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 اإلسكوا في اإلعالم
 

 بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي المؤتمر 
 عاما   عشرين

 

 المرأة حقوق انتهاك على دليل الصباغ شيماء مقتل: خلف: وفدال 
 والتهميش التمييز من تعاني العربية المنطقة في المرأة: المتحدة لألمم العام األمين يلةوك :الفجر 
 05بـ باالقتصاد العربية المرأة لمشاركة تسعى المتحدة األمم :إرم نيوز% 

 المرأة حول الموحد العربي بالتقرير يشيد العربي :البوابة نيوز 
 بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة مؤشرات حول الموحد بالتقرير يشيد" العربي" :الدستور 
 العربية المرأة على آثارها تراكمت المعقدة المنطقة ظروف: العربي نبيل :الفتح 
 العربي االقتصاد في المرأة مشاركة رفع نستهدف: أممية مسئولة :الواقع نيوز 
 المرأة أوضاع تحديات لمواجهة جهودها كل تكرس العربية الجامعة:العربى :اليوم السابع 
 المرأة بأوضاع النهوض تحديات لمواجهة جهودها تكرس العربية الجامعة: العربي :األهرام 
 عربية دولة 12 في بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة مؤشرات بتقرير يشيد العربي :أخبار اليوم 

 12 فى بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة مؤشرات حول لموحدا بالتقرير يشيد العربي :الرأي للشعب 

 عربية دولة
 المرأة حول الموحد العربي بالتقرير يشيد العربي: المراقب 
 عربية دولة 12 في بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة مؤشرات بتقرير يشيد العربي :وادي مصر 

 
 

 

 المرأة حقوق انتهاك على دليل الصباغ شيماء مقتل: خلف

 الوفد

 تحقيق على بالعمل التزمت العربية الدول جامعة إن المتحدة، لألمم العام األمين وكيلة خلف، ريما قالت

 أن مؤكدة حقوقها ورد المرأة وتمكين والمرأة الرجل بين والمساواة العدل إلى دعت التي" بيجين" اتفاقية

 . المرأة أجل من العربية الدول سنتها التي واألحكام القوانين هناك

 النساء من العديد هناك أن العربية، الدول في للنساء والمساواة العدل بمؤتمر كلمتها خالل خلف، وأشارت

 .العنف ظاهرة العربية المرأة يواجه ما أخطر أن فتةال القرار وصنع والتهمش والبطالة الفقر من تعانى



 يد على غزة قطاع في وخصوصا المرأة انتهاك ترصد التى الصور من الكثير هناك أن إلى خلف ولفتت

 مستشهدة والنزاعات الحروب في المرأة ضد العنف يشتد أنه مضيفة رحمة دون اإلسرائيلي االحتالل قوات

 ؟ والعراق سوريا في يحدث بما

 حملها أثناء التحرير بميدان الصباغ شيماء الناشطة استشهاد أن المتحدة لألمم العام األمين وكيلة وأضافت

 الشعوب، حياة في دائما دورا يلعبن الالتي النساء لها يتعرض التى نتهاكاتالا مدى على دليل الورد إلكليل

 مليون انضمام أجل من المتحدة األمم لها دعت التى أجلك من هو حملة على للتوقيع الحاضرين داعية

 . رجل

 

 التمييز من تعاني العربية المنطقة في المرأة: المتحدة لألمم العام األمين وكيلة

 والتهميش

 الفجر

 العربية المنطقة في المرأة إن لالسكوا، التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة خلف ريما قالت

 .ضدها يمارس الذي العنف عن فضال اإلنتاج عجلة سير في هامشاركت وضعف والتهميش التمييز من تعاني

 أن إلي  القاهرة، فنادق بأحدي والمنعقد"  العربية بالمنطقة للنساء والمساواة العدل" مؤتمر خالل وأشارت

 االشتراكي، الشعبي التحالف حزب عضوة الصباغ شيماء مقتل أدانت كما  مصر، في للعنف تتعرض المرأة

 .سوريا في وكذلك  االحتالل، قوات أيدي علي فلسطين في المرأة ضد العنف وكذلك

 للمساواة بالنسبة المحرز التقدم لتقييم المرأة لجنة اجتماع في المقبل مارس في سيجتمع العالم أن وأكدت

 .تجاهها

 

 %23بـ باالقتصاد العربية المرأة لمشاركة تسعى المتحدة األمم

 إرم نيوز

 

 الذي األمر االقتصادية، بالحياة المرأة مشاركة يخص فيما جدا   ضئيلة نسبة إن   تقول المتحدة األمم لجنة أمينة

 واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة قالت - القاهرة.المجتمع لقدرات إهدارا يمثل

 االقتصاد في العربية المرأة مشاركة معدل رفع تستهدف المتحدة األمم إن خلف، ريما( اإلسكوا) آسيا لغرب

 .المقبلة سنوات 3 الـ خالل% 05 لـ



 بالعاصمة المنعقد المرأة تمكين بمؤتمر مشاركتها هامش على االثنين، اليوم تصريحات، في وأضافت

 في فقط% 13و 22 بين ما تتراوح بالدها اقتصاد في العربية المرأة مشاركة نسبة أن القاهرة، المصرية

 .الحاضر الوقت

 األمر االقتصادية، بالحياة المرأة مشاركة يخص فيما جدا   ضئيلة نسبة تعتبر النسبة تلك أن خلف وأوضحت

 .فيه المتاحة اإلنتاجية الطاقة نصف فيه المرأة تمثل والذي المجتمع، لقدرات إهدارا يمثل الذي

 مساهمة لزيادة مختلفة قطاعات فى تنموية برامج بعدة العربية الدول ستدعم المتحدة األمم إن خلف وقالت

 .إضافية تفاصيل أي إعطاء دون العربي، االقتصاد في المرأة

 المجال في المرأة تمكين عدم جراء العربية الدول خسائر حول دقيقة تقديرات تعطي لم أنها ورغم

 .الصدد هذا في حصرها يمكن ال جمة خسائر تتكبد العربية الدول اقتصاديات إن قالت أنها إال االقتصادي،

 منطقة دول إن الماضي آيار/ مايو في قالت قد الجارد، كريستين الدولي النقد صندوق عام مدير وكانت

 سوق دخول على المرأة شجعت أنها لو لالقتصاد تراكمي كناتج دوالر تريليون ستحقق كانت األوسط الشرق

 .الماضي العقد خالل بقوة العمل

 كبير، بشكل واالقتصادية السياسية الحياة في المرأة مشاركة زيادة تستهدف المنظمة أن إلى خلف وأشارت

 .العالم في األقل زال ما السياسي القرار في العربية المرأة مشاركة معدل أن إلى منوهة

 

 المرأة حول الموحد العربي بالتقرير يشيد العربي

 وابة نيوزبال

 وبيانات مؤشرات بشأن الموحد العربي بالتقرير العربية للجامعة العام األمين العربي، نبيل الدكتور أشاد

 .عربية دولة12 في بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة

 إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي للمؤتمر يةاالفتتاح الجلسة خالل العربي وقال

 المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو عاما 15 بعد الجنسين بين المساواة لتحقيق بكين عمل ومنهاج

 ضمن المرأة تمكين بند إدراج في أخرى إقليمية مجموعات ضمن نجحت العربية المجموعة إن: العربية

 على ونعمل المرأة أوضاع ونقيم موحدا عربيا موقفا لنسجل نجتمع أننا إلى مشيرا الجديدة، التنمية أهداف

ا اإلقليمية التقارير ضمن لمناقشته موحد إقليمي تقرير إصدار  . المتحدة األمم سكرتيرعام على لعرضه تمهيد 

 التي الكبرى التحوالت ظل في العربية المرأة وضع تحسين أجل من لعمله الكثير هناك تزال ال أنه وأضاف

 .المرأة وخاصة األبرياء ضد عنف من صاحبها وما العربية المنطقة تشهدها

 إلى الفتا وهوية، أرضا األوطان عن ودافعوا التحول فترة خالل األكبر الدور لعبن النساء إلى العربي وأشار

 ما إلى إضافة الالجئة، السورية المرأة معاناة عن فضال الفلسطينيين، والطفل المرأة ضد اإلسرائيلي العنف



 انطلق الذي العمل إتمام من التمكن فب ثقته ن معربا الفكري، اإلرهاب من العرب النساء بعض تعاينه

 .العربية المرأة لتمكين

 في تقدير محل هو العربية، المرأة أوضاع حول عربي إقليمي تقرير إلطالق المبذول الجهد أن وأوضح

 أجل من وطنية آلية إطاره في تأسس ما وهو المساواة، وتحقيق المرأة لتمكين بكين منهاج تنفيذ إلى الطريق

 العربية، المنطقة في المرأة بأوضاع النهوض عقبات على للتغلب العربية الجامعة بجهود منوها التنفيذ،

 أوضاع تحسين أجل من الجهود لهذه االنضمام إلى الخاص والقطاع المدني والمجتمع الحكومات داعيا

 .المرأة

 على للحصول المتحدة األمم تنظمها التي" أجلها من هو" لحملة انضمامه العربية الجامعة عام أمين وأعلن

 . المرأة لدعم العالم في رجل مليون توقيع

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة خلف ريما قالت جانبها، من

 بقضايا مختصة وطنية مؤسسية آليات تشكيل وفي والصحة التعليم في تحققت كثيرة إنجازات إن: اإليسكوا

