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 جمهورية مرص العربيةكلمة 
ي 
 
ونية  ف  اللقاء رفيع المستوى عبر المنصة االلكبر

ين لصدور    بمناسبة الذكرى العشر
 حول المرأة واألمن والسالم  1325قرار مجلس األمن 
 2020نوفمبر  4

 
ي السفب  

 : محمود عفيف 
 

ن العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون االجتماعية   السيدة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، األمي 

ن والتنمية الشاملة باللجنة  السيدة الدكتورة/ مهريناز  ن الجنسي  ، مديرة مجموعة السكان والعدالة بي  ي
العوضن

ي آسيا   ESCWAاالقتصادية واالجتماعية لغرب 

ن المرأة  ن وتمكي  ن الجنسي   السيدة/                  ، ممثلة هيئة األمم المتحدة للمساواة بي 

 معالي السيدات الوزيرات، 

 السيدات والسادة، 

ي البداي
المبادرة عىل    للمرأةة أن أتقدم بالشكر لجامعة الدول العربية واإلسكوا وهيئة األمم المتحدة  أود فن

 عىل اعتماد قرار  للقاءا اعقد هذب
ً
ين عاما ي توقيت مناسب يتواكب مع االحتفال بمرور عشر

ي فن
الهام، والذي يأب 

ي الدولي ألجندة المرأة والسلم  1325مجلس األمن رقم 
ي اإلطار المؤسسي والقانوبن

الذي وضع اللبنة األول فن
ن ا 25، ومرور واألمن ن للمساواة بي   عىل اعتماد اعالن ومنهاج عمل بكي 

ً
ن المرأة الذي وضع عاما ن وتمكي  لجنسي 

اعات.  ن ي أوقات السلم والحرب وما بعد النن
 األسس والقواعد الدولية لحقوق المرأة بشكل شامل فن

ة األساسية لحياة خالية من   ن ن المرأة اقتصادًيا وثقافًيا وسياسًيا واجتماعًيا هو الركن  تدرك مرص أن تمكي 
 1325أهداف ومنطلقات قرار مجلس األمن رقم  دعم مرص  وت  ة. لتنمية المستدامتحقيق االعنف وعنرص رئيسي ل
ي أكتوبر 

ي انضمت، وا، وما يليه من سلسلة من قرارات مكملة2000منذ اعتماده فن
 . رعاتها مرص إل قائمة  لت 

ي عمليات صنع السالم وحفظ السالم ستؤدي إل نتائج أفضل. وقد ثبت كما تؤمن 
بأن مشاركة المرأة فن

ن العام عن تنفيذ القرار  دراسة األ ذلك من خالل   شعر بقلق عميق إزاء ارتفاع معدالت وأنماط ، إال أننا ن1325مي 
ي العديد من حاالت 

وح الجماعي والتحديات اإلنسانية ذات الصلة فن ن العنف ضد النساء والفتيات، وتدفقات النن
اع.  ن اعات المسلحة وما بعد النن ن  النن

ين ألجندة المرأة والسلم كان يمكن لهذا العام أن يكون و   للمرأة حيث نحتفل بالعيد العشر
ً
 استثنائيا

ً
عاما

ن المرأة، إال  ن وتمكي  ن الجنسي  ن للمساواة بي  ين العتماد اعالن ومنهاج عمل بكي  واألمن، والعيد الخامس والعشر
 
ً
ي وباء كورونا المستجد حال دون حدوث ذلك. وندرك جميًعا أن هذه الجائحة تمثل تهديد

ا أن تفسر ً ا خطن 
ا للصحة العامة، وأن الوباء يعمق التفاوتات الحالية ويقوض انجازات الدول نحو تحقيق التنمية 

ً
ايد ن ومن 

اع.  ن اعات المسلحة وما بعد النن ن ي مناطق النن
 المستدامة مما يؤثر بشكل غن  متناسب عىل النساء والفتيات خاصة فن

ي الع
ي االعتبار، كانت مرص أول دولة فن

الم تصدر "ورقة سياسات حول االستجابة الشيعة  ومع أخذ ذلك فن
ي كوفيد لو 

ات الوباء عىل النساء والفتيات ووضع استجابة تراعي الفوارق  "19-ضع المرأة أثناء تفسر لمتابعة تأثن 
ي متابعة 

. وقد أصدرنا حت  اآلن وثيقت  ن ن الجنسي  دة كأداة لمتابعة تنفيذ السياسات الوار   Policy Trackerبي 
ي األمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر وعىل المستوى الدولي بالورقة.  

