
 

1 
 

 عالن بيروتإ

صادر عن  منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية المشاركة في  البيان الختامي ال

  "ا  تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماإلجتماع التشاوري حول التقدم المحرز في "

 1122أغسطس  / آب 21-21بيت األمم المتحدة، بيروت، 

 

رات سواء بفعل ثورات والفاصلة التى تمر بها المنطقة العربية من تغي  فى هذه المرحلة التاريخية 

وحيث تشهد المنطقة العربية تنامي ممارسة ي، الشعوب او بفعل الحروب والنزاعات والتطرف الدين

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية والتطهير العرقي والديني الممارس ضد 

الى العديد من التحديات التى تواجه المرأة فى المنطقة قد أدت رات هذه التغي   السيما أن ،النساء

وتعرضت  ،ثقل من أعبائها االقتصادية واالجتماعيةأوضاعها العامة وأمما اثر سلبا على العربية 

 ،" سبايا العراق " ووصل الحد الى استعادة ظاهرة االسترقاق  ،شكال القهر والعنف والتمييزألكافة 

عالن ومنهاج إ منذ ا  عام 02يتأهب لمراجعة مسيرة  يفى هذا الظرف التاريخى والمجتمع الدول 

بتحقيق الغايات  يمدى التزام الدول والحكومات والمجتمع المدن من أجل قياس"  5991 بيجين"

  ،بين الجنسينشكال االستغالل والتمييز وتحقيق المساواة أالتى هدفت الى تحرير المرأة من كافة 

"  االسكوا "والتى اجتمعت فى مقر والتنموية النسائية الحقوقية  ينحن منظمات المجتمع المدن  ،نعلن

التشاوري لمنظمات االجتماع "في اطار  0251اغسطس /آب 51 -51فى بيروت فى الفترة من 

بيجين بعد المجتمع المدني في المنطقة العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل 

ت اليه شعبة مركز المرأة في االسكوا وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين ، الذي دع"رين عاماعش

إدارة المرأة واألسرة  -المكتب االقليمي للدول العربية، وجامعة الدول العربية -الجنسين وتقدم المرأة

وضاع المرأة فى المنطقة العربية قياسا بما جاء من أوبعد مناقشات مستفيضة لمجمل  والطفولة، 

المرأة في المنطقة وبعد مناقشة وتحديد كافة التحديات التى تواجهها  بيجين،عالن إ التزامات فى 

أولويات فقد توصلنا الى هذا االعالن الذى يحدد  ،فى ظل المتغيرات االقليمية والدوليةالعربية 

 :  كاالتي يالفترة القادمة وه فىفى المنطقة العربية  المرأة 

 

 المرأة والنزاع المسلحفي مجال  -2

o  بشأن تعزيز دور ( 0500والقرار  5202قرار  – 5101قرار )تفعيل القرارات الدولية

 في محادثات السالم والعدالة االنتقاليةوالنساء في حفظ األمن 
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o   ضرورة إشراك المرأة في كل ما يتعلق بالمفاوضات الوطنية الهادفة إلى حل  النزاعات

إلى المواثيق والقرارات المسلحة وتحقيق السالم الذي نطمح اليه، السالم العادل المستند 

  ،الدولية

o تهدف الى اتخاذ أقصى العقوبات بحق الذين يرتكبون جرائم حرب ضد  ةوضع استراتيجي

 ،وإنشاء محاكم خاصة لمالحقتهم...( قتل، اعتداء، أسر، تهجير)والفتيات النساء 

o  تعديل اإلجراءات الوقائية مع النص على آليات للحماية ومالحقة مرتكبي الجرائم وادانتهم

وتقديمهم للمحكامات ووضع خطة طوارئ وقائية النقاذ المحاصرين وحماية النساء قبل 

 ،وقوع العدوان

o  لحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة واالحتالل،  وتشكيل نواة خلق هيئة متخصصة

