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بسم اهللا الرحمن الرحیم 

حضرة السیدة رئیسة المؤتمر 

السادة حضرات السیدات و 

انطلقنا فیه منذ حوالي نلتقي الیوم بمملكة البحرین الشقیقة لمواصلة الجهد المشترك الذي
أوضاع المرأة العربیة، ودعم مسیرة التقدم والمناعة بأقطارنا. النهوض ب، من أجل ست سنوات

شیخة سبیكة بنت إبراهیم إلى سمو الألتوجه بالشكر الجزیل والتقدیر الكبیرنتهز هذه المناسبةأو 
حرصها لس األعلى لمنظمة المرأة العربیة، على رعایتها السخیة لمؤتمرنا، و رئیسة المجآل خلیفة

أعضاء اللجنة أسباب النجاح ألعماله. كما أتوجه بالتحیة الحارة إلى سائرالكریم على توفیر كل
، لما بذلوه من جهود قیمة في إعداد هذا اللقاء الممیز للمرأة العربیة. التحضیریة للمؤتمر

السادة حضرات السیدات و 

رة ، ریخ المرأة العربیة المعاصلقد شكل إحداث منظمة المرأة العربیة عالمة مضیئة في تا
مشترك االرتقاء بآلیات العمل الومحطة بارزة في تكریس التعاون والتضامن بین النساء العربیات و 

ست منظمة المرأة العربیة تحت شعار "ل انعقاد المؤتمر األول لثمبینهن إلى أفضل المراتب. وی
شجعة في اتجاه م، بادرة محمودة و "بعد القمة األولى للمرأة العربیة: اإلنجازات والتحدیاتسنوات 
بة المتغیرات العالمیة ، بما یمكننا من مواكأنشطتناتطویر عزمنا جمیعًا على توحید جهودنا و تأكید 

ى شعوبنا بكل ما یلزم من شجاعة ونجاعة. وٕان التعامل مع الرهانات المطروحة علالمتسارعة، و 
ات المنتدیات الفكریة صیأعمال المؤتمر على تقویم انجازات دولنا في مجال تنفیذ تو تركیز جدول 

السیاسة سیسهم الشك في احتضان أحدها حول موضوع المرأة و التي نالت تونس شرف السابقة، و 
استغاللها االستغالل األمثل في استشراف المستقبل.تائج اإلیجابیة لهذه المرحلة، و توظیف الن

نعمق الوعي بالقضایا ، ما بهت الصادرة عن المنتدیات الثمانیةالمقترحاولنا في التوصیات و 
مؤهالت المرأة العربیة، وصیانة كرامتها، وتأمین حقوقها وتحریرها من ذات األولویة في تنمیة 

شؤون األسرة توفیر الظروف المناسبة لكي تؤدي دورها في تصریف مظاهر التمییز والتهمیش، و 
اقتدار. والمجتمع بكل وعي و 

، على النهوضیةبإرادة قو لموقر، لنعمل جمیعًا و لیوم في إطار هذا المؤتمر انحن نجتمع او 
رب التنمیة نتقدم بها أشواطًا جدیدة على دبمجتمعاتنا على قاعدة العدالة والتضامن والتسامح، و 

منظمة بعد ثالث سنوات من ٕاذ نعبر عن إكبارنا لما تمیز به عمل الالشاملة المستدیمة. و 
ارتیاح ما تم تنفیذه ، فإننا نسجل بلمشاریع المبرمجةابرة في إنجاز االمثتأسیسها، من روح الجد و 

مجال ٕاسناد أول جائزة في من مخططات ومقررات بشأن الدراسات والبحوث والتكوین والتدریب، و 



في تحسین ، بما أسهماإلعالم حول المرأة العربیة، وٕارساء قواعد خاصة للبیانات والمعلومات
و بإمكانیاتها. ترسیخ الثقة بها صورة المرأة العربیة و 

