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عبر االنترنت حول وطنية ورشة عمل   

في دولة الكويت  واألمن أجندة المرأة والسالم   

  2020ر سبتمب/أيلول 30-29-28، دولة الكويت

 (GMT+3توقيت مدينة الكويت )ب 13:00ة الى الساع 11:00من الساعة 

 

 مقدمة

ً لقرار مجلس األمن رقم  ، تهدف أجندة المرأة واألمن والسالم إلى تعزيز الجهود 2000للعام  1325تباعا

الوطنية الداعمة بهدف تحقيق تقدم في مجالي حقوق المرأة وكذلك األمن والسالم، من خالل حزمة من 

تمعي، وكذلك أهمية مشاركتهن اإلجراءات الداعمة لدور النساء في تعزيز أسس وديمومة السالم والتماسك المج

قرارات أخرى  (09) تسعالمتكافئة والكاملة في جهود منع نشوب النزاعات وإيجاد حل لها. وتبع هذا القرار 

من مجلس األمن تؤكد على أهمية أجندة المرأة واألمن والسالم، متناولة العديد من القضايا ذات العالقة وأهمية 

ً على التقدم التجاوب معها على المستويين ال وطني والدولي. ويصدر األمن العام لألمم المتحدة دليالً سنويا

 المحرز في تنفيذ األجندة.

عمل وطنية بشأن قرار مجلس  ةخط وضعت، بلغ عدد الدول التي 2020 يونيو/ جوانفي ووفي هذا السياق، 

في المائة  44األمم المتحدة ) دولة عضو في 85المرأة والسالم واألمن  حول( 2000) 1325األمن الدولي رقم 

ع الدول األعضاء في األمم المتحدة(. وفي المنطقة العربية، هناك خطة العمل اإلقليمية التي تبنتها مجمومن 

واليمن(  بلدان )األردن وتونس والسودان والعراق وفلسطين ولبنان (07سبعة )قامت كما  جامعة الدول العربية،

الخاصة  ةمل الوطنيالعخطط  وضعب اعن اهتمامه دولالمزيد من ال تعملها الوطنية. وقد أعرب خططبوضع 

 .والمغرببها قريباً، بما في ذلك مصر 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية التابعة ل لجنة المرأةلالدورة السادسة  لقد احتضنت دولة الكويت

 . وقد2013كانون األول / ديسمبر  5-4يومي الكويت، غالها في مدينة والتي عقدت أش (إلسكوالغربي آسيا )ا

عضاء على تفعيل ورصد تعزيز قدرات البلدان األاتفقت الدول األعضاء على تقديم توصية لإلسكوا مفادها "

حول المرأة ( 1325) األمنوقرار مجلس  (سيداو)تطبيق اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وأعضاء البرلمان والمجتمع  اآللياتبناء قدرات  خالل، من واألمنم الوالس

في توعية صانعي القرار  واالستمرارمن التجارب الناجحة في هذا المجال،  واالستفادةالمدني، وتبادل الخبرات 

 ".بالصكوك الدولية

لدول التي اعتمدت خطط وطنية، خاصة وأن الكويت لها دور ريادي فمن المهم أن تلتحق دولة الكويت بركب ا

في المجال اإلنساني واإلغاثي في العالم ولها دبلوماسية نشيطة في مجال صيانة السالم واألمن الدوليين من 
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وترأسها له، للمرة الثالثة في تاريخها، في شهر  2019 – 2018للفترة  مجلس األمنعضويتها الحالية في خالل 

 .2019يونيو 

وطنية عبر االنترنت وفي هذا اإلطار، يعتزم المجلس األعلى لشؤون االسرة في دولة الكويت تنظيم ورشة عمل 

تزامنا مع مضي  2020 أيلول/سبتمبر 30-29-28أيام بالتعاون مع اإلسكوا  حول أجندة المرأة والسالم واألمن

 .1325عاما على اعتماد قرار مجلس األمن  20

 ف اهداال

طر الدولية ، وتقاطعاتها مع مختلف األواألمن تهدف هذه الورشة إلى التعريف بماهية أجندة المرأة والسالم

، وكذلك الخيارات المتاحة للدول للتجاوب مع هذه األجندة. واألمن المتعلقة بالتنمية المستدامة والمرأة والسالم

وطني حول األولويات ذات ومشاورات على المستوى الاش قعلى تيسير نعبر االنترنت كما تساعد هذه الورشة 

ذات العالقة وكيف تناولت واإلقليمية ، تدارس عدد من التجارب الدولية واألمن المرأة والسالمموضوع العالقة ب

 هذه التجارب هذه األولويات ضمن سياساتها وبرامجها الوطنية المختلفة.

