
 

 معرض فوتوفيل يلقي الضوء على ناشطات السالم ودور النساء في صنع السالم 

 بأيديهن: النساء يُمسكن بزمام السالم
  

إدارة األمم المتحدة للشؤون السياسية   بالتعاون مع, إدارة األمم المتحدة لعمليات السالم تطلق -  2021أيلول/سبتمبر   14نيويورك، 

  امعرض   (Photovilleفوتوفيل )بالشراكة مع مهرجات التصوير الرائد في مدينة نيويورك  و هيئة األمم المتحدة للمرأةو  وبناء السالم

 للصور يلقي الضوء على عمل ناشطات السالم كما يظهر من خالل أعين مصورات من النساء. 
 

دخلت األمم المتحدة في شراكة مع مصوراٍت محليات، ال يوثقن قصص النساء الساعيات لبناء السالم في مجتمعاتهن المحلية فحسب،   
ا بأنفسهن في هذه الصراعات نفسها. تقول كاني سيسوكو، المصورة من مالي، "حين ألتقط وجوه هؤالء النسوة  وإنما يشاركن أيض  

في[ حوار مع جيل المستقبل، وإظهار أن مكان النساء ليس المنزل  االنخراط فخر،" "يتيح لي هذا العمل ]وأصواتهن، أشعر باألمل وال
 وإنما في كل مكان." 

 
الرصيف رقم واحد،   يل نيويورك، متنزه كوبري بروكلين،خالل مهرجان فوتوف : النساء يُمسكن بزمام السالم بأيديهنمعرض سوف يفتتح 

امرأة من شتى    14لـ بتوقيت شرق الواليات المتحدة الصيفي. يبرز المعرض الملف التعريفي  7أيلول/سبتمبر في تمام الساعة   18في  

أنحاء العالم توسطن لدى الجماعات المسلحة وشاركن في محادثات السالم، وطّورن الحلول السياسية وناصرن حقوق المرأة ومشاركتها.  
ولبنان واليمن   والسودانتأتي قصصهن من جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وجنوب السودان و

    وكولومبيا.
 

الكولومبية من الشعوب األصلية، والتي يبرز المشروع قصتها، في التحول االجتماعي من خالل شبكتها التي  القائدة  تسهم دانيال سوتو، 
،  وشابات كولومبيا المنحدرين من أصل أفريقيجماعة من شباب    17وهي شبكة تتألف من   –كاوكا" أعمال شباب  لجدو "  اسم تحمل 

وهي    :المعنية بالفئات الشبابية سياسات الشاملةال ممن يناصرون ويناصرنالمناطق الريفية والحضرية  ومن سكانالشعوب األصلية من و
 " .نها مسئولية الجميع في هذا المجتمع، ولكوحدي تقول "]إن[ األمر ليس بيدي

 
ويجب أن نحوله    –يُسعى إليه  ا، األمين العام لألمم المتحدة، "اليوم، دعونا نقولها بوضوح، تمثل قيادة المرأة هدف  شوقال أنطونيو غويتيري 

"أثبتت شراكاتنا مع  وأكد األمين العام على ذلك قائال  إلى أمر قياسي. هذا هو األسلوب الذي سوف نحول به السالم واألمن الدوليين". 
 . وشبكاتهن أهميتها البالغة لبناء الثقة والمساعدة في منع النزاعات وتسويتها"القيادات النسائية  

 
ا من عمليات السالم الرسمية ومن صنع القرار،  رز خالل السنوات القليلة الماضية، ال تزال النساء يُقَصْين كثير  على الرغم من التقدم المح

أن النساء، على   2019تظهر البيانات حتى عام  وال يعترف عادة  بتجاربهن المتنوعة ومعارفهن وخبراتهن وال تستغل بالقدر الكافي.

 ائة فقط من المفاوِضين، وستة في المائة فقط من الوسطاء وستة في المائة من الموقّعين. في الم 13المستوى العالمي، شّكلن  
 

في المقر الرئيسي لألمم المتحدة، على هامش المناقشة المفتوحة التي نظمها مجلس األمن بشأن المرأة    اسوف يُبَرز المعرض أيض   
والسالم واألمن في تشرين األول/أكتوبر، وفي سول، جمهورية كوريا، خالل االجتماع الوزاري لصنع السالم في كانون األول/ديسمبر  

ن عمليات السالم في أفريقيا قبل أن يُعرض بجوار تمثال روث بادر غينسبرغ في  . وسوف يسافر المعرض بعد ذلك إلى العديد م2021

 . 2022آذار/مارس   8 باليوم الدولي للمرأة في  سيتي بوينت، بوسط مدينة بروكلين، احتفاال  

 

https://peacekeeping.un.org/en
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الدانمرك وكينيا لدى األمم المتحدة  و كندا  البعثات الدائمة لكل من أستراليا ومن قِبل  " بأيديهن: النساء يُمسكن بزمام السالم "  يُدَعم معرض

 وحكومة النرويج، بالشراكة مع الخطوط الجوية الكينية. 
 

، شارع  2في مهرجان فوتوفيل، الرصيف رقم  2021كانون األول/ديسمبر   1أيلول/سبتمبر وحتى  18ا من  المعرض مفتوح بدئ  

 فورمان، بروكلين، مدينة نيويورك. 
 
 peace/-of-ownership-taking-women-hands-your-https://photoville.nyc/in :المزيد معرفة ل 
 peace-of-ownership-taking-women-hands-their-https://trello.com/b/7JgITgAr/inتحميل األصول الرقمية: ل

 
إلى المبادئ التي ينص عليها قرار مجلس   "بأيديهن: النساء يُمسكن بزمام السالم "يستند معرض صور : اتوالمحرر  مالحظة للمحررين 

والقرارات التسعة التالية له بشأن المرأة والسالم واألمن. وتقر تلك القرارات بأهمية المشاركة   1325األمن التابع لألمم المتحدة رقم  
لسالم وصنع القرار على كافة  الكاملة والمتساوية والمجدية للمرأة في تسوية النزاع وبالحاجة إلى زيادة مشاركة النساء في صنع ا

 المستويات في عمليات السالم. 
 

 *   *   *   * 
 

 جهات االتصال اإلعالمية: 
  

 صوفي بودري 
 إدارة األمم المتحدة لعمليات السالم 

 5359-691( 917)  1هاتف: +
   boudre@un.orgبريد إلكتروني: 

  
 لورا غييز

 السالم إدارة األمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء 
  3882-367( 917)  1هاتف: +

  gees@un.org بريد إلكتروني:

  
 الفريق اإلعالمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة 

 media.team@unwomen.orgبريد إلكتروني:  
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