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 منظمة املرأة العربية إجنازات 
 يف ظل رئاسة سلطنة عمان للمنظمة يف دورتها الثامنة

(2017-2019) 
 

لمنظمة المرأة  من الدول العربية المتميزة في دعمهاتعتبر سلطنة عمان 

حت رعاية التجربة العمانية في تمكين المرأة توتتخذ المنظمة العربية، 

نموذًجا ،  - حفظه هللا -المعظم ن سعيد السلطان قابوس بصاحب الجاللة 

 للسياسات العامة الصديقة للمرأة والتي تسرع تطور أوضاعها.

على دعم  ،حتى قبل توليها رئاسة المنظمة ،وقد دأبت سلطنة عمان      

، وبكفاءة دائما رسالة المنظمة في خدمة المرأة، وشارك خبراؤها وباحثوها

عقدتها المنظمة، وعبر ممثلوها في المجلسين ملموسة، في سائر األنشطة التي 

 .التنفيذي واألعلى عن أسمى درجات االلتزام والمسئولية تجاه المنظمة

، استأنفت سلطنة عمان مسيرتها المؤيدة من ها رئاسة المنظمةومنذ تولي

مثلة في حث الدول العربية غير خالل دعم الملفات الكبرى للمنظمة م

ا، وحشد الدعم السياسي للمنظمة ولقضايا المرأة عضاء على االنضمام لهاأل

 العربية عموماً.

ُعقد االجتماع العادي الثامن للمجلس األعلى للمنظمة تحت رعاية وقد       

حيث أعربت فيه السلطنة  م2017السلطنة وبرئاستها في القاهرة في ديسمبر 

عن توجهها الثابت نحو مساندة وتأييد سائر قضايا المرأة العربية في المرحلة 

 الحرجة التي تمر بها المنطقة. 

السيما ونشطت المنظمة تحت الرئاسة العمانية في عقد أنشطة متنوعة       

كفاعل  -في مجال إدماج المرأة في أجندة التنمية المستدامة وضمان مراعاتها

عند التنفيذ الفعلي ألجندة التنمية المستدامة محليا. كما استهدفت  -وكموضوع

أنشطة المنظمة بناء ثقافة جديدة داعمة للمرأة ومقدرة لها ومعترفة بدورها 

 المهم في المجتمع.
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وتكرمت السلطنة باستضافة المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية الذي 

التمكين االقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السالم )انعقد بمسقط تحت عنوان 
. وإلى جانب المؤتمر م 2018ديسمبر  19-18العدالة والمواطنة( في الفترة 

استضافت السلطنة مجموعة من اجتماعات أجهزة المنظمة التي التأمت قبيل 
التنفيذي واجتماع  الجتماع العادي السادس عشر للمجلسالمؤتمر وشملت ا

لجنة مكتبه، وكذا اجتماعات اللجان االستشارية الدائمة للمنظمة. ويضم 
 التقرير التالي بيانا بأهم أنشطة المنظمة في ظل رئاسة السلطنة لها.

 
 

 املؤمتر العام السابع للمنظمة
  " التمكني االقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السالم والعدالة واملواطنة " 

 19/12/2018 -18مسقط : 
 

احتضنت العاصمة العمانية مسقط فعاليات المؤتمر السابع لمنظمة المرأة      

التمكين االقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السالم "العربية الذي حمل عنوان 

برئاسة السلطنة ممثلة في معالي الشيخة  المؤتمر قدعُ .  والعدالة والمواطنة"

رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، رئيسة ، عائشة بنت خلفان السيابية

منظمة المرأة العربية في دورتها الثامنة، وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن 

 .19/12/2018و18يومي  سعيد الكلباني وزير التنمية االجتماعية بالسلطنة،

 

oo  :األهداف العامة للمؤتمر:األهداف العامة للمؤتمر  
  العربية إلى العالقة لفت انتباه صانعي القرار والمعنيين في المنطقة

 .الوطيدة بين التمكين االقتصادي للمرأة وبين رفاه الدولة واستقرارها

  كشف تأثير التمكين االقتصادي للمرأة على تعزيز الدخل القومي

 .ومستوى المعيشة وكذا تعزيز قيم السالم والعدالة والمواطنة
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  بناء الضوء على دور المرأة العربية الممكنة اقتصاديا في إلقاء

تمتع بمستويات أعلى فيما يخص مؤشرات السلم االجتماعي، ت اتمجتمع

 .العدالة االجتماعية  وحجم انتشار
 
 
 

oo   : المشاركون :المشاركون  
 صاحبات برئاسة العربية الدول من رسمية وفود شارك في المؤتمر    

 ينوب من الدول أو لتلك األول السيدات والسعادة والمعالي السمو وأصحاب

 . عنهن

 رئيس فخامة صالح، عقيلة الفاضلة سرباغ وقد حضرت المؤتمر السيدة    

 العربية، والسيدة المرأة لمنظمة األعلى المجلس عضو العراق، جمهورية

بدولة  الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس رئيس رفعت، عقيلة الفاضلة نادية

 السيدةالعربية. فيما ترأست  المرأة لمنظمة األعلى المجلس ، عضوليبيا

اللبنانية،  المرأة لشئون الوطنية الهيئة روكز، رئيسة عون كلودين الفاضلة

العربية وفد الجمهورية اللبنانية، كما  المرأة لمنظمة األعلى المجلس عضو

 االجتماعي، التضامن وزيرة والي، غادة الدكتورة الوزيرة ترأست معالي

 العربية وفد جمهورية مصر العربية.  المرأة لمنظمة األعلى المجلس عضو

وترأس عدد من عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة، وسفراء بعض الدول     

العربية المشاركة الوفود الرسمية لدولهم. كما شارك في المؤتمر وفد رسمي 

برئاسة معالي السفيرة الدكتورة  رفيع المستوى من جامعة الدول العربية،

 العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية.  يناألمهيفاء أبو غزالة، 

 في ندولييو ن وباحثات عربوخبيرات وباحثي وشمل  الحضور خبراء    

مثل هيئة األمم  صلة ذات وإقليمية دولية عن منظمات وممثلين الموضوع،

، وصندوق  UN WOMENالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

، UNDP، وبرنامج األمم المتحدة االنمائي UNFPAاألمم المتحدة للسكان 

، وشاركت لجنة UNHCRوالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
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بتقديم  ESCWAاألمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا )االسكوا( 

 غير المنظمات ورقة عمل في المؤتمر. كما شارك في الحضور عدد من

  . العربية الحكومية

 
 

oo  : أوراق العمل :أوراق العمل  
من مختلف  خبيرة وخبير 21 ورقة بحثية أعدها 19قدمت في المؤتمر     

وامتدت أعمال المؤتمر على مدار يومين وتوزعت . بالمنظمةالدول األعضاء 

 كالتالي :

 التمكين االقتصادي واالجتماعي وموقف  الجلسة األولى عنوان تحمل(

"تمكين المرأة العمانية فيها أوراق حول  وقدمت المرأة العربية منه(

و"الحلقات المفقودة في أنماط  والمؤشرات والتحديات" المفهوماقتصادًيا: 

البحوث المعاصرة حول المشاركة االقتصادية للمرأة في المنطقة العربية" 

و"المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة: تجارب 

و"المرأة في زيز قيم السالم والعدالة والمواطنة" وخبرات ناجحة في تع

العمل العائلي بين سنداد الحق القانوني والواجب العائلي" و"التمكين 

 االقتصادي للنساء المقاوالت لرفع التحديات".
 تحديات التمكين االقتصادي للمرأة  الجلسة الثانية عنوان كما حملت(

"تصور مقترح للتغلب على  الموضوعات التالية: تتضمنو العربية(

نموذج المؤسسات الصغيرة – اقتصادًيا لمرأة العمانيةاتحديات تمكين 

و"مساهمة القطاع في التمكين االقتصادي للمرأة من خالل  ،"والمتوسطة

ترتيب القرض المصغر/تجربة من الجزائر" و"المهددات الثقافية لقيم 

: رؤية تأصيلية السالم والعدالة والمواطنة لدى المرأة العربية

لممارسات البحثية حول قضية التمكين االقتصادي و"ا سوسيولوجية"

، و"نحو ": سياسات تمكين المرأة المصرية نموذًجاواالجتماعي للمرأة

 التمكين االقتصادي للمرأة الساحلية في سلطنة عمان".



