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هــذا التقريــر هــو الثالــث يف سلســلة هــذه التقاريــر التــي ترصــد أخبــار 
ــاين يف صــورة  ــن األول والث ــدر العددي ــد ص ــام، وق ــالل ع ــة خ ــرأة العربي امل

تقريــر نصــف ســنوي، وبنــاء عــى توصيــة مــن اللجــان االستشــارية الدامئــة 

للمنظمــة، يصــدر هــذا العــدد ســنويًا ليغطــي أحــداث وتطــورات عــام 2016 

بكاملــه.

ــود  ــرأة وجه ــت للم ــي تحقق ــة الت ــوات اإليجابي ــم الخط ــراز أه ــى إب ــر ع ــز التقري ــه، يرك وكعادت

الــدول العربيــة نحــو التمكــني لهــا يف املجتمــع، فضــالً عــن اإلنجــازات التــي حققتهــا املــرأة وأثبتــت 

ــة يف العنــف ضــد املــرأة  ــات متمثل بهــا جدارتهــا يف كافــة املجــاالت، ويشــر كذلــك ألهــم التحدي

وأزمــة الالجئــات والنازحــات.

وتســتهدف منظمــة املــرأة العربيــة مــن هــذا التقريــر تســجيل وتوثيــق جهــود الــدول العربيــة نحــو 

ــة التــي أثبتــت قدرتهــا يف مختلــف  ــة، واالحتفــاء بنجاحــات املــرأة العربي متكــني املــرأة مــن ناحي

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 يّدعــي 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 إبــراز رؤيــة ومســارات متكــني املــرأة يف املنطقــة العربيــة.

كذلــك يركــز التقريــر باألســاس عــى التطــورات يف الــدول العربيــة األعضــاء باملنظمــة، وعــى ســبيل 

ــة،  ــاء باملنظم ــر أعض ــة غ ــهدتها دول عربي ــي ش ــة الت ــورات املهم ــض التط ــد بع ــتثناء، يرص االس

ــم إبرازهــا.  وتســتحق أن يت

متهيد
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املشاركة السياسية للمرأة العربية: إحصاءات عام 2016

حققــت معــدالت مشــاركة املــرأة العربيــة يف الحيــاة السياســية تحســنا ملحوظًــا بوجــه عــام خــال 
عــام 2016.

ــاء يف  ــاركة النس ــول مش ــخ 2016/8/1 ح ــدويل بتاري ــاين ال ــاد الرمل ــا اإلتح ــرشة أصدره ــا لن وطبق
الرملانــات العامليــة، احتلــت الجزائــر املركــز األول بــني الــدول العربيــة مــن حيــث مشــاركة النســاء 
ــا  ــري )31.6%(، تلته ــان الجزائ ــث بلغــت نســبة مشــاركة النســاء يف الرمل ــايب، حي ــس الني يف املجل
تونــس بنســية )31.3%(، والســودان )30.5%(، والعــراق )26.5%(، وموريتانيــا )25.2%(، واإلمــارات 
ــا  ــس الشــورى(، واملغــرب )17%(، وليبي ــة املتحــدة )22.5%(، والســعودية )19.9% يف مجل العربي
)16%(، واألردن )15.3%(، ومــر )14.9%(، والصومــال )13.8%(، وســوريا )13.2%(، وجيبــويت 
ــامن  ــت )1.5%(، وُع ــر )3%(، والكوي ــان )3.1%(، وجــزر القم ــن )7.5%(، ولبن )12.7%(، والبحري
)1.2%(، فيــام خــى مجلــي قطــر واليمــن مــن أي متثيــل نســايئ، كــام مل تضــم اإلحصائيــات وضــع 

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني.

وقــد بينــت النــرشة أن نســبة متثيــل النســاء يف برملانــات الــدول العربيــة ارتفعــت مــن )16%( عــام 
2013 إىل )18.1%( عــام 2016 بنســبة ارتفــاع قدرهــا )%2.1(.

وتعــد مجموعــة الــدول اإلســكندنافية هــي األوىل عامليــا يف هــذا املضــامر حيــث تشــكل النســاء مــا 
نســبته )41.5%( مــن املجالــس الترشيعيــة بهــا، وهــي بذلــك تتجــاوز النســبة التــي حددتهــا األمــم 

املتحــدة لتمثيــل النســاء يف الرملانــات وهــي )%30(.

ووفًقــا تقاريــر وطنيــة صــدرت يف عــدد مــن الــدول العربيــة خــال عــام 2016، شــهدت مشــاركة 

املــرأة يف الحيــاة السياســية بوجــه عــام تحســًنا.

األردن

- تشــكل النســاء مــا نســبته )15.38%( مــن أعضــاء الســلطة الترشيعيــة بشــقيها النــواب واألعيــان،  

وتبلــغ نســبة النســاء يف الحكومــة األردنيــة )8%( بتعيــني أربــع وزيــرات مــن بــني 29 وزيــراً ووزيــرة. 

ويضــم مجلــس األعيــان عــرش نســاء مــن مجمــوع أعضــاء املجلــس البالــغ عــدده 65 عيًنــا. 

ــل ومشــاركة املــرأة يف  ــاألردن حــول »واقــع متثي ــا للدراســات ب ــا لدراســة أعدهــا مركــز الرثي ووفًق

ــق  ــات يف مناط ــة يف البلدي ــرأة كموظف ــبة امل ــت نس ــة« بلغ ــة األردني ــة يف البادي ــس املحلي املجال

الباديــة األردنيــة )14%( مقابــل )86%( للذكــور، وبلغــت نســبة مشــاركة املــرأة يف املجالــس البلدية 

ــًة مــع )66%( للذكــور بعــدد  يف مناطــق الباديــة )34%( بعــدد )106( أعضــاء مــن النســاء، مقارن

ــات  ــون االنتخاب ــي حددهــا قان ــث وهــي النســبة الت ــارب الثل ــا يق ــل هــذه النســبة م )207( ومتث

ــا. ــغ )25%( باإلضافــة إىل فــوز )13( ســيدة مــن غــر الكوت للمقاعــد النســائية والبال
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تونس

- تــم تعيــني 8 ســيدات بالحكومــة التونســية الجديــدة، وترشــحت لالنتخابــات الرئاســية أربــع ســيدات 

مقابــل نحــو 30 مرتشــحا مــن الرجــال. ومتثــل املــرأة التونســية نســبة )30%( مــن القــوى العاملــة يف 

مختلــف القطاعــات وترتفــع هــذه النســبة لتبلــغ أكــرث مــن )50%( يف ســلك التعليــم والطــب. 

مــن جهــة أخــرى، وافــق مجلــس نــواب الشــعب يف  يونيــو 2016  عــى مقــرتح تعديــل الفصــل 49 

مــن مــرشوع قانــون تنقيــح وإمتــام القانــون املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء، والــذي ينــص عــى 

اعتــامد قاعــدة التناصــف األفقــي والعمــودي يف القامئــات املرتشــحة لالنتخابــات البلديــة. ويــؤدي 

ــة ويف إدارة  ــات البلدي ــية يف االنتخاب ــرأة التونس ــاركة امل ــز مش ــي إىل تعزي ــل الترشيع ــذا التعدي ه

الشــأن املحــي وتكريــس مبــادئ املســاواة و تعزيــز الدميقراطيــة املحليــة.

املغرب

- أســفرت انتخابــات املجالــس النيابيــة ىف املغــرب عــام 2016 عــن فــوز 81 نائبــة مبقاعــد الرملــان 

املغــرىب، أي مــا يعــادل )21%( مــن مجمــوع 395 مقعــًدا املشــكلة للمجلــس، مقارنــة ب 67 امــرأة 

)17%( خــالل انتخابــات 2011. وهــو مــا ميثــل تقدمــاً بنســبة )4%( خــالل خمــس ســنوات. 

الجزائر

- تحتــل الجزائــر املرتبــة الـــ 29 عــى املســتوى العاملــي بخصــوص متثيــل النســاء بالرملــان، حيــث 

بلــغ التمثيــل النســوي )30%( أي مــا يعــادل 145 ســيدة منتخبــة مــن ضمــن 462 نائــب برملــاين. 

ــاد  ــرف االتح ــن ط ــة األوىل م ــة االجتامعي ــزة التنمي ــو 2016، جائ ــر، يف يولي ــت الجزائ ــد ُمنح وق

اإلفريقــي يف إطــار عرشيــة حقــوق اإلنســان وباألخــص حقــوق املــرأة اعــرتاف بالجهــود الجزائريــة 

ــة دور املــرأة يف املجتمــع. مــن أجــل ترقي

السودان

- يتــم تخصيــص كوتــا للمــرأة يف االنتخابــات بنســبة )30%( وتوجــد حاليــا 132 ســيدة يف املجلــس 

الترشيعــي، فضــال عــن وزيرتــني يف الحكومــة الســودانية الحاليــة.

اإلمارات

- تضــم الحكومــة الحاليــة 8 وزيــرات منهــن وألول مــرة وزيــرة للســعادة ووزيــرة للتســامح ووزيــرة 

ــن  ــى )66%( م ــرأة ع ــن امل ــية، وتهيم ــاً و50 دبلوماس ــا الـــ 22 ربيع ــاوز عمره ــباب ال يتج للش
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الوظائــف الحكوميــة بالدولــة. كــام تشــغل 9 نســاء 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، كــام تشــغل أول امــرأة حاليًــا منصــب 

املنــدوب الدائــم لإلمــارات لــدى منظمــة األمــم املتحــدة، فضــالً عــن 7ســيدات يعملــن ســفرات 

وقناصــل للدولــة.

موريتانيا

ــواب  ــس الن ــن مجل ــبته 21 % م ــا نس ــل م ــة، ومتث ــب وزاري ــة 8 حقائ ــرأة املوريتاني ــغل امل - تش

و)17%( مــن مجلــس الشــيوخ وهنــاك 6 عمــد ســيدات مــن بينهــن رئيســة املجموعــة الحرضيــة 

ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــرأة اللجن ــوىل امل ــام تت ــني. ك ــن املستشــارين البلدي بنواكشــوط، و)35.7%( م

اإلنســان، وهنــاك ثــالث ســفرات مــن بينهــن الســفرة رئيــس البعثــة الدامئــة لــدى مكتــب األمــم 

ــة الســامية. ــن املناصــب اإلداري ــف والعــرشات م ــة يف جني املتحــدة واملنظــامت الدولي

لبنان

- طالبــت الهيئــة الوطنيــة للمــرأة  يف أكتوبــر 2016 بقانــون انتخــاب عــادل يخصــص للنســاء عــدداً 

مــن املقاعــد النيابيــة ال يقــل عــن نســبة )30%( مــن مجمــل عــدد املقاعــد يف الرملــان، موضحــة أن 

الكوتــا النســائية متهــد الطريــق أمــام املــرأة لتشــارك بفاعليــة يف صنــع القــرار.

- وكانــت دراســة أعدتهــا »الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل دميوقراطيــة االنتخابــات«، بعنــوان »حضــور 

املــرأة يف اإلعــالم االنتخــايب وبلديــات 2016« قــد أشــارت إىل أن »املــرأة يف لبنــان اليــوم ترتبــع عــى 

)3,1%( مــن إجــاميل املقاعــد النيابيــة، يف حــني ان نســبة الناخبــات التــي تعكــس الواقــع املجتمعــي، 

تشــكل )51%( مــن إجــاميل عــدد الناخبــني«.

ليبيا

- تشــغل املــرأة الليبيــة نســبة قدرهــا )16%( يف حكومــة الوفــاق الوطنــي التــي تشــارك فيهــا بثــالث 

وزارات.

كــام حصلــت عــى نســبة )16%( مــن مقاعــد املؤمتــر الوطنــي ومــن مقاعــد مجلــس النــواب أيًضــا 

وعــى نســبة قدرهــا )10%( يف الهيئــة التأسيســية لصياغــة مــرشوع الدســتور.

ومن جهة أخرى، تم إقرار متثيل املرأة يف املجالس املحلية للبلديات.
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التمكني السياسي: برامج ومشروعات وأنشطة

األردن

ــرأة يف  ــان امل ــع لج ــه تجم ــر 2016 أطلق ــتحدث يف فراي ــد اس ــج جدي ــني«، برنام ــج »متك - برنام

محافظــة العقبــة، ويهــدف إىل التوعيــة القانونيــة والسياســية للســيدات فيــام يتعلــق بحقوقهــن يف 

ــة واإلعــالم. ــارات البرشي ــة امله ــني األحــوال الشــخصية والعمــل وحقــوق اإلنســان وتنمي قوان

- "تعزيــز دور املــرأة يف البلديــات ومتكــني عضــوات املجالــس البلديــة يف الحيــاة العامــة"، ورشــة 

ــة  ــة لشــؤون املــرأة بالتعــاون مــع هيئ ــة األردني ــة الوطني ــوم 17 مــارس اللجن ــا ي ــة نظمته تدريبي

ــى  ــة ع ــتملت الورش ــون، واش ــة عجل ــايض يف محافظ ــادي الري ــة الن ــرأة بقاع ــدة للم ــم املتح األم

جلســات عمــل تدريبيــة عــن كيفيــة تفعيــل دور عضــوات املجالــس البلديــة ومتكينهــن مــن مراقبــة 

ومتابعــة الشــأن البلــدي ليقمــن بــأداء دورهــن بشــكل فعــال .

ــي  ــد الدميقراط ــا املعه ــة نظمه ــة تدريبي ــة"، ورش ــات النيابي ــرأة يف االنتخاب ــاركة امل ــز مش -"تعزي

الوطنــي بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ووكالــة انجــاز األخباريــة وبدعــم 

ــام. ــو 2016، واســتمرت أربعــة أي ــب يف يولي ــز تدري مــن USAID يف قاعــة مرك

-"مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات النيابيــة املقبلــة"، ورشــة عمــل تدريبيــة أقامتهــا جمعيــة ســيدات 

حــالوة يف أغســطس 2016 بعجلــون، األردن، ضمــن برنامــج مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املــدين 

ــة التصويــت للقامئــة  ــا مفصــالً حــول آلي ــة الشــفا. وتضمنــت الورشــة رشًح "راصــد" يف قاعــة بلدي

واحتســاب األصــوات للمرشــحني وخصوصــا الكوتــا بهــدف توعيــة ســيدات املجتمــع املحــي بأهميــة 

املشــاركة يف االنتخــاب كمرشــحة وناخبــة.

ــة، األردن بتاريــخ 2016/7/25 ضمــن أنشــطة  ــة أقيمــت بالعقب -"إعــداد املدربــات"، دورة تدريبي

ــة.  ــاة العام ــاء يف الحي ــاركة النس ــادة مش ــالل زي ــن خ ــة م ــة الدميقراطي ــز العملي ــرشوع »تعزي م

ــل بتشــجيع النســاء عــر وســائل التواصــل  ــي تتمث ــا« الت ــِت صوتن ــة »أن ــا إطــالق حمل ــم خالله ت

ــة. ــاة العام ــى املشــاركة يف الحي ــي ع االجتامع

- "إنصــاف املــرأة يف الترشيعــات والسياســات العامــة"،  نــدوة عقدهــا ملتقــى النســاء الرملانيــات 

يف 8 مــارس 2016 مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة بالتعــاون مــع املــرشوع املمــول مــن قبــل االتحــاد 

ــواب، واشــتملت  ــدار مجلــس الن ــواب األردين"، ب ــز القــدرات املؤسســية ملجلــس الن األورويب "تعزي

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"، "االســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة )2013 - 2017("، و"التجــارب الرملانيــة 

للســيدات النــواب". 

ــة  ــات االنتخابي ــرأة يف البيان ــا الخاصــة بشــؤون امل ــوع االجتامعــي والقضاي ــم الن ــاج مفاهي -"ادم

ــت  ــعبي يف 2016/9/8، وتناول ــرتاث الش ــاء لل ــة الزرق ــا جمعي ــل نظمته ــة عم ــحات". ورش للمرش

الورشــة املدعومــة مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة، طــرق تعزيــز 

ــة للحركــة النســائية يف مجــال  ــات إضافــة إىل عــرض املطالــب اإلصالحي مشــاركة املــرأة يف االنتخاب

ــع. السياســات والترشي

ــطية  ــوية األورومتوس ــادرة النس ــا املب ــل نظمته ــة عم ــامن"، ورش ــة ع ــرأة بأمان ــز دور امل -" تعزي

بالتعــاون مــع أمانــة عــامن يف 30 ينايــر 2016 وذلــك أثــر مخرجــات املؤمتر الــوزاري األورومتوســطي 

ــة  ــة نوعي ــة وطني ــج دراس ــرض نتائ ــة ع ــملت الورش ــع. وش ــرأة يف املجتم ــز دور امل 2013 يف تعزي

رياديــة أجرتهــا املبــادرة حــول أثــر مخرجــات املؤمتــر يف تعزيــز دور املــرأة يف املجتمــع األردين.

ــز  ــطس 2016 مبرك ــمي األردين يف أغس ــدوق الهاش ــا الصن ــل نظمه ــة عم ــان"، ورش ــي والربمل -"ه

األمــرة بســمة للتنميــة البرشيــة التابــع للصنــدوق الهاشــمي بدعــم مــن املعهــد الريطــاين. وهدفت 

الورشــة التــي اســتمرت ثالثــة أيــام إىل دعــم املــرأة القــادرة واملؤهلــة للمشــاركة يف الحياة السياســية 

ومنهــا املجالــس النيابيــة والبلديــة والنقابيــة والحزبيــة ومواقــع صنــع القــرار نوًعــا وكــاًم، وتعديــل 

ــات  ــز قــدرات املــرأة والخــروج بتوصي الترشيعــات والسياســات وتنســيق الجهــود املختلفــة لتعزي

تدعــم مشــاركتها يف عمليــة التنميــة السياســية يف اململكــة األردنيــة.

تونس

ــية  ــرأة التونس ــية للم ــوق السياس ــية للحق ــة التونس ــرع الرابط ــيس ف ــم تأس ــر 2016 ت - يف فراي

بسوســة، وذلــك مــن أجــل فــرض مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية والتثقيــف الســيايس للمــرأة 

ــز مكانتهــا، فضــاًل عــن النفــاذ إىل مواقــع القــرار واملســاهمة يف ســن القوانــني التــي تُعنــى  وتعزي

ــا ألحــكام الدســتور. مبشــاركة املــرأة يف الفضــاء العــام طبًق

فلسطني

ــع  ــوان )رف ــة مــرشوع بعن ــر االجتامعــي اتفاقي - يف أغســطس 2016 وقعــت مؤسســة أدوار للتغي

ــات  ــات يف التجمع ــاء البدوي ــة للنس ــات املحلي ــة يف االنتخاب ــية الفعال ــاركة السياس ــتوى املش مس

البدويــة املهمشــة( بالرشاكــة مــع التعــاون األملــاين GIZ وبتمويــل مــن الحكومــة األملانيــة. وينفــذ 
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املــرشوع بالرشاكــة مــع املجالــس املحليــة البدويــة ولجــان الحاميــة ووزارة الحكــم املحــي ووزارة 

شــؤون املــرأة ولجنــة االنتخابــات املركزيــة وشــبكة )مًعــا( ويســتهدف املــرشوع النســاء البدويــات 

يف التجمعــات البدويــة يف يطــا والرماضــني يف الظاهريــة ومناطــق رشق القــدس. يهــدف املــرشوع 

إىل تطويــر قــدرات النســاء البدويــات املهمشــات حــول أهميــة املشــاركة السياســية يف االنتخابــات 

املحليــة، والوصــول إىل مواقــع صنــع القــرار 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.

ــذي  ــادة، وال ــرأة يف القي ــية للم ــاركة السياس ــرشوع املش ــام م ــر2016 اختت ــوم 17 أكتوب ــهد ي - ش

ــزة.  ــاع غ ــة وقط ــوام 2013-2016 يف الضف ــالل األع ــطينية، خ ــرأة الفلس ــام للم ــاد الع ــذه االتح نف

ــة  ــرأة يف منطق ــيايس للم ــادي والس ــني االقتص ــي للتمك ــج اإلقليم ــار الرنام ــرشوع يف إط ــاء امل وج

جنــوب البحــر املتوســط "قفــزة النســاء لألمــام"، وهــو برنامــج إقليمــي مشــرتك لالتحــاد األورويب 

ــاد األورويب.  ــه االتح ــرأة ميول ــم املتحــدة للم ــة األم وهيئ

ــية  ــرأة السياس ــاركة امل ــز مش ــادة إىل تعزي ــرأة يف القي ــية للم ــاركة السياس ــرشوع املش ــدف م وه

ومناصــب صنــع القــرار مــن خــالل رفــع الوعــي وبنــاء القــدرات، واملنــارصة عــى مســتوى االتحادات 

واألحــزاب السياســية وصانعــي القــرار، لضــامن املســاواة بــني الجنســني 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 عمــل 

توعويــة أقيمــت يف مايــو 2016 نظمتهــا جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة يف نابلــس يف 

قاعــة مجلــس قــروي بيــت دجــن وشــارك يف اللقــاءات 14 امــرأة، ضمــن مــرشوع تعزيــز مشــاركة 

املــرأة يف االنتخابــات املنفــذ بالتعــاون مــع لجنــة االنتخابــات املركزيــة ضمــن مــرشوع "الرشاكــة مــع 

مؤسســات املجتمــع املــدين" املمــول مــن االتحــاد األورويب.

سلطنة عامن

ــا  ــة نظمته ــة"، دورة تدريبي ــات البلدي ــحات يف االنتخاب ــم املرتش ــني لدع ــدرات اإلعامي ــاء ق - "بن

ــة  ــرأة العربي ــز امل ــة، ومرك ــة االجتامعي ــع وزارة التنمي ــاون م ــة بالتع ــني العامني ــة الصحفي جمعي

للتدريــب والبحــوث »كوثــر« وبرنامــج الخليــج العــريب للتنميــة »أجفنــد« وذلــك خــالل الفــرتة مــن 

14 إىل 16 نوفمــر 2016 تهــدف إىل متكــني املشــاركني ومدهــم بعــدد مــن املعــارف املهنيــة والتدابــر 

القانونيــة وأخالقيــات املهنــة أثنــاء تغطيــة االنتخابــات. 
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مرص

ــب الســيدات  ــك« لتدري ــى قوت ــل »اثبت ــرأة قواف ــي للم ــس القوم - يف ديســمر 2016 نظــم املجل
ــدار يومــني  ــس القومــى للمــرأة عــى م ــد املجل ــث عق ــات بأســوان، حي ــات املحلي لخــوض انتخاب

مبحافظــة أســوان برنامجــاً تدريبيــاً لدعــم قــدرات املــرأة لخــوض االنتخابــات املحليــة تحــت عنــوان 

»اثبتــي قوتــك مــن حقــك ربــع مجلســك«، مبشــاركة 90 ســيدة مــن الــاليت يرغــن خــوض االنتخابات 

املحليــة املقبلــة وعضــوات الجمعيــات األهليــة والرائــدات الريفيــات.

- يف 8 أكتوبــر 2016 يف إطــار تأهيــل القاضيــات املريــات نفــذ املجلــس القومــي للمــرأة بالتعــاون 
ــني  ــم املتحــدة للمســاواة ب ــة األم ــوزارة العــدل وهيئ ــة ب ــي للدراســات القضائي ــز القوم ــع املرك م

الجنســني ومتكــني املــرأة أوىل الــدورات التأهيليــة يف إطــار "الربنامــج القومــي لتأهيــل القاضيــات 

املرصيــات"، والــذى يهــدف إىل دعــم وبنــاء املهــارات والقــدرات القاضيــات املريــات لتمكينهــن 

مــن الوصــول ملناصــب قياديــة بالقضــاء املــري وجميــع هيئاتــه، والتــي تســتمر ملــدة ثالثــة أيــام،  

وتســتهدف 66 قاضيــة مريــة. 
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آليات وطنية جديدة لتحقيق املساواة

تونس

يف مــارس 2016 صــادق مجلــس الــوزراء عــى إحــداث »مجلــس النظــراء للمســاواة وتكافــؤ الفــرص 

ــة املــرأة  ــني املــرأة والرجــل«، يكــون تحــت إرشاف رئيــس الحكومــة، ويســتهدف االرتقــاء مبكان ب

التونســية وتحقيــق العدالــة واملســاواة ومتثيــل الجنســني يف مختلــف املؤسســات واملجــاالت العامــة، 

واالنســجام مــع مقتضيــات الدســتور الــذي ينــص عــى حــّث مؤسســات الدولــة عــى تفعيــل مبــدأ 

التناصــف.

