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  الرئيسةاألهداف 
  

    األهداف الرئيسية الخاصة باألحوال الشخصية  - 1 

 توثيق ونشر التشريعات اخلاصة باملرأة 1

 تعريف باتفاقية سيداو 2

 التعريف بأحكام قانون االحوال الشخصية 3

 التعريف على واقع وحجم قضايا الديون واثارها على االستقرار االسرة 4

 اعداد كوادر قادرة على ممارسة االرشاد والتوجيه االسري 5

 مشاركة النساء يف القطاع اخلاص ومعرفة القوانني الداعمه هلن 6

 بني افراد جمتمع دولة االماراتاجناح مستوى الثقافة االسرية  7

 تقدمي االستشارات التربوية واالسرية للجمهور  8

 مسامهة الطالبات يف تفعيل النظرة املستقبلية للخط االستراجية الىت اعدا القيادات احلكومية 9

 نشر الوعي بأمهية الصحة النفسية واملفاهيم املرتبطة ا 10

 )كبار السن(ابة اىل عضوات اجلمعية القدامي تعليم مهاريت القرأة والكت 11

 تأهيل املرأة لتكون قياديه يف اتمع 12

 تنمية ثقافة املراة وتوجيها اىل ماهيه الرقابه السريه ومحاية اسرا 13

 توعية املراة مبخاطر وأضرار التفكك االسري 14
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 يارتوعية املراة بواجباا الىت حتميها وحتمي اسرا من اال 15

 عرض أهم الصعوبات الىت تواجة املراة يف عصر احلديث 16

 توعية املشاركات باصول احلياة االسرية السليمة واصول التنشئة االجتماعية 17

 توعية السجينات بكيفة التاقلم من جمتمع حيترم فيه القانون وماله من حقوق وواجبات على افراده 18

 ة للزواج الشرعي يف االسالمتوعية احلضور باالسس الصحيح 19

 توعية املراة مبفهوم التواصل ومأمهية الذات 20

 متكني املشاركات من الوعي الكامل ملشكلة الضغط النفسي وخطوءا 21

 توعية املراة بتعريف الترابط االسري وأمهية يف حتقيق االمن لالسرة واتمع 22

 وسائل االعالم برؤية انتقائية واعيةزيادة وعي املراة يف كيفية التعامل مع  23

 تشجيع االم على مواصلة التعليم من خالل الدورات وورش العمل 24

 توضيح أثر االستقرار االسري على أمن اتمع 25

 استعراض بعض واجبات وحقوق الزوجة يف االسالم 26

 الزواج من نعم اهللا على عباده 27

 تهالتعريف بالطالق أسبابه وضرورا 28

 تشجيع املراة على االخنراط يف التعليم 29

 حق الزوجة على الزوج 30



 4

 التعريف بامهية االسرة ودورها يف اتمع  31

 توعية املراة مبفهوم الصداق يف االسالم 32

 مكانة املرأة قبل االسالم 33

 لسوقالنهوض بواقع املرأة يف جمال التدريب والتأهيل وربط التدريب مع حاجات ا 34

 توعية االسرة بأثر الترابط على حياة افرادها وانعكاسه على اتمع 35

 توعية املرأة بأمهية االسرة يف ظل املتغريات االجتماعية الراهنه  36

 تأثري الطالق على حياة املرأة 37

 توعية املرأة حبوقها الزوجية الىت منحها اياها االسالم 38

 ار االسرةتأثري الديون على استقر 39

 التوعية بضرورة الترابط االسري والتفاهم بني أفراد االسرة الواحدة 40

 توعية املرأة حبقوقها وواجباا يف جمال االحوال الشخصية 41

 توعية املراة بدور وسائل االعالم من احلد من اجلرمية والعنف يف اتمع 42

 ا يف محاية االسرة من االيارتعريف املرأة مبفهوم السعادة الزوجية وآثاره 43

 توعية املرأة باجلزء اخلاص ا يف القانون العقوبات 44

 تثقيف املرأة مبفهوم السعادة الزوجية 45
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 اقرار حق املرأة يف املساواة مع الرجل يف اكتساب جنسيتها او االحتفاظ ا او اعطائها لزوجها والبنائها 46

 بناء اسرة مترابطة  47

 الوقاية من اخلالفات والتشنجات بني الزوجني 48

 ابراز جهود املرأة اليت ميكن ان تساهم للنهوض يف اتمع 49

 االقالل من التفكك االسري والعمل على اختاذ اجراءات عملية للحد من االثار واالنعكاسات السلبية على اوضاع املراة يف خمتلف ااالت 50

  بالكمال او املثالية ولذا البد من حصول مشاكل بني االزواجاالنسان كائن اليتمتع 51

 بناء اسرة مترابطة متماسكه اجتماعيا 52

 بادره دف ملساعدة املرأة يف تطوير قدراا واحلصول على دخل بديل باالضافه ايل تعريفها بالقطاع اخلاص وتسويق منتجاا 53

 نشر الوعي الثقايف بني افراد االسرة 54

 العمل على تدعيم وحدة االسرة وتكاملها 55

 ضمان حق املرأة يف احواهلا الشخصية 56

 املساواة بني االم واالب يف النيابة الشريعه على االبناء 57

 تغيري املقتضيات اليت حتد من االهلية القانونية للمرأة لتصبح مساوية ألهلية الرجل القانونية 58

 ترام إشعار الزوج باحلب واالح 59

 بناء اسرة مترابطة ومستقرة 60

 بناء أسرة مسلمة مترابطة 61
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 بناء اسرة متماسكه ملبني احتياجام 62

 التقليل من التطليق واقرار املساواة بني املرأة والرجل يف الطالق 63

 الوعي بالذات وتطوير فهم الطلبة يف قرارت النصوص السنوية 64

 ة حىت يف املعارض اخلارجيةتشجيع االسرة يف املشارك 65

 توعية اتمع 66

 احلد من العنف ضد املرأة  67

 توعية املرأة العاملة 68

 التعريف بدور العنف ونتائجة السلبية على االم والطفل 69

 توعية عامة 70

 نشر الوعي بني فئات اتمع بأسباب اخلالفات الزوجية 71

 تعليم جامعي 72

 رأة يف اتمع تفعبل دور امل 73

 توفري فرص زواج مناسبة ومتكافئه للجنسني 74

 توعية افراد اتمع بأمهية الزواج 75

 اعادة تاهيل الزوجني باستخدام برامج علمية متخصصه وتعزيز الثقافه االسرية 76
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 2  األهداف الرئيسية الخاصة باتفاقية مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة-  

 يئة قانونية متكن املرأة من اخذ حقوقها يف اتمعاجياد ب 1

 التعريف على بنود االتفاقية 2

 التعريف على خماطر القروض وجهل املقترض بالعواقب 3

 اكتساب مهارات للتعامل مع املشكالت االسرية وتزويد املشاركات باخلربات لنجاح احلياة االسرية 4

 مشاريع االسر املنتجةمساندة النساء يف فتح مشاريع مثل  5

 تأهيل الشباب من اجلنسني لتأسيس أسر واعية ومستقرة 6

 املسامهة يف نشر الوعي االجتماعي وحل املشكالت االسرية 7

 تعديل اجتاهات الطالبات حنو مفاهيم سوق العمل واالقبال عليه 8

 ابراز القدرات الكامنة لدى الطالبات باعتبارها اهم مصادر النجاح 9

 تدريب املراة لتسري دفه العمل بصورة صحيحه 10

 حتقيق التواصل مع املؤسسات اتمعية االخرى لتحقيق االمن واالمان جلميع االطراف 11

 أثر التفكك االسري على االبناء 12

 التركيز على قوة شخصية املراة يف اختاذ القرار 13

 لىت تساعدهن على التركيز العقلي واحليايت ورفع املستوى الصحي هلنتعريف املشاركات على طرق والتقنيات العلمية ا 14
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 التعريف بكيفية االستخدام االمن لوسائل االعالم 15

 توعية االسرة إىل أن أمن اتمع يبدأ بأمنها 16

 اختيار الزوج والزوجة الصاحلني 17

 مسؤولية الزوج والزوجة 18

 حماربة ارتفاع غالء املهور 19

 كرمي االسالم للمراةت 20

 احلث على العودة اىل الترابط االسري الذي كان سابقا يف جمتمعتنا من خالل االسرة املمتدة 21

 توعية املرأة حبقوقها 22

 أمهية احلوار والنقاش يف حميط االسرة الواحدة 23

 تعريف اتمع بان االمن مسئولية اجلميع 24

 ة خاصة لعدم وقوعها من دائرة العقوباتنشر الثقافة القانونية للمرأ 25

 توعية املرأة حبقوقها وواجباا القانونية 26

 تعميق املودة والرمحة داخل االسرة 27

 تشجيعها على تطوير وصقل مهاا يف الفنون احلرفية وتواصل االنتاج 28

 توعية املرأة باالمور الزوجية 29

 االثار املترتبة على حاالت الطالق 30
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 توعية املرأة مبفاهيم السعادة ونشرها 31

 طاعة الزوج والتقرب اليه والتلطف معه 32

 احلد من السلوكيات املؤدية للمرأة 33

 احلد من الضغوط جتاه الزوجات 34

 التوعية اتمعية هلذه الفئة 35

 احلفاظ على احلياة الزوجية 36

 توعية اخلالفات الزوجية وآثارها املدمرة 37

 حتسني اوضاع االسرة االقتصادية 38

 تعزيز قيم التكافل واالمن والسالم االجتماعي 39

 التوعية القانونية بالتشريعات الىت تنظم العالقات االسرية وحقوق االفراد فيها 40

 3  األهداف الرئيسية الخاصة بمنع العنف ضد المرأة-  

 املواظفني وتقليل معدالت العنوسهاملسامهة يف زيادة حاالت الزواج الناجح بني  1

 توجية النصح واالرشاد لالزواج حلل املشكالت اليت تواجهم 2

 تعريف الطالبات بفرض العمل املتاحه امامهم مستقبال 3

 االرشاد االكادميي وحتديد وتوجية املسار الدراسي 4

 مساندة املراة يف أسرا ومحايتها من االيار 5
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 ى مواطن القصور يف األسرة وإصالحها ومواطن القوة إلذكائها وجتديدهاتسليط الضوء عل 6

 تأثريات االسرة واستقرارها على أمن اتمع 7

 محاية حق املرأة وواجبها يف االحوال الشخصية 8

 حتسني الوضع االجتماعي 9

 جتنب حدوث املشاكل بني الزوجني 10

 طرق عالج هذه السلوكيات 11

   

 يةـ الفرعفاـداأله  
 1  األهداف الفرعية الخاصة باألحوال الشخصية والخاصة بمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة-  

 التوعية القانونية للمرأة  1

 نشر التوعية حول االتفاقية 2

 تعريف املرأة حبقوقها من خالل القانون 3

 احلد من انتشار ظاهرة القروض بسبب املظاهر وخاصه بني الشباب 4

 تدريب كوادر نسائية ملمارسة االرشاد والتوجيه 5

 دمج املراة يف القطاع اخلاص 6

 حتقيق التواصل عرب اهلاتف أو الرسائل أو املقابالت الشخصية مع احملتاجني لال ستشاره 7
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 ابراز دور املؤسسات اتمعية يف يئة الشباب علميا وعمليا لاللتحاق بسوق العمل 8

 املهارات احلياتية اليومية الضرورية يف عصرنا احلايلتعليم بعض  9

 عرض جتارب قيادات ناجحات يف اتمع 10

 نشر الوعي بامهية متابعه االسره ليتحقق االمن جلميع افراد اتمع ومن مث تكوين جمتمع صاحل يرفع من شأن الوطن 11

 نشر الوعي االسري 12

 استعراض اثار الطالق يف اتمع 13

 تقدمي بعض املقترحات ملواجهة هذه الصعوبات 14

 املساعدة يف حل وعالج املشكالت واالضطرابات االسرية 15

 تعريف السجينات باجزاء القانون اخلاص  16

 استعراض املفاهيم اخلاطئة للزواج يف العصر احلايل وخصوصا يف جمتمعات الشباب 17

 االخرينالتعرف على مفهوم الذات والتواصل مع  18

 التدريب على كيفية التخلص من الضغط النفسي 19

 التاكيد على تعريف الترابط االسري وماهي االساليب املتبعه لتحقيقه ومن مث انعكاسه على امن االسره واتمع 20

 ختصيص برامج توعوية لوقف أثر االعالم املضاد على املراة  21

  أبنائهاتوطيع أثر تعليم على يف تعاملها مع 22

 حث املراة على اإلطالع واملتابعة للنشرات اليت تعي بأمور املرأة واألسرة 23
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 إلقاء الضوء على مكانة املراة يف االسالم 24

 الفحص الطيب قبل الزواج 25

 التوعية باالثار املترتبة على الطالق 26

 يف اتمعاملشاركة يف الندوات واحملاضرات الىت تزيد حصيلتها الثقافية  27

 حسن معاملة الزوجة 28

 التعريف حبقوق االباء على االبناء  29

 تعريف املرأة مباهلا وماعليها من حقوق مالية يف االسالم 30

 رفع شأن املرأة  31

 تدريب املشاركات على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى املهارات املالية والدارية والتقنية 32

 راة بواجبات االسرة جتاه اتمعتعريف امل 33

 عرض جتارب أسرية ناجحة يف اتمع باالضافه اىل جتارب افراد فشلوا بعد ان ختلوا عن االسرة 34

 تأثري الطالق على أفراد االسرة 35

 تنوير املرأة حبقوقها الزوجية  36

 دور الديون يف التفكك االسرى 37

 ستقرار االسريأنشطة ترفيهية للوصول اىل اال 38

 التعرف على القوانني اخلاصة باملرأة يف قانون االحوال الشخصية 39
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 حماولة التأثري يف وسائل االعالم للمشاركة يف محاية اتمع من العنف 40

 تزويد املرأة مبراجع تعرفها بقانون االحوال الشخصية الذي يكفل هلا حقوقها 41

 التعرف على حقوقها وواجباا 42

 التعرف على ماهلا من حقوق وماعليها من واجبات 43

 وضع قوانني حلماية املرأة من العنف والتحرش اجلنسي مع جترمي العنف ضد املرأة مبا فيه العنف الزوجي واالسري 44

 ضمان واحترام حقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل 45

 وضع برنامج يف اسلوب اختيار الزوج او الزوجه 46

 تنمية قدرات املرأة حبقوقها وواجباا يف االحوال الشخصية 47

 تنمية ثقافة املرأة وتوجيها اىل كل مايهمها يف حقوقها وواجباا يف االحوال الشخصية 48

 احترام حق الزوجه معنويا وماديا 49

 ضمان حق املرأة وتعريفها باالحواهلا الشخصية 50

 تحسني مواردها الذاتية وحتويلها من امراة معاله اىل امرأة منتجه تسهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةدعم املراة حمدود الدخل ل 51

 دور االعالم يف نشر وتعريف قضايا املرأة 52

 تطوير املستوى املعيشي واالجتماعي 53

 محاية املرأة احلامل وضمان احلق يف االمومه 54

 شرعيامحاية حق املرأة قانونيا و 55
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 احترام حقوق املرأة وواجباا يف االحوال الشخصية 56

 املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق واملسؤوليات 57

 تنمية قدرات املراة على مواجهة الواقع 58

 القضاء على املشاكل الزوجية 59

 احلقوق القانونية للمرأة بعد الطالق 60

 أمهية الزواج يف حتقيق السكينة واالستقرار 61

 حسن اخللق مع الزوجه 62

 تغري املقتضيات اليت حتد من االهليه القانونية للمرأة لتصبح مساوية الهلية الرجل القانونية 63

 نشر كتب ترفيه توعية 64

 تفعيل دورها يف اتمع 65

 اسباب العنف 66

 احلد من ظواهر بتعيق املرأة 67

 حتقيق الرضا الوظيفي 68

 كيفية حل هذه املشكلة 69

 التعريف باملسؤوليات امللقاه على عاتق الزوجية 70

 توعية املتزوجني واملقبلني على الزواج باخلالفات الزوجية وأسباا وطرق حلها 71
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 كليه خمتلفه 72

 تشجيع االسرة يف املشاركات اخلارجية 73

 زواج على التوافق القائم على حسن االختيارمساعدة املقبلني على ال 74

 مساعدة االزواج على حل خالفام وجتاوزها 75

 محاية االسرة من اضرار املمارسات السلبية 76

 2  األهداف الفرعية الخاصة بمنع العنف ضد المرأة-  

 مناهضة العنف واشكال التميز ضد املرأة 1

  بني الزوجني عرب التدريب واحملاضرات واملمارسات البسيطةحتقيق االستقرار والتوافق والتناغم 2

 صقل املواهب وتنمية االبداعات 3

  أمهية تكوين االسرة يف اتمع 4

 اجياد حلول لبعض املشاكل الناجتة عن الطالق 5

 تقوية شخصية املراة مبا يتناسب مع جمتمعها 6

 تدريبات رياضية  7

 عالم اهلادفتوجية املرأة للمشاركة باال 8

 وجوب النظر اىل اخلاطب واملخطوبة 9

 التوصية باملرأة 10



 16

 التعريف حبقوق االبناء على االباء 11

 صفات املرأة الصاحلة 12

 طباعة نشرة عن حقوق املراة يف االسالم وتوزيعها على مجيع الفئات 13

 نشر الوعي بقانون املرأة يف جمال االسرة 14

 لتنافسية مع املنتجات االخرى املماثلة يف السوق احملليه واخلليجيةزيادة قدرا ا 15

 وهرية يف احلياة االسريةاجلغري شاكل بالتغاضي عن بعض التفاصيل جتنب امل 16

 طرق عالج العنف ضد املرأة 17

 احترام املرأة  18

  الزوج والزوجهالتوعية الشرعية والقانونية للتشريعات الىت تنظم العباء الزوجية وحقوق 19

 تاكيد قيم االختيار والتوافق االجتماعي بني الزوج والزوجه عند الزواج 20

 تعزيز االمن والسالم االجتماعني 21

 3  أهداف فرعية متفرقة-  

 االستماع اىل مشكالت ومعاناة الزوجات وتقدمي النصح والدعم النفسي واالرشاد 1

 شرح العادات الغذائية الصحية 2

 تعليم االوالد سلوكيات جيده 3
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 ماهي مقترحاتك لتحسني الربنامح  

 تنظيم ورش عمل مصغره مقرونه بتجارب حملية واقلمية ودولية 1

 االستمرار بتنقيح املوسوعة 2

 االستمرار بعقد دورات تدربية مشاة 3

 زيادة عدد االفراد املتفرغني الجناح  الربنامج/فروع جلذب االفراد من البيئه البدويهتعميم املشروع على ال/الوصول اىل مناطق الدوله من اماره وخرى 4

 تعميم هذه اخلدمة على اجلهات واهليئات االجتماعية االخرى 5

 حباجه اىل مصادر رعاية ومتويل الستمرارية الربنامج 6

 التواصل مع املراكز التربوية واالسرية 7

 ربوية واالسريةالتواصل مع املراكز الت 8

 احلصول على متويل موارد لتفعيل االنشطة والدورات 9

 احلصول على مصادر متونية اخرى 10

 احلصول على متويل للربامج واالنشطة من مصادر اخرى 11

 احلصول على متويل الال نشطه اخلاصه باالسره واملرأة 12

 االستمراريه يف الربنامج 13

 ثر من مرةاستدامه الربنامج الك 14
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 استدامه الربنامج وتعميمه على مناطق خمتلفة من االمارة 15

