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متهيد

هــذا التقريــر هــو الثالــث يف سلســلة هــذه التقاريــر التــي ترصــد أخبــار
املــرأة العربيــة خــال عــام ،وقــد صــدر العدديــن األول والثــاين يف صــورة
تقريــر نصــف ســنوي ،وبنــاء عــى توصيــة مــن اللجــان االستشــارية الدامئــة
للمنظمــة ،يصــدر هــذا العــدد ســنويًا ليغطــي أحــداث وتطــورات عــام 2016
بكاملــه.
وكعادتــه ،يركــز التقريــر عــى إبــراز أهــم الخطــوات اإليجابيــة التــي تحققــت للمــرأة وجهــود
الــدول العربيــة نحــو التمكــن لهــا يف املجتمــع ،فضـاً عــن اإلنجــازات التــي حققتهــا املــرأة وأثبتــت
بهــا جدارتهــا يف كافــة املجــاالت ،ويشــر كذلــك ألهــم التحديــات متمثلــة يف العنــف ضــد املــرأة
وأزمــة الالجئــات والنازحــات.
وتســتهدف منظمــة املــرأة العربيــة مــن هــذا التقريــر تســجيل وتوثيــق جهــود الــدول العربيــة نحــو
متكــن املــرأة مــن ناحيــة ،واالحتفــاء بنجاحــات املــرأة العربيــة التــي أثبتــت قدرتهــا يف مختلــف
املياديــن ،وذلــك بغــرض تقديــم صــورة حقيقيــة متزنــة حــول أوضــاع املــرأة العربيــة يف مواجهــة
مــا يتناقــل عنهــا مــن تقاريــر وأنبــاء يشــوبها التحيــز ويغلــب عليهــا الطابــع الســلبي يف معالجــة
قضايــا املــرأة.
وال ي ّدعــي التقريــر أنــه يشــمل جميــع التطــورات الخاصــة باملــرأة يف الــدول العربيــة ،لكنــه حــاول
تســليط الضــوء عــى أكــر عــدد ممكــن مــن هــذه التطــورات والــذي ميكــن أن يكــون لــه داللــة
واضحــة يف إب ـراز رؤيــة ومســارات متكــن املــرأة يف املنطقــة العربيــة.
كذلــك يركــز التقريــر باألســاس عــى التطــورات يف الــدول العربيــة األعضــاء باملنظمــة ،وعــى ســبيل
االســتثناء ،يرصــد بعــض التطــورات املهمــة التــي شــهدتها دول عربيــة غــر أعضــاء باملنظمــة،
وتســتحق أن يتــم إبرازهــا.
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املرأة العربية واملشاركة السياسية

 املشاركة السياسية للمرأة العربية :إحصاءات عام 2016 التمكني السيايس :برامج ومرشوعات وأنشطة آليات وطنية جديدة لتحقيق املساواة -خطط واسرتاتيجيات جديدة للمرأة يف عام 2016

املشاركة السياسية للمرأة العربية :إحصاءات عام 2016

حققــت معــدالت مشــاركة املــرأة العربيــة يف الحيــاة السياســية تحســنا ملحوظًــا بوجــه عــام خــال
عــام .2016
وطبقــا لنــرة أصدرهــا اإلتحــاد الربملــاين الــدويل بتاريــخ  2016/8/1حــول مشــاركة النســاء يف
الربملانــات العامليــة ،احتلــت الجزائــر املركــز األول بــن الــدول العربيــة مــن حيــث مشــاركة النســاء
يف املجلــس النيــايب ،حيــث بلغــت نســبة مشــاركة النســاء يف الربملــان الجزائــري ( ،)%31.6تلتهــا
تونــس بنســية ( ،)%31.3والســودان ( ،)%30.5والعـراق ( ،)%26.5وموريتانيــا ( ،)%25.2واإلمــارات
العربيــة املتحــدة ( ،)%22.5والســعودية ( %19.9يف مجلــس الشــورى) ،واملغــرب ( ،)%17وليبيــا
( ،)%16واألردن ( ،)%15.3ومــر ( ،)%14.9والصومــال ( ،)%13.8وســوريا ( ،)%13.2وجيبــويت
( ،)%12.7والبحريــن ( ،)%7.5ولبنــان ( ،)%3.1وجــزر القمــر ( ،)%3والكويــت ( ،)%1.5و ُعــان
( ،)%1.2فيــا خــى مجلــي قطــر واليمــن مــن أي متثيــل نســايئ ،كــا مل تضــم اإلحصائيــات وضــع
املجلــس الترشيعــي الفلســطيني.
وقــد بينــت النــرة أن نســبة متثيــل النســاء يف برملانــات الــدول العربيــة ارتفعــت مــن ( )%16عــام
 2013إىل ( )%18.1عــام  2016بنســبة ارتفــاع قدرهــا (.)%2.1
وتعــد مجموعــة الــدول اإلســكندنافية هــي األوىل عامليــا يف هــذا املضــار حيــث تشــكل النســاء مــا
نســبته ( )%41.5مــن املجالــس الترشيعيــة بهــا ،وهــي بذلــك تتجــاوز النســبة التــي حددتهــا األمــم
املتحــدة لتمثيــل النســاء يف الربملانــات وهــي (.)%30
ووف ًقــا تقاريــر وطنيــة صــدرت يف عــدد مــن الــدول العربيــة خــال عــام  ،2016شــهدت مشــاركة
املــرأة يف الحيــاة السياســية بوجــه عــام تحسـ ًنا.

األردن

 تشــكل النســاء مــا نســبته ( )%15.38مــن أعضــاء الســلطة الترشيعيــة بشــقيها النــواب واألعيــان،وتبلــغ نســبة النســاء يف الحكومــة األردنيــة ( )%8بتعيــن أربــع وزيـرات مــن بــن  29وزيـرا ً ووزيــرة.
ويضــم مجلــس األعيــان عــر نســاء مــن مجمــوع أعضــاء املجلــس البالــغ عــدده  65عي ًنــا.
ووف ًقــا لدراســة أعدهــا مركــز الرثيــا للدراســات بــاألردن حــول «واقــع متثيــل ومشــاركة املــرأة يف
املجالــس املحليــة يف الباديــة األردنيــة» بلغــت نســبة املــرأة كموظفــة يف البلديــات يف مناطــق
الباديــة األردنيــة ( )%14مقابــل ( )%86للذكــور ،وبلغــت نســبة مشــاركة املــرأة يف املجالــس البلدية
يف مناطــق الباديــة ( )%34بعــدد ( )106أعضــاء مــن النســاء ،مقارن ـ ًة مــع ( )%66للذكــور بعــدد
( )207ومتثــل هــذه النســبة مــا يقــارب الثلــث وهــي النســبة التــي حددهــا قانــون االنتخابــات
للمقاعــد النســائية والبالــغ ( )%25باإلضافــة إىل فــوز ( )13ســيدة مــن غــر الكوتــا.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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تونس
 تــم تعيــن  8ســيدات بالحكومــة التونســية الجديــدة ،وترشــحت لالنتخابــات الرئاســية أربــع ســيداتمقابــل نحــو  30مرتشــحا مــن الرجــال .ومتثــل املــرأة التونســية نســبة ( )%30مــن القــوى العاملــة يف
مختلــف القطاعــات وترتفــع هــذه النســبة لتبلــغ أكــر مــن ( )%50يف ســلك التعليــم والطــب.
مــن جهــة أخــرى ،وافــق مجلــس نــواب الشــعب يف يونيــو  2016عــى مقــرح تعديــل الفصــل 49
مــن مــروع قانــون تنقيــح وإمتــام القانــون املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء ،والــذي ينــص عــى
اعتــاد قاعــدة التناصــف األفقــي والعمــودي يف القامئــات املرتشــحة لالنتخابــات البلديــة .ويــؤدي
هــذا التعديــل الترشيعــي إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة التونســية يف االنتخابــات البلديــة ويف إدارة
الشــأن املحــي وتكريــس مبــادئ املســاواة و تعزيــز الدميقراطيــة املحليــة.
املغرب
 أســفرت انتخابــات املجالــس النيابيــة ىف املغــرب عــام  2016عــن فــوز  81نائبــة مبقاعــد الربملــاناملغــرىب ،أي مــا يعــادل ( )%21مــن مجمــوع  395مقعـ ًدا املشــكلة للمجلــس ،مقارنــة ب  67امــرأة
( )%17خــال انتخابــات  .2011وهــو مــا ميثــل تقدمـاً بنســبة ( )%4خــال خمــس ســنوات.
الجزائر
 تحتــل الجزائــر املرتبــة الـــ  29عــى املســتوى العاملــي بخصــوص متثيــل النســاء بالربملــان ،حيــثبلــغ التمثيــل النســوي ( )%30أي مــا يعــادل  145ســيدة منتخبــة مــن ضمــن  462نائــب برملــاين.
وقــد ُمنحــت الجزائــر ،يف يوليــو  ،2016جائــزة التنميــة االجتامعيــة األوىل مــن طــرف االتحــاد
اإلفريقــي يف إطــار عرشيــة حقــوق اإلنســان وباألخــص حقــوق املــرأة اعـراف بالجهــود الجزائريــة
مــن أجــل ترقيــة دور املــرأة يف املجتمــع.
السودان
 يتــم تخصيــص كوتــا للمــرأة يف االنتخابــات بنســبة ( )%30وتوجــد حاليــا  132ســيدة يف املجلــسالترشيعــي ،فضــا عــن وزيرتــن يف الحكومــة الســودانية الحاليــة.
اإلمارات
 تضــم الحكومــة الحاليــة  8وزيـرات منهــن وألول مــرة وزيــرة للســعادة ووزيــرة للتســامح ووزيــرةللشــباب ال يتجــاوز عمرهــا الـــ  22ربيعــاً و 50دبلوماســية ،وتهيمــن املــرأة عــى ( )%66مــن
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الوظائــف الحكوميــة بالدولــة .كــا تشــغل  9نســاء مقاعــد يف املجلــس الوطنــي االتحــادي متثلــن
حــوايل ربــع أعضــاء املجلــس .وســجل تقريــر حديــث صــادر عــن وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدويل
أن املــرأة اإلماراتيــة باتــت تشــغل مناصــب رفيعــة بالــوزارة ،كــا تشــغل أول امــرأة حال ًيــا منصــب
املنــدوب الدائــم لإلمــارات لــدى منظمــة األمــم املتحــدة ،فض ـاً عــن 7ســيدات يعملــن ســفريات
وقناصــل للدولــة.
موريتانيا
 تشــغل املــرأة املوريتانيــة  8حقائــب وزاريــة ،ومتثــل مــا نســبته  % 21مــن مجلــس النــوابو( )%17مــن مجلــس الشــيوخ وهنــاك  6عمــد ســيدات مــن بينهــن رئيســة املجموعــة الحرضيــة
بنواكشــوط ،و( )%35.7مــن املستشــارين البلديــن .كــا تتــوىل املــرأة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،وهنــاك ثــاث ســفريات مــن بينهــن الســفرية رئيــس البعثــة الدامئــة لــدى مكتــب األمــم
املتحــدة واملنظــات الدوليــة يف جنيــف والع ـرات مــن املناصــب اإلداريــة الســامية.
لبنان
 طالبــت الهيئــة الوطنيــة للمــرأة يف أكتوبــر  2016بقانــون انتخــاب عــادل يخصــص للنســاء عــددا ًمــن املقاعــد النيابيــة ال يقــل عــن نســبة ( )%30مــن مجمــل عــدد املقاعــد يف الربملــان ،موضحــة أن
الكوتــا النســائية متهــد الطريــق أمــام املــرأة لتشــارك بفاعليــة يف صنــع القـرار.
 وكانــت دراســة أعدتهــا «الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل دميوقراطيــة االنتخابــات» ،بعنــوان «حضــوراملــرأة يف اإلعــام االنتخــايب وبلديــات  »2016قــد أشــارت إىل أن «املــرأة يف لبنــان اليــوم ترتبــع عــى
( )%3,1مــن إجــايل املقاعــد النيابيــة ،يف حــن ان نســبة الناخبــات التــي تعكــس الواقــع املجتمعــي،
تشــكل ( )%51مــن إجــايل عــدد الناخبــن».
ليبيا
 تشــغل املــرأة الليبيــة نســبة قدرهــا ( )%16يف حكومــة الوفــاق الوطنــي التــي تشــارك فيهــا بثــاثوزارات.
كــا حصلــت عــى نســبة ( )%16مــن مقاعــد املؤمتــر الوطنــي ومــن مقاعــد مجلــس النــواب أيضً ــا
وعــى نســبة قدرهــا ( )%10يف الهيئــة التأسيســية لصياغــة مــروع الدســتور.
ومن جهة أخرى ،تم إقرار متثيل املرأة يف املجالس املحلية للبلديات.
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التمكني السياسي :برامج ومشروعات وأنشطة

األردن
 برنامــج «متكــن» ،برنامــج جديــد اســتحدث يف فربايــر  2016أطلقــه تجمــع لجــان املــرأة يفمحافظــة العقبــة ،ويهــدف إىل التوعيــة القانونيــة والسياســية للســيدات فيــا يتعلــق بحقوقهــن يف
قوانــن األحــوال الشــخصية والعمــل وحقــوق اإلنســان وتنميــة املهــارات البرشيــة واإلعــام.
 "تعزيــز دور املــرأة يف البلديــات ومتكــن عضــوات املجالــس البلديــة يف الحيــاة العامــة" ،ورشــةتدريبيــة نظمتهــا يــوم  17مــارس اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة بالتعــاون مــع هيئــة
األمــم املتحــدة للمــرأة بقاعــة النــادي الريــايض يف محافظــة عجلــون ،واشــتملت الورشــة عــى
جلســات عمــل تدريبيــة عــن كيفيــة تفعيــل دور عضــوات املجالــس البلديــة ومتكينهــن مــن مراقبــة
ومتابعــة الشــأن البلــدي ليقمــن بــأداء دورهــن بشــكل فعــال .
"تعزيــز مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات النيابيــة" ،ورشــة تدريبيــة نظمهــا املعهــد الدميقراطــيالوطنــي بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ووكالــة انجــاز األخباريــة وبدعــم
مــن  USAIDيف قاعــة مركــز تدريــب يف يوليــو  ،2016واســتمرت أربعــة أيــام.
"مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات النيابيــة املقبلــة" ،ورشــة عمــل تدريبيــة أقامتهــا جمعيــة ســيداتحــاوة يف أغســطس  2016بعجلــون ،األردن ،ضمــن برنامــج مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املــدين
"راصــد" يف قاعــة بلديــة الشــفا .وتضمنــت الورشــة رش ًحــا مفص ـاً حــول آليــة التصويــت للقامئــة
واحتســاب األصــوات للمرشــحني وخصوصــا الكوتــا بهــدف توعيــة ســيدات املجتمــع املحــي بأهميــة
املشــاركة يف االنتخــاب كمرشــحة وناخبــة.
"إعــداد املدربــات" ،دورة تدريبيــة أقيمــت بالعقبــة ،األردن بتاريــخ  2016/7/25ضمــن أنشــطةمــروع «تعزيــز العمليــة الدميقراطيــة مــن خــال زيــادة مشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة.
تــم خاللهــا إطــاق حملــة «أنـ ِ
ـت صوتنــا» التــي تتمثــل بتشــجيع النســاء عــر وســائل التواصــل
االجتامعــي عــى املشــاركة يف الحيــاة العامــة.
 "إنصــاف املــرأة يف الترشيعــات والسياســات العامــة" ،نــدوة عقدهــا ملتقــى النســاء الربملانيــاتيف  8مــارس  2016مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة بالتعــاون مــع املــروع املمــول مــن قبــل االتحــاد
األورويب "تعزيــز القــدرات املؤسســية ملجلــس النــواب األردين" ،بــدار مجلــس النــواب ،واشــتملت
عــى أربــع جلســات تناولــت" :حقــوق املرأة األردنيــة بني الترشيعــات الوطنيـــة والدوليـــة"" ،منظور
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املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان حــول الترشيعــات والسياســات الواجــب مواءمتهــا مــع مقاربــة
النــوع االجتامعــي"" ،االسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة ( ،")2017 - 2013و"التجــارب الربملانيــة
للســيدات النــواب".
"ادمــاج مفاهيــم النــوع االجتامعــي والقضايــا الخاصــة بشــؤون املــرأة يف البيانــات االنتخابيــةللمرشــحات" .ورشــة عمــل نظمتهــا جمعيــة الزرقــاء للــراث الشــعبي يف  ،2016/9/8وتناولــت
الورشــة املدعومــة مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،طــرق تعزيــز
مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات إضافــة إىل عــرض املطالــب اإلصالحيــة للحركــة النســائية يف مجــال
السياســات والترشيــع.
" تعزيــز دور املــرأة بأمانــة عــان" ،ورشــة عمــل نظمتهــا املبــادرة النســوية األورومتوســطيةبالتعــاون مــع أمانــة عــان يف  30ينايــر  2016وذلــك أثــر مخرجــات املؤمتر الــوزاري األورومتوســطي
 2013يف تعزيــز دور املــرأة يف املجتمــع .وشــملت الورشــة عــرض نتائــج دراســة وطنيــة نوعيــة
رياديــة أجرتهــا املبــادرة حــول أثــر مخرجــات املؤمتــر يف تعزيــز دور املــرأة يف املجتمــع األردين.
"هــي والربملــان" ،ورشــة عمــل نظمهــا الصنــدوق الهاشــمي األردين يف أغســطس  2016مبركــزاألمــرة بســمة للتنميــة البرشيــة التابــع للصنــدوق الهاشــمي بدعــم مــن املعهــد الربيطــاين .وهدفت
الورشــة التــي اســتمرت ثالثــة أيــام إىل دعــم املــرأة القــادرة واملؤهلــة للمشــاركة يف الحياة السياســية
ومنهــا املجالــس النيابيــة والبلديــة والنقابيــة والحزبيــة ومواقــع صنــع القـرار نو ًعــا وكـ ًـا ،وتعديــل
الترشيعــات والسياســات وتنســيق الجهــود املختلفــة لتعزيــز قــدرات املــرأة والخــروج بتوصيــات
تدعــم مشــاركتها يف عمليــة التنميــة السياســية يف اململكــة األردنيــة.
تونس
 يف فربايــر  2016تــم تأســيس فــرع الرابطــة التونســية للحقــوق السياســية للمــرأة التونســيةبسوســة ،وذلــك مــن أجــل فــرض مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية والتثقيــف الســيايس للمــرأة
وتعزيــز مكانتهــا ،فضـ ًـا عــن النفــاذ إىل مواقــع الق ـرار واملســاهمة يف ســن القوانــن التــي ت ُعنــى
مبشــاركة املــرأة يف الفضــاء العــام طب ًقــا ألحــكام الدســتور.
فلسطني
 يف أغســطس  2016وقعــت مؤسســة أدوار للتغيــر االجتامعــي اتفاقيــة مــروع بعنــوان (رفــعمســتوى املشــاركة السياســية الفعالــة يف االنتخابــات املحليــة للنســاء البدويــات يف التجمعــات
البدويــة املهمشــة) بالرشاكــة مــع التعــاون األملــاين  GIZوبتمويــل مــن الحكومــة األملانيــة .وينفــذ
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املــروع بالرشاكــة مــع املجالــس املحليــة البدويــة ولجــان الحاميــة ووزارة الحكــم املحــي ووزارة
شــؤون املــرأة ولجنــة االنتخابــات املركزيــة وشــبكة (م ًعــا) ويســتهدف املــروع النســاء البدويــات
يف التجمعــات البدويــة يف يطــا والرماضــن يف الظاهريــة ومناطــق رشق القــدس .يهــدف املــروع
إىل تطويــر قــدرات النســاء البدويــات املهمشــات حــول أهميــة املشــاركة السياســية يف االنتخابــات
املحليــة ،والوصــول إىل مواقــع صنــع الق ـرار يف املجالــس املحليــة البدويــة ،ورفــع مســتوى الوعــي
لــدى املجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام واملجتمــع البــدوي املحــي وأهميــة إدمــاج النســاء
البدويــات يف املجالــس املحليــة البدويــة مــن أجــل العمــل عــى رفــع مســتوى الخدمــات األساســية.
 شــهد يــوم  17أكتوبــر 2016اختتــام مــروع املشــاركة السياســية للمــرأة يف القيــادة ،والــذينفــذه االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية ،خــال األعــوام  2016-2013يف الضفــة وقطــاع غــزة.
وجــاء املــروع يف إطــار الربنامــج اإلقليمــي للتمكــن االقتصــادي والســيايس للمــرأة يف منطقــة
جنــوب البحــر املتوســط "قفــزة النســاء لألمــام" ،وهــو برنامــج إقليمــي مشــرك لالتحــاد األورويب
وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ميولــه االتحــاد األورويب.
وهــدف مــروع املشــاركة السياســية للمــرأة يف القيــادة إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة السياســية
ومناصــب صنــع القـرار مــن خــال رفــع الوعــي وبنــاء القــدرات ،واملنــارصة عــى مســتوى االتحادات
واألح ـزاب السياســية وصانعــي الق ـرار ،لضــان املســاواة بــن الجنســن وتحقيــق الفــرص العادلــة
للنســاء والرجــال يف تقلــد مناصــب قياديــة ،وخلــق حــوار وطنــي مبنــي عــى النــوع االجتامعــي.
 "ادمــاج النــوع االجتامعــي يف االنتخابــات وقانــون الكوتــا النســائية الفلســطينية" ،ورشــتي عمــلتوعويــة أقيمــت يف مايــو  2016نظمتهــا جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة يف نابلــس يف
قاعــة مجلــس قــروي بيــت دجــن وشــارك يف اللقــاءات  14امــرأة ،ضمــن مــروع تعزيــز مشــاركة
املــرأة يف االنتخابــات املنفــذ بالتعــاون مــع لجنــة االنتخابــات املركزيــة ضمــن مــروع "الرشاكــة مــع
مؤسســات املجتمــع املــدين" املمــول مــن االتحــاد األورويب.
سلطنة عامن
 "بنــاء قــدرات اإلعالميــن لدعــم املرتشــحات يف االنتخابــات البلديــة" ،دورة تدريبيــة نظمتهــاجمعيــة الصحفيــن العامنيــة بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتامعيــة ،ومركــز املــرأة العربيــة
للتدريــب والبحــوث «كوثــر» وبرنامــج الخليــج العــريب للتنميــة «أجفنــد» وذلــك خــال الفــرة مــن
 14إىل  16نوفمــر  2016تهــدف إىل متكــن املشــاركني ومدهــم بعــدد مــن املعــارف املهنيــة والتدابــر
القانونيــة وأخالقيــات املهنــة أثنــاء تغطيــة االنتخابــات.
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مرص
 يف ديســمرب  2016نظــم املجلــس القومــي للمــرأة قوافــل «اثبتــى قوتــك» لتدريــب الســيداتلخــوض انتخابــات املحليــات بأســوان ،حيــث عقــد املجلــس القومــى للمــرأة عــى مــدار يومــن
مبحافظــة أســوان برنامجـاً تدريبيـاً لدعــم قــدرات املــرأة لخــوض االنتخابــات املحليــة تحــت عنــوان
«اثبتــي قوتــك مــن حقــك ربــع مجلســك» ،مبشــاركة  90ســيدة مــن الــايت يرغــن خــوض االنتخابات
املحليــة املقبلــة وعضــوات الجمعيــات األهليــة والرائــدات الريفيــات.
 يف  8أكتوبــر  2016يف إطــار تأهيــل القاضيــات املرصيــات نفــذ املجلــس القومــي للمــرأة بالتعــاونمــع املركــز القومــي للدراســات القضائيــة بــوزارة العــدل وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة أوىل الــدورات التأهيليــة يف إطــار "الربنامــج القومــي لتأهيــل القاضيــات
املرصيــات" ،والــذى يهــدف إىل دعــم وبنــاء املهــارات والقــدرات القاضيــات املرصيــات لتمكينهــن
مــن الوصــول ملناصــب قياديــة بالقضــاء املــري وجميــع هيئاتــه ،والتــي تســتمر ملــدة ثالثــة أيــام،
وتســتهدف  66قاضيــة مرصيــة.

تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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آليات وطنية جديدة لتحقيق املساواة

تونس
يف مــارس  2016صــادق مجلــس الــوزراء عــى إحــداث «مجلــس النظـراء للمســاواة وتكافــؤ الفــرص
بــن املــرأة والرجــل» ،يكــون تحــت إرشاف رئيــس الحكومــة ،ويســتهدف االرتقــاء مبكانــة املــرأة
التونســية وتحقيــق العدالــة واملســاواة ومتثيــل الجنســن يف مختلــف املؤسســات واملجــاالت العامــة،
واالنســجام مــع مقتضيــات الدســتور الــذي ينــص عــى حــثّ مؤسســات الدولــة عــى تفعيــل مبــدأ
التناصــف.

األردن
يف يوليــو  2016تــم تشــكيل لجنــة وزاريــة ملتابعــة محــور متكــن املــرأة الــذي تضمنتــه الخطــة
التنفيذيــة للحكومــة .ويهــدف محــور متكــن املــرأة إىل النهــوض بنســبة مشــاركة املــرأة يف مختلــف
القطاعــات واالســتمرار يف البنــاء عــى مــا حققتــه املــرأة األردنيــة ومتكينهــا للتغلــب عــى كافــة
التحديــات التــي تقــف يف طريــق متيزهــا يف كافــة القطاعــات وتبؤهــا املناصــب العليــا.

البحرين
يف أكتوبــر  2016تــم اصــدار قــرار بشــأن إنشــاء وتشــكيل لجنــة تكافــؤ الفــرص يف املحكمــة
الدســتورية ،وتقــوم اللجنــة بوضــع الضوابــط واملعايــر والخطــط ذات العالقــة بتطبيــق مبــادئ
تكافــؤ الفــرص وتحقيــق اإلدمــاج الكامــل الحتياجــات املــرأة يف إطــار تكافــؤ الفــرص ومتابعــة
تطبيقهــا وتقديــم االستشــارات بالتنســيق مــع املجلــس األعــى للمــرأة يف عــدة مجــاالت ضمــن
التعيــن والتدريــب واالبتعــاث والرتقــي الوظيفــي لضــان ومراعــاة احتياجــات املــرأة يف املحكمــة
الدســتورية.

