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 إعالن تنفيذ في الُمحرز التقدم حول المستوى رفيع العربي المؤتمر

ًعاما ً عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج

 
 2102فبراير/ شباط  2-3

 
 يعالن العرباإل

 نحو العدالة والمساواة للنساء في المنطقة العربية
العربية في المنطقة عنية بالنهوض بالمرأة الم اآلليات الوطنيةورئيسات ساء يرات والوزراء ورؤوزال ،نحن

 عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في الُمحرز التقدم حول المستوى رفيع العربي المؤتمر" في والمشاركات المشاركون

في القاهرة المنعقد  ،"العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو"ًتحت شعار"ًعاما ً عشرين بعد بيجين

 ،2102فبراير / شباط 3-2بتاريخ 

ً عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة  منهاجإعالن و لىااستنادا 

مفوضاً اللجان  E/RES/2013/18، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة (2111)

بمتابعة مسار مراجعة ( االسكوا)اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة، بما فيها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 والقرارات األخرى 0221و 0322قرارات مجلس األمن الدولي   لىإاستناداً وتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين، 

   ؛واألمنالسلم بالمرأة في المتعلقة 

 ،الثالثة والعشرين للجمعية العامة الدورة االستثنائيةنتائج وعالن ومنهاج عمل بيجين بأن التنفيذ الكامل إلًنقرً 

 التنميةهدا  ألو، 2102لما بعد  جندة التنميةةألو ،2102ما بعد  الدولي للسكان والتنميةالمؤتمر برنامج عمل لو

بتعزيز المساواة  أساسييرتبط بشكل  ،2102للمرأة العربية لما بعد  التنميةةأجندة  -عالن القاهرة إلو ،المستدامة

 ؛العدالة بين الجنسينو

منهاج عمل إعالن وتنفيذ في أن تساهم من شأنها من امكانيات العربية المرأة في المنطقة  تمتلكهأهمية ما نقد رًو

توفير البيئة الداعمة من  على ذلك يتوجبما و المستدامة، التنمية تحقيقفي  يك فاعلشرك رهادوأهمية و ،بيجين

ً؛لتمكينها واحترام مبادراتها وتفعيل مشاركتها

حتالل جراء اإل وليبيا والعراق ةفلسطين وسوري ما فيالمنطقة العربية السية  خطورة ما تتعرض له النساء فيندركًو

جتماعية ويسلبهن مكتسباتهن القانونية واإل ،النساء لحقوق اً رهاب الذي يمثل انتهاكا صارخوالنزاعات المسلحة واإل

ويعيق التنمية في  ،نواع القهر والعذابأبشع ألو لنزوحمخاطر ال ويعرضهن ،والمدنية والثقافية قتصادية والسياسيةواإل

ً؛هذه الدول
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وجامعة  ،لمرأةلالمتحدة  مم، وهيئة األ(االسكوا)جتماعية لغربي آسيا قتصادية واإلمم المتحدة اإللجنة األ ماهإسشيدًبنو

أوضاع المرأة في رتقاء بللنهوض واإل تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين مسار دعم جهود الدول فيفي  الدول العربية 

 ؛المنطقة العربية

التنفيذ الكامل إلعالن التي تواجه تحديات ال تفاقم ندركو ،نجازات التي تحققتجهود الدول المبذولة واإلنًنثمً و

 ؛عمل بيجينومنهاج 

 :علىنؤكدً

  اإلرادة السياسية تعزيز وعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية، إ تنفيذفي لتزامنا إتجديد

  ة تنفيذه،تسريع وتيرل الجهودومتابعة لبذل 

 ما ما الدولية المرتبطة بحقوق المرأة، السية  وبنود المعاهدات واالتفاقيات مقتضياتبتنفيذ  ملتزااإل

بروتوكوالتها وتوصياتها و" سيداو -شكال التمييز ضد المرأة أ جميعالقضاء على "تفاقية إيخص 