النزوح لرصد وتأمين الحماية للنساء والفتيات وكافة المواطنين   داعمة داخل مخيمات 

 ،وحماية النساء قبل وقوع العدوان ووضع خطة طوارئ وقائية إلنقاذ المحاصرين

o  اء وتطوير وتفعيل آليات المعاقبةالنسوضع قانون دولي خاص بجرائم العنف الجنسي ضد ،

انضمام الدول الى نظام  بشكل منفصل عنال سيما من خالل المحكمة الجنائية الدولية،  

 ،ألساسي للمحكمة الجنائية الدوليةروما ا

o  ،الزام اسرائيل بتطبيق قرارات الهيئة العامة لالمم المتحدة وقرارات مجلس االمن الدولي

ك . ق  والقوانين الدوليةوااللتزام بالمواثي وكذلك، الضغط على المنظمات الدولية للتحر 

 ،في مناطق النزاعات والحروب واالحتاللولمزيد من التنسيق والفعالية 

o  قانون االنسانى الدولى  تطبيق التزاماتهم تجاه االتفاقيات الدولية والحث  الدول على ضرورة

ماعي والصحة النفسية  وبناء قدرات الفرق برامج تقديم الدعم النفسي واالجتمع تأمين 

 ،واالحتالل الخاصة العاملة فى مناطق النزاعات 

o التركيز على قضية األمن االنسانى والسالم وإعطاء موضوع حماية النساء األولوية، 

o في إطار التحديات التي تواجهنا في المنطقة العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية، تحت و

 :  ، ندعو الى "القضاء على اإلرهاب"شعار 

  مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي بـ : 
 ، والتأكيد على حق(وخاصة ارهاب الدولة )إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي  -

 ،ل التحرر واالستقالل ورد العدوانالشعوب في المقاومة من أج
  ،والعنصريإدانة إرهاب التطرف الديني  -
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إدانة العدوان االسرائيلي الهمجي على غزة، خاصة ان هذا العدوان يخرق كل  -
ام بتطبيق هذه القرارات القرارات والمواثيق الدولية، ومطالبة إسرائيل االلتز

 ،الدولية
العمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة ومواثيق االمم المتحدة  -

وقرارتها، مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ الموقف من 
 ،بموضوعية وتجرد  دون ازدواجية مجمل القضايا

   القومي لرفض  القيام بدورها –والنساء عنصر اساسي   -مطالبة الشعوب العربية
العدوان واالحتالل والحصار والتدخل الخارجي، وكذلك مواجهة المشروع المتمثل 

 ( داعش وغيرها)صولية االرهابية بالحركات األ

 

 العنف ضد المرأةفي مجال  -1

o   شكاله، وعدم إقتصاره على العنف الممارس في الحيز أمناهضة العنف ضد النساء بمختلف

، بل العمل على مناهضة العنف ( المنزلي  -العائلي  –العنف األسري ) الجنسي  أو الخاص

الممارس في الحيز العام ال سيما عنف الدولة وإرهاب الدولة الممارس ضد النساء والعنف 

والقانوني، وكذلك العنف الجنسي، فاإلغتصاب هو جريمة  واإلقتصادي واالجتماعيالسياسي 

  ،ةحرب وجريمة ضد اإلنساني

o  تفعيل استراتيجات وطنية النهاء كافة اشكال العنف ضد المرأة ورصد ميزانيات  لتعزيز

لتشمل العنف ضد المرأة  االحصاءات  الوطنيةوتطوير تدقيق الدور مراكز الرصد و

 والفتاة،

o النوع االجتماعي وحقوق االنسان في المناهج التربوية والخطط والسياسات العامةدماج إ، 

o  التركيز على القضايا مع تشكيل مجموعات ضغط للدفع بالحكومات للوفاء بالتزاماتها

 ،ختان اإلناثو –القاصرات  مثل زواج  الطارئة

o  التي تجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ( وقائية  ورادعة)قانونية أطر وضع

 ،الواجبة للناجيات من العنفوالتزام الدول بمبدأ العناية 

o  يالقانون يمحو األمية القانونية عن طريق تغيير المناهج لنشر مزيدا من الوعالعمل على 