ليبيا
يف ليبيــا يتــم اإلعــداد إلنشــاء (وحــدة دعــم ومتكــن املــرأة) تتبــع املجلــس الرئــايس لحكومــة
االتفــاق الوطنــي يف ليبيــا وستســتهدف الوحــدة دعــم املــرأة يف املناصــب القياديــة ومواقــع صنــع
الق ـرار ومتكــن املــرأة مــن الوصــول ملواقــع ومناصــب قياديــة يف مؤسســات الدولــة.
كام يوجد مقرتح يهدف إىل تأسيس مجلس أعىل للمرأة الليبية.
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خطط واسرتاتيجيات جديدة للمرأة يف عام 2016

شهد هذا العام جهود لوضع اسرتاتيجيات جديدة معنية باملرأة يف الدول العربية ،ففي:
اململكــة األردنيــة ،تقــوم الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات بإعــداد اســراتيجية جديــدة
لتمكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف االنتخابــات.
جمهوريــة مــر العربيــة ،يعمــل املجلــس القومــي للمــرأة عــى وضــع اس ـراتيجية
قوميــة لتنميــة ومتكــن املــرأة املرصيــة ،تحمــل عنــوان "اسـراتيجية متكــن املــرأة املرصية
 :2030-2016نحــو وطــن خــايل مــن التمييــز وعــدم املســاواة" ،تهــدف إىل تعزيــز وضــع
ودور املــرأة املرصيــة يف املجتمــع مــن خــال وضــع سياســات وبرامــج تنمويــة عــى
املســتوى املركــزي والالمركــزي مبــا يتوافــق مــع أجنــدة التنميــة املســتدامة .2030
عىل صعيد آخر،
متكنــت فلســطني مــن وضــع خطــة تنفيذيــة للق ـرار  1325لتكــون بذلــك ثــاين دولــة
عربيــة تصيــغ هــذه الخطــة بعــد العـراق .وقامــت وزارة شــؤون املــرأة بإطــاق الخطــة
الوطنيــة لتنفيــذ تطبيــق قـرار مجلــس األمــن رقــم  1325يف أغســطس  ،2016وتســعى
الخطــة لحاميــة النســاء الفلســطينيات مــن انتهــاكات االحتــال ،والعمــل عــى مســاءلته
عــى الجرائــم التــي يرتكبهــا ،كذلــك ضــان مشــاركة املــرأة يف صنــع الق ـرار دون متييــز.
ويف املســار نفســه ،قامــت جمهوريــة الســودان بوضــع مســودة الخطــة الوطنيــة للقـرار
 .1325وجــاري العمــل عــى صياغــة النســخة النهائيــة مــن الخطــة.

تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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املرأة العربية واملشاركة االقتصادية

 املرأة العربية يف قطاع األعامل واملهن :إحصاءات عام 2016 -التمكني االقتصادي  :برامج ومرشوعات

املرأة العربية يف قطاع األعمال واملهن :إحصاءات عام 2016

نــرت خــال عــام  2016عــدة إحصــاءات وتقاريــر تلقــي الضــوء عــى حضــور املــرأة يف مجــال
العمــل يف الــدول العربيــة.

املغرب
كشــف تقريــر املــوارد البرشيــة ،املرفــق مــع مــروع قانــون املــال لســنة  ،2017لــوزارة االقتصــاد
واملــال املغربيــة ،عــن ارتفــاع نســبة العنــر النســايئ يف الوظائــف العموميــة ،خــال  ،2016حيــث
شــهدت تحس ـ ًنا ملحوظًــا ،وبلغــت ( ،)%38.6مقابــل ( ،)%36.78خــال  ،2015و( ،)%33.8خــال
ســنة  .2013وتركــز وجــود النســاء يف ســت قطاعــات وزاريــة ،بنســبة تصــل إىل أكــر مــن ()%90
مــن مجمــوع النســاء املوظفــات املدنيــات ،ويحتــل قطــاع الرتبيــة الوطنيــة مرتبــة الصــدارة ،بنســبة
تصــل إىل ( ،)%57.85تليــه وزارة الصحــة بـــ ( ،)%12.76ثــم وزارة الداخليــة بـــ ( ،)%11.32ثم وزارة
العــدل والحريــات بنســبة ( ،)%3.99ثــم وزارة االقتصــاد واملــال بـــ ( ،)%3.54أمــا بقيــة القطاعــات
الوزاريــة ،فــا تتجــاوز نســبة املوظفــات فيهــا مجتمعــة نســبة ( ،)%10.6مــن مجمــوع النســاء
املوظفــات املدنيــات.
وتختلــف نســبة متثيــل النســاء يف الوظائــف العموميــة مــن قطــاع حكومــي إىل آخر ،حيــث إن وزارة
الصحــة هــي القطــاع الحكومــي الوحيــد ،الــذي متثــل فيــه النســاء املوظفــات أكــر مــن النصــف،
وبلغــت خــال  2016نســبة ( ،)%58.99مقابــل ( )%58.2خــال عــام  ،2014تليهــا وزارة العــدل،
بنســبة (.)%45.05

سلطنة عامن
كشــفت إحصائيــات وزارة الخدمــة املدنيــة ورشطــة عــان الســلطانية يف نهايــة ديســمرب  2015أن
النســاء العامنيــات ميثلــن ( )%38.7مــن إجــايل عــدد النســاء العامــات يف الســلطنة يف وحــدات
الخدمــة املدنيــة والقطــاع الخــاص .وبلــغ عــدد النســاء العامــات يف الســلطنة يف وحــدات الخدمــة
املدنيــة والقطــاع الخــاص  318ألفًــا و 286امــرأة عاملــة مــن بينهــن  123ألفــا و 301عامنيــة
و194ألفــا و 985عاملــة وافــدة.

تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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البحرين
كشــفت إحصائيــة حديثــة للهيئــة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة ارتفــاع متوســط رواتــب النســاء
األساســية عــى الرجــال يف الفئــة العمريــة بــن  20إىل  59ســنة يف القطــاع العــام بنســب تراوحــت
بــن ( )%3.8إىل (.)%8
وتعلقــا عــى اإلحصائيــة أكــد املجلــس األعــى للمــرأة باململكــة عــى حرصــه متابعــة تشــكيل
وتفعيــل لجــان تكافــؤ فــرص يف مختلــف جهــات القطاعــن العــام والخــاص ،التــي تعمــل عــى
مراجعــة ومتابعــة حســن تطبيــق سياســات وأنظمــة املوظفــن بشــكل متكافــئ ،ومــن بــن
ذلــك املنافــع واملزايــا الوظيفيــة .وأن مجلــس الــوزراء اتخــذ ق ـرارا نوعيــا رقــم ( )77لســنة 2013
باعتــاد الئحــة تحديــد الرواتــب واملزايــا الوظيفيــة وضوابــط اســتحقاقها للموظفــن الخاضعــن
لقانــون الخدمــة املدنيــة فيــا يخــص بتعديــل سياســة العــاوة االجتامعيــة مبنحهــا بالفئــة الثانيــة
للموظفــات املتزوجــات أســوة باملوظفــن املتزوجــن ،مبــا يضمــن املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف
العــاوة عنــد الــزواج.
اإلمارات
 أوضــح تقريــر صــادر عــن قطــاع التســجيل والرتخيــص التجــاري يف دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــديبأن هنــاك  55855ســيدة ســجلت أعــاالً تجاريــة متنوعــة يف ديب خــال النصــف األول مــن عــام .2016
وأوضــح التقريــر وجــود تشــابه كبــر بــن النســاء والرجــال مــن رواد األعــال مــن حيــث املراحــل
العمريــة ومســتويات الطمــوح والخــرة باألســواق الدوليــة ،إال أن عــادة مــا تختــار النســاء نوعيــة
معينــة مــن املرشوعــات ،حيــث ترتكــز األعــال التجاريــة النســائية بشــكل رئيــي عــى األنشــطة
الشــخصية واملوجهــة للمســتهلك ،مثــل تجــارة املالبــس الجاهــزة والعطــور ومســتحرضات التجميــل
وتجــارة املنســوجات واألقمشــة ،وتجــارة الحــي والحقائــب ،والصالــون النســائية ،باإلضافــة إىل
مشــاغل الخياطــة وتجــارة التحــف الفنيــة ،وغريهــا.
بينــا تفضــل النســاء االبتعــاد نســبياً عــن أنشــطة خدمــات األعــال مثــل املحاســبة وأنشــطة
اإلنتــاج التكنولوجــي البســيط .وأكــدت الدراســة أن عــدد الســيدات ممــن ميتلكــن رخصـاً تجاريــة
فعالــة بشــكل فــردي أو كأحــد الــركاء  447266ســيدة ،مــا ميثــل ( )%11.3مــن إجــايل أصحــاب
رخــص األعــال املســجلة يف ديب والبالــغ عددهــم  3949500ألــف مســتثمر ومســتثمرة كــا يف 30
أبريــل .2016

24

 أظهــر تقريــر أعدتــه رشكــة “ماســة كابيتــال” بعنــوان «املــرأة الخليجيــة  -رائــدات األعــال يفاالقتصــاد الجديــد» أن قيمــة أصــول الــركات الصغــرة واملتوســطة التــي تديرهــا ســيدات األعــال
يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي بلغــت  385مليــار دوالر.
كــا أشــار التقريــر إىل تحســن مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة داخــل دول مجلــس التعــاون
لتصــل إىل ( )%32مــن القــوى العاملــة الفاعلــة يف عــام  2015بنســبة تصــل إىل ( )%32مــع منــو
املعــدل الســنوي املركــب بـــ ( )%6.8خــال العقــد األخــر .وأشــار كذلــك إىل ارتفــاع نســبة ســيدات
ورائــدات األعــال يف املنطقــة مــن ( )%4إىل ( )%10خــال الفــرة مــن  2011إىل .2014
وأكــد أن مــؤرشات تعليــم اإلنــاث يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعــد عــى قــدم املســاواة أو
أعــى مبثيالتهــا يف الــدول الناميــة يف جميــع أنحــاء العــامل ،إذ تقــرب مــن ( )%100بــن اإلنــاث الــايت
تـراوح أعامرهــن بــن  24–15ســنة ،ونحــو ( )%90يف املتوســط بــن اإلنــاث الراشــدات الــايت تـراوح
أعامرهــن بــن  25و 64ســنة.
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التمكني االقتصادي :برامج ومشروعات

األردن
 يف ينايــر  2016تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــةوالربنامــج اإلقليمــي لتمكــن املــرأة اقتصاديًّــا ،وهــو برنامــج تنفــذه املؤسســة األملانيــة للتعــاون
الــدويل بهــدف تأســيس التعــاون املشــرك للتدريــب عــى تنفيــذ منهجيــة مشــاريع "سالســل القيمــة
املراعيــة للنــوع االجتامعــي”.
 يف فربايــر  2016تــم إطــاق مــروع التامســك املجتمعــي ومتكــن املــرأة يف اربــد والزرقــاءبــاألردن وذلــك بالتشــارك مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبتمويــل مــن الحكومــة اليابانيــة،
ويهــدف املــروع إيل القضــاء عــى التمييــز ضــد النســاء والفتيــات.
 يف مــارس 2016تــم إطــاق املرحلــة الثانيــة مــن برنامــج التمكــن االقتصــادي للســيدات صاحبــاتاملشــاريع الصغــرة والــذي تنفــذه تجمــع لجــان املــرأة األردنيــة بدعــم مــن مؤسســة الــرق األدىن
األمريكيــة "نريإيســت فاونديشــن" .قــد ســاهمت املرحلــة األويل مــن املــروع التــى تضمنــت
العديــد مــن املحــارضات والــدورات وورش العمــل يف متكــن املــرأة األردنيــة اقتصاديًّــا ،واالعتــاد
عــى ذاتهــا وتحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا ،األمــر الــذي انعكــس عــى قدرتهــا عــى املشــاركة يف
التنميــة الشــمولية واملســتدامة.
 يف  24أغســطس  2016أطلقــت وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة مــروع متكــن املــرأةالنازحــة اقتصاد ًّيــا بالتعــاون مــع منظمــة النجــدة الشــعبية .وقــد انطلــق مــروع متكــن املــرأة
النازحــة اقتصاديًّــا بالتنســيق والتعــاون املشــرك بــن دائــرة التدريــب املهنــي ومنظمــة النجــدة
الشــعبية ،وشــمل مناطــق االعظميــة واىب غريــب والنهــروان ،فض ـاً عــن محافظــة األنبــار ،ضمــن
مــروع املهــارات الحياتيــة الــذي تنفــذه الــوزارة يف املراكــز التدريبيــة التابعــة لهــا .وتتعــاون
الــوزارة مــع منظــات املجتمــع املــدين مــن أجــل اقامــة الــدورات التوعويــة والتثقيفيــة ،وتوفــر
اإلعانــة والحاميــة االجتامعيــة لــأرس النازحــة.
 يف  31يوليــو  2016أطلــق اتحــاد املــرأة األردنيــة مرشو ًعــا جدي ـ ًدا بعنــوان "املــرأة القياديــة"،لتمكــن الســيدات األردنيــات والســوريات يف املحافظــة ،بدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة لشــؤون
املــرأة .ويتضمــن املــروع العديــد مــن الــدورات التدريبيــة الخاصــة بالســيدات األردنيــات
والســوريات املتواجــدات داخــل محافظــة إربــد ،حيــث تشــتمل الــدورات التدريبيــة املتخصصــة
عــى دورات خياطــة وتجميــل وعمــل اإلكسســوار وصناعــة الصابــون وشــك الخــرز ،إضافــة إىل دورة
متخصصــة يف محــو األميــة.
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 برنامــج بنــاء القــدرات القياديــة للمــرأة العاملــة يف القطــاع العــام ،يُنفــذ عــى مراحــل ،تنفــذهوزارة تطويــر القطــاع العــام بالتعــاون مــع برنامــج تكامــل املمـ ّول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة .ويســتهدف تدريــب  180موظفــة مــن القطــاع العــام يف برنامــج بنــاء القــدرات القياديــة.
 “املؤمتــر الوطنــي لكســب التأييــد حــول تطبيــق املوازنــة املســتجيبة للنــوع االجتامعــي” ،أقيــميف نوفمــر  2016ونظمتــه وحــدة حقــوق اإلنســان يف رئاســة الــوزراء بالتعــاون مــع مركــز الحيــاة
للمجتمــع املــدين (راصــد) وشــاركت بــه  100ســيدة مــن الناشــطات وأعضــاء املجالــس البلديــة مــن
جميــع محافظــات اململكــة .وتنــاول جهــود الحكومــة املســتمرة وماقامــت بــه يف مجــال املوازنــات
املســتجيبة للنــوع االجتامعــي.
اإلمارات
 يف مــارس  2016أطلــق مجلــس ســيدات أعــال الشــارقة أكادمييــة "بــادري" االفرتاضيــة لتنميــةمشــاريع املــرأة وهــي األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى املنطقــة وتهــدف إىل توفــر منصــة تدريبيــة
شــبكية تتيــح للســيدات يف إمــارة الشــارقة ودولــة اإلمــارات الحصــول عــى التدريــب والتأهيــل
املجــاين الــازم لدخــول عــامل ريــادة األعــال وفــق أســس علميــة ومنهجيــة ووســائل عرصيــة.
 تــم إعــداد برنامــج رشاكــة بــن معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا (الجامعــة البحثيــة املســتقلةللدراســات العليــا التــي تركــز عــى تقنيــات الطاقــة املتقدمــة والتنميــة املســتدامة) و"ملتقــى
الســيدات لالســتدامة والطاقــة املتجــددة "  " WiSERإلعــداد قيــادات نســائية يف مجــال االســتدامة،
ويهــدف هــذا الربنامــج إىل دعــم الشــابات املوهوبــات ومســاعدتهن عــى تحقيــق أحالمهــن بــأن
يصبحــن قياديــات فاعــات.
 يف ينايــر  2016تــم تشــكيل "لجنــة حــواء" وهــي مبــادرة نوعيــة لتحفيــز الكــوادر البرشيــةالنســائية عــى مواصلــة التميــز املهنــي لتحقيــق املزيــد مــن اإلنجــازات باعتبارهــا رشي ـكًا مؤث ـ ًرا
يف مســرة التنميــة املســتدامة التــي تنتهجهــا اإلمــارة .وتعمــل "لجنــة حــواء" حــول إيجــاد إطــار
مرجعــي نســايئ ومنصــة تفاعليــة لتعزيــز التواصــل والتفاعــل اإليجــايب بــن املوظفــات فض ـاً عــن
مناقشــة القضايــا املؤثــرة عــى التطــور الشــخيص واملهنــي مــع توفــر أقــى درجــات الخصوصيــة
واالســتقاللية والراحــة مبــا يحقــق الرضــا الوظيفــي والــوالء واالنتــاء املؤســي.
 يف ســبتمرب ،2016أطلقــت قرينــة حاكــم الشــارقة ،الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمي،رئيســة مؤسســة "منــاء" لالرتقــاء باملــرأة" ،صنــدوق منــاء" الــدويل للمــرأة ،املخصــص لتوفــر املــوارد
املاليــة والبرشيــة الرضوريــة لالرتقــاء باملــرأة ومكانتهــا حــول العــامل ،ولتعزيــز الربامــج واملبــادرات
املعنيــة بتمكــن املــرأة يف املجــاالت االقتصاديــة واملهنيــة ،وتنميــة قدراتهــا يف التنميــة املجتمعيــة،
واالســتثامر فيهــا.
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 يف يونيــو 2016بأبوظبــي تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن مجلــس ســيدات أعــال أبوظبــيوجامعــة زايــد وذلــك يف مقــر الجامعــة بأبوظبــي .وذلــك يف إطــار تعزيــز الرشاكــة وتبــادل الخـرات
بــن الجانبــن يف املجالــن االقتصــادي واألكادميــي فيــا يتعلــق بتبــادل الخـرات واملعلومــات وتعزيز
قــدرة املــرأة عــى املشــاركة يف تنميــة املجتمــع وأنشــطتها االقتصاديــة إىل جانــب توفــر الربامــج
الداعمــة لرفــع درجــة األداء وتقديــم خدمــات عــى مســتوى عــا ٍل للمــرأة وتنميــة قدراتهــا.
يف البحرين
 شــهد شــهر مــارس إطــاق محفظــة صاحبــة الســمو امللــي األمــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آلخليفــة بقيمــة  100مليــون دوالر (املحفظــة املاليــة لتنميــة املــرأة البحرينيــة للنشــاط التجــاري
"ريــادات") والتــي تخصــص لدعــم النشــاط التجــاري للمــرأة يف املشــاريع الصغــرة واملتوســطة
بدعــم مــن متكــن وإدارة بنــك البحريــن للتنميــة.
يف تونس
 يف يونيــو  2016تــم توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة الدولــة واملجلــس الــدويل للنســاء صاحبــاتاملشــاريع وتعتــر هــذه االتفاقيــة يف إطــار دفــع الرشاكــة الفاعلــة مــع الجمعيــات يف مجــال املرافقــة
الفنيــة للراغبــات يف بعــث املؤسســات الصغــرى واملتوســطة.
 يف يونيــو  2016قــام مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب والبحوث (كوثــر) ،بالتعاون مع الوكالــة اإليطاليةمنصــة الكرتونيــة تفاعليــة حــول املــرأة الريفيــة «املــرأة الريفيــة» تنــدرج
للتعــاون والتنميــة ،بإطــاق ّ
يف إطــار مــروع تعزيــز إدمــاج النــوع االجتامعــي يف التنميــة الريفيــة واملســتدامة واألمــن الغــذايئ،
 .GE.MAI.SAواملنصــة برنامــج إلنتــاج املعرفــة والبيانــات واألدوات والبحــوث واإلج ـراءات الرائــدة
لفائــدة املــرأة الريفيــة.
 يف  14أكتوبــر  2016بتونــس ،تــم االحتفــال باليــوم العاملــي للمــرأة الريفيــة تحــت شــعار "مــن أجــلضــان العمــل الالئــق والتغطيــة االجتامعيــة للنســاء يف املناطــق الريفيــة” ،حيــث إن النســاء ميثلن يف
املناطــق الريفيــة ( )%32.4مــن مجمــل النســاء يف تونــس و( )%50.4مــن الســكان يف الوســط الريفــي.
 قامــت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة ،بتنفيــذ عــدة أنشــطة منهــا بروتوكــول ينظــم نقــل العــالوالعامــات يف القطــاع الفالحــي ،وإقامــة حفــل تقديــم الجائــزة الوطنيــة ألفضــل برنامج أو مــروع أو
مبــادرة جهويــة للنهــوض باملــرأة الريفيــة بعنــوان ســنة  .2015وتقــدم هــذه الجائــزة وقيمتهــا عــرة
آالف دينــار(10.000د) مرفقــة مبيداليــة ذهبيــة ســنويًا إىل املشــاريع املنجــزة مــن قبــل شــخص طبيعي
أو مؤسســة عموميــة أو منظمــة غــر حكوميــة وتســاهم بصفــة مبــارشة يف تحســن أوضــاع النســاء يف
املناطــق الريفية.

28

 نظمــت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحدة للمســاواة بني الجنســنومتكــن النســاء واملفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان يومــي  19و 20أكتوبــر  2016نــدوة وطنيــة
لعــرض نتائــج الدراســة الخاصــة بـ"عمــل النســاء يف الوســط الريفــي ومــدى انتفاعهــن بالتغطيــة
االجتامعيــة" وورشــة عمــل لوضــع خطــة تنفيذيــة للتوصيــات الصــادرة عــن الدراســة .وقــد بيّنــت
نتائــج هــذه الدراســة أ ّن ( )%10.5فقــط مــن النســاء املســتجوبات منخرطــات بالصنــدوق الوطنــي
للضــان االجتامعــي ،و( )%48.9منهـ ّن يعملــن دون عقــد وينشــطن يف االقتصــاد غــر املهيــكل .كــا
تعتــر ( )%81.1مــن املســتجوبات أنهــن يعملــن يف ظــروف شــاقة وال تســتجيب لــروط العمــل
الالئــق ،و( )%35.5منهـ ّن مع ّرضــات ملخاطــر حــوادث الشــغل ولظــروف التنقــل الصعبــة .وأوصــت
النــدوة بــرورة مراجعــة قانــون الضــان االجتامعــي الــذي ينــص عــى اشـراط  45يــوم عمــل يف
كل ثالثيــة عــى األقــل للتمتــع بالتغطيــة االجتامعيــة لــي يتــاءم مــع واقــع العمــل للناشــطات يف
الوســط الريفــي والــذي قدرتــه املســتجوبات بـــــ 35يــوم عمــل كل ثالثيــة.
سلطنة عامن
 أطلـــــق البنـــــك الوطنـــــي العـــــاين يف فبــرايــــر  2016مبـــــادرة رائــــدة تحمــــل عنــــوان:“ ،”Women@NBOتهــدف إىل متكــن املــرأة يف محيــط العمــل وإعــداد مجموعــة مــن قائــدات
البنــك يف املســتقبل ،وأيضـاً املبــادرة إىل تشــجيع ،وتحفيــز ،وتدريــب وتوجيــه املوظفــات يف البنــك
بشــكل دوري طيلــة أيــام الســنة .وتؤكــد هــذه املبــادرة عــى التــزام البنــك بتطويــر موظفاتــه
الكفــؤات وترقيتهــن لشــغل مناصــب عليــا يف البنــك.
فلسطني
 يف ينايــر ،2016أطلقــت جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة بالتعــاون مــع مؤسســةأوكســفام كوبيــك الكنديــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزه ،مرشوعــا بعنــوان" :التمكــن االقتصــادي
للنســاء" يهــدف إىل دعــم النســاء والشــابات يف التعاونيــات واملجموعــات االقتصاديــة .وأيت هــذا
املــروع للمســاهمة يف دعــم التمكــن االقتصــادي للمــرأة الفلســطينية كحــق أســايس يســهم يف
مشــاركتها املجتمعيــة ويعــزز قدرتهــا وصمودهــا ملواجهــة التحديــات الناجمــة عــن تبعيــة االقتصاد
الفلســطيني لالقتصــاد االرسائيــي.
 وقعــت وزارتــا الزراعــة وشــؤون املــرأة يف أبريــل  2016ب ـرام اللــه ،اتفاقيــة حــول إدمــاج املــرأةالريفيــة وتنميــة قدراتهــا يف القطــاع الزراعــي .وهدفــت االتفاقيــة إىل تعميــق وإب ـراز دور املــرأة
الفلســطينية بكافــة القطاعــات ،إضافــة إىل تحســن أوضاعهــا يف القطــاع الزراعــي واالقتصــادي،
وزيــادة معــدالت مشــاركتها يف تنميــة املجتمــع املحــي .باإلضافــة إىل متكــن املــرأة اقتصاديــا ،خاصــة
املــرأة الريفيــة ،ورفــع مســتوى معيشــتها ،إضافــة إىل رفــع دخلهــا وتعزيــز دورهــا يف املجتمــع.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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مرص
 "املــرأة وريــادة األعــال" ،دورات تدريبيــة نظمهــا املجلــس القومــي للمــرأة يف عــدد مــنمحافظــات مــر اســتهدفت الســيدات الراغبــات ىف إقامــة مرشوعــات صغــرة ،والعامــات يف
املصانــع ،بهــدف اكســاب املشــاركات مهــارات إقامــة املرشوعــات الخاصــة بهـ ّن ،ومهــارات تســويق
منتجاتهـ ّن وإعــداد دراســات الجــدوى الخاصــة باملرشوعــات عــاوة عــى مهــارات القيــادة والقــدرة
عــى التواصــل.
 يف أول نوفمــر  2016تــم إقـرار “قانــون الخدمــة املدنيــة” ،ويتضمــن القانــون إجــازة وضــع مدتهــاأربــع أشــهر بــدالً مــن ثالثــة أشــهر.
اليمن
 يف نوفمــر  2016دشــنت جمعيــة املــرأة االقتصاديــة مبحافظــة ذمــار باليمــن “مــروع تشــجيعاالشــتامل املــايل للنســاء يف ذمــار” ،مســتهدفة  180امــرأة يف أربعــة مجــاالت مهنيــة وحرفيــة عــى
مــدى  51يومــا.
هــذا املــروع الــذي تنفــذه الجمعيــة بتمويــل مــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل يســتهدف
 120امــرأة يف أربعــة مجــاالت حرفيــة هــي النقــش والتطريــز والكوافــر والتجميــل ،باإلضافــة إىل
تدريــب وتأهيــل  60امــرأة ضمــن املــروع يف مجــايل إدارة املشــاريع والتســويق.
ويهــدف املــروع إيل تعزيــز القــدرات املهنيــة لــدى النســاء وتشــجيع دعــم املــرأة املهمشــة
والفقــرة يف مجــال االشــتامل املــايل لتحســن وضعهــا االقتصــادي.
السودان
 يف مــارس  2016تــم افتتــاح برنامــج تدريــب املــرأة الريفيــة بقاعــة رئاســة الرشطــة بالواليــة تحــتشــعار (دور املــرأة يف تحريــك املجتمعــات) والــذي تنفــذه مؤسســة ظــال للتدريــب واالستشــارات
،ايل ان الربنامــج يغطــي ( )%50مــن قيــادات املــرأة الريفيــة مبحليــات الواليــة التســع ويهــدف لبنــاء
قدراتهــن حتــي يســهمن اســها ًما فاع ـاً يف ترقيــة الظــروف املعيشــية وتحســن دخــل األرسة عــر
برامــج التدريــب الزراعــي واملشــاريع الزراعيــة املــدرة للدخــل وتربيــة املاشــية واألعــال اليدويــة
بجانــب الرعايــة الصحيــة األوليــة ومكافحــة العــادات الضــارة والتصنيــع الغــذايئ.
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اجلهود الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة

 التطورات الترشيعية يف مجال مناهضة العنف ضد املرأة برامج ومرشوعات يف مجال األمن والسالم ومناهضة العنف العنف ضد املرأة العربية :إحصاءات عام 2016 -حمالت مناهضة العنف ضد املرأة

التطورات التشريعية يف جمال مناهضة العنف ضد املرأة

تتواصــل جهــود الــدول العربيــة مــن أجــل مناهضــة قضيــة العنــف ضــد املــرأة .وشــهد عــام 2016
فعاليــات عديــدة يف هــذا اإلطــار.
فقــد وضعــت ثــاث دول عربيــة يف عــام  2016قوانــن متكاملــة للعنــف ضــد املــرأة ،لتضــاف هــذه
الــدول إىل قامئــة الــدول العربيــة التــي اســتطاعت بالفعــل إصــدار هــذا القانــون .باإلضافــة إىل
الــدول التــي تعمــل حاليــا عــى صياغــة هــذا القانــون بشــكل نهــايئ.
فقــد توصلــت الجمهوريــة التونســية إىل اق ـرار قانــون ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة
حيــث تــم يف يوليــو  2016املصادقــة عــى مــروع القانــون األســايس املتعلّــق بالقضــاء
عــى العنــف ضــدّ املــرأة .ويهــدف قانــون القضــاء عــى العنــف ضـ ّد املــرأة إىل وضــع
التدابــر الكفيلــة بالقضــاء عــى كل أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مــن
اجــل تحقيــق املســاواة واحـرام الكرامــة اإلنســانية.
ويف املغــرب ،يف يوليــو  ،2016صــادق الربملــان عــى قانــون تاريخــي يتعلــق مبحاربــة
العنــف ضــد النســاء .ونــص القانــون عــى تحديــد مفهــوم العنــف ومختلــف أشــكاله
وإحــداث آليــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف وكــذا آليــات للتنســيق
بــن املتدخلــن يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء وحاميتهــم وتجريــم بعــض
األفعــال باعتبارهــا عنفــا يلحــق الــرر .ويســتحرض املــروع الحقــوق التــي كرســها
دســتور  2011والــذي نــص عــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ،ورضورة متتــع
كل مــن املــرأة والرجــل عــى قــدم املســاواة بالحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة.
ويف موريتانيــا ،ومبناســبة االحتفــال بذكــرى اليــوم العاملــي للمــرأة يف  8مــارس صادقــت
الحكومــة املوريتانيــة عــى مــروع قانــون إطــار يتعلــق مبحاربــة مختلــف أشــكال
العنــف ضــد املــرأة ،كــا أعلنــت الحكومــة عزمهــا عــى مراجعــة مدونــة األحــوال
الشــخصية لتتناســب مــع التغ ـرات الطارئــة عــى بنيــة املجتمــع.
كذلــك ففــي مــر ،شــهد شــهر نوفمــر  2016طــرح مــروع قانــون "حاميــة املــرأة
مــن العنــف" الــذى أعــده املجلــس القومــي للمــرأة للحــوار املجتمعــي .كــا وافــق
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مجلــس النــواب املــري يف أغســطس  2016بصفــة نهائيــة عــى مــروع قانــون
بشــأن تغليــظ العقوبــة عــى مــن يقــوم بختــان اإلنــاث ،وذلــك بالســجن مــدة ال تقــل
عــن  5ســنوات وال تتجــاوز  7ســنوات .كــا يعاقــب القانــون مــن يقــدم االنثــى للختــان
بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــن ثــاث ســنوات .وكانــت العقوبــة يف
القانــون القائــم هــي حبــس مــن يقــوم بالختــان مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال
تتجــاوز ســنتني أو بغرامــة ال تقــل عــن ألــف جنيــه ،وال تتجــاوز  5آالف جنيــه.

