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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ،، الكرامالسٌدات والسادة الحضور 

أطراف ممثلً وممثالت بداٌة ٌسرنً ان ارحب بكم فً مستهل اعمال هذه الندوة التً تضم كوكبة متمٌزة من 

ات لجنة شئون عمل المرأة العربٌة هذه كما ارحب بالسٌدات الفضلٌات عضو،  الوطن العربًالثالث فً  االنتاج

ف بدور المراة فً التنمٌة ٌالتً ساهمت منذ إنشائها فً العدٌد من البرامج التً أسهمت فً التعر اللجنة 

عمل منتخبة من السٌدات الفاعالت فً مجال النهوض ب كفاءاتاالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ، والتً تضم 

 .  طراف اإلنتاج الثالث فً الوطن العربًة العربٌة ممثالت إلأالمر

 

 

 الحضور الكرٌم ،،، 

الموارد البشرٌة من أهم الثروات الوطنٌة على االطالق وٌقاس تقدم األمم ورفاهٌتها بمستوى نمو وتطور إن 

لما  هذا المورد الحٌوي والهام ، وتعتبر التنمٌة الشاملة والمستدامة مطلباً أساسٌاً لكل المجتمعات المعاصرة

تمثله من مقٌاس لمدى تقدم هذه المجتمعات لذلك نالت حظاً من االهتمام فً حشد الطاقات البشرٌة الموجودة فً 

المجتمع دون تمٌٌز بٌن الرجال والنساء ، وأصبح االهتمام بالمرأة وبدورها فً تحقٌق التنمٌة الشاملة 

المرأة وفقاً للمقولة التقلٌدٌة تشكل نصف المجتمع  والمستدامة جزءاً أساسٌاً فً عملٌة التنمٌة ذاتها وذلك أن

وبالتالً نصف طاقته االنتاجٌه ومن الالزم أن تساهم فً العملٌة التنموٌة على قدم المساواة مع الرجل  ، بل ان 

تقدم أي مجتمع أصبح مرتبطاً بشكل أساسً بمدى تقدم المرأة فٌه وقدرتها على المشاركة فً التنمٌة بجمٌع 

على حشد الطاقات البشرٌة الموجودة فً المجتمع دون تمٌٌز  منطقاتهاا انطالقا من أن التنمٌة ترتكز فً جوانبه

 بٌن النساء والرجال . 

المساواة بٌن الجنسٌن تعنً التساوي فً الحقوق والمسئولٌات والفرص بٌن المرأة والرجل والبنت والولد 

داً إنما تعنً أال تعتمد حقوق االنسان أو الفرد ومسئولٌاته ال تعنً أن ٌصبح االثنان شٌئاً واح والمساواة

مفهوم المساواة بٌن الجنسٌن على ضرورة أن وواجباته وفرصه على ما إذا كان سٌولد ذكراً أم أنثى وٌنطوي 

 تؤخذ مصالح المرأة والرجل واحتٌاجاتهما وأولوٌاتهما بعٌن االعتبار فً كافة المجاالت . 

أنه من المحال أن تتمتع المرأة بحقوقها االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وتشارك بفاعلٌة وتشٌر التجارب إلى 

فً التنمٌة إذا كانت تتعرض حرٌتها واستقاللها للقٌود والضغوط والتمٌٌز ، فتمتع المرأة العاملة بالحرٌة الكاملة 

ركة النشطة فً المنظمات العمالٌة الرجل وتكوٌن المنظمات والمشا ألجرفً عملها والحصول على أجر مساو 

ٌتعرض للقٌود فً معظم االحٌان من خالل االعراف االجتماعٌة التً تفرض قٌوداً على قدرتها على الحركة داخل 

المجتمع وعلى التفاعل على قدم المساواة مع زمالئها فً االماكن العامة فضالً عن ما ٌتطلبه المجتمع منها فً 

 م وربة منزل . النهوض بدورها كزوجة وأ

لذلك ٌمكن القول بان التحدٌات كبٌرة أمام المرأة وال ٌزال هناك الكثٌر من الخطوات المطلوبة لمواصلة الجهود 

