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 العربيةللمرأة إعالن القعهرة 

االتجممــع  رفيــع المســموى حــول  "فــي  والمشــعركين المشــعركعتالعربيــة  حكومــعت الــدول نحــن ممولــو
           والمسـعواة بـين التجنسـين وممكـين المـرأة فـي المنطقـة  والفميـعت المنموية لأللفية المعنية بعلنسـعء األهداف
ــة  ــد :العربي ــع بع ــدة المنميــة لم ــة بمقــر" -الفــرص والمحــديعت- 5102أتجن ــدول العربي ــة ال ، بعلقــعهرة تجعمع

بحضور السيد األمين الععم لتجعمعة الدول العربيـة، والسـيدة نعةبـة المـديرة المنفيليـة لايةـة األمـم الممحـدة 
 ، 5102شبعط /فبراير 52للمسعواة بين التجنسين وممكين المرأة، يوم 

إدارة المرأة واألسـرة والطفولـة وهيةـة األمـم  –نعرب عن شكرنع لألمعنة الععمة لتجعمعة الدول العربية 
 ،(االســكوا)اللتجنـة االتماــعدية واالتجممععيـة لآـرب  سـيع واة بـين التجنســين وممكـين المـرأة، الممحـدة للمسـع

 ح هلا االتجممع ، على تجاودهم المي سعهمت في إنتجع وبرنعمج األمم الممحدة االنمعةى،

ل نؤكـــد علـــى القـــيم والمبـــعدت واألهـــداف المـــي مضـــمنماع إســـمراميتجية الناـــو  بـــعلمرأة العربيـــة،         وا 
والميوــعا العربــي لحقــوا ا نســعن، وامفعتيــة القضــعء علــى كعفــة أشــكعل الممييــا ضــد المــرأة وملحقعماــع، 

عـالن األمـم 0992فـي بيتجـين عـعم  ومناعج عمـل بيتجـين الاـعدر عـن المـؤممر العـعلمي الرابـع للمـرأة ، وا 
 الممحدة لأللفية واألهداف المنموية لأللفية،  

ل نومن التجاود العربية السععية لمنفيل كعفة االمفعتيعت المعنية بـعلناو  بووضـع  المـرأة ومـومين  وا 
 حقوتاع ومعايا سبل ممكيناع على كعفة المسمويعت في المنطقة العربية، 

ل ننوه بمع تعمت به الدول العربية في سبيل مطوير المشريععت الاعدفة لمعايا المشعركة السيعسية  وا 
نشـعء  ليـعت تجديـدة لممعبعـة مطبيـا هـله المشـريععت،  واالتماعدية واالتجممععية والوقعفية للمرأة العربية، وا 

علـى  وا بالغ عن االنماعكعت، فضاًل عن مع امخلمه عدد مـن الـدول العربيـة مـن خطـوات لرفـع محف عماـع
 امفعتية القضعء على كعفة أشكعل الممييا ضد المرأة ومنفيل مناعج عمل بيتجين، 

ل نسمحضــر نمــعةج ومواــيعت منمــدى المتجممــع المــدني، والــلا إنعقــد فــي القــعهرة بمقــر االمعنــة  -وا 
، للمحضير للتجنة وضـع المـرأة بـعألمم  5102شبعط / فبراير  01-01يومي  الععمة لتجعمعة الدول العربية

، وللــب بعلمعــعون بــين تجعمعــة الــدول العربيــة وهيةــة األمــم الممحــدة للمســعواة بــين (21)ممحــدة الــدورة الـــال
، وبحضـور السـعدة الخبـراء (االسـكوا)التجنسين وممكين المرأة واللتجنة االتماعدية واالتجممععية لآرب أسيع 
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لعربيـة والواـول إلـى دعـم المعنيين بقضعيع ممكـين المـرأة فـي المنطقـة لبحـ  سـبل مطـوير وضـع المـرأة ا
 ،5102هدف مسمقل لبرنعمج عمل المرأة لمع بعد 

واسمنعدًا إلى المنعتشعت المومرة والبنعءة المي تجرت على مدار تجلسعت عمـل هـلا االتجممـع   باـدف 
المقييم المرحلي للمقدم المومر بشون ممكين المرأة، وأهم المحديعت المي مواتجااع، ووضع أهـداف وبرنـعمج 

 ، 5102مرأة العربية لمع بعد عمل ال

 نــلـنع
مةا ل اإلنمائيةةالخطة  أهدافبمساواة المرأة وتمكينها ضمن ى نيعمستقل هدف  حولالموافا والمضعمن : أوالً 
األخةةك بمنرةةور كةةكل  كمةةا طرحتةةئ هيئةةة اممةةة المتحةةدة لنمسةةاواة بةةين اللنسةةين وتمكةةين المةةرأة  و  5102بعةةد 

