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 البيان الختامي

  
رة مفهوم أمن اإلنسان وموقع المرأة في األفكـار التـي يطرحهـا والقـضايا التـي يثيرهـا،                   بلوبفي إطار االهتمام    

 فـي أبـو ظبـي بدولـة     2008 نـوفمبر  13 إلـى    11ُعقد المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربيـة خـالل الفتـرة مـن              
 مبـارك رئيـسة     اإلمارات العربية المتحدة  برئاسة وتحت رعاية آريمة من صاحبة السمو الـشيخة فاطمـة بنـت                

المملكـة  : وشـارآت فيـه الـسيدات األول للـدول األعـضاء بالمنظمـة            . منظمة المرأة العربية في دورتها الحاليـة      
األردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونـسية، جمهوريـة الـسودان، الجمهوريـة العربيـة الـسورية،                 

ــة مــصر ال   ــة، جمهوري ــة اللبناني ــة فلــسطين، الجمهوري ــةدول ــةعربي ــة اإلســالمية ، المملكــة المغربي ، الجمهوري
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة      : الموريتانية، وآذلك وفود رسمية من بقية الدول العربية األعضاء بالمنظمـة          

الــشعبية، وســلطنة عمــان، والجماهيريــة الليبيــة الــشعبية االشــتراآية العظمــى والجمهوريــة اليمنيــة، آمــا   
ر األعضاء السيدات األول لجزر القمـر والـصومال ودولـة الكويـت، ووفـد رسـمي مـن دولـة          شارآت من الدول غي   

وشارك في المؤتمر وفود رسمية من جامعة الدول العربية ومنظمـات دوليـة وإقليميـة حكوميـة وغيـر         . جيبوتي
  .حكومية، وآذلك ممثلون وممثالت عن الشباب العربي

  
والتـي   مبارك بإطالق شبكة المرأة العربيـة فـي بـالد المهجـر،      وتفضلت صاحبة  السمو الشيخة فاطمة بنت 

ستقدم خدمة جليلة لقطـاع هـام مـن النـساء يتعـاظم آـل يـوم، وهـن المهـاجرات  بعيـًدا عـن أوطـانهن، بمـا                   
  .يساهم في ربطهن، واألجيال التالية من أبنائهن، بأوطانهن األم 

ميــة للمــرأة العربيــة، والتــى تــستهدف دعــم آفــاءة آمــا تكرمــت ســموُّها بــإعالن إطــالق االســتراتيجية اإلعال
المؤسسة اإلعالمية لتقديم صورة منصفة للمرأة العربية تساهم في تغيير الـوعي المجتمعـي بهـا وبمكانتهـا                  

  .وأدوارها وإسهاماتها في بناء مستقبل مجتمعاتها
  

ولوجيـا مـن أجـل التنميـة والتـي          آما تفضلت سموها بتكريم الفائزات بجائزة المـرأة العربيـة فـي العلـوم والتكن              
تقدمها منظمة المرأة العربية للباحثات  العربيات المتميزات على مجمـل أعمـالهن، والفـائزات بـالمنح البحثيـة                   

  .التي تقدمها المنظمة ألفضل أطروحات علمية في موضوعات تعني بالمرأة
ن خالل ست جلسات عمل حللت األبعـاد        واعتنى المؤتمر بتحليل وتقييم األبعاد المختلفة لمفهوم أمن اإلنسا        

الثقافـة والتعلـيم والـصحة والبيئـة واالقتـصاد           : هـذه األبعـاد هـي       . المختلفة لهذا المفهوم في عالقته بـالمرأة      
باإلضافة إلى جلسة أولي عامة حددت اإلطار النظـري للمفهـوم       . والسياسات االجتماعية والنزاعات المسلحة   

ن القومي وأمن اإلنسان، ثـم اختـتم برنـامج العمـل  بحلقـة نقاشـية لطـرح برنـامج                     والعالقة التكاملية بين األم   
  . عمل مستقبلي يخدم نسق األمن اإلنساني للمرأة العربية

وقد اجتمع في المؤتمر ممثلـون وممـثالت للجـانبين العربـي والـدولي مـن جهـات رسـمية وبحثيـة والمجتمـع                        
وم لمـساعدة النـساء للحـصول علـى حقـوقهن وحمايتهـا،             المدني لتحديد أفضل الـسبل التـي يوفرهـا المفهـ          

  .وللتمتع بالعدالة والمساواة عند ممارستها
  

وقد قدر المجتمعون والمجتمعات في المـؤتمر االلتـزام الـسياسي فـي الـدول العربيـة بقـضية المـرأة   وزخـم                         
ن مـن النـساء العربيـات إلـى     ما آـان لـه أعمـق األثـر علـى تغييـر واقـع الماليـي         البرامج الموجهة لتمكينها وهو

