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 20/11 يخاعالاعاللإعالن القاهرة لقمة المرأة العربية بتار

 02/11/0222اعالن القاهرة لقمة المرأة العربية بتاريخ 

للقمة والذى يدين بكل  اقرت قمة المرأة العربية فى ختام اجتماعاتها اليوم اعالن القاهرة للمؤتمراالول

اسرائيل مسئولية اعادة العنف  عزل ويحملقوة االعتداءات االسرائيلية على الشعب الفلسطينى اال

  والتوتر الى المنطقة
 

العام للجامعة  الذى تاله الدكتور عصمت عبد المجيد االمين-وفيما يلى النص الكامل العالن القاهرة

  العربية امام الجلسة الختامية للقمة العربية االولى للمرأة

محمد حسنى  ة سوزان مبارك حرم فخامة الرئيستلبية للدعوة الكريمة التى وجهتها السيدة الفاضل

لقمة المرأة العربية  عقد المؤتمر االول -مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الى السيدات االول 

وقد نظم هذا المؤتمر كل . القاهرة  بمدينة 0222عام  -تشرين الثانى  -نوفمبر  02-11خالل الفترة من 

  بلبنان وجامعة الدول العربية مؤسسة الحريرىالمجلس القومى للمرأة بمصر و..من 

مبارك رئيس  عقد المؤتمر برئاسة السيدة الفاضلة سوزان مبارك حرم فخامة الرئيس محمد حسنى

الجاللة والسمو  صاحبات. وتفضلت بالمشاركة فيه السيدات الفضليات .. جمهورية مصر العربية 

من المنظمات االقليمية  وعدد. دولة عربية  11 والفخامة والسعادة ورؤساء الدول العربية ووفود

  بالدول العربية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومراكز البحوث والدراسات

بتحديات الحاضر التى  أتى انعقاد هذا المؤتمر فى ظل ظروف بالغة الدقة فى تاريخ أمتنا العربية حافلة

  نعيشها

كما يأتى مواكبا .. وازدهارا للمجتمع العربى والمرأة العربية وبأمل فى أن يكون المستقبل اكثر اشراقا

المعبرة عن التمسك بالحقوق  لمعركة من اقدس المعارك المرتبطة بحق الشعب الفلسطينيى وانتفاضته

  الوطنية

والمسيحية فى القدس  وفى الوقت الذى تعيش فيه االمة العربية معركة االقصى والمقدسات االسالمية

رائعا للتمسك بحقوقه الوطنية الثابته  انتفاضة الشعب العربى الفلسطينيى من خاللها نموذجا التى قدمت

و اكد عليها القادة العرب فى مؤتمر القمة .. الدولية  غير القابلة للتصرف كما اكدتها قرارات الشرعية

  0222اكتوبر عام  00-01يومى  العربى غير العادى بالقاهرة فى

الشعب الفلسطينى  أة العربية االولى وهو يدين بكل قوة االعتداءات االسرائيلية علىان مؤتمر قمةالمر

واعادة العنف والتوتر الى المنطقة نتيجة  يحمل اسرائيل مسئولية استمرار انتهاكاتها العدوانية..االعزل 

م اكتساب ومبدأ االرض مقابل السالم والتى تنص على عد لعدم استجابتها لقرارات الشرعية الدولية

الكامل من كافة االراضى العربية المحتلة فى فلسطين وفى الجوالن  االراضى بالقوة واالنسحاب

 االجزاء المحتلة فى جنوب لبنان وكذلك االتفاقيات المتعلقة بمعاملة المدنيين السورى المحتل وباقى

القرار الدولى  د على تطبيقوالتأكي 1191الواقعين تحت االحتالل وبخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 

الفلسطينية ويحيى المؤتمر كفاح  الخاص بالنساء فى ظروف النزاعات المسلحة على المرأة1201رقم 

المقدسات والحق والكرامة ويطالب المجتمع الدولى  وصمود المرأة الفلسطينية فى هذه المعركة من اجل

ية والعملية الرسال قوات دولية الى االراضى االجراءات الفور ممثال فى مجلس االمن الدولى ان يتخذ

 لتوفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطينى من االعتداءات الوحشية للقوات االسرائيلية الفلسطينية المحتلة

المالية  واالسراع بتشكيل لجنة انسانية تحت مظلة االمم المتحدة تكون مهمتها ايصال المساعدات

الصهيونية للشعب  الفلسطينية التى فقدت عائلها ومنع خطة التهجيروالعينية الى النساء واالسر 

المسئولين عن هذه االعتداءات  كما تطالب القمة بتقديم جنراالت الحرب االسرائيليين.. الفلسطينى 

كما يعبر المؤتمر .. جرائم حرب ضد االنسانية  الوحشية الى محكمة جنائية دولية لمحاكمتهم الرتكابهم