، قادت مرص مبادرة فن
ن والمملكة العربية السعودية وزامبيا بشأن "تعزيز االستجابة الوطنية والدولية الشيعة لتأثن   -COVIDوالصي 
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اعات المسلحة وحاال عىل النساء والفتيات"  19 ن ي النن
ي ذلك فن

ت ما بعد الرصاع. والقرار جاهز اآلن العتماده ، بما فن
ي اجتماع اليوم إل حث  13من قبل الجمعية العامة 

ن فن نوفمن  الجاري، وأدعو السيدات الوزيرات والمشاركي 
، وبالتالي تصبح من دولهم عىل االنضمام لقائمة رعاة القرار حت يصبح 

ً
قتنا من أول مناطق العالم طالقرار عربيا

ي العتماد سي
 مواجهة الجائحة.  إطار اسات خاصة بالنساء والفتيات فن

 الحضور الكريم، 

،    20بعد مرور  ترى مرص  و 
ً
ن السياسات والمعاين  وتنفيذها، وتقع الفجوات  ه مازالت هناك  أنعاما فجوة بي 

ي أساليب عمل مجل
أجندة المرأة والسلم واألمن تفتقر إل تناول معاناة المرأة تحت   س األمن. فالزالتالرئيسية فن

، وخاصة المرأة الفلسطينية تحت االحتالل.  ي  االحتالل األجنت 
 السيدات والسادة، 

والقرارات التالية له، حيث تعد مرص سابع   1325تبذل مرص قصارى جهدها من أجل تنفيذ هذه القرار  
ي 
طية فن طية إل أكن  مساهم بقوات عسكرية وشر  عمليات حفظ السالم األممية، ووصلت مرص بمساهماتها الشر

ي 
ن المرأة والرجل فن ن منظور المساواة بي  النسب العالمية المطلوبة خالل األشهر القليلة الماضية. كما تم تضمي 

ي عمليات حفظ السالم، ويقوم كل من مركز القاهرة
الدولي   مناهج التدريب الخاصة بالقوات المرصية المشاركة فن

ي 
للتدريب عىل فض المنازعات وحفظ وبناء السالم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالعديد من األنشطة فن

نامج  ي إطار الن 
هذا اإلطار. وتم اعداد نموذج كامل ومكثف حول التوعية ضد االستغالل واالعتداء الجنسي فن

ي األساسي الذي يتم تلقينه ما قبل النشر للقوات  ي عمليات حفظ السالم. وكان السيد   التدريت 
المرصية المشاركة فن

"  Circle of Leadershipرئيس الجمهورية من أوائل رؤساء الدول الذين انضموا إل مبادرة "دائرة القادة 
 لمكافحة جرائم التعدي واالستغالل الجنسي من قبل قوات حفظ السالم". 

 
ين للقرار  ي احتفلت بالعيد العشر

حيث عقدت بصفتها رئيس  1325وكانت مرص من أول الدول الت 
 
ً
، جلسة لالحتفال بتلك المناسبة بداية الشهر الجاري، كما رعت مرص حدثا ي

الشهر لمجلس السلم واألمن األفريق 
ي دراسات السلم واألمن، Amani Africaإلطالق تقرير خاص أعده مركز 

حول "تعاطي مجلس  المتخصص فن
ي مع أجندة المرأة والسلم واألمن بموجب قرار مجلس األمن رقم 

 ". 1325السلم واألمن األفريق 
ي انشاء الشبكات العربية واألفريقية والمتوسطية للنساء 

 لمرص دور كبن  فن
ً
تجدر اإلشارة إل أنه كان أيضا

ي عام وسيطات السالم، والتحالف العالمي للشبكات اإلقليمية للنسا 
ء وسيطات السالم. حيث رعت مرص فن

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة عقد أول اجتماع للتحالف العالمي للشبكات اإلقليمية للنساء  2018
ي مقر األمم المتحدة بنيويورك.  

 وسيطات السالم فن
 

ي إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول
 فن
ً
ي  وقد طرحت مرص من ناحية أخرى قرارا

اإلجراءات الت 
، ويؤكد الحرص عىل مكافحة جرائم التعدي  تقوم بها األمم المتحدة لمنع االستغالل والتعدي الجنسي

 واالستغالل الجنسي داخل منظومة األمم المتحدة ككل. 

ي أنشأتها أسبانيا،  
كما انضمت مرص إل شبكة نقاط االتصال الوطنية حول ملف المرأة والسلم واألمن الت 

ي صياغة 
ي اجتماعات الشبكة حول العالم. وعىل المستوي اإلقليمي شاركت مرص بفعالية فن

وتشارك بفعالية فن
اتيجية اإلقليمية العربية لتنفيذ القرار  ي إطار جامعة ال ١٣٢٥االسن 

دول العربية، وذلك من أجل تعريب أجندة فن
ي 
ي األراضن

المرأة والسلم واألمن لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية ومن أهمها معاناة المرأة الفلسطينية فن
ي مكافحة اإلرهاب واألفكار المتطرفة. 

 المحتلة، وتعزيز دور المرأة فن
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، تؤكد مرص 
ً
المنظمات اإلقليمية، ومن بينها بالطبع  عىل الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه ختاما

ام الدول بتنفيذ أجندة المرأة والسلم واألمن، وأهمية توفن  الدعم الالزم من  ن
ي تعزيز الن 

جامعة الدول العربية، فن
جانب مؤسسات المجتمع الدولي وخاصة المؤسسات المالية الدولية لدعم المنظمات اإلقليمية للقيام بتلك 

اعات.  المهمة. وندعو إل ن ي المناطق والدول الخارجة من النن
ن المرأة فن ي لتمكي 

ام السياسي واألخالف  ن تجديد االلن 
اع المسلح إل  ن اع إل التنمية، ومن مجتمع ممزق بفعل النن ن ي عملية التحول من النن

فالمرأة هي العنرص الرئيسي فن
 نحو تحقيق السالم المستدام. 

ً
ي قدما

 مجتمع صحي قادر عىلي المضن
ً
 وشكرا


