلقليمي والدولي   فهي 
كما انها ظاهرة مرشحة للتفاقم في ظل  معينة،ال تخص مجتمعا بعينه او ثقافة او منطقة 

ظروف محلية وإقليمية دوليه صعبة ومعقدة اذ تزداد حدة الفقر واالرهاب والهجرة وما يترتب 
عليها من مشاكل اجتماعية والتي تؤثر بشكل خاص على الفئات األكثر ضعفًا في المجتمع 

 المعاناة،المرأة ويؤدي الى  كالمرأة والفتاة. ويشمل العنف ضد المرأة أي فعل عنف موجه ضد
سواء من الناحية الجسدية كاإليذاء الجسدي واالعتداء الجنسي واالغتصاب، او من الناحية 

بما في ذلك التهديد به أو استعمال  والسياسي،المعنوية كالعنف اللفظي واالجتماعي والنفسي 
اة في الحياة العامة او أساليب غير مباشرة كاإلقصاء والحرمان من الحقوق المدنية والمساو 

 الخاصة. 

مشروع اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة في الدول إعداد "في إطار استكمال مسار و 
 " العربية

 تود األمانة العامة اإلفادة بما يلي:
ان مبادرة صياغة مشروع اتفاقية خاص بمناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية هو  -1

"ائتالف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضد المرأة" هو  مقترح مقدم من 
م إذ  2016عام  الجهة المقترحة والطفولة،  واألسرةعبر إدارة شؤون المرأة االئتالف تقدَّ

األسري باقتراح مسودة مشروع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف 
ومن  األمانة العامة لجامعة الدول العربيةة لمشورة وذلك للعرض على لجنة المرأة العربي

ثم احيلت الى اإلدارة المختصة باألمانة والممثلة في إدارة المرأة واالسرة والطفولة بقطاع 
( من 14الشؤون االجتماعية والتي تعد األمانة الفنية للجنة المرأة العربية بموجب المادة )

ءات الداخلية المعتادة لألمور ذات الصلة باألمانة تم الالئحة الداخلية للجنة، ووفقا لإلجرا
 ( ألخذ الرأي والمشورة.35عرضها كمقترح على لجنة المرأة العربية في دورتها الـ)

مقترح اإلطار االستراتيجي وخطة وتنفيذا ل، للديمقراطية ويستمنستربالتعاون مع "مؤسسة و  -2
مشروع االتفاقية، في الإطالق تما الحقا  ،العمل التنفيذية إلعالن القاهرة للمرأة العربية

مسودته األولى، في المؤتمر اإلقليمي لـ "ائتالف برلمانيات من دول عربية لمناهضة 
تحت رعاية  2016العنف ضدا المرأة" الذي انعقد في القاهرة في األول من شهر ديسمبر 

 .جامعة الدول العربية وإدارة المرأة واألسرة والطفولة
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العربية التي عقدت برئاسة  المرأة للجنة (35عن الدورة الـ) الصادرة توصيةلل تنفيذاً  -3
بمقر األمانة العامة(  2015فبراير  1-يناير 31يومي )دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 والتي نصت على التالي: (4( و)3( و)2الفقرة )
 المنطقة في المرأة  ضد العنف مناهضة لميثاق" عام إطار وضع على الموافقة -

 ."العربية
 مع اجتماع عقد-والطفولة واألسرة المرأة  إدارة – الفنية األمانة من الطلب -

 وضع بشأن المتخصصة المتحدة األمم المعنية ومنظمات العربية المنظمات
 ."العربية المنطقة في المرأة  ضد العنف مناهضة ميثاق"
- والطفولة واألسرة المرأة  إدارة – الفنية األمانة موافاة األعضاء الدول من الطلب -

 ضد العنف مناهضة ميثاق وضع عند تضمينها أهمية يرون  التي المحاور بأهم
 .العربية المنطقة في المرأة 

 للجنة المرأة العربية بالتالي:-والطفولة واألسرة المرأة إدارة-قامت االمانة الفنية وعليه 
حول االجراءات المتخذة  الدول االعضاءالتقارير الواردة من  بعد تلقى األمانة الفنية  - أ

لمناهضة العنف ضد المرأة على المستوى الوطني، وأهم المحاور التي يرون أهمية 
" و بالتعاون مع تضمينها في ميثاق" مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

واللجنة  هيئة األمم المتحدة للمرأة، والمكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان،
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، وائتالف البرلمانيات من الدول العربية 

تم اعداد مشروع االتفاقية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية 
في المنطقة العربية" متضمنة تقارير الدول المعنية  العنف ضد المرأة  حول "مناهضة

 د االسترشاد بها عند وضع اإلطار العام لمشروع االتفاقية.وذلك بع

التي عقدت برئاسة جنة المرأة العربية لل( 36الدورة )وتنفيذًا للتوصيات الصادرة عن  - ب
البند المعني بمناهضة العنف  بالمنامة(، 2017فبراير  7-6بتاري  ) مملكة البحرين

 والذي نص على:ضد المرأة في المنطقة العربية 
تعميم مسودة اتفاقية "مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف االسرى" على الدول 
االعضاء لوضع مالحظاتهم عليها تمهيدًا لعرضها على االليات المعنية، اال انه ومنذ 
آنذاك وحتى تاريخه تم تعميم مشروع االتفاقية بمسوداتها األربعة على الدول 

عمل األمانة العامة لجامعة الدول العربية األعضاء لوضع المالحظات والتي ت
 والشركاء على تضمينها بما ال يتعارض مع باقي مالحظات الدول األعضاء.
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للجنة المرأة -والطفولة واألسرة المرأة إدارة-تود االمانة الفنية وبناء على ما سبق أعاله، 
متطلبات وتعديالت الدول االتفاقية المذكورة تم تطويرها بناء على أن  العربية اإلشارة إلى

العربية االعضاء، بعد تلقى مالحظات الدول األعضاء على المسودة الرابعة والنهائية 
والطفولة  واألسرة المرأة  إدارة-االمانة الفنية للجنة المرأة العربية ت ر لالتفاقية. وبالتالى باش

 ةذات الصلة باألمانبالعرض والتشاور مع اإلدارات المعنية  -بقطاع الشؤون االجتماعية
العامة. وسيتم عرضها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان ثم الى قطاع الشؤون 
القانونية للتوصل لصيغة قانونية مناسبة تمهيدا لرفع التوصية الى لجنة الشؤون القانونية 

ا الشأن، هذ فيعلى مجلس الجامعة العتمادها وفقا آللية العمل المتبعة لدراستها وعرضها 
 تعتمدها.   التيعلما ان االتفاقية المذكورة غير ملزمة على جميع الدول وانما تلتزم بها الدول 

 (: بشأن مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية:5تنفيذًا للتوصية رقم )وعليه، و 
 التالية نصها: 

 موعدد في االتفاقية على الختامية مالحظاتها إلبداء العربية الدول على االتفاقية تعميم إعادة -1

 .ءات جامعة الدول العربيةراأشهر من تاريخه تمهيدًا لعرضها وفقًا إلج 3 أقصاه
واألسرة والطفولة بعرض  إدارة المرأة االجتماعية  تكليف األمانة العامة، قطاع الشؤون  -2

 على" األسري والعنف والفتاة المرأة ضد العنف مناهضة" اتفاقية النهائية من النسخة

 .  العربية الدول بجامعة القانونية اللجنة
بالتعميم على قامت االمانة الفنية/ ادارة المرأة واألسرة والطفولة للجنة المرأة العربية 

 "مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري": اتفاقيةمسودة  الدول األعضاء
 -قطاع الشؤون االجتماعية  قام 20-0471-3رقم وبموجب المذكرة  2020 -3- 1بتاري   .1

المتعلقة "باتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة  5التوصية رقم بتعميم ادارة المرأة واألسرة والطفولة 
والذي ينص على تعميم االتفاقية جنة المرأة العربية الصادرة عن فعاليات ل في الدول العربية"

 . 3على الدول العربية إلبداء مالحظاتها الختامية في موعد أقصاه 
من الجمهورية االسالمية تلقت األمانة العامة  320مذكرة رقم وبموجب  28/05/2020بتاري   .2

لمناهضة  المالحظات حول مشروع االتفاقية العربية إلبداءالمهلة تمديد بشأن الدائمة الموريتانية 
 .العنف ضد المرأة 

 المندوبية الدائمةمن تلقت األمانة العامة  702048بموجب المذكرة رقم  31/05/2020بتاري   .3
المالحظات حول مشروع االتفاقية العربية لمناهضة  إلبداءلجمهورية السودان بشأن تمديد المهلة 

  .العنف ضد المرأة 
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 المندوبية الدائمةمن تلقت األمانة العامة  116بموجب المذكرة رقم  20/05/2020بتاري   .4
المالحظات حول مشروع االتفاقية العربية لمناهضة العنف  إلبداءلدولة الكويت بشأن المهلة 

  .ضد المرأة 
جمهورية مصر  منتلقت األمانة العامة  1351مذكرة رقم وبموجب  2020-5-21بتاري   .5

 ة.العربية مطالبة بإرجاء النظر في موضوع االتفاقي
تلقت األمانة العامة مالحظات  1187مذكرة رقم مذكرة رقم وبموجب  2020-5-20بتاري   .6

 .لدولة فلسطين بشأن مشروع االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 
تلقت األمانة العامة مالحظات  177مذكرة رقم مذكرة رقم وبموجب  28/05/2020بتاري   .7

الشعبية بشأن مشروع االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 .المرأة 

تلقت األمانة العامة مالحظات  324مذكرة رقم مذكرة رقم وبموجب  25/05/2020بتاري   .8
 .مشروع االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة  السعودية بشأنالمملكة العربية 

تلقت األمانة العامة مالحظات  1051رة رقم مذكرة رقم مذكوبموجب  29/05/2020بتاري   .9
المتعلق  5موافقة الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية على القرار  اليمنية حولالجمهورية 

 إلينا.في الدول العربية بصيغته المرسلة  المرأة باتفاقية مناهضة العنف ضد 
 -االجتماعية  قطاع الشؤون  قام5/2181/20رقم وبموجب المذكرة  2020-6-1بتاري   .10

-30التوصية لمد فترة تلقى المالحظات حتى موعد بإعادة تعميم ادارة المرأة واألسرة والطفولة 
9-2020 . 
 منتلقت األمانة العامة مالحظات  05517مذكرة رقم وبموجب  2020-6-10بتاري   .11

 .بشأن مشروع االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة سلطنة عمان 
دولة  منتلقت األمانة العامة  122/2020مذكرة رقم وبموجب  2020-6-16بتاري   .12

مطالبة بضرورة ، اإلجرائي لمسار اعتماد االتفاقية الكويت تتعلق بمالحظات حول الجانب
  بدورته القادمة. عرضها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

مملكة  منالعامة  تلقت األمانة 06521مذكرة رقم وبموجب  2020-7-5بتاري   .13
مطالبة بضرورة ، اإلجرائي لمسار اعتماد االتفاقية البحرين تتعلق بمالحظات حول الجانب

 بدورته القادمة عرضها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
 منتلقت األمانة العامة  29_1/2/126رقم ج.عمذكرة وبموجب  2020-7-15بتاري   .14

، اإلجرائي لمسار اعتماد االتفاقية االمارات العربية المتحدة  تتعلق بمالحظات حول الجانب
 بدورته القادمة مطالبة بضرورة عرضها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
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المملكة  منتلقت األمانة العامة  2689مذكرة رقم وبموجب  2020-7-16بتاري   .15
مطالبة بضرورة ، اإلجرائي لمسار اعتماد االتفاقية حول الجانبالمغربية تتعلق بمالحظات 

 بدورته القادمة. عرضها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
 -قطاع الشؤون االجتماعية  قام/5/2815 رقم بموجب المذكرة  2020-7-16 بتاري  .16

وبناء علي ما سبق، هم انه بالتعميم على الدول األعضاء بإخطار ادارة المرأة واألسرة والطفولة 
"ستقوم األمانة العامة بعرض الموضوع على اللجنة المشار اليها أعاله للتشاور والتنسيق في هذا 

 الشأن، 
17.  
تلقت األمانة العامة  14561مذكرة رقم مذكرة رقم وبموجب  09/07/2020بتاري   .18

 .العنف ضد المرأة جمهورية تونس بشأن مشروع االتفاقية العربية لمناهضة مالحظات 
المملكة  منتلقت األمانة العامة  324/5368مذكرة رقم وبموجب  2020-8-10بتاري   .19

مطالبة ، اإلجرائي لمسار اعتماد االتفاقية العربية السعودية تتعلق بمالحظات حول الجانب
 بدورته القادمة بضرورة عرضها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

تلقت األمانة العامة  12312مذكرة رقم مذكرة رقم وبموجب  08/12/2020بتاري   .20
 .بشأن مشروع االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة  مالحظات لدولة قطر

بتضمين كافة ادارة المرأة واألسرة والطفولة  -قطاع الشؤون االجتماعية  قاموعليه،  .21
 ن االتفاقية. المالحظات الواردة بالنسخة الحالية م

 

 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات  61الـ ثانيًا: إطالق حملة 
يوم من النشاط لمناهضة العنف  16في إطار التحضيرات اإلقليمية والدولية بشأن حملة ال 

نوفمبر  25ضد المرأة، والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق 
قطاع الشؤون االجتماعية  قام، ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق اإلنسان 10وتنتهي في 

 :بالتاليوالطفولة ادارة المرأة واألسرة  /
قطاع الشؤون  قام5/4441/20 رقم بموجب المذكرة  2020-11-15بتاري   .1

للدول العربية لحضور فعالية  دعوة بتعميمادارة المرأة واألسرة والطفولة  -االجتماعية 
يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة  16ال جامعة الدول العربية بشأن حملة 

 .2020-11-26انعقادها يوم  المقرر
ادارة المرأة واألسرة والطفولة  قطاع الشؤون االجتماعية /عقد  2020-11-26بتاري   .2

يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع هيئة األمم  16ال فعالية حملة 
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المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان، حيث عرضت جهود جامعة الدول العربية 
والجهود الدولية بشأن مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة بحضور المنظمات الدولية 

عدد من الشركاء  ة باإلضافة إلى حضورواإلقليمية وبحضور ممثلين عن الدول العربي
 التقرير(. 10. )مرفق والسفراء ناألمميي

، قامت جامعة الدول العربية بإنارة المبنى العريق لجامعة الدول  07/12/2019بتاري   .3
كعالمة على  البرتقاليباللون  تاريخي تحت رعاية معالى األمين العام،العربية في حدث 

بقضية القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة وتضامنًا مع حملة  التضامن وااللتزام الكامل
األمين العام و تم اصدار بيان صحفي مشترك مع كل من  ،  كماالبرتقاليالعالم باللون 

ة سوزان االجتماعية السفيرة دكتورة هيفاء أبو غزالة، والدكتور  المساعد رئيس قطاع الشؤون 
لصندوق األمم  اإلقليميالمدير و المتحدة للمرأة لهيئة األمم  ميخائيل المدير اإلقليمي

أحمد بشأن الحملة العالمية وكيفية القضاء على ظاهرة العنف الدكتور لؤي شبانة المتحدة 
 ضد المرأة.

 المقترح المطلوب: 
 إحالة مشروع "االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري" .3

 إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان للبت فيها.
والطفولة( المرأة واألسرة  )إدارةاألمانة العامة /قطاع الشؤون االجتماعية تكليف  .1

يوم من  16باستمرار التعاون مع الجهات اإلقليمية المعنية في إطار فعاليات حملة "
 .2021 النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة لعام

 

 

 

 

 

 

 
 

(6) 
 اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة
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_______________________________________________________ 

 
 عرض الموضوع:

قامت "،  2030في إطار متابعة تنفيذ "أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 
بالتعاون مع اللجنة  إدارة المرأة واألسرة والطفولة( /الشؤون االجتماعيةاالمانة العامة )قطاع 

االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا( وهيئة االمم المتحدة للمرأة بتشكيل "اللجنة 
الفرعية" والتي تعمل بمثابة فريق عمل إقليمي يعنى بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة 

ى ان تكون هيئة عل 2016الهدف الخامس المعنى بتحقيق المساواة بين الجنسين منذ العام 
تم توسيع عضوية اللجنة الفرعية  2018اإلسكوا هي األمانة الفنية للفريق، وفي العام 

لتشمل نقاط االتصال المعنية بالنوع االجتماعي في مكاتب اإلحصاء الوطني في جميع 
الدول العربية كما توسعت الشراكة لتضم كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق 

 المتحدة للسكان. األمم
 أهداف ومهام فريق العمل اإلقليمي: .1

  التنسيق بين الدول االعضاء حول التطورات العالمية واالقليمية المتعلقة بأهداف
 التنمية المستدامة.

  تفعيل دور اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، وتقديم المساعدة الفنية في وضع
ووضع المؤشرات لضمان إدماج النوع الخطط الوطنية وسياسات الرصد والمتابعة، 

 االجتماعي وانفاذ حقوق المرأة في كافة القطاعات. 
  الرصد المنتظم وتحليل التقدم المحرز والفجوات في تنفيذ األبعاد المتعلقة بالنوع

 االجتماعي في أهداف التنمية. 
بمقر االسكوا  2016/ 18/8-17يومي  عقد فريق العمل اإلقليمي أول اجتماع له .2

ودليل  2030ببيروت حيث تم عرض الخطة االستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية 
االهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين. وتلي ذلك سلسلة من ورش العمل 
اإلقليمية لبناء قدرات أعضاء "اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين" بواقع 

 ورشتين بالعام.
 

