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 (1التوصية )
  بشأن

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

 
 ،(40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 على:وبعد اطالعها   -
 والطفولة(المرأة واالسرة  إدارة) قطاع الشؤون االجتماعيةمن  األمانة العامة المقدمتقرير  ▪

 .(40د. –39)د.ما بين الدورتين  مانة العامةاألحول نشاط 
 ،ستماع إلى إيضاحات األمانة العامةاالوبعد  -
  لجنة المرأة العربية،  ضوء مناقشاتوفي  -

 
 توصي

 
والطفولة( بين  األسرةالمرأة و  إدارة) قطاع الشؤون االجتماعيةاألخذ علما بما ورد في تقرير نشاط   -1

 .(40- 39الدورتين )
والطفولة(  األسرةالمرأة و  إدارة) قطاع الشؤون االجتماعيةالتي اتخذها  باإلجراءاتخذ علما األ -2

  .(39)لتنفيذ قرارات لجنة المرأة العربية الصادرة عن الدورة 
 –39)د. مانة ما بين الدورتينالمقدم حول نشاط األ للجنة المرأة العربية مانة الفنيةاأل اعتماد تقرير -3

 .(40د.
 ( وعلى جهودها المتميزة في39الـ)على رئاستها للدورة  المملكة العربية السعودية إلىتقديم الشكر  -4

 تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. متابعة
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 (2التوصية )
  بشأن

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

 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 على:وبعد اطالعها   -
 والطفولة( األسرةالمرأة و  )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، مذكرة األمانة العامة ▪
االجتماعية "اآلثار والتداعيات الصحية واالجتماعية التنموية لفيروس كورونا  الشؤون تقرير قطاع  "  ▪

- COVID 19 - الوضع الحالي"، والتصور لما بعد الكورونا  
على النساء  19-الوزاري االستثنائي للجنة المرأة العربية لبحث "آثار فيروس كوفيد االجتماعتقرير  ▪

 .والفتيات
 .التوصية والبيان الصادرين عن االجتماع االستثنائي للجنة المرأة العربية ▪
القرار الخاص بالمرأة المقدم من كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ▪

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

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

 
 توصي
 

التوصيات الصادرة عن االجتماع الوزاري االستثنائي عبر المنصة الرقمية ب اإلحاطة علما   -1
 -على النساء والفتيات" برئاسة المملكة العربية السعودية 19-لبحث "آثار فيروس كوفيد
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 2020يونيو  17( للجنة المرأة العربية المنعقد يوم األربعاء الموافق 39رئيس الدورة )
 على النساء والفتيات" كأساس للتعامل مع اثار الجائحة. 19-المعنون" بحث آثار كوفيد

الترحيب  بالقرار الخاص بالمرأة المقدم من كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية  -2
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية تحت عنوان " االستجابة السريعة 

المرأة والفتاة في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد" والذى تم تبنيه الحتياجات 
من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي أوصت لجنة المرأة العربية في اجتماعها 

( على حث الدول األعضاء على تأييده في البيان والتوصية 2020يونيو  17االستثنائي )
لمراة ع، كخارطة طريق  استرشادية لالستجابة الحتياجات االصادرين عن أعمال االجتما

 .النوع االجتماعيتراعى فوارق والفتاة خالل جائحة كوفيد 
" وماورد به من توصيات لدعم المرأة قصتي" تقريرالترحيب بجهود األمانة العامة في اصدار  -3

 والفتيات خالل جائحة كورونا.
 19-جائحة كوفيدتأثير  مكافحة الوطنية في إطارحث الدول العربية على إرسال جهودها  -4

 لتوثيقها في كتيب عن أفضل الممارسات.على المرأة والفتاة 
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 (3التوصية )
  بشأن

 (65)د. التحضير للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة
________________________________________ 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )
 على:وبعد اطالعها   -

 والطفولة( األسرةالمرأة و  إدارة)االجتماعية قطاع الشؤون  مذكرة األمانة العامة، ▪
الذي و  "وضع المرأة العربية العربي للجنةاالجتماع اإلقليمي التحضيري "الصادر عن  العربيالبيان  ▪

 ،(65باألمم المتحدة )ى لجنة وضع المرأة سيقدم إل
 ."25حول "بيجين + ( للجنة وضع المرأة 64الدورة )الصادر عن اإلعالن السياسي  ▪

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

 
 توصي

 
اعتماد "البيان العربي" الصادر عن االجتماع اإلقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة  -1

