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منظمة املرأة العربية
 منظمةحكومية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقرها جمهورية مصر العربية.

وقد وافق على إنشاء المنظمة كل من مجلس جامعـة  الدول العربية بالقرار رقم 
)6126( من دور انعقاده العادي )116( بتاريخ 10/ 9/ 2001م ، والمجلس 

االقتصادي واالجتماعي بالقرار رقم )1426( بتاريخ 12 /9/ 2001م.
ودخلت اتفاقية إنشاء المنظمة حيز النفاذ في مارس/آذار 2003 م.
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مقدمة
شهد عام 2011م ذكرى مرور عشر سنوات على موافقة جامعة الدول العربية على إنشاء منظمة املرأة العربية. 
وقد نشطت املنظمة منذ دخول اتفاقية إنشائها حيز النفاذ عام 2003م يف العمل على حتقيق غاياهتا املتمثلة 
يف متكني املرأة العربية وتعزيز قدراهتا ىف كافة امليادين، والتوعية بأمهية وحمورية أن تكون املرأة العربية شريكاً على 
قدم املساواة ىف عملية التنمية، فضاًل عن تكريس جهود التنسيق والتعاون بني الدول العربية من أجل إجناز 

غايات التمكني والتوعية.
ويسعى هذا التقرير إللقاء الضوء على أبعاد الدور الذي قامت به املنظمة يف هذا اإلطار عرب سياحة سريعة 
يف سائر أنشطتها وبرامج عملها ومشروعاهتا اليت اضطلعت هبا على مدار السنوات الثمان املاضية واليت تصب 

مجيعها حنو حتقيق هذه الغايات.

“.....تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصًرا ضروريا لتحقيق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية.”

من : ديباجة اتفاقية إنشاء منظمة املرأة العربية
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اإلنشاء:
كانت فكرة إنشاء منظمة املرأة العربية إحدى مثار المؤتمر األول لقمة 
المرأة العربية الذي انعقد يف القاهرة برئاسة السيدة الفاضلة سوزان مبارك 
وآفاق   .. احلاضر  »حتديات  عنوان   ومحل  2000م   /11/  20-18 الفرتة  يف 
وتكفل  املرأة،  هتم  اليت  القضايا  يف  والتداول  البحث  واستهدف  املستقبل« 
لتحقيق مشاركتها  الكفيلة  الوسائل  وإجياد  اجملتمع،  وتعزز دورها يف  تقدمها 
الفاعلة يف التنمية الشاملة، وقد نص إعالن القاهرة الصادر عن هذه القمة 
على أن يتم “التشاور مع مجيع الدول العربية حول إنشاء مؤسسة لقمة املرأة 

العربية”.
 

الصادر   )6126( القرار رقم  املنظمة مبوجب  إنشاء  املوافقة على  وقد جرت 
عن جملس جامعة الدول العربية يف دورته العادية رقم )116( بتاريخ 10 /9/ 2001م، مث موافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
للجامعة العربية بالقرار رقم )1426( بتاريخ 12 /9/ 2001م واليت رحب فيها بقيام املنظمة ودعا الدول العربية للمشاركة فيها.

منظمة متخصصة ذات  أن تكون  املنظمة، تضمنت  قيام  لفلسفة  العريضة  اخلطوط  اإلطار مت حتديد جمموعة من  ويف هذا 
شخصية اعتبارية حمددة واستقالل مايل وإداري يف إطار جامعة الدول العربية .

وقد ُشكلت جلنة إلعداد وصياغة مشروع ميثاق املنظمة عقدت لقاءات كان أمهها اجتماعني موسعني يف شهري سبتمرب/ 
أيلول وأكتوبر/تشرين أول من عام  2001م ، حضر األول ممثلون مفوضون عن ستة عشرة دولة عربية، وحضر الثاين ممثلون 
مفوضون عن عشرين دولة عربية إىل جانب ممثل اجلامعة العربية، وقد عكفت اللجنة على دراسة بنود مشروع االتفاقية املنشئة 

ملنظمة املرأة العربية .

ويف المؤتمر االستثنائي لقمة المرأة العربية الذي عقـــد بالقاهــــرة أيًضا 
يف الفرتة 11-13 /11 /2001م، مت الرتكيز على جتسيد فكرة إنشاء مؤسسة 
لقمة املرأة العربية، واليت أشار إليها مؤمتر قمة املرأة العربية األول، على أرض 
الواقع، ومت طرح مسودة اتفاقية إنشاء املنظمة أمام املشاركني يف املؤمتر بغية 
املسامهة يف تعديلها وتنقيحها من قبل ممثلي الدول العربية متهيًدا لعرضها على 

االجتماع التايل للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف فرباير/شباط 2002م.
ويف 13 /2/ 2002م وافق اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراره رقم )1435( 
يف دور انعقاده العادي التاسع والستني على اتفاقية إنشاء منظمة املرأة العربية.
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ويف المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية والذي رأسته جاللة امللكة رانيا العبد اهلل وانعقد بعمان، اململكة األردنية اهلامشية، 
حتت عنوان »املرأة العربية: رؤية جديدة« يومي 3-4 /11/ 2002م، مت التأكيد على أمهية دور منظمة املرأة العربية، ودعوة الدول 
العربية اليت مل توقع بعد على اتفاقية إنشاء املنظمة للتوقيع عليها والدول اليت وقعت ومل تصادق على االتفاقية ألن تفعل ذلك. 

كما مت يف هذا املؤمتر اعتماد “اسرتاتيجية النهوض باملرأة العربية” كوثيقة مرجعية لعمل املنظمة.

ويف أول مارس/آذار 2003م دخلت اتفاقية إنشاء املنظمة حيز النفاذ .

“أهمية تمكين المرأة واالرتقاء بأوضاعها االقتصادية واالجتماعية والقانونية وتعزيز دورها في 
الحياة العامة، تحقيًقا لمبدأ المساواة وتأكيًدا لمباديء العدل واإلنصاف في المجتمع”.

من : إعالن القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية
 )الكويت، يناير 2009م(
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الدول األعضاء باملنظمة :
عند دخول اتفاقية إنشاء املنظمة حيز النفاذ يف أول مارس/آذار2003م بلغ عدد الدول األعضاء هبا )توقيًعا وتصديًقا(  مثان 
دول هي : اململكة األردنية اهلامشية- دولة اإلمارات العربية املتحدة- مملكة البحرين- مجهورية السودان- اجلمهورية العربية 

السورية- سلطنة عمان- اجلمهورية اللبنانية- مجهورية مصر العربية.

وتواىل خالل الشهر نفسه  واألشهر التالية له انضمام الدول العربية إىل املنظمة. وكان اجمللس األعلى للمنظمة قد اختذ يف 
اجتماعه الثاين )املنامة:12/ 6/ 2005م( القرار رقم )14( الذي يقضي بالعمل على حث الدول غري األعضاء باالنضمام إىل 

املنظمة، وقد نشطت يف هذا اإلطار صاحبات الفخامة والسمو رئيسات املنظمة يف دوراهتا املتعاقبة.

ويبلغ  عدد الدول األعضاء في المنظمة اآلن ستة عشرة دولة هي:

الجمهورية التونسية
 )صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 15/ 3/ 2003م(

مملكة البحرين 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 9/ 9/ 2002م(

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 19/ 1/ 2003م(

المملكة األردنية الهاشمية 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 29/ 7/ 2002م(،

 

 جمهورية العراق 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 16 /6/ 2009م(

الجمهورية العربية السورية 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

   21/ 10/ 2002م(

جمهورية السودان 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ 

 30/ 1/ 2003م( 

الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية 

)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ
 27/ 4/ 2003م(

 ليبيا
 )صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 5 /5/ 2004م(

الجمهورية اللبنانية 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 9 /2/ 2003م(

دولة فلسطين 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 18 /3 /2003م(

سلطنة عمان
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 14/ 1/ 2003م(

الجمهورية اليمنية
 )صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 6/ 11/ 2003م(.

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 )صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 30 /3 /2005 م(

المملكة المغربية 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 12 /7/ 2006م(

جمهورية مصر العربية 
)صدقت على اتفاقية اإلنشاء بتاريخ

 23/ 6/ 2002م(.
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مقر املنظمة :
استضاف اجمللس القومي للمرأة جبمهورية مصر العربية املنظمة ملدة ستة أشهر منذ تعيني أول مديرة عامة للمنظمة يف منتصف 

شهر نوفمرب/تشرين ثاين 2003م، وحىت االنتهاء من  جتهيز مبىن خاص باملنظمة يف منتصف شهر مايو/أيار 2004م .
ويقع مقر منظمة املرأة العربية يف منطقة مصر اجلديدة بالقاهرة، وقد تربعت مجهورية مصر العربية بتجديد مبىن املقر، كما 

تربعت دولة اإلمارات العربية املتحدة بتأثيث املقر وجتهيزه بكل املعدات واألجهزة الالزمة ألعمال املنظمة.
وبدأ عمل املنظمة من املقر يف مايو/أيار 2004م عقب االنتهاء من أعمال جتديده وجتهيزه.

وقد مت التوقيع على اتفاقية املقر بني حكومة مجهورية مصر العربية ومنظمة املرأة العربية يف 9 /5/ 2004م. ووافق جملس الشعب 
)الربملان( يف مجهورية مصر العربية على اتفاقية املقر يف 28 /5/ 2004م ومت التصديق على قرار جملس الشعب من قبل احلكومة 

املصرية.

 مقـــــــــــــر المنظمــــــة
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زيارات ملقر املنظمة:
استقبل مقر املنظمة زيارات مهمة لشخصيات ووفود عربية وأجنبية بارزة ضمت سيدات أول، ووزراء، وسفراء، ونواب يف 
الربملان، ومسئولني رفيعي املستوى من هيئات دولية وإقليمية خمتلفة مجعهم االهتمام بالشأن النسوي بوجه عام وبقضايا املرأة 
العربية بوجه خاص. وتنوعت أسباب ودوافع الزيارات فشملت الرغبة يف التعرف على الدور الذي تقوم به منظمة املرأة العربية 

من أجل حتقيق هنوض املرأة العربية، ومد أواصر التعاون مع املنظمة باإلفادة من أنشطتها أو دعمها. 

ومن أهم الشخصيات اليت استقبلها مقر املنظمة: مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات( رئيسة املنظمة يف دورهتا الثالثة 
)2007م-2009م(، وصاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة ملك مملكة البحرين ورئيسة 
املنظمة يف دورهتا الثانية )2005-م2007م(، والسيدة الفاضلة سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق جلمهورية مصر العربية، 
ومعايل السيدة رندة بري عقيلة رئيس جملس النواب اللبناين، والشيخة حصة سعد العبد اهلل الصباح رئيسة جملس سيدات أعمال 

العرب، والسيدة دينا باول مساعدة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش. 

ومن الوزراء العرب، استقبل املقر معايل الوزير عبد الرمحن موسى وزير الدولة برئاسة الوزراء بالسودان سابًقا، ومعايل الوزيرة 
الدكتورة مرمي صاحل وزيرة شئون املرأة بالسلطة الوطنية الفلسطينية سابًقا، ومعايل الوزيرة ليلى الصلح وزيرة الصناعة يف لبنان 
سابًقا، ومعايل الوزيرة خدجية اهليصمي وزيرة حقوق اإلنسان باليمن سابًقا.كذلك استقبل املقر وفًدا ضم الربملانيات الكويتيات 
األربع  الالئي فزن يف انتخابات جملس األمة الكوييت عام 2009م وهن األستاذة الدكتورة معصومة املبارك، واألستاذة الدكتورة 

روال دشيت، واألستاذة الدكتورة أسيل العوضي، واألستاذة الدكتورة سلوى اجلسار.
كما زار املقر من السفراء سعادة السفري أمحد علي امليل الزعايب سفري دولة االمارات العربية املتحدة بالقاهرة، وسعادة السفري  
إدريس سليمان السفري السوداين بالقاهرة، وسعادة القنصل السوداين بالقاهرة ياسر حممد علي، وسعادة السيدة جابريل بونييت 

سفرية مجهورية الدومينيكان بالقاهرة.

ومن اجلهات الدولية واإلقليمية، استقبلت املنظمة شخصيات ووفود رفيعة املستوى من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 
العاملية ومن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة )يونيفام(، هيئة األمم املتحدة للمرأة 
للتنمية  العربية  العربية، واملنظمة  العمل  الدويل لالتصاالت، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وكذا من منظمة  حالياََ، ومن االحتاد 
الزراعية، واملنظمة العربية للصناعة والتعدين، واملنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة، واملنظمة العربية للسالمة املرورية، وصندوق 

املعونة االفريقي، والشبكة العربية للجمعيات األهلية.
كما زار املنظمة وفد من سيدات األعمال العرب، ووفد نسائي ياباين من جملس تبادل الصداقات الدويل ضمَّ عدًدا من سيدات 

األعمال، ووفد من الطالب األمريكيني املشاركني يف برنامج دراسات الشرق األوسط الراغبني يف التعرف على املنظمة .
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 زيارة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمنظمة وبصحبتها
سعادة األستاذة لولوة العوضي، في فبراير2005م

زيارة السيدة رندة بري لمقر المنظمة
بتاريخ 21/ 4/ 2008م 

زيارة الشيخة حصة الصباح للمنظمة بتاريخ 20 /6 /2006م
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زيارة السيدة دينا باول للمنظمة بتاريخ 27 /9/ 2004م

 زيارة وفد الطالب األمريكيين المشاركين في برنامج دراسات الشرق األوسط للمنظمة،
بتاريخ 7 /2/ 2005م

زيارة النائبات الكويتيات للمنظمة بتاريخ  7 /7 / 2009م

زيارة الوفد النسائي الياباني للمنظمة بتاريخ 14 /3/ 2006م  
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الغايات 
تأسست منظمة المرأة العربية لخدمة ثالث غايات أساسية هي :

• متكني املرأة العربية وتعزيز قدراهتا ىف كافة امليادين. فتمكني املرأة هو ركيزة أساسية لتقدم اجملتمع العرىب، وهذا 
التمكني ينطوي على تطوير واقع املرأة العربية وتنمية قدراهتا وتوسيع قاعدة خياراهتا وفرص مشاركتها يف تنمية 

اجملتمع.
• التوعية بأمهية وحمورية أن تكون املرأة العربية شريكاً على قدم املساواة ىف عملية التنمية. فإضافة إىل توعية املرأة 
العربية ذاهتا فإن توعية اجملتمع بقضايا املرأة وأمهية دورها هو أحد مداخل االرتقاء مبكانتها وقدرهتا على املشاركة ىف 
صنع القرار ىف خمتلف املستويات بدًء من األسرة ووصواًل إىل أجهزة اإلدارة واحلكم ومروراً بكل قطاعات اجملتمع.

• تكريس جهود التنسيق والتعاون بني الدول العربية من أجل إجناز غايات التمكني والتوعية. فتمكني املرأة وتعزيز 
قدراهتا ونشر الوعى بقضاياها وبأمهية دورها ىف تطوير اجملتمع يتم بصورة أفضل ىف إطار من التعاون العرىب املشرتك 
وتنسيق اجلهود العربية على املستوى اإلقليمى والدوىل. وهذا التعاون والتنسيق ال يتم بصورة فعالة إال من خالل 

تعاون مؤسسى فعال وتبادل مستمر للخربات.

األهداف
تتبنى المنظمة مجموعة من األهداف إلنجاز غاياتها وهي:

• حتقيق تضامن املرأة العربية باعتباره ركًنا أساسًيا للتضامن العريب.
• تنسيق مواقف عربية مشرتكة يف الشأن العام العريب والدويل ولدى تناول قضايا املرأة يف احملافل اإلقليمية والدولية.

• تنمية الوعي بقضايا املرأة العربية يف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية واإلعالمية.
• دعم التعاون املشرتك وتبادل اخلربات يف جمال النهوض باملرأة.

• إدماج قضايا املرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
• تنمية إمكانات املرأة وبناء قدراهتا كفرد وكمواطنة على املسامهة بدور فعال يف مؤسسات اجملتمع ويف ميادين 

العمل واألعمال كافة وعلى املشاركة يف اختاذ القرارات.
• النهوض باخلدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.
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الوسائل والتدابري
نصت اتفاقية اإلنشاء )المادة6( على مجموعة من الوسائل والتدابير  تتبناها المنظمة من أجل 

تحقيق أهدافها، تتضمن:

• مجع ونشر البيانات املتعلقة بأوضاع املرأة. 
• دعم وتنسيق اجلهود احمللية والقومية املتصلة بقضايا املرأة. 

• متابعة خمتلف التطورات باحملافل الدولية يف جمال اختصاصها. 
• إعداد الربامج املتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع املرأة يف شىت اجملاالت. 

• االتصال والتعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية العربية والدولية املعنية. 
• عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العريب املشرتك يف جمال املرأة. 

• القيام بالدراسات والبحوث حول املرأة وموقعها يف اجملتمع .

أجهزة املنظمة
املؤمتر العام :

مؤمتر املنظمة، ويتشكل من وفود الدول األعضاء برئاسة السيدات األول أو من ينوب عنهن، وينعقد املؤمتر مرة كل عامني.

اجمللس األعلى:
الرتتيب  بالتناوب وفق  أو من ينوب عنهن، وتكون رئاسته ملدة عامني  املنظمة   للدول األعضاء يف  السيدات األول  يضم 

األجبدي املعتمد يف جامعة الدول العربية.

اجمللس التنفيذي:
يضم ممثلي الدول األعضاء من املتخصصني يف شؤون املرأة، وتكون رئاسته ملدة عام واحد بالتناوب وفق الرتتيب األجبدي 

املعتمد يف جامعة الدول العربية.

