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  العربي البيان
 عن الصادر

  65 .د المرأة وضع للجنة العربي التحضيري  اإلقليمي االجتماع
 العنف، أشكال جميع على والقضاء العامة، الحياة في للمرأة والفعالة الكاملة المشاركةو القرار صنع نحو"

 "والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة لتحقيق 

 ______________________________ 
 

 الموافق ربعاءال  يوم ،جيبوتي جمهورية برئاسة العربية الدول جامعة - (40)د. العربية المرأة لجنة تاجتمع
 أولويات وتحديد الموحد العربي لموقفا على والتوافق التنسيق بهدف ،الرقمية المنصة عبر 2021  فبراير 10

 المتحدة بالمم المرأة وضع للجنة (65)الـ الدورة أعمال خالل طرحها سيتم التي القضايا تجاه العربية المنطقة
 لتحقيق العنف، أشكال جميع على والقضاء العامة، الحياة في للمرأة والفعالة الكاملة والمشاركة القرار صنع" حول

 مارس 26 إلى مارس 15 من الفترة خالل عقدها والمقرر "والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة
 .نيويورك في 2021

 

 الدول جامعةب العضاء الدول في المرأة بشؤون  المعنية الوطنية اآلليات ووممثل والوزراء الوزيرات نحن
  ،المتحدة بالمم المرأة وضع للجنة  65الـ للدورة التحضيري  اإلقليمي االجتماع في ن ووالمشارك المشاركات العربية
 

 من اعليه ترتب وما (19-)كوفيد جائحة بتفشي المرتبطة والطارئة االستثنائية والعربية العالمية األوضاع ظل وفى
 بشكل انعكست والتي اليومية الحياة نواحي كافة على تؤثر سلبية ونفسية وصحية واقتصادية واجتماعية إنسانية آثار

  .والفتيات النساء على خاص
 

 األمر فلسطين، في اإلسرائيلي واالحتالل العربية، الدول من عدد في المسلحة النزاعات استمرار االعتبار في آخذين
 واألطفال، النساء من ومعظمهم المنطقة دول من بعض في والالجئين النازحين ألعداد ارتفاعا عليه يترتب الذي

 (.19 – )كوفيد جائحة تفاقم مع اإلنسانية أوضاعهم تتردى الذينو 
 

 على الجنسين بين المساواة  عدم فجوة تفاقم إلى أدت ةسلبي تداعيات عليها ترتب 19-كوفيد جائحة بأن وإدراكا  
 ظل في السيما األعضاء الدول بعض في والفتيات النساء معاناة من عنه نتج وما ،والدولي اإلقليمي المستويين
 االجتماعية. الحماية ومنظومة الصحية المنظومة تواجه التي الضغوط
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 كافة من العربية المنطقة في جائحةال هذهل العالمية االستجابة في ءالنسا قدمتها التي االستثنائية بالمساهمة نشيد
 الصفوف في المتواجدة األمنية المؤسسات وفي الصحية والرعاية الطبية الطواقم عضوات خاص وبشكل القطاعات

 الرعاية أعمال من تزايدت مسؤوليات تولين الالتي والمعيالت العامالت النساء أيضا  و  ،19-كوفيد لمواجهة األمامية
 .والمرضى واألطفال السن كبار لحماية األسرة داخل األجر مدفوعة غير

 
 

 للتصدي متكاملة وسياسات واستراتيجيات ومحلية وطنية خطط بوضع بادرت التي العربية الدول جهود نقدر 
 النساء على خاصة السلبية والنفسية واالقتصادية االجتماعية آثاره من والتخفيف (19-)كوفيد جائحة النتشار
 عام. بشكل واألسرة والفتيات

 
 .19-كوفيد جائحة فترة خالل والمتطوعات المدني المجتمع منظمات بجهود ونشيد

 

 آثار "بحث حول الوزاري  المستوى  على العربية المرأة  للجنة االستثنائي االجتماع عن الصادرة التوصيات نستذكر
 المنصة عبر 2020 يونيو من عشر السابع في العامة األمانة نظمته والذي "والفتاة المرأة  على 19-كوفيد فيروس

 الرقمية.
 