الدول العربية التي لديها قوانني مستقلة خاصة مبناهضة العنف ضد املرأة
اململكة األردنية الهاشمية:

قانون الحامية من العنف األرسي ()2008

الجمهورية اللبنانية:

قانون حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي ()2014

مملكة البحرين:

قانون الحامية من العنف األرسي ()2015

الجمهورية التونسية:

مرشوع قانون أسايس يتعلّق بالقضاء عىل العنف ضدّ املرأة ()2016

اململكة املغربية:

مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء ()2016

إقليم كوردستان -العراق:

قانون مناهضة العنف االرسي ()2011

موريتانيا:

مرشوع القانون اإلطاري املتعلق بالعنف ضد النوع ()2016

وجاري إعداد مرشوعات قوانني ملناهضة العنف ضد املرأة يف كل من:
				
دولة فلسطني

جمهورية مرص العربية

جمهورية العراق			

الجمهورية اليمنية

تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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الــدول العربيــة التــي أدخلــت تعديــات أساســية يف بنيتهــا الترشيعيــة تخــص قضيــة العنــف ضــد
املرأة
الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية
وافــق الربملــان الجزائــري يف ديســمرب  2015عــى تعديــات يف قانــون العقوبــات مــن شــأنها تشــديد
العقوبــة عــى الرجــل الــذي ميــارس العنــف الجســدي واملعنــوي ضــد املــرأة.
جمهورية مرص العربية
تــم يف يونيــو  2014إج ـراء تعديــل قانــون العقوبــات املــرى بإضافــة مادتــن تتعلقــان بقضيــة
التحــرش الجنــي.

اسرتاتيجيات مناهضة العنف ضد املرأة يف الدول األعضاء مبنظمة املرأة العربية

تونس

االسـراتيجية الوطنيــة ملقاومــة جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة عــر مختلــف
مراحــل الحيــاة

البحرين

االسرتاتيجية الوطنية لحامية املرأة من العنف األرسي (نوفمرب )2015

الجزائر

االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء :أمان املرأة ...استقرار األرسة

فلسطني

االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء لألعوام ()2019 - 2011

العراق

االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة يف العراق ()2017 - 2013

مرص

االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة (مايو )2015

املغرب

االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء

* لالطــاع عــى النصــوص الكاملــة لهــذه االسـراتيجيات والقوانــن والتعديــات الترشيعيــة انظــر املوقــع االلكــروين ملنظمــة
املــرأة العربيــةhttp://www.arabwomenorg.org/Landing.aspx?ID=1 :
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برامج ومشروعات يف جمال األمن والسالم ومناهضة العنف

 يف مايــو  2016قــام املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة يف هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بإطــاقسلســلة مــن ســتة أفــام وثائقيــة بعنــوان «نحــن هنا» ،تشـ ّدد عىل عمــل النســاء يف املجال الســيايس
واالجتامعــي ،ويف بنــاء الســام وحــل النزاعــات يف الــدول التــي تشــهد نزاعــات يف منطقــة الــدول
العربيــة .وتناولــت األفــام الوثائقيــة الســتة ناشــطات مــن خمســة بلــدان عربيــة تحتــدم فيهــا
النزاعــات هــي :الع ـراق واليمــن وفلســطني وســوريا وليبيــا ،حيــث تواجــه فيهــا املــرأة تحديــات
كبــرة تزيــد مــن حجــم معاناتهــا ،وبالتــايل تــزداد فــرص حرمانهــا مــن التعليــم وتعرضهــا للعنــف
والتهديــد واالقصــاء .وتشــكل األفــام الوثائقيــة «نحــن هنــا» جــز ًءا مــن برنامــج هيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة املمتـ ّد عــى أربــع ســنوات تحــت اســم «املواطنــة ،والقيــادة واملشــاركة :مســارات
جديــدة للمــرأة العربيــة».
األردن
 يف ســبتمرب 2016افتتــح يف منطقــة االرشفيــة بعــان ،مركــز متكــن املــرأة التابــع التحــاد جمعيــاتالشــابات املســيحية يف األردن ،وتــم انشــاؤه بدعــم مــن الســفارة االسـرالية بعــان ضمــن برنامــج
الدعــم املبــارش .وينفــذ املركــز مجموعــة مــن الربامــج تشــمل ورشــات عمــل للدعــم النفــي وبنــاء
الســام ،وأخــرى حــول الضغــط النفــي والعنــف األرسي ،باإلضافــة إىل دورات تدريبيــة وأخــرى
لبنــاء القــدرات والتمكــن االقتصــادي للمــرأة.
 "النــوع االجتامعــي ونبــذ العنــف" ،ورشــة تدريبيــة نظمتهــا جمعيــة النســاء العربيــات بالتعــاونمــع منظمــة اكتــد يف مركــز تدريــب وكالــة انجــاز األخباريــة يف أغســطس  ،2016شــاركت بهــا
ممثــات عــن الجمعيــات ومؤسســات املجتمــع املــدين ،ومتحــورت الورشــة حــول رفــع وزيــادة
الوعــي حــول العنــف ضــد الفتيــات والنســاء.
"حاميــة النســاء مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي" ،ورشــة عمــل تدريبيــة نظمهــااملركــز الوطنــي لحقــوق االنســان بــاألردن يف  20نوفمــر  2016يف مقــر جمعيــة أهــل الجبــل للتنمية
البرشيــة باملفــرق .وتضمنــت الورشــة أنشــطة مــروع حاميــة ( )2الــذي ينفــذه املركــز بتمويــل
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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مــن منظمــة كــر العامليــة يف األردن .وتناولــت الورشــة املعايــر الدوليــة الناظمــة لحقــوق املــرأة
وحاميتهــا إىل جانــب القوانــن الوطنيــة ودور مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات الحكوميــة يف
حاميــة املــرأة مــن العنــف.
اإلمارات
 يف أبريــل  2016وقعــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال وفنــدق "جــي  5رمــال للشــققالفندقيــة" ،مذكــرة تفاهــم لتوفــر فــرص عمــل لضحايــا العنــف الذيــن تــم تأهيلهــم ،وهــذا التعاون
يدعــم جهــود إعــادة دمــج ضحايــا العنــف يف املجتمــع مــن جديــد خاصــة مــن فئــة النســاء مــن
خــال توفــر مصــدر دخــل ثابــت يؤمــن لهــم احتياجاتهــم األساســية ،وتهــدف املذكــرة إىل مســاعدة
املؤسســة يف إدخــال الســعادة عــى حيــاة الذيــن عانــوا مــن آثــار العنــف مبختلــف الســبل املمكنــة.
كــا نصــت عــى تنظيــم الفنــدق لعــدد مــن الفعاليــات الخرييــة لتمويــل بعــض مشــاريع املؤسســة
بجانــب عقــد عــدد مــن الــورش التدريبيــة للعاملــن يف املؤسســة فيــا يتعلــق بخدمــات اإلســكان
والضيافــة إضافــة إىل االتفــاق بشــكل مبــديئ عــى تخصيــص جــزء مــن مبيعــات الفنــادق لصالــح
دعــم ضحايــا العنــف يف املؤسســة.
تونس
 يف نوفمــر  ،2016عقــدت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة بالرشاكــة مــع منظمــة اليونســف ورشــةعمــل خصصــت لتقديــم الخطــة االتصاليــة للوقايــة مــن ظاهــرة العنــف املوجــه ضــد األطفــال
داخــل األرسة .كــا هدفــت الورشــة إىل مزيــد التعريــف مبــروع القانــون األســايس للقضــاء عــى
العنــف ضــد املــرأة وحشــد الدعــم حولــه ،إضافــة إىل التعريــف باملعايــر الدوليــة واملبادئ األساســية
للتعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف.
 نظمــت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة بتونــس ،يف  22ديســمرب  2016ورشــة لتقديــم مــروعمنوذجــي مشــرك حــول "وضــع آليــات متعــددة القطاعــات للتعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف"،
حيــث وقعــت خمــس وزارات هــي :وزارة الداخليــة ووزارة العــدل ووزارة الصحــة ووزارة الشــؤون
االجتامعيــة ووزارة املــرأة ،تعهــدات لحاميــة النســاء ضحايــا العنــف كل حســب نطاقــه .وتحمــل
وثيقــة التعهــد عنــوان (مســار التعهــد :املجــاالت واآلليــات لتأســيس عمــل مشــرك يف مجــال مقاومة
العنــف ضــد املــرأة) .ويتمثــل ذلــك يف بروتوكــوالت قطاعيــة يف مجــال التعهــد بالنســاء ضحايــا
العنــف تتضمــن مبــادئ ســلوكية ومهنيــة عامــة مشــركة لحاميــة النســاء املعنفــات ووقايتهــن،
تشــكل التزامــات املتدخلــن يف عالقتهــم بالفئــة املســتهدفة .كذلــك تــم إعــداد مــروع اتفاقيــة
إطاريــة مشــركة للتعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف ،تضمــن حاميــة حقــوق النســاء يف الحيــاة العامــة
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والخاصــة حفاظــا عــى توازنهــا النفــي والصحــي واألرسي واالجتامعــي ،متهيــدا إلحالتهــا إىل رئيــس
الحكومــة للمصادقــة عليهــا كأمــر حكومــي يتــم نــره فيــا بعــد بالرائــد الرســمي.
مرص
خــال املؤمتــر الــوزاري األول "املــرأة وتحقيــق األمــن والســام يف املنطقــة العربيــة" الــذي عقــديف  5ســبتمرب  ،2016أطلــق املجلــس القومــي للمــرأة مبــادرة إنســانية ملنــارصة ومســاندة األطفــال
والالجئــات الســوريات ،وذلــك بحســاب كل دوالر تــم انفاقــه خــال املؤمتــر ،وتوجيــه مــا يطابــق
تلــك األمــوال إىل األطفــال والالجئــات الســوريات.
 يف ينايــر  2016نظــم مكتــب الشــكاوى التابــع للمجلــس القومــي للمــرأة مبــر مجموعــه دوراتتدريبيــة باملحافظــات لتدريــب الرائــدات الريفيــات والجمعيــات األهليــة والعاملــن باملديريــات
املختلفــة .اســتهدف رفــع الوعــي القانــوين مبجــايل األحــوال الشــخصية ومناهضــة العنــف ضــد
املــرأة ،بالتعــاون مــع الوكالــة األســبانية للتعــاون الــدويل ،وذلــك بفــروع املجلــس القومــي للمــرأة
مبحافظــات الســويس واالســاعيلية .كــا اســتهدف التدريــب التوعيــة باإلجـراءات التــي يقــوم بهــا
مكتــب الشــكاوى لدعــم املــرأة قانونيـاً ىف حــال تعرضهــا للعنــف وجهــود املجلــس ملكافحــة العنــف
ضــد املــرأة ،هــذا ويحــارض ىف التدريــب مجموعــه مــن محامــى املكتــب .
 نظــم املجلــس القومــي للمــرأة بالتعــاون مــع وزارة العــدل ،وبرنامــج االمــم املتحــدة اإلمنــايئ UNDPدورات تدريبيــة للقاضيــات والقضــاة يف مجــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة للتوعيــة
بقضايــا العنــف ضــد املــرأة وكيفيــة التعامــل معهــا ،ومــدى تأثريهــا عــى النواحــي االجتامعيــة
واالقتصاديــة للدولــة.
 تــم افتتــاح وحــدة مكافحــة التحــرش مبركــز دراســات وبحــوث حقــوق اإلنســان بجامعــة أســيوط،وتعتــر بذلــك جامعــة أســيوط ثــاين جامعــة مرصيــة تقيــم وحــدة مكافحــة التحــرش داخــل حرمهــا
وعــى أرضهــا .
ليبيا
 تــم افتتــاح أول مركــز لدعــم املــرأة املعنفــة يف مدينــة بنغــازي ،وجــار العمــل عــى افتتــاح مراكــزأخــرى لضحايــا العنــف ضــد املــرأة.
السودان

 “دور اإلعــام يف التنميــة االجتامعيــة” (التوعيــة مبخاطــر ختــان اإلنــاث منوذجـاً) ،دورة تدريبيــةنظمتهــا جامعــة األحفــاد بالســودان وطيبــة لإلعــام وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،بالتعــاون
مــع وزارة الثقافــة واإلعــام  -واليــة الجزيــرة يف ديســمرب  2016واســتمرت ملــدة يومــن.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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العراق
قــدرت بعثــة األمــم املتحــدة يف جمهوريــة الع ـراق ومكتــب حقــوق اإلنســان التابــع للمنظمــة
الدوليــة أن هنــاك  3500شــخص مســتعبدون حاليــا لــدى داعــش معظمهــم مــن النســاء واألطفــال،
وغالبيتهــم مــن الطائفــة اإليزيديــة إضافــة إىل أقليــات عرقيــة ودينيــة .وأضافــت أن داعــش ترتكــب
جرائــم ممنهجــة عــى نطــاق واســع قــد تصــل يف بعــض الحــاالت إىل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد
اإلنســانية ورمبــا إبــادة جامعيــة.
تونس
أوضحــت دراســة أعدهــا الديــوان الوطنــي لــأرسة والعمـران البــري يف الجمهوريــة التونســية عــام
 2016عــى عينــة مكونــة مــن نحــو  4000ســيدة ،أن ( )%47.6مــن النســاء املرتاوحــة أعامرهــن
بــن  18و 64ســنة تعرضــن ألحــد أنــواع العنــف عــى األقــل مـ ّرة واحــدة طيلــة حياتهــن .وترتفــع
نســبة العنــف الجســدي إىل ( ،)%31.7يليهــا العنــف النفــي بنســبة ( )%28.9والعنــف الجنــي
بنســبة ( )%15.7ثــم العنــف االقتصــادي بنســبة ( .)%7.1كــا أوضحــت الدراســة أن ( )%95مــن
النســاء يرفضــن رفــع دعــوى ضــد امل ُع ّنــف .وأكــد املســح أن املســتوى التعليمــي ليســت لــه عالقــة
بأرقــام العنــف ضــد املــرأة عــى عكــس الوضعيــة االجتامعيــة اذ أن النســاء غــر العامــات يعتــرن
األكــر تعرضــا للعنــف.
الجزائر
كشــف تقريــر للرشطــة الجزائريــة صــدر مبناســبة اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة أ ّن
الجزائــر أحصــت مــا يزيــد عــن  8400حالــة عنــف ضـ ّد املــرأة منــذ بدايــة عــام  2016وحتــى شــهر
أكتوبــر .وســجلت مصالــح األمــن  5880حالــة عنــف جســدي ضــد املــرأة و 194حالــة مــن ســوء
املعاملــة ،فيــا ســجلت  224حالــة مــن العنــف الجنــي.
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املغرب
أوضــح تقريــر للمندوبيــة الســامية للتخطيــط باململكــة املغربيــة (جهــاز اإلحصــاء الرســمي) أن أكــر
مــن  50%مــن النســاء املغربيــات تعرضــن للعنــف الزوجــي.
األردن
رصحــت جمعيــة "تضامــن" الحقوقيــة األردنيــة يف أكتوبــر  2016أ ّن عــدد جرائــم القتــل الواقعــة
ّ
عــى النســاء بذريعــة الــرف منــذ بدايــة عــام  ،2016بلغــت  26جرميــة مقارنــة بعــدد  17جرميــة
مامثلــة ارتكبــت خــال نفــس الفــرة مــن عــام .2015
موريتانيا
أكــد مركــز «وفــا» املوريتــاين املتخصــص يف متابعــة ظاهــرة االغتصــاب والعنــف ضــد املــرأة
املوريتانيــة أن هــذه الظاهــرة متفاقمــة ،حيــث أحــى املركــز خــال الفــرة مــن  1ينايــر 2015
حتــى  1ســبتمرب 77 ،2015حالــة اغتصــاب يف العاصمــة نواكشــوط وحدهــا ،مقابــل  150حالــة
اغتصــاب خــال الفــرة نفســها مــن عــام .2014
 وأشــار تقريــر أعدتــه رابطــة النســاء املوريتانيــات معيــات األرس إىل تســجيل أكــر مــن 412عمليــة اغتصــاب خــال ســنة  ،2010و 703ســنة  ،2011فيــا ُســجل أكــر مــن  789حالــة يف ،2012
و 797يف  ،2013بينــا شــهد  2014عا ًمــا حــدوث أكــر مــن  2172حالــة اغتصــاب يف كافــة أرجــاء
موريتانيــا.
مرص
أعــد الجهــاز املركــزى للتعبئــة واإلحصــاء يف جمهوريــة مــر العربيــة دراســة معمقــة بعنــوان
"مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم ضــد املــرأة" صــدرت يف منتصــف عــام  .2016وكشــفت
الدراســة أن:
تتكلــف املــرأة واألرسة  1.49مليــار جنيــه ســنويا نتيجــة عنــف الــزوج فقــط مــن بينهــا 831.236مليــون جنيــه تكلفــة مبــارشة ،و 661.565مليــون جنيــه تكلفــة غــر مبــارشة.
 تقــدر تكلفــة العنــف ضــد املــرأة ىف األماكــن العامــة مببلــغ  571مليــون جنيــه ســنويًا،ويتكلــف ضحايــا العنــف وأرسهــن نحــو  548مليــون جنيــه ســنويًا للوقــت اإلضــاىف الــذى
يقضونــه ىف تغيــر الطريــق أو وســيلة املواصــات أو االســتعانة برفيــق لتجنــب التحــرش ىف
األماكــن العامــة.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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  9مــن كل  10نســاء يتعرضــن لعمليــة الختــان ،وأن ( )%11مــن النســاء أُجــرن عــى الــزواجالحــاىل أو الــزواج األخــر ،وأن ( )%25مــن النســاء تزوجــن قبــل بلوغهــن  18ســنة.
 ( )%46مــن النســاء الســابق لهــن الــزواج تعرضــن لشــكل مــن أشــكال العنــف مــن قبــلالــزوج ،وأن ( )%43منهــن تعرضــن لعنــف نفــى ،و( )%32تعرضــن لعنــف بــدىن و()%12
تعرضــن لعنــف جنــى.
 ( )%17مــن النســاء تعرضــن لشــكل مــن أشــكال العنــف مــن قبــل الخطيــب الحــاىل أوالســابق ،وأفــادت نفــس النســبة ( )%17بتعرضهــن لعنــف نفــى ( )%4تعرضــن لعنــف
بــدىن و( )%1تعرضــن لعنــف جنــى.
 ( )%10مــن النســاء الســابق لهــن الــزواج عانــن مــن العنــف البــدىن والنفــى والجنــىمــن قبــل الــزوج.
 ( )%43مــن النســاء اللــواىت تعرضــن للعنــف مــن قبــل الــزوج خــال العــام الســابق للمســح،تعرضــن إلصابــات لهــن نتيجــة عنــف الزوج.
 ( )%1مــن الفتيــات اللــواىت يدرســن حاليــاً أو اللــواىت درســن العــام املــاىض يتعرضهــنللتحــرش الجنــى ىف املؤسســات التعليميــة خــال العــام الســابق عــى املســح.
 ( )%13مــن النســاء خــال العــام الســابق للمســح الــذى أجـراه الجهــاز ،تعرضــن ألى شــكلمــن أشــكال العنــف أو التحــرش ىف األماكــن العامــة ،ســواء ىف مــكان العمــل أو املؤسســات
التعليميــة أو ىف املواصــات العامــة أو ىف الشــارع.
 ( )%10مــن النســاء تعرضــن للتحــرش ىف الشــارع ،واألســواق ،واملياديــن خــال العام الســابقللمســح ،وأن ( )%7مــن النســاء للتحــرش ىف املواصــات العامــة خــال الســنة الســابقة عــى
املســح ،وحدثــت غالبيــة حــاالت التحــرش ىف امليكروبــاص ( )%60ومــن شــخص غريــب
(.)%96
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يوافــق يــوم  25نوفمــر مــن كل عــام اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،وتنظــم
األمــم املتحــدة حملــة عامليــة مدتهــا  16يومــا ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تســتمر مــن يــوم 25
نوفمــر وحتــى  10ديســمرب مــن كل عــام وهــو املوافــق لليــوم العاملــي لحقوق اإلنســان .ومبناســبة
االحتفــال باليــوم العاملــي والحملــة الدوليــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،تنظــم الــدول العربيــة
فعاليــات عــدة ،منهــا:
األردن
 أطلقــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ،برعايــة ســمو األمــرة بســمة بنــت طــال،رئيســة اللجنــة ،يف  30نوفمــر  ،2016حملــة  16يومــا ملناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع
االجتامعــي ،تحــت شــعار (أوقفــوا جرائــم قتــل النســاء والفتيــات) .وهدفــت الحملــة إىل توحيــد
الجهــود عــى جميــع املســتويات ملجابهــة العنــف ضــد املــرأة ،مــن خــال تعديــل بعــض النصــوص
يف املنظومــة الترشيعيــة ،كــا تهــدف إىل توفــر آليــات الحاميــة لضــان حيــاة وكرامــة النســاء
والفتيــات املعرضــات للخطــر ،والعمــل عــى رفــع الوعــي وتغيــر االتجاهــات املجتمعيــة نحــو هــذه
الســلوكيات التــي تتنــاىف مــع قيــم حقــوق اإلنســان ومبــادئ الرشائــع الســاوية.
 أعلنــت منظمــة كــر العامليــة يف األردن يف  27نوفمــر  2016عــن بــدء حملــة  16يو ًمــا مــن العمــلملكافحــة العنــف ضــد املــرأة تحــت عنــوان (امــرأة متمكنــة ..مجتمــع متمكــن) .بهــدف حشــد
املجتمــع تجــاه متكــن املــرأة وانهــاء العنــف ضدهــا.
الجزائر
 نشطت فاعليات الحملة التحسيسية السنوية حول مناهضة العنف ضد املرأة. وكان شــهر ســبتمرب  2016قــد شــهد إطــاق مــروع "أصــوات دي زاد" لحاميــة الحقــوقالجنســية واإلنجابيــة للنســاء يف الجزائــر ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة ،وهــذا املــروع تنفــذه
جمعيــة العمــل والرتقيــة االجتامعيــة والثقافيــة ،بدعــم مــن وكالــة التنميــة االجتامعيــة ،وميولــه
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االتحــاد األورويب مــن خــال األداة األوروبيــة للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان مببلــغ  132.000يــورو
وبتمويــل مشــرك مــن الصنــدوق مــن أجــل النســاء يف البحــر األبيــض املتوســط.
 كــا شــهد شــهر أغســطس  2016إطــاق حملــة توعويــة بــادرت بهــا وزارة التضامــن الوطنــيواألرسة وقضايــا املــرأة بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان اســتهدفت تنفيــذ مخطــط
مكافحــة العنــف الجنــي ضــد املراهقــات الــذي بــادرت بــه الــوزارة .وتضمنــت الحملــة تثقيــف
املراهقــن وأوليــاء حــول ســن املراهقــة والالعنــف ،ومجــاالت الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.
مرص
 قــام املجلــس القومــي للمــرأة بعقــد مجموعــة مــن النــدوات يف محافظــات مــر املختلفــةتتحــدث عــن متكــن املــرأة وترســيخ حقوقهــا وحاميتهــا مــن العنــف ،وشــهدت النــدوات تكريــم
الرمــوز النســائية البــارزة .كــا بــادر املجلــس بالبــدء يف صياغــة الخطــة التنفيذيــة لالس ـراتيجية
الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة التــي ســبق وضعهــا يف العــام الســابق .وصمــم حمــات
اعالميــة يف صــورة اشــعارات وأغــاين تركــز عــى اب ـراز قيمــة وأدوار املــرأة.
 بــادرت جامعــة القاهــرة بعقــد عــدة فعاليــات تضمنــت ورشــة عمــل حــول «تطبيــق سياســةملناهضــة التحــرش والعنــف ضــد املــرأة بالجامعــات املرصيــة» .وإطــاق حملــة توعيــة تحــت
شــعار "تعليــم آمــن" .كــا تــم افتتــاح معــرض وتنظيــم مســابقة يف الفــن التشــكييل بعنــوان "كــوىن"
حــول موضــوع مناهضــة العنــف ضــد املــرأة باختــاف أشــكاله وأنواعــه.
 أعلنــت جامعــة جنــوب الــوادي ،أنهــا بصــدد إنشــاء وحــدة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ضمــنأنشــطة مــروع تكافــؤ الفــرص للفتيــات يف التعليــم العــايل.
املغرب
 نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة فعاليــات عديــدة الحيــاء اليــومالعاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة .شــمل ذلــك  12نــدوة ولقــاء يف مــدن مختلفــة باململكــة،
باإلضافــة إىل لقــاء وطنــي يف ختــام الحملــة للتنديــد بالعنــف ضــد املــرأة .وتــم بــث برنامــج
تليفزيــوين حــول املوضــوع.
 قامــت عــدة جمعيــات حقوقيــة بتنظيــم فعاليــات مختلفــة تضمنــت نــدوات ووقفــات تضامنيــةلتأكيــد حقــوق ومســاواة املــرأة والتنديــد بالعنــف ضدهــا.
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تونس
 قامــت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة مبجموعــة مــن الفعاليــات تضمنــت نــدوات وبرامــجتوعويــة ،كــا أعلنــت عــن توفــر بيــوت إليــواء النســاء ضحايــا العنــف برفقــة أبنائهــن وذلــك
بهــدف توفــر الرعايــة النفســية لهــن ،كــا قامــت باإلعــان عــن رقــم لإلبــاغ عــن حــاالت العنــف
ضــد املــرأة.
السودان
 نظمــت أمانــة الترشيعــات وحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع هيئــة الربملانيــات الســودانيات،واملجلــس القومــي لرعايــة الطفولــة ،وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،مهرجــان مكافحــة العنــف
ضــد املــرأة ،باملركــز الثقــايف بــأم درمــان ،تحــت شــعار "معـاً لتوفــر مــوارد لدعــم التعليــم والصحــة
لحاميــة املــرأة مــن العنــف" .يهــدف إيل الوصــول إىل ترشيعــات حساســة تجــاه قضايــا النــوع،
وتعديــل القوانــن وامليزانيــات لتتوافــق مــع القضايــا الخاصــة باملــرأة يف مجــال التعليــم والصحــة
مــن حيــث إتاحــة فــرص متســاوية ومعالجــة املســائل املتعلقــة باألمــن .وذلــك وصــوالً لتوفــر فــرص
أكــر يف التمكــن االقتصــادي مبــا يضمــن االســتقرار والعيــش الكريــم لــأرسة.
اليمن
 اقيــم يف محافظــة تعــز ورشــة عمــل بعنــوان دور املجتمــع يف مجابهــة العنــف ضــد النســاءنظمتهــا مؤسســة خــرون لإلغاثــة والتنميــة برعايــة املجلــس التنمــوي ملنظــات املجتمــع املــدين
مبشــاركة أكــر مــن  40ناشــط واعالمــي.
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املرأة وأزمة اللجوء والنزوح يف املنطقة العربية

