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 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 

  رئيس قطاع الشؤون اإلجتماعيةوسعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، األمين العام المساعد 

 بجامعة الدول العربية؛

 رئيسة جمهورية جيبوتيمؤمنة حميد حسن، وزيرة المرأة واألسرة ب معالي السيدة ،

 للجنة المرأة العربية؛ 40الدورة الـ 

 ؛ورؤساء الوفود دة الوزراءوالسعادة السيدات والسا أصحاب المعالي 

 ممثلو المنظمات األممية؛ السيدات والسادة 

  ؛أعضاء وفود الدول األعضاءالسيدات والسادة 

 السيدات والسادة المشاركون؛ 
 
 

 ناشكرمعبرة عن  ،يُسعدني أن أشارككم أشغال الدورة األربعين لجنة المرأة العربية

الذي ينعقد في ظروف  اإلجتماعهذا ظيمها تنلجامعة الدول العربية على  ألمانة العامةل

        . 19-كوفيد فيروسجراء تفشي صعبة تعيشها بلداننا على غرار دول العالم صحية إستثنائية 

سيدة ، متمنية للالحالية ة لجمهورية جيبوتي على ترؤسها الدورةالخالص ناتوجه بتهانينكما 

 التوفيق والنجاح في مهامها. جميلرئيسة ال

في مجال حماية  الوطنية المجهوداتعينة من سانحة لعرض  ر هذا اإلجتماعيُعتب

 ترقية أوضاع المرأةبين دولنا بهدف  والخبراتتبادل اآلراء صرح لو، المرأةوتمكين 

تعزيز انخراطها في تنمية بلداننا في شتى الميادين، بعد أن أفصحت عن إبداعات ومؤهالت و

مساهمتها في اإلنتاج اإلقتصادي ودعم جهود الجيش  بُلورت في األزمة الصحية من خالل

األبيض من الطواقم الطبية من خالل إنتاج الكمامات والمساعدات اإلنسانية لعضوات 

المناصفة في تبوء الريادة من خالل دور نحو التقليدي  هادورالمجتمع المدني، متجاوزة 

وهو ما يعكس اء والرجال. في آخر تعديل دستوري أقر مبدأ التناصف بين النسالمناصب 

   إصرار اإلرادة السياسية للدولة، السيما السلطات العليا في البالد على ترقية مكتسباتها 

  على غرار نظيراتها في الوطن العربي.
 

مسألة تمكين المرأة وترقيتها في صلب كل البرامج التنموية الوطنية،  وقد أصبحت

اسيا وإجتماعيا مكانتها في المجتمع، سي تعزيزها على توفير الظروف التي من شأن بالسهر

   .وإقتصاديا

 

 



 

كد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في تعليماته فقد أوفي هذا اإلطار،  

فيها  ا، بمإدماج المرأة في التنمية اإلقتصادية للبالددعم ضرورة  الموجهة للحكومة على

على دعم نتهجها بالدي، تسياسة الوطنية للتشغيل التي ال ترتكزلذا،  ،المرأة الماكثة بالبيت

    المؤسسات المصغرة، السيما الناشئة منها تشجيعا لإلبداع والنشاطات اإلقتصادية  إنشاء

ولقرار السيد الرئيس األخير  من جهة أخرى، وتحقيق اإلستقاللية المالية للمرأة من جهة

ليل على قناعته الراسخة بإبداعات الفئة بإنشاء صندوق خاص بالمؤسسات الناشئة لخير د

 الشبانية، السيما المرأة فيها.
 

 لسوق هاتسهيل ولوجفي  للمرأة فضلالتعليمي العالي  كان للمستوىلإلشارة، فقد و

في الحصول على فرص عمل أحسن، في مختلف  اساعدهو، وعالم المقاوالتيةالشغل 

     معتبرةنسبة  حيث تشكل النساءالوطني والمحلي،  يينعلى المستو، المجاالت والقطاعات

 .خريجات الجامعاتمـن 
 

 

 

  
 

 ،األفاضل السيدات والسادة
 

الظروف الصحية في ظل ي بالدبعجالة تجربة و بودي أن أشاطركم في هذا المقام

إتخذت حيث السيما ما تعلق منها بحماية المرأة، ، الصعبة جراء تفشي وباء كوروناالعالمية 

تم إذ ائية للحفاظ على سالمة المواطنين، عدة تدابير وقللوباء،  ومنذ الوهلة األولى، الحكومة

النساء الحوامل  السيما عدد العمال باإلدارات والمؤسسات العمومية والخاصة،من التقليص 

تم وضعهم في إجازة إستثنائية و، المزمنة األمراضصغار وكذا ذوي  ألطفالوالمربيات 

 جر.مدفوعة األ

   

تهدف التي الخدمات الهاتفية المجانية والخدمات اإللكترونية المستحدثة  كما تم تعزيز

 من قبل مصالح قطاع التضامن الوطنيوالمواطنات إلى التكفل بإنشغاالت المواطنين 

كتروني إلالعديد منها كما هو الشأن بالنسبة للتطبيق ا حيث تم إطالق ،واألسرة وقضايا المرأة

في وضع صعب،  المتواجدينغ عن حاالت المساس بحقوق األشخاص المسنين أو للتبلي

اإلستشارات األسرية المتعلق بتطبيق الوالتبليغ عن أشخاص بدون مأوى، الخاص بتطبيق الو

للرد على انشغاالت أفراد األسرة بصفة عامة والمرأة على وجه الخصوص، بما يسمح 

وكذا تطبيق "الجيش األبيض  وبعد زوال وباء الكورونا بالتكفل النفسي واالجتماعي بهم أثناء

، تحتوي على تم إطالق أرضية للخدمات بعنوان "التضامن الوطني يصغي"و. يستشير"

 ذوي االحتياجات الخاصة.خدمات إجتماعية لألشخاص تطبيق   مجموعة من التطبيقات سيما



 
  

، قرر السيد رئيس ألسرعلى ا وللتخفيف من اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية

      عينية المساعدات إضافة لللكل عائلة معوزة ومتضررة، منح دعم مالي قيم الجمهورية 

خالل قوافل تضامنية،  ومؤخرا تم إطالق الحملة الوطنية عبر التراب الوطني لتلقيح ن م

مسداة يروس كورونا، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الفالمواطنين والمواطنات ضد 

 للحكومة في هذا الشأن.

ثمن الوقفة التضامنية مع المرأة الفلسطينية من خالل نأن  في هذا المقام،وال يفوتني 

الجزائر دعم نجدد تأكيد في هذا الصدد، و تضمين البيان العربي الذي سيعرض بنود خاصة 

 الثابت والالمشروط للقضية الفلسطينية.

عزز مكانة متواترة ودائمة لدعم هذا المسعى الذي يُ  نؤكد أننا في مثابرةوفي الختام، 

جميع األصعدة بالتنسيق مع جل الفاعلين،  علىتحقيق تمكينها لوطنيا ودوليا  المرأة

أهداف  مساعيها في سبيل تحقيق ذلك وبلوغب نشيد لجنة المرأة العربية التي  وبالخصوص

 .2030 في آفاق، السيما الهدف الخامس، التنمية المستدامة

 

 .وبركاتهتعالى والسالم عليكم ورحمة هللا ، على كرم اإلصغاء كمشكرأ


