
 

 

 8102 الحكمة والمعرض المسلمة للمرأة العالمية القمة

 اسطنبول)مسودة( إعالن

 

 10 -10 من الفترة في اسطنبول في (8102والمعرض)الحكمة المسلمة للمرأة العالمية القمة اقيمت

 منتدى نظمها التي الدستور( في والعدل السلطة أجل من السياسة عالم" - عنوان)امرأة تحت 0102مارس

 مع و ماليزيا في الدولية اإلسالمية الجامعة مع بالتعاون )تسام( ل العامة األمانة تديره الذي اإلسالمي العالم

 .تركيا من القومية نسائية المؤسسات بعض

 والبيروقراطيون والدبلوماسيين والوزراء السياسيين والممثلون والباحثون الفكرية المؤسسات ممثلوا وشارك

 ؛واسع نطاق في والبرلمانيين

 

 على وقائم المعلومات "منتجات يليه واآللة"، "األرض األساسية االتجاهات العالم إلى النظر عند .0

 "عدم و "التكامل" الصغيرة"، "القومية من جديدة حقبة قائم اقتصاد في العالمية المنافسة المعرفة

 وتقاسم "الموارد الحياة؛ حالةو جديدة طبيعة يحدد الذي والتحدي انتهت، قد النامية التنبؤ" على القدرة

 الوسطى"، الطبقة "تصفية من واالستفادة والصين الصيغة استدامة النمو" استهالك "إنتاج األزمة"،

 تصفية "،" حجم إلى االنتقال (.4") الحياة مجاالت جميع في الغذائي"، األمن وانعدام والمياه "الطاقة

 الصعب من لينة ،" التوقعات وإدارة الطبيعة حالة وتغيير "، العاملة القوى في البشرية الموارد

 الذكاء ؛ التكنولوجيا في التحوالت ، األساسية المعايير هذه كل ضمن أساسي. "كمرجع لينة التحول

 كله اإلنسان حياة تغيير السهل فمن ، للتنقل والموجهة ، المعزز / االفتراضي الواقع ، االصطناعي

 5،1" و الصناعي" 4،1" الجديد إضافة األخيرة السنوات وخالل ات،سنو بضع نسمع بدأنا والطبيعة.

 العامل العالم. من التحول عملية إدارة مجال في الهامة الموضوعات أن الواضح المفهوم جمعية"

 المسرح على يوم كل نشاًطا أكثر تصبح أن في تبدأ عندما الصين تخلقه الذي االضطراب هو اآلخر

 يضم عالمي تكاملي كمشروع والطريق" "الحزام الجديد الحرير طريق عمشرو تصميم تم العالمي.

 .االقتصادية الوتيرة توزيع دائم بشكل يغير مما ، سواء حد على وبحرية برية ، دولة 44

 

 ؛ العالمية المتغيرات هذه االعتبار في األخذ مع .0

 ، اإلسالمي العالم في والمشاركة المركزي الدور توزيع

 ، المتبادل االعتماد مع اإلخوان الجغرافيا ، التاريخ ، غةالل ، الدين دعم

 اإلتحاد على والقائمة الوطنية السياسة في القطاعية" والنوعية واالقتصادية السياسية "النزاهة



 

 

 ، البعد كل في للتخاطب اليكساتين مركز ، النقدي التفكير

 عالميةال الحضارة لمستقبل االستهالك"-اإلنتاج "نمو و الديموغرافيا

 .أساسية متطلبات باعتبارها التبديل اتصال نقاط مع جديدة نماذج على التأكيد تم وقد

 المقترحة الكلية األهداف وبناء جديدة تنافسية اإليكولوجي النظام في المبينة األولين البندين في

 والفعالية؛ مساهمة إطار في والعدالة المسلمات النساء قوة تستند للمستقبل

 

 هي األخرى األجزاء أن افتراض يمكن ال ، المجتمع من واحد جزء في مشاكل هناك أن حين في .3

 ليس ، عصرنا في خاصة مشلول. جسم مثل نصف ، إشكالي أو فعال غير مجتمع هي المرأة صحية.

