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افتتاحية

صــدر العــدد األول مــن هــذا التقريــر يف يوليــو مــن عــام 2015 راصــًدا أهــم أخبــار املــرأة العربيــة خــالل 

النصــف األول مــن ذلــك العــام، وبــني أيدينــا العــدد الثــاين الــذي يســتكمل تغطيــة أخبــار املــرأة العربيــة 

خــالل النصــف الثــاين مــن العــام )خــالل الشــهور مــن يوليــو  إىل ديســمرب 2015(.

ــرأة  ــي تحققــت للم ــة الت ــراز أهــم الخطــوات اإليجابي ــر عــى إب ــز التقري ــدد األول، يرك ــرار الع وعــى غ

وجهــود الــدول العربيــة نحــو التمكــني لهــا يف املجتمــع، فضــال عــن اإلنجــازات التــي حققتهــا املــرأة وأثبتت 

بهــا جدارتهــا يف كافــة املجــاالت.

ــة  ــة ملموس ــات انتخابي ــملت نجاح ــة ش ــتجدات متنوع ــام 2015 مس ــن ع ــاين م ــف الث ــهد النص ــد ش وق

ــدة  ــب جدي ــرأة يف مناص ــات للم ــن تعيين ــال ع ــرب، فض ــعودية واملغ ــر والس ــل م ــرأة يف دول مث للم

ومتميــزة مثــل تــويل ســيدة إماراتيــة رئاســة املجلــس الوطنــي االتحــادي. وقــد شــهدت الشــهور الســت 

أيًضــا تطــورات تريعيــة جديــدة يف عــدة دول فأصــدرت الجزائــر مــروع قانــون متمــم ومعــدل لقانــون 

العقوبــات يتضمــن اجــراءات جديــدة ملكافحــة كل أشــكال العنــف ضــد املــرأة وأصــدرت تونــس قانــون 

يســمح لــأم باســتخراج وثائــق الســفر دون إذن أبــوي والرتخيــص ألبنائهــا بالســفر إىل خــارج البــالد. ونالــت 

العديــد مــن النســاء العربيــات تكرميــات وجوائــز وطنيــة واقليميــة وعامليــة متميــزة تقديــرا لنجاحاتهــن يف 

مجــاالت مختلفــة شــملت العلــوم والرياضــة واألدب والفــن والعمــل اإلنســاين والخــريي وغريهــا. واحتفلــت 

خمــس دول عربيــة هــي اإلمــارات والبحريــن وتونــس وســلطنة عــامن واملغــرب العيــد الوطنــي للمــرأة بهــا 

بعقــد أنشــطة متميــزة اســتهدفت تكريــم املــرأة وتكريــس املزيــد مــن املبــادرات الداعمــة واملمكنــة لهــا. 

كــام أحيــت ســائر الــدول العربيــة اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة املوافــق 25 نوفمــرب مــن 

كل عــام، وعقــدت أنشــطة متنوعــة عــى مــدار الحملــة العامليــة بهــذا الخصــوص والتــي امتــدت 16 يوًمــا.

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

املــرأة مــن ناحيــة ، واالحتفــاء بنجاحــات املــرأة العربيــة التــي أثبتــت قدرتهــا يف مختلــف املياديــن، وذلــك 

ــا مــن  ــل عنه ــا يتناق ــة م ــة يف مواجه ــرأة العربي ــة حــول أوضــاع امل ــة متزن ــم صــورة حقيقي بغــرض تقدي

تقاريــر وأنبــاء يشــوبها التحيــز ويغلــب عليهــا الطابــع الســلبي يف معالجــة قضايــا املــرأة.

وال يدعــي التقريــر أنــه يشــمل جميــع التطــورات الخاصــة باملــرأة يف الــدول العربيــة، لكنــه حــاول تســليط 

الضــوء عــى أكــرب عــدد ممكــن مــن هــذه التطــورات، والتــي ميكــن أن يكــون لهــا داللــة واضحــة يف إبــراز 

رؤيــة ومســارات متكــني املــرأة يف املنطقــة العربيــة.

ــبيل  ــى س ــة، وع ــاء باملنظم ــة األعض ــدول العربي ــورات يف ال ــى التط ــاس ع ــر باألس ــز التقري ــك يرك كذل

ــة غــري أعضــاء باملنظمــة، وتســتحق  االســتثناء، يرصــد بعــض التطــورات املهمــة التــي شــهدتها دول عربي

أن يتــم إبرازهــا. ويُســتهل التقريــر بلمحــة تعريفيــة رسيعــة بأهــم أنشــطة منظمــة املــرأة العربيــة خــالل 

النــص الثــاين مــن عــام 2015.
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ــام 2015 مســتجيبة للتطــورات  ــاين مــن ع ــة يف النصــف الث ــرأة العربي تجــيء أنشــطة منظمــة امل

عــى الســاحة العربيــة وعــى رأســها النزاعــات املســلحة واإلرهــاب وتبعاتهــا اإلنســانية املؤملــة، كــام 

تجــيء متزامنــة مــع تطــورات دوليــة لهــا تأثريهــا عــى واقــع املــرأة ومســتقبلها تتجســد يف أجنــدة 

التنميــة املســتدامة 2030-2015.

جولة مكثفة على خميمات الالجئني والنازحني يف أربع دول عربية

قامــت املنظمــة يف ســبتمرب 2015 بزيــارة ملــدة 10 أيــام ملناطــق متركــز ومخيــامت الالجئــني 

والنازحــني يف أربــع دول عربيــة هــي لبنــان واألردن والعــراق فضــال عــن مــر، والتقــت بالالجئــات 

والنازحــات يف اجتامعــات معمقــة واســتعمت إىل شــكواهن ، والتقــت مــع مســئويل الــدول املضيفــة 

ــول  ــات ح ــدة توصي ــا ع ــا متضمن ــن زيارته ــرا ع ــدت تقري ــة، وأع ــوكاالت األممي ــئويل ال ــع مس وم

كيفيــة احتــواء هــذه األزمــة اإلنســانية ، تــم إطالقــه يف مؤمتــر صحفــي عقــد مبقــر األمانــة العامــة 

لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة ، كــام حرصــت املنظمــة عــى رفعــه إىل أعــى املصــاف العربيــة.

توصيات منظمة املرأة العربية 
بشأن أزمة الالجئات/النازحات يف املنطقة العربية

* إيجاد حل سيايس لأزمة بصفته األساس إلعادة الالجئني/النازحني إىل ديارهم.
* إنشاء مناطق آمنة safe zones لالجئني تحميها األمم املتحدة والدول األطراف.
* االهتامم بالتعليم، والرتكيز عى إنشاء املدارس أو الفصول الدراسية باملخيامت .

* تعزيــز بالخدمــات الصحيــة املقدمــة لالجئــني مــن خــالل توفــري املستشــفيات واملراكــز 
الصحيــة، ودعمهــا باألجهــزة الطبيــة املختلفــة ، وتوفــري العــالج لأمــراض املزمنــة، والرعاية 

الصحيــة لالجئــات، مبــا يشــمل خدمــات الصحــة االنجابيــة والنفســية.
* إقامة مروعات لالجئني داخل مناطق متركزهم ومخيامتهم.

ــني خاصــة النســاء.  ــي تســتوعب الالجئ ــل الت ــب والتأهي ــز التدري ــز مراك ــري وتعزي * توف
وكــذا مراكــز الخدمــات االجتامعيــة التــي تقــدم التوعيــة االجتامعيــة واألرسيــة لالجئــات .
ــق  ــا يتعل ــة وم ــكالت اإلقام ــوية مش ــل تس ــن أج ــة م ــات املعني ــني الجه ــيق ب * التنس

بالســامح لالجــئ ىف العمــل.
ــات  ــم املجتمع ــار دع ــني أخــًذا يف االعتب ــدم لالجئ ــدويل املق ــم العــريب وال ــز الدع * تعزي

ــة. ــة املضيف املحلي
ــة  ــدة العاملي ــات االجن ــة والنازحــة يف أولوي ــرأة الالجئ ــا امل ــني قضاي ــى تضم ــل ع * العم

ــتدامة. ــة املس للتنمي
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التحضري ملؤمتر رفيع املستوى حول "قضايا الالجئات/النازحات يف املنطقة العربية«

تقــوم املنظمــة بالتحضــري لعقــد مؤمتــر رفيــع املســتوى يف األســبوع األول مــن مايــو 2016 بالقاهــرة 

ــة  ــره كاف ــتقبل« تح ــع واملس ــة : الواق ــة العربي ــات يف املنطق ــا الالجئات/النازح ــوان »قضاي بعن

ــة  ــاه األزم ــئولياته تج ــدويل إزاء مس ــي وال ــع اإلقليم ــع املجتم ــل وض ــن أج ــة م ــراف املعني األط

اإلنســانية لالجئــني، وإعــادة النظــر يف القانــون الــدويل الراهــن ومــدى كفايتــه للتعامــل مــع هــذه 

املأســاة الواســعة النطــاق. وتعــد املنظمــة لرفــع مــا يتوصــل اليــه هــذا املؤمتــر إىل األمــم املتحــدة 

ــدويل عــى اتخــاذ تــرف حاســم. ــا للمجتمــع ال وإىل مجلــس األمــن حثً

ندوة على هامش اجتماعات الدورة الـ 60 للجنة املرأة باألمم املتحدة :

 »الالجئات العربيات: حتدٍ جديد لألجندة التنموية 2030«

تعقــد املنظمــة عــى هامــش اجتامعــات الــدورة الســتني للجنــة املــرأة يف األمــم املتحــدة يف مــارس 

2016 نــدوة بعنــوان »الالجئــات العربيــات: تحــٍد جديــد لأجنــدة التنمويــة 2030« وذلــك لكســب 

الدعــم الــدويل لهــذه القضيــة االنســانية، وإدمــاج موضــوع اللجــوء -بصفتــه أولويــة عربيــة ملحــة- 

يف األجنــدة العامليــة للتنميــة املســتدامة.

الدورة التدريبية األوىل يف جمال:
)املهارات التفاوضية واملساواة بني اجلنسني والنوع االجتماعي

يف عمليات حفظ السالم(

ــة  ــارات التفاوضي ــة )امله ــدورة التدريبي ــرتة 13-2015/12/17 ال ــرة يف الف ــة بالقاه ــدت املنظم عق

واملســاواة بــني الجنســني والنــوع االجتامعــي يف عمليــات حفــظ الســالم( بالتعــاون مركــز القاهــرة 

ــة  ــوزارة الخارجي ــية ب ــات الدبلوماس ــد الدراس ــا ومعه ــالم يف افريقي ــظ الس ــات وحف ــض املنازع لف

املريــة وبدعــم مــايل مــن هيئــة األمــم املتحــدة. اســتهدفت الــدورة الكــوادر النســائية العربيــة 

لبنــاء مهاراتهــن التفاوضيــة وتدريبهــن عــى إدمــاج النــوع االجتامعــي يف عمليــات حفــظ الســالم 

ــدورات يف  ــدورة هــي األوىل ضمــن هــذه ال ــس األمــن 1325 . هــذه ال ــرار مجل ــذا لق ــك تنفي وذل

ــع  ــات صن ــي ســتتابع املنظمــة عقدهــا دعــاًم لحضــور املــرأة يف عملي مجــال األمــن والســالم والت

ــاء الســالم . وبن
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مؤمتر 

 »املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030-2015«

- يف اســتجابة رياديــة ألجنــدة التنميــة املســتدامة 2030 التــي أعتمدتهــا األمــم املتحــدة يف شــهر 

ســبتمرب 2015، قامــت منظمــة املــرأة العربيــة بعقــد مؤمتــر  »املــرأة العربيــة يف األجنــدة التنمويــة 

2015-2030« وذلــك بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ وهيئــة 

األمــم املتحــدة للمــرأة، يف القاهــرة يف الفــرتة 2015/12/1-11/29.

- اســتهدف املؤمتــر صياغــة وثيقــة متثــل إطــاًرا مرشــًدا للــدول فيــام يتعلــق بوضــع املــرأة العربيــة 

يف إطــار كل هــدف مــن أهــداف األلفيــة للتنميــة املســتدامة البالــغ عددهــا 17 هدفـًـا، مبــا يســاعد 

ــر  ــداد تقاري ــدى إع ــي ل ــوع االجتامع ــد الن ــني بع ــة يف تضم ــات الحكومي ــة والجه ــات الوطني اآللي

ــة  ــداف التنموي ــذ األه ــو تنفي ــرز نح ــدم املح ــأن التق ــة( بش ــة )الوطنية/اإلقليمي ــة  الدوري املتابع

الجديــدة عــى مــدى الســنوات الـــخمس عــرة  القادمــة.

وقــد تــم تكليــف فريــق مــن الخــرباء العــرب يف مجــاالت التنميــة املســتدامة إلعــداد أوراق عمــل 

ــام يف  ــة أي ــدار ثالث ــى م ــر وع ــالل املؤمت ــت خ ــة عرض ــة بحثي ــداد 24 ورق ــم إع ــث ت ــر حي املؤمت

ــن األهــداف  ــرأة يف كل هــدف م ــة ناقشــت بشــكل مســتفيض حضــور امل جلســات عمــل متوازي

الســبعة عــرة للتنميــة املســتدامة ، كــام عقــد عــى مــدار األيــام الثــالث وعــى هامــش األعــامل 

ــة . ــة حرهــا خــرباء مــن أجهــزة اإلحصــاء العربي جلســات عمــل احصائي

- توصــل املؤمتــر لصياغــة وثيقــة »منهــاج عمــل  لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 

ــات النهــوض باملــرأة  ــات للحكومــات، وآللي ــة«.  ويقــرتح املنهــاج توصي للمــرأة يف املنطقــة العربي

عــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي، واملنظــامت املعنيــة بشــؤون املــرأة لتوجيــه العمــل الجامعــي 

ــة واملســاواة  ــادئ اإلنصــاف والعدال ــة املــوارد بطريقــة كفــؤة لضــامن إدمــاج  مب واملنســق، وتعبئ

بــني الجنســني، وبشــكل محــوري، يف عمليــات التخطيــط الوطنيــة التــي تهــدف إىل تحقيــق أهــداف 

ــة املســتدامة.  التنمي
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املنح البحثية يف العلوم االجتماعية للعام 2016

أعلنــت منظمــة املــرأة العربيــة عــن املنــح البحثيــة يف العلــوم االجتامعيــة لعــام 2016 يف 

ديســمرب2015، ويظــل بــاب التقــدم مفتوًحــا حتــى نهايــة أبريــل 2016.

وتضمــن االعــالن النــص عــى أن يســهم موضــوع األطروحــة يف تحقيــق غايــات املنظمــة والخاصــة 

ــني  ــذ بع ــا،  واألخ ــي بقضاياه ــر الوع ــا ون ــني أوضاعه ــة وتحس ــرأة العربي ــدرات امل ــاء بق باالرتق

ــات  ــرأة والنزاع ــة، امل ــرأة العربي ــيايس للم ــادي والس ــني االقتص ــة: )التمك ــاور التالي ــار املح االعتب

ــوات  ــرأة و الق ــف األرسي، امل ــي، العن ــد الخطــاب الدين ــرأة  وتجدي املســلحة واألمــن االنســاين، امل

ــة(. ــش و الرط ــة )الجي النظامي



التمكني السياسي للمرأة: صور متنوعة
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حققــت املــرأة مشــاركة متميــزة يف االنتخابــات التــي جــرت يف النصــف الثــاين مــن عــام 2015 يف 

عــدة دول عربيــة، ففــى:

مصر

شــاركت املــرأة املريــة، مرشــحة وناخبــة، مشــاركة متميــزة يف االنتخابــات الربملانيــة التــي عقــدت 

ــة  ــفرت العملي ــد أس ــتور 2014. وق ــق دس ــمرب 2015 وف ــر وديس ــهري أكتوب ــني يف ش ــى مرحلت ع

ــي  ــني والباق ــًدا بالتعي ــا 14 مقع ــواب منه ــس الن ــد يف مجل ــيدة مبقاع ــوز 89 س ــن ف ــة ع االنتخابي

باالنتخــاب ســواء يف القوائــم أو الفــردي الحــر، وبذلــك تكــون نســبة املــرأة يف الربملــان قــد وصلــت 

إىل حــوايل 15% وهــي أعــى نســبة لتمثيــل املــرأة يف تاريــخ الربملــان املــري. كــام ثبــت أن نســبة 

ــوع  ــن مجم ــت 54% م ــث مثل ــال حي ــت الرج ــات فاق ــت يف االنتخاب ــاء يف التصوي ــاركة النس مش

الناخبــني.

السعودية 

وبعــد الســامح للمــرأة الســعودية بالرتشــح والتصويــت يف االنتخابــات البلديــة، شــاركت املــرأة ألول 

مــرة يف هــذه االنتخابــات التــي أجريــت يف شــهر ديســمرب 2015.

وأظهــرت النتائــج األوليــة النتخابــات املجالــس البلديــة فــوز 18 ســيدة عــى األقــل. ومتيــزت هــذه 

ــة إىل  ــس البلدي ــني يف املجال ــاء املنتخب ــبة األعض ــادة نس ــب زي ــرت عق ــا ج ــا بأنه ــات أيًض االنتخاب

الثلثــني بــدال مــن النصــف، وتخفيــض ســن القيــد للناخبــني إىل 18 عامــا بــدالً مــن 21. ويتوقــع أن 

يرفــع التعيــني مــن حظــوظ النســاء يف الحصــول عــى مقاعــد أكــر يف املجالــس البلديــة.

ــل،  ــرأة و6000 رج ــو 1000 ام ــات نح ــح لالنتخاب ــة  ، ترش ــان االنتخابي ــاءات اللج ــب إحص وبحس

ــة  ــة العام ــت اللجن ــة. وخصص ــداد اململك ــى امت ــا ع ــا بلدي ــة 284 مجلس ــى عضوي ــوا ع تنافس

ــعودية. ــوم الس ــزا بعم ــاميل 1263 مرك ــن إج ــائيا م ــا نس ــزا انتخابي ــة 424 مرك ــات البلدي لالنتخاب

وبلغ عدد املسجلني لالنتخاب 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 119 ألف امرأة بنسبة %10.

ــح  ــت والرتش ــاء بالتصوي ــامح للنس ــام 2011 بالس ــد أوىص ع ــعودي ق ــورى الس ــس الش وكان مجل

ــة  ــة اتخــاذ اإلجــراءات الروري ــة والقروي ــوىل وزارة الشــؤون البلدي ــة وأن تت ــات البلدي يف االنتخاب

ــة. ــا ألحــكام الريع ــة وفق ــات البلدي ــات يف االنتخاب ــة الناخب إلضاف
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املغرب
- ســجل متثيــل النســاء يف املجالــس املحليــة املنتخبــة، الــذي 

أســفرت عنــه انتخابــات ســبتمرب 2015، ارتفاعــاً كبــرياً، حيــث 

حصلــت املنتخبــات عــى 6673 مقعــداً مقابــل 3465 فقــط 

النســاء  عــدد  أن  أي  لســنة 2009.  الجامعــي  االقــرتاع  يف 

املنتخبــات تقــدم بنســبة 92.6 % بــني املحطتــني االنتخابيتــني. 

وقــد ارتفعــت متثيــل النســاء يف الربملــان إىل 67 ســيدة. ويذكــر 

أن عــدد مقاعــد مجلــس النــواب املغــريب يبلــغ 395 مقعــًدا.

وقــد أطلقــت معــايل الوزيــرة بســيمة الحقــاوي وزيــرة 

التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة، يف نــدوة 

عقــدت بالربــاط يــوم 2015/09/30 مــروع »نحــو حكومات 

دامجــة ومنفتحــة: تعزيــز مشــاركة املرأة يف الربملــان واملجالس 

للتكويــن  برنامــج  وهــو  السياســات«،  وبلــورة  املنتخبــة 

والتأهيــل الســيايس للنســاء املغربيــات يف املجالــس املنتخبــة. 