 . وأهداف المنرومة اإلنمائية اللديدةالنوع املتماعي في كافة لوانب 

نرةرا  والتغطية الصةحية   وكلة  ومكافحة الفقر  املتماعيةالعمل عنى ضمان تنفيك سياسات العدالة : وعنيعً 
 .المباشر عنى أوضاع النساء ةلتأثيره

  .لمنتخبةكافة الملالس ا فينسب مشاركتها  عزيزوتآليات المشاركة السياسية لنمرأة  دعةتطوير و : وعلوعً 

بمةا يضةمن عدالةة  والمحنةي المركةز  المسةتويين عنةىتوسيع نطاق الممارسةات الديمقراطيةة والتشةاور  : رابععً 
 .التوزيع لنموارد والعوائد التنموية

 .فى كافة الملامت والتأثيراإليلابى وبما يضمن الفاعنية األخك بسياسات التمييز  فيالتوسع  : خعمسعً 

تةةةأثير صةةةاحبة المرأة لتكةةةون كات فاعنيةةةة و المعنيةةةة بةةة اآلليةةةات والملةةالس الوطنيةةةةت دعةةةة صةةة حيا : سعدســـعً 
 .ملتمعاتنا العربية  في تنفيك سياسات تمكين المرأة داخلمنموس 

مةن ألةل وتوفير قواعد البيانات األساسية   أساليب حرية تداول المعنومات نشر وتأمينالعمل عنى  : سعبععً 
العربيةةة وبالتعةةاون مةةع هيئةةة المةةرأة  لامعةةة الةةدولتحةةت مرنةةة  األصةةعدة ف عةةة مشةةاركة النسةةاء عنةةى مختنةةد

  .المعنية المدنيالغير حكومية ومنرمات الملتمع /وبالتنسيق مع اللهات الحكومية لألمة المتحدة

 . املتماعيةكآلية لنعدالة  اإللتماعىالتولئ نحو إقرار الموازنات العامة المستليبة لننوع : وعمنعً 
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مةع   النوع اإللتمةاعى محتيالاتمؤشرات العامة لندولة مستليبة لنلديدة  معايير اعتماد الدفع نحو :معسععً 
 واملتماعيةةحسةب اللةنس لتحديةد الحالةات التنمويةة طبقًا لنتصةنيف العامة  تاإلحصاءانحو إقرار  السعي
 .الماسة

 .س النوع اإللتماعى العنف عنى أسا عنالوقاية والحماية والتعويض  آليات تفعيل : ععشراً 

وكلة    أكثةر عدالةة التماعيةةنحةو إنتةاأ أنمةاط  املتماعيةةالثقافيةة واألعةراف  البنةيتطةوير : الحعدا عشـر
مةع المؤسسةات  اميلابيةة والككيةةالتعنةية واإلعة ة وبنةاء الشةراكات  فةيإسةتراتيليات لديةدة وضةع من خ ل 

  .ءتبادل الخبرات بين الدول األعضاتعزيز و   الدينية

كشةةركاء وحنفةةاء اسةةتراتيليين فةةي القضةةاء عنةةى لميةةع والطةة ب العمةةل مةةع الرلةةال والفتيةةان  : عشــر الوــعني
 .أشكال التمييز ضد النساء والفتيات

مع منرومة حقوق اإلنسان بما في  2012التأكيد عنى أهمية اتساق األطر اإلنمائية ما بعد  :وعل  عشرال
ع ن ومنهاأ عمل كل  العهد الدولي لنقضاء عنى كافة  أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول امضافى  وا 

والوثيقة الصادرة عن مؤتمر األمة المتحدة لنتنمية   وبرنامج عمل المؤتمر الدولي لنسكان والتنمية  بيلين
 .المستدامة

 : اآلليعت

 :السيعسيالاعيد على : أوال 

  كاتها وكرامتها  احتراةوالعمل عنى  النسعءضمعن وتجود م لة دسمورية وطنية  لعدم الممييا ضد
 .واإلع ن العربي لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان العالمياإلع ن كل من  فيوالمتضمنة   اإلنسانية

 لميع الملامت السياسية  في مطوير المشريععت الوطنية نحو سد الفتجوة بين النسعء والرتجعل
لغاء  واملتماعية وامقتصادية  .التمييز أشكالمن  شكل أ وا 

  المهمشةبحيث تضمن المشاركة السياسية لنفئات الوطنية  االنمخعبيةالعمل على مطوير الن م        
 (.األقنيات /الفقراء/ النساء) 

 مراكز صنع  في مشاركة المرأة ولضمانلتوفير بيئة أكثر عدالة  موفير محددات للو عةف الععمة
 .ةوالكفاء امستحقاق من القرار عنى أسس
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 فيقدرات النساء والدفع نحو مشاركتهن الفعالة  لتعزيز ا يتجعبيسيعسعت الممييا  دعم ومطوير 
 المدنياألحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ولميع الملالس المنتخبة  ومنرمات الملتمع 

