
  

  

  

  

  

  
  التي تحققت واألنشطة اإلنجازاتم ــأه

   الهاشميةاألردنية رئاسة المملكة خالل

 ة العربية لقمة المرأ

  

  األولىسيسية أالتفي دورتها  منظمة المرأة العربيةو

 - 1-  
 

 

  



  

 مقدمـة
 
 

 
  

  ترأس قمة المرأة العربية الثانيةترأس قمة المرأة العربية الثانيةجاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة جاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة ((

  )) األردن األردن-- عمان عمان//لقمة المرأة العربية لقمة المرأة العربية خالل المؤتمر الثاني خالل المؤتمر الثاني 
  ))20022002 تشرين الثاني  تشرين الثاني 44--33((

 
  

 عاصمة المملكة االردنية الهاشمية ،انعقد مؤتمر قمة المرأة العربية الثاني في عمان  

، "المرأة العربية رؤية جديدة"، تحت شعار 2002 تشرين الثاني 4-3في الفترة الواقعة ما بين 

لصادر عن قمة المرأة العربية االولى الذي ينص على عقد  لبيان القاهرة ااستناداوذلك 

 .المؤتمر بصورة دورية
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  وفود الدول المشاركةوفود الدول المشاركةرئيسات رئيسات السيدات األوائل، والسيدات األوائل، والصورة الجماعية لجاللة الملكة رانيا العبداهللا مع الصورة الجماعية لجاللة الملكة رانيا العبداهللا مع ((  

  )) األردن األردن--عمانعمان/ / خالل المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية خالل المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية 

  ))22002002 تشرين الثاني  تشرين الثاني 44--33((

  

  

، ورؤساء السيدات االولالسيدات الفاضالت صاحبات السمو والسيادة والسعادة  القمة وحضر

ومعالي االمين  دولة عربية تمثل في مجملها القطاعات النسائية في الوطن العربي، 18وفود 

 كما شارك في المؤتمر العديد من المنظمات العربية واالقليمية، العام لجامعة الدول العربية

 عدد من مراكز االبحاث والدراسات باالضافة الى ،حكوميةالحكومية وغير الوالدولية 

  .ة في الدول العربيةأن المروشؤمجال في العاملين والباحثين والخبراء  مؤسساتالو

  

اللجنة التحضيرية االردنية لقمة قد نظم المؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية العربية وو  

ة في جمهورية مصر العربية دول العربية والمجلس القومي للمرأة الة العربية وجامعأالمر

  . من الجمهورية اللبنانيةومؤسسة الحريري
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  ))جاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة، ترأس المؤتمرجاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة، ترأس المؤتمر((  

  

جتماعات رئاسة االفي بداية  صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهللا المعظمة حفظها اهللا تسلمت

  .  من السيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيسة قمة المرأة العربية األولىرالمؤتم

  

 المعرفة تبادلهمية بخطاب تحدثت فيه عن أ صاحبة الجاللة المؤتمر و استهلت  

االتحاد  تجربة وطرحت،  من التجارب المحيطة االستفادةوالخبرة والتعاون بين الدول، و

سور تفاهم وثقة بين النساء لعربية على بناء جالمرأة اجاللتها  حثت  مثاال، واالوروبي

في تطوير مجتمعاتهن، والتعامل مع المستجدات العالمية رهن كمساهمات والعربيات لتعظيم د

للمشاركة في الجديدة بانفتاح وتصور جديد لتحقيق التقدم العلمي الذي يؤهل المرأة العربية 

لعربية في فلسطين والعراق فدعت الى ة ا  ولم تنس جاللتها معاناة المرأ.رسم المستقبل

   . االحبةانتحقيق العدالة لالمهات اللواتي يتعرضن للظلم والعنف وفقدتزام بالعمل على لاال

  

  .واختتم المؤتمر باصدار بيان عمان وتالوة البيان الختامي  
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  : عمان والبيان الختامي للمؤتمرإعالن

 
  :اعالن عمان -

  

 عن المؤتمر االول والبيانات الصادرةبيان القاهرة الصادر عن أكد إعالن عّمان ما ورد في 

 في المنامة وتونس وعّمان وأبو ظبي والكويت عقدتالمؤتمر االستثنائي والمنتديات التي 

خالل السنتين الماضيتين، من حيث إدانة االحتالل اإلسرائيلي واالعتداءات اإلسرائيلية 

ي، واستهداف المدنيين واألبرياء واألطفال والنساء، الوحشية المتواصلة على الشعب الفلسطين

واالنتهاك الهمجي للحقوق األساسية لإلنسان وللشرعية الدولية بما في ذلك اتفاقية جنيف 

  .الرابعة واالتفاقية الخاصة بحماية النساء واألطفال

  

كما اكد اعالن عمان على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية إلزالة االحتالل 

االسرائيلي وتمكين الالجئين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم واستعادة ممتلكاتهم وإقامة 

 وطالب البيان   .دولتهم على كافة األراضي العربية الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس

بإزالة االحتالل االسرائيلي عن بقية األراضي المحتلة في كل من سوريا ولبنان، وأكد على 

  .لسودان في وحدة أرضه وشعبه وسيادته الوطنية دون تدخل خارجيحق ا
  

 :البيان الختامي للمؤتمر -
  

   : ابرزهاتضمن البيان الختامي التوصية بعدة امور 

ة على اسس مستقرة ودائمة تتضمن  اهمية تمويل برامج النهوض بالمرأالتأكيد على -

 .نوع االجتماعي في الخطط التنمويةت ادماج الأيضا

   .وقفيات يساهم فيها القطاع الخاص واالهلي والحكوماتاء صناديق و انش -

   .اضفاء صفة االستعجال على التشريعات المتعلقة بقضايا االحوال الشخصية -

 - 5-  
 

 

لمؤسسات الرسمية والخاصة واالهلية لتصحيح الصورة االعالمية عن المرأة اإليعاز ل -

  .العربية

  

  

  



  

  :ة العربيةاستراتيجية النهوض بالمرأ
  

عقدت خالل المؤتمر بعد مناقشة مستفيضة في ورش عمل متوازية جاءت هذه االستراتيجية 

ت العديد من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمفكرين واالدباء من الدول ضم

  .العربية
   

  : لالستراتيجية األساسيةلمبادىء ا

  
لدول العربية ومن اهمها تقوم االستراتيجية على المبادىء واالسس المشتركة بين ا .1

الكرامة االنسانية والعدالة والحرية والمسؤولية للرجل  القيم الدينية والروحية التي توفر