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

 

 المنطقة في للمرأة  اإلقليمية التنفيذية العمل خطة العربية: للمرأة  القاهرة إعالن تنفيذ بمتابعة التزامنا إلى نشير وإذ
 .2030 المستدامة التنمية أجندة -العربية

 

 بيجين"، عمل ومنهاج إعالن "مجاالت بين الربط خالل من متسق شامل إطار في العمل أهمية على زكر ن وإذ
 المرأة" ضد التمييز أشكال جميع على القضاء و"اتفاقية والسالم واألمن بالمرأة  المعني "1325 األمن مجلس و"قرار

 ."2030 المستدامة التنمية أهدافو  أجندة"و
 

 السنوات في والفتيات النساء وتمكين الجنسين بين المساواة  قضايا في تحققت التي المكاسب على بالحفاظ نتعهد وإذ
 الدول بعض جهود على متفاوت، وبشكل سلبا ، أثرت التي 19-كوفيد جائحة تداعيات من بالرغم ،الماضية الخمس

  األصعدة. كافة على الجنسين بين الفجوات سد في الحثيثة األعضاء
 

 الحجر سياق في وخطورته المنزلي العنف خاص وبشكل العنف مؤشر ارتفاع من البالغ بالقلق شعورنا عن نعرب إذو 
 والنزاعات سياسيةال زماتاأل من تعاني التي العربية الدول بعض في لألسر اإلنسانية األوضاع وتدهور الصحي،
 المسلحة.
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 المحتلة فلسطين دولة في النساء ضد اإلسرائيلي لالحتالل المجحفة الممارسات ستمرارال رفضناو  قلقنا عن نعرب وإذ
 .19-كوفيد جائحة انتشار ظل في السيما الفلسطينية لمرأة ا أحوال سوء من يضاعف مما

 
 ورقة بشأن اإلقليمي المستوى  على والتوافق الدولية؛ المحافل في موحد عربي موقف تحديد إطار وفي

 المنطقة أولويات تحديد على اتفقنا فقد المتحدة بالمم المرأة وضع للجنة (65) للدورة النهائية االستنتاجات
  :19-كوفيد جائحة ظل في التالية المجاالت خالل من العربية
 :والفتاة ةالعنف ضد المرأكافة أشكال  مناهضة .1
 من والفتيات النساء وحماية المرأة  ضد العنف أشكال كافة على للقضاء الالزمة التدابير اتخاذ استمرار  1.1

 والتغير جائحةال يتفش نتيجة العربية دولال بعض في الحاالت زيادة ثبوت بعد وخاصة المنزلي العنف ظاهرة
 (.2020 لعام الظل )وباء بوصفه عام بشكل الحياة وسبل نمط في هتأحدث يالذ

 العنف أشكال كافة على للقضاء الالزمة الفجوات لسد الوطنية والسياسات التشريعات وتنفيذ تطوير متابعة 1.2
 نساناإل بحقوق  المعنية قليميةواإل الدولية االتفاقيات مع يتوافق بما المجاالت جميع في المرأة  ضد والتمييز

 .العربية الدول قبل من عليها والمصادق
 تعليميةال مناهجلا طويرت خالل من المرأة  ضد السلبية والممارسات النمطية الصورة إنهاء على العمل  1.3

 فى الممارسات أفضل إبراز على والعمل ضدها لعنفا تناهض اجتماعية اتجاهات وبناء اإلعالم وخطاب
 .المرأة  ضد العنف مناهضةل العربية لدولا

 األصعدة جميع على المرأة  ضد العنف مناهضة حول الرامية جهودها لتجسيد العربية الدول تدابير جل تثمين  1.4
  الصدد. هذا في توافقية وآليات أطر عدادإ  مناقشات فيها بما

 العنف مناهضة إدراجو  19- كوفيد جائحة لتداعيات وطنية استجابة خطط وتنفيذ عدادإ  أهمية على التأكيد 1.5
 المالية الموارد إتاحة وضمان الفعالة والمساءلة الرصد آليات توفير جانب إلى كأولوية، والفتيات النساء ضد

 .الالزمة
 مراكز توفير تتضمن والتي ،العنف من والناجيات المعنفات النساء دعم خدمات توفير االعتبار في األخذ  1.6

 ،والمشورة المساعدة تقدم التي الساخنة والخطوط واالجتماعي النفسي والدعم الصحية والخدمات يواءاإل
 .النائية المناطق فى للنساء وخاصة ،أساسية كخدمات

 النساء لجميع التكلفة وميسورة اآلمنة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إلى الوصول آليات إتاحة ضمان  1.7
 االتصال خدمات مزودي مع والتعاون  بالشراكة المعنفات للنساء الموجهة الخدمات رقمنة طريق عن والفتيات

  .والتكنولوجية الرقمية والتواصل

  :للنساء االجتماعية الحماية توفير .2
 قطاعات ضمنها ومن القطاعات مختلف في العامالت للنساء الدعم تعزيز تشمل اإلجراءات من حزمة توفير 2.1

 القانونية. والخدمات المالية للموارد والوصول المنظم، غير العمل
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 تضررا األكثر للفئات وصولال لضمان هاوتكييف مسبق ا الموجودة الوطنية االجتماعية الحماية برامج استثمار 2.2
 بعض يف والنزوح اللجوء أوضاع وفي ،المنظم غير العمل قطاع في النساء وخاصة 19-كوفيد جائحة من