 .كفاءة المشاركات فى العمنية السياسيةلودة و لضمان  بكافة أنواعها
 

 عنقة بقضايا إدماأ النساء عنى المتالبيعنعت الخعاة بعلمؤشرات وا حاعءات الوطنية  مطوير تواعد
 .كافة المستويات

 

 :االتماعداالاعيد على : وعنيع 

  وتوفير بيئة عامنة  المتساو   لنعمل المتساو بشروط العدالة واإلنصاف واأللر  العمل فيالحا
الحصول عنى و   عنى عوائد العمل المعنويةمحققة لشروط الصحة والس مة الشخصية والحصول 

المعامنة  والحق فيملال العمل   في امعتداء اللسد مع كفالة حماية المرأة من ,المراكز القيادية
 . المتساوية  وامستفادة من برامج التوليئ والتدريب التقني والمهني الضريبية

 

 والسيطرة عنى األصول   االتماعدا الممكين على المسموى ضمعن المسعواة في واول المرأة إلى
والمياه  المعنومات  بما في كل  األراضي والممتنكات والتمويل إلىوالموارد اإلنتالية والوصول 

 .والطاقة

 

  المستندة إلى الغايات  وضع وراد اسمراميتجيعت الحد من الفقر فيممكين المرأة من مفعيل دورهع
  .ات الحيوية األخرىاإلنمائية لأللفية وعمنيات إص ح السياس

 

  وربطه بسوا العمل ومنمية الماعرات المانيمعايا فرص المرأة في متجعالت االةممعن والمدريب. 

 

 تترتب عنى تنفيك السياسات والبرامج  ضمعن مقليص اآلوعر السلبية للعولمة وأية  وعر عكسية
 .المتعنقة بالتلارة وامقتصاد إلى الحدود الدنيا بالنسبة لنمرأة

 

 الوطنية والقطاعية وبما يتطنبئ  معن الموارد المعلية المطلوبة لدعم خطط المسعواة بين التجنسينض
 .لهكه الخطط الواقعيالتنفيك 

 

 عادة توزيعها من خ ل سياسات الحماية  االعمراف بوعمعل الرععية غير المدفوعة ومقديرهع وا 
 .املتماعية والخدمات األساسية 
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 : تجممععىا الاعيد على   :لوعً وع

 وضةمان الحصةول عنةى الخةدمات متخةاك التةدابير الخاصةة ببنةاء القةدرات  منفيل خطـط عمـل وطنيـة
لننسةاء واألطفةال وكبةار السةن  فضةة  ( بمةا فةي كلة  الصةحة اللنسةية واإلنلابيةةة والتعنةية)األساسةية 

ة ولميةةع عةةن القاصةةرات وايةةر المتزولةةات والمعةةي ت واألرامةةل والمطنقةةات واألشةةخا  كو  اإلعاقةة
 .تمييز أ ضعفا وكل  دون  األكثرالفئات 

   مســموى معيشــي يحقــا شــروط  فــيالحيــعة علــى تــدم المســعواة مــع الرتجــل  فــيدعــم حــا المــرأة
تتةوافر  الك الغكاء الكافي والكساء والمأوى المناسب  وضمان توفير الكرامة ا نسعنية لاع وألسرماع

لننسةةاء وحمةةايتهن مةةن اإلخةة ء التعسةةفي لمسةةاكنهن  فيةةئ المرافةةق األساسةةية مةةع ضةةمان أمةةن الحيةةازة 
المعيشةةةية مةةةع إيةةة ء اعتبةةةار خةةةا  لنفئةةةات الضةةةعيفة مةةةن  لنرةةةروفتحسةةةين متواصةةةل  فةةةي والحةةةق

النسةةةاء و   العةةةام ت المهةةةالراتكةةةكل  و   الريةةةف والحضةةةر فةةةيالمعةةةي ت مةةةن الريفيةةةات و و العةةةام ت 
 .المسنات

  وانتفاع المرأة  المممع الممكعفئ بحمعية القعنون فيالمسعواة للمرأة والرتجل معايا سيعسعت و ليعت
الحماية الفعالة  ن  وضماعنى نحو فعال بالخدمات القضائية بما فيها العون القانوني الملاني

 .امختصا كات  المحاكة والمؤسساتلنمرأة عن طريق 

 و ايةر   -العةاة والخةا - الرسةميالقطةاعين  فةي مطوير سيعسـعت الحمعيـة والضـمعن االتجممـععي
حالةة  فةيوالتعويضات النقديةة  الشامنة الصحية التغطيةكل  التأمينات املتماعية و  فيبما  الرسمي

