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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
 ־ حفظه الله ورعاه  ־
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الجاللــة  صاحــب  لحضــرة  الســامي  للمقــام  الحكيمــة  القيــادة  »أكــدت 
الســلطان قابــوس بن ســعيد - حفظه اللــه ورعاه - على أهميــة دور المرأة 
ومســاهمتها فــي بنــاء المجتمــع باعتبارهــا عنصرًا مهمــًا ومتمتعــًا بكافة 
الحقوق والمكتسبات أسوه بأخيها الرجل ، وإن أداء المرأة لدورها الحيوي 
المنــوط بهــا في مختلف ميادين العمل حقق العديد من المكاســب التي 
طالــت تعزيــز قدراتهــا في شــأن دعــم كافــة الجهــود التنموية والمشــاريع 
الطموحــة التــي تســتهدف رفاهية اإلنســان وضمان حاضره ومســتقبله ، 
وقد أثبتت المرأة العربية مدى فاعلية اإلسهام الذي تقوم به في الرقي 
بمجتمعاتها والمشاركة في تنميتها ، حيث استطاعت وبجدارة أن تشارك 
بكل طاقاتها في مسيرة النماء والتقدم واالزدهار التي يشهدها العالم«. 

معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية    الموقرة
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

رئيسة المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية
الدورة الثامنة )2017م - 2019م(
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لمحة عن سلطنة عمان:

ËË لشــبه الشــرقي  الجنــوب  أقــى  يف  تقــع  الجغــرايف:  املوقــع 
الجزيــرة العربيــة وتمتــد بــن خطــي عــرض 16.40و 26.20 شــماالَ 

شــرقاَ.   59.40 و   51.50 طــول  وبــن خطــي 

ËË.املساحة: 309.5 كيلومرت مربع

ËË .العاصمة: مسقط

ËË.الطقس: حار ورطب صيفاَ، معتدل الربودة شتاءا

ËË .الوقت: متقدم 4 ساعات عن جرينتش

ËË بيســة  387( أمريــي  = 2.58 دوالر  العمــاين  الريــال  العملــة: 
واحــد(. أمريــي  تعــادل دوالر  العمــاين  الريــال  مــن 

ËË. )عدد السكان:  4.559.963 نسمة )منتصف عام 2017م

ËË.)2الكثافة السكانية: 14.7  )نسمة/كم

ËË بســعر( عمــاين  ريــال  مليــون   27216.4 املحــي:  الناتــج  إجمــايل 
مبــديئ. )2017م(  الســوق( 

ËË نصيــب الفــرد مــن إجمــايل الدخــل القومــي)ر.ع(:  5723 ريــال
)2017م( مبــديئ.  عمــاين 

ËË ،النحــاس الطبيعــي،  الغــاز  النفــط،  الطبيعيــة:  الــروات 
الســمكية.  والــروة  الزراعــة 
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إنجــازات حققتهــا ســلطنة ُعمــان فــي مجــاالت تمكيــن 
المــرأة: 

تعتــرب ســلطنة عمــان ســباقة يف تمكــن املــرأة ومشــاركتها الفعالــة يف أنشــطة املجتمــع لتحقيــق مكاســب تنمويــة 
للبــاد، حيــث ســنت العديــد مــن التشــريعات والقوانــن كقانــون الخدمــة املدنيــة يف القطــاع الحكومــي وقانــون 
العمــل يف القطــاع الخــاص وقانــون األحــوال الشــخصية، وغريهــا التــي تحمــي حقــوق املــرأة وتزيــل العقبــات التــي 
يمكــن أن تقــف عائقــاً يف ســبيل املحافظــة عــى هــذه الحقــوق واملكتســبات مــن القوانــن اســتجابة لدعــوة -حضــرة 
صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه- لهــا بــأن تشــمر عــن ســاعد الجــد، وأن 
تســهم يف حركــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة حســب قدرتهــا وطاقتهــا، وخربتهــا ومهارتهــا، وموقعهــا يف 
املجتمع العماين. وعليه خاضت املرأة العمانية بخطوات واثقة وإصرار مستمر غمار الحياة العامة؛ وأسهمت 
يف بنــاء املجتمــع، فمســرية النهضــة املباركــة عــى مــدى 48 عامــاً جعلــت مــن املــرأة العمانيــة نموذجــا فريــدا مقارنــة 
بنظرياتهــا يف محيطهــا اإلقليمــي والعاملــي ، وذلــك بفضــل اإلرادة السياســية التــي آمنــت بهــا كشــريكاً ال غنــى عنــه، 

وخــال عــام 2018م تمكنــت ســلطنة ُعمــان مــن تبــوأ مراكــز إقليميــة وعامليــة متقدمــة يف مجــاالت تمكــن املــرأة:
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حصدت المرأة الُعمانية 
المرتبة األولى في تمكين 

وإدماج المرأة وفقا للتقرير السنوي 
لمؤسسة المرأة العربية.

تشارك المرأة 
العمانية في جميع 

المجالس البرلمانية بالسلطنة 
حيث تشكل 9% من إجمالي أعضاء 

مجلس عمان و 6.6% بمجلس 
الوزراء و3.4%  بالمجالس 

البلدية.

