
 اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
انطالقا من إعالن القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية األول المنعقد في نوفمبر "تشررنن 

م ، واستجابة لدعوة من السيدة "سوزان مبرار""، تتنيريم مشرتر" مرم المجلرو القرومي 2000ثاني"  
ل العربيرة وبمشرار ة تسرم عشررة دولرة عربيرة، للمرأة بمصر، ومؤسسة الحرنري تلبنان وجامعرة الردو 

 فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه االتفاقية:
إدراكا للمكانة التي تتمتم تها المرأة صرانعة األجيرال ومربيتهرا، وللردور الهرام الرذي تل برا فري إ رار 

 األسرة باعتبارها الخلية األساسية للمجتمم العربي.
 ة في تعزنز التعاون فيما تين تلك الدول في مجال تطونر وضم المرأة العربية واالرتقاء با.ورغب

واقتناعرررا برررين تعزنرررز وضرررم المررررأة العربيرررة ععرررد ر يرررزة أساسرررية وعنصررررا ضررررورنا لتحقيررر  التنميرررة 
 االقتصرررررررررررررررررررررادعة واالجتماعيرررررررررررررررررررررة والبشررررررررررررررررررررررنة للررررررررررررررررررررردول العربيرررررررررررررررررررررة وأهررررررررررررررررررررردافها القوميرررررررررررررررررررررة.

تررين جهررود وسياسررات ودطررا الرردول العربيررة الراميررة لتطررونر وضررم المرررأة وتيكيرردا ألهميررة التنسرري  
العربيررة وتعزنررز إسررهاماتها، وتحليقررا للتعرراون والعمررش العربرري المشررتر" فرري هررذا المجررال الهررام فرري 

 إ ار جامعة الدول العربية .
ء فري وتمشيا مم ما عقضي با ميثاق جامعة الدول العربية مرن تعزنرز التعراون ترين الردول األعضرا

 كافة المجاالت.
وبنررراءال علرررى موافقرررة مجلرررو جامعرررة الررردول العربيرررة علرررى قيرررام منيمرررة المررررأة العربيرررة بقرررراره رقرررم 

م، وموافقرررة المجلرررو 10/9/2001( المنعقررردة تترررارن  116( مرررن دورة انعقررراده العرررادي )6126)
ربيرة الموقعرة الدول الع  اتفقت م.12/9/2001( تتارن   1426االقتصادي واالجتماعي بقراره رقم )

 -على هذه االتفاقية على األحكام اآلتية :
 تعريفات  –** الباب األول 
 1مادة 

 عقصد بال بارات أدناه المعاني الواردة قرنن  ش منها :
 منيمة المرأة العربية. المنظمة :
مؤتمر القمة للدول األعضاء في المنيمة وهو السلطة العليرا فيهرا وننعقرد علرى مسرتو    المؤتمر :

السرريدات األول أو مررن  نررو  عررنهن علررى مسررتو  القمررة بصررفة منتيمررة  ررش عررامين أثنرراء انعقرراد 
 المجلو األعلى للمنيمة، ونتولى تنسي  السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.

مجلرو الردول األعضراء فري المنيمرة ، ونضرم جميرم السريدات العربيرات األول   المجلس األعلى :
 عنهن. أو من  نو  

المجلرو التنفيررذي للمنيمررة وهرو الجهرراز الررذي عضرم ممثلرري الرردول األعضرراء  المجلسسس الفنفيسس   :
 من المتخصصين في شؤون المرأة.



 األمانة الفنية لمنيمة المرأة لعربية. اإلدارة العامة :
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية. األمانة العامة :

 جامعة الدول العربية. الجامعة :
 إنشاء المنظمة ومقرها  -** الباب الثاني  

 2مادة 
تنشي في إ ار جامعة الدول العربية منيمة حكومية ذات شخصية اعتبارنة واستقالل مالي وإداري 

 عطل  عليها اسم "منيمة المرأة العربية".
 3مادة 

ة  عكون مقر المنيمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربي
 األعضاء ونجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول األدر  عند الضرورة.

 العضوية  –** الباب الثالث 
 4مادة 

 العضونة في المنيمة للدول األعضاء في الجامعة .-1
للمنيمة أن تواف  علرى قبرول العضرونة بصرفة مراقرب للمنيمرات الحكوميرة العربيرة وا قليميرة   -2

 افرررررررررر  اآلراء ووفقررررررررررا للمعررررررررررا ير المعتمرررررررررردة الترررررررررري تقرهررررررررررا المنيمررررررررررة.والدوليررررررررررة تنرررررررررراء علررررررررررى تو 
دوال مرررن  يرررر أعضررراظها أو منيمرررات عربيرررة وإقليميرررة  -تتوافررر  اآلراء  -للمنيمرررة أن تررردعو  -3

 ودوليررررررررررررررررة حكوميررررررررررررررررة ذات صررررررررررررررررلة بعملهررررررررررررررررا لحضررررررررررررررررور اجتماعاتهررررررررررررررررا بصررررررررررررررررفة مراقررررررررررررررررب.
 