 . المشاركة الفعالة في صناعة الحاضر والمستقبلة بما يضمنأوالمر

تؤكد االستراتيجية على اعتماد القيادات السياسية في كافة الدول العربية خططا للتنمية  .2

لة تركز على االنسان العربي باعتباره هدف التنمية النهائي ومحركها وصانعها الشام

 .والمستفيد منها

 ؛تقر االستراتيجية بدور المرأة العربية باعتبارها شريكا اساسيا في التنمية وعائداتها .3

لم يتم استثمارها بعد بشكل كامل و هي طاقة فهي تمثل نصف الطاقة البشرية للمجتمع 

 .تفادة من مساهمتهااالس ال و

 النهوض بالمرأة العربية جزء ال يتجزأ من السعي نحو تعتبر االستراتيجية ان مهمة .4

 .التكامل والتضامن العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الوطن العربي

تستند االستراتيجية على ان التنمية الشاملة ال يمكن ان تحقق اهدافها دون تكاتف  .5

 .ع جهود المجتمع بكافة قطاعاته الحكومية والخاصة واالهليةوتكامل جمي
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ترى االستراتيجية ان النهوض باوضاع المرأة العربية ال يمكن ان يتحقق بمجرد  .6

وضع استراتيجيات، بل يجب ان يقترن بتوفير االرادة السياسية التي تنشد التغيير، 

كفيلة لتحقيقه وتذليل الصعوبات وتوفر االمكانات المادية والبشرية واالطر القانونية ال

 .والمعوقات التي تواجهه

  

  

  



  :داف العامة لالستراتيجيةااله
  

تهدف االستراتيجية للتوصل الى مجتمع عربي متطور قادر على مواجهة تحديات االلفية 

الثالثة من خالل تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك للنهوض بالمرأة العربية، وتنمية 

وتمكينها من المشاركة الكاملة والفاعلة في عملية التنمية الشاملة واالستفادة من قدراتها 

  .داتهائعا
  

 في مجاالت ةة العربي لالستراتيجية في رفع قدرات المرأوتتلخص االهداف العامة  

التربية والتعليم، والصحة والبيئة، واالعالم، وتمكين المرأة العربية اجتماعيا واقتصاديا 

  .قانونياوسياسيا و

  

  :اشهار منظمة المرأة العربية
 

 تأسيس منظمة المرأة العربية كإحدى مؤسسات العمل إنجازات القمة العربية الثانيةمن أهم 

 اشهرت صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهللا المعظمة 2003في اذار عام العربي المشترك، ف

وذلك بعد ايداع  ةيية منظمة المرأة العربة العربية الثانظها اهللا وبصفتها رئيسة قمة المرأحف

المملكة وثائق التصديق على انشاء المنظمة في الجامعة العربية من تسع دول عربية هي 

، يةتونسالجمهورية الالبحرين،  مملكة،  العربية المتحدةاالماراتدولة ، االردنية الهاشمية

 مصرجمهورية ، يةلبنانورية الالجمه، سلطنة عمان، ةسوريالجمهورية العربية الالسودان، 

   .، وفلسطين الديمقراطية الشعبيةيةالجزائرالجمهورية ، وقد انضم الى المنظمة الحقا العربية

  

  أهداف المنظمة
  

تهدف المنظمة التي تم إنشائها في إطار جامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون   

وتدعيم دورها في المجتمع من والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة 

  :خالل
  

 .تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي -
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 الشأن العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في تنسيق مواقف عربية مشتركة في -

 .المحافل اإلقليمية والدولية



ة واالجتماعية والثقافية تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها االقتصادي -

 .والقانونية واإلعالمية

 .دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة -

 .يات خطط وسياسات التنمية الشاملة للدول األعضاءإدماج قضايا المرأة ضمن أولو -

 تنمية إمكانات المرأة وقدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات -

 .المجتمع وفي ميادين العمل واألعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات

 .النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة -

  

وتسعى المنظمة لتحقيق هذه األهداف من خالل جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع   

عداد  والندوات وورش العمل، وإالمرأة العربية، وإجراء الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات

  .المرأة في شتى المجاالتبرامج متكاملة لتنمية 

  

المملكة وضمت عضوية المنظمة في دورتها االولى ثالث عشرة دولة عربية وهي   

، يةتونسالجمهورية الالبحرين،  مملكة،  العربية المتحدةاالماراتدولة ، االردنية الهاشمية

 مصرجمهورية ، يةلبنانالجمهورية ال، سلطنة عمان، ةسوري الالجمهورية العربيةالسودان، 

الجماهيرية العربية الليبية ، ، وفلسطين الديمقراطية الشعبيةيةالجزائرالجمهورية ، العربية

  . ، والجمهورية اليمنيةالشعبية االشتراكية العظمى

  

  :المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية
  

تشكل المجلس التنفيذي لمنظمة  من اتفاقية منظمة المرأة العربية )9(رقم المادة استنادا الى 

من ممثلي الدول األعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة العربية 

  .ن في حكمهممم المرأة أو
  

اجتماعات للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية خالل الفترة ما بين آذار وحتى انعقدت عدة 

 في عّمان والقاهرة، حيث تم إعداد اللوائح واألنظمة وسياسات المنظمة 2003ون األول كان

  :هياالجتماعات و . 2004والموازنة التأسيسية وموازنة عام 
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 المنعقد في المملكة األردنية االجتماع األول للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية •

 ).2003 آذار 18 و 17(الهاشمية 

  
 

  
    

  ))جاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة خالل اإلجتماع األول للمجلس التنفيذي جاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة خالل اإلجتماع األول للمجلس التنفيذي ((

  

 - 9-  
 

 

 المنعقد في االجتماع غير العادي األول للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية •

بحضور ممثلي الدول االعضاء في ) 2003يار  آ29 و 28(المملكة األردنية الهاشمية 

ورة ودودة بدران من جمهورية مصر العربية مديرا المنظمة وتم خالله تعيين الدكت

الدكتورة بدور عثمان ابو عفن من ان اعلنت ة العربية بعد أعاما لمنظمة المر

ورفع القرار الى المجلس انسحابها لصالح الدكتورة ودودة الجمهورية السودانية 

الجتماع كما تم خالل ا  .ل للمصادقة عليهى للمنظمة الذي يضم السيدات االواالعل

الموافقة على النظام الداخلي للمنظمة والموافقة على استئجار مبنى للمنظمة في 

الملكة رانيا العبداهللا  ، وتم االعالن عن تبرع صاحبة الجاللة العربيةجمهورية مصر

س بالدعم ورحب المجلف انشاء الموقع االلكتروني ظها اهللا لتغطية تكاليالمعظمة حف

ن تبرع وتم اعال . العربية ةشاء موقع الكتروني لمنظمة المرأنالمقدم من االردن ال

نذاك المتحدة آسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة رئيس دولة االمارات العربية 



