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 63 د. المرأة وضع للجنة العربي التحضيري  اإلقليمي االجتماع بيان
 لمساواةا لتحقيق المستدامة التحتية والبنى ةالعام الخدمات من االستفادة فرصو  االجتماعية، الحماية "نظم

 والفتيات" النساء وتمكين الجنسين بين
  العربية مصر جمهورية -القاهرة ،2019 فبراير/شباط 4 

 
 االثنين يوم اجتمعنا ،(38)د. العربية المرأة لجنة رئيس ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية برئاسة 
 الدول جامعة بين التعاون  إطار فيو  ،العربية الدول جامعة بقيادة بالقاهرة 2019 شباط /فبراير 4 الموافق
 يلغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنةو  العربية، المرأة منظمةو  للمرأة، المتحدة األمم وهيئة ،العربية

 أعمال خالل طرحها سيتم التي القضايا تجاه المنطقة أولويات وتحديد الموحد العربي الموقف لتنسيق ،آسيا
 في 2019 ذارآ/مارس 22-11 الفترة خالل عقدها والمقرر المتحدة باألمم المرأة وضع للجنة (63)الـ الدورة

 .نيويورك
 

 الدول جامعة في األعضاء الدول في المرأة شؤون ب المعنية الوطنية اآلليات وممثلي والوزراء الوزيرات نحن
 ،المتحدة باألمم المرأة وضع للجنة 63الـ للدورة التحضيري  اإلقليمي االجتماع في والمشاركين المشاركات العربية

 

 والسياسية واالجتماعية االقتصادية األصعدة كافة على العربية المرأة حققتها التي المكتسبات نثمن 
 لها كريمة حياة ضمان على العربية الدول حرص خالل من العربية المرأة أحرزته الذي الكبير والتقدم ،والثقافية

 المرأة، بتمكين مؤمنة وحكومات
 

 وطنية استراتيجيات أطلقت المرأة، بشؤون  معنية وطنية وهيئات آلليات العربية الدول بإنشاء ونشيد
 أعلى إلى الوصول من مكنتها لها، الداعمة والخدمات والسياسات التشريعات من منظومة وأدرجت المرأة لتمكين

 القيادية، المناصب
 

المنطقة  بعض الدول في التي تمر بهاوالسياسية االقتصادية واالجتماعية الظروف في االعتبار ين خذآ
التي تبنتها في الفترة في تلك الدول الخطط التنموية التي حققتها  المرأة  أدى إلى تراجع مكاسب والذي، العربية
بسبب الفقر ونقص الخدمات األساسية  مناحي الحياة مختلففي  تواجه النساء والفتيات خلق تحدياتإلى و  ،السابقة

 . الصحية والتعليمية وغيرها
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 في المسلحة النزاعات فاقمتو  ما تشهده المنطقة العربية من انتشار ظاهرة اإلرهابأيضا  وأخذا في االعتبار
 بين خاصة األرواح في الخسائر وارتفاع المواطنينو  المواطنات على تأثيراتها وتضاعف حدتها وازدياد المنطقة
في ظل  ،صعبةبمرحلة بعض دول المنطقة التي تمر  والتي طالت بالدرجة األولى واألطفال النساء من المدنيين
 إضافة   ،والالجئين النازحين عدادأ  ارتفاع على ذلك كل وانعكاس والتعليمية والصحية االجتماعية الخدمات غياب

  ،اإلسرائيليمعاناة المرأة الفلسطينية في ظل االحتالل إلى استمرار 
 

 لجنة خالل من متينة وأسس واضحة منهجية على المبني المشترك العربي العمل تعزيز أهمية على نؤكد إذ
 العربية، المنطقة في المرأة  تمكين جهود تعزيز إلى تسعى والتي العربية الدول جامعة عن المنبثقة العربية المرأة 

 

