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 بسم هللا الرحمن الرحيم     

 - السعوديةبالمملكة العربية  األسرة  مين العام لمجلس شؤون األالتويجري،  اله /سعادة الدكتورة
 39)المرأة العربية )د. دورة السابقة للجنة رئيس ال

لدورة الحالية جمهورية جيبوتي، رئيس اب واألسرةمؤمنة حميد حسن، وزيرة المرأة /معالي الوزيرة
 (40)د. بيةللجنة المرأة العر 

 لهيئة األمم المتحدة للمرأة  ةاإلقليمي ة، المدير ة/ سوزان ميخائيلالسيد

 ،، اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة رؤساءالوزيرات و  معالي السيدات والسادةأصحاب ال

   السيدات والسادة ممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية، 

ُيسعدني في البداية أن أنقل إليكم تحيات معالي األمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو 
أود أن أشكر أصحاب المعالي الوزيرات ورؤساء و  ،بالنجاح ليوماالغيط وتمنياته ألعمال االجتماع 
التي فرضتها والغير مسبوقة  ظروف العمل غير االعتياديةفي ظل الوفود على حرصهم على المشاركة 

جليًا  المشرف دورها التي دائمًا ما يظهرربية مرأة الع، كما أود أن أثني على دور ال 19-جائحة كوفيد
جوهر عمل  هو للمجتمع أن يتطور أو ينهض إال بنهوضها، وهذا خالل األزمات، والتي ال يمكن

المشاركة رفيعة المستوى في وهو ما يعكسه األمانة العامة المدعوم من القيادات والحكومات العربية، 
 اجتماعنا اليوم.

ة وضع المرأة للجن 65للدورة الالعربي التحضيري  اإلقليمياالجتماع "يسرني أن افتتح معكم أعمال و 
موضوع  هذا العام والتي تناقشوالذى يعقد بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ، "باألمم المتحدة

والقضاء على جميع أشكال العنف،  العامة الفعالة للمرأة في الحياةصنع القرار والمشاركة الكاملة و "
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السيدة/ وارحب في هذا السياق ب   .لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات
حديثا ونتمنى  اوالتي وتولت منصبيهسوزان ميخائيل، المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة للمرأة 

 لها كل التوفيق ونتطلع الى استمرار تعاوننا المثمر في اطار تمكين المرأة العربية .

 

 الحضور الكريم، 

يمثل والذي " ( للجنة وضع المرأة  65للدورة ) عربيالبيان ال" التوافق علىبهدف اجتماعنا اليوم  يأتي
، على المستوى الدولي عى أعمال اللجنة الموضوع الرئيسي المطروحإزاء  الموقف الموحد للدول العربية

 .في هذا الصدد عربيةيات المنطقة الو أول يعكسلو 

مشاركة المرأة وصنعها  حولذات الصلة  العربيةأولويات المنطقة مناقشة إلى  يتطرق االجتماعو   
والتي تحول دون تمتعها بحقوقها  مجال المشاركة في الحياة العامةفي والتحديات التي تواجهها للقرار 

وأيضًا ، في الحياة السياسية والعامة قضية العنف ضد المرأة مع إلقاء الضوء على المدنية والسياسية، 
 في صنع القرار مساهمة القيادة النسائية تعزيز سبلو ،مشاركة المرأة على  19-تأثير جائحة كوفيد

 والتعافي منها.  19-المتصل باإلستجابة لجائحة كوفيد

 السيدات والسادة، 

مجال النهوض بأوضاع المرأة  المنطقة العربية فيال يمكننا أن ننكر التقدم الملحوظ الذي شهدته 
إال أنه ،  المعنية بمناهضة العنف والتشريعاتخاصة في مجال القوانين و وتحقيق المساواة بين الجنسين 

ألقت  برزت تحديات جديدة 19-ومع تفشي وباء كوفيد .أصعدة عدةعلى الكثير إلنجازه الزال أمامنا 
أثرت بشكل الحماية االجتماعية في عدد من الدول األعضاء و ة منظومتي الصحب فجواتالضوء على 

أولويات توفير الحماية االجتماعية،  إدراججعل من األهمية ، مما سلبي على النساء بشكل ملحوظ 
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منطقة العربية ، مع ضمن أوليات ال 19-وفيدوالوصول للخدمات الصحية للنساء في ظل جائحة ك
على وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة لالستجابة الحتياجات المرأة حث الدول 