 :2020قامت األمانة العامة بالتالي خالل عام  اللجنة الفرعيةواستكمااًل ألنشطة 
المشاركة في تنظيم "الندوة اإلقليمية لتنمية قدرات أعضاء اللجنة الفرعية المعنية  .1

بالمساواة بين الجنسين ومؤشرات األهداف اإلنمائية المستدامة" حول "العدالة بين 
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 الجنسين في القانون".
، شاركت األمانة العامة في تنظيم " الندوة اإلقليمية 2020ديسمبر  10إلى  8بتاري   -

لتنمية قدرات أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين ومؤشرات 
األهداف اإلنمائية المستدامة" بالتعاون هيئة اإلسكوا، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، 

 مائي وصندوق األمم المتحدة للسكان. وبرنامج األمم المتحدة اإلن
هدفت الندوة إلى إطالع أعضاء اللجنة الفرعية على األدوات الالزمة لدراسة  -

التشريعات الوطنية ومواءمتها مع األطر الدولية، وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع 
 .5.1وهدف التنمية المستدامة  بيجين،أشكال التمييز ضد المرأة: ومنهاج عمل 

رئيس قطاع الشؤون  -األمين العام المساعد -غزالة هيفاء أبو /شاركت السيدة السفيرة -
االجتماعية في أعمال الجلسة االفتتاحية للندوة، والتي خصصت أعمالها لمناقشة 

الذي يرصد ما إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل  5.1.1المؤشر 
ز على أساس نوع الجنس". وهو مؤشر هام يلتميتعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم ا

يتطرق إلى التمييز في القانون والذي بدوره يشمل ويمس مجاالت واسعة يتم التمييز 
فيها بين النساء والرجال منها قوانين األحوال الشخصية، وقوانين العمل وقوانين منح 

 الجنسية وقوانين العقوبات.  
والطفولة خالل أعمال الجلسة الرابعة والمخصصة كذلك شاركت إدارة المرأة واألسرة  -

بمناقشة التشريعات القانونية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، وتطرقت مداخلة 
األمانة العامة إلى إلقاء الضوء على المحور الرابع المعني بمناهضة العنف من 

رأة في المنطقة "إعالن القاهرة للمرأة العربية: خطة العمل التنفيذية اإلقليمية للم
في خطة  6.6إلى  6.1وعرض المؤشرات  ”2030أجندة التنمية المستدامة  -العربية

العمل اإلقليمية التنفيذية والتي تعني بقياس وجود تشريعات وأطر قانونياة وتدابير 
وطنياة لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة بكافة أشكاله مع توفر اآلليات التنفيذية لتلك 

في مختلف القطاعات على المستوى اإلقليمي. كما وتطرقت مداخلة األمانة  القوانين
العامة إلى " التقرير العربي: أربعون عامًا على اتفاقية القضاء على كافة أشكال 
التمييز ضد المرأة" والمتضمن للرؤى المستقبلية لدفتر المرأة العربية على صعيد 

موجهة من لجنة السيداو إلى الدول العربية تطوير المنظومة التشريعية، وللتوصيات ال
 التقرير( 11المتعلقة بتنفيذ بنود االتفاقية بشأن "اإلطار التشريعي". )مرفق 

 المقترح المطلوب:
  مواصلة التعاون والشراكة مع هيئة اإلسكوا، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األمم

ن في تنفيذ نشاطات اللجنة الفرعية المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكا
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 المعنية بالمساواة بين الجنسين ومؤشرات األهداف اإلنمائية المستدامة.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7 ) 
 التمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية

                         ____________________________ 
 االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية "خديجة":الشبكة العربية للتمكين  -1
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 عرض الموضوع:
 ،(35العربية عن دورتها )شبكة "خديجة" تنفيذًا للتوصية الصادرة للجنة المرأة تم إنشاء 

"تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة  عقدت برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة، بشأن والتي
  على: تالتي نصفي المنطقة العربية" 

الموافقة على صياغة برنامج التمكين االقتصادي على المستوى اإلقليمي بالتعاون مع  -
 االتحاد األوروبي، وهيئة االمم المتحدة للمرأة.

ادارة المرأة واألسرة والطفولة موافاة الدول األعضاء  /قطاع الشؤون االجتماعيةالطلب من  -
لوضع اقتراحاتهم ومالحظتهم عليه،  باإلطار العام للبرنامج في أقرب فرصة ممكنة،

 وموافاتنا به في الموعد المحدد. 
 
خالل انعقاد المنتدى اإلقليمي حول "تعزيز  2015تم إطالق شبكة خديجة عام  -

التمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية" بالتعاون مع هيئة االمم المتحدة للمرأة 
عقد بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة  يواالتحاد ألوروبي والذ

)المملكة االردنية هم:  دولة عربية 11اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة من 
الهاشمية، دولة االمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، 

لعربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة ا
دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية(، إضافة الى بعض 
الجهات المانحة ومؤسسات التمويل، وبحضور عدد من الخبراء االقتصاديين 

 واألكاديميين في مجال تمكين المرأة.
"شـبكة خديجة" ، اقتداًء بالتجربة الرائدة  تسمية الشبكة العربية للتمكين االقتصادي تم  -

( ودورها التاريخي كنموذج لى هللا عليه وسلمللسيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول )ص
للمرأة العربية في مجال التمكين االقتصادي و تعتبر شبكة "خديجة" أول مبادرة عربية 

المرأة في المنطقة وبصفة لتكوين منبر للتمكين االقتصادي للمرأة تستهدف تعزيز تمكين 
خاصة في المناطق المهمشة ومناطق اللجوء والنزوح من خالل توفير بيئة عمل أكثر 
أمانًا للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع 
صنع القرار، وبناء القدرات، وقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل. كما تعمل كمنبر 

 والخبرات.بادل المعرفة لت
كما وتم عقد أربعة اجتماعات إقليمية للشبكة بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة   -

االتفاق على تشكيل فرق عمل متخصصة لبحث ودراسة مهام واالتحاد األوروبي وتم 
المشروعات. وخالل االجتماع الثالث الشبكة لتحديد مهام وهيكل الشبكة وفرص تمويل 
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عرض نتائج دراسة اعدتها هيئة االمم المتحدة للمرأة حول رؤية السادة اعضاء كة تم للشب
االتفاق على خطة ، وتم خالل االجتماع الرابع الشبكة حول كيفية تحقيق اهداف الشبكة

. إال أن انتهاء مدة المشروع المشترك بين األمانة 2017عمل شبكة خديجة خالل عام 
ة للمرأة واالتحاد األوروبي شكل تحديًا حول استكمال تفعيل العامة وهيئة األمم المتحد

 أنشطة الشبكة العربية للتمكين االقتصادي. 
شارك وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة  11/12/2019-10بتاري   -

رئيس قطاع الشؤون االجتماعية -ألمين العام المساعد-السيدة السفيرة هيفاء أبو غزالة
ل الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين االقتصادي للمرأة والتي انعقدت تحت في أعما

شعار "محركات التغيير" بالشارقة، والتي نظمتها مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة بالتعاون 
 . ، ويتم تنظيمها كل عامينمع هيئة األمم المتحدة للمرأة 

 
تم اقتراح انضمام شبكة خديجة الشبكة خالل أعمال القمة العالمية للتمكين االقتصادي، و 

حيث يتم التنسيق على التعاون الفني بين ب "ارتقاء" العربية للتمكين االقتصادي للمنصة الدولية
الجهتين لضمان انضمام وتفعيل الشبكة ضمن المنصة الدولية والي سيتم إطالقها من قبل 

 اء.مؤسسة نم
 

( بشأن "شبكة خديجة" والتي 39وتنفيًذ للتوصية الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها )
 المرأة واألسرة والطفولة( )إدارةاالجتماعية  قطاع الشؤون ، األمانة العامة تكليفنصت على 

بتعزيز التعاون مع مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة في إطار المنصة الدولية التي تم إطالقها 
من مؤسسة نماء )ارتقاء( للتمكين االقتصادي للمرأة وكافة الجهات اإلقليمية والدولية 

 المعنية في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا.
 
  بين  مذكرة تفاهماء بالمرأة بشأن إعداد مؤسسة نماء لالرتققامت األمانة العامة بالتنسيق مع

إدارة المرأة واألسرة  -)قطاع الشؤون االجتماعية األمانة العامة لجامعة الدول العربية
خديجة( تماشيًا مع المبادرة اإلقليمية ) )نماء( ومؤسسة نماء لالرتقـاء بالمرأة والطفولة(
 .العربيةتعزيز التعاون لبناء شراكة ترمي للتمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة  وبهدف
إطار للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة في مجال  رولتوفي

 تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة على المستوى اإلقليمي.  
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   قام قطاع الشؤون القانونية باألمانة 645وبموجب المذكرة رقم  2020أكتوبر  5بتاري ،
العامة باالنتهاء من المراجعة القانونية لمشروع مذكرة التفاهم بين األمانة العامة ومؤسسة 

 نماء".
   قامت األمانة العامة بموافاة مؤسسة نماء بالنسخة المراجعة من  2020أكتوبر  22بتاري

 مذكرة التفاهم.
   قامت مؤسسة نماء بإحاطة األمانة العامة علمًا بأن المؤسسة  2020نوفمبر  26بتاري

تقوم في الوقت الحالي بمراجعة مذكرة التفاهم، على أن تقوم بموافاة األمانة العامة 
  بالمستجدات.  

لندوة الدولية حول " التمكين االقتصادي للنساء والفتيات" وذلك في إطار االحتفاء ا -2
 .باليوم الوطني للمرأة المغربية

، شاركت األمانة العامة )قطاع الشؤون االجتماعية/ إدارة المرأة 2020أكتوبر  10  بتاري  -
واألسرة والطفولة( في الجلسة االفتتاحية للندوة الدولية حول " التمكين االقتصادي للنساء 

ربية الموافق العاشر من أكتوبر والفتيات" وذلك في إطار االحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغ
 من كل عام.

وفي ظل ألقت األمانة العامة كلمة خالل الجلسة االفتتاحية وألقت الضوء خاللها على أنه  -
األوضاع االقتصادية للنساء في المنطقة العربية صعوبة  ازدادت 19انتشار فيروس كوفيد 

العمل على قدم المساواة مع  لعدة أسباب اجتماعية قد تمنع النساء من المشاركة في سوق 
% مقابل  21الرجل، حيث تصل مشاركة المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية إلى 

 .%للرجال 8% مقابل  19%للرجال، كما أن نسبة البطالة للنساء هي 74
 

( حول "ترحيب المملكة 39تجدر اإلشارة إلى التوصية الصادرة عن توصيات لجنة المرأة )
استضافة االجتماع القادم للشبكة العربية للتمكين االقتصادي للمرأة "خديجة" بناء المغربية ب

على طلب المملكة المغربية". علمًا بأنه قد تعذر عقد االجتماع في موعده لظروف جائحة 
 .2021كورونا وتقترح األمانة العامة أن يعقد خالل العام 

 
 المقترح المطلوب: 

" المؤجل لشبكة العربية للتمكين االقتصادي للمرأة "خديجةالموافقة على عقد اجتماع ا .3
عند زوال اآلثار المترتبة عن  2021على أن يعقد خالل النصف الثاني من عام 

 ظروف جائحة كورونا بالمملكة المغربية. 
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تكليف األمانة العامة، قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة(  .4
(، مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة في إطار المنصة الدولية )ارتقاء بتعزيز التعاون مع

 كافة الجهات اإلقليمية والدولية المعنية في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا. ومع
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(8) 
 عاصمة المرأة العربية 

_______________________________________________________ 
  
 الموضوع:عرض 

 مانة العامة لجامعة الدول العربيةالمرأة العربية" من قبل األ عاصمة“مبادرة يأتي إطالق 
كل عام بعاصمة عربية ويتم وضع شعار  االحتفال فييتم  االجتماعية( بحيثالشؤون  )قطاع

 وذلك:يتم تنظيم فعاليات حول مضمون الشعار وأن لالحتفال بكل عاصمة 
 دور المرأة العربية،  العربية بتعزيزمع ميثاق جامعة الدول  انسجاما 
   2030وتنفيذا إلعالن القاهرة للمرأة العربية،  
   خطة العمل وتأسيسًا على المبادئ الني انطلقت منها واألهداف التي تضمنتها

 .2030التنفيذية: أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 
 

للجنة المرأة العربية  (39( و )38( و )37و ) (36صيات الدورة )وفي ضوء تنفيذ نتائج وتو 
، و "الجزائر" للعام 2018، و" تونس" للعام 2017تم اعتماد "المنامة" عاصمة للمرأة للعام 

 .2020، و "الرياض" في العام 2019
 :إلى "عاصمة المرأة العربية" تهدف مبادرة
 في استدامة تقدم المرأة في  رصد الجهود الوطنية التي من شأنها أن تساهم

 مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
  تفعيل دور جميع القطاعات في الدولة للمشاركة في تفعيل دور المرأة وتعزيز

 مشاركتها في مختلف المجاالت.
  رصد مؤشرات تقدم المرأة على الصعيد الوطني والعربي، وإبراز قصص نجاحات

 جاالت النوعية التي تشارك فيها المرأة. وتقدم الدول العربية في مختلف الم
أن يتم إعداد تقرير ختامي شامل لجميع األنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها وتفعيلها على  

خالل العام، على أن يتم إرساله للسيد األمين العام لجامعة الدول العربية للقيام بما يراه مناسبًا 
 بحسب آليات جامعة الدول العربية.

 2020فبراير عقدت في ) العربية والي( للجنة المرأة 39وتنفيذًا لتوصيات الدورة ) 
وفي  ،2020" عاصمة للمرأة العربية لعام  الرياضإعالن " بالمملكة العربية السعودية( تم

 هذا اإلطار، قامت األمانة العامة بالتالي:
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   11/3/2020وبتاري   ،5/3501/20وبموجب المذكرة رقم  24/2/2020بتاري 
وبموجب المذكرة  9/9/2020، وبتاري  5/1577/20وبموجب المذكرة رقم 

، قامت األمانة 5/672وبموجب المذكرة رقم  1/12/2020، وبتاري  5/3501/20
العامة بالتعميم على المملكة العربية السعودية والطلب إليها موافاتها بشأن الفعاليات 

 برنامج "الرياض عاصمة المرأة العربية"،  ذواألنشطة التي قامت بها في إطار تنفي
   اقترحت األمانة العامة بأن تقوم  5/4672بموجب المذكرة رقم  1/12/2020وبتاري

المملكة العربية السعودية بتقديم مداخلة خالل أعمال لجنة المرأة العربية حول هذا 
 الشأن.

 المقترح المطلوب:
على إعداد وتنفيذ برنامج عاصمة المرأة  السعودية العربية المملكةالشكر إلى  تقديم -1

 .2021-2020 فبرايرالعربية 

 .2022- 2021الترحيب بإعالن "جيبوتي" عاصمة المرأة العربية لعام   -1
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(9) 
جائزة التميز للمرأة العربية 

_______________________________________________________ 
 

 عرض الموضوع:
بالدور االستراتيجي والقيادي الذي تقوم به القياديات النسائية في تطوير إيمانًا  -1

االقتصاد المعرفي والتكنولوجي واإلداري الحديث، واالرتقاء بشأن المجتمع المدني 
 األمانة العامة والنهوض بالمؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة. حرصت

للمرأة العربية لتكريم القياديات جامعة الدول العربية على تخصيص جائزة للتميز ب
التي تساهم في تطوير المجتمع والنهوض به إلى أعلى مستويات االرتقاء والتميز، 
والتي عملت على تعزيز وترسي  مفاهيم القيادة الفكرية الحديثة، وتحقيق التميز في 

  المنطقة.
مر في أحد إن الهدف من الجائزة هو تسليط الضوء على دور المرأة الرائد والمست

المجاالت الرائدة وتكريم إنجازاتها القيادية وتجاربها وإبداعاتها في قيادة مشاريع 
ومؤسسات بكفاءة وتميز، لتحقيق نجاحا وتفوقا بارًزا على التقدم واقتناص الفرص 

 والتغلب على التحديات المستقبلية التي تواجهها داخل الدولة والمنطقة.
األمانة العامة، قامت  ،1354/5المذكرة رقم وبموجب  2020مارس  3بتاري   -2

( 8بتعميم التوصية ) إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية قطاع الشؤون 
-9والتي عقدت يومي  (39في دورتها ) الصادرة عن فعاليات لجنة المرأة العربية

، فبراير بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بمبادرة جائزة التميز للمرأة العربية 10
 ليتم االختيار من بين المجاالت الثالث )الطب، االعالم، والطيران(،

ردود  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية األمانة العامة، قطاع الشؤون  تلقت -3
مهورية جيبوتي، الجمهورية الجزائرية، مملكة البحرين، دولة قطر، من كل من ج
الدول معظم وردنا من ردود  بحسب مااختيار مجال الطب  وتم ودولة فلسطين،

 . ءاألعضا
األمانة  قامت، 5/1866/20وبموجب المذكرة رقم  2020ابريل  23بتاري   -4

التعميم على الدول ب إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية العامة، قطاع الشؤون 
األعضاء لموافاتنا بترشيحات دولتهم الموقرة في المجال الطبي وذلك وفقا للورقة 

 (12المفاهيمية المرفقة لتوضيح المعايير والية عمل المبادرة. )مرفق 
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 المدرجة بالمذكرة معايير وشروط إجراءات الترشيح للجائزةواستنادا الى  -5
دول أعضاء وهم  10بترشيحات من كل من  اتم موافاتنالشارحة الخاصة بالجائزة 

 ،الجزائرية الديمقراطيةالجمهورية  البحرين،مملكة المتحدة، االمارات العربية كاالتي " 
 ةقطر، الجمهوري فلسطين، دولةدولة  ،سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية

مرشحة  26العربية، وجمهورية العراق"، بمجموع مرشحات مصر  ، جمهوريةاللبنانية
من مختلف الدول األعضاء. وبعد استالم السيرة الذاتية الخاصة بهم تمت عملية 

معايير الجدول( عن طريق تفريغ نقاط ال 13فرز الترشيحات "بنظام النقاط" )مرفق 
 ة بالجائزة.المدرجة بالمذكرة الشارحة الخاص وشروط إجراءات الترشيح للجائزة

األمانة العامة، قطاع  قامت5/2272وبموجب المذكرة  2020ديسمبر  10بتاري   -1
التعميم على الدول الثالث ب إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية الشؤون 

المعنين بعقد اجتماع لجنة التحكيم حيث تم اقتراح عقد االجتماع يوم االثنين الموافق 
وذلك عبر المنصة الرقمية كمرحلة تالية وذلك إنفاذا آللية عمل  2020ديسمبر  14

 والتي ستشكل من: -( 14الجائزة بالورقة المفاهيمية )مرفق 

رئاسة  المملكة العربية السعوديةوهم كل من: اء ممثلين عن الدول األعض  -
 الديمقراطية الجمهورية الجزائرية (،39د. ) الحالية للجنة المرأة العربية الدورة
رئاسة (، جمهورية جيبوتي 38د. ) للجنة المرأة العربية السابقة الدورة رئاسة
 (.40) للجنة المرأة العربية التالية الدورة

ية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة( األمانة العامة قطاع الشؤون االجتماع -
 لجامعة الدول العربية كمقرر عام للجائزة.