األردن

ــه الخطــة  ــذي تضمنت ــرأة ال ــة ملتابعــة محــور متكــني امل ــة وزاري ــم تشــكيل لجن ــو 2016 ت يف يولي

التنفيذيــة للحكومــة. ويهــدف محــور متكــني املــرأة إىل النهــوض بنســبة مشــاركة املــرأة يف مختلــف 

ــة  ــب عــى كاف ــا للتغل ــة ومتكينه ــرأة األردني ــه امل ــا حققت ــاء عــى م القطاعــات واالســتمرار يف البن

ــا. ــات التــي تقــف يف طريــق متيزهــا يف كافــة القطاعــات وتبؤهــا املناصــب العلي التحدي

البحرين

ــة  ــرص يف املحكم ــؤ الف ــة تكاف ــكيل لجن ــاء وتش ــأن إنش ــرار بش ــدار ق ــم اص ــر 2016 ت يف أكتوب

ــادئ  ــق مب ــة بتطبي ــر والخطــط ذات العالق ــط واملعاي ــة بوضــع الضواب ــوم اللجن الدســتورية، وتق

ــة  ــرص ومتابع ــؤ الف ــار تكاف ــرأة يف إط ــات امل ــل الحتياج ــاج الكام ــق اإلدم ــرص وتحقي ــؤ الف تكاف

ــدة مجــاالت ضمــن  ــرأة يف ع ــس األعــى للم ــع املجل ــم االستشــارات بالتنســيق م ــا وتقدي تطبيقه

التعيــني والتدريــب واالبتعــاث والرتقــي الوظيفــي لضــامن ومراعــاة احتياجــات املــرأة يف املحكمــة 

ــتورية. الدس

ليبيا

ــة  ــايس لحكوم ــس الرئ ــع املجل ــرأة( تتب ــني امل ــم ومتك ــدة دع ــاء )وح ــداد إلنش ــم اإلع ــا يت يف ليبي

االتفــاق الوطنــي يف ليبيــا وستســتهدف الوحــدة دعــم املــرأة يف املناصــب القياديــة ومواقــع صنــع 

ــة. ــة يف مؤسســات الدول ــع ومناصــب قيادي ــن الوصــول ملواق ــرأة م ــرار ومتكــني امل الق

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:

ــدة  ــرتاتيجية جدي ــداد اس ــات بإع ــتقلة لالنتخاب ــة املس ــوم الهيئ ــة، تق ــة األردني اململك
ــات. ــاركتها يف االنتخاب ــز مش ــرأة وتعزي ــني امل لتمك

ــس القومــي للمــرأة عــى وضــع اســرتاتيجية  ــة، يعمــل املجل ــة مــرص العربي جمهوري
قوميــة لتنميــة ومتكــني املــرأة املريــة، تحمــل عنــوان "اســرتاتيجية متكــني املــرأة املرصية 

2016-2030: نحــو وطــن خــايل مــن التمييــز وعــدم املســاواة"، تهــدف إىل تعزيــز وضــع 
ــى  ــة ع ــج تنموي ــات وبرام ــع سياس ــالل وض ــن خ ــع م ــة يف املجتم ــرأة املري ودور امل

املســتوى املركــزي والالمركــزي مبــا يتوافــق مــع أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030.

عى صعيد آخر،

ــة  ــاين دول ــك ث ــة للقــرار 1325 لتكــون بذل متكنــت فلســطني مــن وضــع خطــة تنفيذي

عربيــة تصيــغ هــذه الخطــة بعــد العــراق. وقامــت وزارة شــؤون املــرأة بإطــالق الخطــة 

الوطنيــة لتنفيــذ تطبيــق قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325  يف أغســطس 2016، وتســعى 

الخطــة لحاميــة النســاء الفلســطينيات مــن انتهــاكات االحتــالل، والعمــل عــى مســاءلته 

عــى الجرائــم التــي يرتكبهــا، كذلــك ضــامن مشــاركة املــرأة يف صنــع القــرار دون متييــز.

ويف املســار نفســه، قامــت جمهوريــة الســودان بوضــع مســودة الخطــة الوطنيــة للقــرار 

1325. وجــاري العمــل عــى صياغــة النســخة النهائيــة مــن الخطــة.





املرأة العربية واملشاركة االقتصادية

- املرأة العربية يف قطاع األعامل واملهن: إحصاءات عام 2016

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

ــر تلقــي الضــوء عــى حضــور املــرأة يف مجــال  نــرشت خــالل عــام 2016 عــدة إحصــاءات وتقاري

ــة. ــدول العربي العمــل يف ال

املغرب

كشــف تقريــر املــوارد البرشيــة، املرفــق مــع مــرشوع قانــون املــال لســنة 2017، لــوزارة االقتصــاد 

واملــال املغربيــة، عــن ارتفــاع نســبة العنــر النســايئ يف الوظائــف العموميــة، خــالل 2016، حيــث 

ــا، وبلغــت )38.6%(، مقابــل )36.78%(، خــالل 2015، و)33.8%(، خــالل  شــهدت تحســًنا ملحوظً

ســنة 2013. وتركــز وجــود النســاء يف ســت قطاعــات وزاريــة، بنســبة تصــل إىل أكــرث مــن )%90(

مــن مجمــوع النســاء املوظفــات املدنيــات، ويحتــل قطــاع الرتبيــة الوطنيــة مرتبــة الصــدارة، بنســبة 

تصــل إىل )57.85%(، تليــه وزارة الصحــة بـــ )12.76%(، ثــم وزارة الداخليــة بـــ )11.32%(، ثم وزارة 

العــدل والحريــات بنســبة )3.99%(، ثــم وزارة االقتصــاد واملــال بـــ )3.54%(، أمــا بقيــة القطاعــات 

ــاء  ــوع النس ــن مجم ــبة )10.6%(، م ــة نس ــا مجتمع ــات فيه ــبة املوظف ــاوز نس ــال تتج ــة، ف الوزاري

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 أكــرث مــن النصــف، 

وبلغــت خــالل 2016 نســبة )58.99%(، مقابــل )58.2%( خــالل عــام 2014، تليهــا وزارة العــدل، 

بنســبة )%45.05(.

سلطنة عامن

كشــفت إحصائيــات وزارة الخدمــة املدنيــة ورشطــة عــامن الســلطانية يف نهايــة ديســمر 2015 أن 

النســاء العامنيــات ميثلــن )38.7%( مــن إجــاميل عــدد النســاء العامــالت يف الســلطنة يف وحــدات 

الخدمــة املدنيــة والقطــاع الخــاص. وبلــغ عــدد النســاء العامــالت يف الســلطنة يف وحــدات الخدمــة 

ــة  ــا و301 عامني ــن 123 ألف ــن بينه ــة م ــرأة عامل ــا و286 ام ــاص 318 ألًف ــاع الخ ــة والقط املدني

ــة وافــدة. و194ألفــا و985 عامل
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البحرين

كشــفت إحصائيــة حديثــة للهيئــة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة ارتفــاع متوســط رواتــب النســاء 

األساســية عــى الرجــال يف الفئــة العمريــة بــني 20 إىل 59 ســنة يف القطــاع العــام بنســب تراوحــت 

ــني )3.8%( إىل )%8(. ب

ــكيل  ــة تش ــه متابع ــى حرص ــة ع ــرأة باململك ــى للم ــس األع ــد املجل ــة أك ــى اإلحصائي ــا ع وتعلق

ــى  ــل ع ــي تعم ــاص، الت ــام والخ ــني الع ــات القطاع ــف جه ــرص يف مختل ــؤ ف ــان تكاف ــل لج وتفعي

مراجعــة ومتابعــة حســن تطبيــق سياســات وأنظمــة املوظفــني بشــكل متكافــئ، ومــن بــني 

ــا رقــم )77( لســنة 2013  ــوزراء اتخــذ قــرارا نوعي ــا الوظيفيــة. وأن مجلــس ال ذلــك املنافــع واملزاي

ــني الخاضعــني  ــط اســتحقاقها للموظف ــة وضواب ــا الوظيفي ــب واملزاي ــد الروات ــامد الئحــة تحدي باعت

لقانــون الخدمــة املدنيــة فيــام يخــص بتعديــل سياســة العــالوة االجتامعيــة مبنحهــا بالفئــة الثانيــة 

للموظفــات املتزوجــات أســوة باملوظفــني املتزوجــني، مبــا يضمــن املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف 

ــزواج. ــد ال العــالوة عن

اإلمارات

- أوضــح تقريــر صــادر عــن قطــاع التســجيل والرتخيــص التجــاري يف دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــديب 

أن هنــاك 55855 ســيدة ســجلت أعــامالً تجاريــة متنوعــة يف ديب خــالل النصــف األول مــن عــام 2016.

وأوضــح التقريــر وجــود تشــابه كبــر بــني النســاء والرجــال مــن رواد األعــامل مــن حيــث املراحــل 

العمريــة ومســتويات الطمــوح  والخــرة باألســواق الدوليــة، إال أن عــادة مــا تختــار النســاء نوعيــة 

معينــة مــن املرشوعــات، حيــث ترتكــز األعــامل التجاريــة النســائية بشــكل رئيــي عــى األنشــطة 

الشــخصية واملوجهــة للمســتهلك، مثــل تجــارة املالبــس الجاهــزة والعطــور ومســتحرضات التجميــل 

ــة إىل  ــائية، باإلضاف ــون النس ــب، والصال ــي والحقائ ــارة الح ــة، وتج ــوجات واألقمش ــارة املنس وتج

مشــاغل الخياطــة وتجــارة التحــف الفنيــة، وغرهــا.

ــطة  ــبة وأنش ــل املحاس ــامل مث ــات األع ــطة خدم ــن أنش ــبياً ع ــاد نس ــاء االبتع ــل النس ــام تفض بين

اإلنتــاج التكنولوجــي البســيط. وأكــدت الدراســة أن عــدد الســيدات ممــن ميتلكــن رخصــاً تجاريــة 

فعالــة بشــكل فــردي أو كأحــد الــرشكاء 447266 ســيدة، مــام ميثــل )11.3%( مــن إجــاميل أصحــاب 

رخــص األعــامل املســجلة يف ديب والبالــغ عددهــم 3949500 ألــف مســتثمر ومســتثمرة كــام يف 30 

أبريــل 2016.
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ــال” بعنــوان »املــرأة الخليجيــة -  رائــدات األعــامل يف  - أظهــر  تقريــر أعدتــه رشكــة “ماســة كابيت

االقتصــاد الجديــد« أن قيمــة أصــول الــرشكات الصغــرة واملتوســطة التــي تديرهــا ســيدات األعــامل 

يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي بلغــت 385 مليــار دوالر. 

ــاون  ــس التع ــة داخــل دول مجل ــوى العامل ــرأة يف الق ــر إىل تحســن مشــاركة امل ــار التقري ــام أش ك

ــة يف عــام 2015 بنســبة تصــل إىل )32%( مــع منــو  ــة الفاعل لتصــل إىل )32%( مــن القــوى العامل

املعــدل الســنوي املركــب بـــ )6.8%( خــالل العقــد األخــر. وأشــار كذلــك إىل ارتفــاع نســبة ســيدات 

ــة مــن )4%( إىل )10%( خــالل الفــرتة مــن 2011 إىل 2014. ــدات األعــامل يف املنطق ورائ

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 تقــرتب مــن )100%( بــني اإلنــاث الــاليت 

تــرتاوح أعامرهــن بــني 15–24 ســنة، ونحــو )90%( يف املتوســط بــني اإلنــاث الراشــدات الــاليت تــرتاوح 

أعامرهــن بــني 25 و64 ســنة.
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األردن

- يف  ينايــر  2016 تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بــني املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة 

ــاون  ــة للتع ــذه املؤسســة األملاني ــج تنف ــا، وهــو برنام ــرأة اقتصاديًّ ــني امل ــج اإلقليمــي لتمك والرنام

الــدويل بهــدف تأســيس التعــاون املشــرتك للتدريــب عــى تنفيــذ منهجيــة مشــاريع "سالســل القيمــة 

املراعيــة للنــوع االجتامعــي”.

ــاء  ــد والزرق ــرأة يف ارب ــني امل ــي ومتك ــك املجتمع ــرشوع التامس ــالق م ــم إط ــر 2016  ت - يف  فراي

ــة،  ــة الياباني ــن الحكوم ــل م ــرأة وبتموي ــم املتحــدة للم ــة األم ــع هيئ ــك بالتشــارك م ــاألردن وذل ب

ــات. ــاء والفتي ــد النس ــز ض ــى التميي ــاء ع ــرشوع إيل القض ــدف امل ويه

- يف مــارس  2016تــم إطــالق املرحلــة الثانيــة مــن برنامــج التمكــني االقتصــادي للســيدات صاحبــات 

املشــاريع الصغــرة والــذي تنفــذه تجمــع لجــان املــرأة األردنيــة بدعــم مــن مؤسســة الــرشق األدىن 

ــت  ــى تضمن ــرشوع الت ــن امل ــة األويل م ــاهمت املرحل ــد س ــن".  ق ــت فاونديش ــة "نرإيس األمركي

ــا، واالعتــامد  العديــد مــن املحــارضات والــدورات وورش العمــل يف متكــني املــرأة األردنيــة اقتصاديًّ

عــى ذاتهــا وتحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا، األمــر الــذي انعكــس عــى قدرتهــا عــى املشــاركة يف 

التنميــة الشــمولية واملســتدامة.

- يف 24  أغســطس 2016 أطلقــت وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة مــرشوع متكــني املــرأة 

ــق مــرشوع متكــني املــرأة  ــا بالتعــاون مــع منظمــة النجــدة الشــعبية. وقــد انطل النازحــة اقتصاديًّ

ــة النجــدة  ــي ومنظم ــب املهن ــرة التدري ــني دائ ــاون املشــرتك ب ــا بالتنســيق والتع النازحــة اقتصاديًّ

الشــعبية، وشــمل مناطــق االعظميــة واىب غريــب والنهــروان، فضــالً عــن محافظــة األنبــار، ضمــن 

ــاون  ــا. وتتع ــة له ــة التابع ــز التدريبي ــوزارة يف املراك ــذه ال ــذي تنف ــة ال ــارات الحياتي ــرشوع امله م

الــوزارة مــع منظــامت املجتمــع املــدين مــن أجــل اقامــة الــدورات التوعويــة والتثقيفيــة، وتوفــر 

ــة. ــألرس النازح ــة ل ــة االجتامعي ــة والحامي اإلعان

ــة"،  ــرأة القيادي ــوان "امل ــًدا بعن ــا جدي ــة مرشوًع ــرأة األردني ــاد امل ــق اتح ــو 2016 أطل - يف 31 يولي

لتمكــني الســيدات األردنيــات والســوريات يف املحافظــة، بدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة لشــؤون 

املــرأة. ويتضمــن املــرشوع العديــد مــن الــدورات التدريبيــة الخاصــة بالســيدات األردنيــات 

ــة املتخصصــة  ــدورات التدريبي ــد، حيــث تشــتمل ال والســوريات املتواجــدات داخــل محافظــة إرب

عــى دورات خياطــة وتجميــل وعمــل اإلكسســوار وصناعــة الصابــون وشــك الخــرز، إضافــة إىل دورة 

ــة. متخصصــة يف محــو األمي
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- برنامــج بنــاء القــدرات القياديــة للمــرأة العاملــة يف القطــاع العــام، يُنفــذ عــى مراحــل، تنفــذه 

وزارة تطويــر القطــاع العــام بالتعــاون مــع برنامــج تكامــل املمــّول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 

الدوليــة. ويســتهدف تدريــب 180 موظفــة مــن القطــاع العــام يف برنامــج بنــاء القــدرات القياديــة.

- “املؤمتــر الوطنــي لكســب التأييــد حــول تطبيــق املوازنــة املســتجيبة للنــوع االجتامعــي”، أقيــم 

يف نوفمــر 2016 ونظمتــه وحــدة حقــوق اإلنســان يف رئاســة الــوزراء بالتعــاون مــع مركــز الحيــاة 

للمجتمــع املــدين )راصــد( وشــاركت بــه 100 ســيدة مــن الناشــطات وأعضــاء املجالــس البلديــة مــن 

جميــع محافظــات اململكــة. وتنــاول جهــود الحكومــة املســتمرة وماقامــت بــه يف مجــال املوازنــات 

املســتجيبة للنــوع االجتامعــي.

اإلمارات

- يف مــارس 2016 أطلــق مجلــس ســيدات أعــامل الشــارقة أكادمييــة "بــادري" االفرتاضيــة لتنميــة 

مشــاريع املــرأة وهــي األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى املنطقــة وتهــدف إىل توفــر منصــة تدريبيــة 

ــل  ــب والتأهي ــارات الحصــول عــى التدري ــة اإلم ــارة الشــارقة ودول ــح للســيدات يف إم شــبكية تتي

املجــاين الــالزم لدخــول عــامل ريــادة األعــامل وفــق أســس علميــة ومنهجيــة ووســائل عريــة.

- تــم إعــداد برنامــج رشاكــة بــني معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا )الجامعــة البحثيــة املســتقلة 

ــى  ــتدامة( و"ملتق ــة املس ــة والتنمي ــة املتقدم ــات الطاق ــى تقني ــز ع ــي ترك ــا الت ــات العلي للدراس

الســيدات لالســتدامة والطاقــة املتجــددة " WiSER " إلعــداد قيــادات نســائية يف مجــال االســتدامة، 

ويهــدف هــذا الرنامــج إىل دعــم الشــابات املوهوبــات ومســاعدتهن عــى تحقيــق أحالمهــن بــأن 

يصبحــن قياديــات فاعــالت.

ــة  ــوادر البرشي ــز الك ــة لتحفي ــادرة نوعي ــي مب ــواء" وه ــة ح ــكيل "لجن ــم تش ــر 2016 ت - يف يناي

ــرًا  ــًكا مؤث ــد مــن اإلنجــازات باعتبارهــا رشي ــز املهنــي لتحقيــق املزي ــة التمي النســائية عــى مواصل

ــة حــواء" حــول إيجــاد إطــار  ــة املســتدامة التــي تنتهجهــا اإلمــارة. وتعمــل "لجن يف مســرة التنمي

مرجعــي نســايئ ومنصــة تفاعليــة لتعزيــز التواصــل والتفاعــل اإليجــايب بــني املوظفــات فضــالً عــن 

مناقشــة القضايــا املؤثــرة عــى التطــور الشــخيص واملهنــي مــع توفــر أقــى درجــات الخصوصيــة 

ــامء املؤســي. ــوالء واالنت واالســتقاللية والراحــة مبــا يحقــق الرضــا الوظيفــي وال

ــمي،  ــد القاس ــت محم ــر بن ــيخة جواه ــارقة، الش ــم الش ــة حاك ــت قرين ــبتمر2016، أطلق - يف س

رئيســة مؤسســة "منــاء" لالرتقــاء باملــرأة، "صنــدوق منــاء" الــدويل للمــرأة، املخصــص لتوفــر املــوارد 

املاليــة والبرشيــة الرضوريــة لالرتقــاء باملــرأة ومكانتهــا حــول العــامل، ولتعزيــز الرامــج واملبــادرات 

املعنيــة بتمكــني املــرأة يف املجــاالت االقتصاديــة واملهنيــة، وتنميــة قدراتهــا يف التنميــة املجتمعيــة، 

واالســتثامر فيهــا.



28

ــي  ــامل أبوظب ــيدات أع ــس س ــني مجل ــم ب ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ــي ت ــو2016 بأبوظب - يف  يوني

وجامعــة زايــد وذلــك يف مقــر الجامعــة بأبوظبــي. وذلــك يف إطــار تعزيــز الرشاكــة وتبــادل الخــرات 

بــني الجانبــني يف املجالــني االقتصــادي واألكادميــي فيــام يتعلــق بتبــادل الخــرات واملعلومــات وتعزيز 

ــة إىل جانــب توفــر الرامــج  ــة املجتمــع وأنشــطتها االقتصادي قــدرة املــرأة عــى املشــاركة يف تنمي

الداعمــة لرفــع درجــة األداء وتقديــم خدمــات عــى مســتوى عــاٍل للمــرأة وتنميــة قدراتهــا.

يف البحرين

ــم آل  ــت إبراهي ــرة ســبيكة بن ــي األم ــة الســمو املل ــارس إطــالق محفظــة صاحب - شــهد شــهر م

ــة للنشــاط التجــاري  ــرأة البحريني ــة امل ــة لتنمي ــون دوالر )املحفظــة املالي ــة 100 ملي ــة بقيم خليف

ــطة  ــرة واملتوس ــاريع الصغ ــرأة يف املش ــاري للم ــاط التج ــم النش ــص لدع ــي تخص ــادات"( والت "ري

ــة. ــن للتنمي ــك البحري ــن متكــني وإدارة بن ــم م بدع

يف تونس

- يف يونيــو 2016 تــم توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــني وزارة الدولــة واملجلــس الــدويل للنســاء صاحبــات 

املشــاريع وتعتــر هــذه االتفاقيــة يف إطــار دفــع الرشاكــة الفاعلــة مــع الجمعيــات يف مجــال املرافقــة 

الفنيــة للراغبــات يف بعــث املؤسســات الصغــرى واملتوســطة.

- يف يونيــو 2016 قــام مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب والبحوث )كوثــر(، بالتعاون مع الوكالــة اإليطالية 

للتعــاون والتنميــة،  بإطــالق منّصــة الكرتونيــة تفاعليــة حــول املــرأة الريفيــة »املــرأة الريفيــة« تنــدرج 

يف إطــار مــرشوع تعزيــز إدمــاج النــوع االجتامعــي يف التنميــة الريفيــة واملســتدامة واألمــن الغــذايئ، 

GE.MAI.SA. واملنصــة برنامــج إلنتــاج املعرفــة والبيانــات واألدوات والبحــوث واإلجــراءات الرائــدة 

لفائــدة املــرأة الريفيــة.

- يف 14 أكتوبــر 2016 بتونــس، تــم االحتفــال باليــوم العاملــي للمــرأة الريفيــة تحــت شــعار "مــن أجــل 

ضــامن العمــل الائــق والتغطيــة االجتامعيــة للنســاء يف املناطــق الريفيــة”، حيــث إن النســاء ميثلن يف 

املناطــق الريفيــة )32.4%( مــن مجمــل النســاء يف تونــس و)50.4%( مــن الســكان يف الوســط الريفــي.

- قامــت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة، بتنفيــذ عــدة أنشــطة منهــا بروتوكــول ينظــم نقــل العــامل 

والعامــالت يف القطــاع الفالحــي، وإقامــة حفــل تقديــم الجائــزة الوطنيــة ألفضــل برنامج أو مــرشوع أو 

مبــادرة جهويــة للنهــوض باملــرأة الريفيــة بعنــوان ســنة 2015. وتقــدم هــذه الجائــزة وقيمتهــا عــرشة 

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 تحســني أوضــاع النســاء يف 

ــق الريفية.  املناط
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- نظمــت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحدة للمســاواة بني الجنســني 

ــا لحقــوق اإلنســان  يومــي 19 و20 أكتوبــر 2016 نــدوة وطنيــة  ومتكــني النســاء واملفوضيــة العلي

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 أّن )10.5%( فقــط مــن النســاء املســتجوبات منخرطــات بالصنــدوق الوطنــي 

للضــامن االجتامعــي، و)48.9%( منهــّن يعملــن دون عقــد وينشــطن يف االقتصــاد غــر املهيــكل. كــام 

تعتــر )81.1%( مــن املســتجوبات أنهــن يعملــن يف ظــروف شــاقة وال تســتجيب لــرشوط العمــل 

الالئــق، و)35.5%( منهــّن معرّضــات ملخاطــر حــوادث الشــغل ولظــروف التنقــل الصعبــة. وأوصــت 

النــدوة بــرضورة مراجعــة قانــون الضــامن االجتامعــي الــذي ينــص عــى اشــرتاط 45 يــوم عمــل يف 

كل ثالثيــة عــى األقــل للتمتــع بالتغطيــة االجتامعيــة لــي يتــالءم مــع واقــع العمــل للناشــطات يف 

الوســط الريفــي والــذي قدرتــه املســتجوبات بـــــ35 يــوم عمــل كل ثالثيــة.

سلطنة عامن

- أطلـــــق البنـــــك الوطنـــــي العـــــامين يف فبــرايــــر 2016 مبـــــادرة رائــــدة تحمــــل عنــــوان: 

“Women@NBO”، تهــدف إىل متكــني املــرأة يف محيــط العمــل وإعــداد مجموعــة مــن قائــدات 

البنــك يف املســتقبل، وأيضــاً املبــادرة إىل تشــجيع، وتحفيــز، وتدريــب وتوجيــه املوظفــات يف البنــك 

ــه  ــر موظفات ــك بتطوي ــزام البن ــى الت ــادرة ع ــذه املب ــد ه ــنة. وتؤك ــام الس ــة أي ــكل دوري طيل بش

ــك. ــا يف البن ــن لشــغل مناصــب علي ــؤات وترقيته الكف

فلسطني

ــة  ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــطينية للتنمي ــة الفلس ــرأة العامل ــة امل ــت جمعي ــر2016، أطلق - يف يناي
أوكســفام كوبيــك الكنديــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزه، مرشوعــا بعنــوان: "التمكــني االقتصــادي 
ــة. وأيت هــذا  ــات واملجموعــات االقتصادي للنســاء" يهــدف إىل دعــم النســاء والشــابات يف التعاوني
املــرشوع للمســاهمة يف دعــم التمكــني 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 2016 بــرام اللــه، اتفاقيــة حــول إدمــاج املــرأة 
ــراز دور املــرأة  ــة إىل تعميــق وإب الريفيــة وتنميــة قدراتهــا يف القطــاع الزراعــي. وهدفــت االتفاقي
ــادي،  ــي واالقتص ــاع الزراع ــا يف القط ــني أوضاعه ــة إىل تحس ــات، إضاف ــة القطاع ــطينية بكاف الفلس
وزيــادة معــدالت مشــاركتها يف تنميــة املجتمــع املحــي. باإلضافــة إىل متكــني املــرأة اقتصاديــا، خاصــة 

املــرأة الريفيــة، ورفــع مســتوى معيشــتها، إضافــة إىل رفــع دخلهــا وتعزيــز دورهــا يف املجتمــع.
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مرص

ــن  ــدد م ــرأة يف ع ــي للم ــس القوم ــا املجل ــة نظمه ــامل"،  دورات تدريبي ــادة األع ــرأة وري - "امل

ــالت يف  ــرة، والعام ــات صغ ــة مرشوع ــات ىف إقام ــيدات الراغب ــتهدفت الس ــر اس ــات م محافظ

املصانــع، بهــدف اكســاب املشــاركات مهــارات إقامــة املرشوعــات الخاصــة بهــّن، ومهــارات تســويق 

منتجاتهــّن وإعــداد دراســات الجــدوى الخاصــة باملرشوعــات عــالوة عــى مهــارات القيــادة والقــدرة 

عــى التواصــل.

- يف أول نوفمــر 2016 تــم إقــرار “قانــون الخدمــة املدنيــة”، ويتضمــن القانــون إجــازة وضــع مدتهــا 

أربــع  أشــهر بــدالً مــن ثالثــة أشــهر.