بجميع اجهزة الحاسوب والتجهيزات االلكترونية الالزمة لمقر المنظمة وتم تقسيم 

 كما تبرعت السيدة سوزان .ةسيسيأمساهمات الدول االعضاء في المنظمة بالموازنة الت

 .مبارك بتكاليف ترميم واصالح مبنى المنظمة

 المنعقد في االجتماع غير العادي الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية •

 ).2003 أيلول 24 و 23(جمهورية مصر العربية 

د في  المنعقاالجتماع غير العادي الثالث للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية •

 .2003 كانون األول 9-7جمهورية مصر العربية في الفترة من 

  

وقد تمّيزت هذه االجتماعات بااللتزام الشديد والتعاون الكبير من جميع الدول   

 لمتابعة عمل في جلسات المناقشة العامةتشكيل لجان عمل متخصصة األعضاء حيث تم 

  .المنظمة

  

  :إقرارها من المجلس األعلىمخرجات أعمال المجلس التنفيذي التي تم 

  
 .اسات المنظمة وأولويات العمل بهاتحديد سي •

 .النظام الداخلي لمنظمة المرأة العربية، والنظام األساسي للموظفين •

 .النظام المالي والمحاسبي •

 .الهيكل التنظيمي •

 .اختصاصات ومهام اإلدارات والوحدات •

 .معايير تعيين الموظفين •

 .الموازنة السنوية •

 . بإنشاء المجموعة القانونية العربية وتشكيل اللجان الدائمةالتوصية •

  

  :اللجان الدائمة التي شكلت في المنظمة
 
 .اللجنة االستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية •
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 .اللجنة االستشارية الدائمة للشؤون المالية واإلدارية والقانونية •

  

  



  

  

  

  

 من قبل الرأي والمشورة للمجلس التنفيذيبتقديم التي تقوم اللجان اعتماد وقد تم   

، وتساهم بإعداد البرامج المتوسطة والبعيدة المدى واالستراتيجيات المجلس االعلى للمنظمة

  .الخاصة بتمكين المرأة ألداء دورها المجتمعي الكامل

  

  

  : المجموعة القانونية العربية
  

ات العربية وتقديم المشورة دراسة التشريعب المجموعة القانونية العربية حددت مهام  

 . لتطوير التشريعات التي من شأنها النهوض بالمرأة العربية، وتمكينها في كافة المجاالت

تشكل المجموعة من كبار المستشارين القانونيين في الدول األعضاء في المنظمة على أن تو

إلدارة العامة من يكون لكل دولة ممثل واحد باإلضافة إلى ممثل المجلس التنفيذي، وممثل ا

 2002من البيان الختامي لقمة عّمان ) 8(وذلك إستنادا إلى المادة  . ذوي االختصاص

 وأولويات العمل للمنظمة الصادرة من يةالبحرينفي المملكة وتوصيات منتدى المرأة والقانون 

 .2003) مايو(يار عادي األول المنعقد في عّمان في آالمجلس التنفيذي في اجتماعه غير ال

  

  

  :المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية
  

تشكل المجلس األعلى لمنظمة المرأة من اتفاقية منظمة المرأة العربية ) 8(استنادا الى المادة 

اعتماد السياسات العامة األول أو من ينوب عنهن، ويهدف الى العربية من جميع السيدات 

  .لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها
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   :)2004 /8/3بيروت، (اجتماع المجلس األعلى االول لمنظمة المرأة العربية 

  

  
  رئيسة قمة المرأة العربية أثناء مؤتمر المرأة والنزاعات المسلحةرئيسة قمة المرأة العربية أثناء مؤتمر المرأة والنزاعات المسلحة––جاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة جاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة ((

  ))ان ان ــــ لبن لبن––روت روت ــــبيبي
  ))20042004 آذار  آذار 88((
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اعه األول في فندق فينيسيا في عقد المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية إجتم

، برئاسة  صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة حفظها اهللا 2004 آذار 8بيروت، في 

ضّم هذا  . رئيسة القمة العربية الثانية للمرأة ورئيسة المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية

 ل في الدول األعضاء في المنظمة من صاحبات السمو والفخامة السيدات األوعددااالجتماع 

  .وبحضور رؤساء الوفود باإلنابة عن السيدات األول

  

وتم إقرار المشاريع المقدمة من المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية والتي تشمل   

كما تم مناقشة مساهمات الدول األعضاء  . القوانين واألنظمة واللوائح التي تحكم عمل المنظمة

 المنتديات، وبروتوكوالت وتحديد وتشكيل اللجان الدائمة لمنظمة المرأة العربية، في المنظمة،

، وإنشاء )شؤون المرأةبعالقات المنظمة مع المنظمات العربية والدولية المعنية (التعاون 

  .المجموعة القانونية

  

حديد سياسات المنظمة وأولويات   ت:وكانت اهم مخرجات اجتماع المجلس األعلى  

 بها، ويشمل السياسات العامة للمنظمة ومنهجية العمل بها وأولوياته الهادفة إلى رفع العمل

  . قدرات المرأة العربية، وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وقانونيا

  

 فيه تحيث اعلن، وتال االجتماع مؤتمر صحفي لرئيسة اللجنة التنفيذية في المنظمة  

مناقشة سياسات المنظمة وإقرار أولويات مشاريع : ارها منهاالقرارات والتوصيات التي تم اقر

كذلك، توّصل اإلجتماع إلى  . برامج تعليمية وبرامج محو األمية والتوعية الصحية والقانونية

 التي تتضمن الموارد الممّولة للمنظمة والتخصيصات المعتمدة 2004إقرار مشروع موازنة 

وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنتين إستشاريتين  . هالمواجهة متطلّبات تنفيذ خططها وأهداف

  .دائمتين للسياسات والشؤون الفنية، والمالية واإلدارية والقانونية

  

  

   :برنامج الدراسات المسحية
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برنامج تمهيدية لمشروع في القاهرة ورشات عمل منظمة المرأة العربية عقدت   

