


منظمة املرأة العربية: حصاد عام 2016



مؤمتر "قضايا الالجئات يف املنطقة العربية: الواقع واملستقبل"

- شــارك يف املؤ�ــر معــايل األمــ� لجامعــة الــدول العربيــة ولفيــف مــن الــوزراء املعنيــ� بالــدول 

العربيــة، فضــال عــن مســئول� رفيعــي املســتوى مــن الــوزارات والهيئــات املعنيــة بالــدول العربيــة، 

وكــذا ســفراء عــدد مــن الــدول األجنبيــة بالقاهــرة هــذا فضــال عــن الخــرباء واألكاد�يــ� ومســئول� 

ــات  ــة، وهيئ ــوكاالت األممي ــة وال ــة العربي ــن الجامع ــة وم ــدول العربي ــن ال ــتوى م ــي املس رفيع

ــة تحيــي أهــداف  ــاز رســالة صوتي ــور فــاروق الب ــة. ووجــه الدكت ــة والدولي املجتمــع املــد� العربي

املؤ�ــر وترجــو لــه التوفيــق.

ُعقــد هــذا املؤ�ــر بالقاهــرة  خــالل الفــرتة مــن 3-5 مايــو 2016 بالتعــاون مــع جامعــة 

ــم املتحــدة للمســاواة  ــة األم ــ� وهيئ ــا لشــئون الالجئ ــة العلي ــة واملفوضي ــدول العربي ال

ــة.  ــة مــرص العربي ــوزراء بجمهوري ــة رئاســة ال بــ� الجنســ� و�كــ� املــرأة وتحــت رعاي

واســتهدف املؤ�ــر وضــع املجتمــع االقليمــي والــدويل أمــام مســئوليته إزاء األزمــة الراهنــة 

ــاة  ــىل معان ــاص ع ــكل خ ــوء بش ــليط الض ــة، وتس ــة العربي ــ� يف املنطق ــ� والنازح لالجئ

ــة الالجئــ� والنازحــ� يف املنطقــة. ــذان يشــكالن غالبيى املــرأة والطفــل الل
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ــوزراء  ــة مــن املداخــالت وأوراق العمــل. تناولــت مداخــالت ال - قدمــت يف املؤ�ــر مجموعــة ثري

والســفراء وممثليهــم خــربة الحكومــات املضيفــة لالجئــ� والخدمــات املقدمــة لالجئــات تحديــدا.  

وناقشــت األوراق: اإلطــار اإلقليمــي لقضيــة اللجــوء يف املنطقــة العربيــة، والقانــون الــدويل لالجئــ� 

وكيفيــة تطويــره، وقضايــا اللجــوء والنــزوح وتأثÁهــا عــىل األمــن القومــي العــرÀ ، وكيفيــة 

ــة  ــية املعني ــات الرئيس ــا الهيئ ــي تلعبه ــل اإلنســا�. واألدوار الت ــي يف العم ــوع االجتÆع ــاج الن إدم

ــا لشــئون  عــىل املســتوي� االقليمــي والــدويل، وتحديــدا جامعــة الــدول العربيــة واملفوضيــة العلي

ــة  ــالم يف خدم ــائل اإلع ــة ووس ــر األكاد�ي ــذا دور األط ــال. وك ــاء واألطف ــة النس ــ� يف حÆي الالجئ

قضايــا الالجئــ�. وُخصصــت ورشــة عمــل موســعة ملناقشــة دور املجتمــع املــد� يف دعــم الالجئــات 

والنازحــات شــاركت فيهــا هيئــات وجهــات عــدة. كــÆ طــرح املؤ�ــر قضيــة �ويــل الالجئــ�، فناقش 

املســاعدات اإلنســانية وخــربة الــدول العربيــة املانحــة، وكــذا املســئولية الدوليــة وخــربات التمويــل 

يف قضايــا األمــن والســالم.

ــع  ــون م ــوريون يتعامل ــه س ــرض نظم ــا مع ــة، منه ــارض مختلف ــر مع ــش املؤ� ــىل هام ــد ع - ُعق

مؤسســة فــرد (منظمــة غــÁ حكوميــة متخصصــة يف خدمــات الالجئــ� مقرهــا مــرص) يصــور معانــاة 

الحــرب وآثارهــا. كــÆ نظمــت معــارض للمشــغوالت واملنتجــات اليدويــة لالجئــ� املقيمــ� Íــرص 

بالتعــاون مــع منظمــة فــرد ومنظمــة كــÁ ومفوضيــة شــؤون الالجئــ� وهيئــة األمــم املتحــدة للمرأة 

واملجلــس القومــي للمــرأة بالقاهــرة.

ــ�  ــة للمعني ــات املوجه ــن التوصي ــÁة م ــة كب ــن مجموع ــي تضم ــان ختام ــر بي ــن املؤ� - صــدر ع

عــىل املســتويات الدوليــة واالقليميــة وكــذا املجتمــع املــد� واإلعــالم، وتــم إرســال البيــان الختامــي 

ــدول  ــة ال ــام لجامع ــ� الع ــايل األم ــم مع ــتوى ومنه ــي املس ــئول� رفيع ــن املس ــÁ م ــدد كب إىل ع

العربيــة وبعثــة جامعــة الــدول العربيــة باألمــم املتحــدة وبعــض الــوزراء املعنيــ� بالــدول األعضــاء، 

وعضــوات املجلــس التنفيــذي للمنظمــة. وســفارات الــدول العربيــة بالقاهــرة ، واملنظــÆت العربيــة 

املتخصصــة، فضــال عــن وســائل االعــالم.

- كذلــك تــم إرســال البيــان الختامــي باللغتــ� االنجليزيــة والعربيــة اىل كل مــن : منظمــي القمــة 

االنســانية يف اســطنبول التــي عقــدت يومــي (23-24 مايــو 2016)، وإىل األمــ� العــام لألمــم املتحــدة 

الســيد بــان × مــون والســيدة كارن أبــو زيــد إلدراج البيــان ضمــن وثائــق قمــة اللجــوء والهجــرة 

التــي عقــدت يف 19 ســبتمرب 2016.

