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 بيان ختامي

 "المجتمع المدني وتحديات اإلخفاق في حماية النساء: "المقاء اإلقميمي حول
 2015ديسمبر /  كانون األول14 -12فندق الريفييرا، بيروت 

 14/12/2015بيروت، في 

لتعاون ، با2015  كانون األول14-12من  لقاًء نسويًا إقميميًا في بيروت "كفى عنف واستغالل"منظمة عقدت 
مع جمعية األمل العراقية ورابطة النساء السوريات ومركز األصفري لممجتمع المدني والمواطنة والمعيد العربي 

".  المرأة ألجل المرأة"لحقوق اإلنسان فرع لبنان، بدعم من المنظمة السويدية 
 دولة عربية، لمناقشة تحديات 13وشخصيات حقوقية من نسوية منظمات ممثالت وممثمو شارك في المقاء 

تضّمن المقاء جمسات نقاش عامة .  خاصة في أوقات الحروب والنزاعات المسمحة، وما بعدىا،لنساءاحماية 
لتطبيق شرعة حقوق اإلنسان والدولية تناولت آليات حماية حقوق اإلنسان وحقوق النساء،  والمعوقات المحمية 

.  ماية النساء في المنطقة العربيةىا المتعمقة بحآلياتو
 

شاركت في الجمسة األولى ممثمة األمين العام لألمم المتحدة في لبنان السيدة سيغرد كاغ، التي أشارت في 
عدم تطبيق القرارات الصادرة عن مجمس األمن، وعدم المتعّمقة بكممتيا إلى التحديات الكبيرة في المنطقة العربية 

فعالية آليات رصد العنف ضد النساء، مرّكزًة عمى ضرورة توثيق المعمومات والحاالت من أجل مالحقة مرتكبي 
وشددت عمى تعزيز دور النساء في الحياة السياسية وفي حل . جراام العنف ضد النساء كي يتم معاقبتيم الحقاً 

.  النزاعات
جمسة لتقديم شيادات حّية عن انتياكات الحقوق اإلنسانية لممرأة ومعاناة النساء والفتيات في أيضًا ُخّصصت 

عكست الممارسات التي أوقات الحروب والنزاعات المسّمحة في فمسطين واليمن وسوريا والعراق وليبيا، 
متاجرة سبي والالإنسانية المنيجّية التي ارتكبت ضد النساء والفتيات، والمدنيين بشكل عام، من قتل واختطاف و

. واستعباد جنسي

ووّجو الحضور تحّية خاصة إلى النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان المعتقالت منين والمخفّيات قسرًا في 
عدد من الدول العربية، ومساءلة إلى السمطات المعنية عن مصيرىّن ومطالبة باإلفراج عن المعتقالت منين 



 

   
 :بدعم من      

 
      

        
       

                                      

ات عن التضامن الكامل مع ضحايا العنف الجنسي المواتي قاَسْين أبشع صنوف /كما عّبر المشاركون. فوراً 
التعذيب واإلذالل من قبل الجماعات المسّمحة بكل تالوينيا، مع السعي لفضح مرتكبي ىذه الجراام والتأكد من 

 . عدم إفالتيم من العقاب

تطّرق النقاش إلى الثغرات في اآلليات الدولية نفسيا التي تفسح المجال أمام ضعف التزام الحكومات في تطبيق 
سيداو، وقرارمجمس األمن رقم - اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأةاالتفاقيات الدولية خاصة 

ضعف آليات المتابعة والمساءلة لمحكومات في ، مع  حول المرأة واألمن والسالم والقرارات الالحقة لو1325
وأشار الحضور إلى عجز اآلليات الدولية المعتمدة في . تنفيذ التزاماتيا من قبل وكاالت األمم المتحدة المعنّية

نياء النزاعات المسّمحة  وكذلك في إنقاذ حياة المدنيين وضمان الحماية لمنساء والفتيات ،إيجاد الحمول لوقف وا 
وتوفير االحتياجات لمنازحات والالجاات منين، إضافة إلى تيميش دور النساء في عممية المفاوضات في حل 