 ان تكون الندوة شهرية لتفي باهدافها 16

 عمل مكان دائم لالستشارات 17

 اعداد استبانة توزع على شرائح خمتلفه يف اتمع امعرفة الصعوبات الىت تواجه املراة 18

 عمل زيارات دورية هلن 19

 رامج وخطط دورية ختدم موضوع الزواج اعداد ب 20

 /فتح مكتب استشارات صحية ونفسية خاصه باملرأة/عقد دورات يف الربجمة اللغوية  21

 عقد برامج صحية تدربية غذائية ونفسية سلوكية لتامني الصحه اجلسمية والنفسية للمرأة 22

 اقامة الربنامج بصورة دورية 23

 زيادة نسبة التمويل/املشاركة يف املؤمترات االعالمية على مستوى الدولة/ طات الفضائية احملليةتسجيل برامج توعية يف احمل 24

  استضافة شخصيات ناجحة تبني دور االم يف حيام-تسجيل حلقات إذاعية مع أمهات متعلمات وتوضيح أثرهن على نشاة االبناء 25

  زيادة عدد النسخ وتوزيع أكرب قدر ممكن-  فتح باب املشاركة ملن يريد طرح موضوع يف النشرة-عمل نشرات دورية توعوية خاصة باالسرة واتمع  26

  زيادة التغطية االعالمية-ان يكون دوريا 27

 أن يكون دوريا 28

 ختصيص ميزانية أكرب/ أن يكون دوريا 29

 أن يكون دوريا 30
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 أن يكون دوريا 31

 توزيع نشرات ختص املوضوع نفسه 32

 زيارات ميدانية للمناطق البعيده لتطوير املرأة/ زيادة الفتره الزمنية/ عقد دورات اكادميية ومهنية ختصر املاة وتعمل على تطورءها  33

 توزيع نشرات اوامساء كتب ليتم االستفادة منها/ اقامة ندوة ليتم االستفادة من عده حماضرين 34

 /اطات خمتلفة على مدى فترة زمنية اطولاالستمراية يف طرح املوضوع يف صورة نش 35

 دعوة املؤسسات احلكومية واخلاصة للمشاركة يف االنشطة وتقدمي هدايا لالسر الناجحه يف اتمع 36

 االستعانة بأصحاب االختصاص القانوين ونفسي/ ختصيص ميزانية أكرب  37

 كتابة توصيات بعد عقد الندوة وجتمعيها ورفعها لذوي الشأن/ يع المهيتهااستدامة مثل هذه املواض/ تفعيل دور االعالم يف قضية الديون 38

 املتابعة امليدانية/ زيادة امليزانية املخصصة للحملة الدعائية/توفري االخصائني املعنني يف هذا املوضوع/ توفري االمكانيات لالستضافة مدة أطول 39

 وة وزمن اخرلعمل استشارات أسرية وقانونية للنساء املتواجداتحتديد زمن الند/ امكانية عمل استشارات قانونية 40

 دعم الربامج االذاعية اخلاصة باالسرة 41

 البد من البحث عن شركات لتمويل هذه الربامج االذاعية 42

 معوا ليتم االستفادة من آرائهم يف تطوير الربنامجتوزيع استبانات على شرائح خمتلفة من الناس من الذين است/متويل الربنامج لتعم الفائده على افراد اتمع 43

 متويل الربامج االذاعية ليتحقق هلا االستمرارية 44

 استدامة الربنامج 45

 استدامة الربنامج ماله مناثر طيب على اتمع 46
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 عمل هذه احملاضرة يف مناطق خمتلفة 47

 حضار مجهور يف الربنامج ليتم املناقشة واالستفادة اكثر من اخلربات املتاحها/عمل هذه احللقات مباشرة ليتم التعامل مع اجلمهور 48

 دعم الربامج التوعوية واحملاضرات الثقافية واالسرية الىت دف اىل استقرار االسر 49

 توزيع كتيبات خاصة بالزواج/استدامة الربنامج 50

 تعميم الربنامج على مناطق خمتلفه من االماره 51

 دور االعالمي يف نشر الوعي االسري جتاه املرأة/تعاون اجلهات االخرى مع املركز/ة عدد االستشارينزياد 52

 استمرار الربنامج بشكل دوري 53

 استمرارية الربنامج بشكل دوري 54

 استمرارية النشاط بشكل دوري وعلى نطاق واسع 55

 أة وتعريفها حبقوقها الشخصية والضمان االجتماعي ومشاركتها يف التنمية االجتماعيةتنظيم اكرب عدد من الدورات التدربية لرفع مستوى املر 56

 تنظيم الربنامج بشكل دوري وعلى نطاق أوسع 57

 تكرار النشاط بشكل دوري 58

 تكرار الربنامج على نطاق أوسع 59

 استمرارية املشروع واتاحة الفرصه ألكرب شرحيه 60

 شر قضايا املرأة بشكل أوسعتفعيل دور االعالم يف ن 61

 استمرارية النشاط على نطاق واسع 62



 21

 تكرار الربنامج على نطاق أوسع وشرحيه اكرب 63

 استمرارية الربنامج بشكل دوري 64

 تكرار الربنامج على نطاق أوسع  65

 استمرارية الربنامج بشكل دوري 66

 استمرارية الربنامج بشكل دوري 67

 نامج على نطاق أوسعاستمرارية الرب 68

 استمرارية النشاط بشكل دوري وعلى شرحية أكرب 69

 استمرارية النشاط مع تنظيم اكرب عدد من احملاضرات على نطاق أوسع 70

  مساندة اجلهات املختلفة احلكومية والغري حكومية لالنشطة - الدعم والتنسيق مع اجلهات االعالمية 71

  مشاركة جهات خمتلفة مسانده للمشروع-  للحدثالدعم والتغطية االعالمية 72

  الدعم من قبل اجلهات االعالمية-مساندة اجلهات املختلفه اليت ختدم املوضوع 73

  مشاركة جهات خمتلفه ختدم املشروع-تغطية اعالمية للحدث 74

  الدعم والتغطية االعالمية للحدث-مساندة ومشاركة جهات خمتلفة للنشاط  75

 عدد احملاضرات الدينية الىت ختتص بشؤون املرأةزيادة  76

 زيادة الفترة الزمنية 77

  الرتول اىل امليدان يف احملاكم-وجود دراسه ميدانية للوصول اىل ارقام واحصائيات  78
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 انشاء مؤسسات تنمية اسرية 79

 وجود مجعية نسائية يف الفجريه 80

 اجياد معرض دائم لالسر املنتجة 81

 ل نسبة املستحقني للمساعدة االجتماعية باجياد فرص للعمل واقامة مشاريع تدعيم فيها مراكز التنمية االجتماعيةتقلي 82

 تعديل النصوص الىت التتماش مع الواقع احلايل- اصدار الئحة تنفذية للقانون -حتديث نصوص القانون  83

 دينيةختصيص برامج دورية لتعريف املراة بواجباا وحقوقها ال 84

 تطوير قانون اخلدمة املدنية 85

 ان يعم الربامج شرائح من كافة الدولة 86

 طرح الربنامج يف جهات خمتلفة من احلكومة 87

 طرح الربنامج بشكل دوري 88

 دعم اكرب من قبل احلكومة 89

 ختصيص جزء توعوي يف املناهج الدراسية واملناهج اجلامعية 90

 خول يف خمتلف جوانب احلياة العلميةتشجيع املراة يف الد 91

 حتسني طريقة التعامل بني االزواج من خالل التوعية 92

 مشاركة املرأة بصفتها املختلفة يف اتمع سواء كانت أم وزوجة وعامله 93

 التواصل االسري واجياد وسائل وطرق لتحسني التواصل 94
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  توضيح دور املراة يف اختيار شريك حياا-لعريب نشر التوعية يف مواضيع الزواج يف دول الوطن ا 95

 نشر الوعي لبيان خطورة االمراض الناجتة عن زواج االقرباء ودور الفحص الطيب يف تقليل هذه اخلطورة 96

 حماور جديده يف الصحه والعنف ضد املرأة-  تنظيم دورات وورش عمل - ختصص مزانية-ان يكون سنويا 97

  ومناهضة العنف والتميز ضدهاتفعيل دور املرأة 98

 ان يتحول املشروع من كونه ختصصا فرعيا اىل ختصص كامل 99

  استخالص قيادات نسائية لتنفيذ املشروع-عمل دوريات تدربية تطبيقة  100

 تشجيع املراة لدخول جماالت جديده يف احلياة العملية 101

 املعرض كان على وضع ممتاز 102

 ائية قيادية لالقتاداابراز شخصية نس 103

 ربط فكرة التوافق من الناحية الشرعية بالناحية القانونية/توضيح فكرة التوافق من خالل الندوات واالنشطة التوعوية 104

 وضع قواعد رئسية لضمان حقوق كبار السن من قبل اجلهات املختصة 105

 يةربط عمل املرأة بالنواحي الدينية والقانونية واالخالق 106

 التعاون مع اجلهات املختصة لتوعية اتمع بشأن موضوع الطالق 107

 ذكر اجيابيات الىت حققها الفحص الطيب قبل الزواج/التوعية املستمره المهية موضوع الفحص الطيب قبل الزواج 108

 شخصيةتوعية اتمع حبقوق املسن ودوره يف اتمع وضمان حقوقه من خالل موضوع االحوال ال 109

 تشجيع املراة لدخول يف اال العمل والضمان االجتماعي 110
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 وضع برنامج ومشروع متكامل يتضمن العديد من االنشطة والورش لتحقيق افضل النتائج يف موضوع التكافؤ بني الزوجني 111

 تفعيل دور املرأة واملشاركة معها يف فعاليات تعنيها 112

 من خالل مناقشة ونشر نتائجهاالهتمام ذا املشروع  113

 اجياد وسائل حلل املشكالت االسريه ومناقشتها 114

 ان تضاعف امليزانية للصرف على انشطة الربنامج/ان يوسع املشروع يكون اقليما 115

 وضع برنامج ومشروع يتضمن حماضرات وانشطة توعويه ملناهضة اشكال العنف والتميز 116

  من خالل احملاضرات واالنشطة الفعالةالنهوض حلقوق االبناء 117

 ضرورة التوعية املستمره للحد من هذه الظواهر/ضرورة ان يكون هذا مشروعا مستدميا 118

 نشر الوعي من خالل نشر خمتلف أنواع املقاالت املتعلقة باملرأة 119

 االهتمام بشؤون املرأة يف احلياة االسرية 120

 فها بقانون االحوال الشخصية االمارايت اجلديد واحلقوق الىت كفلهااقامة ندوات للمرأة لتعري 121

 القانون هلا الن القانون الزال جديد وحيتاج اىل توعيه املواطنني به 122

 اقامة ندوات لتوعية الرجل واملرأة مبخطورة الطالق الن االحصائيات يف الوطن العريب ودول جملس التعاون 123

 هديد خميفه لذلك البد يف شرح ابعاد هذه الظاهره املنتشره يف جمتمعاتنااخلليجي واجه الت 124

 القانون حباجه اىل دراسه وبيان ماله وماعليه الن الدراسه الىت قمت ا كانت خاصه لبعض املواد القانونية 125

 االهتمام بشؤون املرأة الزوجيه ومشاركتها يف احلياة 126
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 ل وضع برنامج متكامل تثقيفيابراز دور املرأة من خال 127

 االهتمام بشؤن املرأة ومساعدا يف ختطي املشكالت 128

 االهتمام مشاكل املراة وطرحها واجياد احللول هلا 129

 مساندة املرأة يف امورها االسريه 130

 االهتمام مبكانة املرأة كزوجه والتعامل معها بامناط خمتلفه 131

 وال الشخصية ومناقشتهااالهتمام بقضايا االح 132

 متابعه مثل هذه النشاط وتكراره بني فتره وأخرى 133

 مزيد من الدراسة والتطوير 134

  مساندة ومشاركة اجلهات املختلفة لتخدم املوضوع-الدعم والتغطية االعالمية من قبل اجلهات املختصة 135

 تشجيع السيدات املشاركات دايا قيمة 136
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  اسم الجهة المنفذة واسم البرنامج: أوالً

 اسم البرنامجاسم الجمعية  
 )لك سيديت(برنامج اذاعي اذاعة الفجريه 1

 بناء قدرات املرشحات النتخابات الس الوطين االحتادي االحتاد النسائي العام 2

  ادية لدولة االماراتاملوسوعه التشرعيه حلقوق املرأة يف التشرعات االحت االحتاد النسائي العام 3

 دورة تدربية حول اتفاقية السيداو االحتاد النسائي العام 4

 حماضرة تثقفية حول قانون االحوال الشخصية االحتاد النسائي العام 5

 )تدريب(اعريف حقوقك احلضانه  االحتاد النسائي العام 6

 اعريف حقوقك النفقه  االحتاد النسائي العام 7

 ندوة متكني املرأة يف الربملان ائي العاماالحتاد النس 8

 حلقه نقاشية حول قانون االحوال الشخصية االحتاد النسائي العام 9

 )حنو فضاء اعالمي متفاعل(منتدى املرأة واالعالم  االحتاد النسائي العام 10

 ة سيداوحماضرة تعريفية ملوظفات االحتاد النسائي العام عن اتفاقي االحتاد النسائي العام 11

 حماضرة تثقفية حول قانون االحوال الشخصية االحتاد النسائي العام 12

 )مصيدة القروض والديون وآثارها على استقرار االسرة واتمع( ملتقى املراة واتمع  االحتاد النسائي العام 13

 دورة تأسيس يف االرشاد والتوجيه االسري االحتاد النسائي العام 14

 )استهالك رشيد جمتمع آمن( ندوة حول محاية املستهلك  د النسائي العاماالحتا 15

 )اعداد سيدات أعمال املستقبل( حلقه نقاشية حول  االحتاد النسائي العام 16

 دوره حول قانون التقاعد واملعاشات االحتاد النسائي العام 17

 نيهدورة تدربية حول قانون اخلدمة املد االحتاد النسائي العام 18

 حلقه نقاشية يف ضوء قانون االحوال الشخصية لدولة االمارات االحتاد النسائي العام 19

 مكتب الرؤية االحتاد النسائي العام 20

 مكتب التوجية االسرى االحتاد النسائي العام 21

 القانون الدويل االنساين )الفجريه(اهلالل االمحر 22

 )مع االمناط املختلفة من االزواج والزوجاتكيفية التعامل (ندوة برنامج وطين 23

 )القيادة باحلب واالدارة بفطرة االمومة(ندوة برنامج وطين 24
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 )الطريق اىل العالقات االسرية الفعالة(ندوة برنامج وطين 25

 )تأثري املاء يف حل املشاكل االسرية(ندوة برنامج وطين 26

 )ام السلطة لالبناء على البنات يف اخلطبة والزواجالتعسف يف استخد(حماضرة  جامعة االمارات 27

 )امهية الفحوصات الطبية لكل من اخلاطبني وطريقة توعية بواسطة املاذون الشرعي(حماضرة جامعة االمارات 28

 اسبوع الزواج التوعوي جامعة االمارات 29

 )موقف دولة االمارات منهااتفاقية مناهضة مجيع اشكال التميز ضد املرأة و(ندوة جامعة االمارات 30

 )املرأة والثقافة( ختصص فرعي  جامعة االمارات 31

 )رسائل اىل املراة(حماضرة جامعة االمارات 32

 )التوافق من الناحية الشرعية(مشروع  جامعة االمارات 33

 )عجائزليساهن ذهب(حماضرة جامعة االمارات 34

 )هوم االسالمعمل املرأة يف مف(حماضرة جامعة االمارات 35

 )الطالق أسبابه واثارة وطرق عالجه(ندوة جامعة االمارات 36

 )أمهية الفحص الطيب قبل الزواج شرعا وقانونيا(ندوة جامعة االمارات 37

 )يف بينا مسن(حماضره جامعة االمارات 38

 )التكافؤ بني الزوجني(ندوة جامعة االمارات 39

 الندوة العائلي جامعة االمارات 40

 )االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التميز ضد املرأة بني النظرية والتطبيق(حبث جامعة االمارات 41

 )قانون مكافحه جرائم االجتار بالبشر(ندوة جامعة االمارات 42

 )النسب الصحيح يف اثبات احلقوق االوالد(حبث جامعة االمارات 43

 روطهالزواج اركانه وش جامعة الشارقه 44

 الطالق واقسامه واالحكام املتعلقه به جامعة الشارقه 45

 االجتاهات الفقهية والقضائية لقانون االحوال الشخصية االمارايت اجلديد  جامعة الشارقه 46

 برامج تعليمية جامعة الشارقه 47

  جريدة االحتاد- العنف االسري  جريدة االحتاد 48

 اركة املرأة االمارتية يف احلياة الثقافيةمقالة تصاعد مش جريدة اخلليج 49

 )التغرييف حياة املرأة االماراتية(مقال الشيخه لبىن القامسي  جريدة الشرق االوسط 50

 النشاط السنوي مجعية اللغه واالتصال 51

 العنف وانعكاساته على صحة االم والطفل  العني-مجعية النهضة الظبيانية  52

 )نصف القمر( الزواج الناجح  ئية مجعية النهضة النسا 53

 مشروع االسر املنتجه مجعية النهضة النسائية  54

 برنامج رباط املودة مشروع توفري  فرص زواج مناسب ومتكافئ )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  55

 )والزوجهدور االسرة يف تاكيد معاير اختيار الزوج (ندوة )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  56

 مشروع بيت السكينة للالستشارات االسرية )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  57
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 االسبوع الثقايف حنو مشاركة فعالة يف جمال العمل التطوعي اللعمل والضمان االجتماعي )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  58

 اهرة الطالق يف دولة االماراتحماضرة حول ظ )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  59

 خدمة اخلط الساخن لال ستشارات االسرية والتربوية مجعية توعية ورعاية االحداث 60

 تعلم مهاريت القرأة والكتابة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  61

 )القيادة الواعده( دورة تدربية  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  62

 ندوة الرقابة االسريه وآثارها يف حتقيق الوقايه وأمن السر ومحاية اتمع )رأس اخليمة( رأة مجعية ضة امل 63

 ندوة التفكك االسري واثره على الفرد واتمع )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  64

 الطالق واخلالفات الزوجية )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  65

 ) التحديات الىت تواجه املراة يف العصر احلديث(حماضره  )س اخليمةرأ( مجعية ضة املرأة  66

 ندوة شرح االهداف والطموحات الىت حتقق للمرأة واالسرة والطفل )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  67

 زيارة توعوية اىل سجن النساء )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  68

 ندوة أثر الزواج يف تكوين اتمع الصاحل )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  69

 ورشة عمل التواصل ومفهوم الذات )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  70

 ندوة أثر الضغوط النفسية من صحة املرأة وعالقتها االجتماعية )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  71

 ية حتقيق أمن االسرهالترابط االسري وامه )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  72

 )االعالم/ أثر وسائل االعالم احلديثة يف املرأة( ندوة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  73

 العمل/ حلقة إذاعية حول أثر تعليم االم على االبناء )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  74

 االحوال الشخصية/ آمن جمتمع - نشرة أسرة مستقرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  75

 حماضرة حقوق الزوجات يف اإلسالم )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  76

 )حكم االسالم يف اخلطبة والزواج(حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  77

 )أبغض احلالل عند اهللا الطالق(حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  78

 )تطور دور املرأة التعليمي والثقايف يف جمتمع االمارات( حماضرة )رأس اخليمة ( مجعية ضة املرأة 79

 )املرأة ماهلا وماعليها من حقوق باالسالم( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  80