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

( للجنة وضع المرأة باألمم 65تمهيدا  لعرضه على أعمال الدورة الـ ) 2021مارس  15-26
 المتحدة

تقديم الشكر إلى بعثة الجامعة العربية بنيويورك على حسن التعاون والتنسيق مع األمانة الفنية  -2
البيان  ( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة وكذلك القاءها64في التحضير ألعمال الدورة الـ )
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( لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة 64العربي" باسم المجموعة العربية خالل أعمال الدورة الـ )
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" والتي عقدت  25حول "بيجين +

 بنيويورك بمشاركة محدودة. 2020 مارس/آذار 9يوم 
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  25اسي حول "بيجين +مشروع اإلعالن السيب  األخذ علما   -3

 9والتي عقدت يوم ( 64خالل أعمال الدورة )والذي تم اعتماده جميع النساء والفتيات" 
 بنيويورك. 2020مارس/آذار 

تقديم الشكر إلى بعثة الجامعة العربية بنيويورك على حسن التعاون والتنسيق مع األمانة الفنية  -4
( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة وتكليفها بعرض 65التحضيرات ألعمال الدورة الـ )في 

  65"البيان العربي" الصادر عن االجتماع اإلقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة د. 
"نحو المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة، والقضاء التام على جميع 

 كال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".أش
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 (4) التوصية
  بشأن

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

 
 ،(40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 على:وبعد اطالعها   -
 والطفولة( األسرةالمرأة و  إدارة)االجتماعية قطاع الشؤون ، مذكرة األمانة العامة ▪
 واالجتماعية فيالجامعة على مستوى القمة العربية التنموية: االقتصادية  مجلسقرار  ▪

 .2019/1/20-3ج -( 4( د.ع. )61رقم )، (2019دورتها الرابعة )بيروت 
 "2020 احتفالية حملة المحفظة الوردية تحت شعار حياتك غالية حول "تقرير األمانة العامة  -
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،  -
 العربية،لجنة المرأة  مناقشاتوفي ضوء  -

 
 توصي

في  المرأة واألسرة والطفولة( )إدارةاالجتماعية  الشؤون قطاع الترحيب بجهود األمانة العامة،  -1
 إطار إطالق مبادرة "المحفظة الوردية: مبادرة إقليمية لصحة المرأة في الدول العربية".

باليوم حث الدول األعضاء على عقد فعاليات للتوعية بمرض سرطان الثدي في إطار االحتفال  -2
 .عامأكتوبر من كل  1الموافق  للتوعية بمرض سرطان الثدي العربي

باستمرار التعاون مع الجهات اإلقليمية  -إدارة المرأة واألسرة والطفولة -تكليف األمانة العامة -3
 باليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي الموافقفي إطار تفعيل االحتفال  والدولية المعنية

مشترك لعرض  تقريروالعمل على رصد وتجميع جهود الدول العربية في  أكتوبر من كل عام 1
 .خبراتهم في هذا الصدد واالستفادة منها
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 (5التوصية )
  بشأن

 مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية
_____________________________________ 

 ،(40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )
 على:وبعد اطالعها   -

 .والطفولة( األسرةالمرأة و  إدارة) قطاع الشؤون االجتماعية، مذكرة األمانة العامة ▪
ومقترحات  "مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري  اتفاقية" المحدثة من المسودة ▪

 .الدول األعضاء في هذا الشأن
 حول والطفولة( األسرةالمرأة و  إدارة)االجتماعية قطاع الشؤون  ،العامة األمانة تقرير ▪

 ."2020يوما  لمناهضة العنف ضد المرأة لعام  16الحملة الدولية " فعاليات
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 ،لجنة المرأة العربية ضوء مناقشاتوفي  -

 
 توصي

إلى اللجنة  إحالة مشروع "االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري" .1
 1.2لجنة المرأة العربية نكبند دائم ع هارفعو  فيها،لدراستها والبت  العربية الدائمة لحقوق االنسان

والطفولة( باستمرار المرأة واألسرة  )إدارةاالجتماعية  الشؤون األمانة العامة /قطاع تكليف  .2
يوم من النشاط لمناهضة  16التعاون مع الجهات اإلقليمية المعنية في إطار فعاليات حملة "

3. 1202العنف ضد المرأة لعام
 

 

                                                 
  التوصية األولى.على . 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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 (6التوصية )
  بشأن

 اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة
_____________________________ 

 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

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

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

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

 
 توصي

 
مواصلة التعاون والشراكة مع هيئة اإلسكوا، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، في تنفيذ نشاطات  .1

 اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين ومؤشرات األهداف اإلنمائية المستدامة.
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 (7التوصية )
 التمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية" بشأن

_____________________________ 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

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

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

 
 توصي

 
على أن المؤجل " لشبكة العربية للتمكين االقتصادي للمرأة "خديجةعقد اجتماع االموافقة على  .1

عند زوال اآلثار المترتبة عن ظروف جائحة كورونا  2021يعقد خالل النصف الثاني من عام 
 بالمملكة المغربية. 

االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة( بتعزيز التعاون  الشؤون تكليف األمانة العامة، قطاع  .2
كافة الجهات اإلقليمية  (، ومعمع مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة في إطار المنصة الدولية )ارتقاء

 والدولية المعنية في إطار تمكين المرأة اقتصاديا .
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 (8التوصية )
  عاصمة المرأة العربية بشأن

_____________________________ 
 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )
 وبعد اطالعها على:  -

 )إدارة المرأة واألسرة والطفولة( قطاع الشؤون االجتماعيةمذكرة األمانة العامة،  ▪
وعرض المملكة العربية السعودية حول فعاليات  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 "الرياض عاصمة المرأة العربية".
 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية، -

 
 توصي

 
 فبرايرعلى إعداد وتنفيذ برنامج عاصمة المرأة العربية  السعودية العربية المملكةالشكر إلى  تقديم -1

2020-2021. 

 .2022- 2021الترحيب بإعالن "جيبوتي" عاصمة المرأة العربية لعام   -2

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 األمانة العامة      
 قطاع الشئون االجتماعية   

 المرأة واألسرة والطفولة إدارة

 

 

12 

 

 (9التوصية )
 مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية  بشأن

_____________________________ 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

 على:وبعد اطالعها   -
 والطفولة( األسرةالمرأة و  إدارة)قطاع الشؤون االجتماعية، مذكرة األمانة العامة ▪

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

 
 توصي

 
بجائزة التمييز للمرأة العربية  اتالفائز  اتالترحيب وتقديم التهنئة باسم لجنة المرأة العربية للمرشح .1

 )مرفق قائمة المرشحات الفائزات(..2020لجنة التحكيم لعام  لتوصياتفي مجال الطب وفقا 
 : بـــ إدارة المرأة واألسرة والطفولة() االجتماعية الشؤون قطاع ، األمانة العامةتكليف  .2

بدولة اإلمارات العربية "  2021إكسبو "خالل فعاليات معرض تقديم الجوائز للفائزات  .أ
 المتحدة. 

عضاء حسب المجال للدول األ 2021التمييز لعام عالن عن جائزة تعميم اإلالتنسيق و  .ب
 .تحديدها التي يتموالمعايير 
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 (10)التوصية 
 االستراتيجية العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات بشأن

 في الوسط الريفي"  
_____________________________ 

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

العربية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في الوسط  بشأن االستراتيجية
 ".الريفي

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

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

 
 توصي

 
االســـــــــــتراتيجية العربية للتمكين تقديم الشـــــــــــكر إلى الجمهورية التونســـــــــــية على إعدادها "لمشـــــــــــروع  .1

 ، كاستراتيجية استرشادية."االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية

 بعرض المرأة واألســــــــــــــرة والطفولــة( )إدارة قطــاع الشــــــــــــــؤون االجتمــاعيــةاألمــانــة العــامــة/"تكليف  .2
 أعمال"االســـــــــــــتراتيجية العربية للتمكين االقتصـــــــــــــادي واالجتماعي للمرأة في المناطق الريفية على 

 ."للنظر في اعتمادهاالمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة 
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 (11التوصية )

 الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم بشأن
_____________________________ 

 (،40العربية في دورتها )إن لجنة المرأة 
 على:وبعد اطالعها   -

 .والطفولة( األسرةالمرأة و  إدارة) قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة  ▪
القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في  ▪

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

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

 ."استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم"
 ، لجنة المرأة العربية ضوء مناقشاتوفي  -

 

 توصي
 ."استراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السالم وخطة العمل"اعتماد النسخة األخيرة من  -1
التي لم تواف األمانة العامة بأســــماء مرشــــحات لها في الشــــبكة العربية حث الدول األعضــــاء  -2

