
!
    

"بیان تونس"  
للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة الدورة الـ62   

الصادر عن "االجتماع االقلیمي التحضیري للدورة (62) للجنة وضع المرأة"  
2 مارس/آذار، الجمھوریة التونسیة 

نـحن الـوزیـرات والـوزراء ومـمثلي الـدول األعـضاء الـمشاركـات والـمشاركـین فـي االجـتماع اإلقـلیمي الـتحضیري 
لـلدورة الـ62 لـلجنة وضـع الـمرأة بـاألمـم المتحـدة املــــنعقد عــــلى هــــامــــش اجــــتماعــــات لــــجنة املــــرأة الــــعربــــية (د.37) 
بـــرئـــاســـة الجـــمهوريـــة الـــتونـــسية تـــحت ســـامـــي إشـــراف ســـيادة رئـــيس الجـــمهوريـــة الـــتونـــسية الـــسيد الـــباجـــي قـــايـــد 
السـبسي، قـد اجـتمعنا بـتونـس- الجـمهوريـة الـتونـسية، يـوم 2 مـارس/آذار 2018، فـي إطـار الـتعاون بـني جـامـعة 
الـدول الـعربـية وهـيئة األمـم املتحـدة لـلمرأة لـتنسيق املـوقـف الـعربـي وتحـديـد أولـويـات املـنطقة حـول الـقضايـا الـتي 
ســــيتم طــــرحــــها خــــالل أعــــمال الــــدورة الـ(62) لــــلجنة وضــــعية املــــرأة بــــاألمــــم املتحــــدة واملــــقرر عــــقدهــــا خــــالل الــــفترة 

12-23 مارس/أذار 2018 في نيويورك. 

وإنـنا إذ نـعي ونـقدر الـــظروف غـــير املســـبوقـــة الـــتي تـــمر بـــها املـــنطقة الـــعربـــية بســـبب االحـــتالل واالســـتيطان 
اإلســرائــيلي والحــروب والــنزاعــات املســلحة واإلرهــاب وتــداعــيات الــلجوء والــنزوح، ومــا تــمر بــه املــنطقة مــن ظــروف 

اقتصادية وتحديات جسام تحول دون وصول النساء الكامل إلى الفرص املتكافئة،  

وإذ نـؤكـد عـلى مـا جـاء فـي املـواثـيق الـعربـية والـدولـية املـعنية بـالـنهوض بـوضـع املـرأة، وإذ نجـدد الـتأكـيد عـلى 
الـتزامـنا بـتنفيذ أهـداف أجـندة الـتنمية املسـتدامـة 2030 بـما يـحقق املـساواة بـني الجنسـني وتـمكني املـرأة خـاصـةً 

الهدف الخامس منها

وإذ نـدعـو إلـــى تـــكثيف الـــجهود لـــدعـــم وحـــمايـــة الـــنساء والـــفتيات املـــعرضـــات لـــلعنف فـــي مـــناطـــق الـــصراعـــات 
املســـلحة والحـــروب والـــنازحـــات والـــالجـــئات فـــي هـــذه املـــناطـــق، ومـــواصـــلة الـــعمل عـــلى تـــطبيق قـــرار األمـــم املتحـــدة 
1325 (2000) والــقرارات الــالحــقة ذات الــصلة، بــما يــوفــر لــهن الــوقــايــة والحــمايــة، وتــقديــم ســبل الــدعــم والــتمكني 

لهن،   

وإذ نـؤكـد عــــلى ضــــرورة اعــــتبار الــــعنف املــــمارس ضــــد الــــنساء والــــفتيات تــــحت الــــنزاعــــات املســــلحة وبــــفعل 
اإلرهاب والحروب واالحتالل بمثابة ارهابًا ضد النساء في املنطقة العربية وأحد أسلحة الحرب. 
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وإذ نـقدر حجـم الـمسؤولـیة الـملقاة عـلى عـاتـق الـدول الـعربـیة لـتنفیذ أجـندة أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة 2030 فـي 
ظـل ھـذه الـظروف، ونــؤكــد الــتزام دولــنا بــالــعمل عــلى تــحقيق أجــندة عــربــية تــندرج فــي إطــار تــنفيذ أهــداف الــتنمية 

املستدامة وتتفق مع الظروف الخاصة واالستثنائية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية.  