 )حقوق وواجبات االسرة( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  81

 )صداق الزوجية يف راي االسالم( حماضرة  )يمةرأس اخل( مجعية ضة املرأة  82

 )املرأة صورا بني احلاضر واملستقبل( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  83

 )العمل والضمان االجتماعي/كيف أطور نفسي ( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  84

 )ة االسره يف اتمعأمهي( حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  85

 ندوة يف جمال االسرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  86

 )الطالق أسبابة واثارة على اتمع( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  87

 )احلقوق الزوجية يف االسالم( حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  88

 )أثر الديون على احلياة العائلية( ندوة )خليمةرأس ا( مجعية ضة املرأة  89

 الفحص الطيب قبل الزواج) أسرة سعيدة يف جمتمع آمن( ندوة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  90
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 )قانون االحوال الشخصية يف االمارات(ندوة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  91

 ) الزواج واملهور الشرعيه(حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  92

 )السعادة الزوجية(برنامج )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  93

 املرأة يف االعمال القانونيه )العني(دائرة البلديات والزراعه 94

 ارشاد واصالح اخلالفات الزوجية وديا التوجية االسري/دائرة القضاء الشرعي 95

 اثبات احلقوق الصحاا سريالتوجية اال/دائرة القضاء الشرعي 96

 اثبات حاالت الطالق بشىت انواعها التوجية االسري/دائرة القضاء الشرعي 97

 شرح قانون اخلدمه املدنية لالماره )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 98

 ندوة التحول يف ادارة وتنمية املوارد البشرية )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 99

 )واجبات املرأة وحقوقها يف رمضان(ندوة )الفجريه(املوارد البشريةدائرة 100

 )املخالفات والتجاوزات االدراية(برنامج تدرييب )الفجريه(دائرة املوارد البشرية101

 )تعزيز دور القيادات النسائية الوظيفيه(مؤمتر )الفجريه(دائرة املوارد البشرية102

 )مهارات صياغة النظم واللوائح القانونية(برنامج تدرييب )هالفجري(دائرة املوارد البشرية103

 )التقاعد املبكر وكيفية ضم املدد السابقة(ندوة )الفجريه(دائرة املوارد البشرية104

 عيةشرح القانون االحتادي واخلاص بالتامني االجتماعي لدى هيئة املعاشات والتأمينات االجتما )الفجريه(دائرة املوارد البشرية105

 )مشاكل وحلول- االسرة- صبحكم اهللا باخلري( برنامج اذاعي دائرة حماكم رأس اخليمة106

 )أسريت(برنامج اذاعي  دائرة حماكم رأس اخليمة107

 )قصص من الواقع(برامج اذاعي  دائرة حماكم رأس اخليمة108

 )فتاوي(برنامج اذاعي  دائرة حماكم رأس اخليمة109

 )أسريت(حماضرة أس اخليمةدائرة حماكم ر110

 االمور االسرية )سيده تقوم بتقدمي برامج موجه للمراة(شيخه حممد111

 )تنمية الذات(برنامج تدربيي )سيده تقوم بتقدمي برامج موجه للمراة(شيخه حممد112

 دورة التفاوض وفن االنتاج غرفة جتارة وصناعة ابوظيب113

 ون الوكاالت التجارية يف االلفيةقان غرفة جتارة وصناعة ابوظيب114

 دورة املعامالت االلكترونية غرفة جتارة وصناعة ابوظيب115

 دوريات وبرشورات ونشرات توعوية غرفة جتارة وصناعة ابوظيب116

 جملة اقتصاد الوطين الزوايه القانونية غرفة جتارة وصناعة ابوظيب117

 )مارات رجال يدعمون مرشحات ومحالت غري مألوفهانتخابات اال(نشر موضوع قناة العربية118

 اسبوع الزواج )جامعة االمارات(كلية الشريعه والقانون119

 الذوفيات يف البيوت )سيده تقوم بتقدمي برامج موجه للمرأة(ماجده الفارس120

 جملس ديب الثقايف جملس ديب الثقايف121

 ) الصغريهرائدات االعمال(برنامج جملس سيدات ابوظيب122

 خطيب األمة مدرسة النخبة النموذجية للبنني123
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 برنامج التاجر الصغري مدرسة آمنة بنت وهب124

 مركز آمنة لتطوير وتنمية الذات مدرسة آمنة بنت وهب125

 حقوق املرأة يف االسالم )العني(مركز االستقامه لتحفيظ القرآن الكرمي126

 احترام الذات االنسانية حسن التعامل مع اخلدم )العني(رآن الكرميمركز االستقامه لتحفيظ الق127

 مسؤولية املرأة بني الدين والدنيا )العني(مركز االستقامه لتحفيظ القرآن الكرمي128

 ادارة الضمان االجتماعي )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية 129

 )ملرأة جتاه اتمعواجب ا(حماضره )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية130

 فن التعامل بني الزوجني )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية131

 معرض اسر منتجه )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية132

 معرض متجول لالسر املنتجه )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية133

 )ا وال طفالالتبخسوا أم(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية134

 )السر الدفني يف العالقات الزوجية(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية135

 )جتنب اثار املشاكل واخلالفات الزوجية(نشرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية136

 )اساليب االم الناجحه(دورة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية137

 )التفكك االسري(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية138

 )نصائح حياتك الزوجية اكثر متعه(نشرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية139

 )اسس السعادة الزوجيه( حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية140

 )ع االسر املنتجهاسبو(مشروع )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية141

 )دور االعالم يف خدمة قضايا املرأة(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية142

 )العمل اخلريي النسائي(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية143

 )احلياة الزوجيه(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية144

 )الزوجه واالبناء ضحايا الطالق(نشرة )رأس اخليمة(ةمركز التنمية االجتماعي145

 )االسالم والتعدد(نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية146

 )كيف تكسبني زوجك( نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية147

 )اراتالترابط االسري يف جمتمع االم( حماضرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية148

 )مواقف أسرية( دورة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية149

 )املشاكل الزوجية( نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية150

 )ظاهرة الطالق وأسباا(نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية151

 )ناء البيت السعيدأسباب ب(نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية152

 )حقوق الزوجني(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية153

 )التقليل من نسبة الطالق واهلجران يف جمتمعنا اخلليجي(حماضره )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية154

 استشاره زوجيه مركز التواصل للتدريب واالستشارات155

 دورة اسس الزواج الناجح ب واالستشاراتمركز التواصل للتدري156
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 استشارات اسريه مركز التواصل للتدريب واالستشارات157

 كيف تتعامل مع الطفل املزعج )العني(مركز الدعم االجتماعي158

 العصبية بني الزوجني وطرق التعامل معها )العني(مركز الدعم االجتماعي159

 عنف ضد املرأة االسباب وطرق العالجال )العني(مركز الدعم االجتماعي160

 أساسيات الزواج الناجح يف العني )العني(مركز الدعم االجتماعي161

 حماضرة اخلالفات الزوجية أسباا آثارها )العني(مركز الدعم االجتماعي162

 تربية االبناء بني املعوقات ووسائل االصالح(مقال )العني(مركز الدعم االجتماعي163

 ظاهرة العنوسة  )العني(ركز الدعم االجتماعيم164

 متتع حبياتك الزوجية )العني(مركز الدعم االجتماعي165

 استقرار االسرة واثره يف استقرار اتمع )العني(مركز الدعم االجتماعي166

 العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي167

 سريالعنف اال )العني(مركز الدعم االجتماعي168

 العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي169

 بر الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي170

 زيارة اىل دار املسنني )العني(مركز الدعم االجتماعي171

 امهية االسرة )العني(مركز الدعم االجتماعي172

 مهنيت بني الواقع والطموح )العني(مركز الدعم االجتماعي173

 كيفية التعامل مع املسن )العني(مركز الدعم االجتماعي174

 اثر اخلالفات الزوجية على االبناء يف التحصيل العلمي )العني(مركز الدعم االجتماعي175

 الترابط االسري وامهية حتقيق أمن االسره واتمع )العني(مركز الدعم االجتماعي176

 ات التقنية احلديثه واثرها على امن االسرةمؤثر )العني(مركز الدعم االجتماعي177

 ملتقى االمهات )العني(مركز الدعم االجتماعي178

 كيف نعلم أبنائنا أن يربوا أبائهم وأمهام )العني(مركز الدعم االجتماعي179

 الترابط االسري وامهيته يف حتقيق أمن األسرة واتمع )العني(مركز الدعم االجتماعي180

 حقوق االنسان )العني(ز الدعم االجتماعيمرك181

 مؤثؤات التقنية احلديثة واثارها على أمن االسرة وطرق الوقاية منها )العني(مركز الدعم االجتماعي182

 واجب االبناء حنو االباء )العني(مركز الدعم االجتماعي183

 العنف والعدوان )العني(مركز الدعم االجتماعي184

 العنف االسري )العني(االجتماعيمركز الدعم 185

 توعية كيفية التعامل مع االطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي186
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 تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي للضحايا اجلرائم )العني(مركز الدعم االجتماعي187

 دليل ارشادي حلياة زوجية سعيدة وآمنة )العني(مركز الدعم االجتماعي188

 العنف واالمهال االسري لالطفال )العني(م االجتماعيمركز الدع189

 اشكال العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي190

 اثر اخلالفات الزوجية على االبناء  )العني(مركز الدعم االجتماعي191

 )العنف االسري اسبابه ودوافعه(مقال )العني(مركز الدعم االجتماعي192

 العنف وانعكاساته السلبية على صحة االم والطفل )العني(ماعيمركز الدعم االجت193

)بني امل اخلالفات الزوجية وامل الزواج السعيد(تنظيم محلة توعية حول مشكلة االخالفات الزوجية حتت شعار )العني(مركز الدعم االجتماعي194

 كيف نتعامل مع املسن )العني(مركز الدعم االجتماعي195

 ظاهرة هروب الفتيات )العني(م االجتماعيمركز الدع196

 الدليل االرشادي لدور مركز الدعم ازاء املفرج عنهم )العني(مركز الدعم االجتماعي197

 املشكالت الزوجية واثرها النفسي على االبناء )العني(مركز الدعم االجتماعي198

 مهارات حل اخلالفات الزوجية )العني(مركز الدعم االجتماعي199

 العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي200

 )دور مركز الدعم يف معاجلة مشكلة العنف ضد املرأة(حتقيق صحفي )العني(مركز الدعم االجتماعي201

 رعاية اليتيم واجر كفالته )العني(مركز الدعم االجتماعي202

 يحتقيق حول ظاهرة العنف االسر )العني(مركز الدعم االجتماعي203

 امهية وقية املسنني يف حياتنا )العني(مركز الدعم االجتماعي204

 اسرة ممتاسكة تنتج اطفال مبدعني )العني(مركز الدعم االجتماعي205

 العنف ضد النساء واالطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي206

 انشغال الوالديناالمن االسري يف ظل التفكك االجتماعي و )العني(مركز الدعم االجتماعي207

 تنمية الذات )العني(مركز الدعم االجتماعي208

 مراقبة االبناء )العني(مركز الدعم االجتماعي209

 يوم اليتيم العاملي )العني(مركز الدعم االجتماعي210

 العنف وانعكاساته السلبية على صحة االم والطفل )العني(مركز الدعم االجتماعي211

 بر الوالدين )العني(الجتماعيمركز الدعم ا212

 كيف حتدد هدفك يف احلياة )العني(مركز الدعم االجتماعي213

 بر الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي214

 يوم االسرة العاملي )العني(مركز الدعم االجتماعي215

 امللتقى االول العضاء جملس االمهات  )العني(مركز الدعم االجتماعي216
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 االرشاد والتوجية االسري )العني(ركز الدعم االجتماعيم217

 معرض امهية االسرة السعيدة )العني(مركز الدعم االجتماعي218

 اخلالفات الزوجيه واسبابه وطرق عالجها )العني(مركز الدعم االجتماعي219

 اشكال العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي220

 العنف ضد النساء واالطفال )العني(يمركز الدعم االجتماع221

 مهارات اسرية حانية )العني(مركز الدعم االجتماعي222

 كيف تكسبني شريك حياتك )العني(مركز الدعم االجتماعي223

 العنف ضد املرأة  )العني(مركز الدعم االجتماعي224

 هروب الفتيات االسباب والعالج )العني(مركز الدعم االجتماعي225

 مهارات حل اخلالفات الزوجية )العني(مركز الدعم االجتماعي226

 العصبية بني الزوجني وطرق التعامل معها )العني(مركز الدعم االجتماعي227

 دور الترابط االسري يف محاية ابناءنا من االحنرافات )العني(مركز الدعم االجتماعي228

 يوم املسنني )العني(مركز الدعم االجتماعي229

 تأهيل املرشيدين املصلحني السر بني مركز النهضه لالستشارات والتدريب230

 املراة العاملة والرضى الوظيفي  العني- مركز حممد بن خالد 231

 )تأهليه للمقبالت على الزواج(دورة  العني- مركز حممد بن خالد 232

 اخلالفات الزوجيه والعائلية  العني- مركز حممد بن خالد 233

 )التثقيف االسري(برنامج  العني- مركز حممد بن خالد 234

 كيف تكوىن املرأة ناجحه وسعيده  العني- مركز حممد بن خالد 235

 )كيف تكسبني شريك حياتك(حماضره  العني- مركز حممد بن خالد 236

 زوجي ال يكفي ان احبك  العني- مركز حممد بن خالد 237

 عقبات يف طريق السعادة الزوجيه  العني- مركز حممد بن خالد 238

 )فقه االحوال الشخصية(حماضره  العني- مركز حممد بن خالد 239

 )العنف االسري اول الطريق الحنراف االبناء(حماضره منطقة العني التعلمية240

 )االمارت استعدت اول جتربة انتخابية حمدودة( نشر مقال منظمة غاندي حلقوق االنسان241

 زواج على مقاعد الدراسة الثانوية ة البيان للصحافة والنشرمؤسس242

 )قرينة رئيس الدولة عضوء بالربملان ووزيره قريبا(نشر موضوع  مؤسسة البيان للصحافة والنشر243

 املرحلة املقبلة تشهد دورا أكربللمراة العربية العاملة يف التنمية الشاملة مؤسسة البيان للصحافة والنشر244

 املرأة يف الطريق إىل الس الوطين مؤسسة البيان للصحافة والنشر245

 ثالث نساء حاكمات مؤسسة البيان للصحافة والنشر246

 من اجل اسرة خالية من العنف مؤسسة البيان للصحافة والنشر247

 اشكال العنف ضد املرأة مؤسسة البيان للصحافة والنشر248
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 جهة ويعزى سبب 274يوضح الجدول السابق الجهات المنفذة التي قامت بنشر الوعي القانوني وهي متكررة بلغ عددها *  
  .ات أنها مارست أآثر من نشاط ومشروع في التوعيةتعدد الجه

  

  

 مواطنات يبحثن عن حقوقهن النشرمؤسسة البيان للصحافة و249

 زواج املواطنات مؤسسة البيان للصحافة والنشر250

 مسامهة املرأة املواطنه يف العمل شهد منوا سنويا يفوق الذكور مؤسسة البيان للصحافة والنشر251

 بنت االمارات وجملس الوزارء مؤسسة البيان للصحافة والنشر252

 )اعداد القيادات النسائية يف االمارات(ندوة والنشرمؤسسة البيان للصحافة 253

 االنتخابات هل ستنجح املرأة فيها مؤسسة البيان للصحافة والنشر254

 املرأة والعنف االسري مؤسسة البيان للصحافة والنشر255

 مواطنات وكيالت نيابه قريبا ويطمحن للوصول للقضاء مؤسسة البيان للصحافة والنشر256

 أرامل ومطلقات ومسؤليات مؤرقه سسة البيان للصحافة والنشرمؤ257

 املرأة يف االسالم مؤسسة البيان للصحافة والنشر258

 تشجيع مشاركة اوسع للمرأة يف التنمية السياسيه كوا االجدر بطرح قضاياها مؤسسة البيان للصحافة والنشر259

 ه حره يف التصرف يف اقواهلا عند اجلمهور الفقهاء خالفا للمالكيةاملرأة الراشد مؤسسة البيان للصحافة والنشر260

 عالج الطالق معرفة االسباب مؤسسة البيان للصحافة والنشر261

 زواج املواطنات من االجانب مؤسسة البيان للصحافة والنشر262

 )الوسادة اخلالية(دورة )العني(مؤسسة التنمية االسرية263

 )حققي حلمك وختطي احلواجز(دورة )العني(السريةمؤسسة التنمية ا264

 )سنه أول زواج(دورة )العني(مؤسسة التنمية االسرية265

 املعرض التجاري  )العني(مؤسسة التنمية االسرية266

 معرض االسرة املنتجة  )العني(مؤسسة التنمية االسرية267

 املرأة وقانون االحوال الشخصية )عجمان(ية مؤسسة محيد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشر268

 )دخول املرأة االماراتية يف جملس الوطين مع اول جتربة انتخابية(نشر مقال ميدل اسيت اون الين269

 االجتماعية واالمنيةمسئولية وسائل االعالم جتاه احلد من اجلرمية والعنف ودورها يف التوعية ( برنامج اذاعي  )شرطة رأس اخليمة(وزارة الداخلية 270

 ) دور الزوجة يف سعادة بيتها وفوائدها على نفسية الزوج وعوائق السعادة االسرية(حماضرة )شرطة رأس اخليمة(وزارة الداخلية 271

 )احلماية اجلنائية لالنثى يف التشريعات العقابية(ندوة )شرطة رأس اخليمة(وزارة الداخلية 272

 )قوارير(حلقة عن التعدد يف برنامج تلفزيون رأس اخليمة  ) رأس اخليمةشرطة(وزارة الداخلية 273

 )املرأة االماراتية حتقق مكاسب وطبقه نوعيه(مقال وكالة أنباء االمارات274
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  اسم الجهة المنفذة وعدد البرامج باألرقام: ثانياً

 عدد البرامج اسم الجهة م
 1 إذاعة الفجيرة 1
 20 االتحاد النسائي العام 2
 1 )الفجيره(الهالل االحمر 3
 4 برنامج وطني 4
 18 جامعة االمارات 5
 4 جامعة الشارقه 6
 21 مؤسسة البيان للصحافة والنشر 7
 1 جريدة الخليج 8
 1 جريدة االتحاد 9
 1 جريدة الشرق االوسط 10
 1 جمعية اللغه واالتصال 11
 1  العين-جمعية النهضة الظبيانية  12
 2 جمعية النهضة النسائية  13
 5 )عجمان(جمعية ام المؤمنين النسائية  14
 1 جمعية توعية ورعاية االحداث 15
 33 )رأس الخيمة( جمعية نهضة المرأة  16
 1 )العين(ئرة البلديات والزراعهدا 17
 3 التوجية االسري/دائرة القضاء الشرعي 18
 8 )الفجيره(دائرة الموارد البشرية 19
 5 دائرة محاآم رأس الخيمة 20
 2 )سيده تقوم بتقديم برامج موجه للمراة(شيخه محمد 21
 1 )سيده تقوم بتقديم برامج موجه للمراة(ماجدة الفارس  22
 4 جارة وصناعة ابوظبيغرفة ت 23
 1 قناة العربية 24
 1 مجلس دبي الثقافي 25
 1 مجلس سيدات ابوظبي 26
 1 مدرسة النخبة النموذجية للبنين 27
 2 مدرسة آمنة بنت وهب 28
 3 )العين(مرآز االستقامه لتحفيظ القرآن الكريم 29
 3 )الفجيره(مرآز التنمية االجتماعية  30
 21 )رأس الخيمة(جتماعيةمرآز التنمية اال 31
 72 )العين(مرآز الدعم االجتماعي 32
 1 مرآز النهضه لالستشارات والتدريب 33
 9  العين-مرآز محمد بن خالد  34
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 1 منطقة العين التعلمية 35
 1 منظمة غاندي لحقوق االنسان 36
 3 مؤسسة التنمية االسرية 37
 6 )العين(مؤسسة التنمية االسرية 38
 1 )فرع سويحان(ؤسسة التنمية االسريةم 39
 1 )عجمان(مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية  40
 1 ميدل اسيت اون الين 41
 1 هيئة أبوظبي للثقافه والتراث 42
 4 )شرطة رأس الخيمة(وزارة الداخلية  43
 1 وآالة أنباء االمارات 44

