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املنظمات  وقدرات  ونطاق  حجم  يف  مذهاًل  تو�سعًا  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  لقد 
وال�سخ�سيات  املنظمات  لهذه  واأ�سبح  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الن�سائية  وال�سخ�سيات 
التنمية، وت�سميم مبادرات خالقة ت�ساهم بفاعلية يف  دور بارز يف امل�ساهمة يف جهود 
تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب مع جهود املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة. كما 
اأ�سبحت املنظمات الن�سائية اأي�سًا جهات مهمة لتقدمي اخلدمات املجتمعية وتنفيذ برامج 
التنمية الأخرى كمكّمل للعمل احلكومي. وجاء »موؤمتر املراأة الرابع للم�سوؤولية املجتمعية 
يف الدول العربية يف دورته الرابعة« والذي ا�ست�سافته دولة الكويت، وبتنظيم من مركز 
املراأة للم�سوؤولية املجتمعية التابع لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، لي�سلط ال�سوء 
على مو�سوع »املراأة العربية يف املنظمات الدولية بني املكانة والتمكني«، وليوؤكد اأن هذا 
التمكني  لتحقيق  نوعية  مبادرات  لت�سميم  احرتافية  اأدوات  اعتماد  ع�سر  هو  الع�سر، 
وا�ستجابة  ذلك  ولتحقيق  الدولية.  املنظمات  يف  للعمل  لتاأهيلها  العربية  للمراأة  املهني 
لإحدى تو�سيات املوؤمتر، مت تاأ�سي�س »الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف 
باعتبار  العربية،  املنطقة  الن�سائية يف  للقيادات  توجيهه  والذي مت  الدولية«  املنظمات 

القيادات الن�سائية هن �ساحبات املبادرات يف توجيه جمتمعاتهن نحو اعتماد منهجيات 
مهنية وعلمية يف اإدارة تلك املوارد املتعددة التي متتلكها املجتمعات لتعمل على تنميتها. 
ولقد حر�سنا يف هذا الربنامج اأن نتيح الفر�سة ل�ساحبات العطاء من الن�ساء العربيات، 
ممن لهن متيز جمتمعي يف عطائهن لدعمهن لتحقيق التمكني املهني للمراأة والو�سول 
اأو  اقت�سادية  املنظمات  هذه  كانت  �سواء  الدولية،  املنظمات  يف  والعمل  لالنخراط  بها 
تعليمية اأو جمتمعية اأو اعالمية اأو �سحية اأو نحو ذلك، فكان هذا الربنامج فر�سة عظيمة 
لنقول للمراأة العربية وب�سوت واحد »اأن جهودكن حمل تقدير جمتمعي ودويل كبريين«، 
وقد اآن الآوان لبراز قدرات املراأة العربية ومتيزها امل�سوؤول نحو امل�ساهمة احلقيقية يف 
التعامل وال�ستجابة مع الحتياجات العاملية ، والعمل من خالل املنظمات الدولية الفاعلة 

لثبات الدور املهني اجلاد للمراأة العربية يف جميع املحافل واملنا�سبات.
»الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية«  اإننا يف  وختاما، 
الإقليمية  ال�سبكة  ع�سو  املجتمعية  للم�سوؤولية  املراأة  مركز  باإ�سراف  يقام  الذي 
للم�سوؤولية الجتماعية نعمل على جت�سري الفجوات بني اخلربات الدولية وبني املنظمات 
وال�سخ�سيات الن�سائية امل�ستهدفة عرب اإيجاد مظلة علمية ومهنية جتتمع فيها الن�ساء 
من ذوات الخت�سا�س والهتمام امل�سرتك للعمل �سويا نحو تنمية فاعلة ملجتمعاتنا. 
�سائلني اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون هذا الربنامج الأممي هو اجل�سر الذي نعرب من 
يف  العمل  جمال  يف  الحرتافية  عامل  اإلى  ومنظمات  اأفرادا  بالن�ساءالعربيات  خالله 

املنظمات الدولية بقطاعاتها املتعددة. 