األمانة العامة،  قامت 5/4817وبموجب المذكرة  2020ديسمبر  13بتاري   -7
التعميم على الدول الثالث ب إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية قطاع الشؤون 

يناير  15لجنة التحكيم إذ تم إرجاء االجتماع حتى تاري  المعنية بعقد اجتماع 
 الرقمية.   وذلك عبر المنصة 2021

عقد اجتماع لجنة التحكيم الخاصة بجائزة التميز للمرأة  ،2021يناير  18بتاري    -8
العربية بحضور كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

نظرًا لبعض المشاكل  جيبوتيالشعبية واألمانة العامة، وتعذر حضور جمهورية 
 محضر االجتماع(. 15)مرفق  التقنية.

ى أن يتم اختيار المرشحة الحاصلة على أعلى النقاط عن أجمعت لجنة التحكيم عل -9
كل دولة أرسلت قائمة بالمرشحات، وتقديم جائزة لهن بداًل من اختيار فائزة واحدة. 
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الجائزة عينية عبارة عن شهادة ودرع تقدير مقدمة للعشر فائزات عن على أن تكون 
 .كل دولة

 
 المقترح المطلوب:

 
الترحيب وتقديم التهنئة باسم لجنة المرأة العربية للمرشحات الفائزات بجائزة التمييز  .3

 16مرفق ). 2020للمرأة العربية في مجال الطب وفقا لتوصيات لجنة التحكيم لعام 
 قائمة المرشحات الفائزات(.

 بـــ: (إدارة المرأة واألسرة والطفولة) قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةتكليف  .4
" بدولة  2021تقديم الجوائز للفائزات خالل فعاليات معرض "إكسبو  . أ

 اإلمارات العربية المتحدة. 
عضاء للدول األ 2021التمييز لعام عالن عن جائزة تعميم اإلالتنسيق و  . ب

 .تحديدها التي يتمحسب المجال والمعايير 
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(10) 
 واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية""االستراتيجية العربية للتمكين االقتصادي  

__________________________________________________ 

 

 عرض الموضوع:
نظرًا لألوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي تعيشها النساء في المناطق  .1

الريفية، خاصة مع نقص الخدمات والبنى التحتية ومع غياب منظور تنموي يراعي 
المساواة بين الجنسين و يأخذ بعين االعتبار خصوصية أوضاع النساء تحقيق 

الريفيات السيما  في المناطق النائية، وتماشيًا مع أهداف أجندة التنمية المستدامة 
، وانطالقًا 2030على المستوى الدولي ، وأيضًا أجندة التنمية للمرأة العربية  2030

ع النساء والتغلب على التحديات التي من حرص الدول العربية على االرتقاء بوض
تعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة، اقترحت الجمهورية التونسية خالل "اجتماع 

 -26/10/2018التقييم نصف المرحلي ل"برنامج تونس عاصمة المرأة العربية" )
 (  أن يتم37، وبصفتها رئيسة لجنة المرأة العربية للدورة ) بالجمهورية التونسية(

صياغة "استراتيجية عربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية" 
 بالتجربة التونسية. استئناساً 

مندوبية الجمهورية  وبموجب مذكره 2018 /11/12بتاري  وفي هذا السياق، و  .2
الجمهورية التونسية بموافاة األمانة العامة  ( قامت17مرفق ) 1108التونسية رقم 

بنسخة من "مشروع االستراتيجية العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في 
وبتقرير اجتماع التقييم نصف المرحلي لبرنامج "تونس عاصمة المرأة  "،المناطق الريفية

 ".2019-2018العربية 
 

محاور رئيسية كالتالي: المحور األول حول ستراتيجية من خمسة تتكون االهذا و  .3
التمكين االقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، والمحور الثاني حول التمكين 
االجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، والمحور الثالث حول دعم مشاركة 

سين جودة المرأة في الحياة العامة وإدارة الشأن المحلي، والمحور الرابع حول تح
الخدمات في الوسط الريفي والمحور الخامس حول إنتاج البيانات واالحصاءات 

 والتقييم.
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تهدف االستراتيجية المشار إليها عاليه إلى تحقيق عدد من األولويات منها دعم  .4

والقضاء على التمييز ضد المرأة في سوق العمل،  اقتصاديا،وتمكين المرأة الريفية 
ظروف عمل الئقة للنساء والفتيات في الوسط الريفي،  الريفية وتوفيرومحو أمية المرأة 

نسبه التسرب المدرسي للفتيات في الريف، وإرساء منظومة العدالة  وخفض
 االجتماعية.

 
 1107وبموجب مذكرة مندوبية الجمهورية التونسية رقم  2018/ 11/12بتاري   .5

من وزارة المرأة واألسرة والطفولة ( تقدمت الجمهورية التونسية بمقترح مقدم 18 )مرفق
وكبار السن بإدراج بند على جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة 

ل"القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية " الذي عقد  واإلعداد للدورة الرابعة
 .2018ديسمبر  20بمقر األمانة العامة يوم 

 
ة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد للدورة الرابعة ل"القمة اللجن خالل اجتماعتم  .6

( التوافق والتنسيق مع 2018ديسمبر  20العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية )
وفد الجمهورية التونسية على أن يتم عرض مشروع االستراتيجية المشار إليها عاليه 

تمهيدًا لعرضها على أعمال اللجنة  (،38على أعمال لجنة المرأة العربية في دورتها )
االجتماعية في دورتها القادمة التخاذ القرار الالزم بشأنها وفقًا لألنظمة المعمول بها 

 باألمانة العامة. 
 

 -األمانة الفنية للجنة المرأة العربية -وبناًء عليه، قامت إدارة المرأة واألسرة والطفولة .7
العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة بعرض موضوع "مشروع االستراتيجية 
( للجنة المرأة العربية والتي عقدت برئاسة 38في المناطق الريفية" على أعمال الدورة )
 الجزائر(.– 24/2/2019الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )

 
( للجنة المرأة العربية توصية بشأن مشروع االستراتيجية نصت 38صدر عن الدورة )  .8

الترحيب بمشروع "االستراتيجية العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في على "
المناطق الريفية" المقدمة من الجمهورية التونسية، والطلب من األمانة الفنية تعميمها 

الطالع وإبداء الرأي تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الجامعة على على الدول األعضاء ل
 المستوى الوزاري في دورته القادمة".
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( قامت األمانة العامة بتعميم 38تنفيذًا للتوصية الصادرة عن لجنة المرأة العربية )د. .9

مشروع االستراتيجية على الدول األعضاء إلبداء مالحظاتهم عليه بموجب المذكرة رقم 
وتم تحديد  ،9/5/2019بتاري   5/2560رقم  والمذكرة 27/3/2019بتاري   3/630

لتلقي مالحظات الدول األعضاء على مشروع  15/6/2019موعد اقصاه 
 االستراتيجية.

 
المملكة العربية  -البحرين )مملكةوعليه تلقت األمانة العامة مالحظات من كل من  .10

 المملكة المغربية(. -الكويت  دولة -قطر دولة  -جمهورية السودان –السعودية 
 

قامت األمانة العامة بموافاة الجمهورية التونسية بكافة المالحظات الواردة إليها من  .11
ورقم  ،10/7/2019بتاري   5/3673رقم  المذكرات:الدول األعضاء بموجب 

 2929ورقم  ،9/6/2019بتاري   5/3072 ورقم ،25/6/2019بتاري   5/3395
 (19 . )مرفق22/5/2019 بتاري  25/287ورقم  26/5/2019بتاري   5/
 
قامت األمانة العامة بإفادة  5/3996وبموجب المذكرة رقم  28/7/2019بتاري   .12

الجمهورية التونسية باعتذارها عن إدراج مشروع االستراتيجية المشار إليها عاليه على 
( للمجلس االقتصادي واالجتماعي نظرًا لعدم موافاتها بالنسخة 104أعمال الدورة )
 النهائية منها.

 
)مرفق  828قم وبموجب مذكرة مندوبية الجمهورية التونسية ر  5/8/2019بتاري   .13

تم موافاة األمانة العامة بنسخة محدثة من مشروع "االستراتيجية العربية  (،20
للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية" بعد إدماج مالحظات 
الدول األعضاء عليها. وكذلك بنسخة من "مشروع خطة العمل التنفيذية لمشروع 

ين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في الوسط االستراتيجية العربية للتمك
"، والطلب إلى األمانة العامة أهمية إدراج وعرض 2025-2019الريفي 

( للمجلس االقتصادي 104االستراتيجية المشار إليها على أعمال الدورة )
 واالجتماعي.
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ادارة المرأة واألسرة والطفولة بعرض مشروع "االستراتيجية  /األمانة العامة قامت .14

العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية" على أعمال الدورة 
 5إلى  1( للمجلس االقتصادي واالجتماعي والذي عقد خالل الفترة من 104)

والذي نص  2255ر رقم بمقر األمانة العامة، والذي صدر عنه القرا 2019سبتمبر 
 على:

توجيه الشكر إلى الجمهورية التونسية على جهودها إلعداد "االستراتيجية العربية  -
 للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية وخطتها التنفيذية"

"تكليف األمانة العامة بتعميم مشروع "االستراتيجية العربية للتمكين االقتصادي  -
عي للمرأة في المناطق الريفية على الدول األعضاء إلبداء مالحظاتها في واالجتما
شهرين من تاريخه، تمهيدًا العتمادها من المجلس االقتصادي واالجتماعي  غايةموعد 

 ("105في دورته القادمة )
 

ادارة  /األمانة العامة قامت 3/1660وبموجب المذكرة رقم  15/9/2019بتاري   .15
رقم  المرأة واألسرة والطفولة بتعميم االستراتيجية على الدول األعضاء تنفيذًا للقرار

 (.104) في دورته العاديةالمجلس االقتصادي واالجتماعي  2255
 
 6/1/2020وبتاري   5/5982 بموجب المذكرة رقم 2019نوفمبر  7بتاري    .16

ألسرة والطفولة بإرسال مالحظات قامت ادارة المرأة وا 5/0037المذكرة رقم  وبموجب
-دولة قطر -الدول األعضاء التي تلقتها من كل من )جمهورية مصر العربية

المملكة -المملكة المغربية -دولة الكويت -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 العربية السعودية( إلى الجمهورية التونسية والطلب إليها موافاتها بالنسخة المحدثة من

( بعد إدماج كافة مالحظات 39االستراتيجية ليتم عرضها على أعمال لجنة المرأة )
 (.21 الدول األعضاء )مرفق

 
 /قامت األمانة العامة 5/0632/20وبموجب المذكرة رقم  2020فبراير  3بتاري   .17

بإعادة التعميم على الجمهورية التونسية لموافاتها بالنسخة  إدارة المرأة واألسرة والطفولة
المحدثة من االستراتيجية بعد إدخال مالحظات الدول األعضاء حتى يتسنى لها 

( برئاسة المملكة العربية 39عرضها على أعمال لجنة المرأة العربية في دورتها )
 السعودية، ولم يتم موافاتها بالنسخة المطلوبة. 
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وتنفيذًا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المشار  2020فبراير  10و 9بتاري   .18

إليه عاليه قامت إدارة المرأة واألسرة والطفولة بعرض موضوع االستراتيجية على 
أعمال الدورة التاسعة والثالثين للجنة المرأة العربية، وقد صدر عن اللجنة التوصية 

 التالية: 
ة موافاتنا بالنسخة النهائية من "االستراتيجية العربية الطلب من الجمهورية التونسي -

للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي" لعرضها على 
 أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية القادمة.

 ( قامت األمانة22)مرفق  3/0354وبموجب المذكرة رقم  2020فبراير  16بتاري   .19
المالحظات التي تلقتها من مملكة إدارة المرأة واألـسرة والطفولة بإرسال  /العامة

بتاري   (15/2/11)- 156البحرين بموجب مذكرة مندوبية البحرين رقم 
 (23)مرفق إلى الجمهورية التونسية  10/2/2020

( قامت األمانة 24)مرفق  5/2754/20وبموجب المذكرة رقم  14/7/2020بتاري   .20
إدارة المرأة واألـسرة والطفولة بإعادة التعميم على الجمهورية التونسية بشأن  /العامة

موافاتها بنسخة محدثة من االستراتيجية حتى يتسنى لها عرضها على أعمال الدورة 
( للمجلس االقتصادي واالجتماعي ولم تتلقى األمانة العامة أي رد فتعذر 106)

 ادي واالجتماعي في الدورة المشار إليها.العرض على أعمال المجلس االقتص
 /األمانة العامة قامت 3/1551/20وبموجب المذكرة رقم  2020 /9/12بتاري    .21

إدارة المرأة واألـسرة والطفولة بإعادة التعميم على الجمهورية التونسية لموافاتها 
( 40) بالنسخة النهائية من االستراتيجية حتى يتسنى لها عرضها على أعمال الدورة

تعرض على المجلس االقتصادي  للجنة المرأة العربية، مما سيسنح لالستراتيجية أن
 .واالجتماعي في دورته القادمة

، قامت وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية 18/12/2020بتاري   .22
 االستراتيجيةالتونسية بموافاة األمانة عبر البريد اإلليكتروني بالنسخة النهائية من 

". للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية وخطة العمل العربية
 (25)مرفق 

بتعميم  3/0007/21، قامت األمانة العامة وبموجب المذكرة رقم 4/1/2021بتاري   .23
االستراتيجية وخطة العمل على الدول األعضاء لمناقشتها خالل أعمال لجنة المرأة 

 (. 40د.العربية )
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 :المطلوب المقترح
 

االسـتراتيجية العربيـة للتمكـين تقديم الشكر إلى الجمهوريـة التونسـية علـى إعـدادها "لمشـروع  .1
 "االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية

 بعــرض المــرأة واألســرة والطفولــة( )إدارة األمانــة العامــة/قطاع الشــؤون االجتماعيــة"تكليــف  .1
"االســـتراتيجية العربيـــة للتمكـــين االقتصـــادي واالجتمـــاعي للمـــرأة فـــي المنـــاطق الريفيـــة علـــى 

 ."للنظر في اعتمادهاالمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة  أعمال
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 العربية المنطقة في والسالم واألمن المرأة أجندة تنفيذ متابعةالثاني:  البند

 
  



  

  

 

99 

 

 
(1)   

 الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم
_______________________________________________________ 

 
 عرض الموضوع:

"إنشاء الشبكة العربية والطفولة مبادرة إدارة المرأة واألسرة  عرض قطاع الشؤون االجتماعية /
للجنة المرأة التي عقدت تحت شعار  38اللجنة  خالل أعمال "للنساء وسيطات السالم

 فى "الحماية االجتماعية لتمكين المرأة" برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إنشاء الشبكة العربية للنساء ب"( بالترحيب 3، الفقرة 12صدرت التوصية رقم )حيث ، 2019

 لى الدول األعضاء.وسيطات السالم" كأحد آليات لجنة المرأة العربية ع
، توصية 2020للجنة المرأة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية في  39صدر عن الدورة 

بشأن الشبكة العربية لوسيطات السالم بناء على االجتماعات التي قامت بها إدارة  11رقم 
روع الشبكة العربية المرأة واألسرة والطفولة بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة إلعداد مش

 لوسيطات السالم. ونصت التوصية على:
  الموافقـة علـى إطـالق الشـبكة العربيـة للنسـاء وسـيطات السـالم علـى المسـتوى اإلقليمـي

 والدولي.
  بإعـداد المرأة واالسرة والطفولـة(  )إدارةاالجتماعية  األمانة العامة/قطاع الشؤون تكليف

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمـرأة تمهيـدًا النظام األساسي لشبكة وسيطات السالم 
 لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري العتماده.

  للشـــبكة العربيـــة تكليـــف األمانـــة العامـــة بإعـــداد "االســـتراتيجية اإلقليميـــة وخطـــة العمـــل
 بالتعاون مع هيئة االمم المتحدة للمرأة. لوسيطات السالم

  تــواف األمانــة العامــة بأســماء مرشــحات لهــا فــي الشــبكة حــث الــدول األعضــاء التــي لــم
 العربية لوسيطات السالم بأن تقوم بذلك فى أسرع وقت.