 274 المجموع 
  

دول  دد    الهأعيوضح الج ة أن ع ة إذ يوضح بدق ل جه ا آ ي قامت به شطة الت رامج واألن دد الب ع
ًا هي         ذة فعلي شطة        44الجهات المنف ة ومجموع األن رامج    جه دعم         274والب ان مرآز ال شاط وآ  ن

ه من            /االجتماعي في العين   ك لقرب ًا، ويعزى ذل رأة قانوني ة الم شاطًا في توعي ر ن أبوظبي هو األآث
  .ة المتحدة حسب ما نعتقدهجامعة اإلمارات العربي
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  نوع الفئة المستهدفة للبرامج: ثالثاً

 م
 الفئة المستهدفة

 النسبة من إجمالي العينة العدد  )متعدد االختيارات(
%21478 االمية1
%26195 المتعلمة2
%25794 العاملة3
%23385 غير العاملة4
%23385 المتزوجة5
%23686 االمية6
%23285 لمطلقةا7
%22582 االرملة8
%19672 المعنفة9
%19772 القانونية10
%22381 االعالمية11
%19973 عضوات الجمعيات12

  

  

ر              يوضح الجدول    ة هي األآث رأة العامل شطة وآانت الم رامج واألن أعاله نسبة الفئات المستهدفة للب
ة ي التوعي تهدافًا ف إن التوعي.  اس ك ف ع ذل ة  وم ددتها الدراس ي ح ات الت ل الفئ ملت آ ة ش ة القانوني

  .المسحية تقريبًا والمطلوبة من منظمة المرأة العربية
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  مدة البرنامج: رابعاً

 النسبة العدد مدة البرنامج
 %183 67 أقل من سنة

 %14 5 سنة إلى سنتين

 %74 27 أآثر من سنتين

 %3 1 غير مبين

 %274 100 المجموع
  

سبتها                      أعاله   اإلحصائيةوضح  ت ل من سنة إذ بلغت ن ا أق ي أغلبه شطة ف رامج واألن أن مدة تنفيذ الب
  . األنشطة عبارة عن محاضرات قصيرة تتكرر من أآثر من جهةويرد ذلك إلى أن أغلب% 67

رأة             ا الم ساهم فيه ل ت طة ورش عم ذ بواس د أن ينف نة ال ب ن س ر م امج ألآث ستمر البرن ي ي ولك
  .المستخدمة
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  نطاق البرامج: خامساً
 

 النسبة العدد  نطاق البرنامج
 %196 72 محلي

 %14 5 وطني/محلي 

 %4 1 أقليمي/ محلي

 %42 15 وطني
 %1 0 إقليمي / وطني 
 %7 3 أقليمي
 %1 0 دولي

 %7 3 اقليمي/وطني/ محلي 
 %2 1 غير مبين
 %274 100 المجموع

  

شطة               أعاله أن أغل  يوضح الجدول    ارة بعمل أن ب نطاق البرامج محلية إذ تتولى جهات داخل آل إم
  .وبرامج لتوعية المرأة ونحسب ذلك أمرًا إيجابيًا إذ تكون إدارة البرامج واألنشطة بفعالية أفضل
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 امجة المنفذة للبر نوع الجه:سادساً

 النسبة العدد الجهات المنفذه
 %188 69 جهة رسمية حكومية

 %9 3 منظمات غير حكومية/ ية حكوميةجهة رسم

 %13 5 مرآز أبحاث/ جهة رسمية 
 %36 13 منظمات غير حكومية

 %2 1 منظمة دولية/منظمات غير حكومية 
 %1 0.4 مراآز أبحاث
 %1 0.4 منظمة أقليمية/ ممنظمات غير حكومية/ جهة رسمية 
 %1 0.4 نقابات هيئات/ مراآز أبحاث/ جهة رسمية

 %20 7 يةمؤسسة صحف
 %2 1 نشاط شخصي

 %1 0.4 غير مبين
 %274 100 المجموع

  

سبتها                  يوضح الجدول    شطة إذ بلغت ن رامج واألن ذ الب أعاله أن الجهات الرسمية هي الغالبة في تنفي
وهذا أمر محل نظر نتمنى أن تشارك هيئات المجتمع المدني في مزيد من التوعية القانونية          % 69

  .أة فيها فعالة ومفيدةلكي تكون مساهمة المر
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  امجطبيعة الجهة الممولة للبر:  بعاًسا
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 النسبة العدد الجهة الممولة وطنية
 %5596 حكومية رسمية

 %24 أهلية/ غير حكومية 

 %57100 المجموع
  

سابق                الجدول    يكرر ي الجدول ال ا هو موجود ف اً (أعاله م ه من جهات         إذ التموي  ) سادس ل في جل
سبتها     ت ن ة، إذ بلغ ة أو اتحادي ة محلي ع    %.  96حكومي سات المجتم شارك مؤس ى أن ت ا نتمن آن

رأة  ة الم سعى لحماي ذي ي اعي ال ل االجتم ن التفاع ًا م ق نوع شطة ليخل ل األن ي تموي دني ف الم
  .وتوعيتها

 النسبة العدد طبيعتها
 %110 40 ذاتية

 %18 7 محلية/ ذاتية 

 %3 1 وطنية/ ذاتية 

 %71 26 محلية

 %2 1 وطنية/ محلية
 %57 21 وطنية

 %1 0.4 إقليمية/ وطنية 
 %1 0.4 دولية/ وطنية 

 %3 1 دولية
 %3 1 وطنية/ محلية/ ذاتية

 %1 0.4 إقليمية/وطنية/محلية 
 %4 1 غير مبين
 %274 100المجموع
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  امجالتغطية الجغرافية للبر: ثامناً

 
 النسبة من إجمالي العينة العدد )ياراتمتعدد االخت  ( التغطية الجغرافية

%21578 محلي

%6925 وطني

%52 جهوي/ مناطقي

%3412 ) مدن-قرى/ ريف ( أطراف / مراآز

%31 غير مبين
%52 *أخرى

  

  .عمان سلطنة في محضة ووالية البريمى* 

  

ة ا            أعاله  يوضح الجدول    اطق في دول د غطت أغلب المن رامج ق ة   أن األنشطة والب ارات العربي إلم
المتحدة بل تعدتها إلى منطقة عائدة لسلطنة ُعمان وهي محافظة البريمي المجاورة لمدينة العين في     

  .دولة اإلمارات العربية المتحدة
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  امجآلية التنفيذ للبر: تاسعاً

 
 النسبة العدد  آلية التنفيذ

%26496 ذاتية

%10.4 مستقلة

%10.4 غير موجودة

%83 غير مبين

%274100 المجموع
  

  

  .%96آانت آلية التنفيذ في غالبها ذاتية من الجهة المنفذة إذ بلغت نسبتها 
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  امجالي للبرالموقف الح: عاشراً

  

 النسبة العدد  الموقف الحالي للبرنامج
%93 جديد

%11943 مستمر

%13248 انتهى

%114 متوقف

%31 غير مبين
%274100 المجموع

 

ين شطة الجدول يب ًا وأن اك برامج ددها أعاله أن هن غ ع ستمرة وبل ت م سبة 119 ال زال شكل ن  وت
43%.  

رأة شرعت                دة تخص الم شريعات جدي اك ت وآنا نتمنى أن تكون نسبة البرامج الجديدة أآثر ألن هن
ص         وال الشخ انون األح ل ق رأة مث ع الم ين مجتم شرها ب ى ن اج إل ديثًا تحت ام   ح در ع ذي ص ية ال

  .م2004
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  امجإجمالي عدد العاملين في البر: الحادي عشر
  

عدد العاملين في 
 النسبة العدد  البرنامج
1‐5 19872%
6‐10 4015%
11‐15 145%
16‐20 41%
21‐25 10.4%
26‐30 31%
40+ 52%

%93 غير مبين
%274100 المجموع

  

سبة من             أن ع  الجدول   يبين ة بن هو  ) 5-1(دد العاملين في البرنامج والنشاط يقتصر على أعداد قليل
غ  ب إذ بل صائية% 72الغال ن اإلح ن    .  م ارة ع ي عب شطة ه ب األن ى أن أغل ك عل دل ذل وي

  . محاضرات ولقاءات ال تحتاج إلى عدد آبير من العاملين
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  امجعدد العاملين من االناث في البر: الثاني عشر
  

لعاملين في عدد ا
 النسبة االناث البرنامج

1‐5 14653%
6‐10 3312%
11‐15 73%
16‐20 21%
21‐25   0%
26‐30 41%
40+ 31%

%6724 غير مبين
%124 *أخرى

%274100 المجموع
  

  .والذآور االناث عدد محدد غير لكن البرنامج في عاملين وجدي* 

  

ذا ي ه سبة  الجدول يالحظ ف ر  أن ن ذا أم ة وه شطة عالي رامج واألن ذ الب ي تنفي شارآة ف اث الم اإلن
ساء       / إيجابي يحتاج إلى مزيد من التشجيع والدعم       ى الن فقيام المرأة بالتوعية أفضل إذ هي أقرب إل

  .من حيث االتصال بهن والتواصل معهن خاصة في مجتمع محافظ مثل المجتمع اإلماراتي
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ذكور في عدد العاملين من ال: الثالث عشر

  امجالبر
  

عدد العاملين في 
 النسبة الذآور البرنامج

1‐5 12445%
6‐10 52%
11‐15   0%
16‐20 31%
21‐25   0%
26‐30   0%
40+ 10.4%

%0   غير مبين
%114 *أخرى
%13047 اليوجد
%274100 المجموع

   

   برنامج130اليوجدعاملين من الذآور في البرامج عددهم 

  والذآور االناث عدد محدد غير لكن البرنامج في عاملين وجدي* 

  

رأة            الجدول   يؤآد ل من الم أعاله ما ذآرناه سابقًا أن نسبة الذآور العاملين في البرامج واألنشطة أق
  .وهذا أمر نحسبه حسنًا لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع
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  ملينالعاعدد معاوني : الرابع عشر

  األجانب من امجفي البر
  

عدد معاوني العاملين في 
 النسبة العدد  من األجانبالبرنامج

1‐5 15757%
6‐10 3914%
11‐15 62%
16‐20 10%
21‐25 10.4%
26‐30 00%
40+ 52%

%6524 غير مبين
%274100 المجموع

  

  

أعمال غير أساسية تقتصر     أغلب المعاونين في البرامج هم من األيدي العاملة األجنبية إذ يقومون ب           
  .على تهيئة المكان ومساعدة العمال الرئيسيين في تنفيذ البرامج وإعدادها إعدادًا جيدًا
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  الفئة العمرية للعاملين في البرامج: الخامس عشر
  

 النسبة العدد  الفئة العمرية العاملين في البرنامج
%269  سنة25أقل من 

%24389  سنة55 سنة إلى 25من 
%41  سنة55أآثر من 

%10.4 غير مبين

%274100 المجموع
 

  

شطة وهو أمر                 50-25يبين الجدول أن الفئة العمرية من        رامج واألن ذ الب ي تنفي ة ف  سنة هي الغالب
أني      ا بت رأة وتوعيته روف الم م ظ ى التواصل وفه ادر عل ر ق ن العم ستوى م ذا الم ابي ألن ه إيج

ل عن عشرين                    وهدوء، ولكن يجب زياد    ل عن خمس وعشرين سنة وال تق ي تق ة عدد األعمار الت
ر                      شابات وهن األآث ساء وال ة استقطاب الن ة العمري سنة فهي أآثر حيوية ونشاط وتستطيع هذه الفئ

  .في المجتمع اإلماراتي
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الفئة العمرية لمعاوني العاملين في : السادس عشر

  البرامج
  

 النسبة العدد   في البرنامجالفئة العمرية لمعاوني العاملين
%124  سنة25أقل من 

%21378  سنة55 سنة إلى 25من 
%10.4  سنة55أآثر من 

%4817.5 غير مبين

%274100 المجموع
  

د عن             د عن خمس وخمسين سنة            25بلغت نسبة الفئة العمرية المنفذة للبرنامج والتي تزي  وال تزي
ال       % 78نسبة   ين األعم ى ب ة              .   األخرى  وهي األعل ارات العربي ة اإلم ي في دول ذا أمر منطق وه

  .المتحدة إذ أن العمالة الوافدة تتراوح أعمارها في هذه الحدود
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  جدول يبين نوع العمل وعدد البرامج: السابع عشر
  

 م
  نوع 
 العمل

عدد 
 النسبة البرامج

%10.4 استشارات قانونية وتنظيم وآتابة وطباعة وتنسيق1
%10.4 مسجات/نشرات/استشارات2
%4717.2 اشراف وتنظيم وتنسيق الخدمات3
%10.4 اشراف وتنظيم ومناقشىة وتطوير4
%10.4 اعداد لندوة علمية5
%20.7 اعداد مادة الكتب ومراجعته وتصميه وطباعته6
%10.4 اعداد المؤثرات الصوتية والمرئية /اعالنات 7
%10.4 ضيافة وتكريم/توزيع اعالنات/عمل استشارات/كاملاقامة برنامج مت8
%5419.7 ضيافه وتكريم/ توزيع اعالنات/اقامة محاضرة9
%155.5 ضيافة/ حفل تكريم/ توزيع اعالنات/ اقامة ندوة10
%20.7 تكريم وضيافة/ تدريب ومناقشة/اقامة ورشة عمل11
%10.4  تكريم ضيافه- ورشة عمل -اقامه دوره12
%10.4 االتصال باالفراد والمراسلين13
%10.4 االعداد وتنفيذ البرنامج14
%10.4 التعرف على المفاهيم الوظيفية في اطار قانون الخدمة المدنية 15
%10.4 الفريق االلكتروني والفريق الذي يقوم بتجهيز القاعات للملتقيات16
%10.4 ة الحاالت القديمةبحث الحاالت الجديده واعادة دراس17
%10.4 بحث لمؤتمر القضاء الشرعي 18
%51.8 برنامج إذاعي19
%10.4 برنامج تدريبي لموظفي حكومة الفجيره20
%10.4 برنامج يطرح فيه قضايا ومشاآل اجتماعية تختص في آل الجوانب المراة21
%10.4 تأهيل وتدريب على الكتابة والقرأة لألميات22
%10.4 تطوير من دخل االسره االماراتية وتوضيح دور المرأة في حقها في العمل23
%10.4 تعليم جامعي24
%10.4 توزيع اقراص مدمجه عن الحلقات/تقديم القصص واقعية لمشكالت تواجة المرأة وآيفية عالجها في االذاعه25
%10.4 توثيق ونشر النصوص القانونية الخاصة بالمرأة26
%20.7 عمل محاضرات/تشغبل آمبيوترات/تصوير/توزيع بروشرات 27
%93.3 توزيع نشرة28
%10.4 توضيح حقوق المرأة في العالقة الزوجية29
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%10.4 توضيح لحقوق المرأة من جميع النواحي30
%10.4 توزيع نشرات/ توعية السجينات بما عليها من واجبات ومالها من حقوق 31
%10.4 توعيه واصالح المرأة آزوجه وام وتوضيح لحقوق المرأة من الناحية االسرية32
%10.4 تووعي وتدربي لفهم قانون الخدمة المدنية من قبل الموظفين33
%10.4 حل مشكالت االسرية والتوفيق بين الزوجين ومنحهم وتدريبهم على عينات التعامل بين افراد واالسرة34
%10.4 ه نقاشية باالتحاد النسائي حول احكام رؤية المحضرتينحلق35
%10.4 مشروع برنامج/ حمله وطنية36
%10.4 حوار ومنقاشة عن موضوع التعدد في التلفزيون37
%31.1 ديني وثقافي38
%10.4 زيادة الدخل لالسر المنتجه وتسويق منتجات المراة39
%10.4 ة التعدد حسن العشره الرحمه العنف االسري والعنف ضد المراةشرح لحقوق المرأة من ناحي40
%10.4 مشروع توعيه41
%10.4 معرض تسويقي42
%228.0 مقالة صحفية43
%10.4 مؤتمر نسائي يجمع نخبه من القيادات النسائية في الدولة44

%10.4 يستهدف شريحة المجتمع لتوعيها بالقانون االجتماعي45
%10.4 يقوم بتنفيذ قرارات المحكمه المتعلقه بالرؤية 46
%10.4 يقوم بحل النزاعات بين االطراف وديا قبل وقوع الطالق47
%10.4 ملتقى48
%7527.4 غير مبين49

%274100.0 المجموع
  

  

ة محاضرات و     و إقام ة ه ي التوعي ر حضورًا ف ل األآث وع العم اله أن ن دول أع ع يوضح الج توزي
شاط          ي      % 19.7سبة   بن  ًاإعالنات وضيافة وتكريم إذ بلغ عددها أربعة وخمسون ن ه المعارض الت يلي

شطة في ال         .  ير عادل   وهذا التوزيع غ   ًانشاط) 22( عددها   بلغ ة وخاصة   تنفضل أن تختلف األن وعي
ا هو             ولألسف لم تسعفنا   . راساتد وال الورش رامج آم شطة والب  وارد   اإلحصائية في بيان بعض األن

  .)49(في الفقرة رقم 
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  عدد االنشطة في البرامج:الثامن عشر
  

  

عدد أنشطة 
 النسبة العدد البرنامج

%12847 نشاط واحد

%14553 أآثر من نشاط

%10.4 غير مبين

%274100 المجموع
 

% 145غ عدد  نشاط من جهة واحدة هو الغالب إذ بل أن ممارسة أآثر منفي هذا  الجدوليالحظ 
ونفضل أن تمارس الجهة الواحدة نشاطًا واحدًا لكي يتاح .  يليه الشاك الواحد%) 53(أي يشكل 

  .لجهات أخرى ممارسة نشاط آخر يدخل  في نطاق أنشطتها
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   عدد المستهدفين في البرامج:التاسع عشر
  

 النسبة العدد عدد المستهدفين 
1‐50 218%
51‐100 2911%
101‐150 104%
151‐200 3513%
201‐250 62%
251‐300 135%
301‐350 41%
351‐400 135%
401‐450 135%
500‐550 3513%

%550 4918أآثر من 
%4617 غير مبين
%274100 المجموع

  

 

شا     يوضح الجدول أن أعداد المستهدفين   ط  تباين وهو عادل إلى حٍد ما إذ عدد المشارآين في آل ن
    . ويشجع على االستمرار بهمقبول
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  عدد المستهدفين الفعلي في البرامج: العشرون
 

عدد المستهدفين 
 النسبة العدد الفعلي

1‐50 2710%
51‐100 7026%
101‐150 3914%
151‐200 218%
201‐250 93%
251‐300 114%
301‐350 41%
351‐400 41%
401‐450   0%
500‐550 62%

%550 2810أآثر من 
%5520 غير مبين
%274100 المجموع

 

