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المتحدة  األمم   التنفيذية لهيئة   ، المديرة  نكوكا-فومزيلي مالمبو العزيزات   يقات  صدال

 ،للمرأة

 جامعة الدول العربية،لالعامة المساعدة  ة  الدكتورة هيفاء أبو غزالة، األمينو

  ،المرأة العربية لمنظمة   العاّمة المديرة   ،الدكتورة فاديا كيوانو

 المعالي والسعادة،  أصحاب  

 ،الكريمالحضور   

 

فُني  ِّ  سرة  األمم  وأُ ، العربية كائ نا في جامعة  الدول  ر  شُ مع  ،مؤتمر  ال هذافي  ك  أن أشار  يُشر 

 . ةمدنيِّ اٍت حكوماٍت ومجتمع دول  العربية  والمنظمات  اإلقليمية، وال، المتحدة

ض  اليوم  نجتمُع  نا   ل نستعر  عاماً على  25بيجين بعد  عمل   ومنهاج   إعالن   في تنفيذ  أداء 

 ه. رار  إق  

  ؟ المرأة تمكين  بين الجنسين و المساواة  من تحقيق  اليوم  أين نحن   نسأل:و

ز  ح  المُ للتقدِّم   ةُ دوريةُ المراجعال ثُ ع  ب  ت    بعض  على  عمل بيجين منهاج  و إعالن  في تنفيذ  ر 

  . التفاؤل

ل ت ارتفاعاً في تُنا فمنطق ها في زيادةً في مشاركت  و. الحياة  السياسية  في  المرأة   انخراط  سجِّ

 العمل.  سوق  

ت  تقدِّماً في توفير  نا دول   معظمُ و ز   ة.الرعاية  الصحيِّ التعليم  وأحر 

ت ا، وتمكين ها مال  حقوق  المرأة  إع  من أجل  و ٌل نضمِّ ونفِّذ ت  ،صكوٍك دوليةٍ  إلىدُو 

     .ةإصالحاٍت تشريعيِّ 
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 .ةيالعالماإلنجازات  بنةً مقار ،ضئيلةً  ألسف  ل  و ها، تظل  من أهميت   ، بالرغم  تٌ إنجازاتلك 

 . اٌل صارخثوتونُُس م  

ُل أهي ف  .ت نافي منطق جنسين  بين ال المساواة   على مستويات  تسجِّ 

 بالترتيب   ،إذاً  ،مكُ فما بالُ  ..... العال مبين دول   117ة  المرتب ل  تتح ، في المقابل،ولكِّنها

   !العربية الدول   لسائر   العالمي  

ت  ت  ن وأخرى  .نةٌ مزم  ياٌت تحدِّ ، التقدِّم   ذلك أمام    ، وحاالت  ، والحروب  من النزاعات   ج 

، التهجي  .واالحتالل ،زوح  والنُ ر 

لِّ  على البغاءُرها وإجبا ،المرأةبُر تِّجااالاً إيالمذه التحديات  ه لعلِّ من أكثر  و . في ظ 

 العار. ل  س  وغ   الشرف   ن  و  ص  ذريعة  ب   النساء   قتل   رُ وتبرِّ  ....  بتحمي المغتص   وانين  ق

ض  يأن ، دةالسيدات  والسا حضرة  ، العارُ   ،لعنٍف جسديٍ أو جنسيٍ نا ئ  نساثلث   نحو تعرِّ

نِّ  على األقل واحدةٍ  لمرةٍ   . في حيات ه 

ً ر  ت  العنف  هذا على ء  القضاوالعاُر أن نعتبر    . فا

 . سياسيةال في الحياة   المرأة   ش  مِّ  ه  أن نُ  والعارُ 

  .هامن مشاركت   المجتمع  واالقتصاد   م  رُ ح  وأن ن  

، يمكُن أن تزيد   بكامل  طاقات ها وبالمساواة  مع الرجل، المرأة  في االقتصاد  ةُ مشاركف

 1.5نحو ب العربي  و، تريليون دوالر 28ـ العالمي بي  اإلجمالي  المحلج  النات، 2025بحلول  عام 

 ترليون دوالر.

 160 بـيقدَُّر  بما ية  العالم الثروة   تزيد  يمكُن أن  في األجور   بين الجنسين   والمساواةُ 

 ترليون دوالر. 8.5 بـ العربية   ، والثروة  المطل قة ترليون دوالر بالقيمة  
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 14ـتُقدَُّر ب مباشرةٍ  وغير   مباشرةً  خسائر    العالمي  فيكبِّدُ االقتصاد  المرأة،  العنُف ضدَّ أما 

 ً ً  مليار دوالر 245ـب العربيقتصاد  االو، ترليون دوالر سنويا  . تقريبا

ُن  ضائعةٌ  رصٌ فُ تلك  في حال  منها،  و  أن تنجُ  ، وخسائُر يمكنُ منها ستفيد  لمنطقت نا أن تيمك 

 . والسياسية واالجتماعية   االقتصادية   ت  تحدِّياال، يداً بيدنا، واجه  

 ،عربيِّةٍ ، إلى العمل  معاً لوضع  خارطة  طريٍق أيها الحضور  الكريمولذلك، أدعوُكم، 

 .للسنوات  الخمس  المقبلة   ،عمليِّةٍ 

 لمناهضة   العربية   من الدول   البرلمانيات   ائتالف  و ،العربية الدول  ة  جامعإلى مؤازرة  و

 . المرأة ضد   على العنف   للقضاء   عربيةٍ  اتفاقيةٍ  إقرار  في واإلسكوا،  ،المرأة ضد   العنف  

 . هالتنفيذ  فعِّالٍة ٍة تشريعاٍت وطني وضع   أناشدُُكماتِّفاقيِّةٌ 

 في ختام  كلمتي،و

نا،  في منطقت ناوامرأةٍ  كلِّ فتاةٍ  أعتذُر من  إعالن   وأهداف   مبادئ   في تحقيق   على تقصير 

ً  خمسةٍ  عمل بيجين، منذُ  ومنهاج    . وعشرين عاما

 ربِّي طفلةً. ن تجد  نفس ها، بين ليلٍة وُضحاها، طفلةً تُ اُف أتخفتاةٍ في منطقت نا ل  منِّي  المٌ س  و

 ويها.أ  وبيٍت ي   ،قمٍة تُشب عُهاوسالٌم لطفلٍة تحلُُم بلُ 

 ها. مصير   العنفُ  لَّ تخشى أن يظ   المرأةٍ و ..... بالمساواة مُ تحلُ  المرأةٍ  وسالمٌ 

 ال محالة......  جملُ أال غد  نِّ أ ،نِّ هُ ن  كالً م   نُ وأُطمئ  

و   وأنِّ  بٌ  نَّ طفولت ه ن  ص  ه  نِّ أو....  ناق  على عات   واج  هداً جُ  ر  خ  لن ندَّ أمانةٌ  نَّ تحقيق  ُحلم 

   بها. للوفاء  

 وشكراً.


