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بسم اهللا الرحمن الرحیم 

الشیخة سبیكة بنت إبراهیم آل خلیفة األخت العزیزة صاحبة السمو الملكي

رئیسة المؤتمر رئیسة منظمة المرأة العربیة و 

الفخامة األخوات العزیزات صاحبات السمو و 

السادة السیدات و 

اســمحوا لــي فــي البدایــة أن أعبــر عــن بــالغ ســعادتي بوجــودي هنــا علــى أرض البحــرین. ذلــك 
األخــوة العمیقــة. كمــا أود أیضــًا أن أواصــر الــود والمحبــة و القطــر العربــي الشــقیق الــذي تربطنــا بــه

انتهــز هــذه الفرصــة لكــي أعبــر عــن عظــیم تقــدیرنا الستضــافة البحــرین لهــذا المــؤتمر الهــام الــذي 
دت انطالقـًا مـن وافق مرور ستة أعوام على تأسیس منظمـة المـرأة العربیـة. تلـك المنظمـة التـي ولـی

عــن أول قمــة مــن نوعهــا للمــرأة العربیــة فــي 2000الــذي صــدر فــي نــوفمبر عــام إعــالن القــاهرة. و 
قناعــة راسـخة بــأن وراء –مازالـت و –انعقـد الشــمل علـى أرض الكنانــة. وكانـت لــدینا تـاریخ أمتنــا. 

الكفـاح واإلنجـاز یجـب اسـتثماره والبنـاء علیـه، ورصـیدًا هـائًال مـن لمرأة العربیـة تاریخـًا طـویًال مـن ا
قضایا الوطن في آن واحد.جب توظیفه من أجل خدمة قضایاها و الطاقات یات و الخبر الكفاءات و 

كــان هنــاك إدراك تــام ووعــي كبیــر بجســامة التحــدیات التــي تحــیط بنــا علــى كافــة المســتویات 
إدراك تـــام لتحـــدیات .. ســـتلزمه مـــن جهـــود عظیمـــة لمواجهتهـــابمـــا تمحلیـــة واإلقلیمیـــة والدولیـــة. و لا

تكثیــف لجهــود اإلصــالح االجتمــاعي واالقتصــادي مــا تتطلبــه مــن ي الــداخل، و التحــدیث فــالتنمیــة و 
سـي. ووعـي كبیـر بتحـدیات التنمیـة والسـالم واألمـن فـي منطقـة الشـرق األوسـط ومـا تقتضــیه السیاو 

لمؤسسـات التعـاون اإلقلیمـي. باإلضـافة لمـا تسـتلزمه مـن دید ألطر الفكر والعمـل العربـي، و من تج
اإلسرائیلي. ویة عادلة شاملة للنزاع العربي و ضرورة الوصول إلى تس

وعلى المستوى الدولي، كانت تحدیات العولمة والتنافسیة وصراع المصالح التجاریة واتساع الفجوة 
شراكة عالمیة من أجل التنمیة" ملحة لبناء "الكلها تأكد الحاجة النامیة..الدولبین الدول الغنیة و 

تضـــع الـــدول المتقدمـــة أمــــام مســـئولیاتها فـــي إرســـاء معــــاییر صـــحیحة عادلـــة لعولمـــة ذات طــــابع 
، یقین كامل باستحالة التصدي لمثل هـذه التحـدیات ما هناك أیضًا، وفوق كل شي آخرإنساني. ك

اعل للمرأة.. إیمـان راسـخ بـأن نجـاح أي مشـروع وطنـي أو قـومي لفـتح الضخمة بمعزل عن دور ف
ٕاطــالق طاقاتهــا الخالقــة العربیــة، هــو رهــن بتطــویر أوضــاع المــرأة و آفــاق مســتقبل أفضــل للشــعوب

لتشارك في مواجهة معطیات العصر الجدید في كل مفرداته. 