اإلدارة العامة:
األمانة الفنية للمنظمة وتتكون من املديرة العامة يعاوهنا عدد من الفنيني واإلداريني.
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املؤمترات العامة
عقدت المنظمة خالل السنوات الثمان الماضية ثالثة مؤتمرات :

املؤمتر األول للمنظمة
“ست سنوات بعد القمة  األوىل للمرأة العربية: اإلجنازات والتحديات”

)البحرين : 13-15 /11/ 2006م(
حتت رعاية وبرئاسة صاحبة السمو امللكي

 األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة املنظمة يف دورهتا الثانية )2005 م-2007م(

  

املؤمتر الثاني للمنظمة
“املرأة يف مفهوم وقضايا أمن اإلنسان: املنظور العريب والدويل”

)أبو ظيب: 11-13 /11/ 2008م(
حتت رعاية وبرئاسة

 سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيسة املنظمة يف دورهتا الثالثة )2007م - 2009م(

 

املؤمتر الثالث للمنظمة 
“املرأة العربية شريك أساسي يف مسار التنمية املستدامة”

)تونس: 28-30 /10/ 2010م(
حتت رعاية وبرئاسة 

السيدة الفاضلة ليلى بن علي
رئيسة املنظمة يف دورهتا الرابعة

 )1 /3/ 2009م - 15 /1/ 2011م(
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اجمللس األعلى
تولى رئاسة المجلس األعلى للمنظمة منذ نشأتها:

اململكة األردنية اهلامشية
جاللة امللكة رانيا العبد اهلل ) 2003م - 2005م(.

مملكة البحرين 
صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة )2005م - 2007م(.

اإلمارات العربية املتحدة
مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك )2007م- 2009م(.

اجلمهورية التونسية 
السيدة الفاضلة ليلى بن علي  )1/ 3/ 2009م - 15 /1/ 2011م(.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
معايل الوزيرة نوارة سعدية جعفر)2011م-2013م(.

عقد المجلس األعلى منذ إنشاء المنظمة وحتى اآلن خمسة اجتماعات:

األول : بريوت،  8 مارس )آذار( 2004م.
الثاني   : املنامة، 12 يونيو )حزيران( 2005م.
الثالث : أبو ظيب، 27 مايو )أيار( 2007 م.

الرابع  : تونس،  25 يونيو )حزيران( 2009م.

اخلامس  : اجلزائر،  22 فرباير )شباط( 2012م.
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عضوات اجمللسالدولة
معالي األستاذة الدكتورة رويدا المعايطة )حتى عام 2008م( المملكة األردنية الهاشمية  

معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة )اآلن(
سعادة األستاذة نورة السويديدولة اإلمارات العربية المتحدة

سعادة األستاذة لولوة العوضي )حتى عام 2010م(مملكة البحرين
سعادة األستاذة هالة األنصاري )اآلن(

الجمهورية التونسية
معالي الوزيرة سلوى العياشي )حتى عام 2007م(

معالي الوزيرة سارة كانون الجراية )حتى عام2009م(
معالي الوزيرة ببية شيحي  )حتى مطلع 2011م(

معالي الوزيرة سهام بادي )اآلن(
معالي الوزيرة نوارة سعدية جعفرالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

معالي الوزيرة سامية أحمد محمد )حتى عام 2010م(جمهورية السودان
معالي الوزيرة أميرة محمد الفاضل )اآلن(

سعادة الدكتورة بشرى كنفانيالجمهورية العربية السورية
معالي الوزيرة الدكتورة ابتهال كاصد الزيديجمهورية العراق

سلطنة عمان
سعادة األستاذة لبيبة بنت محمد المعولي )حتى عام 2009م(

معالي الوزيرة الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية )حتى  عام 2011 م(
 معالي الوزيرة الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية )اآلن(

سعادة األستاذة نبيلة القدومي )حتى عام 2008م( دولة فلسطين  
سعادة األستاذة فريال سالم )اآلن(

سعادة األستاذة الدكتورة فاديا كيوانالجمهورية اللبنانية

معالي الدكتورة سالمة عبد الجبار )حتى عام 2011م(ليبيا
معالي الوزيرة مبروكة الشريف جبريل )اآلن(

سعادة  األستاذة الدكتورة فرخندة حسن )حتى عام 2012م( جمهورية مصر العربية
سعادة  األستاذة الدكتورة سهير لطفي )اآلن(

المملكة المغربية
معالي الوزيرة ياسمينة بادو  )حتى عام 2007 م(

معالي الوزيرة الدكتورة نزهة الصقلي )حتى عام 2011م(
معالي الوزيرة بسيمة الحقاوي )اآلن( 

سعادة السيدة ينصرها بنت محمد محمودالجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الجمهورية اليمنية  

سعادة األستاذة رشيدة الهمداني )حتى عام 2010م(
سعادة  األستاذة حورية مشهور )حتى عام 2011 م( 
سعادة األستاذة إشراق الجديري )حتى عام 2012 م(

سعادة الدكتورة شفيقة سعيد عبده صالح )اآلن(

اجمللس التنفيذي
تشكلت عضوية اجمللس التنفيذي منذ نشأة املنظمة كالتايل )وفقا للترتيب األبجدي للدول األعضاء(
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صورة لعضوات المجلس التنفيذي للمنظمة مع المديرة العامة وبعض عضوات الوفود خالل فعاليات االجتماع العادي السابع المجلس 
التنفيذي للمنظمة )دمشق:2009م(

التنفيذي يومي 17-18 /3/ 2003م يف عمان باململكة األردنية اهلامشية وتوالت اجتماعات  عقد االجتماع األول للمجلس 
اجمللس بعد ذلك حيث عقد )حىت فرباير/شباط من عام 2012م( تسعة اجتماعات عادية ومثانية غري عادية.

التنفيذي عدة لجان مهمتها تقديم المشورة ورفع توصيات تعرض على المجلس  وينبثق عن المجلس 
للنظر فيها. وهي:

• جلنة مكتب اجمللس التنفيذي
• اللجنة االستشارية الدائمة للسياسات والشئون الفنية

• اللجنة االستشارية الدائمة للشئون اإلدارية واملالية والقانونية
• اللجنة الدائمة للشباب
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اللجان التابعة للمجلس التنفيذي للمنظمة

لجنة مكتب المجلس التنفيذي

اللجنة الدائمة للشباب

اللجنة االستشارية الدائمة للشئون اإلدارية والمالية والقانونيةاللجنة االستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية

تتشكل اللجنة من كل من رئيسة اجمللس التنفيذي احلايل والسابق والالحق واملديرة العامة. وتعقد اجتماعاهتا مرة كل ثالثة أشهر 
أو كلما اقتضى األمر، ومتارس الصالحيات اليت خيوهلا إياها اجمللس التنفيذي. )من املادة 17 من النظام الداخلي للمنظمة(

تتكون كل من اللجنة االستشارية للسياسات والشئون الفنية واللجنة االستشارية للشئون اإلدارية واملالية والقانونية، من مخسة 
أعضاء من اخلرباء يتم ترشيحهم من الدول األعضاء، ويتم تغيري عضوين من كل جلنة من اللجنتني االستشاريتني الدائمتني 
الرأي واملشورة  اللجنتان تقدمي  التغيري. وتتوىل  للدول عند إجراء  الرتتيب اهلجائي   للمنظمة مرة كل عامني، وتُراعي قاعدة 
للمجلس التنفيذي حول السياسات العامة والربامج املتوسطة والبعيدة املدى واالسرتاتيجيات الكلية اخلاصة بتمكني املرأة ألداء 

دورها اجملتمعي الكامل. )من املادة 28 من النظام الداخلي للمنظمة(

تتكون اللجنة الدائمة للشباب من ممثل )ة( عن كل دولة عضو يف املنظمة يتم ترشيحه من قبل دولته. وتتويل تقدمي الرأي 
واملشورة للمجلس التنفيذي حول »اسرتاتيجية الشباب العريب لدعم دور املرأة يف بناء اجملتمع« . )من املادة 28 من النظام 

الداخلي للمنظمة(
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اإلدارة العامة
هي األمانة الفنية للمنظمة وتتكون من املديرة العامة يعاوهنا عدد من الفنيني واإلداريني.  

وأ.د.ودودة بدران هي أول مديرة عامة للمنظمة وقد مت التجديد هلا لفرتة ثانية بعد انتهاء مدة واليتها األوىل.

األستاذة الدكتورة ودودة بدران
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السياسات العامة
تنبع السياسات العامة للمنظمة من وثيقة  »اسرتاتيجية النهوض باملرأة العربية« ومن توصيات املنتديات الفكرية 

اليت نظمت يف إطار مؤمتري قمة املرأة العربية األول والثاين. 

والمجاالت التي تعمل فيها المنظمة إلنجاز نهوض المرأة العربية هي:
• الرتبية والتعليم  خاصة  القضاء على أمية اإلناث وسد الفجوة النوعية يف التعليم.

• الصحة والبيئة خاصة حتسني صحة املرأة وزيادة وعيها باملخاطر البيئية.
• اإلعالم خاصة مكافحة الصورة السلبية للمرأة. 

• اجملال االجتماعي خاصة تضمني بعد النوع يف التخطيط للتنمية.
• اجملال االقتصادي خاصة جماهبة ظاهرة تأنيث الفقر وزيادة إسهام املرأة يف احلياة االقتصادية.

• اجملال السياسي خاصة دعم املشاركة السياسية للمرأة.
• اجملال القانوين خاصة تعديل التشريعات اليت متيز ضد املرأة وحتول دون مشاركتها.

 

المنتديات الفكرية التي نظمت في إطار مؤتمري 
قمة المرأة العربية األول والثاني:

 املـرأة والقانون )البحرين: 2001م(،
 املرأة والسياسة )تونس: 2001م(،

 املرأة العربية يف بالد املهجر )األردن:2001م(،
 املرأة العربية واإلعالم )اإلمارات:  2002م(، 

املرأة العربية واالقتصاد )الكويت:2002م(،
امرأة وتربية..وطن وتنمية )سوريا:2003م(،

 املرأة العربية والنزاعات املسلحة )لبنان: 2004م(،
 املرأة العربية والعلوم والتكنولوجيا )مصر:2005م(.

استراتيجية النهوض بالمرأة العربية :
من خمرجات املؤمتر الثاين لقمة املرأة العربية  »املرأة العربية: 

رؤية جديدة« )عمان، اململكة األردنية اهلامشية: 
 3-4 /11/ 2002م(
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منظمة املرأة العربية واسرتاتيجيات نهوض املرأة 
حرصت منظمة املرأة العربية على صياغة عدة اسرتاتيجيات تستهدف هنوض املرأة العربية يف جماالت خمتلفة وذلك 
إميانًا منها بأن حتديد الغايات واألهداف هو أمر أساس من أجل ترسيم اخلطط وأطر العمل واملسارات املستقبلية. 
وقد عمدت املنظمة إىل وضع هذه االسرتاتيجيات منفردة أو بالتعاون مع جهات ذات اهتمام مشرتك. وتضم 

االسرتاتيجيات اليت وضعتها املنظمة منفردة: 
• اسرتاتيجية الشباب العريب لدعم دور املرأة يف بناء اجملتمع. 

• اسرتاتيجية اإلعالم ودعم املرأة.
• االسرتاتيجية العربية حلماية املرأة من العنف.

كما سامهت املنظمة يف وضع كل من:
• االسرتاتيجية اإلقليمية “محاية املرأة العربية: األمن والسالم” بالتعاون مع إدارة املرأة جبامعة الدول العربية وهيئة 

األمم املتحدة للمرأة.
• اسرتاتيجية “مكافحة األمية بني النساء يف املنطقة العربية : مقاربة تنموية” بالتعاون مع إدارة املرأة جبامعة 

الدول العربية.

استراتيجيات
نهــــــــــــوض 

المرأة العربية 

االسرتاتيجية
 االعالمية 

للمرأة العربية
 االسرتاتيجية اإلقليمية 
“محاية املرأة العربية: 

األمن والسالم”

 اسرتاتيجية “مكافحة 
األمية بني النساء يف 

املنطقة العربية : مقاربة 
تنموية”

 االسرتاتيجية العربية 
حلماية املرأة 
من العنف

 اسرتاتيجية الشباب
 العريب لدعم دور املرأة يف 

بناء اجملتمع
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الدورات التدريبية

اإلعالم ودعم المرأة

خطط وبرامج العمل :

منذ بدء المنظمة نشاطها على األرض عام 2004م تم وضع خطتي عمل:
- خطة عمل )2004م - 2008م(.
- خطة عمل )2008م - 2012م(. 

ومت ترمجة خطط العمل إىل عدد من الربامج تندرج داخلها جمموعة كبرية من األنشطة املتنوعة.

برامج العمل

الدراسات المسحية

المراجعات الثقافية

التواصل  مع العالمالمجموعة القانونيةالحماية من العنف

األدلة والمؤشراتالوحدات االلكترونية التثقيفية

تشجيع البحث والدراسة واالبداعقواعد البيانات الشباب

»نحن قادة الدول العربية ... نعلن ... إطالق مبادرات واستراتيجيات وخطط عمل تهدف 
إلى تحقيق المساواة وتعزيز الوعي بالمباديء والقيم العربية اإلسالمية التي تكفل حقوق 

المرأة ودورها في المجتمع، وسن التشريعات الالزمة لحمايتها، ورفض كل أشكال التمييز 
ضدها، وضمان مشاركتها في صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل في كافة األنشطة 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية«.
 من البيان اخلتامي للقمة العربية باجلزائر 2005م
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اهتم مبسح املشروعات والربامج اليت تستهدف متكني املرأة يف الدول األعضاء باملنظمة يف اجملاالت السبع حمل اهتمام 
املنظمة، وذلك من أجل التعرف على اجملاالت واملناطق وفئات املرأة األكثر احتياجاً للربامج التنموية املستقبلية، وكذا من 
أجل حتاشي األخطاء واملشكالت اليت تواجه املشروعات القائمة عند الشروع يف تنفيذ املشروعات اجلديدة. ونـُفِّذ املشروع 
على أربع مراحل تغطي جماالت اهتمام املنظمة السبع. وقد مت يف إطار املشروع مسح عينة استطالعية من املشروعات 
املوجهة للمرأة يف الدول األعضاء قوامها 7620 مشروًعا وفرت ثروة من املعلومات عن طبيعة العمل من أجل املرأة وتطوره، 

ومشكالت املشروعات يف جماالت التخطيط والتنفيذ والتمويل والتقييم. 

1  مشروع الدراسات املسحية للربامج واملشروعات املوجهة للمرأة يف الدول األعضاء 

مراحل العمل باملشروع: 

2004 م-2007م  المرحلة األولى : مجاالت 
االقتصاد – اإلعالم- التعليم – الصحة

2005م-2006م المرحلة الثانية : 
مجال السياسة

2008م-2009م المرحلة الثالثة : 
مجال القانون

2009م-2010م المرحلة الرابعة : 
مجال االجتماع
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خمرجات املشروع :
• إصدار تقارير إقليمية يف اجملاالت السبعة اليت مشلها املسح جتمع نتائج الدراسات القطرية يف كل جمال وتقدم حتلياًل مقارنًا 

ملا توصلت إليه هذه الدراسات القطرية. 
• إصدار تقرير »واقع ومستقبل مشروعات هنوض املرأة العربية: خربة مشروع الدراسات املسحية للمشروعات املوجهة للمرأة 
العربية«: وتضمن دراسة نقدية ملكونات املشروعات املوجهة للمرأة العربية ىف جماالت االقتصاد والسياسة واإلعالم والتعليم 

والصحة والبيئة. وقد مت الرتويج هلذا التقرير يف عدة ندوات:
     • يف اجلزائر العاصمة يوم 26 /11/ 2007م، 

     • يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حتت رعاية مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة املنظمة يف دورهتا الثالثة )2007م -   
       2009م( يوم 3 /2/ 2008م، 

    • يف مملكة البحرين : أمام حضور )املائدة املستديرة حول مؤشرات النوع االجتماعي( اليت نظمها اجمللس األعلى للمرأة  
     باململكة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنتدي االقتصادي العاملي يومي 12-13 /3/ 2008م، ويف الندوة   

     اليت نظمها اجمللس األعلى للمرأة باململكة وخصصها ملناقشة التقرير، وذلك يوم 18 /6/ 2008م.
• تكليف خرباء بتصميم مشروعات موجهة للمرأة تغطي االحتياجات الفعلية على األرض يف ضوء الدروس املستفادة من 
الدراسات املسحية. وقد مت يف هذا اإلطار تبين مشروعني موسعني يف جمايل السياسة والصحة ، ومت البدء يف تنفيذ املشروع 

اخلاص مبجال السياسة.

الخبراء المشاركون في مشروع الدراسات المسحية في مجال اإلعالم  ا.د.ودودة بدران المديرة العامة للمنظمة مع الخبراء المشاركين في مشروع الدراسات
المسحية في مجال االقتصاد
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 األستاذة الدكتورة المديرة العامة للمنظمة وفريق اإلدارة العامة في صورة تذكارية  مع
الخبراء المشاركين في الدراسات المسحية في المجال السياسي جانب من اجتماعات الخبراء المشاركين في مشروع الدراسات المسحية في مجال القانون

الخبراء المشاركون في مشروع الدراسات المسحية في مجال الصحة
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2  برنامج الشباب :

يستهدف تفعيل دور الشباب يف عملية هنوض املرأة العربية. وتتضمن أنشطة الربنامج عقد لقاءات حوارية جتمع شبابًا 
عربيًّا من كل الدول األعضاء ومن اجلنسني حول قضايا املرأة العربية وكيفية النهوض هبا، وكذلك عقد حوارات ثقافية بني 
شباب عريب وآخر من ثقافات أخرى لتبادل اخلربات حول قضايا املرأة يف الثقافات املختلفة بقصد تكريس ثقافة احلوار 
اإلجيايب الفاعل عند الشباب وتوجيهها خلدمة املرأة. كما تتضمن أنشطته عقد دورات تدريبية للشباب يف جماالت متنوعة 

يكون احلقل التطبيقي هلا هو قضايا املرأة العربية.

دورات حوار الشباب العربي- العربي :  
•   القاهرة يف الفرتة 5-7 /7 /2005م. 

•   تونس يف الفرتة 15-20 /7 /2006 م. 
•   املنامة يف الفرتة من 10-12 /11/ 2006م. 

•   تونس يف الفرتة 4-7 /7/ 2010م. 
•   اجلزائر يف الفرتة من 6-9/ 7/ 2011م.