رًا    ف آثي رامج ال يختل ي الب ي ف ستهدف الفعل دول أن الم ذا الج ين ه رضيب ستهدف المفت .  عن الم
ا  ك أن م ي ذل شارآة  ويعن ان الحضور والم ق إذا آ انوني تحق وعي الق شر ال ي ن ه ف م التخطيط ل ت

  .  مقبوًال
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  طبيعة مضمون البرنامج: الواحد والعشرون

 النسبة العدد )متعدد االختيارات( طبيعة مضمون البرنامج 
%19069 توعية ومحو االمية االلكترونية

%8832 تدريب وبناء القدرات

%11341 تقديم خدمات مساندة
%83 تنمية البناء الهيكلي والبشري للمؤسسات

%13650 توعية إعالمية
%5821 و المعلوماتتزويد باالجهزة أ

%2710 المساندة والدعوة لسياسات أو القوانين
%8832 مناهضة العنف

%3714 مناهضة أشكال التمييز
%52 غير مبين

 

 أخرى تذآر طبيعة مضمون البرنامج
 تنمية مواهب المرأة والرجل وتبنها من الناحية الفنية وتقديمهم للمجتمع على الصعيد العالمي

 لثقافه االسرية الصحيحه في المجتمعنشر ا
 تعريف المقبله على الزواج الحقوق الزوجيه في الشريعه

 ثقافة أسرية
 مساعدة لالسر واالم

 الوقوف على اسباب الخالفات الزوجية والتعرف على طرق حلها
 تعليم جامعي

 توفير فرص زواج ناجح 
 واجتماعيارشاد وتوجية في العالقات االسرية بشكل قانوني 

 توعية وتوجيه وارشاد حول عالج ظاهرة الطالق
  

 

هو العدد الغالب إذ بلغ ) المعلوماتية وشبكة االنترنت(التوعية بالنظام الرقمي الجدول أن يوضح 
، ونتحفظ على هذا النشاط إذ نعتقد أنه ال يحقق توعية المرأة تمامًا بالتشريعات %69 بنسبة 190

 . كون مضمون البرنامج عبارة عن ورش ودراسات ودوراتوالقوانين واألفضل أن ي
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القيمة بالدرهم  ( امج كلفة البر: الثاني والعشرون

  )االماراتي
  

 النسبة العدد  آلفة البرنامج
300‐3000 44 16% 
3200‐6000 7 3% 
6200‐10000 5 2% 
11200‐15000 4 1% 
15200‐20000 4 1% 
20200‐26000 2 1% 
60000‐100000 4 1% 
160000‐300000 5 2% 

 %2 1 *مليون درهم
 %197 72 غير مبين
 %274 100 المجموع 

  * الناجح الزواج برنامج  بدبي النسائية النهضة جمعية

 *االسرية لألستشارات الساخن الخط خدمة االحداث ورعاية توعية جمعية

  

قيمة أي ال تكلف آثيرًا في دولة يالحظ في هذا  الجدول أن تكلفة األنشطة أو البرامج غير ذات 
والجهات الرسمية وغير الرسمية قادرة .  اإلمارات إذ فيها القوة الشرائية ودخل الفرد عاٍل للغاية

 . على دعم هذه األنشطة بسهولة ويسر ألن مبالغها ليست آبيرة
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  نسبة التمويل: الثالث والعشرون

 
متعدد  (نسبة التمويل

 بةالنس العدد )االختيارات
 %93 34 ذاتي
 %89 32 محلي

 %82 30 وطني

 %3 1 إقليمي

 %5 2 دولي
 %36 13 غير مبين

    

نسبة التمويل 
 النسبة العدد وطني

 %70 85 حكومي/ رسمي 
/ اهلي جمعوي

 %9 11 مدني
 %3 4 غير مبين

 %82 100 المجموع
 

  

  

سبته    ت ن ب إذ بلغ و الغال ذاتي ه ل ال و % 34يالحظ أن التموي ة  وه ات حكومي ن جه ب م ي الغال ف
ونأمل أن تشارك مؤسسات القطاع       % 85اتحادية أو محلية إذ بلغت مشارآة الدول بمختلف هيئاتها          
 . الخاص بمزيد من التمويل خاصة وأن قدراتها عالية جدًا
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  نوع االنجازات: الرابع والعشرون
  

 النسبة العدد)متعدد االختيارات( االنجازات 
 %80 29 تدريب

 %256 93 توعية

 %44 16 مبادرات
 %9 3 غير مبين

  

  

 االنجازات أخرى تذآر
  مسلسالت محلية واجتماعية وسياسية وثائقية شارآت فيها المرأة وآان لها دور آبير وفعال- أفالم- مسرحيات-معارض 

 لقاءات ودراسة حالة-مكالمات عبر الخط الساخن 
 ق وحل النزاعات مابعد الطالق وحفظ حقوق االبناءاصالح االسر التى تم تجنب حاالت الطال

 استخراج توصيات
 ضمان االجتماعي
 ضمان االجتماعي

 حق/خدمه 
 تنمية المهارات

 تعليم
 استشارات

 ارشاد وتوجيه
 زيارات ميدانية وتوعية

 

  

ة في الت           دوات هي الغالب د   يؤآد  الجدول أعاله ما ذآرناه سابقًا من أن المحاضرات والن ة إذ يؤآ وعي
ة  شاطات التوعي دد ن دول أن ع سبة 256الج ه  %.  93 بن ذي ل و ال دريب ه ون الت ى أن يك ا نتمن آن

 %. 29 نشاطًا وبنسبة 80السبق ولكن لألسف لم يبلغ عدده إال 
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  ؟امجهل تم تقييم البر: الخامس والعشرون
  

هل تم تقييم 
 النسبة العدد البرنامج
 %55 20 نعم

 %213 78 ال

 %6 2 ير مبينغ

 %274 100 المجموع
  

  

 إذا اإلجابة نعم
 اعضاء مجلس دبي الثقافي والعاملين على المشروع

 ضرورة تكثيف التوعية في مجال القانون 
 تجميع آراء الخبراء والمختصين حول مشروع قانون االحوال الشخصية

 استمرار نشر االتفاقية
 ول قانون االحوال الشخصيةاستمرار نشر التوعية بالنسبة للمرأة ح

 انتشار ظاهرة القروض وارتفاع الديون وخاصه بين الشباب
 اهمية نشر التوعية حول الثقافة االسرية والعالقات الزوجية ومعرفة المهارات لحل الخالفات والمشكالت االسرية

 جهل االسر بالقوانين والجهات المعنية في حالة الضرر من منتج معين
  المراة االماراتية وتشجيعها لفتح مشاريعها الخاصهاهمية دمج

 مالءمة البيئة التدربية
 اقبال آبير واهتمام بالمشارآة في فعاليات البرنامج

 استمرارية المشروع
 الفوز بالمرآز الثالث
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 تأثر العديد من الطالبات بالشخصيات القيادية
 تحسين سير العمل

 تطوير االداء
 تحسين سير العمل

 استخراج التوصيات
 توعية وتدريب

 استخراج التوصيات
 توصيات وايجاد حلول للمشكالت الزوجية

 الحضور ممتاز
 اختيار المحضرين موفق

 حسن اختيار الموضوع والمحاضرين
 اختيار التوقيت والمكان مناسبان
 ضرورة استمرارية البرنامج

 توقيت الندوة آان مناسبا
 اسب اختيار المكان المن

 المكان والتوقيت مناسبين
 انشاء ادارة لالسر المنتجه
 تحقيق المصداقية بالعمل

 نجح شرح القانون في توصيل المعلومه
 التعرف على مستوى فهم التطوير االدراي لدى المدراء في الساحل الشرقي

 امكانية تطبيق المهارات المكتبية
 استفاده المشارآين من البرنامج

 جديدهاالفكار 
 معرفة اثر الجهود المبذولة للتمكين القانوني/االرتقاء لمستوى الزواية القانونية

 اعادة تاهيل الكوادر العاملة في البرنامج
 ضرورة استمرار توعية المرأة بأهمية قانون االحوال الشخصية

 انشاء مراآز لتوفير فرص زواج ناجح
 ن في المجاالت القانونية والصحيةتفعيل دور االستشارات واستقطاب المستشاري
 توزيع التوصيات الى المؤسسات ذات الصلة

  

 النسبة عدد البرامج إذا اإلجابة ال
 %1 0.36 البرنامج لم يكن في اطار رسمي

 %1 0.36 الهدف آان توصيل معلومة
 %1 0.36 تطبيق المشروع اول مره

 %1 0.36  توعية عامه
 %2008 1 0.36سيتم في شهر يناير 

 %2 0.73 صعوبة اللقاء مع المستهدفات النه تم توزيع الكتب في اماآن عامه
 %72 26.28 عدم االدراك باهمية التقييم
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 %1 0.36 آون االنشطة متعدده ومتغيره وآل النشاط بحاجه تقيم ذاتي
 %1 0.36 التوجد جهة تمويل للتقيم
 %1 0.36 الن المعلومه تم ايصالها

 %1 0.36 فه ابراز دور المرأةالن المؤتمر هد
 %1 0.36 ي من البرنامجوالن الهدف آان توع
 %53 19.34 لم تطلب جهة التقيم

 %1 0.36 النه النشاط فرعي ضمن البرامج المنفذه في المجال الثقافي
 %1 0.36 النه محلي خاص بالمؤسسة

 %1 0.36 النها لم تتم في اطار رسمي وآان الهدف منها عمل مجتمعي
 %1 0.36 النها محاضره ليوم واحد

 %1 0.36 ألنة تم توزيع النشرة في االمارة على شرائح مختلفة في المجتمع
 %1 0.36 مكتب الرؤية جهه منفذه الحكام المحكمه

 %1 0.36 نشاط علمي عام
  

  

  

  

اله أن     دول أع ي الج ظ ف شطة       يالح رامج واألن دد الب غ ع ل إذ بل شطة قلي رامج واألن يم الب         تقي
ذة أن     %.  78 بنسبة   213في حين آان عدد المقيمة      % 20بنسبة  ) 55(المقيمة   ندعو الجهات المنف

ه سوف يكون موضوعيًا                     ضًا ألن تسعى إلى تقييم برامجها من ذاتها وتوآل لجهات خارجية التقييم أي
 . حتمًا
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  جدول يبين التقييم من طرف جهة التنفييذ

  

  :مالحظة 

  )سةعينة الدرا( التقييم من طرف جهة التمويل والتقييم من طرف جهة اخرى مل يتم تعبئتها من قبل مجيع الربامج 

  

  

 % ال % نعم طرف جهة التنفييذالتقييم من  
إلى حد 
 % ما

غير 
المجموع % مبين

 274 %21 7.7 %9 3.3 %0 0.0 %244 89.1 حقق اهدافة 1
 274 %20 7.3 %9 3.3 %4 1.5 %241 88.0 القى تجاوبا من المشارآات 2
 274 %22 8.0 %27 9.9 %82 29.9 %143 52.2 القي صدى اعالميا عاما 3
 274 %18 6.6 %20 7.3 %3 1.1 %233 85.0 لواقعآان له أثر على ا 4
 274 %19 6.9 %18 6.6 %67 24.5 %170 62.0 آان له أثر على صانع القرار 5
 274 %21 7.7 %10 3.6 %3 1.1 %240 87.6 قابليته لإلستدامة 6
 274 %21 7.7 %17 6.2 %1 0.4 %235 85.8 توافر الموارد الالزمة 7

 274 %22 8.0 %35 12.8 %12 4.4 %205 74.8 اوالمشارآةنسبة عالية من الحضور  8
 274 %17 6.2 %11 4.0 %0.0   %246 89.8 االهداف مححدة ومصاغة بدقة 9
 274 %18 6.6 %10 3.6 %70 25.5 %176 64.2 االهداف قابلة للقياس 10
 274 %17 6.2 %4 1.5 %0.0   %253 92.3 االهداف واقعية 11
 274 %18 6.6 %25 9.1 %16 5.8 %215 78.5 محددة آافية للتنفيذالفترة الزمنية ال 12
 274 %20 7.3 %66 24.1 %5 1.8 %183 66.8هناك تحديد للعائد او االثر المتوقع من التنفيذ 13
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  التاريخ  اسم البرنامج اسم الجمعية  
 المخطط للبداية

  تاريخ 
 البداية الفعلية

1 
 1998 1998 املراة العاملة والرضى الوظيفي  العني-مركز حممد بن خالد 

   2000 ارشاد واصالح اخلالفات الزوجية وديا التوجية االسري/دائرة القضاء الشرعي 2

   2000 اثبات احلقوق الصحاا السريالتوجية ا/دائرة القضاء الشرعي 3

 2003 2002 استشاره زوجيه مركز التواصل للتدريب واالستشارات 4

   2003 دوريات وبرشورات ونشرات توعوية غرفة جتارة وصناعة ابوظيب 5

 2004 2004 جملس ديب الثقايف جملس ديب الثقايف 6

 2005-2004 2004 خطيب األمة مدرسة النخبة النموذجية للبنني 7

 22/11/2005 2004 تأهيل املرشيدين املصلحني السر بني مركز النهضه لالستشارات والتدريب 8

    توزيع البرامج حسب التاريخ المخطط للبداية وتاريخ البداية الفعلية: السادس والعشرون
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 2004 2004 كيف تتعامل مع الطفل املزعج  )العني(مركز الدعم االجتماعي 9

 2004 2004 العصبية بني الزوجني وطرق التعامل معها )العني(مركز الدعم االجتماعي 10

11 
 2004 2004 العنف االسري )العني(م االجتماعيمركز الدع

12 
 2004 2004 توعية كيفية التعامل مع االطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي

13 
 2004 2004 تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي للضحايا اجلرائم )العني(مركز الدعم االجتماعي

14 
 2004 2004 ية سعيدة وآمنةدليل ارشادي حلياة زوج )العني(مركز الدعم االجتماعي

15 
   2004 اشكال العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي

16 
 11/02/2004 2004 )العنف االسري اسبابه ودوافعه(مقال )العني(مركز الدعم االجتماعي
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17 
 04/11/2005 2004 العنف وانعكاساته السلبية على صحة االم والطفل )العني(مركز الدعم االجتماعي

18 
 )العني(مركز الدعم االجتماعي

بني امل اخلالفات الزوجية وامل الزواج (تنظيم محلة توعية حول مشكلة االخالفات الزوجية حتت شعار
 06/08/2005 2004 )السعيد

19 
 2004 2004 كيف نتعامل مع املسن )العني(مركز الدعم االجتماعي

20 
 2004 2004 فتياتظاهرة هروب ال )العني(مركز الدعم االجتماعي

21 
 2004 2004 الدليل االرشادي لدور مركز الدعم ازاء املفرج عنهم )العني(مركز الدعم االجتماعي

22 
 27/6/2005 2004 املشكالت الزوجية واثرها النفسي على االبناء )العني(مركز الدعم االجتماعي

23 
 24/12/2005 2004 مهارات حل اخلالفات الزوجية )العني(مركز الدعم االجتماعي

24 
 2005/4 2004 العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي
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25 
 2005/8 2004 )دور مركز الدعم يف معاجلة مشكلة العنف ضد املرأة(حتقيق صحفي )العني(مركز الدعم االجتماعي

26 
 16/4/2004 2004 حتقيق حول ظاهرة العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي

27 
   2004 العنف ضد النساء واالطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي

28 
 2004 2004 االمن االسري يف ظل التفكك االجتماعي وانشغال الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي

 2005 2005 قانون الوكاالت التجارية يف االلفية غرفة جتارة وصناعة ابوظيب 29

 03/01/2005 2005 استشارات اسريه الستشاراتمركز التواصل للتدريب وا 30

31 
 2005 2005 النشاط السنوي مجعية اللغه واالتصال

32 
 2005 2005 حماضرة اخلالفات الزوجية أسباا آثارها )العني(مركز الدعم االجتماعي



 68

 غرفة جتارة وصناعة ابوظيب 33
   2005 جملة اقتصاد الوطين الزوايه القانونية

 10/11/2006 2006 )واجبات املرأة وحقوقها يف رمضان(ندوة )الفجريه(وارد البشريةدائرة امل 34

35 
 2006 2006 الزواج اركانه وشروطه جامعة الشارقه

36 
 2006 2006 الطالق واقسامه واالحكام املتعلقه به جامعة الشارقه

37 
 29/2/1988 29/2/1988 ولة االماراتحماضرة حول ظاهرة الطالق يف د )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية 

 18/12/1989 12/01/1989 )أبغض احلالل عند اهللا الطالق(حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  38

 18/9/1989 09/10/1989 )حكم االسالم يف اخلطبة والزواج(حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  39

 03/12/1990 03/03/1990 )املرأة ماهلا وماعليها من حقوق باالسالم( حماضرة )ةرأس اخليم( مجعية ضة املرأة  40
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 03/08/1991 03/01/1991 )املرأة صورا بني احلاضر واملستقبل( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  41

 17/4/1991 02/12/1991 ) حلديثالتحديات الىت تواجه املراة يف العصر ا(حماضره  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  42

 12/09/1992 09/01/1992 ندوة أثر الزواج يف تكوين اتمع الصاحل )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  43

 21/9/1992 09/01/1992 )تطور دور املرأة التعليمي والثقايف يف جمتمع االمارات( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  44

45  12/09/1992 12/01/1992 )صداق الزوجية يف راي االسالم( حماضرة  )رأس اخليمة( ضة املرأة مجعية 

 21/9/1992 01/05/1992 تعلم مهاريت القرأة والكتابة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  46

 01/04/1992 29/12/1992 حماضرة حقوق الزوجات يف اإلسالم )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  47

 04/09/1995 04/01/1995 )حقوق وواجبات االسرة( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  48
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 05/07/1995 05/01/1995 )الطالق أسبابة واثارة على اتمع( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  49

 12/06/1997 08/01/1997 ة والتربويةخدمة اخلط الساخن لال ستشارات االسري مجعية توعية ورعاية االحداث 50

 05/10/1999 01/01/1999 الطالق واخلالفات الزوجية )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  51

 24/3/1999 01/01/1999 )أثر الديون على احلياة العائلية( ندوة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  52

 23/3/1999 02/01/1999 )االعالم/ ر وسائل االعالم احلديثة يف املرأةأث( ندوة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  53

 20/4/1999 03/01/1999 )احلقوق الزوجية يف االسالم( حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  54

 17/5/1999 04/01/1999 ندوة التفكك االسري واثره على الفرد واتمع )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  55

 03/02/1999 01/02/1999 ) دور الزوجة يف سعادة بيتها وفوائدها على نفسية الزوج وعوائق السعادة االسرية(حماضرة )شرطة رأس اخليمة(وزارة الداخلية  56



 71

 13/3/1999 13/3/1999 دورة تأسيس يف االرشاد والتوجيه االسري االحتاد النسائي العام 57

 26/10/1999 26/10/1999 )اعداد سيدات أعمال املستقبل( لقه نقاشية حول ح االحتاد النسائي العام 58

 20/3/2000 01/01/2000 )السعادة الزوجية(برنامج )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  59

 27/6/2000 05/01/2000 )الزواج واملهور الشرعيه( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  60

 04/04/2001 03/01/2001 الفحص الطيب قبل الزواج) أسرة سعيدة يف جمتمع آمن( ندوة  )رأس اخليمة( أة مجعية ضة املر 61

 10/01/2001 08/01/2001 )احلماية اجلنائية لالنثى يف التشريعات العقابية(ندوة )شرطة رأس اخليمة(وزارة الداخلية  62