وإذ نـدرك أن تــمكني الــنساء والــفتيات خــاصــة الــقاطــنات بــاملــناطــق الــريــفية يــعد مــؤشــرا هــامــا عــلى مــدى 
تـحقق الـنجاحـات فـي الـدول الـعربـية، ونـعي أن املـناطـق الـريـفية لـديـها مـن الـثروات الـطبيعية الـتي يـمكن، فـي حـال 

استغاللها بالشكل املناسب، أن تؤدي إلى تقدم املجتمع وتنميته. 

وإذ نشـدد عـلى تـآزر الـعالقـة بـني تـمكني الـنساء والـفتيات وإنـفاذ حـقوقـهن اإلنـسانـية وتـحقيق املـساواة بـني 
الجنســـني مـــن جـــهة، والـــتنفيذ الـــكامـــل والـــفعال إلعـــالن ومـــنهاج عـــمل بـــيكني واتـــفاقـــية الـــقضاء عـــلى كـــافـــة أشـــكال 
الـتمييز ضـد املـرأة وخـطة الـعمل االسـتراتـيجية الـتنفيذيـة "أجـندة تـنمیة الـمرأة الـعربـیة 2030" والـتطبيق املـراعـي 

لتحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة تنفيذاً ألهداف التنمية املستدامة 2030 من جهة أخرى،  

 ونـؤكـد عــلى ضــرورة الــقضاء عــلى الــفقر وإنــفاذ حــقوق الــنساء والــفتيات فــي املــناطــق الــريــفية بــأن يــكون 
لــهن مســتوى مــعيشي الئــق، وحــياة خــالــية مــن الــعنف واملــمارســات الــضارة، وإعــمال حــقوقــهن فــي الــوصــول إلــى 
تـملك األراضـي والـحصول عـلى األصـول اإلنـتاجـية، وفـي تـحقيق األمـن الـغذائـي وتحسـني الـتغذيـة، وتـوفـير الـعمل 
الــالئــق، وفــي الــحصول دون عــناء عــلى الــتعليم الــجيد والــتمتع بــأعــلى مســتوى مــن الــصحة، وأن يــتاح لــهن فــرص 

الوصول إلى مواقع صنع القرار واملشاركة الفعالة. 

 نـؤكـد عـلى أھـمیة تـعزیـز التنسـیق بــني اآللــيات الــوطــنية املــعنية بــاملــساواة بــني الجنســني وتــمكني املــرأة ومــا 
سـواهـا مـن املـؤسـسات الـحكومـية والـتعاون مـع املـنظمات اإلقـليمية واملـنظمات غـير الـحكومـية ومـؤسـسات الـقطاع 

الخاص ومنظمات املجتمع املدني،  

 وإذ نـقدر جـهود جـامـعة الـدول الـعربـية فـي دعـم الـعمل الـعربـي املشـترك والـتعاون مـع هـيئة األمـم املتحـدة 
لـلمرأة لـلنهوض بـوضـع املـرأة وتـعزيـز دورهـا فـي إطـار تـحقيق املـساواة بـني الجنسـني وتـمكني املـرأة ودعـم املـوقـف 

العربي بشأن ورقة االستنتاجات النهائية للدورة الحالية (62)، فإننا نؤكد التزامنا بما یلي: 

الـقيام بـاإلصـالحـات التشـريـعية واإلداريـة الــالزمــة لحــمايــة وإنــفاذ حــق الــنساء والــفتيات فــي املــناطــق 1.
الـريـفية فـي مـلكية األراضـي وتـوطـيد حـق الـحيازة. وضـمان تـكافـؤ الـفرص فـي الـوصـول والـتحكم فـي  املـوارد 
واألصــول اإلنــتاجــية ، وغــيرهــا مــن املــمتلكات، واملــوارد الــطبيعية املســتدامــة والخــدمــات املــالــية والــتكنولــوجــية؛  
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وتــعزيــز الــحوار والــتعاون بــني الــدول لحــمايــة الــنساء وخــاصــة الــعامــالت املــهاجــرات واعــداد  ســياســات هجــرة 
تراعي منظور احتياجات املرأة. 