 .والتحديات المصاعب رغم الوطني العمل أجندة على وإبقائها المرأة

 والبطالة والتهميش والتمييز الفقر من تعاني عربيات نساء تزال وال طويال زال ما الدرب أن وأضافت

 العنف عن فضال العالم، من أخرى بمناطق بالمقارنة القرار وصنع اإلنتاج عجلة في مشاركتها وضعف

 .والعراق سوريا في عربي بلد من أكثر في والنزاعات الحروب في أو الفلسطينية األراضي في سواء

 لمساواة بالنسبة المحرز التقدم لتقييم المرأة لجنة اجتماع في المقبل مارس في سيجتمع العالم إن: خلف وقالت

 .المرأة وتمكين

 األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو فومزيلي نوهت بدورها،

 البلدان في المرأة أوضاع تحسن مدي تقييم بشأن وطنية تقارير بإعداد عربية دولة 12 بقيام للمرأة المتحدة

 . العربية

 العربية المنطقة في وجدنا أننا حيث األطراف، جهود تضافر إلى وتحتاج قائمة تزال ال التحديات إن: قالت و

 تحقيقه تم الذي بالنجاح منوهة نجاحات، إلى اإلخفاقات تغيير في يسهم الذاتي والتقييم وإخفاقات، نجاحات

 البرلمان في المرأة تمثيل زاد كما العربي، العالم في والثورات السياسي الحراك في المرأة مشاركة في

 ظلت وإن المحلية والمجالس البرلمان في للمرأة حصة مصر وضعت كما..وتونس الجزائر في والحكومات

 .االخري العالم بمناطق بالمقارنة أقل العربية للمرأة التمثيل نسب

 9 وأدرجت الجنسي التحرش لمحاربة جديد قانون مصر إصدار عن فضال أنه"  نغكوكا مالمبو وأضافت

 نزال ال ولكن االقتصادية، األنشطة في الريفية المرأة وإدراج االقتصادية سياساتها في المرأة عربية دول

 للتعليم المرأة وصول وضمان األمية ومحو والتعليم والطفل المرأة صحة قطاع في نجاحات إلى نحتاج

 فيما األقل هى العربية المنطقة أن حيث العمل، سوق في المرأة مشاركة وزيادة المرأة ضد العنف وإنهاء

 .االقتصادية الحياة في المرأة بمشاركة يتعلق



 وإنشاء اقتصاديات الريفية خاصة المرأة تمكين لدعم إجراءات اتخذت دولة 21 هناك أن إلى وأشارت

 ضد التمييز لأشكا كل إنهاء اتفاقية إلى انضمت عربية دول عدة هناك أن حيث االجتماعي لألمان شبكات

 . المرأة

 األساس هو المرأة حقوق تأمين أن إلى مشيرة المرأة، حقوق على التطرف أثر من نغكوكا مالمبو وحذرت

 من المأمول والتغيير التقدم وإحراز المرأة لتمكين بكين منهاج لتنفيذ الموارد توفير إلى داعية صامد، لمجتمع

 . المقبلة األجيال أجل

 العربية، بالمرأة تليق كريمة حرة حياة إلى تتطلع العربية المواطنة إن األشقر نضال الفنانة قالت جهتها، من

 بشكل العربي واإلنسان العربية المرأة تعانيها التي والمعاناة والفقر األم من الحد أجل من العمل إلى داعية

 . عام

 السبي حد إلى وصلت صعوبات من تعانيه وما العربية المرأة وإقصاء تهميش إزاء أسفها عن وأعربت

 من مزيد إلى إال بنا يؤدي وال ومجتمعاتنا ثقافتنا معدن من ليس ذلك كل أن مضيفة الذل، من والكثير

 . االنحطاط

 بالعدالة الجميع فيه يتمتع مستقبل بناء أجل من وطنها بقضايا المرأة إلتزام األشقر نضال الفنانة وأكدت

 . االلتزام هذا مع نتجاوب أن وعلينا األفضل، إلى بالتغيير ملتزمة أنها والمساواة،كما

 . العربي العالم وشهيدات شهداء على حدادا دقيقة االفتتاحية الجلسة بداية في المؤتمر في المشاركون ووقف

 األمم وهيئة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كل المؤتمر وينظم

 المؤتمر تنظيم دعم في ويسهم العربية، الدول وجامعة المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 .للسكان المتحدة األمم صندوق منها أخرى لمنظمات

 

 بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة مؤشرات حول الموحد بالتقرير يشيد" العربي"

 الدستور

 وبيانات مؤشرات بشأن الموحد العربي بالتقرير العربية للجامعة العام األمين العربي نبيل الدكتور أشاد

 .عربية دولة ١٢ في بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة

 إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي للمؤتمر االفتتاحية الجلسة خالل - العربي وقال

 المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو عاما 15 بعد الجنسين بين المساواة لتحقيق بكين عمل ومنهاج

 ضمن المرأة تمكين بند إدراج في أخري إقليمية مجموعات ضمن نجحت العربية المجموعة إن - العربية

 على ونعمل المرأة أوضاع ونقيم موحدا عربيا موقفا لنسجل نجتمع أننا إلي مشيرا الجديدة، التنمية أهداف

 .المتحدة األمم سكرتيرعام على لعرضه تمهيدا   اإلقليمية التقارير ضمن لمناقشته موحد إقليمي تقرير إصدار



 التي الكبري التحوالت ظل في العربية المرأة وضع تحسين اجل من لعمله الكثير هناك تزال ال أنه وأضاف

 .المرأة وخاصة األبرياء ضد عنف من صاحبها وما العربية المنطقة تشهدها

 الفتا ، وهوية أرضا األوطان عن ودافعوا التحول فترة خالل األكبر الدور لعبن النساء إلى العربي وأشار

 باإلضافة الالجئة، السورية المرأة معاناة عن فضال الفلسطينيين، والطفل المرأة ضد اإلسرائيلي العنف إلي

 الذي العمل إتمام من التمكن فب ثقته ن معربا ، الفكري اإلرهاب من العرب النساء بعض تعاينه ما إلي

 .العربية المرأة لتمكين انطلق

 في تقدير محل هو العربية، المرأة أوضاع حول عربي إقليمي تقرير إلطالق المبذول الجهد أن وأوضح

 اجل من وطنية آلية إطاره في تأسس ما وهو المساواة، وتحقيق المرأة لتمكين بكين منهاج تنفيذ إلي الطريق

 العربية، المنطقة في المرأة بأوضاع النهوض عقبات على للتغلب العربية الجامعة بجهود منوها ، التنفيذ

 أوضاع تحسين أجل من الجهود لهذه االنضمام إلي الخاص والقطاع المدني والمجتمع الحكومات داعيا

 .المرأة

 على للحصول المتحدة األمم تنظمها التي" اجلها من هو" لحملة انضمامه العربية الجامعة عام أمين وأعلن

 .المرأة لدعم العالم في رجل مليون توقيع

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة خلف ريما قالت جانبها، من

 بقضايا مختصة وطنية مؤسسية آليات تشكيل وفي والصحة التعليم في تحققت كثيرة إنجازات إن اإليسكوا،

 .والتحديات المصاعب رغم الوطني العمل أجندة على وإبقائها المرأة

 والبطالة والتهميش والتمييز الفقر من تعاني عربيات نساء تزال وال طويال زال ما الدرب أن وأضافت

 العنف عن فضال العالم، من أخري بمناطق بالمقارنة القرار وصنع اإلنتاج عجلة في مشاركتها وضعف

 .والعراق سوريا في عربي بلد من أكثر في والنزاعات الحروب في أو الفلسطينية األراضي في سواء

 لمساواة بالنسبة المحرز التقدم لتقييم المرأة لجنة اجتماع في المقبل مارس في سيجتمع العالم إن خلف وقالت

 .المرأة وتمكين

 األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو فومزيلي نوهت ، بدورها

 البلدان في المرأة أوضاع تحسن مدي تقييم بشأن وطنية تقارير بإعداد عربية دولة ١٢ بقيام للمرأة المتحدة

 .العربية

 العربية المنطقة في وجدنا أننا حيث األطراف، جهود تضافر إلى وتحتاج قائمة تزال ال التحديات إن قالت و

 تحقيقه تم الذى بالنجاح منوهة نجاحات، إلي اإلخفاقات تغيير في يسهم الذاتي والتقييم وإخفاقات، نجاحات

 البرلمان في المرأة تمثيل زاد كما... العربي العالم في والثورات السياسي الحراك في المرأة مشاركة في

 ظلت وإن المحلية والمجالس البرلمان في للمرأة حصة مصر وضعت كما.. وتونس الجزائر في والحكومات

 .االخري العالم بمناطق بالمقارنة أقل العربية للمرأة التمثيل نسب



 ٩ وأدرجت الجنسي التحرش لمحاربة جديد قانون مصر إصدار عن فضال أنه"  نغكوكا مالمبو وأضافت

 نزال ال ولكن ، االقتصادية األنشطة في الريفية المرأة وإدراج االقتصادية سياساتها في المرأة عربية دول

 للتعليم المرأة وصول وضمان األمية ومحو والتعليم والطفل المرأة صحة قطاع في نجاحات إلي نحتاج

 فيما األقل هي العربية المنطقة أن حيث ، العمل سوق في المرأة مشاركة وزيادة المرأة ضد العنف وإنهاء