 السياسة، في المرأة وهكذا، الفعالة. غير للمجتمعات والتنمية التنمية أهداف تلتقط أن للمرأة الممكن من

 تكون أن أجل من الحضارة" وبناء والعدالة "السلطة االقتصادية وخاصة المجاالت كافة في العلوم،و

 .والرخاء السالم يسوده عالم أجل من عملية تشجيع ينبغي فعالية أكثر

 

 يمكن لإلسالم،ال األساسية النصوص بين من هي المرأة حقوق حول األولى الجادة التاريخية الوثائق .4

 .اإلسالم إلى الوقت مرور مع والدين التقاليد ارتباك عن الناجمة اكلالمش تنسب أن

 

 إلى جنبا األديان مختلف من العديد وتصنيع  ونساء رجال األفراد لجميع التعليم لتلقي الفرصة تطوير .5

 على يؤثر المعلومات ومجتمع معا، الناس يعيش البداية من واالتجاهات العمراني التوسع مع جنب

 تحويل أن العمل وهياكل االجتماعية الحياة إشراك الضرورة هذه من أوسع شريحة عاءجم البشرية

 الثغرات جعلت مختلف. منظور من أخذها ويتم دقيقة تكون أن إلى تحتاج المرأة قضايا من الحاالت

 .والخارج الداخل في واالنتهاكات للتالعب مفتوحة المرأة قضية القضية هذه في نشأت التي

 

 حقوق جانب إلى المسؤوليات في محدودة مشاركة ذلك في بما التقليدية، والمرأة المرأة، قحقو مطالب .4

 - والنساء عليها التغلب يمكن ال يبدو جعله خالل من التواصل تحول غضون في الذكور العالقات -

 اءبالقض المتصلة اإليجابي التمييز ممارسات الذكور. العالقات على الضرر المستحيل تعويضا يشكل

 المظالم من للتخفيف المؤقتة اإلدارة تواجه كما فقط النظر ينبغي دائم، كتطبيق ال ؛ المرأة مظالم على

 وجه على حساس اإلطار يكون أن ويجب واإلنصاف التوازن استدامة بين والمسؤوليات والحقوق

 والغرب الشرق من القضية، هذه حول للمجتمع، الدائمة لألسرة الزاوية حجر الحفاظ نحو السرعة

 .التجربة هذه من االستفادة فيجب البلد بنجاح

 



 

 

 ضد "العنف العالمية المعايير فرضت وكما المرأة بقضايا يتعلق فيما الغرب في الموجود تقدم .7

 النظام" ، -"Menالنساء بين "المساواة الذكور"، عليها يهيمن التي االجتماعية "البنية المرأة"،

 يجب ؛ السكاني" "التخطيط تتحقق أن يجب النسل" "تحديد لجنس"،ا "نوع األبوي"، اإلقطاعي

 حيث من المرأة قضايا حل في المساهمة على عازمون أننا مفهوم مع حقا وخرجت العالمية المعايير

 والسياسية االقتصادية القوة وخاصة االستهالك وزيادة تجديد من بد ال ذلك، خالف حضارتنا. مبادئ

 المفاهيم هذه مثل استخدام طريق عن تجنبها أو المنتجة المفاهيم مضمون زتعزي أجل من الغرب في

 .عشوائي نحو على

 

 لهذا الوعي وخلق المجاالت جميع في المرأة حقوق حماية والتعليمية واالجتماعية واإلدارية القانونية .2

 .الاالمتث لضمان أولوية هي جديدة طبيعة وفهم الشركات، وتحديد الجديد البيئي التحليل

 

 ظهور قبل وذلك التعليم، قطاع في المديرات من وعدد المسلمات النساء تعليم زيادةمشاركة ينبغي .9

 للموارد النمذجة دور إعطاء ينبغي تشجيعه. ينبغي وهذا المرأة، لتعليم تعطى أن يجب المجتمع

 حتياجاتاال يلبي كشخص فقط ليس واألطفال واألمهات اآلباء لألبوة. الواجبة األهمية البشرية

 مع السلطة لمواجهة لديه والعالم الحياة، مبادئ وتزويدهم األخالقية القيم تجعلها التي البيولوجية،