دورات حوار الشباب العربي- الغربي
•   أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، يف الفرتة من 15-18 /6/ 2008م.  

    برعاية مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة املنظمة يف دورهتا الثالثة )2007م - 2009م(.
•   اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية، يف الفرتة 13-15 /6/ 2009م. 
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جانب من جلسات وضع استراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة في بناء المجتمع 
)تونس:2006م(

استراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة في بناء المجتمع:
صاغها الشباب وقامت صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة منظمة املرأة العربية )2005م - 2007م( 
بإطالقها على هامش فاعليات املؤمتر األول للمنظمة الذي عقد برئاسة مسوها يف مملكة البحرين يف الفرتة من 13-15 /11/ 2006م.

تفعيل استراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة في بناء المجتمع:
•   “ملتقى الشباب والعمل التطوعي”: حتت رعاية السيدة الفاضلة أمساء األسد )دمشق، 13-15 /7/ 2007م(، ومت وضع 

دليل عن العمل التطوعي ميكن للدول االسرتشاد به يف إعداد مقرراهتا التعليمية.

•    “دورة متقدمة يف الدراسات امليدانية، وأساليب مجع املادة العلمية، وأساليب حتليلها - كميًّا وكيفيًّا” حتت رعاية مسو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة املنظمة يف دورهتا الثالثة )2007م - 2009م( 

)أبو ظيب، 30 /12/ 2007م – 3 /1/ 2008م(. 

•    دورات “تنمية مهارات التواصل واحلوار لدى الشباب العريب” : تعقد سنويًّا منذ عام 2008م.
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جانب من فعاليات الشباب والعمل التطوعي )دمشق:2007م(

الشباب العربي المشارك في الدورة األولى لتنمية مهارات التواصل والحوار بأبو ظبي تحت 
رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أبو ظبي:2008م(

الشباب المشاركون في دورة الدراسات الميدانية )أبوظبي:2008م(
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الشباب العربي المشارك في الدورة الثانية لتنمية مهارات التواصل والحوار )القاهرة:2009م(

الشباب المشارك في الدورة األولى لحوار الشباب العربي –الغربي في صورة تذكارية أمام 
الشباب المشارك في الدورة الثانية لحوار الشباب العربي-الغربي )االسكندرية:2009م(جامعة أبو ظبي )أبو ظبي 2008م(
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جانب من مناقشات حوار الشباب )تونس : 2010م(

الشباب العربي المشارك في دورة حوار الشباب )الجزائر: 2011م(
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مشاركة الشباب في فاعليات المؤتمرات العامة للمنظمة:
يشارك الشباب بانتظام يف املؤمترات العامة للمنظمة حيث يعرضون يف جلسات خمصصة هلم نتائج أنشطة حبثية يقومون هبا 

ذات صلة مبوضوع املؤمتر.

مشاركة الشباب في فعاليات المؤتمر الثالث للمنظمة )تونس:2010م(
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3   برنامج بناء قواعد بيانات عن املرأة العربية:

تقوم فكرته على جتميع وتصنيف أمناط خمتلفة من البيانات واملعلومات ذات الصلة باملرأة وإتاحتها الكرتونياً أمام املعنيني 
هبا، سواء املرأة نفسها، أو الناشطني يف الربامج التنموية وصناع القرار مبختلف مستوياهتم، أو الباحثني. وذلك لتحقيق 
أكثر من هدف منها دعم املرأة مبعلومات ذات أمهية حلياهتا، أو إمداد العاملني يف مشروعات املرأة ببيانات تدعم عملهم، 
ورفع وعي متخذي القرار املعنيني بقضاياها بتفاصيل واقعها وحاجاهتا، أو تيسري أعمال البحث والدرس واالطالع يف 
جمال املرأة، فضال عن تيسري التواصل فيما بني املهتمني بقضايا املرأة سواء يف حقل األكادمييا أو يف حقل املشروعات 
التنموية وصوال لرفع كفاءة العمل من أجل املرأة  جبميع أشكاله، وهو األمر الذي يصب بدوره يف االرتقاء  والربامج 
بأوضاع املرأة العربية ودعم مكانتها وأدوارها االجتماعية. ويشمل الربنامج عدة قواعد بيانات متاحة باجملان على املوقع 

االلكرتوين للمنظمة، وجيري حتديثها دوريًا.

الدليل 
االلكتروني للمرأة 

العربية

قواعد 
بيانات

المكتبة     
االلكترونية للمرأة 

العربية

شبكة المرأة 
العربية في بالد 

المهجر

ألف/باء حقوق 
المرأة في 
التشريعات 

العربية

عالمات مضيئة 
في أحكام 

القضاء العربي

المشاركون في 
برامج وأنشطة 
منظمة المرأة 

العربية

عالمات مضيئة 
في تاريخ المرأة 

العربية المرأة العربية: 
مؤشرات وأرقام
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www.arabwomenorg.org/directory :الدليل االلكرتوني للمرأة العربية
 

الدليل هو قاعدة بيانات يجري تحديثها دوريًا تتكون من عدة أقسام تشمل: 
•    اخلرباء العرب يف املنطقة املعنيون بقضايا املرأة العربية، 

•    األطروحات والدراسات الصادرة عن املرأة يف الدول العربية، 
•    املنظمات العربية املهتمة باملرأة، سواء احلكومية وغري احلكومية،

•    املراكز البحثية العربية املعنية باملــرأة، 
•    أقســام دراسات املرأة يف اجلامعات العربية، 

•    التعديالت التشريعية لصاحل املرأة يف الدول األعضاء بدًءا من عام 2000م. 
•    االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملرأة. 

الصفحة الرئيسية لموقع الدليل االلكتروني للمرأة العربية
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www.arabwomenorg.org/elibrary:املكتبة اإللكرتونية للمرأة العربية
 

فكرة  2007م(  )2005م -  املنظمة  رئيسة  آل خليفة،  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمرية  امللكي  السمو  طرحت صاحبة 
املكتبة وتفضلت بالتربع بقيمة تأسيسها وتشغيلها ملدة مخس سنوات، وقد أطلقتها مسوها ضمن فاعليات املؤمتر األول 

للمنظمـة )مملكة البحرين: 13-15 /11/ 2006م(.

الصفحة الرئيسية لموقع المكتبة االلكترونية للمرأة العربية
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املكتبة عبارة عن قاعدة بيانات إلكرتونية للمصادر العلمية املتعلقة باملرأة العربية الصادرة باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية 
يف جماالت شىت، تضم: الكتب، الدراسات، الرسائل العلمية، التقارير، الوثائق، األدلة التدريبية، أدلة قياس وضع املرأة العربية 

ومؤشراته. 

تستهدف املكتبة متكني الباحث املتخصص يف دراسات املرأة، وكذلك املهتمني بقضاياها من التعرف على املراجع واملصادر 
اليت قد حيتاجون إليها يف دراساهتم وكتاباهتم؛ تيسريًا على املهتمني بقضايا املرأة يف اجملال األكادميي العريب وبني أوساط املثقفني 
واملعنيني بالكتابة حوهلا. وتسعى املكتبة عرب تقدمي هذه اخلدمة البحثية إىل اإلسهام يف ترسيخ حقل دراسات املرأة يف املنطقة 

العربية، وكذا إىل تيسري االطالع يف موضوع املرأة، وتعزيز الكتابة املتخصصة يف هذا اجملال.

صفحة البحث بموقع المكتبة االلكترونية للمرأة العربية

صورة لفريق عمل المكتبة االلكترونية مع السادة المدربين في ختام الدورة التدريبية في 
نظم الفهرسة )القاهرة: 3/14 - 21 /4/ 2010م(
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www.arabwomenorg.org/network  :شبكة املرأة العربية يف بالد املهجر

دورهتا  يف  لعربية  ا املرأة  منظمة  رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  مسو  تفضلت   
لثالثة )2007م - 2009م(، باإلعالن عن تربع مسوها إلنشاء شبكة املرأة العربية يف بالد املهجر خالل  ا
2006م(. وقامت مسوها بإطالقها  فاعليات املؤمتر األول للمنظمة )مملكة البحرين :15-13 /11/ 

ضمن فاعليات املؤمتر الثاين للمنظمة )أبوظيب :11-13/ 11 /2008م(.

يضم الموقع اإللكتروني الحالي للشبكة نوعين من قواعد البيانات:
• واحدة عن السيدات العربيات املهاجرات املتميزات يف خمتلف اجملاالت يف بالد املهجر، 

• والثانية قاعدة بيانات عن اخلدمات األعلى فائدة للسيدات العربيات املهاجرات، واليت تيسر عليهن جتربة اهلجرة واالستقرار 
يف جمتمعاهتن اجلديدة، وتسهم يف الوقت نفسه يف احلفاظ على وشائج تواصلهن وأبنائهن مع ثقافتهن األم. 

   
 تستهدف الشبكة التعريف بالكفاءات النسائية العربية يف بالد املهجر بصفتهن يشكلن رصيًدا ضخًما من الطاقات اليت 
ميكن أن تستغل إلفادة أوطاهنن من وجوه خمتلفة، سواء من حيث إبرازهن كقدوة حتتذي هبا األجيال الشابة، أو تعريف 
أصحاب القرار يف الدول العربية هبن متهيًدا للعمل على اإلفادة من خرباهتن يف جمال ختصصهن يف مشروعات وبرامج وطنية. 
كما تستهدف الشبكة دعم السيدات العربيات يف بالد املهجر عن طريق توفري خدمة معلوماتية مفيدة هلن، ميكنهن عربها 
التعرف على أهم اجلهات واخلدمات اليت ميكن أن حيتجنها يف بالد استقرارهن، واليت تيسر عليهن جتربة اهلجرة واالستقرار يف 

جمتمعاهتن اجلديدة، أو تسهم يف احلفاظ على وشائج تواصلهن وأبنائهن مع ثقافتهن األم. 

تعزيز الصالت مع األسر العربية المهاجرة ودعمها وحماية حقوقها، من أجل بناء الثقة وتجديد 
الروابط وتبادل المصالح بين هذه األسر وبلدانها األصلية.

من : قرارات قمة اجلزائر 2005م )االسرتاتيجية العربية لألسرة – اهلدف السادس(
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* دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى التنسيق مع الجاليات العربية في بالد المهجر وخاصة النساء .
* التعريف بالكفاءات النسائية في الخارج واالستفادة من قدراتهن وخبراتهن.

من توصيات منتدى املرأة يف املهجر  )عمان/األردن،30 /9-1 /10/ 2001م(

الصفحة الرئيسية لموقع شبكة المرأة العربية في بالد المهجر
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ألف/باء حقوق املرأة يف التشريعات العربية : املرأة العربية تسأل ومنظمة املرأة العربية جتيب 
تقوم فكرته على إنشاء قاعدة بيانات إلكرتونية، يتم حتديثها باستمرار، تتضّمن جمموعة واسعة ومرنة من األسئلة املتداولة 
يف جماالت قانونية هتم املرأة العربية؛ وذلك لتوعية املرأة ومتكينها من الناحية القانونية. وجتيب قاعدة البيانات على األسئلة 
املطروحة، سؤااًل سؤااًل، حبسب كل جمال، وحبسب الوضع التشريعي يف كل دولة من الدول األعضاء يف املنظمة. وتصاغ 
الدول  من  قانونيون  األسئلة خرباء  باإلجابة عن  ويقوم  واضحة وسهلة.  وبلغة  مباشرة وخمتصرة،  بطريقة  واألجوبة  األسئلة 

األعضاء ترشحهم دوهلم.

يتضمن المشروع ثالث مراحل:
المرحلة األولى: قوانني األحوال الشخصية )للمسلمني(- احلقوق االقتصادية واالجتماعية- احلقوق السياسية. 

المرحلة الثانيــــة: قوانني األحوال الشخصية للمسيحيني. 
المرحلة الثالثــــة: قوانني األحوال الشخصية لليهود.

 

جانب من احدى ورشات عمل المشروع )القاهرة : 2011م(



منظمة املرأة العربية

42

حقوق املرأة اإلنسانية: عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العربي 
 تدور فكرة املشروع حول تسليط الضوء على األحكام القضائية الصادرة يف الدول العربية األعضاء، واليت امتازت بكوهنا 
شّكلت عالمات فارقة يف مسار االجتهاد، أو أرست مبادئ قانونية تصون حقوق املرأة وحتميها، ورمبا ترّتب عليها تعديل 
نصوص قانونية أو تدابري كانت متّيز ضد املرأة أو إلغاؤها؛ حيث إن النصوص القانونية املنصفة للمرأة، على أمهيتها، قد ال 

حتقق هدفها املنشود على أرض الواقع إذا خضعت لقراءة غري منصفة هُتيمن على تفسري األحكام وتأويلها. 

واملشروع يسعى لبناء قاعدة بيانات الكرتونية تتضمن األحكام املضيئة الصادرة يف حق املرأة يف الدول العربية األعضاء خالل 
الفرتة 1990م – 2010م، ويتم حتديث بيانات القاعدة سنويًّا.

م بالكامل  وقد ُعقدت الورشة اخلتامية للمشروع يف األقصر يومي 25-26 /6/ 2011م وقام فيها خرباء  مثاين دول أهنوا دراساهتهِ
بعرضها. وقامت منسقة املشروع بإعداد دراسة إقليمية جتمع نتائجه ككل بنهج حتليلي مقارن .

الخبراء المشاركون في الورشة الختامية للمشروع )األقصر : 25-26 /6/ 2011م(
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وتعقد املنظمة ندوات إقليمية للتعريف والرتويج للدراسة اإلقليمية املقارنة اليت تضم خمرجات املشروعات، عقدت أوالها يف 
بريوت يومي 13-14 /1/ 2012م برعاية وحضور فخامة السيدة الفاضلة وفاء سليمان سيدة لبنان األوىل وعضو اجمللس األعلى 

للمنظمة.

أ.د.ودودة بدران تهدي درع المنظمة
لمعالي السيد شكيب قرطباوي وزير العدل اللبناني 

فخامة السيدة الفاضلة وفاء سليمان تلقي كلمة في افتتاح
الندوة اإلقليمية للترويج لمشروع عالمات مضيئة في تاريخ القضاء العربي )بيروت: 2012م(

أ.د.ودودة بدران المديرة العامة للمنظمة
وأ.د.فاديا كيوان عضو المجلس التنفيذي عن لبنان

تهديان درع المنظمة لـ د.ليلى عازوي منسقة المشروع

الخبراء المشاركون في الندوة اإلقليمية للمشروع ببيروت
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قاعدة بيانات املشاركني يف برامج وأنشطة منظمة املرأة العربية
 تقوم فكرهتا على إنشاء قاعدة بيانات عن مجيع املشاركني يف أنشطة املنظمة من برامج ومشروعات ودورات تدريبية، مبا 
مُيكِّن املنظمة من توثيق الثروة اخلرباتية العربية اليت تتعامل معها يف مجيع اجملاالت بطريقة متطورة تُيسِّر احلفظ واالسرتجاع، 
كما يتيح ذلك إمكانيات التواصل وتبادل البيانات واملعلومات واخلربات فيما بني هؤالء املشاركني، وفيما بينهم وبني املنظمة، 
ويتيح كذلك بث كل ما يتعلق بأخبار املنظمة ومشروعاهتا اجلديدة إليهم. ومت إطالق قاعدة البيانات يف مطلع فرباير/شباط 

2012م. 

صفحة البحث في قاعدة بيانات المشاركين في برامج ومشروعات منظمة المرأة العرببة



عقد من اإلجنازات

45

عالمات مضيئة يف تاريخ املرأة العربية
تقوم فكرته على بناء سجل تارخيي مرتب بالسنوات، منذ عام 1798م وحىت اآلن، يوضح أبرز احملطات يف مسرية هنوض املرأة 
العربية يف مجيع الدول األعضاء، راصًدا الريادات النسائية يف املهن واملناصب واملبادرات املختلفة وكذلك بواكري اإلجنازات 
التشريعية واملؤسسية واالجتماعية لصاحل املرأة يف خمتلف اجملاالت. وميكن البحث يف القاعدة باملوضوع وبالسنة، ويتم حتديث 

بياناهتا باستمرار.

الصفحة الرئيسية لقاعدة بيانات عالمات مضيئة في تاريخ المرأة العربية
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املرأة العربية: مؤشرات وأرقام 
مت تصميم قاعدة بيانات هذا املشروع لعرض جمموعة من املؤشرات اخلاصة باملرأة يف جماالت: السكان، والتعليم، والصحة، 
األعضاء  الدول  مجيع  يف  وذلك  املعلومات،  وتكنولوجيا  والقانون،  واإلعالم،  والسياسة،  واالقتصاد،  واالجتماع،  والبيئة، 
باملنظمة خالل الفرتة من عام 1995م إىل عام 2010م. وميكن للزائر البحث يف قاعدة البيانات باجملال أو بالدولة، وميكن له 

كذلك استعراض التطور يف مؤشر معني يف دولة ما عرب فرتة زمنية حمددة. 

صفحة البحث بالمجال والدولة في مشروع “المرأة العربية: مؤشرات وأرقام”
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ورشة عمل املرأة واإلعالم: 
اُستهل الربنامج بعقد ورشة عمل املرأة واإلعالم )القاهرة : 28-29 /5/ 2005م( بالتعاون مع احتاد الصحفيني العرب. ومجعت 
الورشة عدًدا من اإلعالميني، وأثارت عدًدا من القضايا اليت تستهدف حث املمارسة اإلعالمية على التجويد من حيث موقفها 

من صورة املرأة، وموقفها من املرأة العاملة يف املؤسسة اإلعالمية. 