- تــم إعــداد وطباعــة تقريــر يضــم أعــÆل املؤ�ــر، تــم توزيعــه عــىل كافــة الجهــات املعنيــة وكــذا 

وزراء خارجيــة جميــع الــدول العربيــة والرتويــج لــه إعالميــاً.
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الدراسة العلمية:

"وضع الالجئات والنازحات يف الدول العربية: املرأة يف 
خضم الصراعات"

ــىل  ــات وع ــات والنازح ــكالت الالجئ ــل مش ــددة لح ــة مح ــات تفصيلي ــة توصي ــت الدراس - وقدم

رأـــسها وقــف القتــال وإعــادة الالجئــ� ملوطنهــم. ودعــم الالجئــ� والنازحــ� يف مناطق اســتقرارهم 

ــار  ــذ باالعتب ــيÁها واألخ ــة وتيس ــراءات اإلقام ــد إج ــمل: توحي ــراءات تش ــالل إج ــن خ ــدة م الجدي

Íســألة Û شــمل العائــالت املشــتتة بــ� أكــÚ مــن بلــد ، وتوفــÁ الســكن املالئــم لالجئــ� كتقديــم 

منــازل مســبقة التجهيــز، واســتخدام الكرافانــات بــدال مــن الخيــام املؤقتــة املصنوعــة مــن قــÆش 

 Áوأقــل كثافــة ســكانية وتوفــ Æت أصغــر حجــÆت ايل عــدة مخيــÆمقــوى، وتفكيــك املخيــ

ــا. ــة به مواصــالت داخلي

والعمــل تقديــم الخدمــات الطبيــة التــي تعنــي باملــرأة واألطفــال عــىل وجــه الخصــوص، وتصميــم 

برامــج خاصــة إلعــادة التأهيــل النفــيس والصحــي للنســاء املعنفــات كاملختطفــات املحــررات. 

أعــدت منظمــة املــرأة العربية دراســة علميــة معمقة بعنــوان ”وضع الالجئــات والنازحات 
يف الــدول العربيــة : املــرأة يف خضــم الرصاعــات“،  وذلــك مــن واقــع زيــارة ميدانيــة عــىل 
مخيــÆت ومناطــق �ركــز الالجئــات والنازحــات يف 4 دول عربيــة يف شــهر ســبتمرب 2015. 
وتعتــرب الدراســة دراســة توثيقيــة أمينــة لألوضــاع اإلنســانية لالجئــات والنازحــات حيــث 
قامــت بإلقــاء الضــوء عــىل أهــم املشــكالت اليوميــة التــي يواجهنهــا متمثلــة يف: مشــكالت 
ــة  ــو� مــÆ يشــل حرك ــاء يف وضــع غــÁ قان ــة (مشــكالت اســتصدار اإلقامــة والبق قانوني
ــن  ــار لألم ــدد...) واالفتق ــد الج ــجيل املوالي ــدم تس ــة، ع ــاع األوراق الثبوتي ــيء، ضي الالج
والســكن غــÁ املالئــم ونقــص الغــذاء وضعــف خدمــات الصحــة والتعليــم وعــدم قانونيــة 
ــة صــوره ومشــكلة انحــراف  ــف بكاف ــة العن ــر ومواجه ــزواج املبك العمــل واالضطــرار لل
وتطــرف االبنــاء ومشــكلة تشــتت األرس وتفــكك الروابــط االجتÆعيــة ومشــكلة االغــرتاب 

والحساســيات مــع املجتمــع املضيــف.
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وضــÆن انخــراط أطفــال الالجئــ� والنازحــ� مــن مناطــق الــرصاع يف مراحــل التعليــم لضــÆن فرصة 

أفضــل ملســتقبلهم الشــخيص ومســتقبل أوطانهــم ، والتوســع يف توجيــه التمويــل للمنــح الدراســية 

ــة  ــة للهواتــف الذكي ــم تطبيقــات تعليمي ــة املختلفــة، وتصمي ــ� بالجامعــات العربي ــة الالجئ للطلب

�كــن لالجئــ� تحميلهــا واســتخدامها يف تعليــم أبنائهــم، وتوفــÁ الكهربــاء النظيفــة للمخيــÆت مــن 

خــالل الطاقــة الشمســية ، وتوفــÁ فــرص عمــل لالجئــ� واالســتثÆر يف الطاقــات البرشيــة لالجئــ� 

ومعاملتهــم كفرصــة يف البلــد املضيــف بــدال مــن اعتبارهــم عــبء.

ــات يف  ــات والنازح ــا الالجئ ــر (قضاي ــات مؤ� ــالل فاعلي ــة خ ــة العلمي ــذه الدراس ــالق ه ــم اط - ت

املنطقــة العربيــة: الواقــع واملســتقبل). وتــم عقــد أول ورشــة عمــل للرتويــج لهــذه الدراســة Íركــز 

األهــرام للدراســات السياســية واالســرتاتيجية بالقاهــرة بحضــور ممثــيل االكاد�يــا واالعــالم والالجئــ� 

يــوم 27 يوليــو 2016.

ــة  ــية بكلي ــات السياس ــوث والدراس ــز البح ــدويل األول ملرك ــر ال ــر يف املؤ� ــرض التقري ــم ع ــÆ ت ك

االقتصــاد والعلــوم السياســية -جامعــة القاهــرة الــذي عقــد تحــت عنــوان ”أزمــات الهجــرة واللجوء: 

ــا“ يف الفــرتة (2016/9/26-24). ــة القوميــة يف الوطــن العــرÀ وأوروب تحديــات الدول

وكذلــك تــم عــرض ورقــة عمــل أعدتهــا املنظمة مــن واقــع الزيــارات امليدانية أمــام (الورشــة العربية 

األوىل بشــأن الجرائــم الواقعــة عــىل املهاجريــن أثنــاء مرورهــم Íحطــات اللجــوء والهجــرة)، والتــي  

نظمتهــا إدارة الشــئون القانونيــة بجامعــة الــدول العربيــة ، يومــي (2016/10/24-23).
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الفيلم التسجيلي "حلم العودة"
ــن  ــات وآماله ــاة الالجئ ــن معان ــجيليًا ع ــÆً تس ــة فيل ــدت املنظم أع

بعنــوان "حلــم العــودة"، يــروي أحــالم النســاء الســوريات يف العــودة 

لوطنهــم و�ســكهن بأمــل البقــاء والنضــال اليومــي مــن أجــل 

ــوء. ــع اللج ــل واق ــتمرار يف ظ االس

وقامــت املنظمــة بعــرض هــذا الفيلــم يف محافــل رســمية مختلفــة كــÆ زودت بــه وســائل االعــالم 

ــم  ــز الدع ــات وحف ــات والنازح ــانية لالجئ ــة االنس ــالم بالقضي ــج واإلع ــل الرتوي ــن أج ــة م العربي

ــا  ــي تعده ــجيلية الت ــالم التس ــلة االف ــا� يف سلس ــو الث ــم ه ــذا الفيل ــن. وه ــدويل له ــي وال االقليم

ــة. ــات يف املنطق ــات والنازح ــاة الالجئ ــجيال ملعان ــة تس املنظم

معرض البورتريه "لن يضيع احللم"

قامــت املنظمــة بتنظيــم معــرض فنــي للبورتÁيــه بعدســة املصــور الشــاب/ أحمــد هيمــن،  يصــور 

ــر  ــة التصوي ــم جول ــم تنظي ــد ت ــرتي . وق ــم الزع ــوريات يف مخي ــات الس ــن الالجئ ــدد م ــالم ع أح

بالتعــاون مــع املفوضيــة الســامية لشــئون الالجئــ� ، وتــم افتتــاح املعــرض عــىل هامــش فعاليــات 

