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برجاء المراجعة عند االلقاء

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيدة األستاذة هالة محمد جابر االنصارى
األمين العام للمجلس األعلى للمرأة بمملكة البحرين
رئيسة الدورة ( )36للجنة المرأة العربية
السيد الدكتور محمد إبراهيم المنصور
ممثل االتحاد النسائي العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة
رئيسة الدورة ( )35للجنة المرأة العربية
أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة ممثلي حكومات الدول األعضاء في جامعة الدول العربية،
السادة ممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية،
احلضور الكريم،

يشرررفني باسررم جامعررة الرردول العربيررة أن اشررارف فرري افتترراح أعمررال االجتمررا

السررررادس والثالثررررين للجنررررة المرررررأة العربيررررة علررررى المسررررتوى الرررروزار  ،واالجتمررررا
التحضررير العربرري الحرراد والسررتين للجنررة وضررعية المررأة برراألمم المتحرردة .CSW
وأود بداية أن أعرب عن شكر وتقردير لمملكرة البحررين علرى استضرافتعا ألعمرال
اللجنة تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكري األميررة سربيكة بنرت إبرراهيم آل
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خليفة قرينة جاللة ملف البحرين ورئيسرة المجلرس األعلرى للمررأة بمملكرة البحررين،
والذ يعكس دعمعا الشخصى لعرذ االجتماعرات مردى األهميرة التري توليعرا مملكرة
البحرررين لالرتقرراء بالعمررل العربرري المشررترف بصررفة عامررة ،ولتعزيررز وحمايررة حقررو
المرأة العربية على وجه الخصوص .وأنو في هذا الصدد باإلرادة السياسرية الواعيرة
للدولة في البحررين بأهميرة دور المررأة فري المجتمر والتري دفعرت برالمرأة البحرينيرة
لالنخراط في كافة مواق صن القرار المختلفة ،والتي عملت على مساندة قضراياها،
وتحديث التشريعات التي تنظم أوضاععا ،وتطوير البرامج التي من شأنعا أن تسرعم
في تحقي التمكين السياسي واالجتماعي واالقتصاد للمرأة.
كمررا ال يفرروتني أن أتقرردم بالشرركر إلررى دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة علررى
رئاستعا المتميزة للدورة السابقة للجنة ،ورعايتعرا لمسرار عملعرا ولتنفيرذ توصرياتعا،
بمررا شرركل قيمررة مضررافة هامررة فرري مسرريرة العمررل العربرري المشررترف فرري مجررال حمايررة
وتعزيز حقو المرأة.
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السيدات والسادة،
يتضررمن جرردول أعمررال اللجنررة تنرراول عررددا مررن الموضرروعات العامررة والملحررة
التي ترتبط بتحسين وضعية المرأة في مجتمعاتنا العربيرة ،وكيفيرة العمرل علرى إنفراذ
حقوقعررا ،وهررو األمررر الررذى يكتسررب أهميررة خاصررة ومتزايرردة فرري ظررل الفترررة الحاليررة
الحساسة وغير المسبوقة التي تمرر بعرا المنطقرة العربيرة ،ومرا تشرعد مرن تحروالت
علررى مختلررص األصررعدة السياسررية واالقتصررادية والثقافيررة ،وأيضررا األمنيررة ،وبحيررث
أصرربحت العالقررة الترابطيررة بررين قضررايا األمررن والسررلم وحقررو الم ررأة مررن بررين أهررم
الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنرة ،األمرر الرذ يكسرب "خطرة العمرل
االسررتراتيجية للم ررأة واألمررن والسررلم فرري المنطقررة العربيررة" قيمررة محوريررة فررى هررذا
الصرردد ،كمررا أصرربحت معرره الحاجررة ملحررة التخرراذ الترردابير الالزمررة لحمايررة حقررو
المرأة أثناء النزاعات المسلحة ،خاصرة مر مرا شرعدنا علرى مردار السرنوات األخيررة
من اتسا في دائرة النزاعات المسلحة وتزايد في حدة االرهاب والعنص الممرنعج فري
المنطقررة العربيررة بشرركل يطررال مجتمعررات عربيررة كاملررة بكافررة عناصرررها ومكوناتعررا
وفئاتعا ،بما في ذلف النساء.
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احلضور الكريم،
إن قضية مناهضة العنص ضرد المررأة يمثرل أولويرة خاصرة علرى جردول أعمرال
جامعة الدول العربية ،وقد أفرد بالفعل محور مستقل لعذ القضية في إطار األجنردة
االقليمية للمرأة ،ومعروض علريكم اليروم فري هرذا السريا مشررو "االتفاقيرة العربيرة
لمناهضة العنص ضد المررأة والعنرص األسرر " ،وكرذلف مشررو "االسرتراتيجية العربيرة
لحماية المرأة في وضعية اللجوء" ،وذلف فى إطار تنفيذ التوصيات الصرادرة فري هرذا
الشأن عن لجنة المرأة في دورتعا السابقة ،وم األخذ في االعتبار التزايرد الملحروظ
فررى أعررداد النسرراء الالترري يتعرضررن للعنررص أثنرراء اللجرروء والنررزوح كنتيجررة للنزاعررات
المسلحة التي تشعدها عدة دول عربية خالل المرحلة الحالية.
ويسررعدني أن أنررو فرري هررذا االطررار بررالتقرير المعررروض علررى اللجنررة ،والررذ
أعدته األمانة العامة للجامعة العربية ،حول الجعود التي اضطلعت بعرا األمانرة منرذ
الرردورة السررابقة للجنررة الم ررأة العربيررة ،وذلررف فررى إطررار تنفيررذ العرردص الخررامس مررن
أهررداص التنميررة المسررتدامة  2030الترري اعتمرردتعا األمررم المتحرردة فرري عررام ،2015
وهو العدص الخاص برررر "تمكين المرأة والمساواة برين الجنسرين" ،إضرافة إلرى عررض
لجعودها في مجال تفعيل خطة العمل االستراتيجية التنفيذية لرررر "أجنردة تنميرة المررأة
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فري المنطقررة العربيرة لمررا بعررد  ،"2015تلرف االسررتراتيجية الترري تمثرل خالصررة الررر ى
والمواقررص وااراء الترري طرحتعررا الرردول األعضرراء فرري الجامعررة ،ومررا تررم اتخرراذ مررن
إجراءات لتنفيذ هذ الخطة من خالل وض م شرات للقيراس علرى المسرتوى العربري
تحدد مدى التقدم المحررز فري تنفيرذ بنرود االسرتراتيجية ،وبمرا يسرمد بقعرداد تقرارير
مرحلية لقياس وضعية المرأة في المنطقة العربية.
من ناحية أخرى ،فقن ما تشعد المنطقة من تحوالت جعل من األهميرة بمكران
أن تض ر الجامعررة العربيررة مسررألة التمكررين االقتصرراد للم ررأة ضررمن أهررم أولويررات
"الخطررة العربيررة لتمكررين المررأة" لمررا يمثلرره تحسرين الوضررعية االقتصررادية للمررأة مررن
تررأمين إضررافي لعررا ،وسرريناق

