كلوت السيدة  /ايكبىلي ليٌتي هاري لىيسي
جوهىريت الكىًجى الديوقزاطيت
حٕل يطبًْخ انجرنًبٌ ف ٙجًٕٓرٚخ انكَٕجٕ
هعالي السيدة  /هوثلت رئيس هجلس الشيىخ الٌيجيزي
هعالي السيد  /رئيس الزبطت
هعالي السيد األهيي العام للزبطت السادة رؤساء الىفىد
السيداث والسادة:
اضممًإا ثتممعز ٙفممِٕ فمم ٙثرنًممبٌ حُجممٕ اٌ ورا م س ثبضممًٔ ٙثبضممى انطمم ٛاد فممٙ
جًٕٓرٚخ حُجٕ ٔثمبي٘ ي٘ ثم ا ارٕجمخ ثبن مكر انجسٚمم نًُذًمْ ٙمما ااجزًمب انمم٘
ٚاًم ُٕاٌ ئر انًروح ف ٙرًُٛخ ان عٕة انا ٚضخ .
ٔق رهقُٛمب ْممِ انم ٕح ثطمرٔر ٔفمرد نم  ٍٚ ٚنكم َ ٙمبرا ثيراذُمب فمْ ٙمما ا جزًمب
ٔنعهُب َزمحر يب حبَذ ه ّٛانًروح ف ٙانًبض ٙحٛش حبَذ ٔظٛعزٓب ا ضبضٛخ ركًٍ فمٙ
انقٛمبو ثع ًممبل انجٛممذ ٔنمٛص نٓممب اناممب وٌ رهامب ثبنٕظممبذه انعبيممخ ٔنكُٓمب حبَممذ قممبيرح
هٗ وٌ رضجذ حعبءرٓب ٔيقم ررٓب همٗ انعًمم انجمبي ٔحُزٛجمخ نممنا فسَٓمب اضمز ب ذ اٌ
رزقه يُبصت رفٛعخ .
هٓٛمب ٔريراا حقٕقٓمب انًزطمبٔٚخ يمج انرجمم فقم
ٔف ٙضعٓٛب إلزاحخ انذهى انًعمرٔ
رٕجذ يطب ٓٛب ثبارعبقٛخ انز ٙرى انزٕقٛج هٓٛب ْٔمِ اارعبقٛمخ حمٕل اناقمٕل انطٛبضمٛخ
نهًروح ٔانزت ٚب هٓٛب ف ٙانجًعٛخ انعًٕيٛخ نأليى انًزا ح ف ٙقراراْب انتمبير ثمرقى
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ٔانز ٙرع  ٙاناب فٓٛب نكم ا فراي انً برحخ ف ٙريارح ان ؤٌٔ انعبيخ نجه ِ ضٕاء حبٌ
ينا ث كم يجبنمر ؤ ااتزٛمبر انامر ؤ انً مبرحخ فم ٙانٕظمبذه انعبيمخ فم ٙانجهم همٗ
وضبش انًطبٔاح ف ٙاناقٕل ٔرغجخ ف ٙو بء انرجبل ٔانُطمبء همٗ قم و انًطمبٔاح فمٙ
يًبرضخ اناقٕل انعبيخ ٔينا ثًب ٚزٕاءو يمج يٛضمبل ا يمى انًزام ح َٔتمٕال اإل م ٌ
انعبنً ٙناقٕل اإلَطبٌ ٔثمبنعٕيح رنمٗ يٕضمٕ ُب حمٕل ئر انًمروح فم ٙرًُٛمخ انجهم اٌ
انا ٚضخ فسٌ ي برحزُب ْمِ ضزرحس هٗ ص صخ َقبط -:
-1الفزص والوزايا التي توتلكها الوزأة في تٌويت البلداى الحديثت .
-2هىاطي الضعف .
 -3أراء وهٌاقشاث .
الفزص والوزايا -:
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ثبيا ي٘ ث ء ؤي وٌ وقٕل وَّ ا ث يٍ اا زراف ثبن ٔر انكجٛر انم٘ رهعجمّ انًمروح فمٙ
انزًُٛخ ف ٙثه اَُب صاٛح وَُب ف ٙانٕقذ انابضر َ كم طبقخ فعبنخ ا جم ال فٓٛمب َذمرا
نه ٔر انكجٛر انم٘ رقٕو ثّ ف ٙق ب انزًُٛخ ف ٙثه اَُب انًعُٛخ .
فهعهكممى رزعقممٌٕ يعمم ٙثممعٌ ْممما انقممٕل يجممرر ٔنكمم ٙؤضممح نكممى وحضممر ؤي وٌ ؤري نكممى
ثعض ا يضهخ نجعض انُطبء انهٕار ٙضبًٍْ ٔيب زنمٍ ٚطمبًٍْ فم ٙانزًُٛمخ فم ٙثهم آٍَ
ْٔؤاء انُطبء يضم -:
 انط ٛح ْٛ /ه ٍٛجَٕطٌٕ ــ نٛجرٚب انط ٛح  ْٛ /ر٘ حهُٛزٌٕ ــ انٕاٚبد انًزا ح انط ٛح  /ضٛاهٕ ٍٚرٔٚبل ــ فرَطب انط ٛح يبرح ٛاَجم ــ ونًبَٛبوكذلك ًحي السيداث اللىاتي ًجتوع اآلى .