مــع تفجــر الرصاعــات والنزاعــات يف املنطقــة العربيــة بــرزت مشــكالت اللجــوء والنــزوح التــي
صــارت تتفاقــم يومــا بعــد يــوم نتيجــة الضط ـرار آالف ،بــل وماليــن املواطنــن ،إىل تــرك بيوتهــم
وأوطانهــم بحثــا عــن األمــن.
وقــد اتجــه الرتكيــز االعالمــي واالهتــام الــدويل نحــو قضيــة اللجــوء التــي كانــت أكــر صخ ًبــا كونهــا
تتضمــن انتقــال للهاربــن مــن بلــد إىل آخــر ،وال ســيام عندمــا لجــأ الســوريون بصفــة خاصــة إىل
شــواطيء أوروبــا والــدول الغربيــة ،ويف املقابــل ،غابــت مأســاة النــزوح عــن االهتــام ،رغــم أن
أوضــاع النازحــن ال تقــل قســوة عــن أوضــاع الالجئــن بــل رمبــا تزيــد ،نتيجــة لصعوبــة الوصــول
إليهــم وبقــاء كثــر منهــم يف حالــة حصــار يفتقــرون فيهــا إىل أبســط مقومــات الحيــاة.
ويف الحالتــن ،اللجــوء والنــزوح ،تبــدو املــرأة ضحيــة أوىل وأساســية .ففيــا يعيــش الالجئــون
والنازحــون جميعــا مأســاة ضخمــة ويعانــون قســوة الظــروف املناخيــة وإنعــدام مــوارد الــرزق
وضعــف مقومــات األمــن واألمــان .تعــاين النســاء الالجئــات والنازحــات مــن مشــكالت إضافيــة
خاصــة بهــن عــى رأســها :
* التعرض للعنف مبختلف أشكاله مبا فيه العنف الجنيس.
* اإلجبار عىل ترك التعليم والزواج املبكر واالفتقار للخصوصية واألمان والضغوطات النفسية.
فضل عن أن املرأة يف كثري من الحاالت تصبح العائل الوحيد لألرسة يف ظل غياب األب.
* ً
وتظهــر أرقــام تقاريــر حديثــة صــادرة عــن املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــن ،وعــن منظمــة
أوتشــا (مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــئون اإلنســانية) عظــم املأســاة اإلنســانية يف املنطقــة.
سوريا

تضطــر نحــو  50عائلــة إىل مغــادرة بيوتهــا يوميــا نتيجــة لل ـراع املســتمر ،وقــد أُجــر أكــر مــن
نصــف الســوريني عــى تــرك ديارهــم منــذ بــدء النـزاع يف عــام  ،2011وبلــغ عــدد النازحــن منهــم
نحــو  6.6مليــون شــخصا.
ويف ظــل الهجــرة القرسيــة ،بــات هنــاك  13.5مليــون ســوري يف الحاجــة للمســاعدات اإلنســانية،
7ماليــن منهــم نســاء .وتــراوح املســاعدات املطلوبــة بــن الحاجــة املاســة للغــذاء فضــا عــن
الحاجــة للخدمــات الصحيــة والتعليميــة التــي باتــت يف وضــع حــرج نتيجــة لتعــرض املنشــآت
القامئــة للتدمــر مــن ناحيــة ،وتدفــق املواطنــن إىل مناطــق بعينهــا مبــا يفــوق قــدرة هــذه املناطــق
عــى تقديــم الخدمــات بكثــر.
وهنــاك  1.75مليــون طفــل خــارج املدرســة يف العــام الــدرايس  ،2016-2015ويعــاين نحــو 4.4
مليــون طفــل تحــت ســنة الخامســة وكــذا النســاء الحوامــل واملرضعــات مــن نقــص شــديد يف
الغــذاء والتطعيــات.
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وتعــاين مناطــق كثــرة داخــل ســوريا مــن نقــص حــاد يف أبســط مقومــات الحيــاة وعــى رأســها
الغــذاء وعــى األخــص يف محافظــات حلــب والحســكة ودرعــة والالذقيــة وريــف دمشــق .وقــد
تعرضــت مناطــق بكاملهــا ملجاعــات مؤملــة .فضــا عــن ضحايــا القصــف املســتمر من قتــى وجرحي.
ويف ظــل هــذه الســياقات تتنــوع صــور العنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة ،ويشــكل الــزواج املبكــر
امللمــح األهــم يليــه العنــف األرسي ثــم العنــف الجنــي.
اليمن
تشــهد البــاد مأســاة كبــرة ،ورغــم املعطيــات الفاجعــة ،هنــاك حالــة مــن الصمــت بشــأن األزمــة
اإلنســانية هنــاك رمبــا ألن األزمــة يف اليمــن هــي أزمــة نــزوج أكــر منهــا أزمــة لجــوء.
ومــن بــن  27.4مليــون نســمة هــم إجــايل ســكان اليمــن ،فــإن  18.8مليــون نســمة ،أي نحــو
( )%70مــن اليمنيــن ،يف حاجــة إيل مســاعدات إنســانية.
ويفــوق عــدد النازحــن اليمنيــن  2.5مليــون شــخص ،يقيــم ( )%19منهــم يف تجمعــات عشــوائية
ال تحظــي باالحتياجــات اإلنســانية الالزمــة ،وتفتقــر إىل األمــن يف املقــام االول.
ويفتقــر غالبيــة اليمنيــن والســيام النازحــن إىل الغــذاء والخدمــات الصحيــة ،وتشــر إحصــاءات
برنامــج الغــذاء العاملــي إىل معانــاة حــوايل ( )%47مــن اليمنيــن مــن ســوء التغذيــة ،ترتفــع هــذه
النســبة إىل ( )%58بــن النازحــن.
والخدمــات الصحيــة يف وضــع أســوأ بعــد تعــرض املنشــآت الصحيــة للدمــار ،ففــي  16محافظــة
مينيــة ،تبلــغ نســبة املؤسســات الصحيــة العاملــة ( )%45فقــط مــن إجــايل املؤسســات الصحيــة
القامئــة ،تنخفــض هــذه النســبة إىل ( )%30يف املحافظــات التــي تشــهد نزاعــات مســلحة مثــل تعــز،
صعــده .وتغيــب الخدمــات الصحيــة كليــة فيــا نســبته ( )%38مــن أماكــن تجمــع النازحــن.
وكــا هــي الحــال يف الصحــة ،تتدهــور حالــة التعليــم باملثــل ،وقــد تعرضــت نحــو  1600مدرســة
ايل الدمــار نتيجــة للنزاعــات املســلحة .وهنــاك نحــو  2.3مليــون طالــب يعانــون مــن نقــص يف
الخدمــات التعليميــة األساســية ،تبلــغ نســبة النســاء فيهــم ( .)%49ويواجــه االطفــال املترسبــن مــن
التعليــم مخاطــر التجنيــد مــن قبــل الجامعــات املســلحة.
وتتحمــل النســاء واألطفــال املعانــاة األكــر يف ظــل هــذه األوضــاع املؤملــة ،وتشــر احصــاءات إىل
أن ( )%10.3مــن أرس النازحــن تعولهــم نســاء منهــن قــارصات بنســبة ( .)%2.6تتعــرض النســاء
واالطفــال للعديــد مــن مظاهــر العنــف املــادي واملعنــوي يف ظــل االفتقــار الحــاد لألمــن والحاميــة.
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ليبيا
مــن جملــة  6.4مليــون نســمة هــم تعــداد ســكان ليبيــا ،فــإن 1.3مليــون ليبــي ،أو نحــو ُخمــس
عــدد الســكان ،يف حاجــة للمســاعدة اإلنســانية العاجلــة ،منهــم ( )%44مــن النســاء ،مبــا يعــادل
 579,000امــرأة .ويعــاين هــؤالء مــن عــدم توافــر العديــد مــن الخدمــات الصحيــة األساســية
والحاميــة الالزمــة.
وفضــا عــن األوضــاع املعيشــية الصعبــة ،تعتــر مناطــق بنغــازي ودرنــه ،وقواليــش وككال مــن أكــر
املناطــق املتــرره مــن االلغــام األرضيــة واملتفجـرات.
ويف مجــال التعليــم ،هنــاك نحــو  300ألــف طالــب محرومــون مــن التعليــم الالئــق ،تبلــغ نســبة
النســاء فيهــم ( ،)%49وتشــر اإلحصــاءات الخاصــه بطرابلــس وبنغــازي إيل تــرر حــوايل 558
مدرســة ،وحرمــان حــوايل  279الــف تلميــذ مــن العديــد مــن الخدمــات التعليميــة األساســية.
العراق
أدى تدهــور الوضــع األمنــي والن ـزاع املســلح والهجــات اإلرهابيــة إىل موجــات متعاقبــة للنــزوح
الداخــي بعــدد يقــارب نحــو  3.3مليــون نــازح.
لقــد أدى خــروج مدينــة املوصــل عــن ســيطرة الحكومــة االتحاديــة يف يونيــو  ،2014ومــا تعرضــت
لــه مناطــق واســعة مــن البــاد ،الســيام محافظــات نينــوى وصــاح الديــن واالنبــار وكركــوك وديــايل،
مــن إرهــاب ودمــار مــن قبــل تنظيــم داعــش ،إىل نــزوح املاليــن مــن املواطنــن األبريــاء إىل املناطــق
اآلمنــة تحــت ســيطرة الحكومــة االتحاديــة.
وبلــغ عــدد النازحــن يف ينايــر  2016أكــر مــن  715000عائلــة ،مبــا يعــادل أكــر مــن ثالثــة ماليــن
نســمة ،ينتــرون يف كافــة املحافظــات ويقطــن مــا نســبته ( )%14منهــم يف املخيــات .وتبلــغ
نســبة العوائــل التــي تعيلهــا النســاء مــا يصــل إىل ( )%15مــن العــدد الــكيل.
وقــد اســتقبل إقليــم كوردســتان وحــده أكــر مــن نصــف العوائــل النازحــة مــن مــن محافظــات
العـراق الشــالية والوســطي ،وبلــغ عــدد النازحــن إىل اإلقليــم عــام  2016نحــو  1.5مليــون شــخص
تشــكل النســاء واالطفــال الغالبيــة منهــم ،األمــر الــذي أدى إىل تــردى الوضــع االنســاين يف اإلقليــم
وصعوبــة توفــر األمــن والخدمــات األساســية ومســتلزمات املعيشــة للســكان والنازحــن والالجئــن.
فقــد زادت االحتياجــات الصحيــة بنســبة ( )%300كــا تزايــدت الحاجــة إىل بنــاء املــدارس وتوفــر
خدمــات الكهربــاء وامليــاه واملجــارى والطــرق ،وارتفعــت بشــكل كبــر نســبة البطالــة.
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والحديــث عــن العـراق البــد أال يغفــل مأســاة االيزيديــن ومــا تعرضــوا لــه مــن عمليــات إبــادة عــى
يــد داعــش ،فقــد تعرضــت املئــات مــن النســاء والفتيــات وحتــى األطفــال االيزيديــن إىل اعتــداءات
جنســية وحشــية ،وال زال اآلالف مــن االيزيديــن يف أرس داعــش ينتظــرون مــن يحررهــم مــن قبضــة
التنظيم الغاشــم.
الصومال
يصــل عــدد النازحــن إىل  1.1مليــون شــخص ،يقيــم منهــم  400الــف شــخص يف مقديشــو وحدهــا.
وتبلــغ نســبة النســاء النازحــات واالطفــال ( )%80مــن إجــايل النازحــن،
ويعــاين النازحــون مــن عــدم توافــر الحاميــة الالزمــة ونقــص يف املــوارد املائيــة باالضافــة ايل التكدس
الشــديد باملالجئ.
هــذه األرقــام هــي مجــرد قطــرة مــن ســيل احصــاءات قاســية تعــر عــن واقــع مــؤمل يعيشــه
ماليــن املواطنــن العــرب داخــل أوطانهــم ويقــف املجتمــع الــدويل بعيــدً ا عــن مــد يــد العــون
لهــم .وتســعى منظمــة املــرأة العربيــة ألن تطلــق صيحــة اســتغاثة باســم النســاء الضحايــا داخــل
املنطقــة العربيــة لــي يلتفــت العــامل بشــكل جــاد ملأســاة النــزوح املنســية ويتخــذ فعــا ايجابيــا
مــن أجــل وضــع حــد لهــا.
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املرأة العربية يف املناصب العامة

 املرأة العربية يف مناصب دولية مرموقة نساء عربيات يف برملانات وحكومات العامل -نساء يف مناصب وطنية عامة

املرأة العربية يف مناصب دولية مرموقة

 يف أغسطس  2016تم تعيني الدكتورة البحرينية خولة مطرنائبة لألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب
آسيا (اإلسكوا) ،وللدكتورة مطر خربة عملية واسعة يف مجاالت
التنمية والنوع االجتامعي واملساواة وحقوق اإلنسان وحقوق
العامل املهاجرين وحق الجميع بالعمل وحقوق األطفال.
وشغلت سابقاً منصب مديرة مكتب املبعوث الخاص لسوريا
يف دمشق ،كام كانت مديرة ملركز األمم املتحدة لإلعالم يف القاهرة ،وقد كُلّفت يف الفرتة نفسها مبهام
املتحدث باسم املبعوث الخاص لسوريا حينها ،األخرض اإلبراهيمي.
 يف يونيو  2016أُختريت املوريتانية السيدة عيشة فال بنت فرجسلتمثيل دولتها يف لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
ضد املرأة .عملت سيادتها ملدة  24سنة يف مجال النضال عن حقوق
املرأة ،وتولت العديد من املناصب منها وزيرة الشؤون االجتامعية
والطفولة واألرسة ،وعضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية
ومفتشة عامة للدولة ،وكاتبة الدولة املكلفة بتقنيات اإلعالم واالتصال،
ومديرة عامة مساعدة للوكالة الوطنية لرتقية وتشغيل الشباب ،ورئيسة
اللجنة الوطنية للنساء بحزب االتحاد من أجل الجمهورية ورئيسة
جمعية الصحة الوقائية للمرأة.
 يف سبتمرب  2016تم اختيار العراقية نادية مراد لتكون سفريةلألمم املتحدة من أجل كرامة ضحايا اإلتجار بالبرش .ونادية
أيزيدية شابة ذات  23عاما من الطائفة األيزيدية بالعراق وقعت
أسرية لدى تنظيم داعش ملدة ثالثة أشهر قبل تتمكن من الفرار،
مقررة النضال ضد التنظيم ،وفضح ما يرتكبه من جرائم يف حق
البرشية ،خاصة تلك االنتهاكات التي ارتكبها يف حق األزيديني.
وقد تم اختيارها نظري شجاعتها وجهودها لتكون سفرية لألمم املتحدة من أجل كرامة ضحايا اإلتجار
بالبرش يوم  16سبتمرب  .2016وأيضا منحها املجلس األورويب بالرشاكة مع مكتبة فاتسالف هافيل
ومؤسسة "شارت  "77يف براغ جائزة "فاتسالف هافيل" لحقوق اإلنسان" يف أكتوبر .2016
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 يف فرباير  2016تولت السودانية ست البنات الجعيل منصب”رئيسة منظمة املرأة الالجئة يف بريطانيا" ،وهي باحثة
اجتامعية متخصصة يف قضايا العنف ضد املرأة ،نالت املاجستري
من جامعة “وينزر” الكندية.
 يف مايو  2016تم تنصيب:الدكتورة بدرية الظاهرى (إماراتية)
والخبرية االقتصادية يرسى باقى (إماراتية) ،حاصلة عىل جائزة املرأة الفارسة لعام  2016مبجال
املصارف والبنوك.
والسيدة اإلعالمية الدكتورة صباح الحكيم (مرصية)
سفريات لنادي النوايا الحسنة الدويل ،وهي منظمة مدنية غري حكومية باملجلس االقتصادي
واالجتامعي لألمم املتحدة.

بدرية الظاهري

يرسى باقي

صباح حكيم

 يف فرباير  2016أدت القاضية السودانية موالنا نعامت الحويرص القسم باألمانة العامة لجامعةالدول العربية بالقاهرة ،كأول قاضية ملحكمة االستثامر العربية يف جامعة الدول العربية" .ويعترب
املقعد الذي تبوآته "الحويرص" أول مركز قضايئ مرموق ترأسه امرأة يف الوطن العريب ،ما يعد فخرا ً
للسودان وللمرأة السودانية عىل وجه الخصوص.
 يف فرباير  2016فازت النائبة املرصية مارجريت عازر مبقعد املرأةالعربية ىف الربملان الدوىل.
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نساء عربيات يف برملانات وحكومات العامل

مريم الخمري

خديجة عريب

 يف يناير  2016تبوأت خديجة عريب منصب رئيس برملان هولندا ..وهي أول امرأة من أصل مغريبتتوىل رئاسة مجلس نواب دولة أوروبية .وتع ّد خديجة عريب ،ثاين شخصية من أصل مغريب ،تصل إىل
منصب مرموق يف هولندا ،كام يضاف اسمها إىل قامئة من املغربيات األصل اللوايت وصلن إىل مناصب
عليا يف أوربا ،كام عليه الحال بفرنسا التي شهدت يف السنوات األخرية تعيني ثالث وزيرات من أصل
مغريب ،آخرهن مريم الخمري ،يف منصب وزيرة العمل.
 يف مايو  2016تم تعيني منى فضل دزدار ذات األصول العربيةالفلسطينية وزيرة الدولة لإلدارة العامة ،لتصبح بذلك أول عضو
يف مجلس الوزراء يف تاريخ النمسا من عائلة مهاجرة .وهي
حاصلة عىل املاجستري يف القانون الدويل من جامعة السوربون
يف فرنسا ،وأول نائب عريب يف الربملان النمساوي  ,ورئيس جمعية
الصداقة النمساوية-الفلسطينية.
 يف يونيو  2016متكنت سمية عبد القادر من أصول فلسطينيةأردنية وهى املرشحة املسلمة ملجلس بلدية ميالنو شاميل
إيطاليا ،من تحقيق انتصار فريد يف انتزاع مقعد لها يف عضوية
املجلس البلدي يف االنتخابات البلدية ،لتكون أول سيدة مسلمة
تدخل برملان املدينة .وقد درست علم االجتامع ،وتدير مرشوعاً
ملكافحة العنف ضد املرأة يحمل اسم “عائشة".
 يف سبتمرب  2016دخلت األردنية دينا الحسامي كعضو يف املجلس الشبايباألمرييك يف والية ماساتشوستس (بوسطن) ،وتعترب بذلك أول أردنية عضو
باملجلس .حيث تم اختيارها كعضو يف الكونجرس الشبايب األمرييك كونها
رئيسة ملجلس الطلبة للصف الحادي عرش باالنتخاب وقد فازت باالنتخابات
لذات املنصب ألربع سنوات متتالية للمرحلة اإلعدادية والصف التاسع
والعارش واآلن الحادي عرش.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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 يف نوفمرب  2016فازت إلهان عمر ،الشابة األمريكية املسلمة،ذات األصول الصومالية ،بعضوية مجلس نواب والية مينيسوتا
(وسط غرب) األمريكية ،خالل االنتخابات التي تزامنت مع
السباق الرئايس ،لتصبح "أول مسلمة محجبة" تنال عضوية
مجلس ترشيعي أمرييك ،رغم أن عمرها مل يتجاوز الـ 34عاما.
ولــدت "إلهــان" يف الصومــال عــام  ،1982وقبــل أن تتــم عامهــا التاســع ،اضطــرت مــع أهلهــا إىل
االنتقــال إىل كينيــا املجــاورة ،بســبب اشــتعال الحــرب األهليــة يف بالدهــا عــام  .1991وبعــد أربــع
ســنوات مــن العيــش يف مخيــات اللجــوء يف كينيــا ،انتقلــت العائلــة إىل الواليــات املتحــدة ،وهنــاك
تعلمــت اللغــة اإلنجليزيــة وحــازت عــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم السياســية ،وأخــرى يف
الدراســات الدوليــة ،مــن جامعــة "نــورث داكوتــا".
ومنـ�ذ سـ�بتم رب  ،2015تديــر الهــان قســم السياســات واملبــادرات يف مؤسســة " �Women Organ
 ،"izing Women" (WOWالتــي تقــوم بالدفــاع عــن النســاء املنحــدرات مــن رشق إفريقيــا،
ودعمهــن لتــويل مناصــب قياديــة عــى املســتويات املجتمعيــة والسياســية.
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نساء يف مناصب وطنية عامة

شام املزروعي

عهود الرومي

لبنى القاسمي

 يف فرباير  2016تولت شام املزروعي منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب بدولة اإلمارات العربيةاملتحدة .وتعترب بذلك الوزيرة األصغر سنا يف العامل ،وهي حاصلة عىل شهادة املاجستري يف السياسات
العامة مع مرتبة الرشف من جامعة أكسفورد الربيطانية .كام تم تعيني لبنى القاسمي ،وهي وزيرة
سابقة للتعاون الدويل والتنمية ،لتصبح وزيرة الدولة للتسامح ،فيام أسندت حقيبة وزيرة الدولة
للسعادة إىل عهود الرومي املديرة العامة يف ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
 يف نوفمرب  2016تم تعيني نجاة مهري رئيسا لفريق كرة القدم وتعترببذلك أول امرأة يف الجزائر ترتأس فريق لكرة القدم.
 يف مارس  2016مبحافظة سلفيت بفلسطني عينت االستاذة نجوى عبدالله مبنصب رئيس نيابة ،وتعترب بذلك أول امرأة يف فلسطني تتسلم مهام
رئيس نيابة ،و قد سبق ان عينت يف عام  2003معاون نيابة يف مدينة رام
الله ويف عام  2004عينت مبنصب وكيل نيابة.
 يف أكتوبر  2016نالت السيدة نجوى رشاد منصب رئيس مجلس إدارةالهيئة العامة للمعارض واملؤمترات بجمهورية مرص العربية ،كأول سيدة
تتوىل هذا املنصب منذ إنشاء الهيئة عام  ،1956وأول سيدة ترأس هيئة
كربى يف وزارة الصناعة.
 يف مايو  2016باملغرب ،تم انتخاب مني أولهري عىل رأس املجلس الجهويللموثقني بطنجة أصيلة ،وتعترب بذلك "أولهري" أول موثقة مغربية مبدينة
" البوغاز" .وهي حاصلة عىل تكوين علمي وآخر قانوين (علوم تجريبية
والحقوق).
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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 يف أغسطس  2016تم انتخاب السيدة منتان بنت ملرابط مديرة قناة دافارئيسة التحاد اإلذاعات والتلفزيونات املستقلة مبوريتانيا.
 يف نوفمرب  ،2016فازت القاضية التونسية فوزية بن علية برئاسة محكمةالتعقيب وهي أعىل الرتب القضائية ،ويعد تويل سيدة لرئاسة هذه املحكمة
سابقة يف تاريخ القضاء التونيس والعريب .وتعترب بذلك أول امرأة تتوىل هذ
املنصب.
 يف  7أكتوبر  ،2016فازت حياة املشفوع يف االنتخابات املغربية األخريةمبقعد يف الربملان ،وتعترب بذلك أول إمرأة ذات إعاقة حركية تدخل الربملان.
وهى حاصلة عىل اإلجازة يف الحقوق شعبة القانون الخاص سنة  .1990عملت
رئيسة لجنة دامئة باملجلس الجامعي ملراكش يف الفرتة من  2009إىل 2013
ونائبه عمدة مراكش يف الفرتة من  2012إىل .2015