تشكل المرأة الُعمانية 
نسبة  41% من المشتغلين 

بالقطاع الحكومي و 33% من 
المشتغلين العمانيين بالقطاعين 

الحكومي والخاص بسلطنة 
ُعمان.

حصلت سلطنة ُعمان على 
المركز األول خليجيًا والثاني 

عربيًا فيما يتعلق بحقوق المرأة وفقًا 
لالستطالع السنوي لمؤسسة 

تومسون رويترز.

تصدرت سلطنة 
ُعمان قائمة أفضل 

الوجهات األكثر سلما 
وأمانا لمعيشة النساء حيث 

جاءت في المركز األول عربيا والثاني 
عالميا، وذلك ضمن استطالع 

شبكة انترنيشن 
األلمانية.
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مكان وتوقيت الفعاليات :

املــرأة  لفعاليــات منظمــة  ُعمــان  ســلطنة  إســتضافة  تمتــد 
العربية خال الفرتة من )15- 19( ديســمرب 2018م ، ومن 
املقــرر أن تقــام الفعاليــات بفنــدق قصــر البســتان بمســقط 

مؤتمرهــا  العربيــة  املــرأة  منظمــة  تعقــد  أن  املقــرر  مــن 
الســابع  بمســقط خــال الفــرتة )18-19( ديســمرب 2018م 
يف  باملــرأة  تختــص  متنوعــة  محــاور  املؤتمــر  وســيناقش 
وستســتضيف   ، باملنظمــة  االعضــاء  العربيــة  الــدول 
الســلطنة الفعاليــات املصاحبــة ألعمــال الــدورة الســابعة 
باملنظمــة  الدائمــة  اللجــان  كاجتماعــات  املؤتمــر  مــن 
وملتقــى الشــباب العربــي ، كمــا سيســبق تنظيــم املؤتمــر 
العربيــة  املــرأة  التنفيــذي ملنظمــة  املجلــس  إجتمــاع  عقــد 

2018م. ديســمرب   )17( املوافــق   االثنــن  يــوم  وذلــك 

المؤتمر السابع 
لمنظمة المرأة العربية :



13 أجندة فعاليات منظمة المرأة العربية : 

اجتماع لجنة املكتب بمنظمة املرأة 
العربية.

1٦ ديسمبر 2018م

اجتماع اللجة الشبابية الدائمة 
بمنظمة املرأة العربية.

15 ديسمبر 2018م

االجتماع العادي السادس عشر 
للمجلس التنفيذي بمنظمة املرأة 

العربية.

1٧ ديسمبر 2018م 

ملتقى الشباب العربي.
1٦ ديسمبر 2018م

املؤتمر السابع ملنظمة املرأة العربية.
18-1٩ ديسمبر 2018م

اجتماع اللجان االستشارية الدائمة 
للسياسات والشؤون الفنية  واللجان 

االستشارية املالية و اإلدارية والقانونية 
الدائمة بمنظمة املرأة العربية.

1٦ ديسمبر 2018م
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الســام  قيــم  وتعزيــز  للمــرأة  االقتصــادي  )التمكيــن 
للمؤتمــر: شــعارًا  والمواطنــة(  والعدالــة 

يــأيت تنظيــم املؤتمــر الســابع ملنظمــة املــرأة العربيــة تحــت شــعار )التمكــن االقتصــادي للمــرأة وتعزيــز قيــم الســام 
 ، املعاصــرة  الــرؤى  عــى  واإلطــاع  املــرأة،  مســتقبل  استشــراف  يف  رائــداً  املؤتمــر  ليكــون  واملواطنــة(؛  والعدالــة 
واالتجاهــات الحديثــة حــول كيفيــة التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي للمــرأة العربيــة ، وســيعطى املؤتمــر فرصــة 
مــن  االســتفادة  يتيــح  بمــا  نظرهــم  ، ووجهــات  أفكارهــم  لتبــادل  للباحثــن، واملهتمــن، واملختصــن، والخــرباء 
التبــادل الفكــري الــذي يســاعد عــى اتخــاذ قــرارات صائبــة عــى أكــر مــن صعيــد حــول قضيــة التمكــن وتعزيــز قيــم 

الســام واملواطنــة للمــرأة العربيــة ، وكذلــك العمــل عــى جعــل املؤتمــر نــواة ملشــاريع مســتقبلية. 