 اتفاقية ذلك في بما المرأة  بوضع بالنهوض المعنية والدولية العربية المواثيق في جاء ما بتنفيذ التزامنا نجدد إذو 
 بحقوقهن والفتيات النساء كافة تمتع يضمن بما بيجين، عمل منهاجو  ،المرأة  ضد التمييز أشكال كافة على القضاء
 مع العمل على عزمنا نؤكدو  ،والفتيان الرجال مع المساواة  قدم وعلى كامال   اتمتع   حياتهن مراحل جميع في األساسية
 واإلقليمي الوطني المستوى  على اإلنجازات مراجعة في والمشاركة المواثيق هذه متابعة في واإلقليمية الدولية اآلليات
 الدول ةخصوصي مع يتوافق وبما ،الدولية االلتزامات هذه تنفيذ دون  تحول التي للتحديات حلول عن والبحث والدولي
  ،العربية
 

 الظروف، هذه ظل في المستدامة التنمية أجندة لمواكبة العربية الدول عاتق على الملقاة المسؤولية حجم نقدر وإذ
 تنمية أجندة التنفيذية: االستراتيجية والخطة 2017 العربية للمرأة  القاهرة إعالن تنفيذ على بالعمل ناالتزام نؤكد وإذ

 وأهداف أجندة متطلبات تنفيذ لتسهيل الوطنية مصطلحاتها وتوظيف مويةنالت خططها لموائمة ،2030 العربية المرأة 
 الصلة ذات واألهداف المرأة  وتمكين الجنسين بين المساواة  قيحقت بشأن الخامس الهدف السيما ،المستدامة التنمية
  ،العربية مجتمعاتنا بها تمر التي واالستثنائية الخاصة الظروف مع تفقي بما

 

 التمكين وارتباط ،العمل سوق  في اانخراطه وضرورة االقتصادية الحياة في المرأة  إدماج أهمية من وانطالقا
 ،التعليم وقضايا ،الصحية الخدمات إلى والوصول ،الفقر على القضاء منها أخرى  تنموية أهداف مع االقتصادي

 بين المساواة  يحقق بما العامة والخدمات األساسية الهياكل توفيرو  االجتماعية الحماية نظم وضع نبي العالقة زرآوت
 ،المستدامة لتنميةل الوصول أجل من النساء وتمكين الجنسين
 

 ،األجر مدفوعة غير المنزلية واألعمال الرعاية أعباء من متناسب غير بنصيب نضطلعي النساء نبأ وإدراكا
 أو تعليمهن إتمام من والفتيات النساء تمكين دون  يحول كبيرا   قيدا   يشكل ولياتؤ المس توزيع في التفاوت هذا نبأو 

 فيه، والترقي إليه والعودة األجر المدفوع العمل سوق ب االلتحاق على المرأة  قدرة ويعرقل متقدمة، مراحل إلى مواصلته
 االجتماعية الحماية في ثغرات إلى يؤدي أن يمكن كما ،الحرة األعمال مباشرةو  االقتصادية الفرص من االستفادة كذاو 
 ،األجور تفاوتو  (الخ...،التقاعدية والمعاشات التأمينات ،الصحي كالتأمين)
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 العربية المنطقة في واالستقرار األمن وترسيخ للمرأة  االجتماعية الحماية تحقيق بين الوثيقة الصلة على وتأكيًدا
 ،عام بوجه

  
 أمر  ك والعقلية البدنية الصحة من مستوى  فضلبأ التمتع في والفتيات النساء حق إعمال أهمية على تأكيداو 
 بين المساواة  وتحقيق وتمكينهن والخاصة العامة الحياة في المشاركة على وقدرتهن رفاههنلو  تهنحيا في حيوي  

 ،الجنسين
 

 االستفادة وفرص ،االجتماعية الحماية نظم إلى والفتيات النساء وصول ضمان إلى الملحة الحاجة على تأكيداو 
 وذلك ،متغيرة بيئة في االقتصادية الفرص على حصولهن لتعزيز أساسي شرطك التحتية والبنى العامة الخدمات من