5 

 

 لمواطنة الصالحة والرشيدة ودورها )ا عنوان فقد حملت الجلسة الثالثة أما

"دور مؤسسات التعليم موضوعات  توتضمن (ي تحقيق تمكين المرأةف

و"دور  العالي في تعزيز التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة العمانية"

مرصد المرأة  المعلومات والمتابعة والتقييم في التمكين االقتصادي للمرأة:

المصرية نموذًجا" و"في أهمية االنفتاح على التجارب الجديدة الخاصة 

 بتمكين الفتيات والنساء اقتصاديا" و"كيفية إدماج النوع االجتماعي في
سياسات وخطط وبرامج الدول العربية" و"برامج الهيئات والمؤسسات 

 . الفلسطينية"اإلقليمية والدولية في مجال العدالة االجتماعية:الحالة 
  التمكين والعدالة االجتماعية ودورهما  الجلسة الرابعة عنوانوقد حملت(

"جهود وزارة أوراق عن  توضم في تعزيز قيم السالم والمواطنة(

ألسر  في التمكين االقتصادي واالجتماعيفي السلطنة التنمية االجتماعية 

والعدالة و"التمكين  ،"الضمان االجتماعي وذوي الدخل المحدود

االجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السالم والمواطنة" ، و"التمكين 

مشروعا  االقتصادي للمرأة في موريتانيا من خالل المشاريع الصغيرة:

و"دور مشاريع التنمية منظمتي نساء بنك وموريتانيا ألفين نموذًجا" 

القتصادي المستدامة لجمعية المستقبل للتنمية في تعزيز معايير التمكين ا

 للمرأة أثناء األزمة اإلنسانية في اليمن". 
 
oo  : فعاليات موازية :فعاليات موازية  
بمناسبة ترؤس السلطنة لمنظمة المرأة العربية  تدشين طابع بريد عماني .1

 .( 2019-2017في دورتها الثامنة )

 إطالق دليل تمكين المرأة العمانية في عصر النهضة المباركة. .2
التنمية المستدامة في المنطقة تحقيق أهداف و"المرأة دراسة إطالق  .3

بالتعاون المرأة العربية منظمة  أعدتهسترشادي ا دليلوهي  : العربية"

صناع القرار في مساندة بهدف مع  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

إدماج احتياجات المرأة وأدوارها عند تصميم  في مجالالمنطقة العربية 

وتنفيذ وتقييم السياسات الخاصة بالتنمية المستدامة في دولهم. وتضم 

ألجندة التنمية المستدامة  17الدراسة االسترشادية تعريفا باألهداف الـ
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، وعرضا لواقع هذه األهداف في المنطقة العربية، وكيفية 2030

داعمة لتنفيذ كل هدف، وأفضل الممارسات استخدام التكنولوجيا كأداة 

االقليمية والدولية في سبيل تفعيل هذه األهداف. وتوصيات عامة بكيفية 

 تفعيل كل هدف.

 

 

 

عرردد مررن الدراسررات العلميررة المتميررزة الترري تتنرراول سررلطنة عمرران لتكررريم  .4

 :مرررن الررردول العربيرررة األعضررراء اتها باحثرررتقضرررايا المررررأة والتررري أعرررد

وحصدت المركز األول دراسة من سرلطنة عمران بعنروان "تمكرين المررأة 

فيمررا فررازت بررالمركز الثرراني ، وتررأثيره علررى المجتمررع فرري سررلطنة عمرران" 

دراسررة مررن مملكررة البحرررين بعنرروان "تعزيررز دور المرررأة البحرينيررة فرري 

المركز الثرراني برروفرراز أعرردتها السرريدة صررباح المؤيررد ، القطرراع الخرراص" 

مرررن جمهوريرررة مصرررر العربيرررة بعنررروان "مسرررح التكلفرررة  مكررررر دراسرررة

أعردها المجلرس القرومي  االقتصادية للعنف القائم علرى النروع االجتمراعي"

 للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

 
  العامررة للمنظمررة بالتعرراون مررع سررلطنة عمرران بتنظرريم  اإلدارةكمررا تعتررزم

علررى  ريب السرريدات وتطرروير مهرراراتهنفرري مجررال تررد دورة تدريبيررة 

لمدة ثالثة أيرام االعمال  إطالق وتنمية مؤسسات صغيرة الحجم وريادة

 .م 2019أبريل  25-23بسلطنة عمان خالل الفترة من 
 مكارم سلطانية لمنظمة المرأة العربية: 

حفظره  تفضل حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سرعيد المعظرم
ألرررف دوالر  300 بمكرمرررة سرررامية بتخصررريص مبلررر فرررأنعم  هللا ورعررراه

لمنظمة المرأة العربية في إطار رئاسة سرلطنة ُعمران  للمجلرس  أمريكي
م( 2019-م 2017األعلررى لمنظمررة المرررأة العربيررة فرري دورترره الثامنررة )

المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية تحت واستضافة السلطنة لفعاليات 
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مييييوتع يت قالييييق دييييالد ال يييي د يال  اليييي  )التمكييييالق اادت يييي    ل شررررعار 
  .م 2018( ديسمبر 19-15) من  خالل الفترة يالمياطن (

بتخصرريص مبلرر    -حفظرره هللا ورعرراه  -جاللترره السررامي لتفضررل ال ويررأتي
للتأكيررد علررى أهميررة  الررف دوالر أمريكرري لمنظمررة المرررأة العربيررة 300

اإلنمرراء المؤسسرري للهيئررات والمنظمررات الدوليررة واإلقليميررة والترري تعمررل 
علرررى تنفيرررذ مبرررادرات محققرررة للتررروازن والتكرررافؤ المجتمعررري ، وضرررمان 
االرتقرراء بالعمررل العربرري المشررترك وتعزيررزه فرري كافررة المجرراالت الترري 

لجاللرة اإلنعام السامي من لدن حضرة صراحب اويجسد تتصل بالمرأة ، 
إسرهامات سرلطنة  -حفظره هللا ورعراه - السلطان قابوس بن سعيد المعظم

ُعمرررران ودورهررررا الريررررادي علررررى مسررررتوى دول العررررالم فرررري التعريررررف 
باالنجازات النوعية المتعددة والمتحققة في ضمان المررأة الُعمانيرة لكافرة 
الحقرروق والمسررؤوليات المدنيررة والتشررريعية واسررتيفاء التوجرره نحررو بلرروغ 