فى العاملين أعضاء االجهزة التشريعية و مع ضرورة بناء قدرات  يوالثقاف يواالجتماع

  .على مرجعية المواثيق والمعاهدات الدوليةاالجهزة العدلية 

 

 حقوق اإلنسان المرأة و في مجال  -1
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o عة ضرورة الزام الدول بتطبيق التزاماتها تجاه االتفاقيات الدولية واالقليمية مع أهمية المتاب

 والمحاسبة الدولية واالقليمية،

o ات واالتفاقيات الدولية واالقليمية لتصبح المرجعية لمواءمة التشريعات دتفعيل المعاه

 ،بما ينسجم او يتناسب مع هذه االتفاقيات الوطنية

o والتوقيع على (السيداو ) لغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة إات عن اتفاقية رفع التحفظ ،

كافة القوانين  ، والعمل على موائمةالبروتوكول االختياري لالتفاقية وعلى كافة البرتوكوالت

 ،هاوتفعيل تطبيقنية  الوط

o  االنسان وحقوق تفعيل وتطبيق اعالن األمم المتحدة لحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق

  ،المرأة مع ضرورة التدريب وبناء القدرات فى حماية الناشطات الحقوقيات

o   مفاهيم حقوق االنسان والمواثيق الدولية واالقليمية ذات الصلة بحقوق المرأة ومفاهيم إدماج

فى مناهج التعليم على كافة المستويات التعليمية لمحاربة الموروثات بين الجنسين  المساواة 

س األدوار النمطية للمرأة والرجل وتعززلثقافية واالجتماعية ا االبوية المؤسسة  التي تكر 

 ،والسلطة الذكورية

o  ولويات العدالة اإلنتقالية وإعتبار كافة إنتهاكات حقوق النساء أإدماج قضايا النساء ضمن

ا وإنصاف الممارسة من قبل األنظمة والمجموعات المسلحة ، قضايا يجب تأمين العدالة له

النساء وإعتبار المساواة الجندرية وحقوق النساء أساس للمراحل اإلنتقالية وهي شرط 

  ،للتحول الديمقراطي

o د لأل  .حوال الشخصيةاعتماد قانون مدني موح 

 

 المرأة والفقرفي مجال  -2

o  يمع مقاربة مفاهيم النوع االجتماعوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفقر، 

o تاحة الفرص المتكافئة للوصول للموارد االنتاجية والتحكم فيها ورفع الوعى بضرورة إ

 ،سراألربات تمكين الفقراء من النساء خاصة 

o  في عمل الوزارات والمؤسسات العامة منظور النوع االجتماعي العمل الجاد إلدماج

وق اإلنسان لحق والمنظمات التنموية والحقوقية والسيما على مستوى الخطط الوطنية

المناطق واآلليات الوطنية، وعلى مستوى التخطيط االستراتيجي والتنموي السيما في 

  ،النائية
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 واإلقتصاد المرأةفي مجال  -5

o  ة وتدريب صانعي وطنيالسياسات الجميع ادماج منظور النوع االجتماعي على مستوى

 اعداد  مجال في  القرار على مفاهيم النوع االجتماعي خاصةالسياسات ومتخذي 

 ،الموازنات الحساسة لقضايا النوع اإلجتماعي

o المتنوع للمرأة وتوفير البيانات  اسات المكثفة عن النشاط االقتصاديالقيام بالدر

 ،واالحصاءات عن النساء العامالت في القطاع غير الرسمي

o وبناء السياسات  ،سسات االنتاجيةالقتصاد الحر بما فيها خصخصة المؤمراجعة سياسات ا

االقتصادية على الحقوق االقتصادية واالجتماعية للجنسين ووضع الخطط الالزمة لتنفيذ هذه 