 .االقتصادية الحياة في المرأة بمشاركة يتعلق

 وإنشاء اقتصاديات الريفية خاصة المرأة تمكين لدعم إجراءات اتخذت دولة ٢١ هناك أن إلى وأشارت

 ضد التمييز أشكال كل إنهاء اتفاقية الى انضمت عربية دول عدة هناك أن حيث االجتماعي لألمان شبكات

 .المرأة

 األساس هو حقوقها تأمين أن إلي مشيرة ، المرأة حقوق علي التطرف أثر من نغكوكا مالمبو وحذرت

 من المأمول والتغيير التقدم وإحراز المرأة لتمكين بكين منهاج لتنفيذ الموارد توفير إلي داعية صامد، لمجتمع

 .المقبلة األجيال أجل

 العربية، بالمرأة تليق كريمة حرة حياة إلي تتطلع العربية المواطنة إن األشقر نضال الفنانة قالت ، جهتها من

 بشكل العربي واإلنسان العربية المرأة تعانيها التي والمعاناة والفقر األم من الحد أجل من العمل إلى داعية

 .عام

 السبي حد إلي وصلت صعوبات من تعانيه وما العربية المرأة وإقصاء تهميش إزاء أسفها عن وأعربت

 من مزيد إلى إال بنا يؤدي وال ومجتمعاتنا ثقافتنا معدن من ليس ذلك كل أن مضيفة الذل، من والكثير

 .االنحطاط

 بالعدالة الجميع فيه يتمتع مستقبل بناء أجل من وطنها بقضايا المرأة إلتزام األشقر نضال الفنانة وأكدت

 .االلتزام هذا مع نتجاوب أن وعلينا األفضل، إلي بالتغيير ملتزمة أنها والمساواة،كما

 .العربي العالم وشهيدات شهداء على حدادا دقيقة االفتتاحية الجلسة بداية في المؤتمر في المشاركون ووقف

 األمم وهيئة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كل المؤتمر وينظم

 المؤتمر تنظيم دعم في ويسهم العربية، الدول جامعة و المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 .للسكان المتحدة األمم صندوق منها أخرى لمنظمات

 

 العربية المرأة على آثارها تراكمت المعقدة المنطقة ظروف: العربي نبيل

 الفتح

 المنطقة طالت ومتشابكة معقدة ظروف هناك أن العربية، الدول لجامعة العام األمين العربي، نبيل الدكتو أكد

 .العربية المرأة وبخاصة الجميع على بظاللها وألقت تداعياتها وتداخلت آثارها تراكمت األخير، العقد في



 المستوى رفيع العربي المؤتمر أعمال افتتاح خالل القاهرة، في" اإلثنين" اليوم صباح ألقاها كلمة فـي وقال

ا عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في الُمحرز التقدم حول"  للنساء والمساواة العدالة نحو" "عام 

 الفترة، هذه خالل األكبر الدور لعبن قد النساء أن على يختلف أن أحد يستطيع ال أنه ،"العربية المنطقة في

ا األوطان عن ليدافعوا األولى الصفوف في والمتنوعة المتعددة وبأدوارهن وقفن فقد ، أرض   وضحوا وهوية 

 بها تمر التي والعاتية الصعبة الظروف كل في وحكمة حنكة األكثر وكانوا والمستقبل، الغد أجل من باألبناء

 .المنطقة

ا عنف ا تمارس اإلسرائيلية االحتالل قوات مازالت أنه إلى العربي وأشار ا وإرهاب   والطفل المرأة ضد ممنهج 

 .اإلنسان بحقوق الخاصة الدولية وااللتزامات والمواثيق التعهدات كافة منتهكة فلسطين في

ا معاناتها تزداد السورية المرأة" أن إلى ولفت  األبناء وفقدت الوطن هجرت التي المرأة فهي يوم، بعد يوم 

 يعود، لن طفال   وتفقد ومأكل مأوى عن تبحث جديد صباح كل مع سوريه الجئة فهناك أسرتها، وتشتت

ا ترى ال ومازالت  البيت بعودة يطمئنها غد   في أمال   أو حولها، من الظلمة بانقشاع يبشر نور من بصيص 

 ".أحضانها إلى والولد

ا أن وقال ا تشهد العربية الدول في النساء من أعداد  ا إرهاب  ا، فكري  ا الدين من يأخذ جديد   القتل لممارسة شعار 

ل، األبرياء واألطفال النساء ضد والعنف ا يضعنا الذي األمر وهو والعز   هذه لتغيير مسؤوليتنا أمام جميع 

 .األوضاع

 من انطلق الذي الدءوب العمل استكمال من ثقة على فإنه بحق، والمقلق المؤلم المشهد هذا رغم أنه وأوضح

ا العربية، المرأة تمكين أجل  يمكن فإنه والمعرفة والعلم اإلرادة توفرت متى أنه على دليل خير أنه إلى مشير 

 .ومواطنينا لبلداننا الكثير نحقق أن

 

 والدكتورة لإلسكوا، التنفيذية واألمينة المتحدة، لألمم العام األمين وكيلة خلف، ريما الدكتورة المؤتمر حضر

 الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية والمديرة العام، األمين وكيلة نغكوكا مالمبو فومزيلي

 .والدولية اإلقليمية والمنظمات الحكومات ممثلي من وعدد المرأة، وتمكين

ا يمثل المؤتمر هذا انعقاد أن العربي وقال ا المرأة تمكين قضايا تجاه الدولية اللتزاماتنا تأكيد   لتطلعاتنا وتجسيد 

ا المستويات، كافة على بأوضاعها والنهوض حمايتها أجل من مشتركةال  والتعاون المشتركة للجهود وتتويج 

 واالجتماعية االقتصادية واللجنة والطفولة، واألسرة المرأة بإدارة ممثلة العربية الدول جامعة بين المستمر

 تجلى الذي التعاون ذلك المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة ،(اإلسكوا) آسيا لغربي

 للمرأة التنمية أجندة: القاهرة إلعالن التنفيذية العمل خطة" إعداد خالل من األخيرة الفترة في واضح بشكل

 ليتسم بيجين، عشرينية في الموحد العربي التقرير وتقديم إعداد في والتناغم ،"1520 بعد لما العربية

 والقصور الخلل مناطق بوضوح ويطرح العربية، المرأة مسيرة في المضيئة النقاط على ويركز بالمصداقية

 اآلليات تقارير أدرجتها التي والبيانات المؤشرات خالل من وذلك العربية، المرأة مسيرة تعيق مازالت التي

 .عربية دولة وعشرين واحد في المرأة بشؤون المعنية الوطنية



 األمم في الدولي المستوى على 1520 بعد لما المستدامة التنمية أولويات ومازالت اليوم نجتمع: وتابع

 تمكين هدف إدراج في اإلقليمية المجموعات ضمن العربية المجموعة نجحت ولقد نقاش، محل المتحدة

 تحقيقه على الدولي المجتمع سيعمل هدف. األولويات هذه ضمن مستقل كهدف الجنسين بين والمساواة المرأة

 االستغالل أشكال كل من وحمايتها تمكينها أجل من فاعلة سياسات ورسم المرأة واقع رصد خالل من

 .والعنف

ا لنسجل: أوال   مزدوجة، مهمة انجاز بهدف نلتقي: وأضاف ا وموقف ا نجاح   والتحديات واقعنا مع متسق ا عربي 

اع عشرين خالل المرأة أوضاع بتقييم وذلك عليه، طرأت التي المستجدة  الخمس على وبالتركيز مضت ام 

ا. األخيرة سنوات  لجنة إلى المؤتمر هذا من ينطلق موحد عربي إقليمي تقرير إصدار على العمل: وثاني 

 التقارير ضمن مناقشته ليتم القادم، مارس في والخمسين التاسعة دورتها خالل المتحدة باألمم المرأة وضع

ا اإلقليمية  العامة الجمعية على سيعرض الذي المتحدة لألمم العام لألمين الشامل التقرير في لتضمينه تمهيد 

 .القادمة دورتها في

 بالمرأة، المعني الرابع العالمي المؤتمر خالل 2990 عام" بيجين عمل ومنهاج إعالن" اعتماد تم بأنه وذكر

ا بيجين عمل منهاج شك ل بحيث 1555 عام خالل عليه التأكيد وأعيد ا إطار   بين المساواة لتحقيق عالمي 

 والقطاع اإلقليمية والمنظمات والمدني الدولي والمجتمع الحكومات وحث والفتيات، النساء وتمكين الجنسين

 الفقر،: في والمتمثلة عشر االثنى الحاسمة االهتمام مجاالت في حياله تنفيذية إجراءات اتخاذ على الخاص

 واآلليات القرار، وصنع السلطة ومواقف واالقتصاد، المسلح، والنزاع والعنف، والصحة، والتعليم،

 .الفتاة والطفلة والبيئة، واإلعالم، اإلنسان، وحقوق بالمرأة، للنهوض المؤسسية

 

 

 تمر اليوم نجتمع نحن فبينما العربية، للمرأة األكبر التحدي مناطق تمثل مازالت المجاالت هذه أن واعتبر

 واإلقليمي، العربي المستوى على الحديث التاريخ في جسامة األشد تكون قد عاتية عواصف بمنطقتنا

ا شهدت والتي األخيرة، السنوات في األرض على تجري التي الكبرى والتحوالت فالتغيرات  وآماال   أحالم 