اعــتماد الــسياســات االقــتصاديــة واالجــتماعــية الـــرامـــية إلـــى الـــقضاء عـــلى الـــفقر فـــي الـــريـــف، إعـــطاء 2.
املــــرأة الــــريــــفية فــــرص مــــتساويــــة ودعــــمها فــــي الــــحصول عــــلى عــــمل الئــــق وتــــأمــــني الــــدخــــل وضــــمان الــــرعــــايــــة 
االجـتماعـية خـاصـة لـلمرأة املـعيلة، واإلنـتاج الـزراعـي الـقابـل لـلتكيف مـع تـغير املـناخ، وتـأمـني الـغذاء وتحسـني 

التغذية. 

إيـالء االهـتمام الـكافـي إلـى بـرامـج الـتنمية االقـتصاديـة واالجـتماعـية وبـصفة خـاصـة فـي املـناطـق 3.
الــريــفية والــعمل عــلى مــنح املــرأة فــي الــريــف والــحضر حــقوقًــا مــتساويــة، وتــعزيــز شــبكات الــرعــايــة االجــتماعــية 

وبرامج الضمان االجتماعي والصحي واالهتمام بدعم برامج املرأة املعيلة. 

االسـتثمار فـي اسـتدامـة الـتعليم والـتعلم وضـمان جـودتـه مـدى الـحياة لـلنساء والـفتيات فـي 4.
كـافـة مـراحـلهن الـعمريـة فـي املـناطق الـريـفية: بـاعـتبارهـن األكـثر حـرمـانـاً مـن حـيث االلـتحاق بـاملـدارس 
وتـــعزيـــز جـــهود مـــحو األمـــية وتـــعليم الـــكبار ودعـــم االســـتثمارات والـــبرامـــج املـــنهجية لـــلقضاء عـــلى الـــفوارق بـــني 
الجنســـــني فـــــي الـــــتعليم، وضـــــمان املـــــشاركـــــة الـــــكامـــــلة واملـــــتكافـــــئة لـــــلنساء والـــــفتيات، وإتـــــمام الـــــتعليم الـــــجيد 
(االبــــتدائــــي والــــثانــــوي والــــجامــــعي واملــــهني والــــفني). كــــذلــــك ضــــمان إمــــكانــــية الــــوصــــول إلــــى الــــبنى الــــتحتية 
الــــتعليمية والــــتقنيات الــــتعليمية الــــجيدة، وتــــوفــــير املــــدارس الــــقريــــبة لــــلفتيات، وضــــمان بــــيئات آمــــنة، واالرتــــقاء 
بمسـتوى املـعلم والـتعليم، ودعـم الـبرامـج ملـنع تسـرب الـطالب مـن املـدارس، والـعمل عـلى الـقضاء عـلى الـعنف 
بـــكافـــة أشـــكالـــه فـــي مـــؤســـسات الـــتعليم، وضـــمان إعـــادة الـــتحاق الـــفتيات والـــشابـــات الـــالتـــي تـــركـــن الـــدراســـة 
بسـبب ظـروف الـزواج والحـمل املُبّكريْـن وتـزويـج األطـفال والـفقر والـنزاعـات املسـلحة والـعوامـل األخـرى بـصفة 
خـــاصـــة فـــي املـــناطـــق الـــريـــفية. تـــنفيذ املـــبادرات لـــلنهوض بـــوضـــع الـــنساء والـــفتيات فـــي الـــريـــف بـــموارد كـــافـــية 
لـــــــتوســـــــيع نـــــــطاق الـــــــتعليم املـــــــتنقل املُــــــمكن واملـــــــعزز بـــــــتقنية املـــــــعلومـــــــات واالتـــــــصاالت، والـــــــعلوم، والـــــــهندســـــــة، 

والرياضيات، ودعم برامج محو االمية بني النساء بشكل خاص.