58

املرأة العربية :تكرميات وجوائــــز

 يف امليدان اإلنساين واالجتامعي واالقتصادي يف ميدان العلوم والتكنولوجيا يف ميدان اآلداب والفنون املرأة العربية ودورة األلعاب األوملبية 2016 -إنجاز السيدات العربيات يف مسابقة األلعاب الباراملبية

حققــت املــرأة مــن مختلــف الــدول العربيــة انجــازات علميــة وأدبيــة وإنســانية اســتحقت عنهــا
التكريــم مــن جهــات وطنيــة واقليميــة ودوليــة.
يف امليدان اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي

 يف مارس  2016تسلمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيسةاألعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة من قرينة صاحب السمو
حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة املجلس األعىل لشؤون األرسة النسخة
األوىل لـ " وسام جواهر للعطاء" تقديرا لعطاءات سموها يف املجاالت االجتامعية واإلنسانية والتزامها
الدائم بتمكني املرأة واهتاممها بالطفولة واألرسة يف دولة اإلمارات والعامل أجمع .كام ُمنحت سموها
يف أكتوبر« 2016وسام الربملان العريب من الدرجة األوىل» تقديرا ً لجهودها يف متكني املرأة اإلماراتية
والعربية وإعالء مكانتها يف املجتمع ودورها الكبري يف تبني قضايا املرأة وإدماجها كعنرص فاعل ومهم
ورشيك يف تنمية املجتمع وأياديها الخرية يف العمل اإلنساين املحيل والعريب والدويل.
 يف فرباير  ،2016نالت امللكة رانيا العبد الله قرينة العاهل األردين عبد الله الثاين" ،وسام محمدبن راشد للمرأة" ،منحه لجاللتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
وينح هذا الوسام للمرأة صاحبة
الوزراء حاكم ديب ،وذلك يف افتتاح منتدى املرأة العاملي يف ديبُ .
البصامت الواضحة واالنجازات املتميزة ىف مختلف القطاعات ،السيام ىف مجال دعم ومتكني املرأة من
مختلف األعامر واألعراق .كام تم تكريم جاللتها يف نوفمرب  2016من قبل جمعية الصحافة األجنبية
يف لندن ،كام تسلمت جائزة اإلنسانية ،وذلك تقديرا ً لعملها يف تعزيز التعليم ،ومتكني النساء وتسليط
الضوء عىل أزمة الالجئني.
 يف أبريل  2016كرمت معايل الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح ،رئيسةجامعة زايد سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس هيئة ديب للثقافة
والفنون الرئيسة الفخرية لرابطة خريجات جامعة زايد فرع ديب .جاء ذلك خالل امللتقى السنوي
الثالث الذي عقده مكتب شؤون الخريجات بجامعة زايد لخريجات الدفعة الرابعة يف عام 2005
مبناسبة مرور 10سنوات عىل تخرجهن تحت شعار "نلتقي  ..لرنتقي" وذلك يف فرع الجامعة بديب.
 يف أبريل  2016فازت السيدة نورة خليفة السويدي مديرة االتحاد النسايئ العام ،بجائزة املرأةالعربية املتميزة يف دورتها السادسة لعام  2016يف حقل املنظامت النسائية ،وذلك تقديرا ً لدورها يف
تنفيذ رؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية
األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة "أم االمارات" يف تطوير األطر التنظيمية للعمل
النسوي يف اإلمارات.
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 يف مارس  2016بأبوظبي قامت مؤسسة الرسطان اإليجايب بتكريم أربع سيدات تقديرا ً وعرفاناًبدورهن يف دعم مسرية تنمية املرأة يف الدولة خصوصاً يف مؤسسة الرسطان االيجايب ،وهن سمية
هالل القبييس وكوثر محمود عيل واملستشارة خديجة خميس وعائشة حويرب املهريي .وذلك
مبناسبة يوم األم العاملي.
 يف يناير  2016منحت عائشة سيف الخاجة لقب املبادرة الشبابية "املرأة القيادية" .عائشة سيفالخاجة حاصلة عىل بكالوريوس يف الرتبية بدأت عملها يف امليدان الرتبوي عام  1985وتدرجت يف
السلم الوظيفي حتى شغلت منصب أمني عام مجلس الشارقة للتعليم ،وأمني عام جائزة الشارقة
للتفوق والتميز الرتبوي .وقد انطلقت املبادرة الشبابية "املرأة القيادية" خالل عام  2015عىل مواقع
التواصل االجتامعي.
 يف يناير ،تم تكريم معايل الوزيرة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضامن االجتامعي وحصلت عىلنجمة اإلنجاز من قبل رئيس الجمهورية املشري عمر البشري.
 يف مارس  2016قدمت صاحبة السمو املليك األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة امتياز الرشفلعدد من رئدات األعامل البحرينيات الاليئ يجمعن بني الريادة يف إدارة إحدى املؤسسات االقتصادية
الخاصة من ناحية ،وبني النهوض مبسئوليتها االجتامعية نحو الوطن من ناحية أخرى ،من حيث
النجاح يف خلق فرص عمل يف إطار سياسات تكافؤ الفرص التي تنتهجها الدولة ،والوصول إىل األسواق
العاملية .وقد حاز عىل االمتياز كل من ندى علوي شرب ونور علوي شرب عن مرشوع "الندى" ،ويقوم
املرشوع عىل صناعة وإنتاج األوشحة الحريرية ذات الجودة الفاخرة ،كام فاز مرشوع The mobile
 spa & the beautyلكل من دينا إبراهيم األنصاري وسهى حسن صوان ،وهو صالون تجميل
متنقل ،يعتمد عىل منتجات ذات مواصفات عالية الجودة ومعتمدة صحياً ،أما املرشوع الثالث فهو
"مرشوع سو سويت" لسيام راشد املناعي ،وتعمل من خالله عىل تصنيع الشوكوالتة والحلويات
البحرينية بنكهة عاملية ومبواصفات خاصة.
 يف اململكة املغربية ،وزعت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية يف مارس ،2016جوائز التميز للمرأة املغربية لعام  ،2016املخصصة ملجال اإلدماج االقتصادي للمرأة املغربية ،والتي
بلغت قيمتها  300ألف درهم .وفازت ثالث مشاركات بالجوائز ،حيث ظفرت نادية زاد من إقليم
شيشاوة بالجائزة األوىل وقيمتها  130ألف درهم ،عن مرشوع تنمية الطحالب يف املياه الحلوة ،فيام
عادت الجائزة الثانية ،وقيمتها  100ألف درهم ،إىل فاطمة كيكو من بوملان عن تعاونية للزرايب،
ساهمت يف الرفع من مستوى املرأة القروية يف املنطقة ،وفازت نوال بلمفضل من منطقة مديونة
بالجائزة الثالثة ،والتي تبلغ قيمتها  70ألف درهم ،عن مرشوع الستنبات الشعري.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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 يف مارس  2016منحت وزارة الخارجية األمريكية الناشطة االجتامعية الفرنسية/املغربية لطيفة بنزياتن ،والعراقية نغم نوزاد جائزة "املرأة الشجاعة" .وتقوم وزارة الخارجية األمريكية بتقديم جائزة
املرأة الشجاعة سنوياً للنساء من كل انحاء العامل من اللوايت أظهرن شجاعة وقيادة استثنائيتني يف
الدعوة للسالم والعدالة وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة .كام حصلت السيدة
السودانية عوضية محمد عىل الجائزة ،وذلك نظري كفاحها املمتد يف العمل كبائعة شاي منذ ،1979
فضالً عن دورها كناشطة يف تأسيس اتحاد لبائعات الشاي واألطعمة بالسودان الذي يضم يف عضويته
نحو  8آالف امرأة.
 حصلت السيدة زينب بنت الطالب موىس ،رئيس الجمعية املوريتانية لصحة األم والطفل( )AMSMEعىل جائزة “املرأة الشجاعة يف موريتانيا للسنة  .”2017كام تم ترشيحها للجائزة الدولية
“املرأة الشجاعة” التي تقدمها وزارة الخارجية االمريكية .وقد كرست السيدة زينب معظم وقتها
للدفاع بشجاعة عن حقوق النساء واألطفال يف موريتانيا.
 يف يونيو  2016اختارت منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (يونسكو) الكاتبة الجزائريةأحالم مستغامني لتصبح “فنانة اليونسكو من اجل السالم” و”حاملة رسالة املنظمة من أجل السالم”
ملدة سنتني ،وذلك لتميزها بعملها لصالح حقوق املرأة والحوار بني الثقافات ومكافحة العنف .ومينح
لقب “فنان اليونسكو من أجل السالم” لشخصية فنية معروفة تختارها منظمة اليونسكو لتستفيد
من شهرته و لنرش مبادئ اليونسكو السيام عرب وسائل اإلعالم.
 يف أكتوبر  2016فازت الناشطة العراقية ينار محمد بجائزة مؤسسة رافتو الرنويجية لحقوق االنسانلعام  ،2016وذلك تقدي ًرا لجهودها يف الدفاع عن حقوق النساء واألقليات التي انتهكتها الحرب يف
املجتمع العراقي .ولعملها عيل مكافحة العنف الجنيس يف العراق .وترتأس الصحفية والباحثة يانار
محمد ( 55عاما) منظمة حرية املرأة يف العراق ،التي تأسست عام  ،2003وتتعاون املنظمة مع
جامعات محلية للتوعية بشأن حقوق املرأة وتوفري أماكن إيواء لضحايا امليلشيات والجامعات األخرى.
 يف أكتوبر  2016حصلت املرصية أمل جالل صربي ،عىل لقب «امرأة اإلمارات» لعام  ،2016وأصبحتأول مرصية تحصل عىل هذا اللقب .أمل صربي ،مؤسس واملدير العام ملركز اإلمارات للتوحد ،أسست
املركز عام  ،2007بعد معاناة سنوات طويلة مع طفلها املصاب بالتوحد.
 فازت اإلماراتية يرسى عبد الغفار باقي الخبرية املرصفية اإلمارتية عىل "جائزة املرأة الفارسة لعام " 2016يف مجال املصارف والبنوك والتي منحها لها نادى النوايا الحسنة يف القاهرة ضمن أفضل 20
شخصية عربية نسائية .ويرسى باقي خبرية عاملية يف مجال األعامل والبنوك ولها تواجد يف مجال
اإلبداع املرصيف يف ظل االقتصاد املعريف وانتقلت إىل عامل العمل اإلنساين التطوعي ،وتم ترشيحها
لتصبح سفرية للنوايا الحسنة ولديها طموح لدعم ملفات املرأة والطفل عىل املستوى الدويل وتواصل
مع جهات دولية ومحلية.
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_ يف مايو  2016حصلت مديرة التمريض يف مجمع فلسطني يف رام الله الطبي السيدة سالم الرطروط
عىل جائزة أفضل ممرضة يف فلسطني للعام الحايل  .2016وذلك لجهودها يف رفع مستوى مهنة
التمريض يف فلسطني وخدمة ابناء شعبها .
 ُمنحت الدكتورة أمرية عبد العزيز امل ُحارضة بجامعة السوربون بباريس لقب سفرية املرأة والسالممن قبل الجامعة امللكية لألمم املتحدة ويعترب ذلك تتوي ًجا لجهودها يف العمل االجتامعي واهتاممها
بقضايا املرأة العربية بصفة خاصة واملرأة بصفة عامة عىل مستوي العامل ،وتعترب بذلك أول امرأة
عربية تحصل عىل لقب سفرية املرأة والسالم من األمم املتحدة.
 قام املجلس القومي للمرأة يف  25سبتمرب  2016بتكريم السيدة إبتسامات محمد عبدالله أولسيدة متطوعة بالجيش املرصي خالل حرب فلسطني عام  ،1948باعتبارها منوذج حي للمرأة املرصية
املناضلة.
 يف مايو  2016قام رئيس الجمهورية املشري عمر البشري بتكريم الربوفسري سعاد الفاتح البدويالربملانية والسياسية الناشطة والتي تعترب أم افريقيا ملا قدمته من مساهمة من أجل الوطن ورفعته.
وسعاد الفاتح هي أول امرأة سودانية تنيش مجلة للمرأة يف السودان وأول عميدة كلية جامعية حيث
تقلدت عامدة كلية البنات بجامعة امدرمان اإلسالمية وأسست قبلها كليه البنات بجامعة امللك سعود
بالرياض باململكة العربية السعودية ،واستطاعت أن تقنع الكثريين برضورة تحرر املرأة وخروجها من
قيود الفقر والجهل وأسست وانشأت الجمعيات والحركات النسائية يف السودان .وتم اإلعالن عن
تأسيس مركز تعليم لتخريج القابالت يحمل اسم الربوفسري سعاد الفاتح البدوي .
 يف أبريل  2016كُرمت السيدة ميثاء بنت سيف املحروقية وكيلة وزارة السياحة بسلطنة عامنبجائزة الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية واإلعالمية ،كام فازت السيدة فايزة سويلم
الكلبانية رئيسة قسم االقتصاد بجريدة الرؤية بجائزة أفضل صحفي عريب يف االقتصاد والسياحة ضمن
جوائز “أوسكار االعالم السياحي لعام  ،2016التي ينظمها سنوياً املركز العريب لالعالم السياحي.

تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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يف ميدان العلوم والتكنولوجيا

 حصلت الدكتورة مروة صالح من األردن عىل لقب «عاملة وباحثة ومفكرة» من قبل منظمةاليونسكو لعام  ،2016لقيامها بطرح نظرية ابداعية مبتكرة يف تطوير البحث العلمي والتعليم
االحرتايف .حيث تح ّول نظرية املحاكاة ،التي ابتكرتها الباحثة الشابة ،البحث العلمي املكتوب ضمن
األسس والضوابط املُتّبعة بكتابة املنهج العلمي إىل فيلم وثائقي (مادة مرئية) ،يُحايك البحث وفكرته،
إليصالها للمتلقي مبدة زمنية قصرية (دقيقة) لخدمة الباحث وإيصال فكرته ببساطة .وقد عقدت
الباحثة عدة دورات تدريبية لنظريتها يف كل من األردن وتركيا واإلمارات ،وأصدرت كتاباً شارحاً لها
بشكل مفصل ،قدمته كوقف مجا ّين .ويع ّد الكتاب األول يف العامل الذي يُكتب بأسلوب  ،TEDxوهو
األسلوب املتبع للحديث عىل املنصات أمام الجمهور .وقد ُصنفت الباحثة من بني  100شخصية ملهمة
حول العامل.
فازت التونسية إميان الرشيف بجائزة إمارة موناكو المرأة العام  ،2016وهي جائزة خاصة تُعطىللم ّرة األوىل يف إطار تكريم سيدات تص ّدرن املراتب األوىل يف عامل التكنولوجيات الحديثة .وقد ابتكرت
إميان الرشيف خامتا الكرتونيا ُيكن صاحبه من استدعاء األمن يف حال وجود خطر يه ّدد حياته .وهي
متخصصة يف مجال تكنولوجيا الحفاظ عىل األمن.
مهندسة
ّ
 فازت اللبنانية الربوفيسورة نيفني خشاب بجائزة لوريال-اليونسكو للنساء يف مجال العلوم لعام 2017يف مجال العلوم واملادة ،وذلك ملساهمتها يف ابتكار مواد هجينة مركّبة ذك ّية تستخدم يف مجال
صناعة األدوية وتطوير تقنيات جديدة لرصد النشاطات املضادة لألكسدة داخل الخاليا ،وتعمل
نيفني خشاب أستاذ مشارك يف علوم الكيمياء قسم العلوم والهندسة الفيزيائية يف جامعة امللك عبد
لله للعلوم والتقنية يف اململكة العرب ّية السعوديّة .وسوف تستلم الجائرة يف إطار احتفال من املزمع
تنظيمه يف باريس بتاريخ  23مارس .2017
 يف  10فرباير 2016برام الله ،حصلت الشابة املقدسية يارا نجدي عىل جائزة "اإلمارات للروبوتوالذكاء االصطناعي لخدمة اإلنسان" بقيمة مليون دوالر ،الخرتاع "قدم ذكية" عبارة عن "ربوت آيل،
ميكن األشخاص الذين يعانون من شلل نصفي بامليش دون حاجة إىل كريس متحرك".
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يف ميدان اآلداب والفنون

 يف سبتمرب  2016فازت الروائية العراقية انعام كجه جي بجائزة (الغاردير) العاملية ،عن روايتهاطشاري .وتُ نح الجائزة لألعامل املكتوبة بالفرنسية ،واملرتجمة إليها ،مام يشكل إضاف ًة مهمة إىل
األدب العاملي .إنعام كجه جى ،صحفية و روائية عراقية ولدت يف بغداد عام  1952ودرست الصحافة.
وعملت يف الصحافة والراديو العراقية قبل انتقالها إىل باريس لتكمل أطروحة الدكتوراه يف جامعة
السوربون .تشتغل حاليا مراسلة يف باريس لجريدة الرشق األوسطي لندن ومجلة “كل األرسة” يف
الشارقة ٬اإلمارات العربية املتحدة.
 فازت الروائية املغربية ليىل السليامين بجائزة "غونكور" لسنة  ،2016عن روايتها " أغنية هادئة"والتي تعد من الجوائز األدبية الكربى يف فرنسا وأوروبا .وقد تفوقت ليىل السليامين بروايتها عىل
ثالثة روائيني آخرين ،ضمتهم القامئة القصرية للجائزة ،وهم الكاتبة الفرنسية كاترين كيسيه ،صاحبة
رواية "اآلخر الذي نعبد" ،والفرنيس ريجيس جوفري وروايته "متوحشون" ،والكاتب الفرنيس من أصل
رواندي غايل فاي وروايته "بلد صغري".
 يف يوليو  2016فازت نوال البلويش الفنانة التشكيلية اإلماراتية بجائزة األوسكار الفنية وذلك للمرةالثانية لها يف ملتقى بصامت الفنانني التشكيليني العرب الـ  11املقام بالعاصمة املرصية القاهرة.
ونالت البلويش الجائزة عن "لوحة املرأة اإلماراتية" ،وقد حصلت عىل درع اإلبداع يف مهرجان اإلبداع
للفنون التشكيلية لعام  .2016وهي أول فنانة تشكيلية إماراتية حاصلة عىل جائزة "سيديت للتميز
واإلبداع" فئة اإلبداع الفني لعام .2016
 يف مايو  2016فازت الصحفية عايدة عبد الحميد القمش بجائزة الطرح الصحايف االجتامعي املتميزضمن جائزة التميز االجتامعي التي تقدمها جمعية اإلمارات للتنمية االجتامعية بدولة اإلمارات وذلك
عن التحقيق الصحفي بعنوان (تزايد الحاالت يفوق تحمل املستشفيات تقنيا عن معاناة مرىض غسيل
الكىل) والذي نرش عىل صفحات جريدة (الخليج) .وتم التكريم برعاية الشيخ عبد امللك بن كايد
القاسمي مستشار حاكم رأس الخيمة ورئيس جمعية اإلمارات للتنمية االجتامعية.
 يف مارس  2016فازت الصحفية السودانية نعمة الباقر بجائزة جمعية التلفزيون امللكية الربيطانيةللعام  .2015وتعترب نعمة الباقر واحدة من أشجع الصحفيني حول العامل لتقاريرها الجريئة.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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 أصــدرت مجلــة “فوربــس” قامئــة شــملت أقــوى  100امــرأة عربيــة لعــام  ،2016وتصــدرت مــرقامئــة الــدول املشــاركة بالقامئــة بواقــع  18ســيدة ،تليهــا اإلمــارات بـــ 15ســيدة ،ثــم لبنــان بـــ 14
ســيدة ثــم الكويــت بـــ  12ســيدة ثــم األردن بـــ  10ســيدات وعــان واملغــرب والســعودية بواقــع 6
ســيدات لــكل منهــا ،والبحريــن وقطــر بواقــع  4ســيدات لــكل منهــا ثــم فلســطني بـــ  3ســيدات
ثــم تونــس وســوريا بواقــع ســيدة واحــدة لــكل منهــا.
 يف سبتمرب  2016حصدت الناشطة يف مجال املرأة مزن حسن جائزة جائزة "رايت اليفليهود"املعروفة بـ"نوبل البديلة" لعام  2016وذلك لعملها املستمر عىل املساواة وحقوق النساء وتع ّد حسن
ثالث املرصيني الحاصلني عىل هذه الجائزة.
 يف يوليو  ،2016وتكرميا السم الصحفية التونسية ونقيبة الصحفيني الراحلة السيدة نجيبة الحمروين،قام مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بإطالق جائزة نجيبة الحمروين ألفضل مقال صحفي
حول قضايا املرأة العريب.
 يف ديســمرب  2016قامــت مؤسســة األعــال الربيطانيــة بتكريــم نخبــة مــن الســيدات العربيــاتلتفوقهــن يف مجــاالت عــدة:
• يف مجال القانون الدويل اختريت القاضية الدولية األردنية تغريد حكمت ،التي كلفت بالتحقيق يف
مجازر النزاع القبيل يف رواندا بني قبائل التونيس والهوتو.
• ويف مجال االخرتاعات وقع االختيار عىل الباحثة املغربية اسمهان الوايف يف تخصص جينات النبات
والزراعة.
• ويف مجاالت القيادة االجتامعية وأهمية التحصيل العلمي يف حياة املرأة العربية برزت األمرية
السعودية أمرية الطويل والالجئة السورية مزن املليحان.
• اما يف حقل الرياضة فقد وقع االختيار عىل العداءة الجزائرية حسيبة بوملرقة صاحبه امليدالية
الذهبية يف العاب القوي ،والتي حافظت عىل لقبها ألكرث من  17عام
• كام تم تكريم الرسامة العراقية من ذوي االحتياجات الخاصة جنات الجميىل.
 تــم تكريــم عــدة ســيدات بــارزات يف مجــال املســؤولية االجتامعيــة عــى مســتوى املنطقــةالعربيــة ،وذلــك يف حفــل أقامــه مجلــس املــرأة العربيــة يف  4أكتوبــر  2016يف ديب لتوزيــع جائــزة
"درع التميــز الذهبــي  "2016يف دورتــه الثالثــة .حيــث شــهدت االحتفاليــة التكرميــات التاليــة:
• درع التميز الذهبي للمرأة املتميزة يف القطاع الحكومي :من الجمهورية اللبنانية ،معايل الوزيرة
القايض أليس شبطيني /وزارة املهجرين
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• درع التم ّيز الذهبي للمرأة املتميزة يف قطاع الرتبية التعليم  :من دولة الكويت ،معايل الدكتورة
مويض بنت عبد العزيز الحمود /وزيرة الرتبية والتعليم العايل سابقاً ،رئيسة الجامعة العربية املفتوحة.
• درع التميز الذهبي للمرأة املتميزة يف قطاع تطوير السياحة ،من سلطنة ُعامن :سعادة وكيل الوزارة
السيدة ميثاء بنت سيف بن ماجد املحروقية /وزارة السياحة.
• درع التم ّيز الذهبي للمرأة املتميزة يف القطاع الربملاين ،من اململكة األردنية الهاشمية :سعادة
السيناتور هيفاء يوسف النجار /عضو مجلس األعيان االردين.
• درع التم ّيــز الذهبــي للمــرأة املتميــزة يف قطــاع األبحــاث والعلــوم ،مــن اململكــة العربيــة
الســعودية:
سعادة الدكتورة مها أحمد املزيني /عاملة أبحاث ورئيسة وحدة أبحاث العوز املناعي ومؤسسة أول
معمل متخصص يف مرض نقص املناعة يف مستشفى امللك فيصل التخصيص
• درع التم ّيــز الذهبــي للمــرأة املتميــزة يف القطــاع العلمــي والعمــل اإلنســاين ،مــن دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة:
• سعادة الدكتورة موزة عبيد غباش /رئيسة ومؤسسة رواق عوشة بنت حسني الثقايف وأمني عام
جائزة شمسة بنت سهيل للنساء املبدعات.
• درع التم ّيز الذهبي للمرأة املتميزة يف االدارات العامة  :من الجمهورية اللبنانية :سعادة القايض
ميسم نويري  /أول مديرة عامة يف وزارة العدل وعضو مؤسس للشبكة القانونية للمرأة العربية.
• درع التميّز الذهبي للمرأة املتميزة يف الشؤون الدبلوماسية الثقافية ،من اململكة املغربية :سعادة
الدكتورة إعتامد األمراين  /مستشارة يف الشؤون الدبلوماسية الثقافية والرئيسة التنفيذية لوكالة ليوا
للخدمات االقتصادية ورئيسة مجموعة هيت كريتف اإلعالمية.
• درع التميــز الذهبــي للمــرأة املتميــزة يف التفكــر االيجــايب والفهــم الحضــاري ،مــن جمهوريــة
الع ـراق:
سعادة السيدة أمل الجبوري/املؤسسة والرئيسة التنفيذية لالكادميية العربية لحقوق اإلنسان "صوتنا
• درع التميّز الذهبي للمرأة املتميزة يف القطاع املرصيف ،من الجمهورية اللبنانية :سعادة السيدة
نهلة خداج بو دياب  /الرئيس التنفيذي للعمليات ملجموعة بنك املوارد.
• درع التم ّيز الذهبي للمرأة املتميزة ،من الجمهورية اليمنية :سعادة السيدة الرا الظرايس /أديبة
واعالمية ورئيسة تحرير مجلة صناعية.
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املرأة العربية ودورة األلعاب األوملبية 2016

شــهدت دورة األلعــاب األوملبيــة رقــم  31التــي أقيمــت يف الفــرة  21-5أغســطس مبدينــة "ريــو دي
جانــرو" الربازيليــة ارتفا ًعــا ملحوظًــا يف عــدد النســاء املشــاركات بهــا بنســبة بلغــت نحــو ()%53
مقارنــة مــع األوملبيــاد الســابقة يف لنــدن ،حيــث شــارك يف األلعــاب الفرديــة بـ"أوملبيــاد ريــو" 32
ســيدة ،مقارنــة مــع مشــاركة  21فقــط يف لنــداد.
وقد شاركت من الدول العربية عدد غري قليل من النساء ومنهن من حازت عىل ميداليات:
 الربّاعة املرصية اليافعة سارة سمري فازت بامليدالية الربونزية يف مسابقةرفع األثقال لوزن  69كيلوغرام .وتُعترب سارة أول إمرأة عربية تفوز يف
مسابقة رفع األثقال ،كام أنها كانت أول مرصية تصعد عىل منصة التتويج
يف تاريخ املشاركة املرصية يف األلعاب األوملبية.
 استطاعت امل ُبارِزة التونسية ،إيناس البوبكري -املصنفة تاسعة عاملياً-إحراز امليدالية األوملبية األوىل للعرب يف مسابقات املبارزة ،وبحصولها
عىل امليدالية الربونزية أصبحت إيناس أول عربية وأول افريقية عىل
االطالق تفوز مبيدالية يف منافسات املبارزة األوملبية.
 استطاعت التونسية مروى عمري إهداء العرب ميداليتهم الوحيدة يفلعبة املصارعة ،ففي الوقت الذي فشل فيه املصارعني العرب بتحقيق أي
نتائج ايجابية يف املصارعة ،أحرزت مروى امليدالية الربونزية لتكن بذلك
أول إمرأة عربية تحرز ميدالية ملونة يف مسابقة املصارعة.
 استطاعت املرصية هداية مالك ،هي األُخرى زيادة حصة العرب منامليداليات األوملبية وذلك بعد أن أحرزت امليدالية الربونزية يف منافسات
تايكوندو  57كيلوغرام.
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إجناز السيدات العربيات يف مسابقة األلعاب الباراملبية

حققــت النســاء العربيــات انجــازًا كبـرا يف مســابقة األلعــاب الباراملبيــة املخصصة لــذوي االحتياجات
الخاصــة ،وأثبتــت تفوقًــا ملحوظًــا ،ويتضمــن الجــدول التــايل أســاء الفائـزات بامليداليات.
الدولة

الفائزات بامليدالية الذهبية

الفائزات بامليدالية الفضية

الفائزات بامليدالية برونزية

تونس

 روعة التلييل يف لعبة رميالجلة مسافة  10.19مرتًا .وأيضاً
رمي القرص سيدات مسافة
 33.38مرتًا.
 مروة الرباهمي يف مسابقةالصولجان سيدات مسافة
 26.93مرتًا .وأيضاً رمي الجلة
سيدات مسافة  5.76مرتًا.
 سمية بوسعيد يف سباق 1500مرت سيدات.
 نسيمة صايفي يف لعبة رميالقرص سيدات.
 اسمهان بوجدار يف رمي الجلةسيدات مسافة  5.72مرتًا.

