
2019تقرير تنمية المرأة العربية 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 

:  البلدان العربية

واالعالمدور المجتمع المدني 

عرض التقرير واألنشطة المرتبطة به



هذا العرض عن تقرير 

تنمية المرأة العربية 

2019

وبعض األنشطة

المرتبطة بهما

ي وعن الدليل التطبيق

المستند اليه



.ةعلى إصدار تقارير تنمية المرأة العربية بصفة دوري« كوثر»دأب مركز -

لعربية واقع المرأة ايواجههاتعكس مواضيع التقارير التحديات المختلفة التي -

.وطموحها وعزمها على التغيير نحو األفضل

المشاركة : العولمة والنوع االجتماعي : تقرير تنمية المرأة العربية األول 

االقتصادية للمرأة

واآلفاقالواقع : الفتاة العربية المراهقة : الثانيالتقرير 

ة بين تحليلية للبحوث الصادردراسة: المرأة العربية واإلعالم : التقرير الثالث 

1995-2005

القرارالمرأة العربية والمشاركة في صنع واتخاذ : التقرير الرابع 

المرأة العربية والتشريعات : الخامس التقرير 

المحليفي اإلعالم 2030المرأة العربية وخطة التنمية : التقرير السادس 

دور المجتمع : 2030المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية : السابع التقرير 

واإلعالمالمدني 

ير سلسلة تقار

تنمية المرأة 

:العربية



الفكرة 

ا وتطوره

-1

بينالمساواةمنظورمن2030اجندةعنتقريراعدادقرار:البداية1.

حليالتويقدمونقديا،مجددا،يكونواالعالم؛المدنيالمجتمعودورالجنسين،

.العمليةالممارسةفيمفيدةومقترحات

خاصكلبشموجهتطبيقيدليلاعدادفكرةبرزتالتقرير،انجازاقترابمع.2

اجلنمخارجية،مساعدةدوناستخدامهيمكنهمالمدنيينوالفاعلينالجمعياتالى

.ومبادراتهمانشطتهموتقييمتصميمفي2030اجندةواستخدامفهم

ةدورهواولنشاطفيعمليااختبارهماجرىوالدليل،التقريرصدورمع.3

المدربينعلىالمادةوزعتحيث،2019عامالبيضاءالدارفيمدربينتدريب

ملالعتمكما.اعدادهممنتدريبيةمحاضراتيعدوااناليهموطلبالمشاركين

جندةامنمشتقةمحددةمواضيعفيمناصرةلحمالتمشاريعتحضيرعلىمعهم
2030.

الدليلفيالقوةنقاطوظهرتواضحا،نجاحاالتدريبيةالدورةحققتوقد

.بفعاليةاستخدامهوإمكانية



الفكرة 

وتطورها 

-2

التقرير،والدليلعلىاإلنمائيالمتحدةاألمملبرنامجاإلقليميالمكتباطلع4.

بادركلذل.عالميااالبرازتستحقعربيةنجاحوقصةجديدةمادةفيهووجد

للغةاالىوالدليلالتقريرترجمةوعرضبكوثر،االتصالالىالمكتب

ليزيةاإلنكوالنسخةانتهت،الترجمة.نشرهفيالمساهمةاجلمناإلنكليزية

.للنشرلإلعداداألخيرةالمراحلفي

نقطةكالدليلللتنميةالحكوميةغيرالعربيةالمنظماتشبكةاستخدمت5.

طرفوهي،هاواهداف2030جندةأعنموسعةتدريبيةمادةعدادإلانطالق

تصدرسوفالجديدةالتدريبيةوالمادةاعداده،فيلكوثرأيضاوداعمشريك

بعضواستخدامالدليل،الىواضحةإشاراتوفيها،2021عامخالل

.فيهالواردةالميدانيةالمبادراتمنوأمثلةمضامينه

مركزنااالبعد،حلتقدكوروناجائحةتكنلموالدليل،التقريرانجازعند6.