ــه  ــذي نظمت ــتقبل) ال ــع واملس ــة: الواق ــة العربي ــات يف املنطق ــات والنازح ــا الالجئ ــر (قضاي مؤ�

ــرة (2016/5/5). ــة يف القاه املنظم

جــاري اإلعــداد لتكــرار إقامــة املعــرض الفنــي (لــن يضيــع الحلــم) يف جهــات ثقافيــة مختلفــة داخــل 

ــة  ــة طباع ــزم اإلدارة العام ــة االســكندرية. وتعت ــرا ومكتب ــل دار األوب ــة مث ــة مــرص العربي جمهوري

الصــور التــي تضمنهــا املعــرض يف كتيــب للتعريــف بقضايــا الالجئــات يف املنطقــة. 
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محلة "أنت األهم"
يف إطــار اهتÆمهــا بقضايــا الالجئــات، قامــت منظمــة املــرأة العربيــة 

بالرشاكــة مــع كل مــن ”مؤسســة مــرص للصحــة والتنميــة املســتدامة“ 

توعويــة  حملــة  بتنظيــم  وطــن“،  و“جمعيــة  فــرد“  و“مؤسســة 

وخدميــة لالجئــات بعنــوان "أنــت األهــم" تضمنــت فعالياتهــا عقــد 

ــة  ــرص العربي ــة م ــات يف جمهوري ــة لالجئ ــة لالستشــارات األرسي ورش

يف يوليــو 2016، وكذلــك تنظيــم حملــة توعيــة صحيــة وكشــف مبكــر 

عن األمراض ب� الالجئات يف جمهورية مرص العربية . 

ندوة "الالجئات العربيات: حتد جديد لألجندة التنموية 2030"

عقدت عىل هامش الدورة 60 للجنة وضع املرأة بنيويورك

ــدت  ــي عق ــدة الت ــم املتح ــرأة باألم ــع امل ــة وض ــدورة 60 للجن ــات ال ــة يف اجتÆع ــاركت املنظم ش

يف نيويــورك خــالل الفــرتة (14-2016/3/24)، وبــادرت بعقــد نــدوة تحــت عنــوان "الالجئــات 

العربيــات: تحــد جديــد لألجنــدة التنمويــة 2030" يــوم (2016/3/18)  تــم االعــداد لهــا بالتعــاون 

مــع جامعــة الــدول العربيــة، وذلــك ملناقشــة األزمــة االنســانية التــي تعانيهــا املــرأة الالجئــة ورضورة 

ــ� والخــرباء  ــة مــن املســؤول� األممي ــد حرضهــا نخب ــا. وق ــة له ــول عملي العمــل عــىل إيجــاد حل

املتخصصــ� يف املوضــوع وبعــض عضــوات املجلــس التنفيــذي للمنظمــة وســفراء الــدول العربيــة 

ــا املــرأة واإلعالميــ�.  ــاال كبــÁاً مــن املهتمــ� بقضاي واألجنبيــة، وشــهدت إقب

بيان "نساء العامل" للمطالبة بوقف احلرب يف سوريا 

أصــدرت املنظمــة بيــان مشــرتك مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة باســم "نســاء العــاÛ" يطالــب 

بوقــف الحــرب يف ســوريا. تــم إرســاله إىل الســيد ســتافان دي ميســتورا، املبعــوث األممــي الخــاص 

إىل ســوريا. 



نص البيان

نساء العامل: أوقفوا الحرب يف سوريا

نحن نساء العامل تحت مظلة األمم املتحدة نعلن عن رسالة إىل العامل

 "أوقفوا الحرب يف سوريا"

باسم كل نساء العامل ...

احموا نساء وأطفال سوريا ...

انرشوا السالم ...

من أجل اإلنسانية والحرية واحرتام حقوق اإلنسان وخاصة املرأة ....

نحن نطالب كافة الدول بالعمل عىل وقف القتال والنزاع عىل األرض 
السورية، لتحقيق التنمية املستدامة التي اتفقت عليها دول العامل ...

يجب تهيئة املناخ والبيئة الالزمة لوقف مزيد من الدمار والهالك.

معا لوقف الحرب يف سوريا ..
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تكوين آلية إقليمية ملتابعة تنفيذ أجندة التنمية املستدامة:

ــص  ــÆ يخ ــي في ــم الفن ــم الدع ــدرات وتقدي ــز الق ــا تعزي ــوط به ــة املن ــة اإلقليمي ــل اآللي - وتتمث

ــيل: ــÆ ي ــتدامة في ــة املس ــداف التنمي أه

1- لجنــة إقليميــة تتشــكل مــن ممثلــ� مــن كل مــن: جامعــة الــدول العربيــة، واآلليــات الوطنيــة 

للنهــوض باملــرأة يف الــدول العربيــة، والهيئــات الوطنيــة املعنيــة بتحقيــق أهــداف التنميــة 

ــدة. ــم املتح ــÆت األم ــة، ومنظ ــد� ذات الصل ــع امل ــÆت املجتم ــتدامة، ومنظ املس

ــرضه  ــة ح ــة اإلقليمي ــل اللجن ــا لعم ــا تحضÁي ــوم 2016/11/28 اجتÆع ــة ي ــدت املنظم ــد عق وق

ــدوق األمــم املتحــدة للســكان والربنامــج اإلñــاð لألمــم  ــوع االجتÆعــي يف صن مســئولو ملــف الن

ــرأة يف  ــاج امل ــاق عــىل خطــة عمــل إلدم ــرأة. لالتف ــم املتحــدة للم ــة األم املتحــدة، واســكوا، وهيئ

ــة. ــة العربي ــة يف املنطق ــدة التنموي األجن

ــاالت  ــ� يف املج ــرباء املتخصص ــن الخ ــق م ــن فري ــكل م ــي òink Tank:  يتش �ــق أكاد 2- فري

ــة الســنوي،  ــدى املتابع ــم منت ــىل تنظي ــاإلرشاف ع ــوم ب ــة املســتدامة يق املرتبطــة بأهــداف التنمي

فضــالً عــن إعــداد مذكــرات لتطويــر السياســات، واملبــادئ التوجيهيــة واألدوات التحليليــة املتعلقــة 

ــتدامة،  ــة املس ــداف التنمي ــي أله ــل الوطن ــي يف التفصي ــوع االجتÆع ــور الن ــم منظ ــج وتعمي بدم

ــر 2017 . ــق يف فرباي ــÆع األول للفري ــد االجت ــة الرشكاء.ويعق ــع كاف ــاون م بالتع

ــة  ــدى دوري ملتابع ــد منت ــÁ لعق ــة بالتحض ــام املنظم ــام 2016 قي ــهد ع ــدوري : ش ــدى ال -3املنت

التقــدم نحــو تحقيــق منهــاج عمــل املــرأة  يف املنطقــة العربيــة 2030، بنــاءاً عــىل رصــد مســتمر 

لإلنجــازات ومراجعــة دوريــة لتقييــم أثــر اإلجــراءات املتخــذة لتعزيــز �كــ� املــرأة. ويعقــد منتــدى 