  ،الوطنية واألولويات للظروف وفقا   كسبهن وموارد معيشتهن تحسين بهدف
 

 كافة وتمكين الجنسين بين المساواة  تحقيق إطار في المرأة  دور لتعزيز المبذولة لجهودا مواصلة عزمنا نؤكد
 سعي إطار في ،المتحدة واألمم المدني المجتمع ومنظمات واإلقليمين الدوليين الشركاء مع بالتعاون  والفتيات النساء
 ورقة بشأن اإلقليمي المستوى  على وافقوالت الدولية؛ المحافل في العربي الموقف وحدة تعزيزو  ومتناسق، متكامل

 .(63) الحالية للدورة النهائية االستنتاجات
 

  :يلي بما لتزاماال  تأكيد على اتفقنا فقد
مجلس األمن المرتبطة قرارات تنفيذ  مواءمة القوانين والتشـــريعات واالســـتراتيجيات لمواكبة ا فيمضـــي قدمً ال .1

"حماية  اإلقليمية التنفيذيةاالستراتيجية وخطة العمل و والقرارات الالحقة  (1325رقم ) بالمرأة واألمن والسالم
 المرأة العربية: األمن والسالم" 

التصدددددددددددي لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن وسددددددددددالمة النسدددددددددداء والفتيات وتطوير  ليات مكافحة  1.1
بكل  من التطرفالوقاية شددددددددددددكاله وصددددددددددددوره، وتعزيز األمن والسددددددددددددلم في المنطقة العربية، و أاإلرهاب بكافة 

  .أشكاله
مجاالت السددددلم واألمن للتأكد  بكافةفي صددددنع القرارات المرتبطة  والمتسدددداوية للمرأة  الكاملةمشدددداركة ال تعزيز 1.2

الهياكل  وتفعيلالخاصدددددددة  التدابيروضدددددددمان اتخاذ  سددددددداءلنبا الخاصدددددددة األهمية من معالجة المسدددددددائل ذات
وما  المسدددددل  في حاالت النزاع حقوقهن وحماية كرامتهنون وصددددد   والفتياتالنسددددداء  لحمايةالالزمة  التمويلية

 .بعده
إيالء اهتمام خاص و ، النازحين والالجئين مأسدددددددددددددداة ولياته للحد منؤ دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسدددددددددددددد 1.3

تحسددددين األوضدددداع ل نتقديم الدعم الالزم لهالمضدددديفة، و الدول  فيمن النسدددداء والفتيات بأوضدددداع الالجئات 
وصدددددولهن لنظم الحماية االجتماعية، وفرص العمل، والتعليم، والتمتع وضدددددمان  المعيشدددددية لهؤالء الالجئات

  .بحياة خالية من العنف
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دعم الحلول السدددددددددياسدددددددددية لالزمات والنزاعات واالحتالل التي تشدددددددددهدها المنطقة  حث المجتمع الدولي على 1.4
دعم الدول المستضيفة لالجئين والنازحين ، تحمل أعباء وتداعيات أزمة تدفق الالجئين والنازحين، و العربية

في توفير الخدمات العامة والبنى التحتية لضدددددمان وصدددددول النسددددداء والفتيات الالجئات والنازحات إلى نظم 
 حماية اجتماعية شمولية متكاملة. 

 ، حارم ااسددددددتنكار سددددددحب الدعم والمن  األمريكية للشددددددعب الفلسددددددطيني تحت ذريعة قانون مكافحة اإلرهاب 1.5
 عب الفلسطيني الذي يرزح تحت االحتالل من خدمات أساسية ومن ضمنها التعليم والصحة. الش

والعمل على تسدهيل عودتهم اآلمنة إلى  والنازحين المطالبة بتقديم الدعم الدولي للدول المسدتضديفة لالجئين 1.6
 لدانهم. بلدانهم وتوفير المساعدات الالزمة لتأمين الظروف المعيشية المشجعة على البقاء في ب

للحد من معاناة المرأة الفلسدددددطينية وفي القدس وفي األراضدددددي  مسدددددؤولياتهإلى تحمل  الدوليدعوة المجتمع  1.7
التي تعيق وصدددددول المرأة  الحواجز ونقاط التفتيش المنتشدددددرة في جميع أنحاء الضدددددفة المحتلة وعلىالمحتلة 

 للخدمات الصحية والتعليمية ونظم الحماية االجتماعية. 
 