مراجعتهاوآفاق،2030بأجندةوربطهابها،تتعلقبأنشطةقامكوثر

.ومضمونهالتقريرمنهجمنانطالقاذلك،ضوءفيوتطويرها



3-الفكرة وتطورها

لتعلملمادةالىوحولهوالدليل،التقريرمضامينمنقسماطوركوثر،مركز7.
ويستثمرهاالنتعلى2021ينايرشهرمنذمتوفّرةااللكتروني،الذاتي
.بمحاورهاوالمهتمينالدارسينعديد

متعددةواستخداماتكيدأصدىلهايكونسوفوالدليل،الغنية،التقريرمادة8.
يبادراننيمكالتياوقبلنا،منلهاالمخططالتدريبية،األنشطةمنكثيرفي

مركزعمالتواصلعنبمعزلوذلكوالدليل؛التقريرعلىيطلعمنكلاليها
.كوثر

قكفريباستمراريعملواخراجا،مضموناالتقرير،اعدالذيالعملفريق9.
والدليلالتقريرمنجعلممااستخدامات،أليومواكبوفريقتدريبي

.استخدامهايتوسعمابمقدارومتطورةحيةنصوصاالتطبيقي،



المستعملون 

للمنصة 

التدريبية 

خالل شهر 

2021يناير 

191: 2021يناير –عدد المسجلين في المنصة 

بلدا عربيا أكملوا التدّرب على الوحدات الثمانية وتحصلوا على 11من ( ة)متدربا 47

شهادات

أكملوا التدّربالذين  المسجلون الوحدات التدريبية

80 113 1الوحدة   

69 89 2الوحدة   

63 74 3الوحدة   

52 67 4الوحدة   

43 75 5الوحدة   

51 55 6الوحدة   

42 58 7الوحدة   

45 60 8الوحدة   

https://e-learning.cawtar.org
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تصميم التقرير

المقدمات والمنهجية

6-

الثقافة 
واالعالم 
وأجندة 
2030

5-

عن 
الالمركزية 

والتنمية 
واإلعالم 
المحليين 

4-

أجندة 
2030
:  والمرأة

تجارب 
ميدانية 
للمجتمع 
المدني 

3-

المرأة في 
سياقات 
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والربيع 
العربي 

والحروب 

2-

المساواة 
بين الجنسين 
محور اجندة 

2030
والمسار 
التنموي

1-

تحديات 
التنمية 

المستدامة 
في المنطقة 

العربية 



المقدمات  المنهجية

خمسةمنالمكونللتنميةالمعتمدالمفهومياإلطارو2030أجندةينبالتقريرربط1.

،2030أجندفيالواردةالرئيسيةالخمسللمجاالتمقابلةأبعاد

تكييفووالتحليلالتفكيرعمليةفيوبلداننامجتمعاتناواقعمناالنطالقأهمية2.

.العالميةاألجندة

2030المجاالت بحسب ديباجة اجندة 

االزدهار

الكوكب

السلم

الشراكة

الناس

مكونات مفهوم واستراتيجيات التنمية 

البعد 

اإلقتصادي

البعد  
البيئي

البعد 
السياسي

البعد 
الثقافي

البعد  
اإلجتماعي











المرأة في : 3الفصل 

السلم الحرب

تحاالتواجهالتيالبلدانألوضاعالفصلعرض1.

ذلكوأثروضعهاعنوأمثلةالعنفمنمتطرفة

قالعراإلىفلسطينمنوالنساء،المجتمععلى

.الخ...واليمنوسوريا

عنموسعةحالةدراسةأيضاالقسمهذاتضمن2.

باباألسحللتغزةفيللمرأةالسياسيةالمشاركة

اللاالحتمنبدءاالمشاركة،منتحدالتيالمتداخلة

ريركيةالبطوالثقافةالسياسياالنقسامإلىوصوال

خصوصيتها،منالرغمعلىوهي.الذكورية–

المشتركةالمتداخلةالعوامللهذهنموذجاتشكل

يشتعالتيالسيماالعربية،المجتمعاتكلبين

.معممةداخليةنزاعاتأوحربحاالت

التنمية والسلم1.

2030وأجندة 

المرأة مساهمة في 2.

:  بناء السالم أيضا

اآلليات األممية















المقاربة 
1-المنهجيّة 

ريةالبشالتنميةلمفهوممطّوراإطاراالدليليعتمد

يالسياسالبعدينبإضافةأبعاد5منُمكّونالمستدامة

.البيئيةوواالقتصاديةاالجتماعيةاألبعادإلىوالثقافي

اردةالوالكبرىالخمسةللمجاالتالمقابلةاألبعادوهي

.األجندةديباجةفي

ةاألجندأقسامتجزئةعدمعلىأيضاالدليليشّدد

األهداف)التنميةخطةاإلعالن،الديباجة،:األربعة

.ابعةوالمتواالستعراضالتنفيذ،ووسائل(ومقاصدها

دوالمقاصاألهدافترابطعلىأيضاالدليليشّدد

.معهاوالقطاعيالمجّزأالتعاملإجازةوعدموتكاملها