 والطفولــــة( المــــرأة واالســــرة  )إدارةاالجتماعيــــة  األمانــــة العامــــة /قطــــاع الشــــؤون  تكليــــف
بالتعـــاون مـــع الشـــركاء المعنـــين بشـــأن تنظـــيم دورات تدريبيـــة حـــول مهـــارات التفـــاوض 

 لتدريب على الوساطة.للنساء وا
ومــن ثــم، عرضــت التوصــية علــى مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة 

والـذي  8519القرار رقـم ، حيث صدر 04/03/2020بتاري   153العرب في دورته العادية 
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نـــص علـــى إطـــالق الشـــبكة العربيـــة لوســـيطات الســـالم علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والـــدولي كأحـــد 
 (.26 نة المرأة )مرفقآليات لج

 
 خطوات تنفيذ القرار والتوصية

عمم قطاع الشؤون االجتماعية / إدارة المرأة واألسرة والطفولة بموجب مذكرة رقم  .1
الصادرة عن لجنة المرأة د.  11التوصية رقم  27/02/2020بتاري   20/1267/5
عن  القرار الصادر 09/03/2020بتاري   20/1495/5، وبموجب مذكرة رقم 39

مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 
(، لحث الدول على استكمال موافاة األمانة العامة بترشيحات الدول األعضاء 153)

تمهيدًا إلطالق الشبكة العربية لوسيطات السالم على المستوى اإلقليمى والدولى، 
 ح سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.وعليه تلقت األمانة العامة ترشي

 
 إعداد استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم

قطاع الشؤون االجتماعية / إدارة المرأة واألسرة بدعم من هيئة  –كلفت األمانة العامة  -1
األمم المتحدة للمرأة أحد الخبراء إلعداد النسخة األولى من استراتيجية الشبكة العربية 
لوسيطات السالم لتمثل الدليل اإلرشادى إلطالق الشبكة وفقًا لقرار مجلس الجامعة 

 ة العربية.للجنة المرأ  39وتنفيذًا لتوصية الدورة 
، عقد قطاع الشؤون االجتماعية / إدارة المرأة واألسرة والطفولة 16/07/2020بتاري   -2

ورشة عصف ذهنى مع خبراء في مجال الوساطة والنوع عبر المنصة الرقمية، 
بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة إلبداء المالحظات ومشاركة أفضل الممارسات 

تيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم التي أعدتها الخبير إلدماجها في مشروع استرا
 قبل تعميمها على الدول األعضاء إلبداء مالحظاتهم.

، قام قطاع الشؤون 20/0873/3بموجب مذكرة رقم  27/07/2020بتاري   -3
االجتماعية / إدارة المرأة واألسرة والطفولة بتعميم مشروع االستراتيجية الخاصة 

لوسيطات السالم التي أعدتها األمانة العامة بالتعاون مع هيئة األمم بالشبكة العربية 
، وعليه تلقت 2020أكتوبر  1المتحدة للمرأة إلبداء المالحظات في تاري  أقصاه 

ردود من كل من: مملكة البحرين، دولة الكويت، اإلمارات العربية المتحدة، دولة 
ة، جمهورية مصر العربية، المملكة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، المملكة األردني

 المغربية، جمهورية العراق.
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عمم قطاع الشؤون  20/3063/5بموجب مذكرة رقم  10/08/2020بتاري   -4
االجتماعية / إدارة المرأة واألسرة والطفولة طلبًا الستيفاء مرشحة الدول األعضاء التي 

ترشيح من دولة قطر لم تكن قد وافت األمانة العامة بترشيحها بعد، وعليه تلقت 
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان ودولة الكويت وجمهورية 

 العراق والجمهورية اليمنية وسلطنة عمان.
، عمم قطاع الشؤون االجتماعية 20/1541/3بموجب مذكرة رقم  07/12/2020بتاري   -5

من مشروع االستراتيجية بعد دمج / إدارة المرأة واألسرة والطفولة النسخة األخيرة 
مالحظات الدول األعضاء إلبداء الرأي تمهيدًا لعرضها على لجنة المرأة العربية الدورة 

 .في صيغتها النهائية 40
، عمم قطاع الشئون االجتماعية 21/0017/3بموجب مذكرة رقم  05/01/2021بتاري   -6

مشروع االستراتيجية باإلضافة إلى خطة / إدارة المرأة واألسرة الطفولة النسخة األخيرة من 
وعليه تلقت األمانة العامة ردود  2021يناير  20العمل إلبداء الرأي في موعد أقصاه 

ة والمملكة األردنية الهامشية واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية من المملكة المغربي
مملكة البحرين، وأفادت مصر العربية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ودولة قطر و 

 دولة الكويت بعدم وجود تعليقات لديها.
، قامت جمهورية مصر العربية بإرسال 01251بموجب مذكرة رقم  1/2/2021بتاري   -7

 مالحظات إضافية على استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم.
مندوبية ، تلقت األمانة العامة من 3/13/179بموجب مذكرة رقم  4/2/2021بتاري   -8

ليبيا لدى جامعة الدول العربية اقتراح لتقديم الدعم الفني واللوجستى من الشبكة العربية 
لوسيطات السالم لتنفيذ فعاليات استراتيجية دولة ليبيا لتعزيز دور النساء في عمليات 

 التفاوض والوساطة من أجل السالم.
 دوليةمشاركة الشبكة العربية لوسيطات السالم في الفعاليات ال

شاركت األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة  .1
 The Eldersفي فعالية حول المرأة في الوساطة في العالم العربى، نظمتها مؤسسة 

and Wilton Park  06/10/2020بتاري  والتي عقدت. 
االحتفال بمرور عام على إنشاء شاركت الشبكة العربية لوسيطات السالم في فعاليات  .2

االتحاد العالمى للشبكات اإلقليمية للنساء الوسيطات والذي أنشئ على هامش فعاليات 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة. 74الدورة 

أكتوبر تحت عنوان "إعالء  5وتعددت فعاليات االحتفال حيث انعقدت الفعالية األولى يوم 
الوفد الدائم أللمانيا في االتحاد األوروبى ببروكسل عبر  األصوات من أجل السالم" نظمها
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المنصة الرقمية، حيث مثلت فيها األمين عام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية 
السفيرة هيفاء أبو غزالة الخمس شبكات عضوات االتحاد، والتي تعد الشبكة العربية لوسيطات 

 السالم عضوة منهم. 
أكتوبر حيث قدمت شبكات الوساطة أعضاء  22إلى  8الثانية في الفترة من وانعقدت الفعالية 

االتحاد، والتي تعد الشبكة العربية لوسيطات السالم واحدة منهم، ورض عمل ورشة انقسمت 
إلى ثالث جلسات. ونظمت الشبكة العربية لوسيطات السالم بالتعاون مع شبكة النساء 

ني ورشة عمل حول موضوع "الترويج لقيادة النساء في الوسيطات في دول الكومنولث البريطا
 السلم واألمن"، وصدر عنها التوصيات التالية:

أن الترويج لريادة النساء يتطلب عمال على المدى الطويل يتناسب مع السياقات  ( أ
المختلفة من سياق اجتماعى وثقافى وجغرافى وسياق النزاعات، بداًل من المشاريع 

 قصيرة المدى.
ات التي تتبعها النساء الرائدات في مجالهن ال بد وأن تتسم باالبتكار من أجل التوجه ( ب

 تحقيق السالم الدائم في إطار النزاعات المستمرة والمعقدة.
أهمية توفير صندوق دولى وإقليمى لتقديم الدعم المالى وموارد التطوير المهنى للنساء  ( ت

 وسيطات السالم.
سالم وتقديم الدعم بكافة أشكاله أثناء عمليات السالم الترويج ألجندة المرأة واألمن وال ( ث

 بالشكل الذى يضمن النهج الشمولى للنساء وخاصة في مراكز القيادة.
مشاركة البيانات والخبرات واالتفاق على استراتيجية لتبادل الوسيطات بين الشبكات،  ( ج

 باإلضافة إلى تبنى األعضاء الصغار والجدد وتعليمهم مبادئ الوساطة.
للفاعلين المختصين في المجال وأصحاب المصلحة وبشكل خاص  دماج أوسعإ ( ح

الرجال في مبادرات االتحاد العالمى للشبكات اإلقليمية للنساء ومبادرات الشبكات 
 اإلقليمية بشكل عام.

ورشة عمل عبر المنصة الرقمية تحت عنوان شاركت مدير إدارة المرأة واألسرة والطفولة في  .3
زيز دور المرأة في الوقاية من النزاعات وتحقيق السالم المستدام" والتي "فرص وتحديات تع

ينظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم بالتعاون مع مكتب هيئة 
إطار اعداد جمهورية  فياألمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر وذلك 

 .04/11/2020بتاري  الم، والتي عقدت مصر لخطتها الوطنية للس
 

 تعزيز قدرات مرشحات الشبكة العربية لوسيطات السالم
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بعقد الدورة التدريبية  إدارة المرأة واألسرة والطفولة قطاع الشؤون االجتماعية /قام  -1
األولى لبناء قدرات عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم في مجال 

للتدريب وهي مؤسسة  Clingendaelالتفاوض والوساطة بالتعاون مع مؤسسة 
ز الحكومات والشركات تعزيو بناء قدرات مستقلة للشؤون الدولية تهدف إلى  هولندية

عبر المنصة  لمساهمة في عالم آمن ومستدام وعادلوالمجتمع المدني من أجل ا
الرقمية. استمر التدريب على مدار أربعة أسابيع بواقع جلسة كل أسبوع بداية من 

 .18/11/2020حتى  27/10/2020
مرشحة من الشبكة العربية لوسيطات السالم في التدريب من جمهورية  15شاركت  -2

جمهورية العراق، المملكة المغربية، دولة مصر العربية، مملكة البحرين، دولة ليبيا، 
فلسطين، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، دولة قطر، سلطنة عمان، 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية السودان، دولة الكويت، الجمهورية 

  اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية.
 

 
 المقترح المطلوب: 

عتماد النسخة األخيرة من مشروع استراتيجية الشبكة العربية لوسـيطات السـالم وخطـة ا  -4
العمـــل التـــي أعـــدتها األمانـــة العامـــة، قطـــاع الشـــؤون االجتماعيـــة )إدارة المـــرأة واألســـرة 

 والطفولة( بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة. 
مرشــحات لهــا فــي الشــبكة  حــث الــدول األعضــاء التــي لــم تــواف األمانــة العامــة بأســماء -5

 العربية لوسيطات السالم بأن تقوم بذلك فى أسرع وقت.
والطفولــــة( المــــرأة واألســــرة  )إدارة ةجتماعيــــالا قطــــاع الشــــؤون ، األمانــــة العامــــة تكليــــف -1

بالتعــاون مــع الشــركاء المعنيــين بشــأن تنظــيم المراحــل األخــرى مــن دورات بنــاء قــدرات 
 مرشحات الشبكة العربية لوسيطات السالم. 

 

 

 

 

 



  

  

 

104 

 

 
(2)  

 لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية
_______________________________________________________ 

 
 عرض الموضوع:

( للجنة المرأة العربية التي عقدت يومي 35تقدمت دولة اإلمارات العربية رئيس الدورة الـ)
بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية باقتراح لتشكيل لجنة  2015فبراير  1يناير و 31

النساء في النزاعات المسلحة. وقد تم مناقشة االقتراح من قبل رؤساء الطوارئ لحماية 
( بشأن 8اآلليات المعنية بالمرأة من الدول األعضاء وصدر عن اللجنة التوصية رقم )

"حماية المرأة العربية اثناء النزاعات المسلحة وما بعدها"، والتي نصت الفقرة السابعة منها 
ة الفنية/ ادارة المرأة واألسرة والطفولة تشكيل "لجنة طوارئ"، على التالي: "الطلب من االمان

تجتمع عند تفاقم األحداث ضد النساء في مناطق النزاعات في المنطقة العربية، تتكون 
عضويتها من الدول األعضاء وأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال حماية المرأة أثناء 

 لدولي".النزاعات المسلحة على المستويين اإلقليمي وا
عممت األمانة العامة خطة العمل  2343/5بموجب مذكرة رقم  22/04/2019بتاري   ●

التى عرضت على االجتماع المذكور إلبداء  2020-2019الخاصة بلجنة الطوارئ 
المالحظات عليها، حيث تلقت ردود من المملكة المغربية ودولة الكويت دولة قطر 

 ودولة فلسطين. وجمهورية العراق ومملكة البحرين
 

عممت األمانة العامة خطة عمل  4463/5بموجب مذكرة رقم  28/08/2019بتاري   ●
( 2020-2019أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية )لجنة الطوارئ لحماية النساء 

بعد إدماج كافة مالحظات الدول األعضاء، وطلب موافاة األمانة العامة بقصص للنساء 
المسلحة للشروع فى تنفيذ النشاط األول من خطة العمل، وعليه تلقت  فى وضع النزاعات

 رد من المملكة األردنية.
 
( والتي عقدت في 39عن لجنة المرأة العربية في دورتها ) 12صدرت التوصية رقم  ●

بشأن لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات  2020المملكة العربية السعودية في 
 لعربية، ونصت على: المسلحة بالدول ا

المرأة واألسرة  )إدارةاالجتماعية  قطاع الشؤون ، األمانة العامةتكليف  -
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ألعضاء لجنة الطوارئ لحماية النساء  الثالثبتنظيم االجتماع والطفولة( 
وضع خطة ومتابعة جنة اللتفعيل أعمال أثناء النزاعات المسلحة بهدف 

 ها. عمل
المرأة واألسرة  )إدارةاالجتماعية  الشؤون قطاع ، األمانة العامةتكليف  -

لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء لخطة العمل المقترحة بتعميم والطفولة( 
الستيفاء ردود كافة الدول  1010-1019النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية 

 األعضاء.
   قطاع الشؤون االجتماعيةقام ، 1277/5بموجب مذكرة رقم  27/02/2020بتاري 

( 39الصادر عن لجنة المرأة )د. 12ة بتعميم القرار رقم إدارة المرأة واألسرة والطفول /
رفاق إالمتعلق "بلجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالدول العربية" و 
ودولة  خطة العمل المقترحة، وعليه تلقت ردود من كل من المملكة األردنية الهاشمية،

 ربية المتحدة، والمملكة المغربية، ودولة ليبيا.اإلمارات الع
   قطاع الشؤون قام ، 20/1928/5بموجب مذكرة رقم  30/4/2020بتاري

ة بتعميم دعوة لحضور اجتماع افتراضي إدارة المرأة واألسرة والطفول االجتماعية /
ا ألعضاء لجنة الطوارىء لمناقشة اآلثار االجتماعية الناتجة عن تفشي فيروس كورون

وكيفية التعامل معها، والطلب من الدول تأكيد ترشيحاتهم السابقة ألعضاء اللجنة، 
وعليه تلقت ردود بترشيحات كل من الجمهورية اللبنانية ودولة قطر ودولة اإلمارات 

 العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
   قطاع الشؤون قام ، 20/2071/5بموجب مذكرة رقم  14/5/2020بتاري

ة بتعميم تأجيل االجتماع لعدم اكتمال إدارة المرأة واألسرة والطفول االجتماعية /
 النصاب.

   أرسلت المملكة العربية السعودية 08062بموجب مذكرة رقم  27/8/2020بتاري ،
 استفسار بما تم حيال خطة عمل لجنة الطوارئ.

   قطاع الشؤون قام ، 20/3296/5بموجب مذكرة رقم  27/8/2020بتاري
ة بالرد على مذكرة المملكة العربية السعودية إدارة المرأة واألسرة والطفولاالجتماعية/

 بشأن البدء في إعداد االستراتيجية.
  كلفت األمانة العامة، قطاع الشؤون االجتماعية / إدارة المرأة واألسرة والطفولة أحد

رئ وخطة عمل جديدة تتناسب مع األوضاع الخبراء إلعداد استراتيجية لجنة الطوا
 الحالية بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة. 
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 المقترح المطلوب
الطلب من الدول األعضاء موافاة األمانة العامة بترشيحاتها لعضوية لجنة الطوارئ  - -1

 لحماية النساء في النزاعات المسلحة.
 :المرأة واألسرة والطفولة( )إدارة األمانة العامة/قطاع الشؤون االجتماعيةتكليف  -1

االنتهاء من االستراتيجية وخطة العمل الخاصة بلجنة الطوارئ بالتعاون مع هيئة  . أ
 األمم المتحدة للمرأة لعرضها على لجنة المرأة في دورتها القادمة واعتمادها. 

عقد ورش عمل تدريبية لبناء قدرات أعضاء لجنة الطوارئ بالتعاون مع هيئة األمم  . ب
 المتحدة للمرأة والشركاء المعنيين.
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(3) 

 في الصراع بعد ما مجتمعات في المرأة دور"تعزيز  حول الوزاري  المؤتمر توصيات متابعة"
 ".كورونا جائحة ظل في" العربية المنطقة

______________________________________________________ 
 

 عرض الموضوع:
في السنوات العشر األخيرة، شهدت المنطقة العربية أزمات حادة نتجت عن نشوء صراعات 
ونزاعات مسلحة في بعض البلدان ونشوء حالة من عدم االستقرار في بلدان أخرى. وقد تأثرت 

نتيجة لذلك، واجهت المرأة في المنطقة العربية جميع البلدان العربية سلبا بهذه األزمات. 
الصعوبة وزادت معاناتها على مختلف المستويات اإلنسانية واالجتماعية  أوضاعا شديدة

واالقتصادية والسياسية. وقد تعرضت النساء والفتيات إلى مستوى من العنف غير متناسب 
مع مستوى العنف الذي تعرض له الرجال. في نفس الوقت، نجد أن النساء في المنطقة 

فيما يتصل بإخماد لهيب النزاعات وبناء السالم العربية قد قدمن إسهامات مهمة للغاية 
 واستعادة السلم األهلي على المستوى المحلي والوطني واإلقليمى واألممي. 