ولنـــا

كلمـة

الربنامج األممي لتمكني املرأة العربية 

للعمل يف املنظامت الدولية
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أواًل: الـماهيــــة  
• البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية: مبادرة غري هادفة للربح، تبنتها 
املراأة  وتاأهيل  اإعداد  لدعم  الدولية  املنظمات  مع عدد من  بال�سراكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة 

العربية للم�ساركة الفاعلة يف املحافل واملنظمات الأممية.

• البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية: برنامج معني بتقدمي الدعم املهني 
والفني للمراأة العربية  يف الدول العربية وال�سالمية عرب خدمة ال�ست�سارات املتخ�س�سة التي يقدمها خرباء 
وخبريات ممن لهم معرفة وثيقة باأعمال املنظمات الأممية، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية يف جمالت اأعمال 
املنظمات الدولية، وتنفيذ درا�سات معمقة، اإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف ت�سميم مبادرات وم�سروعات تلبي احلاجات 
املجتمعية باأدوات واآليات علمية وبال�سراكة مع العديد من املنظمات الدولية، تتبعها درا�سات لقيا�س اأثر هذه 

املبادرات امل�سروعات.

• البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية: ي�سرف على اإدارته قيادات ن�سائية 
اإدارية، وخبريات يف جمالت عمل املنظمات الدولية.

• البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية: يهدف اإلى ايجاد من�سة للتوا�سل 
بني املراأة العربية واملنظمات الدولية لتعزيز م�ساركتها واإحداث اثر مهني رفيع.

• البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية: هو اإطار مهني لتحقيق �سراكات مع 
املنظمات الدولية والوكالت املتخ�س�سة يف جمالت عمل املراأة. 
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• حتفيز ودعم م�ساركة املراأة العربية يف املحافل واملنظمات الدولية بهدف ماأ�س�سة اأن�سطتها وخدماتها ومبادراتها 
وم�سروعاتها املجتمعية وفق مرجعيات واأطر مهنية عاملية.

• التعرف على اأف�سل املمار�سات يف جمال م�ساركة املراأة يف املحافل واملنظمات الدولية، وذلك لتعزيز قدرات املراأة 
العربية وزيادة فاعلية جهودها املجتمعية والعامة.

باأف�سل  والتعريف  الدولية  واملنظمات  باملحافل  عملهن  جمال  يف  املتميزات  العربيات  الن�ساء  وتكرمي  ر�سد   •
ممار�ساتهن املهنية.

• اإ�سدار التقارير املعنية باإجنازات املراأة العربية يف املحافل واملنظمات الدولية.

• اطالق برنامج بناء قدرات املراأة العربية لتمكينها من العمل يف املنظمات الأممية.

• ال�سراكة مع اجلهات الر�سمية واملجتمعية واخلا�سة يف الدول العربية وال�سالمية، وكذلك مع اجلهات الدولية 
والتعاون معها لدعم م�ساركة املراأة العربية يف املحافل واملنظمات الدولية بكفاءة عالية.

• بناء قاعدة بيانات عن واقع متثيل املراأة العربية يف املنظمات الدولية.

ثـانيــًا: أهــداف البرنامــج األممــي لتمكيـن المــرأة العربيــة للعمــل في 
المنظمــات الدوليـــة
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•  خــدمــات اإلستشـارات
يقدم الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية خدمات ا�ست�سارية عرب التعاقد 

مع كبار امل�ست�سارين واخلرباء املتخ�س�سني من اجلن�سني يف جمال عمل املنظمات الدولية.

•  خــدمــات التـدريــب
يف  ومهنية  تدريبية،  برامج  الدولية  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  يوفر 

جمال تخ�س�سه من خالل �سراكات مع موؤ�س�سات دولية معتمدة.

•  خـدمــات الــدراســات والبحــوث
يوفر الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية خدمات الدرا�سات والبحوث يف 
جمالت عمله، وفق خطته ال�سنوية، اأو التعاقدية، ويعتمد يف ذلك على قاعدة الباحثني والأكادمييني التي يوفرها 

الربنامج.