 العمل. عن والعاطالت المهاجرات والعامالت والمسنات ،اإلعاقة وضعية فيو  المعنية، العربية الدول

 التي القطاعات ليشمل كورونا جائحة بعد لما االقتصادي اإلنعاش خطط في التنوع تشجيع منظور تبني 2.3
 النساء. من مرتفعة نسبة فيها توجد

 المؤسسات حث خالل من وذلك أمكن أينما بعد عن العمل وسياسات المرنة العمل أنظمة لتطبيق السعي 2.4
 وتفادي الوطني االقتصاد عمل استدامة يضمن بما السياسات هذه لتبني المختلفة القطاعات في الوطنية
  .االقتصادية األزمة ظل في العاملة القوى  لتسريح اللجوء

 

 :19-كوفيد جائحة ظل في الصحية الخدمات إلى الوصول .3
 فترة أثناء األساسية الصحية للخدمات السن وكبار واألطفال النساء وصول لضمان الالزمة التدابير اتخاذ 3.1

 .19-كوفيد جائحة انتشار
 بأمراض والمصابات والحوامل مزمنة بأمراض المصابات للنساء المقدمة الصحية بالخدمات اهتمام إيالء 3.2

 .19-كوفيد جائحة ظل في خطرة
 الدعم تقديم واستمرار زيادة بضرورة العالمية الصحة منظمة رأسهم وعلى الدولي المجتمع مطالبة تجديد 3.3

 ظل في خاصة لالجئين المستضيفة العربية دوللول ة،المسلح والنزاعات الحروب ضحايا للنساء والمساندة
 المعاناة من ضخمي مما االحتالل تحت الجائحة هذه يواجهن اللواتي فلسطينياتلول ،19-كوفيد جائحة

 .القدس مدينة في وخاصة فيها يعشن التي اإلنسانية
 الرعاية نظام ذلك في بما الرقمية، التكنولوجيا اعتماد تشجيع خالل من الصحية الخدمات تقديم تحسين 3.4

   .بعد عن معالجةال آليات وتبني الصحية
 من واالنتقال والتوعية الصحية الرعاية تعزيز خالل من ،الصحي النظام في هيكليال التطوير إلى الدعوة  3.5

 غير األمراض من الصحية الرعاية أنظمة على الضغط من للتخفيف وقائي نموذج إلى عالجي نموذج
 المهمشة المناطق في النساء من ممكن عدد أكبر إلى للوصول المتنقلة الصحية العيادات فيروتو  المعدية،

 .والنائية
 الفئات جميع لتغطية مستمر بشكل تحدث الجنس بحسب وإحصاءات بيانات قاعدة بناء في االستثمار  3.6

  .المحتاجة
 في وإشراكهن الصحية الرعاية مجال في العامالت النساء بأوضاع النهوض إلى الرامية التدابير تعزيز  3.7

 .القرار صنع مناصب
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 :والسالم والمن المرأة أجندة تنفيذ في قدما   المضي .4
متابعة تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية: حماية المرأة العربية المرأة واألمن والسالم، وخطة العمل التنفيذية لها  4.1

 1325 رقم وضع خطط العمل الوطنية في إطار تنفيذ قرار مجلس األمنل أساسيكمرجع  بها عانةواالست
 والقرارات الالحقة.حول المرأة واألمن والسالم  2000 لعام

حول المرأة  2000لعام 1325   مجلس األمن رقم لتنفيذ قرارالتأكيد على أهمية دور خطط العمل الوطنية  4.2
 .19-جائحة كوفيدتسريع وتسهيل االستجابة للكوارث الطبيعية واألوبئة ومنها  فيواألمن والسالم 

دعم عمل "الشبكة العربية لوسيطات السالم" التي أنشأتها جامعة الدول العربية كنواة هامة لدعم مشاركة   4.3
العربية الشبكة استراتيجية وخطة عمل االسترشاد بخالل من  والتفاوض،المرأة في عمليات صنع القرار 

 .لاألولى من نوعها في هذا المجاتكون ل
 .تفعيل مهام "لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية" 4.4
 المسلحة النزاعات أثناء الدبلوماسية الجهود ودعم والفتيات النساء لحماية وتدابير وسياسات توصيات تقديم 4.5

 الممارسات أفضل في والنظر اإلسرائيلي االحتالل وتحت العربية الدول بعض في النزاع بعد ما وحاالت
  .األزمات أوقات في لهن الموجهة اإلنسانية المساعدات لتطوير المبتكرة والحلول

 
 متابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(: .5

من خالل انتهاج السياسات " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "تنفيذ اتفاقية  العمل على 5.1
صدار التشريعات التي تعزز حقوق المرأة، وتدعم مشاركتها إو ذات الصلة واإلجراءات واالستراتيجيات 