  مؤتمرين:وفي هذا اإلطار بادرت جامعة الدول العربية إلى عقد 
 
 المؤتمر الوزاري الثاني حول "المرأة وتحقيق األمن والسالم في المنطقة العربية": -1

المؤتمر الوزاري االول  / إدارة المرأة واألسرة والطفولة قطاع الشؤون االجتماعيةنظم  .1
حول" المرأة وتحقيق األمن والسالم في المنطقة العربية" بالتعاون مع المكتب اإلقليمى 

بالقاهرة، بهدف وضع خارطة طريق  5/9/2016-4لهيئة األمم المتحدة للمرأة يومي
بية في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتفعياًل لخطة العمل اقليمية لحماية المرأة العر 

 التنفيذية على المستوي اإلقليمى.
 

افتتح اعمال المؤتمر الوزاري االول معالي األمين العام لجامعة الدول العربية  .2
السيد/أحمد أبو الغيط، ومديرة البرامج بهيئة األمم المتحدة للمرأة السيدة/ ماريا نويل، 

زينب بانجورا/الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف والسيدة 
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الجنسي في مناطق النزاع، وسفير دولة اليابان بالقاهرة، السيد تاكييرو كاجوا، وعدد 
 والدولية. اإلقليميةمن المنظمات 

 
العربية" ول حول "المرأة وتحقيق األمن والسالم في المنطقة أقر المؤتمر الوزاري األ  .3

 التالي:
أهمية تقديم الدعم الفني لتطوير خطط العمل الوطنية تطبيقًا لقرار مجلس األمن  -

للمرأة وتحقيق  اإلقليميةطة العمل التنفيذية خاسترشادًا باالستراتيجية و  1325رقم 
األمن والسالم في المنطقة العربية، وأهمية توفير آليات التمويل والمتابعة والمراقبة 

% لتمثيل 30االلتزام الجاد بتنفيذ قرار مجلس األمن والوصول لنسبة لضمان 
 .النساء في الجهات التشريعية ومناصب صنع القرار، ودوائر التفاوض

كما أكد المؤتمر على أهمية إنهاء النزاعات وتوفير األمن، ودعوة المنظمات  -
سي، وتوفير لتوفير آليات اإلبالغ عن العنف الجن الدولية والمانحين الدوليين

خدمات الرعاية الصحية والنفسية للناجيات من العنف الجنسي في مناطق النزاع، 
العمل علي تحسين أوضاع الالجئات وتوفير الخدمات األساسية  إلىباإلضافة 

لهن، وإيالء وضع النساء في فلسطين أهمية خاصة واعتبار االحتالل اإلسرائيلي 
  سر الفلسطينية خصوصًا في مدينة القدس.نساء واألتهديدًا صريحًا لسالمة ال

 

 ول على:هذا وقد أكد اإلعالن العربي الصادر عن المؤتمر الوزاري األ  .4
ضرورة التصدي لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن وسالمة النساء والفتيات  -

المنطقة وتطوير آليات مكافحة اإلرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتعزيز األمن والسلم في 
العربية وتكريس قيم اإلسالم الحنيف، ومحاربة ثقافة التطرف واثارة الفتنة والكراهية 

 لالرتقاء بمجتمعاتنا العربية وصيانة تماسكها واستقرارها.
أهمية مشاركة النساء في عمليات بناء السالم ونشر مفاهيم األمن والسالم كما أكد على  -

ات، فالمساواة والتنمية ال يتحققان في انعدام األمن والحوار المنشود كأسلوب لحل النزاع
  .واالستقرار

اإلعالن ايضًا على أهمية وضع التشريعات والقوانين الوطنية التي تحمى حقوق  وتطرق  -
النساء والفتيات ضحايا اإلتجار بالبشر والعنف الجنسي. وحث الدول األعضاء العمل 

بما يضمن تطبيق العدالة والمسائلة الشاملة  يةواإلقليمعلى تعزيز االستراتيجيات الوطنية 
لدعم جهود التصدي للعنف الجنسي ضد المرأة في اوقات النزاعات مع استعانة الدول 
األعضاء بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. )مرفق اإلعالن العربي 

 الصادر عن المؤتمر الوزاري(
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بموضوع المشاركة "بالمؤتمر الوزاري نصت توصيات مجموعة العمل المختصة وقد  -
الرفيع المستوى عن تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية " 
على إشراك النساء مشاركة فعالة على جميع المستويات في جميع مفاوضات السالم 

 التوصيات( 27والوساطة والحوارات الوطنية والمحلية. )مرفق 
 
اري حول " تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة المؤتمر الوز  -2

 العربية: الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم"
 

 جامعة الدول العربية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واالتحاد األوروبيعقدت  .1
المؤتمر الوزاري حول " تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة 

كيفية تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة من أجل الضوء على  بهدف تسليط العربية
تعزيز مشاركة النساء في المنطقة العربية في عمليات السالم ومراحل التعافي وإعادة 

استقاء أهم الدروس المستفادة من مرحلة النزاعات فيما إلى  هدف المؤتمركما  البناء.
يتصل بوضع المرأة والتي ينبغي أخذها في االعتبار ليتسنى استكمال العبور األمن 
والسديد إلى مرحلة ما بعد النزاع ومرحلة االستقرار، وتوطيد دعائم ذلك االستقرار. 

على العديد تي تجيب إلى استدعاء أكبر قدر ممكن من التصورات واألطروحات الو 
ما هي أولويات مرحلة ما بعد النزاع فيما يتصل بتعزيز  من األسئلة من بينها:

مشاركة النساء وحمايتهن؟ ما هي أهم االستراتيجيات التي تنبغي صياغتها خالل 
 مرحلة ما بعد النزاع ومن أجل الحصول على إجابات علمية عن هذه األسئلة، 

ساهموا في صناعة األحداث خالل  ربية مشاركة خبراءالعحرصت جامعة الدول وقد  .2
في المؤتمر  في المؤتمر. حيث شارك مرحلة النزاعات وكانت لهم مواقف وأطروحات

واألممية وحتى يكون  اإلقليمية العرب واألمميين بهدف تبادل الخبرة عدد من الخبراء
 المؤتمر وسيلة لتحصيل الدروس المستفادة من تجارب إنسانية متنوعة.

واحد تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية إن مؤتمر  .3
جامعة الدول األمانة العامة ب" تعزيز قدرات مشروع من حزمة أنشطة تندرج ضمن 
هم  ثالث إلعدادتعاونت جهات الذي  2019لألزمات" العربية في مجال االستجابة 

حيث جامعة الدول العربية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واالتحاد األوروبي. 
تعزيز قدرات األمانة العامة فيما يتصل بمواجهة التحديات التي لهدف المشروع 

ات، ودعم وسائل تفرضها األزمات في المنطقة، سواء خالل النزاعات أو ما بعد النزاع
 اإلنذار المبكر الذي يمكن من التصدي لمخاطر األزمات.
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ء وممثلو الدول األعضاء بجامعة الدول العربية في القاهرة يومي اوزر  حيث اجتمع .4
دور النساء في المنطقة على  خالل عقد المؤتمر لمناقشة الية دعم نوفمبر 20-21

اعية خالل مرحلة ما بعد انتهاء جميع المستويات السياسية واالقتصادية واالجتم
 النزاعات.  

 مناقشة عده مواضيع من اهمها:خالل المؤتمر  وقد تم
معاناة النساء في المنطقة العربية خالل عشرية النزاعات، السيما النساء الالتي تعرضن  -

النتهاكات صارخة لحقوقهن على يد جماعات اإلرهاب والتطرف العنيف في مناطق 
 النزاعات، 

اآلثار السلبية للنزاعات في التنمية االقتصادية واالجتماعية ال سيما بالنسبة ألوضاع  -
 النساء والفتيات في مناطق النزاعات واللجوء، 

الدور المحوري الذي تقوم به النساء في بناء اقتصاد بالدهن، وضرورة تسليط الضوء  -
 عليه،

 .أة وحمايتها خالل النزاعاتالخطوات التي اتخذتها الدول العربية لدعم حقوق المر  -
 هذا، وقد أسفر المؤتمر عن عدد من التوصيات في المحاور التالية )مرفق التوصيات(

 .اإلغاثة والتعافي وإعادة اإلعماررابعا: ، الحمايةثالثا: ، الوقايةثانيا: المشاركة، أوال: 
المؤتمر الوزاري الثاني حول  بعقد 39أوصت لجنة المرأة العربية في دورتها  مفي ضوء ما تقد

طة دعم دور المرأة في عمليات الوسا إلى"المرأة وتحقيق األمن والسالم في المنطقة العربية": 
مناقشة سبل إشراك النساء في المنطقة العربية في عمليات التفاوض و  وصنع وحفظ السالم

 .بها المنطقةوالوساطة وبناء السالم وخاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر 
حالت جائحة كورونا دون عقد هذا االجتماع وقد يكون من األهمية عقده هذا العام مع  

 التطرق الى اثار الكوارث واالوبئة على السلم واالمن في المنطقة.
 

 :المقترح المطلوب
 ب: قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة(، األمانة العامةتكليف  -2

عقد المؤتمر اإلقليمي الوزاري الثاني حول "المرأة وتحقيق األمن  . أ
والسالم في المنطقة العربية" بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة 

بعد أن تم  2021والشركاء في اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 
 تأجيله بسبب جائحة كورونا.
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ة والجهات اإلقليمية مواصلة التعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأ  . ب
المعنية بشأن تقديم الدعم الفني للدول األعضاء إلعداد خطط العمل 

 والقرارات الالحقة. 1325 الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن

التنسيق والتعاون مع الدول األعضاء لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية وخطة  . ت
السالم" والعمل على العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية: األمن و 

 إعداد دراسة لرصد التقدم في تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني.
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(4 ) 

مشروع االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع 
اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات 

_______________________________________________________ 
 

 عرض الموضوع: 
في ظل ما تشهده عدد من الدول العربية من إرهاب وحروب و نزاعات مسلحة، وما   .1

يترتب عليها من حاالت اللجوء والنزوح، األمر الذي نتج عنه ازدياد في معدالت العنف 
ضد المرأة وبصفة خاصة العنف الجنسي والذي يتأثر به كل من النساء والفتيات وبصفة 

ما عند استخدامه من قبل الجماعات المسلحة بشكل خاصة الالجئات والنازحات السي
ممنهج كوسيلة من وسائل الحرب، قامت ادارة المرأة واألسرة والطفولة بإعداد استراتيجية 
إقليمية عربية شاملة حول "الوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف 

ح بالتعاون مع المفوضية السامية الجنسي ضد النساء والفتيات في حاالت اللجوء والنزو 
 لشؤون الالجئين باألمم المتحدة.

 
تهدف االستراتيجية إلى حماية النساء والفتيات في وضع اللجوء والنزوح، والعمل على  .2

وضع وتطوير السياسات المتعلقة بالحماية والوقاية من العنف ضد النساء الالجئات 
الحكومات والمجتمع المدني للخدمات  والنازحات. وتعزيز تقديم الدول األعضاء من

العاجلة، والبرامج المتعددة الموجهة إلى الناجيات من العنف وبصفة خاصة العنف 
الجنسي، وتوفير سبل الحماية والوقاية للنساء في ظل هذه الظروف باالستناد الى القوانين 

وانين والمعايير والسياسات والخدمات القائمة في المنطقة العربية، وبما يتماشى مع الق
 الدولية ذات الصلة.

 
وتنفيذًا للتوصية الصادرة عن الدورة الخامسة والثالثين للجنة المرأة العربية والتي عقدت  .3

 بمقر األمانة العامة والتي نصت على: 31/1/2015يومي 
 -لةإدارة المرأة واألسرة والطفو  –"الطلب من االمانة الفنية/ ادارة المرأة واألسرة والطفولة  -

التعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين باألمم المتحدة على وضع استراتيجية 
إقليمية عربية شاملة حول "الوقاية واالستجابة لمناهضة العنف الجنسي والعنف القائم 

 على نوع الجنس في حاالت اللجوء والنزوح".
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بعرض  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية قامت األمانة العامة قطاع الشؤون  .4

مسودة االستراتيجية على جدول أعمال لجنة المرأة العربية في دورتها السادسة والثالثين 
( وصدر بشأنها 2017شباط /فبراير7-6والتي عقدت برئاسة مملكة البحرين بالمنامة ) 

فولة للجنة المرأة العربية توصية تنص على "تكليف االمانة الفنية/ ادارة المرأة واألسرة والط
التنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين، وعقد اجتماع على مستوى 
الخبراء والمعنيين لمراجعة مسودة االستراتيجية العربية حول " الوقاية واالستجابة لمناهضة 
ء كافة اشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حاالت اللجو 

والنزوح" وتعميمها على الدول األعضاء إلبداء مالحظاتهم عليها تمهيدًا لعرضها على 
 مجلس الجامعة على المستوى الوزاري".

 
، وتزامنًا مع االحتفال باليوم العالمي للمرأة قامت األمانة 2017مارس/آذار  8بتاري   .5

تنفيذًا للتوصية المشار  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية العامة، قطاع الشؤون 
إليها عاليه بتنظيم "االجتماع التنسيقي على مستوى الخبراء والمعنيين لمراجعة المسودة 
األولى من "االستراتيجية العربية حول الوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف 

حاالت اللجوء والنزوح" بالتعاون والتنسيق  وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في
 مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين.

 
الشؤون ، األمانة العامة، قطاع 3/1441، وبموجب المذكرة رقم 4/6/2017بتاري   .6

بتعميم مسودة االستراتيجية العربية حول "الوقاية  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -ةاالجتماعي
ستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حاالت اللجوء واال

والنزوح" على الدول األعضاء لوضع مالحظاتهم ومرئياتهم عليها، ليتم إدراجها على 
مسودة االستراتيجية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تنفيذًا 

 ( في هذا الشأن.36ت لجنة المرأة العربية )د.للتوصية الصادرة عن اجتماعا
 

 إدارة المرأة واألسرة والطفولة -ةالشؤون االجتماعيوبناًء عليه تلقت األمانة العامة، قطاع  .7
المملكة االردنية الهاشمية،  من:مالحظات اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة لكل 

قراطية الشعبية، جمهورية العراق، دولة الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديم
قطر،  السودان، دولةفلسطين، الجمهورية اللبنانية المملكة العربية السعودية، جمهورية 

 اليمنية. والجمهوريةالجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية 
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بإدراج  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية قامت األمانة العامة، قطاع الشؤون  .8

كافة المالحظات الواردة إليها من الدول األعضاء بالتنسيق مع المفوضية السامية 
 جدول بالمالحظات( 28لألمم المتحدة لشئون الالجئين. )مرفق 

 
 األمانة العامة، قطاع الشؤون  3/348وبموجب المذكرة رقم  2018 /22/2بتاري   .9

بتعميم النسخة النهائية لالستراتيجية العربية  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية
حول الوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد 
النساء والفتيات في حاالت اللجوء والنزوح" على الدول االعضاء للعلم واالطالع، 

لسابعة وتمهيدًا لعرضها على أعمال اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها ا
 والثالثين.

 
تم عرض االستراتيجية على السيدات والسادة الوزراء و رؤساء  2018في مارس    .10

اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول األعضاء المشاركين في أعمال الدورة 
السابعة والثالثين للجنة المرأة العربية، والتي عقدت برئاسة الجمهورية التونسية بتاري  

، وصدر بشأنها التوصية التاسعة المعنية بتنفيذ أجندة المرأة 2018مارس/آذار  1
( والتي نصت على: "الطلب من االمانة 1واألمن والسالم ومكافحة اإلرهاب )الفقرة )

الفنية/ ادارة المرأة واألسرة والطفولة للجنة المرأة العربية رفع "االستراتيجية العربية حول 
لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء الوقاية واالستجابة 

والفتيات في حاالت اللجوء والنزوح" على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 
 (."150) دورته

 
( المشار إليها عالية، قامت األمانة العامة، 37تنفيذا لتوصية لجنة المرأة العربية )د.  .11

برفع "االستراتيجية العربية  المرأة واألسرة والطفولةإدارة  -االجتماعية قطاع الشؤون 
حول الوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد 
النساء والفتيات في حاالت اللجوء والنزوح" على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري 

 عامة.بمقر األمانة ال 11/9/2018( والي عقدت بتاري  150في دورته )
والذي نص  8313( القرار رقم 150صدر عن مجلس الجامعة في الدورة العادية ) .12

 على:
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األخذ علمًا "باالستراتيجية العربية حول الوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال  -
 العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حاالت اللجوء والنزوح"

الطلب من الدول األعضاء التي لم تواف األمانة العامة بمالحظاتها على   -
موافاتها بها تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة في دورته االستراتيجية سرعة 

 القادمة 
 

بإعادة  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية قامت األمانة العامة، قطاع الشؤون  .13
عرض االستراتيجية على اإلدارات المختصة )إدارة شؤون الالجئين والمغربين والهجرة 
وإدارة التربية والعليم والبحث العلمي(، تم إدماج تعديالت اإلدارات المعنية في قطاع 

االجتماعية على النسخة النهائية لالستراتيجية مع تعديل اسم االستراتيجية  الشؤون 
تراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف االس -ليصبح "

في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" بداًل من 
"االستراتيجية العربية حول الوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة 

النزوح"، وذلك ليتوافق مع العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حاالت اللجوء و 
مضمون االستراتيجية. وذلك تمهيدًا لعرضها على لجنة المرأة العربية العتمادها ومن 

 ثم رفعها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة.
 