 4  برنامج اإلعالم ودعم املرأة:العربية:

يهدف هذا الربنامج إىل استخدام اإلعالم خلدمة قضايا املرأة بوصفه أداة أساسية يف تشكيل الصور الذهنية والتوجهات 
االجتماعية واألمناط الثقافية وتغيريها. وقد بدأ اهتمام اإلدارة العامة هبذا الربنامج منذ مرحلة مبكرة من عملها، وبدأ 
التحرك فيه بعقد ندوات ودورات هبدف إثارة عدد من القضايا املرتبطة مبوضوع املرأة واإلعالم، واملرأة يف اإلعالم؛ من 
أجل حتريك الفكر اإلعالمي يف اجتاه هذه القضايا، ونشر الوعي هبا، والتعرف على احتياجات اإلعالميني من أجل القيام 
بدورهم املنشود لصاحل املرأة. وتضمن الربنامج جمموعة منوعة من األنشطة على رأسها: وضع االسرتاتيجية اإلعالمية للمرأة 

العربية. كما تقدم املنظمة جائزة دورية ألفضل أعمال إعالمية عن املرأة العربية.

جانب من جلسات عمل ورشة عمل المرأة واإلعالم )القاهرة:2005م(
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الدورة التوعوية لإلعالميني العرب:
 عقدت هذه الدورة تفعياًل إلحدى توصيات ورشة عمل )املرأة واإلعالم(، واستهدفت إعداد كوادر إعالمية عربية وتدريبهم 
حول شئون املرأة، وتأهيلهم لطرح قضايا املرأة مبفهوم جندري. وقد انعقدت الدورة مبملكة البحرين، بالتعاون مع اجمللس 

األعلى للمرأة وحتت رعاية صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يف الفرتة 21-23 /11/ 2005م.

االعالميون المشاركون في الدورة  التوعوية لإلعالميين العرب )المنامة:2005م(
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جائزة أفضل إنتاج إعالمي حول املرأة العربية: 
الداعم واملنصف للمرأة، تقدم   ضمن اهتمامها األصيل بدور اإلعالم يف خدمة قضايا املرأة، وتشجيًعا للعمل اإلعالمي 
املنظمة دوريًا، كل ثالث سنوات، جائزة لألعمال اإلعالمية اليت تعرض صورة متوازنة وواقعية للمرأة العربية، وتروج لقضاياها، 

وتعرف حبقوقها، وتدعم نشر ثقافة صديقة للمرأة يف اجملتمع.  

إعالن الدورة الثالثة لجائزة أفضل إنتاج إعالمي )2012م(
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وضع استراتيجية إعالمية عربية تهدف إلى تطوير الخطاب اإلعالمي القومي للقضايا العربية ... 
وإحياء الموروث الحضاري للمرأة العربية، وتخصيص جائزة سنوية ألفضل األعمال اإلعالمية 

التي تخدم قضايا المرأة، والعمل على إعداد ميثاق إعالمي للمرأة
من توصيات منتدى املرأة واإلعالم )أبو ظيب،  2-3 فرباير/شباط 2002م(.

االسرتاتيجية اإلعالمية للمرأة العربية )2009م - 2015م( 
 تتمثل احملطة األهم يف برنامج )اإلعالم ودعم املرأة( يف إصدار هذه االسرتاتيجية اليت رعت وضعها مسو الشيخة فاطمة 
للمنظمة  الثاين  املؤمتر  فعاليات  ضمن  وأطلقتها  2009م(،   - )2007م  الثالثة  دورهتا  يف  املنظمة  رئيسة  مبارك  بنت 
)أبوظيب:11-13 /11/ 2008م(. وقد قام على إعداد االسرتاتيجية فريق من اخلرباء العرب يف جمال اإلعالم مع االستئناس 
بآراء متخصصني إعالميني من عدة دول عربية، وكذا إعالميني ممارسني ميثلون وكاالت أنباء وجرائد وحمطات تليفزيونية عربية 

ودولية. 

جانب من افتتاح ورشة العمل الثانية لمناقشة االستراتيجية اإلعالمية 
للمرأة العربية )أبو ظبي:11 /5/ 2008م(

المشاركون في ورشة العمل األولى لمناقشة االستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية 
)أبو ظبي:30 /11/ 2007م(



عقد من اإلجنازات

51

تستجيب االسرتاتيجية لتوصيات منتدى املرأة واإلعالم الذي انعقد يف العاصمة اإلماراتية أبو ظيب يومي 2- 2/3/ 2002م، حيث 
نص إعالن أبو ظيب يف ديباجته على “الدعوة إىل وضع اسرتاتيجية إعالمية عربية للمرأة”، كما تستجيب لتوصيات عدد 
كبري من الدراسات واألحباث العلمية العربية اليت كشفت أبعاد الصورة السلبية اليت يقدمها اإلعالم عادة للمرأة العربية، ودعت 

لتطوير اسرتاتيجية تشكل املرجعية ملمارسات إعالمية عربية تصب يف صاحل املرأة. 

فريق العمل الرئيسي المعد لالستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية في احدى 
جلسات ورشة العمل الثانية لمناقشتها )أبو ظبي: 11 /5/ 2008م(

االستراتيجية اإلعالمية
للمرأة العربية 

 بناء
المعرفة/الوعي

بناء
القدرات 

بناء
الشراكات 

القضايا/ المشكالت

لدى  العربية  المرأة  وأدوار  وقضايا  بواقع  والوعي  المعرفة  ضعف 
اإلعالمية  الرسالة  في  سلًبا  ينعكس  بما  واإلعالميات  اإلعالميين 

التي يقدمونها. 

بناء المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي واالجتماعي للمؤسسة اإلعالمية 
المرأة  عن  إيجابية  صورة  تدعم  إعالمية  رسالة  تقديم  يخدم  بما 

العربية، مكانتها ودورها، في المجتمع.

األهداف االستراتيجية

واإلعالميات  لإلعالميين  والفكري  المهني  التدريب  تماشي  عدم 
بالقدرة  مع اتجاهات العمل اإلعالمي الحديث وتحديدا ما يتعلق 
على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بغرض التعاطي 

المهني مع القضايا المختلفة ومنها قضايا المرأة.

بناء وتعزيز القدرات الفكرية والمهنية لإلعالميين واإلعالميات بما 
ينعكس إيجابا على تفاعلهم  مع قضايا المرأة.

ضعف التشبيك فيما بين المؤسسات اإلعالمية وفيما بينها وبين سائر 
المؤسسات البحثية واألكاديمية والهيئات الحكومية واألهلية المحلية 
والدولية والقطاع الخاص من أجل خدمة قضايا المرأة وتحسين صورتها.

بناء وتعزيز الشراكات بين المؤسسات اإلعالمية بعضها البعض، وبينها 
وبين المؤسسات المختلفة لدعم دور ومكانة المرأة في المجتمع.
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برنامج االحرتاف اإلعالمي: 
 شرعت املنظمة يف تفعيل االسرتاتيجية اإلعالمية للمرأة العربية عرب تنفيذ أحد مشروعاهتا األساسية، وهو برنامج االحرتاف 
اإلعالمي الذي يتكون من جمموعة من الدورات التدريبية رفيعة املستوى تستهدف اإلعالميني بوجه عام واإلعالميات بوجه 

خاص؛ ملساعدهتم على التعامل اإلبداعي والرصني مع العمل اإلعالمي، سيما املتعلق بشئون املرأة. 

برنامج االحرتاف اإلعالمي

 فنون الكتابة
 لإلذاعة والتليفزيون

بناء مواقع اإلنترنت

 مهارات البحث
والتحليل اإلعالمي

 التصوير التلفزيوني
والمونتاج

 إنتاج الوسائط
المتعددة

فنون الكتابة الصحفية

 فنون
تصميم الجرافيك

اإلعالم الجديد

 القيم المهنية
واألخالقية

الحمالت اإلعالمية



عقد من اإلجنازات

53

“ورشة عمل تضمني بُعد النوع يف املقررات اجلامعية وجماالت البحث األكادميي” 
استهل الربنامج نشاطه بعقد هذه الورشة )القاهرة : 27-28 /4/ 2005م(، وشارك فيها عشرون من رؤساء اجلامعات الكربى 
بالدول األعضاء باملنظمة أو ممثلوهم، فضاًل عن ممثلني بارزين من هيئات معنية، مثل احتاد اجلامعات العربية، ومعهد البحوث 

والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، واجلامعة األمريكية بالقاهرة. 

5   برنامج تشجيع البحث والدراسة واإلبداع يف جمال املرأة:

موضوًعا  تكون  املرأة حبيث  بقضايا  االهتمام  على  واإلعالميني  والباحثني  الدارسني  تشجيع  الربنامج  هذا  يستهدف 
ألطروحاهتم العلمية، أو ألحباثهم التطبيقية والنظرية، أو إلبداعهم الفين. كما يستهدف نشر مفهوم النوع االجتماعي، 

وتعميق الفهم والوعي به داخل اجملال األكادميي؛ ومن مث الثقافة العربية ككل. 
النوع  الكتب املكتوبة من منظور  التدريبية وإصدار  الدورات  الربنامج  آليات متنوعة لتحقيق أهدافه مشلت  واستخدم 

االجتماعي واملنح البحثية واجلوائز.

المشاركون في ورشة رؤساء الجامعات لتضمين بعد النوع في المقررات الجامعية )القاهرة:2005م(



منظمة املرأة العربية

54

وقد أمجع املشاركون يف الورشة على أن السعي حنو تغيري اللوائح اجلامعية كسبيل إلجراء التغيري املنشود أمر غري عملّي نظرًا 
لصعوبته، مقرتحني السعي حنو التغيري بطريق غري مباشر عن طريق العمل على تغيري املناخ األكادميي يف اجلامعات العربية 
ليكون أكثر تقباًل ملفهوم النوع االجتماعي. واقرتحت الورشة استخدام عدة آليات لتحقيق هذا اهلدف، منها: املنح البحثية، 
العامة  النوع االجتماعي. وقد قامت اإلدارة  املكتوبة من منظور  الكتب األكادميية  التدريبية، وإصدار  واجلوائز، والدورات 

بتفعيل هذه اآلليات مجيًعا ضمن هذا الربنامج. 

الدورات التدريبية ألعضاء هيئات التدريس العربية:
وجهت هذه الدورات ألعضاء هيئات التدريس العربية بغرض توعيتهم وتدريبهم على كيفية إدماج مفهوم النوع االجتماعي 
يف املقررات اجلامعية. وقد مت تنفيذ دورتني من هذه الدورات تضمنت كل منهما شقني، شق توعية باملفهوم، وشق لتدريب 

مدربني قادرين على نقل املعارف اليت تلقوها يف الدورة إىل دوائر أكرب من أعضاء هيئات التدريس يف الدول األعضاء. 

بتاريخ  بالقاهرة  املنظمة  مبقر  عقدتا  مدربني(  وتدريب  )توعية  عمل  ورشيت  من خالل  األوىل  التدريبية  الدورة  ونفذت 
2006م و15-18/ 1/ 2007م على التوايل. بينما عقدت الدورة الثانية )بشقيها( يف الفرتة 8-13 /12/ 2007م،   /5/ 11-8

وذلك مبقر املنظمة أيًضا. 

جانب من جلسات الدورة التدريبية الثانية  ألعضاء هيئات التدريس العربية
 على إدماج النوع في مقرر مناهج البحث )القاهرة:2007م(
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املنح البحثية يف العلوم االجتماعية:
هي منح دراسية تبلغ قيمة املنحة 5000 دوالرًا أمريكياََ. وهتدف هذه املنح إىل توفري دعم مادي للمتخصصني يف العلوم 
االجتماعية يف البلدان العربية الراغبني يف كتابة أطروحات للماجستري أو الدكتوراه عن أوضاع املرأة العربية يف إطار ختصصاهتم 
املختلفة. وقد مت حىت اآلن تقدمي ست دورات من املنح البحثية قدمت يف كل دورة مخس منح ووزعت سنويًا يف أعوام 
2006م و2007م و2008م و2009م و2010م و2011م. وتبدأ املنظمة يف توزيع هذه املنح مرة كل عامني على أن يتم توزيع سبع 
منح دراسية، قيمة كل منها 5000 دوالراََ، يف كل دورة. ويتم ختصيص واحدة من هذه املنح ألفضل مقرتح لبحث ميداين عن 

واقع املرأة العربية يف الصراعات املسلحة.

اجلوائز: 
هي ثالثة أنواع من اجلوائز تقدم سنويًّا بشكل متعاقب، وتتمثل فيما يلي:

جائزة أفضل إنتاج 
إعالمي حول 

المرأة

جائزة المرأة في 
العلوم االجتماعية

جائزة المرأة 
في العلوم 

والتكنولوجيا من 
أجل التنمية
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• جائزة أفضل إنتاج إعالمي حول المرأة العربية: تقدم لألعمال اإلعالمية اليت تعرض صورة منصفة ومتوازنة وواقعية 
للمرأة العربية، وتروج لقضاياها، وتعرف حبقوقها، وتدعم نشر ثقافة صديقة للمرأة يف اجملتمع.  وقدمت اجلائزة يف دورهتا 

األوىل عام 2006م، ويف دورهتا الثانية عام 2009م.

املختلفة،  بتخصصاهتا  االجتماعية  العلوم  املرأة يف جمال  أعمال حبثية عن  تقدم ألفضل  االجتماعية:  العلوم  جائزة   •
وخُيصص أحد مراكزها الثالثة ألفضل دراسة يف موضوع املرأة والسالم. وقدمت يف دورهتا األوىل عام 2007م ويف دورهتا الثانية 

عام 2010م.

• جائزة المرأة في العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية: تقدم للعاملات العربيات الالئي قدمن إسهاًما بارزًا يف 
جمال العلوم والتكنولوجيا. ومت ختصيص أحد مراكزها للنساء العربيات املهاجرات الاليت هلن إنتاج علمي خيدم املنطقة العربية. 

وُقدمت اجلائزة يف دورهتا األوىل عام 2008م ويف دورهتا الثانية عام 2011م.

عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة مع الفائزات بالمنح البحثية وجائزة االعالم في دمشق عام 2009م
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من حفل تكريم الفائرين بالمنح وجائزة العلوم االجتماعية بمسقط عام 2010م

من حفل توزيع المنح البحثية وجائزة المرأة في العلوم والتكنولوجيا في الجزائر عام 2012م



منظمة املرأة العربية

58

إصدار الكتب األكادميية املكتوبة من منظور النوع االجتماعي: 
استهدف هذا املشروع معاجلة النقص الذي يعرتي ساحة األكادمييا العربية فيما يتعلق بالكتب اجلامعية اليت تتبىن منظور 
النوع االجتماعي. وشهد املشروع العمل يف ثالثة كتب يف جماالت: التنمية السياسية، وعلم اجتماع املؤسسات، والنظرية 

السياسية.
ومت يف هذا اإلطار:

    • إصدار كتاب “النوع االجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي”. وهو كتاب حمرر موجه ملرحلة 
الدراسات العليا. ومت إطالق الكتاب والتعريف به يف أوساط األكادمييني يف ندوة عقدت يف جامعة القديس يوسف ببريوت 

خالل الفرتة )26-27 /5 /2011 م(.

    • إصدار كتاب“النوع وعلم اجتماع العمل والمؤسسة ”.

جانب من ندوة إطالق كتاب النوع االجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي )بيروت:2011م(
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قضايا المرأة من منظور التيارات الفكرية المختلفة في العالم العربي:
مت حتت هذا العنوان عقد مناظرتني للشباب العريب، األوىل يف القاهرة يف إطار الدورة األوىل من حوار الشباب العريب اليت 
انعقدت يف الفرتة 5-7 /7/ 2005م، والثانية يف اجلزائر يف إطار الدورة السادسة من حوار الشباب اليت عقدت يف الفرتة 
6-9 /7 /2011م، واستهدفت هذه املناظرة تعريف الشباب بأهم ثالثة تيارات فكرية يف العامل العريب، وهي: التيار السلفي 
التقليدي، والتيار االسالمي املعاصر أو التحديثي، والتيار العلماين، وموقفها من املرأة وقضاياها. وقد وزع على الشباب 
املشارك يف املناظرة كتابات متثل التيارات الثالثة، وألقيت عليهم حماضرات توضح املوقف املبدئي هلذه التيارات من املرأة. ومت 

توثيق فاعليات املناظرة األوىل يف كتيب صدر عن املنظمة بعنوان )حوار الشباب العريب حول قضايا املرأة، 2006م( .

6   برنامج املراجعات الثقافية حول قضايا املرأة العربية:

يهدف إىل اإلسهام يف إحداث إصالح ثقايف سعًيا لتحسني النظرة االجتماعية للمرأة من حيث مكانتها وأدوارها يف 
اجملتمع. وحمور الربنامج هو االضطالع بدراسات ترصد التوجهات الثقافية السائدة يف اجملتمع العريب حول املرأة وحتللها، 
كاشفة ما يعرتيها من مشكالت، وحمددة العناصر اإلجيابية اليت جيب أن تُفّعل، والعناصر السلبية اليت من املهم أن تُعاجل 

وتتغري. 

جانب من دورة حوار الشباب التي شهدت مناظرة موقف التيارات  العربية من المرأة )القاهرة: 2005م(
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دراسة توجهات شباب الجامعات العربية تجاه موضوع أمن اإلنسان وقضايا المرأة:
هي دراسة ميدانية موسعة لرصد توجهات شباب اجلامعات العربية جتاه موضوع أمن اإلنسان وقضايا املرأة، حيث قام باحثون 
شباب من الدول العربية األعضاء بعمليات استطالع للرأي وعقد مقابالت مكثفة مع عينة من الشباب اجلامعي يف الدول 
العربية لرصد آرائهم حول املوضوع. وعرضت نتائج هذا البحث بعد حتليلها يف جلسة عمل خاصة بالشباب عقدت على 

هامش جلسات عمل املؤمتر الثاين للمنظمة )أبوظيب، 11-13 / 11/ 2008م(. 

دراسة توجهات الشباب تجاه قضية المرأة والتنمية المستدامة:
مت إعداد تقرير يعرض توجهات الشباب العريب جتاه قضية املرأة والتنمية املستدامة من زواياها املختلفة، ضم خالصة عمل 
الشباب العريب- العريب يف حوارهم الذي عقد يف اجلمهورية التونسية يف الفرتة 4-7 /7/ 2010م، وعرض هذا التقرير يف جلسة 

خاصة للشباب عقدت على هامش فاعليات املؤمتر الثالث للمنظمة )تونس، 29-30 /10/ 2010م(. 

