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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�صاحبة الفخامة ال�سيدة ليلى بن علي ،رئي�سة منظمة املر�أة العربية
�صاحبات اجلاللة وال�سمو والفخامة ،ال�سيدات الأول،
معايل عمرو مو�سى الأمني العام جلامعة الدول العربية،
�صاحبات املعايل وال�سعادة رئي�سات الوفود،
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
أتوجه بجزيل ال�شكر واالمتنان �إلى اجلمهورية التون�سية ال�شقيقة ،رئي�س ًا وحكومة و�شعب ًا ،والى الأخت الكرمية ال�سيدة
يطيب يل ،يف البداية� ،أن � ّ
ليلى بن علي ،رئي�سة منظمة املر�أة العربية ،ال�ست�ضافتها امل�ؤمتر الثالث للمنظمة ،وحلفاوة اال�ستقبال ،وكرم ال�ضيافة ،وح�سن التنظيم.
و�أود بهذه املنا�سبة� ،أن �أعرب عن �سعادتي الغامرة بالتحدث �أمام هذا امل�ؤمتر الذي ينعقد حتت عنوان «املر�أة العربية �شريك �أ�سا�سي يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة» مب�شاركة مباركة من الأخوات �صاحبات اجلاللة وال�سمو والفخامة ال�سيدات الأول يف الدول العربية ال�شقيقة .ولعل �أهمية
هذا امل�ؤمتر تنبع من كونه ينعقد بعد عامني من احت�ضان �أبوظبي للم�ؤمتر الثاين ملنظمة املر�أة العربية خالل الفرتة من  13-11نوفمرب من
العام  2008م حول «املر�أة يف مفهوم وق�ضايا �أمن الإن�سان :املنظور العربي والدويل »،حيث ناق�ش امل�شاركون واحدة من �أهم الق�ضايا التي مت�س
حا�ضر وم�ستقبل املر�أة العربية ،وهي ق�ضية الأمن الإن�ساين بتجلياته الثقافية والفكرية واالقت�صادية والنف�سية .فلي�س من �شك يف �أنه ال ميكن
للمر�أة العربية �أن حتقق ما ترنو �إليه من م�شاركة فاعلة يف التنمية يف غياب الأمن الإن�ساين يف بيئتها املبا�شرة وغري املبا�شرة ،ف�شعور املر�أة
بالأمن هو �ضرورة ولي�س ترف ًا ،لكي تتمكن من تبوء مكانتها املرموقة يف املجتمع كقوة فاعلة يف البناء والتطور.
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فخامة ال�سيدة رئي�سة امل�ؤمتر،
�صاحبات اجلاللة وال�سمو والفخامة،
معايل الأمني العام جلامعة الدول العربية،
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء الوفود
ال�سيدات وال�سادة،
ويف دورته الثالثة لهذا العام ،ي�أتي م�ؤمتر منظمة املر�أة العربية يف تون�س ال�شقيقة ليتناول ق�ضية تت�صل متاما بق�ضية �أمن الإن�سان ،وهي ق�ضية
التنمية امل�ستدامة باعتبارها الهدف الإ�سرتاتيجي الذي ت�سعى املجتمعات العربية لتحقيقه يف القرن احلادي والع�شرين وما بعده .ف�إذا كان �أمن
الإن�سان مينح املر�أة العربية الفر�صة لكي تبدع وت�ساهم يف م�سرية النماء ،ف�إن التنمية امل�ستدامة متنحها دورا مركزيا يف احلفاظ على املكت�سبات
التي حققها املجتمع من خالل اال�ستثمار الأمثل للموارد الب�شرية واملادية ب�شكل يوازن بني االحتياجات احلالية للمجتمع واالحتياجات امل�ستقبلية
للأجيال القادمة .فكما نعرف جميعا ،ف�إن التنمية مبفهومها احلديث مل تعد فعال وقتيا ينتهي با�ستكمال م�شاريع �أو مبادرات حمددة ،بل هي
عملية م�ستمرة وتراكمية يعتمد جناحها على قدرة املجتمع على تطوير و�سائل و�آليات احلفاظ على مكت�سباته احلالية لت�ستفيد منها الأجيال
القادمة ،وتبني عليها من جديد وفق معايري و�أ�س�س متجددة.