لجعل المرأة شرٌكاً كامالً وفاعالً أساسٌاً فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واعتبارها 

 المستدامة كمنتجة ومستفٌدة فً آن واحد . عامال أساسٌا فً التنمٌة البشرٌة 
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مجرد حق من الحقوق لم ٌعد عمل المرأة وفً ظل االوضاع والمتغٌرات التً تشهدها الساحة العربٌة والدولٌة 

بل أصبح ضرورة تحتمها االوضاع  االقتصادٌة التً أجبرت الجمٌع على العمل من أجل تأمٌن ظروف االنسانٌة 

وفً هذا االطار أصبح لعمل المرأة دور إقتصادي هام فً توفٌر مستوى معٌشً معقول ، معٌشٌة كرٌمة وآمنه 

خالل السنوات االخٌرة وأصبح عدد كبٌر منهن ٌشكل لألسرة وارتفعت نسبة النساء الالتً ٌدخلن سوق العمل 

كما أثبتن  كما أن شرٌحة صاحبات االعمال تنمو بسرعة فً الوطن العربًقوة اقتصادٌة نشطة فً المجتمع ، 

من المعادلة االقتصادٌة فً بعض وأصبحت جزءاً هاماً كفاءتهن فً مٌادٌن اقتصادٌة كانت حكراً على الرجال 

، كما إن دورهن فً أسواق المال والتبادل التجاري أصبح البلدان بل أصبح لهن بنوك خاصة تسٌر أعمالهن 

 جلٌاً . 

 األخوات واألخوة ,,,

ٌة ودورها فىى التنمٌىة االقتصىادٌة واالجتماعٌىة وتقىدٌر هىذا الىدور علىى نحىو إن فهم وضع المرأة العرب

حىق ،  أفضل , وتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن جزء ال ٌتجىزأ مىن حقىوق اإلنسنىنان .. وفىى مقدمىة هىذه الحقىوق 

نصىف المجتمىع .. وال تقىدم أو  . خاصىة والمىرأةوالكرٌمىة.العمل باعتباره وسٌلة للبقاء واسىتمرار الحٌىاة الحىرة 

 .اقتصادٌا.غٌر منتج  و رفاه .. وهذا النصف من القوى العاملة معطالً 

ن عدم المساواة بٌن الجنسٌن فى أى منحى مىن منىاحى الحٌىاة تشىكل أكثىر مظىاهر التمٌٌىز إجحافىا كما أ 

أكىد المجتمىع الىدولى  وقىد فى أى مجتمع، ذلك ألنىه ٌىؤثر فعلٌىا علىى مىا ال ٌقىل عىن نصىف سىكان هىذا المجتمىع ،

اهتمامه بقضٌة عدم التمٌٌز ضد المرأة فى أغلب المحافل الدولٌة ولعل صدور اتفاقٌة األمم المتحدة للقضاء علىى 

هىى مىن أبىرز المواقىف التىى أتخىذها المجتمىع الىدولى  1171جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة والتى صدرت عىام 

االتفاقٌة و لم تسجل أٌىة تحفظىات  هذهعشر دولة عربٌة قد صادقت على  إزاء هذه القضٌة ،وأذكر هنا أن خمسة

 على المواد الخاصة بعدم التمٌٌز ضد المرأة فى مٌدان العمل .

 

العربىً لحقىوق االنسىان الىذي اعتمدتىه القمىة العربٌىة السادسىة عشىر  المٌثاق فقد أكد أما على المستوى العربى 

" ان المىرأة والرجىىل ٌتسىىاوٌان فىً الكرامىىة االنسىىانٌة  منىىه علىىى  3ادة علىى المسىىاواة بىٌن الجنسىىٌن فنصىىت المى

 النافىىذة والحقىىوق والواجبىىات فىىً ظىىل التمٌٌىىز االٌجىىابً الىىذي اقرتىىه الشىىرائع السىىماوٌة والتشىىرٌعات والمواثٌىىق 

لٌة بىٌن النسىاء التدابٌر الالزمة لتأمٌن تكافؤ الفرص والمساواة الفع باتخاذلصالح المرأة وتعهد تباعا لذلك الدول 

 والرجال والتمتع بجمٌع الحقوق الواردة فً هذا المٌثاق . 