جانب من فعاليات الجلسة التي خصصت لعرض الدراسة التي أعدها الشباب في المؤتمر الثاني للمنظمة 
)أبو ظبي : 2008م(
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تحليل الخطاب اإلسالمي المعاصر تجاه قضايا المرأة: دراسة في المحتوى والتأثير:
هو مشروع حبثي يهتم برصد وحتليل اخلطاب الديين اخلاص باملرأة الذي يتبناه رجال الدين اإلسالمي الذين هلم تأثري يف 
الشارع العريب، بغرض التعرف على دور هذا اخلطاب يف صناعة الصورة الذهنية السائدة يف اجملتمع عن دور املرأة يف اجملاالت 

املختلفة اليت تشكل حمور اهتمام املنظمة وحمور عملها.
استهدف املشروع تطبيق هذا التحليل على الدول األعضاء يف املنظمة من خالل استعانة الباحث الرئيس للمشروع بباحثني 
مساعدين رشحتهم دوهلم ليقوموا جبمع مناذج هلذا اخلطاب من دوهلم. ومت تنظيم دورة تدريبية هلؤالء الباحثني حول “منهجية 
حتليل اخلطاب واألحباث امليدانية” )القاهرة: 6-8 /3/ 2007م(. وقام الباحث الرئيس بوضع القواعد العامة لتحليل مضمون 
اخلطاب اإلسالمي املعاصر جتاه قضايا املرأة، وذلك بالرتكيز على مخسة أنواع من اخلطابات اإلسالمية: الرمسي، والفئوي، 

والنسوي، والسياسي، واألكثر انتشارًا.

الباحثون المشاركون في  الدورة التدريبية حول “منهجية تحليل الخطاب واألبحاث الميدانية” )القاهرة:2007م(
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مت يف إطار هذا املشروع إنتاج مثان وحدات تثقيفية يف موضوعات: هشاشة العظام، واالكتشاف املبكر ألورام الثدي، وصحة 
أسنان الطفل، والسمنة، ومرض السكر، وأمراض القلب، والصحة النفسية للطفل وذكائه والصحة الغذائية للطفل حيت سن 
12 سنة. وقد مت حتكيم احملتوى الطيب هلذه الوحدات بعد االنتهاء من تصميمها من قبل خرباء يف التخصصات الطبية. وهذه 

الوحدات متاحة حالًيا على املوقع االلكرتوين للمنظمة على اإلنرتنت.

7   برنامج الوحدات اإللكرتونية التثقيفية للمرأة العربية:

يهدف إىل استثمار التطور يف تكنولوجيا املعلومات يف توفري معارف ميسرة للمرأة ترفع وعيها مبوضوعات ذات عالقة 
حبياهتا اليومية. وتقوم فكرته على إنتاج وحدات إلكرتونية تثقيفية تتاح على االنرتنت تتناول موضوعات خاصة بصحة 

املرأة والطفل وسالمة البيئة مستخدمة سيناريو بسيط وجذاب وتتسم بالسهولة يف التشغيل.

 هشاشة
العظام

 أمراض
القلب

 الصحة
 النفسية للطفل

وذكائه

 صحة أسنان
الطفل

السمنة

مرض السكر

 الصحة الغذائية
 للطفل حتي سن

12 سنة

 االكتشاف
 المبكر ألورام

الثدي

 الوحدات االلكترونية
التثقيفية
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جاري العمل في مجموعة أخرى من الوحدات تشمل: 
•  فقر الدم للمرأة )مع الرتكيز على مراحل املراهقة واحلمل والرضاعة واملرأة املسنة(.

•  تسمم األطعمة واملواد الغذائية )حبيث يشمل موضوع التسمم باملبيدات احلشرية(.
•  االلتهاب الكبدي الفريوسي )أ- ب- جـ( .

•  األمراض الوراثية )حبيث تتناول الوحدة موضوع األمراض الوراثية الناجتة من زواج األقارب وكذلك 
    موضوع فقر الدم الوراثي(.

•  تلوث املياه )على أن يتم الرتكيز على دورة التلوث الناجتة عن تلوث املياه(.

لقطة من الوحدة التثقيفية الخاصة بهشاشة العظام
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تبدأ املنظمة يف تفعيل االسرتاتيجية العربية حلماية املرأة من العنف بدًء من عام 2012م من خالل تنفيذ مشروع بعنوان “وضع 
إطار إقليمي حلماية املرأة من العنف” يعترب ترمجة عملية لالسرتاتيجية ويستهدف إجياد دليل عمل لتمكني املنظمات العاملة 
يف جمال احلماية من االستجابة الفورية الحتياجات الضحايا، وحتديد األدوار واملسئوليات لألطراف املعنية املختلفة، ووضع 
قائمة باملؤشرات الدالة على وقوع العنف مبا يساعد مقدمي اخلدمات على الكشف املبكر عن العنف وإجياد لغة مشرتكة 

بني املتخصصني العاملني يف اجملال.

ورشة عمل تبادل الخبرات العربية في موضوع العنف ضد المرأة )تونس:2009(

التوعية

التشريعات 
واإلجراءات 

القانونية

 الدراسات
 والبحوث
والبيانات

 الشراكة
والتنسيق

 المتابعة
والتقييم

المشاركة

 األمن
والحماية

 االستراتيجية العربية
 لمناهضة العنف ضد

المرأة
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االسرتاتيجية اإلقليمية “محاية املرأة العربية: األمن والسالم” : 
تعاونت املنظمة يف وضعها مع كل من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة )يونيفام(، هيئة األمم املتحدة للمرأة حالياً، 
وإدارة املرأة يف األمانة العامة جلامعة الدول العربية. وجاء تبنيها تنفيًذا للتوصيات الصادرة عن جلنة املرأة العربية بإدارة املرأة 
باألمانة العامة جلامعة الدول العربية وذلك  يف دورتيها 32 و33، وتستند إىل توصيات منتدى بريوت حول املرأة والنزاعات 
املسلحة )7-9 /3/ 2004م(،  وكذلك التوصيات اليت توصلت إليها ورشة عمل املرأة والنزاعات املسلحة اليت انعقدت ضمن 
فعاليات املؤمتر األول ملنظمة املرأة العربية )البحرين:13- 15 /11/ 2006م(، وأخريًا التوصيات اليت خُلص إليها املؤمتر الثاين 

للمنظمة )أبو ظيب: 11-13 /11/ 2008م(.
وتسعى االسرتاتيجية لوضع إطار عريب عام  لتحفيز سائر اجلهات العربية ذات الصلة وصانعي القرار  على املستوى االقليمي 
العريب وعلى املستوى الوطين يف خمتلف الدول العربية على العمل الفعلي حلماية املرأة من كل أشكال العنف القائم على 
املسلحة، وقد حددت االسرتاتيجية  والنزاعات  أوقات احلروب واالحتالل  له خاصة يف  تتعرض  والذي  النوع االجتماعي 
ثالثة جماالت عمل هي املشاركة والوقاية واحلماية تطبق خالل ثالث مراحل هي: مرحلة ما قبل النزاعات املسلحة )األمن 
املسلحة  النزاعات  بعد  ما  ومرحلة  مسلحة،  نزاعات   أو  اندالع حروب  أو  طوارئ  حاالت  ومرحلة حدوث  والسالم(، 

)اإلعمار ٕواعادة التأهيل(.

المشاركة
والوقاية
والحماية

 ما قبل النزاعات
 المسلحة

)األمن والسالم(

 حاالت طوارئ أو
 اندالع حروب أو
نزاعات  مسلحة

ما بعد النزاعات 
المسلحة )اإلعمار 

ٕواعادة التأهيل(

إطار عمل االسرتاتيجية اإلقليمية حول املرأة واألمن والسالم
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الدعم السياسي واملالي:
مل تتوان املنظمة عن تقدمي الدعم للمرأة العربية اليت تعاين ويالت النزاعات املسلحة يف فلسطني ولبنان وذلك حيث:

مساندة المرأة اللبنانية إبان العدوان اإلسرائيلي على لبنان في يوليو/تموز 2006م:
• أرسلت مسو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة سيدة البحرين األوىل ورئيسة املنظمة يف دورهتا الثانية )2005م - 2007م( 
خطابًا إىل السيد كويف أنان األمني العام السابق ملنظمة األمم املتحدة بتاريخ 20 /7/ 2006م بشأن ما تعرضت له املرأة يف 
فلسطني ولبنان آنذاك من أحداث مأساوية بفعل العدوان اإلسرائيلي، مطالبًة بضرورة حترك األمم املتحدة حنو وقف إطالق 

النار وضمان احلماية للمدنيني السيما النساء واألطفال.

• أعدت رئاسة املنظمة يف 20 /7/ 2006م بيانًا للتنديد باالعتداءات اإلسرائيلية وإدانة أعمال احلصار واإلغالق والتجويع 
والتشريد والقتل ضد الُعّزل من املدنيني والسيما ضد النساء واألطفال واملطالبة بتفعيل الشرعة الدولية املعنية حبماية املدنيني 
واملرأة على األخص يف زمن احلرب. وقد قامت اإلدارة العامة بإرسال البيان إىل عضوات اجمللس التنفيذي للمنظمة من أجل 

نشره يف وسائل اإلعالم بدوهلن.

منظمة املرأة العربية ومساندة املرأة العربية 
يف ظل النزاعات املسلحة

ينص اهلدف الثاين من األهداف السبعة العامة اليت نصت عليها املادة اخلامسة من اتفاقية إنشاء منظمة املرأة العربية، 
على تنسيق مواقف عربية مشرتكة يف الشأن العام العريب والدويل ولدى تناول قضايا املرأة يف احملافل اإلقليمية والدولية، 
الدائمة  اللجنة االستشارية  للمنظمة،  الدائمتان  اللجنتان االستشاريتان  العام هدفًا فرعياً حددته  ويتضمن هذا اهلدف 
للسياسات والشئون الفنية، واللجنة االستشارية الدائمة للشئون املالية واإلدارية والقانونية، يف اجتماعهما املشرتك الذي 
عقد مبقر املنظمة يف مجهورية مصر العربية يف الفرتة من 1-3 /6/ 2004، ينص على رصد ما تتعرض له املرأة العربية من 

جراء االحتالل والنزاعات املسلحة، وعرضه على احملافل اإلقليمية والدولية.
وقد عملت املنظمة دائما على تفعيل هذا اهلدف من نواح خمتلفة مشلت، إىل جانب العمل على الرتويج والتعريف بقضايا 
ومشكالت هذه املرأة، تقدمي الدعم املباشر املعنوي واملادي للمرأة العربية يف ظل النزاعات املسلحة، واالشرتاك يف وضع 

خطط وهياكل تستهدف دعم املرأة اليت تعاين هذه الظروف.
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• كذلك أرسلت رئاسة املنظمة يف دورهتا الثانية مقرتًحا إىل السيدات األول يف الدول العربية األعضاء  يتضمن جمموعة من 
اإلجراءات العملية اليت ميكن تفعيلها من خالل املؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية يف كل دولة وكذلك من خالل 
السفارات التابعة لكل دولة يف اخلارج، ملحًقا به املسوغ القانوين الذي يدعم هذا التحرك وهو مسوغ يستند إىل مواد اتفاقية 

إنشاء املنظمة. 

• أصدر اجمللس األعلى للمنظمة بيانًا يوم 3 /8/ 2006م،  ُمَصدَّرًا باسم السيدات األول للدول أعضاء املنظمة يتضمن إدانة 
العدوان اإلسرائيلي ويطالب األمم املتحدة بالتحرك لتطبيق القانون اإلنساين يف فلسطني ولبنان.

• خاطبت اإلدارة العامة بتاريخ 2 /8/ 2006م عضوات اجمللس التنفيذي للمنظمة للطلب منهن موافاة اإلدارة العامة مبا يتم 
يف دوهلن من خطوات وإجراءات تستهدف التضامن مع املرأة يف فلسطني ولبنان لتقوم اإلدارة العامة بوضعها على موقع 

املنظمة على الشبكة الدولية للمعلومات.

اليت  العربية  الدول  جلامعة  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  االستثنائية  الدورة  عن  الصادر   )1626( رقم  للقرار  •ووفًقا 
انعقدت بتاريخ 4 /9/ 2006م بشأن دعوة املنظمات العربية املتخصصة إىل إجراء اتصاالت عاجلة مع احلكومة اللبنانية ملعرفة 
االحتياجات العاجلة ملختلف القطاعات ودراسة ما ميكن تقدميه من مساعدة للبنان، وافق اجمللس التنفيذي للمنظمة على  
ختصيص 2,5 % من ميزانية املنظمة لعام 2007م توجه لربامج خاصة باملرأة اللبنانية ضحية العدوان اإلسرائيلي، مت حتديدها 
بالتواصل مع اهليئة الوطنية لشئون املرأة اللبنانية، ومتثلت هذه الربامج يف: برامج إعادة متكني املرأة اقتصاديا يف املناطق اليت 
أصاهبا العدوان املباشر وخدمات مساندة نفسية يف إطار اجتماعي نفسي للنساء الاليت تعرضن للعنف املباشر أثناء العدوان.

 مساندة المرأة الفلسطينية التي تعاني ويالت االحتالل اإلسرائيلي:
• وفًقا لـلقرار رقم )10( الصادر عن االجتماع العادي اخلامس للمجلس التنفيذي للمنظمة )اجلزائر، 24-25 /11/ 2007م( 
خصصت املنظمة 5% من ميزانيتها لعام 2007م لدعم املرأة الفلسطينية. وحبسب اقرتاح ممثلة دولة فلسطني يف اجمللس التنفيذي 
للمنظمة، مت توجيه جزء من املبلغ ألحد مشروعات دعم صحة املرأة الفلسطينية، ومت توجيه جزء آخر لصاحل كانتني األسريات 

الفلسطينيات يف السجون اإلسرائيلية.

•كما خصصت املنظمة  2,5 % من موازنتها لعام 2009م إلعمار غزة ، وبالتشاور مع عضو اجمللس التنفيذي عن فلسطني 
ُوجهت هذه املسامهة لشراء أجهزة حيتاجها قسم النساء والتوليد مبستشفى القدس بغزة اليت تعرضت للقصف اإلسرائيلي.

• وأعادت املنظمة ختصيص النسبة نفسها )2,5 %( من موازنتها لعام 2011م لدعم املرأة الفلسطينية وذلك يف إطار متابعة 
السادة وزراء اخلارجية  العربية على مستوى  الدول  )135( جمللس جامعة  العادية رقم  الدورة  الصادرة عن  القرارات  تنفيذ 
العرب )2/ 3/ 2011م( اليت دعت لالستمرار يف دعم قدرات االقتصاد الفلسطيين. وبالتشاور مع عضو اجمللس التنفيذي عن 

فلسطني، استخدمت هذه املسامهة يف شراء معدات وأجهزة حيتاجها قسم الوالدة مبستشفى طولكرم.
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التعريف والرتويج :
تستخدم املنظمة آليات خمتلفة لتعزيز االهتمام بقضايا ومشكالت املرأة العربية يف ظل النزاعات املسلحة: 

• ضمن املنح السبع اليت تقدمها املنظمة كل عامني لطالب املاجستري والدكتوراه، يتم ختصيص منحة واحدة ألفضل أطروحة 
لدراسة ميدانية عن أوضاع املرأة العربية يف ظل النزاعات املسلحة، كما يتم ختصيص أحد مراكز جائزة العلوم االجتماعية اليت 

يعلن عنها مرة كل ثالثة أعوام ألفضل دراسة نظرية عن املرأة والسالم. 

• دأبت املنظمة على وضع موضوع املرأة والنزاعات املسلحة ضمن املوضوعات األساسية يف املؤمترات العامة للمنظمة من األول إىل 
الثالث. ففي املؤمتر األول “ست سنوات بعد القمة األوىل للمرأة العربية: اإلجنازات والتحديات” )البحرين،  13-15 /11/ 2006م( 
خصصت إحدى ورش عمله ملناقشة حجم تفعيل توصيات منتدى املرأة والنزاعات املسلحة )بريوت، 2004م( يف الدول 
العربية، ومناقشة كيفية دعم ذلك التفعيل. وانتهت الورشة إىل توصيات حمددة يف هذا الشأن. ولقد متت طباعة خمرجات 

الورشة ضمن كتاب املؤمتر، والذي أرسل إىل عضوات اجمللس التنفيذي، كما يتم توزيعه يف احملافل الرئيسة للمنظمة.

ويف املؤمتر الثاين “املرأة يف مفهوم وقضايا أمن اإلنسان” )أبوظيب، 11-13 /11/ 2008م(: كان موضوع النزاعات املسلحة وأثرها على 
أمن املرأة العربية وأماهنا أحد حماوره السبعة. وصدر الكتاب الذي يضم أعمال هذا املؤمتر باللغتني العربية واإلجنليزية، ومت الرتويج له يف 
ندوة عقدت جبنيف يف 2 /7/ 2010م رعتها رئيسة املؤمتر وراعيته مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كما مت إرسال نسخة من الطبعة 
اإلجنليزية لكتاب املؤمتر، وكذلك نسخة من الطبعة اإلجنليزية لتقرير قضايا احلوار الذي يضم ملخص النقاش واملداخالت اليت أثريت 

يف املؤمتر، إىل اللجنة العاملية ألمن اإلنسان اليت أفادت بأهنا ستنشر هذه املطبوعات على موقعها االلكرتوين.

ويف املؤمتر الثالث “املرأة العربية شريك أساسي يف حتقيق التنمية املستدامة” )تونس، 28-30/ 10/ 2010م(: كان موضوع 
النزاعات املسلحة كمعوق لتنمية املرأة أحد حماوره.