الخدمات  نظم الحماية االجتماعية وفرص االستفادة منالتآزر بين  تحقيقل القانونيةالمعيارية و  ألطرتعزيز ا .2
التمكين االقتصـــادي للنســـاء تحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتعزيز التحتية مما يســـاهم في  ىوالبن العامة

 والفتيات
من خالل وضددددددددددع الحماية االجتماعية في حق حول ال الوطنية والتشدددددددددددريعات الدسددددددددددداتير ورد في ماتفعيل  2.1

 .  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة رتكز على مبدأ استراتيجيات وخطط عمل وطنية ت
وخدمات  ،نظم الحماية االجتماعية والخدمات العامة والبنى التحتية المسددددتدامة وضددددععند نسدددداء لإشددددراك ا 2.2

  .رصد ميزانيات لها وتنفيذها وتقييمهاعملية إعادة اإلعمار و و  الصرف الصحي اآلمن والمياه،
من أجل  والمجتمع المدني القطاع الخاصو  والمؤسدددسدددات الرسدددمية الجهات الحكوميةبين مختلف التنسددديق  2.3

ما يراعى احتياجات الخدمات العامة والبنى التحتية المسددددددددددددددتدامة بتوفير تنفيذ نظم الحماية االجتماعية و 
 . النساء والفتيات

العام  ينقطاعالتكافؤ الفرص أمام المرأة للحصددددول على عمل الئق في سددددياسددددات تضددددمن وتطوير وضددددع  2.4
واتخاذ تدابير ، الوظيفي نمن التقدم في مسدددددددارهالنسددددددداء  وتمكين، ةالتفرقة المهني القضددددددداء علىو  صوالخا

 .التي تقوم بها النساء لالعمالرفع المستوى اإلنتاجي لتقليص الفجوات في األجور بين الجنسين، و 
في المناطق جر غير مدفوعة األأعمال ألعباء و النسددددددددددددددداء والفتيات للحد من تحمل تخاذ التدابير الالزمة ا 2.5

بما في ذلك التغطية الصددحية والمعاشددات ، وضددمان حصددولهن على الرعاية االجتماعية والحضددريةالريفية 
 .لتحديد مدى مساهمتها في االقتصاد الوطنية هذه األعمال لقياس قيماتخاذ خطوات و ، التقاعدية

الشكاوى والسعي والقدرة على تقديم المرأة ظروف عمل رصد لإنفاذ السياسات واآلليات لضمان وجود نظام  2.6
 إلى االنصاف والعدل.
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، وبما الوافدةو  المهاجرةالسدددددعي إلى مواءمة المعايير الوطنية مع االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية العمالة  2.7
 .يتماشى مع االلتزامات الدولية الخاصة بكل دولة

لعامالت والمسددددداعدة الطبية لالخدمات الصدددددحية والعالج الطبي  وتطوير العمل مع وزارات الصدددددحة لتوفير 2.8
 .، ووضع سياسات وطنية مالئمةوالوافدات المهاجرات

حاملة لقيم المسددداواة والعدالة، تسدددم  لها بأدوار الداعمة للمرأة و الضدددرورة العمل على بناء الثقافة المجتمعية  2.9
 ، ومن خاللمن خالل برامج تربوية الطفولة المبكرة. وذلك منذ هااتأهمية إسدددددددددددهام وتقدرمسدددددددددددتقلة فاعلة، 

 .نشر الثقافة المجتمعية الداعمة للمرأة  إلىمؤسسات اإلعالم وسائر المؤسسات الثقافية  سعي
لخطر  اتللمعرضددددوتدابير االسددددتجابة السدددديما في األوضدددداع الهشددددة  ليات لتحديد النسدددداء والفتيات وضددددع  2.10