وعندما يتعلق الأمر مب�ساهمة املر�أة يف التنمية امل�ستدامة ،ف�إن هناك �إجماع ًا على �أن لها دور ًا مركزي ًا يف ا�ستدامة املنجزات التنموية االقت�صادية
والثقافية والفكرية واالجتماعية من خالل م�شاركتها يف �سوق العمل وتربية الأجيال وتطوير املجتمع .و�إذا كنا ن�ؤمن حق ًا ب�أن للمر�أة م�ساهمة
حقيقية يف تنمية جمتمعها جنبا �إلى جنب مع الرجل ،ف�إننا ن�ؤكد �أي�ضا على �أن املر�أة تتحمل م�س�ؤولية مهمة يف تعزيز املنجزات التنموية
واملحافظة على دميومتها من خالل ما تقدمه من خربات ومعارف يف كافة املجاالت .ولعل هذا ما �أكدته درا�سات وجتارب عربية وعاملية تبلورت
ب�شكل جلي يف امل�ؤمترات واملنتديات والتقارير التي �أ�شرفت عليها منظمات دولية و�إقليمية ووطنية يف املنطقة العربية مثل �صندوق الأمم املتحدة
الإمنائي للمر�أة(�سابق ًا)والأمم املتحدة للمر�أة (حالي ًا) ومنظمة املر�أة العربية التي ينعقد هذا امل�ؤمتر حتت مظلتها ،وبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ( )UNDPوالذي كان لتقريره ال�شهري حول واقع املر�أة العربية عام  2005م �أثر بالغ يف بلورة توجهات �أكرث �إيجابية لدمج املر�أة
العربية يف �سوق العمل وتطوير البيئة الت�شريعية التي تخ�ص حقوقها يف الدول العربية.
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وتتميز املحاور الرئي�سية الثمانية التي يناق�شها م�ؤمترنا بال�شمولية التي تتناول كل جوانب مفهوم م�شاركة املر�أة يف التنمية امل�ستدامة ،مبا
يف ذلك املفاهيم وامل�سارات والواقع والإ�شكاليات والآفاق والأبعاد ال�صحية واالجتماعية والرتبوية والثقافية والبيئية ،وامل�شاركة يف احلياة
ال�سيا�سية و�آثار النزاعات واحلروب على التنمية امل�ستدامة ،و�صو ًال �إلى و�ضع ا�سرتاتيجيات م�ستقبلية حتدد دور املر�أة وم�شاركتها الفاعلة يف
التنمية امل�ستدامة يف وطننا العربي الكبري.
فخامة ال�سيدة رئي�سة امل�ؤمتر،
�صاحبات اجلاللة وال�سمو والفخامة،
معايل الأمني العام جلامعة الدول العربية،
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء الوفود
ال�سيدات وال�سادة،
لقد �أ�ضحى مفهوم التنمية امل�ستدامة هو املحرك الرئي�سي جلهود التغيري االجتماعي والثقايف واالقت�صادي حول العامل خالل العقدين املا�ضيني،
وبخا�صة بعد م�ؤمتر قمة الأر�ض يف العام 1992م ،يف �ضوء ما ي�ؤكده من عالقة وطيدة بني االقت�صاد والبيئة وقيمة الإن�سان كهدف وو�سيلة يف
منظومة التنمية .و�إننا يف هذا ال�سياق ،ندعو �إلى تعزيز التعاون والتن�سيق مع جميع املنظمات والهيئات العربية والدولية التي ت�سعى لتعزيز هذا
املفهوم وترجمته �إلى واقع عملي ،و�أخ�ص بالذكر برنامج الأمم املتحدة للتنمية ( )UNDPالذي متثل وثيقته حول الأهداف التنموية للألفية
�أحد �أبرز املنجزات يف هذا املجال.