ــر 2017. ــة األول يف فرباي املتابع

عكفــت املنظمــة خــالل عــام 2016، وتفعيــال ملقــررات مؤ�ــر املــرأة العربيــة يف األجنــدة 

التنمويــة 2015-2030 الــذي عقدتــه املنظمــة خــالل الفــرتة مــن 29/11 إىل 2015/12/1 

عــىل تكويــن آليــة إقليميــة متعــددة املســتويات ملراقبــة وتقييــم تنفيــذ أجنــدة التنميــة 

املســتدامة بطريقــة تضمــن إدمــاج  مبــادئ اإلنصــاف والعدالــة واملســاواة بــ� الجنســ� 

يف عمليــات التخطيــط الوطنيــة التــي تهــدف إىل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
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تقرير حالة املرأة العربية 2016:

- يكتســب هــذا التقريــر أهميتــه مــن كونــه صــادًرا عــن جهــة عربيــة رســمية تتميــز بأنهــا صاحبــة 

االختصــاص األصيــل يف تنســيق العمــل العــرÀ مــن أجــل املــرأة العربيــة، وهــذا بخــالف التقاريــر 

ــق  ــة، أو تنطل ــرأة العربي ــع امل ــىل واق ــكل واٍف ع ــة بش ــÁ مطلع ــة غ ــات أجنبي ــن جه ــادرة ع الص

مــن مرجعيــات ثقافيــة مختلفــة، أو تتبنــى معايــÁ وتســتخدم مــؤرشات ال تتطابــق مــع أولويــات 

املنطقــة العربيــة.

- يتكون التقرير من عدد من الفصول تشمل:

1. املــرأة العربيــة يف التقاريــر العامليــة والعربيــة (يرصــد املــرأة يف االتفاقيــات الدوليــة ويف تقاريــر 

األمــم  املتحــدة ومؤ�راتهــا ويف االتفاقــات العربيــة ويف مؤ�ــرات جامعــة الــدول العربيــة) ، 

2. املــرأة ىف الهيــكل الســكا� العــرÀ (يركــز عــىل التقســيم النوعــي للســكان والخصائــص 

 ، العربيــة)  للحكومــات  الســكانية  السياســات  يف  واملــرأة  للمــرأة  الد�وجرافيــة 

ــدالت  ــث مع ــن  حي ــرأة م ــة للم ــة التعليمي ــاول الحال ــي (يتن ــث العلم ــم والبح ــرأة والتعلي 3. امل

تــرسب اإلنــاث مــن التعليــم والتعليــم مــا قبــل الجامعــي والجامعــي واملــرأة يف منظومــة البحــث 

العلمــي)، 

4. املــرأة والخدمــات الصحيــة والصحــة اإلنجابيــة (يتنــاول التوزيــع النوعــي لألمــراض والخدمــات 

الصحيــة املوجهــة إىل املــرأة وخدمــات الصحــة االنجابيــة)،

5. املــرأة العربيــة واملشــاركة االقتصاديــة (يتنــاول معــدل وأñــاط مشــاركة املــرأة العربية ىف النشــاط 

االقتصــادي والتحديــات التــي تواجهها)،.

أصــدرت منظمــة املــرأة العربيــة العــدد األول مــن  تقريــر حالــة املــرأة العربيــة الــذي 

يســتهدف رصــد واقــع املــرأة يف الــدول العربيــة األعضــاء يف مختلــف املجــاالت، ويســعى 

إلعطــاء صــورة دقيقــة قــدر اإلمــكان ومعــززة باألرقــام واإلحصــاءات الرســمية عــن هــذا 

الواقــع، Íــا �ثــل دليــالً يرشــد الراغبــ� يف التعــرف عــىل صــورة واقعيــة أمينــة ألوضــاع 

املــرأة العربيــة، و�هــد لجهــود املعنيــ� بوضــع خطــط إصــالح وتنميــة هــذه األوضــاع. 
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ــل  ــاول تطــور الترشيعــات الخاصــة باملــرأة، ويحل ــة (يتن 6. املــرأة والترشيعــات والثقافــة الحقوقي

ــة الخاصــة باملــرأة )  النصــوص الدســتورية والقانوني

7. مشــاركة املــرأة ىف الحيــاة العامــة وىف مواقــع صنــع القــرار (يتنــاول تطــور ومعــدالت مشــاركة 

ــات  ــة والتحدي ــاة السياســية واملجتمــع املــد� واملســتويات اإلداري ــة والحي ــاة العام ــرأة ىف الحي امل

التــي تواجههــا). 

8. املخاطــر االجتÆعيــة التــى تهــدد املــرأة العربيــة (ويتنــاول الســياقات املولــدة للمخاطــر وأñــاط 

هــذه املخاطــر والتجــارب الناجحــة يف مواجهتهــا)، 

9. املــرأة العربيــة والعنــف واالقتتــال وعــدم االســتقرار (يتنــاول مظاهــر العنــف الــذي تتعــرض لــه 

املــرأة العربيــة والســياقات املولــدة لــه ويركــز عــىل الحــروب والرصاعــات وظاهــرة اللجــوء).

10. قراءة نقدية مقارنة لحالة املرأة العربية، ىف ضوء دليل مؤرشات قياس وضعية املرأة.
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املؤمتر العام السادس: "دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري"

وأكــد املؤ�ــر أن أن إدمــاج حقيقــي للمــرأة واحتياجاتهــا وخصوصياتهــا يف السياســات التنمويــة هــو 

ــة- هــي  ــÚوة البرشي ــرأة -كمواطــن وكنصــف ال ــدم املجتمعــات. وأن امل ــق تق رشط أســاس لتحقي

ــÁ واإلصــالح ويســهمون يف  ــون األحــداث ويصنعــون التغي ــن يحرك ــ� الرئيســي� الذي أحــد الفاعل

حÆيــة األمــن القومــي لألوطــان. 

ــة  ــة بحثي ــدوا 18 ورق ــة، أع ــدول العربي ــن ال ــ� م ــرباء والباحث ــن الخ ــة م ــر نخب ــارك يف املؤ� -ش

ــاور: ــة مح ــىل خمس ــت ع وزع

ــا للمتغــÁات  ــة ولحظــات التغيــÁ الحاســمة“، وطــرح إطــاًرا عاًم املحــور األول هــو ”املــرأة العربي

السياســية واالجتÆعيــة واالقتصاديــة يف املنطقــة العربيــة، وموقــع املــرأة منهــا، كــÆ ناقــش مــدى 

تفاعــل الســياق الثقــايف مــع توســيع مســاحة حضــور املــرأة يف املجــال العــام.

عقــدت املنظمــة مؤ�رهــا العــام الســادس تحــت عنــوان ”دور النســاء يف الــدول العربية 

ــك بالقاهــرة يومــي 13-14 ديســمرب 2016 برئاســة  ــÁ“ وذل ومســارات اإلصــالح والتغي

جمهوريــة العــراق، رئيســة منظمــة املــرأة العربيــة يف دورتهــا الحاليــة (2017-2016).  

