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 .لشؤون حقوق االنسان

السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية  مديرة مجموعةمهريناز العوضي، السيدة د. 

 لةالشام

 )االسكوا(للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا السادة ممثلي ا

 الخبراء والسادة السيدات

 مجتمع المدنيالسيدات والسادة المشاركين من المؤسسات الحكومية ومؤسسات ال

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

برزت أهمية مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لصنع السالم ومنع نشوب النزاعات  

الخاص بالمرأة والسالم واألمن  1325اره رقم رق 2000مع اتخاذ مجلس األمن عام 

ودورها في منع ويعتبر من أولى القرارات التي ربطت المرأة بخطة السالم واألمن 

وتناول وحماية حقوقها أثناء وبعد النزاع.  السالم،نشوب النزاع، ومشاركتها في بناء 

 .نزاعاتالتلك أثار النزاعات والحروب على المرأة وكيفية مساهمتها في حل 

 السادة المشاركين 

نؤمن جميعا أن عماد أي مجتمع هي المرأة والرجل وأن حاالت النزاع يتأثر بها الجميع 

حدة  كبرأيأتي بشكل والذي النزاعات على النساء والفتيات دائما  نا نعي جيدا تأثيرولكن

 . تباين وذلك بسبب ما قد يتعرضن له من عنفأشد و

" تأتي  "أجندة المرأة والسالم واألمن الوطنية حولان مشاركتنا اليوم في ورشة العمل  

دور المرأة ومشاركتها الفعالة في الجهود المبذولة للحفاظ  لة الكويت بأهميةدو ايمانا من

على األمن والسالم، واعترافا منها بقوة المرأة واالدوار الحيوية التي تقوم بها في 

 مجتمعها فضال عن إشراكها في العمليات السياسية وعمليات السالم، وبناء المؤسسات.

الجهود للحفاظ على السالم واألمن  تمكين المرأة في منع نشوب الصراعات وبذل كافةو

وتعزيز امكانياتها ويأتي ذلك واضحاً حين  المرأةعلى حقوق  ظالحفاكذلك والدوليين 

الدستور وهو القانون األعلى للدولة صيغة عامه ليخاطب في استخدم المشرع الكويتي 

تواصلة كما ان الدولة قامت بجهود كبيرة وم ،والرجل على حد سواء دون تمييز المرأة

 للدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع حيث: المرأةبهدف التأكيد على استحقاق 

 ةحق الوالي قانون إقرار، إضافة إلى " وكيل نيابة " و" قاضي"فأصبحت -

باب الحماية والحفاظ على حقوق المرأة واالسرة  ومنمؤخرا  ،للمرأةالصحية 

 في شأن الحماية من العنف األسري. م2020لسنة  16قانون رقم ال ارصدإ



اثبتت تميزها في االزمات سواء  التيالكويتية  المرأة نشيد بدور ان ومن الجدير بالذكر

فايروس جائحة العراقي الغاشم او االزمات الصحية مثل  غزو النظامحروب مثل  كانت

 .19كوفيد 

ها قد ساهمت زاعات إلى أنوبالرغم من أن دولة الكويت تعتبر من الدول التي ال تمر بالن

الدعم المادي والدعم اللوجستي ات وقيامها بتقديم دور داعم كبير للدول المتأثرة بالنزاعب

إضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها الفعالة في حفظ السالم لها 

 .والتنمية

حول  1325 رقم تزامناً مع احتفال العالم بالذكرى العشرين لتبني قرار مجلس االمنو

حول أجندة المرأة والسالم  االفتراضيةوالسالم واالمن يسرنا ان يتم عقد الورشة  المرأة

مع وزارة الخارجية والتعاون والتي ينظمها المجلس األعلى لألسرة بالتنسيق  واألمن

 خياراتال ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) االسكوا( حيث ستتناول

، ومراحل مسار تطوير وتنفيذ لتجاوب مع أجندة المرأة والسالم واألمنل المطروحة

 خطة العمل الوطنية حول المرأة والسالم واألمن ودور أصحاب المصلحة فيها 

المملكة  كتجربة سويسرا والتجارب اإلقليمية في كل من دوليةالتجارب لل ،واستعراض

ومجهودات دولة ورية اللبنانية، األردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية والجمه

 .الكويت الوطنية والدولية في مجال المرأة والسالم واألمن

 وختاما

اللجنة  أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى األخوة في وزارة الخارجية والسادة في 

االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا )االسكوا(على الجهود المبذولة في تنظيم الدورة 

والتي من شأنها ان تدعم بلورة مناقشات ثرية في  المساهمةيق االستفادة  ومتمنية تحق

مهارات المشاركين من القطاعين الحكومي واألهلي ممثال في مؤسسات المجتمع 

الكاملة في تحقيق   المرأةمواجهة العوائق التي قد تحد من مشاركة المدني من أجل 

وتعزيز التوعية في المواضيع التي تتعلق بالمساواة بين  السالم واالمن والحفاظ عليهما

 الجنسين ومحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