الضعف -:
ٔيج ينا ٔفٔ ٙجٕي ْمِ انعرال ا وٌ ُْبا ثعض َقبط انفعه هٗ انرغى يٍ
ثعض انزق و انم٘ رى احرازح ٔاٚسال ٚزاقمب ٔينما يمٍ تم ل انجٓمٕي انزم ٙرجممنٓب
انًروح ف ٙضجٛم انزًُٛخ انا ٚضخ .
ٔنألضه فسٌ ٔضمج انًمروح يمب ٚمسال يزم َٛب ٔاإلحتمبءاد رضجمذ ينما حٛمش رذٓمر
اإلحتممبءاد وٌ انًممروح رًضممم ا غهجٛممخ يممٍ انعقممراء ٔا يٛمم ٍٛحٛممش ا رًضممم انًممروح
ضممٕء  %1يممٍ انً ممبرحخ انععبنممخ فمم ٙرًُٛممخ ثه م ْب َٓممب يطممزجع ح ث ممكم حج مر يممٍ
انًُبصممت انٓبيممخ حًممب وَممّ يممٍ انٕاضممح وٌ انًممروح رًضممم  %2فقممم يممٍ انًُبصممت
انزُعٛمٚخ .
آراء وهٌاقشاث-:
ٔا ث اء انرو٘ َٕي وٌ َقٕل وٌ ْما ااجزًب فْ ٙما انٛمٕو فم ٙانعبصمًخ انُٛجرٚمخ
اثٕجب ن ٚخ انق رح هٗ راعٛس انًروح فم ٙيُ قزم ٙوفرٚقٛمب ٔانعمبنى انعرثم ٙيمٍ اجمم
وٌ ر غم يُبصت هٛب ف ٙحكٕيمبد ثهم اذٍٓ ٔرطمبْى فمً ٙهٛمخ صمُج انقمرار فمٙ
رضى انطٛبضبد انٕطُٛخ يب رقٕو ثّ يٍ اَجبزاد .
ٔنممٛص ْممما نزٕ ٛممخ انًممروح فاطممت ٔنكممٍ اٚفممب نز ممجٛج اناكٕيممبد هممٗ رممٕفٛر
انعرال انًُبضجخ نهًروح ف ٙيجبل انزعهٛى ٔ هٗ اا زراف ثبن ٔر انٓبو انمم٘ ًٚكمٍ
وٌ رهعجّ انًروح ف ٙانزًُٛخ انٕطُٛخ ٔيخزهه ق ب بد ان ٔنخ انا ٚضخ َٔخززى حم ٚضُب
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ْما ثمبنقٕل وٌ ئر انًمروح فم ٙانزًُٛمخ ًٚكمٍ وٌ ٚكمٌٕ اٚجبثٛمب ؤ ضمهجٛب فم ٙانٕقمذ
يارّ .
ٔؤي وٌ وقممٕل وٌ انجبَممت اإلٚجممبثًٚ ٙكممٍ فمم ٙوٌ ئر انًممروح ركًٛهمم ٙثممبنُذر رنممٗ
ي برحزٓب ٔحعبءرٓب َٔساْزٓب ف ٙاإليارح انعبيخ ٔ هٗ انُقٛض فسٌ انجبَمت انطمهجٙ
ٚكًٍ ف ٙوٌ يا قهٛم يٍ انُطبء ٚتهٍ رنٗ انًطزٕٖ ا هٗ يٍ ريكبَٛبرٍٓ .
ٔا ًٚكُُمب وٌ َخزمزى يُبق مبرُب ْممِ ثم ٌٔ وٌ َكمرر َٔام ي ايزُبَُمب انكجٛمر نًمٍ قممبو
ثزُذٛى ْما انًؤرًر إلربحزٓى انعرصخ نُب ن ررقبء ثًكبَّ انًروح فم ٙحم انًُ قزمٍٛ
ٔحمنا انُفبل يٍ وجم قفٛزُب انً زرحخ ٔحًب قٛم " اإلتحاد قىة " .
وفي ضىء هىضىع االجتواع ًىد أى ًقتزح ها يلي -:
 -1وَ بء ْٛئخ ياذًخ نزجط ٛطًٕحبرُب ٔر هعبرُب رنٗ انًؤضطبد ان ٔنٛخ .
 -2ق اجزًب بد يًبصهخ ٔانزُٚ ٙجغ ٙوٌ رعق هٗ ا قم يمرح ٔاحم ح فم ٙانطمُخ
نزًك ٍٛانط ٛاد انجرنًبَٛبد يٍ رجبيل ا فكبر .
ٚ -3جت وٌ ٚكٌٕ ُْبا ر حى ٔرعبٌٔ ث ٍٛانط ٛاد .
أشكزكن جوعيا ً ،، ،،
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