االسرتاتيجية اإلقليمية “ حول املرأة واألمن والسالم”: 
حرصت املنظمة علي تفعيل توصيات منتدى بريوت حول املرأة والنزاعات املسلحة )7 - 9 /3/ 2004م(، وكذلك التوصيات 
العربية  املرأة  ملنظمة  األول  املؤمتر  فاعليات  ضمن  انعقدت  اليت  املسلحة  والنزاعات  املرأة  عمل  ورشة  إليها  توصلت  اليت 
للمنظمة  الثاين  املؤمتـــــــــــــــر  إليهــــــــــا  خلُـــــــــــص  اليت  التوصيـــــــات  وأخيـــــــــــــًرا  2006م(،   /11/  15  -  13 )البحريــــــــــن، 

)أبو ظيب، 11-13 /11/ 2008م( من خالل وضع اسرتاتيجية اقليمية حول املرأة واالمن والسالم.
 ويتضمن برنامج عمل املنظمة لعام 2012م إصدار وثيقة االسرتاتيجية باللغتني العربية واإلجنليزية، وسوف حترص املنظمة 

علي الرتويج هلذه االسرتاتيجية.

وضع البرامج الخاصة برفع الوعي االجتماعي حول اآلثار المدمرة للنزاعات المسلحة 
واالحتالل تجاه المرأة والطفل ... ودعوة  الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية 

والدولية إلى إعداد برامج لدعم المرأة العربية ذات االحتياجات الخاصة والناشئة عن 
االحتالل والنزاعات المسلحة، وتعزيز دور المرأة العربية في مواجهة النزاعات على أراضيها.

من توصيات منتدى املرأة والنزاعات املسلحة )بريوت، 7-9 /3/ 2004م(
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9  برنامج األدلة واملؤشرات حول أوضاع املرأة العربية:

يستهدف تطوير أدلة ومؤشرات علمية تقيس وضع املرأة العربية من خمتلف جوانبه، ومدى التطور احلادث فيه تفعياًل 
للخطط واالسرتاتيجيات العربية، واستجابة اللتزامات الدول العربية بالنظر إىل االتفاقات الدولية اليت وقعت عليها هذه 
الدول، على أن تراعي تلك األدلة واملؤشرات اخلصوصية العربية، وطبيعة السياقات احمليطة باملرأة العربية متميزة بذلك عن 

األدلة العاملية اليت عادة ما يغيب يف تصميمها املنظور العريب؛ فتعطي بالتايل نتائج غري واقعية عن وضع املرأة.

إصدار وثيقة مؤشرات كمية ونوعية للمنطقة العربية التفاقية القضاء على مجيع  أشكال التمييز ضد املرأة 
)السيداو(:

 تبنت املنظمة فكرة إعداد مؤشرات  ميكن أن تساهم يف مساعدة الدول العربية على إعداد تقاريرها الوطنية  وتقييم برامج 
عملها جتاه تنفيذ التزاماهتا اليت تعهدت هبا عند التوقيع واملصادقة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
)سيداو(. ونـُّفذ املشروع بالتعاون مع إدارة املرأة باألمانة العامة جلامعة الدول العربية ويونيفام ، هيئة األمم املتحدة للمرأة، 

حالًيا. وقد متت ترمجة وثيقة املشروع إىل اللغة اإلجنليزية .

إجراء دراسة نقدية لعينة من األدلة  الدولية ذات الصلة باملرأة:
هتتم الدراسة بالتحليل النقدي لعينة من األدلة الدولية اليت تقيس وضع املرأة ، وسوف يستفاد من خمرجات هذه الدراسة يف 
وضع دليل مؤشرات عريب لقياس تطور أوضاع املرأة يف املنطقة العربية ينبين على مؤشرات إقليمية تستجيب ملعطيات املنطقة 

تتم صياغتها على خلفية فهم دقيق للواقع العريب وحجم املشرتك واملتباين بني هذا الواقع وغريه يف جمتمعات أخرى.
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10  برنامج الدورات التدريبية لبناء القدرات وتنمية املهارات: 

يستهدف متكني املرأة من خمتلف الفئات ويف خمتلف املواقع عرب تعزيز قدراهتا ومهاراهتا يف كافة جماالت عمل املنظمة، 
فضاًل عن تعزيز املناخ الداعم للمرأة عرب رفع قدرات املنشغلني بشئوهنا وتنمية مهاراهتم سواء من العاملني يف املشروعات 
املوجهة للمرأة أو من مقدمي اخلدمات هلا. وتدخل الدورات التدريبية اليت نفذت حىت اآلن يف إطار التفعيل ألنشطة 
رئيسية للمنظمة تتمثل يف خمرجات مشروع الدراسات املسحية للمشروعات والربامج  املوجهة للمرأة يف الدول األعضاء، 

واالسرتاتيجية اإلعالمية للمرأة العربية.

 من مخرجات مشروع
الدراسات المسحية

في إطار تفعيل االستراتيجية 
اإلعالمية للمرأة العربية

)برنامج االحتراف اإلعالمي(

 التدريب على إدارة
وتقييم المشروعات

 التوعية والتثقيف
السياسي

تدريب اإلعالميين

الدورات التدريبية لبناء القدرات وتنمية المهارات
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دورات تدريبية يف )مباديء إدارة وتقييم املشروعات املوجهة للمرأة(: 
جييء عقدها يف ضوء النتائج والتوصيات اليت ضمها تقرير “واقع ومستقبل مشروعات هنوض املرأة العربية”، واليت أظهرت 
أن واحدة من أهم مشكالت املشروعات املوجهة للمرأة يف الدول العربية تتمثل يف ضعف اإلدارة وكذلك يف غياب التقييم 
العلمي هلذه املشروعات. وتوجه للعاملني يف املشروعات اخلاصة باملرأة من اجلهات احلكومية ومن اجملتمع املدين يف الدول 
األعضاء، وتتكون كل دورة من شقني، خيصص األول للتعريف باملوضوع والثاين لتدريب مدربني فيه. وحىت اآلن مت عقد 

أربع من هذه الدورات:

• الدورة األولى: عقدت يف القاهرة، وعقد الشق األول منها  يف الفرتة 12-16 /4/ 2009م، وعقد الشق اخلاص بتدريب 
املدربني يف الفرتة من 24-28 /1/ 2010م. 

المشاركون في الدورة التدريبية األولى من دورات إدارة وتقييم المشروعات )القاهر:2009م(
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• الدورة الثانية: عقدت يف القاهرة أيًضا، وُعقــــــــد الشق األول منها يف الفرتة من 28/ 3 - 1 /4/ 2010م، وعقد الشق اخلاص بتدريب 
املدربني يف الفرتة 23-27 /1/ 2011م.

• الدورة الثالثة: عقد الشق األول منها يف األقصر يف الفرتة 17-21 /4/ 2011م وعقد الشق الثاين يف القاهرة يف الفرتة 
8-12 /1/ 2012م.

• الدورة الرابعة: عقد الشق األول منها يف القاهرة يف الفرتة 8-12 /4/ 2012م.

جانب من العمل التطبيقي للمتدربين في الدورة

المشاركون في الدورة الثانية من دورات مباديء إدارة وتقييم المشروعات )القاهرة :2010م(

جانب من النقاش في الدورة
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دورات تدريبية يف اجملال السياسي :
هتدف إىل زيادة مشاركة املرأة كًما ونوًعا يف هياكل السلطة العامة ويف املؤسسات السياسية من خالل توعية ودعم قدرات 
وتوصيات مشروع  لنتائج  املشروع  هذا  ويستجيب  األعضاء.  الدول  من  ومدنية  من جهات رمسية  السياسات  الناشطات 

الدراسات املسحية يف اجملال السياسي. وقد عقدت يف إطاره حىت اآلن ثالث دورات، هي:

الدورة األولى: عقدت يف القاهرة  يف الفرتة 20-24 /6/ 2010م ، ودار موضوعها حول اجلوانب العملية يف كيفية إدارة 
احلمالت االنتخابية .

جانب من فعاليات الدورة التدريبية : المرأة والحياة السياسية )القاهرة:2010م(

المشاركات في الدورة التدريبية االولي من دورات التوعية السياسية )القاهرة:2010م(
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• الدورة الثانية: عقدت يف األقصر  يف الفرتة 19-23 /6/ 2011م حتت عنوان )املرأة واحلياة السياسية: املشاركة االنتخابية، 
اإلنفاق االنتخايب، اآلليات والضوابط الدميقراطية(  . 

• الدورة الثالثة: عقدت يف القاهرة يف الفرتة 9-13 /4/ 2012م حتت عنوان )تعزيز مشاركة املرأة يف املؤسسات السياسية 
واملدنية(.

المشاركات في الدورة الثانية من دورات التوعية السياسية  )األقصر:2011م(

المشاركات في الدورة الثالثة من دورات التوعية السياسية )القاهرة:2012م(
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دورات تدريبية لإلعالميني:
تعقد سنويًا يف إطار تنفيذ برنامج االحرتاف اإلعالمي الذي يعترب أحد املشروعات الرئيسية اليت اقرتحتها “االسرتاتيجية 

اإلعالمية للمرأة العربية”.

وعقد في إطار البرنامج حتى اآلن ثالث دورات تدريبية:
• الدورة التدريبية األوىل لإلعالميني العرب )تونس: 10-13 /11/ 2009م( حول “فنون الكتابة لإلذاعة والتليفزيون”.

• الدورة التدريبية الثانية لإلعالميات العربيات )تونس:29 /11-2 /12/ 2010م( حول “مهارات البحث والتحليل يف اإلعالم 
املرئي”.

• الدورة الثالثة لإلعالميات العربيات )اجلزائر:19-22 /12/ 2011م( حول “مهارات البحث والتحليل واإلعداد اإلعالمي 
يف جمال السياسة”. 

االعالميون المشاركون في الدورة األولى الجلسة االفتتاحية لدورة االعالميين األولى )تونس:2009م(
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نشاط ميداني لإلعالميين ضمن برنامج الدورة األولى نشاط ميداني لإلعالميين ضمن برنامج الدورة األولى

المشاركون في الدورة التدريبية الثالثة لإلعالميات العربيات )الجزائر:2011م(

جانب من فعاليات الدورة التدريبية الثانية لإلعالميات )تونس: 2010م(
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11  برنامج التواصل مع العامل اخلارجي حول قضايا املرأة

يستهدف هذا الربنامج حتقيق التواصل الفعال واملثمر مع املنتمني للثقافات األخرى فيما يتعلق بقضية املرأة العربية، ويقوم 
على تقدمي حماضرات وتنظيم ندوات عن املرأة العربية يف جمموعة من اجلامعات واجلهات األجنبية املعنية باملرأة، وذلك يف 

موضوعات خمتلفة ومتنوعة ومواكبة لتطور الفكر واحلركة الدولية املعنية باملرأة.

ندوة املرأة العربية: املاضي واحلاضر واملستقبل:
ُعقدت هذه الندوة يف جامعـة كامربيدج باململكـــة املتحدة حتت رعاية صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين ورئيسة املنظمة يف دورهتا الثانية  )2005م - 2007م(، وذلك يومي 19و20 /9/ 2005م، 
حتت عنوان“املرأة العربية: املاضي واحلاضر واملستقبل”. وألقى أوراق عمل الندوة خنبة من املفكرين واملتخصصني العرب يف 
موضوعات احملاور. وأدار جلسات الندوة وقام بالتعقيب على موضوعاهتا خنبة من األساتذة الربيطانيني؛ وذلك بغرض التعرف 

على وجهة النظر الغربية يف موضوعات الندوة، وحتقيق التواصل اإلجيايب حوهلا.

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في  الجلسة االفتتاحية لندوة المرأة العربية : الماضي 
والحاضر والمستقبل )كامبريدج:2005م(
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ندوة “املرأة العربية واألورومتوسطية: شراكة وتنمية يف عامل متحول”:
عقدت يف مالطا يومي 20و21 /2/ 2007م. وشارك يف تنظيمها مع منظمة املرأة العربية كل من وزارة شئون املرأة واألسرة 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  مالطا،  جبمهورية  االجتماعي  والتضامن  األسرة  ووزارة  بتونس،  واملسنني  والطفولة 

)اإللكسو( ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث – كوثر، وجملس أوروبا.

ندوة إطالق النسخة اإلجنليزية من الكتاب الذي يضم أعمال املؤمتر الثاني للمنظمة: 
Women in the Concept and Issues of Human Security: Arab and International Perspectives

عقدت مبركز املؤمترات يف جنيف بسويسرا )2 /7/ 2010م(  حتت رعاية مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة املنظمة يف 
دورهتا الثالثة )2007م - 2009م(، ومت فيها إطالق النسخة اإلجنليزية من الكتاب الذي يضم أعمال املؤمتر الثاين للمنظمة 

“املرأة يف مفهوم وقضايا أمن اإلنسان: املنظور العريب والدويل” )أبوظيب: 11-13 /11/ 2008م(.

جانب من ندوة إطالق النسخة اإلنجليزية لكتاب المؤتمر الثاني  )جنيف:2010م(
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12  اجملموعة القانونية العربية:

األول  اجتماعه  يف  للمنظمة  األعلى  اجمللس  أقرها  اليت  للمنظمة  العامة  السياسات  وثيقة  عليه  نصت  ملا  تطبيًقا 
)بريوت: 8 /3/ 2004 ( واليت ورد هبا : »إنشاء جمموعة قانونية عربية مهمتها إعداد دراسة حول تنقية التشريعات 
العربية من كافة النصوص اليت تتضمن متييز ضد املرأة والدعوة إىل إزالة فجوة النص القانوين والتطبيق الواقعي«  مت إنشاء 
اجملموعة القانونية العربية. وأقر اجمللس التنفيذي يف اجتماعه العادي الثاين بتاريخ 29-30 /6 /2004م تشكيل اجملموعة  
من كبار املستشارين القانونني يف الدول األعضاء باملنظمة الذين ترشحهم دوهلم لعضوية اجملموعة. وانصبت مهمتها على 
دراسة الدساتري والقوانني واللوائح واألنظمة الوطنية يف الدول األعضاء، واقرتاح التعديالت املناسبة إلزالة ما قد تنطوي 

عليه من متييز ضد املرأة بغرض حتقيق العدل واالنصاف هلا.

جانب من مناقشات أعضاء المجموعة القانونية العربية
جانب من اجتماعات المجموعة القانونية العربية

• رأست اجملموعة منذ إنشائها سعادة أ. لولوة العوضي اخلبرية القانونية من مملكة البحرين )2004م - 2011م(.

• راجعت اجملموعة دساتري الدول األعضاء، وقوانني األحوال الشخصية، واجلنسية، والعمل والتأمني/الضمان االجتماعي، 
والعقوبات، وقانون األحداث أو قانون الطفل، وقانون أصول احملاكمات )اجلزائية واملدنية(، وقانون اإلثبات، وقانون املشاركة 
السياسية، وقانون التعليم، وأصدرت بشأهنا جمموعة من التوصيات تتعلق بتحسني الوضع القانوين للمرأة مت اعتمادها من 

اجمللس األعلى للمنظمة.
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• انتهت اجملموعة من دراسة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو(  وحتفظات الدول العربية عليها، 
وأصدرت هبذا الشأن جمموعة توصيات خاصة بتفعيل االتفاقية يف الدول العربية، اعتمدها اجمللس األعلى للمنظمة.

• تفعياًل لآللية املقرة من اجمللس األعلى للمنظمة لتفعيل توصيات اجملموعة القانونية العربية؛ أعد السادة أعضاء اجملموعة، 
كل عن دولته، تقارير متابعة وتقييم وطنية ترصد مدى التقدم يف تنفيذ توصيات اجملموعة القانونية املعتمدة من اجمللس األعلى 
للمنظمة. وبناء على التقارير الوطنية مت إعداد تقرير متابعة وتقييم إقليمي يُبنّي ما مت يف الدول األعضاء جتاه تنفيذ كل توصية 

من التوصيات املتعلقة بالتشريعات العربية املختلفة اليت راجعتها اجملموعة.

• يقوم فريق من اخلرباء القانونيني بإعداد دليل اسرتشادي لتوصيات اجملموعة القانونية العربية يدل الدول الراغبة يف تبنيها 
على سبل عدة إلنفاذها.

• يف ضوء انتهاء اجملموعة القانونية العربية من إجناز املهام اليت كلفت هبا ، قام اجمللس األعلى للمنظمة )يف اجتماعه اخلامس، 
اجلزائر، 22 /2/ 2012م( وكذا جملسها التنفيذي )يف اجتماعه العادي التاسع، القاهرة، 26-27 /10/ 2011م( بتوجيه الشكر 

هلا وتقرير االستعاضة عنها خبرباء قانونيني متخصصني كلما دعت احلاجة.
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13  املؤمترات العامة:

المؤتمر األول للمنظمة :
“ست سنوات بعد القمة األوىل للمرأة العربية: اإلجنازات والتحديات”

المنامة :13-15 /11/ 2006م

للمنظمة مؤمتر عام يعقد مرة كل عامني حسب نص اتفاقية إنشاء املنظمة )املادة رقم1(، وتنظم املواد من )7( إىل 
)12( واملادة رقم )15( من النظام الداخلي للمنظمة اإلجراءات احلاكمة للمؤمتر. ويناقش كل مؤمتر من مؤمترات املنظمة 
موضوًعا بعينه يوافق عليه اجمللس األعلى للمنظمة. وتشكل خمرجات املؤمترات العامة إحدى مرجعيات اإلدارة العامة يف 
وضع خطط عملها املرحلية. وقد عقدت املنظمة ثالثة مؤمترات، وتعد للمؤمتر الرابع الذي سينعقد يف اجلمهورية اجلزائرية، 
العامل  النسائية يف  املنظمة يف دورهتا اخلامسة )2011م - 2013م( حامال عنوان: »املقاولة وريادة األعمال  دولة رئاسة 

العريب: قيادة وتنمية«.

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ترأس المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية )المنامة:2006م(



عقد من اإلجنازات

83

برئاسة صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املنظمة يف دورهتا الثانية )2005م - 2007م( وحتت 
رعايتها، عقد املؤمتر األول للمنظمة ومحل عنوان “ست سنوات بعد القمة األوىل للمرأة العربية: اإلجنازات والتحديات”، 
به  قامت  ما  التعرف على  املنظمة من  املؤمتر متكني  واستهدف  2006م.   /11/ الفرتة 15-13  البحرين يف  وذلك يف مملكة 
عامي  بني  عقدت  اليت  العربية،  للمرأة  الثمانية  الفكرية  املنتديات  توصيات  إنفاذ  صعيد  على  عربية  دولة  كل 
2001م و2005م، واليت تناولت أوضاع املرأة العربية يف جماالت: القانون، والسياسة، والرتبية، واالقتصاد، واإلعالم، والعلوم 

والتكنولوجيا، فضاًل عن املرأة العربية يف بالد املهجر، ويف ظل النزاعات املسلحة. 