وعلى ال�صعيد العربي� ،شهدت منطقتنا جتاوبا ملمو�س ًا مع هذه التوجهات العاملية ،وبخا�صة يف �أعقاب امل�شاركات العربية الفاعلة يف م�ؤمترات
قمم املر�أة العاملية ابتداء من �أول م�ؤمتر عاملي للمر�أة يف املك�سيك عام 1975م �إلى امل�ؤمتر الرابع يف بكني عام 1995م ،وخمتلف امل�ؤمترات
الإقليمية والدولية التي �أكدت جميعها على حق املر�أة يف امل�ساواة وامل�شاركة يف التنمية كطرف �أ�سا�سي و�شريك فاعل .وال بد لنا �أن ننوه باجلهود
التي تبذلها منظمة املر�أة العربية يف منطقتنا لتعزيز دور املر�أة يف التنمية امل�ستدامة كما جتلى ذلك يف �أول قمة للمر�أة العربية يف القاهرة يف
نوفمرب 2000م وما تالها من الدرا�سات واللقاءات واملنتديات وامل�ؤمترات ،والتي كان من �أهمها امل�ؤمتر الثاين للمنظمة حول (املر�أة يف مفهوم
ق�ضايا �أمن الإن�سان) الذي ت�شرفنا با�ست�ضافته ب�أبوظبي يف نوفمرب 2008م.
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فخامة ال�سيدة رئي�سة امل�ؤمتر،
�صاحبات اجلاللة وال�سمو والفخامة،
معايل الأمني العام جلامعة الدول العربية،
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء الوفود
ال�سيدات وال�سادة،
مل تكن املر�أة يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبن�آى عن هذه التحوالت التي تعي�شها املر�أة العربية وهي ت�شق طريقها للم�شاركة الفاعلة يف
التنمية امل�ستدامة .و ي�سعدين ،يف منا�سبة لقائنا هذا� ،أن �أ�ضعكم يف �صورة ما حققته �شقيقتكم املر�أة يف دولة الإمارات العربية املتحدة من
مكا�سب ومنجزات باهرة على ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية كافة ،وامل�ساواة مع الرجل يف امل�شاركة الأ�صيلة والفاعلة يف منظومة
التنمية امل�ستدامة ،و�شغْل املواقع القيادية و التنفيذية التخاذ القرار و�إدارة امل�سئوليات الوطنية.
فابنة الإمارات مل تعد من�شغلة مبمار�سة حقوقها وال املطالبة بها ،كما �أن مفهوم متكني املر�أة يف دولة الإمارات مل يعد جمرد م�صطلح �أو مفهوم
نظري ،بل حتول �إلى واقع عملي ج�سدته امل�شاركة الفاعلة يف خمتلف جماالت احلياة العامة ،بف�ضل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ونظرته و�إميانه املطلق ب�أن اال�ستثمار يف بناء الإن�سان هو الأكرث جدوى يف بناء الأوطان.
ولتعزيز م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة ،عملت دولة الإمارات العربية املتحدة على �إقرار الت�شريعات التي تكفل حقوق املر�أة الد�ستورية ،ويف
مقدمتها حق العمل وال�ضمان االجتماعي والتملك و�إدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية ال�صحية
واالجتماعية وامل�ساواة يف احل�صول على �أجر مت�ساو مع الرجل يف العمل .كما حر�صت دولة الإمارات العربية املتحدة على االن�ضمام �إلى جميع
االتفاقيات الدولية التي تعنى بق�ضايا املر�أة وحماية حقوقها ،ومن بينها اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف العام 2004م،
واتفاقية حقوق الطفل يف العام 1997م ،واالتفاقية اخلا�صة ب�ساعات العمل يف ال�صناعة يف العام 1982م ،واالتفاقية الدولية املتعلقة بالعمل
اجلربي �أو الإلزامي يف العام 1982م ،واالتفاقية الدولية ب�ش�أن تفتي�ش العمل يف ال�صناعة والتجارة يف العام 1982م ،واالتفاقية الدولية ب�ش�أن
عمل الن�ساء لي ًال يف العام 1982م ،واالتفاقية الدولية ب�ش�أن م�ساواة العمال والعامالت يف الأجر يف العام 1996م ،واالتفاقية الدولية املعنية
ب�إلغاء العمل اجلربي يف العام 1996م ،واالتفاقية الدولية املعنية باحلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام يف العام 1996م .كما ان�ضمت �إلى امل�ؤ�س�سات
الإقليمية والدولية التي تعمل للنهو�ض باملر�أة.