ــة التحــوالت  وهــدف املؤ�ــر إىل توثيــق جهــود واســهامات وتضحيــات املــرأة يف مرحل

التــي شــهدتها دول املنطقــة العربيــة خــالل الســنوات األخــÁة. وإبــراز األدوار الجديــدة 

املنوطــة باملــرأة كعضــو فاعــل يف املجتمــع يســاهم يف عمليــات االصــالح والبنــاء التــي 

تتطلبهــا التنميــة.
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ــة  ــؤرشات الكمي ــل امل ــد وتحلي ــم برص ــرار“ فاهت ــع الق ــع صن ــرأة يف مواق ــا� ”امل ــور الث ــا املح أم

ــاء  ــة والقض ــلطة التنفيذي ــان والس ــن الربمل ــرأة يف كل م ــة للم ــاركة العام ــة باملش ــة الخاص والكيفي

ــية. ــزاب السياس ــد� واألح ــع امل واملجتم

وناقــش املحــور الثالــث، وعنوانــه ”املــرأة يف مواجهــة العنــف واالرهــاب“، االســرتاتيجيات العربيــة 

ــش  ــÆ ناق ــع. ك ــا إىل واق ــرص تحويله ــا وف ــدى كفايته ــرأة وم ــد امل ــف ض ــة العن ــة Íواجه الخاص

ــة الخطــاب املتطــرف. ــرأة يف مواجه ــري عــرÀ حــول امل ــات التأســيس لخطــاب تنوي إمكان

أمــا املحــور الرابــع ”تفعيــل دور املــرأة يف مســارات االقتصــاد الوطنــي“ فرصــد مــؤرشات مشــاركة  

املــرأة يف االقتصــاد الرســمي وغــÁ الرســمي يف الــدول العربيــة، كــÆ رصــد تطــور أداء السياســات 

العامــة الحكوميــة لصالــح دمــج احتياجــات املــرأة يف التخطيــط والتنفيــذ، وكيفيــة  تطبيــق أجنــدة 

التنميــة املســتدامة Íنظــور يراعــي البعــد االجتÆعــي.

ــة  ــة ملنظوم ــة العربي ــتجابة املنطق ــدى اس ــالم“ م ــاء الس ــرأة وبن ــس ”امل ــور الخام ــش املح وناق

القــرارات األمميــة يف موضــوع املــرأة واألمــن والســالم وأهمهــا القــرار 1325 الصــادر عــن مجلــس 

األمــن عــام 2000. كــÆ يُلقــي الضــوء عــىل األدوار املختلفــة التــي تلعبهــا املــرأة يف مناطــق العنــف 

.Àالعــر Ûوالــرصاع يف العــا

وشهد املؤ�ر فعاليات عدة تضمنت:

-شهادات حية لنساء عربيات .

ــة  ــدول العربي ــن ال ــا نحــو 60 ســيدة أعــÆل م ــدة مســتديرة لســيدات األعــÆل شــارك فيه - مائ

ــرأة. ــادي للم ــ� االقتص ــق التمك ــات يف تحقي ــÆل العربي ــيدات األع ــن  دور س ــا ع ــن فيه تحدث

 - صالــون ثقــايف بعنــوان ”األدوار الجديــدة للمــرأة ” شــارك فيــه نخبــة مــن املثقفــ� واالعالميــ� 

والخــرباء واملســئولون.
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دراسات علمية توثق التجارب العربية الناجحة يف ميدان متكني املرأة

شهد هذا املسار إنجاز الدراسات التالية:

(أ ) دراسة توثيقية للتجربة املغربية يف مدونة األرسة:

 أعدها األستاذ محمد نارص متيوي- أستاذ التعليم العايل بكلية الحقوق بفاس

(ب ) دراســة ترصــد وتوثــق تجربــة الســودان يف الرشاكــة مــا بــ� الحكومــة واملجتمــع املــد� نحــو 

دعــم قضايــا املــرأة ، أعدتهــا الدكتــورة رجــاء حســن خليفــة – الخبــÁة الســودانية.

ــة:  ــوات حفــظ الســالم الدولي ــاج املــرأة يف ق ــة يف إدم ــة األردني ــق التجرب (ج) دراســة ترصــد وتوث

ــة . ــة األردني ــو� يف وزارة الثقاف ــة- املستشــار القان ــتاذ يســار الخصاون ــا األس أعده

ــة  ــ� (الخط ــ� الجنس ــال املســاواة ب ــة يف مج ــة املغربي ــة اململك ــق تجرب ــة ترصــد وتوث (د) دراس

الحكوميــة للمســاواة إكــرام (2012-2016): أعدهــا األســتاذ عزيــز كهيــدة- مكلــف بالتعــاون الدويل 

بــوازرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتÆعيــة.

وتعتزم املنظمة استثÆر هذه الدراسات املهمة والرتويج لها بشتى الطرق عرب:

- إتاحتها عىل املوقع االلكرتو� للمنظمة. 

- طباعتها وتوزيعها عىل الجهات املعنية.

- إطالقها يف ندوات علمية متخصصة.

- الرتويج ملضمونها يف وسائل االعالم العربية.

تُــويل املنظمــة اهتÆمــا خاصــا لتوثيــق التجــارب الناجحــة يف �كــ� املــرأة 

ــرب اضافــة قيمــة  ــة تعت ــة رصين ــة يف صــورة دراســات علمي ــدول العربي يف ال

للمكتبــة العربيــة ، كــÆ تعــد مرجعــا للــدول العربيــة لالقتــداء بهــذه 

ــد قامــت يف  ــرأة. وق ــدف �كــ� امل ــÆً له التجــارب الناجحــة وتكرارهــا دع

ــن  ــة م ــارب مهم ــن تج ــة ع ــات علمي ــة دراس ــدار أربع ــار بإص ــذا اإلط ه

املغــرب والســودان واألردن.
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ملتقيات الشباب الوطنية: يف االسكندرية (مصر)، والعقبة (اإلردن):

ــة مــرص  - وقــد عقــد امللتقــى الثالــث للشــباب بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة بجمهوري

ــام Íحافظــة االســكندرية يف الفــرتة 10-12 أبريــل 2016. وشــارك يف  ــة أي ــة عــىل مــدار ثالث العربي

ــ�  ــباب ممثل ــن ش ــن الشــباب املــرصي فضــالً ع ــابة م ــن (100) شــاب وش ــرب م ــا يق ــى م امللتق

ــة- الجمهوريــة  ــالمية املوريتاني ــط�- الجمهوريــة اإلس ــرص مــن دول فلس Í ــة للجاليــات العربي

ــدة. ــر املتح ــة القم ــة – جمهوري اليمني

ــة  ــع وزارة الثقاف ــاون م ــة بالتع ــرأة العربي ــة امل ــاء منظم ــع للشــباب أصدق ــى الراب ــد امللتق - وعق

األردنيــة وتحــت رعايــة صاحبــة الســمو امللــþ األمــÁة بســمة بــن طــالل املعظمــة، وذلــك يف مدينــة 

العقبــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية يف الفــرتة مــن 9-11 مايــو 2016. وشــارك فيــه حــواىل 90 شــاب 

وشــابة مــن الشــباب األرد� ممثــل عــن 12 محافظــة مختلفــة 

ــرأة  ــة امل ــاء منظم ــرÀ أصدق ــ� للشــباب الع ــد ملتقي ــام 2016 عق شــهد ع

العربيــة، هــÆ الثالــث والرابــع يف ترتيــب امللتقيــات الوطنيــة التــي بــدأت 

املنظمــة يف عقدهــا يف الــدول األعضــاء بهــدف تكويــن قاعــدة شــبابية مــن 

ــة األعضــاء يعملــون كســفراء للمنظمــة  ــدول العربي الجنســ� داخــل كل ال

ــا املــرأة العربيــة يف املجتمــع. ملنــارصة رســالتها وخدمــة قضاي



17

شبكة الشباب أصدقاء منظمة املرأة العربية

 Àتســتأنف املنظمــة التعريــف والرتويــج لشــبكة أصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة بــ� الشــباب العر

ســواء يف امللتقيــات الوطنيــة التــي تعقدهــا أو عــرب االنرتنــت.

ــة االستشــارية الداÿــة  ــادرة مــن األســتاذ/صربي الســياري، عضــو اللجن وقــد شــهد هــذا العــام مب

للشــباب العــرÀ عــن الجمهوريــة التونســية، لدعــم الشــبكة مــن خــالل تأســيس جمعيــة يف تونــس 

تحمــل اســم "أصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة"، للتعريــف بأهــداف املنظمــة واملســاهمة يف رفــع 

وعــي املجتمــع بقضايــا املــرأة وإرشاك املــرأة يف عمليــات التنميــة.
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توزيع املنح البحثية يف العلوم االجتماعية لعام 2016

وقــد تــم االعــالن عــن املنــح البحثيــة يف العلــوم االجتÆعيــة لعــام 2016  يف ديســمرب2015،  وظــل 

بــاب التقــدم مفتوًحــا حتــى نهايــة أبريــل 2016، ثــم تــم �ديــد أجــل تلقــى طلبــات التقــدم للمنــح 

البحثيــة حتــى نهايــة مايــو 2016 

وأسفرت أعÆل لجنة تحكيم املنح البحثية عن فوز كل من:

- الباحثــة  آالء عــÆد كــÆل مــن جامعــة القاهــرة بجمهوريــة مــرص 

ــ�  ــوان : ”املــرأة ب ــة عــن مخطــط أطروحــة ماجســتÁ بعن العربي

اســتدماج الثقافــة الذكوريــة وإعــادة إنتاجهــا“ .

ــعدالله  ــم  س ــو القاس ــة اب ــن جامع ــدود م ــدة مق ــة فري - الباحث

املــرأة يف  "عمــل  بعنــوان:  دكتــوراه  عــن مخطــط  بالجزائــر  

املــرأة   - والصعوبــات  الواقــع  الجزائريــة  األمنيــة  املؤسســات 

اñوذجــا". الرشطيــة 

- وتم تكريم الفائزين عىل هامش املؤ�ر السادس للمنظمة.

ــات مؤ�رهــا العــام الســادس  ــة ضمــن فعالي كرمــت منظمــة املــرأة العربي

الــذي عقــد يف شــهر ديســمرب 2016  الفائزيــن باملنــح البحثيــة التــي تقدمهــا 

ــة  ــدان العربي ــة يف البل ــوم االجتÆعي ــ� يف العل ــ� للمتخصص ــنويًا للباحث س

ــاع  ــن أوض ــوراه ع ــتÁ أو الدكت ــات للÆجس ــل أطروح ــدون أفض ــن يع الذي

ــة .  املــرأة العربي
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دورات تدريب للمرأة يف جمال مفاوضات صنع وبناء وحفظ السالم

ــظ  ــاء وحف ــع وبن ــات صن ــال مفاوض ــرأة يف مج ــة للم ــد دورات تدريبي ــىل عق ــة ع ــرص املنظم تح
الســالم، وشــهد عــام 2016 عقــد ثــالث دورات تدريبيــة بالتعــاون مــع كل مــن مركــز القاهــرة لفــض 
ــة  ــوزارة الخارجي ــع ل ــد الدراســات الدبلوماســية التاب ــا، ومعه املنازعــات وحفــظ الســالم يف أفريقي

املرصيــة. 

ــايس  ــلك الدبلوم ــالت يف الس ــن العام ــاء م ــدول األعض ــحات مــن ال ــدورات مرش ــاركت يف ال وش
واألجهــزة األمنيــة واآلليــات الوطنيــة ملنــع الرصاعــات وإدارتهــا، وكــذا الجهــات املختصــة بشــئون 

ــ�. ــ� أو النازح الالجئ

دورات تدريبية للمرأة يف جمال التمكني السياسي
شهد عام 2016 عقد ثالث دورات وطنية يف مجال التمك� السيايس، وذلك كالتايل:

الدورة األوىل يف جمهورية مرص العربية، القاهرة (يف الفرتة 24-30 يوليو 2016):

- شــاركت فيهــا 28 متدربــة، فيهــن متدربــات مــن دولــة فلســط�، 
ومــن الجمهوريــة اليمنيــة وعــدد مــن الســيدات الســوريات 

ــن مــرص. ــات م ــن املتدرب ــÆت بالقاهــرة، فضــال ع املقي

- وكان مــن بــ� املشــاركات نائبات بالربملــان، وأســتاذات جامعيات، 
وقيــادات نســائية نقابيــة، وســيدات ناشــطات يف منظــÆت املجتمع 

املــد�، ومســئوالت يف وزارات وإدارات تعنــى بقضايــا املــرأة، ودعــم هــذا التنــوع تبــادل الخــربات 
والتجــارب فيــÆ ب� املشــاركات. 

الــدورة الوطنيــة الثانيــة: الجمهوريــة اللبنانيــة، بــريوت (13-8 
:(2016 أغســطس 

ــرأة  ــة لشــئون امل ــة الوطني ــع الهيئ ــاون م ــدورة بالتع ــدت ال - عق
ــارات السياســية  ــة مــن مختلــف التي اللبنانيــة Íشــاركة 60 متدرب
ــوى  ــوع محت ــرى هــذا التن ــع الرســمية وغــÁ الرســمية، وأث واملواق

ــدورة بشــكل ملمــوس.  ال

ــبمرت  ــقط (4-8 س ــامن، مس ــلطنة ع ــة : س ــة الثالث ــدورة الوطني ال
:  (2016

- عقــدت الــدورة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة 
بالســلطنة ووزارة التنميــة االجتÆعيــة وÍشــاركة 27 متدربــة. 
وقــد أبــدت املشــاركات حÆًســا شــديًدا وتفاعــال ايجابيــا واهتÆًمــا 

باملشــاركة الناشــطة طيلــة أيــام عقــد الــدورة. 
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الدورة التدريبية حول "دور حاضنات األعمال يف تنمية مشاريع املرأة وتسويقها":

تعاونــت املنظمــة مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن يف تنظيــم الــدورة التدريبيــة 
ــاط يف  ــة الرب ــك Íدين ــويقها"، وذل ــرأة وتس ــاريع امل ــة مش ــÆل يف تنمي ــات األع ــول "دور حاضن ح
الفــرتة 19-2016/1/21. شــارك يف الــدورة 18 متدربــة، و�ثــل هدفهــا الرئيــيس يف تدريب املشــاركات 
عــىل كيفيــة إنشــاء الحاضنــات الصناعيــة مــع إلقــاء الضــوء عــىل دورهــا يف تنميــة مشــاريع املــرأة 
وتعريــف املشــاركات بآليــات إدارة حاضنــات األعــÆل النســائية وكيفيــة التســويق لهــا وإبــراز أهــم 
.Business Model لÆــوذج لألعــñ العوامــل التــي تؤثــر عــىل نجــاح الحاضنــة، وكيفيــة تصميــم

ــارة ميدانيــة خــالل اليــوم  ــدورة محــارضات عــىل مــدار يومــ� باإلضافــة إىل زي تضمــن برنامــج ال
ــة  ــة إفريقي ــدار البيضــاء تتضمــن مشــارك� مــن 11 دول ــة ال ــة أعــÆل كــربى Íدين الثالــث لحاضن

ــكار لحــوايل 500 مــرشوع. أصحــاب أف

ندوة "حنو ثقافة جمتمعية لتعزيز ودعم قضايا املرأة"

- Íناســبة اختيــار مدينــة صفاقــس عاصمــة للثقافــة العربيــة لعــام 2016، رأت املنظمــة يف ذلــك 
ــدوة  ــة، يف ن ــر القضي ــرب جوه ــذي يعت ــرأة، وال ــة امل ــايف لقضي ــد الثق ــارة البع ــانحة إلث ــة س فرص
تحتضنهــا مدينــة صفاقــس. وهدفــت املنظمــة ألن تؤســس هــذه املبــادرة لتقليــد يقــيض بالربــط 
الدائــم بــ� قضيــة املــرأة وأي طــرح أو محفــل يتنــاول الثقافــة العربيــة تأكيــًدا للصلــة العضويــة 

ــ� املوضوعــ�. ب

ــوم  ــة  العل ــة والثقاف ــة للرتبي ــة العربي ــع املنظم ــاون م ــة، بالتع ــدت املنظم ــار عق ــذا اإلط - يف ه
(ألكســو)، ووزارة املــرأة واألرسة والطفولــة، ووزارة الثقافــة واملحافظــة عــىل الــرتاث بتونــس، نــدوة 
ــات تظاهــرة  ــن فعالي ــرأة"، ضم ــا امل ــم قضاي ــز ودع ــة لتعزي ــة مجتمعي ــوان "نحــو ثقاف تحــت عن

ــوم 2016/7/24. ــة ي ــة العربي ــة الثقاف ــس عاصم صفاق
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• ألقــت النــدوة الضــوء عــىل أثــر األبعــاد الثقافيــة عــىل وضــع ومكانــة املــرأة يف املجتمــع، وطبيعــة 
التحديــات واملعوقــات التــي �كــن أن تخلقهــا الثقافــة أمــام فاعليــة دور املــرأة يف املجتمــع حــال 

تضمنهــا لقيــم غــÁ داعمــة للحقــوق ومكرســة للتمييــز والالمســاواة. 

• وصــدر عــن النــدوة بيــان بشــأن كيفيــة خلــق ثقافــة داعمــة للمــرأة العربيــة ومناهضــة القيــم 
الســلبية يف الثقافــة، ومراجعــة الترشيعــات وتطويرهــا، لتهيئــة بيئــة ترشيعيــة أفضــل للمــرأة، توفــر 

الحقــوق والفــرص املتكافئــة ىف العمــل والتعليــم. 

ندوة (التمكني االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية)

ــة  ــة للتنمي ــة مــع املنظمــة العربي ــت منظمــة املــرأة العربي تعاون

"التمكــ� االقتصــادي للمــرأة وأثــره عــىل  اإلداريــة يف نــدوة 

ــي عقــدت خــالل الفــرتة 2016/5/31، واســتهدفت  ــة"، والت التنمي

البحــث يف قضيــة التمكــ� االقتصــادي للمــرأة العربيــة مــن أجــل 

إبــراز أهــم تحديــات وفــرص �كينهــا اقتصاديـًـا خاصــة يف مجــاالت 

ــة.  ــهيالت التقني ــروض والتس ــل والق ــهيالت التموي ــتثÆر وتس االس

تناولــت النــدوة موضوعــات: دور املرشوعــات الصغــÁة وحاضنــات األعــÆل يف التمكــ� االقتصــادي، 

 Æاالطــار التمويــيل للتمكــ� االقتصــادي للمــرأة، البحــث العلمــي والتمكــ� االقتصــادي للمــرأة، كــ

شــهدت النــدوة عــرض لتجــارب عربيــة ودوليــة يف التمكــ� االقتصــادي للمــرأة وأثــره عــىل التنميــة.

املكتبة اإللكرتونية للمرأة العربية:

• يقــوم فريــق العمــل باملكتبــة اإللكرتونيــة للمــرأة العربيــة بتزويــد قاعــدة بيانــات املكتبــة بشــكل 

مســتمر بالجديــد مــن املصــادر ذات الصلــة باملــرأة باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية. 

• وأعد فريق عمل املكتبة خالل عام 2016 عدة تقارير ودراسات تضمنت:

- تقرير "املرأة العربية : �ك�، إنجازات، تحديات" عن أخبار املراة العربية عام 2015.  

- كتــاب ( املــرأة يف الدســاتÁ العربيــة : بيــان باملــواد التــي تهــم املــرأة يف دســاتÁ الــدول األعضــاء 

يف منظمــة املــرأة العربية).

- كتاب (املرأة يف القوان� االنتخابية للدول العربية األعضاء Íنظمة املرأة العربية).
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املشاركة يف محلة األمم املتحدة ملناهضة العنف ضد املرأة

Íناســبة اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ، تــم تزويــد املوقــع االلكــرتو� للمنظمــة ببيانات 

ومعلومــات تخــص هــذه القضيــة املهمــة، حيــث تــم تصميــم شــعار خــاص باملنظمــة يحمــل عبــارة 

ــدم  ــوع  تق ــة للموض ــتحداث صفح ــم اس ــأرسه)، وت ــع ب ــه املجتم ــن يدفع ــرأة ] ــد امل ــف ض (للعن

معلومــات عــن الــدول العربيــة التــي أصــدرت قوانــ� ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة والــدول التــي يف 

طــور إعــداد قوانــ� بهــذا الخصــوص، وكذلــك الــدول التــي أصــدرت اســرتاتيجيات ملناهضــة العنــف 

ــ�  ــدة الباحث ــ� واالســرتاتيجيات لفائ ــة للقوان ــد الصفحــة بالنصــوص الكامل ــم تزوي ــرأة. وت ضــد امل

واملعنيــ�.  كــÆ تــم تزويــد املوقــع باحصــاءات عــن واقــع العنــف ضــد املــرأة يف الــدول العربيــة.