 23/4/2002 04/03/2001 مكتب الرؤية االحتاد النسائي العام 63

 19/9/2001 20/8/2001 ندوة يف جمال االسرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  64
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 02/02/2002 02/02/2002 )حنو فضاء اعالمي متفاعل(منتدى املرأة واالعالم  االحتاد النسائي العام 65

 03/12/2002 03/02/2002 )نصائح حياتك الزوجية اكثر متعه(نشرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 66

 23/12/2002 21/12/2002 )الزوجه واالبناء ضحايا الطالق(نشرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 67

 11/01/2004 04/01/2003 مكتب التوجية االسرى االحتاد النسائي العام 68

 04/07/2003 04/01/2003 )اسس السعادة الزوجيه( حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 69

 16/2/2003 25/1/2003 )دور االعالم يف خدمة قضايا املرأة(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 70

 23/2/2003 17/2/2003 )التفكك االسري(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 71

 26/5/2003 18/5/2003 )ريي النسائيالعمل اخل(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 72



 73

 13/7/2003 07/08/2003 )حقوق الزوجني(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 73

 09/08/2003 09/08/2003 العمل/ حلقة إذاعية حول أثر تعليم االم على االبناء )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  74

 10/07/2003 23/9/2003 ندوة أثر الضغوط النفسية من صحة املرأة وعالقتها االجتماعية )ةرأس اخليم( مجعية ضة املرأة  75

 29/2/2004 01/01/2004 ندوة شرح االهداف والطموحات الىت حتقق للمرأة واالسرة والطفل )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  76

 05/01/2004 02/01/2004 دورة التفاوض وفن االنتاج غرفة جتارة وصناعة ابوظيب 77

 25/2/2005 12/01/2004 زيارة توعوية اىل سجن النساء )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  78

 14/1/2004 14/1/2004 حلقه نقاشية حول قانون االحوال الشخصية االحتاد النسائي العام 79

 18/3/2004 15/2/2004 دورة اسس الزواج الناجح مركز التواصل للتدريب واالستشارات 80



 74

 03/01/2004 15/2/2004 )اسبوع االسر املنتجه(مشروع )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 81

 )شرطة رأس اخليمة(وزارة الداخلية  82
مسئولية وسائل االعالم جتاه احلد من اجلرمية والعنف ودورها يف التوعية االجتماعية ( برنامج اذاعي 

 04/03/2004 02/03/2004 واالمنية

 30/3/2004 30/3/2004 )العمل والضمان االجتماعي/كيف أطور نفسي ( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  83

 27/4/2004 24/4/2004 )التقليل من نسبة الطالق واهلجران يف جمتمعنا اخلليجي(حماضره )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 84

 15/5/2004 15/5/2004 )أسباب بناء البيت السعيد(نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 85

 26/6/2004 19/6/2004 )السر الدفني يف العالقات الزوجية(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 86

 26/6/2004 19/6/2004 )كيف تكسبني زوجك( نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 87

 16/8/2004 08/09/2004 )االسالم والتعدد(نشرة  )رأس اخليمة(تنمية االجتماعيةمركز ال 88
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89 
   17/12/2004 العنف ضد املرأة االسباب وطرق العالج )العني(مركز الدعم االجتماعي

   01/01/2005 دورة املعامالت االلكترونية غرفة جتارة وصناعة ابوظيب 90

 Jan-05 13/2/2005 ندوة الرقابة االسريه وآثارها يف حتقيق الوقايه وأمن السر ومحاية اتمع )ةرأس اخليم( مجعية ضة املرأة  91

 19/2/2005 01/01/2005 الترابط االسري وامهية حتقيق أمن االسره )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  92

 02/11/2005 02/01/2005 حوال الشخصيةاال/  جمتمع آمن-نشرة أسرة مستقرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  93

 21/3/2005 03/01/2005 )املشاكل الزوجية( نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 94

 28/11/2005 11/01/2005 )قانون االحوال الشخصية يف االمارات(ندوة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  95

 17/1/2005 15/1/2005 )احلياة الزوجيه(حماضرة )ةرأس اخليم(مركز التنمية االجتماعية 96



 76

 16/1/2005 01/02/2005 )ظاهرة الطالق وأسباا(نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 97

 04/09/2005 04/02/2005 )التبخسوا أما وال طفال(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 98

 18/4/2005 18/4/2005 )مصيدة القروض والديون وآثارها على استقرار االسرة واتمع( تقى املراة واتمع مل االحتاد النسائي العام 99

100 
   22/5/2005 )رائدات االعمال الصغريه(برنامج جملس سيدات ابوظيب

 30/5/2005 30/5/2005 ندوة متكني املرأة يف الربملان االحتاد النسائي العام 101

 28/8/2005 13/8/2005 )جتنب اثار املشاكل واخلالفات الزوجية(نشرة )رأس اخليمة(نمية االجتماعيةمركز الت 102

103 
 13/10/2005 13/10/2005 العنف وانعكاساته على صحة االم والطفل  العني-مجعية النهضة الظبيانية 

104 
 13/11/2005 13/11/2005 أساسيات الزواج الناجح يف العني )العني(مركز الدعم االجتماعي



 77

 20/11/2005 14/11/2005 )مواقف أسرية( دورة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 105

 Jan-06 15/2/2006 )القيادة الواعده( دورة تدربية  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  106

 02/09/2006 01/01/2006 ورشة عمل التواصل ومفهوم الذات )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  107

 18/2/2006 01/01/2006 )أمهية االسره يف اتمع( حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  108

 03/01/2006 03/01/2006 حماضرة تعريفية ملوظفات االحتاد النسائي العام عن اتفاقية سيداو االحتاد النسائي العام 109

 03/01/2006 03/01/2006 )استهالك رشيد جمتمع آمن( اية املستهلك ندوة حول مح االحتاد النسائي العام 110

 01/01/2007 07/01/2006 )نصف القمر( الزواج الناجح  مجعية النهضة النسائية  111

 02/01/2007 09/01/2006 )مشاكل وحلول-االسرة-صبحكم اهللا باخلري( برنامج اذاعي دائرة حماكم رأس اخليمة 112



 78

 08/10/2007 11/01/2006 )أسريت(حماضرة م رأس اخليمةدائرة حماك 113

 04/09/2007 12/01/2006 )قوارير(حلقة عن التعدد يف برنامج تلفزيون رأس اخليمة  )شرطة رأس اخليمة(وزارة الداخلية  114

115 
 22/1/2006 22/1/2006 )العنف االسري اول الطريق الحنراف االبناء(حماضره منطقة العني التعلمية

116 
   15/2/2006 حقوق املرأة يف االسالم )العني(مركز االستقامه لتحفيظ القرآن الكرمي

 26/2/2006 20/2/2006 )الترابط االسري يف جمتمع االمارات( حماضرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 117

 14/2/2006 02/04/2006 )اساليب االم الناجحه(دورة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 118

 12/04/2006 12/04/2006 بناء قدرات املرشحات النتخابات الس الوطين االحتادي االحتاد النسائي العام 119

120 
   18/4/2006 مسؤولية املرأة بني الدين والدنيا )العني(مركز االستقامه لتحفيظ القرآن الكرمي
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121 
   18/7/2006 احترام الذات االنسانية حسن التعامل مع اخلدم )لعنيا(مركز االستقامه لتحفيظ القرآن الكرمي

 05/09/2006 05/09/2006 حماضرة تثقفية حول قانون االحوال الشخصية االحتاد النسائي العام 122

 05/09/2006 05/09/2006 حماضرة تثقفية حول قانون االحوال الشخصية االحتاد النسائي العام 123

 28/11/2006 28/11/2006 دورة تدربية حول اتفاقية السيداو سائي العاماالحتاد الن 124

125 
 12/12/2006 12/12/2006 )قانون مكافحه جرائم االجتار بالبشر(ندوة جامعة االمارات

 20/10/2006 15/12/2006 املوسوعه التشرعيه حلقوق املرأة يف التشرعات االحتادية لدولة االمارات االحتاد النسائي العام 126

 03/05/2007 15/12/2006 )تدريب(اعريف حقوقك احلضانه  االحتاد النسائي العام 127

 03/05/2007 15/12/2006 اعريف حقوقك النفقه  االحتاد النسائي العام 128
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129 
 17/3/1990 1990/2 والضمان االجتماعياالسبوع الثقايف حنو مشاركة فعالة يف جمال العمل التطوعي اللعمل  )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية 

130 
 16/3/1997 1997/3 )دور االسرة يف تاكيد معاير اختيار الزوج والزوجه(ندوة )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية 

 2002 1999/7  االجتماعيةشرح القانون االحتادي واخلاص بالتامني االجتماعي لدى هيئة املعاشات والتأمينات )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 131

132 
 01/05/2003 2002/1 مشروع بيت السكينة للالستشارات االسرية )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية 

   2005-2004 مركز آمنة لتطوير وتنمية الذات مدرسة آمنة بنت وهب 133

 27/5/2006 2005/9 )الوسادة اخلالية(دورة )العني(مؤسسة التنمية االسرية 134

 2006 2005/9 )حققي حلمك وختطي احلواجز(دورة )العني(مؤسسة التنمية االسرية 135

 2006/6 2005/9 )سنه أول زواج(دورة )العني(مؤسسة التنمية االسرية 136
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 23/11/2006 2006/10 ندوة التحول يف ادارة وتنمية املوارد البشرية )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 137

 2006/12 2006/11 )لك سيديت(برنامج اذاعي الفجريهاذاعة  138

 14/12/2006 2006/11 شرح قانون اخلدمه املدنية لالماره )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 139

140 
 03/11/2007 2006/11 اسبوع الزواج التوعوي جامعة االمارات

 07/07/2007 2006/12 )أسريت(برنامج اذاعي  دائرة حماكم رأس اخليمة 141

 01/07/2007 2006/12 )املخالفات والتجاوزات االدراية(برنامج تدرييب )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 142

 05/07/2007 2006/12 )تعزيز دور القيادات النسائية الوظيفيه(مؤمتر )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 143

-18 2006/12 )مهارات صياغة النظم واللوائح القانونية(برنامج تدرييب )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 144
22/11/2007 
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 03/11/2007 2006/2 اسبوع الزواج )جامعة االمارات(كلية الشريعه والقانون 145

146 
 2006/11 2006/2 )املرأة والثقافة( ختصص فرعي  جامعة االمارات

 2006/10 2006/6 )تنمية الذات( تدربييبرنامج )سيده تقوم بتقدمي برامج موجه للمراة(شيخه حممد 147

 09/12/2006 2006/8 )التقاعد املبكر وكيفية ضم املدد السابقة(ندوة )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 148

 20/4/2007 2006/9 )قصص من الواقع(برامج اذاعي  دائرة حماكم رأس اخليمة 149

 17/8/2007 2006/9 )فتاوي(برنامج اذاعي  دائرة حماكم رأس اخليمة 150

   2006-2007 برنامج التاجر الصغري مدرسة آمنة بنت وهب 151

 2002اواخر 2002يناير مشروع االسر املنتجه مجعية النهضة النسائية  152
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 09/12/2006   زواج على مقاعد الدراسة الثانوية مؤسسة البيان للصحافة والنشر 153

 04/06/2004   ريدة االحتاد ج-العنف االسري  جريدة االحتاد 154

     دوره حول قانون التقاعد واملعاشات االحتاد النسائي العام 155

     دورة تدربية حول قانون اخلدمة املدنيه االحتاد النسائي العام 156

     حلقه نقاشية يف ضوء قانون االحوال الشخصية لدولة االمارات االحتاد النسائي العام 157

     ت حاالت الطالق بشىت انواعهااثبا   158

 2007/1   )واجب املرأة جتاه اتمع(حماضره )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية 159

 2005/6   فن التعامل بني الزوجني )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية 160



 84

 2005/7   الذوفيات يف البيوت )سيده تقوم بتقدمي برامج موجه للمرأة(ماجده الفارس 161

     االمور االسرية )سيده تقوم بتقدمي برامج موجه للمراة(شيخه حممد 162

 2005/2   معرض اسر منتجه )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية 163

 2005   معرض متجول لالسر املنتجه )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية 164

     لضمان االجتماعيادارة ا )الفجريه(مركز التنمية االجتماعية  165

 2004   القانون الدويل االنساين )الفجريه(اهلالل االمحر 166

 11/06/2006   )دخول املرأة االماراتية يف جملس الوطين مع اول جتربة انتخابية(نشر مقال ميدل اسيت اون الين 167

 16/11/2006   )زوجاتكيفية التعامل مع االمناط املختلفة من االزواج وال(ندوة برنامج وطين 168
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 21/3/2006   )القيادة باحلب واالدارة بفطرة االمومة(ندوة برنامج وطين 169

 11/07/2006   )الطريق اىل العالقات االسرية الفعالة(ندوة برنامج وطين 170

171 
 2005/10   )التعسف يف استخدام السلطة لالبناء على البنات يف اخلطبة والزواج(حماضرة  جامعة االمارات

172 
 2005   )امهية الفحوصات الطبية لكل من اخلاطبني وطريقة توعية بواسطة املاذون الشرعي(حماضرة جامعة االمارات

173 
 1998   )اتفاقية مناهضة مجيع اشكال التميز ضد املرأة وموقف دولة االمارات منها(ندوة جامعة االمارات

174 
 2006   )ملراةرسائل اىل ا(حماضرة جامعة االمارات

175 
 27/12/2006   )االمارت استعدت اول جتربة انتخابية حمدودة( نشر مقال منظمة غاندي حلقوق االنسان

176 
     املعرض التجاري  )العني(مؤسسة التنمية االسرية
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177 
 01/02/2006   )املرأة االماراتية حتقق مكاسب وطبقه نوعيه(مقال وكالة أنباء االمارات

 ؤسسة البيان للصحافة والنشرم 178
 08/05/2003   )قرينة رئيس الدولة عضوء بالربملان ووزيره قريبا(نشر موضوع 

179 
 2000   )التوافق من الناحية الشرعية(مشروع  جامعة االمارات

180 
 30/10/2004   )عجائزليساهن ذهب(حماضرة جامعة االمارات

181 
 05/10/1999   ) مفهوم االسالمعمل املرأة يف(حماضرة جامعة االمارات

182 
 15/10/2001   )الطالق أسبابه واثارة وطرق عالجه(ندوة جامعة االمارات

183 
 2000   )أمهية الفحص الطيب قبل الزواج شرعا وقانونيا(ندوة جامعة االمارات

184 
 17/5/2004   )يف بينا مسن(حماضره جامعة االمارات
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185 
 11/12/2006   )التغرييف حياة املرأة االماراتية(ل الشيخه لبىن القامسي مقا جريدة الشرق االوسط

186 
 2001   )التكافؤ بني الزوجني(ندوة جامعة االمارات

187 
 21/5/2000   الندوة العائلي جامعة االمارات

188 
 2000   )نظرية والتطبيقاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التميز ضد املرأة بني ال(حبث جامعة االمارات

189 
 12/11/2006   )انتخابات االمارات رجال يدعمون مرشحات ومحالت غري مألوفه(نشر موضوع قناة العربية

190 
 05/08/2006   )تأثري املاء يف حل املشاكل االسرية(ندوة برنامج وطين

191 
 2002   )النسب الصحيح يف اثبات احلقوق االوالد(حبث جامعة االمارات

192 
 06/12/2006   مقالة تصاعد مشاركة املرأة االمارتية يف احلياة الثقافية جريدة اخلليج
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193 
 14/8/2006   املرحلة املقبلة تشهد دورا أكربللمراة العربية العاملة يف التنمية الشاملة مؤسسة البيان للصحافة والنشر

194 
 04/01/2006   إىل الس الوطيناملرأة يف الطريق  مؤسسة البيان للصحافة والنشر

195 
 26/1/2006   ثالث نساء حاكمات مؤسسة البيان للصحافة والنشر

196 
 09/02/2005   من اجل اسرة خالية من العنف مؤسسة البيان للصحافة والنشر

197 
 22/12/2006   اشكال العنف ضد املرأة مؤسسة البيان للصحافة والنشر

198 
 16/12/2005   مواطنات يبحثن عن حقوقهن افة والنشرمؤسسة البيان للصح

199 
 22/6/2006   زواج املواطنات مؤسسة البيان للصحافة والنشر

200 
 09/02/2005   مسامهة املرأة املواطنه يف العمل شهد منوا سنويا يفوق الذكور مؤسسة البيان للصحافة والنشر
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201 
 21/2/2006   ات وجملس الوزارءبنت االمار مؤسسة البيان للصحافة والنشر

202 
 09/05/2005   )اعداد القيادات النسائية يف االمارات(ندوة مؤسسة البيان للصحافة والنشر

203 
 11/09/2006   االنتخابات هل ستنجح املرأة فيها مؤسسة البيان للصحافة والنشر

204 
 14/11/2005   املرأة والعنف االسري مؤسسة البيان للصحافة والنشر

205 
 03/08/2006   مواطنات وكيالت نيابه قريبا ويطمحن للوصول للقضاء مؤسسة البيان للصحافة والنشر

206 
 29/7/2006   أرامل ومطلقات ومسؤليات مؤرقه مؤسسة البيان للصحافة والنشر

207 
 10/03/2005   املرأة يف االسالم مؤسسة البيان للصحافة والنشر

208 
 23/6/2005   )تأهليه للمقبالت على الزواج(دورة  العني-خالد مركز حممد بن 
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209 
     االجتاهات الفقهية والقضائية لقانون االحوال الشخصية االمارايت اجلديد  جامعة الشارقه

210 
 10/04/2004   اخلالفات الزوجيه والعائلية  العني-مركز حممد بن خالد 

211 
 03/09/2004   )التثقيف االسري(مجبرنا  العني-مركز حممد بن خالد 

212 
 05/04/2004   كيف تكوىن املرأة ناجحه وسعيده  العني-مركز حممد بن خالد 

213 
 19/6/2005   )كيف تكسبني شريك حياتك(حماضره  العني-مركز حممد بن خالد 

214 
 05/02/2004   زوجي ال يكفي ان احبك  العني-مركز حممد بن خالد 

215 
 31/5/2004   عقبات يف طريق السعادة الزوجيه  العني-مد بن خالد مركز حم

216 
 12/08/2004   )فقه االحوال الشخصية(حماضره  العني-مركز حممد بن خالد 
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217 
 11/12/2006   تشجيع مشاركة اوسع للمرأة يف التنمية السياسيه كوا االجدر بطرح قضاياها مؤسسة البيان للصحافة والنشر

218 
 23/10/2005   املرأة يف االعمال القانونيه )العني(ائرة البلديات والزراعهد

219 
     برامج تعليمية جامعة الشارقه

220 
 25/12/2005   املرأة الراشده حره يف التصرف يف اقواهلا عند اجلمهور الفقهاء خالفا للمالكية مؤسسة البيان للصحافة والنشر

221 
 24/12/2005   عالج الطالق معرفة االسباب النشرمؤسسة البيان للصحافة و

222 
 15/1/2006   زواج املواطنات من االجانب مؤسسة البيان للصحافة والنشر

223 
 10/05/2004   تربية االبناء بني املعوقات ووسائل االصالح(مقال )العني(مركز الدعم االجتماعي

224 
 2004   ظاهرة العنوسة  )العني(مركز الدعم االجتماعي
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225 
 2004   متتع حبياتك الزوجية )العني(مركز الدعم االجتماعي

226 
 28/2/2006   استقرار االسرة واثره يف استقرار اتمع )العني(مركز الدعم االجتماعي