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و�أ�صبحت املر�أة ت�شغل اليوم �أربعة مقاعد وزارية يف جمل�س الوزراء ،مما يعد من �أعلى الن�سب متثي ًال على امل�ستوى العربي ،وتتمثل كذلك بت�سع
ع�ضوات يف املجل�س الوطني االحتادي «الربملان» من بني �أع�ضائه الأربعني وبن�سبة  22,5يف املائة ،والتي تعد �أي�ضا من �أعلى الن�سب على �صعيد
متثيل املر�أة يف امل�ؤ�س�سات الربملانية .وعينت وزارة اخلارجية التي يعمل فيها �أكرث من  65دبلوما�سية ،ثالث �سيدات �سفريات للدولة يف �إ�سبانيا
وال�سويد و مونتينيجرو و �سيدة تعمل قن�ص ًال عام ًا يف جمهورية ال�صني ال�شعبية  .كما تعمل املر�أة يف الهيئة الق�ضائية والنيابة العامة والق�ضاء
ال�شرعي ،ودخلت كذلك جمال الطريان املدين والع�سكري والدفاع اجلوي ،بالإ�ضافة �إلى عملها يف خمتلف �أفرع وحدات وزارة الداخلية.
كما باتت املر�أة الإماراتية تُ�شكل مكونا مهم ًا يف خريطة القوى الب�شرية يف القطاع احلكومي ،حيث ت�شغل  66يف املائة من الوظائف احلكومية،
من بينها  30يف املائة من الوظائف القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار و 15يف املائة من الوظائف الفنية التي ت�شمل الطب والتدري�س
وال�صيدلة والتمري�ض� ،إلى جانب انخراطها يف �صفوف القوات النظامية بالقوات امل�سلحة وال�شرطة واجلمارك .واقتحمت املر�أة بكفاءة واقتدار
ميدان الأعمال بعد ت�أ�سي�س جمل�س �سيدات الأعمال الذي ي�ضم نحو � 12ألف �سيدة يدرن � 11ألف م�شروع ا�ستثماري ت�صل حجم اال�ستثمارات
فيها �إلى نحو  12,5مليار درهم .كما و�صلت ن�سبة الن�ساء اللواتي يعملن يف القطاع امل�صريف الذي يعد �أهم القطاعات االقت�صادية يف البالد
�إلى نحو  37,5يف املائة.
يف ال�شهر القادم� ،سنحتفل بالذكرى اخلام�سة والثالثني لإن�شاء الإحتاد الن�سائي العام الذي ت�أ�س�س مببادرة من املغفور له ب�أذن اهلل ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه ،وحظي مب�ساندته ودعمه ومتكينه من �أن يحقق مكا�سب كبرية و�إجنازات �ضخمة للمر�أة .وقد ن ّفذ االحتاد
الن�سائي العام منذ ت�أ�سي�سه يف العام 1975م العديد من اخلطط واال�سرتاتيجيات والربامج التي �أ�سهمت يف تقدم املر�أة ومتكينها من �أبرزها
الإ�سرتاتيجية الوطنية لتقدم املر�أة التي هدفت �إلى متكني املر�أة وتفعيل دورها وم�شاركتها يف ثمانية قطاعات رئي�سية هي التعليم وال�صحة
واالقت�صاد والإعالم وال�سيا�سة والعمل االجتماعي والبيئة والت�شريع .كما ُين ّفذ االحتاد منذ العام  2006م برناجم ًا طموح ًا هو برنامج (املر�أة
والتكنولوجيا) بتطبيق �أحدث الربامج املتطورة يف التكنولوجيا للنهو�ض باملر�أة ،خا�صة يف املناطق الريفية ،لتطوير وتنمية قدراتها وزيادة فر�ص
م�شاركتها يف �سوق العمل يف الدولة ،والقيام بدورها بفعالية يف نه�ضة وتنمية املجتمع.
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وتبو�أ الإحتاد الن�سائي العام مكانة مرموقة على �صعيد امل�شاركات اخلارجية العربية والدولية ،وخا�صة يف منظمة املر�أة العربية ومنظمة الأ�سرة
العربية ومنظمة الأ�سرة الدولية وغريها من املنظمات الن�سوية الإقليمية والدولية .وقد �شارك الإحتاد يف جميع امل�ؤمترات العاملية للمر�أة ابتداء
من امل�ؤمتر العاملي الأول للمر�أة باملك�سيك يف العام 1975م ،ثم امل�ؤمتر الثاين يف كوبنهاجن يف العام 1980م ،وامل�ؤمتر الثالث يف نريوبي يف
العام 1985م الذي �أقر �إ�سرتاتيجية نريوبي للنهو�ض باملر�أة يف العام  2000م والتي تطبقها دولة الإمارات العربية املتحدة ،ثم امل�ؤمتر الرابع
يف بكني يف العام 1995م ،ويف م�ؤمتر قمة التنمية امل�ستدامة الذي عقد مبدينة جوهان�سربج بجنوب �أفريقيا نهاية �أغ�سط�س  2002م.