رؤية المؤتمر:

»بنــاء الجســور لتمكــن املــرأة العربيــة اقتصاديــا واجتماعيــا وإرســاء قيــم العدالــة االجتماعيــة وتدعيــم دورهــا يف 
تحقيــق الســام  واملواطنــة يف املجتمــع«

رسالة المؤتمر:

»تعزيــز مجــاالت تمكــن املــرأة العربيــة اقتصاديــا واجتماعيــا وتدعيــم التجــارب الناجحــة وتبــادل الخــربات املحليــة 
والعربيــة والعامليــة يف هــذا املجــال«



15 أهمية المؤتمر:

ترجع أهمية املؤتمر الحايل كونه يهتم بمحور أسايس من محاور التنمية االقتصادية أال وهو اإلمكانات البشرية 
للمرأة العربية، والبد أن يؤخذ يف االعتبار استثمار القدرات واملهارات البشرية الازمة لعملية التنمية الشاملة، 
فاملــرأة  وأوضاعهــا وحقوقهــا جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة املســتدامة، ويــأيت مؤتمــر »التمكــن االقتصــادي 
للمــرأة وتعزيــز قيــم الســام والعدالــة واملواطنــة« للتأكيــد عــى األهميــة القصــوى ملســاهمة املــرأة العربيــة يف بنــاء 
أي مجتمع معاصر حيث أن مشاركتها أصبحت مؤشرا للرقي االجتماعي ومقياسا للتنمية البشرية فا سبيل 
إىل إقامــة مجتمــع تســوده قيــم املســاواة والعــدل االجتماعــي إال باعتمــاد سياســات تدعــم تمكــن املــرأة اجتماعيــا 
واقتصاديــا يف املجتمــع، بمــا يضمــن توســيع مشــاركتها يف مســرية التنميــة املســتدامة، كمــا ترجــع أهميــة املؤتمــر 
اىل أهمية تمكن املرأة اجتماعيا واقتصاديا بإحداث تعديل يف السياسات واآلليات واإلجراءات التي يمكن من 
خالهــا دعــم قــدرات املــرأة وتغيــري املفاهيــم والقيــم بحيــث تتــم املشــاركة الكاملــة للمــرأة يف البنــاء الرئيــي للتنميــة 

مــن خــال تمكينهــا اجتماعيــا واقتصاديــا لتعزيــز قيــم الســام والعدالــة واملواطنــة باملجتمعــات العربيــة.

أهداف المؤتمر:

بــن التمكــن االقتصــادي  تعزيــز معرفــة صنــاع القــرار واملعنيــن يف املنطقــة العربيــة إىل العاقــة الوطيــدة   .1
واســتقرارها. الدولــة  رفاهيــة  وبــن  للمــرأة 

رصد املمارسات البحثية حول قضية التمكن االقتصادي للمرأة وتعزيز قيم املواطنة.   .2

الكشف عن العاقة بن التمكن االجتماعي واالقتصادي والعدالة وبن تعزيز قيم السام واملواطنة.   .3

رصُد التجارب، وتبادل الخربات املحلية والعربية والعاملية يف تمكن املرأة.  .4

إدماج قضايا تمكن املرأة ضمن أولويات سياسات وخطط وبرامج التنمية الشاملة باملجتمع العربي.  .5
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تعزيــز قــدرات املــرأة للوصــول إىل املــوارد والفــرص االقتصاديــة القائمــة مــن خــال حــث الخطــاب االعامــي   .6
املــرأة. تمكــن  أهميــة  ثقافــة  نشــر  عــى 

إبراز دور التقنيات الحديثة يف تمكن املرأة  من خال وسائل التواصل االجتماعي واالعام الجديد.  .7

استشراُف معالم التحديات املعاصرة التي تمر بها املرأة العربية.  .8

محاور المؤتمر

املحور األول: التمكني االقتصادي واالجتماعي وموقف املرأة العربية منه.

اإلحصاءات وقضايا النوع االجتماعي يف املنطقة العربية. أ. 

املمارسات البحثية حول قضية التمكن االقتصادي واالجتماعي للمرأة. ب. 

كيفيــة ادمــاج النــوع االجتماعــي يف سياســات وخطــط وبرامــج الــدول العربيــة املبذولــة يف مجــال التمكــن  ج. 
للمــرأة. واالجتماعــي  االقتصــادي 

تكنولوجيا املعلومات والتمكن االقتصادي واالجتماعي للمرأة العربية. د. 

املحور الثاين: تحديات التمكني االقتصادي للمرأة العربية.

تحديات تطبيق برامج تمكن املرأة العربية. أ. 

تهيئة املناخ املائم لتعزيز التمكن االقتصادي للمرأة.  ب. 

تحديات التمويل والتسويق للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف إطار تمكن املرأة. ج. 



17 رؤى مستقبلية للتعامل مع تحديات تمكن املرأة.  د. 

الخربات والتجارب املحلية والعربية والعاملية يف مجال تمكن املرأة. ه. 

املحور الثالث: املواطنة الصالحة والرشيدة ودورها يف تحقيق تمكني املرأة.

أهمية دور املرأة العربية يف تعزيز قيم املواطنة الصالحة. أ. 

دور املرأة العربية يف االصاح االقتصادي واالجتماعي والسيايس يف املجتمع. ب. 

تجارب وخربات ناجحة يف تعزيز قيم السام والعدالة واملواطنة.  ج. 

املحور الرابع: التمكني والعدالة االجتماعية ودورهما يف تعزيز قيم السالم واملواطنة.

آليات وسياسات تحقيق العدالة االجتماعية يف املجتمعات العربية. أ. 

دور الثقافة املجتمعية يف تعزيز التمكن االقتصادي وقيم السام واملواطنة للمرأة. ب. 

أثر الربامج والخطط يف تدعيم قيم العدالة واملواطنة للمرأة العربية. ج. 
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