 بمشاركة اثنان وخمسون خبيرا 29/11/2004-28وذلك في الفترة من الدراسات المسحية 



بهدف إجراء مسح لبرامج المرأة ) الدول األعضاء في المنظمة( دولة عربية ة عشرمن ثالث

توفير المعلومات االساسية والتعليم واإلعالم والسياسة و ذلك لفي مجاالت الصحة واالقتصاد 

  .ورش وقد شارك األردن في هذه الخطيط العلمي للمنظمة، تلدعم القرار وال

  

  

  :منظمة المرأة العربيةجوائز 

  
  : حددت المنظمة جوائز هي

تعريف المجتمع   :التكنولوجيا من أجل التنميةائزة المرأة العربية في العلوم وج •

لعربيات تشجيع الباحثات اعربيات البارزات في هذا المجال والدولي بالنساء الالعربي و

 . دمة تنمية مجتمعاتهنوالتكنولوجية في خلتسخير أبحاثهن العلمية 

  

 يكتبون لخمسة طالب دراسات عليا مقدمة:  مجال العلوم االجتماعيةفي منح بحثية  •

في موضوع يتعلق بالمرأة العربية وذلك في إطار )  دكتوراه–ماجستير (أطروحاتهم 

 . تخصصات مجال العلوم االجتماعية

  

 دراسات تتناول بالبحث ألفضل  :لعلوم االجتماعيةل منظمة المرأة العربية ةجائز •

صصات المختلفة للعلوم والتحليل أوضاع المرأة العربية وذلك في إطار التخ

إيمانا من منظمة المرأة العربية بأهمية المناقشة العلمية وذلك   .االجتماعية

والموضوعية لمشاكل وقضايا المرأة العربية وسعيا منها نحو غرس وترسيخ ثقافة 

  .ينتكافؤ الفرص بين الجنس

   
 

   :االردنية لقمة المرأة العربيةتشكيل اللجنة التنفيذية 
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 واستنادا إلى – حفظها اهللا –من صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة وجيه تب  

تشكل  "  من البيان الختامي، والتي تنص على أن14المادة ( من بيان عّمان،) 14(المـادة 

  اللجنة التنفيذية للمؤتمر واآلليات الخاصة بالقمة وكما تراه مناسبا،،الثاني للقمةر رئاسة المؤتم



سنتين  الوذلك للتنسيق بين رئاسة القمة ومنظمات المرأة العربية والمنظمات الوطنية خالل

  ) "عليها القادمتين ومن أجل تنفيذ التوصيات وإقامة المنتديات التي يتم االتفاق

  

دف متابعة تنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة العربية تم تشكيل اللجنة التنفيذية به  

-3والتوصيات الصادرة عن مؤتمر قمة المرأة العربية الذي عقد في عّمان في الفترة من 

-2002(، ووضع الرؤية المستقبلية للعمل خالل فترة رئاسة األردن للمؤتمر 4/11/2002

2004.(   

  

  : المنتديات
  

المنتديات الفكرية من  مجموعة عقدت ةة العربية الثانيرأخالل رئاسة االردن لقمة الم  

وزيادة الوعي لدى شعوب العالم  ز المعرفةيالهامة التي تلقي الضوء على قضايا المرأة وتعز

ؤسسات المختلفة في المبين بالثقافة العربية واإلسالمية وقيمها الفاضلة وإيجاد إطار للتواصل 

 .الدول العربية

  

 : دمشق- "وطن وتنمية: إمرأة وتربية" التربيةمنتدى المرأة و .1
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  رئيسة قمة المرأة العربية خالل الفعاليات المقامة على هامش رئيسة قمة المرأة العربية خالل الفعاليات المقامة على هامش ––جاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة جاللة الملكة رانيا العبد اهللا المعظمة ((

  ) ) يوم المرأة العربية في دمشق يوم المرأة العربية في دمشق منتدى المرأة والتربية بمناسبة منتدى المرأة والتربية بمناسبة 

  ))20022002شباط شباط ((  

  

ا قمة المرأة العربية، بعقد سلسلة منتديات حول انسجاما مع االستراتيجية التي أطلقته

القضايا األساسية التي تتعلق بالمرأة، وبناء على توصية من المؤتمر الثاني لقمة المرأة 

المرأة والتربية " المنتدى األول لمؤتمر قمة المرأة الثاني تحت عنوان انعقدالعربية 

السيدة  برعاية 2003 شباط 3 إلى 2من في العاصمة السورية دمشق " والتحديات التنموية

ت جاللة الملكة رانيا العبد اهللا، رئيسة قمة المرأة العربية شاركو . االسدالفاضلة اسماء 

وفود رسمية من إحدى وعشرين من السيدات االول و، الى جانب عدد )األردن(الثانية 

  . مثلين لمنظمات دولية وعربية ومدولة عربية 

  

نتدى مكافحة األمية واستخدام آليات فعالة للحد من تفاقمها، ورفع وكان من أهم أهداف الم

والخطط   كفاءة التعليم والتدريب للمرأة، كما هدف إلى ترسيخ القيم التربوية في السياسات 

  .التعليمية

  

  

 - 16-  
 

 

  



  : بيروت-  "معا للسالم....... معا للعدالة  "نتدى المرأة العربية والنزاعات المسلحةم .2

  

 نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ،ة من المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربيةبناء على توصي

، 2004  آذار9 إلى 7 في بيروت من "المرأة العربية والنزاعات المسلّحة" اللبنانية منتدى

رئيسة قمة المرأة جاللة الملكة رانيا العبداهللا ، بمشاركة السيدة أندره لحود برعاية رئيستها

 رسمية من خمسة عشر دولة عربية وممثلين ووفود السيدات االول و)االردن(ثانية العربية ال

 .لمنظمات دولية وعربية

  

 تفاقيات الدولية التي ترعى حقوقوكان من أهم أهداف المنتدى التذكير بالقوانين واال

المتضررين من نشوب نزاعات مسلحة، ال سيما النساء، كما رمى إلى البحث في سبل تمكين 

   . النزاعات المسلحة  لمرأة من ممارسة حقوقها مع استعراض لواقع حال المرأة العربية تجاه ا
  

 الدولي الشرعية لقانونل اًوفق والتأكيد على أن السالم الشامل ينبغي أن يقوم على الحق والعدل 

، وإلى ينالمشروعة واالرهاب والقتل العشوائي للمدني، وكذلك إلى التمييز بين المقاومة الدولية

 الحكومات دعوةإضافة إلى  .  حول اآلثار المدمرة للنزاعات المسلحةاالجتماعي الوعي رفع

