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السيدة الفاضلة  /روناك عبد الواحد – رئيسة المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية،
السيدة الفاضلة  /وداد بابكر – عضو المجلس األعلى للمنظمة،
معالى الوزيرة  /بسيمة الحقاوى – رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة،
السيدة السفيرة  /مرفت تالوي – المديرة العامة للمنظمة،
السيدات والسادة أعضاء المجلس األعلى للمنظمة،
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الحضور،
أهال بكم جميعا في ارض السالم و مدينة األمان "شرم الشيخ"
انه لمن دواعي فخري أن أتواجد بينكم اليوم "في االجتماع السابع للمجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية" وتتاح لي الفرصة
أن ألقي كلمة اشعر وكأنني ألقيها نيابة عن كل امرأة عربية.
المرأة العربية التي استطاعت وبحق أن تثبت عبر التاريخ إنها رمزاً للتحدي والنضال ،وقوى ال يستهان بها على

كافة األصعدة.
ورغم ذلك فقد تشاركونني الرأي ،أن المرأة العربية الزالت تعاني من مشكالت وتواجه تحديات ،تقتضي معالجة

شاملة لتصحيح األوضاع التي باتت ال تستقيم مع أهمية دور المرأة في العالم اجمع وليس المنطقة العربية فقط.
الســـــــــــــــــــــــيدات والســـــــــــــــــــــــــادة
إن منطقتنا العربية تمر اليوم بتطورات سياسية متالحقة فرضت تحديات عديدة على الجانب األمني والسياسي

واالقتصادي والفكري .وتعتبر النساء هن األكثر تأثراً بهذه التطورات التي نجم عنها حرمانهن من العديد من الحقوق األساسية
مثل التعليم والعمل والمشاركة السياسية ،هذا باإلضافة إلى أن النساء واألطفال يمثلون ثمانين بالمائة من الالجئين والنازحين.
ومن ث ّم فإن كافة المؤسسات مطالبة بالنضال منن اجنل المنرأة العربينة لتنوفير كافنة حقوقهنا ،وتعزينز شنأنها ،وتحقينق

المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات ،وتمكينهنا فني المجتمنع لالسنتفادة منن قندراتها وأفكارهنا البنناءة ،بمنا يضنمن
دعمها في أداء رسالتها السامية في بناء المجتمعات.
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الســــــــــــــــادة الحضور
"لقد اكد السيد رئيس الجمهورية مرارا على أن "المرأة هي أيقونة العمل الوطني ورمز للتضحية منن اجنل النوطن"،

ولذلك كان وسيظل دائما وأبداً هدف " تمكين المرأة " على قائمة أولوياتنا.
اسمحوا لي أن استعرض معكم ما حققته مصر من جهود لتمكين المنرأة ،لقند كنان للمنرأة المصنرية نصنيبًا وافنرًا منن

االهتمام في الدستور الجديد ،انعكس في عدد من مواد منحت لها حقوقها المدنية والسياسية واالقتصنادية واالجتماعينة والثقافينة
أسوة بالرجل ،وأكدت بوضوح على التزام الدولة المصرية وكافة مؤسساتها بحماية المرأة ضد مختلف أشنكال العننف وتنوفير
الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجاً ،فضالً عن االلتزام الصريح باتخاذ التندابير
الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .كما حرص المشنرع المصنري علنى تخصني
سبعين مقعداً للمرأة في البرلمان عن طريق القوائم باإلضافة إلى الفائزات في الدوائر الفردية( .حتى اآلن فازت خمس سنيدات
في المرحلة األولى من االنتخابات البرلمانية).

خـــــــــــــــتامــــــــــــــــــــــاً
أتوجه بخال التحية والتقدير للدور الذي تلعبه منظمة المرأة العربية في سبيل أن تقوم المرأة العربينة بندورها النذي

كفله الدستور وأكدته كافة الديانات السنماوية ،وسنعىها الندائم نحنو توجينه جهودهنا وفنق أجنندة تممليهنا أولوينات المنرأة العربينة
واحتياجاتها الحقيقية ،ويهمنني فني هنذا الصندد ا لتأكيند علنى ضنرورة مننح االهتمنام النالزم بأهنداف األلفينة للتنمينة والندفع نحنو
اإلدمنناا الكامننل لقضننايا المننرأة العربيننة عننند تفعيننل هننذه األهننداف وطني ناً لنضننمن اسننتجابة السياسننات الوطنيننة لمطالننب المننرأة
وقضاياها األساسية.
وال أجد ختاما لكلمتي أفضل من التأكيد على أن
"المرأة إذا ما تحقق لها أن تقوم بدورها ...ونالت حقوقها المشروعة  ...ستصبح صرحا ً قويا ً في
مواجهة اإلرهاب  ...وأداة لزيادة اإلنتاج والتنمية المستدامة  ...وأساسا ً قويا ً لتثبت وتعزيز األمن
القومي العربي"
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرا
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