  معاناتها ومع المرأة الكويتية فى محنتها مع المرأة العراقية فىعن تضامنه 

تهم المرأة وتكفل تقدمها  لقد استهدف المؤتمر االول لقمة المرأة العربية البحث والتداول فى القضايا التى

 مشاركتها الفاعلة فى التنمية الشاملة وعكست وتعزز دورها فى المجتمع وايجاد الوسائل الكفيلة لتحقيق
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الجالله والسمو والسيدات االول ورئيسات الوفود بقضايا  هذه القمة االهتمام الذى توليه صاحبات

واذا يقدر المؤتمر ما  -وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية والدستورية  المرأةالعربية والنهوض بها

واالقليمية والمحلية  عالميةللمرأة العربية فى كافة أرجاء الوطن العربى يدرك حقيقة المتغيرات ال تحقق

وضرورة االنفتاح على العالم  والتى يتطلب الحرص والحفاظ على الهوية العربية وخصوصية الثقافة

الوجود للدول والشعوب العربية من موقع القوة  وامكانية التعامل مع التكتالت والتجمعات الدولية واثبات

  والتأثير معا

وأن ما يهدد  .. ن أهداف المرأة العربية هى أهداف المجتمع العربىوأكدت قمة المرأة العربية على أ

العربى ونهوض المرأة العربية  المجتمع العربى يهدد المرأة العربية أيا كان موقعها فنهوض المجتمع

  العربية بأسرها هما وجهان لعملة واحدة هى أزدهار وتقدم البلدان

ينتج عن ذلك من  ا أتاحته من مخاطر وتحديات وما يمكن أنوأهتمت قمة المرأة العربية بالتركيز على م

ضرورة االسهام فى هذه  تهميش المم بأسرها أو شرائح بعينها وفى الوقت نفسه تؤكد القمة على

  التحوالت وبما يمكن من تفعيل دور المرأة فى المجتمع العربى

وحضارته ومعارفه فإن  بشريا له قدراته واقتناعا من قمة المرأة العربية بأن االمة العربية تمتلك رصيدا

الصعيد العالمى حال تطويرها لقدرات  بوسع الشعوب العربية أن تحقق دورا فاعال ومكانة تليق بها على

  المرأة وادماجها فى التنمية

حيث مفاهيمها  واذ تعترف قمة المرأة العربية بما حدث من تطورات فى مضمار التنمية البشرية من

تقدم االمم ومؤشر من مؤشرات  ومؤشراتها والتى تأخذ فى اعتبارها تقدم المرأة كأحد أهم معايير قياس

على استدامة مشاركتها والتغلب على  رقيها وأن ذلك يؤكد عل ضرورة تفعيل دور المرأة والعمل

  معوقاتها

حققته المرأة العربية من  ة العربية واعترافا بماواقتناعا من قمة المرأة العربية بالركائز االساسية للثقاف

  اسهامات فى الكفاح ودعم التنمية الشاملة فىالوطن العربى

تيسير سبل تضامن  واستنادا الى هذه الركائز فإن المشاركات والمشاركين فى المؤتمر يتفقون على

  العربى المرأة العربية باعتباره مبدأ أساسيا وضروريا للتضامن

وازالة أسبابه والتخفيف من  ى كل السياسات الممكنة وأتخاذ كل التدابير الالزمة للقضاء على الفقرتبن ..

التنمية المتكاملة التى تأخذ بمبدأ  أثاره على المجتمع ككل وعلى المرأة خاصة وذلك فى اطار من

  االعتماد على الذات كلما أمكن

والتدريب والتأهيل  بصفة عامة بما فى ذلك التعليمتأمين مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء  ..

الصحية بكفاءة وكفاية مع اهتمام خاص  ومحو االمية والتعليم الذاتى والعمل وتمكين المرأة من الخدمات

واالحياءالفقيرة واتاحة فرص مشاركة النساء فى رسم  بالخدمات الموجهة للنساء فى المناطق الريفية

  تنفيذها قبةسياسات تلك الخدمات ومرا

الخدمات المساعدة وتعديل  دعم قدرة المرأة على الجمع بين حقها فىالعمل وواجباتها االسرية بتقديم ..

  التشريعات التى تحول دون ذلك

المستويات وذلك  تأمين حق المرأة العربية فى هياكل وآليات السلطة ومواقع صنع القرار على مختلف ..

السماوية من قيم وتوجهات وما  والحضارى وما تحث عليه تعاليم الدياناتانطالقا من تراثنا الثقافى 

  حددته المواثيق الدولية لحقوق االنسان

 

 االسباب المؤدية الى العنف ضد المرأة والعنف االسرى بتوفير الظروف االقتصادية معالجة ..

