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ي 
 كلمة الدكتورة مهريناز العوض 

 مديرة مجموعة السكان والعدالة بي   الجنسي   والتنمية الشاملة  
ي ال

 
 لقاء رفيع المستوى بمناسبة ف

ين لصدور قرار مجلس األمن   حول المرأة والسالم واألمن  1325الذكرى العشر
 

/ نوفمبر  04 ي
ين الثان   2020تشر

 
 

 وزيرة شؤون المرأة بفلسطي   ،  معالي الوزيرة آمال الحمد 
 التنمية االجتماعية، سلطنة عمان معال الوزيرة ليىل بنت احمد النجار، وزيرة 

 
ة هيفاء أبو غزالة، األمي   العام المساعد  رئيسة قطاع الشؤون االجتماعية، جامعة الدول    –  سعادة السفب 

 العربية 
 األمم المتحدة للمرأة  سعادة السيدة سوزان ميخائيل، المديرة اإلقليمية لهيئة 

 
ي الدول العربية لياتأصحاب وصاحبات السعادة ممثىلي وزارات الخارجية واآل

 
 :  الوطنية المعنية للمرأة ف

 
 ، ا صباح الخب  جميع

ي البداية أن أود 
ي شكركم عىل مشاركأرحب بكم و أف 

ي هذا اللقاء ف 
ين لصدور قرار مجلس  تكم ف  الذكرى العشر

وأبارك لها  سوزان ميخايل الدهجانبالسيدة   كما أود أن أرحب  . المرأة والسالم واألمنحول  1325األمن 
ي الدول 

الموقع الجديد كمديرة إقليمية لمكتب هيئة األمم المتحدة للمساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة ف 
  نا عملستكمال ونحن نتطلع ل  العربية. 

 
. لخدمة الدول العربية  معا ي مجال العدالة والمساواة بي   الجنسي  

 ف 
 

ين لصعادة ما يتم الستفادة   حول المرأة   1325دور قرار مجلس األمن  من المناسبات الدولية كالذكرى العشر
ي اوالسالم واألمن  
ي تحد من قدرة  و لوقوف عىل اإلنجازات الحاصلة  ف 

ام اللي   الدول عىل  للتفكي  بالعوائق الت 
ي هدفه  . ولقاؤنا اليوم ل يختلف لوضع خطة عملية للتغلب عىل تلك العقبات  الفعىلي بالنصوص الدولية

ف 
ي  ه الغاية،عن هذ

ي إل أنه يأت 
ي القت  ،19 –العالم فرضتها جائحة كوفيد يمر بها ظروف استثنائية ف 

الت 
  البنية التحتية للقطاعات الصحية عىل    اآلثار بظاللها عىل األوضاع الصحية والقتصادية والجتماعية بما فيها  

ي 
   عدد من الدول. ف 
 

ي بلغت  ي العالم العرت 
ي حي    2,159,291أكير من اإلحصاءات المتوفرة حديثا تشي  اىل أن اإلصابات ف 

ف 
من افراد المجتمعات العربية. ول تتوقف الخسارة عند األرواح بل  37,454 عنحصدت الجائحة ما يفوق 

 42تخش ما ل يقل عن المنطقة العربية سوف تتضمن أيضا خسارات مادية هائلة، حيث تقدر اإلسكوا أن 
كي بسبب هذه الجائحة. ويرجع هذا أساسا إىل التدابي  المتخذة لتخفيف أثر كوفيد بما  19-مليار دولر أمي 

ي ذلك إغالق المراكز التجارية والمطارات والمطاعم 
ي تكفلت فيها ف 

من جهة وحزم الحماية الجتماعية الت 
ي معدلت الفقر حيث من المتوقع أن  هذا . الدول للحفاظ عىل األفراد والمجتمعات

باإلضافة اىل الزيادة ف 
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داد أعداد النساء اىل مجموع األفراد تحت مليون نسمة  8.3حواىلي ينضم  مستوى تحت خط الفقر. كما سي  
ي ستفقدن أعمالهن ووظائفهن لتبلغ 

.  2اللوات  ي ي العالم العرت 
 مليون سيدة ف 

 
ي ظل والسؤال األن، كيف يمكن لدولنا أن 

تطبق أجندة األمن والسالم، وأن تضمن مشاركة فاعلة للمرأة ف 
ق طرق، إما أن نتعامل مع هذا الوضع كفرصة أو ككارثة،   ؟تلك الظروف من وجهة نظرنا، نحن امام مفي 

ي اإلسكوا ن
ي قادتها نساء كانوا تونحن ف 

أفضل الذين  منعامل معه كفرصة وخاصة بعد أن رأينا أن الدول الت 
 تعاملوا مع جائحة كوفيد وتابعيتها. 