 ، العامة

  ما بعد ل أجندة التنميةفي لجنسين وتمكين المرأة االمساواة بين  مبدأدماج إضمان استمرارية

التنمية الدولية من أجل تحقيق وتنسيق المواقف وتوحيد المسارات الوطنية واإلقليمية و، 2102

 ،ضمن التحقيق الفعلي لحقوق المرأةإدراج مؤشرات توالعمل على  المستدامة،

 دماج قضايا تمكين المرأة في السياسات والخطط والبرامج والموزانات، مع ضمان إلتزام باإل

لية والمؤشرات بحسب النوع االجتماعي لضمان عملية يحصاءات والبيانات التفصتوفيراإل

 ،المتابعة والتقييم

 منهاج عمل بيجين،ستدامة تنفيذ اعالن وإالموارد المالية والبشرية والتقنية من أجل بتوفيرلتزام اإل 

  ؛أوضاعهاتحسين منة للمرأة تساعد على آبيئة  يجادإلفي مناطق النزاعات دعم الحورات الوطنية 

 التغلب عمل بيجين المتمثلة في عالن ومنهاجإهدا  أ التي تعيق بلوغتحديات الو واقع المنطقة العربيةل دراكا ًإو

المتفاقم في ظل  ،، والفقر، واألمية، والعنف بأشكاله كافةةالسلبي ةالثقافي اتالتهميش، والتمييز، والموروثعلى 

 ،واللجوء االحتالل والنزاعات المسلحة وتنامي االرهاب، وأوضاع النزوح

متابعة تنفيذ  لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، من خالل جراءاتإلالتدابير وا كل التزامنا باتخاذ على دنشدً  

تعليم وعالن ومنهاج عمل بيجين، وهي المرأة والفقر، إعشر التي نص عليها  ىمجاالت االهتمام الحاسمة االثن

المرأة والنزاعات المسلحة، والعنف ضد المرأة، وصحة المرأة، والمرأة والفتاة وتوفير فرص التدريب، 

نسان للمرأة، إلحقوق اواآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، والمرأة في مواقع السلطة وصنع القرار، وتصاد، واالق

 ؛الطفلةوالمرأة والبيئة، وعالم، إلالمرأة ووسائل او

عالجة تحديد ومو ،مكافحة التمييز ضد المرأة بأشكاله المختلفةضرورة على  ،، نحن الدول المشاركةؤكدن

، المرأةبنهوض للالمؤسسية اآلليات تعزيز سن وتطبيق القوانين والتشريعات، ومن خالل األولويات الناشئة 

التمكين المعرفي والثقافي و، لعنفحماية النساء من او، للمرأة قتصادي واالجتماعيإلاالسياسي و التمكينو

 ؛واإلعالمي
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المتضررة من االحتالل والحروب والنزاعات المسلحة  وضاع المرأة في الدول العربيةأل اً خاص اً اهتمام نوليو

ية ئمن خالل اتخاذ التدابير الوقا ،اً رات قسرفيما يتعلق بالالجئات والنازحات والمهجة  خصوصاً  ،رهابإلوا

   ؛الستجابة السريعة لألزمات اإلنسانيةاإعادة التأهيل ووالحماية و

منظمات المجتمع  وإرساء سبل التعاون معتضافر الجهود وتبادل الخبرات اء والعمل المشترك البنة ب نتعهد ،ختاما ًو

 ، بخاصة اللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا وهيئة األمم المتحدة للمرأة،مم المتحدةمنظمات األو ،المدني

الرتقاء بأوضاع والمواجهة هذه التحديات  ،بخاصة جامعة الدول العربية ،والهيئات االقليمية والدولية المعنية

السلم أوقات في  وضمان حياة كريمة وآمنة لهن، ينعمن فيها بكامل حقوقهن االنسانيةالنساء في المنطقة العربية 

 .على حدة سواء عدم االستقرارظرو  و