227 
 04/08/2006   العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي

228 
 04/09/2006   يالعنف االسر )العني(مركز الدعم االجتماعي

229 
 04/12/2006   العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي

230 
 03/05/2006   بر الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي

231 
 16/7/2006   زيارة اىل دار املسنني )العني(مركز الدعم االجتماعي

232 
 18/2/2006   امهية االسرة )العني(مركز الدعم االجتماعي
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233 
 14/2/2006   مهنيت بني الواقع والطموح )العني(مركز الدعم االجتماعي

234 
 02/11/2006   كيفية التعامل مع املسن )العني(مركز الدعم االجتماعي

235 
 02/08/2006   اثر اخلالفات الزوجية على االبناء يف التحصيل العلمي )العني(مركز الدعم االجتماعي

236 
 25/2/2006   الترابط االسري وامهية حتقيق أمن االسره واتمع )العني(جتماعيمركز الدعم اال

237 
 22/2/2006   مؤثرات التقنية احلديثه واثرها على امن االسرة )العني(مركز الدعم االجتماعي

238 
 21/2/2006   ملتقى االمهات )العني(مركز الدعم االجتماعي

239 
 19/2/2006   كيف نعلم أبنائنا أن يربوا أبائهم وأمهام )العني(مركز الدعم االجتماعي

240 
 28/2/2006   الترابط االسري وامهيته يف حتقيق أمن األسرة واتمع )العني(مركز الدعم االجتماعي



 94

241 
 2004   حقوق االنسان )العني(مركز الدعم االجتماعي

242 
 26/2/2006   يثة واثارها على أمن االسرة وطرق الوقاية منها التقنية احلدمؤثرات )العني(مركز الدعم االجتماعي

243 
 03/12/2006   واجب االبناء حنو االباء )العني(مركز الدعم االجتماعي

244 
 20/3/2006   العنف والعدوان )العني(مركز الدعم االجتماعي

245 
 2004   العنف واالمهال االسري لالطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي

246 
 03/12/2006   اثر اخلالفات الزوجية على االبناء  )العني(مركز الدعم االجتماعي

247 
     معرض االسرة املنتجة  )العني(مؤسسة التنمية االسرية

248 
 04/03/2005   رعاية اليتيم واجر كفالته )العني(مركز الدعم االجتماعي



 95

249 
 03/06/2006   ملسنني يف حياتناامهية وقية ا )العني(مركز الدعم االجتماعي

250 
 27/2/2005   اسرة ممتاسكة تنتج اطفال مبدعني )العني(مركز الدعم االجتماعي

251 
 31/12/2005   تنمية الذات )العني(مركز الدعم االجتماعي

252 
 05/03/2005   مراقبة االبناء )العني(مركز الدعم االجتماعي

253 
 04/03/2005   يوم اليتيم العاملي )العني(مركز الدعم االجتماعي

254 
 04/11/2005   العنف وانعكاساته السلبية على صحة االم والطفل )العني(مركز الدعم االجتماعي

255 
 07/03/2005   بر الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي

256 
 27/11/2005   كيف حتدد هدفك يف احلياة )العني(مركز الدعم االجتماعي
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257 
 18/10/2005   بر الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي

258 
 2004   يوم االسرة العاملي )العني(مركز الدعم االجتماعي

259 
 2004   امللتقى االول العضاء جملس االمهات  )العني(مركز الدعم االجتماعي

260 
 2004   االرشاد والتوجية االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي

261 
 2004   معرض امهية االسرة السعيدة )العني(مركز الدعم االجتماعي

262 
 2004   اخلالفات الزوجيه واسبابه وطرق عالجها )العني(مركز الدعم االجتماعي

263 
 2004   اشكال العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي

264 
 2004   العنف ضد النساء واالطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي
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265 
 06/07/2005   مهارات اسرية حانية )العني(مركز الدعم االجتماعي

266 
 19/6/2005   كيف تكسبني شريك حياتك )العني(مركز الدعم االجتماعي

267 
 26/11/2005   العنف ضد املرأة  )العني(مركز الدعم االجتماعي

268 
 24/12/2005    والعالجهروب الفتيات االسباب )العني(مركز الدعم االجتماعي

269 
 24/12/2005   مهارات حل اخلالفات الزوجية )العني(مركز الدعم االجتماعي

270 
 2004   العصبية بني الزوجني وطرق التعامل معها )العني(مركز الدعم االجتماعي

271 
 04/04/2006   دور الترابط االسري يف محاية ابناءنا من االحنرافات )العني(مركز الدعم االجتماعي

272 
 2004   يوم املسنني )العني(مركز الدعم االجتماعي



 98

273 
 16/1/1999   برنامج رباط املودة مشروع توفري  فرص زواج مناسب ومتكافئ )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية 

مؤسسة محيد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية  274
 13/2/2007   ال الشخصيةاملرأة وقانون االحو )عجمان(

  
  

   برنامج لم يتم ذآر التاريخ الفعلي للبداية23من إجمالي البرامج، و % 44.5 برنامج لم يتم ذآر التاريخ المخطط للبداية بنسبة 122إن : مالحظة 
  
  
  
  
  

  :يوضح لنا الجدول السابق أمران
أن أغلب البرامج نفذت في التاريخ المخطط لها وإذا آان هناك تأخير فهو ال يزيد عن سنة فقط وهذا أمر نحسبه إيجابيًا إذ يظهر أن هناك حرصًا على تنفيذ البرامج في األول 

  .مواعيدها المخطط لها
  .دء الفعلي فقطاألمر الثاني أن هناك برامجًا لم يوضع لها تاريخ احتمالي مفترض بل ذآر فيها تاريخ الب
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 التاريخ المخطط  اسم البرنامج اسم الجمعية  
 لإلنتهاء

 تاريخ االنتهاء 
 الفعلي

 1998 1998 املراة العاملة والرضى الوظيفي  العني-مركز حممد بن خالد  1
 2006 2006 النشاط السنوي مجعية اللغه واالتصال 2

 15/3/2007 2007 عوياسبوع الزواج التو جامعة االمارات 3

 2007 2007 )رسائل اىل املراة(حماضرة جامعة االمارات 4

 18/9/1989 18/9/1989 )حكم االسالم يف اخلطبة والزواج(حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  5

 18/12/1989 18/12/1989 )أبغض احلالل عند اهللا الطالق(حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  6

 33210 33210 )املرأة ماهلا وماعليها من حقوق باالسالم( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  7

 33453 33453 )املرأة صورا بني احلاضر واملستقبل( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  8

 33695 33695 حماضرة حقوق الزوجات يف اإلسالم )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  9

 33859 33859 )صداق الزوجية يف راي االسالم( حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  10

 21/9/1992 21/9/1992 )تطور دور املرأة التعليمي والثقايف يف جمتمع االمارات( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  11
 34885 34885 )الطالق أسبابة واثارة على اتمع( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  12
 34946 34946 )حقوق وواجبات االسرة( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  13
 17/3/1999 17/3/1999 دورة تأسيس يف االرشاد والتوجيه االسري االحتاد النسائي العام 14
 23/3/1999 23/3/1999 )االعالم/ سائل االعالم احلديثة يف املرأةأثر و( ندوة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  15

  الفعليةاالنتهاء وتاريخإلنتهاء الربامج حسب التاريخ املخطط لتوزيع
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 26/101999 26/10/1999 )اعداد سيدات أعمال املستقبل( حلقه نقاشية حول  االحتاد النسائي العام 16
 19/9/2001 19/9/2001 ندوة يف جمال االسرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  17
 02/03/2002 37317 )حنو فضاء اعالمي متفاعل(منتدى املرأة واالعالم  االحتاد النسائي العام 18
 14/3/2002 37349 )نصائح حياتك الزوجية اكثر متعه(نشرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 19
 25/12/2002 24/12/2002 )الزوجه واالبناء ضحايا الطالق(نشرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 20
 16/2/2003 27/1/2003 )دور االعالم يف خدمة قضايا املرأة(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 21
 23/2/2003 22/2/2003 )التفكك االسري(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 22
 37806 37684 )اسس السعادة الزوجيه( حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 23
 26/5/2003 20/5/2003 )العمل اخلريي النسائي(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 24
 37812 37812 ندوة أثر الضغوط النفسية من صحة املرأة وعالقتها االجتماعية )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  25
 37842 37842 العمل/ م االم على االبناءحلقة إذاعية حول أثر تعلي )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  26
 13/7/2003 37901 )حقوق الزوجني(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 27
 14/1/2004 14/1/2004 حلقه نقاشية حول قانون االحوال الشخصية االحتاد النسائي العام 28
 30/3/2004 15/3/2004 ) املنتجهاسبوع االسر(مشروع )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 29

 30/3/2004 30/3/2004 )العمل والضمان االجتماعي/كيف أطور نفسي ( حماضرة )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  30

 27/4/2004 24/4/2004 )التقليل من نسبة الطالق واهلجران يف جمتمعنا اخلليجي(حماضره )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 31
 26/6/2004 21/6/2004 )السر الدفني يف العالقات الزوجية(ندوة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 32
 28/6/2004 21/6/2004 )كيف تكسبني زوجك( نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 33
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 18/8/2004 38299 )االسالم والتعدد(نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 34

 13/12/2004 13/12/2004 العنف ضد املرأة االسباب وطرق العالج )العني(مركز الدعم االجتماعي 35
 17/1/2005 18/1/2005 )احلياة الزوجيه(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 36
 18/1/2005 18/1/2005 )ظاهرة الطالق وأسباا(نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 37
 25/2/2005 18/2/2005 االحوال الشخصية/  جمتمع آمن-نشرة أسرة مستقرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  38

 19/2/2005 19/2/2005 الترابط االسري وامهية حتقيق أمن االسره )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  39

 21/3/2005 15/3/2005 )اكل الزوجيةاملش( نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 40

 04/09/2005 04/04/2005 )التبخسوا أما وال طفال(حماضرة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 41

 18/4/2005 18/4/2005 )مصيدة القروض والديون وآثارها على استقرار االسرة واتمع( ملتقى املراة واتمع  االحتاد النسائي العام 42

 17/5/2005 17/5/2005 )أسباب بناء البيت السعيد(نشرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 43

 22/5/2005 22/5/2005 )رائدات االعمال الصغريه(برنامج جملس سيدات ابوظيب 44

 30/5/2005 30/5/2005 ندوة متكني املرأة يف الربملان االحتاد النسائي العام 45

 28/8/2005 15/8/2005 )جتنب اثار املشاكل واخلالفات الزوجية(نشرة )رأس اخليمة(جتماعيةمركز التنمية اال 46

 20/11/2005 16/11/2005 )مواقف أسرية( دورة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 47

 03/01/2006 03/01/2006 حماضرة تعريفية ملوظفات االحتاد النسائي العام عن اتفاقية سيداو االحتاد النسائي العام 48

 03/01/2006 03/01/2006 )استهالك رشيد جمتمع آمن( ندوة حول محاية املستهلك  االحتاد النسائي العام 49

 22/1/2006 22/1/2006 )العنف االسري اول الطريق الحنراف االبناء(حماضره منطقة العني التعلمية 50

 18/2/2006 18/2/2006 )مهية االسره يف اتمعأ( حماضرة  )رأس اخليمة( مجعية ضة املرأة  51
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 26/2/2006 23/2/2006 )الترابط االسري يف جمتمع االمارات( حماضرة  )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 52

 38819 12/04/2006 بناء قدرات املرشحات النتخابات الس الوطين االحتادي االحتاد النسائي العام 53

 28/5/2006 28/5/2006 )الوسادة اخلالية(دورة )العني(نمية االسريةمؤسسة الت 54

 15/2/2006 02/06/2006 )اساليب االم الناجحه(دورة )رأس اخليمة(مركز التنمية االجتماعية 55

 05/09/2006 05/09/2006 حماضرة تثقفية حول قانون االحوال الشخصية االحتاد النسائي العام 56

 38965 38965 حماضرة تثقفية حول قانون االحوال الشخصية  العاماالحتاد النسائي 57

 39031 39031 )واجبات املرأة وحقوقها يف رمضان(ندوة )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 58

 23/11/2006 23/11/2006 ندوة التحول يف ادارة وتنمية املوارد البشرية )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 59

 30/11/2006 30/11/2006 دورة تدربية حول اتفاقية السيداو النسائي العاماالحتاد  60

 09/12/2006 09/12/2006 )التقاعد املبكر وكيفية ضم املدد السابقة(ندوة )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 61

 12/12/206 12/12/2006 )قانون مكافحه جرائم االجتار بالبشر(ندوة جامعة االمارات 62

 مستمر 09/01/2007 االمور االسرية )سيده تقوم بتقدمي برامج موجه للمراة(خه حممدشي 63

 14/1/2007 14/1/2007 شرح قانون اخلدمه املدنية لالماره )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 64

 تمرمس 05/07/2007 )تعزيز دور القيادات النسائية الوظيفيه(مؤمتر )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 65

 01/11/2007 01/11/2007 )املخالفات والتجاوزات االدراية(برنامج تدرييب )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 66

 مستمر 22/11/2007 )مهارات صياغة النظم واللوائح القانونية(برنامج تدرييب )الفجريه(دائرة املوارد البشرية 67

 03/05/2007 20/12/2007 )تدريب (اعريف حقوقك احلضانه االحتاد النسائي العام 68
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     العنف االسري )العني(الدعم االجتماعيمركز  203
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     العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي 205
     بر الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي 206
     زيارة اىل دار املسنني )العني(مركز الدعم االجتماعي 207
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     الترابط االسري وامهية حتقيق أمن االسره واتمع )العني(مركز الدعم االجتماعي 212
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     حقوق االنسان )العني(مركز الدعم االجتماعي 217
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     توعية كيفية التعامل مع االطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي 222
     تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي للضحايا اجلرائم )العني(مركز الدعم االجتماعي 223
     دليل ارشادي حلياة زوجية سعيدة وآمنة )العني(مركز الدعم االجتماعي 224
     العنف واالمهال االسري لالطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي 225
     ل العنف االسرياشكا )العني(مركز الدعم االجتماعي 226
     اثر اخلالفات الزوجية على االبناء  )العني(مركز الدعم االجتماعي 227
 18/4/2006   مسؤولية املرأة بني الدين والدنيا )العني(مركز االستقامه لتحفيظ القرآن الكرمي 228
ر يوم اخاخر يوم   معرض االسرة املنتجة  )العني(مؤسسة التنمية االسرية 229
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 المعرض المعرض

     )العنف االسري اسبابه ودوافعه(مقال )العني(مركز الدعم االجتماعي 230
     العنف وانعكاساته السلبية على صحة االم والطفل )العني(مركز الدعم االجتماعي 231

232 
 )العني(مركز الدعم االجتماعي

  تنظيم محلة توعية حول مشكلة االخالفات الزوجية حتت شعار
     ) امل اخلالفات الزوجية وامل الزواج السعيدبني(

     كيف نتعامل مع املسن )العني(مركز الدعم االجتماعي 233
     ظاهرة هروب الفتيات )العني(مركز الدعم االجتماعي 234
     الدليل االرشادي لدور مركز الدعم ازاء املفرج عنهم )العني(مركز الدعم االجتماعي 235
     املشكالت الزوجية واثرها النفسي على االبناء )العني(الدعم االجتماعيمركز  236
     مهارات حل اخلالفات الزوجية )العني(مركز الدعم االجتماعي 237
     العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي 238
     )لة العنف ضد املرأةدور مركز الدعم يف معاجلة مشك(حتقيق صحفي )العني(مركز الدعم االجتماعي 239
     رعاية اليتيم واجر كفالته )العني(مركز الدعم االجتماعي 240
     حتقيق حول ظاهرة العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي 241
     امهية وقية املسنني يف حياتنا )العني(مركز الدعم االجتماعي 242
     ممتاسكة تنتج اطفال مبدعنياسرة  )العني(مركز الدعم االجتماعي 243
     العنف ضد النساء واالطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي 244
     االمن االسري يف ظل التفكك االجتماعي وانشغال الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي 245
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     تنمية الذات )العني(مركز الدعم االجتماعي 246
     مراقبة االبناء )العني(مركز الدعم االجتماعي 247
     يوم اليتيم العاملي )العني(مركز الدعم االجتماعي 248
     العنف وانعكاساته السلبية على صحة االم والطفل )العني(مركز الدعم االجتماعي 249
     بر الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي 250
     هدفك يف احلياةكيف حتدد  )العني(مركز الدعم االجتماعي 251
     بر الوالدين )العني(مركز الدعم االجتماعي 252
     يوم االسرة العاملي )العني(مركز الدعم االجتماعي 253
     امللتقى االول العضاء جملس االمهات  )العني(مركز الدعم االجتماعي 254
     االرشاد والتوجية االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي 255
     معرض امهية االسرة السعيدة )العني(مركز الدعم االجتماعي 256
     اخلالفات الزوجيه واسبابه وطرق عالجها )العني(مركز الدعم االجتماعي 257
     اشكال العنف االسري )العني(مركز الدعم االجتماعي 258
     العنف ضد النساء واالطفال )العني(مركز الدعم االجتماعي 259
     مهارات اسرية حانية )العني(مركز الدعم االجتماعي 260
     كيف تكسبني شريك حياتك )العني(مركز الدعم االجتماعي 261
     العنف ضد املرأة  )العني(مركز الدعم االجتماعي 262
     هروب الفتيات االسباب والعالج )العني(مركز الدعم االجتماعي 263
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     مهارات حل اخلالفات الزوجية )العني(ماعيمركز الدعم االجت 264
     العصبية بني الزوجني وطرق التعامل معها )العني(مركز الدعم االجتماعي 265
     دور الترابط االسري يف محاية ابناءنا من االحنرافات )العني(مركز الدعم االجتماعي 266
     يوم املسنني )العني(مركز الدعم االجتماعي 267
   2005 جملة اقتصاد الوطين الزوايه القانونية غرفة جتارة وصناعة ابوظيب 268
 مستمر مستمر برنامج رباط املودة مشروع توفري  فرص زواج مناسب ومتكافئ )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  269

270 
مؤسسة محيد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية 

     ن االحوال الشخصيةاملرأة وقانو )عجمان(
 16/3/1997 35519 )دور االسرة يف تاكيد معاير اختيار الزوج والزوجه(ندوة )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  271
 مستمر مستمر مشروع بيت السكينة للالستشارات االسرية )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  272
 22/3/1990 1990/2 االسبوع الثقايف حنو مشاركة فعالة يف جمال العمل التطوعي اللعمل والضمان االجتماعي )مانعج(مجعية ام املؤمنني النسائية  273
 29/2/1988 29/2/1988 حماضرة حول ظاهرة الطالق يف دولة االمارات )عجمان(مجعية ام املؤمنني النسائية  274

  
 برنامج غير مبين تاريخ 109 برنامج مستمر و 16من إجمالي البرامج، بالنسبة لتاريخ االنتهاء الفعلي هناك % 65تهاء بنسبة  برنامج لم يتم تحديد التاريخ المخطط لإلن179: مالحظة

  .من إجمالي البرامج% 39.7االنتهاء الفعلي بنسبة 
  
  

د قليل من البرامج بين التاريخ المتوقع لالنتهاء والتاريخ الفعلي لالنتهاء مع  أن أغلب البرامج واألنشطة أنهيت في التاريخ المخطط له ويوجد تباين بسيط في عدالسابق الجدول يبين
ويرد ذلك إلى أن هذه األنشطة جرت في يوم واحد وانتهت .  في حين توجد برامج لم يحدد لها أي تاريخ لالنتهاء.  مالحظة أن هناك عدد قليل من البرامج واألنشطة ال زالت مستمرة