 لوسيطات السالم بأن تقوم بذلك فى أسرع وقت.
والطفولة( بالتعاون مع المرأة واألســــرة  )إدارة ةجتماعيالا الشــــؤون قطاع ، األمانة العامة تكليف -3

ت مرشــــــــحات الشــــــــبكة الشــــــــركاء المعنيين بشــــــــأن تنظيم المراحل األخرى من دورات بناء قدرا
 العربية لوسيطات السالم. 
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 (12توصية )
 العربيةالدول لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة ب بشأن

_____________________________ 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

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

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

 توصي
 

لعضوية لجنة الطوارئ لحماية النساء  هاموافاة األمانة العامة بترشيحاتالطلب من الدول األعضاء  -1
 في النزاعات المسلحة.

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

هيئة األمم دعم من االستراتيجية وخطة العمل الخاصة بلجنة الطوارئ بال إعداد االنتهاء من .أ
 المتحدة للمرأة لعرضها على لجنة المرأة في دورتها القادمة واعتمادها. 

هيئة األمم المتحدة للمرأة  بالدعم منتدريبية لبناء قدرات أعضاء لجنة الطوارئ  عمل عقد ورش .ب
 والشركاء المعنيين.
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 (13التوصية )
 بشأن

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

  
_____________________________ 

 
 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )

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

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

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

 
 توصي

 ب: االجتماعية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة( الشؤون قطاع ، األمانة العامةتكليف  -1

عقد المؤتمر اإلقليمي الوزاري الثاني حول "المرأة وتحقيق األمن والسالم في المنطقة  .أ
اإلمارات العربية المتحدة  فيالعربية" بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة والشركاء 

 بعد أن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا. 2021خالل عام 
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مواصلة التعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة والجهات اإلقليمية المعنية بشأن تقديم  .ب
 الدعم الفني للدول األعضاء إلعداد خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن

 والقرارات الالحقة. 1325

نفيذ االستراتيجية اإلقليمية وخطة العمل التنسيق والتعاون مع الدول األعضاء لت .ت
التنفيذية حول "حماية المرأة العربية: األمن والسالم" والعمل على إعداد دراسة لرصد 

 التقدم في تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني.
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 (14التوصية )
  بشأن

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

___________________________ 
 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )
 على:وبعد اطالعها   -

 والطفولة( األسرةالمرأة و  )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة  ▪
 (150الصادر عن الدورة العادية ) 8313قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  ▪

 (.2018)سبتمبر 
( 154الصادر عن الدورة العادية ) 8565قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  ▪

 (.2020)سبتمبر 
واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في الستراتيجية العربية للوقاية ل المحدثة النسخة ▪

في ضوء مالحظات الدول  وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات
 .العربية

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

 
 توصي

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

على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة نهائية تمهيدا لعرضها 
 .العتمادها 2021آذار  /( مارس155المقبلة )
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 (15التوصية )
 المشروع اإلقليمي بشأن

 ـ "نحو تجديد االلتزام مع أجندة المرأة واألمن والسالم" بعد عشرين عاما   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 العشرين  تقرير األمانة العامة حول " ▪

 "حول المرأة والسالم واألمن1325لصدور قرار مجلس األمن 
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 العربية،وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة  -

 
 توصي

 ذات الصلة:سرة والطفولة إدارة المرأة واأل /االجتماعية  الشؤونقطاع الترحيب بإصدارات  .1
التقرير التجميعي األول على المستوى اإلقليمي حول "التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس  .أ

 بعد خمسة عشر عاما  في المنطقة العربية"  1325األمن رقم 
التقرير التجميعي الثاني حول التقدم لرصد التقدم المحرز لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية "  .ب

 ، 2018-2016حماية المرأة العربية: األمن والسالم  :وخطة العمل التنفيذية
" بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة دليل إعداد الخطط الوطنية للمرأة واألمن والسالم .ت

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

نحو تجديد االلتزام بأجندة المرأة واألمن والسالم بعد عشرين عاما :  1325اإلقليمي المشترك "
 ".في المنطقة العربية
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 (16التوصية )
 والطفولة(  األسرةالمرأة و  إدارة) ةاالجتماعي الشؤون قطاع ، األمانة العامةن تعاوبرامج  بشأن

 الدوليةمع الجهات 
____________________________ 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )
 على:وبعد اطالعها   -

 والطفولة( األسرةالمرأة و  )إدارة قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة  ▪
 إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع إلى  -
 مناقشات لجنة المرأة العربيةوفي ضوء  -