صورة تذكارية للسيدات العربيات المكرمات في المؤتمر األول للمنظمة
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المؤتمر الثاني للمنظمة :
“املرأة يف مفهوم وقضايا أمن اإلنسان: املنظور العربي والدولي”

أبوظبي : 11-13 /11/ 2008م

عقد برئاسة مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة املنظمة يف دورهتا الثالثة )2007م - 2009م( وحتت رعاية مسوها. وقد 
قامت أوراق العمل اليت قدمت إىل املؤمتر بطرح وضع املرأة العربية ومناقشته يف األبعاد املختلفة ملفهوم أمن اإلنسان )الثقافة، 
إسهام عريب يف  بلورة  إىل  املؤمتر  املسلحة(. وهدف  النزاعات  االقتصاد،  االجتماعية،  السياسات  والبيئة،  الصحة  التعليم، 
تشكيل مفهوم “أمن اإلنسان”، واطالع اجلانب الدويل على الرؤى العربية فيما يتعلق باملفهوم وما يطرحه فيما يتعلق باملرأة، 

وتعيني التزامات ومسئوليات كل من اجلانب العريب والدويل من أجل توفري األمن للمرأة كإنسان.

الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الثاني للمنظمة )أبو ظبي:2008م(
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ويف ضوء التوصية اليت خرج هبا املؤمتر واملتعلقة بـ “فتح باب احلوار مع اللجنة العاملية ألمن اإلنسان” للفت النظر إىل الرؤية 
العربية لألمن اإلنساين للمرأة، وتضمينها يف التعاطي الدويل هلذا املفهوم، فقد قامت اإلدارة العامة باملنظمة بالتواصل مع 
اللجنة العاملية ألمن اإلنسان مرسلة هلا نسخة من الطبعة اإلجنليزية للكتاب الذي يضم أعمال املؤمتر الثاين للمنظمة، وكذلك 

تقرير قضايا احلوار باللغة اإلجنليزية، يف صورة كتب وعلى أسطوانات مضغوطة وإلكرتونًيا.

جانب من جلسات عمل المؤتمر الثاني للمنظمة
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المؤتمر الثالث للمنظمة  
“املرأة العربية شريك أساسي يف مسار التنمية املستدامة”

تونس : 28-30 /10/ 2010م

عقد برئاسة السيدة الفاضلة ليلى بن علي رئيسة املنظمة )1 /3/ 2009م - 15 /1/ 2011م( وحتت رعايتها. وقد سعى املؤمتر 
لتحقيق عدة أهداف تتضمن التوعية باألبعاد املتصلة مبفهوم التنمية املستدامة ومساراهتا، وبلورة رؤية عربية مستقبلية مشرتكة 
حول املستوى املطلوب ملشاركة املرأة يف مسار التنمية املستدامة، وترسيخ مبدأ الشراكة بإبراز أمهية دور املرأة العربية ومكانتها 
يف مسار التنمية املستدامة، وإجياد إطار عمل إلدمـاج بعد التنمية املستدامـة كبعد ثابت ومرجعـي يف كل جماالت التنمية مبا 
يراعي خصوصيات املرأة يف الوسطني احلضري والريفي، سواء يف مستوى التخطيط ملختلف املشروعات التنموية، أو عند 

التقييم وقياس مردوديتها على املرأة. 

الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الثالث للمنظمة )تونس: 2010م(
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الربوتوكوالت ومذكرات التفاهم:
ترتبط املنظمة باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من املنظمات واجلهات احلكومية وغري احلكومية الدولية واإلقليمية 

والوطنية، وهي:
• منظمة العمل العربية: بروتوكول تعاون بتاريخ 3/4/ 2005م.

• المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )إليكسو(: اتفاق تعاون بتاريخ 13 /7/ 2005م.
• اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا )اإلسكوا(: اتفاق تعاون بتاريخ 10/ 5/ 2006م.

• المنظمة العربية للتنمية الزراعية: اتفاق تعاون بتاريخ 18 /5/ 2006م.
• مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(: اتفاق تعاون بتاريخ 8 /6/ 2006م

• صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )اليونيفم(: اتفاق تعاون بتاريخ 27/ 11/ 2006م. 
• الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول اإلفريقية: مذكرة تفاهم بتاريخ 19 /6/ 2007م.

• مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتيجية: بروتوكول تعاون بتاريخ 9 /11/ 2008م. 
• المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة: اتفاق تعاون بتاريخ 30 /10/ 2010م.

نشاط التشبيك والتعاون مع اجلهات ذات االهتمام املشرتك:

تنص املادة )17( من اتفاقية إنشاء منظمة املرأة العربية على أن »تتعاون املنظمة مع املنظمات العربية واإلقليمية والدولية، 
احلكومية وغري احلكومية، املعنية بقضايا املرأة، مبا يتفق مع أهداف املنظمة، ومع ميثاق اجلامعة العربية، وبصفة خاصة 
مع أجهزة اجلامعة واألمم املتحدة ذات الصلة«. وإنفاًذا هلذه املادة فّعلت املنظمة أكثر من منط من أمناط هذا التعاون، 
يتضمن : الربوتوكوالت ومذكرات التفاهم، التعاون يف إجناز مشروعات وتنظيم ندوات ومؤمترات و املشاركة يف ندوات 

ومؤمترات واجتماعات.
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توقيع اتفاق تعاون مع األلكسو ) مقر المنظمة: 13 /7/ 2005م ( توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل العربية ) مقر المنظمة: 4 /3/ 2005م (

توقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ) مقر المنظمة: 18 /5/ 2005م (
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ندوة عقدتها المنظمة بالتعاون مع معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية )القاهرة:2007م(

التعاون يف إجناز مشروعات وتنظيم ندوات ومؤمترات:
قامت املنظمة بالتعاون مع عدد من اجلهات ذات االهتمام املشرتك يف تنظيم فاعليات خمتلفة تضم ندوات ومؤمترات، فضاًل 

عن إصدار مطبوعات، والعمل يف مشروعات، وذلك حول قضايا متنوعة هتم املرأة. ومن هذه اجلهات ما يلي:
•جهات دولية: مثل منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )UNESCO(، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
للمنظمات اهلندسية، ومركز  الدويل  )UNIFEM(، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غريب آسيا )ESCWA(، واالحتاد 
البحوث للتنمية الدولية )IDRC(، ومعهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية )UNRISD(، واالحتاد الدويل لالتصاالت.

• جهات عربية: مثل إدارة املرأة جبامعة الدول العربية، واالحتاد العام للصحفيني العرب، والشبكة العربية للجمعيات األهلية، 
ومنظمة العمل العربية، واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، واملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، واملنظمة العربية للرتبية 

والعلوم والثقافة.



منظمة املرأة العربية

90

جانب من احتفالية تكريم بعض الرائدات العربيات بمناسبة يوم المسنين بالتعاون مع وزارة 
شئون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين )تونس:2010م(

ندوة  »المرأة العربية والمشاركة السياسية: الحاضر والمستقبل« بالتعاون مع جمعية نهوض 
وتنمية المرأة )القاهرة:2004م(

• جهات وطنية تنتمي للمجتمع المدني مثل مجعية هنوض وتنمية املرأة )مصر(، واملنظمة التونسية لألمهات، ومركز 
املرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(.

• هيئات وطنية رسمية: مثل االحتاد النسائي العام اإلمارايت، واجمللس األعلى للمرأة بالبحرين، ووزارة شئون املرأة واألسرة 
والطفولة واملسنني باجلمهورية التونسية، واهليئة السورية لشئون األسرة، ووزارة التضامن واألسرة واجلالية اجلزائرية باخلارج، وهيئة 

تنظيم قطاع االتصاالت باألردن.
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جانب من جلسات عمل ندوة المرأة في البحوث االجتماعية التي عقدت 
بالتعاون مع MERC )بلودان :2007م(

 ،)MERC( جهات أكاديمية وثقافية، وطنية وإقليمية، مثل: مكتبة اإلسكندرية، وبرنامج حبوث الشرق األوسط •
لدراسات  العاملي  واملركز  القاهرة،  السياسية جبامعة  والعلوم  االقتصاد  بكلية  واملالية  االقتصادية  والدراسات  البحوث  ومركز 

وأحباث الكتاب األخضر بليبيا، جامعة القديس يوسف ببريوت.
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جهة وتاريخ االنعقادالنشاط موضوع التعاون
المؤتمر الثالث للمنتدى العربي الدولي للمرأة تحت عنوان" المرأة في العالم 
العربي شريك في التنمية وشريك في التواصل مع المجتمع الدولي" بالتعاون 

مع جامعة الدول العربية.

القاهرة: 6-9 /6/ 2004 م

ندوة  "المرأة العربية والمشاركة السياسية: الحاضر والمستقبل" بالتعاون مع 
جمعية نهوض وتنمية المرأة وهي جمعية أهلية مصرية. 

القاهرة: 11 /10/ 2004م

المتوسطة  الصناعات  لتنمية  االقتصادية واالجتماعية  "األبعاد  ورشة عمل  
والصغيرة والمتناهية الصغر" بالتعاون مع جمعية سيدات األعمال للتنمية .

شرم الشيخ: 4 /12/ 2004م

العدد الرابع من التقرير السنوي للشبكة العربية للجمعيات األهلية بعنوان 
"دور المنظمات األهلية العربية في تمكين المرأة" بالتعاون مع الشبكة.

صدر التقرير في مارس 2005م

المؤتمرات السنوية التي تنظمها مكتبة االسكندرية حول موضوع اإلصالح 
العربي.

االسكندرية: أعوام 2004م و2005م و2006 م 
و2007م و2008م و2009م.

بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة  "الدورة التوعوية لإلعالميين العرب"، 
بالبحرين.

المنامة:21-23 /11/ 2005م

مؤتمر "المرأة االعربية المهاجرة" بالتعاون مع منظمة العمل العربية مع وزارة 
الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية  .

الدار البيضاء: 4-6 /12/ 2006م

إطالق النسخة العربية من تقرير "المساواة بين الجنسين : كفاح من أجل 
البحوث  مركز  مع  بالتعاون  أكاديمية  ندوة  متساٍو"،  غير  عالم  في  العدالة 
للتنمية الدولية )IDRC( ومعهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية 

)UNRISD ( وكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
 27-28 /3/ 2007م

ندوة مناقشة تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2005م الصادر عن برنامج 
العربي"،   الوطن  في  المرأة  نهوض  "نحو  بعنوان  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDP ووحدة المرأة باألمانة 

العامة بجامعة الدول العربية.

القاهرة: مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
25 /4/ 2007م

مؤتمر )دعم تواجد المرأة في الهندسة والتكنولوجيا( بالتعاون مع االتحاد 
الدولي للمنظمات الهندسية بتونس . 

تونس: 5-9 /6/ 2007م

مناذج من أنشطة التعاون والشراكة
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ندوة )المرأة والحياة العامة :قضايا التمكين والمشاركة في الدراسات والبحوث 
االجتماعية ( بالتعاون مع برنامج بحوث الشرق األوسط )MERC( والهيئة 

السورية لشئون األسرة.

بلودان،سوريا : 22-24 /7/ 2007م

منتدى )المرأة و الفضاء االتصالي المعولم( بالتعاون مع كل من وزارة شئون 
المرأة واألسرة والطفولة والمسنين بالجمهورية التونسية،  والمنظمة العربية 

لتكنولوجيات االتصال والمعلومات .

تونس:  25-26/ 3 /2008 م

 " مستدامة  تنمية  نحو   : والتكنولوجيا  العلوم  في  العربية  المرأة   " مؤتمر 
العالم  ومنظمة  األردنية   والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  من  مع كل  بالتعاون 

الثالث للمرأة في العلوم.

عمان : 28-30 /4/ 2008م

بين  العربي:  الوطن  في  االجتماعي  النوع  وقضايا  المرأة   حقوق  "مؤتمر 
الواقع والمأمول" بالتعاون مع كل من  مركز البحوث والدراسات االقتصادية 
والمالية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمركز العالمي 

لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر  بليبيا.

القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 
القاهرة : 7-8 /5 /2008 م

لـ)بكين+ 15("  المرفوعة  الوطنية  التقارير  إعداد  حول  التدريبية  "الدورة 
 ، العربية  الدول  لجامعة  العامة  باألمانة  المرأة  إدارة  من  مع كل  بالتعاون 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا )اسكوا(، ويونيفام )هيئة 

األمم المتحدة للمرأة حالياً(.

القاهرة ، مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية:  
24-26 /3/ 2009م

مشروع" إعداد مؤشرات كمية ونوعية للمنطقة العربية التفاقية القضاء  على 
كافة أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(" بالتعاون مع إدارة المرأة باألمانة 

العامة لجامعة الدول العربية ويونيفام )هيئة األمم المتحدة للمرأة حالياً(.

 تم إطالق وثيقة المشروع في احتفال عقد بالعاصمة 
السورية دمشق يوم 23 /12/ 2009م

العربية"  المرأة  لتمكين  المستقبلي  المسار   : بعد  "بيجين + 15 وما  ندوة 
بالتعاون مع كل من وزارة شئون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين والمنظمة 

التونسية لألمهات. 

تونس :25-26 /4/ 2010م

وزارة  مع  بالتعاون  للمسنين"  العربي  اليوم  في  العربيات  الرائدات  "تكريم 
ومنظمة  التونسية،  بالجمهورية  والمسنين  والطفولة  واألسرة  المرأة  شئون 

األسرة العربية.

تونس: 25 /9/ 2010م
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 املشاركة يف ندوات ومؤمترات واجتماعات:
إليها وتنظمها جهات  حترص املنظمة على تلبية الدعوة للمشاركة يف أكرب عدد ممكن من املؤمترات والندوات اليت تدعى 
مهتمة باملرأة وتناقش قضايا املرأة العربية من كافة وجوهها، كذلك حترص املنظمة على دعوة عدة منظمات إىل مؤمتراهتا 
الدورية العامة. يضم ذلك املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، وكذا ممثلني من منظمات اجملتمع املدين من كل الدول األعضاء 

باملنظمة.

جانب من مشاركة األستاذة الدكتورة المديرة العامة في أحد اللقاءات ذات الصلة بالمرأة
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جهة وتاريخ االنعقادالفعالية
ورشة العمل اإلقليمية لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم التي عقدت 
تحت عنوان: "الطريق نحو قرار مجلس األمن -1325 المرأة والسالم واألمن... 

نظرة مستقبلية " .

القاهرة: 29-30 /5/ 2004م           

عمان: 21-24 /2/ 2005م"االجتماع اإلقليمي عن الفتاة والمرأة ومرض االيدز" نظمته منظمة الصحة العالمية .

هلسنكي، فنلندا: 7-9 /9/ 2004ممؤتمر :"األسرة والمجتمع وتمكين المرأة" تحت رعاية وزارة الخارجية الفنلندية .

االجتماع اإلقليمي لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية لألسرة ، نظمته 
المنظمة العربية لألسرة.

َعمان: 5-6 /10/ 2004م

القاهرة:30 /11-1 /12/ 2004ممؤتمر "المرأة وإدارة الحكم الجيد" الذي نظمته رابطة المرأة العربية.
"منتدى المرأة العربية و العلوم والتكنولوجيا" )أحد المنتديات الفكرية التي عقدت في 

إطار القمة الثانية للمرأة العربية( نظمه المجلس القومي للمرأة بمصر .
القاهرة: 8-10 /1/ 2005 م

تدشين النسخة العربية لتقرير تقدم المرأة العربية 2004م الصادر عن صندوق األمم 
.UNIFEM   المتحدة اإلنمائي للمرأة

القاهرة، مقر جامعة الدول العربية،11 /1/ 2005م

نيويورك: 28 /2-11 /3 /2005مالدورة 49 للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة .

مؤتمر "عشر سنوات بعد اتفاقية برشلونة ... تمكين المرأة كمحفز للتنمية االقتصادية" 
نظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة .

بروكسل: مقر البرلمان األوروبي،7-8 /4/ 2005م

االحتفال بمرور 50 عام على صدور مجلة حواء المصرية، تحت عنوان "مجلة حواء 
وقضايا المرأة في نصف قرن" .

12 /5 /2005م

دمشق : 17-19 /4/ 2006ماالجتماع الثاني لألمانة العامة لالتحاد النسائي العربي العام.
ملتقى"المشاركة النسائية في البرلمانات العربية"، الذي نظمه االتحاد النسائي األردني 

العام في إطار االحتفال باليوبيل الفضي له.
َعمان : 11-12 /9/ 2006م

المنتدى اإلقليمي من أجل تفعيل قرار مجلس األمن الذي نظمته حركة سوزان مبارك 
المتحدة اإلنمائي  برنامج األمم  بالتعاون مع كل من  للمرأة من أجل السالم  الدولية 

.UNIFEM وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة UNDP

القاهرة : 21-22 /2/ 2006م

قوانين  حول  العربيات  البرلمانيات  دور  تعزيز  لمشروع  الثاني  اإلقليمي  االجتماع 
األحوال الشخصية واألسرة ، نظمه صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )يونيفام(، 

        هيئة األمم المتحدة للمرأة حالًيا، واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.

َعمان : 26-27/ 11 /2006م

 مناذج من حضور املنظمة فاعليات خاصة باملرأة
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بدولة  والتدريب  والمؤتمرات  لالستشارات  غنتوت  لمركز  السابع  المؤتمر 
المرأة  لفرص وتحديات وصول  المستقبلي  :  "االستشراف  بعنوان  اإلمارات 

العربية إلى مستويات التميز بمعايير عالمية".

أبو ظبي: 29-30 /11/ 2006م

تحت  –أنجد  والتنمية  االجتماعي  للنوع  العربية  للشبكة  السنوي  الملتقى 
عنوان "الدعوة على أساس المعرفة: األدوات والمنهجية". 

