
 
 

 

 كلمة د. هال في اليوم األول: 

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

 صاحبات وأصحاب المعالي والسعادة 
 السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية 

 السيدات والسادة ممثلو الهيئات األممية والمنظمات العربية

 السالم عليكم و رحمة هللا تعاىل و بركاته.. 

يسعدنا ان نبدأ هذا االجتماع بتقديم الشكر لجامعة الدول العربية/ قطاع الشؤون االجتماعية عىل حرصهم 

ي حيال ما يستجد من قضايا و مسائل تناقش خالل اجتماعات لجنة وضع المرأة  عىل توحيد الموقف العرب 

ي األمم المتحدة، كما و نتقدم بالشكر للدول العربية عىل التفاعل مع هذه
 
ي كل عام للخروج  ف

 
الخطوة ف

ببيانات عربية تعكس للمجتمع الدوىلي قضايا المرأة العربية و تضع عىل خارطة طريق لجنة وضع المرأة 

ي تمكي   المرأة. 
 
 اهتمامات و مستهدفات الدول العربية ف

دورا تنسيقيا بي   دول العالم أجمع يطمح إىل دعم و  يعد  لجنة وضع المرأة دور و مثل ما يعلم الجميع، فإن 

ي تعزيز حقوق 
كة بي   كافة دول العالم و التر ي كافة مجاالت حياتها من خالل المستهدفات المشتر

 
المرأة ف

و لعل من أهم  . و الفتاة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة نسىع جميعا من خاللها لتحقيق العدالة و تكافؤ الفرص

ي ت
سىع لجنة المرأة إىل توظيفها لهذا الغرض هي أهداف التنمية المستدامة و تحديدا الهدف األدوات التر

 الخامس. 

 لل
ً
 استثنائيا

ً
ي ظل جائحة كوفيدالخامسة والستون دورة ويعد هذا العام عاما

 
حيث  ،19-للجنة وضع المرأة ف

ي الحياة العامة،  موضوع خصصت اللجنة أعمالها لمناقشة
 
"مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة وصنع القرار ف

سيتم مناقشة لتحقيق المساواة بي   الجنسي   وتمكي   جميع النساء والفتيات.". كما  والقضاء عىل العنف

ي هذا المجال الممارساتالوصول إىل التكافؤ من خالل استعراض أفضل 
 
 كي   بيئةوكذلك مناقشة خلق وتم ف

 . مشاركة المرأةل محفزة



 
ي  ي هذا االجتماع الذي يهدف إىل تنسيق وتوحيد الموقف العرب 

 
نحو  وتحديد األولويات وف

ي تطرح خالل أعمال لجنة وضع المرأة الخامسة
والستون، منها مواجهة تحديات انتشار جائحة  القضايا التر

اقتصادية و تنموية، نود أن نؤكد حرص المملكة العربية السعودية عىل  اتوما عليها من تبع 19-كوفيد

ي واجهت و ما زالت تواجه المرأة العربية و كذلك يعكس 
ي يركز عىل أهم التحديات التر الخروج ببيان عرب 

ي انتهجتها الدول مثل المملكة العربية السعودية من أجل توفت  
التجارب الناجحة و السياسات الفاعلة التر

  الرعاية الصحية و الحماية االجتماعية لكافة المواطني   و المقيمي   عىل أرضها. 

 أصحاب المعاىلي و السعادة،، 

ي هذا اليوم التأكيد عىل أن حكومة بالدي و من خالل رؤية الممملكة 
 
الشاملة وضعت هدف  2030يهمنا ف

  ها تمكينو  المرأةب النهوض
ً
السياسات  الرئيسية و قد توالت منذ إعالن الرؤيةعىل قائمة أةلةياتها اقتصاديا

ا يعات والت  ي والتشر
ي لدخول اوفرت للمرأة سبل الحماية االجتماعية و مكنتها من مج والمبادرات التر

 
سوق ف

ة والمتوسطةالمنشآريادة أعمال المرأة و  ، و دعمتالمناصب القياديةالوصول إىل و  العمل قد و  . ت الصغت 

ي يشهدها سوق الثناء الجائحة و حتر يومنا هذا مستجيبا لكافة التحديات و كان الدعم المقدم أ
ات التر متغت 