فـــي حقیقـــة األمـــر إال النهـــوض بـــالمجتمع مـــا همـــا اقبـــة جوهرهـــا أن النهـــوض بـــالمرأة و رؤیـــة ث
تلــك القناعــات خرجــت منظمــة ة التقــدم العربــي. مــن هــذه الــرؤى و وجهــان لقضــیة واحــدة هــي: قضــی

" یؤســس لحركــة نســائیة شــاملة تهــدف إلــى تعزیــز تضــامن كیــان جدیــدوجــود "الالمــرأة العربیــة إلــى 
منبــر شــمل.. "حوریــة للتضــامن العربــي األ، بوصــفه ركیــزة مأة العربیــة مــن المحــیط إلــى الخلــیجالمــر 

التنمیة على اتساع أمتنا العربیة.یعمل من أجل خدمة قضایا المرأة و " جدید

مســیرة العمــل النســائي العربــي . عالمــة فارقــة فــي-بحــق-لقــد شــكل إنشــاء هــذه المنظمــة 
نوات الماضــیة فضــل الســبق فــي رصــد وتحلیــل كانــت لمنتــدیاتنا الثمانیــة التــي تواصــلت عبــر الســو 

بیــــة الثقافیــــة التــــي تهــــم المــــرأة العر الجتماعیــــة واالقتصــــادیة والسیاســــیة والقانونیــــة و كافــــة القضــــایا ا
المجتمع العربي.و 

ـــدیات و  ـــادل للخبـــرات و أتاحتـــهبمـــا –أمكـــن مـــن خـــالل هـــذه المنت الخـــروج –التجـــارب مـــن تب
كالت شـن سیاسات وبـرامج العمـل الـوطني واإلقلیمـي لمعالجـة مبمجموعة قیمة من التوصیات بشأ

المجتمعیـة. وهـا التصدي لما یواجهها من معوقات فـي مختلـف مجـاالت المشـاركةو ، أة العربیةالمر 
ن لنــرى أیــن نحــن الیــوم مــن أهــدافنا؟ مــاذا ، نجتمــع هنــا فــي البحــرینحــن بعــد مــرور ســت ســنوات

الذي ینبغـي تداركـه أنجزنا؟ وما مدى التقدم الذي تحقق؟ ولنتبین أیضًا أین الفرص الضائعة، وما
ح المسار؟ لتصحی

ال شـــك أننـــا جمیعـــًا فـــي حاجـــة ماســـة لمثـــل هـــذه الوقفـــة التقویمیـــة الهامـــة حتـــى یمكـــن تحدیـــد و 
من أجل هذا نجتمع الیوم.لمستقبلیة لعملنا بإذن اهللا .. و المسارات ا

األخوات العزیزات 

ما سیقوم به مـن رصـد لخطـي كـل دولـة عربیـة فـي مقـام إطار أعمال هذا المؤتمر الهام و في
، اسـمحوا الذي أحرزه عملنا المشتركمن تقویم لمدى التقدم تطبیق توصیات المنتدیات المختلفة، و 

فرضــه علینــا مــن تجدیــد مــا تن التحــدیات التــي مــا زالــت تواجهنــا، و أشــارككم رؤیتــي بشــألــي اآلن
م فـي مواجهـة ، نجد أنفسـنا الیـو م دائم التغیر .. یموج بالتحوالتألننا في عالتعهداتنا. و و التزاماتنا 

معطیــات جدیــدة اه فــي أیــة مرحلــة ســابقة. تحــوالت و أكثــر تعقیــدًا ممــا واجهنــتحــدیات جدیــدة أكبــر و 
تتطلــب جهــودًا متطــورة ث عــن رؤى خالقــة مبتكــرة للتعامــل والتفاعــل معهــا. و تســتلزم تواصــل البحــ

المصــیر. ي فــالمســؤولیة و دائمــًا. كمــا تحتــاج إلــى تــدعیم مســتمر لجســور التعــاون مــع الشــركاء فــي 
وتتــــواتر إلــــى ذهنــــي  فــــي هــــذا المقــــام  قضــــایا فــــي كــــل هــــذا دور عظــــیم.ویظــــل للمــــرأة العربیــــة 

تساؤالت أراها جدیرة باهتمامنا مثل : و 



یــاب األمــن والســالم عــن مــا هــو موقــف المــرأة العربیــة مــن التحــدیات المســتمرة التــي یطرحهــا غ-
ســـطین والعـــراق ولبنـــان ودارفـــور بســـبب یـــن نحـــن مـــن مآســـي البشـــر واألوطـــان فـــي فل؟ أمجتمعاتنـــا

تصــاعد الممارســات العدوانیــة التــي تشــكل انتهاكــات جســیمة مســتمرة اســتمرار االحــتالل والعنــف و 
اإلنساني على السواء؟ولي و ألحكام القانون الد

