
الجهود اإلقليمية للنهوض بأجندة المرأة 
واألمن والسالم

إدارة المرأة واألسرة والطفولة

جامعة الدول العربية



المرأة واألمن والسالم

متغيرات تواجه قضية المرأة و األمن والسالم العديد من التحديات في المنطقة العربية في ظل ال•

وف عدم والتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تسود المنطقة خاصة في ظل ظر

.االستقرار والنزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة العربية خالل السنوات األخيرة

تعرض لشتى وتواجه النساء و الفتيات العديد من التحديات أثناء النزاعات المسلحة واالحتالل، و ت•

.  لحأنواع العنف، مما يجعلهم أكثر عرضة للتهميش والفقر والمعاناة الناجمة عن النزاع المس

م في المنطقة قطعت جامعة الدول العربية شوطاً كبيراً في مسيرة تنفيذ أجندة المرأة واألمن والسال•

. 2013العربية ، و بدأت بخطوات تنفيذية منذ العام 





ودورهن شاباتدعم المشاركة الفعلية للنساء وال: الناتج األول

القيادي على جميع األصعدة في مراكز صنع القرار لبناء 
وحفظ السالم وحل النزاعات والتصدي لإلرهاب

4
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ع ضمان الوقاية من النزاعات و جمي: الناتج الثاني

أشكال العنف ضد النساء في أوقات السلم ، 

والنزاعات، وما بعد النزاع ، و انعدام األمن، و في 
.ظل مخاطر االرهاب



6

الحماية من النزاعات وكافة أشكال العنف ضد النساء في كل : الناتج الثالث
..أوقات السلم والنزاعات وفترات ما بعد النزاعات



7

حصول النساء والفتيات في المنطقة العربية على : الناتج الرابع

احتياجاتهن من اإلغاثة و االنعاش و خاصة المجموعات األكثر 

عرضة للعنف، كما تم تعزيز قدرات أعوان اإلغاثة والتعافي خالل 
.النزاعات و ما بعد النزاعات و مناطق المهددة باإلرهاب



والقراراتوالسالم،واألمنبالمرأةالمعنى1325رقماألمنمجلسلقراروتنفيذاً 
فيالصادر1960رقمقراربينهامنوالتي1889و1888و1820التالية
رقموالقرار،2013فيالصادرين2122رقموالقرار2106رقموالقرار،2010
،2015في2242



9

التي ارتكزت عليها خطة العمل المرجعيات الدولية 

لسنة 1325قرارات مجلس األمن المعنية بالمرأة و األمن و السالم 
لسنة 1889و1888والقرارين 2008لسنة 1820، وقرار 2000
، وقرار 2106، وقرار رقم 2010لسنة 1960و قرار رقم 2009

2013لسنة 2122

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و
30التوصية العامة 

إعالن ومناهج بيجين

و مرجعيات أخرى من أهمها إعالن حماية النساء واألطفال في حاالت 
، اتفاقية جنيف بشأن حماية (1974)الطوارئ والصراعات المسلحة 

ولية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الد
(1949)،  ..



: الجدول الزمني

10

، و سيتم خالل 2030-2015خصصت الخطة فترة زمنية خمسة عشر عاماً •

هذه الفترة في وضع برامج عمل سنوية في تنفيذ هذه الخطة



المرأة "إطالق خطة العمل التنفيذية المحدثة حول 

"واألمن والسالم في المنطقة العربية

من مقر األمم المتحدة على هامش أعمال المراجعة 
.عاما  15بعد 1325الدولية لتنفيذ قرار مجلس األمن 

2015



التقدم"إعدادًالتقريرًاإلقليميًحولً
المحرزًفيًتنفيذًقرارًمجلسًاألمن

بعدًخمسةًعشرًعاما 1325ًرقمً
فيًالمنطقةًالعربية

1325عاماً على القرار 15



عقدت جامعة الدول العربية المؤتمر الوزاري األول 

المرأة وتحقيق االمن والسالم في المنطقة " حول

بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لهيئة االمم" العربية

المتحدة للمرأة وبحضور معالي السيد األمين العام 

بالقاهرة، 2016لجامعة الدول العربية في سبتمبر 

بهدف وضع خارطة طريق اقليمية لحماية المرأة 

يالً العربية في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتفع
لخطة العمل التنفيذية علي المستوي اإلقليمي

2016
"المرأةًوتحقيقًاالمنًوالسالمًفيًالمنطقةًالعربية"المؤتمرًالوزاريًاألولًحولً



2017

1325خطط العمل الوطنية لتنفيذ القرار 

الدولجميعيفبالمرأةالمعنيةالوطنيةاآللياتلكافةالفنيالدعمتقديمعلىالعربيةالدولجامعةحرصت✓

والسالمواألمنبالمرأةالمعنيةاألمنمجلسلقراراتلتنفيذوطنيةعملخططوضعأجلمنوذلكالعربية

البشريةالمواردتوفيروآلياتالوطنية،الخططإعدادعندالالزمةالمحاوروتحديدالوطني،المستوىعلى

:للمرأةدةالمتحاألممهيئةمعبالتعاونإقليميةعملورشيعقدتموقدوالتقييم،الرصدوأدواتوالمالية

فيوالسالمواالمنالمرأةقراراتلتنفيذوطنيةعملخططتطويرحولاألولىاإلقليميةالعملورشة✓

.الهاشميةاألردنيةبالمملكة–2017ديسمبرفيالعربيةالمنطقة

المنطقةيفوالسالمواألمنالمرأةقراراتلتنفيذالوطنيةالعملخطط"حولالثانيةاإلقليميةالعملورشة✓