 ،الخطط

o  التعيين للنساء وفى كافة المستويات التنفيذية/ للتوظيف " كوتا " االلتزام بتحديد، 

o  جحة بين التشريعات والقوانين على مستوى سياسات التمويل وتبادل التجارب الناتعديل

 ،بلدان المنطقة واالهتمام بالتشبيك بين منظمات رائدات االعمال

o توفير البنية التحتية في المناطق النائية مما يتيح الفرص لرفع المساهمة االقتصادية للنساء،  

o   بيئة مسهلة لجعل المسؤولية االسرية مشتركة بين المرأة والرجل بحيث العمل على توفير

 .لنمطية لكليهماس االدوار اال تكر  

 

 تعليم المرأة وتدريبها في مجال -6 

o للجنسين فى جميع دول المنطقة ومحو  يوالمجان يااللتزام بالمساواة فى التعليم االلزام

 ،األمية بين الفتيات والنساء

o  تحديث برامج وزيادة عدد مراكز التعليم والتدريب المهني لتوفير فرص للشابات في التعليم

 يحقق لهم فرص العمل المالئمة،بما المهني 

o  تحديث البرامج التعليمية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل مع توجيه الطالبات الى مجاالت

 ،جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل لحل مشكلة البطالة

o لنساء فى الشراك ا" كوتا " تطوير البرامج والمناهج التربوية التدريبية مع تحديد و تغيير

 ،فى المناطق الريفيةالتركيز على بناء القدرات وويات التدريب جميع مست

o توفير برامج محو األمية االلكترونية لجميع الفئات االجتماعية من النساء، 
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o  العمل على محو األمية القانونية عن طريق تغيير المناهج لنشر مزيد من الوعى القانونى

االجهزة التشريعية و العاملين فى  واالجتماعى والثقافى مع ضرورة بناء قدرات أعضاء 

 ،االجهزة العدلية على مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية

o  إدماج  مفاهيم حقوق االنسان والمواثيق الدولية واالقليمية ذات الصلة بحقوق المرأة ومفاهيم

افة المساواة بين الجنسين والنوع االجتماعي  فى الكتب المدرسية وفي مناهج التعليم على ك

س األدوار . المستويات التعليمية وذلك لمحاربة الموروثات الثقافية واالجتماعية التي تكر 

الصورة  من أجل تغييرالنمطية للمرأة والرجل وتعزز المؤسسة االبوية والسلطة الذكورية، 

  .المساواة بين الجنسين وتكريسلطفلة والمرأة حول االنمطية 

 

 المرأة والصحةفي مجال  -7

o وبرامج الصحة االنجابية  واالحتياجات الصحية  توفير برامج صحة المرأة والفتاة

والتجهيزات الجديدة والسليمة والكوادر المدربة وضرورة التأكيد على الدور االجتماعى 

برعاية شاملة والصحية لجميع المواطنين والتزامها للدولة فى توفير التقديمات االجتماعية 

 ،المصابين بأمراض مستعصية ال سيما (ذكورا  ثا  وإنا)وكاملة للمرضى 

o  مع ضمان ( االيدز)مرض نقص المناعة المكتسبة وضع  استراتيجية وطنية للمتعايشين مع

 ،وجود التوعية المجتمعية

o مستخدمي المخدرات والصحة االنجابية والناجيات من لكل من  عادة تأهيل قيام مراكز إ

 ،العنف الجنسي

o المنزل،تأهيل أو في الفي مراكز للنساء سواء نظام صحي يضمن الشيخوخة  اعتماد 

o مع تحديد حصة من الميزانيات العامة لدعمهم عاقةوضع برامج لذوي اال، 

o   تفعيل نظام المراقبة والمساءلة ووضع  تقارير شفافة تعكس الواقع وتبين  االنجازات

  ،المحققة وتمكن من تطوير الخطط المستقبلية 

 

 في السلطة وصنع القرار المرأة في مجال  -8

o  االلتزام بوضع التدابير االيجابية وزيادة الوعي لدى صناع القراربضرورة مشاركة النساء

، "الكوتا " الحصة للمرأة  وهذا يتطلب اعتماد حق. في مواقع صنع القرار على اختالفها
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المنعقد في بيجين العام للمرأة توصية الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للا  تطبيقوذلك 

 ،،  كخطوة مرحلية ومؤقتة% 12، وذلك بنسبة ال تقل عن ال 5991

o  على المستوىات  المحليةبناء القدرات للنساء لبرامج زيادة التمويل. 