االسـتثمار فـي الـبنية الـتحتية والـتكنولـوجـية واالسـتفادة مـنها: بــما فــي ذلــك الــطاقــة املســتدامــة، 5.
والـــنقل اآلمـــن واملســـتدام، واملـــياه واملـــرافـــق املـــأمـــونـــة، وتـــقنية املـــعلومـــات واالتـــصاالت. وتـــعد هـــذه أمـــور هـــامـــة 
لـــتعزيـــز فـــرص الـــنساء والـــفتيات الـــريـــفيات االقـــتصاديـــة والـــتعليمية، ودعـــم ومـــسانـــدة الـــنساء املنخـــرطـــات فـــي 
األعــمال غــير املــدفــوعــة األجــر فــي أعــمال الــرعــايــة واألعــمال املــنزلــية ومــسانــدتــهن لــلتحول إلــى األعــمال ذات 
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األجـــر، وكـــذلـــك زيـــادة االســـتثمارات والشـــراكـــات املـــبتكرة، وزيـــادة مـــشاركـــة املـــرأة ومـــمارســـتها لـــصنع الـــقرار، 
وضمان مشاركتها االقتصادية في كافة القطاعات لتحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة. 

اتـخاذ الـتدابـير املـناسـبة لـالعـتراف واحـتساب عـمل املـرأة غـير مـدفـوع األجـر فـي مـجال الـرعـايـة: 6.
وضــرورة تــوزيــع األعــباء املــثقلة عــليهن حــيث يــقمن بــكافــة مــهامــهن بــدون مــقابــل فــي الــعمل املــنزلــي، وإجــراء 
دراســـات اســـتقصائـــية عـــن كـــيفية اســـتخدام الـــوقـــت، وإدراج قـــيمة هـــذا الـــعمل بـــصورة مـــنهجية فـــي حـــساب 
الــناتــج املحــلي اإلجــمالــي وعــند صــياغــة الــسياســات االقــتصاديــة واالجــتماعــية. ويــجب تــوفــير الــبنية الــتحتية 
مـثال الـطاقـة املسـتديـمة، والـنقل اآلمـن واملسـتدام، واإلدارة الـصحية لـلمياه ولـلصرف الـصحي، والـتكنولـوجـيا 

والخدمات العامة، بما في ذلك دعم برامج رعاية األطفال ومرافق الرعاية األخرى لغيرهم من املعالني؛

املــشاركــة والــقيادة الــكامــلتني لــلنساء والــفتيات الــالتــي يــعشن فــي املــناطق الــريــفية عــلى قــدم 7.
املـساواة مـع الـرجـل فـي الــتنمية الــريــفية فــي املحــليات واملــواقــع الــتنفيذيــة واملــراكــز اإلداريــة، بــما فــي ذلــك 
فـــي مـــواقـــع صـــنع الـــقرار عـــلى كـــافـــة املســـتويـــات، وفـــي كـــافـــة مـــراحـــل وضـــع الـــسياســـات الـــتي تـــمس حـــياتـــهن 

وسبل عيشهن وقدرتهن على تحمل أعباء الحياة وتحقيق التمكني الكامل لهن؛

الــتعجيل بــبذل الــجهود الــرامــية إلــى الــقضاء عــلى كــافــة أشــكال الــعنف واملــمارســات الــضارة 8.
بــــالــــنساء والــــفتيات فــــي املــــناطق الــــريــــفية، بـــــــما فـــــــي ذلـــــــك الـــــــعنف األســـــــري والـــــــنفسي والجســـــــدي 
واالقــــتصادي واالجــــتماعــــي فــــي الــــفضاء الــــخاص والــــعام، وتــــزويــــج األطــــفال والــــقاصــــرات، والــــزواج املــــبكر 
والقســـري، وخـــتان اإلنـــاث؛ وتـــعزيـــز الهجـــرة اآلمـــنة لـــلنساء فـــي املـــناطـــق الـــريـــفية بـــما فـــي ذلـــك مـــنع االتـــجار 

بالبشر.

ضــمان حــصول الــنساء والــفتيات الــالتــي يــعشن فــي املــناطق الــريــفية عــلى خــدمــات الــصحة 9.
اإلنــجابــية وحــقوقــهن الــجنسية واالنــجابــية بـــما يـــتوافـــق مـــع بـــرنـــامـــج عـــمل املـــؤتـــمر الـــدولـــي لـــلسكان 
والـــتنمية ومـــنهاج عـــمل بـــيكني والـــوثـــائـــق املـــنبثقة عـــن املـــراجـــعات الـــدوريـــة - (الهـــدف 5.6 – 3.7 مـــن أهـــداف 
الــتنمية املســتدامــة)، وضــمان وصــول املــهاجــرات فــي املــناطــق الــريــفية إلــى الخــدمــات الــصحية واالجــتماعــية 

منخفضة التكلفة. 