اليمن

- يف  نوفمــر 2016 دشــنت جمعيــة املــرأة االقتصاديــة مبحافظــة ذمــار باليمــن “مــرشوع تشــجيع 

االشــتامل املــايل للنســاء يف ذمــار”، مســتهدفة 180 امــرأة يف أربعــة مجــاالت مهنيــة وحرفيــة عــى 

مــدى 51 يومــا.

هــذا املــرشوع الــذي تنفــذه الجمعيــة بتمويــل مــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل يســتهدف 

120 امــرأة يف أربعــة مجــاالت حرفيــة هــي النقــش والتطريــز والكوافــر والتجميــل، باإلضافــة إىل 

تدريــب وتأهيــل 60 امــرأة ضمــن املــرشوع يف مجــايل إدارة املشــاريع والتســويق.

ــة  ــرأة املهمش ــم امل ــجيع دع ــاء وتش ــدى النس ــة ل ــدرات املهني ــز الق ــرشوع إيل تعزي ــدف امل ويه

ــادي. ــا االقتص ــني وضعه ــايل لتحس ــتامل امل ــال االش ــرة يف مج والفق

السودان

- يف مــارس 2016 تــم افتتــاح برنامــج تدريــب املــرأة الريفيــة بقاعــة رئاســة الرشطــة بالواليــة تحــت 

شــعار )دور املــرأة يف تحريــك املجتمعــات( والــذي تنفــذه مؤسســة ظــالل للتدريــب واالستشــارات 

،ايل ان الرنامــج يغطــي )50%( مــن قيــادات املــرأة الريفيــة مبحليــات الواليــة التســع ويهــدف لبنــاء 

ــة الظــروف املعيشــية وتحســني دخــل األرسة عــر  قدراتهــن حتــي يســهمن اســهاًما فاعــالً يف ترقي

برامــج التدريــب الزراعــي واملشــاريع الزراعيــة املــدرة للدخــل وتربيــة املاشــية واألعــامل اليدويــة 

بجانــب الرعايــة الصحيــة األوليــة ومكافحــة العــادات الضــارة والتصنيــع الغــذايئ.
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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 ثــالث دول عربيــة يف عــام 2016 قوانــني متكاملــة للعنــف ضــد املــرأة، لتضــاف هــذه 

ــة إىل  ــون. باإلضاف ــذا القان ــدار ه ــل إص ــتطاعت بالفع ــي اس ــة الت ــدول العربي ــة ال ــدول إىل قامئ ال

الــدول التــي تعمــل حاليــا عــى صياغــة هــذا القانــون بشــكل نهــايئ.

ــرأة  ــف ضــد امل ــون ملناهضــة العن ــرار قان ــة التونســية إىل اق ــت الجمهوري ــد توصل فق

حيــث تــم يف  يوليــو 2016 املصادقــة عــى مــرشوع القانــون األســايس املتعلّــق بالقضــاء 

عــىل العنــف ضــّد املــرأة. ويهــدف قانــون القضــاء عــى العنــف ضــّد املــرأة إىل وضــع 

التدابــر الكفيلــة بالقضــاء عــى كل أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مــن 

اجــل تحقيــق املســاواة واحــرتام الكرامــة اإلنســانية.

ــة  ــق مبحارب ــون تاريخــي يتعل ــو 2016، صــادق الرملــان عــى قان ويف املغــرب، يف يولي

العنــف ضــد النســاء. ونــص القانــون عــى تحديــد مفهــوم العنــف ومختلــف أشــكاله 

ــيق  ــات للتنس ــذا آلي ــف وك ــا العن ــال ضحاي ــاء واألطف ــل بالنس ــة للتكف ــداث آلي وإح

ــم بعــض  ــم وتجري ــف ضــد النســاء وحاميته ــة العن ــال مناهض ــني يف مج ــني املتدخل ب

ــي كرســها  ــوق الت ــرضر. ويســتحرض املــرشوع الحق ــا يلحــق ال ــال باعتبارهــا عنف األفع

دســتور 2011 والــذي نــص عــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، ورضورة متتــع 

كل مــن املــرأة والرجــل عــى قــدم املســاواة بالحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية 

ــة. ــة والبيئي ــة والثقافي ــة واالجتامعي واالقتصادي

ويف موريتانيــا، ومبناســبة االحتفــال بذكــرى اليــوم العاملــي للمــرأة يف 8 مــارس صادقــت  

ــف أشــكال  ــة مختل ــق مبحارب ــون إطــار يتعل ــة عــى مــرشوع قان ــة املوريتاني الحكوم

ــوال  ــة األح ــة مدون ــى مراجع ــا ع ــة عزمه ــت الحكوم ــام أعلن ــرأة، ك ــد امل ــف ض العن

ــة املجتمــع. ــة عــى بني الشــخصية لتتناســب مــع التغــرات الطارئ

كذلــك ففــي مــرص، شــهد شــهر نوفمــر 2016 طــرح مــرشوع قانــون "حاميــة املــرأة 

ــس القومــي للمــرأة للحــوار املجتمعــي. كــام وافــق  ــذى أعــده املجل مــن العنــف" ال
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ــون  ــرشوع قان ــى م ــة ع ــة نهائي ــطس 2016  بصف ــري  يف أغس ــواب امل ــس الن مجل

بشــأن تغليــظ العقوبــة عــىل مــن يقــوم بختــان اإلنــاث، وذلــك بالســجن مــدة ال تقــل 

عــن 5 ســنوات وال تتجــاوز 7 ســنوات. كــام يعاقــب القانــون مــن يقــدم االنثــى للختــان 

ــة يف  ــت العقوب ــالث ســنوات. وكان ــد عــن ث ــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزي بالحب

ــة أشــهر وال  ــان مــدة ال تقــل عــن ثالث ــم هــي حبــس مــن يقــوم بالخت ــون القائ القان

ــه.  ــه، وال تتجــاوز 5 آالف جني تتجــاوز ســنتني أو بغرامــة ال تقــل عــن ألــف جني

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

دولة فلسطني          جمهورية مرص العربية

جمهورية العراق          الجمهورية اليمنية

الدول العربية التي لديها قوانني مستقلة خاصة مبناهضة العنف ضد املرأة

قانون الحامية من العنف األرسي )2008(اململكة األردنية الهاشمية: 

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

قانون الحامية من العنف األرسي )2015(مملكة البحرين:

مرشوع قانون أسايس يتعلّق بالقضاء عىل العنف ضّد املرأة )2016(الجمهورية التونسية:

مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء )2016(اململكة املغربية:

قانون مناهضة العنف االرسي )2011(إقليم كوردستان- العراق:

مرشوع القانون اإلطاري املتعلق بالعنف ضد النوع )2016(موريتانيا:
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الــدول العربيــة التــي أدخلــت تعديــات أساســية يف بنيتهــا الترشيعيــة تخــص قضيــة العنــف ضــد 

املرأة

الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

وافــق الرملــان الجزائــري يف ديســمر 2015 عــى تعديــالت يف قانــون العقوبــات مــن شــأنها تشــديد 

العقوبــة عــى الرجــل الــذي ميــارس العنــف الجســدي واملعنــوي ضــد املــرأة. 

جمهورية مرص العربية

ــة  ــان بقضي ــني تتعلق ــة مادت ــات املــرى بإضاف ــون العقوب ــل قان ــو 2014 إجــراء تعدي ــم يف يوني ت

ــي.   التحــرش الجن

اسرتاتيجيات مناهضة العنف ضد املرأة يف الدول األعضاء مبنظمة املرأة العربية

تونس
االســرتاتيجية الوطنيــة ملقاومــة جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة عــرب مختلــف 

مراحــل الحيــاة

االسرتاتيجية الوطنية لحامية املرأة من العنف األرسي )نوفمرب 2015( البحرين

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

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

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

االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة )مايو 2015(مرص

االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساءاملغرب

* لالطــالع عــى النصــوص الكاملــة لهــذه االســرتاتيجيات والقوانــني والتعديــالت الترشيعيــة انظــر املوقــع االلكــرتوين ملنظمــة 

http://www.arabwomenorg.org/Landing.aspx?ID=1 :املــرأة العربيــة
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برامج ومشروعات يف جمال األمن والسالم ومناهضة العنف 

- يف مايــو 2016 قــام املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة يف هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بإطــالق 

سلســلة مــن ســتة أفــالم وثائقيــة بعنــوان »نحــن هنا«، تشــّدد عى عمــل النســاء يف املجال الســيايس 

واالجتامعــي، ويف بنــاء الســالم وحــل النزاعــات يف الــدول التــي تشــهد نزاعــات يف منطقــة الــدول 

ــا  ــدم فيه ــة تحت ــدان عربي ــن خمســة بل ــة الســتة ناشــطات م ــالم الوثائقي ــت األف ــة. وتناول العربي

ــات  ــا املــرأة تحدي ــا، حيــث تواجــه فيه النزاعــات هــي: العــراق واليمــن وفلســطني وســوريا وليبي

كبــرة تزيــد مــن حجــم معاناتهــا، وبالتــايل تــزداد فــرص حرمانهــا مــن التعليــم وتعرضهــا للعنــف 

ــم  ــة األم ــج هيئ ــن برنام ــزًءا م ــا« ج ــن هن ــة »نح ــالم الوثائقي ــكل األف ــاء. وتش ــد واالقص والتهدي

املتحــدة للمــرأة املمتــّد عــى أربــع ســنوات تحــت اســم »املواطنــة، والقيــادة واملشــاركة: مســارات 

جديــدة للمــرأة العربيــة«.

األردن

- يف ســبتمر2016 افتتــح يف منطقــة االرشفيــة بعــامن، مركــز متكــني املــرأة التابــع التحــاد جمعيــات 

الشــابات املســيحية يف األردن، وتــم انشــاؤه بدعــم مــن الســفارة االســرتالية بعــامن ضمــن برنامــج 

الدعــم املبــارش.  وينفــذ املركــز مجموعــة مــن الرامــج تشــمل ورشــات عمــل للدعــم النفــي وبنــاء 

ــرى  ــة وأخ ــة إىل دورات تدريبي ــف األرسي، باإلضاف ــي والعن ــط النف ــول الضغ ــرى ح ــالم، وأخ الس

لبنــاء القــدرات والتمكــني االقتصــادي للمــرأة.

- "النــوع االجتامعــي ونبــذ العنــف"، ورشــة تدريبيــة نظمتهــا جمعيــة النســاء العربيــات بالتعــاون 

ــا  ــاركت به ــطس 2016، ش ــة يف أغس ــاز األخباري ــة انج ــب وكال ــز تدري ــد يف مرك ــة اكت ــع منظم م

ــادة  ــع وزي ــول رف ــة ح ــورت الورش ــدين، ومتح ــع امل ــات املجتم ــات ومؤسس ــن الجمعي ــالت ع ممث

ــات والنســاء. الوعــي حــول العنــف ضــد الفتي

ــا  ــة نظمه ــل تدريبي ــي"، ورشــة عم ــوع االجتامع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــة النســاء م -"حامي

املركــز الوطنــي لحقــوق االنســان بــاألردن يف 20 نوفمــر 2016 يف مقــر جمعيــة أهــل الجبــل للتنمية 

ــل  ــذي ينفــذه املركــز بتموي ــة )2( ال ــة باملفــرق. وتضمنــت الورشــة أنشــطة مــرشوع حامي البرشي
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ــة الناظمــة لحقــوق املــرأة  مــن منظمــة كــر العامليــة يف األردن. وتناولــت الورشــة املعايــر الدولي

وحاميتهــا إىل جانــب القوانــني الوطنيــة ودور مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات الحكوميــة يف 

حاميــة املــرأة مــن العنــف.

اإلمارات

ــة النســاء واألطفــال وفنــدق "جــي 5 رمــال للشــقق  - يف أبريــل 2016 وقعــت مؤسســة ديب لرعاي

الفندقيــة"، 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 

خــالل 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. 

كــام نصــت عــى تنظيــم الفنــدق لعــدد مــن الفعاليــات الخريــة لتمويــل بعــض مشــاريع املؤسســة 

بجانــب عقــد عــدد مــن الــورش التدريبيــة للعاملــني يف املؤسســة فيــام يتعلــق بخدمــات اإلســكان 

والضيافــة إضافــة إىل االتفــاق بشــكل مبــديئ عــى تخصيــص جــزء مــن مبيعــات الفنــادق لصالــح 

دعــم ضحايــا العنــف يف املؤسســة.

تونس

- يف نوفمــر 2016، عقــدت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة بالرشاكــة مــع منظمــة اليونســف ورشــة 

ــال  ــف املوجــه ضــد األطف ــن ظاهــرة العن ــة م ــة للوقاي ــم الخطــة االتصالي عمــل خصصــت لتقدي

داخــل األرسة.  كــام هدفــت الورشــة إىل مزيــد التعريــف مبــرشوع القانــون األســايس للقضــاء عــى 

العنــف ضــد املــرأة وحشــد الدعــم حولــه، إضافــة إىل التعريــف باملعايــر الدوليــة واملبادئ األساســية 

للتعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف. 

ــم مــرشوع  ــة لتقدي ــس، يف 22 ديســمر 2016 ورش ــة بتون ــرأة واألرسة والطفول - نظمــت وزارة امل

ــف"،   ــا العن ــد بالنســاء ضحاي ــات للتعه ــددة القطاع ــات متع منوذجــي مشــرتك حــول "وضــع آلي

حيــث وقعــت خمــس وزارات هــي: وزارة الداخليــة ووزارة العــدل ووزارة الصحــة ووزارة الشــؤون 

ــا العنــف كل حســب نطاقــه. وتحمــل  ــة النســاء ضحاي االجتامعيــة ووزارة املــرأة، تعهــدات لحامي

وثيقــة التعهــد عنــوان )مســار التعهــد: املجــاالت واآلليــات لتأســيس عمــل مشــرتك يف مجــال مقاومة 

ــا  ــد بالنســاء ضحاي ــال التعه ــة يف مج ــوالت قطاعي ــك يف بروتوك ــل ذل ــرأة(. ويتمث ــف ضــد امل العن

ــن،  ــات ووقايته ــة النســاء املعنف ــة مشــرتكة لحامي ــة عام ــادئ ســلوكية ومهني ــن مب ــف تتضم العن

ــة  ــم إعــداد مــرشوع اتفاقي ــك ت ــة املســتهدفة. كذل ــني يف عالقتهــم بالفئ تشــكل التزامــات املتدخل

إطاريــة مشــرتكة 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 نــرشه فيــام بعــد بالرائــد الرســمي.

مرص

-خــالل املؤمتــر الــوزاري األول "املــرأة وتحقيــق األمــن والســام يف املنطقــة العربيــة" الــذي عقــد 
يف 5 ســبتمر 2016، أطلــق املجلــس القومــي للمــرأة مبــادرة إنســانية ملنــارصة ومســاندة األطفــال 
والالجئــات الســوريات، وذلــك بحســاب كل دوالر تــم انفاقــه خــالل املؤمتــر، وتوجيــه مــا يطابــق 

تلــك األمــوال إىل األطفــال والالجئــات الســوريات.

- يف ينايــر 2016 نظــم مكتــب الشــكاوى التابــع للمجلــس القومــي للمــرأة مبــر مجموعــه دورات 
ــات  ــني باملديري ــة والعامل ــات األهلي ــات والجمعي ــدات الريفي ــب الرائ ــة باملحافظــات لتدري تدريبي
ــد  ــف ض ــة العن ــخصية ومناهض ــوال الش ــايل األح ــوين مبج ــي القان ــع الوع ــتهدف رف ــة. اس املختلف
املــرأة، بالتعــاون مــع الوكالــة األســبانية للتعــاون الــدويل، وذلــك بفــروع املجلــس القومــي للمــرأة 
مبحافظــات الســويس واالســامعيلية. كــام اســتهدف التدريــب التوعيــة باإلجــراءات التــي يقــوم بهــا 
مكتــب الشــكاوى لدعــم املــرأة قانونيــاً ىف حــال تعرضهــا للعنــف وجهــود املجلــس ملكافحــة العنــف 

ضــد املــرأة، هــذا ويحــارض ىف التدريــب مجموعــه مــن محامــى املكتــب .

ــايئ  ــدة اإلمن ــم املتح ــج االم ــدل، وبرنام ــع وزارة الع ــاون م ــرأة بالتع ــي للم ــس القوم ــم املجل - نظ
ــة  ــرأة للتوعي ــد امل ــف ض ــة العن ــال مكافح ــاة يف مج ــات والقض ــة للقاضي UNDP دورات تدريبي
ــة  ــى النواحــي االجتامعي ــا ع ــدى تأثره ــا، وم ــل معه ــة التعام ــرأة وكيفي ــف ضــد امل ــا العن بقضاي

ــة. ــة للدول واالقتصادي

- تــم افتتــاح وحــدة مكافحــة التحــرش مبركــز دراســات وبحــوث حقــوق اإلنســان بجامعــة أســيوط، 
وتعتــر بذلــك جامعــة أســيوط ثــاين جامعــة مريــة  تقيــم وحــدة مكافحــة التحــرش داخــل حرمهــا 

وعــى أرضهــا .

ليبيا

- تــم افتتــاح أول مركــز لدعــم املــرأة املعنفــة يف مدينــة بنغــازي، وجــار العمــل عــى افتتــاح مراكــز 

أخــرى لضحايــا العنــف ضــد املــرأة.

السودان

- “دور اإلعــام يف التنميــة االجتامعيــة” )التوعيــة مبخاطــر ختــان اإلنــاث منوذجــاً(، دورة تدريبيــة 
نظمتهــا جامعــة األحفــاد بالســودان وطيبــة لإلعــالم وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، بالتعــاون 

مــع وزارة الثقافــة واإلعــالم - واليــة الجزيــرة يف ديســمر 2016 واســتمرت ملــدة يومــني.
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العراق

ــة  ــع للمنظم ــوق اإلنســان التاب ــب حق ــراق ومكت ــة الع ــم املتحــدة يف جمهوري ــة األم ــدرت بعث  ق

الدوليــة أن هنــاك 3500 شــخص 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 لــألرسة والعمــران البــرشي يف الجمهوريــة التونســية عــام 

ــة مــن نحــو 4000 ســيدة، أن )47.6%( مــن النســاء املرتاوحــة أعامرهــن  ــة مكون 2016 عــى عين

بــني 18 و64 ســنة تعرضــن ألحــد أنــواع العنــف عــى األقــل مــرّة واحــدة طيلــة حياتهــن. وترتفــع 

نســبة العنــف الجســدي إىل )31.7%(، يليهــا العنــف النفــي بنســبة )28.9%( والعنــف الجنــي 

بنســبة )15.7%( ثــم العنــف االقتصــادي بنســبة )7.1%(. كــام أوضحــت الدراســة أن )95%( مــن 

النســاء يرفضــن رفــع دعــوى ضــد املُعّنــف. وأكــد املســح أن املســتوى التعليمــي ليســت لــه عالقــة 

بأرقــام العنــف ضــد املــرأة عــى عكــس الوضعيــة االجتامعيــة اذ أن النســاء غــر العامــالت يعتــرن 

األكــرث تعرضــا للعنــف.

الجزائر

كشــف تقريــر للرشطــة الجزائريــة صــدر مبناســبة اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة أّن 

الجزائــر أحصــت مــا يزيــد عــن 8400 حالــة عنــف ضــّد املــرأة منــذ بدايــة عــام 2016 وحتــى شــهر 

أكتوبــر. وســجلت مصالــح األمــن 5880 حالــة عنــف جســدي ضــد املــرأة و194 حالــة مــن ســوء 

املعاملــة، فيــام ســجلت 224 حالــة مــن العنــف الجنــي.
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املغرب

أوضــح تقريــر للمندوبيــة الســامية للتخطيــط باململكــة املغربيــة )جهــاز اإلحصــاء الرســمي( أن أكــرث 

مــن %50 مــن النســاء املغربيــات تعرضــن للعنــف الزوجــي. 

األردن

رصّحــت جمعيــة "تضامــن" الحقوقيــة األردنيــة  يف أكتوبــر 2016 أّن عــدد جرائــم القتــل الواقعــة 

عــى النســاء بذريعــة الــرشف منــذ بدايــة عــام 2016، بلغــت 26 جرميــة مقارنــة بعــدد 17 جرميــة 

مامثلــة ارتكبــت خــالل نفــس الفــرتة مــن عــام 2015.

موريتانيا

أكــد مركــز »وفــا« املوريتــاين املتخصــص يف متابعــة ظاهــرة االغتصــاب والعنــف ضــد املــرأة 

ــر 2015  ــن 1 يناي ــرتة م ــز خــالل الف ــث أحــى املرك ــة، حي ــة أن هــذه الظاهــرة متفاقم املوريتاني

ــة  ــل 150 حال ــا، مقاب ــوط وحده ــة نواكش ــاب يف العاصم ــة اغتص ــبتمر2015، 77 حال ــى 1 س حت

ــام 2014. ــن ع ــها م ــرتة نفس ــالل الف ــاب خ اغتص

ــن 412  ــرث م ــجيل أك ــالت األرس إىل تس ــات معي ــاء املوريتاني ــة النس ــه رابط ــر أعدت ــار تقري - وأش

عمليــة اغتصــاب خــالل ســنة 2010، و703 ســنة 2011، فيــام ُســجل أكــرث مــن 789 حالــة يف 2012، 

و797 يف 2013، بينــام شــهد 2014 عاًمــا حــدوث أكــرث مــن 2172 حالــة اغتصــاب يف كافــة أرجــاء 

ــا. موريتاني

مرص

ــوان  ــة بعن ــة معمق ــة دراس ــر العربي ــة م ــاء  يف جمهوري ــة واإلحص ــزى للتعبئ ــاز املرك ــد الجه أع
"مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم ضــد املــرأة" صــدرت يف منتصــف عــام 2016. وكشــفت 

الدراســة أن:

ــا  ــن بينه ــط م ــزوج فق ــف ال ــة عن ــنويا نتيج ــه س ــار جني ــرأة واألرسة 1.49 ملي ــف امل -تتكل
831.236 مليــون جنيــه تكلفــة مبــارشة، و661.565 مليــون جنيــه تكلفــة غــر مبــارشة.

ــنويًا،  ــه س ــون جني ــغ 571 ملي ــة مببل ــن العام ــرأة ىف األماك ــد امل ــف ض ــة العن ــدر تكلف - تق
ــذى  ــه ســنويًا للوقــت اإلضــاىف ال ــون جني ــا العنــف وأرسهــن نحــو 548 ملي ويتكلــف ضحاي
ــق لتجنــب التحــرش ىف  ــق أو وســيلة املواصــالت أو االســتعانة برفي ــر الطري ــه ىف تغي يقضون

ــة. ــن العام األماك
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- 9 مــن كل 10 نســاء يتعرضــن لعمليــة الختــان، وأن )11%( مــن النســاء أُجــرن عــى الــزواج 

الحــاىل أو الــزواج األخــر، وأن )25%( مــن النســاء تزوجــن قبــل بلوغهــن 18 ســنة. 

- )46%( مــن النســاء الســابق لهــن الــزواج تعرضــن لشــكل مــن أشــكال العنــف مــن قبــل 

الــزوج، وأن )43%( منهــن تعرضــن لعنــف نفــى، و)32%( تعرضــن لعنــف بــدىن و)%12( 

تعرضــن لعنــف جنــى.

ــب الحــاىل أو  ــل الخطي ــف مــن قب - )17%( مــن النســاء تعرضــن لشــكل مــن أشــكال العن

ــادت نفــس النســبة )17%( بتعرضهــن لعنــف نفــى )4%( تعرضــن لعنــف  الســابق، وأف

ــى. ــف جن ــدىن و)1%( تعرضــن لعن ب

ــزواج عانــني مــن العنــف البــدىن والنفــى والجنــى  - )10%( مــن النســاء الســابق لهــن ال

مــن قبــل الــزوج.

- )43%( مــن النســاء اللــواىت تعرضــن للعنــف مــن قبــل الــزوج خــالل العــام الســابق للمســح، 

تعرضــن إلصابــات لهــن نتيجــة عنــف الزوج.

ــن  ــاىض يتعرضه ــام امل ــن الع ــواىت درس ــاً أو الل ــن حالي ــواىت يدرس ــات الل ــن الفتي - )1%( م

ــح. ــى املس ــابق ع ــام الس ــالل الع ــة خ ــات التعليمي ــى ىف املؤسس ــرش الجن للتح

- )13%( مــن النســاء خــالل العــام الســابق للمســح الــذى أجــراه الجهــاز، تعرضــن ألى شــكل 

مــن أشــكال العنــف أو التحــرش ىف األماكــن العامــة، ســواء ىف مــكان العمــل أو املؤسســات 

التعليميــة أو ىف املواصــالت العامــة أو ىف الشــارع.

- )10%( مــن النســاء تعرضــن للتحــرش ىف الشــارع، واألســواق، واملياديــن خــالل العام الســابق 

للمســح، وأن )7%( مــن النســاء للتحــرش ىف املواصــالت العامــة خــالل الســنة الســابقة عــى 

ــب  ــخص غري ــن ش ــاص )60%( وم ــرش ىف امليكروب ــاالت التح ــة ح ــت غالبي ــح، وحدث املس

.)%96(
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محالت مناهضة العنف ضد املرأة

ــم  ــرأة، وتنظ ــد امل ــف ض ــة العن ــي ملناهض ــوم العامل ــام الي ــن كل ع ــرب م ــوم 25 نوفم ــق ي يواف

األمــم املتحــدة حملــة عامليــة مدتهــا 16 يومــا ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تســتمر مــن يــوم 25 

نوفمــرب وحتــى 10 ديســمرب 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

ــت طــالل،  ــرة بســمة بن ــة ســمو األم ــرأة، برعاي ــة لشــؤون امل ــة األردني ــة الوطني ــت اللجن - أطلق

رئيســة اللجنــة، يف 30 نوفمــر 2016، حملــة 16 يومــا 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 خــالل تعديــل بعــض النصــوص 

ــاء  ــة النس ــاة وكرام ــامن حي ــة لض ــات الحامي ــر آلي ــدف إىل توف ــام ته ــة، ك ــة الترشيعي يف املنظوم

والفتيــات املعرضــات للخطــر، والعمــل عــى رفــع الوعــي وتغيــر االتجاهــات املجتمعيــة نحــو هــذه 

ــع الســاموية.  ــادئ الرشائ ــاىف مــع قيــم حقــوق اإلنســان ومب الســلوكيات التــي تتن

- أعلنــت منظمــة كــر العامليــة يف األردن يف 27 نوفمــر 2016 عــن بــدء حملــة 16 يوًمــا مــن العمــل 

ــة.. مجتمــع متمكــن(. بهــدف حشــد  ــوان )امــرأة متمكن ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة تحــت عن

املجتمــع تجــاه متكــني املــرأة وانهــاء العنــف ضدهــا.