 

 المرأة ووسائط اإلعالمفي مجال   -9

o  وإبراز  ،ة في اإلعالمأملزم للدول العربية لتحسين صورة المرتطوير ووضع ميثاق  اقليمى

 ،دورها الحقيقي كمواطنة مشاركة في عملية التنمية الشاملة وبناء الدولة وتطوير المجتمع

o زيادة التغطية االعالمية على تجارب النساء الرائدة، 

o  (الجندر) ي جهزة االعالم المختلفة على مفاهيم النوع االجتماعأتدريب العاملين فى، 

o  وتصحيح صورة النساء النمطية  االنتاج اإلعالمي واالعالني برصدتكوين هيئات مكلفة

 ،فيها

o  استضافة اإلضاءة على كفاءات النساء في الميادين السياسية واالقتصادية من خالل تكثيف

  .المتخصصةالنساء في البرامج الحوارية 

 

 المرأة والبيئة في مجال – 21

o  والتركيز على  02+ ريو مؤتمر جندة ومتطلباتأاالهتمام بوضع خطط وطنية قائمة على

 ،0251التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد   مباديء

o على النوع  يوضع استراتجيات وطنية واقليمية لدراسة األثر البيئي والتغير المناخ

 ،اإلجتماعي

o  والحكومات في هذا المجال لالهتمام بالمرأة والبيئةتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني.  

 

 الطفلة  -22

o وضع تدابير ايجابية لدعم تعليم البنات و يساسإلزامية ومجانية التعليم األ تطبيق تفعيل

  ،المناطق الريفية يخاصة ف

o  االتجار بالنساء والطفالتلمكافحة تشريع وتطبيق قوانين صارمة ورادعة، 

o  وتحديد السن األدنى للزواج باالستناد إلى المواثيق زواج القاصراتالرادعة لسن القوانين ،

 ،الدولية
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o  وإدماج مفاهيم النوع  الصورة النمطية للطفلة والمرأةمن أجل تغيير المناهج الدراسية تعديل

 .في المناهج التربوية االجتماعي

 

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة -21

o  إستقالليتها وتوسيع تكريس و للنهوض بأوضاع المرأةالوطنية  اآللياتالعمل لتعزيز مأسسة

ومنظمات المجتمع المدني المعنية  للمنظمات النسويةفعال صالحياتها ومهامها وإعطاء دور 

من أجل تفعيل بما يضمن خلق عالقة شراكة حقيقية وفعلية  - اآللياتن ضمن هذه م -

لحكومي والقطاع واألهلي من خالل هذه المؤسسات التعاون والتنسيق بين القطاع اوتقوية 

 ،الوطنية

o  دعم منهج التشاركية مع والوطنية  ستراتيجيةاالخطط الإدماج قضايا النوع اإلجتماعي فى

 ،و األخذ باقتراحاتهم ،المجتمع المدني المبادرة منظمات

o الجهات التشريعية حول أوضاع المرأةع تقارير دورية ملزمة للحكومات ورف، 

o  االهتمام بدعم االليات الوطنية للمرأة فى كل الدول العربية ومدها بالموارد البشرية وبناء

 ،هاوالعامالت في قدرات العاملين

o المعنية بقضايا المرأة، ليات الوطنيةددة من الميزانيات العامة لالتخصيص حصة مح  

o لنساء وتنفيذ مقررات دعم وتقوية األطر والتحالفات والشبكات اإلقليمية  للنهوض بحقوق ا

 ،وعدم إقتصار الدعم للمستوى الوطنيبيجين 

o اعي على حول قضايا النساء والنوع االجتم( الكمية والكيفية)تاحة المعرفة إاالهتمام بانتاج و

 .المستويين الوطني واالقليمي

 

-------------------------  
 