 هذه في وفعالة. منتجة جيل لزراعة الحكيمة تعمل التي والفاعلة الحديثة تعقيدات النظر ينبغي

 والمعدات الالزم التدريب على الحصول هو األم ودور الطفل، والدة على ذلك لتأثير نظرا المرحلة،

 بيت هو والعالم "، المقبلة لألجيال جيدة المعاصرة التطورات لمتابعة لهم بالنسبة خاصة. أهمية

 .النهج اعتماد ينبغي المنزل" من األم هو "العالم من بدال المرأة"

 

 تقدير. موضع ليكون احترامها، يجب مستقبله، اختار التي الحياة وأسلوب المتخذة القرارات مع لقاء .01

 والحرية. اإلنسان إلرادة احترام عدم هو الصدد هذا في التحيزات خيار مهنة أو مهنة أي في ينظر أن

 على للمهنة، المرأة اختيار تقييم وينبغي إرادتهم. الناس يرهن التي العقبات إزالة هو المهم الشيء

 التي للدين األساسية المبادئ إنها ة.والحري المساواة مبادئ إطار في المالبس والخيارات الحياة غرار

 وممثل الكفاءة سيؤكد الحضارة مراجعة بمبادئ المساس دون التعدد في وحدة ضمان الحدود. ترسم

 .اإلسالمي للمجتمع

 

 التعليمية والمؤسسات المدني والمجتمع الحكومات ؛ المسؤولية ومنحها المرأة تمكين مرحلة في .00

 وينبغي كفاءة أكثر اإلعالم وسائل عمليات خالل من المجتمع. وقنوات والصناعة الخاص والقطاع

 .المسلمات النساء قدوة من العالم أنحاء جميع في وضوح زيادة

 



 

 

 ضد المعاملة وسوء العنف بذل طبيعية،أصبح اعتبارها يمكن ال نوع أي من واإلساءة الجائرة العنف .00

 هجر ذلك كل إلخ ، الطبيعية والكوارث كالحروب العالم. أنحاء جميع في ملحوظة أنشطة في المرأة

 .مختلفة مناطق في الحرة الحياة أنشطة في حققوقها عن الدفاع المرأة لسالمة فينبغي المرأة

 

 اإلرهابية المنظمات ومشاركة المختلفة المنظمات قبل من وعود مع يخدع ألنه االرهاب  تجنب ينبغي .03

 من المشروعة غير  الهياكل تجنب وينبغي افيتها.جغر من التقطه النساء األسباب نفس المستقبل في

 هذا من ستار تحت اإلنسان وحقوق الديمقراطية استغالل خالل من تقع النزاع مناطق في النساء

 .القبيل

 

 يجب السياسية الحياة في والمشاركة البالد وإدارة والسياسة الديمقراطية مابين المسلمة المرأة لتجمع .04

 على للحصول األمومة" "رحمة النزاعات حل فأنشطة الخصوص، جهو على رأي. لها يكون أن

 تقد أن يجب ورائدة فعالة ألشكال تجري الدراسات في النساء هؤالء حيث من منظور

 

 أن يجب ثم ترتيب، إعادة يتطلب ذلك لعمل  حيث األعمال عالم في المسلمات النساء تشجيع ينبغي .05

 الموظفين قوانين وفق المرأة عمل ظروف قطاعاتال مختلف في تنظم أن يجب كما محمية تكون

 .العمالة استغالل منع يجب ،كما  المسلمين.

 

 تؤدي التي الظاهرية األحداث في األفراد من بينة على يكون أن ينبغي المجتمع مستقبل يخص وفيما .04

 .خاصة اهمية لها النساء قبل من المنفذة األنشطة المرحلة، هذه في ملموسة. نتائج إلى

 

 النساء بين التفاعلية والشبكات للتنفيذ الزمني والجدول السنوية، التدقيق الخطة وضع ينبغيو .07

 .النساء المسلمات "شبكة لتعزيز عمل لخطط العالم مناطق من منطقة كل في المسلمات

 

 8102مارس 10 اسطنبول

 