وفٌما ٌتعلق بمكافحة التمٌٌز ضىد المىرأة فىى مٌىدان العمىل علىى وجىه الخصىوص  فقىد أقىر مىؤتمر العمىل العربىى 

التى تكرس مبىدأ ( بشأن المرأة العاملة ،تلك االتفاقٌة 5االتفاقٌة العربٌة رقم ) 1176دورته الخامسة عام  ومنذ 

المساواة بٌن المرأة والرجل فى كافة النصوص القانونٌة المنظمة لعالقات العمىل والتىى تضىمن نصوصىها للمىرأة  

 العاملة العمل فى ظل شروط و ظروف عمل الئقة ،

 السٌدات والسادة :  

مىاعً ومىدى التىرابط بٌنهمىا التنمٌة ببعدٌها االقتصادي واالجت فً هذه الندوة مشاركة المرأة ودورها فً نناقش 

وأهمٌىىة التىىوازن لتىىأثٌر وتىىأثر كىىل منهمىىا بىىا خر والتىىً تشىىكل جىىوهر اهتمىىام منظمىىة العمىىل العربٌىىة التىىً تتمٌىىز 
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تعمىىل علىىى بقىىوة رأس المىىال وسىىواعد العمىىال فىىً منظومىىة متكاملىىة بتكوٌنهىىا الثالثىىً حٌىىث ٌلتقىىً صىىناع القىىرار 

 ً للمواطن العربً . تحقٌق األمان االقتصادي والسلم االجتماع

إن اإلٌمان بحقوق المىرأة ٌىدفع إلىى ترجمىة كىل الشىعارات السىامٌة إلىى حقٌقىة علىى أرض الواقىع مىن خىالل 

، وأن ٌصىىىبح دعىىىم تشىىىغٌل المىىىرأة ر المىىىرأة ومكانتهىىىا فىىىً المجتمعىىىات تنفٌىىىذ مشىىىارٌع هادفىىىة وبنىىىاءة تعىىىزز دو

هىا المنتىدى العربىً الثىانً للتنمٌىة والتً كان أقرمنظمة ومشاركتها فً التنمٌة قاسماً مشتركاً فً معظم أنشطة ال

الذي  عقد فً الرٌاض فً شهر فبراٌر الماضً حٌث اكد اعالن الرٌاض على أهمٌة الدور الذي تؤدٌىه والتشغٌل 

المرأة فً سوق العمل والتأثٌرات االٌجابٌة لمشاركتها على االصعدة االقتصادٌة واالجتماعٌة من خىالل تشىجٌعها 

 ئم على المشاركة وإٌجاد المناخ المالئم لها واٌجاد بٌئة العمل المناسبة والالئقه لها . الدا

حقٌقة .... الموضوع متشعب و ٌمكن بحثه من خىالل العدٌىد مىن المنطلقىات التىى أنىا علىى ثقىة تامىة مىن أن 

و خبىىراء و  نىىدوتنا هىىذه ،بفضىىل مسىىتوى ونوعٌىىة الحضىىور العلمىىى الرفٌىىع فٌهىىا مىىن مسىىئولٌن وذوى إختصىىاص

طراف االنتاج الثالثة سوف تولى هذه القضٌة عناٌة خاصة، و أؤكد لكم فى هذا الصدد أن منظمة العمل ممثلٌن أل

 عمالكم كل النجاح والتوفٌق ،صٌات التى ستصدر عنها ، متمنٌا ألالعربٌة سوف ال تألو جهدا فى سبٌل تنفٌذ التو

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
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 / رانيا طـ 


