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ــــدول العربیــــة  یســــعدني الترحیــــب بكــــم جمیعــــًا شــــبابًا وشــــابات مــــن مختلــــف ال

ات للمنظمـة ـــــــعـدة فعالی یرافـقع الذي ــــااألعضاء في المنظمة في هذا االجتم

عقد بالغــــــد اجتمـــــاع مشــــــترك للجنتــــــین یوســـــط" ــــــــأیــــــام مسق" وانــــــــــــتحـــــت عن

  االستشاریتین األخریین للمنظمة.

، واإلداریـــةولجنــة الشـــؤون القانونیــة والمالیــة  والشـــئون الفنیــة، لجنــة السیاســات

 ،عشـــرومــن ثــم لــدینا اجتمـــاع للمجلــس التنفیــذي فــي دورتـــه العادیــة السادســة 

هــذا یــدور  وهــو، المــؤتمر العــام الســابع للمنظمــة دیســمبر  19-18فــي  هویلیــ

  . "العدالة والمواطنةالسالم و تمكین المرأة وتعزیز قیم "العام حول موضوع 

" منعطفــًا مهمــا فــي مســیرة منظمتنــا. كــل هیئــة مــن یــام مســقطأنحــن نعتبــر " 

تأكیـــد انطالقــــة هیئاتنـــا ســـتعالج مواضـــیع حساســـة وتتخــــذ قـــرارات مـــن شـــأنها 

جدیـدة للمنظمـة وتصـاعدا وتعاظمــًا لـدورها فـي مواكبــة التحـوالت التـى یشــهدها 

  .لى وجه الخصوصالعالم العربي عمومًا والمرأة في العالم العربي ع

، تعــــي  2003فبعــــد خمســــة عشــــرة عامــــًا مــــن انطالقتهــــا األولــــي فــــي عــــام  

ازدادت واألولویــات وأن التحــدیات قــد ، منظمتنــا أن الظــروف قــد تغیــرت كثیــرا 

  .قد تعّدلت بعض الشيء
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 ثحـداأعربیـة األعضـاء بفعـل ففي الحقبة األخیـرة اهتـزت العدیـد مـن الـدول ال 

ت دامیـــة عـــاالحـــظ إلـــى نزا وءوبعضـــها اآلخـــر تحـــول لســـ ،بعضـــها بقـــى مـــدني

  وهي متواصلة إلى الیوم.

هذه الوقائع دفعتنا إلى وضع سّلم أولویـات مجیـب للحاجـات الملّحـة والجدیـدة  

  .  

أن نواجــه فموضـوع المـرأة واألمـن والســالم قفـز إلـى الواجهــة ، ونحـن ال یمكـن 

وعلـى  ،یـاتلذي تزاید خاصة على النساء والفتباالنكار والتجاهل واقع العنف ا

والیـوم نقـف أمـام وضـع كریة . المجتمعات األهلیة عمومًا بفعـل األعمـال العسـ

النـــزوح  د مالیـــین المـــواطنین فـــي عـــدة دول عربیـــة فـــي وضـــعو مـــؤلم وهـــو وجـــ

ــــداخلي أو التهجیــــر ال ري أو الهجــــرة المــــّرة. وال یخفــــى علینــــا أن النســــاء قســــال

مخیمــات النــازحین والمهجــرین  والفتیــات یشــكلن الفئــة الكبــرى فــي تجمعــات أو

  .قسراً 

  هات:بهتمامنا على ثالث جقع یتوزع ااو أمام هذا ال 

وي وســــط تجمعــــات مــــهــــة التــــدخل االنســــاني واالجتمــــاعي والتنبج -1

 النازحین والمهجرین قسرًا .

هة تمكین النسـاء والفتیـات للمشـاركة فـي جهـود وقـف الحـروب بج  -2

عادة البناء.  والنزاعات وإ
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هــة التمكــین االقتصــادي للنســاء والفتیــات فــي تجمعــات اللجــوء بج  -3

المجتمعـــات  هــذه وطــأة المعانــاة والفقــر ومســاندة فیــفلتح والتهجیــر

 الهشة للنهوض ومواجهة تحدیات المستقبل.