 مساواة الكاملة في النوع االجتماعي دون أي تمييز.ال

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 املرأة العربية: األمن والسالمبرنامج 
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 يوع ت والبال  متق م  ل قال  ات الن  ئال  في ال يل المتضووع    .1
الي  ط  يمق ال واع ت حيل إشواك الن  ء في عم ال ت التف يض 

 . ال ال  ال 
الدورة  ،هيئة األمم المتحدة للمرأةعقدت المنظمة بالشراكة مع     

بمدينة  ،التدريبية المتقدمة في مهارات التفاوض والوساطة السياسية
، 2018فبراير  25لى إ 23في الفترة من  /جمهوربة مصر العربيةأسوان

قيادة نسائية من مختلف الوزارات السيادية وأيضا من  24تم تدريب و
دول عربية تشهد صراعات  خمس المجتمع المدني واألحزاب السياسية في

تعريف  وشهدت الدورة  .سوريا(-اليمن-ليبيا-العراق -سطين)فلهي 
 العواملالمشاركات بأهمية إشراك النساء في العملية السلمية وماهية 

المهارات العملية والمؤثرة على إشراك المرأة في المفاوضات السياسية 
وتنفيذ حملة مناصرة وبناء في التفاوض والوساطة مثل كيفية تصميم 

 .مبادئ األساسية للوساطة وأساليب المفاوضةالالتحالفات والتشبيك و
للتعرف  التفاوضقامت المشاركات بعمل تطبيقات عملية على مهارات و

 على طرق ومهارات التفاوض الفعال.

في  ال  مال  لالل ت والبي حيل مش وك  الن  ء في ال م ال   إع ا   .2
 . اليطق ال وبي

قامت المنظمة بإعداد دليل تدريبي في موضوع إشراك النساء في     
العملية السلمية في الوطن العربي، وتمت طباعة الدليل ورقًيا والكترونًيا، 

الكترونًيا عبر موقع المنظمة  أتيحتوزيعه على الجهات المعنية كما  ويتم
 وضمن محتويات المكتبة االلكترونية للمرأة  كترونيلاال

 
 

، ومن المقرر أن يتم استخدام هذا الدليل في مختلف الدورات العربية
 التدريبية والتوعوية التي تعقدها المنظمة في هذا المجال.

)لق الضالع إ  او كت ب تذك و  التضمق  يو الم وض الفني   .3
 . الح د( حيل ال جئ ت يتح مهق

لصور أصدرت المنظمة كتيب مصور بعنوان "لن يضيع الحلم" يضم ا    
الفوتوغرافية التي التقطتها المصور الفوتوغرافي أحمد هيمن أثناء زيارته 

، تم 2016للمخيمات ضمن فريق رصدي لمنظمة المرأة العربية عام 
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، في حفل ثقافي 2018مارس  31إطالق الكتيب يوم السبت الموافق 
نبيلة مكرم وزيرة الدولة  أقامته المنظمة بالقاهرة، حضره كل من الدكتورة

للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والقائم بأعمال السفير الياباني في 
ويتم العمل القاهرة السيد كن موكاي، ورئيس الجالية السورية في مصر. 

للجهات المعنية للتعريف به  هارسال وكذلكالترويج للكتيب الكترونيا  على
 ق ممكن.ولنشر قضية الالجئات على أوسع نطا

)ال وا مو الني ..بط    م يو ل ن شئ  ب نياق إ  او كت ب  .4
  يوال (

المنظمة مشروعا إلصدار كتيبات موجهة للنش حول بطوالت  تتبنى     
المرأة العربية، استهلته بإعداد كتاب يروي بطولة السباحة السورية الشابة 

الجئا من الموت غرقا في البحر  20يسرا مرديني التي ساهمت في إنقاذ 
. 2016بين سواحل تركيا واليونان وشاركت في األولمبياد الدولية لعام 

مراجعته من قبل  سنوات وتمت 10موجه للفئة العمرية فوق  بالكتا
، وتم عرضه على السباحة يسرا مرديني التي أقرته متخصصين تربويين

وكتبت له تقديم قصير. وقد تم إصدار الكتاب بالتعاون مع المفوضية العليا 
 لشئون الالجئين.

فيه بالقاهرة شارك  10/12/2018تم إطالق الكتاب في حفل عقد يوم 
ممثلو المفوضية العليا لشئون الالجئين ولفيف من الخبراء واالعالميين. 
وقامت اإلدارة العامة خالل الحفل بتكريم ممثلي المفوضية العليا لشئون 
الالجئين للتعاون المستمر والوطيد مع المنظمة في القضايا التي تخدم 

 المرأة في المنطقة.

ع ى ه مش  الموتع ال جئ ""اا تثم و في ج    نق شال  ب نياق  .5
 ( ل جن  يضع الموتع ب ألمد المتح ع61اجتم ع ت ال يوع )

( للجنة وضع المرأة باألمم 61شاركت المنظمة في اجتماعات الدورة )    
وعقدت  .24/3/2017-13المتحدة التي انعقدت في نيويورك في الفترة 

المنظمة جلسة نقاشية على هامش تلك االجتماعات، وذلك يوم 
" بهدف إلقاء اا تثم و في الموتع ال جئ تحت عنوان " 15/3/2017

الضوء علي ضرورة وكيفية دعم المرأة الالجئة واالستثمار في قدراتها 
ن لحين انتهاء األزمة. وقد شهدت الجلسة حضورا متميزا من الممثلي

قليمية والدولية وبعض عضوات المجلس ، وممثلي المنظمات اإلالحكوميين
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المجتمع المدني ممثلين من التنفيذي للمنظمة والمهتمين بقضايا المرأة و
العديد من اللقاءات مع مسؤولين أمميين بهدف حشد  وتم عقد واإلعالم.

   الدعم الدولي تجاه قضايا المرأة العربية. 
 

 ف وات ال يل األعض ء ب يل     لين ت ثق فال  ب لت  يق مع .6
 المقو حيل  يو الموتع في ظل الحويب يالنقاع ت : 

 سفارات بالتعاون معمن الصالونات الثقافية  مجموعةالمنظمة  عقدت    
النقاش في تلك الصالونات على  وركز .بالقاهرةالعربية  عدد من الدول

 دور المرأة في ظل الظروف التي تتعرض لها دولتها.
 

مع سفارة   عقدته منظمة المرأة العربية بالتعاون ال  ليق الثق في األيل
وم ـــــتحت عنوان "المرأة العراقية وصناعة التغيير "وذلك ي ال واقجمهورية 

23 /2 /2017. 
  وتطور المنظمة، وفيلم  نشأة  تسجيلي عن  بعرض فيلم  افتتح الصالون

رموز، ورياحين عراقية". وحضره عن المرأة العراقية بعنوان "رائدات، 
لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى   السفير حبيب الصدر سفير جمهورية العراق

من   من المثقفين واالعالميين  والسيدة عقيلته  وكوكبة  جامعة الدول العربية
 مصر والعالم العربي.

 
يوم   طالقف عقدته المنظمة بالتعاون مع سفارة دولة  ال  ليق الثق في الث ني

وحضر   ."المرأة الفلسطينية نجاحات وتحديات" ، تحت عنوان:2017/ 6/3

الصالون السفير الفلسطيني جمال الشوبكي والسيدة حرمه والعديد من 
الشخصيات الدبلوماسية والثقافية واإلعالمية المصرية والفلسطينية والعربية 

 .الفاعلة في مصر والوطن العربي
 

عقدته المنظمة بالتعاون مع مندوبية الجمهورية   لثال  ليق الثق في الث
أوضاع المرأة »لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان  الالمنال 

  12/4/2017، في «العربية في ظل الحروب والنزاعات )الحالة اليمنية(
وشارك فيه السفير رياض عمر العكبري مندوب جهورية اليمن لدى جامعة 
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دد من المثقفين والفنانين اليمنيين والعرب، من بينهم الدول العربية وع
 دبلوماسيين وسياسيين عرب مقيمين بالقاهرة.