ع مو تناسب مع التوجهات والتشريعات والقوانين الوطنية في كل دولة يبحسب ما  في الحياة العامة
 .بعض الدول تحفظاتالعتبار األخذ بعين ا

العمل على تنفيذ التوصيات الموجهة للدول العربية التي تضمنها "التقرير العربي: أربعون عاما  على  5.2
 لتطوير كافة المجاالت االقتصادية والسياسية واألطر التشريعية. اتفاقية السيداو"

في تطبيق اتفاقية "القضاء على جميع أشكال  األخذ في االعتبار التحديات التي تواجه دولة فلسطين 5.3
التمييز ضد المرأة" في ظل استمرار منظومة االحتالل اإلسرائيلي، وعدم وفاء االحتالل بتعهداته الدولية 

 وعدم تطبيق ما وقعت عليه إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( من اتفاقيات.
 

 بية:تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العر  .6
ومنهاج عمل بيجين هو أمر جوهري لتحقيق أهداف التنمية المستتتتتتتتتتتتتتتدامة  تنفيذ إعالن أن على التأكيد 6.1

، السيما مجاالت االهتمام الحاسمة إلعالن بيجين المعنية بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي 2030
المنطقة العربية خالل الخمس ستتتتتتتنوات مواقع صتتتتتتتنع القرار والذي شتتتتتتتهدت تقدما  ملحوظا  جديرا  بالثناء في 

 الماضية خاصة في مجال وضع وتعديل القوانين لتسهيل مشاركة المرأة في المجاالت العامة والخاصة.
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جميع المستتتتويات، على  وإعداد الخطط الوطنية في عملية صتتتنع القرار وصتتتنع الستتتياستتتاتنستتتاء ال إشتتتراك 6.2
الستتتتتتياستتتتتتية واالجتماعية واالقتصتتتتتتادية، مع تستتتتتتليط الضتتتتتتوء على المرأة كعامل تغيير إيجابي في المجتمع 

 .19-أثناء جائحة كوفيدوخاصة 
والسياسات التي تدعم وصول المرأة إلى  والقوانين مواصلة العمل نحو تطوير وإنفاذ وتفعيل التشريعات 6.3

 .على جميع المستوياتو الرسمية والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية المناصب القيادية في المؤسسات 

 . في مجال المشاركة السياسية على كافة المستويات النساء قدرات مواصلة العمل على بناء 6.4

 

 النهوض بالوضاع االقتصادية للمرأة ومكافحة ظاهرة تأنيث الفقر من أجل تنمية شاملة ومستدامة:  .7
األعضاء على وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة لالستجابة الحتياجات حث الدول  7.1

رصد التداعيات متابعة غيرها من األزمات و المرأة والفتاة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد و 
رات االقتصادية والعمل على مشاركة النساء في صياغة السياسات االقتصادية الداعمة للمرأة وتبادل الخب

 .والتجارب في هذا الصدد
على المرأة  19-كوفيدأهمية العمل على تفعيل اإلجراءات المنصوص عليها في القرار الخاص بتداعيات  7.2

 باألمم المتحدة.  مةوالفتاة الذي تبنته مؤخرا  الجمعية العا
 التي السياسات وتطوير ووضع والخاص العام القطاعين في الوطني االقتصاد في المرأة  مشاركة تعزيز 7.3

 األجور في الفجوات لتقليص الالزمة التدابير واتخاذ الئق، عمل على الحصول في الفرص تكافؤ تضمن
 احتياجات يراعي منظور تبني على والعمل ومالئمة، آمنة عمل بيئة وتوفير وجدت، إن الجنسين بين

 التي اإلجراءات ظل في خاصةو  ،القرار صنع لمواقع المرأة  وصول يدعمو  التوظيف سياسات في النساء
 والمدارس. األطفال ورياض الحضانات إغالق ذلك في بما الجائحة انتشار من الحد بداعي تتبع

 في النساء إلدماج وبخاصة والفتيات، للنساء االقتصادي للتمكين وإقليمية وطنية برامج بلورة على العمل 7.4
 االقتصادية، ضاعهنو أ تحسين على للعمل العربية الدول بعض في والمهمشة والنائية يةالريف المناطق

 .مرونة أكثر عمل أنظمة وتطوير للمرأة  ةداعم عمل بيئة لخلق سياسات ووضع
 والخدمات والمزايدات المناقصات في للدخول األعمال وسيدات المستثمرات والشابات النساء تشجيع 7.5

 الحكومية.
 على تعمل وبرامج سياسات تنفيذ على والعمل للمرأة  المالي والشمول اإلدماج برامج يقتطب على الحث 7.6

 .الشركات إدارات مجالس في النساء نسبة زيادة
 من الشرعية حقوقهن على النساء حصول لضمان الالزمة والتشريعية القانونية التدابير اتخاذ على العمل 7.7

 األراضي. وامتالك الميراث
 
 