وعلى صعيد متصل، ففي:

اجلزائر
- صنــف برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة الجزائــر يف املرتبــة األوىل عربيــاً واملرتبــة الـــ 27 عامليــاً مــن 

حيــث متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة. وكانــت االنتخابــات التريعيــة التــي أجريــت بالجزائــر 

عــام 2012 قــد شــهدت ارتفــاع نســبة النســاء املشــاركات يف الربملــان الجزائــري إىل 31.38% حيــث 

ارتفــع متثيــل املــرأة يف الربملــان إىل 145 إمــرأة مــن أصــل 462 مقعــداً، وذلــك بعــد التعديــالت التــي 

أقرتهــا الحكومــة الجزائريــة يف اإلصالحــات السياســية األخــرية التــي متنــح للمــرأة نســبة مشــاركة 

تــرتاوح بــني الـــ 30 والـــ 50% يف املجالــس املنتخبة.

-هــذا وقــد انطلــق رســميا بالجزائــر العاصمــة يــوم 2015/9/30 برنامــج تعــاون بــني الجزائــر واألمــم 

املتحــدة، حــول »تعزيــز فعاليــة املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء« بحضــور ممثلــني عــن 

مختلــف الــركاء املعنيــني بتطبيقــه. ويهــدف املــروع إىل »دعــم الحركيــات املؤسســاتية واملجتمــع 

املــدين الراميــة إىل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان للنســاء يف الجزائــر يف صالــح مســاواة فعليــة بــني 

الجنســني«. ويضــم ثــالث محــاور: ترقيــة املشــاركة السياســية للنســاء -الوقايــة مــن العنــف ضــد 

النســاء- بــث قيــم املســاواة مــن خــالل وســائل اإلعــالم.

نسب متثيل املرأة يف 
الربملان يف بعض الدول 

العربية

األردن : 12% 

اإلمارات: 17.5% 

تونس: 31 %

الجزائر : 31.38 %

السودان : 30%

العراق: 25%

ليبيا : 16.5%

مر: 15%

موريتانيا : 21%
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وتتمثــل األطــراف املعنيــة بتنفيــذ هــذا الربنامج عــى املســتوى الوطنــي يف وزارات التضامــن الوطني 

واألرسة وقضايــا املــرأة، واالتصــال، والداخليــة، فضــال عــن غرفتــي الربملــان وممثيل املجتمــع املدين.

تونس

يتــم بحــث إحــداث لجنــة عليــا تابعــة لرئاســة الحكومــة تتــوىل مهمــة متابعــة مســألة املســاواة بــني 

املــرأة والرجــل يف السياســات القطاعيــة والعامــة.

ــق الحــزب الجمهــوري  ــي لتواجــد املــرأة يف مواقــع القــرار«، أطل ــاق الوطن # وتحــت مســمى »امليث

مبــادرة وطنيــة مــن أجــل مشــاركة املــرأة يف مواقــع القــرار. جاءت املبــادرة مبناســبة االحتفــال بالذكرى 

التاســعة والخمســني لعيــد املــرأة التونســية وتهــدف إىل ارتقــاء املــرأة التونســية اىل مواقــع القــرار يف 

األحــزاب السياســية واملنظــامت الوطنيــة والحكومــات القادمــة وتكريــس املســاواة الحقيقيــة. وأعلــن 

الحــزب أنــه ســيعرض امليثــاق عــى بقيــة االحــزاب املكونــة للمشــهد الســيايس يف تونــس واملنظــامت 

وجمعيــات املجتمــع املــدين بهــدف تحقيــق مســاواة حقيقيــة للمــرأة.

ــع  ــة م ــف( بالراك ــرأة )الكريدي ــالم حــول امل ــق واإلع ــز البحــوث والدراســات والتوثي ــق مرك # أطل

ــة،  ــرأة واألرسة والطفول ــرة امل ــت إرشاف وزي ــيل CILG وتح ــم املح ــة والحك ــدويل للتنمي ــز ال املرك

امليثــاق الوطنــي مــن أجــل املســاواة بــن النســاء والرجــال يف الشــأن املحــي، يــوم 2015/12/2 مبقــر 

ــف. الكريدي

ويعتــرب هــذا امليثــاق مثــرة تعمــل تشــاريك جمــع خــرباء محليــني وممثلــني عــن مكونــات املجتمــع 

املــدين واملنظــامت الحكوميــة وغــري الحكوميــة.

اإلمارات

تبنــت دائــرة القضــاء مبــادرة متكاملــة لتمكــني املــرأة ، تــم يف إطارهــا )يف أكتوبــر 2015( تعيــني 

ــة  ــة أمن ــث قامــت املرتجم ــا، حي ــا ونياباته ــام محاكمه ــة أم ــة محلف ــة للعمــل كمرتجم أول مواطن

رسور الزعــايب بحلــف اليمــني القانونيــة أمــام اللجنــة املعنيــة كمرتجمــة محلفــة شــفهية مــن اللغــة 

األورديــة إىل العربيــة والعكــس، وذلــك أمــام املحاكــم والنيابــات التابعــة لدائــرة القضــاء يف أبوظبــي.

ــل  ــايض ووكي ــة كق ــة املحلي ــلطة القضائي ــيدات يف الس ــني س ــرة القضــاء تعي ــادرة دائ ــن مب وتتضم

نيابــة ويف القطاعــات اإلداريــة يف منصــب مديــر إدارة ورئيــس قســم إضافــة إىل متكينهــا يف وظائــف 

أخــرى كانــت مقتــرة عــى الذكــور، كالعمــل كــأذون رشعــي وكاتــب عــدل.
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ــت  ــن كان ــة يف مه ــرأة االماراتي ــدة للم ــات الفري ــن النجاح ــلة م ــن سلس ــادرة ضم ــذه املب ــأيت ه وت

مقصــورة عــى الرجــال، وقــد شــهد عــام )2014( عــى ســبيل املثــال قيــام ســيدة إماراتيــة، تشــغل 

قائــدة رسب ىف ســالح الجــو اإلمــاراىت برتبــة »رائــد طيــار«، وتقــود طائــرة حربيــة مــن طــراز »إف 16«، 

باملشــاركة يف القصــف الــدويل ضــد تنظيــم داعــش.

فلسطني

ــب  ــه يف منص ــة رام الل ــن مدين ــني م ــي مواطنت ــاء الرع ــطيني للقض ــى الفلس ــس األع ــنّي املجل ع

كان مقصــوراً عــى الرجــال، وهــو منصــب املــأذون الرعــي. والفلســطينيتني هــام تحريــر حــاّمد، 

وبيســان مســعود.

ــرأة،  ــؤون امل ــايض ووزارة ش ــى الق ــاء األع ــس القض ــني مجل ــم ب ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ــام ت # ك

ــوم وزارة  ــرة تق ــب املذك ــة. ومبوج ــلطة القضائي ــطينية يف الس ــرأة الفلس ــز دور امل ــتهدف تعزي تس

شــؤون املــرأة بتقديــم الدعــم واإلســناد الــالزم مبــا يلبــي احتياجــات النــوع االجتامعــي يف الســلطة 

ــايئ واإلداري. ــتويني القض ــى املس ــة ع القضائي
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قوانني وتشريعات جديدة لتمكني املرأة يف عدد من الدول العربية

ــوم 10 /2015/11  ــة التونســية  ي ــواب الشــعب يف الجمهوري * صــادق مجلــس ن

عــى قانــون يســمح لــأم املتزوجــة واألم الحاضنــة باســتخراج وثائــق الســفر دون 

إذن أبــوي والرتخيــص ألبنائهــا بالســفر إىل خــارج البــالد.

ــون  ــة التونســية بإســم القان ــد الرســمي للجمهوري ــون يف الرائ وصــدر هــذا القان

األســايس عــدد 46 لســنة 2015 مــؤرخ يف 23 نوفمــرب 2015 يتعلــق بتنقيــح وإمتــام 

القانــون عــدد 40 لســنة 1975 املــؤرخ يف 14 مــاي 1975 املتعلــق بجــوازات 

الســفر ووثائــق الســفر.

* تــم اإلعــداد ملــروع قانــون تونــي جديــد عــن مناهضــة العنــف ضــد املــرأة، 

مــن املقــرر أن يعــرض عــى مجلــس نــواب الشــعب يــوم 8 مــارس 2016،  يحمــل 

ــف  ــة العن ــق مبناهض ــامل املتعل ــاري الش ــون االط ــم »القان ــون إس مــروع القان

ضــد النســاء  والفتيــات«. 

ــوم 2015/07/07، عــى مــروع  ــة، ي ــواب اململكــة املغربي ــس الن * صــادق مجل

قانــون رقــم 12-125 يقــيض باملوافقــة عــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،  ومــروع قانــون رقــم 126-12 

باملوافقــة عــى الربوتوكــول االختيــاري للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية.

يــوم  باإلجــامع  الجزائريــة  بالجمهوريــة  األمــة  مجلــس  أعضــاء  صــادق   *

2015/12/10 عــى مــروع قانــون معــدل ومتمــم لقانــون العقوبــات ، يتضمــن 

إجــراءات جديــدة ملكافحــة كل أشــكال العنــف ضــد املــرأة.

ــة املــرأة مــن كل أشــكال  ــل إدراج بعــض املــواد ترمــي إىل حامي يتضمــن التعدي

ــتحداث  ــدل: اس ــون املع ــا يف القان ــوص عليه ــري املنص ــم التداب ــن أه ــف، وم العن

مــادة جديــدة لحاميــة الزوجــة مــن االعتــداءات العمديــة التي تســبب لهــا جروحا 

أو عاهــة أو بــرت أحــد أعضائهــا أو الوفــاة، مــع إدراج عقوبــات متناســبة مــع الرر 

الحاصــل للضحيــة. كذلــك تــم تعديــل املــادة 330 مــن قانــون العقوبــات املتعلقــة 

ــل عــى  ــه، حيــث نــص التعدي ــزوج لزوجت باإلهــامل العائــيل وتشــمل إهــامل ال

رضورة حاميــة الزوجــة مــن اإلكــراه والتخويــف املــامرس. 



املرأة العربية يف مناصب عامة ودولية متميزة
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- الســيدة أمــل القبيــي: تولــت رئاســة املجلــس الوطنــي االتحــادي يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

لتكــون بذلــك أول امــرأة خليجيــة وعربيــة تتــوىل هــذا املنصــب الرفيــع .

- الســيدة هــدى محمــد الغصــن مــن الســعودية: حصلــت عــى منصــب قيــادي كمديــر تنفيــذي 

ــة.  ــط يف املنطق ــة النف ــو الســعودية عمــالق صناع ــة أرامك ــب يف رشك ــني والتدري ــات املوظف لعالق

ــف  ــن تصني ــة ضم ــاً يف اإلدارات التنفيذي ــع عربي ــز الراب ــى املرك ــت ع ــد حصل ــن ق ــت الغص وكان

ــس. ــان بيزن ــف أرابي ــام 2015 ضمــن تصني ــة لع ــس، والســابع يف مجــال الطاق فورب

- الســيدة هنــد عبــد العزيــز العويــس مــن اإلمــارات: تــم تعيينهــا يف منصــب مستشــارة أوىل يف 

املقــر الرئيــي ملنظمــة األمــم املتحــدة يف نيويــورك.

ــي أول  ــاء يف ابوظب ــرة القض ــل دائ ــن قب ــت م ــارات: عين ــن اإلم ــايب م ــة رسور الزع ــيدة آمن - الس

ــا.  ــا ونياباته ــام محاكمه ــة أم ــة محلف ــل كمرتجم ــة للعم مواطن

- الســيدة النــا الجغبــر مــن األردن: تولــت منصــب األمــني العــام للجنــة األوملبيــة يف األردن وتعتــرب 

بذلــك أوَّل امــرأة تتــوىّل هــذا املنصــب والوحيــدة يف قــارة آســيا يف منصبهــا.

- الســيدة وفــاء صعــب مــن لبنــان: تولــت رئاســة »الجمعيــة العامليــة ملتخرّجــي األمرييكيــة« وهــي 

أول امــرأة يف هــذا املنصــب.

* متكنــت أربــع ســيدات مســلامت مــن االســتحواذ عــى أربعــة مناصــب قياديــة يف مقــر األمانــة 

العامــة ملنظمــة التعــاون اإلســامي يف مدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية: وهــن:

- الســيدة مهلــة أحمــد طالبنــا مــن موريتانيــا: تولــت منصــب املديــرة العامــة للشــئون الثقافيــة 

ــوىل هــذا  ــة تت ــة وشــئون األرسة يف منظمــة التعــاون اإلســالمي، وتعــد أول امــرأة عربي واالجتامعي

ــد  ــام 1969، وتع ــذ تأسيســها ع ــا من ــا الـــ 47 عاًم ــي ناهــز عمره ــة الت ــخ املنظم املنصــب يف تاري

املنظمــة ثــاين أكــرب منظمــة دوليــة يف العــامل بعــد األمــم املتحــدة، إذ تضــم يف عضويتهــا 57 دولــة.

- الســيدة مهــا مصطفــى عقيــل مــن الســعودية: عينــت يف منصــب مديــرة إلدارة اإلعــالم باملنظمــة، 

والســيدة مهــا أول ســيدة تعــني يف األمانــة العامــة ملنظمــة التعــاون اإلســالمي كموظــف محــرتف 

أو تخصــي.

ــئون  ــر يف إدارة الش ــب مدي ــت يف منص ــن: عين ــن اليم ــي م ــه الحامم ــد الل ــة عب ــفرة نوري - الس

ــة. ــامت الدولي ــن املنظ ــئولة ع ــانية ومس اإلنس

-الدكتــورة فضيلــة قريــن )جزائريــة(: انضمــت إىل فريــق العمــل يف األمانــة العامــة ملنظمــة التعاون 

اإلســالمي عــام 2014، وعينــت يف منصــب مديــرة لقســم الشــئون االجتامعية وشــئون األرسة.



التمكني االقتصادي وحضور املرأة يف قطاع األعمال
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أوضحــت احصــاءات عــدة نــرت خــال النصــف الثــاين مــن عــام 2015 حضــور بــارز للمــرأة يف 

مجــال الوظائــف الحكوميــة وقطــاع االقتصــاد بوجــه عــام. ففــي:

األردن
أوضحــت دراســة أجرتهــا وزارة تطويــر القطــاع العــام حــول واقــع املــرأة العاملــة يف قطــاع الخدمــة 

املدنيــة إىل أنَّ نســبة املــرأة العاملــة تشــكل 45% مــن مجمــوع موظفــني القطــاع.

وبحســب الدراســة فــإن 7% مــن املناصــب العليــا يف القطــاع العــام تشــغلها نســاء، ونســبة اإلنــاث 
مــن اجــاميل املوظفــني اذا مــا تــم اســتثناء وزاريت الرتبيــة والتعليــم والصحــة 24%، ونســبتهن مــن 

مجمــوع العاملــني يف الوظائــف القياديــة واإلرشافيــة بلغــت %29.

ــر  ــة األط ــة ومراجع ــة الحكومي ــب القيادي ــرأة للمناص ــويل امل ــة ت ــادة فرص ــة بزي ــت الدراس وأوص
التريعيــة والتنظيميــة الناظمــة لعمــل املــرأة يف الخدمــة املدنيــة لســد أي فجــوات إن وجــدت، ال 
ســيام وأن نســبة وجودهــا يف املســتويات القياديــة ال تــزال تحتــاج إىل إعــادة نظــر وفقــا ملخرجــات 

الدراســة.

اإلمارات
رصح وزيــر االقتصــاد )يف نوفمــرب2015( بــأن املــرأة اإلماراتيــة تشــكل مــا نســبته 66% مــن مجمــل 
القــوى العاملــة يف القطــاع الحكومــي، وأن 30% مــن تلــك النســبة متثــل القيــادات النســائية التــي 
ــدرن أكــر  ــوأ مواقــع صناعــة القــرار. وأن اإلمــارات تضــم أكــر مــن 12 ألــف ســيدة أعــامل ي تتب
مــن 11 ألــف مــروع تجــاري. وســجلت نســبة ســيدات األعــامل املواطنــات نحــو 15% مــن عــدد 

أعضــاء الغــرف التجــارة والصناعيــة يف الدولــة.

وتعتــرب االمــارات أول دولــة يف املنطقــة العربيــة والثانيــة يف جميــع أنحــاء العــامل التــي تقــوم بإلــزام 
مجالــس اإلدارة بالجهــات الحكوميــة بنســبة حضــور نســايئ داخــل املجلــس وفقــاً للقــرار الصــادر 

يف 9 ديســمرب 2012.

اجلزائر
 تــم إجــراء احصــاء يف أغســطس عــام 2015 نتائــج مســابقات التوظيــف يف الرتبيــة والتعليــم العــايل، 
ــوي  ــر النس ــف، وأن العن ــج التوظي ــن نتائ ــى 90 % م ــت ع ــرأة حصل ــاء أن امل ــف االحص وكش
يســيطر عــى أهــم قطاعــني يف الوظائــف العموميــة وهــام الرتبيــة والصحــة، حيــث يقــدر تعــداد 
النســاء يف الوظيفــة العموميــة حســب أرقــام مديريــة الوظيفــة العموميــة بـــ671 ألــف و789 امــرأة 
أي مبــا يعــادل نســبته 34% مــن املوظفــني العموميــني. ويعمــل بقطــاع الرتبيــة أكــر مــن 275 ألــف 
امــرأة، ويف قطــاع الصحــة أكــر مــن 132 ألــف امــرأة. كــام أن هنــاك ارتفــاع يف نســبة النســاء داخــل 

جهــاز الرطــة وصــل إىل 14 ألــف امــرأة.
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سلطنة عمان 

أوضحــت نتائــج املســح امليــداين األول للصناعــات الحرفيــة الــذي نفذتــه الهيئــة العامــة للصناعــات 

ــني يف القطــاع الحــريف بالســلطنة.  ــن العامل ــات تشــكل 66% م ــة أن نســبة النســاء الحرفي الحرفي

ــتقطاب  ــة اس ــن ناحي ــة األوىل م ــل املرتب ــتحرات التجمي ــور ومس ــة البخ ــة صناع ــدر حرف وتتص

ــاميل  ــن إج ــبة 97% م ــة بنس ــة الُعامني ــات الحرفي ــاع الصناع ــة يف قط ــوية العامل ــات النس الطاق

املســجلني يف حرفــة صناعــة البخــور والصناعــات العطريــة ، فيــام تبــوأت حرفــة النســيج الصــويف 

املركــز الثــاين ضمــن االختيــارات األكــر إقبــاالً لــدى النســاء يف الســلطنة وذلــك بنســبة 86%  مــن 

ــة. ــة للصناعــات الحرفي ــة العام ــدى الهيئ ــات النســائية املســجلة ل إجــاميل الطاق

كــام  أوضحــت مــؤرشات الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة بالســلطنة أن نســبة املشــاريع 

واملؤسســات الحرفيــة التــي تُــدار مــن قبــل النســاء تتجــاوز 52% مــن إجــاميل املشــاريع الحرفيــة 

العاملــة يف الســلطنة، مبــا يحقــق التــوازن يف إدارة وتشــغيل املنشــآت الحرفيــة وفــق معيــار النــوع، 

وتنفــذ الهيئــة مبــادرات ومشــاريع وبرامــج تعمــل عــى الحفــاظ عــى الصناعــات الحرفيــة والنهوض 

بهــا مــن أجــل بنــاء قــدرات وصقــل مهــارات املــرأة العاملــة يف قطــاع الصناعــات الحرفيــة. 

وعــى صعيــد متصــل، تتبنــى الــدول العربيــة مبــادرات ومروعــات عــدة لصالــح متكــن املــرأة يف 

مجــال العمــل:

األردن 
تنشــط اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة يف تبنــي برامــج لدعــم القيــادة النســائية يف املجــال 
الحكومــي. ووقعــت اللجنــة مــع الوكالــة األمريكيــة لإلمنــاء الــدويل، بحضــور ســمو األمــرية بســمة 
ــم  ــة لتقدي ــوم 2015/11/4، اتفاقي ــز ي ــة اليــس ويل ــة والســفرية األمريكي بنــت طــالل رئيســة اللجن
الدعــم الفنــي والسياســات وبنــاء القــدرات املؤسســية والتشــبيك للجنــة مــن خــالل برنامــج )تكامــل 

النــوع اإلجتامعــي(.