 د برامج لدعم المرأة العربية ذات المجتمع المدني الوطنية والدولية الى اعداومؤسسات

   والعدالةالمواطنة مفاهيم خيترس، ون النزاعات المسلحةمالناشئة  حماية الخاصة والحتياجاتا
 

 باالتفاقيات المتعلقة المعلومات تعميم، وأخيرا إلى والسالم القائم على مبادئ القانون الدولي

على هامش المنتدى والذي نظّمته الهيئة " لقاء الشباب" كما تم عقد   .الخاصة بالمرأة الدولية 

  .انية حول مفهوم العدالة والسالمالوطنية لشؤون المرأة اللبن

  

   : القاهرة- "كنولوجيا المعلوماتالمرأة وت"منتدى  .3
 

 القضايا االساسية التي تتعلق بالمرأة، حولة العربية القمة الثانية للمرأسلسلة منتديات ضمن 

المرأة العربية والعلوم " نظّم المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية منتدى

وزان مبارك لسيدة الفاضلة سا برعاية 2005 آذار 10 إلى 8 في القاهرة من" والتكنولوجيا

مثلين م و دولة عربية20ن كت وفود رسمية مشارو، المجلس القومي لشؤون المرأة رئيسة

 .لمنظمات دولية وعربية
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 اللحاق بركب تمع المعرفة يستطيع اإلسهام في إقامة مجوكان من اهم اهداف المؤتمر 

نمية الفكر العلمي المتطور يب ت ودراسة أسال ومناقشة، منه المتطورة واالستفادةةرفالمع

 وضع المرأة العربية وزيادة مساهمتها في مجال العلوم والتكنولوجيا الذي ال غنى عنهز وتعزي

أهمية العالقة ثالثية  على   وتأكيدا،لتقدم األمم والشعوب في مواجهة تحديات المرحلة القادمة

 وأهمية أن تحتل المرأة العربية يالقتصادوالعلوم والتكنولوجيا، وبين البعد ا انب بين المرأةالج

  . اقتصاد المعرفةيمالئما ف موقعا
  

  :ةالمشاريع المتميزة لقمـة المرأة العربيـة الثانـي
 

 :المشروع اإلعالمي -
  

اهللا وإيمانا منها بدور اإلعالم في خلق وعي  رانيا العبدبمبادرة من صاحبة الجاللة الملكة

فقد تم عقد اجتماع في ) المرأة والرجل والشباب( الحساسة مجتمعي حول العديد من القضايا

 من ا دعت إليه عدد– حفظها اهللا –اهللا برئاسة جاللة الملكة رانيا العبد 2002 أيلول 28

 ، و اإلعالميين العرب من مدراء فضائيات ورؤساء تحرير صحف وقادة رأي إعالمي عربي

مية تعمل على تفعيل دور اإلعالم العربي تم فيه االتفاق على تشكيل هيئة استشارية إعال

  . لخدمة قضايا المرأة العربية في إطار متابعة توصيات مؤتمر قمة المرأة العربية الثاني
  

عضوية عدد من العبداهللا المعظمة رئيسة القمة وهيئة برئاسة جاللة الملكة رانيا التم إنشاء و

  .  تحريرالء اإلعالميين العرب ومدراء الفضائيات العربية ورؤسا
  

واعتبر هذا اللقاء األول من نوعه في العالم العربي الذي هدف الى تفعيل مشاركة المرأة 

شوه دور المرأة العربية في الحياة الصورة النمطية التي تالعربية في التنمية الشاملة، وتغيير 

  .العامة
  

وإعداد ضايا المرأة، صادقت الهيئة على تطوير حملة إعالمية تسعى إلى زيادة الوعي حول ق

باإلضافة إلى رفع مستوى فقرات إعالمية قصيرة تطرح قضايا تساهم في خلق وعي مجتمعي 

  .الحوار في المنطقة من خالل المحطات والشبكات الفضائية والصحف االقليمية
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لوصول إلى المجتمعات، واشارت إلى أنه ورغم ما على قدرة اإلعالم في اجاللتها و أكدت 

سائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية من إنجازات على صعيد طرح قضايا حققته و

 التي تعمل على دمج المرأة في البرامج  ال يزال مفتوحا لمزيد من التغطيةالمرأة اال أن المجال

 ال يتم حتىفراد برامج مخصصة للمرأة ية واالقتصادية وغيرها، وليس فقط من خالل إالسياس

  .لى أنها فئة مجتمعية منفصلة بل يجب دمجها في كافة المجاالتالنظر للمرأة ع

  

اهللا أنه قد آن األوان لتغيير نمط التفكير السلبي السائد لدى جاللة الملكة رانيا العبدأضافت و

المجتمعات نحو المرأة العربية، مشيرة إلى أن عدم مشاركة المرأة في التنمية يؤثر على جميع 

ن اإلعالم يلعب دورا كبيرا في تبني تلك المواضيع بطريقة جيدة، مناحي الحياة، موضحة أ

  .وأن على اإلعالميين دورا في تغيير نمط التفكير من خالل اتباع أساليب جديدة

  

وأكدت جاللتها على دور اإلعالم في خلق وعي مجتمعي حول العديد من القضايا الحساسة 

  .تح نقاش موسع تشارك فيه جميع األطرافلتهيئة الرأي العام الشعبي حول هذه القضايا وف

كما أكدت على ضرورة النظر إلى الخطاب اإلعالمي الذي يركز على جيل الشباب من ناحية 

  .وعلى مخاطبة الرجل والمرأة والمجتمع وليس التوجه إلى فئة دون غيرها

  

ها عالقة وأضافت أن أهم عامل في بناء المجتمع هو األسرة وعندما يطرح اإلعالم قضايا ل

باألسرة مثل حماية األطفال من اإلساءة وجرائم الشرف وغيرها بطريقة مباشرة نجد أن جميع 

المؤسسات الحكومية والخاصة تتفاعل مع هذه القضايا وتعمل على تصويب األوضاع بما 

  .ينعكس على المجتمع إيجابيا

 
ا استعدادهم للمساهمة في تغيير  وأكدو،رة جاللة الملكة رانيا العبداهللان بمبادوأشاد اإلعالميو

الصورة النمطية عن المرأة العربية من خالل وسائل اإلعالم لتعزيز مكانتها في األسرة 

والمجتمع لتساهم في مسيرة التنمية بكافة صورها بعد أن أثبتت جدارتها في كافة المواقع، 

نحو األفضل من خالل  واقع المرأة ية أن يكون لدى القيادات إرادة لتغييرمؤكدين على أهم