الجزائر

- نشطت فاعليات الحملة التحسيسية السنوية حول مناهضة العنف ضد املرأة.

-  وكان شــهر ســبتمر 2016 قــد شــهد إطــالق مــرشوع "أصــوات دي زاد" لحاميــة الحقــوق 

ــذه  ــرأة، وهــذا املــرشوع تنف ــف ضــد امل ــة العن ــر ومكافح ــة للنســاء يف الجزائ الجنســية واإلنجابي

ــه  ــة، وميول ــة االجتامعي ــة التنمي ــة، بدعــم مــن وكال ــة والثقافي ــة االجتامعي ــة العمــل والرتقي جمعي
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االتحــاد األورويب مــن خــالل األداة األوروبيــة للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان مببلــغ 132.000 يــورو 

ــض املتوســط.  ــدوق مــن أجــل النســاء يف البحــر األبي ــل مشــرتك مــن الصن وبتموي

ــي  ــا وزارة التضامــن الوطن ــادرت به ــة ب ــة توعوي - كــام شــهد شــهر أغســطس 2016 إطــالق حمل

واألرسة وقضايــا املــرأة بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان اســتهدفت تنفيــذ مخطــط 

مكافحــة العنــف الجنــي ضــد املراهقــات الــذي بــادرت بــه الــوزارة. وتضمنــت الحملــة تثقيــف 

املراهقــني وأوليــاء حــول ســن املراهقــة والالعنــف، ومجــاالت الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.

مرص

ــة  ــر املختلف ــات م ــدوات يف محافظ ــن الن ــة م ــد مجموع ــرأة بعق ــي للم ــس القوم ــام املجل - ق

تتحــدث عــن متكــني املــرأة وترســيخ حقوقهــا وحاميتهــا مــن العنــف، وشــهدت النــدوات تكريــم 

الرمــوز النســائية البــارزة. كــام بــادر املجلــس بالبــدء يف صياغــة الخطــة التنفيذيــة  لاســرتاتيجية 

ــام الســابق. وصمــم حمــالت  ــا يف الع ــي ســبق وضعه ــرأة الت ــف ضــد امل ــة ملناهضــة العن الوطني

ــرأة. ــراز قيمــة وأدوار امل ــز عــى اب ــة يف صــورة اشــعارات وأغــاين ترك اعالمي

ــق سياســة  ــات تضمنــت ورشــة عمــل حــول »تطبي ــادرت جامعــة القاهــرة بعقــد عــدة فعالي - ب

ــت  ــة تح ــة توعي ــالق حمل ــة«. وإط ــات املرصي ــرأة بالجامع ــد امل ــف ض ــرش والعن ــة التح ملناهض

شــعار "تعليــم آمــن". كــام تــم افتتــاح معــرض وتنظيــم مســابقة يف الفــن التشــكيي بعنــوان "كــوىن" 

حــول موضــوع مناهضــة العنــف ضــد املــرأة باختــالف أشــكاله وأنواعــه.

- أعلنــت جامعــة جنــوب الــوادي، أنهــا بصــدد إنشــاء وحــدة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ضمــن 

أنشــطة مــرشوع تكافــؤ الفــرص للفتيــات يف التعليــم العــايل. 

املغرب

ــوم  ــاء الي ــدة الحي ــات عدي ــة فعالي ــة االجتامعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــت وزارة التضام - نظم

العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة. شــمل ذلــك 12 نــدوة ولقــاء يف مــدن مختلفــة باململكــة، 

ــج  ــث برنام ــم ب ــرأة. وت ــد امل ــف ض ــد بالعن ــة للتندي ــام الحمل ــي يف خت ــاء وطن ــة إىل لق باإلضاف

ــوع. ــول املوض ــوين ح تليفزي

- قامــت عــدة جمعيــات حقوقيــة بتنظيــم فعاليــات مختلفــة تضمنــت نــدوات ووقفــات تضامنيــة 

لتأكيــد حقــوق ومســاواة املــرأة والتنديــد بالعنــف ضدهــا.
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تونس

- قامــت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة مبجموعــة مــن الفعاليــات تضمنــت نــدوات وبرامــج 

ــك  ــن وذل ــة أبنائه ــف برفق ــا العن ــواء النســاء ضحاي ــوت إلي ــر بي ــن توف ــت ع ــام أعلن ــة، ك توعوي

بهــدف توفــر الرعايــة النفســية لهــن، كــام قامــت باإلعــالن عــن رقــم لإلبــالغ عــن حــاالت العنــف 

ضــد املــرأة. 

السودان

ــودانيات،  ــات الس ــة الرملاني ــع هيئ ــاون م ــان بالتع ــوق اإلنس ــات وحق ــة الترشيع ــت أمان - نظم

واملجلــس القومــي لرعايــة الطفولــة، وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، مهرجــان مكافحــة العنــف 

ضــد املــرأة، باملركــز الثقــايف بــأم درمــان، تحــت شــعار "معــاً لتوفــر مــوارد لدعــم التعليــم والصحــة 

ــوع،  ــا الن ــاه قضاي ــة تج ــات حساس ــول إىل ترشيع ــدف إيل الوص ــف". يه ــن العن ــرأة م ــة امل لحامي

وتعديــل القوانــني وامليزانيــات لتتوافــق مــع القضايــا الخاصــة باملــرأة يف مجــال التعليــم والصحــة 

مــن حيــث إتاحــة فــرص متســاوية ومعالجــة املســائل املتعلقــة باألمــن. وذلــك وصــوالً لتوفــر فــرص 

أكــرث يف التمكــني االقتصــادي مبــا يضمــن االســتقرار والعيــش الكريــم لــألرسة.

اليمن

ــاء  ــد النس ــف ض ــة العن ــع يف مجابه ــوان دور املجتم ــل بعن ــة عم ــز ورش ــة تع ــم يف محافظ - اقي

نظمتهــا مؤسســة خــرون لإلغاثــة والتنميــة برعايــة املجلــس التنمــوي ملنظــامت املجتمــع املــدين 

ــي.  ــن 40 ناشــط واعالم ــرث م مبشــاركة أك





املرأة وأزمة اللجوء والنزوح يف املنطقة العربية
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ــي  ــزوح الت ــوء والن ــكالت اللج ــرزت مش ــة ب ــة العربي ــات يف املنطق ــات والنزاع ــر الراع ــع تفج م
ــرك بيوتهــم  ــل وماليــني املواطنــني، إىل ت ــوم نتيجــة الضطــرار آالف، ب صــارت تتفاقــم يومــا بعــد ي

ــا عــن األمــن. وأوطانهــم بحث

وقــد اتجــه الرتكيــز االعالمــي واالهتــامم الــدويل نحــو قضيــة اللجــوء التــي كانــت أكــرث صخبًــا كونهــا 
تتضمــن انتقــال للهاربــني مــن بلــد إىل آخــر، وال ســيام عندمــا لجــأ الســوريون بصفــة خاصــة إىل 
ــم أن  ــامم، رغ ــن االهت ــزوح ع ــاة الن ــت مأس ــل، غاب ــة، ويف املقاب ــدول الغربي ــا وال شــواطيء أوروب
أوضــاع النازحــني ال تقــل قســوة عــن أوضــاع الالجئــني بــل رمبــا تزيــد، نتيجــة لصعوبــة الوصــول 

إليهــم وبقــاء كثــر منهــم يف حالــة حصــار يفتقــرون فيهــا إىل أبســط مقومــات الحيــاة.

ويف الحالتــني، اللجــوء والنــزوح، تبــدو املــرأة ضحيــة أوىل وأساســية. ففيــام يعيــش الالجئــون 
ــرزق  ــوارد ال ــدام م ــة وإنع ــون قســوة الظــروف املناخي ــة ويعان ــاة ضخم ــا مأس والنازحــون جميع
ــة  ــات والنازحــات مــن مشــكالت إضافي ــاين  النســاء الالجئ ــان. تع ــات األمــن واألم وضعــف مقوم

ــن عــى رأســها : خاصــة به

* التعرض للعنف مبختلف أشكاله مبا فيه العنف الجني.

* اإلجبار عى ترك التعليم والزواج املبكر واالفتقار للخصوصية واألمان والضغوطات النفسية.

* فضاًل عن أن املرأة يف كثر من الحاالت تصبح العائل الوحيد لألرسة يف ظل غياب األب.

ــة  ــن منظم ــني، وع ــئون الاجئ ــا لش ــة العلي ــن املفوضي ــادرة ع ــة ص ــر حديث ــام تقاري ــر أرق وتظه
أوتشــا )مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــئون اإلنســانية( عظــم املأســاة اإلنســانية يف املنطقــة.

سوريا

ــا نتيجــة للــراع املســتمر، وقــد أُجــر أكــرث مــن  تضطــر نحــو 50 عائلــة إىل مغــادرة بيوتهــا يومي
نصــف الســوريني عــى تــرك ديارهــم منــذ بــدء النــزاع يف عــام  2011، وبلــغ عــدد النازحــني منهــم 

نحــو 6.6 مليــون شــخصا.

ويف ظــل الهجــرة القرسيــة، بــات هنــاك 13.5 مليــون ســوري يف الحاجــة للمســاعدات اإلنســانية، 
ــن  ــال ع ــذاء فض ــة للغ ــة املاس ــني الحاج ــة ب ــاعدات املطلوب ــرتاوح املس ــاء. وت ــم نس ــني منه 7مالي
ــآت  ــرض املنش ــة لتع ــرج نتيج ــع ح ــت يف وض ــي بات ــة الت ــة والتعليمي ــات الصحي ــة للخدم الحاج
القامئــة للتدمــر مــن ناحيــة، وتدفــق املواطنــني إىل مناطــق بعينهــا مبــا يفــوق قــدرة هــذه املناطــق 

ــر. ــم الخدمــات بكث عــى تقدي

ــو 4.4  ــاين نح ــدرايس 2015-2016، ويع ــام ال ــة يف الع ــارج املدرس ــل خ ــون طف ــاك 1.75 ملي وهن
ــديد يف  ــص ش ــن نق ــات م ــل واملرضع ــاء الحوام ــذا النس ــة وك ــنة الخامس ــت س ــل تح ــون طف ملي

ــامت. ــذاء والتطعي الغ
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ــاة وعــى رأســها  ــات الحي ــرة داخــل ســوريا مــن نقــص حــاد يف أبســط مقوم وتعــاين مناطــق كث

ــد  ــف دمشــق. وق ــة وري ــة والالذقي ــب والحســكة ودرع ــى األخــص يف محافظــات حل ــذاء وع الغ

تعرضــت مناطــق بكاملهــا ملجاعــات مؤملــة. فضــال 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 البــالد مأســاة كبــرة، ورغــم املعطيــات الفاجعــة، هنــاك حالــة مــن الصمــت بشــأن األزمــة 

اإلنســانية هنــاك رمبــا ألن األزمــة يف اليمــن هــي أزمــة نــزوج أكــرث منهــا أزمــة لجــوء. 

ــون نســمة، أي نحــو  ــإن 18.8 ملي ــون نســمة هــم إجــاميل ســكان اليمــن، ف ــني  27.4 ملي ومــن ب

ــانية. ــاعدات إنس ــة إيل مس ــني، يف حاج ــن اليمني )70%( م

ويفــوق عــدد  النازحــني اليمنيــني 2.5 مليــون شــخص، يقيــم )19%( منهــم يف تجمعــات عشــوائية 

ال تحظــي باالحتياجــات اإلنســانية الالزمــة، وتفتقــر إىل األمــن يف املقــام االول.

ــاءات  ــر إحص ــة، وتش ــات الصحي ــذاء والخدم ــني إىل الغ ــيام النازح ــني والس ــة اليمني ــر غالبي ويفتق

برنامــج الغــذاء العاملــي إىل معانــاة  حــوايل )47%( مــن اليمنيــني مــن ســوء التغذيــة، ترتفــع هــذه 

النســبة إىل )58%( بــني النازحــني.

ــار، ففــي 16 محافظــة  ــة للدم ــة يف وضــع أســوأ بعــد تعــرض املنشــآت الصحي والخدمــات الصحي

مينيــة، تبلــغ نســبة املؤسســات الصحيــة العاملــة )45%( فقــط مــن إجــاميل املؤسســات الصحيــة 

القامئــة، تنخفــض هــذه النســبة إىل )30%( يف املحافظــات التــي تشــهد نزاعــات مســلحة مثــل تعــز، 

صعــده. وتغيــب الخدمــات الصحيــة كليــة فيــام نســبته )38%( مــن أماكــن تجمــع النازحــني.

وكــام هــي الحــال يف الصحــة، تتدهــور حالــة التعليــم باملثــل، وقــد تعرضــت نحــو 1600 مدرســة 

ــص يف  ــن نق ــون م ــب يعان ــون طال ــو 2.3 ملي ــاك نح ــلحة. وهن ــات املس ــة للنزاع ــار نتيج ايل الدم

الخدمــات التعليميــة األساســية، تبلــغ نســبة النســاء فيهــم )49%(. ويواجــه االطفــال املترسبــني مــن 

التعليــم مخاطــر التجنيــد مــن قبــل الجامعــات املســلحة.

ــاة األكــر يف ظــل هــذه األوضــاع املؤملــة، وتشــر احصــاءات إىل  وتتحمــل النســاء واألطفــال املعان

ــارصات بنســبة )2.6%(. تتعــرض النســاء  ــن ق ــم نســاء منه ــن أرس النازحــني تعوله أن )10.3%( م

واالطفــال للعديــد مــن مظاهــر العنــف املــادي واملعنــوي يف ظــل االفتقــار الحــاد لألمــن والحاميــة.
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ليبيا

ــا، فــإن 1.3مليــون ليبــي، أو نحــو ُخمــس  مــن جملــة 6.4 مليــون نســمة هــم تعــداد ســكان ليبي

ــة، منهــم )44%( مــن النســاء، مبــا يعــادل  عــدد الســكان، يف حاجــة للمســاعدة اإلنســانية العاجل

ــية   ــة األساس ــات الصحي ــن الخدم ــد م ــر العدي ــدم تواف ــن ع ــؤالء م ــاين ه ــرأة. ويع 579,000 ام

ــة.  ــة الالزم والحامي

وفضــال عــن األوضــاع املعيشــية الصعبــة، تعتــر مناطــق بنغــازي ودرنــه، وقواليــش وككال مــن أكــرث 

املناطــق املتــرضره مــن االلغــام األرضيــة واملتفجــرات.

ويف مجــال التعليــم، هنــاك نحــو 300 ألــف طالــب محرومــون مــن التعليــم الالئــق، تبلــغ نســبة 

ــوايل 558  ــرضر ح ــازي إيل ت ــس وبنغ ــه بطرابل ــاءات الخاص ــر اإلحص ــم )49%(، وتش ــاء فيه النس

ــة األساســية. ــات التعليمي ــن الخدم ــد م ــن العدي ــذ م ــف تلمي ــان حــوايل 279 ال مدرســة، وحرم

العراق

أدى تدهــور الوضــع األمنــي والنــزاع املســلح والهجــامت اإلرهابيــة إىل موجــات متعاقبــة للنــزوح 

الداخــي بعــدد يقــارب نحــو 3.3 مليــون نــازح.

لقــد أدى خــروج مدينــة املوصــل عــن ســيطرة الحكومــة االتحاديــة يف يونيــو 2014، ومــا تعرضــت 

لــه مناطــق واســعة مــن البــالد، الســيام محافظــات نينــوى وصــالح الديــن واالنبــار وكركــوك وديــايل، 

مــن إرهــاب ودمــار مــن قبــل تنظيــم داعــش، إىل نــزوح املاليــني مــن املواطنــني األبريــاء إىل املناطــق 

اآلمنــة تحــت ســيطرة الحكومــة االتحاديــة. 

وبلــغ عــدد النازحــني يف ينايــر 2016 أكــرث مــن 715000 عائلــة،  مبــا يعــادل أكــرث مــن ثالثــة ماليــني 

ــغ  ــامت. وتبل ــم يف املخي ــبته )14%( منه ــا نس ــن م ــات ويقط ــة املحافظ ــرشون يف كاف ــمة، ينت نس

نســبة العوائــل التــي تعيلهــا النســاء مــا يصــل إىل )15%( مــن العــدد الــكي.

وقــد اســتقبل إقليــم كوردســتان وحــده أكــرث مــن نصــف العوائــل النازحــة مــن مــن محافظــات 

العــراق الشــاملية والوســطي، وبلــغ عــدد النازحــني إىل اإلقليــم عــام 2016 نحــو 1.5 مليــون شــخص 

تشــكل النســاء واالطفــال الغالبيــة منهــم، األمــر الــذي أدى إىل تــردى الوضــع االنســاين يف اإلقليــم 

وصعوبــة توفــر األمــن والخدمــات األساســية ومســتلزمات املعيشــة للســكان والنازحــني والالجئــني. 

فقــد زادت االحتياجــات الصحيــة بنســبة )300%( كــام تزايــدت الحاجــة إىل بنــاء املــدارس وتوفــر 

خدمــات الكهربــاء وامليــاه واملجــارى والطــرق، وارتفعــت بشــكل كبــر نســبة البطالــة.
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والحديــث عــن العــراق البــد أال يغفــل مأســاة االيزيديــني ومــا تعرضــوا لــه مــن عمليــات إبــادة عــى 

يــد داعــش، فقــد تعرضــت املئــات مــن النســاء والفتيــات وحتــى األطفــال االيزيديــني إىل اعتــداءات 

جنســية وحشــية، وال زال اآلالف مــن االيزيديــني يف أرس داعــش ينتظــرون مــن يحررهــم مــن قبضــة 

ــم. التنظيم الغاش

الصومال

يصــل عــدد النازحــني إىل 1.1 مليــون شــخص، يقيــم منهــم 400 الــف شــخص يف مقديشــو وحدهــا. 

وتبلــغ نســبة النســاء النازحــات واالطفــال )80%( مــن إجــاميل النازحــني، 

ويعــاين النازحــون مــن عــدم توافــر الحاميــة الالزمــة  ونقــص يف املــوارد املائيــة باالضافــة ايل التكدس 

الشــديد باملالجئ.

ــؤمل يعيشــه  ــع م ــن واق ــرب ع ــن ســيل احصــاءات قاســية تع ــام هــي مجــرد قطــرة م هــذه األرق

ــًدا عــن مــد يــد العــون  مايــني املواطنــني العــرب داخــل أوطانهــم ويقــف املجتمــع الــدويل بعي

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.



املرأة العربية يف املناصب العامة

- املرأة العربية يف مناصب دولية مرموقة

- نساء عربيات يف برملانات وحكومات العامل

- نساء يف مناصب  وطنية عامة
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املرأة العربية يف مناصب دولية مرموقة

خولة مطر  البحرينية  الدكتورة  - يف أغسطس 2016 تم تعيني 

لغريب  واالجتامعية  االقتصادية  للجنة  التنفيذية  لألمينة  نائبة 

آسيا )اإلسكوا(، وللدكتورة مطر خرة عملية واسعة يف مجاالت 

اإلنسان وحقوق  واملساواة وحقوق  االجتامعي  والنوع  التنمية 

األطفال.  وحقوق  بالعمل  الجميع  وحق  املهاجرين  العامل 

لسوريا  الخاص  املبعوث  مكتب  مديرة  منصب  سابقاً  وشغلت 

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 2016 أُخترت املوريتانية السيدة عيشة فال بنت فرجس 

لتمثيل دولتها يف لجنة األمم املتحدة للقضاء عى جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة. عملت سيادتها  ملدة 24 سنة يف مجال النضال عن حقوق 

االجتامعية  الشؤون  وزيرة  منها  املناصب  من  العديد  وتولت  املرأة، 

العربية  املرأة  ملنظمة  التنفيذي  املجلس  وعضو  واألرسة،  والطفولة 

ومفتشة عامة للدولة، وكاتبة الدولة املكلفة بتقنيات اإلعالم واالتصال، 

ومديرة عامة مساعدة للوكالة الوطنية لرتقية وتشغيل الشباب، ورئيسة 

ورئيسة  الجمهورية  أجل  من  االتحاد  بحزب  للنساء  الوطنية  اللجنة 

جمعية الصحة الوقائية للمرأة.

- يف سبتمر 2016 تم اختيار العراقية نادية مراد لتكون سفرة 

ونادية  بالبرش.  اإلتجار  ضحايا  كرامة  أجل  من  املتحدة  لألمم 

أيزيدية شابة ذات 23 عاما من الطائفة األيزيدية بالعراق وقعت 

أسرة 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 نظر شجاعتها وجهودها لتكون سفرة لألمم املتحدة من أجل كرامة ضحايا اإلتجار 

بالبرش يوم 16 سبتمر 2016.  وأيضا منحها املجلس األورويب بالرشاكة مع مكتبة فاتسالف هافيل 

ومؤسسة "شارت 77" يف براغ جائزة "فاتسالف هافيل" لحقوق اإلنسان" يف أكتوبر 2016. 
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- يف فراير 2016 تولت السودانية ست البنات الجعيل منصب 

باحثة  وهي  بريطانيا"،  يف  الالجئة  املرأة  منظمة  ”رئيسة 

اجتامعية متخصصة يف قضايا العنف ضد املرأة، نالت املاجستر 

من جامعة “وينزر” الكندية.

- يف  مايو 2016 تم تنصيب:

الدكتورة بدرية الظاهرى )إماراتية(

مبجال   2016 لعام  الفارسة  املرأة  جائزة  عى  حاصلة  )إماراتية(،  باقى  يرسى  االقتصادية  والخبرة 

املصارف والبنوك.

والسيدة اإلعالمية الدكتورة صباح الحكيم )مرية(

االقتصادي  باملجلس  حكومية  غر  مدنية  منظمة  وهي  الدويل،  الحسنة  النوايا  لنادي  سفرات 

واالجتامعي لألمم املتحدة.

العامة لجامعة  باألمانة  القسم  الحويرص  نعامت  السودانية موالنا  القاضية  - يف فراير 2016 أدت 

العربية". ويعتر  الدول  العربية يف جامعة  بالقاهرة، كأول قاضية ملحكمة االستثامر  العربية  الدول 

املقعد الذي تبوآته "الحويرص" أول مركز قضايئ مرموق ترأسه امرأة يف الوطن العريب، ما يعد فخراً 

للسودان وللمرأة السودانية عى وجه الخصوص.

املرأة  مبقعد  عازر  مارجريت  املرية  النائبة  فازت   2016 فراير  يف   -

العربية ىف الرملان الدوىل. 

صباح حكيميرسى باقيبدرية الظاهري
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نساء عربيات يف برملانات وحكومات العامل

- يف يناير 2016 تبوأت خديجة عريب منصب رئيس برملان هولندا.. وهي أول امرأة من أصل مغريب 
تتوىل رئاسة مجلس نواب دولة أوروبية. وتعّد 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 األخرة تعيني ثالث وزيرات من أصل 

مغريب، آخرهن مريم الخمري، يف منصب وزيرة العمل.

- يف مايو 2016  تم تعيني منى فضل دزدار ذات األصول العربية 
الفلسطينية وزيرة الدولة لإلدارة العامة، لتصبح بذلك أول عضو 
وهي  مهاجرة.  عائلة  من  النمسا  تاريخ  يف  الوزراء  مجلس  يف 
حاصلة عى املاجستر يف القانون الدويل من جامعة السوربون 
يف فرنسا، وأول نائب عريب يف الرملان النمساوي , ورئيس جمعية 

الصداقة النمساوية-الفلسطينية.

- يف يونيو 2016 متكنت سمية عبد القادر من أصول فلسطينية 
شاميل  ميالنو  بلدية  ملجلس  املسلمة  املرشحة  وهى  أردنية 
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 سبتمر 2016 دخلت األردنية دينا الحسامي كعضو يف املجلس الشبايب 
األمريي يف والية ماساتشوستس )بوسطن(،  وتعتر بذلك أول أردنية عضو 
كونها  األمريك  الشبايب  الكونجرس  يف  كعضو  اختيارها  تم  حيث  باملجلس. 
رئيسة ملجلس الطلبة للصف الحادي عرش باالنتخاب وقد فازت باالنتخابات 
التاسع  والصف  اإلعدادية  للمرحلة  متتالية  سنوات  ألربع  املنصب  لذات 

والعارش واآلن الحادي عرش.

مريم الخمريخديجة عريب
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- يف نوفمر 2016 فازت إلهان عمر، الشابة األمريكية املسلمة، 

ذات األصول الصومالية،  بعضوية مجلس نواب والية مينيسوتا 

مع  تزامنت  التي  االنتخابات  خالل  األمريكية،  غرب(  )وسط 

عضوية  تنال  محجبة"  مسلمة  "أول  لتصبح  الرئايس،  السباق 

مجلس ترشيعي أمريي، رغم أن عمرها مل يتجاوز الـ34 عاما.

ــا إىل  ــع أهله ــا التاســع، اضطــرت م ــم عامه ــل أن تت ــام 1982، وقب ــال ع ــان" يف الصوم ــدت "إله ول

االنتقــال إىل كينيــا املجــاورة، بســبب اشــتعال الحــرب األهليــة يف بالدهــا عــام 1991.  وبعــد أربــع 

ســنوات مــن العيــش يف مخيــامت اللجــوء يف كينيــا، انتقلــت العائلــة إىل الواليــات املتحــدة، وهنــاك 

ــرى يف  ــية، وأخ ــوم السياس ــوس يف العل ــة البكالوري ــى درج ــازت ع ــة وح ــة اإلنجليزي ــت اللغ تعلم

الدراســات الدوليــة، مــن جامعــة "نــورث داكوتــا".