وتهــدف الوكالــة األمريكيــة مــن خــالل الربنامــج اىل دعــم اللجنــة الوطنيــة بإعتبارهــا الجهــة الوطنيــة 
ــة املبنيــة عــى النــوع  الرئيســة واملختصــة يف العمــل عــى حاميــة حقــوق املــرأة وتحقيــق العدال

االجتامعــي يف األردن.

وقــد تبنَّــت وزارة تطويــر القطــاع العــام برنامجــا لبنــاء وتأهيــل القيــادات النســائية، بالتعــاون مــع 
برنامــج تكامــل املمــّول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون 
املــرأة، لتعزيــز مشــاركة املــرأة ومتكينهــا، وترســيخ حضورهــا القيــادي يف الجهــاز الحكومي، وإلفســاح 

املجــال لهــا للمشــاركة يف رســم السياســات وصنــع القــرار الحكومــي.
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ودرَّب الربنامــج، 180 مشــاركة عــى القيــادة والتخطيــط االســرتاتيجي، وإدارة املــوارد البريــة، وبناء 
ــاد  ــاريع، واالقتص ــات واملش ــة، وإدارة العملي ــة العام ــات الوظيف ــة، وأخالقي ــل اإلبداعي ــرق العم ف

واملاليــة.

ويســتهدف برنامــج بنــاء القــدرات القياديــة للمــرأة رفــع نســبة املوظفــات القياديــات يف الجهــاز 

ــاة السياســية واالقتصاديــة يف جميــع القطاعــات.  الحكومــي يك تســهم يف الحي

مملكة البحرين
بــادرت صاحبــة الســمو امللــي األمــرية ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة رئيســة املجلــس األعــى 
للمــرأة، بتخصيــص االحتفــال بيــوم املــرأة البحرينيــة للعــام 2015 املوافــق األول مــن ديســمرب كل 
عــام، لالحتفــاء باملــرأة يف القطــاع املــايل واملــريف، ليتــم إلقــاء الضــوء عــى مــا قامــت بــه املــرأة 
البحرينيــة مــن دور هــام يف هــذا القطــاع الحيــوي، والــذي ميتــد مشــاركتها املتميــزة فيــه عــى مــدى 

أكــر مــن 50 عاًمــا.

وجديــر بالذكــر أن نســبة النســاء تشــكل %32 مــن إجــاميل العاملــني يف  القطــاع املــريف يف اململكــة 
ــة إىل 3 نســاء رؤســاء  ــني، إضاف ــني ترتأســان مؤسســتني ماليت ــع وجــود امرأت ــف شــخص( م )14 أل
تنفيذيــات مرفيــات. وكانــت الســيدة البحريينيــة حليمــة املهنــدس أول مرفيــة يف تاريــخ الوطــن 

العــريب حيــث عملــت يف البنــك العــريب منــذ العــام 1968. 

# وبحــث املجلــس األعــى للمــرأة مــع بنــك البحريــن الوطنــي إنشــاء صنــدوق لتدريــب النســاء يف 
التخصصــات املطلوبــة يف مجــال العمــل بالقطــاع املــايل واملــريف بالتعــاون مــع عــدد مــن البنــوك 

والــركات املاليــة الكــربى.

# كــام وقــع املجلــس األعــى للمــرأة اتفاقيــة تعــاون مــع هيئــة الحكومــة اإللكرتونيــة مبقــر املجلــس 
ــا يف  ــة 2013-2022«، وتضمينه ــرأة البحريني ــذ »اســرتاتيجية نهــوض امل األعــى للمــرأة، حــول تنفي
ــرص  ــؤ الف ــة لتكاف ــاء لجن ــمل إنش ــا يش ــة، مب ــرتة القادم ــة للف ــة اإللكرتوني ــل الحكوم ــج عم برنام

بالهيئــة.

# وتــم تشــكيل وحــدة تكافــؤ الفــرص يف وزارة الداخليــة باعتبارهــا أحــد الخطــوات العمليــة الهادفة 
إىل إدمــاج احتياجــات املــرأة يف برامــج ومشــاريع الــوزارات واملؤسســات وتفعيــال للخطــة الوطنيــة 

لتنفيــذ اســرتاتيجية نهــوض املــرأة البحرينيــة.

اجلزائر
ــول ميثــاق املــرأة العاملــة ضمــن  ــم إدراج بعــض اقرتاحــات اللجنــة الوطنيــة ح يف أكتوبــر، ت
ــة  ــاة العائلي ــني الحي ــق ب ــات بالتوفي ــق االقرتاح ــل. وتتعل ــون العم ــروع قان ــول م ــاورات ح املش
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ــبوعاً،  ــبوعاً إىل 16 أس ــن 14 أس ــة م ــرتة األموم ــدة ف ــع م ــن رف ــرأة، وتتضم ــة للم ــاة املهني والحي
ومتديــد فــرتة االســتفادة مــن ســاعات الرضاعــة بســاعتني يف اليــوم ملــدة ســنتني. وتشــمل االقرتاحــات 
أيضــا »تكييــف ســاعات عمــل أوليــاء األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات وتشــجيع إحــداث املؤسســات 
الخدماتيــة يف مجــال التكفــل باألشــخاص لتدعيــم قــدرات املــرأة العاملــة، والتخفيــف مــن األعبــاء 

ــرار عــى أســاس نظــام الحصــص  ــع الق ــز صن ــرأة مبراك ــة« و»تشــجيع تواجــد امل ــة والعائلي املنزلي
كحــد أدىن، وتخصيــص حصــة 30% عــى األقــل للنســاء مــن الوظائــف واملناصــب العليــا املفتوحــة 
ــع االقتصــادي الســيام  ــة والخاصــة ذات الطاب ــة، واملؤسســات العمومي ــة اإلداري ــات العمومي بالهيئ
ــة %30  ــص حص ــات إىل »تخصي ــو االقرتاح ــيري«. وتدع ــاكل التس ــف هي ــس اإلدارة ومختل يف مجال
كحــد أدىن مــن مناصــب الشــغل يف كافــة املجــاالت اإلداريــة واالقتصاديــة يف القطاعــني العمومــي 

ــة«. ــة وبنكي ــة وشــبه جبائي ــة جبائي والخــاص، مــع إدراج إجــراءات تحفيزي

كــام متــت يف إطــار هــذه االقرتاحــات مطالبــة املنظــامت النقابيــة بـ«تخصيــص حصــة 30% كحــد 

ــة لفائــدة النســاء«. ــات النقابي ــاكل والهيئ أدىن مــن مناصــب املســؤولية عــى كل مســتويات الهي

تونس
ــل 2016 2020  ــاميس املقب ــط الخ ــن املخط ــة ضم ــرأة واألرسة والطفول ــؤون امل ــت وزارة ش  وضع
برنامجــاً لتنميــة قــدرات املــرأة وتحســيس املؤسســات والــركات للقضــاء عــى الفــوارق بــني الرجــل 
ــس مــن 27,2% ســنة 2015 اىل 35% مــع  ــع مــن نســبة النســاء الناشــطات يف تون ــرأة والرتفي وامل

حلــول ســنة 2020.

ويف جمال دعم املرأة الفقرية

اإلمارات
 أطلــق االتحــاد النســايئ العــام مبــادرة  »أبــواب الخــري«  بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للمؤسســات 
ــالف قضاياهــن  ــى اخت ــالت ع ــادرة النزي ــة. وتســتهدف املب ــوزارة الداخلي ــة ب ــة واإلصالحي العقابي
وأحكامهــن وجنســياتهن بشــكل عــام مــع الرتكيــز عــى فئــة املواطنــات مــن أجــل مســاعدتهن عــى 
ــادرة  ــد بعــد اإلفــراج عنهــم. وتغطــي املب ــدء مــن جدي ــة تســاعدهم عــى الب ــي أفــكار ايجابي تبن

الجوانــب الدينيــة واالجتامعيــة والرياضيــة والنفســية واملهنيــة.

تونس
 تــم إطــالق حملــة تحسيســية ملكافحــة رسطــان الثــدي طيلــة شــهر أكتوبــر وذلــك ضمــن برنامــج 
أكتوبــر الــوردي، وشــملت الحملــة جميــع النســاء ال ســيام نســاء الوســط الريفــي واملنحــدرات مــن 

عائــالت معــوزة، وشــارك يف الحملــة أطبــاء مختصــون ومؤسســات استشــفائية خاصــة.
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املغرب

ــوم 2015/10/12 إطــالق وتدشــني عــدد مــن املشــاريع يف إطــار برنامــج »طنجــة  تــم يف طنجــة ي

الكــربى« ترمــي إىل النهــوض باألوضــاع السوســيو- اقتصاديــة للنســاء وحاميــة األطفــال املنحدريــن 

مــن أوســاط معــوزة. 

ــت  ــي تضمن ــات الت ــذه املروع ــالق ه ــادس إط ــد الس ــك محم ــة املل ــب الجالل ــد أرشف صاح وق

تدشــني مركــز لرتبيــة وتكويــن املــرأة بحــي مغوغــة الكبــرية، وعــى إعطــاء انطالقــة أشــغال إنجــاز 

دار للمــرأة النشــيطة بحــي بــر الشــفا ببنــي مــكادة، ودار للطفــل بحــي املنظــر الجميــل مبغوغــة، 

ومركــز لحاميــة األمهــات يف وضعيــة صعبــة بحــي الربانــس، ودار للطالبــة بحــي مغوغــة الكبــرية. 

وقــد رصــدت لهــذه املروعــات اســتثامرات بقيمــة 27,5 مليــون درهــم.

مصر 

ــات  ــع مســتحقات الغارم ــي تهــدف إىل دف ــة  بعــدد مــن األنشــطة الت ــوم الســلطات املري # تق

ــن  ــانية آلالف م ــاعدات إنس ــع مس ــث بتوزي ــش الثال ــام الجي ــام ق ــجون. ك ــن الس ــن م واخراجه

الســيدات باملناطــق األكــر فقــراً بالســويس وذلــك بالتعــاون مــع فــرع املجلــس القومــي للمــرأة 

ــرية. ــرى الفق ــر احتياجــا داخــل الق ــن األرس األك ــاة ع ــع املعان ــدف رف باملحافظــة، به

ــري  ــيدات غ ــي للس ــم القوم ــات الرق ــتخراج بطاق ــا الس ــرأة مروع ــى للم ــس القوم ــذ املجل # ينف

القــادرات باملحافظــات خاصــة الســيدات قاطنــات املناطــق الريفيــة واألكــر فقــرًا، وذلــك بالتعــاون 

مــع كل مــن وزارة التضامــن اإلجتامعــى، وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني الجنســني ومتكــني 

املــرأة ووزارة الداخليــة ممثلــة يف مصلحــة األحــوال املدنيــة. ويهــدف املــروع إىل اســتخراج 300 

ــتخراج  ــن اس ــبق له ــالىت مل يس ــيدات ال ــهر للس ــتة أش ــالل س ــا خ ــى مجانً ــم قوم ــة رق ــف بطاق أل

بطاقــة مــن قبــل، مــن خــالل توفــري قوافــل الســجل املــدين التــى تجــوب محافظــات مــر.

موريتانيا

ــة )للفــرتة 2020-2016(  ــة للصحــة اإلنجابي ــوم 2015/12/21 تدشــني االســرتاتيجية الوطني  شــهد ي

التــي وضعهــا الربنامــج الوطنــي للصحــة اإلنجابيــة بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة وبدعــم 

ــر  ــاط األك ــرتاتيجية األوس ــتهدف االس ــكان. وتس ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــيف وصن ــن اليونس م

احتياجــاً لتمكينهــا مــن الولــوج للخدمــات الصحيــة والفحــوص البيولوجيــة لفــرتة الحمــل وعــالج 

األمــراض املرتبطــة بــه والوقايــة مــن فقــر الــدم واملالريــا والتكفــل بحديثــي الــوالدة وفحــوص مــا 

قبــل وبعــد الــوالدة.
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يوافــق يــوم 25 نوفمــرب مــن كل عــام اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، وتنظــم األمــم 

املتحــدة حملــة عامليــة مدتهــا 16 يومــاً ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تســتمر مــن يــوم 25 نوفمــرب 

وحتــى 10 ديســمرب مــن كل عــام وهــو املوافــق لليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان.

ومبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــي والحملــة الدوليــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة أقيمــت عــدة  

فعاليــات يف الــدول العربيــة منهــا:

األردن

-تُنظــم ســنويا حمــالت قوميــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة وشــارك يف الحملــة عــام 2015 أكــر 

مــن 100 جهــة مــا بــني مؤسســات حكوميــة ومنظــامت عامليــة ووطنيــة غــري حكوميــة ومنظــامت 

ــي تكــرّس  ــة إىل منظــامت األمــم املتحــدة املختلفــة والربامــج املانحــة الت املجتمــع املــدين باإلضاف

الجهــود إلنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

ــوم 25  ــدر ي ــان ص ــتقلة األردين يف بي ــة املس ــات العاملي ــاد النقاب ــرأة يف اتح ــة امل ــت لجن - طالب

ــل األردين  ــون العم ــل قان ــرأة، بتعدي ــد امل ــف ض ــف العن ــي لوق ــوم العامل ــبة الي /2015/11، مبناس

لضــامن املســاواة الكاملــة للمــرأة والغــاء املــواد التمييزيــة ضدهــا مبــا يكفــل مشــاركتها الفاعلــة 

يف الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة وادخــال املزيــد مــن التعديــالت عــى القوانــني االردنيــة 

والعربيــة لحاميــة ضحايــا العنــف االرسي يف مراكــز االصــالح والتأهيــل. ودعــت للعمــل عــى تنفيــذ 

»إســرتاتيجية مناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع الجنــدري« التــي وافقــت الحكومــة عليهــا مطلــع 

ــف. ــة ملناهضــة هــذا العن عــام 2014 وتأمــني الخدمــات الالزم

ــي عــى  ــف املبن ــاين تحــت شــعار »العن ــة الث ــرأة األردني ــى امل ــاد ملتق - وشــهد 2015/12/7 انعق

ــة،  ــة األردني ــرأة بالجامع ــات امل ــز دراس ــه مرك ــادي«  نظم ــور اقتص ــن منظ ــي م ــوع االجتامع الن

ــة لشــؤون املــرأة. وأوىص امللتقــى املــرأة  ــة عــامن بالراكــة مــع الوطني ــة الثقافــة يف أمان ومديري

األردنيــة الثــاين، الــذي عقــد يف مركــز الحســني الثقــايف بــرأس العــني، بنــر الوعــي بأشــكال العنــف 

االقتصــادي القائــم عــى النــوع االجتامعــي، وتجريــم العمــل القــري باعتبــاره مــن الجرائــم الواقعة 

عــى االشــخاص تفعيــال ألحــكام الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا من اململكــة. وأوىص 

ــال  ــني املــرأة والرجــل تفعي ــرار املســاواة يف األجــور ب ــة بهــدف إق ــالت تريعي أيضــا بإجــراء تعدي

ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل اململكــة.

ــية  ــد« الفرنس ــة »أكت ــع منظم ــاون م ــات يف األردن بالتع ــاء العربي ــة النس ــت جمعي ــد أطلق - وق

يــوم 2015/11/25 يف بلديــة معــن برنامجــاً تدريبيــاً لنــر الوعــي بــرورة مناهضــة العنــف ضــد 

ــع  ــل م ــارات التعام ــف مه ــى مختل ــة ع ــات اململك ــاء يف محافظ ــب النس ــتهدف تدري ــرأة يس امل
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ــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء  ــة الجمعي ــأيت الربنامــج ضمــن حمل ــز. وي ــا العنــف والتميي قضاي

يف املحافظــات التــي اســتمرت حتــى العــارش مــن ديســمرب . وتضمنــت الحملــة التوعيــة بــرورة 

نبــذ العنــف والتطــرف والتميــز  ملختلــف الفئــات االجتامعيــة والســيام النســاء مــن خــالل تعزيــز 

وترســيخ املفهــوم الحقوقــي واحــرتام العالقــات اإلنســانية وتوجيــه الــرأي العــام لتعزيــز املطالــب 

بــرورة إنجــاز اإلصالحــات التريعيــة التــي تعــزز املــرأة وتعمــل عــى متكينهــا، واملطالبــة بإصــدار 

خطــة وطنيــة لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1325 املتضمــن مناهضــة العنــف ضــد النســاء. 

- قــام املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان يــوم األحــد املوافــق 2015/11/1 بعقــد الــدورة التدريبيــة 

الثالثــة حــول حاميــة النســاء والفتيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي. 

وأوصــت الــدورة بالتوســع يف نــر الوعــي بالثقافــة القانونيــة واملعايــري الدوليــة يف املناطــق النائيــة. 

ويف اختتــام الــدورة أوىص املشــاركون يف الــدورة التــي عقدهــا املركــز بتمويــل مــن فــرع منظمــة 

كــري العامليــة يف األردن ضمــن أعــامل املرحلــة الثانيــة مــن مــروع حاميــة )2( بالعمــل عــى تفعيــل 

دور مؤسســات املجتمــع املــدين يف تعزيــز النــوع االجتامعــي داخــل املجتمعــات املحليــة وتســليط 

الضــوء عــى دور وزارة الرتبيــة والتعليــم يف الحــد مــن ثقافــة العنــف.

اإلمارات

ــة  ــة« للتوعي ــة الربتقالي ــال »الحمل ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي ــت مؤسس ــمرب أطلق - يف 10 ديس

ــام  ــع إختت ــن م ــف« بالتزام ــن العن ــر الصمــت للحــد م ــرأة تحــت شــعار »إك ــف ضــد امل بالعن

ــع  ــدى املجتم ــي ل ــز الوع ــة لتعزي ــت الحمل ــرأة . وهدف ــف ضــد امل ــاء العن ــة إلنه ــة العاملي الحمل

ــة يف هــذا اإلطــار وتعريــف أفــراد  اإلمــارايت بالعنــف ضــد املــرأة، ودعــم الجهــود العامليــة املبذول

املجتمــع، وخاصــة املــرأة والطفــل بكيفيــة حاميــة أنفســهم مــن التعــرض للعنــف، وعــدم الصمــت 

ــار ســلبية. ــه مــن آث عنــد تعرضهــم للعنــف ملــا ســيكون ل

البحرين
تــم إطــالق االســرتاتيجية الوطنيــة لحاميــة املــرأة مــن العنــف األرسي يف لقــاء إعالمــي عقــد يــوم 

.  2015/11/23

تتضمــن الوثيقــة ســتة أهــداف اســرتاتيجية، الهــدف األول هــو )الوقايــة(، أي الوقايــة مــن العنــف 

األرسي قبــل حدوثــه، والهــدف الثــاين هــو )الحاميــة والخدمــات( ويتضمــن التكفــل بضحايــا العنــف 

األرسي وتقديــم الخدمــات املؤسســية الشــاملة، والهــدف الثالــث يتعلــق بالتريعــات والقوانــني، 

ــف األرسي.  ــن العن ــة م ــأن الحامي ــنة 2015 بش ــم 17 لس ــون رق ــذ القان ــة تنفي ــن متابع ويتضم

ويتعلــق الهــدف الرابــع بالتوعيــة والدعــم اإلعالمــي مــن خــالل تنفيــذ الربامــج التوعويــة مببــادئ 
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ــف  ــدف الخامــس بالدراســات والبحــوث حــول العن ــق اله ــات ، ويتعل ــة والخدم ــة والحامي الوقاي

األرسي وإنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة لرصــده. ويختــص الســادس »بالتقييــم واملتابعــة« مــن خــالل 

وضــع آليــة واضحــة لتقييــم خدمــات الوقايــة والتصــدي للعنــف ضــد املــرأة.

تونس
- تقــوم وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة بإعــداد مــروع قانــون شــامل ملقاومــة كافــة أشــكال العنــف 

ــد متعــددة القطاعــات للنســاء  ــات التعه ــوزارة مــروع »إحــداث آلي ــذ ال ــام تنف ضــد النســاء. ك

ضحايــا العنــف« وذلــك بالتعــاون مــع الديــوان الوطنــي لــأرسة والعمــران البــري وهيئــة األمــم 

املتحــدة للمــرأة. وميتــد املــروع عــى مرحلتــني انطلقــت األوىل خــالل شــهر أكتوبــر 2014 حتــى 

ــة بــن عــروس، يف حــني تغطــي  ــا العنــف بوالي ــدة النســاء ضحاي ــك لفائ شــهر ديســمرب 2016 وذل

املرحلــة الثانيــة الفــرتة مــا بــني شــهر ينايــر 2017 اىل غايــة شــهر ديســمرب مــن نفــس الســنة، وســيتم 

خــالل هــذه الفــرتة تعميــم التجربــة عــى إقليــم تونــس الكــربى بإدمــاج دوار هيــر وســيدي ثابــت 

وبــاردو.

ــج  ــل برنام ــة عم ــذي لخط ــول التنفي ــخ 2015/9/2 الربوتوك ــت بتاري ــد وقع ــوزارة ق ــت ال - وكان

املســاواة بــني املــرأة والرجــل املمــّول مــن طــرف االتحــاد األورويب وصنــدوق األمــم املتحدة للســكان 

باعتــامدات قــدرت بـــ 2 مليــون يــورو. ويركــز الربنامــج عــى أنشــطة الــوزارة ملناهضــة العنــف ضــد 

املــرأة ودعــم النســاء ضحايــا العنــف.

ــاد األورويب  ــع االتح ــوزارة م ــا ال ــي أبرمته ــة الت ــوى االتفاقي ــذا ملحت ــول تنفي ــذا الربوتوك ــاء ه وج

ــا. ــرز مكوناته ــد أب ــرأة أح ــد امل ــف ض ــة العن ــور مناهض ــل مح ــذي ميثّ ــخ 30 /4/ 2015 وال بتاري

- كــام نظــم ديــوان األرسة والعمــران البــري التابــع لــوزارة الصحــة جملــة مــن االنشــطة 

والتظاهــرات عــى املســتويني الوطنــي والجهــوي تتمثــل بالخصــوص يف حلقــات للتوعيــة يف مراكــز 

التكويــن املهنــي ومراكــز الفتــاة الريفيــة وأيــام مفتوحــة يف املندوبيــات الجهويــة التابعــة للديــوان 

ــف الزوجــي. حــول موضــوع العن

ــف( بالتعــاون مــع  ــرأة )الكريدي ــق واإلعــالم حــول امل ــز البحــوث والدراســات والتوثي - نظــم مرك

ــوع  ــى الن ــي ع ــف املبن ــؤرشات العن ــول: »م ــل ح ــة عم ــكان ورش ــدة للس ــم املتح ــدوق األم صن

ــوع االجتامعــي وتكافــؤ  االجتامعــي« جــاءت يف إطــار إعــادة إحيــاء النشــاط اإلحصــايئ ملرصــد الّن

الفــرص بــني الجنســني بالكريديــف وتهــدف إىل التفكــري حــول صياغــة مــؤرشات خصوصيــة لرصــد 

هــذه الظاهــرة.
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-كــام شــارك الكريديــف العديــد مــن املنظــامت األمميــة واملؤسســات العموميــة ومنظــامت 
املجتمــع املــدين يف يــوم تحســيي حــول مكافحــة العنــف ضــّد النســاء والفتيــات بجميــع أشــكاله 
تحــت شعار)الدســتور حــّرر والدولــة تقــّرر: فلنوقــف العنــف ضــّد النســاء يف تونــس( وذلــك يــوم 

.2015/12/5

- أقيمــت نــدوة علميــة يــوم 25 نوفمــرب تــم خاللهــا تقديــم نتائــج دراســة نوعيــة حــول العنــف 
الزوجــي يف واليــات الشــامل الغــريب تنــدرج ضمــن برنامــج الوقايــة مــن العنــف املبنــى عــى النــوع 

ومرافقــة النســاء ضحايــا العنــف الجــاري تنفيــذه بدعــم مــن االتحــاد األورويب.

السودان
- أصــدر االتحــاد العــام للمــرأة الســودانية بيانــاً أكــد فيــه تأييــده وتضامنــه مــع الحملــة العامليــة 
ــاد  ــه أن اإلتح ــاء في ــرأة«. ج ــد امل ــف ض ــاء العن ــدوا إلنه ــرأة »إتح ــد امل ــف ض ــى العن ــاء ع للقض
ــامع  ــادة )17( كمخرجــات يف اجت ــة عــى م ــث املصادق ــود الســودان مــن حي يدعــم ويســاند جه
عــدد مــن الــدول يف بكمبــاال، كــام عــرب فيــه عــن مناهضتــه لــكل أنــواع العنــف ضــد املــرأة، ونــادى 
إلصــدار املزيــد مــن االســرتاتيجيات والسياســات لصالــح تنميــة ومتكــني املــرأة يف مختلــف املجــاالت 

والقطاعــات وتعزيــز الحــوار والســالم.

العراق
- ركــزت حملــة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة عــى الوضــع الصعــب للفتيــات املهجــرات وتعرضهــن 
للعنــف، والنســاء وحقهــن يف التعليــم نظــرا النهــن يتعرضــن إىل مســتويات متزايــدة  مــن العنــف 

الجنــي واالضطهــاد والــزواج املبكــر واالســتغالل واإلســاءة.

وكانــت وزارة الدولــة لشــؤون املــرأة قــد شــكلت يف يوليــو »غرفــة عمليــات لتنفيــذ خطــة الطــوارئ 
ــالم  ــرأة والس ــاص بامل ــم 1325 الخ ــن رق ــس األم ــرار مجل ــال لق ــك تفعي ــات« وذل ــة بالنازح الخاص
واألمــن، وهــي تهــدف إىل مســاعدة النســاء النازحــات داخــل املخيــامت وخارجهــا والنســاء املتأثرات 

بالنــزاع والســيام اللــوايت تعرضــن ملختلــف االنتهــاكات.

فلسطني

ــا مركــز تواصــل  - انطلقــت يف 2015/11/25 مســرية نســوية ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، نظمه

ــرأة  ــد امل ــف ض ــة العن ــة ملناهض ــة العاملي ــات الحمل ــن فعالي ــوار، ضم ــا واألغ ــة أريح يف محافظ

ــن  ــوار م ــن محافظــة أريحــا واألغ ــالل. شــاركت يف املســرية نســاء م ــل االحت ــن قب الفلســطينية م

مختلــف املؤسســات الرســمية والشــعبية وعــدد مــن مــدراء الدوائــر الحكوميــة واألمنيــة يف مســرية 

نســوية حاشــدة أمــام الصليــب األحمــر.
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لبنان

أطلقــت الهيئــة اللبنانيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة مروعــني لحاميــة ومتكــني النســاء والفتيات، 

ــة والنــدوات التوعويــة يف جامعــات  ــة والعــروض املرحي إضافــة إىل عــدد مــن األنشــطة التفاعلي

عــدة. كــام عقــدت ورش عمــل اســتهدفت املحامــني واإلعالميــني والعاملــني يف منظــامت املجتمــع 

املــدين ..

ــاء  ــتهدف النس ــات« ويس ــات آمن ــاء وفتي ــم »نس ــروع األول اس ــل امل ــروع، يحم ــبة للم وبالنس

والفتيــات املســتضعفات مــن اللبنانيــات والنازحــات الســوريات، ويعمــل عــى متكينهــن اقتصاديــاً 

ومعرفيــاً ملــدة 10 أشــهر مــن خــالل دورات مهنيــة ومهــارات حياتيــة، إضافــة إىل تعليــم اللغــات 

بدعــم مــن منظمــة »هارتالنــد إيالينــس« وبتمويــل مــن منظمــة »اليونيســف«.

أمــا املــروع الثــاين فهــو مــروع »مســاعدة ومتكــني النازحــات الســوريات« بتمويــل مــن منظمــة 

ــاً  ــن معرفي ــن لتمكينه ــارزات يف مجتمعاته ــا« الســويدية ويســتهدف النســاء الب ــل كفين ــا ت »كفين

حــول قضايــا التزويــج املبكــر، والتحــرش الجنــي، وبنــاء الســالم ليكــن نــارشات توعيــة يف محيطهن.

ليبيا

نظمــت مؤسســة قــوى الربيــع العــريب بليبيــا يف ديســمرب 2015، نــدوة بعنــوان )العنــف ضــد املرأة(، 

حيــث ســلطت املحــارضة الضــوء حــول مفهــوم العنــف، وشــارك فيهــا أعضــاء مــن املؤسســة ولفيــف 

مــن النازحــات داخــل املؤسســات التعليميــة .وهدفــت إىل إيجــاد حلــول لبنــاء الدولــة وبــث روح 

التأخــي يف املجتمــع الــذى تــرر مــن الحــرب الدائــرة

مصر

- أعــد املجلــس القومــي للمــرأة مــروع قانونــاً ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تضمــن جرائــم العنف 

ضــد املــرأة، وأهمهــا الحرمــان التعســفى مــن مامرســة الحقــوق العامــة  والخاصــة والحرمــان مــن 

حــق املــرياث وتزويــج األنثــى عــى غــري إرادتهــا، والحرمــان مــن العمــل واإلخــالل مببــدأ املســاواة، 

وتكافــؤ الفــرص يف محيــط العمــل ، ووضــع تعريفــات لبعــض املصطلحــات املســتحدثة التــي تضمنها 

هــذا املــروع بقانــون، وإيضــاح بعــض مجــاالت التجريــم يف جرائــم االغتصــاب وهتــك العــرض.

-ونفــذ املجلــس  حملــة اعالميــة موســعة تضمنــت أفالمــا قصــرية وورش عمــل واعالنــات توعويــة 

يف الشــوارع الرئيســية ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تضمنــت عــدة تنويهــات لرفــض العنــف بكافــة 

صــوره.
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ــع  ــاون  م ــرأة بالتع ــد امل ــف ض ــة العن ــرتاتيجية ملنهض ــرأة اس ــي للم ــس القوم ــد املجل ــك أع -كذل

12 وزارة حكوميــة وتضمــن ذلــك تحديــد الــدور الــذي ســتضطلع بــه كل مــن هــذه الــوزارات يف 

مكافحــة العنــف والتحــرش عــى مــدار الخمســة أعــوام القادمــة.

املغرب

- نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة يــوم 2015/11/25 »الحملــة 

الوطنيــة التحسيســية الثالثــة عــرة لوقــف العنــف ضــد النســاء«، وهدفــت الحملــة إىل مواصلــة 

ــدن  ــاً مب ــاءاً جهوي ــم 12 لق ــالل تنظي ــن خ ــرأة، م ــد امل ــف ض ــي العن ــى مرتكب ــوء ع ــليط الض تس

ــوج  ــز ول ــها تشــجيع وتعزي ــى رأس ــات، ع ــن التوصي ــة م ــة إىل مجموع ــة. وخلصــت الحمل مختلف

النســاء ملختلــف مراكــز اتخــاذ القــرار، ومنهــا القــرار القضــايئ، ســيام محاكــم األرس، ومتكــني النســاء 

اقتصاديــا، والتنصيــص يف الشــهادات الطبيــة عــى عبــارة عنــف ضد النســاء، عــوض اعتداء، وتشــجيع 

الدراســات والبحــوث يف مجــال النــوع االجتامعــي، ومناهضــة العنــف ضــد النســاء، وتعزيــز املقاربــة 

القانونيــة باملقاربــة الحامئيــة والوقائيــة.

- ويف إطــار تفعيــل الخطــة الحكوميــة للمســاواة )إكــرام( ، وخاصــة يف املجــاالت املتعلقــة مبحاربــة 

ــية  ــاركة السياس ــة املش ــاء، وتقوي ــد النس ــف ض ــة العن ــني، ومناهض ــني الجنس ــة ب ــور النمطي الص

للنســاء، ودعــم ولــوج النســاء للحاميــة القانونيــة، أعلنــت وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 

االجتامعيــة، وروبــرت دجــوي، ممثــل مفوضيــة االتحــاد األورويب لــدى املغــرب، يــوم 2015/10/9 

بالربــاط، انطالقــة مشــاريع جمعيــات املجتمــع املــدين التــي متــول يف إطــار برنامــج االتحــاد األورويب 

لدعــم خطــة »إكــرام«. وكان االتحــاد  األوريب قــد أعلــن يف أكتوبــر 2014 عــن دعــم تنفيــذ خطــة 

»إكــرام« وخصــص لذلــك أكــر مــن 22 مليــون درهــم، لتمويــل مشــاريع الفاعلــني غــري الحكوميــني 

والعاملــني يف املجــاالت ســالفة الذكــر.

موريتانيا 

- نظمــت وزارة الشــؤون االجتامعيــة والطفولــة واألرسة بالتعــاون مــع صنــدوق األمم املتحدة للســكان 

بنواكشــوط يــوم 2015/12/15 ورشــة أشــغال تحــت شــعار«يجب تعبئــة املجتمــع مــن أجــل وضــع 

نهايــة للعنــف ضــد النســاء«. كــام نظمــت الــوزارة ورشــة تكوينية لصالــح بعض أطــر وزارات الشــؤون 

االجتامعيــة والداخليــة ولالمركزيــة والصحــة ومفوضيــة حقــوق اإلنســان حــول منهــج الربمجــة عــيل 

أســاس حقــوق اإلنســان، وتلقــى املشــاركون يف هــذه الورشــة التــي دامــت عــى مــدار يومــني عروضــا 

ومحــارضات حــول مكافحــة العنــف ضــد املــرأة قدمهــا خــرباء وقانونيــون موريتانيــون.
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- ونظمــت الجمعيــة املوريتانيــة ملحاربــة االتكاليــة، يف ديســمرب 2015 ، بالتعــاون مــع هيئــة التعاون 

األملــاين يف نواكشــوط ورشــة تحسيســية لعــرض الطــرق املثــى لتجنــب العنــف ضــد املــرأة دامــت 

ملــدة يومــني شــارك فيهــا ممثلــون عــن بعــض منظــامت املجتمــع املــدين الوطنيــة. ودارت الورشــة 

ــرأة  ــة أو الجســدية عــى امل ــداءات اللفظي ــة الناتجــة عــن االعت ــار النفســية واالجتامعي حــول اآلث

ــداءات،  ــة املجتمــع مخاطــر هــذه االعت ــر وتوعي ــه الصحافــة يف تنوي ــدور الــذي ميكــن أن تلعب وال

وكذلــك دور الفاعلــني يف حاميــة املــرأة والتكفــل بالنســاء ضحايــا االعتــداءات واإلجــراءات القانونيــة 

التــي تنــص عــى حاميــة حقــوق املــرأة.

اليمن

- نظــم فــرع اتحــاد نســاء اليمــن مبحافظــة شــبوة يف عتــق بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة 

ــة يف  ــات العامل ــع الجه ــة م ــام اإلحال ــد نظ ــل حــول )توحي ــرب 2015 ورشــة عم للســكان، يف نوفم

ــبل  ــوا الس ــارك تدارس ــاركة 20 مش ــي(، مبش ــوع االجتامع ــاس الن ــى أس ــم ع ــف القائ ــال العن مج

واإلجــراءات الكفيلــة بتوحيــد نظــام إحالــة ممــن ميــارس بحقهــم العنــف مــع الجهــات العاملــة يف 

املجــال وتحقيــق أكــرب قــدر مــن التعــاون والتنســيق الفاعــل بــني الجميــع يف الجانــب.

- دشــن اتحــاد نســاء اليمــن بالحديــدة يــوم2015/12/14 بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة 

للســكان ضمــن مــروع الطــوارئ مبركــز محــو األميــة مبديريــة الحــوك الجلســة التوعويــة الثانيــة 

حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، وهدفــت الجلســات إىل توعيــة ســبعني امــرأة مــن 

محــو األميــة حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، وتحديــد فئــات النســاء الــاليت يحتجــن 

إىل الرعايــة الصحيــة واملســاعدة القانونيــة.
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حققــت املــرأة مــن مختلــف الــدول العربيــة إنجــازات علميــة وأدبيــة وإنســانية اســتحقت عنهــا 

التكريــم مــن جهــات وطنيــة واقليميــة ودوليــة. ففــي:

اإلمارات

- تــم اختيــار ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســايئ العــام الرئيســة األعــى 

ملؤسســة التنميــة األرسيــة رئيســة املجلــس األعــى لأمومــة والطفولــة )أم اإلمــارات( لتكــون 

شــخصية العــام اإلســالمية مــن قبــل الــدورة التاســعة عــرة ل جائــزة ديب الدوليــة للقــرآن الكريــم.

ــت  ــد يف رأس الخيمــة يف نوفمــرب ســمو الشــيخة فاطمــة بن ــذي عق ــرأة( ال ــرم مؤمتــر )إم  كــام ك

مبــارك تقديــرا لجهودهــا الرائــدة يف متكــني املــرأة اإلماراتيــة. وعقــد املؤمتــر تحــت رعايــة الشــيخة 

ــز وزارة  ــرح مرك ــة م ــة يف قاع ــرأس الخيم ــرأة ب ــة امل ــة نهض ــة جمعي ــد رئيس ــت احم ــرة بن مه

ــة. ــع يف رأس الخيم ــة املجتم ــة والشــباب وتنمي الثقاف

- حصلــت معــايل الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيــي رئيســة املجلــس الوطنــي االتحــادي عــى »جائزة 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للتميــز« يف مجــال السياســة والخدمــة العامــة. جــاء هــذا 

التكريــم يف شــهر ديســمرب 2015. وجديــر بالذكــر هــذه الجائــزة متنــح للمتميزيــن واملبدعــني مــن 

ــارزة يف املجــاالت  ــدول الخليــج العــريب الذيــن لهــم إســهامات ب مواطنــي دول مجلــس التعــاون ل

املختلفــة، والذيــن تســتفيد مــن أعاملهــم املتميــزة الــدول الخليجيــة والعاملــني العــريب واإلســالمي.

- نالــت ســمو الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمى، قرينــة حاكــم الشــارقة، رئيســة املجلــس 

ــاىف  ــز الثق ــل املرك ــن قب ــة م ــازالء الذهبي ــزة الب ــرب، جائ ــارقة، يف نوفم ــؤون األرسة بالش ــى لش األع

ــا  ــى، ومنارصته ــاىن واالجتامع ــل اإلنس ــموها ىف العم ــود س ــراً لجه ــال، تقدي ــص األطف ــاىن لقص األمل

ــادرات الداعمــة لتمكــني املــرأة  لأطفــال الالجئــني واملحتاجــني، ومــرىض الرطــان، وإطالقهــا للمب

ــرب  ــة والعــامل. وتعت ــة املتحــدة، واملنطقــة العربي ــة اإلمــارات العربي ــة املجــاالت، ضمــن دول ىف كاف

الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمى أول شــخصية عربيــة متنــح هــذه الجائــزة منــذ انطالقتهــا 

ــام 2005. ىف الع

وقــد ســبق أن نالــت ســمو الشــيخة جواهــر القاســمي، يف يوليــو 2015، لقــب بصمــة الشــخصية 

ــزة  ــام 2015 . وجــاءت الجائ ــارات للعمــل اإلنســاين« لع ــي اإلم ــزة »وطن ــة لجائ اإلنســانية الذهبي

تكرميــاً وتقديــراً ملســاهامت ســموها يف مجــاالت العمــل اإلنســاين محليــاً ودوليــاً. وكانــت مؤسســة 

ــوم العمــل اإلنســاين  ــع ي ــاً م ــام 2013 تزامن ــزة يف ع ــد أطلقــت هــذه الجائ ــارات« ق ــي اإلم »وطن

ــرزت يف  ــي ب ــارايت الت ــع اإلم ــن املجتم ــارزة م ــخصيات الب ــر الش ــم وتقدي ــدف تكري ــارايت به اإلم

مختلــف فئــات العمــل الخــريي واإلنســاين، وتــرتك بصامتهــا محليــاً ودوليــاً يف هــذا الجانــب تحــت 
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ــة إىل  ــاالت، إضاف ــتى املج ــانية يف ش ــامت إنس ــك لـــ10 بص ــق بذل ــانية« لتوث ــامت إنس ــم »بص اس

ــة«. ــة »الشــخصية اإلنســانية الذهبي بصم

- تســلمت الرائــد طيــار مريــم املنصــوري يف 15 /10/ 2015 مبقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك جائــزة 

»محققــو التغيــري« لعــام 2015 التــي أطلقتهــا الجمعيــة اآلســيوية يف نيويــورك بــدءا مــن عــام 2014 

لتكريــم الشــخصيات اآلســيوية املتميــزة يف خدمــة املجتمعــات اآلســيوية. وتعتــرب مريــم املنصــوري 

أول إمارتيــة تحمــل رتبــة رائــد طيــار يف ســالح الطــريان اإلمــارايت.

ــارقة، يف  ــامل الش ــيدات أع ــس س ــس إدارة مجل ــة مجل ــرم رئيس ــن ك ــرة ب ــيدة أم ــت الس - منح

نوفمــرب، جائــزة التميــز الدوليــة، التــي يقدمهــا التحالــف الــدويل للمــرأة الــذي يتخــذ مــن واشــنطن 

مقــراً لــه . وجــاءت الجائــزة تقديــرا إلســهاماتها الكبــرية يف دعــم ومتكــني النســاء مهنيــا واقتصاديــا يف 

إمــارة الشــارقة خاصــة ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عامــة ، ولجهودهــا املســتمرة يف الســعي 

لإلرتقــاء بهــن يف عــامل األعــامل إىل جانــب نشــاطها الفاعــل يف مجــال العمــل الخــريي واإلنســاين.

- تــم تكريــم املستشــارة عاليــة محمــد ســعيد الكعبــي وكيلــة نيابــة األرسة باعتبارهــا أول إمــرأة 

تعمــل يف الســلطة النيابيــة يف دولــة اإلمــارات مــن قبــل ســعادة املستشــار عــيل محمــد البلــويش 

النائــب العــام إلمــارة أبوظبــي. يذكــر أن املستشــارة عاليــة الكعبــي، التحقــت بالعمــل يف الســلطة 

القضائيــة كأول وكيلــة نيابــة عامــة يف الثالــث مــن ســبتمرب 2007، وتدرجــت فيهــا حتــى 25 ســبتمرب 

2012، حيــث انتقلــت للعمــل يف نيابــة األرسة، وهــي تشــغل حاليــاً درجــة وكيــل أول نيابــة.

- فــازت الفنانــة التشــكيلية االماراتيــة نــوال البلــويش باألوســكار عــن لوحــة لهــا شــاركت بهــا يف 

املهرجــان الــدويل للفنــون التشــكيلية الــذي عقــد بجمهوريــة مــر العربيــة تحــت عنــوان » ملتقــى 

ــرتة مــن 27  ــه« القاهــرة ىف الف ــني التشــكيايني العــرب العــارش » واســتضافه »آتيلي بصــامت الفنان

ســبتمرب اىل األول مــن أكتوبــر.

البحرين

- فــازت ســفرية االخــرتاع يف العــامل املخرتعــة البحرينيــة أمينــة الحــواج عــى أعــى مســتوى تكريــم 

ــك يف معــرض جنيــف ال 43 لالخرتاعــات،  ــة لالخرتاعــات لعــام 2015 ، وذل ــف العاملي ــزة جني لجائ

ــي  ــس الوطن ــن املجل ــا م ــم تكرميه ــام ت ــرف االوىل، ك ــة ال ــع مرتب ــرض م ــة املع ــة إىل ذهبي اضاف

ــاز االوىل  ــزة االمتي ــة لجائ ــارس« املاليزي ــة »م ــن وكال ــت م ــوث، وكرم ــات والبح ــدي للدراس التايلن

ــام 2015. ــة لع للبحــوث العلمي

وتعترب أمينة الحواج العربية الوحيدة التي نالت عى هذه الجوائز.
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ــار  ــة واآلث ــن للثقاف ــة البحري ــة هيئ ــة رئيس ــد آل خليف ــت محم ــي بن ــيخة م ــايل الش ــت مع - نال

جائــزة املــرأة العربيــة الســنوية لعــام 2015 يف املجــال الثقــايف والتعليمــي. وجائــزة املــرأة العربيــة 

ــامت  ــات املله ــيدات العربي ــر الس ــدف تقدي ــام 2009 به ــذ ع ــة آي يت يب  )ITP من ــا رشك تنظمه

واملتميــزات اللــوايت حققــن إنجــازات اســتثنائية يف مجــاالت شــتى مثــل األعــامل، الفنــون، األعــامل 

ــة يف مجــاالت مختلفــة. ــة واملوضــة.  وقــد حصلــت عليهــا 20 ســيدة عربي الخريي

- حصلــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة عضــو املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة، 

عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األوملبيــة البحرينيــة، رئيســة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة، رئيســة 

لجنــة رياضــة املــرأة،  يف نوفمــرب، عــى )جائــزة اللجنــة األوملبيــة الدوليــة للمــرأة والرياضــة لعــام 

2015 عــن قــارة آســيا( وتســلمتها يف احتفاليــة ضخمــة أقيمــت يف املتحــف األوملبــي مبدينــة لــوزان 

الســويرية.

تونس

ــد  ــدن، بع ــة لن ــة الربيطاني ــل العاصم ــن قب ــي،  م ــة الغريب ــية حبيب ــداءة التونس ــم الع ــم تكري ت

تتويجهــا بجائــزة املــرأة العربيــة املتميــزة لســنة 2015 .وجــاء تكريــم العــداءة التونســية والبطلــة 

العامليــة واالوملبيــة حبيبــة الغريبــي بفضــل ســجلها الحافــل بالتتويجــات يف اختصاصهــا وهــو ســباق 

ــة العــامل 2015 يف بيكــني كــام نالــت هــذا العــام  3 االف مــرت موانــع وحصولهــا عــى فضيــة بطول

امليداليــة الذهبيــة يف ســباق بروكســيل وســباق موناكــو ضمــن ســباقات الــدوري املــايس .

اجلزائر

فــازت الروائيــة الجزائريــة أحــام مســتغامني بجائــزة املــرأة العربيــة املتميــزة ، يف دورتهــا الســابعة 

لعــام 2015، يف مجــال االبــداع األديب. وهــذه الجائــزة تقدمهــا مؤسســة املــرأة العربيــة ومقرها )ديب( 

بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة، وتســتهدف إبــراز الوجــه املــرق للمــرأة العربيــة يف كافــة 

املجــاالت والعمــل عــى توثيــق نجاحاتهــا وتألقهــا .

سلطنة عمان

-حصلــت الربوفيســورة العامنيــة نائلــة اللمكيــة عــى جائــزة »أفضــل معلــم دويل يف مجــال التعليــم 

ــد منحــت  ــدا، وق ــاء والجراحــني بكن ــة لأطب ــة امللكي ــن الكلي ــام 2015 » م ــي للع ــي األكادمي الطب

الجائــزة تقديــراً لجهودهــا يف تطويــر مجــال التعليــم الريــري الطبــي ونجاحهــا كأفضــل األكادمييــني 

عــى مســتوى العــامل.
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العراق
حــازت املهندســة العراقيــة زهــا حديــد يف نوفمــرب امليداليــة الذهبيــة امللكيــة للهندســة املعامريــة، 
وتعــد أول امــرأة تحظــى بهــذا التتويــج الفريــد مــن نوعــه والــذي جــاء تقديــرا  لتصميامتهــا الرائعة 
يف الكثــري مــن دول العــامل، ومــن أمثالهــا: حــوض الســباحة لــدورة األلعــاب األوملبيــة يف لنــدن ســنة 
2012، ودار األوبــرا يف »غوانغجــو« الصينيــة. وقــد حظــت  زهــا حديــد باملرتبــة التاســعة والســتني 

يف قامئــة النســاء األكــر نفــوذاً يف العــامل، حســب تصنيــف أجرتــه مجلــة »فوربــز« األمرييكيــة.

لبنان
ــزة مخصصــة للنســاء  ــو،  بجائ ــس، يف شــهر يولي ــة يف باري ــة ســمر ساســن املقيم ــازت اللبناني - ف
املتميــزات، باإلضافــة إىل وســام مدينــة باريــس. وذلــك تكرميــاً لأعــامل والنشــاطات التــي قامــت 
بهــا بهــدف تعزيــز التنــوع الثقــايف واملواطنــة والعيــش الكريــم بــني أشــخاص مــن مختلــف الثقافات 

واألديــان يف فرنســا. 

- حصلــت عاملــة اآلثــار الربيطانيــة مــن أصــل لبنــاين الدكتــورة كلــود رسحــال عــى جائــزة التميــز 
العلمــي املقدمــة مــن »املجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة« يف لبنــان . وتــرتأس الســيدة رسحــال 
بعثــة التنقيــب املشــرتكة بــني املتحــف الربيطــاين واملديريــة العامــة لآلثــار يف لبنــان. ونالــت رسحــال 
ــث  ــة اليزابي ــه امللك ــام تقدم ــى وس ــو أع ــة«، وه ــة الربيطاني ــام اإلمرباطوري ــام 2009 »وس يف الع
ــة،  ــري الربحي ــي« غ ــني للمتحــف الوطن ــني الربيطاني ــاء اللبناني ــة األصدق ــة، وأسســت »جمعي الثاني
والتــي تســاهم منــذ العــام 1993 يف إعــادة تأهيــل اإلرث الثقــايف اللبنــاين، مــن إعــادة بنــاء مختــرب 

بــريوت لصيانــة وترميــم اآلثــار.

الكويت
- اختــريت املهندســة الكويتيــة زمــزم صالــح الركــف مــن قبــل منظمــة )جلوبــال ووتــر انتلجنــس( 
ضمــن أقــوى 20 ســيدة يف العــامل يف صنــع القــرارات املؤثــرة يف مجــال امليــاه حيــث حــازت املركــز 
الـــ15 محققــة إضافــة مهمــة لتاريــخ إنجــازات املــرأة الكويتيــة عامليــا. وتشــغل الركــف نائــب رئيس 
ــة  ــاء املهندس ــم يف وزارة الكهرب ــر إدارة التصمي ــاه ومدي ــري املي ــدات تقط ــاريع وح ــديس مش مهن
لوكالــة األنبــاء الكويتيــة. وتعتــرب أول مهندســة كويتيــة تعمــل يف وزارة الكهربــاء واملــاء واســتطاعت 

أن تحقــق تســعة مشــاريع مهمــة خــالل عملهــا يف مجــال تحليــة امليــاه.

ــوى  ــة للمحت ــزة العاملي ــة الجائ ــل منظم ــن قب ــاش م ــار الحش ــة من ــة الكويتي ــريت املهندس - اخت
اإللكــرتوين لعضويــة لجنــة التحكيــم الدوليــة للجائــزة العامليــة لعــام 2015 للمــرة السادســة عــى 
التــوايل. تعمــل هــذه اللجنــة عــى تقييــم املشــاريع اإللكرتونيــة املشــاركة مــن مختلــف دول العــامل 
يف منافســات الجائــزة العامليــة التــي تعقــد اجتامعاتهــا مبدينــة باكــو عاصمــة أذربيجــان ويشــارك 
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يف تحكيمهــا 19 خبــريا مــن مختلــف دول العــامل. وقــد اختــريت الحشــاش مرتــني مــن قبــل رشكــة 
)مايكروســوفت( لتكــون محكمــة دوليــة يف مســابقتها الســنوية بباريــس واختارهــا االتحــاد األورويب 
العــام املــايض ضمــن برنامــج أجنحــة النجــاح كأول عضــو مــن خــارج أوروبــا وتشــغل عــى املســتوى 

املحــيل منصــب األمــني العــام لجائــزة الكويــت اإللكرتونيــة يف مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي .

املغرب
ــال  ــزة يف املج ــة املتمي ــرأة العربي ــزة امل ــى جائ ــم شــديد ع ــة مري ــة الفضــاء املغربي ــت عامل حصل
العلمــي يف دورتهــا الســابعة لعــام 2015. وهــذه الجائــزة تقدمهــا مؤسســة املــرأة العربيــة ومقرهــا 
ــة  ــة وعربي ــرأة مغربي ــم شــديد أول ام ــرب مري ــة. وتعت ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــاون م )ديب( بالتع
فلكيــة، تضــع أقدامهــا فــوق القطــب املتجمــد الجنــويب، حيــث وصلــت إىل هــذه البقــاع يف إطــار 
مهمــة علميــة واستكشــافية، متكنــت خاللهــا مــن نصــب جهــاز تلســكوب ميكــن مــن إنجــاز برامــج 
ــم املغــريب عــى هــذه القــارة املتجمــدة،  ــن. وقامــت بوضــع العل ــة يف عــدة ميادي أبحــاث ومراقب
ــامل  ــارة الع ــا ق ــريون بأنه ــا الكث ــا يعتربه ــى م ــع ع ــي ترف ــة الت ــالم العربي ــك أول األع ــح بذل ليصب

السادســة.

ــو  ــة »مارك ــزة الدولي ــعيدي الجائ ــاة الس ــة حي ــكيلية املغربي ــة التش ــلمت الفنان ــبتمرب، تس - يف س
ــة. ــا الفني ــا وإبداعاته ــرا ملواهبه ــة تقدي ــون البندقي ــايل فن ــار بين ــن« يف إط ــفري الف ــو- س بول

ــزة  ــة جائ ــول قامئ ــطس، يف دخ ــارات، يف أغس ــة باإلم ــايس املقيم ــى العب ــة من ــت املغربي - نجح
»كارتييــه للمبــادرات النســائية« ألفضــل 18 مروعــا نســائيا يف العــامل، وذلــك بعــد أن قامــت لجنــة 

ــا لســيدات أعــامل  ــة بدراســة 1700 مروع ــني ورؤســاء رشكات عاملي ــة مــن خــرباء اقتصادي مكون

ــة. تنتمــني ملائــة دول

مصر
يف شــهر ديســمرب، أعلــن رئيــس الــوزراء الربيطــاين، ديفيــد كامــريون، عــن تعيــني االقتصاديــة املرية 
الدكتــورة نعمــت شــفيق، يف منصــب عضــو مجلــس أمنــاء املتحــف الربيطــاين ملــدة أربــع ســنوات، 

بجانــب أربــع شــخصيات أخــرى.

اليمن
حــازت الســيدة ســارة عبداللــه اليافعــي رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق رعايــة أرس شــهداء وجرحــى 
ثــوره الشــباب عــى جائــزة املــرأة العربيــة املتميــزة يف مجــال العمــل االجتامعــي يف دورتهــا الســابعة 
لعــام 2015. وهــذه الجائــزة تقدمهــا مؤسســة املــرأة العربيــة ومقرهــا )ديب( بالتعــاون مــع جامعــة 
الــدول العربيــة، وتســتهدف إبــراز الوجــه املــرق للمــرأة العربيــة يف كافــة املجــاالت والعمــل عــى 

توثيــق نجاحاتهــا وتألقهــا.
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موريتانيا

ــا أن تدخــل  نجحــت الســيدة آمنــة منــت املختــار رئيســة رابطــة النســاء معيــالت األرس مبوريتاني

موريتانيــا يف ســباق نوبــل للســالم، وتعــد هــذه املــرة األوىل التــي يــرد فيهــا إســم مواطــن موريتــاين 

ضمــن هــذه الالئحــة التــي ضمــت أســامء أكــر مــن مائتــي شــخصية ومنظمــة عــرب العــامل. وســبق 

لـــ منــت املختــار أن نالــت عــدة جوائــز مــن أشــهرها تلــك التــي تســلمتها مــن وزيــرة الخارجيــة 

األمريكيــة الســابقة هيــالري كلينتــون عــام 2010 اعرتافــاً بالــدور الــذي تلعبــه يف مكافحــة الــرق 

واملتاجــرة باألشــخاص واألعــامل املنزليــة للقارصيــن؛ كــام اســتقبلها الرئيــس األمــرييك بــاراك أوبامــا 

يف البيــت األبيــض تكرميــا لجهودهــا يف ميــدان حقــوق اإلنســان. 

ــام  ــية، في ــة الفرنس ــان للدول ــوق اإلنس ــزة حق ــى جائ ــار ع ــت املخت ــت من ــام 2006 حصل ويف ع

اســتقبلها الرئيــس الفرنــي الســابق نيكــوال ســاركوزي ومنحهــا وســاماً عــى العمــل الحقوقــي الــذي 

ــا.  ــه يف موريتاني تؤدي

ــاون ضمــن قامئــة  الـــ500  ــة جــورج ت ــون يف جامع ــون أمريكي ــا أكادميي ــة أخــرى وضعه ــن جه م

ــالمي. ــامل اإلس ــرياً يف الع ــر تأث ــخصية األك ش

هــذا ويف نوفمــر 2015 فــازت أربــع عاملــات عربيــات مبنــح برنامــج زمالــة »لوريـــال – يونســكو« 

الــرق األوســط للعــام 2015 والتــي تعتــر مــن بــن املنــح املهمــة يف العــامل التــي متنــح للنســاء 

العامــات يف املجــال العلمــي حيــث تقــدر قيمــة كل منحــة بـــ 20 ألــف يــورو.

والعاملات هن:

* مهــا املزينــي )اململكــة العربيــة الســعودية( هــي عاملــة وباحثــة يف مجــال أمــراض نقــص املناعــة 

ــا أســتاذة مســاعدة يف  ــاض كــام أنه ــك فيصــل التخصــي ومركــز األبحــاث بالري يف مستشــفى املل

جامعــة امللــك ســعود يف الريــاض .. وفــازت بالجائــزة عــن أبحاثهــا التــي تركــز عــى نوعــني مختلفــني 

مــن املــرىض املثبطــني مناعيــا ال ســيام املصابــون بفــريوس نقــص املناعــة البريــة واملــرىض الذيــن 

خضعــوا لعمليــات زرع األعضــاء.

* نــازك األتــب )اإلمــارات العربيــة املتّحــدة( هــي طالبــة دكتــوراه يف الهندســة متعــددة التخصصات 

مــن معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا .. وفــازت بالجائــزة عــن أبحاثهــا يف مجــال تصنيــع أجهــزة 

ذاكــرة جديــدة غــري متطايــرة ومنخفضــة الطاقــة وحــارصة للشــحنات متتــاز بــأداء معــزز. 

ــز الدراســات والبحــوث يف وزارة الصحــة، ســلطنة  ــرة مرك * عــذراء املعــويل )ســلطنة عــامن( مدي

عــامن: عــن أبحاثهــا يف مجــال التدفـّـق الخلــوي الحديــث واملتعــّدد العوامــل للكشــف عــن األمنــاط 

الشــكلية املرتبطــة برطــان الــدم ورصــد الحــد األدىن مــن بقايــا املــرض لــدى املُصابــني بابيضــاض 

الــدم النقــوي الحــاّد.
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* مهــا الصّبــاغ )البحريــن( هــي ُمحــارضة يف مجــال اإلدارة البيئيــة بكليــة الدراســات العليــا يف جامعة 

الخليــج العــريب يف البحريــن: عــن أبحاثهــا املتعلّقــة باملســارات التــي تســمح بالوصــول إىل التنّقــل 

املنخفــض الكربــون يف البحريــن.

كــام تــم تكريــم األربــع عاملــات العربيــات مــن قبــل معــايل الشــيخة لبنــى بنــت خالــد القاســمي 

ــاهامتهن  ــراً ملس ــك تقدي ــد وذل ــة زاي ــة جامع ــارات رئيس ــدويل باالم ــاون ال ــة والتع ــرة التنمي وزي

ــزة. ــة املتمي العلمي

* يف ديســمرب، تضمنــت القامئــة الســنوية لهيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة BBC ألكــر 100 امــرأة إلهامــا 

ىف العــامل لعــام 2015 ثــالث عــرة ســيدة عربيــة، جــاء عــى رأس القامئــة ميســون املليحــان، وهــي 

فتــاة ســورية عمرهــا 16 عامــا، مــن درعــا ، خرجــت عــام 2013 إىل مخيــم الزعــرتي بــاألردن ثــم 

إىل »مخيــم األزرق«، ونشــطت املليحــان يف إقنــاع اآلبــاء يف مخيــامت اللجــوء بإرســال أطفالهــم إىل 

املــدارس إىل أن أصبحــت تلقــب بـــ »مــالال ســوريا«، وذلــك نســبًة إىل الباكســتانية مــالال يوســفزاي، 

الحاصلــة عــى جائــزة نوبــل، والناشــطة يف مجــال التعليــم. وتضمنــت باقــي القامئــة كال مــن: ســناء 

بــن عاشــور مــن تونــس، جنــى الحســن مــن لبنــان، نــوال الســعداوى مــن مــر، إليســا فريحــة 

ــا العــريض مــن  ــه مــن فلســطني، ســمية الجــريت مــن الســعودية، صب ــارات، عزة جادالل مــن اإلم

ســوريا، أمينــة الســبوعي مــن تونــس، رشــا شــهادة مــن اإلمــارات، ناريــن شــمو مــن العــراق، روتانــا 

طرابــزوين مــن الســعودية، نــور مــن ســوريا، إىل جانــب اثنتــني مــن أصــول عربيــة. وهــام الشــاعرة 

األمريكيــة إميــي محمــود، ذات األصــول الســودانية، والربيطانيــة أليــك ويــك عارضــة األزياء وســفرية 

األمــم املتحــدة، ذات األصــول الســودانية أيضــاً.



إحياء اليوم الوطني للمرأة يف مخس دول عربية
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شــهدت الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر احتفــاالت خمــس دول عربيــة أعضــاء مبنظمــة املــرأة العربيــة 

باليــوم الوطنــي للمــرأة، هــذه الــدول هــي  كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن 

والجمهوريــة التونســية وســلطنة عــامن واململكــة املغربيــة. ففــي:

اإلمارات

تــم  تخصيــص يــوم 28 مــن شــهر أغســطس مــن كل عــام لالحتفــال بـــ »يــوم املــرأة االماراتيــة » 

ــل الرســمي  ــخ مــن عــام 1975 ليكــون املمث ــالد االتحــاد النســايئ العــام يف هــذا التاري احتفــاء مبي

ــة. للمــرأة اإلماراتي

وركــز االحتفــال عــام 2015 عــى تكريــم املــرأة اإلماراتيــة املنضويــة تحــت لــواء الخدمة العســكرية. 

ــا  ــرا وتثمين ــلحة تقدي ــوات املس ــوف الق ــة يف صف ــة العامل ــرأة اإلماراتي ــال بامل ــم االحتف ــث ت حي

لدورهــا البطــويل وتضحياتهــا وعطاءاتهــا النبيلــة والشــجاعة يف هــذا امليــدان.

يف هــذا اإلطــار عقــد ملتقــى املــرأة االماراتيــة تحــت شــعار »املــرأة العســكرية .. انجازات ومكاســب 

»، يف مقــر االتحــاد النســايئ العــام باإلمــارات ، وطــرح خــالل امللتقــى مجموعــة مــن أوراق العمــل 

ــة والشــجاعة يف  ــا النبيل ــا البطــويل وعطاءاته ــة ودوره ــرأة االماراتي ــى مســرية امل ــي الضــوء ع تلق

امليــدان العســكري.

مملكة البحرين

خصــص يــوم األول مــن ديســمرب لالحتفــال بيــوم املــرأة البحرينيــة . وقد بــدأ االحتفال به عــام 2008 

حيــث ترافــق مــع زيــارة صاحبــة الســمو امللــي األمــرية ســبيكة بنــت ابراهيــم آل خليفــة قرينــة 

امللــك رئيــس املجلــس األعــى للمــرأة إىل مدرســة املنامــة االبتدائيــة للبنــات لكونهــا أول مدرســة 

ثانويــة افتتحــت يف البحريــن يف عــام 1928، وقــد تزامــن هــذا االحتفــال مــع مــرور )80( عامــاً عــى 

دخــول املــرأة البحرينيــة التعليــم يف املــدارس النظاميــة يف البحريــن. وتواصلــت االحتفاالت الســنوية 

بهــذا اليــوم يف كل عــام باختيــار موضــوع مــن املواضيــع التــي تتعلــق مبشــاركات وإنجــازات املــرأة .

وقــد حمــل االحتفــال باليــوم الوطنــي للمــرأة البحرينيــة لعــام 2015 شــعار »املــرأة يف القطــاع املــايل 

واملــريف«، ومبناســبة هــذا اليــوم عقــدت عــدة فعاليــات منها:

- نــدوة »املــرأة البحرينيــة يف املجــال املــايل واملــريف: إنجــازات وتحديــات« نظمتهــا إدارة املراكــز 

االجتامعيــة بالتعــاون مــع املجلــس األعــى للمــرأة وجمعيــة املرفيــني يف البحريــن . 

- مؤمتــر »املــرأة يف القطــاع املــايل واملــريف« عقــد يــوم 11/30 تحــت رعايــة ســمو األمــرية ســبيكة 

بنــت إبراهيــم آل خليفــة وبتنظيــم مــن مــرف البحريــن املركــزي واملجلــس األعــى للمــرأة .
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ــات  ــي لصاحب ــاد العامل ــا االتح ــريف، نظمه ــايل وامل ــاع امل ــرأة يف القط ــول امل ــة ح ــة حواري - جلس

ــة  ــا نخب ــارك فيه ــوب، وش ــال كل ــوم 2015/11/21 يف الكابيت ــاح ي ــة صب ــن البحريني ــامل وامله األع

مــن العامــالت يف القطــاع املــايل واملــريف وعــرض قصــص نجاحهــن، إضافــة اىل طــرح واقــع ســوق 

ــا.  ــول ملواجهته ــات وإيجــاد الحل العمــل للنســاء وطبيعــة التحدي

- مائــدة مســتديرة حــول »مشــاركة املــرأة يف القطــاع املــايل واملــريف اإلســالمي »يــوم 2015/11/24 

نظمهــا املجلــس االعــى للمــرأة بالتعــاون مــع جمعيــة املرفيــني البحرينيــة .

تونس

ــدور  ــرى ص ــا لذك ــام متجديً ــن كل ع ــطس م ــية يف 13 أغس ــرأة التونس ــد امل ــال بعي ــري االحتف يج

ــام 1956. ــن ع ــخ م ــذا التاري ــل ه ــخصية يف مث ــوال الش ــون األح قان

- وقــد تــم االحتفــال بالذكــرى التاســعة والخمســني لعيــد املــرأة التونســية يف 13 أغســطس 2015 

ــا  ــة باملناســبة خطاب ــس الجمهوري ــذه املناســبة، ألقــى رئي تحــت شــعار »التونســية مبدعــة«، وبه

ــا لتمجيــد املــرأة التونســية تنــاول فيــه مكاســب املــرأة وذكّــر بإمضــاءه عــى اتفاقيــة الســيداو  حيّ

التــي تتعلــق باملســاواة بــني الرجــل واملــرأة، وأكّــد عــى رضورة تعزيــز هــذه املكاســب مــن ذلــك 

املســاواة يف األجــر يف ميــدان العمــل الفالحــي والصناعــي ورضورة تطبيــق القوانــني يف هــذا الشــأن. 

كــام أكّــد عــى أهميــة إقــرار واليــة األم لأطفــال القــّر داعيــا الحكومــة إىل اســتصدار القوانــني يف 

هــذا الشــأن. كــام أشــار إىل رضورة التصــّدى بقــّوة القانــون إىل ظاهــرة الــزّج بالفتيــات يف متاهــات 

تتنــاىف مــع حداثــة تونــس وقوانينهــا وذلــك يف بعــض املــدارس.

كــام أشــار إىل أوضــاع املــرأة الكادحــة وخاصــة املــرأة الريفيــة التــي ال تــزال مســتهدفة مــن العنــف 

املعنــوى واملــادي ملّحــا عــى وجــوب تصــّدى الدولــة لهــذه الظواهــر. 

- كــام شــهد االحتفــال بعيــد املــرأة التونســية تكريــم ثلــة مــن النســاء التونســيات املتميــزات خــالل 

ســنة 2015 ضمــن موكــب بقــر رئاســة الجمهوريــة بقرطــاج.

ــات  ــرض ابداع ــيات، ومع ــات تونس ــات لعازف ــرح الحامم ــبة م ــى خش ــى ع ــل فن ــم حف - وأقي

نســاء دجبــة بباجــة، وتــم تنظيــم ورشــة عمــل للنســاء صاحبــات املشــاريع ونــدوة فكريــة حــول 

التمكــني االقتصــادى للمــرأة . وتــم تنظيــم مائــدة مســتديرة باملتحــف االثــرى ببــاردو تحــاورت فيهــا 

فنانــات ومبدعــات تونســيات مــن اختصاصــات فنيــة مختلفــة. وتــم تنظيــم تظاهــرة كــربى بشــارع 

ــات  ــة الحامم ــدة مســتديرة مبدين ــوان »التونســية مبدعــة« ومائ ــة بالعاصمــة بعن ــب بورقيب الحبي

حــول موضــوع »تأثــري مشــاركة املــرأة التونســية عــى االقتصــاد« فضــال عــن نــدوة بقــر املومتــرات 

بتونــس تحــت عنــوان مثقفــون ونســاء ضــد االرهــاب.
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سلطنة عمان

كانــت »نــدوة املــرأة العامنيــة« التــي عقــدت بواليــة صحــار عــام 2009 قــد خرجــت مبجموعــة مــن 

التوصيــات اعتمدهــا الســلطان قابــوس، مــن بينهــا تخصيــص يــوم الســابع عــر مــن أكتوبــر مــن 

كل عــام يومــا للمــرأة العامنيــة .

وقــد احتفلــت الســلطنة بعيــد املــرأة العامنيــة لعام 2015  تحت شــعار »املــرأة رشيكــة يف التنمية«. 

وأقيمــت فعاليــات االحتفــال  الرئيســية  يف  نــزوى مبحافظــة الداخليــة التــي تــم اختيارهــا عاصمــة 

للثقافــة اإلســالمية . وشــملت  فعاليــات االحتفــال قيــام جمعيــة الصحفيــني العامنيــة  بتنظيــم  حوار 

ــات، ودور اإلعــالم يف  ــات العامني ــاول مســرية اإلعالمي ــذي تن ــاين وال ــة« الث ــة املــرأة العامني »صحاف

دعــم حــق املــرأة للوصــول إىل املؤسســات التريعيــة ويف إنجــاح مشــاركة املــرأة سياســيا، باإلضافــة 

إىل اســتعراض معايــري وأســس األداء املهنــي الصحفــي لتغطيــة االنتخابــات الربملانيــة بهــدف تطويــر 

جــودة التغطيــة اإلعالميــة املهنيــة.

املغرب

بــدأ االحتفــال باليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة عــام 2009. وهــو يوافــق العــارش مــن أكتوبــر مــن 

كل عــام وقــد تــم اختيــار هــذا التاريــخ تخليــدا لتاريــخ صــدور مدونــة األرسة عــام 2003.

ــة  ــدوة عربي ــة بهــذه املناســبة ن ــة االجتامعي ــد نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنمي وق

ــاط.  ــة الرب ــك بالعاصم ــعة(، وذل ــة املوس ــات الجهوي ــاء ورهان ــيايس للنس ــن الس ــوان )التمك بعن

ــة  ــدول العربي ــارب ال ــاء يف تج ــية للنس ــاركة السياس ــول املش ــورا ح ــدوة مح ــاور الن ــملت مح وش

واإلســالمية شــاركت فيــه الســفرية مريفــت التــالوي، املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة، وعــدد 

ــة واســالمية. ــرات مــن دول عربي مــن الوزي

ــة  ــات الجهوي ــتنرب 2015 ورهان ــتحقاقات 4 ش ــدوة »اس ــن الن ــة م ــة الثاني ــت الجلس ــام تناول في

ــة،  ــة االجتامعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــرة التضام ــاوي، وزي ــيمة الحق ــت بس ــعة«، وتحدث املوس

ــا  ــات األخــرية وم ــج االنتخاب ــزة حــول نتائ ــة املتمي ــن األطــر النســائية السياســية املغربي ــدد م وع

ــن إنجــاز مــرف. ــا م ــة فيه ــرأة املغربي ــه امل حققت
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اإلمارات

ــادات  ــج القي ــن برنام ــة م ــة الثالث ــج الدفع ــرأة بتخري ــت مؤسســة ديب للم ــرب احتفل • يف 21 نوفم

النســائية للتبــادل املعــريف. والربنامــج معنــي بتطويــر التبــادل الثقــايف بني االمــارات والســويد ويقدم 

فرصــة للنســاء املحرتفــات لتبــادل مبــادئ القيــادة املتميــزة مــع املدربــات واملشــاركات. وتــم تنظيــم 

برنامــج القيــادات النســائية للتبــادل املعــريف عــى مرحلتــني ، شــهدت املرحلــة األوىل مشــاركة 12 

امــرأة إماراتيــة مــن الصفــوف القياديــة يف القطــاع الحكومــي والخــاص التقــني يف الســويد بعــدد 

مــن رائــدات األعــامل والــركات الســويدية مــن مختلــف املجــاالت. وأقيمــت املرحلــة الثانيــة مــن 

ــب والعمــل  ــث شــملت عــدة ورش عمــل متحــورت حــول التدري ــارات حي ــة اإلم الربنامــج يف دول

ضمــن الفريــق إىل جانــب تنميــة املهــارات وأســاليب القيــادة التفاعليــة.

تونس

• يف إطــار إعــداد املــرأة التونســية للمشــاركة يف االنتخابــات ، نظمــت وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة 

)إدارة شــؤون األرسة( بالتعــاون مــع مؤسســة هانــس زايــدل األملانيــة ضمــن برنامــج ثقافــة املواطنــة 

والحقــوق اإلنســانية للمــرأة، دورات تكوينيــة لفائــدة النســاء تحــت عنــوان »تكويــن املكونــات مــن 

أجــل إنجــاح االنتخابــات البلديــة والجهويــة« يف الفــرتة مــن 10/30 - 2015/11/1 مبدينــة تــوزر. 

السودان

ــول   ــل ح ــة عم ــودان ورش ــرة بالس ــة الجزي ــة بوالي ــرأة العامل ــة امل ــت رابط ــرب نظم • يف 16 نوفم

)حقــوق املــرأة العاملــة يف التريعــات بــن املامرســة والتطبيــق( يف ظــل قانــون الخدمــة 

ــوزارات  ــن ال ــة م ــة 200 متدرب ــتهدفت الورش ــام1997م ، واس ــل للع ــون العم ــة2007م وقان العام

واملحليــات املختلفــة بالواليــة بغــرض معرفــة الحقــوق واملكتســبات التــي منحهــا القانــون للمــرأة 

والثغــرات القانونيــة التــى مل تطبــق يف قانــون الواليــة. وتهــدف الورشــة إىل رفــع الوعــى والتبصــري 

بالقانــون ومناقشــة الثغــرات ورفعهــا مــع مجلــس الــوزراء لتعديلهــا وتنفيذهــا عــى الوجــه األكمــل.

العراق

• يف يوليــو 2015، افتتــح يف دهــوك بإقليــم كردســتان بجمهوريــة العــراق مركــز خــاص تحــت اســم 

»مركــز شــاريا لرعايــة النســاء« لتنظيــم دورات تأهيليــة وتدريبيــة للنســاء النازحــات يف املحافظــة 

ــني الجنســني  ــم املتحــدة للمســاواة ب ــة األم ــع منظم ــة نوشــني بالتنســيق م ــد أنشــأته منظم . وق

ــة  ــاء، وخاص ــة للنس ــية والرياضي ــاطات النفس ــم النش ــاً بتقدي ــز أيض ــم املرك ــرأة، ويهت ــني امل ومتك

اللــوايت تخلصــن مــن أيــدي مســلحي تنظيــم »داعــش« ألنهــن تعرضــن للكثــري مــن االذى النفــي 
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والجســدي، وكذلــك تقديــم معلومــات لتطويــر وتنميــة املســتوى الفكــري واالجتامعــي للمشــاركات 

مــن خــالل فتــح دورات عــن حقــوق املــرأة ومخاطــر الــزواج املبكــر واآلثــار الســلبية للعنــف األرسي 

وغريهــا مــن املواضيــع التــي مــن شــأنها رفــع قابليــات النســاء.

• ويف الشــهر نفســه أطلقــت وزارة الدولــة لشــؤون املــرأة  بالعــراق بالتعــاون مــع جمعيــة أيــادي 

ــج  ــتهدف الربنام ــّن، ويس ــرص له ــري الف ــاء وتوف ــات النس ــج حاج ــا لدم ــا تدريبي ــة، برنامج الرحم

الــوزارت وعــدداً مــن الجهــات غــري املرتبطــة بــوزارة الدولــة لشــؤون املــرأة، لغــرض تطوير سياســاتها 

نحــو تلبيــة احتياجــات النســاء وتوفــري الفــرص لهــن بنحــِو عــادل مــع الرجــال، مــن خــالل اعــداد 

دورة حــول التخطيــط االســرتاتيجي تليهــا دورات حــول تحليــل الخدمــات واملشــاريع مــن حيــث 

تلبيتهــا واســتجابتها الحتياجــات النســاء والرجــال، واجــراء التعديــالت املطلوبــة عليهــا.

ــع  ــامت املجتم ــدى منظ ــع إح ــاون م ــات بالتع ــات العراقي ــدى اإلعالمي ــام منت ــر أق • يف 24 أكتوب

ــة يف مناطــق النزاعــات املســلحة(، حــارضت فيهــا  ــة بشــأن املــرأة الصحفي املــدين )ورشــة تدريبي

الصحفيــة االيطاليــة لــورا باتكليــا، ومبشــاركة 17 صحفيــة عراقيــة . وشــهد املنتــدى عــرض مهــامت 

املــرأة الصحفيــة مبناطــق النــزاع، ووســائل االتصــال، وكيفيــة جدولــة فقــرات عمــل املــرأة الصحفيــة 

وتحركاتهــا حســب االولويــات، كــام أعطــى التدريــب ملحــة عــن آليــة التواصــل االجتامعــي وكيفيــة 

ــة، إضافــة إىل  ــة وااللكرتوني ــه املعلوماتي نقــل الخــرب مــع القــدرة عــى متكــن الصحفــي مــن أدوات

الســالمة الصحفيــة واإلســعافات األوليــة التــي البــد للعاملــني يف حقــل الصحافــة مــن التــدرب عليهــا.

سلطنة عمان

ــوي«  ــا التنم ــز دوره ــرأة وتعزي ــن امل ــات متك ــي »آلي ــج التدريب ــوم 2015/10/4 الربنام ــح ي • افتت

والــذي اســتمر إىل يــوم 8 أكتوبــر، ونظمتــه وزارة التنميــة االجتامعيــة بعــامن ممثلــة بدائــرة تنميــة 

ــة  ــات التابع ــر واملؤسس ــات والدوائ ــف املديري ــن مختل ــاركة م ــور 25 مش ــة، بحض ــوارد البري امل

للــوزارة، وذلــك باملديريــة العامــة لشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وهــدف إىل اإلحاطــة مبفهــوم 

التنميــة البريــة ومفهــوم متكــني املــرأة والتعــرف عــى أوضــاع املــرأة العربيــة وأبــرز التحديــات 

واملعوقــات التــي تواجــه عمليــة متكينهــا باملجتمــع العــريب، واإلحاطــة باملفاهيــم الخاصــة بالنــوع 

االجتامعــي واألدوار واملســؤوليات املشــرتكة للرجــل واملــرأة مبــا يحقــق املســاواة والعدالــة بينهــم.

•  كذلــك انطلقــت حلقــة عمــل تدريبيــة حــول “إدمــاج املــرأة العاملــة يف العمــل النقــايب”، نظمهــا 

االتحــاد العــام لعــامل الســلطنة العامنيــة بالتعــاون مــع االتحــاد الرنويجــي لنقابــات العــامل خــالل 

الفــرتة مــن 20 إىل 22 أكتوبــر 2015، بفنــدق هوليــدي إن مســقط ـ الســيب، وذلــك يف إطــار ســعي 

االتحــاد العــام لعــامل الســلطنة إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة العاملــة يف العمــل النقــايب ومتكينهــا مــن 

االندمــاج فيــه.
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• ويف نوفمــرب 2015، وقــع مركــز مســقط لصاحبــات األعــامل، اتفاقيــة مــع كليــة الخليــج تتعلــق 

بالتعــاون املشــرتك بــني الطرفــني يف مــا يخــص التدريــب وتأهيــل رائــدات األعــامل للمســاهمة يف 

ــة  ــة لخدم ــة والثقافي ــة والرتبوي ــة واالجتامعي ــة واملشــاركة يف األنشــطة الرياضي ــة االقتصادي التنمي

املجتمــع. 