ي قطاعات مثل السياحة و الرياضة العمل غت   مثلو موجها للقطاعات األكتر تأثرا بالجائحة العمل 
 
المنظم و ف

ة و المتوسطة. كما حرصت حكومة بالدي عىل  المرأة حياة توازن بي   تحقيق الدعم و المشاري    ع الصغت 

ي الجائحة بسبب توقف بعض األنشطة و التعلم عن بعد  والمهنيةاألرسية 
 
ي تأثرت ف

سياسات من خالل و التر

ي العمل 
 
 عمل الرعاية غت  مدفوعة األجر عىل أعباءؤثر حتر ال تالعمل عن بعد و تفعيل استخدام التقنية ف

 و تقدمها مهنيا ووظيفيا. المرأة 

ين، كان و  دورا  العربية السعودية  لمملكةلخالل العام المنرصم، و من خالل رئاسة المملكة لمجموعة العشر

ي من الجائحة إذ عقدت قمة استثنائية قدمت فيهل دول المجموعة دعما ماليا قدره 
 
ي دعم التعاف

 
محوريا ف

مليون دوالر  150مبلغ  مليون دوالر أمريكي لدعم جهود المنظمات لمكافحة الجائحة خصص منها  500

، و تبع ذلك مساعدات قدمتها حكومة بالدي ألعمال اإلغاثة من  للتحالف العالمي للقاحات و التحصي  

را بلغت مليارا و  من إجماىلي المساعدات  5.5مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته  281الجائحة للدول األكتر ترص 

ي مجموعة ال  المقدمة دوليا. 
 
با ف ين كما قامت الشت  تشكيل فريق لتمكي   المرأة عمل مع كافة مجموعات ب عشر



 
العمل لضمان شمولية األولويات و المخرجات لتمكي   المرأة و استجابة البيانات الوزارية و 

ي كافة جوانب حياتها. 
 
أكد فريق تمكي   المرأة وكذلك كذلك البيان الختامي للرؤساء لمواضيع و قضايا المرأة ف

ر أو انخفاض حدث مؤخرا برئاسة المملكة الع ربية السعودية أن الدول األعضاء تعمل عىل ضمان أن أي ض 

ي السنوات 
 
ي حصلت عليها المرأة ف

بسبب الجائحة يجب أال يكون منهجيا واال يؤثر سلبا عىل المكتسبات التر

ل تأثت  عمل الفريق باستمرار عت  مجموعات العمل لتكييف ومشاركة البحوث والمدخالت حو ، كما الماضية

 . األزمة عىل تمكي   المرأة

ين " EMPOWERانطالقة مبادرة تحالف تمكي   " تكانكما    لدعمتحت رئاسة المملكة لمجموعة العشر

ي القطاع الخاص 
 
ي القطاع الخاص عىل المستوى وصول المرأة للمناصب القيادية ف

 
ي إحداث زخم ف

 
دورا هاما ف

ي القطاع الخاص الدوىلي من خالل انضمام  
 
امهم بتمكي   المرأة ف ي العالم للتحالف و توقيع التر 

 
كات ف كبار الشر

كات التابعة لهم. و تستكمل رئاسة ايطاليا للتحالف هذا العام العمل عىل توسيع  كاتهم و الشر من خالل رسر

اكة مع المملكة العربية السعودية و كندا و الهند.  خالل تكوين شبكة  وتكلل بالنجاح منشبكة التحالف بالشر

ي 
 
ين مجموعةدول القطاع الخاص ف ي  العشر

 
 . رئاسة إيطاليا ويستكمل العمل هذا العام ف

 
ً
ك و عىل كافة المنصات اإلقليمية و الدولية  عىل السعوديةتؤكد المملكة العربية  ،،ختاما أهمية العمل المشتر

ات الدولية و أفضل التجارب من أجل  ي التنمية، و االستفادة من الخت 
 
من أجل دعم المشاركة الكاملة للمرأة ف

ي تواجه المرأة محليا و إقليميا. 
ي ختام اجتماعكم الموقر لهذا اليوم وضع الحلول للتحديات التر

 
إىل و نسىع ف

 . ي ي العالم العرب 
 
ي دعم و تمكي   المرأة ف

 
ي شامل و مركز يسهم ف  الخروج ببيان عرب 

 

 شكرا لحسن استماعكم و السالم عليكم و رحمة هللا. 

 

 