 المشاركون

وحقوق االنسان،  ،المرأةو المستدامة، الجهات الحكومية المتعلقة بالتنميةيقترح مشاركة ممثلين عن مختلف 

 ميين وغيرهم من ذوي العالقة.قضايا األمن والسالم، باإلضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني واألكاديو

 والتوقيت  التاريخ

( Microsoft Teamsتيمز" )من خالل تطبيقة "مايكروسفت  عبر االنترنتيقترح أن تنعقد أشغال هذه الورشة 

  .لمدة ساعتينجلستان يومياً عقد ت  بحيث  2020 أيلول/سبتمبر 30-29-28ثالثة أيام في وذلك لمدة 
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 جدول األعمال 

حولل وطنية عبر االنترنت ورشة عم  

في دولة الكويت أجندة المرأة والسالم واألمن   

  2020أيلول/سبتمبر  30-29-28، دولة الكويت

 (GMT+3بتوقيت مدينة الكويت )  13:00الى الساعة 11:00من الساعة 

 اليوم األول: 

 واألمن أجندة المرأة والسالم

 المالحظات االفتتاحية دق 15

 ا واألمن ومبرراته مقدمة حول أجندة المرأة والسالمالجلسة األولى:  دق 60

مع أطر التنمية ها تقاطعفي  السالم واألمنتقديم نظرة عامة على أجندة المرأة تهدف هذه الجلسة الى 

 1325 مجلس األمن قرارحول تنفيذ ومناقشة ايجابيات خطة عمل وطنية  الدولية والقانون الدولي

 ( والقرارات الالحقة له2000)

 

 الميسرون: خبراء من اإلسكوا

 محاور األجندة األربعة الجلسة الثانية:  دق 45

، الوقايةتهدف هذه الجلسة الى مناقشة محاور ومكونات أجندة التنمية والسالم واألمن بالتركيز على 

 .اإلغاثة وإعادة اإلعمار، والمشاركة، والحمايةو

 
 الميسرون: خبراء من اإلسكوا

 اليوم الثاني:

 واألمن التجاوب مع أجندة المرأة والسالم

 التجاوب مع أجندة المرأة والسالم واألمنخيارات الجلسة الثالثة:  دق 60

 أجندة المرأة والسالم واألمنمناقشة الخيارات المطروحة لدى الدول للتجاوب مع  تهدف هذه الجلسة الى

 والتفاعل مع مكوناتها

  

 الميسرون: خبراء من اإلسكوا

 

 خطط العمل الوطنية ومسارات تكوينها وتنفيذهاالجلسة الرابعة:  دق 60

المرأة تهدف هذه الجلسة الى عرض مختلف مراحل مسار تطوير وتنفيذ خطة العمل الوطنية حول 

 ودور أصحاب المصلحة فيها والسالم واألمن

 
 الميسرون: خبراء من اإلسكوا

 :الثالثاليوم 

 تجارب دولية واقليمية

 تنفيذهاتجارب الدول في تطوير خطط العمل الوطنية ومتابعة الجلسة الخامسة:  دق 60

تهدف هذه الجلسة الى عرض لبعض التجارب الدولية )مثال تجربة سويسرا( والى تقديم لتجارب إقليمية 

 في تطوير خطط العمل الوطنية ومتابعة تنفيذها)تجارب من األردن، تونس، ولبنان( 

 

 الميسرون: خبراء من اإلسكوا ومن األردن وتونس ولبنان
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 دولة الكويت الوطنية والدولية في مجال المرأة والسالم واألمن الجلسة السادسة: مجهودات دق 30

تهدف هذه الجلسة الى عرض حول مجهودات دولة الكويت في مجال المرأة والسالم واألمن على 

 المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

 

 الميسرون: خبراء من وزارة الخارجية لدولة الكويت

 الجلسة الختامية  دق 30

 والتوصيات المستفادةالدروس  -

 واالختتام تقييم ال -

  