ا الكرامة وإرساء والمساواة بالتغيير العربية للشعوب ا مبدء  ا، ومنهج  ا شهدت قد ومسار   عثرات أيض 

ا والحريات، الحقوق مستوى على وتراجعات ا وإرهاب  ا فكري   والمساواة، التسامح مبادئ يقوض كاد وثقافي 

ا عنف ا ويشيع  .واألطفال النساء خاصة وبصفة األبرياء ضد ممنهج 

 المنطقة في المرأة ألوضاع إقليمي تقرير إطالق أجل من ُبذل الذي المشترك الجهد أن العربي، نبيل وأكد

 الخصوصية مع تتواكب أن واستطاعت والتحليل، بالعمق اتسمت والتي إتباعها تم التي والمنهجية العربية،

 بالحداثة اتصف سياق في أخرى جهة من الدولية وااللتزامات جهة، من العربية الدول في المجتمعية

 حرصت حيث للتنفيذ، قابلة وتوصيات عليها متوافق ومفاهيم واحدة، رؤية خالل ومن والتناغم، والتطوير

 عاما   عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في الُمحرز والتقدم االنجازات رصد على العربية الدول

 خالل من وذلك المنهاج تضمنها التي عشر االثنى االهتمام مجاالت في خاصة وبصفة مستويات، عدة على



 العديد في بالفعل تنفيذها بدأ المرأة، بوضع ترتقي استراتيجيات ووضع المساواة، تؤمن تشريعات استصدار

 .المنطقة في دورها وتنامي المرأة بقضايا معنية وطنية آليات إطارها في وتأسس العربية، الدول من

ا  من طرأ ما مع ليتواكب المسار تطوير إطار في يتحقق، لم ما واستكمال تحقق، ما دعم أولوية إلى داعي 

 .أخرى جهة من وممارسة، فكرا   الدولية والمستجدات جهة، من العربية المنطقة في تحوالت

 بأوضاع النهوض تواجه التي والعقبات التحديات لمواجهة جهدها جل   تكرس العربية الدول جامعة أن وأكد

 تحسين عن يثمر جهد كل في البناء المشترك بالعمل إلتزاماتها وتجدد العربية، المنطقة في وتمكينها المرأة

 .اإلنسانية حقوقهم بكامل فيها ينعمن لهم، وآمنة كريمة حياة وضمان العربية، المنطقة في النساء أوضاع

 من الجهود لتضافر المدني والمجتمع والدولية، اإلقليمية والمنظمات المعنية، والجهات الشركاء كافة ودعا

 .المرأة بأوضاع للنهوض اعتمدناها التي البرامج وتنفيذ وضع أجل

 

 العربي االقتصاد في المرأة مشاركة رفع نستهدف: أممية مسئولة

 الواقع نيوز

 نسبة إن لألناضول قالت( اإلسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية نةاألمي

 .الحاضر الوقت في فقط%  13 إلى 22 بين ما تتراوح بالدها اقتصاد في العربية المرأة مشاركة

 األمم إن خلف، ريما( اإلسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة قالت

 .المقبلة سنوات 3 الـ خالل% 05 لـ االقتصاد في العربية المرأة مشاركة معدل رفع تستهدف المتحدة

 المنعقد المرأة تمكين بمؤتمر مشاركتها هامش علي اإلثنين، اليوم األناضول، لوكالة تصريحات في وأضافت

%  13 و 22 بين ما تتراوح بالدها اقتصاد في العربية المرأة مشاركة نسبة أن القاهرة، المصرية بالعاصمة

 .الحاضر الوقت في فقط

 األمر االقتصادية، بالحياة المرأة مشاركة يخص فيما جدا   ضئيلة نسبة تعتبر النسبة تلك أن خلف وأوضحت

 .فيه المتاحة اإلنتاجية الطاقة نصف المرأة تمثل والذى ، المجتمع لقدرات إهدارا يمثل الذي

 مساهمة لزيادة مختلفة قطاعات فى تنموية برامج بعدة العربية الدول ستدعم المتحدة األمم إن خلف وقالت

 .إضافية تفاصيل أي إعطاء أن دون العربي، اإلقتصاد في المرأة

 المجال في المرأة تمكين عدم جراء العربية الدول خسائر حول دقيقة تقديرات تعطي لم أنها ورغم

 .الصدد هذا في حصرها يمكن ال جمة خسائر تتكبد العربية الدول اقتصاديات إن قالت أنها إال القتصادي،ا



 الشرق منطقة دول إن الماضي  مايو فى قالت قد الجارد، كريستين الدولي النقد صندوق عام مدير وكانت

 العمل سوق دخول على المرأة شجعت أنها لو لالقتصاد تراكمي كناتج دوالر تريليون ستحقق كانت األوسط

 .الماضي العقد خالل بقوة

 كبير، بشكل واالقتصادية السياسية الحياة في المرأة مشاركة زيادة تستهدف المنظمة أن إلي خلف وأشارت

 .العالم في األقل زال ما السياسي القرار في العربية المرأة مشاركة معدل أن إلى منوهة

 بهدف 1553 أكتوبر في( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في للمرأة مركزا وأنشئ

 المساواة وتحقيق المرأة حقوق ضمان مجاالت في لإلسكوا، التنفيذية واألمانة األعضاء للبلدان الدعم تقديم

 .الوطنية والبرامج والقوانين والسياسات االستراتيجيات في المساواة مبدأ وادماج الجنسين، بين

 

 المرأة أوضاع تحديات لمواجهة جهودها كل تكرس العربية الجامعة:العربى

 اليوم السابع 

 لمواجهة جهدها كل   تكرس العربية الجامعة إن العربى نبيل الدكتور ةالعربي الدول لجامعة العام األمين قال

 إلتزاماتها وتجدد العربية، المنطقة في وتمكينها المرأة بأوضاع النهوض تواجه التي والعقبات التحديات

 حياة وضمان العربية، المنطقة في النساء أوضاع تحسين عن يثمر جهد كل في البناء المشترك بالعمل

 رفيع االجتماع أمام له كلمة في العربي ودعا. اإلنسانية حقوقهم بكامل فيها ينعمن لهم، وآمنة كريمة

 والمساواة العدالة نحو عاما عشرين بعد بكين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم) حول المستوى

 والمنظمات المعنية، والجهات الشركاء كافة/ اإلثنين/  اليوم القاهرة فنادق بأحد(  العربية المنطقة في للنساء

 للنهوض اعتمدناها التي البرامج وتنفيذ وضع أجل من الجهود لتضافر المدني والمجتمع والدولية، اإلقليمية

 قضايا تجاه الدولية اللتزاماتنا تأكيدا يمثل االجتماع هذا انعقاد أن كلمته في العربي وأوضح. المرأة بأوضاع

 المستويات، كافة على بأوضاعها والنهوض حمايتها أجل من المشتركة لتطلعاتنا وتجسيدا المرأة تمكين

 والطفولة، واألسرة المرأة بإدارة ممثلة العربية الدول جامعة بين المستمر والتعاون المشتركة للجهود وتتويج

 وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة

 التنفيذية العمل خطة" إعداد خالل من األخيرة الفترة في واضح بشكل تجلى الذي التعاون وهو المرأة

 العربي التقرير وتقديم إعداد في والتناغم ،"1520 بعد لما العربية للمرأة التنمية أجندة: القاهرة إلعالن

 ويطرح العربية، المرأة مسيرة في المضيئة النقاط على ويركز بالمصداقية ليتسم بكين عشرينية في الموحد

 المؤشرات خالل من وذلك العربية، المرأة مسيرة تعيق مازالت التي والقصور الخلل مناطق بوضوح

 وقال. عربية دولة وعشرين واحد في المرأة بشؤون المعنية الوطنية اآلليات تقارير أدرجتها التي والبيانات

 ولقد نقاش، محل التزال المتحدة األمم في الدولي المستوى على 1520 بعد لما المستدامة التنمية أولويات ان

 الجنسين بين والمساواة المرأة تمكين هدف إدراج في اإلقليمية المجموعات ضمن العربية المجموعة نجحت

 واقع رصد خالل من تحقيقه على الدولي المجتمع سيعمل هدف وهو األولويات هذه ضمن مستقل كهدف

 اجتماع أن وأكد. والعنف االستغالل أشكال كل من وحمايتها تمكينها أجل من فاعلة سياسات ورسم المرأة



 والتحديات واقعنا مع متسقا عربيا وموقفا نجاحا لنسجل الولي مزدوجة مهمة انجاز بهدف يأتي اليوم

 الخمس على وبالتركيز مضت عاما   عشرين خالل المرأة أوضاع بتقييم وذلك عليه، طرأت التي المستجدة

 لجنة إلى االجتماع هذا من ينطلق موحد عربي إقليمي تقرير إصدار على العمل وثانيا. األخيرة سنوات

 التقارير ضمن مناقشته ليتم القادم، مارس في والخمسين التاسعة دورتها خالل المتحدة باألمم المرأة وضع

 العامة الجمعية على سيعرض الذي المتحدة لألمم العام لألمين الشامل التقرير في لتضمينه تمهيدا اإلقليمية

 المؤتمر خالل 2990 عام"  بكين عمل ومنهاج إعالن"  تم على التأكيد العربي وأعاد. القادمة دورتها في