 
 

 لالبال بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة  يعق  ال  ليق الثق في الوابع    
تحت عنوان "المرأة الليبية  2017ابريل  19لدى جامعة الدول العربية في 

تبني دولة وتحيي أمة". وحضر الصالون السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا 
لدى جامعة الدول العربية، وكوكبة من المثقفين والباحثين الليبيين والعرب 

 .مقيمين بالقاهرةفضال عن دبلوماسيين واعالميين من مصر والعالم العربي 
 
 
 

 
 
 

 

 برنامج مناهضة العنف ضد املرأة
 

ملتقى الجامعات العربية بعنوان "دور الجامعات العربية في مكافحة  .1
 . العنف ضد المرأة"

تحت عنوان "دور الجامعات العربية في مكافحة العنف ضد المرأة" ،      
تعاونت منظمة المرأة العربية مع "وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد 

في عقد الملتقى األول للجامعات العربية وذلك  ةالمرأة" بجامعة القاهر
. شارك في وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2018مارس 7يوم بالقاهرة 

الملتقى ست جامعات حكومية من الدول العربية األعضاء بالمنظمة، 
وحضره مجموعة من الخبراء المهتمين بقضايا المرأة والنوع االجتماعي. 
وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية دور الجامعات العربية في 
مناهضة العنف ضد المرأة فضالً عن ايجاد آلية لتبادل الخبرات والتشبيك 
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ين وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات العربية. وتم خالله ب
االتفاق على الخطوات المستقبلية للتعاون والتشبيك بين الجامعات العربية 

والتمييز  العنف انواع كافة من خالي وعلمي أكاديمي مجتمع خلق أجل من
 .المرأة ضد

 

 . ندوة: آليات مناهضة العنف ضد المرأة .2
 -25/11تزامنا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة )     
(، عقدت المنظمة ندوة حول "آليات مناهضة العنف ضد 4/12/2017

 عرض التطورات شهدت الندوة. 3/12/2017المرأة" وذلك بالقاهرة يوم 
التشريعية والتنفيذية التي تم اتخاذها وطنيا لمكافحة العنف ضد المرأة في 

عدد من النائبات من مجلس النواب  دول العربية. وحضر الندوةعدد من ال
تم خالل و المصري والقانونيين وبعض الشخصيات العامة واإلعالميين.

الندوة إطالق نتائج مشروعين قانونيين للمنظمة، وهما "عالمات مضيئة 
باء" حقوق المرأة في التشريعات -في أحكام القضاء العربي" و"ألف

انطالقا من إيمان المنظمة بأن التمكين القانوني للمرأة العربية" وذلك 
وتوعيتها بحقوقها األساسية في مجاالت قانونية متعددة يعد من أهم آليات 

 مناهضة العنف ضد المرأة.
 

ظاهرة العنف األسري ومخاطرها على األسرة ورشة عمل بعنوان " .3
 . "والمجتمع: تجارب عربية ودولية

بالتعاون مع المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى منظمة العقدت       
جامعة الدول العربية ورشة عمل حول ظاهرة العنف األسري والعنف ضد 

"ظاهرة العنف األسري ومخاطرها على األسرة  المرأة تحت عنوان
أبريل  4والمجتمع: تجارب عربية ودولية"، وذلك يوم األربعاء الموافق 

رأة العربية بالقاهرة. عرضت الورشة الجهود ، بمقر منظمة الم2018
العربية ذات الصلة بمكافحة العنف األسري والعنف ضد المرأة، كما تم 
استعراض نماذج لألطر القانونية والتشريعية التي تمت صياغتها وطنًيا في 

نشاط مركز المسلم للدعم أيًضا استعرضت الورشة وهذا الشأن. 
مجال استعادة األمان والسالم في األسر في االجتماعي واالندماج بكندا، 

عدد من البرلمانيات المصريات  . شارك في الورشةالمتأثرة بالعنف
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وخبراء السياسات االجتماعية والمعنيين بقضايا المرأة، والعاملين في 
مجاالت الخدمات االجتماعية وضباط الشرطة العاملين في مجال حماية 

وق األسرة من قضاة ووكالء نيابة األسرة، ومن المعنيين بمجال حق
وأصدرت  ومنظمات مجتمع مدني. وإعالميينومحامين، وصحفيين 

ضرورة العمل على تفعيل وسائل الورشة مجموعة من التوصيات تضمنت 
وآليات التوعية الموجهة ألطراف المجتمع كافة حول حقوق وواجبات كل 

ذات الصلة انين القوو أنماط العنف وصورهوحول فرد من أفراد األسرة 
 . االجراءات والتدابير والبرامج المتعلقة بدعم الضحايا وتأهيلهمو

 
 
 

 

 إدماج املرأةمتابعة برنامج 
ا: تنفيذ أجندة التنمية املستدامة عند 

ً
 عربي

 
تحت عنوان "المرأة الريفية في المنطقة رفيعة المستوى جلسة نقاشية  .1

( للجنة 62اجتماعات الدورة )على هامش  العربية: الفرص والتحديات"
 . وضع المرأة باألمم المتحدة

لجنة ( ل62الدورة )عقدت المنظمة جلسة نقاشية على هامش اجتماعات      
عنوان "المرأة حملت الجلسة .  16/3/2018وضع المرأة باألمم المتحدة، يوم 

هيئة بالتعاون مع قدت وعُ الريفية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، 
قاعة المجلس في  ،األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

(، وهي احدى كبريات ECOSOC Chamberاالقتصادي واالجتماعي )

 القاعات الموجودة بمبنى األمم المتحدة.
داخل ذي تقوم به المرأة الريفية ال المهمتوضيح الدور  إلىالجلسة  هدفت     

، مع إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها ككل مجتمعوالأسرتها 
 ىالمرأة الريفية في الدول العربية، وإبراز الخطوات التي يتوجب عل
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جل تحقيق تمكين حقيقي للمرأة الريفية واحتساب أالحكومات اتخاذها من 
 .ضمن الناتج المحلي االجمالي للدول تقدمهالذي  االسهام
متميزا من الممثلين الحكوميين، وممثلي  شهدت الجلسة حضورا      

المجلس التنفيذي للمنظمة  أعضاء عدد منالمنظمات االقليمية والدولية و
 والمهتمين بقضايا المرأة والمجتمع المدني واإلعالم. 

أعمال شاركت السيدة عاطفة يحي أغا، رئيسة جمهورية كوسوفو، في -
التحديات التي تتعرض لها المرأة مسجلة، تناولت فيها  الجلسة عبر رسالة

الريفية في كوسوفو، إال أنها أوضحت أوجه الصمود الذي تتمتع به المرأة في 
 كوسوفو في ظل النزاعات المسلحة.

