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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،                    

اســـــمحوا  ا با البداية أن أعر  لكم عن ســـــعادتنا لاللتقاء بكم اليوم عبر املنصـــــة ا لكترونية 

حول املرأة واألمن  1325بمناســــبة الذكرى العشــــرين لصــــدور قرار مجلس األمن لتبادل الحوار 

ــــــــالم ــــــــت نــائيــة وبا ظــه هــذظ ال رو  والســــ التي يمر بهــا العــالم أجمع  ســــــــــــ ــ  جــائحــة وبــاء   ا ســــ

 .19-كوفيد

 

(، على دعم تنفيذ أجندة 2000لعام )  1325دولة قطر منذ اعتماد قرار مجلس األمن  دأبت  لقد  

 
 
مع سياستها بدعم كافة   املرأة والسالم واألمن على كافة املستويات، حيث قامت الدولة تماشيا

دعم الدراسة العاملية حول حالة تنفيذ القرار   واملتضمنةالجهود الرامية لتحقيق السالم، 

( التي خلصت إ ى أن إشراك املرأة با عمليات السالم له آثار إيجابية  2000لعام ) 1325

 .ومستدامة على تعزيز السالم واستدامته ومنع نشو  النزاعات

أهمية بذل املزيد من الجهود ملتا عة تنفيذ توصيات هذظ الدراسة الهامة ا على  لتأكيد هنونود ا

إ ى جان  كافة القرارات املتعلقة بخطة املرأة والسالم واألمن، والتي من شأنها أن تسهم  شكه 

 .2030مباشر با تحقيق أهدا  التنمية املستدامة 

  20نه مع حلول ذكرى مرور وإ
 
التي تعتبر فرصة و (، 2000لعام ) 1325على اعتماد القرار  عاما

هامة لتعبئة العمه العاملي من أجه تنفيذ جميع جوان  اإلطار املعياري الواسع النطاق  شأن 

فرصة إلعادة الن ر با النهج املتبع، وا ستفادة من  باعتبارهااملرأة والسالم واألمن، وكذلك 

 .ها، وتحديد التحديات وسبه التغل  عليهااملمارسات الجيدة با هذا املجال من أجه البناء علي

إ ى ضرورة توحيد الجهود املبذولة با سياق تنفيذ أجندة املرأة والسالم كما نود أن ننوظ 

لعام  2250واألمن، وأجندة الشبا  والسالم واألمن التي اعتمدت با قرار مجلس األمن 

 .الذي أشار ألول مرة إ ى املساهمات الحيوية للشبا  با استدامة السالمو (، 2015)
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املؤتمر الدو ا األول حول مشاركة الشبا  با مسارات السالم،   إ ى انعقاد  يطي  لنا اإلشارة كما  

 .2019الذي شاركت دولة قطر مع كه من فنلندا وكولومبيا با عقدظ با شهر مارس و 

وبا السياق ذاته  فأن دولة قطر تضطلع بدور فاعه على املستوى الدو ا با مجال تعزيز  

عم ما ا للعديد من املبادرات الدولية وحماية حقوق املرأة وتمكينها، حيث قامت بتقديم د

با هذا املجال، ومنها الدعم املقدم للموارد الرئيسية لهيئة األمم املتحدة للمساواة بين 

الجنسين وتمكين املرأة، وتقديم دعم ما ا للدراسة املعنية باملرأة والسالم واألمن، باإلضافة 

القياديات با األمم املتحدة با تعزيز  ا ى نشر كتا  "حكايتها" الذي يوثق مساهمات النساء 

حول املرأة والسالم   1325جهود األمن والسالم، وذلك با إطار تنفيذ قرار مجلس األمن 

 واألمن.

 

حرص دولة قطر على ترجمة التزامها بتعزيز دور املرأة با صنع السالم إ ى إجراءات عملية.    ونؤكد

دولة قطر، با معرض ما تقوم به من دور هام با رعاية الحوار األفغاني لتحقيق السالم    حيث أن

أن مؤتمر  . حيث  وا ستقرار، حرصت على إشراك املرأة األفغانية با محادثات السالم األفغانية

برعاية مشتركة من قبه دولة   2019السالم األفغاني الذي عقد بنجاح با الدوحة با شهر يوليو  

قطر وجمهورية أملانيا ا تحادية، شهد مشاركة متميزة من قبه النساء األفغانيات، وبا مختلف  

املجموعات املشاركة با املؤتمر، سواء الحكومة واملجلس األعلى للسالم واملجتمع املدني 

 .شبا وال

التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع كافة الجهات املعنية بأجندة أود التأكيد على    الختام  وبا

املرأة والسالم واألمن على املستوى الوطني واإلقليمي والدو ا، وتقديم الدعم الالزم لضمان 

واقع وبما يسهم با إحالل السالم واألمن املستدامين با كافة  أنحاء تنفيذها على أرض ال

 .العالم

 
 
 وشكرا