  .تثقيف المجتمعات بأهمية المرأة كشريك حقيقي في البناء إلى جانب الرجل

  

 - 19-  
 

 

إنتاج رسائل توعوية حول تمخضت عن توصيات ب من االجتماعات اعددوعقد االعالميون 

إطالق عدد من و  . والعنف ضد المرأة للمرأةالمرأة والتعليم، المشاركة السياسية واالقتصادية



األول في وتنفيذها هذه التوصيات اطالق تم قد  و .المتعلقة بدور المرأة في المجتمعج البرام

  .يوم المرأة العربيةاالحتفال بصادف  والذي 2004 من شباط

    

للهيئة  اجتماعا 2004 في الثالث من آذار – حفظها اهللا –اهللا ترأست جاللة الملكة رانيا العبد

د على أهمية التعاون المستمر للتأكد من استدامة يكأالتحيث تم  ة اإلعالمياالستشارية

 المشروع اإلعالمي في األردن، برئاسة جاللة استمرار عملالمشروع، مؤكدين على أهمية 

  .قمة المرأة العربيةاالردن لرئاسة فترة الملكة رانيا حتى بعد انتهاء 

  

  :، كالتاليالحملةلبثها خالل المقاطع اإلعالمية التي تم إنتاجها   كما تم اعتماد 

  

 ستة مرات يوميا، وتسعون  بمعدلبث مقاطع إعالمية مدتها ثالثون ثانية،: التلفاز -

 .دقيقة شهريا، لمدة عام

االعالن إما شهريا أو كل نشر ل، صفحتين من كل صحيفةتخصيص : الصحف -

  . باإلضافة إلى طباعة إعالنات الحملة اإلعالمية .أسبوعين

 .توافق مع محاور الحملة اإلعالمية تSpotsيتم بث : الراديو -

  

، L.B.Cمحطة   :تم بث الفقرات اإلعالمية على المحطات التلفزيونية التاليةوقد   

ومن خالل .  ARTالعربية، تلفزيون أبو ظبي ووفضائية ، MBCومحطة تلفزيون المستقبل، 

  . محطة عربية حكومية21اتحاد اإلذاعات العربية تم بث الفقرات على 

  

 مرات في اليوم على 6-3تم بث الفواصل اإلعالمية التلفزيونية ما بين : البثحجم   

  .معظم الشبكات التلفزيونية المشاركة

  

 مليون مشاهد 90استطاعت الحملة اإلعالمية الوصول إلى حوالي : االنتشار اإلقليمي  

  .في العالم العربي
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بعدد من قادة  مدار يومين علىالعبداهللا  التقت جاللة الملكة رانيا 2003في أيلول   

وأكد االجتماع على وحضر جاللة الملك عبداهللا الثاني جزءا من تلك اللقاءات ،  االعالميالفكر

تم و .  في العالم العربيأهمية التركيز على بعض القضايا الحيوية التي تؤثر على النساء

والمشاركة السياسية  القضايا التي تؤثر على تنمية المرأة، خاصة التعليم حول عرض ملخص



 على هذه القضايا باإلضافة زالتركيعلى  ثم حث األعضاء  .واالقتصادية والعنف ضد المرأة

  . إلى التوقف عند بعض قصص النجاح لتغيير النظرة حول النساء العربيات

  

  

  
  صحابي الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين و الملكة رانيا العبد اهللا المعظمين صحابي الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين و الملكة رانيا العبد اهللا المعظمين ((

  ))ناء اإلجتماع مع اإلعالميينناء اإلجتماع مع اإلعالميينأثأث
  ))20020033  أيلولأيلول  2929--2828((    

  

  

 لقادة الفكر ورؤساء محطات التلفزة 2004كما تم عقد اجتماع في الثالث من آذار   

  .العربية وعدد من الصحفيين لمناقشة سبل استمرارية واستدامة المشروع

  

  ":الحملة اإلعالمية للنهوض بالمرأة العربية"إطالق 
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الحملة اإلعالمية "اهللا المعظمة تم إطالق  جاللة الملكة رانيا العبدن كريمة مرعايةب  

الثالث من في كإحدى توصيات المجلس االستشاري الهامة في عّمان " للنهوض بالمرأة العربية

 خالل حفل افتتاح حضره أعضاء اللجنة التنفيذية لقمة المرأة العربية باإلضافة إلى 2004آذار 

وتم إعطاء األولوية ألربعة مواضيع رئيسة يتم  .  في الوطن العربيشخصيات إعالمية بارزة



النهوض بدور المرأة العربية في :  التطرق إليها خالل الموجة أو المرحلة األولى للحملة هي

  .المجتمع، وتعليم المرأة، ومشاركة المرأة اقتصاديا، ووقف العنف ضد المرأة

  

  : لنتشارك من أجل مستقبل أفضل
  

أوضحت  جزء من عملية التحديث والتطوير، المرأةبأن اهللا من جاللة الملكة رانيا العبدايمانا 

مجتمع مدني معاصر يقوم على احترام مبدأ يوجد ال "أنه جاللتها خالل حفل اطالق الحملة 

 ال تطور في مكانة العرب السياسية ن احترام وتكريس لدور المرأة والعدالة وتكافؤ الفرص دو

ة والعلمية والثقافية دون إعطائها عناصر التمكين واالنتاجية وال تجسير لفجوات واالقتصادي

  ".العصر المعرفية واالجتماعية دون االستفادة من إبداعات المرأة ومبادراتها

  

أنتم رواد اإلعالم العربي تتحملون مسؤولية "ر من االعالميين والصحفيين وضوخاطبت الح

يد في عالمنا المتغير تكرس مكانة المرأة العربية في صنع ترجمة هذه الحملة إلى واقع جد

 إنتاجيته ونمائه  ..المستقبل العربي وتحترم قدسية دورها في أداء الواجب نحو الوطن

  ".وتطوره

  

أهم ما يميز هذه الحملة أنها جاءت نتيجة محصلة من الجهود المهنية واإلبداعية لإلعالم 

ئدا لقدرة أصحاب القرار في المؤسسات اإلعالمية على العربي، كما أنها تمثل نموذجا را

 و. ة االجتماعية والثقافية منهاالتصدي للقضايا التي تمس الحياة العربية بكل أبعادها وخاص

أهم ما يميزها أيضا استفادتها من الدراسات العديدة حول شؤون المرأة والتي أظهرت تدني 

ياسية واالجتماعية إضافة إلى ضعف البرامج الهادفة مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية والس