هررذا الموضررو فرري إطررار اجتمررا اللجنررة مررن خررالل

تنرراول عرردة مبررادرات مررن بينعرراي "شرربكة خديجررة للتمكررين االقتصرراد للم ررأة" الترري
أطلقتعا الجامعة العربية بالتعراون مر هيئرة األمرم المتحردة للمررأة UN Women
واالتحاد األوروبي ،وأيضرا مرن خرالل تنراول مقتررح صرياغة "وثيقرة عربيرة للمسراواة
بررين الجنسرررين وتمكرررين المررررأة فررري المجرررال االقتصررراد " ،وكرررذلف مشررررو "التمكرررين
االقتصاد واالجتماعي للمرأة محدودة الدخل".
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إن جامعة الدول العربيرة تعمرل بشركل حثيرث ومسرتمر ،وبالتعراون مر مختلرص
االيات الحكومية في الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية من أجل
تطرروير السياسررات الترري تتعامررل م ر شررئون الم ررأة وقضرراياها فرري المنطقررة العربيررة،
وذلف لضمان قيام تنسي فعرال وجراد برين هرذ االيرات والبررامج فري إطرار منظومرة
عمل متناسرقة تسرتعدص االرتقراء بوضرعية المررأة فري إطرار السرعي لتحقير التنميرة
المستدامة الشراملة بمفعومعرا الواسر  ،وبحيرث يكرون أحرد األهرداص الرئيسرية لعمرل
هررذ المنظومررة هررو خل ر وعرري مجتمعرري كامررل بمحوري رة دور المررأة فرري المجتم ر ،
وضرورة ترسيخ قاعردة تكراف الفررص والمسراواة برين الرجرل والمررأة ،وتمكرين المررأة
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خالل أطر متطورة تكفل دمجعا في مجراالت العمرل
العام.
السادة احلضور،
إن ما تواجعره المررأة مرن تحرديات مختلفرة فري بقرا كثيررة مرن العرالم العربري،
سواء كانت تلف التحرديات تاريخيرة أو متجرذرة فري المجتمعرات بسربب الفقرر ونقرص
الخردمات األساسرية الصرحية والتعليميرة وغيرهررا ،أو تلرف المسرتجدة نتيجرة النزاعررات
الترري شررعدتعا المنطقررة علررى مرردار السررنوات األخيرررة ،والترري طالررت بالدرجررة األولررى
7