  .األفضل
ــسياسية        ــات ال ــرى ولألزم ــة الكب ــوالت العالمي ــر للتح ــسلبي الكبي ــر ال ــشارآات األث   وأدرك المــشارآون والم
واالقتصادية علـى قـدرة النـساء علـى تحـصيل حقهـن فـي األمـن واألمـان وممارسـته، وأن وطـأة هـذا الواقـع                      

  .حالة النساء الرازحات تحت عبء الفقر والمرض واألمية والتمييزالعالمي على أمن المرأة وأمانها يتعاظم في 
 وأآد المشارآون والمشارآات  التحديات العظمى التي تواجههـا المـرأة الرازحـة تحـت نيـر االحـتالل والحـصار                     

  .والنزاعات المسلحة في فلسطين والعراق والتي تواجه العنف ضدها آَمْعَلم رئيس لحياتها اليومية
شارآون والمشارآات سوء استخدام مفهوم أمن اإلنسان آذريعة للتدخل فـي الـشئون الداخليـة                وشجب الم 

  .للدول
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واقتناعا بأن حماية المرأة وضمان أمنها البد أن يكـون مكوًنـا رئيـسيا مـن مكونـات مفهـوم أمـن اإلنـسان،  أآـد                           
  : الحضور على المبادئ العامة اآلتية

  
لألمن، الذي يتكامـل فـي إطـاره مفهـوم األمـن القـومي مـع          حث الدول على تبني المفهوم الشامل        . 1

 .مفهوم أمن اإلنسان، وال يحل أحدهما محل اآلخر، مع التأآيد على احترام سيادة الدولة
حث الجهات المعنية بضمان حقوق المرأة وتوفير احتياجاتها المتعلقة  بمفهوم أمن اإلنسان، على أن           . 2

 . تقليص التهديدات ألمن المرأة تنسق جهودها من أجل أداء أمثل لصالح
 .بناء وعي مجتمعي  داعم  لحقوق ومكانة المرأة وقضايا أمنها . 3
 . تبنى مفاهيم حرية المرأة ومكانتها في الميراث الثقافي اإليجابي العربي واإلسالمي   . 4
 . التصدي لثقافة إقصاء المرأة من الفضاء العام  . 5
 . ستوياته آمقدمة ضرورية لتمتعها باألمنإشراك المرأة في عملية صنع القرار بكافة م . 6
 .مواصلة تمكين النساء في آافة مجاالت الحياة المجتمعية وخاصة في المجال السياسي . 7
 .التأآيد على استفادة المرأة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 8
 للمـرأة   دعوة الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني لدعم مبـادرات تحقـق األمـن اإلنـساني               . 9

 .خاصة في فترات النزاعات المسلحة
حث الدول علـى اتخـاذ آـل اإلجـراءات التـشريعية والقـضائية الالزمـة لمكافحـة آافـة أشـكال العنـف                         . 10

 .والتمييز ضد المرأة ، وإحداث اآلليات المالئمة لتجسيدها على أرض الواقع
 

  : يوصى هذا البيان بالتاليل المؤتمر، وفي ضوء هذه المبادئ العامة وبناء على المناقشات والمداوالت خال
   

فتح باب الحوار مع اللجنـة العالميـة ألمـن اإلنـسان للفـت النظـر إلـى الرؤيـة العربيـة لألمـن اإلنـساني                          : أوًال  
  .  للمرأة، وتضمينها في التعاطي الدولي لهذا المفهوم

عربـي مـع اسـتحداث مؤشـرات واضـحة          بلورة مرجعية بحثية عن األمن اإلنساني للمـرأة فـي الـوطن ال             : ثانًيا
  . قابلة للقياس، وتكوين دليل قياسي ألمن المرأة اإلنساني 

رفع الوعي بالقانون الدولي اإلنساني ونشر ثقافته وعالقته بالمرأة، وإحداث اآلليات المالئمة لتجسيده              : ثالًثا
  .على أرض الواقع

 أمن اإلنـسان، والعمـل علـى ترسـيخ أبعـاده فـي بـرامج              ربط استراتيجية منظمة المرأة العربية بمفهوم     : رابًعا
  . وسياسات المنظمة 

استثمار اإلستراتيجية اإلعالمية لمنظمـة المـرأة العربيـة فـي إرسـاء فكـرة األمـن اإلنـساني للمـرأة                     : خامًسا
  .العربية

     .     دعم دور المرأة آصانعة لألمن واالستقرار، وليس فقط آطالب لألمن والحماية: سادًسا
  

   2008 نوفمبر 13 :أبو ظبي           
 