 .19 -كوفيدوالفتاة في ظل تداعيات فيروس 

 التي المسلحة النزاعات جراءالزالت النساء والفتيات يعانين  إضافة إلى تلك التحديات المستجدة، 
، ومع استمرار االحتالل اإلسرائيلي لدولة  األخيرة السنوات مدار على عدد من الدول العربية شهدتها
 موضع األمن والسالمتحقيق السعي لأثناء النزاعات المسلحة و حماية المرأة  قضيةجعل  فلسطين
، تعاوننا مع الشركاءبرامج ل الرئيسية المحاوراألولويات و  ىحدوإ العربية، الجامعة في واهتمامنا انشغالنا

موضوع ذات األولوية لهذا العام على المستوى الجانب إلى  باهتمام "البيان العربي" يتناولهوهو ما 
 . الدولي

 ،الحضور الكريم

 والغاية نجد أنه ذات صلة وثيقة بالهدف (،65الرئيسي للجنة وضع المرأة )د.بالنظر إلى الموضوع و 
مشاركة مستجيبة شاملة في صنع القرار تكفل تحقيق  "حول من أهداف التنمية المستدامة 16.7

بأهمية مشاركة المرأة إال أن وعلى الرغم من االعتراف العالمي ، "التشارك والتمثيل على كافة األصعدة
تقلل مؤسسية و هيكلية وتحديات ثقافية قيود يرجع إلى ضعف التمثيل السياسي للمرأة في بعض الدول 

 في الحياة العامة.  دور المرأة  أهمية من

متأخرة في  عن أن معظم دول العالم المتوفرة قد كشفت البيانات، المستوى الدوليهذا ونجد أن على 
، وقد  المعني ب " التوازن بين الجنسين" 1995منهاج عمل بيجين الذي أقره  "الهدف الثالث"تحقيق 
لتمثيل المرأة في المناصب عامًا إلى أن المتوسط العالمي  25بيجين بعد الدولية لمراجعة الأشارت 

المراجعة اإلقليمية العربية لبيجين بعد "، فقد أوضحت المستوى اإلقليميأما على ،  %21السياسية هو 
لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأدى عددًا من اإلجراءات الدول العربية اتخاذ  إلى "عاماً  25



5 
 

بنسب متفاوته بين  حضور المرأة في المجال السياسي خالل السنوات الخمس الماضية ذلك إلى زيادة
المجالس النيابية عدد المقاعد التي تشغلها المرأة العربية  في  الدول األعضاء، وتبين ذلك من زيادة

إقليميًا لنساء المشاركة السياسية ل ذلك التقدم، إال أن متوسط نسبةوعلى الرغم من  والحقائب الوزارية،
 أقل من المتوسط العالمي.

 

 

 السيدات والسادة، 

التغير الذي أحدثته  تزامنًا مع ،في ظاهرة العنف المنزلي ضد النساء اً ملحوظ اً تزايد مؤخراً  شهد العالم 
أدى إلى اعتبار العنف مما  ،ومع إجراءات العزل المنزلي، في نمط وسبل الحياة   19-جائحة كوفيد
في الحياة السياسية وفي سياق متصل، بات العنف ضد المرأة  ".2020باء الظل لعام و ضد المرأة  "
ضد المرأة  العنف في الحياة السياسية والعامة  ت ظاهرةوقد لوحظ، ل انتهاكًا لحقوق المرأة والعامة يشك

نف السياسي ضد إال أن البيانات حول ارتفاع الععامة، مع زيادة عدد النساء الالتي تقلدن مناصب 
على ظاهرة سيتطرق اجتماعنا اليوم لمناقشة هذه ال، وفي هذا الصددالمرأة ليست متوفرة بشكل وافي، 

 ( للجنة وضع المرأة. 65بالموضوع الرئيسي للدورة ) أيضاً  الوثيق االتصالهالمستوى اإلقليمي 

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن األمانة العامة ستنظم فعالية جانبية على هامش أعمال الدورة  
للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة  بعنوان "معًا إلنهاء العنف ضد المرأة في المنطقة العربية"  ( 65)

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية لألمم   2021مارس  25وذلك بتاريخ 
المتحدة لشؤون الالجئين و صندوق األمم المتحدة للسكان، وتجدون الورقة المفاهيمية للفعالية ضمن 

 مرفقات االجتماع.
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لهيئة ، في ختام كلمتي، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان، باسم جامعة الدول العربيةو 
أتمنى أن تثمر مناقشاتنا  ، ولسادة الحضورجميع ، ولاألمم المتحدة للمرأة ، شركائنا اإلقليميين 

اليوم عن بلورة موقف عربي موحد والتوافق على المستوى اإلقليمي بشأن ورقة االستنتاجات 
  .للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة( 65النهائية للدورة )

 وشكرًا.

   