 
 توصي

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

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

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

 بكين. فيالجامعة العربية 
 " وفي كافة مجاالت تمكين وحماية المرأة 2االتحاد األوروبي في تنفيذ برنامج التعاون "حوار .ب
 االتحاد من أجل المتوسط في مجال المرأة والنهوض بأوضاعها. .ت
لتعاون والتنسيق مع االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ خطة عمل التعاون العربي استمرار ا .ث

الصادر عن القمة  10، بما ينسجم مع مضامين القرار رقم 2022 – 2018األفريقي 
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نشاط  وترحيب دولة اإلمارات العربية المتحدة باستضافة أي 2016العربية األفريقية ماالبو 
 قادم مع االتحاد األفريقي.
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 (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، -
 لجنة المرأة العربيةوفي ضوء مناقشات  -

 توصي
 

متابعة المرأة واألسرة والطفولة(  )إدارةاالجتماعية  الشؤون قطاع ، األمانة العامةتكليف  -1
التنسيق وتعزيز التعاون مع الجهات اإلقليمية والدولية المعنية بقضايا دعم وتمكين المرأة 
وخاصة هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية 

في إطار تنفيذ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واالسكوا 
مج التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة، وحمايتها من كافة أشكال العنف الممارس برا

ضدها في أوقات السلم والحرب، وتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية 
 المرأة العربية: األمن والسالم.
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 (18التوصية )
 الموضوعات المقترحة من الدول األعضاء بشأن

 يستجد من اعمال ()بند ما 
____________________________ 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )
 :وبعد اطالعها على  -

 والطفولة( األسرةالمرأة و  إدارة) قطاع الشؤون االجتماعية، األمانة العامةمذكرة  ▪
 .المواضيع المقدمة من الدول األعضاء ▪

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

 االتحاد النسائي العام بدولة اإلمارات العربية حول: من ينالمقدم ينالموضوع -ب
    19 -ربية المتحدة لجائحة كوفيددور المرأة في دولة اإلمارات الع -
 جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في تعزيز التوازن بين الجنسين. -

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

 بكافة حقوقهم".
، و 1325الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن ليبيا حول "الموضوع المقدم من دولة  -ث

 ."دور النساء في عمليات التفاوض من أجل السالم"
 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،  ▪
 مناقشات لجنة المرأة العربيةوفي ضوء  ▪
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 توصي
الحماية "بتجربة وجهود وزارة التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية في األخذ علما   -1

األردنية الهاشمية في هذا الشأن  المملكة، وبالتوصيات المقدمة من "االجتماعية أثناء جائحة كورونا
 والطلب من األمانة العامة تعميمها على الدول األعضاء لالطالع.

دور المرأة في دولة لمقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة حول " األخذ علما  بالموضوعات ا -2
جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في تعزيز و  ،19 -اإلمارات العربية المتحدة لجائحة كوفيد

، والطلب إليها موافاة األمانة العامة بالموضوعين تمهيدا  لتعميمهم على الدول التوازن بين الجنسين
 األعضاء.

في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جمهورية العراق  وجهود األخذ علما   بتجربة -3
والطلب من األمانة العامة  في الجرائم اإلليكترونية وأثرها على تمتع النساء والفتيات بكافة حقوقهم"

 .تعميمها على الدول األعضاء لالطالع
، و "دور النساء في عمليات 1325الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن األخذ علما  بمشروعي " -4

وتكليف األمانة العامة بتقديم الدعم الفني الالزم المقدمان من دولة ليبيا، التفاوض من أجل السالم" 
 في هذا الصدد.
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 (19التوصية )
  بشأن
 ( للجنة المرأة العربية41موعد ومكان انعقاد الدورة )

_______________________________ 
 

 (،40إن لجنة المرأة العربية في دورتها )
 على:وبعد اطالعها   -

 والطفولة( األسرةالمرأة و  إدارة)االجتماعية قطاع الشؤون ، األمانة العامةمذكرة  ▪
 المرأة العربية مناقشات لجنة ضوءوفي  -

 
 ، و( للجنة المرأة العربية39لدورة )رئاستها لالمملكة العربية السعودية على الشكر إلى توجيه  -1

والذي عقد  على النساء والفتيات 19-جتماع االستثنائي للجنة المرأة العربية لبحث آثار كوفيدلال
 . غير اعتيادية بظروف

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

 