إدارة  -االجتماعية األمانة العامة، قطاع الشؤون قامت  2020فبراير  10بتاري    .14
المرأة واألسرة والطفولة بعرض النسخة المحدثة من االستراتيجية على أعمال الدورة 

 2020( للجنة المرأة العربية والتي عقدت برئاسة المملكة العربية السعودية 39)
( بشأن االستراتيجية والتي نصت 14بالرياض، وصدر عن اللجنة التوصية رقم )

 على:
طلب من الدول التي لديها مالحظات تزويدها تكليف األمانة العامة بال -

بمالحظاتهم على النسخة المحدثة من "االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي 
ضد النساء والفتيات" فى فترة ال تزيد عن شهر من تاريخه وتكليف األمانة 

 برفعها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة. العامة، 
 

( المشار إليها عالية، قامت إدارة المرأة 39وتنفيذًا لتوصية لجنة المرأة العربية )د. .15
 3/0472/20والـأسرة والطفولة بالتعميم على الدول األعضاء بموجب المذكرة رقم 
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العامة بمالحظات الدول األعضاء في فترة بشأن موافاة األمانة  1/3/2020بتاري  
 . 27/3/2020ال تزيد عن الشهر، على أن يكون الموعد النهائي الستيفاء الردود 

 
إدارة المرأة واألسرة  -االجتماعية وبناًء عليه تلقت األمانة العامة، قطاع الشؤون   .16

جمهورية  -ردودا من كل من: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والطفولة
كما  سلطنة عمان،المملكة العربية السعودية،  -جمهورية مصر العربية -السودان

 ردود الدول( 29أفادت دولة قطر بعدم وجود أي مالحظات لديها )مرفق 
 

في النسخة المحدثة من  تم تضمين كافة المالحظات الواردة إلينا من الدول األعضاء .17
(، وكذلك تم إعداد جدول بجميع مالحظات الدول على 30 االستراتيجية )مرفق

 (.31 االستراتيجية منذ بداية إعدادها وحتى تاري  عرضها. )مرفق
 

تم تعميم النسخة  20-3298-5بموجب مذكرة رقم  2020أغسطس  27ب تاري  .18
األخيرة من االستراتيجية انفة الذكر، على الدول األعضاء قبل عرضها على مجلس 

  154الجامعة على المستوى الوزاري د. 
مذكرة  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية تلقت األمانة العامة، قطاع الشؤون  .19

من دولة االمارات العربية  2020أغسطس  31( بتاري  163. 29/  2/  1)ج.ع  رقم
من دولة الكويت  2020-193مطالبة بإرجاء عرضها على المجلس، ومذكرة رقم 

  تفيد بعد وجود أي مالحظات لديها على االستراتيجية. 2020سبتمبر  1المؤرخة في 
إدارة المرأة  -االجتماعية ع الشؤون تلقت األمانة العامة، قطا 2020سبتمبر  2بتاري   .20

من جمهورية مصر العربية تطلب تضمين  08273المذكرة رقم  واألسرة والطفولة
االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة  العنوان صبحلي 2020 مالحظاتها بشكل واضح

لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء 
  والفتيات.

إدارة المرأة  -االجتماعية األمانة العامة، قطاع الشؤون  2020سبتمبر  3بتاري   .21
بشأن التأكيد على    0186/324المملكة العربية السعودية رقم مذكرة  واألسرة والطفولة

أهمية اطالع كافة الدول األعضاء على المالحظات المرسلة من الدول على 
  االستراتيجية، واقتراح أن يتم دراستها من خالل لجنة المرأة العرية في دورتها القادمة.

إدارة  -االجتماعية قامت األمانة العامة، قطاع الشؤون  2020سبتمبر  3بتاري    .22
بالتعميم على الدول األعضاء المالحظات الواردة إلينا من كل من  والطفولةالمرأة واألسرة 
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المملكة العربية السعودية بشأن  -جمهورية مصر العربية -دولة الكويت -دولة اإلمارات
  الموضوع.

إدارة المرأة  -االجتماعية تلقت األمانة العامة، قطاع الشؤون  2020سبتمبر  4بتاري   .23
( بشأن اإلفادة برغبة مملكة 11/2/15) 646كرة لمملكة البحرين رقم مذ واألسرة والطفولة

البحرين في تأجيل عرض الملف على االجتماع حتى يتسنى للجهات المعنية في المملكة 
  مراجعتها وابداء المالحظات حولها.

 قامت األمانة العامة، قطاع الشؤون  20-3437-5رقم  2020سبتمبر  6بتاري   .24
بمخاطبة مملكة البحرين موضحا مسار عمل  ة المرأة واألسرة والطفولةإدار  -االجتماعية

 باالستراتيجية ردا على مذكرتهم انفة الذكر. 
إدارة المرأة  -االجتماعية تلقت األمانة العامة، قطاع الشؤون  2020سبتمبر  6بتاري   .25

عبر اإليميل بشأن اإلفادة بعدم وجود  10309مذكرة االردن رقم  واألسرة والطفولة
مالحظات إضافية على النسخة النهائية وانه قد تم تضمين المالحظات الواردة بالفعل 

 . 2017-8-12الواردة في 
قد  إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية علما ان األمانة العامة، قطاع الشؤون  .26

كل من االمارات، السعودية، البحرين وجمهورية مصر العربية تفيد  مذكرات من 4تلقت 
برغبة كل منهم بإرجاء عرض الملف على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري د. 

 ومن كل من قطر، الكويت واألردن بشأن عدم وجود مالحظات.   .154
خالل  (154صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الدورة ) .27

 والذي ينص على: 8565، والقرار الصادر عنها رقم 2020-9-9الى  7الفترة من 
"دعوة الدول األعضاء التي لم تواف األمانة العامة بمالحظتها حول مشروع 
"االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع 

فتيات" الى القيام بذلك في أقرب فرصة اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء وال
( 40تمهيدا لعرض االستراتيجية على لجنة المرأة العربية في دورتها القادمة رقم )

إلقرارها، ومن ثم عرضها على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى  2021
 (.32 مرفق، )”2021( مارس اذار 155الوزاري في الدورة المقبلة )

 -إدارة المرأة واألسرة والطفولة -االجتماعية عامة، قطاع الشؤون قامت األمانة ال .28
تم تعميم نص القرار والنسخة  2020سبتمبر  14بتاري   3/1082بموجب مذكرة رقم 

النهائية من االستراتيجية على الدول األعضاء لموافاة األمانة العامة بالمالحظات 
  النهائية.

األمانة العامة، قطاع  تلقت 3310رقم بموجب المذكرة  11/10/2020بتاري   .29
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–المملكة المغربية  مالحظات المرأة واألسرة والطفولة مذكرة إدارة-االجتماعية الشؤون 
 بشأن مالحظاتها حول االستراتيجية.

األمانة العامة، قطاع  تلقت 3065رقم بموجب المذكرة  23/11/2020بتاري   .30
وجمهورية مصر  مالحظاتلطفولة مذكرة المرأة واألسرة وا إدارة-االجتماعية الشؤون 
 بشأن مالحظاتها حول االستراتيجية– العربية

األمانة العامة، قطاع  تلقت 12019رقم بموجب المذكرة  01/12/2020بتاري   .31
بشأن – دولة السودان مالحظات المرأة واألسرة والطفولة مذكرة إدارة-االجتماعية الشؤون 

 مالحظاتها حول االستراتيجية.
األمانة العامة، قطاع  تلقت 12043رقم بموجب المذكرة  02/12/2020ي  بتار  .32

المملكة العربية  مالحظات المرأة واألسرة والطفولة مذكرة إدارة-االجتماعية الشؤون 
 بشأن مالحظاتها حول االستراتيجية.–السعودية 

األمانة العامة، قطاع  تلقت 12275رقم بموجب المذكرة  07/12/2020بتاري   .33
بشأن –العراق دولة  مالحظاتالمرأة واألسرة والطفولة مذكرة  إدارة-االجتماعية الشؤون 

 مالحظاتها حول االستراتيجية.
األمانة العامة، قطاع  تلقت 00671بموجب المذكرة رقم  2021يناير  20بتاري   .34

بشأن مملكة البحرين  نم المرأة واألسرة والطفولة مذكرة إدارة-االجتماعية الشؤون 
 مالحظاتها حول االستراتيجية.

 األمانة العامة، قطاع الشؤون  تلقت 01255بموجب المذكرة رقم  1/2/2021بتاري  .35
بشأن  جمهورية مصر العربية من المرأة واألسرة والطفولة مذكرة إدارة-االجتماعية

 مالحظاتها حول االستراتيجية.
 األمانة العامة، قطاع الشؤون  تلقت 01411رقم بموجب المذكرة  4/2/2021بتاري   .36

دولة قطر بشأن مالحظاتها حول  من المرأة واألسرة والطفولة مذكرة إدارة-االجتماعية
 االستراتيجية.

تم تضمين كافة المالحظات الواردة إلينا من الدول األعضاء في النسخة المحدثة من  .37
(، وكذلك تم إعداد جدول بجميع مالحظات الدول على 33 االستراتيجية )مرفق

 االستراتيجية منذ بداية إعدادها وحتى تاري  عرضها. 
 

 :المقترح المطلوب
مشروع االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة  النسخة المرفقة من اقرار -2

لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد 
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على مجلس جامعة باعتبارها نسخة نهائية تمهيدا لعرضها النساء والفتيات 
آذار  /( مارس155الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة المقبلة )

 .العتمادها 2021
 

 
 

(5) 
 بعد عشرين عاماً  1325القرار 

 "نحو تجديد االلتزام مع أجندة المرأة واألمن والسالم"
_________________________________________________________

__ 
  عرض الموضوع: 
حول المرأة واألمن  1325تبني مجلس األمن للقرار للعشرين سنة عاما ابمناسبة الذكرى 
قامت األمانة العامة بالشراكة مع هيئة اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة ، 2000والسالم في العام 

نحو تجديد االلتزام بأجندة المرأة واألمن والسالم في للمرأة بإطالق المشروع اإلقليمي " 
" خالل المؤتمر اإلقليمي رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ أجندة المنطقة العربية

ببيروت. بمشاركة السيدة  2019نوفمبر  8و 7"   والذي عقد يومي المرأة واألمن والسالم
 رئيس قطاع الشؤون االجتماعية.-األمين العام المساعد 

 وفي إطار استكمال المشروع اإلقليمي المشترك، قامت األمانة العامة بالتالي:
 

إدارة  -قطاع الشؤون االجتماعية-شاركت األمانة العامة ، 2020نوفمبر  4بتاري   -1
في اللقاء رفيع المستوى عبر المنصة االلكترونية بمناسبة  -المرأة واألسرة والطفولة

حول المرأة والسالم واألمن، وذلك 1325الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس األمن 
ام مع أجندة المرأة واألمن نحو تجديد االلتز  في إطار البرنامج اإلقليمي المشترك "

 .والسالم في المنطقة العربية
ويأتي هذا االجتماع ضمن مشروع إقليمي مشترك للوقوف على التقدم المحرز في  -2

في تهيئة الدول  1325طط الوطنية للقرار تنفيذ أجندة المرأة واألمن والسالم ودور الخ
 أو النزاعات المسلحة.  للتعامل مع الظروف الطارئة والمستجدات البيئية والصحية

لنظر في الجهود اإلقليمية التي تبذلها الدول في المنطقة العربية وهدف اللقاء إلى ا  -3
إطالق مداوالت إقليمية حول التقدم و  جل الدفع بأجندة المرأة والسالم واألمنقأمن 
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استعراض باإلضافة إلى  المحرز في التجاوب مع أجندة المرأة والسالم واألمنق
واألمن في االستجابة لجائحة  شة دور الخطط الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسالمومناق
المعنية  اآلليات الوطنيةوشارك في هذا اللقاء ممثلون وممثالت عن  .19-كوفيد

 المرأة والسالم واألمن في الدول العربية. شؤون ب
أشارت خاللها إلى مدى اهتمام االفتتاحية خالل الجلسة العامة كلمة األمانة  ألقت -4

وأن جامعة  اإلقليمي،األمانة العامة بتنفيذ أجندة المرأة واألمن والسالم على المستوى 
الدول العربية قد قامت بمجهودات عدة في هذا المجال منذ إنشاء لجنة المرأة العربية 

 .1971عام 
اإلقليمي في عدد من وأشارت إلى أن األمانة العامة كان لها الريادة على المستوى  -5

المبادرات التي تدعم تنفيذ تلك األجندة، فقد قامت بإعداد التقرير التجميعي األول 
 1325على المستوى اإلقليمي حول "التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

التقرير التجميعي الثاني حول التقدم و"بعد خمسة عشر عامًا في المنطقة العربية"  
حماية المرأة  :قدم المحرز لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية وخطة العمل التنفيذيةلرصد الت

" ، كما أصدرت " دليل إعداد الخطط الوطنية 2018-2016العربية: األمن والسالم 
وذلك  2020بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في يونيو  للمرأة واألمن والسالم" 

وتتويجًا لجهودها في تقديم   1325لى صدور القرار احتفاال بمرور عشرين عاما ع
وبالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة لوضع خطط  الدعم الفني للدول األعضاء

وتعزم  2017والذي ابتدأتها في العام  1325عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 
 على متابعتها.

 –تفشي وباء كوفيد  وهوتحد جديد ل التعرضوألقت كلمة األمانة العامة الضوء على  -6
ارتأت األمانة العامة أهمية مناقشة سبل التخفيف من حدة اآلثار السلبية  حيث19

في  1325ومدى فعالية وجود خطط العمل الوطنية للقرار  19-النتشار وباء كوفيد
 تهيئة الدول األعضاء لالستجابة للكوارث الطبيعية واألوبئة.

دولة عربية، وممثلي عن  16ي عن الدول األعضاء من شارك في االجتماع ممثل  -7
 التقرير وقائمة المشاركين( 36المنظمات اإلقليمية المعنية )مرفق 

 
وبرزت خالل المداخالت المقدمة من الدول األعضاء المشاِركة في االجتماع، التوصيات 

 التالية:
 

 (ق19-وضع خطط مفصلة ومشتركة لمواجهة أزمات معينة )مثل كوفيد .1
بتوفير الموارد المالية لتوحيد  الممولة للمشاركةدعوة الجهات الحكومية واإلقليمية  .2

 .الجهود ومتابعة التنفيذ وتسهيل إعداد التقارير الحقاً 
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إنشاء منصة إلكترونية لجميع الشركاء توضع عليها جميع المواد واإلصدارات  .3
 .وم التوضيحية، بما في ذلك الخطط والبيانات والرس1325المتعلقة بالقرار 

في الموازنات الحكومية والدولية  1325تماشيًا مع قرار  19-دمج آثار كوفيد .4
 .السيما في إطار بند الوقاية

العمل على عقد اجتماع إقليمي مع كافة الدول العربية إلعادة النظر في التوجهات  .5
  .كوما قد يترتب على ذل 19-العامة للخطط الوطنية في ظل تداعيات ازمة كوفيد 

 .العمل على وضع منصة إقليمية لمخرجات الخطط الوطنية .6
إنشاء منصة إلكترونية تتضمن مؤشرات دقيقة للمخرجات والوطنية وكيفية متابعة  .7

 .هذه الخطط
 :المقترح المطلوب

إدارة المرأة واالسرة  –قطاع الشؤون االجتماعية تقديم الشكر والترحيب بإصدارات  .3

 ذات الصلة:والطفولة 
التقرير التجميعي األول على المستوى اإلقليمي حول "التقدم المحرز في تنفيذ  . ث

 بعد خمسة عشر عامًا في المنطقة العربية"  1325قرار مجلس األمن رقم 
التقرير التجميعي الثاني حول التقدم لرصد التقدم المحرز لتنفيذ االستراتيجية و"  . ج

-2016حماية المرأة العربية: األمن والسالم  :اإلقليمية وخطة العمل التنفيذية
2018 ، 

" بالتعاون مع هيئة األمم دليل إعداد الخطط الوطنية للمرأة واألمن والسالم . ح
 .2020المتحدة للمرأة في يونيو 

في تنفيذ  اإلسكواو  المتحدة للمرأة  األممهيئة  تكليف األمانة العامة متابعة التعاون مع .1
نحو تجديد االلتزام بأجندة بعد عشرين عامًا:  1325رك "البرنامج اإلقليمي المشت

 ".المرأة واألمن والسالم في المنطقة العربية
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 .المرأة تمكين التعاون مع الجهات اإلقليمية والدولية في مجالالبند الثالل: 
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(1)  

 برامج التعاون الدولي في مجال تمكين المرأة
_________________________________________________________ 

 
 :الصيني في مجال تعزيز حقوق المرأة-التعاون العربي أواًل:

 الصينية:-الدورة الرابعة لمنتدى المرأة العربية  -
من جهود لدعم  إدارة المرأة واألسرة والطفولة /ما يبذله قطاع الشؤون االجتماعيةإطار  في

الصينية في مجال تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها على كافة  –وتعزيز العالقات العربية 
المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتعزيز التعاون والشراكة بين النساء في الدول 

 العربية وجمهورية الصين الشعبية،
-2020الصيني بين عامي  –تعاون العربي البرنامج التنفيذي لمنتدى الوفي إطار تنفيذ 

( للجنة المرأة العربية بشأن منتدى المرأة 39وتنفيذًا للتوصية الصادرة عن الدورة ) ،2022
 الصينية والتي نصت على:-العربية
  االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة(  قطاع الشؤون ، األمانة العامةتكليف

