
 

 اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية يشارك في المؤتمر السنوي لإلتحاد النسائي العربي 

 بعنوان " القدس عاصمة فلسطين التاريخية"                

رئاسة األخت " بشارك وفد من األمانة األمانة العامة لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
وعضوية كل من األخوات  الفلسطينية الوزير" رئيسة اإلتحاد العام للمرأة  انتصار

العالقات  مسئولةمنى الخليلي أمينة سر اإلتحاد ؛ واألخت فريال عبد الرحمن 
الخارجية في المؤتمر السنوي لإلتحاد النسائي العربي باإلسكندرية بعنوان " القدس 

  2018مارس  1 –فبراير  27ن عاصمة فلسطين التاريخية  " خالل الفترة م

بالتعليم، العنف  وعالقته االقتصاديعدة قضايا منها قضية التمكين  وناقش المؤتمر 
كما أكد المؤتمر على .اع المرأة الريفية بالوطن العربيأوضكما ناقش ضد النساء، 

أن مؤسسات المجتمع المدني هي شريكة في التنمية ومعركة مواجهة اإلرهاب،  
   :دولة عربية ؛ وفي نهاية المؤتمر صدر البيان التالي 13في المؤتمر  حيث شارك

 مة العربية يهتم بقضايا األ األربعينات في تأسيسهمنذ  النسائي العربي اإلتحادأن   
 : ، فانه يعلن موقفة من عدة قضايا رئيسيةومن هذا المنطلق 

 باعتبارترامب  األمريكيرفضه القاطع لقرار الرئيس  باإلجماعأوال : يعلن االتحاد 
ويؤكد االتحاد أن القدس هي العاصمة التاريخية  إلسرائيلالقدس الشرقية عاصمة 

بكل الممارسات العنصرية  اإلتحاد نددوستظل عربية، وفى ذات السياق لفلسطين 
البطل، وخاصة األطفال  الفلسطينيتجاه الشعب  االحتالليمارسها  التيواالنتهاكات 

الجرائم من تقيد تلك  أنعلى  كما أكد، االحتاللسجون  فيوالنساء وكافة األسري 
الدولية واألعراف الدولية، والمعاهدات  االتفاقياتجرائم تخالف  هيواالحتجاز الحرية 

 األسرى عن  باإلفراج وستيطان، وعمليات القتل والترويع،بوقف االكما طالب اإلتحاد 



طفل  300، وهى واحدة من التميميعهد  ةالفلسطينيسيرات وفى مقدمتهم الطفلة واأل
 . رهن االعتقال فلسطيني

المتضررين من أعمال  أكثر واألطفالالنساء  أنثانيا: يري االتحاد النساء العربي 
بتنوع  اإلرهابمواجهة قوى  أن، ويرى الطائفيالفوضى والعنف المسلح، والتعصب 

مهمة ملحة للمجتمعات وليس الحكومات فحسب،  تبات ةوالتنظيميالمذهبية  انتمائها
كافة الهيئات بتعبئة قدراتها لمواجهة التمييز  يدعو اإلتحاد من ذلك يدعو ا  وانطالق

 بإتباعويرفع من وتيرة العنف، ويطالب الحكومات  اإلرهابيؤسس  الذيوالعنف 
عبر توظيف القوي الحية والوطنية بالمجتمعات  اإلرهابمواجهة  فيمنهج مغاير 

تكون نظرة الحكومات لمنظمات المجتمع  أنمعركة المواجهة، ويجب  فيالعربية 
مواجهة قوى  في ةالتنمويالسياسات  ووضعالتخطيط  فيشريك  بأنهاالمدني 
 أوالتنمية  فيدوار المجتمع المدني الوطنية سواء أعلى  اإلتحاد ويؤكد  ، اإلرهاب
التقليل من دورها  أوعليها  قالتضييويرفض في ذات الوقت بعض دعاوي  ؛التوعية

تقوية المجتمع المدني يحميه من التفسخ،  أنالتهم عليها، ويؤكد المشاركين  إلقاء أو
 . عملية التنمية فيويساهم 
من جامعة الدول العربية ومنظمة األمم  العربي كال   النسائياالتحاد  يطالب  ثالثا : 

العنف  آثار، والحد من رائيلية سمواجهة البلطجة اإل فيالمتحدة بلعب دورها 
أي ذات الوقت  فياالتحاد  ويرفض تضرب عدة دول عربية،  التي واإلرهاب
بدولة فلسطينية  يطالب، و ةالفلسطينيتمثل تصفية للقضية  صفقات تسويةأو  اتفاقيات

 المتحدة ممفى مقدمتها قرارات األتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية و  1967على حدود 
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