 .بهناالتجار 
النسدداء التي تتعرض لها ي ذلك فبما اتخاذ الخطوات الالزمة لتغيير القوالب النمطية التمييزية ضددد النسدداء  2.11

في تعزيز النمو  االجتماعية واالقتصدددددددددداديةمدى مسدددددددددداهمتهن ب واالعتراف ،في وضددددددددددع اللجوء والمهاجرات
 المعرفة،نقل الخبرات و و ، التحويالتإرسددددال و  سددددتثمارالامن خالل  المنشددددأ والمقصددددد دولفي االقتصددددادي 

 االجتماعي.   ية ورأس المالالمالتقديم الموارد ات العمل، و مهار و 
 

في توفير نظم الحماية االجتماعية والخدمات العامة والبنى  الفعالة النساء ضمان وصول واستفادة ومشاركة .3
 التحتية

ضددددددددددددمان وسددددددددددددبل معالجتها و على الحماية االجتماعية  النسدددددددددددداءحصددددددددددددول عقبات التي تحول دون تحديد ال 3.1
لنظم فيما يتعلق بوصدددددددول النسددددددداء  تقديم الدعم إلجراء أبحاث وإنتاج المعرفةبما في ذلك ، االسدددددددتجابة لها

     الحماية االجتماعية.
إمكانية حصددول النسدداء والفتيات على تقف حائال  أمام المالية التي االقتصددادية و الحواجز كافة تحديد وإزالة  3.2

 . ، والتمييزوسائل النقل، ونقص المعلوماتتوافر الخدمات العامة، مثل طول المسافات و 
وغير  -العام والخاص- الرسددددددميالقطاعين  في للنسدددددداء الحماية والضددددددمان االجتماعيتطوير سددددددياسددددددات  3.3

حالة  فيوالتعويضدددددددددات النقدية  الشددددددددداملة الصدددددددددحية التغطيةذلك التأمينات االجتماعية و  فيبما  الرسدددددددددمي
مدددفوعددة األجر وإعددانددات الشدددددددددددددديخوخددة والعجز، والمعددا   إجددازاتالمرض واسددددددددددددددتحقددداقددات األمومددة من 

، وضددددددددمان توفير التغطية البطالة والمخصددددددددصددددددددات العائليةتأمينات إصددددددددابات العمل و  والتعويضددددددددات عن
 .الصحية الشاملة وبصفة خاصة للعمالة الغير منظمة

بما تستجيب الحتياجات النساء والفتيات شاملة الالعمل من أجل إنشاء أو تعزيز نظم الحماية االجتماعية  3.4
 .الرسمي إلى العمل الرسميذلك تسهيل االنتقال من العمل غير  في
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بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل على  تعزيز التدابير القانونية واإلدارية التي تكفل حصول المرأة  3.5
مستويات  المعاشات التقاعدية، وذلك بصرف النظر عن مسارها المهني، والحد من الفوارق بين الجنسين في

 .االستحقاقات
 ذلك في بما والفتيات النساء كافة الحتياجات ومراعية مالئمة نوعية ذات العامة الخدمات تكون  أن ضمان 3.6

 .العنف من تخلو بيئة في ا،مادي   ومتاحة ا،ثقافي   ومناسبة اإلعاقة، ذوي  األشخاص والحتياجات لسنا كبار
 على والقضاء والفتيات النساء اجاتاحتي يراعي بما تعليميةال مناهجال مراجعة خالل من التعليم جودة رفع 3.7

 .النمطية الصور
توسيع نطاق الحماية االجتماعية و  ،القطاعات كافة في العامالت النساء تشغيل ييرمعا تفعيل نضما 3.8

 . العامة اتوالقانونية لتشمل جميع العاملين في الخدم
النساء والفتيات وسالمتهن  منه، وأمنتعزيز أمن المرأة وسالمتها أثناء ذهابها إلى مكان العمل وعودتها  3.9