 .وهذه مالحظة ذآرناها في أآثر من موقع سابقًا%.  39.7 بنسبة 179وات إذ بلغ عددها وهي المحاضرات والند
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عدد األنشطة محددة حسب   :السابع والعشرون
  نوع النشاط

  

 النسبة العـدد نوع النشاط م

%43.79 نشاطًا120 في مجال األحوال الشخصية 1

 %9.12  نشاطًا25في مجال اتفاقية مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة 2

%26.64  نشاطًا73 في مجال العنف ضد المرأة 3

%16.42  نشاطًا45 مان االجتماعيفي مجال العمل والض 4

 %4.01  نشاطًا11 في مجال اإلعالم 5

 * نشاطًا 274 ويكون المجموع

  
يوجد تداخل بين األنشطة إذ يتعلق النشاط الواحد أحيانًا بكل أنوع األنشطة *  

  .موضوع الدراسة المسحية

 

 120لراجح إذ بلغ عددها أن مجال األنشطة في نطاق األحوال الشخصية هو ايوضح الجدول أعاله 
يليه أنشطة العنف ضد المرأة ونعتقد أن هذه الغلبة لألحوال الشخصية منطقية % 43نشاطًا بنسبة 

ألن أآثر ما تحتاجه المرأة في دولة اإلمارات هي معرفة حقوقها في مجال األحوال الشخصية 
.والذي يهم األسرة عمومًا أيضًا  
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  :  الثامن والعشرون
  مخطط المشروع المقترح

  
  

  

 دورة تدريبية

 موجهة إلى المرأة

.لتوعيتها بقانون العمل  
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  :مقدمة:  أوًال

تعد التشريعات العمالية من أهم التشريعات التي تمس حقوق المرأة إذ تشارك المرأة الرجل في 
 األمر الذي يستدعي قيام دورة تدريبية للمرأة العمل بكافة المؤسسات والشرآات في القطاع الخاص،

  .العاملة وللمرأة الموظفة التي تعمل في وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  :تحليل:  ثانيًا

يمنح قانون العمل حقوقًا متعددة للمرأة منها ما يتعلق بساعات العمل وبإجازة األمومة والعمل ليًال 
آل هذه القضايا .  المرضية والعمل في األماآن الشاقة واإلجازة وساعات الحضانة والرضاعة

، تناولتها التشريعات العمالية العربية وتحتاج إلى مراجعة مستمرة وإحاطة المرأة العاملة علمًا بها
خاصة وأن نشاط القطاع الخاص يتسع اليوم ويغطي آافة مناحي الحياة األمر الذي أثر إيجابًا في 

  .لعملمشارآة المرأة الرجل في ا

  :مخرجات المشروع:  ثالثًا

  . نشر الوعي بالتشريعات العمالية-1

  . الخروج بدراسة استبيانية تحدد المشاآل التي تواجهها المرأة في العمل-2

  . تحديد وتوضيح الوسائل التي يجب على المرأة اتباعها في الحصول على حقوقها-3

  .سيلة المثلى لحماية حقوقها حث المرأة على االلتزام بقانون العمل ألنه الو-4

  :الموازنة المقترحة:  رابعًا

  : آاآلتي، يوزعاقترح أن يكون المبلغ مائة ألف درهم

  . أربعون ألفًا تدفع إلى المدربين-1

  . عشرة آالف تدفع إلى المعاونين-2

 وورق  ثالثون ألفًا تدفع لحجز قاعة أو قاعات للدورة مع مستلزماتها االلكترونية وجهاز تصوير-3
  :وطباعة، بحيث يكون في القاعة ما يلي

  . جهاز حاسوب لكل متدرب-

  . شاشة عرض إلكترونية-

  .جهاز تصوير -

  . طابعة-
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  . لوحة للكتابة-

  . أقالم لوحة-

  . أقالم للمتدربين-

  . ورق-

  . ملفات لحفظ الورق توزع على المتدربين-

  . دليل للتعريف بالدورة-

  .جبات غذائية خفيفة مع مشروبات باردة وساخنةعشرة آالف درهم تخصص لو/  4

  .عشرة آالف للدعاية للدورة في وسائل اإلعالن المختلفة/  5

  .عشرة آالف لوسائل نقل المتدربين والمشارآين/  6

  :أهداف المشروع:  خامسًا

  :تنقسم األهداف إلى عامة وخاصة

  :األهداف العامة) 1

  . العمل جيدًا أن تكون المرأة قادرة على فهم قانون-أ

  . أن تكون المرأة قادرة على معرفة حقوقها العمالية-ب

  . أن تكون المرأة قادرة على الدفاع عن حقوقها-ج

  . أن تكون المرأة قادرة على نشر الوعي القانوني الخاص بالتشريعات العمالية-د

  .ون العمل أن تكون المرأة قادرة على إعداد نشرات ودورات خاصة بتوعية المرأة بقان-هـ

  :األهداف الخاصة)  2

  .أن تكون المرأة قادرة على تحليل النصوص القانونية -أ

  . اللجوء إلى الجهات المعنية بتطبيق قانون العمل للدفاع عن حقوقها أن تكون المرأة قادرة على-ب

  . أن تكون المرأة قادرة على معرفة الوسائل القانونية لحماية حقوقها-ج

  . أن تكون المرأة قادرة على التخاطب آتابيًا عند المطالبة بحقوقها-د

  . أن تكون المرأة قادرة على تحليل النصوص القانونية العمالية-هـ
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  .لوائح عمالية ولوائح قانونية للمطالبة بحقوقهاو  عقود  أن تكون المرأة قادرة على آتابة-و

  :مكونات المشروع:  سادسًا

  : عمل دورات تدريبية تتضمن ما يلييقوم المشروع على

  . إلقاء محاضرات من قبل المختصين-1

  . عمل اختبارات متعددة-2

  . مطالبة المتدربين بإحضار قضايا عمالية ومناقشتها-3

  .لوائح عماليةو  عقود عمل تدريب في إعداد-4

  . عمل تدريب إلعداد لوائح للمطالبة بالحقوق العمالية-5

  . للمتدربين لقياس المستوى عمل اختبار نهائي-6

  . منح شهادات تدريب للمشارآات-7

  :خطة التنفيذ:  سابعًا

  :خطة العمل)  أ

  .اإلعالن عن الدورة قبل قيامها بشهرين على األقل مع تحديد المكان والزمان مع بيان أهدافها/ 1

  :تكون مدة الدورة ثالثة أسابيع آاآلتي/ 2

قانون العمل مع الترآيز على حقوق المرأة في محاضرات عامة عن :  األسبوع األول  - أ
  .قانون العمل

إجراء تدريب على آيفية فهم النصوص وإعداد اللوائح العمالية مع عمل :  األسبوع الثاني - ب
 .اختبارات يومية

 تدريب المتدربين –عرض قضايا عمالية تخص المرأة العاملة وتحليلها :  األسبوع الثالث - ت
تتضمن آلية المطالبة الخطية للمرأة بحقوقها أمام الجهات اإلدارية على إعداد لوائح قانونية 

 . إجراء اختبار نهائي للمتدربين لتحديد المستوى ومنح الشهادات–والقضائية 

  :الفئات المستهدفة)  ب

  . المرأة العاملة في القطاع الخاص-1



9/9/2008  120

  . المرأة العاملة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية-2

  :لزمنيالجدول ا)  ج

مدة الدورة ثالثة أسابيع؛ ويفضل أن تعقد أآثر من مرة توزع على فصول السنة وفي مناطق مختلفة 
  .لتشمل آل المناطق في الدولة

  :فريق العمل) د

  :يتألف فريق العمل مما يلي

  . أستاذ جامعي مختص في قانون العمل يلقي محاضرات نظرية-1

  .لمطروحة أمام القضاء وخاصة ما يتعلق بالمرأة قاضي عمالي يعرض المشاآل العمالية ا-2

  .ني ممثلة عن العامالت تتولى متابعة أعضاء الدورة والتنسيق مع المشارآات والمحاضر-3

  . إعداد القاعة والتصوير وتبليغ المشارآين والمحاضرين في الدورةعامالن يتوليان -4

  :المدخالت) هـ

  .تم تحديد المدخالت سابقًا

  :ابعة وتقويممؤشرات مت) و

  : تعد استمارة استبيانية توزع على المشارآات في الدورة عند نهايتها تتضمن ما يلي-1

  . تقويم درجة الفائدة المتحققة من الدورة-

  . تقويم للمحاضرين-

  . تقويم اإلعداد والتحضير-

  . تقديم اقتراحات-

ة استجابتهن لموضوع الدورة  يبين فيه المستوى العام للمشارآات ودرجتقريرا يعد المحاضر -2
  .وما هي االقتراحات التي يراها مناسبة لتحسين أداء الدورة مستقبًال

  

م الشامسيـم علي سالـجاس 0د0أ  

  عميد آلية القانون      
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  جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
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 رــيـبـر اخلــريـقـت
  

م املتضمن 29/4/2007بناًء على خطاب سعادة املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية املؤرخ يف 
، )عميد كلية القانون جبامعة اإلمارات العربية املتحدة(جاسم علي سامل الشامسي  .د.تكليفنا حنن أ

مارات العربية املتحدة لتمثيل دولة وبناًء على ترشيحنا من االحتاد النسائي العام يف دولة اإل
اإلمارات يف ورشة العمل التمهيدية ملشروع الدراسات املسحية يف اال القانوين، وتنفيذاً ملا ورد 

جاسم علي سامل  .د.يف العقد املربم بني الطرف األول منظمة املرأة العربية والطرف الثاين حنن أ
  .الشامسي

يف اال القانوين واملتعلقة باألنشطة اخلاصة بتوعية املرأة يف دولة فقد مت إجناز الدراسة املسحية 
  :اإلمارات العربية املتحدة بالقوانني املختلفة واخلاصة باألمور اآلتية

  .توعية املرأة بتشريعات األحوال الشخصية *
 .توعية املرأة بالتشريعات اخلاصة مبنع العنف ضد املرأة *
 .لعمل والضمان االجتماعيتوعية املرأة بتشريعات ا *
 .توعية املرأة بالتشريعات اخلاصة باإلعالم *
 .توعية املرأة باتفاقية مكافحة أشكال التمييز العنصري ضد املرأة *

  : ما متَّ من دراسة مسحية ميدانية نبين لكم ما يليويف ضوء

  :لمتحدةنبذة عن التشريعات الخاصة بالمرأة في دولة اإلمارات العربية ا:  أوًال

مع اإلمارايت من خالل إشراكها سعت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل رفع مكانة املرأة يف ات
مع الرجل يف الوظيفة العامة وتويل املناصب اإلدارية الرفيعة يف الوزارات وغريها وإتاحة اال هلا 

ال يتجزأ من الكيان االجتماعي أسوةً  يف املسامهة يف أنشطة اتمع املدين املختلفة واعتبارها جزءاً
  .بالرجال

 الرجل ق املرأة باعتبارها إنساناً تزاحممن أجل ذلك، صدرت تشريعات عدة حديثة تضمن حقو
 من سلطان وتعسف الرجل  هلا حقوق خاصة ا حتميهاةيف بناء اتمع وتطوره وباعتبارها امرأ

  : هذه التشريعاتحبقها وتضمن هلا العيش حبرية وكرامة، ومن أهم
 م2005 لسنة) 28(قانون األحوال الشخصية رقم  -1
 م1980لسنة ) 8(قانون العمل رقم  -2
 م2006 لسنة) 51( االتجار بالبشر رقم مكافحة جرائمقانون  -3
 م2006لسنة ) 1(قانون إنشاء التنمية األسرية رقم  -4

ذكرها من حقوق للمرأة يضاف إىل ذلك ما ينظمه الدستور اإلمارايت وتشريعات أخرى ال جمال ل
  .باعتبارها عضواً يف اتمع
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ولعل أبرز ما متَّ إجنازه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هو قيام االحتاد النسائي العام الذي يتوىل 
  .متابعة محاية حقوق املرأة واملسامهة يف إعداد تشريعات حديثة تضمن هذه احلقوق

  :تقييم الدراسة المسحية:  ثانيًا

  :أهداف الدراسة/  1
تضمنت الدراسة أهدافاً رئيسية وفرعية متعددة ومتنوعة كلها تصب يف حتديد مشاكل املرأة من 
الناحية القانونية وحماولة حلّها من خالل نشر الوعي القانوين بني خمتلف فئات املرأة اليت استهدفتها 

  .الدراسة
زالت مستمرة كانت مفيدة يف ما األنشطة اليت ونعتقد أن األنشطة اليت متت بشأن توعية املرأة و

  .حتقيق التوعية املطلوبة اليت سعت منظمة املرأة العربية إىل حتقيقها
  ).الرئيسية والفرعية(وجتدون مع هذا التقرير تفاصيل األهداف 

  :خمتلفةا جهات  اليت قامت عدد األنشطة/  2
، تناولت كافة ااالت )274(املرأة قانونياً  خمتلفة لتوعية  جهاتنظمتها اليت األنشطةبلغ عدد 

  .اليت حددا منظمة املرأة العربية مباشرةً أو بصورة غري مباشرة

  :نوع األنشطة/  3
قد .  تناولت األنشطة يف جلها ااالت اليت حددا منظمة املرأة العربية بشأن التوعية القانونية

االت الدراسة املعنية مثل األنشطة املتعلقة باإلرشاد يتبادر للقارئ أنَّ هناك أنشطة بعيدة عن جم
.  والتوجيه األسري أو التربوي أو برامج التعليم أو الربامج اخلاصة بتوعية املرأة بالقيادة الواعية

 التمعن يف النشاط جند فيه جوانب ختص التوعية القانونية وتدخل يف احملاور اليت حددا دلكن عن
بها عبارة عن حماضرات أُلِقيت على الفئات املستهدفة إذ بلغت نسبة احملاضرات  وكان أغل،املنظمة

من جمموع األنشطة املوجهة إىل % 17 واملتابعة اليت بلغت نسبتها ليها برامج اإلشرافتو% 19
  .فقط% 8املرأة وكانت مسامهة الصحافة بنسبة 

  :الفئات املستهدفة/  4
 واملتعلمة األميةاملرأة  حددا منظمة املرأة العربية إذ مشلت استهدفت األنشطة كافة الفئات اليت

  .واملتزوجة وغريها

  :وقت إجراء األنشطة/  5
قد  أغلبها وكانم فصاعداً 2000أغلب األنشطة والربامج بدأت حديثاً وخصوصاً منذ عام 

  %.67 نسبة استغرقت مدة نشاطها أقلَّ من
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  :نطاق األنشطة والربامج/  6
مشلت األنشطة كل اإلمارات يف الدولة فكانت وطنية وحملية وحىت إقليمية إذ متَّ إجراء أنشطة 

  .بوظيبأيف ان إذ هي جماورة ملدينة العني حمدودة يف والية الربميي التابعة لسلطنة عم

  :اجلهات اليت قامت بالنشاط/  7
كان التمويل حكومياً و% 69أغلب اجلهات اليت قامت بالنشاط حكومية إذ بلغت نسبتها 

، أما التمويل من %96 بلغت نسبته وذاتياً، وكان التنفيذ ذاتياً من اجلهة اليت تقوم بالنشاط إذ
  .فقط% 4جهات غري حكومية فهو ضئيل إذ بلغت نسبته ما يقرب من 

  :الفريق الذي توىل القيام بالدراسة املسحية/  8
اإلمارات العربية املتحدة، مت اختيار ثالثة عشرة بالتنسيق مع االحتاد النسائي العام يف دولة 

شخصاً للقيام بالدراسة املسحية وملء االستمارات، وقد متَّ توزيعهم على اإلمارات السبعة املكونة 
 قدت هلم مقر االحتاد النسائي العام وعلدولة اإلمارات العربية املتحدة، وقد متَّ االجتماع م يف

 الدراسة املسحية، وقاموا جبهد متميز يشكرون عليه جتدونه واضحاً يف ورشة عمل قبل املباشرة يف
وإضافة إىل ذلك متَّ تكليف خبري إحصائي لتويل .  الدراسة االستبيانية املرفقة مع هذا التقرير

  .الدراسة اإلحصائية واستخالص النتائج باألرقام من استمارات االستبيان

  :مالحظات سلبية على األنشطة/  9
  %.4سبة مشاركة اجلهات غري احلكومية يف التمويل ضعيفة للغاية إذ مل تتجاوز الـن -
 .دور اإلعالم ضعيف يف التوعية القانونية -
 .نسبة األنشطة اليت تقوم بالتوعية املرتلية قليلة -
 .دور احملامني والقضاة والقانونيني عموماً يف التوعية ضعيف للغاية -
 باستثناء االحتاد ،حلكومي قليل قياساً بالدول العربية األخرىدور هيئات اتمع املدين غري ا -

 .النسائي العام ومجعية ضة املرأة الظبيانية
 .التوعية القانونية غري حمددة حتديداً دقيقاً لكي تتمكن الفئة املستفيدة من معرفة حقوقها كاملة -
 .اإلعالنات يف وسائل اإلعالم املختلفة نادرة -

  :ت في ضوء األهداف الواردة في الدراسة المسحيةراحاـتـقتوصيات وا:  ثالثًا

نقترح أن تكون التوعية القانونية للمرأة بالتنسيق مع منظمة املرأة العربية واالحتاد النسائي  -1
  .العام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

 عقد ورش عمل للنساء احلقوقيات املؤهالت وتكليفهن بالقيام بعقد ورش عمل ودورات -2
 .للفئات املستهدفة بالتوعية القانونية
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 .نون والقضاة واحلقوقيوعقد ندوات ومؤمترات توعية قانونية يشارك فيها احملام -3
حث وسائل اإلعالم على االهتمام بالتوعية القانونية وعدم االقتصار على االهتمام جبمال  -4

 .املرأة ورشاقتها فقط
لصق إعالنات يف األماكن العامة تم حث اجلهات احلكومية وغري احلكومية على نشر و -5

 .بتوعية املرأة قانونياً وخاصة يف املناسبات الوطنية ويف أعياد املرأة
 . حبقوق املرأة يف متناول كل امرأة بلغت سن الرشدتتعلقوضع التشريعات اليت  -6
حث اجلهات غري احلكومية وخاصة املؤسسات التجارية على دعم برامج توعية املرأة  -7

 .قانونياً
 على تفعيل دورها يف القيام بأنشطة وبرامج ختص ةحث هيئات اتمع املدين غري احلكومي -8

 .التوعية القانونية للمرأة
إجراء دراسات مسحية باستمرار كل سنتني على األقل لإلطالع على مدى حتقق التوعية  -9

 االحتاد  على أن يتوىل هذه الدراسات نساء حقوقيات أكفاء خيتارهن،القانونية للمرأة
 .النسائي العام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بالتنسيق مع منظمة املرأة العربية

املرأة قانونياً مثل مؤمتر حول قوانني األحوال  مؤمترات دولية سنوياً ختص توعية عقد  -10
اخل بالتنسيق مع كليات احلقوق يف الدول ... الشخصية أو قوانني منع العنف ضد املرأة 

 .عنيةامل
 .استحداث مكاتب يف املؤسسات القضائية لتوعية املرأة حبقوقها أمام القضاء  -11
  .إنشاء خط ساخن جماين جييب على استفسارات املرأة عن حقوقها يف القوانني املختلفة  -12

  :إعداد مخطط مشروع مقترح:  رابعًا

  .لقد مت إعداد خمطط مشروع لتوعية املرأة بقانون العمل

 ،،م وافر الشكر والتقدير    ولك       
 

  الخبير            
  

  جاسم علي سالم الشامسي 0د0أ
   القانونآلية              عميد

   جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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