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 ماري (جنوب السودان) -
  اجتمعنا، نحن المشاركین و المشاركات في منتدى تونس للمساواة بین الجنسین المنعقد في تونس في الفترة من 24 إلى
 26 أبریل 2019 ، لمراجعة التقدم المحرز في قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 1325 ومنهاج عمل بیكین. قبل

 یوم واحد من بدء هذا المنتدى، اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار 2467 الذي یستثني االشارة لخدمات
 الصحة الجنسیة واإلنجابیة للنساء الالئي تعرضن للعنف الجنسي في ظروف النزاع.

 لقد هزنا مرة أخرى ، وذكرنا بأنه یتعین علینا أن نقف بحزم في كفاحنا من أجل حقوق المرأة المتساویة. نحن
 ناشطات نسویات في المنتدى ، نشعر بالفزع من موقف الوالیات المتحدة لمن حرمان الناجین والناجیات من

 العنف الجنسي الدعم الكامل الذي یحتجنه/یحتاجونه.
 دیما (لبنان) -

  أنه من غیر المقبول في 2019 اعتماد قرار لمجلس األمن بشأن العنف الجنسي في النزاعات، واستثناء خدمات الصحة
 الجنسیة واإلنجابیة األساسیة; وهذا انتهاك للحقوق األساسیة للمرأة و الفتاة في الكرامة، احترام الذات والسالمة الجسدیة.

 مرة أخرى، تستمر الحروب الذكوریة والعنیفة على أجساد النساء والفتیات.
 العنف الجنسي ضد النساء والفتیات خالل النزاعات هو ممنهج وال یزال یستخدم كأداة للحرب. بالنسبة للنساء والفتیات
 الالئي تعرضن لمثل هذا العنف الجنسي، فإن المالذ الوحید هو الحصول على خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة. من

 خالل إزالة جمیع اإلشارات إلى هذه الخدمات التي هي فاألصل محدودة، تسببت الوالیات المتحدة في المزید من العنف
 واألذى لهؤالء النساء والفتیات وتعرض حیاتهن للخطر.

 
 

- (ARROW) Bipu 
 نؤید بشدة بیان وزیرة الخارجیة السویدیة مارجوت والستروم، التي قالت في الجلسة العامة االفتتاحیة للمنتدى ، إنه ال

 ینبغي أبدا أن تعاني المرأة من التمییز المزدوج المتمثل في التعرض لالغتصاب كأداة للحرب ومن ثم حرمانهن من الحق
 في الخدمات الجنسیة واإلنجابیة مثل موانع الحمل الطارئة واإلجهاض اآلمن والحق في المعلومات حول فیروس نقص

 المناعة البشریة المكتسب / اإلیدز.
 إن قرار الوالیات المتحدة بإلغاء خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة لهؤالء النساء والفتیات یقوض أیًضا االلتزام بقرار
 مجلس األمن رقم 1325 والقرارات الالحقة بشأن سالم المرأة واألمن. في الواقع، یتعین على الوالیات المتحدة إعادة

 النظر في عضویتها في مجموعة أصدقاء المرأة للسالم واألمن!
 دعت التوصیة العامة 30 التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي اعتمدت في عام 2013 الدول

 صراحًة إلى توفیر خدمات شاملة للصحة الجنسیة واإلنجابیة لجمیع النساء والفتیات في النزاعات. الدول ملزمة بتوفیر
 خدمات اإلجهاض اآلمنة بما في ذلك الرعایة بعد اإلجهاض. الدول ملزمة أیًضا بتقدیم معلومات شاملة عن الصحة

 الجنسیة واإلنجابیة، والدعم النفسي واالجتماعي ، وخدمات تنظیم األسرة ، وخدمات صحة األم ، وخدمات الوالدة اآلمنة،
 وعالج اإلصابات الناجمة عن العنف الجنسي ، ومضاعفات الوالدة ومضاعفات الصحة اإلنجابیة األخرى.

 
- Priyanthi (IWRAW - AP) 



 تزامن منتدى تونس للمساواة بین الجنسین مع الیوم الدولي األول لتعددیة األطراف والدبلوماسیة من أجل السالم ، في 24
 أبریل.و یعد هجوم الوالیات المتحدة على حقوق المرأة ، بدعم من روسیا والصین ، وحرمان المرأة من صحتها وحقوقها

 الجنسیة واإلنجابیة ، هجوًما أیًضا على أهداف عالمیة متعددة األطراف مشتركة لتحقیق المساواة بین الجنسین والتنفیذ
 الكامل لحقوق اإلنسان للجمیع.

 قبل 25 عامًا في بیكین ، دافع قادة العالم عن حقوق المرأة كحقوق إنسانیة ، بما في ذلك حقوقهن اإلنجابیة.
 لن نسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء ونناشد قادة العالم أن یقاوموا بشكل عاجل هذا الضغط على الحقوق
 الجنسیة واإلنجابیة. ونتوقع أن تظل جمیع الدول مسؤولة عن التزاماتها تجاه حقوق اإلنسان للمرأة عن طریق
 ضمان التمویل الكافي لخدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة للنساء والفتیات الالئي یتعرضن للعنف الجنسي في

 النزاعات.
 
 
 