•  خــدمــات الفعاليـات والمعــارض والمؤتمــرات
وموؤمترات  فعاليات ومعار�س  الدولية  املنظمات  للعمل يف  العربية  املراأة  الربنامج الأممي لتمكني  ينظم 

تعزز ال�سراكة املهنية يف جمالت تخ�س�سه مع املنظمات الدولية.

األممـي  البرنـامـج  ألنشطــة  الـرئيسيــة  المجـاالت  ثـالثـًا: 
لتمكيـن المرأة العربيــة للعـمــل فــي المنظمــات الــدوليــة



•  خــدمــات العضويــات المهنيـــة
بع�سويته  الإلتحاق  فر�سة  الدولية  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  يقدم 

للمراأة، �سواء كانوا من الأفراد، اأو املوؤ�س�سات، اأو الأع�ساء ال�سرفيني.

•  خــدمــات البرامــج النوعيــة »مشاهير المتحدثات« العــالمـيــات
م�ساهري  توفري  خدمات  الدولية،  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  يوفر 
املتحدثات يف جمال تخ�س�س وعمل الربنامج للفعاليات املقامة يف الدول العربية وال�سالمية للمنظمات الن�سائية 

اأو العامة، اأو من خالل الفعاليات التي ينظمها الربنامج ذاته.

•  خــدمــات التوأمـــة والشراكــات المهنيـــة
ي�سعى الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية لرفع كفاءة واأداء املنظمات 
املتخ�س�سة ذات  الدولية  املنظمات  ال�سراكات مع  تعزيز فر�س  العربية وال�سالمية، من خالل  بالدول  الن�سائية 

امل�ستوى املهني الرفيع ايذانا بتطوير هذه ال�سراكة اإلى تواأمة مهنية.

•  خــدمــات المنــح المهنيـــة
يوفر الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية »املنح املهنية« لأفراد اأو موؤ�س�سات 
يقوم برت�سيحهم وفق مرجعية معيارية معتمدة من قبل الربنامج، للح�سول على فر�س تدريبية، اأو ح�سور موؤمترات 

وملتقيات علمية ومهنية يف جمال عمل الربنامج.

•  خــدمــات التعليـم والـتـدريـب المهنـي عبــر الوسيط اإللكترونــــي
عمل  ور�س  تنظيم  فر�س  الدولية،  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  يوفر 

تخ�س�سية، اأو ملتقيات علمية، اأو موؤمترات مهنية يف جمال تخ�س�سه، عرب الو�سائط الإلكرتونية.

•  خــدمــات تنميـة المجتمعـات والمسؤوليـة المجتمعيـة
ل�سالح  الدولية، خدمات جمتمعية  املنظمات  للعمل يف  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  يقدم 
تنمية املجتمعات العربية والإ�سالمية يف اإطار م�سوؤوليته املجتمعية وباإ�سراف الن�ساء العربيات اللواتي مت تدريبهن 
ووفق  فيها،  تنفيذها  يتم  التي  الدول  قوانني  مع  متوافقة  تكون هذه اخلدمات  اأن  على  الربنامج.  فعاليات  �سمن 
املعايري واملوا�سفات العاملية، ويتم اختيارها بعد حتليل الإحتياجات املجتمعية، ومن ثم تطوير مبادرات م�سوؤولة، 

من خالل ال�سراكة مع املنظمات الدولية .

•  خــدمــات تـنميـــة القــدرات المؤسسيــة للبرنــامـــج األممــي لتمكيــن المــرأة 
العربيــة للعمــل فـي المنظمــات الــدوليـــة

املوؤ�س�سية  قدراته  بناء  اإلى  الدولية  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  ي�سعى 
والب�سرية الذاتية، وفق الأ�سول العلمية واملهنية املعتربة، املبنية على اأحدث نظم الإدارة، وتقنية املعلومات، والعمل 
على اإحداث نقلة نوعية يف اأداء الربنامج لي�سبح برناجما مهنيا حمرتفا، يقدم خدماته واأن�سطته وفق املعايري العاملية. 

لال�ستف�سار يرجى الت�ا�سل على اإمييل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية


