
 

 

 

 

 

 

                            كلمة رئيسة وحدة دعم ومتكني املرأة باجمللس الرئاسي

 دولة ليبيا -الوطين  حلكومة الوفاق 

 
 

 اإللكرتونية مُبناسبة الذكرى العشرين   املنصةاملستوى عرب   رفيع لقاء

 واألمن  والسالم املرأة ( حول2000،  1325األمن )  جملس قرار لصدور

 2020تشرين الثاني / نوفمرب/ 04 -يوم اإلربعاء 

 ( 12:30 -  09:30الساعة ) 

 

 ا واألمينة التنفيذية لإلسكو  دةوكيلة اآلمني العام لألمم املتحبدعوة كرمية من السيدة 

 روال دشيت معالي الدكتورة

 
 
 
 
 

 ي ــداخلة دكتورة ليلى إبراهيم الالفمُُُُ

 رئاسي رئيسة وحدة دعم ومتكني املرأة باجمللس ال

 حلكومة الوفاق الوطين 

 دولة ليبيا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حتية سالم بالصالة والسالم على رسول اإلنسانية والسالم 

 : امُلحرتمونسيدات والسادة ال 

التنفيذية باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن فريق وحدة دعم ومتكني املرأة باجمللس الرئاسي؛ ننقدم جبزيل الشكر  إىل األمانة     

دة واألمينة ا وكيلة اآلمني العام لألمم املتحوعلى رأسه للجنة اأُلمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لعربي آسيا ) اإلسكوا (

 عرب  املنصةالكرمية لنا للُمشاركة يف هذا اللقاء رفيع املستوى ها على دعوت؛ روال دشيت معالي الدكتورة -ا التنفيذية لإلسكو

 واألمن.  والسالم املرأة ( حول 1325األمن )  جملس قرار اإللكرتونية مُبناسبة الذكرى العشرين لصدور

 

وأهمية نصوص مبادئ وقيم هذا  شاركة املرأة يف عمليات السالميف هذا  اللقاء رفيع املستوى الذي يتمركز على تعزيز ُم      

املرأة أو حقًا من من حقوق ًا ليس فقط ألنها حق ؛أمر بالغ األهميةهي شاركة هذه امُل؛ فال شك يف أن القرار الدولي

ألن التجارب قد أثبتت أن هناك صلة واضحة بني مشاركة املرأة وجناح واستقرار جهود  اإلنسان، ولكن أيضًاحقوق 

 .وإصالحات احلكموالوساطة بناء السالم 

ا    ال شك يف أنَّ النساء هن أكثر من عانني من ويالت احلروب والنزاعات؛ فهن من فقدن األخ ف...  يف وطين ليبياأمَّ

والوطن؛ فأصبحن يف بيئة تفنقد قيم األمن والسالم، صحيح أن ما مر على ليبيا كلل  واإلبن والزوج وهجرن املأوى 

ثقل عاتق النساء؛ وخباصة أن العبء األكرب كان ومازال ُي هذه السنوات مل يستثن رجاًل وال إمرأة، لكن الصحيح أيضًا

عاناة النزوح  وأمل التهجري وقهر اللجوء الليت يف  النساء النازحات وامُلهجرات والالجئات الالتي ال زلن حتت وطأة ُم

عد أعنف صور الُعنف تواجه املرأة أثناء النزاعات واحلروب وما ترتب عليها من إنعكاسات اجتماعية ونفسلية   ذاتها ُت

باشر وقوي يف تصدع بناء األسرةواقتصادية وثقافية وأخرى صحية عقلية وبدنية... مجيعها ُتسهم بشكل  ؤثر على ؛ فتُم

 بأكمله.اجملتمع كيان  متاسكسالم و

 ( عامًا  20مرور ) ولكننا اليوم ومبُُناسبة 

 م واألمن والسال املرأة حول 2000 / 1325من األ جملس قرار صدور على 

 1325قرار جملس األمن صدور  ىمكن للعامل اليوم اإلحتفال بذكركيف ُي   نسأل ...  ؟؟؟   وال نتساءل ... !!! 

ربى دول ُكطأة وسيادة منطق مطامع وحول  املرأة والسالم واألمن ... ووطننا ليبيا وغريه من الدول حتت 

  ؟؟؟!!!! ... اإلنسانيةالسالم ... وقيم األمن ... وقيم  حساب قيم علىإسالمية ... ُأخرى و

 ؟؟؟!!!! ... كابده حتى هذا اليوم وهذه اللحظةوهذا ما نشهده ونعيشه وُن  

الدوليللة   االهتمامللات  جللل مواكبللة ألمللن أجللل ذلللك وللن اليللوم نتشللارك مللع حضللراتكم ... للليس فقللط                  

فعليلللة قابللللة  اختلللاذ إجلللراءات  واإلقليميلللة؛ بلللل ألجلللل امُلشلللاركة الفعََّّاللللة اإلإلابيلللة... وألجلللل اإلسرتشلللاد و      

 ،اتيللالنسللاء والفت ىعلللات واحلللروب عللثللر النزاللحللد مللن  أ  ع وخصوصللية دولللة ليبيللا  مللع واقلل  للتنفيللذ تتوافللق 

دعلللللم نزاعلللللات، وال عمليلللللات األملللللن والسلللللالم وفللللل  يف رئللللليس صلللللوت ودور للنسلللللاء ن يكلللللون أوضلللللمان 

وأن تكلللون  )السياسلللية واالقتصلللادية واالجتماعيلللة(  يف كافلللة منلللاحي احليلللاة  وامُلتكامللللة الكامللللة  نشلللاركتهُم

تلقيللةوالتسللامح ... فتغللرق قلليم احُلللب  ؛املللرأة الليبيللة هللي مللن تضللع أسللس بنللاء األمللن والسللالم       للحمايللة ال ُم

 .... وُمشاركة يف قرار السالم ... وُمنفذة لقرار السالمبل هي صانعة للسالم وال هي يف انتظارها ...



 

 

     

 

       

 

... ليسللللت ليبيللللا فقللللط ماجلللة إىل السللللالم أو فقللللط الللللدول اللللليت تشللللهد النزاعللللات    وبللللدون إسللللتثناء هألنللل     

ب احُلللل قللليم وم السلللالاألملللن وقللليم سللليادة  ماجلللة إىلبلللدون إسلللتثناء  والعلللامل فلللاليوم كافلللة   واحللللروب... ؛

 صل اهلل عليه وسلم:   –كما يقول رسول اإلنسانية  -والتسامح؛ فالبشر  

يف تلللوادهم وتلللراعهم وتعلللاطفهم كمثلللل اذسلللد الواحلللد إذا اشلللتكى منللله عضلللو تلللداعى لللله سلللائر     ) البشلللر    

 (.األعضاء باحلمى والسهر

 ... السيدات والسادة الكرام

أن عمليات التمكني ال تتحقق و التمكني، عملياتمن بأنَّ تعزيز ُمشاركة املرأة يف عمليات السالم ال ُتحققها إال ون نؤ 

من خالل برامج واسرتاتيجيات تبين وترتقي بقدرات املرأة وإتاحة الُفرص احلقيقية أمامها يف توليها ملناصب إال 

ُصنع القرار ويف حتقيق التنمية كي تكون ُمشاركة وصانعة للتغيري اإلإلابي وليست ُمواكبة له، فقد أثبتت التجارب بأنَّ 

نساء ملراكز ُصنع القرار وزيادة كفاءة املشروعات االقتصادية وف  النزاعات وبسط ُهناك عالقة وثيقة بني تولي ال

 السالم.

 الليبيةتمكني املرأة لإسرتاتيجية وطنية صياغة على ون وحدة دعم ومتكني املرأة باجمللس الرئاسي لذلك عملنا    

مؤسسات القطاع احلكومي ومؤسسات ُيشارك فيها ؛ تستهدف كافة نساء ليبيا يف الداخل واخلارج من النساء والفتيات

الة وُمستدامة  مت احلرص علىومؤسسات امُلجتمع املدني ذات العالقة، القطاع اخلاص و  وفقًاأن تكون شاملة،وفّع

 للُمرتكزات اآلتية: 

 الدولة صادقت عليها  مع املواثيق وامُلعاهدات الدولية اليتة مع اخلصوصية امُلجتمعية وُمنسجم متوافقة

استنادًا الرجل واملرأة،  بني األدوار تكامل خالل من ومتاسكه االجتماعي النسيج حفاظًا علىالليبية؛

 على اأُلطر القانونية ذات العالقة حتى نتوصل إىل ُمخرجات ملموسة فعَّالة.

  وإتفاقية )سيداو( ألمنلسالم واوا املرأة ( حول1325األمن ) جملس قرارُمتضمنة مبادئ وقيم . 

 ( وغايات5ارتباطها وإنسجامها مع األهداف العاملية للتنمية امُلستدامة؛ خباصة مايتعلق باهلدف ).ه  

  للتنمية  2030مع القيم واملبادئ األساسية اليت يرتكز عليها جدول أعمال االنسجام والتوافق

 . والشراكة والسالمزدهار واألرض الناق واإل وأبعادها اخلمسة؛ امُلستدامة
 

لألمم املثتحدة العام السيد " أنطونيو غوتريق" اآلمني  مبا حذر منه أود أن ُأذكر نفسي وُأذكركم وأخريًا     

أمام  1325/2000قرار جملس األمن ل (20)حتفال بالذكرى يف إطار االستعداد لإل 2019العام املاضي/ 

مع قضايا حقوق املرأة" الفشل يف التعامل  " :أن، حيث حذر من جلسة نقاش مفتوحة جمللس األمن الدولي

 .  على العامل ستكون تكاليفه باهظة" ويف الدفع مببادئ أجندة املرأة والسالم واألمن"

 

 ودُمتم يف كنف األمن والسالم امُلستدام... أشكر طيب إنصاتكم                                

   ليلى إبراهيم الاليف. د

  رئيسة وحدة دعم ومتكني املرأة باجمللس الرئاسي رئيسة

     دولة ليبيا  -  الوطينحلكومة الوفاق 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2000.shtml&Lang=A

