
 
 

 ملخص مشروع
 محو األمية القانونية بحقوق المرأة العربية

 
 

تعاني المرأة العربية بشكل عاا  ناا انعا ا  المعرباة بها الاا الاان نياة يا ا  باي          -

اااا انيا االااا اص الشو اااية أا اااا انيا المااااا ة اايياااممما  أا اااا انيا العمااال  

لماا   ايام ااد    االضمان ايجمماعي . نما يه ص دان نشا كملا الفعالاة باي ا  

االنل ض ايجمماعي ، ايؤثر باي أياب بلا ااا  تلا باي تربياة ااجيااص  ا اة        

الماارأة نااا نعربااة لا الااا  أطفاااص الياا   ا جاااص الم،ااما ل ، انااا أجاال تمكاايا   

اتهايااال الممكااايا ايام ااااد  اايجممااااعي للاااا . بااا ن نشااارا  نهااا  اانياااة    

مشااراعاا اللانااة المااي ته ااي الاان نيااة بهااا م الماارأة العربيااة ، يعم اار نااا ال 

بااال ية لمى تممكا المرأة نا المشا كة اإلياابية كاا ة اام اادية ااجمماعياة    

  ا ة اهي تممل ن ف الماممع االمياطه الضوم نا ا ى اإلنماج .

 أسلوب المشروع :  ■

عااااا  المااااؤتمراا ، االناااا ااا ، االهبااااااا الناالااااية ، االاااا ا اا الم  ي يااااة        -

  را  .ااجمماعاا الو

إعاا اد النشااراا االكمي اااا المااي تعاارم بهااا م الماارأة بااي المشااريعاا ال طنيااة      -

الن،اايية باي الا اص     انعايير العمل العربية اال الية . ات زيعلا عبى المامعااا 

 العربية .

تشكيل لااان عمال المارأة العربياة عباى الم،ام ى الا طني ا بنلاا بباناة لا  ن            -

عماال الماارأة العربيااة العانبااة بااي إطااا  نن مااة العماال العربيااة االمااي تشاارم       

 برياية لربية لااللة المبكة  انيا الع   اهلل المع مة .
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ل،ااب ية ت جيااه اإلعااال  لبمعريااف بهااا م الماارأة االااموب  نااا العاااداا االماالياا  ا -

 المي ته ص دان نشا كة المرأة ايام ادية اايجمماعية .

 ثالث ين اا مدة المشروع :  ■

 ال اص العربية . مكان المشروع : ■

 ( ثالثة نالييا داي  .3) كلفة المشروع : ■

نن مااة العماال العربيااة ) لانااة لاا  ن عماال الماارأة        الجهةةة المعةيةةة بالذةفيةة  :   ■

ايجمماعيااااااة ( بالمعاااااااان  إدا ة الهمايااااااة –العربيااااااة 

االمن،اااايل نااااع ازا اا العماااال انن ماااااا أ ااااها    

ااعماص االعماص اايتهاداا الن،ايية بي ال اص العربية 

   انن مة المرأة العربية .

ات الممولة : الزال البحث جاريا عن مؤسسات وصةةايي  عربيةة ويوليةة    الجه ■

 تسهم في تةفي  ه ا المشروع 

 

■■■■ 

 رانيا

 طـ / عبد المنعم