بمواصلة التعاون والتنسيق مع اتحاد نساء عموم الصين لتنظيم منتدى المرأة العربية 
الصينية بصفته آلية مستدامة للتعاون العربي الصيني في مجال تمكين المرأة والعمل 

 –الدورة الثالثة من منتدى المرأة العربية على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن 
 ج.في إطار البرنام الصينية

 األسرة والطفولة بالتالي:المرأة و إدارة /قام قطاع الشؤون االجتماعية

 2020ديسمبر  1بتاري   5/4673وبموجب المذكرة رقم  2020ديسمبر  1بتاري   .1
لتواصل مع "اتحاد والطلب إليها ا قامت اإلدارة بالتواصل مع بعثة الجامعة ببكين

والتأكيد على ضرورة تحديد نقطة  عموم الصين" بصفته الجهة المنظمة للمنتدى نساء
الصينية، والمزمع -بشأن عقد الدورة الرابعة من منتدى المرأة العربية اتصال للتنسيق

 بجمهورية الصين الشعبية. 2021عقده في النصف الثاني من عام 
 20و 19الصينية يومي -لمنتدى المرأة العربيةجدير بالذكر أنه قد تم عقد الدورة الثالثة 

تحت شعار "المرأة وصناعة  المملكة العربية السعوديةوالتي استضافتها  2019ديسمبر 
 ، علمًا بأن دورات المنتدى تعقد كل عامين.مستقبل مبدع ومستدام"
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  :األوروبي في مجال تمكين المرأة -التعاون العربي ثانيًا:
 العربية واالتحاد األوروبي بصفةفي ضوء التعاون القائم بين األمانة العامة لجامعة الدول 

 خاصة،  عامة وفي مجال تمكين المرأة بصفة
–( للجنة المرأة العربية بشأن "التعاون العربي 39وتنفيذًا للتوصية الصادرة عن الدورة الـ)

 :األوروبي في مجال تعزيز وتمكين المرأة" والتي نصت على التالي
 بتعزيز االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة(  قطاع الشؤون ، األمانة العامة تكليف

 والتنسيق مع كل من: التعاون 

 .االتحاد األوروبي في جميع مجاالت المرأة   -1

 االتحاد من أجل المتوسط في مجال المرأة والنهوض بأوضاعها. -1

 
 :قامت األمانة الفنية بالتالي

وفي إطار التنسيق مع االتحاد األوروبي، قامت إدارة المرأة  24/11/2020بتاري    -1
مقترح حول األنشطة التي يتم تنفيذها حتى نهاية برنامج واألسرة والطفولة بإعداد 

 . 2021بين جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي لعام  2الحوار 
، قامت إدارة المرأة واألسرة والطفولة بإعداد فقرة إلدراجها 2020ديسمبر  1بتاري    -2

الذي سيصدر عن االجتماع الوزاري العربي األوروبي السادس في البيان الختامي 
، وذلك بالتعاون مع قطاع الشؤون 2021والمزمع عقد في النصف األول من عام 

 السياسية.
 :المرأةاألفريقي في مجال تمكين  -ثالثًا: التعاون العربي

–للجنة المرأة العربية بشأن "التعاون العربي  (39وتنفيذًا للتوصية الصادرة عن الدورة الـ)
 :األفريقي في مجال تعزيز وتمكين المرأة" والتي نصت على التالي

  االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة( للتعاون  تكليف األمانة العامة، قطاع الشؤون
 – 2018اد األفريقي بشأن تنفيذ خطة عمل التعاون العربي األفريقي والتنسيق مع االتح

الصادر عن القمة العربية األفريقية  10، بما ينسجم مع مضامين القرار رقم 2022
 وفي هذا اإلطار .2016ماالبو 

 :قامت األمانة الفنية بالتالي
إلدراج موضوعات تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة  التنسيق مع القطاع السياسي -

إلى  2018ما بين  للفترةفي خطة عمل الشراكة العربية األفريقية  أثناء النزاعات المسلحة
2022. 
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 المقترح المطلوب:

تقديم الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها الدورة الثالثة من منتدى  -3
 الصينية وعلى جهودها المتميزة إلنجاح المنتدى وعلى حسن التنظيم. -ةالمرأة العربي

قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة( ، األمانة العامةتكليف  -4
 بمواصلة التعاون والتنسيق مع:

 –من منتدى المرأة العربية  اتحاد نساء عموم الصين لتنظيم عقد الدورة الرابعة . ج
بجمهورية الصين  2021والمزمع عقدها خالل النصف الثاني من عام  الصينية

 بكين. فيبالتنسيق مع بعثة الجامعة العربية 
" وفي كافة مجاالت تمكين 1االتحاد األوروبي في تنفيذ برنامج التعاون "حوار . ح

 وحماية المرأة 
 االتحاد من أجل المتوسط في مجال المرأة والنهوض بأوضاعها. . خ
لتعاون والتنسيق مع االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ خطة عمل التعاون استمرار ا . د

 10، بما ينسجم مع مضامين القرار رقم 2022 – 2018العربي األفريقي 
 .2016الصادر عن القمة العربية األفريقية ماالبو 
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(2)  
 التعاون مع المنظمات والهيئات اإلقليمية واألممية

____________________________________________________ 
 

 أواًل: التعاون مع المنظمات والهيئات اإلقليمية في مجال تمكين المرأة:

 مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة: . أ
األمانة العامة ومؤسسة نماء بشأن إبرام مذكرة تفاهم بين الطرفين في  تم التنسيق بين -

 تأسست بموجب هي مؤسسة حكومية ، ومؤسسة نماءمرأة مجال التمكين االقتصادي لل

 /أصدره صاحب السمو الشي  الدكتور الذي 2015عام  107رقم  األميري  المرسوم

 سمو سموه، قرينة وترأسها الشارقة، حاكم األعلى المجلس عضو القاسمي محمدبن  سلطان

 .القاسمي بنت محمد جواهر الشيخة

حرصت األمانة العامة على المشاركة في أعمال "القمة العالمية للتمكين االقتصادي"  -
والتي نظمتها مؤسسة نماء بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة كل عامين، هذا وقد 

الدورة الثانية للقمة العالمية للتمكين االقتصادي للمرأة شاركت األمانة العامة في أعمال 
 .2019ديسمبر والتي عقدت في 

 

 مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوتر(: . ب
قام معالي السيد األمين العام لجامعة الدول العربية بالترحيب  10/11/1010بتاري   -

باعتماد صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز رئيسًا لمجلس 
لألمانة العامة في "مجلس أمناء مركز المرأة أمناء المركز، وفي إطار العضوية الدائمة 

كوتر" تم إحاطة مركز كوثر بأن هذه العضوية ممثلة في شخص -للتدريب والبحوث
 رئيس قطاع الشؤون االجتماعية. -األمين العام المساعد 

جدير بالذكر أن هناك تاري  طويل من التعاون بين األمانة العامة ومركز كوثر في مجال  -
ع المرأة في المنطقة العربية، حيث تم التعاون مع المركز في العديد من النهوض بأوضا

إلعالن القاهرة للمرأة العربية وخطة المشاريع اإلقليمية المشتركة وورش التدريب تنفيذًا 
" في مجاالت 2030التنمية للمرأة في المنطقة العربية  التنفيذية: أجندةالعمل االستراتيجية 

التشريعات العربية، نات الخاصة بأوضاع المرأة في المنطقة البحوث وقواعد البيا
 التمكين االقتصادي للنساء والشباب.العامة، والسياسات ومشاركة المرأة في الحياة 
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 للتدريب حول الوساطة: Clingendaelمؤسسة  . ت
بعقد الدورة التدريبية األولي  إدارة المرأة واألسرة والطفولة قام قطاع الشؤون االجتماعية / -

لبناء قدرات عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم في مجال التفاوض 
مستقلة  للتدريب وهي مؤسسة هولندية Clingendaelوالوساطة  بالتعاون مع مؤسسة 

ز الحكومات والشركات والمجتمع المدني من تعزيو بناء قدرات للشؤون الدولية تهدف إلى 
 11عبر المنصة الرقمية والذي شاركت فيه  المساهمة في عالم آمن ومستدام وعادلأجل 

دبلوماسية على مستوى سفيرة ممثلة عن الدول األعضاء ومنها: مصر، البحرين، ليبيا، 
العراق، المغرب، فلسطين، لبنان، اليمن، قطر، عمان، الجزائر، السودان، الكويت، 

نوفمبر  18أكتوبر وحتى  11ى مدار أربعة أسابيع من موريتانيا، وتونس. والذي امتد عل
1010. 

 :والهيئات األممية في مجال تمكين المرأة ثانيًا: التعاون مع المنظمات

تكليف األمانة ( والتي نصت على: 39تنفيذًا للتوصية الصادرة عن لجنة المرأة العربية )د.
والطفولة( متابعة التنسيق وتعزيز  االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة العامة، قطاع الشؤون 

التعاون مع الجهات اإلقليمية والدولية المعنية بقضايا دعم وتمكين المرأة وخاصة هيئة األمم 
المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

االقتصادي للمرأة، وحمايتها من الالجئين واالسكوا في إطار تنفيذ برامج التمكين السياسي و 
كافة أشكال العنف الممارس ضدها في أوقات السلم والحرب، وتنفيذ االستراتيجية وخطة 

  العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية: األمن والسالم".
 قامت األمانة العامة بتعزيز التعاون في مجال دعم وتمكين المرأة مع الجهات التالية: 

 مم المتحدة للمرأة:هيئة األ . أ
ع هيئة األمم المتحدة للمرأة، قامت األمانة العاملة في إطار تعاون األمانة العامة م

 بما يلي:
زمن الكورونا" بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة  فيمبادرة "قصتي تم إطالق  .1

للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، والمفوضية 
توثيق قصص لأممية -السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وهي مبادرة عربية

 السيدات في الوطن العربي خالل فترة انتشار فيروس كورونا.
بالتعاون مع  الطوارئوخطة عمل شبكة  استراتيجيةلصياغة  تم تعيين خبير .2

 هيئة األمم المتحدة للمرأة.
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العربية للنساء وسيطات السالم والذي امتد على  الشبكةتم تنظيم تدريب لعضوات  .3
 مدار اربعة اسابيع.

وخطة عمل للشبكة العربية للنساء وسيطات  استراتيجيةتم تعيين خبير لصياغة  .4
ن مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وتنفيذا لتوصية لجنة المرأة في السالم بالتعاو 

 39دورتها ال 
 الالجئين  لشئون المفوضية السامية لألمم المتحدة  . ب
تعمل جامعة الدول العربية بنشاط وباستمرار بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم  -

واالستجابة لمناهضة كافة المتحدة لشئون الالجئين على "االستراتيجية العربية للوقاية 
أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسى ضد النساء والفتيات"، حيث 
توفر إطار إرشادى عربى يدعم جهود الدول األعضاء في مجال مناهضة العنف 

 الجنسى ضد النساء والفتيات.

المرأة  إدارة-االجتماعية الشؤون قطاع -العربية الدول لجامعة العامة األمانة قامت كما -
التي توثق قصص النساء من  في زمن الكورونا" "قصتي مبادرة بإطالق سرة والطفولةواأل

و تم إطالق الكتيب الخاص بمبادرة   جميع أنحاء العالم العربي في زمن الوباء العالمي،
هيئة و بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  "احكى قصتك"

المتحدة للمرأة، وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، وهي األمم 
توثيق قصص السيدات في الوطن العربي خالل فترة انتشار فيروس ل أممية-مبادرة عربية

من  وما تواجههنتعرض قصص حياتهن الحقيقية اذ والتي كتبتها النساء أنفسهن  كورونا
 .قائم على النوع االجتماعي عنف

 ندوق األمم المتحدة للسكان:ص . ت

إدارة المرأة واألسرة والطفولة( بتنفيذ  /في إطار قيام األمانة العامة )قطاع الشؤون االجتماعية
األنشطة المدرجة في مصفوفة التعاون بين األمانة العامة وصندوق األمم المتحدة للسكان 

 تم التعاون بين الجهتين في: .2020-2019للعام 
-2020نوفمبر  9: مبادرة إقليمية لصحة المرأة العربية" )المحفظة الوردية"عقد فعالية   -

المنصة الرقمية(، كذلك تعمل األمانة العامة مع صندوق األمم المتحدة للسكان  عبر
على إصدار كتيب يرصد الجهود اإلقليمية في التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي 

 في المنطقة العربية.

يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد  16تنظيم فعالية حملة ، 2020نوفمبر 26 -
 المرأة.
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، فعالية انارة مبنى جامعة الدول العربية تحت رعاية معالي 2020ديسمبر  7 -
األمين العام ولمدة ثالث أيام، ضمن فعاليات العالم برتقالي احدى فعاليات "حملة 

 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"  16
 الشؤون قطاع -العربية الدول لجامعة العامة األمانة ، قامت2020ابريل  -

في زمن  "قصتي مبادرة بإطالق سرة والطفولةالمرأة واأل إدارة-االجتماعية
التي توثق قصص النساء من جميع أنحاء العالم العربي في زمن الوباء  الكورونا"
بالتعاون مع  و تم إطالق الكتيب الخاص بمبادرة "احكى قصتك"  العالمي،

هيئة األمم المتحدة للمرأة، و المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 أممية-وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، وهي مبادرة عربية

والتي  توثيق قصص السيدات في الوطن العربي خالل فترة انتشار فيروس كورونال
 عنفمن  وما تواجههنتعرض قصص حياتهن الحقيقية اذ كتبتها النساء أنفسهن 

 .قائم على النوع االجتماعي
 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(: . ث
 في إطار تعاون األمانة العامة مع اإلسكوا، قامت األمانة العامة:

" 1325عقد " االجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى العشرين لصدور القرار    .1
، وذلك استكمااًل لتنفيذ المشروع عبر المنصة الرقمية( 2020نوفمبر  4بتاري  )

اإلقليمي المشترك بين الطرفين حول "تجديد االلتزام مع أجندة المرأة واألمن والسالم 
 في المنطقة العربية".

ة اإلقليمية لتنمية قدرات أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الندو عقد " .2
" المستدامة: القانون والمساواة بين الجنسينالجنسين ومؤشرات األهداف اإلنمائية 

(، وذلك استكمااًل للتعاون المشترك في عبر المنصة الرقمية 2020ديسمبر  8-10)
 بناء قدرات أعضاء اللجنة الفرعية. 

الدين في النهوض  رجالإشراك  " حول "Policy Brief"موجز سياسات " إعداد .3
 واألمن والسالم" بالتعاون بين الجهتين. بأجندة المرأة 
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 المقترح المطلوب:
المرأة واألسرة والطفولة(  )إدارةقطاع الشؤون االجتماعية ، األمانة العامةتكليف  -2

اإلقليمية والدولية المعنية بقضايا دعم متابعة التنسيق وتعزيز التعاون مع الجهات 
وتمكين المرأة وخاصة هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان 
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واالسكوا وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في إطار تنفيذ برامج التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة، 

مايتها من كافة أشكال العنف الممارس ضدها في أوقات السلم والحرب، وح
وتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية: األمن 

 والسالم.
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 (2022-2021: أجندة األمانة الفنية للجنة المرأة العربية )الرابع البند
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(1) 
 الموضوعات المقترحة من الدول األعضاء 

___________________________________ 
 

   بموجب 9/12/2020وبتاري  ، 5/4010المذكرة رقم  بموجبو  15/10/2020بتاري 
الدول األعضاء بشأن  علىالعامة بالتعميم األمانة قامت  3/1550/20المذكرة رقم 

 .موافاتها بالموضوعات التي يرون أهمية عرضها خالل أعمال لجنة المرأة العربية
  المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات  :ردود من كل من العامةوعليه تلقت األمانة(

 -دولة قطر -جمهورية العراق-المملكة العربية السعودية-مملكة البحرين-العربية المتحدة
  دولة ليبيا(

 المملكة األردنية الهاشمية: 
   بموجب مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة األردنية الهاشمية رقم  13/1/2021بتاري

تلقت األمانة العامة مذكرة شارحة حول " تجربة وزارة التنمية  53 / 6/ج.ع
االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية في الحماية االجتماعية أثناء جائحة 

 (.33كورونا" ليتم عرضها على أعمال لجنة المرأة العربية. )مرفق 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة:

   رقم  مذكرة مندوبية دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب 17/11/2020بتاري
(، تلقت األمانة العامة مقترح االتحاد النسائي العام 34)مرفق  215-1/2/29ج.ع 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإضافة الموضوعين التاليين على جدول أعمال الدورة 
 ( للجنة المرأة العربية حول:40)
    19 -رات العربية المتحدة لجائحة كوفيددور المرأة في دولة اإلما -1
 جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في تعزيز التوازن بين الجنسين. -2

 :مملكة البحرين
   2/2/15)) 750وبموجب مذكرة مندوبية مملكة البحرين رقم  26/10/2020بتاري 

(، أفادت المندوبية بأن مملكة البحرين ليس لديها أية موضوعات تود 35)مرفق 
 ( للجنة المرأة العربية.40إدراجها على جدول أعمال الدورة )

 المملكة العربية السعودية:
  ( أفاد الوفد الدائم 36)مرفق  11104وبموجب المذكرة رقم  ،11/11/2020 بتاري

للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية بأن المملكة ليس لديها أية 
 موضوعات ترغب في طرحها على أعمال اللجنة.
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 جمهورية العراق:
   تلقت األمانة العامة10/5452/ج/3وبموجب المذكرة رقم  ،3/12/2020بتاري ، 

ورقة العمل التي أعدتها دائرة تمكين المرأة في األمانة العامة لمجلس الوزراء 
رؤية جمهورية العراق في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والمتضمنة "

واالتصاالت في الجرائم اإلليكترونية وأثرها على تمتع النساء والفتيات بكافة 
 (.37)مرفق  حقوقهم".