الجلسة الدكتورة هيباق عثمان، رئيس مؤسسة كرامة، وقد  نسقت أعمال     
واألسرة الوزيرة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة  معاليشارك في الجلسة 

والطفولة بالجمهورية التونسية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة 
الوزيرة بسيمة الحقاوي، وزيرة األسرة والتضامن والمساواة ومعالي العربية، 

والتنمية االجتماعية بالمملكة المغربية، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة 
وزيرة الشؤون االجتماعية  الوزيرة ميمونة التقي،معالي المرأة العربية، و
بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية وعضو المجلس التنفيذي  والطفولة واألسرة

الوزيرة هيفاء األغا، وزيرة شؤون المرأة ومعالي لمنظمة المرأة العربية، 
الدكتورة سيما بحوث، المندوب الدائم للمملكة األردنية ومعالي بدولة فلسطين، 

السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة وسعادة المتحدة،  الهاشمية لدى األمم
الدكتورة مايا مرسي، رئيسة وسعادة جامعة الدول العربية لدى األمم المتحدة، 

جمهورية مصر العربية وعضو المجلس التنفيذي  –المجلس القومي للمرأة 
ابتهاج الكمال، وزيرة  زيرة الدكتورةمعالي الوولمنظمة المرأة العربية، 

لشؤون االجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية وعضو المجلس التنفيذي ا
السيدة سارة بول، ممثل عن برنامج األمم المتحدة ولمنظمة المرأة العربية، 

  .قليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأةالسيد محمد الناصري، المدير اإلواإلنمائي، 
( للجنة التي 62اجتماعات الدورة ) فعاليات جاءت هذه الدورة ضمن     

تناولت موضوع و (23/3/2018-12عقدت في نيويورك خالل الفترة )
"التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين وفرص تحقيق ذلك وتمكين 

التقدم المنجز في تنفيذ  استعرضتالنساء والفتيات في الريف"، كما 
عن "مشاركة المرأة في  2003ام لع 47االستنتاجات المتفق عليها في الدورة 
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وسائط اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتمكينها من الوصول 
 ". اإليه
 
 
 
 
 
 
 

:  2030جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المرأة العربية واألجندة التنموية  .2
نحو دعم الجهود الوطنية واإلقليمية لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في 

 . ة"المنطقة العربي
شاركت المنظمة في األسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته      

جامعة الدول العربية وعقد باستضافة جمهورية مصر العربية خالل الفترة 
، وقامت المنظمة بتنظيم جلسة رفيعة المستوى بعنوان 2017مايو  14-17

الوطنية  : نحو دعم الجهود 2030"المرأة العربية واألجندة التنموية 
 ".واإلقليمية لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المنطقة العربية

ساسي أالمرأة العربية كمحرك عمدت الجلسة إلى إلقاء الضوء على      
دماج المرأة إجهود بعض  الدول العربية في ة، ورصد ألجندة التنمية المستدام

تلك الجهود،  ة في دعمقليميمية واإلمدور المنظمات األ، وجندة التنمويةفي األ
وأكدت على أهمية المؤشرات في متابعة وتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة كما ألقت الضوء على أهم التحديات التي تواجه 

 الدول العربية لدى التنفيذ.
وشارك في الجلسة كل من معالي السيد حيدر جاسم الزاملي، وزير العدل      

وزير التخطيط والمتابعة  نائبية العراق والدكتورة/ نهال المغربل، بجمهور
جمهورية مصر العربية ، وقاما بعرض رؤية الدولتين  - اإلداريواإلصالح 

في مراعاة منظور النوع االجتماعي لدى تنفيذ األجندة التنموية. كما شارك 
عامة واإلحصاء فيها اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة ال

بجمهورية مصر العربية لعرض أهمية المؤشرات في متابعة وتقييم التقدم 
المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع عرض أهم 
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التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا الشأن. وشاركت السيدة هيباق 
دور المجتمع المدني في عثمان، رئيس مؤسسة كرامة، وقامت بعرض 

التعريف بأهمية إدماج المرأة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة. كما شاركت 
فيها السيدة زينة علي أحمد، نائب مدير المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة 

 االنمائي.

 
 

 برنامج الشباب العربي
 

 :الم تقى الخ مس ل شب ب ت  د ء منظم  الموتع ال وبال   .1
الملتقررى الخررامس للشررباب أصرردقاء منظمررة المرررأة العربيررة خررالل  ُعقررد     

، بالتعرراون مررع وزارة الشررباب بالقرراهرة 2018فبرايررر  20-18الفترررة مررن 
الرياضررة المصرررية تحررت عنرروان "المرررأة  والشررباب فرري أهررداف التنميررة و

شررباب مررن ثالثررة شررارك فرري الملتقررى و...رؤيررة شرربابية"، 2030المسررتدامة 
 من الجنسين. دولة عربيةعشر 
هدف الملتقى الي تمكين الشباب واشراكهم في عمليات التنمية مرن أجرل      

 .2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
الجتماعيرررة تررم تقسررريم الشرررباب المشرررارك الرررى ثرررالث ورش عمرررل: الورشرررة ا

ج برؤيررة شرربابية حررول ذلررك للخررروالورشررة البيئيررة والورشررة االقتصررادية وو
 وفري نهايرة .2030أهداف التنمية المستدامة  المرأة في تحقيقلشباب ودور ا

تررم والملتقررى عرضررت كررل مجموعررة عمررل مررا توصررلت اليرره مررن توصرريات 
 توعويرة لتوضريع مفهروم التنميرة المسرتدامةفكار لحمالت الكترونيرة عرض أ
خطررط التنميررة ومالهررا مررن آثررار إيجابيررة دمرراج المرررأة  والشررباب فرري وأهميررة إ

 .على حياة المواطنين 
 

 الم تقى الث ني ل فت ع ال وبال :  .2
فرري جمهوريررة مصررر تعاونررت المنظمررة مررع وزارة الشررباب والرياضررة      

تحررت عنرروان دور الفترراه  "الملتقررى الثرراني للفترراه العربيررة"فرري عقررد  العربيررة
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خررالل الفترررة مررن  بالقرراهرة وذلررك" االرهررابفرري مكافحررة التطرررف والعربيررة 
فترررراة مررررن الرررردول التاليررررة )دولررررة  56، ضررررم الملتقررررى  2017 /9/ 12-15

العربيررة المتحرردة، مملكررة البحرررين، جمهوريررة السررودان، دولررة  اإلمررارات
فلسرررطين، الجمهوريرررة اللبنانيرررة ، جمهوريرررة مصرررر العربيرررة ، الجمهوريرررة 

ة العربيرة لردى الشرباب هدف الملتقرى الرى تعزيرز الهويراليمنية، وجيبوتي(، و
وكررذلك المشررارك واسررتغالل طرراقتهم لمكافحررة أفكررار التطرررف واالرهرراب ، 

لخدمررررة دعم الشررررباب العربرررري وتمكيررررنهم فرررري مبررررادرات قوميررررة تنمويررررة لرررر
 .مجتمعاتهم

 

 : ال م ني -حياو الشب ب ال وبي .3
علرررى   16/12/2018العمررراني" يررروم  -"حررروار الشرررباب العربررريقرررد عُ      

السررابع للمنظمررة الررذي رأسررته واستضررافته سررلطنة  المررؤتمرهررامش فعاليررات 
ضررم الحرروار أعضرراء اللجنررة االستشررارية الدائمررة للشررباب العربرري عمرران. و

 (.عاماً  35-25وعددا من الشباب العماني تتراوح أعمارهم ما بين )
سررررتهدف الحرررروار  إيجرررراد منصررررة للتواصررررل بررررين أعضرررراء اللجنررررة وا      