Women Organ- " 2015، تديــر الهــان قســم السياســات واملبــادرات يف مؤسســة  ومنــذ ســبتمر

izing Women" )WOW"، التــي تقــوم بالدفــاع عــن النســاء املنحــدرات مــن رشق إفريقيــا، 

ــة والسياســية. ــة عــى املســتويات املجتمعي ــويل مناصــب قيادي ــن لت ودعمه
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نساء يف مناصب  وطنية عامة

- يف  فراير 2016 تولت شام املزروعي منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة. وتعتر بذلك الوزيرة األصغر سنا يف العامل، وهي حاصلة عى شهادة املاجستر يف السياسات 

العامة مع مرتبة الرشف من جامعة أكسفورد الريطانية. كام تم تعيني لبنى القاسمي، وهي وزيرة 

الدولة  وزيرة  أسندت حقيبة  فيام  للتسامح،  الدولة  وزيرة  لتصبح  والتنمية،  الدويل  للتعاون  سابقة 

للسعادة إىل عهود الرومي املديرة العامة يف ديوان رئاسة مجلس الوزراء. 

وتعتر  القدم  كرة  لفريق  رئيسا  نجاة مهري  تعيني  تم  نوفمر 2016  - يف 

بذلك أول امرأة يف الجزائر ترتأس فريق لكرة القدم.

- يف مارس 2016  مبحافظة سلفيت بفلسطني عينت االستاذة نجوى عبد 

الله مبنصب رئيس نيابة، وتعتر بذلك أول امرأة يف فلسطني تتسلم مهام 

رئيس نيابة، و قد سبق ان عينت يف عام 2003 معاون نيابة يف مدينة رام 

الله ويف عام 2004 عينت مبنصب وكيل نيابة.

إدارة  نجوى رشاد منصب رئيس مجلس  السيدة  نالت  أكتوبر 2016  - يف 

سيدة  كأول  العربية،  مر  بجمهورية  واملؤمترات  للمعارض  العامة  الهيئة 

ترأس هيئة  الهيئة عام 1956، وأول سيدة  إنشاء  منذ  املنصب  تتوىل هذا 

كرى يف وزارة الصناعة.

- يف مايو 2016 باملغرب، تم انتخاب مني أولهري عى رأس املجلس الجهوي 

للموثقني بطنجة أصيلة، وتعتر بذلك "أولهري" أول موثقة مغربية مبدينة 

تجريبية  )علوم  قانوين  وآخر  علمي  تكوين  عى  حاصلة  وهي  البوغاز".   "

والحقوق(.

لبنى القاسميشام املزروعي عهود الرومي
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- يف أغسطس 2016 تم انتخاب السيدة منتان بنت ملرابط مديرة قناة دافا 

رئيسة التحاد اإلذاعات والتلفزيونات املستقلة مبوريتانيا.

- يف  نوفمر 2016، فازت القاضية التونسية فوزية بن علية برئاسة محكمة 

التعقيب وهي أعى الرتب القضائية، ويعد تويل سيدة لرئاسة هذه املحكمة 

سابقة يف تاريخ القضاء التوني والعريب. وتعتر بذلك أول امرأة تتوىل هذ 

املنصب.

األخرة  املغربية  االنتخابات  يف  املشفوع  حياة  فازت   ،2016 أكتوبر   7 يف   -

مبقعد  يف الرملان، وتعتر بذلك أول إمرأة ذات إعاقة حركية تدخل الرملان. 

وهى حاصلة عى اإلجازة يف الحقوق شعبة القانون الخاص سنة 1990. عملت 

الفرتة من 2009 إىل 2013  باملجلس الجامعي ملراكش يف  رئيسة لجنة دامئة 

ونائبه عمدة مراكش يف الفرتة من 2012 إىل 2015.



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
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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 2016  تسلمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيسة 

السمو  قرينة صاحب  والطفولة من  لألمومة  األعى  املجلس  التنمية األرسية رئيسة  األعى ملؤسسة 

حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة املجلس األعى 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 أكتوبر2016 »وسام الرملان العريب من الدرجة األوىل« تقديراً لجهودها يف متكني املرأة اإلماراتية 

والعربية وإعالء مكانتها يف املجتمع ودورها الكبر يف تبني قضايا املرأة وإدماجها كعنر فاعل ومهم 

ورشيك يف تنمية املجتمع وأياديها الخرة يف العمل اإلنساين املحي والعريب والدويل.

- يف فراير 2016، نالت امللكة رانيا العبد الله قرينة العاهل األردين عبد الله الثاين، "وسام محمد 

بن راشد للمرأة"، منحه لجاللتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوسام للمرأة صاحبة  العاملي يف ديب. ومُينح هذا  افتتاح منتدى املرأة  الوزراء حاكم ديب، وذلك يف 

البصامت الواضحة واالنجازات املتميزة ىف مختلف القطاعات، السيام ىف مجال دعم ومتكني املرأة من 

مختلف األعامر واألعراق. كام تم تكريم جاللتها يف  نوفمر 2016 من قبل  جمعية الصحافة األجنبية 

يف لندن، كام تسلمت جائزة اإلنسانية، وذلك تقديراً لعملها يف تعزيز التعليم، ومتكني النساء وتسليط 

الضوء عى أزمة الالجئني.

رئيسة  للتسامح،  الدولة  وزيرة  القاسمي  خالد  بنت  لبنى  الشيخة  معايل  كرمت   2016 أبريل  يف   -

للثقافة  ديب  هيئة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت  لطيفة  الشيخة  زايد سمو  جامعة 

السنوي  امللتقى  لرابطة خريجات جامعة زايد فرع ديب. جاء ذلك خالل  الفخرية  الرئيسة  والفنون 

الرابعة يف عام 2005  الدفعة  الثالث الذي عقده مكتب شؤون الخريجات بجامعة زايد لخريجات 

مبناسبة مرور 10سنوات عى تخرجهن تحت شعار "نلتقي .. لرنتقي" وذلك يف فرع الجامعة بديب. 

املرأة  بجائزة  العام،  النسايئ  االتحاد  مديرة  السويدي  خليفة  نورة  السيدة  فازت   2016 أبريل  يف   -

العربية املتميزة يف دورتها السادسة لعام 2016 يف حقل املنظامت النسائية، وذلك تقديراً لدورها يف 

تنفيذ رؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيسة األعى ملؤسسة التنمية 

للعمل  التنظيمية  األطر  تطوير  يف  االمارات"  "أم  والطفولة  لألمومة  األعى  املجلس  رئيسة  األرسية 

النسوي يف اإلمارات.
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وعرفاناً  تقديراً  سيدات  أربع  بتكريم  اإليجايب  الرسطان  مؤسسة  قامت  بأبوظبي   2016 مارس  - يف 

سمية  الدولة خصوصاً يف مؤسسة الرسطان االيجايب، وهن  املرأة يف  بدورهن يف دعم مسرة تنمية 

وذلك  املهري.  حويرب  وعائشة  خميس  خديجة  واملستشارة  عيل  محمود  وكوثر  القبييس  هال 

مبناسبة يوم األم العاملي.

- يف يناير 2016 منحت عائشة سيف الخاجة لقب املبادرة الشبابية "املرأة القيادية". عائشة سيف 

الخاجة حاصلة عى بكالوريوس يف الرتبية بدأت عملها يف امليدان الرتبوي عام 1985 وتدرجت يف 

الشارقة  للتعليم، وأمني عام جائزة  الشارقة  الوظيفي حتى شغلت منصب أمني عام مجلس  السلم 

للتفوق والتميز الرتبوي. وقد انطلقت املبادرة الشبابية "املرأة القيادية" خالل عام 2015 عى مواقع 

التواصل االجتامعي.

- يف يناير، تم تكريم معايل الوزيرة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضامن االجتامعي وحصلت عى 

نجمة اإلنجاز من قبل رئيس الجمهورية املشر عمر البشر.

- يف مارس 2016 قدمت صاحبة السمو امللي األمرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة امتياز الرشف 

لعدد من رئدات األعامل البحرينيات الاليئ يجمعن بني الريادة يف إدارة إحدى املؤسسات االقتصادية 

حيث  من  أخرى،  ناحية  من  الوطن  نحو  االجتامعية  مبسئوليتها  النهوض  وبني  ناحية،  من  الخاصة 

النجاح يف خلق فرص عمل يف إطار سياسات تكافؤ الفرص التي تنتهجها الدولة، والوصول إىل األسواق 

العاملية. وقد حاز عى االمتياز كل من ندى علوي شرب ونور علوي شرب عن مرشوع "الندى"، ويقوم 

 The mobile  املرشوع عى صناعة وإنتاج األوشحة الحريرية ذات الجودة الفاخرة، كام فاز مرشوع

تجميل  وسهى حسن صوان، وهو صالون  األنصاري  إبراهيم  دينا  من  لكل    spa & the beauty

متنقل، يعتمد عى منتجات ذات مواصفات عالية الجودة ومعتمدة صحياً، أما املرشوع الثالث فهو 

والحلويات  الشوكوالتة  تصنيع  عى  خالله  من  وتعمل  املناعي،  راشد  لسيام  سويت"  سو  "مرشوع 

البحرينية بنكهة عاملية ومبواصفات خاصة. 

- يف اململكة املغربية، وزعت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية  يف  مارس 2016، 

جوائز التميز للمرأة املغربية لعام 2016، املخصصة ملجال اإلدماج االقتصادي للمرأة املغربية، والتي 

بلغت قيمتها 300 ألف درهم. وفازت ثالث مشاركات بالجوائز، حيث ظفرت نادية زاد من إقليم 

شيشاوة بالجائزة األوىل وقيمتها 130 ألف درهم، عن مرشوع تنمية الطحالب يف املياه الحلوة، فيام 

للزرايب،  تعاونية  بوملان عن  فاطمة كيكو من  إىل  ألف درهم،  الثانية، وقيمتها 100  الجائزة  عادت 

ساهمت يف الرفع من مستوى املرأة القروية يف املنطقة، وفازت نوال بلمفضل من منطقة مديونة 

بالجائزة الثالثة، والتي تبلغ قيمتها 70 ألف درهم، عن مرشوع الستنبات الشعر.
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- يف مارس 2016 منحت وزارة الخارجية األمريكية الناشطة االجتامعية الفرنسية/املغربية لطيفة بن 

زياتن، والعراقية نغم نوزاد جائزة "املرأة الشجاعة". وتقوم وزارة الخارجية األمريكية  بتقديم جائزة 

اللوايت أظهرن شجاعة وقيادة استثنائيتني يف  العامل من  انحاء  للنساء من كل  املرأة الشجاعة سنوياً 

الدعوة للسالم والعدالة وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. كام حصلت السيدة 

السودانية عوضية محمد عى الجائزة، وذلك نظر كفاحها املمتد يف العمل كبائعة شاي منذ 1979، 

فضالً عن دورها كناشطة يف تأسيس اتحاد لبائعات الشاي واألطعمة بالسودان الذي يضم يف عضويته 

نحو 8 آالف امرأة.

والطفل  األم  لصحة  املوريتانية  الجمعية  رئيس  موىس،  الطالب  بنت  زينب  السيدة  حصلت   -

)AMSME( عى جائزة “املرأة الشجاعة يف موريتانيا للسنة 2017”. كام تم ترشيحها للجائزة الدولية 

السيدة زينب معظم وقتها  االمريكية. وقد كرست  الخارجية  التي تقدمها وزارة  الشجاعة”  “املرأة 

للدفاع بشجاعة عن حقوق النساء واألطفال يف موريتانيا.

- يف يونيو 2016 اختارت منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )يونسكو( الكاتبة الجزائرية 

أحام 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 عر وسائل اإلعالم.

- يف أكتوبر 2016 فازت الناشطة العراقية ينار محمد بجائزة مؤسسة رافتو الرنويجية لحقوق االنسان 

لعام 2016، وذلك تقديرًا لجهودها يف الدفاع عن حقوق النساء واألقليات التي انتهكتها الحرب يف 

املجتمع العراقي. ولعملها عي مكافحة العنف الجني يف العراق. وترتأس الصحفية والباحثة يانار 

مع  املنظمة  وتتعاون   ،2003 عام  تأسست  التي  العراق،  يف  املرأة  حرية  منظمة  عاما(   55( محمد 

جامعات محلية للتوعية بشأن حقوق املرأة وتوفر أماكن إيواء لضحايا امليلشيات والجامعات األخرى.

- يف أكتوبر 2016 حصلت املرية أمل جال صربي، عى لقب »امرأة اإلمارات« لعام 2016، وأصبحت 

أول مرية تحصل عى هذا اللقب. أمل صري، مؤسس واملدير العام ملركز اإلمارات للتوحد، أسست 

املركز عام 2007، بعد معاناة سنوات طويلة مع طفلها املصاب بالتوحد.

-  فازت اإلماراتية يرسى عبد الغفار باقي الخبرة املرفية اإلمارتية عى "جائزة املرأة الفارسة لعام 

2016 " يف مجال املصارف والبنوك والتي منحها لها نادى النوايا الحسنة يف القاهرة ضمن أفضل 20 

تواجد يف مجال  ولها  والبنوك  األعامل  باقي خبرة عاملية يف مجال  نسائية. ويرسى  شخصية عربية 

ترشيحها  وتم  التطوعي،  اإلنساين  العمل  عامل  إىل  وانتقلت  املعريف  االقتصاد  املريف يف ظل  اإلبداع 

لتصبح سفرة للنوايا الحسنة ولديها طموح لدعم ملفات املرأة والطفل عى املستوى الدويل وتواصل 

مع جهات دولية ومحلية. 
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_  يف مايو 2016 حصلت مديرة التمريض يف مجمع فلسطني يف رام الله  الطبي السيدة سام الرطروط 

مهنة  مستوى  رفع  يف  لجهودها  وذلك   .2016 الحايل  للعام  فلسطني  يف  ممرضة  أفضل  جائزة  عى 

التمريض يف فلسطني وخدمة ابناء شعبها .

- ُمنحت الدكتورة أمرة عبد العزيز املُحارضة بجامعة السوربون بباريس لقب سفرة املرأة والسالم 

من قبل الجامعة امللكية لألمم املتحدة ويعتر ذلك تتويًجا لجهودها يف العمل االجتامعي واهتاممها 

امرأة  العامل، وتعتر بذلك أول  العربية بصفة خاصة واملرأة بصفة عامة عى مستوي  املرأة  بقضايا 

عربية تحصل عى لقب سفرة املرأة والسالم من األمم املتحدة.

إبتسامات محمد عبدالله أول  السيدة  بتكريم  للمرأة يف 25 سبتمر 2016  القومي  املجلس  قام   -

سيدة متطوعة بالجيش املري خالل حرب فلسطني عام 1948، باعتبارها منوذج حي للمرأة املرية 

املناضلة.

البدوي  الفاتح  سعاد  الروفسر  بتكريم  البشر  املشر عمر  الجمهورية  رئيس  قام  مايو 2016  - يف 

الرملانية والسياسية الناشطة والتي تعتر 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 الكثرين برضورة تحرر املرأة وخروجها من 

النسائية يف السودان. وتم اإلعالن عن  الفقر والجهل وأسست وانشأت الجمعيات والحركات  قيود 

تأسيس مركز تعليم لتخريج القابالت يحمل اسم الروفسر سعاد الفاتح البدوي .

- يف أبريل 2016  كُرمت السيدة ميثاء بنت سيف املحروقية وكيلة وزارة السياحة بسلطنة عامن 

فايزة سويلم  السيدة  فازت  كام  واإلعالمية،  العربية  للسياحة  الداعمة  الحكومية  الشخصية  بجائزة 

الكلبانية رئيسة قسم االقتصاد بجريدة الرؤية بجائزة أفضل صحفي عريب يف االقتصاد والسياحة ضمن 

جوائز “أوسكار االعالم السياحي لعام 2016، التي ينظمها سنوياً املركز العريب لالعالم السياحي.
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يف ميدان العلوم والتكنولوجيا

منظمة  قبل  من  ومفكرة«  وباحثة  »عاملة  لقب  عى  األردن  من  صاح  مروة  الدكتورة  حصلت   -

والتعليم  العلمي  البحث  تطوير  يف  مبتكرة  ابداعية  نظرية  بطرح  لقيامها   ،2016 لعام  اليونسكو 

االحرتايف.  حيث تحّول 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 قصرة )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 مجايّن. ويعّد الكتاب األول يف العامل الذي يُكتب بأسلوب TEDx، وهو 

األسلوب املتبع للحديث عى املنصات أمام الجمهور. وقد ُصنفت الباحثة من بني 100 شخصية ملهمة 

حول العامل.

-فازت التونسية إميان الرشيف بجائزة إمارة موناكو المرأة العام 2016، وهي جائزة خاصة تُعطى 

للمرّة األوىل يف إطار تكريم سيدات تصّدرن املراتب األوىل يف عامل التكنولوجيات الحديثة. وقد ابتكرت 

إميان الرشيف خامتا الكرتونيا مُيكن صاحبه من استدعاء األمن يف حال وجود خطر يهّدد حياته.  وهي 

مهندسة متخّصصة يف مجال تكنولوجيا الحفاظ عى األمن.

لعام  العلوم  للنساء يف مجال  لوريال-اليونسكو  بجائزة  نيفني خشاب  الروفيسورة  اللبنانية  - فازت 

2017 يف مجال العلوم واملادة، وذلك  ملساهمتها يف ابتكار مواد هجينة مركّبة ذكيّة تستخدم يف مجال 

وتعمل  الخاليا،  داخل  لألكسدة  املضادة  النشاطات  لرصد  جديدة  تقنيات  وتطوير  األدوية  صناعة 

نيفني خشاب أستاذ مشارك يف علوم الكيمياء قسم العلوم والهندسة الفيزيائية يف جامعة امللك عبد 

لله للعلوم والتقنية يف اململكة العربيّة السعوديّة. وسوف تستلم الجائرة يف إطار احتفال من املزمع 

تنظيمه يف باريس بتاريخ 23 مارس 2017.

- يف  10 فراير2016 برام الله، حصلت الشابة املقدسية يارا نجدي عى جائزة "اإلمارات للروبوت 

والذكاء 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

العاملية، عن روايتها  بجائزة )الغاردير(  انعام كجه جي  العراقية  الروائية  فازت  - يف سبتمر 2016 

إىل  مهمة  إضافًة  يشكل  مام  إليها،  واملرتجمة  بالفرنسية،  املكتوبة  لألعامل  الجائزة  ومُتنح  طشاري. 

األدب العاملي. إنعام كجه جى، صحفية و روائية عراقية ولدت يف بغداد عام 1952 ودرست الصحافة. 

وعملت يف الصحافة والراديو العراقية قبل انتقالها إىل باريس لتكمل أطروحة الدكتوراه يف جامعة 

باريس لجريدة الرشق األوسطي لندن ومجلة “كل األرسة” يف  السوربون. تشتغل حاليا مراسلة يف 

الشارقة٬ اإلمارات العربية املتحدة.

- فازت الروائية املغربية ليىل السليامين بجائزة "غونكور" لسنة 2016، عن روايتها " أغنية هادئة" 

بروايتها عى  السليامين  ليى  تفوقت  الكرى يف فرنسا وأوروبا. وقد  األدبية  الجوائز  تعد من  والتي 

ثالثة روائيني آخرين، ضمتهم القامئة القصرة للجائزة، وهم الكاتبة الفرنسية كاترين كيسيه، صاحبة 

رواية "اآلخر الذي نعبد"، والفرني ريجيس جوفري وروايته "متوحشون"، والكاتب الفرني من أصل 

رواندي غايل فاي وروايته "بلد صغر".

- يف  يوليو 2016 فازت نوال البلويش الفنانة التشكيلية اإلماراتية بجائزة األوسكار الفنية وذلك للمرة 

القاهرة.  املرية  بالعاصمة  املقام   11 الـ  العرب  التشكيليني  الفنانني  بصامت  ملتقى  لها يف  الثانية 

ونالت البلويش الجائزة عن "لوحة املرأة اإلماراتية"، وقد حصلت عى درع اإلبداع يف مهرجان اإلبداع 

للفنون التشكيلية لعام 2016. وهي أول فنانة تشكيلية إماراتية حاصلة عى جائزة "سيديت للتميز 

واإلبداع" فئة اإلبداع الفني لعام 2016.

- يف مايو 2016 فازت الصحفية عايدة عبد الحميد القمش بجائزة الطرح الصحايف االجتامعي املتميز 

ضمن 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 

الكى( والذي نرش عى صفحات جريدة )الخليج(. وتم التكريم برعاية الشيخ عبد امللك بن كايد 

القاسمي مستشار حاكم رأس الخيمة ورئيس جمعية اإلمارات للتنمية االجتامعية.

- يف مارس 2016 فازت الصحفية السودانية نعمة الباقر بجائزة جمعية التلفزيون امللكية الريطانية 

للعام 2015. وتعتر نعمة الباقر واحدة من أشجع الصحفيني حول العامل لتقاريرها الجريئة. 
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- أصــدرت مجلــة “فوربــس” قامئــة شــملت أقــوى 100 امــرأة عربيــة لعــام 2016، وتصــدرت مــر 

قامئــة الــدول املشــاركة بالقامئــة بواقــع 18 ســيدة، تليهــا اإلمــارات بـــ15 ســيدة، ثــم لبنــان بـــ 14 

ســيدة ثــم الكويــت بـــ 12 ســيدة ثــم األردن بـــ 10 ســيدات وعــامن واملغــرب والســعودية بواقــع 6 

ســيدات لــكل منهــام، والبحريــن وقطــر بواقــع 4 ســيدات لــكل منهــام ثــم فلســطني بـــ 3 ســيدات 

ثــم تونــس وســوريا بواقــع ســيدة واحــدة لــكل منهــام.

اليفليهود"   "رايت  جائزة  جائزة  حسن  مزن  املرأة  مجال  يف  الناشطة  حصدت   2016 سبتمر  يف   -

املعروفة بـ"نوبل البديلة" لعام 2016 وذلك لعملها املستمر عى املساواة وحقوق النساء وتعّد حسن 

ثالث املريني الحاصلني عى هذه الجائزة.

- يف يوليو 2016، وتكرميا 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 2016 قامــت مؤسســة األعــامل الربيطانيــة بتكريــم نخبــة مــن الســيدات العربيــات 

لتفوقهــن يف مجــاالت عــدة:

• يف مجال القانون الدويل اخترت القاضية الدولية األردنية تغريد حكمت، التي كلفت بالتحقيق يف 

مجازر النزاع القبي يف رواندا بني قبائل التوني والهوتو.

• ويف مجال االخرتاعات وقع االختيار عى الباحثة املغربية اسمهان الوايف يف تخصص جينات النبات 

والزراعة.

األمرة  برزت  العربية  املرأة  حياة  يف  العلمي  التحصيل  وأهمية  االجتامعية  القيادة  مجاالت  ويف   •

السعودية أمرة الطويل والالجئة السورية مزن املليحان.

امليدالية  بوملرقة صاحبه  حسيبة  الجزائرية  العداءة  االختيار عى  فقد وقع  الرياضة  اما يف حقل   •

الذهبية يف العاب القوي، والتي حافظت عى لقبها ألكرث من 17 عام 

• كام تم تكريم الرسامة العراقية من ذوي االحتياجات الخاصة جنات الجميىل.

ــة  ــتوى املنطق ــى مس ــة ع ــؤولية االجتامعي ــال املس ــارزات يف مج ــيدات ب ــدة س ــم ع ــم تكري - ت

العربيــة، وذلــك  يف حفــل أقامــه مجلــس املــرأة العربيــة يف 4 أكتوبــر 2016 يف ديب لتوزيــع جائــزة 

ــة: ــات التالي ــة التكرمي ــهدت االحتفالي ــث ش ــة. حي ــه الثالث ــي 2016" يف دورت ــز الذهب "درع التمي

•  درع التميز الذهبي للمرأة املتميزة يف القطاع الحكومي: من  الجمهورية اللبنانية، معايل الوزيرة 

القايض أليس شبطيني/ وزارة املهجرين 
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• درع التميّز 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.

سعادة  الهاشمية:  األردنية  اململكة  من  الرملاين،   القطاع  يف  املتميزة  للمرأة  الذهبي  التميّز  درع   •

السيناتور هيفاء يوسف النجار/ عضو مجلس األعيان االردين.

• درع التميّــز 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 التميّــز الذهبــي للمــرأة املتميــزة يف القطــاع العلمــي والعمــل اإلنســاين، مــن دولــة االمــارات 

العربيــة املتحــدة:

الثقايف وأمني عام  موزة عبيد غباش/ رئيسة ومؤسسة رواق عوشة بنت حسني  الدكتورة  • سعادة 

جائزة شمسة بنت سهيل للنساء املبدعات.

• درع التميّز 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.

ــة  ــن جمهوري ــم الحضــاري، م ــر االيجــايب والفه ــزة يف التفك ــرأة املتمي ــي للم ــز الذهب • درع التمي

العــراق:

سعادة السيدة أمل الجبوري/املؤسسة والرئيسة التنفيذية لالكادميية العربية لحقوق اإلنسان "صوتنا

• درع التميّز الذهبي للمرأة املتميزة يف القطاع املريف، من  الجمهورية اللبنانية: سعادة السيدة 

نهلة خداج بو دياب / الرئيس التنفيذي للعمليات ملجموعة بنك املوارد.

• درع التميّز 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 31  التــي أقيمــت يف الفــرتة 5-21 أغســطس مبدينــة "ريــو دي 

جانــرو" الرازيليــة ارتفاًعــا 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 21 فقــط يف لنــداد.

وقد شاركت من الدول العربية عدد غر قليل من النساء ومنهن من حازت عىل ميداليات:

- الربّاعة املرية اليافعة سارة سمر فازت بامليدالية الرونزية يف مسابقة 

رفع األثقال لوزن 69 كيلوغرام. وتُعتر سارة أول إمرأة عربية تفوز يف 

مسابقة رفع األثقال، كام أنها كانت أول مرية تصعد عى منصة التتويج 

يف تاريخ املشاركة املرية يف األلعاب األوملبية.

- استطاعت املُباِرزة التونسية، إيناس البوبكري -املصنفة تاسعة عاملياً- 

وبحصولها  املبارزة،  مسابقات  للعرب يف  األوىل  األوملبية  امليدالية  إحراز 

عى  افريقية  وأول  عربية  أول  إيناس  أصبحت  الرونزية  امليدالية  عى 

االطالق تفوز مبيدالية يف منافسات املبارزة األوملبية.

- استطاعت التونسية مروى عمري إهداء العرب ميداليتهم الوحيدة يف 

لعبة املصارعة، ففي الوقت الذي فشل فيه املصارعني العرب بتحقيق أي 

نتائج ايجابية يف املصارعة، أحرزت مروى امليدالية الرونزية لتكن بذلك 

أول إمرأة عربية تحرز ميدالية ملونة يف مسابقة املصارعة.

- استطاعت املرية هداية ماك، هي األُخرى زيادة حصة العرب من 

امليداليات األوملبية وذلك بعد أن أحرزت امليدالية الرونزية يف منافسات 

تايكوندو 57 كيلوغرام.
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إجناز السيدات العربيات يف مسابقة األلعاب الباراملبية

حققــت النســاء العربيــات انجــازًا كبــرا يف مســابقة األلعــاب الباراملبيــة املخصصة لــذوي االحتياجات 

الخاصــة، وأثبتــت تفوقـًـا ملحوظـًـا، ويتضمــن الجــدول التــايل أســامء الفائــزات بامليداليات.

الفائزات بامليدالية برونزيةالفائزات بامليدالية الفضيةالفائزات بامليدالية الذهبيةالدولة

رمي تونس لعبة  يف  التلييل  روعة   -
الجلة مسافة 10.19 مرتًا. وأيضاً 
مسافة  سيدات  القرص  رمي 

33.38 مرتًا.
مسابقة  يف  الرباهمي  مروة   -
مسافة  سيدات  الصولجان 
الجلة  رمي  وأيضاً  مرتًا.   26.93

سيدات مسافة 5.76 مرتًا.
سباق  يف  بوسعيد  سمية   -

1500 مرت سيدات.

- سمر بن كعاب يف لعبة رمي 
الجلة مسافة 8.39 مرتًا.

- نجــاح شــوية ســباق 1500 
ــيدات. ــرت س م

رمي  لعبة  يف  العايدي  هنية   -
 6.86 مسافة  سيدات  الجلة 
مرتًا. وأيضاً رمي الرمح سيدات 

مسافة 18.88 مرتًاش.
الجلة  رمي  يف  العبديل  رميا   -

سيدات 7.37 مرتًا.

الجلة  يف رمي  النفايت  فضيلة   -
سيدات مسافة 6.38 مرتًا.

مرت  الباهي سباق 400  ندي   -
سيدات.

- فتحية عامميية يف رمي القرص 
سيدات مبسافة 26.16 مرتًا.

- نسيمة صايفي يف لعبة رمي الجزائر
القرص سيدات.

- اسمهان بوجدار يف رمي الجلة 
سيدات مسافة 5.72 مرتًا.

رمي  لعبة  صايفي  نسيمة   -
الجلة سيدات.

مسابقة  يف  قاسمي  مونيا   -
الصولجان.

- شرين عبدالاوي يف الجودو 
وزن 52 كجم.

الجلة  رمي  يف  مجامج  نادية   -
رمي  لعبة  يف  وأيضاً  سيدات. 

القرص سيدات.
الوثب  يف  حمري  ليندة   -

الطويل سيدات.

86 مرص وزن  محمود  راندا  الرباعة 
كجم.

- الرباعة رحاب أحمد وزن 50 
كجم.

- الرباعية فاطمة التابعي وزن 
61 كجم.

- الرباعة أمل محمود وزن 67 
كجم.

- الرباعــة أمــاين إبراهيــم وزن 
73 كجــم.

رمي -اإلمارات العربية املتحدة لعبة  يف  الكتبي  نورا   -
الجلة سيدات.

رمي  لعبة  يف  السيناين  سارة   -
الجلة سيدات.

رمي البحرين لعبة  يف  ندهام  فاطمة   -
الجلة سيدات

--

وزن -األردن الحجاج  ثروة  الرباعة   -
86 كجم.

-

- سارة حمدي مسعود يف لعبة -قطر
رمي الجلة سيدات

-





محالت قومية من 
أجل الدفاع عن 

حقوق املرأة
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األردن

ــرأة يف  ــز دور امل ــبتمر 2016 لتعزي ــاألردن يف س ــرأة ب ــدوق امل ــا صن ــة أطلقه ــدر(: حمل ــا بق - )أن

ــات  ــف القطاع ــرأة مبختل ــني امل ــى متك ــايس ع ــكل أس ــزت بش ــد رك ــع ككل، وق ــا واملجتم عائلته

ــا مــع مــرور عرشيــن عامــا عــى تأســيس  ــة تزامن ــة. وجــاءت هــذه الحمل ــة واالقتصادي االجتامعي

ــرأة . ــدوق امل صن

ــة يف  ــة ومتكــني املــرأة االقتصــادي يف منظمــة كــر العاملي ــا برنامــج تنمي ــة أطلقه ــادرى(: حمل - )ب

ــيدات  ــع 10 س ــل م ــالل العم ــن خ ــرأة م ــادي للم ــني االقتص ــدف للتمك ــو 2016 ته األردن يف يولي

ــن و  ــص نجاحه ــالل رسد قص ــن خ ــا م ــل حظً ــق األق ــيدات يف املناط ــام الس ــامل إلله ــدات أع رائ

ــيدات  ــي الس ــث تلتق ــات. بحي ــب ونجاح ــات ومصاع ــن تحدي ــه م ــا تحوي ــة مب ــرتهن العملي مس

ــوب(  ــط وجن ــامل، وس ــة )ش ــوالت إقليمي ــالث ج ــالل ث ــن خ ــدان م ــاء يف املي ــات بالنس النموذجي

ــا  ــيدات اقتصاديًّ ــاج الس ــدف إدم ــايب به ــر اإليج ــاة للتغي ــات كدع ــيدات النموذجي ــل الس وتعم

ــرأة.  ــر دور امل ــي وتطوي ــع املح ــة املجتم ــا لتنمي واجتامعيًّ

-  “هــي للربملــان.. مســؤوليتنا مصلحتنــا”: انطلقــت املرحلــة الثالثــة مــن هــذه الحملــة يف يوليــو 

ــي  ــة وه ــات محلي ــرش مؤسس ــع ع ــاون م ــاين  بالتع ــايف الريط ــس الثق ــا املجل ــد أطلقه 2016. وق

)شــبكة املــرأة لدعــم املــرأة، املجلــس األعــى للســكان، تجمــع لجــان املــرأة األردين، وزارة الشــؤون 

السياســية والرملانيــة، اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة، الصنــدوق األردين الهاشــمي، معهــد تضامــن 

للنســاء العاملــي، شــبكة أكيــد للتنميــة وتطويــر املهــارات، مركــز التوعيــة واإلرشــاد األرسي، مركــز 

الدراســات يف جامعــة الحســني بــن طــالل(  بهــدف خلــق قيــادات شــبابية ونســائية جديــدة فاعلــة 

ــر مهاراتهــم يف إدارة الحمــالت  وقــادرة عــى التواصــل مــع فئــات املجتمــع بشــكل أفقــي، وتطوي

ــة  ــبكة فاعل ــق ش ــة، وخل ــات الحديث ــل والتقني ــبكات التواص ــتخدام ش ــة، واس ــة والتوعوي اإلعالمي

قــادرة عــى التأثــر ونــرش التوعيــة بــدور املــرأة.

ــدة  ــات ع ــرة وفاعلي ــات كب ــم حم ــام 2016 تنظي ــال ع ــة خ ــدول العربي ــهدت ال ش
ــا املــرأة كــام  ــذي تلقــاه قضاي ــد ال ــامم املتزاي ــذي عكــس االهت ــح املــرأة األمــر ال لصال
ــف  ــة والتثقي ــة التوعي ــدين بأهمي ــي وامل ــتوى الحكوم ــىل املس ــدول ع ــس ادراك ال عك

ــا. ــف جوانبه ــن مختل ــرأة م ــا امل ــة قضاي ــي لخدم املجتمع

ــي نظمــت، بالتوافــق مــع حمــات  ــة الت ــا عــددا مــن الحمــات القومي نســتعرض تالي
ــي مســتقبل، دفاعــا عــن حقــوق املــرأة. ــة أو بشــكل وطن عاملي
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- “أنــِت صوتنــا”، حملــة انطلقــت يف يوليــو 2016 وهدفهــا 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 

ــة  ــة والالمركزي ــة والبلدي ــات الرملاني ــتهدفت املرشــحات لالنتخاب ــن الفضــاء الخــاص. واس والتزامه

والناشــطات مــن أجــل متكينهــن للوصــول للمجالــس السياســية وأماكــن صنــع القــرار.

اإلمارات

- “عطــاء” حملــة إنســانية لعــالج مليــون امــرأة  حــول العــامل، أطلقــت الحملــة مؤسســة زايــد العطــاء 

للتخفيــف مــن معانــاة النســاء وزيــادة وعيهــم بأهــم األمــراض وأفضــل ســبل العــالج والوقايــة. وقــد 

اســتطاع أطبــاء اإلمــارات مــن خــالل هــذه الحملــة عــالج مــا يزيــد عــن نصــف مليــون امــرأة، وقدمت 

الحملــة برامــج توعيــة وعالجــا مجانيًــا لنصــف مليــون امــرأة ممن يعانــني من األمــراض املزمنــة إضافة 

إىل تنظيــم العديــد مــن ورش العمــل وامللتقيــات واملؤمتــرات 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 25 مايــو 2016 املكتــب اإلقليمــي لهيئــة األمــم املتحــدة 

ــة عــى مشــاركة قصصهــن مــع  ــة، بهــدف تشــجيع الناشــطات يف املنطق ــدول العربي للمــرأة يف ال

ــي تبــث عــر وســائل التواصــل  ــة الت ــاء أوطانهــّن. وتضمنــت الحمل العــامل وتوثيــق دورهــّن يف بن

االجتامعــي، قصًصــا ملهمــًة عــى شــكل تغريــدات، وصــور، ومقاطــع فيديــو لنســاء مــن املنطقــة 

العربيــة خــالل مشــاركتهّن يف تعزيــز النســيج الســيايس واالجتامعــي يف بلدانهــّن. 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 2016 مبناســبة االحتفــال 

بســتينية مجلــة األحــوال الشــخصية واســتعداًدا للمؤمتــر القــادم لالتحــاد العــام التونــي للشــغل. 

أطلقــت هــذه الحملــة الجامعــة العامــة للصحــة بتونــس باالشــرتاك مــع عــدة منظــامت نقابيــة. 

ــي  ــام التون ــادم لالتحــاد الع ــذي الق ــب التنفي ــا يف املكت ــرأة ومتثيله ــم امل ــة دع وتســتهدف الحمل

ــا للنقــايب يف تســير عمــل املنظمــة  دون متييــز. للشــغل وجعلهــا رشيــكا فعلي
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مرص

-”التــاء املربوطــة”: حملــة موســعة دشــنها املجلــس القومــي للمــرأة  بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم 

ــدة  ــم املتح ــة األم ــايئ UNDP، وهيئ ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــكان UNFPA، وبرنام ــدة للس املتح

ــا اشــعارات  ــات عــدة، منه ــت فعالي ــة، وتضمن ــة الدولي ــة الســويدية للتنمي للمــرأة UNN، والهيئ

ــها  ــدد بتهميش ــع وتن ــة يف املجتم ــا املهم ــرأة وأدواره ــة امل ــى مكان ــد ع ــاين،  تؤك ــة وأغ تليفزيوني

والتقليــل مــن شــأنها. وقــد لقــت هــذه الحملــة دعــاًم واســًعا مــن املثقفــني والفنانــني يف مــر.

ــة املســتدامة”، و”مؤسســة  ــا مؤسســة “مــر للصحــة والتنمي ــة أطلقته ــِت األهــم”:  حمل  - “أن

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 املريــة ملــدة ثالثــة أشــهر ملناهضــة االتجار 

بالبــرش والنســاء، وتضمنــت تنظيــم أكــرث مــن 25 ورشــة توعويــة وتدريبيــة لإلعالميــني والقانونيــني 

مبحافظــات مــر، لطــرح الصــور الواقعيــة لالتجــار واســتغالل النســاء، ومناقشــة إشــكاليات تطبيــق 

القانــون رقــم 64 لســنة 2010، وعــدم شــموليته للصــور املختلفــة لالتجــار بهــدف الوصــول لتوصيات 

مــن املعنيــني واملســؤولني املشــاركني لتفعيــل الحاميــة القانونيــة للنســاء.

- “ســاندى بلــدك بقــوة بكــره الخــر جايلــك”: حملــة أطلقهــا املجلــس القومــى للمــرأة يف نوفمــر 

ــرى  ــيطة بالق ــة البس ــرأة املري ــة امل ــدف توعي ــات به ــع محافظ ــواب يف جمي ــرق األب 2016 لط

ــة. ــة الحالي ــة دورهــا يف مســاندة بلدهــا للمــرور مــن األزمــة اإلقتصادي والنجــوع بأهمي

ــة أطلقهــا  ــة مــن أجــل تنميــة مجتمعاتهــا« حمل ــا مــن النشــاط لتمكــني املــرأة الريفي -»17 يوًم

املجلــس القومــي للمــرأة يف الفــرتة مــن  1 أكتوبــر حتــى 17أكتوبــر 2016  هدفــت إىل متكــني املــرأة 

الريفيــة   مــن خــالل التعــرف عــى طــرق مبتكــرة لالســتفادة مــن  مواردهــا، وفتــح قنــوات تســويق 

وبيــع ملنتجاتهــا وتوصيــل صوتهــا إىل املجتمــع.

ــس القومــي للمــرأة  يف ضــوء اســتعداداته  ــا املجل ــة أطلقه ــاري”: حمل ــي – اخت - “شــاريك- انتخب

ــع  ــة الســيدات يف القــرى والنجــوع يف جمي ــة  القادمــة،  بهــدف توعي ــس املحلي ــات املجال النتخاب

محافظــات الجمهوريــة بأهميــة املشــاركة يف انتخابــات املحليــات القادمــة ســواء ترشــيحاً وانتخابــاً، 

وتحفيــز املســتهدفات باملشــاركة والتصويــت يف االنتخابــات ومســاندة املرشــحات مــن الســيدات، 

وتعزيــز مشــاركة املــرأة خاصــة يف الريــف واملناطــق غــر الحرضيــة يف املجــال العــام، ونــرش الوعــى 

بــدور املجلــس وبرامجــه يف النهــوض باملــرأة يف الواقــع املحــى.
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السودان

ــر  ــدف لتوف ــوم وته ــطس 2016 بالخرط ــة يف أول أغس ــذه الحمل ــت ه ــا”: انطلق ــن أحياه - “وم

حزمــة مــن الخدمــات املتكاملــة التــي مــن شــأنها الحــد مــن وفيــات األمهــات واألطفــال حديثــي 

ــول عــام 2020. ــوالدة بحل ال
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محلة أكتوبر الوردي
هــي مبــادرة عامليــة تقــوم باتخــاذ اللــون الــوردي شــعار لهــا مــن أجــل التوعيــة والحــد مــن اإلصابــة 
برسطــان الثــدي الــذي يعتــر أحــد أكــرث األمــراض انتشــاراً يف أوســاط الســيدات، حيــث ارتفعــت 
معــدالت اإلصابــة بــه بشــكل ملحــوظ خــالل الســنوات األخــرة وبلغــت نســبته %22 مــن مجمــل 
ــات منظمــة  ــر وإحصائي ــك وفــق تقاري ــات بأمــراض الرسطــان عــى املســتوى العاملــي، وذل اإلصاب

الصحــة العامليــة.

ومن هذا املنطلق احتفلت بعض الدول بشهر أكتوبر الوردي، ففي:

األردن

ــا  ــي نظمته ــكان، والت ــك اإلس ــة بن ــدي برعاي ــان الث ــة لرسط ــة الثامن ــابقة اإلعالمي ــت املس -أُطلق
ــور حــول  ــدى الجمه ــي ل ــع مســتوى الوع ــت إىل رف ــز الحســني للرسطــان، وهدف مؤسســة ومرك
رسطــان الثــدي، واســتمرار تفعيــل دور اإلعــالم يف التأثــر عــى الــرأي العــام يف املجتمــع املحــي 

ــدي. ــر عــن رسطــان الث ــا عــى اجــراء فحوصــات الكشــف املبك وتشــجيع الســيدة وحثه

- كــام أقامــت رشكــة برايــس وتــر هــاوس كوبــرز »األردن« حملــة توعويــة ملوظفاتهــا اإلنــاث لرفــع 
مســتوى الوعــي لهــذا املــرض، وعيــاً منهــا بأهميــة التوعيــة ملــرض رسطــان الثــدي ومبــا يتــامىش 

مــع مبــادرات املســؤولية االجتامعيــة التــي تتبناهــا الرشكــة.

- ونظمــت عــامدة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة األملانيــة األردنيــة بالتعــاون مــع مؤسســة الحســني 
للرسطــان ورشكــة الــرشق العــريب للتأمــني يومــاٌ توعويــاً حــول رسطــان الثــدي، ورضورة الفحــص 
ــان  ــن رسط ــة م ــرق الوقاي ــباب وط ــرض، وأس ــن امل ــر ع ــف املبك ــدي للكش ــذايت للث ــدوري وال ال

الثــدي.

البحرين

انطلقــت أول حملــة ميدانيــة مــن نوعهــا للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي مــن مقــر املجلــس 
ــدي،  ــان الث ــن رسط ــر ع ــف املبك ــة للكش ــادة متنقل ــم عي ــة تض ــى شــكل حافل ــرأة ع ــى للم األع
يرافقهــا أطبــاء وأخصائيــني ومختلــف التجهيــزات الالزمــة للكشــف عــن هــذا املــرض. وقــد نظــم 
هــذه الحملــة مركــز لنــدن لجراحــة الثــدي يف البحريــن بدعــم مــن مبــادرة يوســف وعائشــة املؤيــد 

لألعــامل الخريــة، وذلــك تحــت شــعار "ال تتهاونــني بالكشــف املبكــر.. حياتــك غاليــة".  
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تونس

ــة  ــرة صحي ــزه تظاه ــي باملن ــلك الصح ــرشي باملس ــران الب ــألرسة والعم ــي ل ــوان الوطن ــم الدي نظ

للتوعيــة بأهميــة الوقايــة مــن رسطــان الثــدي، ورضورة تبنــي منــط عيــش ســليم يقــوم عى مامرســة 

الرياضــة والتغذيــة املتوازنــة وتجنــب الضغــط النفــي املفــرط كأهــم عوامــل الوقايــة مــن اإلصابــة 

بهــذا املــرض، ورصح املديــر العــام للديــوان الوطنــي لــألرسة والعمــران البــرشي إن هــذا النــوع مــن 

الرسطــان يحتــل املركــز األول عــى مســتوى إصابــة النســاء التونســيات بــه. فــام بــني 2200 و2500 

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 5 جويليــه، الــذي 

ــه أكــرث  ــة أللعــاب القــوى،  وشــارك في ــة الوطني ــة "األمــل" بالتعــاون مــع الفيدرالي تنظمــه جمعي

مــن 1500 امــرأة مــن مختلــف األعــامر )3 ســنوات إىل 80 ســنة( مــن مختلــف بلديــات العاصمــة 

إىل جانــب مشــاركة نســاء مصابــات برسطــان الثــدي وأخريــات تــم شــفائهن. واســتهدفت املبــادرة 

ــة املــرأة بــرضورة مامرســة الرياضــة  ــك توعي ــذا املــرض، وكذل إعــالن التضامــن مــع املريضــات به

يوميــا للحــد مــن اإلصابــة برسطــان الثــدي الــذي يعــرف ســنويا تســجيل أكــرث مــن 11.000 حالــة 

جديــدة عــى املســتوى الوطنــي.



إحياء اليوم الوطني والعاملي للمرأة يف الدول العربية
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شــهدت الفــرتة 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 عــامن وجمهورية الســودان واململكــة املغربية وجمهورية مــرص العربية.

املغرب

ــخ  ــار هــذا التاري ــم اختي ــد ت ــي للمــرأة. وق ــد الوطن ــر بالعي ــة يف  10 أكتوب ــرأة املغربي ــل امل تحتف

ــام 2003 . ــة األرسة ع ــدور مدون ــخ ص ــدا لتاري تخلي

ــن تظاهــرة  ــدورة التاســعة م ــات ال ــر، فعالي ــوم 21 أكتوب ــة الدارالبيضــاء، ي ــت مدين ــد احتضن وق

“مغربيــات”، مبناســبة اليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة، لالحتفــاء مبجموعــة مــن النســاء املغربيــات 

ــة، والسياســية، والفنيــة. يف مختلــف املجــاالت االجتامعي

سلطنة عامن

احتفلــت املــرأة العامنيــة يف 17 أكتوبــر بعيدهــا الوطنــي وتواكــب االحتفــال هــذا العــام بالعيــد 

ــة يف  ــرأة رشيك ــعار »امل ــت ش ــام تح ــذا الع ــال ه ــم االحتف ــني، وأقي ــادس  واألربع ــي الس الوطن

ــة«. التنمي

ــي لإلحصــاء واملعلومــات بهــذه املناســبة أن أعــداد  ــا املركــز الوطن ــي أعلنه ــام الت واوضحــت األرق

الذكــور واإلنــاث العامنيــني تتناصــف يف الســلطنة لتبلــغ نســبة النــوع 102 ذكــرًا لــكل 100 أنثــى أي 

أن نســبة اإلنــاث إىل الذكــور )49.5%( مقابــل )50.5%( مبنتصــف العــام 2015.

وتشــر اإلحصــاءات إىل أن معــدل األميــة لإلنــاث انخفــض مبقــدار )6.2%( يف الفــرتة مــن 2011 إىل 

2015 مقابــل نســبة انخفــاض بلغــت )2.4%( للذكــور وذلــك بالتــوازي مــع االنخفــاض التدريجــي 

ــام 2011 وأخــذت يف الرتاجــع إىل أن بلغــت )%7.1(  ــث بلغــت )11.4%( يف ع ــة حي لنســب األمي

ــث  ــام 2015 حي ــني ع ــن اجــاميل األمي ــات )68%( م ــام 2015. وبلغــت نســبة النســاء األمي يف الع

ــت  ــث بلغ ــنة حي ــن 60 إىل 64 س ــنة وم ــن 50 إىل 54 س ــني م ــني العمريت ــة يف الفئت ــز األمي ترتك

نســبتهن 33 باملائــة يف كل منهــام. وتحتــوي مراكــز محــو األميــة البالــغ عددهــا 14 مركــزًا عــى 848 

طالبــا وطالبــة 97 باملائــة منهــن اناثـًـا. ويف التعليــم الحكومــي تتطابــق نســب التحــاق الطلبــة بــني 

ــا بعــد األســايس(  ــم األســايس والعــام وم ــا )التعلي ــة بأنواعه ــاث يف املــدارس الحكومي الذكــور واإلن

لكــن اإلنــاث يشــكلن النســبة األعــى لاللتحــاق اإلجــاميل يف الصفــوف مــن 1 ـ 6.

- يف 24 أكتوبــر 2016 اختتمــت بواليــة صــور مبحافظــة جنــوب الرشقيــة فعاليــات ملتقــي املــرأة 

ــة  ــع املؤسس ــة م ــم ورشاك ــني بدع ــتمر يوم ــور واس ــة بص ــرأة العامني ــة امل ــه جمعي ــذي نظمت وال

ــي املســال. ــاز الطبيع ــة للغ ــة العامني ــة للرشك التنموي
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- نظمــت جامعــة صحــار يف 24 أكتوبــر 2016 حلقــة عمــل تدريبيــة عــن قانــون العمــل يف الجوانب 
التــي 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.

ــة نـــزوى نــدوة بعنــوان “املــرأة يف ظــل  ــاء بجمعيــة املــرأة العامنيــة بوالي - أقيمــت بقاعــة الضي
ــث  ــزوى، حي ــث بنـ ــق واملصالحة”ص ــخصية والتوفي ــوال الش ــي واألح ــامن االجتامع ــني الض قوان
ــون األحــوال الشــخصية  ــون الضــامن االجتامعــي وقان ــدوة ثــالث محــاور وهــي قان تضمنــت الن
ودور لجــان التوفيــق واملصالحــة يف تعزيــز التامســك األرسي، رعــى فعاليــات النــدوة ســعيد بــن 

ــة. ــة مبحافظــة الداخلي ــة االجتامعي ــة للتنمي ــة العام ــام املديري ــر ع ــري مدي ســليامن الق

تونس

- يجــرى االحتفــال بالعيــد الوطنــي للمــرأة التونســية يــوم 13 أغســطس، وقــد اســتمرت االحتفــاالت 
هــذا العــام منــذ 13-4 أغســطس 2016 تحــت 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 مختلــف 
األجيــال والرتــب، وتــم تكريــم القاضيــة نجيبــة الجايــر التــي احيلــت عــى التقاعــد.

- القيــام بزيــارات ميدانيــة إىل مقــرات عــدد مــن الجمعيــات الباعثــة ملشــاريع اســتثامر موجهــة إىل 
املــرأة  الحرفيــة  وذوي االحتياجــات الخصوصيــة، وذلــك للرتكيــز عــى تعزيــز وتفعيــل دور املــرأة 

الريفيــة يف املناطــق املحرومــة وحامــي وحامــالت اإلعاقــة.

- تقديــم مــرشوع القانــون األســايس املتعلــق بالقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة إىل مجلــس نــواب 
الشــعب مــن أجــل املصادقــة عليــه وهــو يكــرس مــا نــص عليــه الفصــل 46 مــن دســتور تونــس 

الجديــد بشــأن التــزام 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 عائــالت شــهداء قــوات 
ــة  ــد العناي ــن 6 إىل 9 أغســطس وهــدف إىل مزي ــرتة م ــي يف الف ــش الوطن ــن الداخــي والجي األم
بعائــالت الشــهداء واإلحاطــة بهــم مــن خــالل حلقــات مرافقــة أرسيــة مركــزة عــى عديــد املجاالت 
الرتبويــة واالجتامعيــة والنفســية بــإرشاف أخصائيــني نفســانيني واجتامعيــني وتربويــني مــع ترشيــك 

أبنائهــم يف نشــاطات مختلفــة ذات بعــد تربــوي وترفيهــي. 
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ــي 9 و10 أغســطس تحــت  ــرأة يوم ــات الناشــطة يف مجــال امل ــي للجمعي ــدى الوطن ــة املنت - إقام
ــون الشــامل ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة«. ــة واســعة للقان ــارصة مدني ــوان »مــن أجــل من عن

- تنظيــم ندوتــني حــول »دفــع املبــادرة االقتصاديــة النســائية« و»اإلشــعاع الــدويل للمرأة التونســية« 
وذلك يــوم 12 أغســطس، 

- افتتاح املعرض الوطني للمرأة املنتجة مبشاركة 40 حرفية من كامل الجمهورية.

- حفــل فنــي أحيــاه الفنــان صابــر الرباعــي باملــرسح األثــري بقرطــاج خصصــت مداخيلــه لصنــدوق 

»طفولتي«.

اإلمارات

ــة،  ــرأة االماراتي ــوم امل ــال بـــ ي ــام لالحتف ــن كل ع ــن شــهر أغســطس م ــوم 28 م ــص ي ــم تخصي يت

وذلــك احتفــاال مبيــالد االتحــاد النســايئ العــام يف 28 مــن شــهر أغســطس عــام 1975 ليكــون املمثــل 

الرســمي للمــرأة اإلماراتيــة. وقــد نظــم االحتفــال بعيــد املــرأة اإلماراتيــة هــذا العــام تحــت شــعار 

»املــرأة واالبتــكار«. 

وبهذه املناسبة أقيمت مجموعة من الفعاليات وهي:

ــة  ــة خاص ــرأة اإلماراتي ــوم امل ــة بي ــة خاص ــة إلكرتوني ــالق منص ــام بإط ــايئ الع ــاد النس ــام االتح - ق

ــي  ــة الت ــات املجتمعي ــر الخدم ــع املجتمــع  يف مجــال تطوي ــوات للتواصــل م ــح قن بالحــدث وفت

ــرأة . ــني امل ــت إىل متك رم

- قام معهد الشارقة للرتاث بتكريم عدد من السيدات يف مجال ريادة األعامل.

- نظــم مركــز التدريــب الجمــريك، بالتعــاون مــع لجنــة األنشــطة االجتامعيــة والرياضيــة يف جــامرك 

ديب، فعاليــة »لياقــة املــرأة وصحتهــا«، لتوعيــة موظفــات الدائــرة بأهميــة الحيــاة الصحيــة والغذاء 

الصحــي، مــع مامرســة التامريــن الرياضيــة املفيــدة، وإيجــاد جــو مــيء بالبهجــة والســعادة لهــن.

- دّشــنت مبــادرة زايــد العطــاء يف 31 أغســطس 2016 عيــادة اإلمــارات لصحــة املــرأة املتحركة، كأول 

عيــادة متنقلــة معنيــة بصحــة املــرأة، يف بــادرة األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة، تزامنــاً مــع احتفاالت 

الدولــة بيــوم املــرأة اإلماراتيــة، بهــدف تقديــم أفضــل الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة والوقائية، 

لتمكــني الكــوادر الطبيــة مــن الطبيبــات املواطنــات مــن خدمــة املجتمــع، وذلــك يف إطــار حملــة 

العطــاء اإلنســانية لعــالج مليــون امــرأة تحــت إطــار تطوعــي ومظلــة إنســانية. وتهــدف املبــادرة 

إىل تقديــم أفضــل الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة والتوعويــة والوقائيــة للمــرأة محليــاً وعامليــاً، 

فيــام يــأيت إطــالق املبــادرة ضمــن الرنامــج الوطنــي للكشــف املبكــر عــن األمــراض )وقايــة(.



84

البحرين

ــة«  ــرأة البحريني ــوم امل ــام »بي ــن كل ع ــمر م ــهر ديس ــن ش ــن يف األول م ــة البحري ــل مملك تحتف

والــذي يتزامــن مــع مــرور خمســة عــرشة عامــا عــى انشــاء املجلــس األعــى للمــرأة يف البحريــن، 

وتــم تخصيــص االحتفــال بيــوم املــرأة البحرينيــة هــذا العــام  لالحتفــاء باملــرأة يف املجــال القانــوين 

ــة  ــم آل خليف ــت إبراهي ــبيكة بن ــرة س ــي األم ــمو املل ــة الس ــن صاحب ــة م ــادرة كرمي ــديل مبب والع

ــن رئيســة املجلــس األعــى للمــرأة. ــك مملكــة البحري ــة مل قرين

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. كــام تــم إطــالق صفحــة متخصصــة بترشيعــات 

الخاصــة باملــرأة، كــام نظمــت هيئــة الترشيــع واإلفتــاء القانــوين العديــد مــن الفعاليــات والرامــج 

ــن  ــك ع ــة، وذل ــون ويف اإلذاع ــن ويف التلفزي ــة البحري ــات يف مملك ــف الجامع ــطة يف مختل واألنش

طريــق املستشــارات القانونيــات يف الهيئــة.

السودان

- تــم االحتفــال بالعيــد الوطنــي الـــ 26 للمــرأة الســودانية تحــت شــعار )عطــاء ... إنجــاز ... وفــاء(، 

ومــن فعاليــات االحتفــال:

• عقــد االتحــاد العــام للمــرأة الســودانية أمســية يف 29 فرايــر2016 تــم خاللهــا عــرض ملخــص 

مخرجــات وثيقــة املــرأة الحــوار املجتمعــي  التــي اتفقــت عــى الــدور املهــم للمــرأة يف إنجــاح 

الحــوار باعتبارهــا ركيــزة األمــن واالســتقرار لــألرسة واملســتفيد الرئيــس مــن الســالم 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 تدشــني شــبكة الربــط اإللكــرتوين بــني املركــز وفــروع االتحــاد بالواليــات يصاحبهــا تســليم 

ألجهــزة كومبيوتــر. 

• تــم افتتــاح املقــر الدائــم ملركــز الشــهيدة ســعاد طمبــل، كــام تــم  افتتــاح صالــة املرحومــة ليــى 

خالــد وذلــك تخليــدا ألهــل العطــاء يف مجــال تنميــة ومتكــني املــرأة الســودانية.



85 تقرير سنوي صادر عن  منظمة املرأة العربية

مرص

ــذي  ــة، وال ــا للمــرأة املري ــي يكــون يوًم ــارس ل ــوم الســادس عــرش مــن شــهر م ــار ي ــم اختي - ت

ــيام  ــتقالل، والس ــل االس ــن أج ــا م ــتعامر ونضاله ــد االس ــة ض ــرأة املري ــورة امل ــرى ث ــل ذك يحم

ــن. ــل الوط ــن أج ــة م ــهاد أول مري استش

  وبهذه املناسبة أقيمت مجموعة من الفعاليات منها:

- أقــام املجلــس القومــي للمــرأة يف جميــع فروعــه احتفاليــة مبناســبة يــوم املــرأة املريــة، كــام تــم 

خــالل االحتفــال تكريــم عــدًدا مــن القيــادات النســائية، ممــن لهــم بصمــة واضحــة يف مجــال متكني 

ــك  ــي، وذل ــذي واأله ــي والســيايس والتنفي ــل االجتامع ــهامات يف العم ــن اإلس ــد م ــرأة والعدي امل

تقديــرا للــدور الــذي تقــوم بــه املــرأة يف كافــة املجــاالت . 

- “الشــغل حقهــا.. وهــي قدهــا«.. تحــت هــذا الشــعار احتفلــت مؤسســة املــرأة الجديــدة بيــوم 

ــم  ــز الندي ــوات مرك ــة لعض ــة، االحتفالي ــدت املؤسس ــويرسي. وأه ــادي الس ــة بالن ــرأة املري امل

ــة  ــان ومناهض ــوق اإلنس ــة لحق ــن الداعم ــرا لجهوده ــب، تقدي ــف والتعذي ــا العن ــل ضحاي لتأهي

ــن  ــة عمله ــة حــول طبيع ــم تســجيى وشــهادات حي ــرض فيل ــال ع ــن االحتف ــام تضم ــف. ك العن

ــام  ــل املرأة.ك ــة لعم ــورة النمطي ــرس الص ــاالت وك ــذه املج ــام ه ــا القتح ــي واجهنه ــاب الت والصع

تضمــن االحتفــال عروًضــا فنيــة واســكتش غنــايئ وعرضــا غنائيــا لفرقــة »بنــت املصــاروة« حــول 

ــات. ــرش ورضب الزوج ــاث والتح ــان اإلن خت

كــام احتفلــت عــدة دول عربيــة باليــوم العاملــي للمــرأة يف 8 مــارس 2016  الــذي جــاء هــذا العــام 

تحــت شــعار »اإلعــداد للمســاواة بــني الجنســني لتناصــف الكوكــب بحلــول عــام 2030«. 

األردن

* قــام نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الرتبيــة والتعليــم الدكتــور محمــد الذنيبــات بتكريــم عــدداً مــن 

املعلــامت واملوظفــات العامــالت يف الــوزارة مبناســبة االحتفــال بيــوم املــرأة العاملــي.

* افتتحــت ســمو األمــرة بســمة بنــت طــالل، املقــر الجديــد التحــاد املــرأة االردنيــة يف منطقــة جبــل 

الحســني بالعاصمــة عامن.

* انطلقــت برعايــة ســمو األمــرة بســمة بنــت طــالل فعاليــات الــدورة الرابعــة الســبوع فيلــم املــرأة 

مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــي للمــرأة والــذي نظمتــه الهيئــة امللكيــة لألفــالم وهيئــة األمــم 

املتحــدة بالتعــاون مــع عــدد مــن الســفارات العربيــة واالجنبيــة.

* كرم وزير البيئة جميع موظفات الوزارة تقديرا لهن عى عطائهن وانجازاتهن.
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ــوم  ــات النســائية، مبناســبة الي ــن عــددا مــن الفعالي ــو ل ــاد أب ــاب د. زي * كــرم رئيــس رابطــة الكت

العاملــي للمــرأة.

* قامــت اللجنــة االوملبيــة بإطــالق حملــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي تحــت عنــوان ) الوجــوه 

النســوية لعيــش الرياضــة( وهدفــت الحملــة عــى تشــجيع املــرأة عــى  إدراج الرياضــة ضمــن 

أجندتهــا اليوميــة لضــامن 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 النازحــني يف أمانــة العاصمــة كــام تــم توزيــع شــهادات تقديريــة عــى موظفــات الــوزارة.

ــاال  ــاء احتف ــز الشــباب اإلعالمــي بصنع ــع مرك ــة م ــرأة بالرشاك ــوق امل ــور لحق ــادرة ن * نظمــت مب

ــرأة متكــني لإلنســانية«. تحــت شــعار »متكــني امل

* نظــم فــرع اتحــاد نســاء اليمــن مبحافظــة الحديــدة بالتعــاون مــع جمعيــة االزدهــار التنمويــة 

االجتامعيــة ورشكاء النجــاح يف الرنامــج التدريبــي األول للمتطوعــني واملســاحات الصديقــة 

ــل مــن  ــم بتموي ــذي ت ــوم العاملــي للمــرأة. وهــدف املهرجــان ال ــا مبناســبة الي ــال، مهرجان لألطف

منظمــة اليونيســيف إىل املســاهمة يف ترســيخ دور املــرأة يف حاميــة الوطــن مــن خــالل كفاحهــا 

ــتدامة.  ــا املس ــا وتضحياته وصموده

ــف وردة للســالم تحــت شــعار )النســاء  ــة أل ــا النســاء حمل ــات لدعــم قضاي ــل إعالمي * نظــم تكت

ــدة  ــم املتح ــة األم ــة ومفوضي ــالم والتنمي ــوه لإلع ــة وج ــع مؤسس ــة م ــالم ( بالرشاك ــن الس يصنع

ــوق اإلنســان. ــامية لحق الس

املغرب

- أقيمــت نــدوة حــول “تحســني صــورة املــرأة يف اإلعــام” نظمهــا معهــد التنــوع اإلعالمــي ملناقشــة 

ــة  ــة االنتخابي ــالل الحمل ــة خ ــالم املغربي ــائل اإلع ــرأة يف وس ــورة امل ــوان »ص ــل عن ــة تحم دراس

ــة«.  ــة والجهوي الخاصــة باالســتحقاقات الجامعي

- تــم إطــالق جائــزة »املســاواة املهنيــة« برســم ســنة 2016،  وســتمنح هــذه الجائــزة ألحســن ثــالث 

ــض  ــة وبع ــؤون االجتامعي ــغيل والش ــني وزارة التش ــة ب ــة القامئ ــار الرشاك ــك يف إط ــاوالت وذل مق

جمعيــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال املســاواة بــني الجنســني يف العمــل.
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موريتانيا

ــق  ــتدامة يف أف ــة املس ــامن للتنمي ــة ض ــرأة الريفي ــعار »إرشاك امل ــت ش ــل تح ــة حف ــم إقام - ت

ــل«. ــتقبل أفض ــو مس ــوع ..نح ــج الن ــا لدم 2030«مع

ــن  ــة م ــاء 22 بلدي ــا نس ــتفادت منه ــات واس ــاء الريفي ــدة النس ــة لفائ ــة تنموي ــم قافل ــم تنظي - ت

ــب  ــية هــي الجان ــات أساس ــن 4 مكون ــة م ــت كل قافل ــل وتكون ــث األم ــكلة ملثل ــات املش البلدي

ــة  ــالت الغذائي ــع الس ــة توزي ــة، ومكون ــع األدوي ــارات وتوزي ــم االستش ــت تقدي ــي وتضمن الصح

وسيســتفيد منهــا مئــات األرس الفقــرة يف مختلــف البلديــات، باإلضافــة إىل مكونــة ترقيــة الحقــوق 

ــيس. والتحس

- تــم افتتــاح معــرض املنتجــات النســوية عــى مســتوى نواكشــوط، بســاحة فضــاء التنــوع الثقــايف، 

حيــث تــم إطــالق مجموعــة مــن القوافــل نحــو بلديــات مثلــث األمــل ســتقدم خدمــات طبيــة 

ومــواد غذائيــة وحلقــات تحسيســه وتثقيفيــة.

ــكال  ــف أش ــة مختل ــق مبحارب ــار يتعل ــون إط ــرشوع قان ــى م ــة ع ــة املوريتاني ــة الحكوم -مصادق

ــرأة. ــد امل ــف ض العن

 - العفو عن نسبة كبرة من السجينات.

ــة األحــوال الشــخصية لتتناســب مــع  ــا عــى مراجعــة مدون ــة عزمه ــت الحكومــة املوريتاني - أعلن

ــة املجتمــع.  ــة عــى بني التغــرات الطارئ

العراق

- يف  مــارس 2016 نظــم مجلــس الرسطــان العراقــي التابــع لـــ وزارة الصحــة حملــة إلجــراء الفحــوص 

الخاصــة برسطــان الثــدي ملوظفــات ديــوان أمانــة بغــداد بالتزامــن مــع هــذا اليــوم.

السودان

- تــم االحتفــال بهــذا اليــوم تحــت شــعار »متكــني املــرأة وصــواًل للتنميــة املســتدامة«. ومــن فعاليات 

االحتفــال اطــالق رساح )30( نزيلــة مــن ســجن نياال. 



لبنان

أكّــد رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري يف بيــان لــه مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي عــى تعــاون املعنيــني 

الســتكامل الخطــوات الالزمــة لتحقيــق مطالــب املــرأة ويف مقدمتهــا املشــاركة الكاملــة يف الحيــاة 

السياســية والوطنيــة وتعديــل القوانــني 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 عــكار 

الســباقة يف دعــم فتياتهــا ونســائها«، وزعــت خاللهــا منشــورات عــن املناســبة باإلضافــة إىل حلــوى 

زينــت خصيصــا لالحتفــال بإنجــازات املــرأة يف عيدهــا.

ــكار  ــبكة ع ــذه ش ــذي تنف ــات« ال ــاء والفتي ــة النس ــرشوع »حامي ــار م ــأيت يف إط ــاط ي ــذا النش وه

للتنميــة بالرشاكــة مــع تحالــف »هارتالنــد« العاملــي بدعــم مــن منظمــة االمــم املتحــدة للطفولــة 

ــا وجوارهــا. اليونيســيف، يف مناطــق جــرد القيطــع وســهل عــكار وحلب

- احتفلــت جامعــة هايكازيــان وجامعــة الــروح القــدس - الكســليك بيــوم املــرأة العاملــي، 

ــة  ــدات يف مجالهــن وأحــرزن نجاحــات يف مســرتهن املهني ــم ســيدات رائ ــال تكري وشــهد االحتف

واالجتامعيــة.

- أقامــت جمعيــة »رودز فــور اليــف« لقــاء نســائياً يف متحــف رسســق تــم خاللــه تعيــني الفنانــني 

عبــر نعمــة وعــادل كــرم ســفرين للجمعيــة.

- اقيــم الســباق الريــايض )4 كلــم( يف مخيــم الطليــاين للنازحــني الســوريني يف مدينــة بــر اليــاس يف 

البقــاع، تكرميــا للنســاء والفتيــات الســوريات ومبشــاركتهن.

- نظمــت األمــم املتحــدة ومنظمــة »نســاء رائــدات« و »املعهــد الوطنــي الدميوقراطــي - أن. دي. 

ــدف تشــجيع النســاء  ــات«، به ــات يف البلدي ــوان »لبناني ــك« بعن ــدق »موفنبي ــرا يف فن أي.«، مؤمت

ــة. ــة املقبل ــات البلدي عــى الرتشــح لالنتخاب



ندوات ومؤمترات
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ــن  ــة م ــة كرمي ــارس 2016 برعاي ــم يف 8 م ــر أقي ــكار 2016"، مؤمت ــز وابت ــة: متي ــرأة اإلماراتي • "امل
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 

ــات  ــدات املواطن ــن الرائ ــة م ــم كوكب ــة لتكري ــة الفكري ــارات للملكي ــة اإلم ــام وجمعي النســايئ الع

الــاليت قدمــن ابتــكارات متميــزة.

ــن  ــا وتضم ــة وابتكاراته ــرأة اإلماراتي ــات امل ــات إبداع ــاد وتوصي ــبل وأبع ــر س ــش املؤمت ــد ناق وق

ــة  ــم كوكب ــة إىل تكري ــداع إضاف ــكار واإلب ــرأة يف االبت ــف تجــارب امل ــا وعرضــا ملختل ــت" فني "أوبري

مــن الرائــدات املواطنــات مــن بينهــن 10 طالبــات مــن جامعــات اإلمــارات يف مراحلهــن الدراســية 

ــد مــن املرتشــحات. ــني العدي ــزة مــن ب ــكارات متمي األخــرة قدمــن ابت

• "تعهــد لتحقيــق املســاواة  لعــام 2016" منتــدى  عقــد يف7 مــارس 2016 بــديب اســتضافه مجلــس 
ــف  ــار كي ــدى إىل اختب ــدف املنت ــغ يف ديب. ه ــة ولونغون ــع جامع ــاون م ــامل ديب بالتع ــيدات أع س

ــا إليجــاد فــرص متســاوية للنســاء يف مســتويات مختلفــة مــن  ميكــن للنســاء والرجــال العمــل مًع

ــع النســاء مــن  ــة التــي متن ــل الحواجــز املخفي ــا مث الهــرم التنظيمــي ولتســليط الضــوء عــى قضاي

التقــدم.

• “املؤمتــر الســنوي الــدويل التاســع عــرش للقياديــات”، عقــد يومــي 8-9 مــارس 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.

ــي،  ــا االتحــاد النســايئ العــام مبقــره الرئيــي يف أبوظب ــدوة نظمه ــى" ن • "ظاهــرة الطــاق إىل مت
مكتــب الدعــم النســايئ يف 15 مــارس 2016. وتــم خاللهــا تســليط الضــوء عــى ظاهــرة الطــالق التــي 

باتــت يف تصاعــد مســتمر، األمــر الــذي حتــم عــى كثــر مــن الجهــات املعنيــة بــرضورة 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 2016، وذلــك عــى هامــش 

أعــامل الــدورة الحاديــة والثالثــني ملجلــس حقــوق اإلنســان املنعقــدة حاليــا يف جنيــف.
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• “امللتقــى األول لســيدات ورائــدات األعــامل يف اإلمــارات” ُعقــد يف 6 أبريــل 2016، نظمــه 
مجلــس ســيدات أعــامل اإلمــارات بفنــدق جــي دبليــو ماريــوت - ماركيــز يف ديب، تحــت الرعايــة 

ــى  ــة األع ــام الرئيس ــايئ الع ــاد النس ــة االتح ــارك رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــة لس الكرمي

ملؤسســة التنميــة األرسيــة رئيســة املجلــس األعــى لألمومــة والطفولــة الرئيســة الفخريــة ملجلــس 

ســيدات أعــامل اإلمــارات. وهــدف امللتقــى إىل إلقــاء الضــوء عــى الخطــة اإلســرتاتيجية الخمســية 

ملجلــس ســيدات أعــامل اإلمــارات والخدمــات التــي يقدمهــا املجلــس لســيدات ورائــدات األعــامل يف 

الدولــة باإلضافــة إىل الخدمــات التــي تقدمهــا مجالــس ســيدات األعــامل يف مختلــف إمــارات الدولــة 

والخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســات التــي تعنــى بتنميــة املشــاريع الصغــرة واملتوســطة.

• “املؤمتــر اإلقليمــي الثالــث للرشطــة النســائية”، عقــد يف 18 أبريــل 2016، نظمتــه جمعية الرشطة 
النســائية اإلماراتيــة تحــت شــعار "الرشطــة النســائية .. والريــادة يف التنميــة املســتدامة" يف مركــز 

املؤمتــرات باملقــر الجديــد لجامعــة زايــد مبدينــة خليفــة يف أبوظبــي.

• "املــرأة والقيــادة"،  نــدوة اســتضافتها جامعــة ولونغونــغ يف ديب بالرشاكــة مــع مجلــس ســيدات 
أعــامل ديب يف 24 مايــو 2016، وتــم الرتكيــز خــالل النــدوة عــى الكيفيــة التــي متكــن القيــادة مــن 

إحــداث التغيــر االجتامعــي والتأثــر.

• "دور املــرأة كعــامد أســايس مــن أعمــدة التنميــة املســتدامة"، املنتــدى الســنوي الثالــث للمــرأة 
الــذى عقدتــه كليــة إنســياد إلدارة األعــامل، أبوظبــي يف 25 مايــو 2016 واســتهدف املنتــدى نخبــة 

مــن الخريجــني يف مجــاالت الريــادة وإدارة اإلعــامل 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 20 مايــو  2016، خــالل الجلســات طرحــت خــرات لــرواد املجــال الرتبــوي والتعليمــي ورسد 

لقصــص نجــاح عــى لســان أصحابهــا.

ــي اســتضافتها  ــة والت ــر 2016 يف نســخته الثاني ــم يف أكتوب • مؤمتــر »االســتثامر يف املســتقبل« أقي
ــي 19  ــط«، يوم ــرشق األوس ــات يف ال ــاء والفتي ــدرات النس ــاء ق ــعار »بن ــت ش ــارقة تح ــارة الش إم

ــة،  ــل مــن الحكومــات، واملنظــامت الدولي ــر 2016، وجمــع املؤمتــر أكــرث مــن 300 ممث و20 أكتوب

واملنظــامت غــر الحكوميــة، واألكادمييــني واإلعالميــني والخــراء الســتعراض ومناقشــة حجــم التقــدم 

الــذي حققتــه النســاء والفتيــات يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، واســتحداث منهــج 

ُمســتدام للتنميــة، إىل جانــب إعــداد حزمــة متكاملــة مــن الرامــج اإلنســانية التــي تقــوم يف جوهرها 

بالحفــاظ عــى قــدرات النســاء والفتيــات. 
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ــل  ــف ضدهــا"، ورشــة عمــل  أقيمــت يف 13 أبري • "سياســات التمكــني للمــرأة و مناهضــة العن
ــة  ــز هــي للسياســات العام ــع مرك ــاون م ــن بالتع ــرأة يف اليم ــة للم ــة الوطني ــا اللجن 2016 نظمته

ــت  ــل تضمن ــي عم ــة ورقت ــتعرضت الورش ــمية، واس ــات الرس ــن الجه ــاركة ميثل ــاركة 17 مش مبش

ــره عــى  التعريــف بالعنــف أســبابه و أنواعــه ودوافعــه وواقــع العنــف ضــد املــرأة يف اليمــن وأث

ــة  ــرار نتيج ــة الق ــز صناع ــا إىل مراك ــرأة ووصوله ــني امل ــة متك ــباب إعاق ــة إىل أس ــع باإلضاف املجتم

ــذ.  ــك أســايس يف التنفي ــا كرشي ــح دوره ــدم توضي ــة وع ــات العام ــد وضــع السياس القصــور عن

ــل  ــن يف ظ ــام واألم ــرأة والس ــق بامل ــن 1325 املتعل ــس األم ــرار “مجل ــول ق ــية ح ــة نقاش • حلق
األزمــات”. عقــدت يف 28 أبريــل 2016 نظمتهــا مؤسســة دعــم التوجــه املــدين الدميقراطــي "مــدى" 

باليمــن، ومبــادرة إدارة األزمــات بصنعــاء وقــد ناقشــت الورشــة القــرارات األمميــة املتعلقــة بحقــوق 

ــات والحــروب  ــن يف ظــل األزم ــرار، وحقوقه ــع الق ــة السياســية وصن ــن يف العملي النســاء وإرشاكه

وخصوصــاً قــراري مجلــس األمــن 1325 و2122 املتعلــق بتنفيــذ برنامــج املــرأة والســالم واألمــن.

