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 معالي السيدة وزيرة المرأة واألسرة بجمهورية جيبوتي الشقيقة
 بيةالعر السفيرة األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية لجامعة الدول معالي

 صاحبات وأصحاب المعالي والسعادة 
 السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية 

 السيدات والسادة ممثلو الهيئات األممية والمنظمات العربية
 أسرة االعالم والصحافة العربية 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 الوطنية ورؤساء اآللياتاألعضاء  ووزراء الدولوزيرات يطيب لنا الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة 
 الشكربن أتقدم ا لي أوالسيدات والسادة ممثلي الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية، واسمحوالمعنية بالمرأة 

ً أشغال الدورة الـ  الجزيل بية واالجتماع للجنة المرأة العر 40لجمهورية جيبوتي على استضافها افتراضيا

 لدول العربيةالجامعة ألمم المتحدة. كما أتقدم بالشكر للجنة وضع المرأة ل 65اإلقليمي التحضيري للدورة 

  .ورهادالمعهودة في سبيل االرتقاء بالمرأة العربية وتعزيز قطاع الشؤون االجتماعية على جهودهم 
احتضان ة العربية وللجنة المرأ 39الـ رئاسة الدورة  المملكة العربية السعوديةبالدي لقد كان لنا الشرف في 

واجهها نا نوما زل واجهتاهافي عام محفوف بالتحديات التي  2020العربية  ياض عاصمة المرأةفعاليات الر

األوضاع  على انعكست آثارهاكانت سنة استثنائية  التيو، 19-جائحة كوفيد جميعاً وجميع دول العالم بسبب

  لعربية.االمنطقة  والفتيات فيخاص على النساء  وأثرت بشكلدولنا جميعا  واالجتماعية فياالقتصادية 

الفضاء و تقنيةال تم توظيفحيث نشطة الرياض عاصمة المرأة العربية ولكن ذلك لم يقف عائقا أمامنا لنفعل أ

يذ وتنفضي تنفيذ خططنا التي رسمناها في مثل هذا الوقت من العام المافي لتحقيق مستهدفاتنا  الرقمي

 اءدول األعضوالية مع األمانة العامة لجامعة الدول العرب بالشراكة ومتابعة أعمالهالجنتكم الموقرة  توصيات

 . والتقديرفلكم منا مرة أخرى خالص الشكر 

بية على مرأة العراالستثنائي االفتراضي للجنة ال جتماعاالهذه السنة االستثنائية عقد األنشطة في ومن ضمن 

للجنة المرأة  "39"ئيسة الدورة ر –رئاسة المملكة بعلى النساء والفتيات"  19-"آثار كوفيد المستوى الوزاري

فيروس  أفضل التجارب بين الدول األعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة ضنا فيهاستعرالذي و، العربية
ة على على النساء والفتيات وعرض جهود الدول األعضاء ألفضل التجارب والسياسات المتبع" كورونا"

ى نعكسة عللبية المالجزء المتعلق باآلثار السمناقشة  تم التعامل معها، كماالصعيد الوطني الحتواء األزمة و
 النساء والفتيات.

ملف تمكين فيه قادت المملكة التي رئاستها لمجموعة العشرين  39تزامنت مع رئاسة المملكة للدورة  قدو

للتأكيد على أن موضوع المرأة بما يضمن إدراج تمكين المرأة في أولويات ومخرجات مجموعات العمل 
تمكين المرأة يتقاطع مع كافة المواضيع التي تناقشها المجموعة، وقد كانت النتيجة أن ذُكر تمكين المرأة 

 فقرات أساسيها؛ من بينها 3في  2020تحت رئاسة المملكة عام  لمجموعة العشرين والفتاة في البيان الختامي

 تمكين المرأةبعنوان  في البيان تخصيص فقرة أساسيةكذلك وفقرة التوظيف. و فرص للجميعفقرة إتاحة ال
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 الجنسين،إلى توسع فجوة عدم المساواة بين  كورونا عمل على ضمان أال تؤدي جائحةالب اوتم اإلشارة فيه
المواصلة في تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوات األجور، ب والتعهد

جهود التكثيف و ع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساءومعالجة التوزي
اتخاذ خطوات إلزالة الحواجز أمام المشاركة االقتصادية للمرأة وريادة وكذلك  ن،باسنحو تحقيق هدف بري

( EMPOWER) شركة حول العالم من خالل مبادرة تحالف تمكين 90. كما انضمت أكثر من المرأة لألعمال

 .في القطاع الخاص دعم الدور القيادي للمرأةب
، وعلى الصعيد الوطني حرصت المملكة خالل العام على الرفع الوعي الصحي في ظل جائحة كورونا

ً  المواطنين والمقيمين وتشمل المخالفين لإلقامة. مجاني للجميعوكذلك توفير العالج  في  المملكة بدأت وحاليا
اً على قتصادياوكذلك كي ال تؤثر الجائحة  .من مواطنين ومقيمين األولى من توفير اللقاح للجميع مرحلتها

ن معينة الجنسين تم تقديم دعم الحكومي للقطاع الخاص واعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدة م
  القروض. سداد

في  ضي قدمابالدي لم تتواني في الممن آثار الجائحة المتعددة على مجتمعنا إال أن حكومة وعلى الرغم 

ات و البرامج العديد من االصالحات و المبادر 2020تنفيذ مستهدفاتها نحو تمكين المرأة، حيث شهد العام 

هرية ات جونحو تمكين المرأة لعل آخرها هو ما أعلنه سمو و لي العهد األمير محمد بن سلمان من اصالح
 لوضوح فيافية و لكافة أفراد المجتمع و خاصة المرأة العدالة و الشفاللمنظومة العدلية و التشريعية تضمن 

و ر زدهاالتقدم وااللتحقيق المزيد من المساواة وكام القضائية و أحكام األحوال الشخصية و ذلك حاأل

 .2030لمستهدفات المملكة في رؤيتها الطموحة  الوصول

 لهام إلىجتماع االمرأة، ونتطلع من خالل هذه اال تقدمبأن ال تقدم لمجتمع دون المملكة  تؤمن حكومة بالدي
 . معاتنامجت في تبادل الخبرات والتجارب لالستفادة منها وتحقيق التقدم المحرز للنهوض بالمرأة العربية

 

ين المولى لهم كل للجنة المرأة العربية لجمهورية جيبوتي سائل 40الـ وختاماً، يشرفني تسليم رئاسة الدورة 

لذين ساء الما هو في مصلحة المرأة العربية، وكما أشكر معالي السيدات والسادة الوزراء ورؤ التوفيق
 نجاح.ق والحضروا على مساهماتهم الهامة في أعمال االجتماع متمنين لهذا االجتماع المبارك كل التوفي

 

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهشاكرين لكم حسن استماعكم 


