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 النساء يف الس ياسة ابملنطقة العربية ىالبيان التأ سييس مللتق

 لبنان -بريوت 2016مايو / أ اير  6-9

 

خالل الس نوات امخلس الفائتة نتيجة مرور املنطقة بصور متنوعة من احلراك  ،الس يايس ىاملس تو  والت عىلعديد من التغريات والتحابل العربية املنطقةمتر 

سفرت تكل التحوالت يف بنية ادلوةل أ  ابملنطقة  أ خرىيف دول مفا بني ثورات أ طاحت برأ س احلمك يف بعض البدلان وتدخالت دولية عسكرية  ،الشعيب

ضد الشعب  الاحتاللاس مترار  ذكل ا ىليضاف و  ،ا ابدة عرقية وطائفيةعامل أ  رهابية املتطرفة واليت قامت بتنايم نفوذ بعض امجلاعات اال   ابملنطقة عىل

العديد من دول املنطقة السعي حنو حتول دميقراطي يف حماوةل  فرضت عىلو  ،هتديدات أ منية جديدة عىل دول املنطقة تشلك تكل التطورات .الفلسطيين

قرار دساتري مس   ،2011من عام  أ  جنب عاصفة احلراك الشعيب اذلي بدلت  قامة دوةل القانون وتطبيق نظم س ياس ية دميقراطية من ا  تحدثة للبالد أ و اب 

صدار قوانني أ كرث دميقراطية لسري العمليات الانتخابية اخملتلفة ومواهجة المتيزي والعنف ضد النساء. ،تعديالت جوهرية يف ادلساتري  وا 

 ،اال نسانوحقوق  املساواةتدمع قمي  ةدميقراطي ةخلق مساح ابرز يف حماوةل ء املنطقة العربيةاكن دور نسا ،اليت متر هبا ادلول ويف ظل تكل التحوالت

لنساء اخنرطت يف اجملال  ةممتزي  ةمن والزلن يقدمن صوردق ،. تكل النساء هن قائدات جملمتعاهتنةم والس ياسد النساء املنشغالت ابلشأ ن العاوتزايد عد

من  مجموعة حننوهو ما دفعنا؛  يف أ وطاهنن. واملساواةقمي العدل  ال قرار لن من خالل أ ليات دميقراطيةضوان ،ك السلمي ادلميقراطياالس يايس ودمعن احلر 

متواجد يف جممتعاتنا  واملساواةوالعدل  احلريةبقاء صوت  ساعد عىلهو ما ي  اخملتلفةتشاركنا لتجاربنا ودمعنا املس متر لنضاالتنا  أ ننؤمن  املنطقة،نساء تكل 

 .ا النساء الكثري من العنف والهتميشاليت تواجه فهي

ميانناومن   9-6يوم  لبنان -يف بريوت عنا اجامت أ خرهاعدة اجامتعات حتضريية واكن  مدار العام السابق يف اجمتعنا عىل ،هذا ادلور وتكل التجارب ةمهيأ  ب ا 

، من املهامتت ملنطقةابدميقراطيات نسوايت " ليصبح صوت لنساء املنطقة العربية –النساء يف الس ياسة  ىملتقلنعلن عن تأ سيس " 2016أ اير  مايو /

متكيهنن يف خمتلف اجملاالت وطرح دورهن  ا ىلونقل اخلربات بني تكل النساء وتعلن عن قمي التضامن لنساء تكل املناطق من وقف العنف  ن،بواقع جممتعاهت

 .ة لبناء جممتع دميقراطي تشاريكأ ساس ي ةداالس يايس ك  

 عاش نضال وتضامن النساء
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