عانةةةات الشةةةيخوخة والعلةةةز  والمعةةةا   المةةرض واسةةةتحقاقات األمومةةةة مةةةن ألةةةازات مدفوعةةةة األلةةةر وا 
عانةات البطالةة والمخصصةات العائنيةة طيةة   وضةمان تةوفير التغوالتعويضات عن إصابات العمل وا 

 .الصحية الشامنة وبصفة خاصة لنعمالة الغير منرمة

 :العنف ضد المرأة القضعء على :  رابععً 

  ســمراميتجيعت وطنيــة شــعملة فــي متجــعل العنــف ضــد المــرأة وتخصةةي  المةةوارد وضــع خطــط عمــل وا 
المةرأة  تلرة لميع أشةكال العنةف ضةد  شامنة ومتكامنةال زمة لتطبيقها مع ضمان ولود تشريعات 

ل القةةوانين والتشةةريعات الخاصةةة بمةةا يسةةمى بلةةرائة الشةةرف وبمةةا م يسةةم   مةةن امفةة ت مةةن وتعةةدي
 .العقاب أو تخفيفئ
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 تناولهةا فةي إطةار  تةةحتةى إكا  إحعلة تضعيع العنف ضد المرأة إلى الن ـعم القضـعةي الرسـمي أهمية
بامسةةةاس ضةةةمن  مةةةع التأكيةةةد أن مسةةةئولية إحالةةةة لةةةرائة العنةةةف تقةةةع  ؛أو العرفيةةةة الشةةةرعية امحكةةةاة
 .التنفيكيةو المؤسسات القانونية مسؤولية 

 ــر شــمواًل لمنعهضــة العنــف ضــد المــرأة ــة أكو ــدابير وتعةي بةةالتركيز عنةةى توعيةةة اللمهةةور  اعممــعد م
الحقةوق اإلنسةانية لنمةرأة  وتطويرها بحيث تضةمنومرالعة المناهج الدراسية اإلع ة وتطوير وسائل 

وتةةةوفير سةةةبل  .العةةةاة والملتمعةةةياق األسةةةرى الخةةةا  النطةةة فةةةي حمايةةةة كرامتهةةةا اإلنسةةةانيةووالبةةةات 
عادة تأهينهن الوقاية من العنف وحماية الضحايا  ومعاللتهن  .وا 

  وأهميةة التركيةز عنةى  مةن كافةة أشةكال العنةف اللنسةي ضةد النسةاء  للنسـعءموفير خدمعت الحمعية
 ة وبصةةةةفة خاصةةةةة لننسةةةةاءالحقةةةةوق اإلنلابيةةةةة وتةةةةوفير خةةةةدمات الصةةةةحة اإلنلابيةةةةة والحمايةةةةة اللسةةةةدي

  .يعشن في المناطق الريفية والنائية ال واتى

  لرصد نوعية الخدمات المقدمة لنضحايا وتقييمها بشكل منترةمحديد المؤشرات المنعسبة . 

 الالتجةـعت مـن كعفــة اشـكعل العنــف و  محـت االحــمالل ايـالء اهممـعم خــعص لحمعيـة النسـعء والفميــعت
 النـــاوح دوراتخـــالل ســـمقرار والنااعـــعت المســـلحة والحـــروب و خـــالل فمـــرات عـــدم اال واالســـمآالل

 .واللتجوء

  والعمل على الموفيا بيناع وبمع يضمن حقـوا على المسموى الوطني معديل المشريععت والقوانين
  .الضحعيع

 : خمعمعً و 

  المنمويـة لأللفيـة  االتجممع  رفيع المسـموى حـول األهـداف"نمعاد نحن المشعركعت والمشعركين في
والمسعواة بين التجنسين وممكين المرأة في المنطقة العربية على مسخير  والفميعت عنية بعلنسعءالم

بععمبـعر اعـالن القـعهرة أتجنـدة المـرأة  طعتعمنع ومواردنع لمنفيل مع تطعنعه على أنفسـنع مـن الماامـعت
 .5102العربية لمع بعد 

  عر ين المـرأة كاـدف مسـمقل لالطـعلى وضع الادف المعنى بعلمسعواة بين التجنسين وممكـا ارار
 .5102لمع بعد المنموا 
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  المكعمف من أتجل اسممرار بلل التجاود ونشر الوعي لضمعن منفيل معادات مناعج عمل بيتجين فى
 .ضوء االحمفعل بعشرينية المناعج

  االلمـاام بدوريـة انعقـعد االتجممععــعت المحضـيرية علـى المسـموى العربــي للتجنـة عمـل المـرأة بــعالمم
هلا االتجممع  رفيع المسموى لبنه تجديدة فى بنيعن العمل االتجممـععي المشـمرب  دة،  واعمبعرالممح

  .بوافه االتجممع  للمحضيرا االول في هلا الشون

مقر تجعمعة الدول العربية  –القعهرة   
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