• "دور األم يف تعزيــز الســلم االجتامعــي"، نــدوة أقيمــت باليمــن نظمتهــا مؤسســة حاميــة 
القانــون وتعزيــز الســلم االجتامعــي بالتعــاون والرشاكــة مــع مؤسســة خــرات للدراســات والحوكمة 

ومؤسســة حيــاة إنســان يف 22 مــارس 2016، أوصــت النــدوة عــى رضورة تحمــل الجانــب الحكومــي 

ــزز ومتكــن  ــج ومشــاريع خاصــة تع ــي برام ــدين مســئولياته يف تبن ــع امل والقطــاع الخــاص واملجتم

املــرأة اليمنيــة مــن القيــام بدورهــا يف صناعــة الســلم االجتامعــي. وقدمــت خــالل النــدوة خمــس 

أوراق عمــل اســتعرضت جميعهــا قضيــة دور األم يف تعزيــز الســلم االجتامعــي مــن مختلــف الزوايــا 

واالتجاهــات.

ــن يف 26  ــايف بصنعاء-اليم ــارات الثق ــز من ــا مرك ــدوة أقامه ــام"، ن ــق الس ــرأة يف  تحقي • "دور امل
ــني إىل الســالم الســتكامل االســتحقاقات السياســية   ــادة اليمني ــت  بــرضورة إع ــر 2016، طالب أكتوب

ــاء واعــامر الوطــن. وإعــادة بن

• "املســاواة يف اإلرث" نــدوة فكريــة أقيمــت يف تونــس  يف 6 مــارس 2016 بصفاقــس ببــادرة 
ــة  ــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات ومتحــورت النــدوة حــول كيفي مــن الفــرع الجهــوي للجمعي

حــل مســالة املســاواة يف اإلرث ســواء باالســتناد إىل املنظومــة الدينيــة واالجتهــاد كرافــد لتكريــس 

ــتور. ــادئ الدس ــوع إىل مب املســاواة أو بالرج

• "النســاء املهمشــات يف القطــاع غــر املنظــم يف املنطقــة العربيــة: التحديــات والتجــارب الجّيدة"، 
ورشــة عمــل إقليميّــة نظمهــا مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث )كوثــر( و"مؤسســة فــورد" 

يف نوفمــر 2016.
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ــس  ــة بتون ــرأة واألرسة والطفول ــا وزارة امل ــل نظمته ــة عم ــون"، ورش ــع والقان ــني الواق • "األرسة ب
ــت هــذه الورشــة، إىل جــرد  ــألرسة، وهدف ــي ل ــوم الوطن ــال بالي يف ديســمر 2016 يف إطــار االحتف

النصــوص القانونيــة التــي تســتهدف األرسة وتحديــد الثغــرات القانونيــة انطالقــا مــن الواقــع واقرتاح 

البدائــل. تناولــت ورشــة العمــل واقــع األرسة يف تونــس، وإلقــاء الضــوء عــى محــور األرسة وعالقتهــا 

بأهــداف التنميــة يف أفــق 2030، إىل جانــب تحديــد الصعوبــات تطبيــق القانــون يف مجــال األرسة.

• “ملتقــى املــرأة بواليــات دارفــور”، عقــد يف 22 أكتوبــر 2016 مبشــاركة ممثــالت اتحــادات املــرأة 
ــامن  ــة والض ــودانية ووزارة الرعاي ــرأة الس ــام للم ــاد الع ــني االتح ــاون ب ــس وبالتع ــات الخم بالوالي

االجتامعــي تحــت شــعار )مــن أجــل وطــن آمــن ومجتمــع متضامن( وتــم خــالل الجلســة االفتتاحية 

تدشــني حملــة )ومــن أحياهــا( لخفــض وفيــات األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة، بجانــب تدشــني 

الوثبــة الرابعــة مــن مــرشوع القــرض الحســن لتمكــني املــراة اقتصاديــا بواليــات دارفــور. 

• "مبــادرات تنمويــة لتوظيــف املــرأة"، ورشــة عمــل أطلقتهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة 
يف الســودان يف 24 أكتوبــر 2016 بهــدف اســتحداث مبــادرات نوعيــة لتوظيــف املــرأة يف أنشــطة 

القطــاع الخــاص، ومنهــا قطــاع األثــاث. وهدفــت الورشــة إىل تخفيــض نســبة البطالــة بــني اإلنــاث، 

عــر برنامجــي "نطاقــات املــوزون" و"العمــل عــن بعــد" وغرهــام، لرفــع معــدالت مشــاركة املــرأة 

يف الســوق.

•  “املــرأة القياديــة يف وزارة الثقافــة… غيــاب أم تغييــب؟” جلســة حواريــة عقدتهــا لجنــة املــرأة 
بــوزارة الثقافــة بجمهوريــة العــراق، يف أكتوبــر 2016، وهدفــت الجلســة إىل إدمــاج موضــوع النــوع 

االجتامعــي يف خطــط وبرامــج الــوزارة وتحديــد حجــم الفجــوة بــني الجنســني يف موضــوع النــوع 

االجتامعــي يف القطاعــات املتنوعــة، ورفــع مســتوى الوعــي لــدى العاملــني بأهميــة إدمــاج منظــور 

النــوع االجتامعــي.

• »أوضــاع النســاء يف مناطــق النزاعــات املســلحة« نــدوة حواريــة اقامتهــا منظمــة حريــة املــرأة 
يف العــراق )OWFI( يف يونيــو 2016، وتطرقــت النــدوة إىل حــاالت إنقــاذ الفئــة األكــرث رضًرا مــن 

ــة  ــد العــون مــن قبــل الحكومــة العراقي ويــالت الحــروب وهــم النســاء واألطفــال. ورضورة مــد ي

ــالم  ــك اإلع ــالت، وكذل ــك العائ ــدين لتل ــع امل ــامت املجتم ــل منظ ــن قب ــم م ــالت والدع ــك العائ لتل

الوطنــي املهنيــة واملســؤولية العاليــة بالتغطيــة ونــرش التقاريــر والنــدوات البحثيــة اإلخباريــة، وأن 

تشــكل لجــان رسيعــة بــإرشاف حكومــي برملــاين، تكــون مشــرتكة مــع شــيوخ العشــائر واملنظــامت 

ــة  ــة واالجتامعي ــة الصحي ــاعدة العاجل ــدم املس ــرأة، وتق ــان امل ــم بش ــي تهت ــة الت ــانية خاص اإلنس

ــة. والنفســية واملعنوي
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ــا نظمتــه وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون  • »املــرأة والســام واألمــن والتنميــة«، مؤمتــرا دوليً
يف اململكــة املغربيــة يف 7 ســبتمر 2016 بالربــاط، ويعــد املؤمتــر مســاهمة يف النقــاش الدائــر حــول 

ــن أجــل تشــجيع العمــل الجامعــي  ــة م ــل الخطــط الوطني ــرأة يف مسلســل الســالم وتفعي دور امل

ــامل  ــرأة يف املغــرب والع ــة امل ــن واســتقرار وضعي ــر إىل ضــامن األم ــرار. وهــدف املؤمت ــل الق وتفعي

ــة  ــة والعاملي ــة السياســية وتثمــني دورهــا يف الســاحة السياســية املغربي وتحســني دورهــا يف التنمي

باإلضافــة إىل رضورة القيــام مببــادرات واضحــة يف هــذا املجــال. كــام يهــدف هــذا املؤمتــر إىل تجديــد 

انخــراط األمــم املتحــدة وإجــامع املجتمــع الــدويل مــن أجــل تعزيــز مشــاركة املــرأة يف املفاوضــات 

واالتفاقيــات املتعلقــة بحــل النزاعــات وتعزيــز الســالم.

• “املنتــدى واملعــرض العاملــي لســيدات األعــامل”، أقيــم يف مملكــة البحريــن يف  28 مــارس 
ــارس 2016  ــن 28 - 30 م ــرتة م ــالل الف ــة خ ــامل البحريني ــيدات األع ــة س ــه جمعي 2016  نظمت

بفنــدق الفورســيزن. وشــارك يف املنتــدى أكــرث مــن 200 ســيدة أعــامل ميثلــون دول الخليــج والوطــن 

العــريب ودول رشق آســيا وافريقيــا، إضافــة إىل نخبــة مــن املســؤولني الحكوميــني واألكادمييــني وقــادة 

ــي  ــات الت ــدة شــملت التحدي ــا ع ــش قضاي ــة واالقتصــاد. وناق ــات الصناع ــامل يف شــتى قطاع األع

تواجــه ســيدات األعــامل والحلــول للتغلــب عليهــا، ودور الشــباب وســيدات األعــامل يف املســؤولية 

ــة يف  ــات املالي ــوك واملؤسس ــات، ودور البن ــر الصناع ــامل يف تطوي ــيدات األع ــة، ودور س االجتامعي

ــة لســيدات األعــامل. ــة األعــامل التجاري تنمي

• "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 

ــة  ــى مواجه ــات ع ــي تســاعد الحرفي ــات الت ــن واآللي ــة البحري ــرة يف مملك ــات املتوف ــى الخدم ع

التحديــات مــن خــالل العمــل مــع الــرشكاء املعنيــني لتكامــل الجهــود املبذولــة.

• “رعايــة أفضــل للمــرأة والطفــل”، مؤمتــر طبــي نظمــه قســم أمــراض النســاء والــوالدة مبستشــفى 
ــة الصحيــة األوليــة مبحافظــة الظاهــرة، يف  عــري بســلطنة عــامن بالتعــاون مــع مؤسســات الرعاي

أكتوبــر 2016 بقاعــة املؤمتــرات، مبشــاركة الفئــات الطبيــة والتمريضيــة يف مجــال رعايــة األمومــة 

والطفولــة والقابــالت والصيادلــة واملثقفــات الصحيــات واخصائيــي التغذية.هــدف املؤمتــر إىل تنميــة 

مهــارات وصقــل قــدرات الكــوادر املشــاركة يف كل مــا يتصــل بصحــة األم والطفــل.

• "مؤمتــر تحســني الشــمول املــايل للمــرأة يف العــامل العــريب" عقــد يف 22 نوفمــر 2016، نظمــه 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.



96

• "املــرأة يف مجــال األعــامل واإلدارة"، نــدوة  نظمهــا املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة العمــل الدوليــة 
ــول  ــر 2016 مبســقط، بهــدف عــرض الحل ــة تجــارة وصناعــة عــامن  يف 2 فراي بالتعــاون مــع غرف

العمليــة لألعــامل يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا الجتــذاب النســاء املؤهــالت يف مجــال 

االعــامل واإلدارة وتعزيــز تكافــؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف عــامل األعــامل. 

ــد يف  ــر عق ــتقبلية"، مؤمت ــرتاتيجيات مس ــع واس ــات، واق ــاء البدوي ــية للنس ــاركة السياس • "املش
ــز املشــاركة  ــة أخــرة مــن مــرشوع )تعزي ــر2016 بفلســطني-الخليل، ويعــد املؤمتــر مرحل 14 فراي

ــرار  ــع الق ــج متكــني النســاء يف صن ــن برنام ــل(، ضم ــة يف محافظــة الخلي ــرأة البدوي السياســية للم

ــة للتعــاون االقتصــادي  ــوزارة االتحادي يف الــرشق األوســط املنفــذ مــن قبــلGIZ، بتفويــض مــن ال

ــرأة  ــع وزارة الحكــم املحــي ووزارة شــؤون امل ــة م ــذ بالرشاك ــذي ينف ــةBMZ وال ــة األملاني والتنمي

واملجالــس املحليــة، وبالتعــاون مــع الجمعيــات التعاونيــة والقاعديــة الفاعلــة يف املناطــق املصنفــة. 

وهــدف املؤمتــر إىل القــاء الضــوء عــى وضــع املــرأة الســيايس ملختلــف املناطــق والقــرى واملجتمعات 

ــة املهمشــة ومناطــق يف محافظــة الخليــل. البدوي

• "رفــع الوعــي فيــام يتعلــق بالدميقراطيــة واالنتخابــات بنــاء عــىل الحقــوق السياســية للمــرأة"، 
ورشــة عمــل أقامتهــا مؤسســة إرادة الحاضنــة األوىل لســيدات األعــامل يف فلســطني والوطــن 

العــريب- يف خلـّـة املــي التابعــة ملدينــة يطــا بالرشاكــة مــع لجنــة االنتخابــات املركزيــة وبتمويــل مــن 

االتحــاد األورويب يف مايــو 2016، ضمــن إطــار مــرشوع متكــني ودمــج النســاء العامــالت يف املشــاغل 

الصغــرة يف النقاشــات املتعلقــة بالدميقراطيــة واالنتخابــات واملشــاركة السياســية”، تناولــت الورشــة 

ــات  ــون االنتخاب ــة ســيداو وقان ــز عــى اتفاقي ــع الرتكي ــرأة م ــة لحقــوق امل ــات الدولي عــى االتفاقي

الفلســطيني والقانــون األســاس الفلســطيني, وأشــكال مشــاركة املــرأة السياســية وآليــات تفعيلــه.

• "العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي"، ورشــة عمــل للقضــاة عقــدت يف 18 ينايــر2016 يف 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 القــرار"، ورشــة عمــل توعويــة عقــدت يف نابلس/فلســطني 
ــز عــي  ــة، هدفــت إىل الرتكي ــة الفلســطينية للتنمي ــة املــرأة العامل ــا  جمعي ــر2016  نظمته يف يناي

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 
ــل عكســت صــورة  ــر أوراق عم ــن املؤمت ــه. تضم ــرام الل ــارس ب ــن م ــن م ــد يف الثام ــة عق األمريكي

ــي. ــالل اإلرسائي ــبب االحت ــا، ومــدى معاناتهــا بس ــرأة الفلســطينية ودوره امل
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• "نحــو بنــاء ثقافــة الاعنــف ونبــذ التطــرف الفكــري"، نــدوة عقــدت  يف أبريــل 2016  بأريحــا/
ــرأة  ــرشوع )دور امل ــات م ــن فعالي ــة ضم ــا التعاوني ــاء أريح ــة أبن ــع جمعي ــاون م ــطني بالتع فلس

الفلســطينية يف دعــم القضايــا الوطنيــة(، تناولــت النــدوة أهميــة حاميــة األرسة يف ظــل التغيــرات 

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 2016/7/27 بــرام اللــه، 
نظمتهــا جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة بحضــور ممثــالت عــن مؤسســات حكوميــة 

ــات،  ــني ومحامي ــاة ومحامي ــوية، وقض ــر نس ــة، وأط ــوية وقاعدي ــات نس ــة، ومؤسس ــر حكومي وغ

ــا النســاء  ــاين منه ــي تع ــة. ناقشــت الجلســة املشــكالت الت ــادات نســوية وسياســية ومجتمعي وقي

ــار  ــني االعتب ــذ بع ــة إىل األخ ــك، باإلضاف ــول إىل ذل ــي تح ــات الت ــاء، واملعيق ــول إىل القض يف الوص

ــة. ــات وتشــجع النســاء يف الوصــول إىل العدال ــل العقب ــي تذل ــات الت التوصي

• »نحــو رفــع أولويــة املــرأة والســام واألمــن عــىل جــدول أعــامل املنطقــة العربيــة«، مؤمتــر دويل 
نظمــه معهــد الدراســات النســائية يف العــامل العــريب التابــع للجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة ولجنــة 

ــة لغــرب آســيا )اإلســكوا( بالتعــاون مــع املركــز الدامنــاريك  ــة واالجتامعي األمــم املتحــدة االقتصادي

ــروت.  ــطس 2016 بب ــن 10-12 أغس ــرتة م ــوع، يف الف ــاواة والتن ــدر واملس ــن الجن ــات ع للمعلوم

وهــدف املؤمتــر مناقشــة مــا ينطــوي عليــه جــدول أعــامل املــرأة والســالم واألمــن والــذي يشــمل 

قــرار مجلــس األمــن 1325، والقــرارات الالحقــة لــه والتوصيــة رقــم 30 مــن اتفاقيــة القضــاء عــى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وغرهــا مــن االلتزامــات الدوليــة.

ــس القومــي للمــرأة يف  • "التمكــني الســيايس واالقتصــادي للمــرأة "، مؤمتــر موســع نظمــه املجل
ينايــر 2016 يف بورســعيد  شــارك فيــه حشــد مــن الســيدات الراغبــات للرتشــح ىف انتخابــات املجالــس 

ــت محــاور املؤمتــر عــى رضورة  ترشــح الســيدات بقــوة عــى مقاعــد  ــة ببورســعيد. تضمن املحلي

املجالــس املحليــة ورضورة ترشــح الســيدات بقــوة عــى مقاعــد املجالــس املحليــة.

• “منتــدى النمــو الشــامل والتمكــني”، عقــد يف القاهرة/مــر يف 2016/2/14 تحــت عنــوان "دور 
املــرأة والشــباب ىف املجتمعــات التــى تشــهد تحــوالت ..دراســة مقارنــة بــني مــر واليابــان"، نظمتــه 

ــه  ــارك في ــرأة )UN WOMEN( وش ــني امل ــني ومتك ــني الجنس ــاواة ب ــدة للمس ــم املتح ــة األم هيئ

ــارب  ــرؤى والتج ــرات وال ــادل الخ ــاً لتب ــراً هام ــدى من ــاح املنت ــد ات ــرأة. وق ــي للم ــس القوم املجل

بــني خــراء مــن مــر واليابــان ىف شــأن تفعيــل دور املــرأة والشــباب ىف املجتمعــات التــى تشــهد 

تحــوالت هامــة وبحــث آليــات دعــم أدوارهــم .
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• "املــرأة والقطــاع الخــاص: ترسيــع وتــرة النمــو االقتصــادى والتقــدم االجتامعــى”، مؤمتــر عقــد 
قــي 2016/5/24 بالقاهــرة، نظمــه مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة بالتعــاون مــع املجلــس القومــى 

للمــرأة، واتحــاد الصناعــات املريــة، 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 2014"، مؤمتر نظمه املجلس القومي للمرأة 
ــو 2016،  بالتعــاون مــع املركــز املــري لحقــوق املــرأة، وصنــدوق األمــم املتحــدة للمــرأة يف يوني

هــدف إىل مناقشــة مســودة قانــون اإلدارة املحليــة، الــذي تــم طرحــه مــن قبــل الحكومــة، وكيفيــة 

تفعيلــه للــامدة 180 مــن الدســتور، مــن منظــور نوعــي، فضــالً 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 عــىل النــوع االجتامعــي مــرص 2015"، مؤمتــر نظمــه 
ــام للمســح االقتصــادي  ــار الع ــتعراض اإلط ــدف اس ــو 2016،  به ــرأة يف يوني ــي للم ــس القوم املجل

للعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف مــر 2015 ومراحــل تنفيــذ الرنامــج، وأهــم مــا توصــل 

إليــه مــن نتائــج، وأشــكال العنــف ومعــدالت انتشــاره عــى األرس التــي تضمنهــا املســح، ويختتــم 

بتوصيــات ورســائل لصانعــي القــرار.

ــر  ــة"، مؤمت ــة العربي ــام يف املنطق ــن والس ــق األم ــرأة وتحقي ــول "امل ــوزاري األول ح ــر ال • املؤمت
نظمتــه جامعــة الــدول العربيــة يف 4-5 ســبتمر 2016 بالقاهــرة، بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحدة 

ــذ  ــة تنفي ــود الجامعــة يف متابع للمــرأة. ناقــش املؤمتــر عــدداً مــن املوضوعــات ترتكــز حــول جه

ــة،  ــة باملــرأة واألمــن والســالم يف املنطقــة العربي ــة املعني ــة والدولي ــات والقــرارات اإلقليمي االتفاقي

والتقــدم املُحــرز للــدول األعضــاء يف هــذا الشــأن، وحــث هــذه الــدول عــى تطبيــق خطــط عمــل 

وطنيــة وحشــد التأييــد والدعــم حــول االلتزامــات املعنيــة باملــرأة واألمــن والســالم للمــي قدمــاً 

يف تنفيذهــا، ودور املؤسســات الدينيــة والثقافيــة واإلعــالم يف دعــم قضايــا املــرأة واألمــن والســالم، 

وتعزيــز الــرشاكات وآليــات متويــل خطــة العمــل التنفيذيــة يف املنطقــة العربيــة. 

• "مــرص واليابــان تبــادل الخــربات مــن أجــل تحقيــق النمــو الشــامل مــن خــال متكــني املــرأة"، 
ورشــة عمــل  حــول نتائــج فرصــة القيــادات النســائية للتبــادل والتعلــم، هدفــت إىل عــرض مخرجات 

الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا الرئيــس عبدالفتــاح الســيي رئيــس جمهوريــة إىل اليابــان والتــي 

ــة  ــية واالجتامعي ــاركة السياس ــة املش ــد أهمي ــاين يؤك ــري ياب ــرتك م ــان مش ــدار بي ــت اص تضمن

واالقتصاديــة للمــرأة وحاميــة ومتكــني املــرأة كأســس حيويــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة. 
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• "دور االعــام والتوعيــة مبناهضــة العنــف ضــد املــرأة" ورشــة عمــل نظمهــا املجلــس القومــي 
بالتعــاون مــع الرنامــج اإلمنــايئ لألمــم املتحــدةUNDP  يف 8 ديســمر 2016، لعــدد مــن اإلعالميــني 

واملســئولني عــن صفحــات املــرأة يف الصحــف واملجــالت  املريــة 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 االســرتاتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد 

املــرأة، ولبحــث آليــات التنســيق واملتابعــة بــني املجلــس والجمعيــات األهليــة، ومناقشــة مــرشوع 

قانــون مناهضــة العنــف ضــد املــرأة املقــدم مــن املجلــس .

• "التوعيــة والوقايــة واالكتشــاف املبكــر ألورام املــرأة والصحــة االنجابيــة"، نــدوة نظمهــا املجلــس 
ــدى  ــة املنت ــرة وجمعي ــة القاه ــألورام بجامع ــي ل ــد القوم ــع املعه ــاون م ــرأة بالتع ــي للم القوم

االســرتاتيجي للتنميــة والســالم االجتامعــي مبكتبــة مــر العامــة بالزاويــة الحمــراء يف 26 ديســمر 

2016. وتناولــت أهميــة الكشــف املبكــر يف أنــه يجعــل نســبة الشــفاء أعــى وأفضــل.

• “ورشــة تكوينيــة للنســاء العمــد والعمــد املســاعدات”، عقــدت يف  23 فرايــر 2016 بنواكشــوط/
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 اإلســرتاتيجية لتمكــني املــرأة واألبعــاد االجتامعيــة ملخطــط 

التنميــة املحليــة واملخطــط النموذجــي للتنميــة القاعديــة.

• املؤمتــر الســنوي لقطــاع املــرأة يف »تيــار املســتقبل«، عقــد يف بروت/لبنــان يف أبريــل 2016 وتــم 
خاللــه إطــالق األجنــدة النســوية إىل تشــكيل ائتــالف نســايئ لدعــم املــرأة يف مراكــز صنــع القــرار 

والتشــبيك وتوســيع الدائــرة املحيطــة باملــرأة لدعــم خطواتهــا يف الشــأن العــام وكــرس الحواجــز التــي 

تعرتضهــا عــى املســتويات كافــة سياســيًّا واجتامعيًّــا واقتصاديًّــا ومكافحــة العنــف املــامرس ضدهــا.

• "تزويــج القــارصات مســؤولية مجتمعيــة"، نــدوة عقــدت يف مايــو 2016 بطرابلس/لبنــان بحضــور 
محامــني مــن نقابــة طرابلــس، وممثــالت 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 
ــو  ــاور« يف يولي ــراد أدين ــة للدراســات والتدريــب« بالتعــاون مــع »مؤسســة كون ــة اللبناني »الجمعي

2016. ناقــش املؤمتــر الوضــع الســيايس الراهــن الــذي ال يعطــي الفــرص للفئــات الشــابة وللنســاء 

للدخــول إىل الســاحة السياســية«.
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• “املــرأة املنتجــة وســبل اســتفادتها مــن وســائل دعــم قدراتهــا وتوفــر التمويــل الــازم ملبادراتهــا“ 
ــات  ــن رئيس ــدد م ــور ع ــس، بحض ــطس2016  يف طرابل ــدت يف أغس ــة، عق ــل متخصص ــة عم ورش

ــة  ــات مرفي ــاركة جه ــق، مبش ــف املناط ــن مختل ــة م ــة ومدني ــائية أهلي ــات نس ــاء جمعي وأعض

ــت  ــة لدعــم اإلبداعــات واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة. وتناول ــة وعربي ــل دولي ومؤسســات متوي

الورشــة املســاهمة الفعليــة للمــرأة يف رفــع مســتوى أداء املــرأة املتخصصــة يف املجــاالت القياديــة 

واألعــامل التــي تتوالهــا واملهــن التــي متارســها.

• “النهــوض باملســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف ســوق الشــغل”، ورشــة عمــل نظمتهــا وزارة التشــغيل 
والشــؤون االجتامعيــة مبراكــش يومــي 2 و3 مــارس 2016، يف إطــار املنتــدى الــدويل الثالــث حــول 

ــة،  ــة العمــل الدولي ــع منظم ــاون م ــوزارة بالتع ــه ال ــذي نظمت ــة للتشــغيل، ال السياســات العمومي

ومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة.