كما �شارك االحتاد الن�سائي العام بفعالية يف قمم املر�أة العربية منذ القمة الأولى التي عقدت يف القاهرة عام  2000والقمة اال�ستثنائية التي
عقدت يف القاهرة �أي�ض ًا يف عام  2001وقمة املر�أة العربية الثانية التي عقدت يف العا�صمة الأردنية ع ّمان يومي  2و 3نوفمرب  2002م والتي
�أقرت �إعالن �أبو ظبي حول املر�أة والإعالم الذي �أ�صدره منتدى املر�أة العربية والإعالم الذي ا�ست�ضافه االحتاد الن�سائي العام يف �أبوظبي يومي
 2و 3فرباير  2002م ،و�شارك االحتاد يف م�ؤمتر املر�أة من �أجل ال�سالم الذي عقد مبدينة �شرم ال�شيخ يومي  21و� 22سبتمرب  2002م
بهدف �إن�شاء حركة ن�سائية دولية حت�شد طاقات املر�أة وجهودها من �أجل �صنع ال�سالم العاملي ،و�أ�سهم بفعالية يف ت�أ�سي�س ودعم منظمة املر�أة
العربية.
فخامة ال�سيدة رئي�سة امل�ؤمتر،
�صاحبات اجلاللة وال�سمو والفخامة،
معايل الأمني العام جلامعة الدول العربية،
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء الوفود
ال�سيدات وال�سادة،
�إننا ندرك متاما �أن حتقيق دور فاعل للمر�أة العربية يف م�سار التنمية امل�ستدامة لي�س بالأمر الي�سري ،وخمرجاته ال تقا�س بالأرقام والإح�صائيات،
بل ب�إحداث نقلة نوعية يف اجتاهات وقيم املجتمع لتكون �أكرث تناغم ًا مع م�ساهمة املر�أة يف التغيري امل�ستدام .فمجتمعاتنا العربية ،واحلمد هلل،
قطعت �أ�شواطا مهمة يف تنمية املر�أة ومتكينها من امل�ساهمة يف االقت�صاد وال�سيا�سة والثقافة ،ولكننا بحاجة لفعل املزيد عرب تطوير اجتاهات
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�أكرث �إيجابية نحو املر�أة يف املجتمع لتعزيز م�شاركتها يف �صنع م�ستقبل الأجيال .ونفخر كثري ًا مبا تب�شر به الوقائع من دخول املر�أة معرتكات
التعليم والطب والهند�سة وتكنولوجيا املعلومات وال�سيا�سة والأعمال وغريها من املهن التي كانت حكر ًا على الرجال .ولكن منح الدميومة لهذه
املنجزات ال ي�أتي من طرف واحد ،بل من كافة �شرائح املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،عرب ن�شر وتبني ثقافة �أكرث تفاع ًال مع ق�ضايا املر�أة وم�ساهمتها
يف تنمية جمتمعها .ولتحقيق ذلك ،قمنا من خالل منظمة املر�أة العربية ب�إعداد �إ�سرتاتيجية �إعالمية للمر�أة العربية تهدف �إلى ن�شر الوعي
بق�ضايا املر�أة عرب و�سائل الإعالم لبناء اجتاهات �أكرث �إيجابية ت�سهم يف تعزيز ما حققته املر�أة على �أر�ض الواقع.
مرة �أخرى� ،أكرر �شكري وتقديري للأخت الفا�ضلة ليلى بن علي ،رئي�سة منظمة املر�أة العربية ورئي�سة هذا امل�ؤمتر على حفاوة اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة وح�سن التنظيم،،،
و�إننا �إذ نتطلع لأن يكون م�ؤمتركم هذا من�صة مهمة لإطالق نقا�شات وحوارات ومبادرات ت�سهم يف دمج املر�أة يف التنمية امل�ستدامة ،ف�إننا نتمنى
لكم كل النجاح والتوفيق يف خدمة ق�ضايا املر�أة العربية ورفعتها.
وفقكم اهلل ملا فيه خري �أمتنا و�أوطاننا!
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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