.التونسيةبالجمهورية،2018نوفمبر“العربية



دليل إعداد الخطط الوطنية 
للمرأة واألمن والسالم

، أصدرت جامعة الدول 1325عام على القرار 20في إطار االحتفال بمرور ✓
هيئة بالتعاون مع" دليل إعداد الخطط الوطنية للمرأة واألمن والسالم"العربية 

.األمم المتحدة للمرأة 

يز يهدف الدليل إلى تقديم معلومات وإرشادات عملية لمساعدة الدول في تعز✓
.جهودها الوطنية في أجندة المرأة واألمن والسالم

يوفر الدليل معلومات حول أجندة المرأة واألمن والسالم و الخطوات الالزمة ✓
فة، لطوير وتبني خطط العمل الوطنية ، ويوضح عالقة مراحل النزاع المختل

.ويلقي الضوء على التزامات الدول حسب القوانين الدولية

اعها، يركز الدليل على عملية صياغة الخطط الوطنية والخطوات التي يجب اب✓
.ويقدم توصيات حول محتويات الخطط الوطنية



إعداد التقرير التجميعي الثاني حول التقدم لرصد التقدم المحرز 

مرأة حماية ال" لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية وخطة العمل التنفيذية
" 2018-2016األمن والسالم : العربية

المحدثةتللمعلوماملخصالثانيالتجميعيالتقريرويقدم✓

فياألعضاءالدولمنالواردة2018-16-2الفترةحول

ةلجامعالعامةاألمانةمنالمرسلاالستبيانعلىرددهم

تنفيذآثارونتائجوللوضعالتقريرويحلل،العربيةالدول

الدولفي1325القرارووالسالمواألمنالمرأةأجندة

العربية

2018العامإلى1325القرارلتنفيذرصدالتقريريضم✓

.عربيةدولةعشرأربعةفي



بحث االجتماع الوزاري االستثنائي عبر المنصة الرقمية ل
على النساء والفتيات 19-كوفيدآثار فيروس  "

يروسفانتشارجراءوعربياعالمياالمجتمعاتتواجههاالتياالستثنائيةالظروفاطارفي•
والسياسيةماعيةاالجتالحياةجوانببكافةتعصفباتتالتيالسلبيهتأثيراتهوالمستجدكورونا

ً ،وألنوالنفسيةواالقتصادية الجنسينبيناواةالمسعدمأوجهبتفاقماألوبئةانتشاريرتبطماغالبا
وتعمقالتالمشكحدةتفاقماآلونةتلكتشهدحيثاالعتيادية،األوقاتفيالحالمنهأكبربشكل
واألسرةالمرأةإدارة/االجتماعيةالشؤونقطاع)العامةاألمانةنظمت،الجنسينبينالفجوة

19-وفيدكفيروسآثار"لبحثالرقميةالمنصةعبراالستثنائيالوزارياالجتماع(والطفولة
المرأةنةللجالحاليةالدورةرئيس-السعوديةالعربيةالمملكةبرئاسة"والفتياتالنساءعلى

جميع)،عربيةدولةعشرتسعةبمشاركة2020يونيو17الموافقاألربعاءيوموذلك-العربية
.(المتحدةالقمرجزرجمهوريةوالسودانجمهوريةعدااألعضاءالدول



على المرأة والفتاة19بيان وزاري حول بحث آثار كوفيد

صدر عن االجتماع االستثنائي بيان تم اعتماده من السيدات

والسادة الوزراء ، وكذلك توصية سبل التخفيف من اآلثار 

على النساء والفتيات على كافة 19-السلبية لفيروس كوفيد
.األصعدة



لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية 2019
(151)تم اعتمادهما من  قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الـ•

الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم 2020
153)(تم اعتمادهما من مجلس جامعة على المستوى الوزاري في دورته الـ•

في مجال المرأة واألمن والسالم–آليات لجنة المرأة العربية المعتمدة 



لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة 
بالمنطقة العربية

ً اللجنةإنشاءمنالهدف• تحقيقوالمرأة"حولولاألالوزارياالجتماععنالصادرةلتوصيةلوفقا

:هو2016سبتمبرالمنعقد"العربيةالمنطقةفيوالسالممناأل

لهاعرضتتالتياالنتهاكاتويوثقعاتاالنزمناطقفيالعربيةالمرأةأوضاعيتابعمرصدإنشاء

الوقائيةالبرامجوضععلىيعملووالدولية،اإلقليميةالجهاتمعبالتعاونوذلكوالفتياتالنساء

ابعةللمتالدوريةالتقاريروإصدارعليها،والمحاسبةاالنتهاكاتلمواجهةوالقانونيةواإلغاثية
."والتحليل



الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم

برئاسةانعقدتالتي(38)دورتهافيالعربيةالمرأةلجنةلتوصياتتنفيذاً وذلكالشبكةإنشاءتم•

الدولمعالشبكةمقترحمناقشةوتم2019فبرايرفيالشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية

.المستوىرفيعيدبلوماسياتمرشحاتعضويتهافيتضمو.عليهامالحظاتهموأخذاألعضاء

ً العامةاألمانةتعمل• األولىتعدوالسالم،لوسيطاتالعربيةللشبكةعملوخطةاستراتيجيةعلىحاليا

ا،عملهوخطواتوالمبادئاألسستحدداستراتيجيةتمتلكالاألخرىالشبكاتأنحيثنوعهامن

.عملوخطةةاستراتيجيإعدادفياألولىالشبكةبكونهاالسالملوسيطاتالعربيةالشبكةتنفردوبهذا

Globalالسالموسيطاتلشبكاتالعالميلالتحادالسالملوسيطاتالعربيةالشبكةانضمت•

Alliance3سالماللوسيطاتالعربيةالشبكةقدمتالعالمي،االتحادإنشاءعلىعاممروروبمناسبة

.والسالماألمنفيالنساءريادةتعزيزحولجلسات