 لتحقيق عالميا   إطارا   شك ل بحيث 1555 عام خالل عليه التأكيد تم ما بالمرأة،وهو المعني الرابع العالمي

 والمنظمات والمدني الدولي والمجتمع الحكومات وحث والفتيات، النساء وتمكين الجنسين بين المساواة

 عشر االثنى الحاسمة االهتمام مجاالت في حياله تنفيذية إجراءات اتخاذ على الخاص والقطاع اإلقليمية

 وصنع السلطة واالقتصاد،ومواقف المسلح، والنزاع والعنف، والصحة، والتعليم، الفقر،: في والمتمثلة

 الي وأشار. الفتاة والطفلة والبيئة، واإلعالم، اإلنسان، وحقوق بالمرأة، للنهوض المؤسسية واآلليات القرار،

 بمنطقتنا تمر اليوم نجتمع نحن فبينما العربية، للمرأة األكبر التحدي مناطق تمثل زالت ما المجاالت هذه أن

 فالتغيرات واإلقليمي، العربي المستوى على الحديث التاريخ في جسامة األشد تكون قد عاتية عواصف

 للشعوب وآماال   أحالما   شهدت والتي األخيرة، السنوات في األرض على تجري التي الكبرى والتحوالت

 على وتراجعات عثرات أيضا   شهدت قد ومسارا ، ومنهجا   مبدءا   الكرامة وإرساء والمساواة بالتغيير العربية

 ممنهجا   عنفا   ويشيع والمساواة، التسامح مبادئ يقوض كاد وثقافيا   فكريا   وإرهابا   والحريات، الحقوق مستوى

 بالمعقدة االجتماع فيها يعقد التي الظروف العربي ووصف. واألطفال النساء خاصة وبصفة األبرياء ضد

 بظاللها وألقت تداعياتها وتداخلت آثارها تراكمت حيث األخير، العقد في المنطقة طالت التي والمتشابكة

 خالل األكبر الدور لعبن قد النساء أن على يختلف أن أحد يستطيع فال العربية، المرأة وبخاصة الجميع على

 أرضا   األوطان عن ليدافعن األولى الصفوف في والمتنوعة المتعددة وبأدوارهن وقفن فقد الفترة، هذه

،  الصعبة الظروف كل في وحكمة حنكة األكثر وكن والمستقبل، الغد أجل من باألبناء وضحين وهوية 

 وإرهابا عنفا تمارس التزال اإلسرائيلية االحتالل قوات ان العربي وقال. المنطقة بها تمر التي والعاتية

 بحقوق الخاصة الدولية وااللتزامات والمواثيق التعهدات كافة منتهكة فلسطين في والطفل المرأة ضد ممنهجا

 هجرت التي المرأة فهي يوم، بعد يوما   معاناتها تزداد سورية امرأة هناك زال وما أنه وأوضح. اإلنسان

 وتفقد ومأكل مأوى عن تبحث جديد صباح كل مع سوريه الجئة فهناك أسرتها، وتشتت األبناء وفقدت الوطن

 يطمئنها غد   في أمال   أو حولها، من الظلمة بانقشاع يبشر نور من بصيصا   ترى ال ومازالت يعود، لن طفال  

 من يأخذ جديدا ، فكريا   إرهابا   العربية الدول في النساء من أعداد تشهد كما. أحضانها إلى والولد البيت بعودة

ل األبرياء واألطفال النساء ضد والعنف القتل يمارس شعارا   الدين  أمام جميعا   يضعنا الذي األمر وهو. والعز 

 أننا من ثقة على فإنني بحق، والمقلق المؤلم المشهد هذا من وبالرغم وأنه األوضاع هذه لتغيير ؤوليتنامس

 متى أنه على دليل خير فهو العربية، المرأة تمكين أجل من انطلق الذي الدءوب العمل نكمل أن يمكن

 المشترك بالجهد العربي وأشاد. نيناومواط لبلداننا الكثير نحقق أن يمكن فإنه والمعرفة والعلم اإلرادة توفرت

 والتي إتباعها تم التي والمنهجية العربية، المنطقة في المرأة ألوضاع إقليمي تقرير إطالق أجل من ُبذل الذي

 جهة، من العربية الدول في المجتمعية الخصوصية مع تتواكب أن واستطاعت والتحليل، بالعمق اتسمت

 واحدة، رؤية خالل ومن والتناغم، والتطوير بالحداثة اتصف سياق في أخرى جهة من الدولية وااللتزامات



 االنجازات رصد على حرصت العربية الدول ان الي مشيرا للتنفيذ قابلة وتوصيات عليها متوافق ومفاهيم

 في خاصة وبصفة مستويات، عدة على عاما   عشرين بعد بكين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في الُمحرز والتقدم

 ووضع المساواة، تؤمن تشريعات استصدار خالل من وذلك المنهاج تضمنها التي االهتمام مجاالت

 إطارها في وتأسس العربية، الدول من العديد في بالفعل تنفيذها بدأ وقد المرأة بوضع ترتقي استراتيجيات

 البد بدأناه، الذي ريقللط واستكماال   أنه وأكد. المنطقة في دورها وتنامي المرأة بقضايا معنية وطنية آليات

 من طرأ ما مع ليتواكب المسار تطوير إطار في يتحقق، لم ما واستكمال تحقق، ما لدعم أولوية نعطي أن

 االشارة تجد. أخرى جهة من وممارسة، فكرا   الدولية والمستجدات جهة، من العربية المنطقة في تحوالت

 وهيئة العربية الدول وجامعة( االسكوا)  أسيا لغرب عيةواالجتما االقتصادية اللجنة تنظمه االجتماع أن الى

 . المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة االمم

 

الجامعة العربية تكرس جهودها لمواجهة تحديات النهوض بأوضاع : العربي

 المرأة

 األهرام

 لمواجهة جهدها جل   تكرس العربية الجامعة إن العربي نبيل الدكتور العربية الدول لجامعة العام األمين قال

 التزاماتها وتجدد العربية، المنطقة في وتمكينها المرأة بأوضاع النهوض تواجه التي توالعقبا التحديات

 حياة وضمان العربية، المنطقة في النساء أوضاع تحسين عن يثمر جهد كل في البناء المشترك بالعمل

 . اإلنسانية حقوقهم بكامل فيها ينعمن لهم، وآمنة كريمة

 إعالن تنفيذ في المحرز التقدم" حول المستوى رفيع االجتماع أمام االثنين، اليوم له كلمة في العربي ودعا

 القاهرة، فنادق بأحد" العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو عاما عشرين بعد بكين عمل ومنهاج

 لتضافر المدني والمجتمع والدولية، اإلقليمية والمنظمات المعنية، والجهات الشركاء كافة فبراير، 1 االثنين

 . المرأة بأوضاع للنهوض اعتمدناها التي البرامج وتنفيذ وضع أجل من الجهود

 

 المرأة تمكين قضايا تجاه الدولية اللتزاماتنا تأكيدا يمثل االجتماع هذا انعقاد أن كلمته في العربي وأوضح

 للجهود وتتويج المستويات، كافة على بأوضاعها والنهوض حمايتها أجل من المشتركة لتطلعاتنا وتجسيدا

 واللجنة والطفولة، واألسرة المرأة بإدارة ممثلة العربية الدول جامعة بين المستمر والتعاون المشتركة

 المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة ،"اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 إلعالن التنفيذية العمل خطة" إعداد خالل من األخيرة الفترة في واضح بشكل تجلى الذي التعاون وهو

 في الموحد العربي التقرير وتقديم إعداد في والتناغم ،"1520 بعد لما العربية للمرأة التنمية أجندة: القاهرة

 بوضوح ويطرح العربية، المرأة مسيرة في المضيئة النقاط على ويركز بالمصداقية ليتسم بكين عشرينية



 التي والبيانات المؤشرات خالل من وذلك العربية، المرأة مسيرة تعيق مازالت التي والقصور الخلل مناطق

 . عربية دولة وعشرين واحد في المرأة بشؤون المعنية الوطنية اآلليات تقارير أدرجتها

 محل تزال ال المتحدة األمم في الدولي المستوى على 1520 بعد لما المستدامة التنمية أولويات إن وقال

 والمساواة المرأة تمكين هدف إدراج في اإلقليمية المجموعات ضمن العربية المجموعة نجحت ولقد نقاش،

 خالل من تحقيقه على الدولي المجتمع سيعمل هدف وهو األولويات هذه ضمن مستقل كهدف الجنسين بين

 .والعنف االستغالل أشكال كل من وحمايتها تمكينها أجل من فاعلة سياسات ورسم المرأة واقع رصد

 

 عربية دولة 20 في بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة مؤشرات بتقرير يشيد العربي

 أخبار اليوم

 الهيئة وبيانات مؤشرات بشأن الموحد العربي بالتقرير العربية للجامعة العام األمين العربي نبيل.د أشاد

 .عربية دولة ١٢ في بالمرأة المعنية الوطنية

 إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي للمؤتمر االفتتاحية الجلسة خالل - العربي وقال

 المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو عاما 15 بعد الجنسين بين المساواة لتحقيق بكين عمل ومنهاج

 ضمن المرأة تمكين بند إدراج في أخري إقليمية مجموعات ضمن نجحت العربية المجموعة إن - العربية

 على ونعمل المرأة أوضاع ونقيم موحدا عربيا موقفا لنسجل نجتمع أننا إلي مشيرا الجديدة، التنمية أهداف