فلسطني

ــتمرت  ــات، اس ــاء املعنف ــي للنس ــل الوطن ــام التحوي ــة يف نظ ــت دورة تدريبي • يف 2015/9/8، أقيم

ملــدة خمســة أيــام، وهدفــت إىل تطبيــق النظــام وتطويــر آليــات متابعتــه، لتعزيــز حقــوق املــرأة 

ومناهضــة العنــف ضدهــا.

مصر ، نظم املجلس القومي للمرأة العديد من الدورات التدريبية،

ــادات  ــوان »دور القي ــباب بعن ــي للش ــج تدريب ــذ برنام ــس بتنفي ــام املجل ــو 2015، ق ــي يولي • فف

الشــابة يف مناهضــة الظواهــر الســلبية االجتامعيــة والصحيــة ضــد املــرأة« عقــد خاللــه 29 دورة 

تدريبيــة للشــباب بجميــع محافظــات الجمهوريــة ، وذلــك يف إطــار حــرص املجلــس عــيل التوجــه 

لفئــة الشــباب واكتســابهم كفاعلــني أساســيني يف معركــة النهــوض بأوضــاع املــرأة إميانــاً منــه بقــدرة 

الشــباب عــيل قــراءة الواقــع وتغــري ســلبياته.

• كــام عقــد املجلــس دورات تدريبيــة مبحافظــة قنــا يف صعيــد مــر لتأهيــل الرائــدات الريفيــات 

ــة«  ــات املحلي ــات واالنتخاب ــدات الريفي ــوان »الرائ ــة تحــت عن ــس املحلي ــات املجال لخــوض إنتخاب

اســتهدفت تأهيــل الرائــدات الريفيــات لخــوض تلــك االنتخابــات تضمنــت موضوعــات هامــة مــن 

ــى  ــات ع ــدات الريفي ــث الرائ ــواب ،  وح ــس الن ــة ومجل ــس املحلي ــني دور املجال ــرق ب ــا الف بينه

ــة  ــة والربملاني ــات املحلي ــّن ىف اإلنتخاب ــة اإلدالء بأصوته ــرى بأهمي ــز والق ــف الســيدات باملراك تعري

ــح املــرأة . ــار املرشــح الــذى ميثلهــّن ،ورضورة أن تصــوت املــرأة لصال وأســس اختي

ــي  ــام الوطن ــوان »اإلع ــي تحــت عن ــج تدريب ــم برنام ــس بتنظي ــام املجل • وىف أغســطس 2015، ق

واملحــي يف خدمــة قضايــا املــرأة« لتدريــب الصحفيــني واإلعالميــني املشــاركني مــن كل محافظــات 

مــر عــيل أحــدث آليــات ووســائل لتحريــك الــرأي العــام ملســاندة ودعــم املــرأة يف مجــايل العمــل 

العــام والســيايس ورفــع الوعــي العــام بحقوقهــا وواجبتهــا، وخــالل الربنامــج قامــت مجموعــة مــن 

اإلعالميــني املشــاركني يف هــذا اللقــاء بإنتــاج فيلــم عــن املشــاكل االجتامعيــة والنفســية والصحيــة 

التــي تواجهــه املــرأة )القــزم( .
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ــدرات  ــع ق ــوان )رف ــام ورشــة عمــل تحــت عن ــالث أي ــس ملــدة ث ــام املجل • ويف الشــهر نفســه، أق

ــن  ــدد م ــور ع ــف( بحض ــا العن ــيدات ضحاي ــتضافة الس ــة واس ــات يف دور حامي ــارات العام ومه

مديــري مراكــز اســتضافة وإيــواء املــرأة املعنفــة واملتخصصــني يف مجــال املــرأة وممثلــني مــن بعــض 

الــوزرات وعــدد مــن اإلعالميــني. تناولــت الورشــة العنــف ضــد املــرأة وأنواعــه وآثــاره، وأســاليب 

التعامــل الســليم مــع املــرأة املعنفــة، ومــاذا تريــد املــرأة ضحيــة العنــف مــن مراكــز االســتضافة 

ــة اســتقبال املــرأة املعنفــة. ــة إيل التدريــب عــيل كيفي ــواء، باإلضاف واإلي

• ويف أكتوبــر نظــم املجلــس القومــي للمــرأة لقــاء بعنــوان »املــرأة واالنتخابــات: شــاريك .. انتخبــي.. 

اختــاري« يف محافظــة املنيــا بصعيــد مــر، بحضــور ألــف ســيدة مــن محافظــات الصعيــد : املنيــا 

ــت  ــة التصوي ــات يف املحافظــات، بكيفي ــف الناخب ــي ســويف وأســيوط. بهــدف تعري ــوم وبن والفي

الصحيــح وفــق عــدد املقاعــد املحــددة لــكل دائــرة، ومعايــري اختيــار املرشــحني واملرشــحات األكفــاء 

ــة، وتوصيــل املعلومــات الصحيحــة بشــأن  ــا املــرأة يف برامجهــم االنتخابي ومــدى اهتاممهــم بقضاي

ــا  ــوم عليه ــي يق ــس الت ــح األس ــع توضي ــا، م ــا وتطالعته ــق آماله ــذي يحق ــح ال ــار املرش ــة اختي آلي

االختيــار بطريقــة ســهلة.

موريتانيا

ــو  ــرب 2015، يف روص ــا، يف نوفم ــة واألرسة مبوريتاني ــة والطفول ــؤون االجتامعي ــت وزارة الش • نظم

)ورشــة تكوينيــة لصالــح النســاء العمــد والعمــد املســاعدات( بواليــة اتــرارزة، وتضمنــت الورشــة، 

ــرأة،  ــية للم ــاركة السياس ــوية، واملش ــة النس ــق بالرتقي ــا تتعل ــني، عروض ــدة يوم ــتمرت مل ــي اس الت

ــار  ــة يف إط ــل الورش ــة، وتدخ ــات القطاعي ــة بالسياس ــة ذات الصل ــة االجتامعي ــات التنمي ومخطط

الربنامــج املشــرتك لرتقيــة املشــاركة السياســية للمــرأة لصالــح خمــس وعريــن مــن العمــد والعمــد 

املســاعدات يف واليــة اتــرارزة؛ مــن أجــل تعزيــز قدراتهــن عــى تســيري البلديــات واعــداد مخططــات 

تنمويــة محليــة.

• نظمــت شــبكة النســاء الربملانيــات املوريتانيــات يف ديســمرب2015، يف نواكشــوط )ورشــة تحسيســة 

ــق  ــة لتحقي ــا الهادف ــف القضاي ــارصة مختل ــى من ــم ع ــدين لحثه ــع امل ــن واملجتم ــح الرملاني لصال

املســاواة بــن الجنســن(، وذلــك بالتعــاون مــع الجمعيــة الوطنيــة واالتحــاد الربملــاين الــدويل، وشــارك 

يف الورشــة التــي دامــت أربعــة أيــام برملانيــون مــن دولتــي املغــرب وكــوت ديفــوار.

ــز  ــك( مبرك ــم )كوميدي ــل التعلي ــن أج ــة م ــامت املوريتاني ــالف املنظ ــم ائت ــمرب 2015 نظ • يف ديس

التكويــن والرتقيــة النســوية يف نواكشــوط ورشــة تكوينيــة حــول )الرتبيــة التــي تركــز عــى إدمــاج 

ــرأة يف كل  ــة امل ــى وضعي ــز ع ــا الرتكي ــم خالله ــام ت ــة أي ــة ثالث ــتمرت الورش ــوع(، واس ــة الن مقارب

ــم، والصحــة والدخــل. ــة، والتعلي ــة االجتامعي ــث الرعاي ــن حي ــات م املجتمع
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ــس القومــي  ــا املجل ــات(، نظمه ــل الوفي ــة مبخاطــر ســكر الحمــل لتقلي ــة للتوعي ــدوة تثقيفي • )ن

للمــرأة بجمهوريــة مــر العربيــة يف يوليــو 2015 وذلــك بالتعــاون مــع جامعــة أســيوط ومستشــفى 

أســيوط الجامعــي. وهدفــت النــدوة إىل التوعيــة مبخاطــر ســكر الحمــل عــى األم الحامــل لتقليــل 

وفيــات األمهــات أثنــاء الحمــل والــوالدة ويف فــرتة النفــاس، كــام اســتعرضت دور التغذيــة يف الوقايــة 

مــن مــرض ســكر الحمــل، ودور األدويــة املســتخدمة يف عالجــه.

• )املــرأة العلميــة واألســاليب الحديثــة يف توعيــة املجتمــع(، ورشــة عمــل نظمهــا املجلــس القومــي 

للمــرأة مبــر بتاريــخ 31 يوليــو 2015، وذلــك يف إطــار حــرص املجلــس عــى توعيــة املرأة باســتخدام 

األســاليب الحديثــة وتكنولوجيــا املعلومــات يف املوضوعــات املتعلقــة بأســاليب الزراعــة ومعالجــة 

ــوب  ــة تج ــل زراعي ــم قواف ــيل تنظي ــاق ع ــا االتف ــم خالله ــة. وت ــات الزراعي ــة اآلف ــة ومكافح الرتب

ــة  ــل الزراعي ــة باملحاصي ــة العناي ــول كيفي ــة ح ــرأة الريفي ــي امل ــة وع ــدف إيل تنمي ــات ته املحافظ

بالتعــاون مــع فــروع املجلــس القومــي للمــرأة وجمعيــة املــرأة يف العلــوم بالــدول الناميــة.

ــرأة –مــر-  ــي للم ــس القوم ــرع املجل ــا ف ــات الصغــرة(، ورشــة عمــل نظمه ــرأة واملروع • )امل

ــة  ــرية واملتناهي ــات الصغ ــف املروع ــت تعري ــطس 2015، وتضمن ــخ 13 أغس ــكندرية بتاري باإلس

الصغــر ومفهــوم ريــادة األعــامل والخطــوات الالزمــة للبــدء يف مــروع صغري..واألشــكال القانونيــة 

للمــروع وجهــات متويــل املــروع وإجراءاتهــا والعقبــات التــي تواجــه املــرأة للبــدء يف املــروع، 

باإلضافــة إىل عــرض للخدمــات التــي يقدمهــا الفــرع مــن خــالل مكتــب شــكاوى املــرأة و املســاندة 

القانونيــة ومركــز الخدمــات الحكوميــة .وأعلنــت عــن عقــد دورات تدريبيــة للمــرأة بالفــرع 

ــوان:” كيــف تبدأيــن مروعــك الصغــري”. بعن

• )متكــن املــرأة الفلســطينية العاملــة يف مواقــع صنــع واتخــاذ القــرار يف القطــاع الحكومــي(، ورشــة 

عمــل نظمتهــا وزارة شــؤون املــرأة بفلســطني مبقــر مؤسســة ابــداع مبدينــة غــزة يف 13 أغســطس 

..  ،2015

• )توعيــة الســيدات مبخاطــر العنــف ضــد املــرأة وآليــات مواجهتــه( نــدوة نظمهــا املجلــس القومي 

للمرأة-مــر- بتاريــخ 16 أغســطس 2015 ، ضمــن مــروع » مــدن آمنــة » الــذى ينفــذه مكتــب 

شــكاوى املــرأة ومتابعتهــا باملجلــس القومــى للمــرأة بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

والوكالــة األســبانية للتعــاون الــدوىل وهيئــة املعونــة األمريكيــة  واالتحــاد األوروىب.

• )دور املــرأة يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة(، ورشــة عمــل نظمهــا فــرع املجلــس القومــي 

ــت  ــخ 2015/8/26. تناول ــة بتاري ــؤون البيئ ــاز ش ــع جه ــاون م ــكندرية بالتع ــرأة –مر-باإلس للم

ــي  ــة الت ــة والبري ــل الطبيعي ــة والعوام ــريات املناخي ــة والتغ ــاز شــؤون البيئ ــدور جه ــف ب التعري

ــة يف  ــريات املناخي ــن التغ ــة ع ــار الناجم ــه واآلث ــراري ومفهوم ــاس الح ــاخ واالحتب ــم يف املن تتحك

ــة ومصــادر الغــذاء. ــروة الحيواني ــري عــى الزراعــة وال املســتقبل والتأث
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ــام  ــاع الع ــر القط ــه وزارة تطوي ــدى دوري تنظم ــة(، منت ــادات الحكومي ــع للقي ــدى التاس • )املنت
بــاألردن عقــد يف أغســطس 2015 باملركــز الثقــايف امللــي، برعايــه رئيــس الــوزراء . وخصــص املنتــدى 
هــذا العــام لبحــث متكــني املــرأة يف اإلدارة الحكوميــة، وهــدف املنتدى إىل تبــادل الخــربات واملعارف 
بــني قيــادات الجهــاز التنفيــذي الحكومــي مــن أمنــاء عامــي الــوزارات، واملــدراء العامــني والتنفيذيني 
للمؤسســات والدوائــر الحكوميــة، ومفــويض الهيئــات، واطالعهــم عــى أفضــل املامرســات يف مجــال 

العمــل العــام.

ــة تحــت شــعار »املــرأة العســكرية .. انجــازات ومكاســب«(، عقــد يف  • )ملتقــى املــرأة االماراتي
ــوم 2015/8/31. وطــرح خــالل امللتقــى مجموعــة مــن  ــارات ي ــر االتحــاد النســايئ العــام باإلم مق
ــة  ــا النبيل ــا البطــويل وعطاءاته ــة ودوره ــرأة اإلماراتي ــى مســرية امل ــي الضــوء ع ــل تلق أوراق العم

ــكري. ــدان العس ــجاعة يف املي والش

• )تعزيــز األطــر التريعيــة لحاميــة املــرأة مــن العنــف(، ورشــة عمــل نظمهــا مكتــب املفــوض 
الســامي لحقــوق اإلنســان للــرق األوســط وشــامل أفريقيــا بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة 
للمســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة خــالل الفــرتة 7-2015/9/8 يف العاصمــة اللبنانيــة بــريوت. 

• )عمــل النســاء يف املناطــق الريفيــة ومــدى انتفاعهــن بالحاميــة االجتامعيــة( دراســة تــم اطالقهــا 
ــد عــى دور  ــم التأكي ــخ 17 /9/ 2015 . وخــالل الورشــة ت يف ورشــة عمــل عقــدت يف تونــس بتاري
لجنــة املــرأة الريفيــة يف املخطــط التنمــوي 2016 /2020، التــى ســتتوىل طــرح االشــكاليات والقضايــا 
ــج الواجــب  ــري واإلجــراءات والربام ــي والنظــر يف التداب ــة بأوضــاع النســاء يف الوســط الريف املتعلق
وضعهــا لدعــم التمكــني االقتصــادي واالجتامعــي واملشــاركة يف الحيــاة العامــة بالنســبة للنســاء يف 

املناطــق الريفيــة.

ــا(.  ــة ببنغازي-ليبي ــات الخاص ــل وذوي االحتياج ــرأة والطف ــة امل ــة رعاي ــامع األول للجن • )االجت
عقــد ىف ســبتمرب2015، وضــم عــددا مــن مــدراء مكاتــب الشــؤون االجتامعيــة وصنــدوق التضامــن 
االجتامعــي ومكتــب صنــدوق الــزكاة ومديــر جمعيــة الكفيــف ومديــر مكتــب الثقافــة واملجتمــع 
املــدين ، وذلــك ملناقشــة كافــة الصعوبــات واملعوقــات التــي تواجــه املــرأة والطفــل وذوي االعاقــة 
ببنغــازي. وكان املجلــس البلــدي ببنــي غــازي قــد اتخــذ القــرار رقــم )3( لســنة 2015 بشــأن تشــكيل 
لجنــة لرعايــة شــؤون املــرأة والطفولــة وذوي االحتياجــات الخاصــة تكــون هــي املعنيــة بالحفــاظ 
ــة  ــات الدولي عــى كافــة حقوقهــم والنهــوض بهــم ومتابعــة تطبيــق القوانــني والقــرارات واالتفاقي

ذات الصلــة بهــم. 

ــة مــن أجــل تكافــؤ شــامل بــن الجنســن(،  • )الطريــق إىل املســاواة: إصــاح املنظومــة االنتخابي

ــة  ــر2015 بالراك ــس يف أكتوب ــي بتون ــوع االجتامع ــؤون الن ــة لش ــة الدولي ــا املنظم ــدوة نظمته ن

مــع جمعيــات ومنظــامت تونســية ومبشــاركة عــدد مــن الجمعيــات النســوية والحقوقيــة العربيــة 

ــات، يف إطــار مؤمتــر منطقــة الــرق األوســط وشــامل  ــا املســتقلة لالنتخاب ــة العلي وبحضــور الهيئ

ــس 2015. ــا تون إفريقي
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وهدفــت النــدوة إىل تبــادل الخــربات حــول وضــع اســرتاتيجيات تعتمــد منظومــة انتخابيــة قامئــة 
ــاز  ــروع يف إنج ــدين لل ــع امل ــامت املجتم ــبكات منظ ــدرات وش ــاء ق ــي، وبن ــوع االجتامع ــى الن ع
اإلصالحــات االنتخابيــة وتقييــم مشــاركة املــرأة يف العمليــة الدميقراطيــة. وشــهدت عرًضــا للــدروس 
ــامل  ــط وش ــرق األوس ــة ال ــة يف منطق ــة االنتخابي ــول العملي ــة ح ــارب مامثل ــن تج ــتفادة م املس
إفريقيــا والنظــر يف إنتــاج تقنيــات واســرتاتيجيات جديــدة لتحقيــق التمكــني الســيايس للمــرأة بهــذه 

املنطقــة.

• )كيفيــة حاميــة املــرأة مــن النزاعــات املســلحة(، نــدوة تثقيفيــة عقدتهــا لجنــة املــرأة يف مجلــس 
محافظــة البــرة بجمهوريــة العــراق يف أكتوبــر بالتعــاون مــع جمعيــة الفــردوس، وذلــك يف إطــار 
ــة  ــني ورشط ــدين والنازح ــع م ــامت املجتم ــن منظ ــة م ــدوة مجموع ــتهدفت الن ــرار 1325، واس الق

حاميــة األرسة ومجموعــة مــن الناشــطني املدنيــني ومــن كال الجنســني.

ــة بســلطنة  ــوى العامل ــا وزارة الق ــات(، نظمته ــل للنســاء العام ــون العم ــة بقان ــدوة تعريفي • )ن
عــامن يف 13 أكتوبــر عــام 2015 وذلــك بالتنســيق مــع جمعيــة املــرأة العامنيــة مبســقط ، وجــاءت 
ــة مبنشــآت  ــة القــوى العامل ــوزارة مــن أجــل توعي هــذه النــدوة يف اطــار الجهــود التــي تبذلهــا ال
القطــاع الخــاص بأحــكام قانــون العمــل والقــرارات الوزاريــة املنفــذة لــه والــذي يهــدف اىل ايجــاد 

رشاكــة حقيقيــة بــني القطاعــني.

• )ملتقــي بصمــة عامنيــة(، أقامتــه مؤسســة هالــة لتنظيــم املؤمتــرات والفعاليــات بفنــدق هرمــز 
جرانــد بســلطنة عــامن يف 17 /10/ 2015 ،  وشــارك فيــه 145 امــرأة عامنيــة، وقــد تنوعــت مواضيــع 
امللتقــى بــني القيــادة النســائية والصحــة النفســية للمــرأة وريــادة األعــامل وقصــص النجــاح، وذلــك 

بهــدف زيــادة وعــي املــرأة باملجــاالت التــي تفيدهــا عــى الصعيــد العمــيل والحيــايت والــذايت.