إلى تمكين المرأة باعتبارها شريكا في عملية البناء والتقدم مما يحدث خلال في عملية التنمية 

  .البشرية ويقصي عنصرا أساسيا من عناصر هذه المعادلة المتوازنة
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م التطرق إليها خالل المرحلة أقرت الهيئة االستشارية إعطاء األولوية ألربع مواضيع رئيسة يت

األولى للحملة، وهي االنتاجية في المجتمع، والتعليم، والمشاركة االقتصادية، والعنف ضد 

إلى كما التزمت الصحف العربية بتوفير أجزاء لإلعالن عن الحملة مجانا، إضافة  . المرأة

جميع المجاالت كما  ضمن البرامج الحوارية المختلفة في زيادة أعداد السيدات المشاركات

وقد استطاعت الحملة اإلعالمية إلقاء الضوء على  . ازدادت البرامج الخاصة بقضايا المرأة

  . زيادة الوعيبهدف قضايا المرأة بسلبياتها وإيجابياتها



  :المشروع اإلعالميتفاصيل 
  

توجيه  "  والتي تنص على) 7(استنادا لما جاء في إعالن عّمان والبيان الختامي توصية رقم 

االهتمام لدى المؤسسات الرسمية والخاصة واألهلية لتصحيح الصورة اإلعالمية عن المرأة 

العربية، ووضع السياسات والبرامج اإلعالمية والثقافية والعلمية التي من شأنها أن تصحح 

الصورة المشوهة التي تحاول بعض الدوائر اإلعالمية غير الصديقة للعرب أن تستغلها بشكل 

   . ادمض

  

كما يؤكد المؤتمر على أن تصحيح هذه الصورة في داخل المجتمع العربي هو جزء ال يتجزأ 

 وكذلك ما جاء في بيان أبو ظبي الختامي للمنتدى الرابع  ".من ثقافة النهوض بالمجتمع بأكمله

والذي أكد على الدعوة إلى وضع " المرأة واإلعالم"للمؤتمر األول لقمة المرأة العربية 

جيه من جاللة الملكة رانيا قامت اللجنة التنفيذية األردنية بتو . ستراتيجية إعالمية عربيةا

المبادرة اإلعالمية العربية لتعزيز ( بوضع خطة لمشروع إعالمي - حفظها اهللا–اهللا العبد

يهدف إلى إثارة النقاش والحوار اإليجابي بهدف تحقيق الفهم وزيادة الوعي ، ) وضع المرأة

 إلى طرح المواضيع السلبية بهدف رفع مستوى الوعي حولها والجوانب اإليجابية إضافة

لتعزيزها وترسيخها، وإبراز قدرة المرأة على زيادة دخل أسرتها ومساهمتها في زيادة الدخل 

المحلي لبلدها، إضافة إلى تسليط الضوء على قدرة النساء في إحداث التغيير كجماعة، بهدف 

الرأي وجذب اهتمام أصحاب القرار إلى أهميتهن، وتوسيع دائرة النقاش تمكينهن من إبداء 

حول الظروف الصعبة التي تحيط بها أثناء الحروب والمجاعات والصراعات اإلقليمية 

ن وقادة الرأي والفكر ت والسياسيين والكتاب والبرلمانييوالدولية بإشراك األفراد والجماعا

ورة اتخاذ خطوات إجرائية إلحداث تغيير في بعض والخبراء بهدف حث الحكومات على ضر

  .التشريعات القائمة التي تحرم النساء من حقوقهن القانونية والسياسية واالجتماعية

  

  ":فلنتحدث عن المرأة العربية"إصدار الكتيب اإلرشادي 
 

لى أهم يعتبر مدخال إالذي ، "فلنتحدث عن المرأة العربية: "تم إصدار الكتّيب اإلرشادي بعنوان

القضايا الملحة المتعلقة بالمرأة في الوطن العربي بما في ذلك إحصاءات وأرقام ذات فائدة 

 ويحوي الكتيب أسماء نساء رائدات ،للصحفيين والكتاب واإلعالميين إلثارتها مع الرأي العام

  .في مجاالت معينة، وأسماء متخصصين في قضايا النوع االجتماعي والقانون وغير ذلك
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 الكتّيب قاعدة بناء عالقات أوسع وأشمل بين المرأة العربية من جهة والهيئات اإلعالمية شكل

والقنوات الفضائية من جهة أخرى، وتعمل على دعم وتعزيز لمشاركة المرأة في الحوارات 

واللقاءات المتخصصة على المستوى الوطني والعالمي، وإبراز دورها وقدراتها في مجاالت 

ة، وكذلك لتوعية المجتمع العربي بمكانة المرأة وأهمية تفعيل مشاركتها الكاملة العلوم المختلف

  .اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعلى كافة المستويات والصعد
 

  :ةي محاور رئيسةثالث تضمن الكتيب

  .حقائق وأرقام حول وضع المرأة في العالم العربي .1

عربية المختلفة فيما يتعلق بتعديل أهم ما تحقق من إنجازات خالل العقد في البلدان ال .2

 .بعض القوانين التي تتعلق بمكانة المرأة

قائمة بأسماء وأرقام هواتف وعناوين قيادات نسوية في مجاالت مختلفة كالسياسة  .3

 .واالقتصاد والتعليم واإلعالم وغير ذلك لتمكين الصحفيين من اإلتصال بهن
  

  :مشروع حوار الثقافات
  

لبرلمانيات األوروبيات عدد من ادعوة بية لمؤتمر قمة المرأة العربية قامت اللجنة التنفيذ

 22وسيدات عربيات لحضور اللقاء األول لحوار الثقافات والذي عقد يوم األربعاء الموافق 

اهللا ضمن فعاليات مؤتمر القمة الثاني يا العبدرعاية جاللة الملكة ران ب2003ول تشرين األ

 بعد اجتماع البرلمانيات األوروبيات والشرق أوسطيات الذي عقد للمرأة العربية، والذي جاء

  . في اليومين السابقين للحوار
  

 جاللة الملكة هاتوالتي ترأس) 2004-2002(يعتبر اللقاء أحد أنشطة قمة المرأة العربية الثانية 

ها اهللا والتي حرصت على رعاية الحوار وحضور جلسة االفتتاح تأكيدا الهتمامرانيا العبد

م لتحقيق التقارب الفكري فات األخرى وإرساء أسس حوار مستدابضرورة التواصل مع الثقا

والعملي من أجل النهوض بأوضاع النساء وتمكينهن في مجتمعاتهن وزيادة مشاركتهن في 

  .  أهداف منظمة المرأة العربية التي انبثقت عن قمة المرأةالقرار وهو ما يمثل أيضا أحدصنع 