الحماية القانونية  لعربية وتوفيرواالجتماعية والثقافية الالزمة لتعميق المودة والتراحم داخل االسرة ا

  الالزمة للمرأة

 

 بالمرأة وبكيان االنسان ونشر تلك القيم عبر وسائل التربية  بث القيم االجتماعية االيجابية المتعلقة ..
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 والمعلومات المتعلقة بقضاياالمرأة العربية وبما يحقق التواصل للحركة النسائية على تبادل الخبرات ..

  تمع العربىاتساع المج

 

وتضامنا وذلك بانشاء صندوق عالمى للتضامن  ضروة العمل على ارساء عالقات دولية اكثر تكافؤا ..

 لبرامج تنمية وتأهيل المرأة  ومكافحة الفقر يوجه الجزءاالكبر منه

  

عربية القمة تكون مهمتها اقامة صندوق للمرأة ال النظر فى تشكيل لجنة نسائية من المشاركات فى هذه ..

مهامه اجراء دراسات وابحاث حول اوضاع المراة فى  يعمل تحت اشراف كوادر متخصصة من بين

القمة ووضع الخطط المستقبلية فى الموضوعات المختلفة والعمل من  الدول العربية المشاركة فى هذه

  عربية عربية بهدف تعزيز وضع المرأة خالل شبكة اتصال

  هداف تشعر قمة المراة العربية بضرورةتفعيال لما سبق من منطلقات وأ

عام المرأة  هو 0221أن يعقد مؤتمر قمة المرأة العربية بطريقة دورية كل سنتين ويكون عام  -     1

جامعةالدول العربية خالل نوفمبر عام  العربية يتم فيه عقد مؤتمر قمة استثنائية بهذه المناسبة تحت مظلة

 الدول العربية  وذلك بعد التشاور مع جميع 0221

مؤسسة  -أن تتولى رئاسة المؤتمر الحالى والجهات المنظمة له المجلس القومى للمرأة   -     0

تتولى الهيئات المذكورة مسئولية  كما جامعة الدول العربية االعداد للقمة االستثنائية -الحريرى بلبنان 

ق عقد لقاءات او منتديات لتناول عن طري االعمال التحضيرية للقمة االستثنائية المشار اليها

  الموضوعات التالية

 

  المرأة والقانون حول حقوق: االول

 

  عن المرأة والسياسة: الثانى 

 

  حول المرأة والمجتمع: الثالث 

 

  عن المرأة واالعالم: الرابع 

 

  حول المرأة العربية فى بالد المهجر: الخامس 

 

 المرأة العربية  ميع الدول العربية حول انشاء مؤسسة لقمةوبالتوازى مع ماسبق يتم التشاور مع ج

  

تقديرهم للسيدة الفاضلة سوزان  واذ يعبر المشاركات والمشاركون فى المؤتمر عن بالغ شكرهم وعظيم

جمهورية مصر العربية على حسن ضيافتها  مبارك قرينة فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس

وكرم الضيافة وحفاوة االستقبال متمنين لها شخصيا  لوفود المشاركةلشقيقاتها السيدات االولى وا

واالزدهارالمتواصل فإن المشاركات والمشاركين يثمنون عاليا جهود  وللشعب المصرى الشقيق التقدم

لما تقوم بها من عمل لالرتقاء باوضاع المرأة المصرية واهتمامها بالمشاريع  السيدة سوزان مبارك

المؤتمر  اية الخاصة بالطفولة على المستويين الوطنى والقومى كما يعبر الحاضرون فىوالرع التعليمية

الدول العربية ولالمانة  عن بالغ التقدير لمعالى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد االمين العام لجامعة

مابذلوه  فى جمهورية مصر العربية ، على العامة لجامعة الدول العربية ، وكذا المجلس القومى للمرأة

وعلى حسن التنظيم واالعداد ، كما يخصون  ، من جهود متواصلة لضمان نجاح اعمال هذه القمة

الحريرى ، عضو البرلمان اللبنانى ، ومؤسسة الحريرى فى لبنان  بالشكر والتقدير سعادة السيدة بهية

، أسهم على نحو من دعم مادى وادبى ، وماأبدوه من حرص وتعاون واهتمام  الشقيق ، على ماقدموه
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 انعقاد هذه القمة ونجاحها ، معبرين عن املهن فى ان يتواصل هذا التعاون المثمر لخدمة أساسى فى

لجميع افراد  اهداف االمةالعربية والمرأة العربية فى التحرر وتحقيق العدل والمساواة واالنصاف

 آفاق التقدم واالزدهار  ادالمجتمع العربى ، وانجاز النهضة الشاملة لكل بناته وأبنائه وارتي

  

.. االعالن والذى يمثل خطوة هامة وضرورية  لقد التقت ارادة الحاضرين فى المؤتمر على اصدار هذا

 العربية فى تشييد صرح التنمية والتقدم العربيين تمهد الطريق امام تفعيل دور المرأة