، بأن على یقیننا الیوم إلى تأكید هذا التمشي وتنویعه وٕاثرائه. ونحنٕان الواجب یدعو و 
حققان إال إذا اعتبرنا حقوق تال یتیسیر اندماجها في التنمیةتعزیز مكانة المرأة في المجتمع و 

ر العقلیات وتطویر یحرصنا على تغیمن حقوق المواطنة وحقوق اإلنسان، و المرأة جزءًا ال یتجزأ 
مختلف مواطن العمل واإلنتاجالمرأة فيالمواقف والسلوكیات، وٕارساء شراكة حقیقیة بین الرجل و 

ا في ظل برامجهه التوجهات في كامل اختیاراتها و قد دأبت تونس على ترسیخ هذو والنشاط . 
التحدیث ل التنویر والتطویر و وسلوكها سبی،تمسكها بثوابتها الوطنیة، الدینیة والثقافیة واالجتماعیة

، حتى أصبحت الیوم ادى به أعالم الحركة اإلصالحیة وكرسه الزعماء والقادة السیاسیونالذي ن
ال الشخصیة إلى ، إذ تم االرتقاء بمجلة األحو ن القیم الوطنیة الثابتة في تونسحقوق المرأة م

ك األسرة واستقرارها، وتعزز الروابط ي تدعم تماسالتشریعات التمرتبة الدستور، وتوالت القرارات و 
هو ما قدرات المرأة البدنیة والصحیة والفكریة والمهنیة في جمیع المیادین. و تنهض ببین أفرادها، و 

ساعدها على تقلد أعلى أمام المرأة في قطاعات التربیة والتكوین والتعلیم، و فتح المجال رحبًا 
ة ، حتى ارتفعت الیوم في تونس نسبیة والجمعیاتیةوأرفع المسؤولیات اإلداریة والسیاسالمناصب

% ، و 99سنة إلى 16و 6الفتیات ممن تتراوح أعمارهم بین و التمدرس بالتساوي بین الفتیان 
نسبة النساء من األساتذة العاملین بهذا %، و 59ات بقطاع التعلیم العالي بلغت نسبة الطالب

. 27.6% وفي المجالس البلدیة 22.7ة النساء في مجلس النواب % كما بلغت نسب40القطاع 
نسبة انخراطها في النشاط و % ،26.6ووصلت نسبة مشاركة المرأة في الحیاة االقتصادیة إلى 

%. 42الجمعیاتي إلى 

سهم بتجربتها ، على أن تالحالیة للمجلس التنفیذي للمنظمةتحرص بالدنا من خالل رئاستها و 
، في سائر مكونات النسیج الجمعیاتي والمجتمع المدني بأقطارنابالتعاون معال، و الثریة في المج

ٕاثبات قدراتهاة على الدوام عنصر إفادة وٕاضافة، قادرة على تأكید كفاءتها و أن تكون المرأة العربی
إذا نحن نعتقد أن أوضاع مجتمعاتنا ال تستقیم إالفي كل ما یوكل إلیها من أعمال وأدوار. و 

المرأة النماء في أقطارنا ال تتقدم إال إذا كانت أن مسیرة التقدم و ، و امت فیها أوضاع المرأةاستق
ؤولیات لكي نستشرف هو ما یحملنا الیوم المزید من المسأساسیًا في دفعها ودعمها. و اطرفً 

دیث جهد جماعي ینبغي أن التح، ألن التطویر و أنشطتنامجاالت أوسع ومناهج أفضل لمشاریعنا و 
رؤى جدیدة. تواصل ویتعمق حسب طبیعة كل مرحلة وظروفها، وما تتطلبه من أفكار جریئة و ی

یتولى بصفة ،تشریعات ذات الصلة بأوضاع المرأةلذلك نقترح في هذا السیاق تأسیس مرصد لل



ٕابراز المكاسب التي تتحقق من ي أقطارنا، و دائمة متابعة تطور التشریعات الصادرة بشأنها ف
دة المرأة العربیة.خاللها لفائ