ب وبين الشباب العربي وذلك لتوسيع دائررة الحروار االستشارية الدائمة للشبا
خررارج إطررار اللجنررة ولالسررتماع إلررى وجهررات نظررر مختلفررة  وطرررح رؤى 
عربية جديدة،  فضالً عن تبادل الخبررات برين الشرعوب العربيرة فيمرا يخرص 

 قضايا المرأة العربية لتعزيز دورها في المجتمع. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
 
 
 

 
 

 برنامج بناء القدرات 
 
 : ال يوع الت والبال  : األمق القيمي ياإلع د .1

عقدت منظمة المرأة العربية دورة تدريبية بالشراكة مع أكاديمية ناصر 
 - 26العسكرية العليا في موضوع األمن القومي واإلعالم وذلك في الفترة من 

30 /3 /2017. 
عقدت الدورة بمقر منظمة المرأة العربية بالقاهرة، وغطت موضوعات 

عن مفاهيم وأبعاد وعناصر األمن القومي، وحروب الجيل الرابع  هامة
والمخططات الخارجية وتأثيرها على األمن القومي، واألزمات الدولية 
والنظام العالمي الجديد.. وبينت العالقة بين هذه األبعاد وبين اإلعالم السيما 

فية قراءة األدوار المتوقعة من اإلعالم في الحفاظ على األمن القومي ، وكي

 .الرسائل اإلعالمية وتوجهاتها
 

 إ اوع األقم ت يمه وات التف يض:ال يوع الت والبال :  .2
مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان عقدت هذه الدورة بالشراكة      

، 2017 /8/ 10الى  6، في الفترة من "إدارة األزمات ومهارات التفاوض"
رجال( من مصر والعراق  6سيدة و 20متدرب ومتدربة ) 26وحضرها 

 والمغرب وفلسطين ولبنان. 
موضوعات عديدة شملت: إدارة األزمات )أسباب  تضمنت الدورة     

دور  -أسلوب اختيار فريق إدارة األزمة -كيفية ادارتها(-مراجلها -األزمة
أسلوب -في إدارة األزمات دور اإلعالم-المنظمات الدولية في إدارة األزمات

مفهوم وأهمية  -تقييم المخاطر وتحليل األزمة واعداد محفظة االزمات



19 

 

دور العمليات النفسية في إدارة  -عملية التفاوض( -قواعده-التفاوض )مراحله
 -التنبؤ باألزمات ومراحلها -األزمات الدولية والنظام العالمي الجديد -األزمات

-فن تنظيم وإدارة المفاوضات -عية للعملية التفاوضيةاألبعاد النفسية واالجتما
مهارات االتصال  -التصورات الذهنية للمجتمعات ودورها في األزمات

 والتواصل وإدارة المفاوضات.
 

 بتينس:  التمكالق ال ال  ي يوع  ت والب يطنال  في مج ل  .3
، بالتعرراون مررع وزارة المرررأة واألسرررة والطفولررة التونسرريةقامررت المنظمررة      

 تنميررة قرردرات المرررأة فرري مجررال المشرراركة السياسرريةبعقررد دورة تدريبيررة حررول 
متدربة. وتم  30، وحضر التدريب فيها 11/2017/ 25 -19خالل الفترة من 

استخدام الدليل التدريبي المعرد مرن قبرل المنظمرة بعنروان "دليلري إلرى المشراركة 
   ".السياسية الفاعلة

 
 مكالق ال ال  ي: يوع ت والب م وب ت في مج ل الت .4

للمررررأة المنظمرررة دورة تررردريب مررردربات فررري مجرررال التمكرررين السياسررري  عقررردت
. ، بالقراهرة9/2017/ 15 -13على مدار ثالثة أيام، خرالل الفتررة مرن العربية 
وتمثلرت ؛ سرابقعرام  فري هذه الدورة امتداًدا ألعمرال التردريب التري تمرت جاءت

الموضوعات التري يعالجهرا بالتفصريل الردليل التردريبي  في ثالث دورات ناقشت
 المنظمة في الموضوع.الذي أصدرته 

تميزن بقدرتهن على التعامرل  الالتيمجموعة من المشاركات  اختارت المنظمة
 بأنفسررهن المنهجري الواضرح مررع مرواد الترردريب، ألجرل ترأهليهن للقيررام بالتردريب

وشرارك فري ته المنظمة في هذا المجرال. باالستناد إلى الدليل التدريبي الذي أعد
 متدربة من لبنان وسلطنة عمان ومصر وسوريا واليمن.  22الدورة 

 

 ويني:ت والبال  في ميضيع القال  ع يالت يالق االكت يوع  .5
عقرد مع كرل مرن البنرك األوروبري ومنظمرة العمرل العربيرة فري تعاونت المنظمة 

وذلررك فرري مدينررة دورة تدريبيررة فرري موضرروع القيررادة والتسررويق االلكترونرري، 
سريدة أعمرال  25، بمشراركة 2018فبرايرر  15الرى  11الغردقة في الفترة من 
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الفررن التشرركيلي والمنتجررات  برريندولررة عربيررة تتنرروع مجرراالت عملهررن  14مررن 
 .  اليدوية والحلوى والوجبات الخفيفة والحلي والخدمات الهندسية

قسررمت الرردورة إلررى قسررمين، فرري القسررم األولررى الررذي امتررد علررى مرردار يررومين 
تعرفت المشاركات على صرفات القيرادة الناجحرة وأهرم معوقرات النجراح وكيفيرة 
التغلب عليها وأيضا مهارات التواصل الجيد وعالقتها بإنجراح المشرروع وذلرك 

أفررالم قصرريرة مررن خررالل أسرراليب ترردريب مختلفررة منهررا لعررب األدوار ومشرراهدة 
والتعليق عليها ودراسرة رحرالت كفراح أنجرح سريدات األعمرال فري العرالم، وفري 
القسم الثاني الذي امتد لمدة ثالثة أيام، تعرفت المشاركات على مفهوم التسرويق 
االلكترونرري وخريطترره الترري تترروزع علررى جميررع مواقررع التواصررل االجتمرراعي 

لتسررويق ثررم برردأت المشرراركات فرري الحديثررة وكيفيررة اختيررار الوسرريلة المناسرربة ل
اختبار مدى فهمهن للمحتوى عن طريق تنفيذ تردريب عملري علرى كيفيرة انشراء 

 صفحة للمشروع على موقع الفيسبوك وكيفية بداية حملة تسويق من خاللها.
 

