
األجندة

المؤتمر العالمي الذي يحمل عنوان “عمليات 
تعزيز  للجنسين:  الشاملة  السالم  إحالل 
إنشاء  خالل  من  للمرأة  الهادفة  المشاركة 

قاعدة من األنصار” )27-7 يوليو 2021(.
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األربعاء 7 يوليو 2021

 فعالية افتتاحية رفيعة المستوى: إنشاء
قاعدة األنصار لعمليات سالم شاملة1

10:00 – 11:30 بالتوقيت القياسي الشرقي  

سجل هنا )زوم(

10:05 – 09:45
الترحيب والتمهيد 

10:20 – 10:05
مالحظات افتتاحية 

المتحدثون رفيعو المستوى:

أنيتا بهاتيا، سكرتير عام مساعد ونائب الرئيس التنفيذي، هيئة األمم المتحدة للمرأة 	

جان تاالس، الرئيس التنفيذي لمبادرة إدارة األزمات - مؤسسة مارتي أهتيساري للسالم 	

11:00 – 10:20
مناقشة اللجنة: القادة من النساء وإنشاء قاعدة األنصار في عمليات السالم: الُمعضالت والنجاحات والدروس المستفادة 

أعضاء اللجنة:

رنا غانم، مساعد األمين العام للحزب الناصري، اليمن 	

زوزان علوش، عضو المجلس االستشاري للمرأة لمبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا 	

جازية جبريل محمد شعيتير 	

أكاديمية قانونية وناشطة حقوقية 	

ُعضوة سابقة في ُمنتدى الحوار السياسي الليبي 	

المحاور:

لينا سنجاب، صحفية، بي بي سي الشرق األوسط 	

1 هذه الفعالية مفتوحة للجمهور.
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https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_Kru3PyCjQSS-KWfQfKETyA


11:20 – 11:00
األسئلة واألجوبة 

المحاور:

لينا سنجاب، صحفية، بي بي سي الشرق األوسط 	

11:25 – 11:20 
 إعداد المخططات المباشرة  

11:30 – 11:25
التأمالت والتحليل  

المتحدثون:

للتعاون  	 االتحادية  الوزارة  القسري،  للنزوح  الخاصة  المبادرة  أول،  سياسات  مسؤول  أندري،  سانت  فون  لورا 
)BMZ( االقتصادي والتنمية

3األجندة



الخميس 8 يوليو 2021

 الموضوعات الرئيسية: صياغة أسئلة
ومفاهيم رئيسية إلنشاء قواعد األنصار2  

10:00 – 11:30 بالتوقيت القياسي الشرقي  

سجل هنا )زوم(

10:05 – 09:45
الترحيب والتمهيد 

11:00 – 10:05
السالم:  عمليات  في  األنصار  قاعدة  “إنشاء  عنوان  تحت  الواردة  المناقشة  لورقة  التقديمي  العرض  اللجنة:  مناقشة 

المساواة بين الجنسين وتصميم العمليات” 

أعضاء اللجنة:

الدكتورة/ ثانيا بافينهولز، المدير التنفيذي للسالم الشامل 	

	 )SSuDEMOP( ميريكاجي لورنا، السكرتير العام، برنامج المشاركة والمراقبة والمالحظة الديمقراطية لجنوب السودان

زيد العلي، مسؤول برامج أول، إعداد الدستور، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية 	

	 )DPPA( تيريسا ويتفيلد، مدير قسم السياسات والوساطة، إدارة األمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السالم

المحاور:

لينا سنجاب، صحفية، بي بي سي الشرق األوسط 	

11:15 – 11:00
 SparkBlue عرض أجندة المؤتمر والتعريف بـ

المتحدثون:

جوهانا بوتانين، رئيسة المرأة في صنع السالم، مبادرة إدارة األزمات 	

إليترا أنتوجنيتي، استشاري االتصاالت، هيئة األمم المتحدة للمرأة 	

11:20 – 11:15
إعداد المخططات المباشرة 

2 حضور مناقشة اللجنة يكون للمدعوين فقط. يرجى عدم مشاركة هذه الدعوى.

4األجندة

https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_oaK75WAVRaCVP269ETHaOg


11:30 – 11:25 
التأمالت والتحليل 

المتحدثون:

سوزان ميخائيل إلدهاغن المدير اإلقليمي، هيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية 	

5األجندة



األربعاء 14 يوليو2021

 جلسة مجموعة العمل 1: كيفية
بناء قاعدة أنصار وتعزيزها؟3  

09:00 – 11:30 بالتوقيت القياسي الشرقي 

سجل هنا )زوم(4 

09:15 – 09:00
مقدمة 

10:15 – 09:15
الغرف الفرعية من 1 إلى 5. 

1. الفرص والتحديات لألساليب الرقمية في بناء قواعد األنصار

الُمقرِّر: جوناثان هارالندر، مدير مشروعات أول، صنع السالم الرقمي، مبادرة إدارة األزمات

2. العمليات التشاورية كأداة لبناء قواعد األنصار

الُمقرِّر: سيلفيا تومسون، مدير أول، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مبادرة إدارة األزمات

3. كيفية إشراك مجتمعات الشتات والمشردين في بناء قواعد األنصار

الُمقرِّر: جيهان أبو غالب، محلل برامج، المرأة والسالم واألمن، هيئة األمم المتحدة للمرأة

4. تمثيل الحركات السياسية في عمليات السالم، تحديد الهويات واألساليب

الُمقرِّر: تينا كوكاما باه، الرئيس، أفريقيا جنوب الصحراء، مبادرة إدارة األزمات

5. تمثيل الفاعلين من المجتمع المدني في عمليات السالم: كيفية بناء قاعدة أنصار وتعزيزها

الُمقرِّر: ليستر تشابيتا، وحدة المحللين السياسيين وتطوير البرامج، هيئة األمم المتحدة للمرأة

10:20 – 10:15
استراحة قصيرة 

3 جلسة لمجموعات العمل يحضرها المدعوون فقط. يرجى عدم مشاركة هذه  الدعوى.
4 يرجى تحديد غرفة المناقشة الفرعية التي تود حضورها عند التسجيل.

