بيان صادر عن شبكة النساء العربيات النقابيات
الصدار اتفاقية مناهضة العنف

من منطلق مباديء وقيم الحركة النقابية الديمقراطية ،وحرصا ً منا علي تحقيق الشراكة والمساواة
بين الرجل والمرأة وفي اطار عملنا من اجل ازالة كافة المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة الفعالة
في صنع القرار لبناء مجتمع ديمقراطي يحقق العدالة والمساواة وإنهاء كافة اشكال التمييز ،وعلي
األخص التمييز المبني علي النوع االجتماعي
نحن النساء النقابيات العربيات المجتمعات بشبكة المرأة العربية في عمان بتاريخ  62و62
سبتمبر /ايلول  ، 6102وفي اطار تحضيرنا للمؤتمر التنظيمي لتأسيس االتحاد العربي للنقابات.وبعد
نقاشات مستفيضة وإستعراض المخاطر التي تواجه النساء بالمنطقة العربية ،نعبر عن قلقنا البالغ
من تصاعد ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة .كما إننا نري ان قضية العنف باشكاله المتعددة
اصبحت ظاهرة تتطلب التحرك السريع .ومن ثم فأن تنامي هذة الظاهرة المقيتة والتي تشكل تراجع
لقيم وسلوكيات عصور الظالم والتخلف والذي لم يعد مقبوال.
إننا نؤكد رفضنا القاطع لها ونطالب المنظمات النقابية المجتمعة في هذا المؤتمر التأسيسي التاريخي
اآلتي :
 .١أهمية إقرار تشريع دولي يجرم هذه الظاهرة الخطيرة ويشكل اداة ملزمة للحكومات بتعديل
تشريعاتها الوطنية علي اساسه .
 .٢التحرك الفوري للضغط على الحكومات ومنظمات اصحاب االعمال في بلدانها لتبني مطلب االتحاد
الدولي للنقابات في اجتماع مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر  ، 6102لوضع معيار
دولي لمناهضة العنف ضد المرأة القائم على الجندر في اماكن العمل وفقا ً للسياق الوطني للبلدان
المشاركة.
 .٣مخاطبة قيادة االتحاد العربي الجديد كافة الحكومات العربية خاصة تلك الممثلة في مجلس ادارة
منظمة العمل الدولية لتبني اقرار المعيار الدولي المشار اليه .
 . ٤المبادرة باالتصال الفوري بمنظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسائية لدعم هذا المطلب الحيوي
كل في بلده .
 .٥آعداد فعاليات وطنية باسم االتحاد العربي للنقابات عن طريق وقفات متزامنة امام الهيئات المعنية
للمطالبة بتبني أقرار تشريع دولي جديد في منظمة العمل الدولية يجرم العنف بتاريخ الخميس ٣٠
أكتوبر 6102من الساعة  00صباحا ً وحتى الثانية بعد الظهر في كافة البلدان العربية .
 . ٦دعوة االتحاد العربي للنقابات الي تبني برنامج عمل وطني محدد لمحاربة العنف الموجة ضد
النساء والعامالت منهن واالطفال.
كما نقترح في هذا الصدد البدأ برفع دعاوي قضائية ضد الفضائيات العربية التي تبث افكاراً تحض
علي الكراهية والعنف ضد النساء .
المنظمات النقابية العربية االعضاء بالشبكة