النسرراء فرري سرروريا وليبيررا والع ر ار والرريمن ،إضررافة لمررا ن ر ار مررن اسررتمرار المعانرراة
التاريخيررة للم ررأة الفلسررطينية فرري ظررل االحررتالل االس ررائيلي ،لعرري موض ر انشررغالنا
واهتمامنرررا فررري الجامعرررة العربيرررة ،وأحرررد المحررراور الرئيسرررية لتعاوننرررا مررر الجعرررات
المختلفة المعنية علرى المسرتوى الروطني واإلقليمري والردولي ،وذلرف فري إطرار وعينرا
بضرورة العمل من أجل تخفيص وطأة التداعيات السلبية لعذ التحرديات علرى المررأة
العربية بكل السبل المتاحة.
ولقد تأكرد لردينا أنره ال تقردم وال نجراح فري مواجعرة هرذ التحرديات دون تروفير
األمرررن االجتمررراعي واالقتصررراد واإلنسررراني لمجتمعاتنرررا ،وأن هنررراف عالقرررة وثيقرررة
ترابطية بين تمكين المرأة وحماية وتعزيرز حقوقعرا مرن جانرب وبرين تحسرين أوضرا
المجتم بشكل عام على الجانب ااخر ،وأنه كلما أتيحت الفرص على نحرو متسراو
وعادل أمرام النسراء ،كلمرا اتسرعت مسراحة العمرل المجتمعري للمررأة لتمرارس بفعاليرة
أدوا ار متنوعة سياسية واجتماعية واقتصرادية وثقافيرة ،األمرر الرذ يسرعم بردور فري
تحقي ر الرفررا والتنميررة فرري المجتم ر ككررل ،وأخررذا فرري االعتبررار أن التقرردم الحقيقرري
للمجتمعات ال يتحقر إال مرن خرالل استشرراص الحداثرة حفاظرا فري ذات الوقرت علرى
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القيم والتقاليد المجتمعية األصيلة لمجتمعاتنا العربية ،وبما يتس م صرحيد الردين
بدون غلو أو تشدد أو تطرص.
في ختام كلمتي ،ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنران ،باسرم جامعرة
الرردول العربيررة ،إلررى حضرررة صرراحب الجاللررة الملررف حمررد بررن عيسررى آل خليفررة ملررف
مملكة البحرين ،والى صاحبة السمو الملكي األميررة سربيكة بنرت إبرراهيم آل خليفرة،
والررى مملكررة البحرررين حكومررة وشررعبا ،علررى كررريم الرعايررة واالستضررافة ألعمررال هررذا
االجتما العام .كما أن الشكر موصول ألصحاب المعالي السريدات والسرادة الروزراء
الررذين حضررروا للمشررراركة فرري إطرررار إدراكعررم ألهميرررة هررذا االجتمرررا والررذين أتطلررر
لالستما إلى إسعاماتعم القيمة في عمله ،متمنيا الجتماعي اليوم والغد كل النجاح
والتوفير فرري بلررورة موقررص عربرري موحررد يعكررس ر يررة عربيررة متكاملررة تجررا مررا هررو
مطررروح علررى جرردول األعمررال مررن موضرروعات للنقررا

وعلررى رأسررعا قضررية التمكررين

االقتصاد للمررأة والتري أرى شخصريا أن هنراف إمكانرات وقردرات هامرة وهائلرة علرى
المستوى العربي يمكن أن تساهم في اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيقه.
وشك ار.
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