 سمر بن كعالب يف لعبة رميالجلة مسافة  8.39مرتًا.
 نجــاح شــوية ســباق 1500مــر ســيدات.
 هنية العايدي يف لعبة رميالجلة سيدات مسافة 6.86
مرتًا .وأيضاً رمي الرمح سيدات
مسافة  18.88مرتًاش.
 رميا العبديل يف رمي الجلةسيدات  7.37مرتًا.
 نسيمة صايفي لعبة رميالجلة سيدات.
 مونيا قاسمي يف مسابقةالصولجان.

 فضيلة النفايت يف رمي الجلةسيدات مسافة  6.38مرتًا.
 ندي الباهي سباق  400مرتسيدات.
 فتحية عامميية يف رمي القرصسيدات مبسافة  26.16مرتًا.

 شريين عبدالالوي يف الجودوالجزائر
وزن  52كجم.
 نادية مجامج يف رمي الجلةسيدات .وأيضاً يف لعبة رمي
القرص سيدات.
 ليندة حمري يف الوثبالطويل سيدات.
مرص
الرباعة راندا محمود وزن  - 86الرباعة رحاب أحمد وزن  - 50الرباعة أمل محمود وزن 67
كجم.
كجم.
كجم.
 الرباعية فاطمة التابعي وزن  -الرباعــة أمــاين إبراهيــم وزن 61كجم.
 73كجــم.
 نورا الكتبي يف لعبة رمي  -سارة السيناين يف لعبة رمياإلمارات العربية املتحدة -
الجلة سيدات.
الجلة سيدات.
 فاطمة ندهام يف لعبة رمي -البحرين
الجلة سيدات
 الرباعة ثروة الحجاج وزن -األردن
 86كجم.
 سارة حمدي مسعود يف لعبة -قطر
رمي الجلة سيدات
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محالت قومية من
أجل الدفاع عن
حقوق املرأة

شــهدت الــدول العربيــة خــال عــام  2016تنظيــم حمــات كبــرة وفاعليــات عــدة
لصالــح املــرأة األمــر الــذي عكــس االهتــام املتزايــد الــذي تلقــاه قضايــا املــرأة كــا
عكــس ادراك الــدول عــى املســتوى الحكومــي واملــدين بأهميــة التوعيــة والتثقيــف
املجتمعــي لخدمــة قضايــا املــرأة مــن مختلــف جوانبهــا.
نســتعرض تاليــا عــددا مــن الحمــات القوميــة التــي نظمــت ،بالتوافــق مــع حمــات
عامليــة أو بشــكل وطنــي مســتقبل ،دفاعــا عــن حقــوق املــرأة.

األردن
 (أنــا بقــدر) :حملــة أطلقهــا صنــدوق املــرأة بــاألردن يف ســبتمرب  2016لتعزيــز دور املــرأة يفعائلتهــا واملجتمــع ككل ،وقــد ركــزت بشــكل أســايس عــى متكــن املــرأة مبختلــف القطاعــات
االجتامعيــة واالقتصاديــة .وجــاءت هــذه الحملــة تزامنــا مــع مــرور عرشيــن عامــا عــى تأســيس
صنــدوق املــرأة .
 (بــادرى) :حملــة أطلقهــا برنامــج تنميــة ومتكــن املــرأة االقتصــادي يف منظمــة كــر العامليــة يفاألردن يف يوليــو  2016تهــدف للتمكــن االقتصــادي للمــرأة مــن خــال العمــل مــع  10ســيدات
رائــدات أعــال إللهــام الســيدات يف املناطــق األقــل حظًــا مــن خــال رسد قصــص نجاحهــن و
مســرتهن العمليــة مبــا تحويــه مــن تحديــات ومصاعــب ونجاحــات .بحيــث تلتقــي الســيدات
النموذجيــات بالنســاء يف امليــدان مــن خــال ثــاث جــوالت إقليميــة (شــال ،وســط وجنــوب)
وتعمــل الســيدات النموذجيــات كدعــاة للتغيــر اإليجــايب بهــدف إدمــاج الســيدات اقتصاديًّــا
واجتامعيًّــا لتنميــة املجتمــع املحــي وتطويــر دور املــرأة.

 “هــي للربملــان ..مســؤوليتنا مصلحتنــا” :انطلقــت املرحلــة الثالثــة مــن هــذه الحملــة يف يوليــو .2016وقــد أطلقهــا املجلــس الثقــايف الربيطــاين بالتعــاون مــع عــر مؤسســات محليــة وهــي
(شــبكة املــرأة لدعــم املــرأة ،املجلــس األعــى للســكان ،تجمــع لجــان املــرأة األردين ،وزارة الشــؤون
السياســية والربملانيــة ،اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة ،الصنــدوق األردين الهاشــمي ،معهــد تضامــن
للنســاء العاملــي ،شــبكة أكيــد للتنميــة وتطويــر املهــارات ،مركــز التوعيــة واإلرشــاد األرسي ،مركــز
الدراســات يف جامعــة الحســن بــن طــال) بهــدف خلــق قيــادات شــبابية ونســائية جديــدة فاعلــة
وقــادرة عــى التواصــل مــع فئــات املجتمــع بشــكل أفقــي ،وتطويــر مهاراتهــم يف إدارة الحمــات
اإلعالميــة والتوعويــة ،واســتخدام شــبكات التواصــل والتقنيــات الحديثــة ،وخلــق شــبكة فاعلــة
قــادرة عــى التأثــر ونــر التوعيــة بــدور املــرأة.
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 “أنـ ِـت صوتنــا” ،حملــة انطلقــت يف يوليــو  2016وهدفهــا تشــجيع النســاء عــر وســائل التواصــل
االجتامعــي عــى املشــاركة يف الحيــاة العامــة .وتنفــذ الحملــة جمعيــة النســاء العربيــات بتمويل من
الســفارة الهولنديــة يف األردن .وتركــز الحملــة عــى قضيــة تــدين مشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة
والتزامهــن الفضــاء الخــاص .واســتهدفت املرشــحات لالنتخابــات الربملانيــة والبلديــة والالمركزيــة
والناشــطات مــن أجــل متكينهــن للوصــول للمجالــس السياســية وأماكــن صنــع القـرار.
اإلمارات
 “عطــاء” حملــة إنســانية لعــاج مليــون امــرأة حــول العــامل ،أطلقــت الحملــة مؤسســة زايــد العطــاءللتخفيــف مــن معانــاة النســاء وزيــادة وعيهــم بأهــم األمـراض وأفضــل ســبل العــاج والوقايــة .وقــد
اســتطاع أطبــاء اإلمــارات مــن خــال هــذه الحملــة عــاج مــا يزيــد عــن نصــف مليــون امــرأة ،وقدمت
الحملــة برامــج توعيــة وعالجــا مجانيًــا لنصــف مليــون امــرأة ممن يعانــن من األمـراض املزمنــة إضافة
إىل تنظيــم العديــد مــن ورش العمــل وامللتقيــات واملؤمتـرات العلميــة الســتقطاب الكــوادر ومتكينهــا
مــن خدمــة الفئــات املعــوزة ضمــن الفريــق اإلمــارايت الطبــي التطوعــي .وتســتمر الحملــة عــى مــدى
عــام كامــل للوصــول إىل مليــون امــرأة داخــل وخــارج اإلمــارات.
تونس
”نحــن هنــا” :حملــة الكرتونيــة أطلقهــا يف  25مايــو  2016املكتــب اإلقليمــي لهيئــة األمــم املتحــدةللمــرأة يف الــدول العربيــة ،بهــدف تشــجيع الناشــطات يف املنطقــة عــى مشــاركة قصصهــن مــع
العــامل وتوثيــق دوره ـ ّن يف بنــاء أوطانه ـ ّن .وتضمنــت الحملــة التــي تبــث عــر وســائل التواصــل
قصصــا ملهم ـ ًة عــى شــكل تغريــدات ،وصــور ،ومقاطــع فيديــو لنســاء مــن املنطقــة
االجتامعــيً ،
العربيــة خــال مشــاركته ّن يف تعزيــز النســيج الســيايس واالجتامعــي يف بلدانهـ ّن .وقــد أتــت هــذه
الحملــة يف نهايــة برنامــج هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة “املواطنــة والقيــادة واملشــاركة :مســارات
جديــدة للمــرأة العربيــة” الــذي دام أربــع ســنوات.
”املــرأة النقابيــة كفــاءة قياديــة” :حملــة وطنيــة انطلقــت يف أغســطس  2016مبناســبة االحتفــالبســتينية مجلــة األحــوال الشــخصية واســتعدا ًدا للمؤمتــر القــادم لالتحــاد العــام التونــي للشــغل.
أطلقــت هــذه الحملــة الجامعــة العامــة للصحــة بتونــس باالش ـراك مــع عــدة منظــات نقابيــة.
وتســتهدف الحملــة دعــم املــرأة ومتثيلهــا يف املكتــب التنفيــذي القــادم لالتحــاد العــام التونــي
للشــغل وجعلهــا رشيــكا فعليــا للنقــايب يف تســيري عمــل املنظمــة دون متييــز.
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مرص
”التــاء املربوطــة” :حملــة موســعة دشــنها املجلــس القومــي للمــرأة بالتعــاون مــع صنــدوق األمــماملتحــدة للســكان  ،UNFPAوبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  ،UNDPوهيئــة األمــم املتحــدة
للمــرأة  ،UNNوالهيئــة الســويدية للتنميــة الدوليــة ،وتضمنــت فعاليــات عــدة ،منهــا اشــعارات
تليفزيونيــة وأغــاين ،تؤكــد عــى مكانــة املــرأة وأدوارهــا املهمــة يف املجتمــع وتنــدد بتهميشــها
والتقليــل مــن شــأنها .وقــد لقــت هــذه الحملــة دعـ ًـا واس ـ ًعا مــن املثقفــن والفنانــن يف مــر.
 “أنـ ِـت األهــم” :حملــة أطلقتهــا مؤسســة “مــر للصحــة والتنميــة املســتدامة” ،و”مؤسســة
ســفراء العمــل التطوعــى” ،بالتعــاون مــع “منظمــة املــرأة العربيــة” مــن أجــل حاميــة حقــوق املــرأة
العربيــة والنهــوض بهــا ىف كافــة املجــاالت ،ال ســيام املجــال الصحــي ،ويشــارك فيهــا عــدد كبــر مــن
الشــخصيات الفنيــة والطبيــة.
 “أنــا مــش للبيــع” :حملــة أطلقهــا مركــز قضايــا املــرأة املرصيــة ملــدة ثالثــة أشــهر ملناهضــة االتجاربالبــر والنســاء ،وتضمنــت تنظيــم أكــر مــن  25ورشــة توعويــة وتدريبيــة لإلعالميــن والقانونيــن
مبحافظــات مــر ،لطــرح الصــور الواقعيــة لالتجــار واســتغالل النســاء ،ومناقشــة إشــكاليات تطبيــق
القانــون رقــم  64لســنة  ،2010وعــدم شــموليته للصــور املختلفــة لالتجــار بهــدف الوصــول لتوصيات
مــن املعنيــن واملســؤولني املشــاركني لتفعيــل الحاميــة القانونيــة للنســاء.
 “ســاندى بلــدك بقــوة بكــره الخــر جايلــك” :حملــة أطلقهــا املجلــس القومــى للمــرأة يف نوفمــر 2016لطــرق األبــواب يف جميــع محافظــات بهــدف توعيــة املــرأة املرصيــة البســيطة بالقــرى
والنجــوع بأهميــة دورهــا يف مســاندة بلدهــا للمــرور مــن األزمــة اإلقتصاديــة الحاليــة.
« 17يو ًمــا مــن النشــاط لتمكــن املــرأة الريفيــة مــن أجــل تنميــة مجتمعاتهــا» حملــة أطلقهــااملجلــس القومــي للمــرأة يف الفــرة مــن  1أكتوبــر حتــى 17أكتوبــر  2016هدفــت إىل متكــن املــرأة
الريفيــة مــن خــال التعــرف عــى طــرق مبتكــرة لالســتفادة مــن مواردهــا ،وفتــح قنــوات تســويق
وبيــع ملنتجاتهــا وتوصيــل صوتهــا إىل املجتمــع.
 “شــاريك -انتخبــي – اختــاري” :حملــة أطلقهــا املجلــس القومــي للمــرأة يف ضــوء اســتعداداتهالنتخابــات املجالــس املحليــة القادمــة ،بهــدف توعيــة الســيدات يف القــرى والنجــوع يف جميــع
محافظــات الجمهوريــة بأهميــة املشــاركة يف انتخابــات املحليــات القادمــة ســواء ترشــيحاً وانتخابـاً،
وتحفيــز املســتهدفات باملشــاركة والتصويــت يف االنتخابــات ومســاندة املرشــحات مــن الســيدات،
وتعزيــز مشــاركة املــرأة خاصــة يف الريــف واملناطــق غــر الحرضيــة يف املجــال العــام ،ونــر الوعــى
بــدور املجلــس وبرامجــه يف النهــوض باملــرأة يف الواقــع املحــى.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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السودان
 “ومــن أحياهــا” :انطلقــت هــذه الحملــة يف أول أغســطس  2016بالخرطــوم وتهــدف لتوفــرحزمــة مــن الخدمــات املتكاملــة التــي مــن شــأنها الحــد مــن وفيــات األمهــات واألطفــال حديثــي
الــوالدة بحلــول عــام .2020
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هــي مبــادرة عامليــة تقــوم باتخــاذ اللــون الــوردي شــعار لهــا مــن أجــل التوعيــة والحــد مــن اإلصابــة
برسطــان الثــدي الــذي يعتــر أحــد أكــر األم ـراض انتشــارا ً يف أوســاط الســيدات ،حيــث ارتفعــت
معــدالت اإلصابــة بــه بشــكل ملحــوظ خــال الســنوات األخــرة وبلغــت نســبته  22%مــن مجمــل
اإلصابــات بأم ـراض الرسطــان عــى املســتوى العاملــي ،وذلــك وفــق تقاريــر وإحصائيــات منظمــة
الصحــة العامليــة.
ومن هذا املنطلق احتفلت بعض الدول بشهر أكتوبر الوردي ،ففي:
األردن