• )املواطنــة واالنتــامء للوطــن(، نــدوة أقامهــا فــرع املجلــس القومــى للمــرأة مبحافظــة كفر الشــيخ، 
مــر بتاريــخ 2015/10/21 ، اســتهدفت عــدد كبــري مــن طالبــات الجامعــات واملــدارس باملحافظــة 
ــياً  ــاً وسياس ــن اجتامعي ــوض بالوط ــاركة ىف النه ــة املش ــى أهمي ــات ع ــث الفتي ــدف ح ــك به ، وذل

واقتصاديــاً وتعريفهــم مبفهــوم املواطنــة.

ــد  ــر عق ــر(، مؤمت ــادة التغي ــو قي ــر نح ــوة التأث ــة : ق ــرأة العربي ــس للم ــريب الخام ــر الع • )املؤمت
ــر« و«مركــز التفكــري اإلبداعــي«  ــة والتطوي ــري للتنمي ــاع التغي ــة نظمــه »صن ــة اللبناني يف الجمهوري
ــواب  ــور وزراء ون ــري، وبحض ــة الحري ــيدة بهي ــة الس ــن 21 اىل 24 /10/ 2015 برعاي ــرتة م ، يف الف
ــر وتونــس.  ــا، الجزائ ــان، االردن، العــراق، مــر، فلســطني، الســودان عــامن، ليب ــني مــن: لبن وباحث
ناقــش املؤمتــر مواضيــع عــدة تتعلــق بواقــع العمــل الســيايس للمــرأة العربيــة، ودورهــا يف قيــادة 
التغيــري، وصنــع القــرار، وتنميــة املجتمــع، والتريعــات القانونيــة وأثرهــا عــى تعزيــز دورهــا يف 
التغيــري، فضــال عــن املشــاكل والتحديــات التــي تواجــه عمــل املــرأة يف املجــال الســيايس، والســبل 

ــة لتجاوزهــا.  الكفيل
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• )آليــات اللجنــة الدوليــة يف مناقشــة تقاريــر اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

املــرأة(، حلقــة عمــل عقــدت بســلطنة عــامن يــوم 2015/10/29، نظمتهــا وزارة التنميــة االجتامعيــة 

ممثلــة بدائــرة شــئون املــرأة وبالتعــاون مــع مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق االنســان يف الــرق 

ــع  ــة القضــاء عــى جمي ــذ اتفاقي ــة متابعــة تنفي ــا، ومبشــاركة أعضــاء لجن االوســط وشــامل افريقي

ــة لتقــدم  ــة ملــروع االســرتاتيجية الوطني ــة التوجيهي ــز ضــد املــرأة ، وأعضــاء اللجن أشــكال التميي

ــر الســلطنة  ــك يف اطــار االســتعدادات لرفــع تقري ــة وذل املــرأة واملختصــني مــن الجهــات الحكومي

الجامــع الثــاين والثالــث التفاقيــة ســيداو.

ــة أقامتهــا منظمــة املــروج  • )حقــوق املــرأة يف الدســتور الليبي..الواقــع واآلفــاق(، جلســة حواري

ــاج  ــه بإدم ــا املتعلق ــن القضاي ــد م ــة العدي ــا مناقش ــم فيه ــر 2015، ت ــة ىف أكتوب ــائية  الليبي النس

حقــوق املــرأة الليبيــة يف الدســتور الليبــي الجديــد. شــارك فيهــا ناشــطون ونشــاطات مــن املجتمــع 

املــدين يف مجــال حقــوق املــرأة كــام تــم التطــرق إيل مناقشــة الكثــري مــن اآلراء واألفــكار املطروحــه 

يف مســودة الدســتور األخــرية يف مجــال حقــوق اإلنســان بصفــه عامــة .

ــة  ــرأة العامل ــني امل ــي بتمك ــى وعن ــد يف 8 /11/ 2015 بأبوظب ــر عق ــة(، مؤمت ــرأة يف الصناع •  )امل

ــر  ــرض ومؤمت ــار مع ــر يف إط ــم املؤمت ــاح والتطــور. وأقي ــن أدوات النج ــاز م ــط والغ يف رشكات النف

أبوظبــي الــدويل للبــرتول »أديبــك« 2015، وناقــش املؤمتــر التحديــات التــي تواجــه املــرأة والفــرص 

ــة بقطــاع الطاقــة. املتاحــة أمامهــا يف مســريتها املهني

ــد  ــة معه ــه جمعي ــي عقدت ــر وطن ــول(، مؤمت ــع واملأم ــن الواق ــة ب ــاء االقتصادي ــاركة النس • )مش

ــن  ــك ضم ــني وذل ــال القطام ــل نض ــر العم ــة وزي ــاء األردين يف 15 /11/ 2015، برعاي ــن النس تضام

ــة للنســاء. هــدف املؤمتــر إىل الوصــول إىل تصــور عمــيل حــول  ــز الفــرص االقتصادي مــروع تعزي

أهــم االولويــات التنفيذيــة والتريعيــة مــا بــني الجهــات املعنيــة بعمــل املــرأة، وذلــك لإلســهام يف 

ــا يف األردن خصوصــاً مــا يرتبــط مبفهــوم العمــل غــري الرســمي أو  رفــع نســبة مســاهمتها اقتصادي

غــري املنظــم.

• )نــدوة إطــاق قاعــدة بيانــات »مــن هــي«(  أقيمــت يف تونــس يــوم 18 /11/ 2015 وشــهدت 

إطــالق قاعــدة بيانــات »مــن هــي« التــي أرســاها مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق واإلعــالم 

ــوع  ــول الن ــات ح ــاث واملعلوم ــاريك لأبح ــز الدمن ــع املرك ــاون م ــف« بالتع ــرأة »الكريدي ــول امل ح

االجتامعــي واملســاواة والتنــّوع .وهــي قاعــدة بيانــات نوعيــة حــول الكفــاءات النســائية التونســية 

ــة  ــارب الناجح ــر التج ــاالت وإىل ن ــتّى املج ــّن يف ش ــني إنجازاته ــّن وتثم ــراز خرباته ــدف إىل إب ته

ــة  ــة والتقني ــة والثقافي ــاراتهن العلمي ــتثامر يف مس ــى االس ــابّة ع ــائية الش ــات النس ــز الطاق وتحفي

ــز. املــروع يضــّم أكــر مــن 150 كفــاءة نســائية تونســية وتعــّد  مبــا ينّمــى الخــربة ويحقــق التميّ

ــة هــي األوىل يف املغــرب العــريب.  التجرب
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ــات  ــم الصفق ــلطة تنظي ــا س ــة نظمته ــاً تفكريي ــة(، أيام ــات العمومي ــرأة يف الصفق ــاركة امل • )مش

ــا بــدءاً مــن يــوم  ــة واألرسة مبوريتاني ــة بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتامعيــة والطفول العمومي

2015/11/19  مبركــز الرتقيــة النســوية يف نواكشــوط-موريتانيا. وهــدف تنظيــم هــذه األيــام 

التفكرييــة إىل تحديــد الصعوبــات واملعوقــات أمــام مشــاركة املــرأة يف الصفقــات العموميــة واقــرتاح 

ــا. خطــط لتذليله

ــة  ــا املدرس ــة نظمته ــدوة دولي ــنة 2015 (، ن ــد س ــا بع ــوالدة م ــي ال ــات وحديث ــة األمه • )صح

الوطنيــة للصحــة العموميــة، التابعــة لــوزارة الصحــة باململكــة املغربيــة، براكــة مــع معهــد الطــب 

االســتوايئ مبدينــة أنفــريس البلجيكيــة، يــوم 2015/11/24، واســتمرت 4 أيــام، مبقــر املدرســة الوطنيــة 

يف الربــاط، املغــرب. ودرســت النــدوة الطابــع اإلنســاين لعمليــة الــوالدة، وظاهــرة وفيــات األمهــات 

ــات،  ــات األمه ــة وفي ــة مراقب ــرأة، وكيفي ــة امل ــى صح ــوالدة وع ــي ال ــال حديث ــى األطف ــا ع وآثاره

بهــدف تحســني صحــة األمهــات يف إطــار أهــداف التنميــة املســتدامة بعــد ســنة 2015، وتحقيــق 

ــا  ــات وفق ــدد الوفي ــن ع ــص م ــالل التقلي ــن خ ــع، م ــة للجمي ــري الصح ــعى لتوف ــاملة تس ــة ش رؤي

لالســرتاتيجية العامليــة لأمــم املتحــدة املتعلقــة بصحــة املــرأة والطفــل واملراهقــني.

• )تأثــر الحــرب عــى النســاء ودورهــن يف صنــع الســام(، نــدوة نظمتهــا مبــادرة منظمــة رشيــكات 

ــادرة  ــادرة كمب ــل املب ــة عم ــدوة طبيع ــت الن ــن، وتناول ــوم 2015/11/29 بصنعاء-اليم ــالم، ي الس

مجتمعيــة تعمــل مــن أجــل الســالم ونبــذ العنــف والوقــوف ضــد الحــروب والراعــات الداخليــة. 

وأكــدت النــدوة أن آثــار الحــرب والعــدوان عــى اليمــن وصلــت خــالل تســعة أشــهر إىل كل بيــت 

وكانــت النســاء واألطفــال أكــر ضحايــا الحــرب والعــدوان. وخــالل النــدوة تــم عــرض عــددا مــن 

ــالم،  ــة الس ــة يف صناع ــرأة اليمني ــراز دور امل ــال إب ــا يف مج ــز معظمه ــة ترتك ــل الوطني أوراق العم

وشــارك فيهــا أكــر مــن 50 شــخصية مــن القيــادات النســائية والكــوادر الوطنيــة الشــابة املناهضــة 

للحــرب عــى اليمــن والســاعية للســالم.

ــة بالســودان  ــه رابطــة املــرأة العامل ــة بالســودان( نظمت ــة املــرأة العامل ــث ألمان • )امللتقــي الثال

تحــت شــعار »املــرأة العاملــة تحــاور - توافــق – تنميــة« ،  وانطلــق يف نوفمــرب 2015 وذلك مبشــاركة 

أمينــات رابطــة املــرأة بالواليــات واملركــز، هــدف امللتقــي إيل ابــراز الــدور الفاعــل للمــرأة العاملــة يف 

الســودان يف كافــة املجــاالت مشــرية اىل دور املــرأة ىف الحــوار املجتمعــي باعتبارهــا ركيــزة اساســية 

وقائــدة للمجتمــع.

ــرأة –مــر-  ــي للم ــس القوم ــا املجل ــدوة أقامه ــي(، ن ــك االنتخــاىب اســتحقاق وطن ــزىل صوت • )ان

ــدي  ــيايس ل ــي الس ــة الوع ــدوة اىل تنمي ــتهدفت الن ــرب 2015 واس ــيخ، يف نوفم ــر الش ــة كف مبحافظ

ــة  ــة بكيفي ــداء آرائهــن والتوعي ــة مشــاركتهن يف إب ــات، وأهمي ــات الجامعي املــرأة ، وخاصــة الطالب

ــان. ــد للربمل اختيارهــن املرشــح الجي
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• )االجتــامع األول لـــلجنة الفنيــة املتخصصــة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة(، يف نوفمــرب 

ــاد  ــن دول االتح ــرأة م ــئون امل ــرات ش ــاركة وزراء ووزي ــودان مبش ــتضافته الخرطوم-الس 2015 اس

االفريقــي. وتــأيت أهميــة االجتــامع مــن كــون اللجنــة أول اطــار مؤســى جديــد لشــئون املــرأة يف 

االتحــاد االفريقــي . وقــام االجتــامع مبراجعــة التقــدم الــذي تــم احــرازه خــالل نصــف عقــد املــرأة  

واالعــداد لقمــة ينايــر 2016 الخاصــة باملســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة.

• )تحســن وصــول النســاء لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة(، مؤمتــر وطنــي نظمتــه جمعيــة 

ــم األرسة يف  ــدويل لتنظي ــاد ال ــع االتح ــاون م ــل بالتع ــة الخلي ــطينية يف مدين ــم األرسة الفلس تنظي

ــل  ــة التعام ــة كيفي ــني ملعرف ــني الصحي ــدرات العامل ــر ق ــدف إىل رضورة تطوي 26 /11/ 2015، يه

ــني  ــداد قوان ــدت املشــاركات رضورة إع ــر أك ــة. وخــالل املؤمت ــاءة عالي ــاض بكف ــع حــاالت اإلجه م

جديــدة لتنظيــم اإلجهــاض وتحديــد الفــرتة املســموح بهــا باإلجهــاض، باإلضافــة اىل تحديــد االســباب 

االجتامعيــة والجهــة املخولــة بإعطــاء التصاريــح لإلجهــاض، وتشــكيل لجنــة خاصــة للبــت الريــع 

ــا املتعلقــة باإلجهــاض.  يف بعــض القضاي

• )املــرأة يف الحيــاة العامــة : مــن وضــع السياســات إىل صناعــة األثــر(، مؤمتــر دوىل نظمــه املجلــس 

 ،)OECD( األعــى للمــرأة مبملكــة البحريــن بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة

ــت  ــبيكة بن ــرية س ــي األم ــمو املل ــة الس ــة صاحب ــت رعاي ــمرب تح ــن 8 – 10 ديس ــرتة م ــالل الف خ

ابراهيــم آل خليفــة قرينــة ملــك مملكــة البحريــن رئيســة املجلــس األعــى للمــرأة. وهــدف املؤمتــر 

ــا يف مجــاالت  ــة الــرق األوســط وشــامل أفريقي ــدول يف منطق إىل تســليط الضــوء عــى جهــود ال

مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة، واســتعراض التقــدم املحــرز يف تطبيــق توصيــات تقريــر منظمــة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومركــز املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث »املــرأة يف الحيــاة العامــة: 

ــث  ــا«، حي ــامل أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة ال ــات يف منطق ــني والسياس ــي والقوان ــوع االجتامع الن

يــربز هــذا التقريــر االتجاهــات الرئيســية لسياســات إدمــاج احتياجــات املــرأة واالصالحــات القانونية 

عــرب املنطقــة. كــام يقــدم توصيــات تتعلــق بالسياســات القامئــة عــى املعايــري الدوليــة واملامرســات 

الجيــدة مــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ودول الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا.

ــول  ــام 2000 ح ــم » 1325 لع ــن رق ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــة لتنفي ــل وطني ــط عم ــر خط • )تطوي

ــت إىل  ــة، وهدف ــة األردني ــدت يف 15 ديســمرب باململك ــل عق ــن والســام(، ورشــة عم ــرأة واألم امل

دعــم جهــود اآلليــات الوطنيــة املعنيــة باملــرأة مــن أجــل تطويــر خطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار 

مجلــس األمــن رقــم 5231 للعــام 2000 عــى املســتوى الوطنــي وذلــك مــن خــالل تعزيــز معرفــة 

ــرارات  ــن 1325 والق ــس األم ــرار مجل ــات ق ــول حيثي ــم ح ــاء قدراته ــاركات وبن ــاركني واملش املش

األخــرى ذات الصلــة وتعريفهــم بآليــات القــرار التنفيذيــة يف محــاوره األربعــة »الوقايــة واملشــاركة 

والحاميــة واإلغاثــة ومراحــل مــا بعــد النــزاع وتعزيــز الجهــود املبذولــة مــن أجــل ترجمــة خطــط 

العمــل الوطنيــة عــى أرض الواقــع«.
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ــوادي  ــرأة بال ــي للم ــس القوم ــرع املجل ــا ف ــل عقده ــة عم ــتدامة(، ورش ــة املس ــرأة والتنمي • )امل

الجديــد، مــر بتاريــخ 2015/12/21، للفتيــات حديثــات التخــرج وللرائــدات الريفيــات ، للتوعيــة 

بكيفيــة النهــوض بدورهــن ىف الحفــاظ عــى البيئــة واســتغالل املــوارد املتاحــة .وهدفــت إيل التوعية 

بأهميــة دور املــرأة يف الحفــاظ عــيل البيئــة وإســتغالل املــوارد املتاحــة لتصنيــع املنتجــات املحليــة 

املميــزة للمحافظــة.

• )ملتقــى جهــوي للقضــاء عــى ظاهــرة الخفــاض(، نظمتــه وزارة الصحــة، والشــؤون االجتامعيــة 

والطفولــة واألرسة مبوريتانيــا، بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونســيف(. 

وعقــد امللتقــى يومــي 27-2015/12/28، مبقاطعــة كهيــدي مبوريتانيــا، وشــارك فيــه ممثلــون عــن 

ــات ــدة والي ــة واألرسة يف ع ــة والطفول ــوزارة الشــؤون االجتامعي ــة ل املنســقيات الجهوي



خمتارات من الكتب الصادرة عام 2015 عن

املرأة



57

ــدوىل  ــون ال ــات املســلحة يف ضــوء أحــكام القان ــاء النزاع ــرأة أثن ــة امل حامي

ــة ــام، دراســة مقارن الع

بفرين عبدالصمد صالح، اإلسكندرية- مرص: دار الفكر الجامعى، 2015، ط1.

يتنــاول الكتــاب دور القانــون الــدويل اإلنســاين يف حاميــة النســاء أثنــاء 

ــا  ــرض له ــى تتع ــم الت ــاكات والجرائ ــتعرض االنته ــلحة. وتس ــات املس النزاع

النســاء يف النزاعــات املســلحة. وتبحــث يف مــدى فعاليــة الحاميــة التــي 

ــاء. ــاين للنس ــدويل اإلنس ــون ال ــا القان يكفله

الحقوق السياسية للمرأة يف الريعة اإلسامية والقانون الدويل

للدراســات  الفكــر  لبنــان: مركــز صناعــة  بــروت-  املنصــوري،  محمــد 

ط4.  ،2015 واألبحــاث، 

يناقــش الكتــاب الحقــوق السياســية للمــرأة يف الريعــة اإلســالمية، وتتنــاول 

بالــرح مفهــوم حقــوق اإلنســان والحقــوق السياســية والواليــة، والشــورى 

ــة  ــاول الدراس ــة. وتتن ــاء والخالف ــل القض ــا مث ــب العلي ــرأة املناص ــوىل امل وت

ــة  ــارات العربي ــون اإلم ــدويل وقان ــون ال ــرأة يف القان ــوق السياســية للم الحق

املتحــدة .

الدور الرملاين للمرأة

ابتسام سامي حميد، القاهرة: العريب للنر والتوزيع، 2015، ط1 

تتنــاول الدراســة تفصيــال الــدور التريعــي والســيايس للربملانيــات العراقيات. 

وتنــاول دور املــرأة يف اللجــان الربملانيــة الفرعية ونســبة متثيلهــن يف كل لجنة، 

ونســبة متثيــل املــرأة الربملانيــة يف الوفــود العراقيــة التــى تشــارك يف الفعاليات 

ــت املؤلفــة أهــم املشــاكل  ــة خــارج العــراق، كــام تناول السياســية والربملاني

واملعوقــات التــى تواجــه عمــل املــرأة يف الربملــان، والطموحــات التــى تعمــل 

املــرأة الربملانيــة عــى تحقيقهــا مــن خــالل تواجدهــا ىف الربملــان.
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املشاركة السياسية للمرأة السودانية منذ 1989 

درية أحمد محمد محمود، القاهرة - مرص: املكتب العريب للمعارف،2015، 

ط1.

يتنــاول الكتــاب املشــاركة السياســية للمرأة الســودانية يف الدســاتري والقوانني، 

واألحــزاب السياســية، والســلطة التنفيذيــة والتريعيــة والقضائيــة، ورؤيــة 

األحــزاب السياســية والحــركات الدينيــة الســودانية ملشــاركة املــرأة.

العنف األرسي: دراسة حالة

منى يونس بحري، َعامن، دار الكندي للنر والتوزيع، 2015 ط1

ــة  ــياقاته االجتامعي ــكاله وس ــف األرسي وأش ــف العن ــاب تعري ــاول الكت يتن

والنفســية، ويرصــد دور املجلــس الوطنــي لــأرسة يف األردن يف حاميــة األرسة 

األردنيــة مــن العنــف واالســرتاتيجيات العربيــة لحاميــة األرسة مــن العنــف.

 