ینــــا دعــــاوي التمییــــز والتطــــرف مــــا هــــو موقفنــــا مــــن تلــــك التحــــدیات الجدیــــدة التــــي تطرحهــــا عل-
اإلرهـاب فـي یروج لها الـبعض وتضـع اإلسـالم و و أین نحن من النظریات التي؟ والتعصب الدیني

خانة واحدة. وتتجاهل األوضاع الظالمة الذي تغذي جذور العنف؟

اإلصـالح فـي منطقتنـا شاركة في صیاغة مستقبل التنمیة و كیف أعدت المرأة العربیة نفسها للم-
كیف نرى قات واألولویات الوطنیة والقومیة؟؟ و المنطلمن خالل بلورة رؤیة عربیة أصیلة تنبع من 

ا المطروحـــة علـــى الســـاحة الدولیـــة وخصوصـــًا قضـــایا التجـــارة دورهـــا فـــي مواجهـــة مختلـــف القضـــای
غیرها من التحدیات العالمیة الجدیدة؟..واالستثمار ونقل التكنولوجیا ومشكالت الطاقة والبیئة و 

إلـى رؤى ،كمـا ذكـرت،جسیمة وتحتاج مناعبة تضعنا أمام مسئولیاتقائمة من القضایا الص
رخاء للجمیع.دًال وأمنًا و التزامات تمتد ألجیال قادمة من أجل غد أكثر عو 

قضــایا التنمیــة. رؤیــة شــاملة تــربط بــین و كــل مــن تحــدیات الســالم واألمــن ،والشــك،وتتشــابك
الت وتمتــد لصــیاغة تمكــین المــرأة فــي كــل المجــاوالعدالــة االجتماعیــة و االقتصــادیةقضــایا التنمیــة 

تســــتجیب فــــي نفــــس الوقــــت اســــتراتیجیات وبــــرامج عمــــل جدیــــدة تتوافــــق وخصوصــــیة مجتمعاتنــــا و 
لمستجدات العصر. 

المستقبل اإلنساني المشترك، كیف یمكن ا لشراكة عالمیة من أجل التقدم و في إطار طموحاتنو 
المصــالح العربیــة؟..لعربیــة و ولیــة دفاعــًا عــن الهویــة اأن نــدعم دور المــرأة العربیــة فــي المحافــل الد

صاحبة حـق أصـیل النزاعات المسلحة فهيعاناة وتضررًا في ظروف الحروب و ألن المرأة أكثر مو 
للمـرأة فـي مواجهـة آثـار قـد أثبتـت التجـارب الواقعیـة قـدرات غیـر عادیـةفي بناء السالم وحمایتـه. و 

فـــي كافـــة الحـــوارات والجهـــود خبـــرات متمیـــزة، كمـــا قـــدمت المــرأة الحــروب وتبعـــات إعـــادة اإلعمـــار
لتحـدیات السـالم .. لـیس تخـاذًال أو الرامیة لتحقیق السالم. بات على المرأة أن تتصدى وبكـل قـوة

ضـرورته .. اإلیمـان ان بقیمـة السـالم و اإلیمـو لكن مـن منطلـق التمسـك بـالحقوق والثوابـت و تهاونًا 
ناء مجتمع األمن والرخاء اإلنساني. القوة من أجل ببأن قوة المنطق بوسعها أن تسمو فوق منطق 

في مواجهة كل هـذه التحـدیات تقـدم منظمـة المـرأة العربیـة نموذجـًا رائعـَا یحتـذى بـه لتجدیـد الفكـر و 
التنمیة في ظل معطیات عصر جدید. أة و والعمل العربي المشترك لمواجهة قضایا المر 



فقــة بـإذن اهللا علــى طریــق و ٕانـي علــى ثقـة بــأن مؤتمرنـا هــذا سـوف یــأذن لبـدء مرحلــة جدیـدة مو 
قد عقدنا العزم على مواصلة العمل العربي. إن ثقتنا باهللا وبأنفسنا ال حدود لها. و االزدهارو التقدم 

ص مــــن أجــــل مســــتقبل أفضــــل لإلنســــان ٕاخــــالل عــــزم و بكــــكفریــــق واحــــد بــــروح متفائلــــة إیجابیــــة، و 
األوطان. و 

رحمه اهللا ،،،وفقنا اهللا والسالم علیكم و 