أُطلقــت املســابقة اإلعالميــة الثامنــة لرسطــان الثــدي برعايــة بنــك اإلســكان ،والتــي نظمتهــامؤسســة ومركــز الحســن للرسطــان ،وهدفــت إىل رفــع مســتوى الوعــي لــدى الجمهــور حــول
رسطــان الثــدي ،واســتمرار تفعيــل دور اإلعــام يف التأثــر عــى الــرأي العــام يف املجتمــع املحــي
وتشــجيع الســيدة وحثهــا عــى اج ـراء فحوصــات الكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي.
 كــا أقامــت رشكــة برايــس وتــر هــاوس كوبــرز «األردن» حملــة توعويــة ملوظفاتهــا اإلنــاث لرفــعمســتوى الوعــي لهــذا املــرض ،وعي ـاً منهــا بأهميــة التوعيــة ملــرض رسطــان الثــدي ومبــا يتــاىش
مــع مبــادرات املســؤولية االجتامعيــة التــي تتبناهــا الرشكــة.
 ونظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة األملانيــة األردنيــة بالتعــاون مــع مؤسســة الحســنللرسطــان ورشكــة الــرق العــريب للتأمــن يوم ـاٌ توعوي ـاً حــول رسطــان الثــدي ،ورضورة الفحــص
الــدوري والــذايت للثــدي للكشــف املبكــر عــن املــرض ،وأســباب وطــرق الوقايــة مــن رسطــان
الثــدي.
البحرين
انطلقــت أول حملــة ميدانيــة مــن نوعهــا للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي مــن مقــر املجلــس
األعــى للمــرأة عــى شــكل حافلــة تضــم عيــادة متنقلــة للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي،
يرافقهــا أطبــاء وأخصائيــن ومختلــف التجهي ـزات الالزمــة للكشــف عــن هــذا املــرض .وقــد نظــم
هــذه الحملــة مركــز لنــدن لجراحــة الثــدي يف البحريــن بدعــم مــن مبــادرة يوســف وعائشــة املؤيــد
لألعــال الخرييــة ،وذلــك تحــت شــعار "ال تتهاونــن بالكشــف املبكــر ..حياتــك غاليــة".
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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تونس
نظــم الديــوان الوطنــي لــأرسة والعمــران البــري باملســلك الصحــي باملنــزه تظاهــرة صحيــة
للتوعيــة بأهميــة الوقايــة مــن رسطــان الثــدي ،ورضورة تبنــي منــط عيــش ســليم يقــوم عىل مامرســة
الرياضــة والتغذيــة املتوازنــة وتجنــب الضغــط النفــي املفــرط كأهــم عوامــل الوقايــة مــن اإلصابــة
بهــذا املــرض ،ورصح املديــر العــام للديــوان الوطنــي لــأرسة والعمـران البــري إن هــذا النــوع مــن
الرسطــان يحتــل املركــز األول عــى مســتوى إصابــة النســاء التونســيات بــه .فــا بــن  2200و2500
امــرأة تصــاب برسطــان الثــدي ســنويا يف تونــس ،وقــد حملــت التظاهــرة شــعارات مــن قبيــل" :قــد
ماتفطــن بيــه بكــري ...قــد مــا يكــون شــفاك أســهل" و "معــا للقضــاء عــى الرسطــان".
الجزائر
أقيمــت الــدورة الرابعــة للســباق النســوي ضــد رسطــان الثــدي باملركــب الريــايض  5جويليــه ،الــذي
تنظمــه جمعيــة "األمــل" بالتعــاون مــع الفيدراليــة الوطنيــة أللعــاب القــوى ،وشــارك فيــه أكــر
مــن  1500امــرأة مــن مختلــف األعــار ( 3ســنوات إىل  80ســنة) مــن مختلــف بلديــات العاصمــة
إىل جانــب مشــاركة نســاء مصابــات برسطــان الثــدي وأخريــات تــم شــفائهن .واســتهدفت املبــادرة
إعــان التضامــن مــع املريضــات بهــذا املــرض ،وكذلــك توعيــة املــرأة بــرورة مامرســة الرياضــة
يوميــا للحــد مــن اإلصابــة برسطــان الثــدي الــذي يعــرف ســنويا تســجيل أكــر مــن  11.000حالــة
جديــدة عــى املســتوى الوطنــي.
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شــهدت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر احتفاالت عــدة دول عربيــة أعضاء مبنظمــة املرأة العربيــة باليوم
الوطنــي للمــرأة ،هــذه الــدول هــي كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحدة ومملكــة البحريــن والجمهورية
التونســية وســلطنة عــان وجمهورية الســودان واململكــة املغربية وجمهورية مــر العربية.
املغرب
تحتفــل املــرأة املغربيــة يف  10أكتوبــر بالعيــد الوطنــي للمــرأة .وقــد تــم اختيــار هــذا التاريــخ
تخليــدا لتاريــخ صــدور مدونــة األرسة عــام . 2003
وقــد احتضنــت مدينــة الدارالبيضــاء ،يــوم  21أكتوبــر ،فعاليــات الــدورة التاســعة مــن تظاهــرة
“مغربيــات” ،مبناســبة اليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة ،لالحتفــاء مبجموعــة مــن النســاء املغربيــات
يف مختلــف املجــاالت االجتامعيــة ،والسياســية ،والفنيــة.
سلطنة عامن
احتفلــت املــرأة العامنيــة يف  17أكتوبــر بعيدهــا الوطنــي وتواكــب االحتفــال هــذا العــام بالعيــد
الوطنــي الســادس واألربعــن ،وأقيــم االحتفــال هــذا العــام تحــت شــعار «املــرأة رشيكــة يف
التنميــة».
واوضحــت األرقــام التــي أعلنهــا املركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات بهــذه املناســبة أن أعــداد
الذكــور واإلنــاث العامنيــن تتناصــف يف الســلطنة لتبلــغ نســبة النــوع  102ذكـ ًرا لــكل  100أنثــى أي
أن نســبة اإلنــاث إىل الذكــور ( )%49.5مقابــل ( )%50.5مبنتصــف العــام .2015
وتشــر اإلحصــاءات إىل أن معــدل األميــة لإلنــاث انخفــض مبقــدار ( )%6.2يف الفــرة مــن  2011إىل
 2015مقابــل نســبة انخفــاض بلغــت ( )%2.4للذكــور وذلــك بالتــوازي مــع االنخفــاض التدريجــي
لنســب األميــة حيــث بلغــت ( )%11.4يف عــام  2011وأخــذت يف الرتاجــع إىل أن بلغــت ()%7.1
يف العــام  .2015وبلغــت نســبة النســاء األميــات ( )%68مــن اجــايل األميــن عــام  2015حيــث
ترتكــز األميــة يف الفئتــن العمريتــن مــن  50إىل  54ســنة ومــن  60إىل  64ســنة حيــث بلغــت
نســبتهن  33باملائــة يف كل منهــا .وتحتــوي مراكــز محــو األميــة البالــغ عددهــا  14مركـ ًزا عــى 848
طالبــا وطالبــة  97باملائــة منهــن اناثًــا .ويف التعليــم الحكومــي تتطابــق نســب التحــاق الطلبــة بــن
الذكــور واإلنــاث يف املــدارس الحكوميــة بأنواعهــا (التعليــم األســايس والعــام ومــا بعــد األســايس)
لكــن اإلنــاث يشــكلن النســبة األعــى لاللتحــاق اإلجــايل يف الصفــوف مــن  1ـ .6
 يف  24أكتوبــر  2016اختتمــت بواليــة صــور مبحافظــة جنــوب الرشقيــة فعاليــات ملتقــي املــرأةوالــذي نظمتــه جمعيــة املــرأة العامنيــة بصــور واســتمر يومــن بدعــم ورشاكــة مــع املؤسســة
التنمويــة للرشكــة العامنيــة للغــاز الطبيعــي املســال.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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 نظمــت جامعــة صحــار يف  24أكتوبــر  2016حلقــة عمــل تدريبيــة عــن قانــون العمــل يف الجوانبالتــي تخــص املــرأة .مبشــاركة عــدد مــن نســاء املجتمــع املحــي يف مختلــف املؤسســات الحكوميــة
والخاصــة وجمعيــات املــرأة العامنيــة .وتضمــن برنامــج الحلقــة تقديــم عــدد مــن أوراق العمــل
حــول تطويــر الجوانــب اإلداريــة والعمليــة لــدى املــرأة يف املؤسســات العامــة والخاصــة إضافــة إىل
مناقشــة اهميــة ودور التعليــم يف االرتقــاء بالجوانــب العمليــة لــدى املــرأة.
 أقيمــت بقاعــة الضيــاء بجمعيــة املــرأة العامنيــة بواليــة نـــزوى نــدوة بعنــوان “املــرأة يف ظــلقوانــن الضــان االجتامعــي واألحــوال الشــخصية والتوفيــق واملصالحة”صــث بنـــزوى ،حيــث
تضمنــت النــدوة ثــاث محــاور وهــي قانــون الضــان االجتامعــي وقانــون األحــوال الشــخصية
ودور لجــان التوفيــق واملصالحــة يف تعزيــز التامســك األرسي ،رعــى فعاليــات النــدوة ســعيد بــن
ســليامن القــري مديــر عــام املديريــة العامــة للتنميــة االجتامعيــة مبحافظــة الداخليــة.
تونس
 يجــرى االحتفــال بالعيــد الوطنــي للمــرأة التونســية يــوم  13أغســطس ،وقــد اســتمرت االحتفــاالتهــذا العــام منــذ  4-13أغســطس  2016تحــت شــعار «تونســية وداميــا لقــدام» ويتزامــن هــذه
الســنة مــع الذكــرى الســتني لصــدور مجلــة األحــوال الشــخصية.
وبهذة املناسبة أقيمت مجموعة من الفعاليات منها:
 نظمــت مجموعــة مــن القاضيــات التونســيات لقــاءا بجهــة البحــرة جمــع قاضيــات مــن مختلــفاألجيــال والرتــب ،وتــم تكريــم القاضيــة نجيبــة الجايــر التــي احيلــت عــى التقاعــد.
 القيــام بزيــارات ميدانيــة إىل مقـرات عــدد مــن الجمعيــات الباعثــة ملشــاريع اســتثامر موجهــة إىلاملــرأة الحرفيــة وذوي االحتياجــات الخصوصيــة ،وذلــك للرتكيــز عــى تعزيــز وتفعيــل دور املــرأة
الريفيــة يف املناطــق املحرومــة وحامــي وحامــات اإلعاقــة.
 تقديــم مــروع القانــون األســايس املتعلــق بالقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة إىل مجلــس نــوابالشــعب مــن أجــل املصادقــة عليــه وهــو يكــرس مــا نــص عليــه الفصــل  46مــن دســتور تونــس
الجديــد بشــأن التـزام الدولــة باتخــاذ التدابــر الكفيلــة بالقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة.
 تنظيم ندوة وطنية حول ستينية مجلة األحوال الشخصية ومعرضا للصور. قامــت وزارة املــرأة بإعــداد ملتقــى للمرافقــة الرتبويــة واألرسيــة لفائــدة عائــات شــهداء قــواتاألمــن الداخــي والجيــش الوطنــي يف الفــرة مــن  6إىل  9أغســطس وهــدف إىل مزيــد العنايــة
بعائــات الشــهداء واإلحاطــة بهــم مــن خــال حلقــات مرافقــة أرسيــة مركــزة عــى عديــد املجاالت
الرتبويــة واالجتامعيــة والنفســية بــإرشاف أخصائيــن نفســانيني واجتامعيــن وتربويــن مــع ترشيــك
أبنائهــم يف نشــاطات مختلفــة ذات بعــد تربــوي وترفيهــي.
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 إقامــة املنتــدى الوطنــي للجمعيــات الناشــطة يف مجــال املــرأة يومــي  9و 10أغســطس تحــتعنــوان «مــن أجــل منــارصة مدنيــة واســعة للقانــون الشــامل ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة».
 تنظيــم ندوتــن حــول «دفــع املبــادرة االقتصاديــة النســائية» و«اإلشــعاع الــدويل للمرأة التونســية»وذلك يــوم  12أغســطس،
 افتتاح املعرض الوطني للمرأة املنتجة مبشاركة  40حرفية من كامل الجمهورية. حفــل فنــي أحيــاه الفنــان صابــر الرباعــي باملــرح األثــري بقرطــاج خصصــت مداخيلــه لصنــدوق«طفولتي».
اإلمارات
يتــم تخصيــص يــوم  28مــن شــهر أغســطس مــن كل عــام لالحتفــال بـــ يــوم املــرأة االماراتيــة،
وذلــك احتفــاال مبيــاد االتحــاد النســايئ العــام يف  28مــن شــهر أغســطس عــام  1975ليكــون املمثــل
الرســمي للمــرأة اإلماراتيــة .وقــد نظــم االحتفــال بعيــد املــرأة اإلماراتيــة هــذا العــام تحــت شــعار
«املــرأة واالبتــكار».
وبهذه املناسبة أقيمت مجموعة من الفعاليات وهي:
 قــام االتحــاد النســايئ العــام بإطــاق منصــة إلكرتونيــة خاصــة بيــوم املــرأة اإلماراتيــة خاصــةبالحــدث وفتــح قنــوات للتواصــل مــع املجتمــع يف مجــال تطويــر الخدمــات املجتمعيــة التــي
رمــت إىل متكــن املــرأة .
 قام معهد الشارقة للرتاث بتكريم عدد من السيدات يف مجال ريادة األعامل. نظــم مركــز التدريــب الجمــريك ،بالتعــاون مــع لجنــة األنشــطة االجتامعيــة والرياضيــة يف جــاركديب ،فعاليــة «لياقــة املــرأة وصحتهــا» ،لتوعيــة موظفــات الدائــرة بأهميــة الحيــاة الصحيــة والغذاء
الصحــي ،مــع مامرســة التامريــن الرياضيــة املفيــدة ،وإيجــاد جــو مــيء بالبهجــة والســعادة لهــن.
 دشّ ــنت مبــادرة زايــد العطــاء يف  31أغســطس  2016عيــادة اإلمــارات لصحــة املــرأة املتحركة ،كأولعيــادة متنقلــة معنيــة بصحــة املــرأة ،يف بــادرة األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة ،تزامنـاً مــع احتفاالت
الدولــة بيــوم املــرأة اإلماراتيــة ،بهــدف تقديــم أفضــل الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة والوقائية،
لتمكــن الكــوادر الطبيــة مــن الطبيبــات املواطنــات مــن خدمــة املجتمــع ،وذلــك يف إطــار حملــة
العطــاء اإلنســانية لعــاج مليــون امــرأة تحــت إطــار تطوعــي ومظلــة إنســانية .وتهــدف املبــادرة
إىل تقديــم أفضــل الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة والتوعويــة والوقائيــة للمــرأة محليـاً وعامليـاً،
فيــا يــأيت إطــاق املبــادرة ضمــن الربنامــج الوطنــي للكشــف املبكــر عــن األمـراض (وقايــة).
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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البحرين
تحتفــل مملكــة البحريــن يف األول مــن شــهر ديســمرب مــن كل عــام «بيــوم املــرأة البحرينيــة»
والــذي يتزامــن مــع مــرور خمســة عــرة عامــا عــى انشــاء املجلــس األعــى للمــرأة يف البحريــن،
وتــم تخصيــص االحتفــال بيــوم املــرأة البحرينيــة هــذا العــام لالحتفــاء باملــرأة يف املجــال القانــوين
والعــديل مببــادرة كرميــة مــن صاحبــة الســمو امللــي األمــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة
قرينــة ملــك مملكــة البحريــن رئيســة املجلــس األعــى للمــرأة.
وبهــذة املناســبة أصــدرت هيئــة الترشيــع واالفتــاء عــدد خــاص مــن مجلــة القانونيــة (مجلــة قانونية
محكمــة نصــف ســنوية تصدرهــا الهيئــة) خصــص لقضايــا املــرأة البحرينيــة فقــط ،ويعــد االصــدار
الخــاص للمــرأة أول عــدد خــاص ملجلــة القانونيــة .كــا تــم إطــاق صفحــة متخصصــة بترشيعــات
الخاصــة باملــرأة ،كــا نظمــت هيئــة الترشيــع واإلفتــاء القانــوين العديــد مــن الفعاليــات والربامــج
واألنشــطة يف مختلــف الجامعــات يف مملكــة البحريــن ويف التلفزيــون ويف اإلذاعــة ،وذلــك عــن
طريــق املستشــارات القانونيــات يف الهيئــة.
السودان
 تــم االحتفــال بالعيــد الوطنــي الـــ  26للمــرأة الســودانية تحــت شــعار (عطــاء  ...إنجــاز  ...وفــاء)،ومــن فعاليــات االحتفــال:
• عقــد االتحــاد العــام للمــرأة الســودانية أمســية يف  29فربايــر 2016تــم خاللهــا عــرض ملخــص
مخرجــات وثيقــة املــرأة الحــوار املجتمعــي التــي اتفقــت عــى الــدور املهــم للمــرأة يف إنجــاح
الحــوار باعتبارهــا ركيــزة األمــن واالســتقرار لــأرسة واملســتفيد الرئيــس مــن الســام الــذي يقــود
للتنميــة الشــاملة.
• ســلم االتحــاد لديــوان الــزكاة متويــل مببلــغ مليــار جنيــه لدعــم األرس ورفعهــا مــن الفقــر ،يتــم
تســليمها ألمينــات االتحــاد بالواليــات وذلــك ضمــن برامــج االتحــاد يف تنميــة املــرأة.
• تــم تدشــن شــبكة الربــط اإللكــروين بــن املركــز وفــروع االتحــاد بالواليــات يصاحبهــا تســليم
ألجهــزة كومبيوتــر.
• تــم افتتــاح املقــر الدائــم ملركــز الشــهيدة ســعاد طمبــل ،كــا تــم افتتــاح صالــة املرحومــة ليــى
خالــد وذلــك تخليــدا ألهــل العطــاء يف مجــال تنميــة ومتكــن املــرأة الســودانية.
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مرص
 تــم اختيــار يــوم الســادس عــر مــن شــهر مــارس لــي يكــون يو ًمــا للمــرأة املرصيــة ،والــذييحمــل ذكــرى ثــورة املــرأة املرصيــة ضــد االســتعامر ونضالهــا مــن أجــل االســتقالل ،والســيام
استشــهاد أول مرصيــة مــن أجــل الوطــن.
وبهذه املناسبة أقيمت مجموعة من الفعاليات منها:
 أقــام املجلــس القومــي للمــرأة يف جميــع فروعــه احتفاليــة مبناســبة يــوم املــرأة املرصيــة ،كــا تــمخــال االحتفــال تكريــم عــد ًدا مــن القيــادات النســائية ،ممــن لهــم بصمــة واضحــة يف مجــال متكني
املــرأة والعديــد مــن اإلســهامات يف العمــل االجتامعــي والســيايس والتنفيــذي واألهــي ،وذلــك
تقديـرا للــدور الــذي تقــوم بــه املــرأة يف كافــة املجــاالت .
 “الشــغل حقهــا ..وهــي قدهــا» ..تحــت هــذا الشــعار احتفلــت مؤسســة املــرأة الجديــدة بيــوماملــرأة املرصيــة بالنــادي الســويرسي .وأهــدت املؤسســة ،االحتفاليــة لعضــوات مركــز النديــم
لتأهيــل ضحايــا العنــف والتعذيــب ،تقدي ـرا لجهودهــن الداعمــة لحقــوق اإلنســان ومناهضــة
العنــف .كــا تضمــن االحتفــال عــرض فيلــم تســجيىل وشــهادات حيــة حــول طبيعــة عملهــن
والصعــاب التــي واجهنهــا القتحــام هــذه املجــاالت وكــر الصــورة النمطيــة لعمــل املرأة.كــا
تضمــن االحتفــال عروضً ــا فنيــة واســكتش غنــايئ وعرضــا غنائيــا لفرقــة «بنــت املصــاروة» حــول
ختــان اإلنــاث والتحــرش ورضب الزوجــات.
كــا احتفلــت عــدة دول عربيــة باليــوم العاملــي للمــرأة يف  8مــارس  2016الــذي جــاء هــذا العــام
تحــت شــعار «اإلعــداد للمســاواة بــن الجنســن لتناصــف الكوكــب بحلــول عــام .»2030
األردن
* قــام نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الرتبيــة والتعليــم الدكتــور محمــد الذنيبــات بتكريــم عــددا ً مــن
املعلــات واملوظفــات العامــات يف الــوزارة مبناســبة االحتفــال بيــوم املــرأة العاملــي.
* افتتحــت ســمو األمــرة بســمة بنــت طــال ،املقــر الجديــد التحــاد املــرأة االردنيــة يف منطقــة جبــل
الحســن بالعاصمــة عامن.
* انطلقــت برعايــة ســمو األمــرة بســمة بنــت طــال فعاليــات الــدورة الرابعــة الســبوع فيلــم املــرأة
مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــي للمــرأة والــذي نظمتــه الهيئــة امللكيــة لألفــام وهيئــة األمــم
املتحــدة بالتعــاون مــع عــدد مــن الســفارات العربيــة واالجنبيــة.
* كرم وزير البيئة جميع موظفات الوزارة تقديرا لهن عىل عطائهن وانجازاتهن.
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* كــرم رئيــس رابطــة الكتــاب د .زيــاد أبــو لــن عــددا مــن الفعاليــات النســائية ،مبناســبة اليــوم
العاملــي للمــرأة.
* قامــت اللجنــة االوملبيــة بإطــاق حملــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي تحــت عنــوان ( الوجــوه
النســوية لعيــش الرياضــة) وهدفــت الحملــة عــى تشــجيع املــرأة عــى إدراج الرياضــة ضمــن
أجندتهــا اليوميــة لضــان حيــاة صحيــة.
* أكــد املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان رضورة تعديــل الترشيعــات التــي متيــز ضــد املــرأة ملواءمتها
مــع الدســتور األردين واملعايــر الدوليــة ،ووضــع خطــة وطنيــة لزيــادة نســبة مشــاركة املــرأة يف
إدارة الشــأن لعــام .2016
اليمن
* قامــت وزارة حقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع منظمــة ادرا بتنظيــم احتفاليــة تضمنــت طبــق خــري
لصالــح النازحــن يف أمانــة العاصمــة كــا تــم توزيــع شــهادات تقديريــة عــى موظفــات الــوزارة.
* نظمــت مبــادرة نــور لحقــوق املــرأة بالرشاكــة مــع مركــز الشــباب اإلعالمــي بصنعــاء احتفــاال
تحــت شــعار «متكــن املــرأة متكــن لإلنســانية».
* نظــم فــرع اتحــاد نســاء اليمــن مبحافظــة الحديــدة بالتعــاون مــع جمعيــة االزدهــار التنمويــة
االجتامعيــة ورشكاء النجــاح يف الربنامــج التدريبــي األول للمتطوعــن واملســاحات الصديقــة
لألطفــال ،مهرجانــا مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة .وهــدف املهرجــان الــذي تــم بتمويــل مــن
منظمــة اليونيســيف إىل املســاهمة يف ترســيخ دور املــرأة يف حاميــة الوطــن مــن خــال كفاحهــا
وصمودهــا وتضحياتهــا املســتدامة.
* نظــم تكتــل إعالميــات لدعــم قضايــا النســاء حملــة ألــف وردة للســام تحــت شــعار (النســاء
يصنعــن الســام ) بالرشاكــة مــع مؤسســة وجــوه لإلعــام والتنميــة ومفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لحقــوق اإلنســان.
املغرب
 أقيمــت نــدوة حــول “تحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام” نظمهــا معهــد التنــوع اإلعالمــي ملناقشــةدراســة تحمــل عنــوان «صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام املغربيــة خــال الحملــة االنتخابيــة
الخاصــة باالســتحقاقات الجامعيــة والجهويــة».
 تــم إطــاق جائــزة «املســاواة املهنيــة» برســم ســنة  ،2016وســتمنح هــذه الجائــزة ألحســن ثــاثمقــاوالت وذلــك يف إطــار الرشاكــة القامئــة بــن وزارة التشــغيل والشــؤون االجتامعيــة وبعــض
جمعيــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال املســاواة بــن الجنســن يف العمــل.
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موريتانيا
 تــم إقامــة حفــل تحــت شــعار «إرشاك املــرأة الريفيــة ضــان للتنميــة املســتدامة يف أفــق»2030معــا لدمــج النــوع ..نحــو مســتقبل أفضــل».
 تــم تنظيــم قافلــة تنمويــة لفائــدة النســاء الريفيــات واســتفادت منهــا نســاء  22بلديــة مــنالبلديــات املشــكلة ملثلــث األمــل وتكونــت كل قافلــة مــن  4مكونــات أساســية هــي الجانــب
الصحــي وتضمنــت تقديــم االستشــارات وتوزيــع األدويــة ،ومكونــة توزيــع الســات الغذائيــة
وسيســتفيد منهــا مئــات األرس الفقــرة يف مختلــف البلديــات ،باإلضافــة إىل مكونــة ترقيــة الحقــوق
والتحســيس.
 تــم افتتــاح معــرض املنتجــات النســوية عــى مســتوى نواكشــوط ،بســاحة فضــاء التنــوع الثقــايف،حيــث تــم إطــاق مجموعــة مــن القوافــل نحــو بلديــات مثلــث األمــل ســتقدم خدمــات طبيــة
ومــواد غذائيــة وحلقــات تحسيســه وتثقيفيــة.
مصادقــة الحكومــة املوريتانيــة عــى مــروع قانــون إطــار يتعلــق مبحاربــة مختلــف أشــكالالعنــف ضــد املــرأة.
 العفو عن نسبة كبرية من السجينات. أعلنــت الحكومــة املوريتانيــة عزمهــا عــى مراجعــة مدونــة األحــوال الشــخصية لتتناســب مــعالتغ ـرات الطارئــة عــى بنيــة املجتمــع.
العراق
 يف مــارس  2016نظــم مجلــس الرسطــان العراقــي التابــع لـــ وزارة الصحــة حملــة إلجـراء الفحــوصالخاصــة برسطــان الثــدي ملوظفــات ديــوان أمانــة بغــداد بالتزامــن مــع هــذا اليــوم.
السودان
 تــم االحتفــال بهــذا اليــوم تحــت شــعار «متكــن املــرأة وصــولً للتنميــة املســتدامة» .ومــن فعالياتاالحتفــال اطــاق رساح ( )30نزيلــة مــن ســجن نياال.
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لبنان
أكّــد رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري يف بيــان لــه مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي عــى تعــاون املعنيــن
الســتكامل الخطــوات الالزمــة لتحقيــق مطالــب املــرأة ويف مقدمتهــا املشــاركة الكاملــة يف الحيــاة
السياســية والوطنيــة وتعديــل القوانــن واعطــاء الجنســية اللبنانيــة البنــاء املــرأة املتزوجــة مــن غــر
لبنــاين.
 كرمت إذاعة لبنان املناضلة النسائية ليندا مطر ،يف مبنى اإلذاعة يف وزارة اإلعالم. أقامــت «شــبكة عــكار للتنميــة» ،بحواجــز محبــة نقالــة يف عــكار تحــت شــعار «لنجعــل عــكارالســباقة يف دعــم فتياتهــا ونســائها» ،وزعــت خاللهــا منشــورات عــن املناســبة باإلضافــة إىل حلــوى
زينــت خصيصــا لالحتفــال بإنجــازات املــرأة يف عيدهــا.
وهــذا النشــاط يــأيت يف إطــار مــروع «حاميــة النســاء والفتيــات» الــذي تنفــذه شــبكة عــكار
للتنميــة بالرشاكــة مــع تحالــف «هارتالنــد» العاملــي بدعــم مــن منظمــة االمــم املتحــدة للطفولــة
اليونيســيف ،يف مناطــق جــرد القيطــع وســهل عــكار وحلبــا وجوارهــا.
 احتفلــت جامعــة هايكازيــان وجامعــة الــروح القــدس  -الكســليك بيــوم املــرأة العاملــي،وشــهد االحتفــال تكريــم ســيدات رائــدات يف مجالهــن وأحــرزن نجاحــات يف مســرتهن املهنيــة
واالجتامعيــة.
 أقامــت جمعيــة «رودز فــور اليــف» لقــاء نســائياً يف متحــف رسســق تــم خاللــه تعيــن الفنانــنعبــر نعمــة وعــادل كــرم ســفريين للجمعيــة.
 اقيــم الســباق الريــايض ( 4كلــم) يف مخيــم الطليــاين للنازحــن الســوريني يف مدينــة بــر اليــاس يفالبقــاع ،تكرميــا للنســاء والفتيــات الســوريات ومبشــاركتهن.
 نظمــت األمــم املتحــدة ومنظمــة «نســاء رائــدات» و «املعهــد الوطنــي الدميوقراطــي  -أن .دي.أي ،».مؤمت ـرا يف فنــدق «موفنبيــك» بعنــوان «لبنانيــات يف البلديــات» ،بهــدف تشــجيع النســاء
عــى الرتشــح لالنتخابــات البلديــة املقبلــة.

ندوات ومؤمترات

• "املــرأة اإلماراتيــة :متيــز وابتــكار  ،"2016مؤمتــر أقيــم يف  8مــارس  2016برعايــة كرميــة مــن
ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســايئ العــام الرئيســة األعــى ملؤسســة التنمية
األرسيــة رئيســة املجلــس األعــى لألمومــة والطفولة "أم اإلمــارات" ،ونظمتــه وزارة الداخليــة واالتحاد
النســايئ العــام وجمعيــة اإلمــارات للملكيــة الفكريــة لتكريــم كوكبــة مــن الرائــدات املواطنــات
الــايت قدمــن ابتــكارات متميــزة.
وقــد ناقــش املؤمتــر ســبل وأبعــاد وتوصيــات إبداعــات املــرأة اإلماراتيــة وابتكاراتهــا وتضمــن
"أوبريــت" فنيــا وعرضــا ملختلــف تجــارب املــرأة يف االبتــكار واإلبــداع إضافــة إىل تكريــم كوكبــة
مــن الرائــدات املواطنــات مــن بينهــن  10طالبــات مــن جامعــات اإلمــارات يف مراحلهــن الدراســية
األخــرة قدمــن ابتــكارات متميــزة مــن بــن العديــد مــن املرتشــحات.

• "تعهــد لتحقيــق املســاواة لعــام  "2016منتــدى عقــد يف 7مــارس  2016بــديب اســتضافه مجلــس
ســيدات أعــال ديب بالتعــاون مــع جامعــة ولونغونــغ يف ديب .هــدف املنتــدى إىل اختبــار كيــف
ميكــن للنســاء والرجــال العمــل م ًعــا إليجــاد فــرص متســاوية للنســاء يف مســتويات مختلفــة مــن
الهــرم التنظيمــي ولتســليط الضــوء عــى قضايــا مثــل الحواجــز املخفيــة التــي متنــع النســاء مــن
التقــدم.

• “املؤمتــر الســنوي الــدويل التاســع عــر للقياديــات” ،عقــد يومــي  9-8مــارس بــديب مبناســبة اليوم
العاملــي للمــرأة بفنــدق بــرج العــرب بــديب .واســتهدف تبنــي الطاقــات القياديــة لجيــل الشــباب يف
قيــادة وصنــع التغيــر وتحمــل الشــباب مســؤولياته نحــو صنــع املســتقبل كقــادة للمرحلــة الحاليــة
وكخطــوة نوعيــة نحــو قيــادة حكومــات ومؤسســات املســتقبل لالســتفادة مــن الطاقــات الشــابة يف
تطويــر املجتمعــات واألمــم.
• "ظاهــرة الطــاق إىل متــى" نــدوة نظمهــا االتحــاد النســايئ العــام مبقــره الرئيــي يف أبوظبــي،
مكتــب الدعــم النســايئ يف  15مــارس  .2016وتــم خاللهــا تســليط الضــوء عــى ظاهــرة الطــاق التــي
باتــت يف تصاعــد مســتمر ،األمــر الــذي حتــم عــى كثــر مــن الجهــات املعنيــة بــرورة مناقشــة
األســباب والتداعيــات التــي ادت إليهــا وايجــاد الحلــول املناســبة لهــا.
• "النهــوض بوضــع املــرأة يف العــامل العــريب" ،حلقــة نقــاش نظمهــا مركــز جنيــف لحقــوق اإلنســان
والحــوار العاملــي بالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو يف جنيــف يف مــارس  ،2016وذلــك عــى هامــش
أعــال الــدورة الحاديــة والثالثــن ملجلــس حقــوق اإلنســان املنعقــدة حاليــا يف جنيــف.
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• “امللتقــى األول لســيدات ورائــدات األعــال يف اإلمــارات” ُعقــد يف  6أبريــل  ،2016نظمــه
مجلــس ســيدات أعــال اإلمــارات بفنــدق جــي دبليــو ماريــوت  -ماركيــز يف ديب ،تحــت الرعايــة
الكرميــة لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســايئ العــام الرئيســة األعــى
ملؤسســة التنميــة األرسيــة رئيســة املجلــس األعــى لألمومــة والطفولــة الرئيســة الفخريــة ملجلــس
ســيدات أعــال اإلمــارات .وهــدف امللتقــى إىل إلقــاء الضــوء عــى الخطــة اإلسـراتيجية الخمســية
ملجلــس ســيدات أعــال اإلمــارات والخدمــات التــي يقدمهــا املجلــس لســيدات ورائــدات األعــال يف
الدولــة باإلضافــة إىل الخدمــات التــي تقدمهــا مجالــس ســيدات األعــال يف مختلــف إمــارات الدولــة
والخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســات التــي تعنــى بتنميــة املشــاريع الصغــرة واملتوســطة.

• “املؤمتــر اإلقليمــي الثالــث للرشطــة النســائية” ،عقــد يف  18أبريــل  ،2016نظمتــه جمعية الرشطة
النســائية اإلماراتيــة تحــت شــعار "الرشطــة النســائية  ..والريــادة يف التنميــة املســتدامة" يف مركــز
املؤمتـرات باملقــر الجديــد لجامعــة زايــد مبدينــة خليفــة يف أبوظبــي.

• "املــرأة والقيــادة" ،نــدوة اســتضافتها جامعــة ولونغونــغ يف ديب بالرشاكــة مــع مجلــس ســيدات
أعــال ديب يف  24مايــو  ،2016وتــم الرتكيــز خــال النــدوة عــى الكيفيــة التــي متكــن القيــادة مــن
إحــداث التغيــر االجتامعــي والتأثــر.
• "دور املــرأة كعــاد أســايس مــن أعمــدة التنميــة املســتدامة" ،املنتــدى الســنوي الثالــث للمــرأة
الــذى عقدتــه كليــة إنســياد إلدارة األعــال ،أبوظبــي يف  25مايــو  2016واســتهدف املنتــدى نخبــة
مــن الخريجــن يف مجــاالت الريــادة وإدارة اإلعــال واإلبتــكار ومبــادرة بنيــان التــي أطلقهــا معــايل
الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر الثقافــة والتنميــة املعرفيــة.
• "الــدور الريــادي للمــرأة يف التعليــم" ،قمــة أقيمــت يف الحــرم الجامعــي بجامعــة ولونغونــغ يف
ديب يف  20مايــو  ،2016خــال الجلســات طرحــت خـرات لــرواد املجــال الرتبــوي والتعليمــي ورسد
لقصــص نجــاح عــى لســان أصحابهــا.

• مؤمتــر «االســتثامر يف املســتقبل» أقيــم يف أكتوبــر  2016يف نســخته الثانيــة والتــي اســتضافتها
إمــارة الشــارقة تحــت شــعار «بنــاء قــدرات النســاء والفتيــات يف الــرق األوســط» ،يومــي 19
و 20أكتوبــر  ،2016وجمــع املؤمتــر أكــر مــن  300ممثــل مــن الحكومــات ،واملنظــات الدوليــة،
واملنظــات غــر الحكوميــة ،واألكادمييــن واإلعالميــن والخـراء الســتعراض ومناقشــة حجــم التقــدم
الــذي حققتــه النســاء والفتيــات يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،واســتحداث منهــج
ُمســتدام للتنميــة ،إىل جانــب إعــداد حزمــة متكاملــة مــن الربامــج اإلنســانية التــي تقــوم يف جوهرها
بالحفــاظ عــى قــدرات النســاء والفتيــات.
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• "سياســات التمكــن للمــرأة و مناهضــة العنــف ضدهــا" ،ورشــة عمــل أقيمــت يف  13أبريــل
 2016نظمتهــا اللجنــة الوطنيــة للمــرأة يف اليمــن بالتعــاون مــع مركــز هــي للسياســات العامــة
مبشــاركة  17مشــاركة ميثلــن الجهــات الرســمية ،واســتعرضت الورشــة ورقتــي عمــل تضمنــت
التعريــف بالعنــف أســبابه و أنواعــه ودوافعــه وواقــع العنــف ضــد املــرأة يف اليمــن وأثــره عــى
املجتمــع باإلضافــة إىل أســباب إعاقــة متكــن املــرأة ووصولهــا إىل مراكــز صناعــة القــرار نتيجــة
القصــور عنــد وضــع السياســات العامــة وعــدم توضيــح دورهــا كرشيــك أســايس يف التنفيــذ.
• حلقــة نقاشــية حــول قــرار “مجلــس األمــن  1325املتعلــق باملــرأة والســام واألمــن يف ظــل
األزمــات” .عقــدت يف  28أبريــل  2016نظمتهــا مؤسســة دعــم التوجــه املــدين الدميقراطــي "مــدى"
باليمــن ،ومبــادرة إدارة األزمــات بصنعــاء وقــد ناقشــت الورشــة القـرارات األمميــة املتعلقــة بحقــوق
النســاء وإرشاكهــن يف العمليــة السياســية وصنــع الق ـرار ،وحقوقهــن يف ظــل األزمــات والحــروب
وخصوص ـاً ق ـراري مجلــس األمــن  1325و 2122املتعلــق بتنفيــذ برنامــج املــرأة والســام واألمــن.