 .المتحدة األمم عام سكرتير على لعرضه تمهيدا   اإلقليمية التقارير ضمن لمناقشته موحد إقليمي تقرير إصدار

 التي الكبرى التحوالت ظل في العربية المرأة وضع تحسين اجل من لعمله الكثير هناك تزال ال أنه وأضاف

 .المرأة وخاصة األبرياء ضد عنف من صاحبها وما العربية المنطقة تشهدها

 

 الفتا ، وهوية أرضا األوطان عن ودافعوا التحول فترة خالل األكبر الدور لعبن النساء إلى العربي وأشار

 باإلضافة الالجئة، السورية المرأة معاناة عن فضال الفلسطينيين، والطفل المرأة ضد اإلسرائيلي العنف إلي

 الذي العمل إتمام من التمكن في ثقته عن معربا ، الفكري اإلرهاب من العرب النساء بعض تعاينه ما إلي

 .العربية المرأة لتمكين انطلق

 في تقدير محل هو العربية، المرأة أوضاع حول عربي إقليمي تقرير إلطالق المبذول الجهد أن وأوضح

 اجل من وطنية آلية إطاره في تأسس ما وهو المساواة، وتحقيق المرأة لتمكين بكين منهاج تنفيذ ليإ الطريق

 العربية، المنطقة في المرأة بأوضاع النهوض عقبات على للتغلب العربية الجامعة بجهود منوها ، التنفيذ

 أوضاع تحسين أجل من الجهود لهذه االنضمام إلي الخاص والقطاع المدني والمجتمع الحكومات داعيا

 .المرأة



 على للحصول المتحدة األمم تنظمها التي" اجلها من هو" لحملة انضمامه العربية الجامعة عام أمين وأعلن

 . المرأة لدعم العالم في رجل مليون توقيع

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة خلف ريما قالت جانبها، من

 بقضايا مختصة وطنية مؤسسية آليات تشكيل وفي والصحة التعليم في تحققت كثيرة إنجازات إن اإليسكوا،

 .والتحديات المصاعب رغم الوطني العمل أجندة على وإبقائها المرأة

 والبطالة والتهميش والتمييز الفقر من تعاني عربيات نساء تزال وال طويال زال ما الدرب أن وأضافت

 العنف عن فضال العالم، من أخري بمناطق بالمقارنة القرار وصنع اإلنتاج عجلة في مشاركتها وضعف

 .والعراق سوريا في عربي بلد من أكثر في والنزاعات الحروب في أو الفلسطينية األراضي في سواء

 لمساواة بالنسبة المحرز التقدم لتقييم المرأة لجنة اجتماع في المقبل مارس في سيجتمع العالم إن خلف وقالت

 .المرأة وتمكين

 األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو فومزيلي نوهت ، بدورها

 البلدان في المرأة أوضاع تحسن مدي تقييم بشأن وطنية تقارير بإعداد عربية دولة ١٢ بقيام للمرأة المتحدة

 . العربية

 العربية المنطقة في وجدنا أننا حيث األطراف، جهود تضافر إلى وتحتاج قائمة تزال ال التحديات إن قالت و

 تحقيقه تم الذي بالنجاح منوهة نجاحات، إلي اإلخفاقات تغيير في يسهم الذاتي والتقييم وإخفاقات، نجاحات

 البرلمان في المرأة تمثيل زاد اكم... العربي العالم في والثورات السياسي الحراك في المرأة مشاركة في

 ظلت وإن المحلية والمجالس البرلمان في للمرأة حصة مصر وضعت كما.. وتونس الجزائر في والحكومات

 .األخرى العالم بمناطق بالمقارنة أقل العربية للمرأة التمثيل نسب

 ٩ وأدرجت الجنسي التحرش لمحاربة جديد قانون مصر إصدار عن فضال أنه"  نغكوكا مالمبو وأضافت

 نزال ال ولكن ، االقتصادية األنشطة في الريفية المرأة وإدراج االقتصادية سياساتها في المرأة عربية دول

 للتعليم المرأة وصول وضمان األمية ومحو والتعليم والطفل المرأة صحة قطاع في نجاحات إلي نحتاج

 فيما األقل هي العربية المنطقة أن حيث ، العمل سوق في المرأة مشاركة وزيادة المرأة ضد العنف وإنهاء

 .االقتصادية الحياة في المرأة بمشاركة يتعلق

 وإنشاء اقتصاديات الريفية خاصة المرأة تمكين لدعم إجراءات اتخذت دولة ٢١ هناك أن إلى وأشارت

 ضد التمييز أشكال كل إنهاء اتفاقية إلى انضمت عربية دول عدة هناك أن حيث االجتماعي لألمان شبكات

 . المرأة

 األساس هو المرأة حقوق تأمين أن إلي مشيرة ، المرأة حقوق علي التطرف أثر من نغكوكا مالمبو وحذرت

 من المأمول والتغيير التقدم وإحراز المرأة لتمكين بكين منهاج لتنفيذ الموارد توفير إلي داعية صامد، لمجتمع

 . المقبلة األجيال أجل



 العربية، بالمرأة تليق كريمة حرة حياة إلي تتطلع العربية المواطنة إن األشقر نضال الفنانة قالت ، جهتها من

 بشكل العربي واإلنسان العربية المرأة تعانيها التي والمعاناة والفقر األم من الحد أجل من العمل إلى داعية

 . عام

 السبي حد إلي وصلت صعوبات من تعانيه وما العربية المرأة وإقصاء تهميش إزاء أسفها عن وأعربت

 من مزيد إلى إال بنا يؤدي وال ومجتمعاتنا ثقافتنا معدن من ليس ذلك كل أن مضيفة الذل، من والكثير

 . االنحطاط

 

 بالعدالة الجميع فيه يتمتع مستقبل بناء أجل من وطنها بقضايا المرأة إلتزام األشقر نضال الفنانة وأكدت

 . االلتزام هذا مع نتجاوب أن وعلينا األفضل، إلي بالتغيير ملتزمة أنها والمساواة،كما

 . العربي العالم وشهيدات شهداء على حدادا دقيقة االفتتاحية الجلسة بداية في المؤتمر في المشاركون ووقف

 األمم وهيئة" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كل المؤتمر وينظم

 المؤتمر تنظيم دعم في ويسهم العربية، الدول جامعة و المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 .للسكان المتحدة األمم صندوق منها أخرى لمنظمات

 

 20 فى بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة مؤشرات حول الموحد بالتقرير يشيد العربي

 عربية دولة

 الرأي للشعب

 

 وبيانات مؤشرات بشأن الموحد العربي بالتقرير  العربية للجامعة العام األمين العربي نبيل الدكتور أشاد

  . عربية دولة 12 في   بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة

 إعالن تنفيذ في  المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي للمؤتمر االفتتاحية الجلسة خالل - العربي وقال

 المنطقة في للنساء والمساواة العدالة  نحو عاما 15 بعد الجنسين بين المساواة لتحقيق بكين عمل ومنهاج

 ضمن المرأة تمكين بند إدراج في أخري إقليمية مجموعات  ضمن نجحت العربية المجموعة إن - العربية

 على ونعمل المرأة أوضاع ونقيم موحدا عربيا موقفا لنسجل نجتمع أننا إلي  مشيرا, الجديدة التنمية أهداف

  األمم سكرتيرعام على لعرضه تمهيدا   اإلقليمية التقارير ضمن لمناقشته موحد إقليمي  تقرير إصدار

 .  المتحدة



 التي الكبري التحوالت ظل في العربية المرأة وضع تحسين اجل من لعمله الكثير هناك تزال ال أنه وأضاف

  . المرأة وخاصة األبرياء ضد عنف من صاحبها وما العربية المنطقة تشهدها

 الفتا,  وهوية أرضا  األوطان عن ودافعوا التحول فترة خالل األكبر الدور لعبن النساء إلى  العربي وأشار

 باإلضافة, الالجئة السورية المرأة معاناة  عن فضال, الفلسطينيين والطفل المرأة ضد اإلسرائيلي العنف إلي

 الذي العمل إتمام من التمكن فب ثقته ن معربا,  الفكري  اإلرهاب من العرب النساء بعض تعاينه ما إلي

  . العربية المرأة لتمكين انطلق

 في تقدير  محل هو, العربية المرأة أوضاع حول عربي إقليمي تقرير إلطالق المبذول الجهد أن وأوضح

 اجل من وطنية آلية إطاره في  تأسس ما وهو, المساواة وتحقيق المرأة لتمكين بكين منهاج تنفيذ إلي الطريق

, العربية المنطقة في المرأة بأوضاع النهوض عقبات  على للتغلب العربية الجامعة بجهود منوها,  التنفيذ

 أوضاع تحسين أجل من الجهود لهذه االنضمام إلي الخاص والقطاع  المدني والمجتمع الحكومات داعيا

  . المرأة

 على للحصول  المتحدة األمم تنظمها التي" اجلها من هو" لحملة انضمامه العربية الجامعة عام أمين وأعلن

 .      المرأة لدعم العالم في رجل مليون توقيع

 آسيا لغربي  واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة خلف ريما قالت, جانبها من

 بقضايا مختصة وطنية مؤسسية آليات  تشكيل وفي والصحة التعليم في تحققت كثيرة إنجازات إن, اإليسكوا