تـعزيـز قـدرات الـنساء والـفتيات فـي املـناطق الـريـفية لـلتعامـل مـع الـصدمـات االقـتصاديـة والـسياسـية 10.
واالجـــتماعـــية، والـــنزاعـــات املســـلحة واملســـتوطـــنات اإلســـرائـــيلية واألزمـــات اإلنـــسانـــية مـــن خـــالل تـــوفـــير الـــبنية 

التحتية والخدمات األساسية وتوفير العمل الالئق والحماية االجتماعية؛  
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تــعزيــز الــشمول املــالــي لــلنساء والــفتيات الــالئــي يــعشن فــي املــناطق الــريــفية: يُــــعّد االعــــتراف 11.
بــإمــكانــية حــصول املــرأة عــلى الــتمويــل وإدمــاجــها مــالــياً عــنصراً أســاســياً لــتمكينها، ومــشاركــتها الــفعالــة فــي 
الــقطاعــات اإلنــتاجــية، والــقضاء عــلى األمــية املــالــية. وبــذل الــجهود لــتعزيــز اإلدمــاج املــالــي لــلمرأة مــن خــالل 
زيـــادة وعـــيها املـــالـــي ومـــعرفـــتها واطـــالعـــها عـــلى ثـــقافـــة االدخـــار والـــقروض، ودعـــمها فـــي إنـــشاء املشـــروعـــات 

متناهية الصغر ودعمها للتحول للمتوسطة والكبيرة. 

كـفالـة الحق فـي الـعمل والـحقوق فـي أمـاكـن الـعمل لـكل الـنساء والـفتيات فـي املـناطق الـريـفية 12.
فـي االقـتصادات الـرسـمية وغـير الـرسـمية، وأن تـتمتع كـافـة الـعامـالت فـي املـناطـق الـريـفية بـالحـمايـة عـلى قـدم 
املــساواة مــع غــيرهــم طــبقاً لــلمعايــير الــدولــية وقــوانــني الــعمل الــوطــنية، وتــعزيــز الــتمكني االقــتصادي لــلمرأة فــي 

املناطق الريفية بما في ذلك ضمان سهولة الحصول على التحويالت املالية. 

بـناء قـدرات الــنساء والــفتيات فــي املــناطق الــريــفية عــلى مــجابــهة الــتغير املــناخــي والــتدهــور 13.
الـبيئي (إزالـة الـغابـات والتصحـر وفـقدان الـتنوع الـبيولـوجـي الـزراعـي) عـن طـريـق تـعزيـز إمـكانـية الـحصول 
عـلى الـتمويـل ومـصادر الـطاقـة املسـتدامـة وغـيرهـا مـن الـتكنولـوجـيات واملـعلومـات وتـعزيـز الحـمايـة االجـتماعـية 

لهن؛

حــث الــرجــال والــفتيان عــلى االضــطالع بــدور فــاعــل واالنخــــراط بــــشكل كــــامــــل فــــي إحــــداث الــــتغيير 14.
واالســـتفادة مـــن قـــدراتـــهم وبـــما يـــحقق املـــساواة بـــني الجنســـني وتـــعزيـــز تـــمكني الـــنساء والـــفتيات فـــي املـــناطـــق 

الريفية.

زيــادة قــدرة الــهيئات اإلحــصائــية الــوطــنية وغـــيرهـــا مـــن املـــؤســـسات ذات الـــصلة عـــلى جـــمع الـــبيانـــات 15.
املـصنّفة بحسـب الـجنس والـعمر وتحـليلها ونشـرهـا وإنـتاج إحـصائـيات عـن املـرأة فـي املـناطـق الـريـفية لـدعـم 
الــسياســات واإلجــراءات، وذلــك لــرصــد وتــتبّع الــتقدم املحــرز نــحو تــحقيق أهــداف الــتنمية املســتدامــة وبــصفة 

خاصة الهدف الخامس املتعلق بتحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني كافة النساء والفتيات؛
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