ال يوع الت والبال  المتخ    األيلى ل  ال ات فيي الي يل ال وبالي  فيي مجي ل  .6
 : "موادب  اانتخ ب ت ال  م "
  ترم عقررد الردورة التدريبيررة المتخصصرة األولررى للسريدات فرري الردول العربيررة

"، وذلرررك بالتعررراون مرررع مؤسسرررة موادبييي  اانتخ بييي ت ال  مييي فررري مجرررال "
 24-22وستمينسرتر للديمقراطيررة، فرري فنرردق كرونراد القرراهرة خررالل الفترررة 

 .2018أكتوبر 
 لمتخصصرة التري لسلسلة من الدورات التدريبيرة ا تعتبر هذه الدورة انطالقا

السرنوات القادمرة مرن أجرل رفرع األشرهر وتعتزم المنظمة عقدها على مدى 
كفاءة النساء العربيات في مجال مراقبة االنتخابرات وتمهيردا لتشركيل فريرق 

 .عربي من السيدات المتمكنات من مراقبة االنتخابات العامة
 .عقدت الدورة بالشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية 
 هررري  ( دول عربيرررة أعضررراء9( متدربرررة تمرررثلن )29) فررري الررردورة شرررارك

 نان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن.األردن، تونس، العراق، فلسطين، لب
  شرررمل برنرررامج عمرررل الررردورة التعريرررف بالهررردف مرررن مراقبرررة االنتخابرررات

والهررردف مرررن إشرررراك المررررأة فررري مراقبرررة االنتخابرررات، والررردور المنررراط 
التحررديات بررالمراقبين علررى االنتخابات/البعثررات االنتخابيررة، وعرررض أبرررز 

آليررات المراقبررة المعتمرردة عربيررا ، والترري تواجرره المررراقبين علررى االنتخابررات
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. فضرال عرن تردريب المشراركات تقنيات المراقبرة علرى االنتخابراتو ودوليا
وكيفيرررة رصرررد  تقرررارير المراقبرررةإعرررداد كيفيرررة صرررياغة البيانرررات وعلرررى 

المخالفررات. وتررم عرررض عرردد مررن التجررارب المحليررة واإلقليميررة فرري مجررال 
تجربرررة بعثرررة جامعرررة الررردول العربيرررة مراقبرررة االنتخابرررات العامرررة، ومنهرررا 

فرري الرردول العربيررة والتجربررة التونسررية وتجربررة نتخابررات للمراقبررة علررى اال
مؤسسررات المجتمررع المرردني فرري مجررال مراقبررة االنتخابررات فرري الجمهوريررة 

 اللبنانية، والتجربة المصرية في مجال مراقبة االنتخابات.
 مرررن جامعررة الرردول العربيررة وتررونس ولبنررران خبررراء فريررق الترردريب  ضررم

 . والهيئة الوطنية لالنتخابات بمصر
 

ال يوع الت والبالي  حييل "إ مي ل النييع اإلجتمي عي فيي قلالي ت دالي س الجيي ع  .7
 : في الت  الد"

عقرردت المنظمررة بالتعرراون مررع المعهررد القررومي للجررودة بجمهوريررة مصررر      
العربية دورة تدريبية بعنوان "إدماج النوع اإلجتماعي فري آليرات قيراس الجرودة 

 .2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  28في التعليم" بالقاهرة في الفترة من 
تعتبررر الرردورة مررن مشررروعات التمويررل الررذاتي حيررث شررارك فيهررا مترردربون مررن 
األردن، ولبنرران، والعررراق، ومصررر تحملرروا نفقررات االنتقررال واإلقامررة ورسرروم 

 الدورة.
 ن دشت ال يوع ميضيع ت ع ع تضمنت:      

 مثلررة مسررتقاة مررن مفهرروم الجررودة ومعاييرهررا بصررفة عامررة وكيفيررة تطبيقهررا مررع أ
 الواقع.

  معررايير الجررودة فرري التعلرريم وكيفيررة تطبيقهررا والرقابررة عليهررا مررع أمثلررة تطبيقيررة
 مستقاة من الواقع.

  االجتماعيمفهوم النوع. 
 .الصورة النمطية لألدوار اإلجتماعية وتوزيعها بين الجنسيين 
  عموما.الصور النمطية للجنسيين في الكتب المدرسية والمواد التربوية 
 .كيفية التأثير علي الصور النمطية المسبقة في العملية التعليمية 
  تدريب عملي علي كيفية تصميم دليل إسترشادي للمعلمين حول "كيفية مراعراة

 معايير الجودة في التعليم من منظور النوع اإلجتماعي". 
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 : يوع تنمال  مه وات الموتع ال وبال  في القال  ع ال ال  ال  يالتيا ل  .8

 قدت المنظمة بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين ع
أة العربية في القيادة المرأة دورة تدريب بعنوان "دورة تنمية مهارات المر

برعاية  29/11/2018-26في المملكة األردنية في الفترة والتواصل"، وذلك 
 ومشاركتها. سمو األميرة بسمة بنت طالل

 القيادات النسائية الشابة المرشحة لتبوء مناصب قيادية بالدول  الدورة استهدفت
العربية، واشترطت أن تكون المتدربات من الناشطات في المجال العام )في 
جهة حكومية أو غير حكومية( أو أن يكن من المرشحات لتبوء منصب 

 قيادي.

  والعراق شارك في الدورة متدربات من سبع دول من كل من األردن وتونس
 وفلسطين ولبنان والمغرب ومصر.

   وقد حضرت سمو األميرة بسمة بنت طالل وكذلك معالي الدكتورة النا ماكم
الحوار  اعضو المجلس التنفيذي للمنظمة جزًء من فعاليات الدورة وتبادلت

 والخبرات مع المتدربات في جلسة ثرية.
 

 : يوع ت والب م وب ت ل عد   حب ت األعم ل الن شئ  .9

  عقدت المنظمة بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين

،  startupsالمرأة دورة تدريب مدربات لدعم صاحبات األعمال الناشئة 

الرباط برعاية وزارة األسرة والتضامن العاصمة المغربية في وذلك 
 .5/12/2018-3والمساواة والتنمية االجتماعية في الفترة 

 ي الدورة متدربات من سبع دول من كل من األردن وتونس وفلسطين شارك ف
 ولبنان والمغرب ومصر وموريتانيا.
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 قواعد بيانات عن املرأة العربية برنامج
 

 : الكتوينال  ييودال  لموتع ال وبال امكتب  تطيالو   - ت
قاعدة البيانات بكل ما هو جديد من  المكتبة تعزيزعمل واصل فريق     

، كما أعد بعض التقارير والكتب شملت العربية إصدارات حول المرأة
كتاب رأة العربية )تمكين وانجازات(، والتقرير السنوي عن تطورات الم
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المرأة العربية في األمم المتحدة" وكتاب "تطور المشاركة السياسية للمرأة "
 في المنطقة العربية".

عمل اإلدارة العامة على توسيع دائرة التعاون مع مكتبات الجامعات ت    
والمراكز البحثية العربية لتعزيز وتطوير مقتنيات المكتبة الورقية 

 وااللكترونية ولتوسيع دائرة اإلتاحة االلكترونية للمعلومات.
يقوم فريق المكتبة بإعداد نشرة أسبوعية بعنوان "اخترنا لك" تتناول 

يفيا ألحد أو بعض إصدارات المنظمة، ويتم إرسال النشرة ملخصا تعر
لنقاط اتصال المنظمة بالدول األعضاء والجامعات العربية والمراكز 
البحثية والهيئات ذات الصلة. ويتم رفعها على الصفحة الخاصة بالمكتبة 
على فيس بوك. ويتم عمل إحاطة جارية لموظفي المنظمة بالمقتنيات 

 مكتبة.الواردة حديثا لل
م المكتبة الورقية للمنظمة، فتم بدأ فريق العمل في عملية تأسيس وتنظي     

تم وضع و بنظام ديوي العشري، هاتصنيفوجرد جميع محتويات المكتبة 
تصور لتعزيز مقتنيات المكتبة من خالل شراء الكتب بشكل مباشر من 

والمكتبات معارض الكتب، ومن خالل  مراسلة عضوات المجلس التنفيذي 
األكاديمية والهيئات االقليمية والدولية لموافاة المكتبة بأحدث االصدارات 
حول قضايا المرأة وتأسيس قاعدة للتبادل العلمي بين مكتبة المكتبة 

 والجهات المناظرة.
 