  . والتحديات  المصاعب رغم الوطني العمل أجندة على وإبقائها المرأة

 والبطالة  والتهميش والتمييز الفقر من تعاني عربيات نساء تزال وال طويال زال ما الدرب أن وأضافت

 العنف عن فضال, العالم  من أخري بمناطق بالمقارنة القرار وصنع اإلنتاج عجلة في مشاركتها فوضع

  . والعراق سوريا في عربي بلد من  أكثر في والنزاعات الحروب في أو الفلسطينية األراضي في سواء

 لمساواة بالنسبة  المحرز التقدم لتقييم المرأة لجنة اجتماع في المقبل مارس في سيجتمع العالم إن خلف وقالت

 . المرأة وتمكين

  

 األمم لهيئة التنفيذية  والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة, نغكوكا مالمبو فومزيلي  نوهت,  بدورها

 البلدان في المرأة أوضاع تحسن مدي تقييم بشأن  وطنية تقارير بإعداد عربية دولة 12 بقيام للمرأة المتحدة

  .  العربية

 العربية المنطقة في  وجدنا أننا حيث, األطراف جهود تضافر إلى وتحتاج قائمة تزال ال التحديات إن قالت و

 تحقيقه تم الذى  بالنجاح منوهة, نجاحات  إلي اإلخفاقات تغيير في يسهم الذاتي والتقييم, وإخفاقات نجاحات

 البرلمان في المرأة تمثيل زاد كما... العربي العالم في  والثورات السياسي الحراك في المرأة مشاركة في

 وإن المحلية والمجالس البرلمان في للمرأة حصة مصر وضعت كما.. وتونس  الجزائر في والحكومات

  . االخري العالم بمناطق بالمقارنة أقل العربية للمرأة  التمثيل نسب ظلت



 9  وأدرجت الجنسي التحرش لمحاربة جديد قانون مصر إصدار عن فضال أنه"  نغكوكا مالمبو وأضافت

 نزال ال ولكن,  االقتصادية  األنشطة في الريفية المرأة وإدراج االقتصادية سياساتها في المرأة عربية دول

 للتعليم المرأة وصول وضمان األمية ومحو  والتعليم والطفل المرأة صحة قطاع في نجاحات إلي نحتاج

 فيما األقل هي العربية المنطقة أن حيث,  العمل سوق في المرأة  مشاركة وزيادة المرأة ضد العنف وإنهاء

  . االقتصادية الحياة في  المرأة بمشاركة يتعلق

 وإنشاء  اقتصاديات الريفية خاصة المرأة تمكين لدعم إجراءات اتخذت دولة 21 هناك أن إلى وأشارت

 ضد التمييز أشكال كل  إنهاء اتفاقية الى انضمت ربيةع دول عدة هناك أن حيث االجتماعي لألمان شبكات

 .  المرأة

 هو  المرأة حقوق تأمين أن إلي مشيرة,  المرأة حقوق علي التطرف أثر من نغكوكا مالمبو  وحذرت

 والتغيير التقدم وإحراز  المرأة لتمكين بكين منهاج لتنفيذ الموارد توفير إلي داعية, صامد لمجتمع األساس

  .  المقبلة األجيال أجل من المأمول

 بالمرأة تليق  كريمة حرة حياة إلي تتطلع العربية المواطنة إن األشقر نضال الفنانة قالت,  جهتها من

 واإلنسان العربية المرأة تعانيها  التي والمعاناة والفقر األم من الحد أجل من العمل إلى داعية, العربية

  .  عام بشكل العربي

 السبي حد  إلي وصلت صعوبات من تعانيه وما العربية المرأة وإقصاء تهميش إزاء أسفها عن وأعربت

 من مزيد إلى إال بنا  يؤدي وال ومجتمعاتنا ثقافتنا معدن من ليس ذلك كل أن مضيفة, الذل من والكثير

 .  االنحطاط

 بالعدالة الجميع  فيه يتمتع مستقبل بناء أجل من وطنها بقضايا المرأة إلتزام األشقر نضال الفنانة وأكدت

  .     االلتزام هذا مع  نتجاوب أن وعلينا, األفضل إلي بالتغيير ملتزمة أنها كما,والمساواة

 .   العربي العالم  وشهيدات شهداء على حدادا دقيقة االفتتاحية الجلسة بداية في المؤتمر في المشاركون ووقف

  

 األمم وهيئة(  اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كل المؤتمر وينظم

 المؤتمر تنظيم دعم في ويسهم,  العربية الدول جامعة و, المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 .للسكان المتحدة األمم صندوق منها أخرى لمنظمات

 

 المرأة حول الموحد العربي بالتقرير يشيد العربي

 المراقب



 وبيانات مؤشرات بشأن الموحد العربي بالتقرير العربية للجامعة العام األمين العربي، نبيل الدكتور أشاد

 .عربية دولة12 في بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة

 إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي للمؤتمر االفتتاحية الجلسة خالل العربي وقال

 المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو عاما 15 بعد الجنسين بين المساواة لتحقيق بكين عمل ومنهاج

 ضمن المرأة تمكين بند إدراج في أخرى إقليمية مجموعات ضمن نجحت العربية المجموعة إن: العربية

 على ونعمل المرأة أوضاع ونقيم موحدا عربيا موقفا لنسجل نجتمع أننا إلى مشيرا الجديدة، التنمية أهداف

ا اإلقليمية التقارير ضمن لمناقشته موحد إقليمي تقرير إصدار  . المتحدة األمم سكرتيرعام على لعرضه تمهيد 

 التي الكبرى التحوالت ظل في العربية المرأة وضع تحسين أجل من لعمله الكثير هناك تزال ال أنه وأضاف

 .المرأة وخاصة األبرياء ضد عنف من صاحبها وما العربية المنطقة تشهدها

 إلى الفتا وهوية، أرضا األوطان عن ودافعوا التحول فترة خالل األكبر الدور لعبن النساء إلى العربي وأشار

 ما إلى إضافة الالجئة، السورية المرأة معاناة عن فضال الفلسطينيين، والطفل المرأة ضد اإلسرائيلي العنف

 انطلق الذي العمل إتمام من التمكن فب ثقته ن معربا الفكري، اإلرهاب من العرب النساء بعض تعاينه

 .العربية المرأة لتمكين

 في تقدير محل هو العربية، المرأة أوضاع حول عربي إقليمي تقرير إلطالق المبذول الجهد أن وأوضح

 أجل من وطنية آلية إطاره في تأسس ما وهو المساواة، وتحقيق المرأة لتمكين بكين منهاج تنفيذ إلى الطريق

 العربية، المنطقة في المرأة بأوضاع النهوض عقبات على للتغلب العربية الجامعة بجهود منوها التنفيذ،

 أوضاع تحسين أجل من الجهود لهذه االنضمام إلى الخاص والقطاع المدني والمجتمع الحكومات داعيا

 .المرأة

 على للحصول المتحدة األمم تنظمها التي" أجلها من هو" لحملة انضمامه العربية الجامعة عام أمين وأعلن

 . المرأة لدعم العالم في رجل مليون توقيع

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة خلف ريما قالت جانبها، من

 بقضايا مختصة وطنية مؤسسية آليات تشكيل وفي والصحة التعليم في تحققت كثيرة إنجازات إن: اإليسكوا

 .والتحديات المصاعب رغم الوطني العمل أجندة على وإبقائها المرأة

 والبطالة والتهميش والتمييز الفقر من تعاني عربيات نساء تزال وال طويال زال ما الدرب أن وأضافت

 العنف عن فضال العالم، من أخرى بمناطق بالمقارنة القرار وصنع اإلنتاج عجلة في مشاركتها وضعف

 .والعراق سوريا في عربي بلد من أكثر في والنزاعات الحروب في أو الفلسطينية األراضي في سواء

 لمساواة بالنسبة المحرز التقدم لتقييم المرأة لجنة اجتماع في المقبل مارس في سيجتمع العالم إن: خلف وقالت

 .المرأة وتمكين



 األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو فومزيلي نوهت بدورها،

 البلدان في المرأة أوضاع تحسن مدي تقييم بشأن وطنية تقارير بإعداد عربية دولة 12 بقيام للمرأة المتحدة

 . العربية

 العربية المنطقة في وجدنا أننا حيث األطراف، جهود تضافر إلى وتحتاج قائمة تزال ال التحديات إن: قالت و

 تحقيقه تم الذي بالنجاح منوهة نجاحات، إلى اإلخفاقات تغيير في يسهم الذاتي والتقييم وإخفاقات، نجاحات

 البرلمان في المرأة تمثيل زاد كما العربي، العالم في والثورات السياسي الحراك في المرأة مشاركة في

 ظلت وإن المحلية والمجالس البرلمان في للمرأة حصة مصر وضعت كما..وتونس الجزائر في والحكومات

 .االخري العالم بمناطق بالمقارنة أقل العربية للمرأة التمثيل نسب

 9 وأدرجت الجنسي التحرش لمحاربة جديد قانون مصر إصدار عن فضال أنه"  نغكوكا مالمبو وأضافت

 نزال ال ولكن االقتصادية، األنشطة في الريفية المرأة وإدراج االقتصادية سياساتها في المرأة عربية دول

 للتعليم المرأة وصول وضمان األمية ومحو والتعليم والطفل المرأة صحة قطاع في نجاحات إلى نحتاج

 فيما األقل هى العربية المنطقة أن حيث العمل، سوق في المرأة مشاركة وزيادة المرأة ضد العنف وإنهاء