. النزاعات وبناء السالم
لدول في تعامميا مع الحكومات ومنظمات المجتمع معظم اسّمط الحضور الضوء عمى السياسات الخارجية لو

 وحقوق ،المدني في المنطقة بتغميب مصالحيا السياسية واالقتصادية عمى قضايا حقوق اإلنسان بشكل عام
كما لوحظ الخمل الكبير في سياسات التمويل المعتمدة من قبميا تجاه المنظمات، من حيث . النساء بشكل خاص

ضعفو وقصوره في تأمين استمرارية البرامج وديمومة عمل المنظمات، وكذلك فرض أولويات ال تأخذ بعين 
. االعتبار االحتياجات الخاصة لمبمد المعني

تناول النقاش تفنيد األساليب التي تعتمدىا الحكومات لاللتفاف عمى موجباتيا الدولية، إن من خالل فرض 
بحجة الخصوصية الثقافية والدينية، الخاصة بحقوق اإلنسان التحفظات عمى المواد التي تمّس جوىر االتفاقيات 

أو عدم مواءمتيا مع القوانين الوطنية، أوالنقص في اآلليات الوطنية والموارد المالية لوضع ىذه االتفاقيات 
والقرارات موضع التطبيق، وذلك يعود بالدرجة األولى إلى غياب أو ضعف اإلرادة السياسية وغمبة العقمية 

 وقد برز ذلك من خالل المساومات . المساواة وحقوق النساء مبدأالذكورية لدى القوى السياسية الحاكمة تجاه
في القوانين، خاصة قوانين األحوال  والتمييز ضدىن بين مختمف أطرافيا لتكريس الصورة النمطية لمنساء

كما تّم االلتفات إلى انتشار ممارسات العنف ضد . الشخصية والعقوبات، وتيميش مشاركتين في الحياة العامة
نسانيتيا، كتزويج  حياء التقاليد واألعراف القبمية والعشاارية والفتاوى الدينية التي تحط من كرامة المرأة وا  النساء وا 

 .  القاصرات وتعدد الزوجات وما ُيسّمى بجراام الشرف
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التوعية اإلغاثة و النقاش أىمية الدور الذي تمعبو منظمات المجتمع المدني من خالل برامج إلى ذلك، تناول
، في 1325والخطط الوطنية لقرار والتثقيف والتمكين والرصد والتوثيق، وتقديم التقارير ومشاريع القوانين 

كذلك تواجو تقييدات قانونية عمى عمميا وممارسات وأوضاع تفتقد إلى األمن واألمان الشخصي من جية، 
تعّسفية ضد منتسبييا وضد المدافعات عن حقوق اإلنسان من جانب السمطات الحاكمة، بحجة مكافحة اإلرىاب 

.  والفساد من جية أخرى
 التشبيك والعمل المشترك بين المنظمات النسوية عمى الصعيد الوطني ضرورةاتفق الحضور عمى في الختام، 

واإلقميمي وأىمية وضع استراتيجية إقميمية لمناىضة العنف والتمييز ضد النساء، تأخذ بعين االعتبار المحاور 
: التالية
  لحقوق اإلنسانسد الفجوات في الدساتير والقوانين وفقا لالتفاقيات والمواثيق الدولية: أوالً 
العدالة االنتقالية المراعية لمنوع االجتماعي وخاصة لضحايا العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسمحة : ثانياً 

وما بعدىا 
حرية عمل منظمات المجتمع المدني وحماية المدافعات عن الحقوق اإلنسانية لممرأة في ظل اإلرىاب : ثالثاً 

. والتطرف
وقد جرى البحث في ىذه المحاور ضمن مجموعات عمل قّدمت توصياتيا النيااية في الجمسة الختامية لمقاء 
اإلقميمي، وتم االتفاق عمى متابعة العمل عمى صياغة الخطة االستراتيجية وكسب التأييد الواسع ليا من قبل 

 . والدولياإلقميمي عمى النطاَقين وةمنظمات المجتمع المدني المحمي
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