ــــإزاء هــــذه ــــًا وبشــــكل متواصــــل  وب االهتمامــــات المباشــــرة ســــنرفع الصــــوت عالی

طـــالق عملیـــات التســـ رســـاء و مطـــالبین بتكثیـــف جهـــود إنهـــاء الحـــروب وإ یات وإ

  .السالم واالستقرار في الدول العربیة

 نفســـنا المنصـــة الرئیســـیةأنعتبـــر  ،فـــنحن كمنظمـــة متخصصـــة بشـــؤون المـــرأة 

صــحاب القــرار السیاســي أونتوجــه إلــى  ،حامییهــامو  ةیــللمــرأة  فــي الــدول العرب

لــى جامعــة الــدول العربیــة لــى المجتمــع الــدولي  ،فــي الــدول العربیــة نفســها وإ وإ

جـــــراء تســـــحـــــلبین بزیـــــادة الضـــــغط باتجـــــاه وقـــــف ال، مطـــــاهبكاملـــــ ویات روب وإ

  ومعالجة نتائج الحروب على المجتمعات التى كانت ضحیتها. ،سیاسیة

، فقــد وضــعنا برنامجــًا مخصصــًا لمســاندة كمنظمــة المــرأة العربیــة هتنــاومــن ج 

النساء والفتیات اللواتي یعشن في بیئات مهمشة مثل تجمعـات النـزوح واللجـوء 

  والعشوائیات في المدن والمجتمعات الریفیة والنائیة.

المقبــل العربیــة رنــامج قــد أخــذ طریقــه إلــى جــدول أعمــال مــؤتمر القمــة بذا الوهــ

  والذي سینعقد في بیروت حول التنمیة االقتصادیة .

وفـي أولویاتنـا أیضـًا موضـوع تمكـین النسـاء والفتیـات فـي المجـال االقتصـادي  

ت ودعــم راامـدربات بهــدف زیـادة الطاقــات والمهـعبـر تكثیـف دورات التــدریب لل
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تشـجیع  : . والهـدف العـام هـووطنیـة ومحلیـةًا للقیـام بـدورات تدریبیـة فنیـهؤالء 

    النساء على االنخراط بصورة أوسع في الحیاة االقتصادیة.

عربیـة لتطـویر قـدرات ، حقبة التحوالت، تسعى منظمـة المـرأة الوفي هذه الحقبة

كــون افتهن السیاســیة والقانونیــة مــن أجــل أن ییــات ومهــاراتهن وثقــالنســاء والفت

فـــــي المجــــــاالت التشــــــریعیة ، ة العامــــــةحضـــــورهن واســــــعا وفـــــاعال فــــــي الحیـــــا

  والسیاسیة والتفاوضیة.

عرضــت لكــم هــذه العنــاوین ألصــل إلــى النقطــة المحوریــة فــي مخــاطبتي لجنــة 

الشـــــباب العربـــــي فـــــي المنظمـــــة، فاللجنـــــة هـــــي لجنـــــة دائمـــــة أســـــوة بـــــاللجنتین 

ــــرأي االستشــــاري فــــي بــــرامج المنظمــــة  األخــــریین، وهــــي تشــــارك فــــي إبــــداء ال

وهـــذا یعنـــي أن هنـــاك فضـــاء واســـع  ،وتوصـــیاتها ترفـــع إلـــى المجلـــس التنفیـــذي

مــا خــص المواضــیع الــثالث  لــرأیكم ورأیكــن فــي توجیــه أنشــطة المنظمــة . وفــي

تهــا آنفــا، یمكــن للجنــة الشــباب أن تجــد للشــباب ر ولویــة الیــوم والتــي ذكذات األ

  من الجنسین موقًعا ودورا مباشرین .

نتظر منكم أن تناقشوا األطر األكثـر فاعلیـة لمشـاركة الشـباب والشـابات نحن ن

  بشكل واسع في البرامج اإلنسانیة والتنمویة مثال.

ننتظــــر مـــــنكم أیًضـــــا آراء محـــــددة لجهــــة تعزیـــــز قـــــدرات الفتیـــــات وتشـــــجیعهن 

  للمشاركة الواسعة الفاعلة في الحیاة االقتصادیة وفي الحیاة السیاسیة.

ـــــرة المســـــتقبل  إن منظمـــــة المـــــرأة ـــــر الشـــــباب مـــــن الجنســـــین خمی العربیـــــة تعتب

ســـلیم  بـــر أن العمـــل بیـــنهم ومعهـــم هـــو مـــدخلللمجتمعـــات العربیـــة. وهـــي تعت
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وبالتالي مساهمتهم المباشرة في االصالح والتصـحیح والتطـویر  ،لتفعیل دورهم

  في مجتمعاتهم.

 مـنتهـا ونحن نتطلع إلى مزید من المأسسة لعمـل لجنـة الشـباب ولتعزیـز تركیب

ننـــا علـــى ألجانـــب النـــوع االجتمـــاعي، أي تركیبتهـــا الثنائیـــة: شـــباب وشـــابات، 

لشـراكة الكاملـة بـین قناعة تامة بأن أي تطویر للمجتمع ال یـتم إال مـن خـالل ا

ــــى أســــاس المســــاواة فــــي الحقــــوق رأة والرجــــلمــــال ، وبــــین الشــــاب والشــــابة، عل

  والتضامن مًعا في خدمة مجتمعهما. ،والفرص

  م التوفیق في هذا االجتماع ونحن بانتظار توصیاتكمأتمنى لك

  

  

  