تونس: 12 /12/ 2006م

الندوة الدولية حول "الحداثة، التنمية وحقوق اإلنسان، أي تفاعل مع مجلة 
األحوال الشخصية  في تونس؟

تونس:12-13 /12/ 2006م

اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المرأة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا(.

أبو ظبي: 14-15 /3 /2007م

أساس  على  المبني  العنف  من  الوقاية  حول  االسباني  المغاربي  الملتقى 
النوع، الذي نظمته كل من وزارة شئون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين 
بتونس،  البشري  والعمران  لألسرة  الوطني   والديوان  التونسية،  بالجمهورية 

والوكالة االسبانية للتعاون الدولي.

تونس:22-23 /6/ 2007م

ندوة "ثقافة المواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي" التي نظمها معهد 
البحرين للتنمية السياسية.

المنامة: 24-25 /2/ 2008م

في  المدني  والمجتمع  الحكوميين  المسئولين  لكبار  المشترك  االجتماع 
سياق اإلعداد للدورة الخامسة لمنتدى المستقبل 2008م الذي عقد في 

اإلمارات في أكتوبر2008م.

دبي:9 /6/ 2008م

بيروت:28 /10/ 2008ماالحتفال بإطالق"المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف"بلبنان.

االجتماع الثاني بين أعضاء الشبكة العربية للنوع االجتماعي والتنمية "أنجد" 
وتحليل  االجتماعي  للنوع  المراعية  االقتصادية  البحوث  مبادرة  وأعضاء 
السياسات GERPA، تحت عنوان "النوع االجتماعي والعلوم االقتصادية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا : من النظريات إلى السياسات".  

أبو ظبي: 16-17/ 11/ 2008م

المؤتمر الوزاري الثاني حول دور المرأة في تنمية الدول األعضاء في منظمة 
المؤتمر اإلسالمي.

القاهرة : 25-26 /11 /2008م

االجتماع  اإلقليمي حول  مساعدة  ضحايا االتجار في األفراد  الذي نظمته 
وزارة الخارجية المصرية والمنظمة الدولية للهجرة.

القاهرة : 14-16 /12/ 2008م

الكويت : 17-20 /1/ 2009مالقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية.

المنتدى األول للقيادات النسائية العربية ، نظمته مؤسسة دبي للمرأة 
      بالتعاون األكاديمي مع كلية دبي لإلدارة الحكومية.

دبي: 13-14 /1/ 2009م

مؤتمر "أنواع الضوابط االجتماعية الواجبة في مواجهة السلوك المنحرف" 
الذي عقد بتنظيم من لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي     

     بالتعاون مع إدارة األسرة والطفولة في جامعة الدول العربية.

الكويت : 17-19 /2/ 2009م
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المؤتمر النسائي األول "المرأة وتحديات التنمية" للمكتب اإلقليمي لالتحاد 
النسائس المغربي –تطوان المنظري.

تطوان : 8-10 /3/ 2009م

اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المرأة باالسكوا ومناقشات )التقرير العربي 
الموّحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين: + 15 (.

بيروت :21-23 /10/ 2009م

المؤتمر اإلقليمي الرابع للبرلمانيات في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية: "االستراتيجيات والخطط الوطنية للمرأة: دور البرلمانيات" بتنظيم 

من مجلسي الشورى والنواب بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدولي.

البحرين : 9-10 /10/ 2009م

نيويورك :1-12 /3/ 2010مالدورة الـ54 للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة.

والمسئولية  "الريادة  عنوان  تحت  العربي  المستقبل  لمنتدى  الرابعة  الدورة 
االجتماعية" .

بيروت : 2-3 /12/ 2010م

المنتدى الدولى لمناهضة االتجار بالبشر الذي نظمته حركة سوزان مبارك 
الدولية للمرأة من أجل السالم بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني 

.UNODC بالجريمة والمخدرات

األقصر : 10-12/ 12/ 2010م

شرم الشيخ : 19 /1 /2011مالدورة الثانية للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية.

الدورة الـ55 للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة بنيويورك، وحضور إطالق 
هيئة األمم المتحدة للمرأة.

نيويورك: 21 – 26 /2/ 2011م

بالمرأة في منطقة  للنهوض  اجتماع خبراء حول "االستراتيجيات اإلعالمية 
االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  نظمته  بها"  المعنية  والحمالت  اإلسكوا 

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( .

بيروت : 21-22 /6/ 2011م

الصغيرة  المشروعات  لدعم  األوروبي  العربي  التعاون  لمؤتمر  الثانية  الدورة 
والمتوسطة.

ميالنو : 11-12 /7/ 2011م

العقبة: 29 /9/ 2011ممؤتمر العقبة االقتصادي الثاني : نحو االبداع واإلدارة في االستثمار السياحي.

إنشاء  على  سنوات  عشر  مرور  وذكرى  البحرينية  المرأة  بيوم  االحتفال 
المجلس األعلى للمرأة.

المنامة: 7-8 /12/ 2011م

بيروت : 19-21 /12/ 2011م        الدورة الخامسة للجنة وضع المرأة باالسكوا.
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حتضر اإلدارة العامة للمنظمة اجتماعات جامعة الدول العربية ذات الصلة:
• اجتماعات جلنة التنسيق العليا للعمل العريب املشرتك.

• اجتماعات جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري .
• االجتماع العام للتعاون فيما بني منظومة األمم املتحدة ومنظومة جامعة الدول العربية واالجتماعات املمهدة له.

• اجتماعات جلنة املرأة العربية .
• اجتماعات اجمللس االقتصادي واالجتماعي على مستوى كبار املسئولني وعلى املستوى الوزاري واالجتماعات التحضريية     

   اليت تسبقها )اللجان االقتصادية واالجتماعية(.  
• اجتماعات جملس وزراء الشئون االجتماعية العرب.

• اجتماعات جملس جامعة الدول العربية.
• اجللسة االفتتاحية لقمة امللوك والرؤساء العرب.

• اجتماعات فريق عمل اخلرباء املتخصصني يف اجملاالت اليت مشلتها
  نتائج وقرارات قمة الكويت االقتصادية والتنموية واالجتماعية.

كما شاركت في المناسبات التالية :
يف  بالقاهرة  للجامعة  لعامة  ا األمانة  )مبقر  لعربية”  ا لتشريعات  ا يف  املرأة  “وضع  موسوعة  إطالق  حفل   •

الفرتة 15-16 /3/ 2006م(.
• أعمال املنتدى االقتصادي واالجتماعي، واجللسة االفتتاحية للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، الكويت ، 

17-20 /1/ 2009م.
• االجتماع األول للفريق العريب على مستوى اخلرباء من أجل مناقشة مقرتح “اسرتاتيجية إقليمية حول محاية  املرأة واألمن 
والسالم”  الذي أعدته األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالتعاون مع يونيفام )هيئة األمم املتحدة للمرأة حالًيا(، مبقر األمانة 

العامة جلامعة الدول العربية ، يف الفرتة 14-15 /12/ 2009م.
العربية،  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  مبقر   ،  ”30 سيداو+   : العربية  املرأة  “تقرير  ملناقشة  اإلقليمي  • االجتماع 

17 /2/ 2010م.
• الدورة الـ)37( ملؤمتر العمل العريب اليت نظمتها منظمة العمل العربية حتت رعاية صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل 

خليفة ملك مملكة البحرين ، البحرين، 6-10 /3 /2010م.
الشئون  قطاع  نظمه  العربية،  املنطقة  النساء يف  أمية  ملكافحة  العربية  العمل  العام خلطة  اإلطار  ومناقشة  اجتماع وضع   •

االجتماعية  باألمانة العامة جلامعة الدول العربية ، مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية، 16 /8/ 2010م.
• املؤمتر األول للمغرتبني العرب الذي نظمته األمانة العامة جلامعة الدول العربية حتت شعار “جسر للتواصل” يف مقر اجلامعة 

يف الفرتة 4-6 /12/ 2010م.
• اجتماع املدراء العامني باملنظمات العربية املتخصصة ، للتباحث حول ما ميكن أن تقوم به املنظمات يف الظروف الراهنة 
نظرا للتطورات والتحوالت الكربى اليت تشهدها املنطقة العربية ودور هذه املنظمات يف وضع خطط وبرامج عملية يف خمتلف 
يوم   العربية،  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  )مبقر  العريب.  الوطن  يف  والثقافية  واالجتماعية   االقتصادية  اجملاالت 

20 /3/ 2011م(
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www.arabwomenorg.org  املوقع االلكرتوني للمنظمة

االلكرتوين  املوقع  بإنشاء  2005م(   - )2003م  األوىل  دورهتا  يف  املنظمة  رئيسة  اهلل  العبد  رانيا  امللكة  جاللة  تبرعت 
للمنظمة. ويستهدف املوقع  االلكرتوين للمنظمة أن يكون نافذة على أنشطة املنظمة وبراجمها للتعريف هبا والرتويج هلا 
وإتاحة الفرصة لإلفادة منها، فضال عن تقدمي معلومات عن املرأة العربية من حيث أهم أخبارها، ومن حيث الصور املضيئة 
يف تطورها املعاصر. ومع اتساع أنشطة املنظمة وتنوعها، ومع استحداث قواعد بيانات خمتلفة على االنرتنت، احتاج 
موقع املنظمة إىل التحديث املرة تلو املرة الستيعاب التوسع يف األنشطة الكثرية وتطوير طريقة عرض صفحاته وتصميمها.

يتضمن املوقع بيانات ومعلومات ووثائق عن كيفية نشأة املنظمة وأعمال مؤمترات القمة األول والثاين واالستثنائي للمرأة العربية 
اليت مهدت لنشأة املنظمة، واتفاقية إنشاء املنظمة، وأجهزهتا، وغاياهتا وأهدافها والوسائل والتدابري اليت تعتمدها وسياساهتا 
والدول األعضاء هبا، فضاًل عن برامج عمل ومشروعات املنظمة، وقواعد البيانات االلكرتونية اليت طورهتا، واتفاقات التعاون 
اليت أبرمتها مع اجلهات ذات االهتمام املشرتك، واملؤمترات اليت تعقدها املنظمة وفعالياهتا، وإصدارات املنظمة ، فضال عن 

تغطية يومية ألهم أخبار املنظمة. إىل جانب جزء خمصص ألخبار املرأة العربية يف الدول األعضاء.
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الصفحة الرئيسة لموقع المنظمة بعد التطوير األخير للموقع في عام 2011م
www.arabwomenorg.org
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إصدارات املنظمة:

تحرص املنظمة على إصدار خمرجات مشروعاهتا يف صورة مطبوعات منشورة تقوم برتمجة بعضها إىل اللغة اإلجنليزية دعًما 
للتواصل مع العامل اخلارجي حول قضايا املرأة. وتتيح املنظمة إصداراهتا جمانًا على موقعها اإللكرتوين وعلى موقع املكتبة 
االلكرتونية للمرأة العربية وذلك كي تعمم اإلفادة منها على املهتمني، كما توزعها يف فاعلياهتا، وترسلها إىل عضوات 
اجمللس التنفيذي لتوزيعها على اجلهات ذات الصلة داخل دوهلن، سواء املكتبات العلمية أو مراكز األحباث أو منظمات 

اجملتمع املدين.

هناء المتوكل،الدورة التوعوية لإلعالميين العرب في قضايا المرأة
هند مصطفى )محرر(

2006م

في  بالقاهرة  عقدت  التي  العمل  ورشة  أعمال  واإلعالم:  المرأة 
28-29 مايو 2005

2006معال أبو زيد

2006معال أبو زيددراسات المرأة في الجامعات العربية.. الحاضر والمستقبل

2006معال أبو زيد )محرر(حوار الشباب العربي حول قضايا المرأة 

بناء  قي  العربية  المرأة  دور  لدعم  العربي  الشباب  استراتيجية 
المجتمع 

2007م

مشروع  خبرة  العربية:  المرأة  نهوض  مشروعات  ومستقبل  واقع 
الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة للمرأة العربية 

2007معال أبو زيد

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة للمرأة 
العربية في مجال االتصال

2007مجمال عبد ربه الزعانين

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة للمرأة 
العربية في مجال االقتصاد 

2007مبشير خليفة الزعبي

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة   
للمرأة العربية في مجال التعليم 

2007معلي ليلة

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة    
      للمرأة العربية في مجال السياسة

2007مفاديا كيوان
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تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة للمرأة 
العربية في مجال الصحة 

2007منجيبة عبد الغني

أماني صالحدليل المرأة العربية : خبرة المشروع
عال أبو زيد )محرر(

2007م

2008ممعتز باهلل عبد الفتاحدليل العمل التطوعي: التطوع إنسانيتي والبناء مسئوليتي

2008معالمات مضيئة في تاريخ المرأة العربية

القمة  بعد  سنوات  ست  العربية:  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
المشاركون  والتحديات)1(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 

وبرنامج العمل وفعاليات الجلسة االفتتاحية والبيان الختامي

2008م

القمة  بعد  سنوات  ست  العربية:  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
منظمة  تقرير  والتحديات)2(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 

المرأة العربية عن مخرجات ورش عمل المؤتمر

2008م

القمة  بعد  سنوات  ست  العربية،  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
إقليمي  تقرير  والتحديات)3(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى 
المرأة والقانون المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية األولى والثانية 

2008ممحمد وليد المصري

القمة  بعد  سنوات  ست  العربية،  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
إقليمي  تقرير  والتحديات)4(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى 
المرأة والسياسة المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية األولى والثانية

2008منزيهة زروق

القمة  بعد  سنوات  ست  العربية،  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
إقليمي  تقرير  والتحديات)5(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى 
المرأة العربية في بالد المهجر المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية 

األولى والثانية 

2008مأمل خاروف

القمة  بعد  سنوات  ست  العربية،  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
إقليمي  تقرير  والتحديات)6(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى 

المرأة العربية و اإلعالم المنعقد في إطار قمتي المرأة  
        العربية األولى والثانية 

2008ممحمد عايش

2008م

2008م

2008م
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القمة  بعد  سنوات  ست  العربية،  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
إقليمي  تقرير  والتحديات)7(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى 
العربية  المرأة  قمتي  إطار  في  المنعقد  واالقتصاد  العربية  المرأة 

األولى والثانية

2008معالية المهدي

القمة  بعد  سنوات  ست  العربية،  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
إقليمي  تقرير  والتحديات)8(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى 
إمرأة وتربية - وطن وتنمية المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية 

األولى والثانية

2008مأنطون رحمة

القمة  بعد  سنوات  ست  العربية،  المرأة  لمنظمة  األول  المؤتمر 
إقليمي  تقرير  والتحديات)9(  اإلنجازات  العربية:  للمرأة  األولى 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى 
المرأة العربية والعلوم والتكنولوجيا المنعقد في إطار قمتي المرأة 

العربية األولى والثانية 

2008مفرخندة حسن

2008معائشة التائب )محرر(المرأة العربية واألورومتوسطية: شراكة وتنمية في عالم متحول 

مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة 

2009مهيفاء أبو غزالة

مخرجات المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية “المرأة في مفهوم 
وقضايا أمن اإلنسان: المنظور العربي والدولي”.. قضايا الحوار 

2009معال أبو زيد

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة للمرأة 
العربية في مجال االجتماع

2010مأحمد زايد

توجهات قطاع من شباب الجامعات العربية تجاه قضايا أمن المرأة 
اإلنسانى

2010ممعتز باهلل عبد الفتاح

المرأة في مفهوم وقضايا أمن اإلنسان: المنظور العربي والدولي.. 
المجلد األول: الكلمات اإلفتتاحية 

2010مبهجت قرني )محرر(

المرأة في مفهوم وقضايا أمن اإلنسان: المنظور العربي والدولي.. 
المجلد الثاني: األوراق البحثية والتقييم النقدي 

2010مبهجت قرني )محرر(

2010م رويدا المعايطة )محرر(النوع االجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي

2010ماالستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية )2009م- 2015م( 

الدورة التدريبية لإلعالميين العرب في فنون الكتابة لإلذاعة
       والتليفزيون 

2010م
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الشباب  العربية: رؤية قطاع من  المرأة  المستدامة وقضايا  التنمية 
العربي

2011ممعتز باهلل عبد الفتاح

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة للمرأة 
العربية في مجال القانون، ط2

2011مليلى عازوري

االستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011م - 2020م: 
حق المرأة في حياة خالية من العنف 

2011مهيفاء أبو غزالة

2011معائشة التائبالنوع وعلم اجتماع العمل والمؤسسة

تقرير “عمل اإلدارة العامة لمنظمة المرأة العربية نحو تنفيذ 
       أهداف المنظمة 2004م - 2011م”

2012م

Title Author Date

Arab Women: Past, Present and Futu-
er.. Proceedings of the Seminar Held 
in Cambridge, U.K. 19-20 September 
2005

Ola AbouZeid 
)ed.(

2006

Milestones in the History of Arab 
Women

2008

Projects of Arab Women Empower-
ment: Current Status and Future Pros-
pects  

Ola AbouZeid 2008

Quantitative and Qualitative Indicators 
of the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against 
Women

Haifa Abu Ghazala 2010

Women in the Concept and Issues 
of Human Security: Arab and 
International Perspectives, Vol. )I( 
Opening Speeches

Bahgat Korany 
)ed.(

2010

إصدارات باللغة اإلجنليزية :
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     Women in the Concept and Issues 
of Human Security: Arab and Interna-
tional Perspectives, Vol. )II( Research 
Papers and Analytical Assessment

Bahgat Korany 
)ed.(

2010

Arab- Western Youth Dialogue on 
Women Issues

Moataz A. Fattah 2010

Outcomes and Debated Issues During 
the Second Conference of the Arab 
Women Organization, Women in 
the Concept and Issues of Human 
Security: Arab and International 
Perspectives

Ola AbouZeid 2010

Arab Strategy for Combating Violence 
Against Women )2011-2020(

Haifa Abu Ghazala 2011
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