 
   نقييموحت  نستغل تلك الفرصة يجب ان 

 
ي وضعنا والذى يمكن تلخيصه رسيعا

لآلن لم يتجاوز عدد : كالت 
ي تبنت خطط عمٍل وطنية لتنفيذ القرار  

من أصل   دولة  85  الخاص بالمرأة والسالم واألمن  1325  الدول الت 
(. وربما تعزف الدول عن النخراط ب  ممنه 7) عىل المستوى العالمي  193 ي ي العالم العرت 

خطط تطوير ف 
اعات وأزمات سياسية ترى أنها بمنأى ها  لتصور   1325عمل  ال ي تمر بي  

أن هذه الخطط تخص فقط الدول الت 
قدرات الدول لالستجابة لجميع األزمات بما فيها ت أن توفر خطط وطنية يعزز من  عنها، إل أن الجائحة اثبت 

خصائص  ويستدل عىل هذا من . 19-كوفيدالصحة العامة كجائحة  الكوارث الطبيعية أو األزمات المتعلقة ب
 . الخطط الوطنية

 
ي زيادة مناعة اهتمام  ،أوال 

تأكيدها عىل المساواة والعدالة و المجتمع ومؤسساته الخطط الوطنية ف 
 . وقادرة عىل التكيفمتنوعة، متكاملة، مؤسسات واعية، والعمل عىل بناء  الجتماعية

ي أنظمة اإلنذار المبكر خالل وضع من  ،وثانيا 
ي قدرة الدول خطط العمل الوطنية ف 

قراءة عىل مما يسهم ف 
  فعال. األزمات والستجابة لها بشكل 

 
فقد أسهمت الخطط عىل مشاركة المرأة عىل كافة المستويات. الخطط الوطنية  تأكيد من خالل  وثالثا،

ي المشاركة بصياغة السياسيات والقرارات لالستجابة بشكل فعال لهذه الجائحة  
الوطنية بتفعيل دور المرأة ف 

بوية   بتبعات اإلغالق والحظر، من خالل تقديم الخدمات اإلغاثية والصحية والي 
 
للمجتمعات األكير تأثرا

 .ونشر الوعي حول األزمة والوقاية من تبعاتها، والعمل عىل محاربة العنف الموجه ضد النساء والفتيات
ي 
ي اجتماعه مؤخرا ف 

اىل قرار جامع حول أجندة المرأة والسالم  2020 أكتوبر  31لم يتوصل مجلس األمن ف 
ي حي   ك

خالل تبناه المجتمع الدوىلي  إل أن ما  ،نتائج هذا الجتماع مخيبة آلمال البعضانت واألمن. وف 
ين الماضية  إطار يشكل  له  والقرارات الالحقة    1325منذ القرار    السنوات العشر

 
 توجيهي  ا

 
 لزممو   ا

 
 لدول   ا

 
سياسيا

ي حماية النساء والفتيات
اعات والكوارث.    ،والمجتمعات بطبيعة الحال  ،العالم ف  المسؤولية اآلن  تقع  و من الي  

ي النساء والفتيات من  
ي بشكل يحمي ويق 

عىل عاتق الدول لتفعيل جملة هذه القرارات عىل المستوى الوطت 
اعات واألزمات ويعزز دورهن بالمشاركة الفاعلة.  ايد من خطط العمل العربية رسالة الي   ويعتي  العدد المي  

ي التجا 
 ه الصحيح.  إيجابية وخطوة ف 

 
ي أن يكون مناسبة للدول العربية للتذكي  بأهمية هذا القرار وخطط العمل الوطنية 

اض  أردنا هذا اللقاء الفي 
المصاحبة له، والوقوف عىل الستجابة اإلقليمية للقرار والتعرف عىل التجارب الوطنية وأفضل الممارسات 

ام بأجندة المرأة والسالم واألمن.  ي اللي  
ي تمر بها المنطقة، يمكنوبالن  ف 

ا النظر نظر إىل الظروف والتحديات الت 
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وس الالزمة تدابي  الاىل خطط العمل الوطنية كأداة لمواجهة تحديات ناشئة مثل  لحتواء تأثي  أزمة في 
 عىل الدولة والمجتمع.  19-دكوفي 
 
 ونتمت  لكم لقاء موفقا ومفيدا  عىل حسن الصغاءلكم كرا ش

 


