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”كوني أقوى” 
هيئة تمكين المرأة العربية

هي منصة لدعم المرأة العربية بما يتوافق مع أنظمة كل بلد عربي، تترجم اآلمال واالهداف 
الكبرى للمرأة العربية في السعي والتضامن لرسم مستقبل مشرق ألوطاننا العربية تكون فيه 
المرأة في الوطن وبلدان المهجر شريكا اساسيا في التنمية والتحوالت االجتماعية، والمبادئ 
األساسية، واألسس التي يرتكز اليها العمل النسوي غير الحكومي في المجتمع العربي، وتعبر 
عن تمسك المرأة بنيل جميع حقوقها في الوصول لتحقيق أهدافها والمشاركة في صنع القرار. 



رؤيتنا:
أن تشكل »هيئة تمكين المرأة منصة عربية لتطوير دور المرأة في المجتمع وتفعيله في تعزيز التنمية االقتصادية 

والمسؤولية االجتماعية من خالل: 
- التميز والتفوق

- الدعم والمؤازرة
- االبداع واالبتكار

رسالتنا:
أن نكون جسر تواصل بين النساء العرب إلظهار تميّز المرأة العربية بالعلم والعمل ودمجها ودعمها في مشاريع 

ذات شراكة مجتمعية ودولية لها أبعادها التنموية واإلنسانية.

العضوية
تنقسم العضوية في هيئة تمكين المرأة العربية الى:

الحكومية، 	  غير  العربية  النسائية  للكيانات  تمنح  ناشطة:  عضوية 
يمكنها حضور الجمعية العمومية، التصويت على قرارات الجمعية 
العمومية إذا أمضى ستة أشهر على تاريخ التحاقها بالجمعية وسدادها 
الجمعية  نشاطات  عن  األساسية  المعلومات  تلقي  االشتراك،  قيمة 

بشكل دوري.

عضوية فخرية: يحق لألمين العام و/أو مجلس اإلدارة منح عضوية 	 
فخرية او شرفية لشخصيات قدمت خدمات قديرة، ذوي المكانة ممن 
أدوا خدمات جليلة لبالدهم، أو للهيئة، أو ممن لهم نشاط مرموق في 

ميدان الخدمات العامة.

تم  اللواتي  للسيدات  تكريمية  جوائز  لتوزيع  سنوي  عشاء  حفل  إقامة 
اختيارهن تقديراً لتميزهن في مختلف المجاالت، وفي كافة الدول العربية. 
هذه الجائزة هي شهادة على العمل الجاد والتفاني وااللتزام تجاه المجتمع 

العربي.

- تقديم جائزة السيدة العربية األولى للسيدات األوائل.
- تقديم جائزة المرأة العربية المتميزة.

- تقديم جائزة المرأة الدولية.

المتطلبات:
تعبئة االستمارة وارفاق صورتين شمسيتين و السيرة الذاتية.

أهدافنا االستراتيجية

ال شك أن المرأة شريكة الرجل ولها دور فاعل في بناء وتنمية المجتمع، 
تربيةً  المجتمع  وشابات  شباب  تربية  على  القادرة  والقائدة  األم  فهي 
يُعّد دور  لذلك  في نجاحاتهم؛  فيهم وإسهاماً  تأثيراً  ناجحة، وهي األكثر 
المرأة من أكثر األدوار اإلنسانية تأثيراً في المجتمع، وإيمانا بهذا، كان 
منا  حرصاً  ذلك  ويأتي  واالهتمام،  الرعاية  من  حقها  نعطيها  أن  لزاماً 
على دعم المرأة العربية وتعزيز مسيرتها في مختلف القضايا، وتمكينها 

كعضو فاعل في التنمية والمجتمع.

اوال: تمكين المرأة العربية من ممارسة دورها الفعال في المشاركة بتنمية 
المجتمع والعمل على ترقيته وتماسكه.

ثانيا: دعم التنمية االجتماعية وتقديم مبادرات ومشاريع من شانها توسيع 
وتطوير مساهمة المرأة في االقتصاد الوطني باعتبارها شريكا فاعال في 

عملية التنمية المستدامة.

ثالثا: المساعدة في بناء مجتمع مدني وتمكين المرأة من خالل توفير فرص 
الدخل والتدريب وخاصة في الخدمات المصرفية، وتوسيع مشاركة المرأة 

في هيئات صنع القرار وكافة المراكز القيادية.

تكون  وان  العربية  المجتمعات  في  التطوعي  العمل  ثقافة  ترسيخ  رابعا: 
المرأة نموذجا حيا في المبادرة وتعزيز القيم اإلنسانية.

العام،  الشأن  في  مبتكرة  ومبادرات  مشاريع  تقديم  على  العمل  خامسا: 
والتركيز على جودة البرامج الموجهة لصالح المرأة، والتعاون مع جميع 
من  تعزز  التي  والقانونية  التشريعية  البنية  لتعزيز  والمؤسسات  الهيئات 

مكانة المرأة وتحفظ حقوقها.

سادسا: التعريف بحقوق المرأة وحمايتها والتأكيد على قدرتها في استعمال 
حقوقها.

سابعا: زيادة التعاون مع سائر منظمات األمم المتحدة وأصحاب المصلحة 
النهوض  أجل  المعلومات واالتصاالت من  تكنولوجيا  باستخدام  المعنيين 

بتمكين النساء.



أرغب في االنضمام الى عضوية هيئة تمكين المرأة العربية

طلب العضوية

Name:

Date of Birth:

Nationality:

Institution:

Institution’s Activity:

Managerial Position:

Country:

Tel. (Office):

Fax:

Mobile:

E-Mail:

P.O. Box:

االسم:

تاريخ الميالد:

الجنسية:

المؤسسة:

نشاط المؤسسة:

المنصب اإلداري:

البلد:

الهاتف )مكتب(:

فاكس:

موبايل:

البريد اإللكتروني:

صندوق بريد:

MEANS OF PAYMENT: SWIFT: CLIBLBBX
Credit Libanais S.A.L.- Sofil Branch

Sofil Br. Charles Malek Avenue Beirut – Lebanon
Acct. No. 0015184334001 – Currency: USD 

IBAN No: Lb14 0053 00CA USD0 0151 8433 4001

Beneficiary: World Union of Arab Bankers (WUAB)
P.O. Box: 11-2419 Beirut – Lebanon   

للتواصل معنا
Nancy@uabonline.org    +96265677234/5

 b.leila@uabonline.org +9611377800  ext 407

رسم االشتراك السنوي 250USD  بموجب:
ً شيك مصرفي                        تحويل مصرفي                       نقدا