منها، وذلك عن طريق وضع استراتيجيات للتنمية الريفية  أثناء ذهابهن إلى المرافق التعليمية وعودتهن
شبكات  ، بما في ذلك إنشاءاحتياجات النساء والفتياتدماج إالحضري والهياكل األساسية تراعي  والتخطيط

الشوارع، وإنشاء مرافق صحية منفصلة ومالئمة،  مان والتكلفة الميسورة، وإنارةللنقل العام تتسم باالستدامة واأل
 .األماكن والمنتجات والخدمات والفرص االقتصادية لتيسير وصول المرأة إلى

 تعليمال، مثل توفير خدمات الحتياجات النساء والفتياتلبنية األساسية للحماية االجتماعية المراعية تعزيز ا 3.10
وخدمات رعاية  المبكرة تتسم باإلنصاف والجودة ويسهل الوصول إليها وتحمل تكاليفها، في مرحلة الطفولة

 . وذوي اإلعاقة. األطفال ورعاية المسنين
الصحي والطاقة المتجددة والنقل  الهياكل األساسية والتكنولوجيا والخدمات العامة، مثل المياه والصرف توفير 3.11

من قبل مرافق جيدة النوعية وميسورة التكلفة يسهل الوصول إليها  وتكنولوجيات المعلومات، وكذا إتاحة
 .هنأطفال لرعايةاألمهات 

الخدمات االجتماعية الحتياجات  مراعاة تعزيز جهود التوعية التي تستهدف الرجال والشباب حول أهمية 3.12
 النساء والفتيات.

  
 ود التوعويةه، وتعزيز الجلبياناتالحصول على اتعبئة الموارد و ء القدرات و مواصلة بنا .4

والعمل على توفير والجهات ذات الصلة اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة المؤسسات الرسمية و  تعزيز قدرات 4.1
النساء والفتيات حتياجات من أجل رصد ا لضمان تكاملية األطر المؤسسية والمالية الالزمةالموارد البشرية 

المساواة بين  اتحقيق   الحماية االجتماعية والخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة؛ أطر وضعفي مراحل 
  .الجنسين وتمكين النساء والفتيات

االجتماعية، بما فيها التأمين االجتماعي ومظلة الرعاية الصددددددددددددددحية أنظمة الحماية االسددددددددددددددتثمار في زيادة  4.2
، ال سدديما اعليه ضددمان حصددول كافة النسدداء والفتياتو والخدمات العامة والبنى التحتية المسددتدامة  الشدداملة
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العمل غير مدفوع  صلتقليالنساء العامالت في القطاع غير الرسمي على قدم المساواة مع الرجال والفتيان 
   .لحد من أوجه عدم المساواة ااألجر، ومنع إقصاء المرأة و 

الحماية ضدددددددمان توفير نظم المخصدددددددصدددددددة ل وتعبئة الموارد زيادة حجم االسدددددددتثماراتو ميزانيات  تخصددددددديص 4.3
 .الحتياجات النساء والفتياتاالجتماعية والخدمات العامة الجيدة والبنى التحتية المستدامة المراعية 

في نظم الحماية االجتماعية، وتقديم الخدمات العامة،  مشددددددددددددددداركة القطاع الخاصالعمل على تأكيد أهمية  4.4
 كافة المسددداواة بين الجنسدددين وتمكين عززبما ي من خالل وضدددع أطر وقوانين إلزامية وتطوير البنى التحتية

 . النساء والفتيات
، بشدددددأن الحصدددددول على ما يكفي من النوع االجتماعيتحسدددددين جمع واسدددددتخدام البيانات المصدددددنفة حسدددددب  4.5

ت تأميناالعجز و  عوضرعاية األطفال والمعاشددددددددددات التقاعدية و المتعلقة ب اسددددددددددتحقاقات الحماية االجتماعية
 .البطالة

 .ب العربية الناجحة في مجال إرساء الحماية االجتماعية للمرأة ضرورة توثيق التجار  4.6
 
 

 