• "دور األم يف تعزيــز الســلم االجتامعــي" ،نــدوة أقيمــت باليمــن نظمتهــا مؤسســة حاميــة
القانــون وتعزيــز الســلم االجتامعــي بالتعــاون والرشاكــة مــع مؤسســة خـرات للدراســات والحوكمة
ومؤسســة حيــاة إنســان يف  22مــارس  ،2016أوصــت النــدوة عــى رضورة تحمــل الجانــب الحكومــي
والقطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين مســئولياته يف تبنــي برامــج ومشــاريع خاصــة تعــزز ومتكــن
املــرأة اليمنيــة مــن القيــام بدورهــا يف صناعــة الســلم االجتامعــي .وقدمــت خــال النــدوة خمــس
أوراق عمــل اســتعرضت جميعهــا قضيــة دور األم يف تعزيــز الســلم االجتامعــي مــن مختلــف الزوايــا
واالتجاهــات.

• "دور املــرأة يف تحقيــق الســام" ،نــدوة أقامهــا مركــز منــارات الثقــايف بصنعاء-اليمــن يف 26
أكتوبــر  ،2016طالبــت بــرورة إعــادة اليمنيــن إىل الســام الســتكامل االســتحقاقات السياســية
وإعــادة بنــاء واعــار الوطــن.
• "املســاواة يف اإلرث" نــدوة فكريــة أقيمــت يف تونــس يف  6مــارس  2016بصفاقــس ببــادرة
مــن الفــرع الجهــوي للجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات ومتحــورت النــدوة حــول كيفيــة
حــل مســالة املســاواة يف اإلرث ســواء باالســتناد إىل املنظومــة الدينيــة واالجتهــاد كرافــد لتكريــس
املســاواة أو بالرجــوع إىل مبــادئ الدســتور.

• "النســاء املهمشــات يف القطــاع غــر املنظــم يف املنطقــة العربيــة :التحديــات والتجــارب الج ّيدة"،
ورشــة عمــل إقليم ّيــة نظمهــا مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث (كوثــر) و"مؤسســة فــورد"
يف نوفمــر .2016
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• "األرسة بــن الواقــع والقانــون" ،ورشــة عمــل نظمتهــا وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة بتونــس
يف ديســمرب  2016يف إطــار االحتفــال باليــوم الوطنــي لــأرسة ،وهدفــت هــذه الورشــة ،إىل جــرد
النصــوص القانونيــة التــي تســتهدف األرسة وتحديــد الثغـرات القانونيــة انطالقــا مــن الواقــع واقرتاح
البدائــل .تناولــت ورشــة العمــل واقــع األرسة يف تونــس ،وإلقــاء الضــوء عــى محــور األرسة وعالقتهــا
بأهــداف التنميــة يف أفــق  ،2030إىل جانــب تحديــد الصعوبــات تطبيــق القانــون يف مجــال األرسة.
• “ملتقــى املــرأة بواليــات دارفــور” ،عقــد يف  22أكتوبــر  2016مبشــاركة ممثــات اتحــادات املــرأة
بالواليــات الخمــس وبالتعــاون بــن االتحــاد العــام للمــرأة الســودانية ووزارة الرعايــة والضــان
االجتامعــي تحــت شــعار (مــن أجــل وطــن آمــن ومجتمــع متضامن) وتــم خــال الجلســة االفتتاحية
تدشــن حملــة (ومــن أحياهــا) لخفــض وفيــات األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة ،بجانــب تدشــن
الوثبــة الرابعــة مــن مــروع القــرض الحســن لتمكــن املـراة اقتصاديــا بواليــات دارفــور.

• "مبــادرات تنمويــة لتوظيــف املــرأة" ،ورشــة عمــل أطلقتهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة
يف الســودان يف  24أكتوبــر  2016بهــدف اســتحداث مبــادرات نوعيــة لتوظيــف املــرأة يف أنشــطة
القطــاع الخــاص ،ومنهــا قطــاع األثــاث .وهدفــت الورشــة إىل تخفيــض نســبة البطالــة بــن اإلنــاث،
عــر برنامجــي "نطاقــات املــوزون" و"العمــل عــن بعــد" وغريهــا ،لرفــع معــدالت مشــاركة املــرأة
يف الســوق.

• “املــرأة القياديــة يف وزارة الثقافــة… غيــاب أم تغييــب؟” جلســة حواريــة عقدتهــا لجنــة املــرأة
بــوزارة الثقافــة بجمهوريــة العـراق ،يف أكتوبــر  ،2016وهدفــت الجلســة إىل إدمــاج موضــوع النــوع
االجتامعــي يف خطــط وبرامــج الــوزارة وتحديــد حجــم الفجــوة بــن الجنســن يف موضــوع النــوع
االجتامعــي يف القطاعــات املتنوعــة ،ورفــع مســتوى الوعــي لــدى العاملــن بأهميــة إدمــاج منظــور
النــوع االجتامعــي.

• «أوضــاع النســاء يف مناطــق النزاعــات املســلحة» نــدوة حواريــة اقامتهــا منظمــة حريــة املــرأة
يف الع ـراق ( )OWFIيف يونيــو  ،2016وتطرقــت النــدوة إىل حــاالت إنقــاذ الفئــة األكــر رض ًرا مــن
ويــات الحــروب وهــم النســاء واألطفــال .ورضورة مــد يــد العــون مــن قبــل الحكومــة العراقيــة
لتلــك العائــات والدعــم مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين لتلــك العائــات ،وكذلــك اإلعــام
الوطنــي املهنيــة واملســؤولية العاليــة بالتغطيــة ونــر التقاريــر والنــدوات البحثيــة اإلخباريــة ،وأن
تشــكل لجــان رسيعــة بــإرشاف حكومــي برملــاين ،تكــون مشــركة مــع شــيوخ العشــائر واملنظــات
اإلنســانية خاصــة التــي تهتــم بشــان املــرأة ،وتقــدم املســاعدة العاجلــة الصحيــة واالجتامعيــة
والنفســية واملعنويــة.
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• «املــرأة والســام واألمــن والتنميــة» ،مؤمت ـرا دول ًيــا نظمتــه وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون
يف اململكــة املغربيــة يف  7ســبتمرب  2016بالربــاط ،ويعــد املؤمتــر مســاهمة يف النقــاش الدائــر حــول
دور املــرأة يف مسلســل الســام وتفعيــل الخطــط الوطنيــة مــن أجــل تشــجيع العمــل الجامعــي
وتفعيــل الق ـرار .وهــدف املؤمتــر إىل ضــان األمــن واســتقرار وضعيــة املــرأة يف املغــرب والعــامل
وتحســن دورهــا يف التنميــة السياســية وتثمــن دورهــا يف الســاحة السياســية املغربيــة والعامليــة
باإلضافــة إىل رضورة القيــام مببــادرات واضحــة يف هــذا املجــال .كــا يهــدف هــذا املؤمتــر إىل تجديــد
انخـراط األمــم املتحــدة وإجــاع املجتمــع الــدويل مــن أجــل تعزيــز مشــاركة املــرأة يف املفاوضــات
واالتفاقيــات املتعلقــة بحــل النزاعــات وتعزيــز الســام.

• “املنتــدى واملعــرض العاملــي لســيدات األعــال” ،أقيــم يف مملكــة البحريــن يف  28مــارس
 2016نظمتــه جمعيــة ســيدات األعــال البحرينيــة خــال الفــرة مــن  30 - 28مــارس 2016
بفنــدق الفورســيزن .وشــارك يف املنتــدى أكــر مــن  200ســيدة أعــال ميثلــون دول الخليــج والوطــن
العــريب ودول رشق آســيا وافريقيــا ،إضافــة إىل نخبــة مــن املســؤولني الحكوميــن واألكادمييــن وقــادة
األعــال يف شــتى قطاعــات الصناعــة واالقتصــاد .وناقــش قضايــا عــدة شــملت التحديــات التــي
تواجــه ســيدات األعــال والحلــول للتغلــب عليهــا ،ودور الشــباب وســيدات األعــال يف املســؤولية
االجتامعيــة ،ودور ســيدات األعــال يف تطويــر الصناعــات ،ودور البنــوك واملؤسســات املاليــة يف
تنميــة األعــال التجاريــة لســيدات األعــال.
• "املــرأة يف املجــال الحــريف" ،لقــاء نظمــه املجلــس األعــى للمــرأة مبملكــة البحريــن يف مايــو ،2016
وذلــك بهــدف رفــع مســاهمة املــرأة البحرينيــة يف هــذا النشــاط االقتصــادي ،وتعريــف الحضــور
عــى الخدمــات املتوفــرة يف مملكــة البحريــن واآلليــات التــي تســاعد الحرفيــات عــى مواجهــة
التحديــات مــن خــال العمــل مــع الــركاء املعنيــن لتكامــل الجهــود املبذولــة.

• “رعايــة أفضــل للمــرأة والطفــل” ،مؤمتــر طبــي نظمــه قســم أمـراض النســاء والــوالدة مبستشــفى
عــري بســلطنة عــان بالتعــاون مــع مؤسســات الرعايــة الصحيــة األوليــة مبحافظــة الظاهــرة ،يف
أكتوبــر  2016بقاعــة املؤمت ـرات ،مبشــاركة الفئــات الطبيــة والتمريضيــة يف مجــال رعايــة األمومــة
والطفولــة والقابــات والصيادلــة واملثقفــات الصحيــات واخصائيــي التغذية.هــدف املؤمتــر إىل تنميــة
مهــارات وصقــل قــدرات الكــوادر املشــاركة يف كل مــا يتصــل بصحــة األم والطفــل.

• "مؤمتــر تحســن الشــمول املــايل للمــرأة يف العــامل العــريب" عقــد يف  22نوفمــر  ،2016نظمــه البنك
املركــزي األردين بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد العــريب والوكالــة األملانيــة للتعــاون الدويل.

وتنــاول املنتــدى وضــع قضيــة املــرأة يف ســلم األولويــات الوطنيــة ،وذلــك بالرتكيــز عليهــا يف كتــب
التكليــف الســامي للحكومــات وخطــاب العــرش أمــام مجلــس األمــة لتعزيــز دورهــا يف املجتمــع،
ومتكينهــا مــن القيــام بدورهــا الحيــوي يف املجتمــع.
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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• "املــرأة يف مجــال األعــال واإلدارة" ،نــدوة نظمهــا املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة العمــل الدوليــة
بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة عــان يف  2فربايــر  2016مبســقط ،بهــدف عــرض الحلــول
العمليــة لألعــال يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا الجتــذاب النســاء املؤهــات يف مجــال
االعــال واإلدارة وتعزيــز تكافــؤ الفــرص بــن املــرأة والرجــل يف عــامل األعــال.

• "املشــاركة السياســية للنســاء البدويــات ،واقــع واســراتيجيات مســتقبلية" ،مؤمتــر عقــد يف
 14فربايــر 2016بفلســطني-الخليل ،ويعــد املؤمتــر مرحلــة أخــرة مــن مــروع (تعزيــز املشــاركة
السياســية للمــرأة البدويــة يف محافظــة الخليــل) ،ضمــن برنامــج متكــن النســاء يف صنــع الق ـرار
يف الــرق األوســط املنفــذ مــن قبــل ،GIZبتفويــض مــن الــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي
والتنميــة األملانيــة BMZوالــذي ينفــذ بالرشاكــة مــع وزارة الحكــم املحــي ووزارة شــؤون املــرأة
واملجالــس املحليــة ،وبالتعــاون مــع الجمعيــات التعاونيــة والقاعديــة الفاعلــة يف املناطــق املصنفــة.
وهــدف املؤمتــر إىل القــاء الضــوء عــى وضــع املــرأة الســيايس ملختلــف املناطــق والقــرى واملجتمعات
البدويــة املهمشــة ومناطــق يف محافظــة الخليــل.
• "رفــع الوعــي فيــا يتعلــق بالدميقراطيــة واالنتخابــات بنــاء عــى الحقــوق السياســية للمــرأة"،
ورشــة عمــل أقامتهــا مؤسســة إرادة الحاضنــة األوىل لســيدات األعــال يف فلســطني والوطــن
العــريب -يف خلّــة املــي التابعــة ملدينــة يطــا بالرشاكــة مــع لجنــة االنتخابــات املركزيــة وبتمويــل مــن
االتحــاد األورويب يف مايــو  ،2016ضمــن إطــار مــروع متكــن ودمــج النســاء العامــات يف املشــاغل
الصغــرة يف النقاشــات املتعلقــة بالدميقراطيــة واالنتخابــات واملشــاركة السياســية” ،تناولــت الورشــة
عــى االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق املــرأة مــع الرتكيــز عــى اتفاقيــة ســيداو وقانــون االنتخابــات
الفلســطيني والقانــون األســاس الفلســطيني ,وأشــكال مشــاركة املــرأة السياســية وآليــات تفعيلــه.
• "العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي" ،ورشــة عمــل للقضــاة عقــدت يف  18ينايــر 2016يف رام
الله/فلســطني ،تناولــت الورشــة االجتهــاد القضــايئ يف قضايــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي،
واألوجــه املختلفــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف فلســطني ،واإلطــار القانــوين الــدويل
واملامرســات الفضــى بخصــوص العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.

• "تفعيــل دور النســاء يف مراكــز صنــع القـرار" ،ورشــة عمــل توعويــة عقــدت يف نابلس/فلســطني
يف ينايــر 2016نظمتهــا جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة ،هدفــت إىل الرتكيــز عــي
الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه النســاء يف البلــدة مــن حيــث النظــرة املجتمعيــة التقليديــة
ألدوار النســاء والسياســات املتخــدة مــن قبــل الجهــات املختصــة تجــاه النســاء.

• "انتهــاكات االحتــال ضــد املــرأة الفلســطينية" ،مؤمتــر نســوي نظمتــه الجامعــة العربيــة
األمريكيــة عقــد يف الثامــن مــن مــارس ب ـرام اللــه .تضمــن املؤمتــر أوراق عمــل عكســت صــورة
املــرأة الفلســطينية ودورهــا ،ومــدى معاناتهــا بســبب االحتــال اإلرسائيــي.
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• "نحــو بنــاء ثقافــة الالعنــف ونبــذ التطــرف الفكــري" ،نــدوة عقــدت يف أبريــل  2016بأريحــا/
فلســطني بالتعــاون مــع جمعيــة أبنــاء أريحــا التعاونيــة ضمــن فعاليــات مــروع (دور املــرأة
الفلســطينية يف دعــم القضايــا الوطنيــة) ،تناولــت النــدوة أهميــة حاميــة األرسة يف ظــل التغيـرات
السياســية واالجتامعيــة التــى تحــدث يف العــامل العــريب وأهميــة دور النســاء يف بنــاء الثقافــة الوطنية
الفلســطينية.

• "حــق املــرأة يف الوصــول إىل العدالــة" ،جلســة نقــاش مفتوحــة عقــدت يف  2016/7/27بـرام اللــه،
نظمتهــا جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة بحضــور ممثــات عــن مؤسســات حكوميــة
وغــر حكوميــة ،ومؤسســات نســوية وقاعديــة ،وأطــر نســوية ،وقضــاة ومحاميــن ومحاميــات،
وقيــادات نســوية وسياســية ومجتمعيــة .ناقشــت الجلســة املشــكالت التــي تعــاين منهــا النســاء
يف الوصــول إىل القضــاء ،واملعيقــات التــي تحــول إىل ذلــك ،باإلضافــة إىل األخــذ بعــن االعتبــار
التوصيــات التــي تذلــل العقبــات وتشــجع النســاء يف الوصــول إىل العدالــة.

• «نحــو رفــع أولويــة املــرأة والســام واألمــن عــى جــدول أعــال املنطقــة العربيــة» ،مؤمتــر دويل
نظمــه معهــد الدراســات النســائية يف العــامل العــريب التابــع للجامعــة اللبنانيــة األمرييكيــة ولجنــة
األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا (اإلســكوا) بالتعــاون مــع املركــز الدامنــاريك
للمعلومــات عــن الجنــدر واملســاواة والتنــوع ،يف الفــرة مــن  12-10أغســطس  2016ببــروت.
وهــدف املؤمتــر مناقشــة مــا ينطــوي عليــه جــدول أعــال املــرأة والســام واألمــن والــذي يشــمل
قـرار مجلــس األمــن  ،1325والقـرارات الالحقــة لــه والتوصيــة رقــم  30مــن اتفاقيــة القضــاء عــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وغريهــا مــن االلتزامــات الدوليــة.

• "التمكــن الســيايس واالقتصــادي للمــرأة " ،مؤمتــر موســع نظمــه املجلــس القومــي للمــرأة يف
ينايــر  2016يف بورســعيد شــارك فيــه حشــد مــن الســيدات الراغبــات للرتشــح ىف انتخابــات املجالــس
املحليــة ببورســعيد .تضمنــت محــاور املؤمتــر عــى رضورة ترشــح الســيدات بقــوة عــى مقاعــد
املجالــس املحليــة ورضورة ترشــح الســيدات بقــوة عــى مقاعــد املجالــس املحليــة.
• “منتــدى النمــو الشــامل والتمكــن” ،عقــد يف القاهرة/مــر يف  2016/2/14تحــت عنــوان "دور
املــرأة والشــباب ىف املجتمعــات التــى تشــهد تحــوالت ..دراســة مقارنــة بــن مــر واليابــان" ،نظمتــه
هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ( )UN WOMENوشــارك فيــه
املجلــس القومــي للمــرأة .وقــد اتــاح املنتــدى من ـرا ً هام ـاً لتبــادل الخ ـرات والــرؤى والتجــارب
بــن خ ـراء مــن مــر واليابــان ىف شــأن تفعيــل دور املــرأة والشــباب ىف املجتمعــات التــى تشــهد
تحــوالت هامــة وبحــث آليــات دعــم أدوارهــم .
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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• "املــرأة والقطــاع الخــاص :ترسيــع وتــرة النمــو االقتصــادى والتقــدم االجتامعــى” ،مؤمتــر عقــد
قــي  2016/5/24بالقاهــرة ،نظمــه مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة بالتعــاون مــع املجلــس القومــى
للمــرأة ،واتحــاد الصناعــات املرصيــة ،ومركــز تحديــث الصناعــة وبدعــم مــن وزارة خارجيــة فنلنــدا.
وهــدف املؤمتــر إىل إيجــاد ســبل تعزيــز مشــاركة النســاء ىف ســوق العمــل كوســيلة لترسيــع وتــرة
النمــو وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة.
• " املـــرأة واملجـــالس املحليــــة  ...يف ضـــوء دستـــور  ،"2014مؤمتر نظمه املجلس القومي للمرأة
بالتعــاون مــع املركــز املــري لحقــوق املــرأة ،وصنــدوق األمــم املتحــدة للمــرأة يف يونيــو ،2016
هــدف إىل مناقشــة مســودة قانــون اإلدارة املحليــة ،الــذي تــم طرحــه مــن قبــل الحكومــة ،وكيفيــة
تفعيلــه للــادة  180مــن الدســتور ،مــن منظــور نوعــي ،فضـاً عــن طــرح الرؤيــة القانونيــة لــكل
مــن املجلــس القومــي للمــرأة واملركــز املــري لحقــوق املــرأة حــول مشــاركة املــرأة يف انتخابــات
املجالــس املحليــة القادمــة».

• "مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مــر  ،"2015مؤمتــر نظمــه
املجلــس القومــي للمــرأة يف يونيــو  ،2016بهــدف اســتعراض اإلطــار العــام للمســح االقتصــادي
للعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف مــر  2015ومراحــل تنفيــذ الربنامــج ،وأهــم مــا توصــل
إليــه مــن نتائــج ،وأشــكال العنــف ومعــدالت انتشــاره عــى األرس التــي تضمنهــا املســح ،ويختتــم
بتوصيــات ورســائل لصانعــي القـرار.

• املؤمتــر الــوزاري األول حــول "املــرأة وتحقيــق األمــن والســام يف املنطقــة العربيــة" ،مؤمتــر
نظمتــه جامعــة الــدول العربيــة يف  5-4ســبتمرب  2016بالقاهــرة ،بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحدة
للمــرأة .ناقــش املؤمتــر عــددا ً مــن املوضوعــات ترتكــز حــول جهــود الجامعــة يف متابعــة تنفيــذ
االتفاقيــات والق ـرارات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة باملــرأة واألمــن والســام يف املنطقــة العربيــة،
والتقــدم امل ُحــرز للــدول األعضــاء يف هــذا الشــأن ،وحــث هــذه الــدول عــى تطبيــق خطــط عمــل
وطنيــة وحشــد التأييــد والدعــم حــول االلتزامــات املعنيــة باملــرأة واألمــن والســام للمــي قدم ـاً
يف تنفيذهــا ،ودور املؤسســات الدينيــة والثقافيــة واإلعــام يف دعــم قضايــا املــرأة واألمــن والســام،
وتعزيــز ال ـراكات وآليــات متويــل خطــة العمــل التنفيذيــة يف املنطقــة العربيــة.
• "مــر واليابــان تبــادل الخ ـرات مــن أجــل تحقيــق النمــو الشــامل مــن خــال متكــن املــرأة"،
ورشــة عمــل حــول نتائــج فرصــة القيــادات النســائية للتبــادل والتعلــم ،هدفــت إىل عــرض مخرجات
الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا الرئيــس عبدالفتــاح الســييس رئيــس جمهوريــة إىل اليابــان والتــي
تضمنــت اصــدار بيــان مشــرك مــري يابــاين يؤكــد أهميــة املشــاركة السياســية واالجتامعيــة
واالقتصاديــة للمــرأة وحاميــة ومتكــن املــرأة كأســس حيويــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة.
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• "دور االعــام والتوعيــة مبناهضــة العنــف ضــد املــرأة" ورشــة عمــل نظمهــا املجلــس القومــي
بالتعــاون مــع الربنامــج اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة UNDPيف  8ديســمرب  ،2016لعــدد مــن اإلعالميــن
واملســئولني عــن صفحــات املــرأة يف الصحــف واملجــات املرصيــة واملواقــع اإللكرتونيــة ،وهدفــت
الورشــة إيل الوصــول إىل رســالة إعالميــة وصيغــة إعالميــة لتوعيــة املجتمــع بقضيــة العنــف املوجهــة
ضــد املــرأة بجميــع اشــكاله.

• “دور الجمعيــات األهليــة يف مكافحــة العنــف ضــد املــرأة” ،ورشــة عمــل عقدها املجلــس القومي
للمــرأة ملناقشــة دور الجمعيــات األهليــة يف تنفيــذ االسـراتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد
املــرأة ،ولبحــث آليــات التنســيق واملتابعــة بــن املجلــس والجمعيــات األهليــة ،ومناقشــة مــروع
قانــون مناهضــة العنــف ضــد املــرأة املقــدم مــن املجلــس .

• "التوعيــة والوقايــة واالكتشــاف املبكــر ألورام املــرأة والصحــة االنجابيــة" ،نــدوة نظمهــا املجلــس
القومــي للمــرأة بالتعــاون مــع املعهــد القومــي لــأورام بجامعــة القاهــرة وجمعيــة املنتــدى
االس ـراتيجي للتنميــة والســام االجتامعــي مبكتبــة مــر العامــة بالزاويــة الحم ـراء يف  26ديســمرب
 .2016وتناولــت أهميــة الكشــف املبكــر يف أنــه يجعــل نســبة الشــفاء أعــى وأفضــل.

• “ورشــة تكوينيــة للنســاء العمــد والعمــد املســاعدات” ،عقــدت يف  23فربايــر  2016بنواكشــوط/
موريتانيــا ،نظمتهــا وزارة الشــؤون االجتامعيــة والطفولــة واألرسة .وهدفــت إىل تعزيــز املكتســبات
التــي تحققــت للمــرأة ومشــاركتها السياســية .وناقشــت عروضــا حــول املــؤرشات األساســية لوضعيــة
املــرأة والبنــت يف موريتانيــا والخيــارات اإلس ـراتيجية لتمكــن املــرأة واألبعــاد االجتامعيــة ملخطــط
التنميــة املحليــة واملخطــط النموذجــي للتنميــة القاعديــة.

• املؤمتــر الســنوي لقطــاع املــرأة يف «تيــار املســتقبل» ،عقــد يف بريوت/لبنــان يف أبريــل  2016وتــم
خاللــه إطــاق األجنــدة النســوية إىل تشــكيل ائتــاف نســايئ لدعــم املــرأة يف مراكــز صنــع الق ـرار
والتشــبيك وتوســيع الدائــرة املحيطــة باملــرأة لدعــم خطواتهــا يف الشــأن العــام وكــر الحواجــز التــي
تعرتضهــا عــى املســتويات كافــة سياسـ ًّيا واجتامع ًّيــا واقتصاديًّــا ومكافحــة العنــف املــارس ضدهــا.
• "تزويــج القــارصات مســؤولية مجتمعيــة" ،نــدوة عقــدت يف مايــو  2016بطرابلس/لبنــان بحضــور
محامــن مــن نقابــة طرابلــس ،وممثــات عــن جمعيــات تعنــى بشــؤون املــرأة ،وذلــك ضمــن إطــار
الحملــة اإلقليميــة للحــد مــن ظاهــرة تزويــج القــارصات يف لبنــان والوطــن العــريب.

• «تعزيــز دور املــرأة يف املشــاركة السياســية يف بعلبــك  -اإلنجــازات والتحديــات» ،مؤمتــر نظمتــه
«الجمعيــة اللبنانيــة للدراســات والتدريــب» بالتعــاون مــع «مؤسســة كون ـراد أدينــاور» يف يوليــو
 .2016ناقــش املؤمتــر الوضــع الســيايس الراهــن الــذي ال يعطــي الفــرص للفئــات الشــابة وللنســاء
للدخــول إىل الســاحة السياســية».
تقرير سنوي صادر عن منظمة املرأة العربية
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• “املــرأة املنتجــة وســبل اســتفادتها مــن وســائل دعــم قدراتهــا وتوفــر التمويــل الــازم ملبادراتهــا“
ورشــة عمــل متخصصــة ،عقــدت يف أغســطس 2016يف طرابلــس ،بحضــور عــدد مــن رئيســات
وأعضــاء جمعيــات نســائية أهليــة ومدنيــة مــن مختلــف املناطــق ،مبشــاركة جهــات مرصفيــة
ومؤسســات متويــل دوليــة وعربيــة لدعــم اإلبداعــات واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة .وتناولــت
الورشــة املســاهمة الفعليــة للمــرأة يف رفــع مســتوى أداء املــرأة املتخصصــة يف املجــاالت القياديــة
واألعــال التــي تتوالهــا واملهــن التــي متارســها.

• “النهــوض باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف ســوق الشــغل” ،ورشــة عمــل نظمتهــا وزارة التشــغيل
والشــؤون االجتامعيــة مبراكــش يومــي  2و 3مــارس  ،2016يف إطــار املنتــدى الــدويل الثالــث حــول
السياســات العموميــة للتشــغيل ،الــذي نظمتــه الــوزارة بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة،
ومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة.
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