 .االقتصادية الحياة في المرأة بمشاركة يتعلق

 وإنشاء اقتصاديات الريفية خاصة المرأة تمكين لدعم إجراءات اتخذت دولة 21 هناك أن إلى وأشارت

 ضد التمييز أشكال كل إنهاء اتفاقية إلى انضمت عربية دول عدة هناك أن حيث االجتماعي لألمان شبكات

 . المرأة

 األساس هو المرأة حقوق تأمين أن إلى مشيرة المرأة، حقوق على التطرف أثر من نغكوكا مالمبو وحذرت

 من المأمول والتغيير التقدم وإحراز المرأة لتمكين بكين منهاج لتنفيذ الموارد توفير إلى داعية صامد، لمجتمع

 . المقبلة األجيال أجل

 العربية، بالمرأة تليق كريمة حرة حياة إلى تتطلع العربية المواطنة نإ األشقر نضال الفنانة قالت جهتها، من

 بشكل العربي واإلنسان العربية المرأة تعانيها التي والمعاناة والفقر األم من الحد أجل من العمل إلى داعية

 . عام

 السبي حد إلى وصلت صعوبات من تعانيه وما العربية المرأة وإقصاء تهميش إزاء أسفها عن وأعربت

 من مزيد إلى إال بنا يؤدي وال ومجتمعاتنا ثقافتنا معدن من ليس ذلك كل أن مضيفة الذل، من والكثير

 . االنحطاط

 بالعدالة الجميع فيه يتمتع مستقبل بناء أجل من وطنها بقضايا المرأة إلتزام األشقر نضال الفنانة وأكدت

 . االلتزام هذا مع نتجاوب أن وعلينا األفضل، إلى بالتغيير ملتزمة أنها والمساواة،كما

 . العربي العالم وشهيدات شهداء على حدادا دقيقة االفتتاحية الجلسة بداية في المؤتمر في المشاركون ووقف



 األمم وهيئة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كل المؤتمر وينظم

 المؤتمر تنظيم دعم في ويسهم العربية، الدول وجامعة المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 .للسكان المتحدة األمم صندوق منها أخرى لمنظمات

 

 عربية دولة 20 في بالمرأة المعنية الوطنية الهيئة مؤشرات بتقرير يشيد العربي

 وادي مصر

 الهيئة وبيانات مؤشرات بشأن الموحد العربي لتقريربا العربية للجامعة العام األمين العربي نبيل.د أشاد

 .عربية دولة ١٢ في بالمرأة المعنية الوطنية

 إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي للمؤتمر االفتتاحية الجلسة خالل - العربي وقال

 المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو عاما 15 بعد الجنسين بين المساواة لتحقيق بكين عمل ومنهاج

 ضمن المرأة تمكين بند إدراج في أخري إقليمية مجموعات ضمن نجحت العربية المجموعة إن - العربية

 على ونعمل المرأة أوضاع ونقيم موحدا عربيا موقفا لنسجل نجتمع أننا إلي مشيرا الجديدة، التنمية أهداف

 . المتحدة األمم عام سكرتير على لعرضه تمهيدا   اإلقليمية التقارير ضمن لمناقشته موحد إقليمي تقرير إصدار

 التي الكبرى التحوالت ظل في العربية المرأة وضع تحسين اجل من لعمله الكثير هناك تزال ال أنه وأضاف

 .المرأة وخاصة األبرياء ضد عنف من صاحبها وما العربية المنطقة تشهدها

 الفتا ، وهوية أرضا األوطان عن ودافعوا التحول فترة خالل األكبر الدور لعبن النساء إلى العربي وأشار

 باإلضافة الالجئة، السورية المرأة معاناة عن فضال الفلسطينيين، والطفل المرأة ضد اإلسرائيلي العنف إلي

 الذي العمل إتمام من التمكن في ثقته عن معربا ، الفكري اإلرهاب من العرب النساء بعض تعاينه ما إلي

 .العربية المرأة لتمكين انطلق

 في تقدير محل هو العربية، المرأة أوضاع حول عربي إقليمي تقرير إلطالق المبذول الجهد أن وأوضح

 اجل من وطنية آلية إطاره في تأسس ما وهو المساواة، وتحقيق المرأة لتمكين بكين منهاج تنفيذ إلي الطريق

 العربية، المنطقة في المرأة بأوضاع النهوض عقبات على للتغلب العربية الجامعة بجهود منوها ، التنفيذ

 أوضاع تحسين أجل من الجهود لهذه االنضمام إلي الخاص والقطاع المدني والمجتمع الحكومات داعيا

 .المرأة

 على للحصول المتحدة األمم تنظمها التي" اجلها من هو" لحملة انضمامه العربية الجامعة عام أمين وأعلن

 . المرأة لدعم العالم في رجل مليون توقيع

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة خلف ريما قالت جانبها، من

 بقضايا مختصة وطنية مؤسسية آليات تشكيل وفي والصحة التعليم في تحققت كثيرة إنجازات إن اإليسكوا،

 .والتحديات المصاعب رغم الوطني العمل أجندة على وإبقائها المرأة



 والبطالة والتهميش والتمييز الفقر من تعاني عربيات نساء تزال وال طويال زال ما الدرب أن وأضافت

 العنف عن فضال العالم، من أخري بمناطق بالمقارنة القرار وصنع اإلنتاج عجلة في مشاركتها وضعف

 .والعراق سوريا في عربي بلد من أكثر في والنزاعات الحروب في أو الفلسطينية األراضي في سواء

 لمساواة بالنسبة المحرز التقدم لتقييم المرأة لجنة اجتماع في المقبل مارس في سيجتمع العالم إن خلف وقالت

 .المرأة وتمكين

 األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو فومزيلي نوهت ، بدورها

 البلدان في المرأة أوضاع تحسن مدي تقييم بشأن وطنية تقارير بإعداد عربية دولة ١٢ بقيام للمرأة المتحدة

 . العربية

 العربية المنطقة في وجدنا أننا حيث األطراف، جهود تضافر إلى وتحتاج قائمة تزال ال التحديات إن قالت و

 تحقيقه تم الذي بالنجاح منوهة نجاحات، إلي اإلخفاقات تغيير في يسهم الذاتي والتقييم وإخفاقات، نجاحات

 البرلمان في المرأة تمثيل زاد كما... العربي العالم في والثورات السياسي الحراك في المرأة مشاركة في

 لتظ وإن المحلية والمجالس البرلمان في للمرأة حصة مصر وضعت كما.. وتونس الجزائر في والحكومات

 .األخرى العالم بمناطق بالمقارنة أقل العربية للمرأة التمثيل نسب

 ٩ وأدرجت الجنسي التحرش لمحاربة جديد قانون مصر إصدار عن فضال أنه"  نغكوكا مالمبو وأضافت

 نزال ال ولكن ، االقتصادية األنشطة في الريفية المرأة وإدراج االقتصادية سياساتها في المرأة عربية دول

 للتعليم المرأة وصول وضمان األمية ومحو والتعليم والطفل المرأة صحة قطاع في نجاحات إلي نحتاج

 فيما األقل هي العربية المنطقة أن حيث ، العمل سوق في المرأة مشاركة وزيادة المرأة ضد العنف وإنهاء

 .االقتصادية الحياة في المرأة بمشاركة يتعلق

 وإنشاء اقتصاديات الريفية خاصة المرأة تمكين لدعم إجراءات اتخذت دولة ٢١ هناك أن إلى وأشارت

 ضد التمييز أشكال كل إنهاء اتفاقية إلى انضمت عربية دول عدة هناك أن حيث االجتماعي لألمان شبكات

 . المرأة

 األساس هو المرأة حقوق تأمين أن إلي مشيرة ، المرأة حقوق علي التطرف أثر من نغكوكا مالمبو وحذرت

 من المأمول والتغيير التقدم وإحراز المرأة لتمكين بكين منهاج لتنفيذ الموارد توفير إلي داعية صامد، لمجتمع

 . المقبلة األجيال أجل

 العربية، بالمرأة تليق كريمة حرة حياة إلي تتطلع العربية المواطنة إن األشقر نضال الفنانة قالت ، جهتها من

 بشكل العربي واإلنسان العربية المرأة تعانيها التي والمعاناة والفقر األم من الحد أجل من العمل إلى داعية

 . عام

 السبي حد إلي وصلت صعوبات من تعانيه وما العربية المرأة وإقصاء تهميش إزاء أسفها عن وأعربت

 من مزيد إلى إال بنا يؤدي وال ومجتمعاتنا ثقافتنا معدن من ليس ذلك كل أن مضيفة الذل، من والكثير

 . االنحطاط



 بالعدالة الجميع فيه يتمتع مستقبل بناء أجل من وطنها بقضايا المرأة إلتزام األشقر نضال الفنانة وأكدت

 . االلتزام هذا مع نتجاوب أن وعلينا األفضل، إلي بالتغيير ملتزمة أنها والمساواة،كما

 . العربي العالم وشهيدات شهداء على حدادا دقيقة االفتتاحية الجلسة بداية في المؤتمر في المشاركون ووقف

 األمم وهيئة" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كل المؤتمر وينظم

 المؤتمر تنظيم دعم في ويسهم العربية، الدول جامعة و المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 .للسكان المتحدة األمم وقصند منها أخرى لمنظمات

 

 

 

 

 