    

 - 24-  
 

 

اإلسالمية والقيم / في العالم من تداخل وعولمة على كافة الصعد بين القيم العربية ما يجري 

الغربية يطغى على األحداث ومجريات الحوار العالمي في يومنا هذا، لذا ال بد من بدء 

ا كان للمرأة دورها الرئيس في تعزيز ولّم . حوارات وتفاعالت بين الثقافات المختلفة

 المواضيع من منظور إيجابي فقد قامت اللجنة التنفيذية األردنية لقمة الحوارات ومناقشة هذه



  بالتحضير لمشروع - حفظها اهللا –اهللا جيه من جاللة الملكة رانيا العبدالمرأة العربية بتو

بهدف تعزيز دور المرأة العربية في " المرأة والتنمية المستدامة"حوار الثقافات تحت عنوان 

العالم بالثقافة العربية واإلسالمية وقيمها الفاضلة وإيجاد إطار نشر الوعي لدى شعوب 

كما يهدف إلى تعزيز حوار الثقافات بين الشرق  . للتواصل بين النساء العربيات ونساء العالم

والغرب ودعم السالم وإبراز صورة اإلنسان العربي لتحقيق مستقبل أفضل للمرأة والمجتمع 

  . عالم يسوده الحب والسالممن خالل التنمية الشاملة في 
  

تمثل الهدف الرئيس لعقد اللقاء في العمل من أجل تبادل اآلراء وإبرازالتجارب المشتركة عبر 

ثقافات مختلفة في العالم العربي وأوروبا حول القضايا والتحديات المتعلقة بمشاركة النساء في 

متد ليشمل مجتمعات غربية حوار متواصل قد يومؤسسات المجتمع المدني تمهيدا لالتنمية 

  .وشرقية أخرى في العالم
    

وقد أبرزت مناقشات المشاركات بصورة رئيسة المشاكل والتحديات التي تواجهها المرأة 

العربية في مجتمعها والتي تعوق مشاركتها الفعالة في التنمية وفي مؤسسات المجتمع المدني 

معوقات أو التخفيف من أثرها، كما بدا أن ثم مقترحات حول الوسائل الكفيلة بإزالة هذه ال

المرأة األوروبية واجهت مصاعب مماثلة إلى حد ما في سعيها المتواصل للحصول على 

وقد تضمنت مداخالت المشاركات العربيات واألوروبيات الحديث عن  . حقوقها في المجتمع

  .يز مكانة المرأة جهود وتجارب في مجتمعاتهن أدت لتحقيق الكثير من اإلنجازات نحو تعز
  

شاركت في أعمال اللقاء سيدات من الدول العربية وعدد من الدول األوروبية من بينهن 

عضوات في برلمانات دولهن وسيدات أعمال وقياديات وناشطات في العمل االجتماعي 

  . والسياسي وشؤون المرأة وحقوق اإلنسان
  

المتحدة السابقة لحقوق اإلنسان  وقد ألقت كل من السيدة ماري روبنسون مفوضة األمم 

الدكتورة و، نيويورك ومقرها فيمبادرة العولمة األخالقية : رئيسة منظمة إحراز الحقوقو

ميرفت تالوي األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  .كلمة رئيسة في جلسة االفتتاح) اإسكو(
  

  :تي العمل على الموضوعين التاليينوقد تركز النقاش في جلس

  .دور التراث والقيم الثقافية في دعم مشاركة المرأة في التنمية المستدامة -
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  .دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مشاركة المرأة في التنمية المستدامة -
  



  ):الموقع اإللكتروني للمنظمة(مشروع تكنولوجيا المعلومات 
  

احبة الجاللة  صوتفضلتيع الرائدة لمنظمة المرأة العربية يعتبر هذا المشروع من المشار

التواصل تفعيل بهدف  االلكتروني لمنظمة المرأة العربيةهذا الموقع انشاء اهللا بالملكة رانيا العبد

النسائي على الشبكة اإللكترونية مع إضاءات إخبارية مهمة للقمة والمنظمة، ويشمل اإلنجازات 

كما سيعمل على تبادل  . رئاسة القمة وأعمال منظمة المرأة العربيةالتي سيتم تحقيقها خالل 

  . الخبرات المعرفية بين النساء في مختلف القضايا الحيوية
   

  :مشروع تقرير اإلنجازات من القمة العربية الثانية إلى القمة العربية الثالثة
   

لتي تحققت من القمة الثانية قامت اللجنة التنفيذية االردنية باصدار تقرير يتضمن االنجازات ا

يتضمن جزأين يتناول األول أهم إنجازات قمة المرأة العربية الثانية وحتى القمة العربية الثالثة 

اهللا المعظمة في تشرين الثاني احبة الجاللة الملكة رانيا العبدمنذ انتقالها إلى األردن برئاسة ص

تهدف إلى النهوض بالمرأة العربية واعتماد والتي ) رئيسة قمة المرأة العربية الثانية (2002

استراتيجيات وآليات تنظم دور المرأة في تطوير المجتمع مع التأكيد على التعليم والتدريب 

والتأهيل والتوعية وعلى محاور أكثر إلحاحا وأولوية في المجتمع العربي عامة والمرأة 

وظيفها بالمشاركة السياسية بخاصة، وجاءت محاور المؤتمر إلعداد القدرات البشرية وت

  .واالقتصادية وتحريرها بتعزيز نظم الحكم الصالحة
  

ويوثق هذا التقرير الفعاليات التي أنجزتها القمة الثانية للمرأة العربية إسهاما منها في تعزيز 

. دور المرأة العربية في التنمية ودعم مسيرتها عن طريق النهوض والتمتع بحقوقها كاملة

اهللا المعظمة بتشكيل لجنة تنفيذية أردنية لبلورة مشاريع عبداللة الملكة رانيا الحيث قامت ج

  .وبرامج ومبادرات القمة العربية الثانية
  

ويهدف الجزء الثاني إلى إبراز قضايا المرأة العربية والمبادرات التي استخدمت لتحقيق الهدف 

في تنفيذ المبادرات ومن ثم أهم من هذه القضايا، والمؤسسات التي كان لها الدور األكبر 

 كل دولة في تحقيق النجاحات تاإلنجازات التي تحققت في كل قضية، والتحديات التي واجه

  .ضمن المحاور السبعة في استراتيجية النهوض بالمرأة العربية
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