
 سعادة االمینة التنفیذیة لالسكوا الدكتورة روال دشتي
 سعادة االمینة العامة المساعدة للقطاع االجتماعي لجامعة الدول العربیة السفیرة الدكتورة هیفاء ابو غزالي

 سعادة المدیرة التنفیذیة  لهیئة االمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة الدكتورة بومزیللي میالمبو نیكوكا
 صاحبات واصحاب المعالي والسعادة رؤساء ورئیسات الوفود المشاركة
 اصحاب السعاده مدراء ومدیرات  المنظمات الدولیة واالقلیمیة المشاركة

 السادة والسیدات اعضاء وعضوات الوفود المشاركة
 

 صحیح ان هذا االجتماع  هو دوري لدى االسكوا لكنه غیر عادي ألننا نقف في محطة تطل على عمل دؤوب استمر ٢٥ سنة بعد مؤتمر
 بیجین. وقد تمیز هذا ربع القرن بتحوالت كبیرة في اوضاع المرأة العربیة. فكلن من الضروري تقییمها والوقوف على مواطن القوة

 والتقدم وكذلك على مواطن الخلل فیها. والمراجعة الواسعة التي اجریت على المستوى الحكومي كما على مستوى المجتمع المدني وكذلك
 على المستوى االقلیمي والذي بدوره شمل القطاعین الحكومي والمدني، كانت بحد ذاتها مناسبة لمراجعة ذاتیة لكل فریق.  اما التبادل

 بالرأي ، وهو ما وفرته االجتماعات االقلیمیة المتالحقة في مختلف المیادین، فأنه قیمة مضافة بالنسبة لكل دولة عربیة ألنه سمح باالطالع
 على مسارات الدول العربیة االخرى، وسمح بأخذ العبر منها، واحیانا التشجیع على المضي في بعض الخیارات او القیام بتصحیح ما او

 باالنتقال الى خیارات دون اخرى.
 ان التعاون االقلیمي وبخاصة العربي العربي هو امر اساسي ألن بعض قضایانا هي نفسها وبعضها متشابه في جذوره ومختلف في

 مساراته.
 

 یتبین من استعراض مجریات  ومسارات هذا ربع القرن ان هناك مسائل تستوجب تكثیف الجهود والتركیز علیها في المرحلة المقبلة أكان
 ذلك تطبیقا لخطة عمل بیجین او سیرا بأجندة ٢٠٣٠ للتنمیة المستدامة.

 واذكر من هذه المسائل :
 ضرورة تعزیز قدرات المؤسسات الوطنیة ذات الصلة بقضایا المرأة وزیادة قدراتها على اتخاذ المبادرات وعلى التواصل مع-

 مؤسسات المجتمع المدني ومع المؤسسات الدولیة وكذلك قدرتها على الدعوة والمناصرة  على المستوى الحكومي لضمان
 ادماج قضایا المرأة في السیاسات العامة. كذلك هناك حاجة لتطویر القدرات الوطنیة على المراجعة والتقییم وعلى وضع

 االستراتیجیات والخطط وتنفیذها.
 مسألة توفیر الحمایة للنساء والفتیات  من العنف بكل اشكاله، من العنف االسري الى العنف اثناء النزاعات المسلحة والحروب-

 ومجمل تداعیات هذا العنف. هذا االمر یتطلب النظر مجددا وبدقة، باالطر التشریعیة والقانونیة وآلیات إنفاذها والمساعدة على
 تسهیل هذا اإلنفاذ، وإذ نستظل جمیعا القرارات الدولیة ذات الصلة، نلفت الى ان القرار ١٣٢٥  والقرارات التي تبعته حتى

 القرار االخیر منذ اسبوعین،  إنما تستدعي تكثیف الجهود على كل المستویات . ولكن هذه القرارات تستدعي بصورة خاصة
 دعما اممیا للجهود المحلیة واالقلیمیة لمساندة النساء والفتیات ضحایا العنف  الناتج عن الحروب والنزاعات المسلحة. العمل

 االممي ضروري وهو یبدأ بالسعي لوقف الحروب والنزف البشري الحاصل ویتواصل الى مضاعفة الدعم العملي الدولي
 لتوفیر الحمایة ومواكبة الضحایا.

 ضرورة مضاعفة الجهود لتمكین النساء اقتصادیا والحل هو ان تندمج النساء العربیات بنسب اكبر في العمل المنتج اقتصادیا.-
 من غیر المقبول ان تبقى نسب مشاركة النساء في االفتصاد المنتج في الدول العربیة هي االدنى بین مناطق العالم. وولوج عالم

 التكنولوجیا هو طریق من شأنه تحسین فرص عمل النساء في االقتصاد الرقمي الذي یتسع یوما بعد یوم.
 ضرورة النظر في تعزیز حضور النساء في مواقع المسؤولیة السیاسیة في الدول العربیة. والسؤال المحوري هو كیف نجعل-

 مشاركة النساء السیاسیة مستدامة وفعالة.
 ضرورة تطویر السلوكیات االجتماعیة لتقبل التطور الحاصل في ادوارالمرأة الناشطة في المجتمع والمحافظة على االستقرار-

 المجتمعي.
  

 ان منظمة المراة العربیة، وهي جزء من منظومة العمل العربي المشترك وتعمل في إطار جامعة الدول العربیة، ملتزمة
 بالمضي ببرمج التمكین االقتصادي والسیاسي.  لكننا سنولي عنایة خاصة مجددا للموضوع التشریعي بهدف المساعدة في
 تعزیز آلیات إنفاذ القوانین، خاصة في مجال حمایة النساء والفتیات من العنف. و نخص بالجهد مواكبة جهود القضاء في

 مختلف الدول العربیة األعضاء لإلضاءة على مساهمات القضاة في قرأءة الواقع القوانین بشكل متنور بهدف إحقاق العدالة.



 وسیتركز عملنا ایضا على دعم الجهود الوطمیة في مجاالت التربیة والثقافة واالعالم ، مستهدفین الشباب من الجنسین، ذلك
 ألنهم هم صناع الغد األفضل.

 نحن نثمن كثیرا  التعاون الحاصل على اامستوى اإلقلیمي. وبالمناسبة، اشكر االسكوا على الدور الشجاع  الذي لعبته في قیادة
 هذه المراجعات الشاملة، واخص بالذكر مركز المرأة في االسكوا وبتوجیه من سعادة الدكتورة روال دشتي. كذلك اشكر هیئة

 األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة على دعمها الدائم وتعاونها معنا.
 ان هذا التعاون االممي العربي من شأنه زیادة فعالیة عملنا جمیعا في خدمة الدول العربیة.

 شهد هذا الربع قرن ورشة عمل كبیرة في مختلف الدول العربیة. وكان ألغلبیة الحكومات العربیة مبادرات رائدة واعمال
 داعمة. لكن الحاجات تتعاظم وال تتناقص وهي ضخمة الیوم. لذلك علینا جمیعا مضاعفة الجهود والتنسیق والعمل معا لنفي

 المرأة العربیة حقها.
 عاشت المرأة العربیة والسالم علیكم.