، تنظیم مسابقات دوریة لى تراثنا الصناعي الیدوي األصیلكما نقترح في نطاق المحافظة ع
تكریم المبدعات منهن بجوائز تكرس ت في الصناعات العربیة التقلیدیة، و للنساء الحرفیات الماهرا

. االقتصادیةقیمته ة و في مجال صیانة مخزوننا الثقافي وٕابراز خصوصیاته الفنیالتجارب الناجحة 

النساء العربیات صاحبات االستثماري بینتكثیف مجاالت التعاون التجاري و ندعو إلىو 
تخصیص جائزة عربیة تمنح سنویًا مبادرات بینهن في هذا االتجاه، و تشجیع الالمال واألعمال و 

. ألفضل مؤسسة نسائیة تتمیز بحرصها على تحقیق التكامل االقتصادي بین أقطارنا

واقع االندماج المهن الجدیدة قصد تشخیصعداد دراسة حول المرأة العربیة و كما ندعو إلى إ
ق نسب االندماج االقتصادي للمرأة، ٕابراز المعوقات التي تحول دون تحقیاالقتصادي للمرأة، و 

ة في أقطارنا بین الرجلٕابراز المعوقات التي تحول دون التحقیق نسب اندماج اقتصادي متساویو 
ع صیاغة مقترحات ، موالمرأة، السیما في المهن الواعدة والتقنیات الحدیثة وأنماط العمل المبتكرة

ارج حبذا لو تستأثر كذلك أوضاع المرأة العربیة المقیمة بالخعملیة لآللیات واإلجراءات المرافقة. و 
یدة لألسر بالخصوص مع األجیال الجدباهتمامات منظمتنا، فتعمق التواصل المستمر معها، و 

ویة ارتباطها تق، للتعرف على أوضاعها ومشاغلها، ومساعدتها على التمسك بهویتها، و المهاجرة
الحضاریة.بجذورها الثقافیة و 

السادةحضرات السیدات و 

، من شأنه أن یدفع م من تغیرات متسارعة وتحدیات متالحقةإن ما یجري في العالم الیو 
توثیق تعاونها مع شتى ها العربي واإلقلیمي والدولي، و مزید التفتح على محیطمنظمتنا إلى 

. كما أن الواقع تي تربطها بأقطارنا صالت عریقة ومصالح مشتركةالتجمعات النسائیة بالبلدان ال
مد الجسور مع مختلف ا إزاء أمهات القضایا الدولیة، و العالمي یملي علینا توحید مواقفن
تعزیزًا لقیم الحوار واالعتدال والتسامح بین سائر الثقافات ي العالم،المجموعات النسائیة األخرى ف

ات العدل والوفاق والتعایش، بین جمیع األفراد والمجموعات ترسیخًا لمقوموالحضارات واألدیان، و 
الشعوب. و 

ة في مواجهة تقدیر إلى المرأة الفلسطینیة الصامدوجه بهذه المناسبة بتحیة إكبار و ٕاذ نتو 
ملیة ناجعة للتدخل لدى ، فإننا ندعو المؤتمر إلى البحث عن صیغة عیلياالحتالل اإلسرائ

كبدها تاویة التي ت، من أجل تحسیسها بخطورة األوضاع المأسالعالمیة الفاعلةالمنظمات الهیئات و 



مطالبتها بضرورة توفیر حمایة دولیة سرة باألراضي الفلسطینیة المحتلة، و األالیوم المرأة والطفولة و 
فلسطیني الشقیق.للشعب ال

ضي إلى قرارات تكون في فونحن نأمل في الختام، أن تكلل أشغال مؤتمرنا بالنجاح، وأن ت
وفي ، فنسهم جمیعًا في تعزیز العمل العربي المشتركتوى التحدیات المطروحة على أمتنامس

د دالسؤ یة بما یعود على شعوبنا بالعزة واالزدهار وعلى أقطارنا بخدمة قضایا المرأة العرب
المناعة.و 

بركاته.والسالم علیكم ورحمه اهللا و 