 
 
 
 

مشويع تلف ب ء حقيق الموتع في إط ق التطبالق اإللكتويني ل - ب
ت أل يمنظم  الموتع ال وبال   التشوال  ت ال وبال : )الموتع ال وبال 

 : ُتجالب(
طالق تطبيق بإمنظمة ال قامتتزامنا مع يوم المرأة العربية،         

عرض لبعنوان "اعرفي حقوقك"  Mobile Application إلكتروني

البيانات الخاصة بأحد المشاريع القانونية التي تتبناها المنظمة من أجل تقديم 
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ب: -مشروع "ألخدمة قانونية مجانية لتمكين المرأة في المجال القانوني، 
 حقوق المرأة في التشريعات العربية".

والمشروع عبارة عن موقع إلكتروني يضم أسئلة وإجابات تهدف إلى      
بحقوقها في مجاالت قانونية مثل األحوال الشخصية، الحقوق  توعية المرأة

 االقتصادية واالجتماعية، الحقوق السياسية والحقوق المدنية. 
ويمكن لزائر الموقع البحث عن البيانات من خالل البحث بدولة معينة 

البحث باستخدام  فتظهر جميع األسئلة واإلجابات التي تم إعدادها للدولة، أو
فتظهر اإلجابة على سؤال محدد في جميع الدول المشاركة في  مجال معين
 المشروع. 

قام بإعداد اإلجابات خبراء قانونيون من الدول العربية األعضاء       
بالمنظمة وتظهر قاعدة البيانات آخر تاريخ لتحديث اإلجابات، ويتم تحديث 

كة في بياناته دوريا في حال حدوث تعديالت تشريعية في الدول المشار

 .المشروع
 قدم خدمة قانونية مجانية إلى كل من: يهدف المشروع إلى ت      

 حصول على المعلومة القانونيةبتسهيل ال نأنفسهالعربيات السيدات 
صناع القرار بما قد يساهم في تغيير القوانين في ضوء مقارنة الوضع 
القائم في الدول بغيرها من الدول العربية التي تتشابه معها في السياق 

الباحثين بما يمكنهم من إعداد الدراسات القانونية المقارنة بين ، الثقافي 
الحصول على وقد تم تصميم التطبيق اإللكتروني لتسهيل ،  الدول العربية

 Play زيارة ، بحيث يمكن للمستخدمالمعلومات من خالل الهاتف المحمول
store أو App Store ثم البحث عن "اعرفي حقوقك" أو "Gate to 

your Right"   مجاالت المشروعجميع وسوف تتاح. 

 : د ع ع بال ن ت تطيو مش وك  الموتع ال وبال  في الحال ع ال ال  ال   -ل
انطالقاً من سعي منظمة المرأة العربية لرصد تطور وضع المرأة     

أة قاعدة بيانات )تطور مشاركة المر تم تطويرالعربية في شتى المجاالت، 
رصد ما حققته المرأة العربية من تطور التي تالعربية في الحياة السياسية( 

   في هذا المجال المهم من مجاالت تمكين المرأة العربية.
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ضمن القاعدة معلومات وإحصاءات عن دور المرأة في الحياة تت     
السياسية بالوطن العربي، مثل نسب المشاركة البرلمانية للمرأة في كل 
دولة منذ ولوجها إلى البرلمان حتى اآلن، وأيضاً حضور المرأة في 

، كما 2017حتى عام  2005الحكومات وتطور نسب توزيرها منذ عام 
رأة في كل دولة من الدول العربية على حق يبين تاريخ حصول الم

 التصويت والترشيح ومتى دخلت أول امرأة البرلمان.
تم تمثيل البيانات على الموقع بشكل جغرافي قائم على توزيع الدول      

يقدم الموقع البيانات ذات الصلة مصنفة على  على خريطة الوطن العربي.
 الوجه التالي:

  المرأة في البرلمان في كل دولة حسب نتائج تطور عدد/نسب مشاركة
 االنتخابات الوطنية الدورية.

 .تطور عدد/نسبة توزير المرأة في الحكومات العربية 
  يوفر الموقع بيانات أخرى حول التطورات التشريعية بشأن تعزيز المشاركة

 السياسية للمرأة في كل دولة.
 كل مقارن، سواء للدولة يتيح الموقع عرض جميع البيانات أو جزء منها بشو

يمكن ، كما الواحدة عبر السنوات، أوفيما بين الدول)دولتين أو أكثر(
، كما أشكال توضحيةوات على شكل جداول أو رسوم بيانية ناستعراض البيا

 أو PDFاستخالص البيانات على هيئة ملفات نصية كذلك يتيح الموقع 

في المعرفة على  لتسهيل حصول الباحثين والراغبين Excelإحصائية 

 المعلومات.
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 اتفاقات تعاون مع مؤسسات ذات اهتمام مشرتك
 

  ياع بالق الجن الق يتمكالق ل م مذكوع تف هد مع هالئ  األمد المتح ع ل موتع
 الموتع

هيئة األمم مع مذكرة تفاهم  10/10/2018بتاريخ  وقعت المنظمة   
ويتم بموجب المذكرة ترسيخ التعاون بين الجهتين بإطالق  للمرأة.  المتحدة

مجموعة من األنشطة والبرامج المشتركة لخدمة قضايا المرأة العربية 
وتمكينها في مختلف المجاالت، وخاصة تنفيذ العديد من البرامج التي 

في المنطقة   تستهدف المرأة العربية التي تعاني ويالت اللجوء والنزوح
 الحروب والنزاعات المسلحة. العربية جراء

االقليمي  ريم األستاذ محمد الناصري المديروتم خالل المناسبة تك     
السابق للهيئة تقديرا لجهوده المبذولة في خدمة قضايا المرأة وتم تسليم 

 سيادته درعا تذكاريا من المنظمة.
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عن  وحضر التوقيع كل من سفيرة فنلندا وسفير السويد بالقاهرة وممثل    
 السفارة اليابانية وعدد من مدراء منظمات دولية واقليمية.

 
 

 األك  المال  ال وبال  ل   يد يالتكنيليجال  يالنقل البحو مع بويتيكيل ت  يق 
وقعت منظمة المرأة العربية بروتوكول تعاون مع االكاديمية العربية     

بمقر  23/4/2017للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك يوم 
( للجنة 46االكاديمية في مدينة االسكندرية علي هامش اجتماعات الدورة )

مين العام لجامعة الدول التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة األ
 العربية وبمشاركة رؤساء ومديري مؤسسات العمل العربي المشترك.

 
 
 
 
 
 

 
 ج م   األهواد الكن ال بوتيكيل ت  يق مع 

األهرام جامعة مع وقعت منظمة المرأة العربية بروتوكول تعاون      
التعاون . يدور البروتوكول حول 22/8/2017بالقاهرة وذلك يوم  الكندية

االشتراك وفي مجاالت التعليم والتدريب واالستشارات والبحوث العلمية، 
في وضع أهداف المقررات العلمية، وإمداد البرامج العلمية بالبيانات 

 .حصاءات الالزمةواإل
 

 EBRDالبنك األيويبي إلع  ع اإلعم و يالتنمال  بويتيكيل ت  يق مع 
مع البنك األوروبي منظمة المرأة العربية بروتوكول تعاون  وقعت     

 . 26/11/2017وذلك يوم  EBRDإلعادة اإلعمار والتنمية 
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