ــروع  ــات: مش ــال واملعلوم ــات االتص ــة لتكنولوجي ــة العربي ــع املنظم ــاون م التع
ــة: ــة العربي ــات يف املنطق ــاء احلرفي ــي للنس ــوق افرتاض س

ــرشوع  ــذ م ــات يف تنفي ــال واملعلوم ــات االتص ــة لتكنولوجي ــة العربي ــع املنظم ــاون م ــاري  التع ج

ــرأة  ــة امل ــت منظم ــد وافق ــة". وق ــة العربي ــات يف املنطق ــاء الحرفي ــرتايض للنس ــوق اف ــوان "س بعن

العربيــة عــىل التعــاون يف املــرشوع املذكــور يف املكــون الخــاص بتصميــم وتطويــر الســوق االفــرتايض 

ــن  ــاء م ــم االنته ــد ت ــة). وق ــة واإلنجليزي ــ� العربي ــرتو� باللغت ــويق اإللك ــة والتس ــر البواب (تطوي

ــة"، وتطويرهــا، واطالقهــا "بشــكل تجريبــي"  ــة للتســويق والتجــارة االلكرتوني ــم شــكل "بواب تصمي

ــة.  ــا يف النســخة النهائي ــة العتÆده ــي املالحظــات الفني ــار وتلق لالختب

التعــاون مــع املنظمــة العربية للتنميــة الصناعيــة والتعدين يف تنظيــم "امللتقى 
العربــي حــول تعزيــز دور احلاضنــات الصناعيــة والتكنولوجيــة يف التنميــة 

الصناعيــة" 

تعاونــت املنظمــة مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن يف تنظيــم "امللتقــى 

ــرتة  ــس يف الف ــد يف تون ــذي عق ــة" ال ــة والتكنولوجي ــات الصناعي ــز دور الحاضن ــرÀ حــول تعزي الع

12-2015/10/14، وشــاركت فيــه املديــرة العامــة للمنظمــة.
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التعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة: يف مؤمتــر األجنــدة التنمويــة 
ملــا بعــد 2015

- شــاركت منظمــة املــرأة العربيــة يف املؤ�ــر الســنوي العــام للمنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة الذي 

انعقــد يف الفــرتة 15-17 ديســمرب 2015 تحــت عنــوان "األجنــدة التنمويــة ملــا بعــد 2015 يف الــدول 

العربية". 

- قامــت املنظمــة خــالل هــذا املؤ�ــر بعــرض مخرجــات مؤ�رهــا (املــرأة العربيــة يف األجنــدة التنموية 

2015-2030) والــذي انعقــد يف الفــرتة مــن 29 /11 إىل 2015/12/1 تحــت عنــوان "املــرأة العربيــة يف 

األجنــدة التنمويــة 2015-2030. حيــث قامــت بعــرض وثيقــة "منهــاج عمــل  لتنفيــذ أهــداف التنميــة 

املســتدامة 2030 للمــرأة يف املنطقــة العربيــة" ورؤيــة املنظمــة حــول كيفيــة إدمــاج املــرأة العربيــة يف 

إطــار األجنــدة التنموية. 
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إصدارات املنظمة خالل عام 2016:

خالل عام 2016 أصدرت املنظمة املطبوعات التالية:

 Áالعربيــة (بيــان باملــواد التــي تهــم املــرأة يف دســات Á1. كتــاب املــرأة يف الدســات

الــدول األعضــاء يف منظمــة املــرأة العربيــة).

2. كتــاب املــرأة يف القوانــ� االنتخابيــة للــدول العربيــة األعضــاء Íنظمــة املــرأة 

العربية.

3. الدراســة املعمقــة ”وضــع الالجئــات والنازحــات بالــدول العربيــة: املــرأة يف 

خصــم الرصاعــات“، أعدهــا فريــق مــن الباحثــ� ، صــدرت يف مايــو 2016.

4. تقرير عن أعÆل مؤ�ر ” قضايا الالجئات والنازحات يف املنطقة العربية: 

    الواقع واملستقبل“ (2015/5/5-3)

5. تقرير عن أعÆل ”مؤ�ر املرأة العربية يف األجندة التنموية

“2030 – 2015    

6. نظرة تحليلية يف وقائع ”مؤ�ر املرأة العربية يف األجندة التنموية

” 2030 – 2015    

7. تقرير عن أعÆل ”امللتقى األول للفتاة العربية ” مشاركة..تنمية..إبداع“.

8. تقرير عن أعÆل ”امللتقى األول للشباب أصدقاء منظمة املرأة العربية“.
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9. تقريــر عــن أعــÆل ”امللتقــى الثــا� للشــباب أصدقــاء منظمــة املــرأة 

العربيــة“.

ــرأة  ــة امل ــاء منظم ــباب أصدق ــث للش ــى الثال ــÆل ”امللتق ــن أع ــر ع 10. تقري

ــة“. العربي

ــرأة  ــة امل ــاء منظم ــباب أصدق ــع للش ــى الراب ــÆل ”امللتق ــن أع ــر ع 11. تقري

العربيــة“.

12. التقريــر نصــف الســنوي (املــرأة العربيــة: �كــ� وإنجــازات) العــدد الثــا� 

لعــام 2015.

13. منهــاج عمــل لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 للمــرأة يف املنطقــة 

العربية.

ــة: الواقــع  ــات والنازحــات يف املنطقــة العربي ــا الالجئ ــاب ”مؤ�ــر قضاي 14. كت

واملســتقبل“

15. ”املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى حــول التنميــة املســتدامة لعــام 2016“ 

تقريــر حــول مشــاركة منظمــة املــرأة العربيــة يف املنتــدى

ــا  ــم قضاي ــو دع ــة نح ــرأة العربي ــة امل ــود منظم ــول جه ــز ح ــر موج 16. تقري

الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة، يوليــو 2016.

17. كتيــب حــول موقــف دول العــاÛ مــن إعــداد خطــط عمــل وطنيــة تنفيــذا 

لقــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 يف ضــوء الدراســة العامليــة التــي أعدتهــا 

األمــم املتحــدة حــول تنفيــذ القــرار. (باللغتــ� العربيــة واالنجليزيــة)، 

ــبتمرب 2016. س

18. كتيــب عــن قــرارات مجلــس األمــن حــول املــرأة واألمــن والســالم (باللغتــ� 

العربيــة واالنجليزيــة)، نوفمــرب 2016.
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