6األجندة

https://unwomen.zoom.us/meeting/register/tJMufuquqjsrG93D1HTq6qhyLTsL9owYdATK


11:20 – 10:20
مناقشة عامة 

المتحدثون:

ُمقررو الغرف الفرعية 	

المحاور:

سارة برون،، أخصائية برامج، هيئة األمم المتحدة للمرأة بالدول العربية 	

11:30 – 11:20
التأمالت والتحليل 

7األجندة



الخميس 15 يوليو2021

 جلسة مجموعة العمل 2: الديناميات
بين بناء قواعد األنصار وعمليات السالم الرسمية5  

04:00 – 06:30 التوقيت الشرقي القياسي )10:00 – 12:30 توقيت وسط أوروبا( 

سجل هنا )زوم(6  

04:15 – 04:00
مقدمة 

05:15 – 04:15
الغرف الفرعية من 1 إلى 5. 

1. كيف يمكن لتصميم العمليات أن يحسن من القدرة على تمثيل المشاركين؟

 الُمقرِّر: جالي سلطانلي، مستشار، المنطقة األوروبية اآلسيوية، مبادرة إدارة األزمات

2. تدابير خاصة مؤقتة في عمليات السالم الرسمية وبناء قواعد األنصار

الُمقرِّر: زهرة سارياسالن، محللة برامج، هيئة األمم المتحدة للمرأة، اليمن

3. كيفية ترتيب الخطوات في عمليات السالم والعمليات االنتقالية في ضوء بناء قواعد األنصار؟

ر، مبادرة إدارة السالم، دارنا لألبحاث  الُمقرِّر: نورا الزقم، ميسِّ

4. بناء قواعد األنصار والسرية

 الُمقرِّر: سيسيليا بيلوسنيمي، أخصائية المرأة والسالم واألمن، هيئة األمم المتحدة للمرأة، سوريا

5. الفرص والمخاطر المرتبطة بالمشاركة اإلعالمية في عالقات األنصار  

الُمقرِّر: ساسكيا بينيت، محللة المرأة والسالم واألمن، هيئة األمم المتحدة للمرأة، ليبيا

05:20 – 05:15
استراحة قصيرة 

5 جلسة لمجموعات العمل يحضرها المدعوون فقط. يرجى عدم مشاركة هذه الدعوى.
6 يرجى تحديد غرفة المناقشة الفرعية التي تود حضورها عند التسجيل.
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https://unwomen.zoom.us/meeting/register/tJcscuCqrzstH9RAZF3PKOFIz797DtrouWPM


06:20 – 05:20
مناقشة عامة

المتحدثون:

مقررو الغرف الفرعية 	

المحاور:

جوهانا بوتانين، رئيسة المرأة في صنع السالم، مبادرة إدارة األزمات 	

06:30 – 06:20
التأمالت والتحليل
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الثالثاء 27 يوليو 2021

 الجلسة الختامية: التأمل في المحاور
والموضوعات واالتجاهات الرئيسية   

10:00 – 11:30 بالتوقيت القياسي الشرقي 

 سجل هنا )زوم(  

10:05 – 09:45
الترحيب والتمهيد 

10:10 – 10:05
مقدمة للجلسة 

المتحدث:

بايفي كانيستو، رئيسة السالم واألمن، هيئة األمم المتحدة للمرأة 	

10:50 – 10:10
مناقشة اللجنة: االتجاهات والتطورات الناشئة لعمليات السالم الشاملة للجنسين 

أعضاء اللجنة:

المشاركون في المؤتمر من المجتمع المدني 	

خبراء وساطة رواد 	

المحاور:

لينا سنجاب، صحفية، بي بي سي الشرق األوسط 	

11:10 – 10:50
األسئلة واألجوبة 

المحاور:

لينا سنجاب، صحفية، بي بي سي الشرق األوسط 	

11:15 – 11:10
إعداد المخططات المباشرة 

7 حضور مناقشة اللجنة يكون للمدعوين فقط. يرجى عدم مشاركة هذه الدعوى.

10األجندة

https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_P9ofTfuzRfadqIezGtIkUw


11:30 – 11:15 
التأمالت والتحليل 

أسا ريجنيه، سكرتير عام مساعد ونائب الرئيس التنفيذي، هيئة األمم المتحدة للمرأة 	

الدكتور فيل برامر، مدير البرنامج، مبادرة إدارة األزمات 	

11األجندة

راجع أداة تخطيط 
العالمية  االجتماعات 

لمعرفة أوقات 
بمنطقتك  الفعاليات 

الزمنية.

للتعاون  األلمانية  الفيدرالية  الوزارة  من  مالي  ودعم  األمد  طويل  تعاون  خالل  من  ممكناً  المؤتمر  هذا  أصبح 
الخارجية  الشؤون  ووزارة   )GIZ( الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة  مع  بالتعاون   )BMZ( والتنمية  االقتصادي 

الفنلندية. 

https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
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