 دولة ليبيا: 
   تلقت األمانة العامة  173/13/3وبموجب مذكرة المندوبية رقم  4/2/2021بتاري ،

، و"مشروع دور 1325"مشروع صياغة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 
 (.38النساء في عمليات التفاوض والوساطة من أجل السالم". )مرفق 

  المطلوب:المقترح 
بتجربة وجهود وزارة التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية في األخذ علمًا  -5

"الحماية االجتماعية أثناء جائحة كورونا"، وبالتوصيات المقدمة من المملكة األردنية 
والطلب من األمانة العامة تعميمها على الدول األعضاء الهاشمية في هذا الشأن 

 لالطالع.
دور المرأة األخذ علمًا بالموضوعات المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة حول "  -6

جهود دولة اإلمارات العربية ، و 19 -في دولة اإلمارات العربية المتحدة لجائحة كوفيد
، والطلب إليها موافاة األمانة العامة بالموضوعين المتحدة في تعزيز التوازن بين الجنسين

 لتعميمهم على الدول األعضاء.تمهيدًا 
في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات األخذ علماً  بتجربة وجهود جمهورية العراق  -7

 واالتصاالت في الجرائم اإلليكترونية وأثرها على تمتع النساء والفتيات بكافة حقوقهم"
 .والطلب من األمانة العامة تعميمها على الدول األعضاء لالطالع

، و "دور النساء 1325بمشروعي "الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  األخذ علماً  -8
في عمليات التفاوض من أجل السالم" المقدمان من دولة ليبيا، وتكليف األمانة العامة 

 بتقديم الدعم الفني الالزم في هذا الصدد.
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 "(41موعد ومكان انعقاد لجنة المرأة العربية )د."
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 ماد التوصيات اعتالبند الخامس: 
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 خبر صحفي
 (65)د.  للجنة وضع المرأةالعربي  التحضيري  االجتماع اإلقليمي

 40واجتماع لجنة المرأة د. 
 2021فبراير / شباط  11و 10

 عبر المنصة الرقمية
 

لجنة  والطفولة،المرأة واألسرة  ادارة - االجتماعيةقطاع الشؤون  العربية،األمانة العامة لجامعة الدول  تعقد
ويسبقها االجتماع التحضيري اإلقليمي العربي  ،لجمهورية جيبوتى الدوريةئاسة الر ب ،40المرأة العربية الدورة 

 11و 10يومي  للمرأة،األمم المتحدة  ( بالتعاون معCSW-65المتحدة ) المرأة بالوالياتلجنة وضع ل
 .عبر المنصة الرقمية ،2021فبراير 

وتأثيراته السلبية على  19-فى ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية نتيجة النتشار جائحة كوفيدو 
كافة فئات المجتمع والمرأة بصفة خاصة نظرًا لتعمق فجوة الالمساواة بين الجنسين، وفى ظل الجهود 

، تنعقد فعاليات لجنة المرأة 19-المبذولة من قبل الدول العربية لمواجهة العواقب المترتبة على جائحة كوفيد
العربية عبر المنصة الرقمية حرصًا من الدول العربية على تحسين أوضاع المرأة والقضاء على أوجه 

 العربية.الالمساواة وإبراز التقدم الذى حققته فيما يخص تمكين وحماية المرأة 

بأنه  وصرحت معالى السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، األمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون االجتماعية
، األمر الذي المرأة وضع اإلقليمي العربي التحضيري للجنة سيعقد على هامش أعمال لجنة المرأة االجتماع 

يخص بنود اجتماع لجنة وضع المرأة موحد يعرض أولويات الدول العربية فيما بيان عربي يتمخض عنه 
التوصيات عددًا من يتضمن و  ، كما2021مارس  26-15الذى من المفترض انعقاده في الفترة من 

لتحسين أحوال المرأة على جميع األصعدة، السياسية واالقتصادية واالجتماعية المقترحة من الدول العربية 
 .وآليات تحقيقها

عددًا من الموضوعات والقضايا والمبادرات التي للجنة المرأة العربية  ربعيناألجدول أعمال الدورة  ويتضمن
تطرحها األمانة العامة بالتنسيق مع الدول األعضاء من أجل النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية 

والتي تطلبت استجابة سريعة وإعادة  -19على كافة األصعدة وحمايتها، خاصة في ظل جائحة كوفيد
وفي ضوء ذلك، يتضمن ، مسبوقة التي عانت منها كافة المجتمعاتالترتيب األولويات نظرًا لألوضاع غير 
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ة بتخذت على المستوى اإلقليمي في إطار االستجااجدول األعمال للدورة األربعين، مناقشة التدابير التي 
، بما في ذلك مبادرات إقليمية جديدة 19-ية في ظل جائحة كوفيدالحتياجات المرأة في المنطقة العرب

وتقرير شامل حول التأثيرات االجتماعية واالقتصادية للجائحة. كذلك يتطرق االجتماع لعدة  ةوتوصيات هام
على المستوى  2030مواضيع في إطار حرص األمانة العامة على تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 

نها النهوض بصحة المرأة في المنطقة العربية، وأنشطة اللجنة الفرعية للمساواة بين الجنسين اإلقليمي، م
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتمكين االقتصادي والسياسي للمرأة، وفعاليات عاصمة المرأة العربية، 

الشبكة العربية لوسيطات  هذا وباإلضافة إلى عرض مشاريع استراتيجية وخطة عمل وتمكين المرأة الريفية.
االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء مشروع السالم و 

جميع فيلما وثائقيا يشمل المرأة واألسرة والطفولة  إدارةستقدم ، و وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات
 .2021-2020من  لفترةفي اة التي نفذتها األمانة العاماإلدارة أنشطة 

 معاليعبر المنصة الرقمية أصحاب ال واجتماع لجنة المرأة  أعمال االجتماع التحضيري  في وسيشارك 
 األعضاء الدول في المرأة  بشؤون  المعنية الوطنية واللجان اآلليات ورؤساء الوزراء والسادة السيدات

 .المعنية والدولية اإلقليمية والمنظمات
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 جهة العمل الوظيفة األسم

 الجمهورية االسالمية الموريتانية
  

 امكفةامنشاصويلح

مكلفةبمهمةبوزارةالشؤوناالجتماعية
نقطةاالتصال والطفولةواألرسة.وهي
وزارةالشؤوناالجتماعيةوالطفولةواألرسةبموريتانيا.ومكلفةبملفمنظمةتنميةالمراة.

 الجمهورية التونسية
الهويمل   ي

إيمانالزهوان  وزارةالمرأةواألرسةوكبارالسنوزيرةالمرأةواألرسةوكبارالسن معالي

فدوىدرويش
ونقطةاتصال مديرةالتعاونالدولي

وزارةالمراةالجمهوريةللتونسية

حنان ي
رن  البن  

رئيسةمصلحةومكلفةبملفمقاومة
وزارةالمرأةواألرسةوكبارالسنالعنفضدالمرأة

 آالبنعلي
االقتصادي مديرمساعدالتمكي  

للمرأة وزارةالمرأةواألرسةوكبارالسنواالجتماعي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
كوثركريكو   ،واالرسةوقضاياالمراةوزارةوزيرة معالي ي

التضامنالوطن 

،واالرسةوقضاياالمراةمديرةقضاياالمراةموساويمليكة ي
وزارةالتضامنالوطن 

 الجمهورية اللبنانية
الهيئةالوطنيةلشؤونالمرأةاللبنانيةرئيسة سعادةكلودينعون  

وزارةالخارجيةدبلوماسيةسينتياالشدياق

إلياسمسعدالسيدة الهيئةالوطنيةلشؤونالمرأةاللبنانيةالمديرةالتنفيذيةميشلي  

الهيئةالوطنيةلشؤونالمرأةاللبنانيةمساعدتنفيذياآلنسةمارينويلاإلسطا

 المملكة األردنية
الدكتورايمنرياضالمفلح   وزارةالتنميةاالجتماعيةوزيرالتنميةاالجتماعية معالي

رفوع أستاذةمن  وزارةالتنميةاالجتماعيةرئيسقسمالنوعاالجتماعي

اللجنةالوطنيةاألردنيةلشؤونالمرأةاألمينةالعامةد.سلىمإيلياجورجالنمس
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اللجنةالوطنيةاألردنيةلشؤونالمرأةالمستشارةالقانونيةسعادةالمستشارةآمالحدادين

 المملكة العربية السعودية
العام سعادةدكتورةهالمزيدالتويجري   مجلسشؤوناألرسةاألمي  

مجلسشؤوناألرسةرئيسةلجنةالمرأةدكتورةالنابنتحسنبنسعيد

ةبنتخليلآلخليل مجلسشؤوناألرسةمقررةلجنةالمرأةأستاذةمنن 

ان مجلسشؤوناألرسةمختصشؤوندوليةأستاذةالعنوديوسفالخنر

عبدالعزيزالعيىس مجلسشؤوناألرسةتقنيةالمعلوماتعلي

 وزارة الخارجية ملحق شروق القويعي

 المملكة المغربية
   جميلةالمصلي وزارةالتضامنوالتنميةاالجتماعيةوالمساواةواألرسةوزيرة معالي

واألرسةوزارةالتضامنوالتنميةاالجتماعيةوالمساواةمديرةالمرأةفاطمةبركان

 جمهورية السودان
أحمد   يفاتوالقواني   د.مريمعلي مديرإدارةالتشر

  مهاعبدهللااالمن  النوعاألجتماعي خبن 
 يف رسر مديروحدةمكافحةالعنفضدالمرأةسليىمي

وعاتأميمةالقاسم مديرإدارةالمشر

إدارةالتنميةالريفيةعائشةحامدالبهرة

محاسنمحمدحامد


 

 جمهورية العراق
  

 االمانة العامة ملجلس الوزراء مدير عام دائرة تمكين املراة العراقية د.يسرى كريم محسن

ي 
 
 جمهورية جيبوب

السيدة/مؤمنةحمدحسن   وزارةالمرأةواألرسةوزيرة معالي
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نائبةرئيسةالسيدة/حسنةحمدبيليل ي
لنساءجيبون  ي

اتحادالوطن 

وزارةالخارجيةوالعالقاتالدوليةمديردائرةالعربيةمحمددعاله

جيباح )الجندر(السيدة/شكريحسي   وزارةالمرأةواألرسةمديرةمرصدالنوعاالجتماعي

عبدالمجيد وزارةالمرأةواألرسةمديرةترقيةالجندرالسيدة/ياسمي  

السيد/ رباهي حسنعلي ي
وزارةالمرأةواألرسةمستشارالفن 

 جمهورية مرص العربية
   الدكتورةمايامرسي للمرأةمعالي للمرأةرئيسةالمجلسالقومي المجلسالقومي

 ي
محمودعفيف  السيدالسفن 

نائبمساعدالخارجيةللمسائل
وزارةالخارجيةاالجتماعيةواالنسانيةالدولية

نجالءمحمد العادلي للمرأةمديرعامالتعاونالدولي المجلسالقومي

ثان/قطاعحقوقاألنسانأإيناسفيصل وزارةالخارجيةسكرتن 

أولفاطمةالزهراءحسنعبدالعزيز وزارةالخارجيةسكرتن 

بوزارةالخارجيةإيناسفيصلعبدالحميدشحاتهقنديل ي
ثان  وزارةالخارجيةسكرتن 

   اإلمارات العربية المتحدةدولة 
العاماألمينةالعامةسعادةنورةخليفةالسويدي ي

األتحادالنسان 

السيدةمريمسالمالمنذري ي
العاممديرةمكتبالدعمالنسان  ي

االتحادالنسان 

العامإدارةاالعالمعنوديوسفعبدالمحسن ي
االتحادالنسان 

 ي
مديرمكتبعائشةجمعةالرمينر ي اتيج  العامالتخطيطاالسن  ي

االتحادالنسان 

العاممستشارسعادةالدكتورمحمدإبراهيممنصور ي
األتحادالنسان 

 رئيسقسمالمسائلاالجتماعيةالسيدةإيمانخميسالريىسي وزارةالخارجيةوالتعاونالدولي

 ي
أولشؤونالمرأةوالطفلالسيدةحمدةعبدهللاالعوض  ي

وزارةاخصان  الخارجيةوالتعاونالدولي

 االتحاد النسائي العام مستشار محمد إبراهيم منصور املنصور املنصوري

 وزارة الخارجية والتعاون الدولي دبلوماسية إيمان خميس الريس ي
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 وزارة الخارجية والتعاون الدولي موظفة حمدة العوض ي

 دولة الكويت
  

عيىساحمدالكندرى  معالي
االجتماعيةووزيراالوقافوزيرالشئون

وزارةالشئوناالجتماعيةوالشئوناالسالمية

هناءسعيدالهاجري

-الوكيلالمساعدللتنميةاالجتماعية
العامللمجلساالعلللشؤون االمي  

األرسة
المجلساألعللشؤون-وزارةالشؤوناالجتماعية

األرسة

داللسعدالزامل العامهللمجلساألعللشئوناألرسةاالمانهباحثاولاجتماعي

 ي
المجلساالعللشؤوناالرسةباحثاولعلومسياسيهبتولنف 

ي يهأملشعارالمطن  األمانهالعامهللمجلساالعلللتخطيذمديرادارةالتنميهالبشر

 ي
أحمدالقاض  جامعةالكويتابحثالمرأةرئيسةمركزدراساتولبن 

 دولة فلسطير  
امالحمد   وزارةالمرأةوزيرة معالي

 دولة ليبيا
مسعودبوشوشة   مندوبيةليبيالدىجامعةالدولالعربيةمسؤولملفالمرأةبالمندوبيةالليبية حني  

 وزارة الشؤون االجتماعية مدير مكتب التعاون الفني فوزية محمد مازن 

 سلطنة عمان
وزارةالتنميةاالجتماعيةالمساعدةللتنميةاألرسيةالمديرةالعامة جميلةبنتسالمجداد  

وزارةالتنميةاالجتماعيةمديرةدائرةشؤونالمرأةوضحةبنتسالمالعلوية

فاطمةبنتعبدهللابنسالماالشدية
 المديرةالمساعدةبدائرةتنميةوتمكي  

وزارةالتنميةاالجتماعيةاألرسة

بنتعبدهللاالبوسعيدية ي
معان 

وزارةالتنميةاإلجتماعيةالمديرةالعامةللتنميةاألرسية
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 مملكة البحرين 
العام سعادةالشيخةدينابنتراشدآلخليفة   المجلساألعلللمرأةمساعداألمي  

المجلساألعلللمرأةمستشارالعالقاتالدوليةوالمتابعةاألستاذمحمدعبدالرحمنالفارس

السيدةنورة عبدالعزيزالرفاعي
 ي
ف  رئيسةقسمالتعاونالمحلوالدولي

المجلساألعلللمرأةاألمانةالعامة

اآلنسةمارياإبراهيممحمود
األمانة ي

ف  ودولي أخصائيةتعاونمحلي
المجلساألعلللمرأةالعامة

األمانةالعامةالشيخةزينبنتحمدآلخيفة ي
ف  األعلللمرأةالمجلسأخصائيةتعاوندولي
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 جهة العمل الوظيفة األسم

لمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة   تحالف اليى
  ي

مصطف  ي
لمانياتمنالدولالعربيةرئيسة دكتورةوفاءبن  لمانياتمنالدولالعربيةتحالفالن  تحالفالن 

لمانياتمنالدولالعربيةمنسقساميةصمدي تحالفالن 

 مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"
مركزالمرأةالعربيةللتدريبوالبحوث"كوثر"المديرةالتنفيذية د.سكينةبوراوي 

هاديةبالحاجيوسف
منسقةبرنامجمناهضةالعنفضدالنساءوالفتيات

المعلومات ي
مركزالمرأةالعربيةللتدريبوالبحوث"كوثر"ومديرةوحدةالترصفف 

 مؤسسة ويست منيسي  
قاألوسطوشمالإفريقيا السيدةديناملحم   لمنطقةالشر المديراإلقليىمي مؤسسةويستمنيسن 

 هيئة األمم المتحدة للمرأة
 السيدة/ سوزان ميخائيل   هيئةاألممالمتحدةللمرأةالمديراألقليىمي

يانكاكوكلر هيئةاألممالمتحدةللمرأةنائبالمديراإلقليىمي

هيئةاألممالمتحدةللمرأةمحللبرامجليمونيافوكاديو

فانلوفرين هيئةاألممالمتحدةللمرأةمحللبرامجكلن 

هيئةاألممالمتحدةللمرأةالحوكمةاإلقليميةسيمونعلوش

تكنولوجياالمعلوماتأسماعيلحمدي ي
هيئةاألممالمتحدةللمرأةأخصان 

 لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير  
قيدرأيوب 

 


 المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئي  

 ي
ةزهراءلنف  خبن 

 
 جامعة الدول العربية-األمانة العامة 

ةهيفاءابوغزالة   العامالمساعدلقطاع سعادةالسفن  جامعةالدولالعربيةالشؤوناألجتماعيةاألمي  



  

  

 

144 

 

جامعةالدولالعربيةمديرإدارةالمرأةواالرسةوالطفولةأدينادواي 

جامعةالدولالعربيةإدارةالمرأةواألرسةوالطفولهشذىعبداللطيف

جامعةالدولالعربيةإدارةالمرأةواألرسةوالطفولهابتساممحمدنجيب

جامعةالدولالعربيةإدارةالمرأةواألرسةوالطفولهبسنتعدلمنصور

الدين ي جامعةالدولالعربيةإدارةالمرأةواألرسةوالطفولهآيةمحن 

ثانأحمدعصامعبدالحكيم العام-سكرتن  جامعةالدولالعربيةمكتبالسيداألمي  





