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البيان التأسييس مللتقى النساء يف الس ياسة ابملنطقة العربية
 9-6مايو  /أاير  2016بريوت -لبنان

متر املنطقة العربية ابلعديد من التغريات والتحوالت عىل املس توى الس يايس ،خالل الس نوات امخلس الفائتة نتيجة مرور املنطقة بصور متنوعة من احلراك
الشعيب ،مفا بني ثورات أطاحت برأس احلمك يف بعض البدلان وتدخالت دولية عسكرية يف دول أخرى ابملنطقة أسفرت تكل التحوالت يف بنية ادلوةل
ابملنطقة عىل تنايم نفوذ بعض امجلاعات االرهابية املتطرفة واليت قامت بأعامل اابدة عرقية وطائفية ،ويضاف اىل ذكل اس مترار الاحتالل ضد الشعب
الفلسطيين .تكل التطورات شلكت هتديدات أمنية جديدة عىل دول املنطقة ،وفرضت عىل العديد من دول املنطقة السعي حنو حتول دميقراطي يف حماوةل
لتجنب عاصفة احلراك الشعيب اذلي بدأ من عام  ،2011ابقامة دوةل القانون وتطبيق نظم س ياس ية دميقراطية من اقرار دساتري مس تحدثة للبالد أو
تعديالت جوهرية يف ادلساتري ،واصدار قوانني أكرث دميقراطية لسري العمليات الانتخابية اخملتلفة ومواهجة المتيزي والعنف ضد النساء.
ويف ظل تكل التحوالت اليت متر هبا ادلول ،اكن دور نساء املنطقة العربية ابرز يف حماوةل خلق مساحة دميقراطية تدمع قمي املساواة وحقوق االنسان،
وتزايد عدد النساء املنشغالت ابلشأن العام والس ياسة .تكل النساء هن قائدات جملمتعاهتن ،قدمن والزلن يقدمن صورة ممتزية لنساء اخنرطت يف اجملال
الس يايس ودمعن احلراك السلمي ادلميقراطي ،وانضلن من خالل أليات دميقراطية القرار قمي العدل واملساواة يف أوطاهنن .وهو ما دفعنا؛ حنن مجموعة من
نساء تكل املنطقة ،نؤمن أن تشاركنا لتجاربنا ودمعنا املس متر لنضاالتنا اخملتلفة هو ما يساعد عىل بقاء صوت احلرية والعدل واملساواة متواجد يف جممتعاتنا
اليت تواجه فهيا النساء الكثري من العنف والهتميش.
ومن امياننا بأمهية هذا ادلور وتكل التجارب ،اجمتعنا عىل مدار العام السابق يف عدة اجامتعات حتضريية واكن أخرها اجامتعنا يف بريوت  -لبنان يوم 9-6
مايو  /أاير  2016لنعلن عن تأسيس "ملتقى النساء يف الس ياسة – املنطقة العربية" ليصبح صوت لنساء نسوايت دميقراطيات ابملنطقة ،من املهامتت
بواقع جممتعاهتن ،ونقل اخلربات بني تكل النساء وتعلن عن قمي التضامن لنساء تكل املناطق من وقف العنف اىل متكيهنن يف خمتلف اجملاالت وطرح دورهن
الس يايس كداة أساس ية لبناء جممتع دميقراطي تشاريك.
عاش نضال وتضامن النساء

