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   البيان الختامي
 الصادر عن منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية المشاركة في

ن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين ل حرز في تنفيذ إعالتقدم الم  لمؤتمر العربي الرفيع المستوى حول ا" 
 "نحو العدالة والمساواة للنساء في المنطقة العربية: ا  عام

 
 5102فبراير / شباط  3-2القاهرة 

 
 

جرائم الحرب والجرائم ل تصاعدا  خاللها تشهد التي وهذه المرحلة التاريخية والفاصلة التى تمر بها المنطقة العربية  يف
، فيما تقف نوأرواحه نتدفع ثمنه النااء بأجااده ذيوالباد  الجماعية والتطهير العريي والديني إلناانية واإلضد ا

النااء في هذه نضاالت التي حققتها مكتابات ة والمحلية عاجز  عن حماية الاآلليات الدوليو  الهيئات الدول وكذلك
ق ر  الااتعاد  ظاهر  حد الذي وصل إلى كافة أشكال القهر والعنف والتمييز، حمايتهن من التعرض لعن الدول، ال بل 

 ااة،خواالاتعباد والبيع في اوق الن

من أجل يياس مدى " 5991بيجين " منذ إعالن ا  عام 02  المجتمع الدولي لمراجعة ماير وفي الويت الذي ياتعد 
والمجتمع المدني بتحقيق الغايات التى هدفت الى تحرير المرأ  والمؤااات األممية والدولية التزام الدول والحكومات 

 ل والتمييز وتحقيق المااوا  بين الجناين، الاتغمن كافة أشكال اال

جتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية حول التقدم اال"الصادر عن ومتابعة إلعالن بيروت 
جتماعية يتصادية واإل، الذي انعقد في مقر اللجنة اإل"ا  حرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عامالم  

 ،0251اغاطس /آب 51-51ما بين في الفتر  ( االاكوا)لغربي آايا 

لمؤتمر ا"طار إفي  0251 فبراير/شباط 1-0ما بين الفتر   يفالقاهر   يف جتمعةالم  دني نحن منظمات المجتمع الم 
نحو العدالة : ان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عامالحرز في تنفيذ إعالتقدم الم  العربي الرفيع الماتوى حول 

 يالعربية فتواجهها المرأ  في المنطقة  وبعد منايشة وتحديد كافة التحديات التى، "والمااوا  للنااء في المنطقة العربية
 :نعلن ما يلييليمية والدولية، إلظل المتغيرات ا

تخوضه في مواجهة وال تزال إلى جانب الرجال من أجل الحرية والكرامة نوجه تحية للنضال الذي خاضته النااء  :أول  
واالاتبداد وخطاب التطرف الديني واإلرهاب،  حتالالت األخرىاإلارائيلي لألراضي الفلاطينية والعربية واال االحتالل

  ،وتدفع ثمنه من أمنها وحقويها وحياتها
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                                           :د على، نشد  ناشئةفي موضوع األولويات ال :ا  ثاني

وتفعيل النزاعات المالحة وبعدها تحت االحتالل اإلارائيلي وفي مناطق توفير الحماية للنااء والفتيات  -
لزام الدول بوضع ااتراتيجيات وآليات وطنية  0500و 5202و 5101 ما القراراتال اي   القرارات الدولية وا 

 ؛وموازنات لتنفيذها
  ؛إلزام الدول بإشراك النااء في كل ماارات الحوار الوطني والتفاوض وصنع الاالم على كافة الماتويات -
ان يوانين وطنية وتفعيلها من أجل تتبع ومعايبة مرتكبي جرائم العنف الجناي أثناء النزاعات وضمان حق  -

دماج مقاربة النوع االجتماعي في كل مراحل العدالة  ،والوصول إلى العدالة الحماية والخدماتالنااء في  وا 
 ؛وآلياتهااالنتقالية 

جئات والمعتقالت النازحات والالوالفتيات تحت االحتالل و النااء  وفاء الدول والمجتمع الدولي بالتزاماته تجاه -
والرعاية الصحية والتعليم وتاهيل  وضمان مقومات العيش الكريملهن الالزمة  والناجيات لتوفير الحماية

  ؛إجراءات الحصول على األوراق الثبوتية
يات وكافة أشكال االاتغالل الجناي جار بالنااء والفتمكافحة االت  ايااات من أجل  تفعيل القوانين ووضع -

 ؛لهن، وخاصة التزويج القاري والمبكر

 :، نطالبينجالتزام الدول بتنفيذ إعلن ومنهاج عمل بيفي موضوع : ا  ثالث

تعلقة باألحوال ، وبخاصة المواد الم  (ايداو)الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأ  عن اتفايية  رفع التحفظات -
حيز الخاص في منح الجناية ألارتها، لما تنتجه من أثر على مويع المرأ  في الالشخصية وحق المرأ  

 ؛العامو 
 ؛باتفايية ايداوالبروتوكول االختياري الملحق  المصادية على -
لغاء  يتنااب مع الماؤولية الجزائية إلزام الدول باحترام اتفايية حقوق الطفل وتحديد ان أدنى للزواج - وا 

  ؛االاتثناء في حال وجوده
 ؛وضع ااتراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد النااء في البلدان التي لم تضعها بعد -
 واالجتماعية والثقافيةااليتصادية والمدنية و الايااية لنهوض بالحقوق اااتراتيجيات آليات لتفعيل وضع  -

 ؛وبخاصة الحقوق الصحية واإلنجابية للنااء
للوصول إلى الموارد والخدمات والمشاركة الفعلية في صنع تمكين النااء في المناطق الريفية والمهمشة  -

  ؛القرار المحلي
 ؛تقويم أثر البرامج والايااات واالاتراتيجيات على أوضاع النااء -
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األمم المتحد  بضرور  تنايق برامجها وتدخالتها فيما يتعلق بالنهوض  توصية خاصة إلى منظماتنوجه : رابعا  
الوطنية واإليليمية ذات العالية بالنهوض بقضايا  وحد  لتقييم ومقارنة ومتابعة التقاريرة م  بقضايا النااء، ووضع آلي  

 .المرأ  
تضافر وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجه  ضرور   وفي الختام، ال بد من التأكيد على

لمواطنات على يدم المااوا  لمواطنين واحقوق او من واالمة أجل حماية أالنااء والفتيات والشعوب والدول، من 
  .والمؤااات الحق والقانونالدولة، دولة اياد  وصون 