 أهداف المنظمة  -الباب الرابع ** 
 5مادة 

اهمة فرري تعزنررز التعرراون والتنسرري  العربرري المشررتر" فرري مجررال تطررونر تهرردا المنيمررة إلررى المسرر
 وضرررررررررررررررررررررم المرررررررررررررررررررررررأة وتررررررررررررررررررررردعيم دورهررررررررررررررررررررررا فرررررررررررررررررررررري المجتمرررررررررررررررررررررم ..وعلررررررررررررررررررررررى األدرررررررررررررررررررررر  :

 تحقيرررررررررررر  تضررررررررررررامن المررررررررررررررأة العربيررررررررررررة باعتبرررررررررررراره ر نرررررررررررررا أساسرررررررررررريا للتضررررررررررررامن العربررررررررررررري. -1
أة فرري تنسري  مواقرع عربيرة مشرتر ة فري الشرين العررام العربري والردولي ولرد  تنراول قضراعا المرر  -2

 المحافش ا قليمية والدولية.
تنميررة الرروعي بقضرراعا المرررأة العربيررة فرري جوانبهررا االقتصررادعة واالجتماعيررة والثقافيررة والقانونيررة  -3

 وا عالمية.
 دعررررررررررررررم التعرررررررررررررراون المشررررررررررررررتر" وتبررررررررررررررادل الخبرررررررررررررررات فرررررررررررررري مجررررررررررررررال النهررررررررررررررو  بررررررررررررررالمرأة. -4
 شرررررررررررراملة.إدمرررررررررررراأ قضرررررررررررراعا المرررررررررررررأة ضررررررررررررمن أولونررررررررررررات دطررررررررررررا وسياسررررررررررررات التنميررررررررررررة ال -5
تنميرة إمكانرات المررأة وبنراء قرردراتها  فررد و موا نرة علرى المسرراهمة تردور فعرال فري مؤسسررات  -6



 المجتمررررررررم وفرررررررري ميرررررررراد ن العمررررررررش واألعمررررررررال  افررررررررة وعلررررررررى المشررررررررار ة فرررررررري اتخرررررررراذ القرررررررررارات.
 النهو  بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورنة للمرأة. -7
 

 ** الباب الخامس : الوسائل والفدابير 
 6ادة م

تتخررذ المنيمرررة الوسرراظش والترررداتير اليفيلررة تتحقيررر  أهرردافها وتمرررارال األنشررطة الالزمرررة لالضرررطال  
 -بمهامها ..وعلى األد  :

 جمم ونشر البيانات المتعلقة بيوضا  المرأة. -1
 دعررررررررررررررررم وتنسرررررررررررررررري  الجهررررررررررررررررود المحليررررررررررررررررة والقوميررررررررررررررررة المتصررررررررررررررررلة بقضرررررررررررررررراعا المرررررررررررررررررأة. -2

 ة فررررررررررررري مجرررررررررررررال ادتصاصرررررررررررررها.متابعرررررررررررررة مختلرررررررررررررع التطرررررررررررررورات بالمحافرررررررررررررش الدوليررررررررررررر -3
 إعررررررداد البرررررررامو المتياملررررررة والنموذجيررررررة لتنميررررررة أوضررررررا  المرررررررأة فرررررري شررررررتى المجرررررراالت. -4
 االتصرررال والتعررراون مرررم المنيمرررات الحكوميرررة و يرررر الحكوميرررة العربيرررة والدوليرررة المعنيرررة. -5
 عقررررررد النرررررردوات ووري العمررررررش لتنسررررررري  العمررررررش العربرررررري المشرررررررتر" فرررررري مجررررررال المررررررررأة. -6
 بالدراسررررررررررررررررات والبحرررررررررررررررر  حررررررررررررررررول المرررررررررررررررررأة وموقعهررررررررررررررررا فرررررررررررررررري المجتمررررررررررررررررم.الليررررررررررررررررام  -7
 

 * أجهزة المنظمة 
 7مادة 

تتيون المنيمة من المؤتمر )القمة( والمجلرو األعلرى للمنيمرة، والمجلرو التنفيرذي للمنيمرة، 
 وا دارة العامة.

 المجلس األعلى 
 8مادة 

ن  نرو  عرنهن،  تشكش المجلرو األعلرى للمنيمرة مرن جميرم السريدات العربيرات األول أو مر -
 ونخررررررررررت  باعتمرررررررررراد السياسررررررررررات لعامررررررررررة لعمررررررررررش المنيمررررررررررة ومتابعررررررررررة ومراقبررررررررررة تنفيررررررررررذها.

ليش عضو من أعضاء المجلو صوت واحد.وتيون رظاسة المجلو بالتناو  وفر  الترتيرب   -
 الهجاظي المعمول با في الجامعة، وتيون مدة الرظاسة سنتين.

ة  رررش عرررامين أثنررراء انعقررراد قمرررة المررررأة ععقرررد المجلرررو األعلرررى اجتماعرررا فررري دورة عادعرررة مرررر  -
أو بإحررد  الرردول  -العربيررة حيرر  تنقررش رظاسررتا للرردول التاليررة ونكررون االنعقرراد بمقررر المنيمررة 

 العربية التي تعر  االستضافة.
عجرروز للمجلررو األعلررى للمنيمررة عقررد دورات اسررتثناظية  يررر عادعررة تنرراء علررى  لررب ثلرر   -

 الدول األعضاء.



المنيمة النصا  القانوني الجتماعرات المجلرو األعلرى وتتخرذ القررارات عشكش ثلثا أعضاء    -
 تتواف  اآلراء أو بي لبية ثلثي األعضاء الحاضرنن، وفقا لما  تضمنا النيام الدادلي.

للمجلرررو األعلرررى أن عسرررتعين بعررردد مرررن المستشرررارنن مرررن التخصصرررات التررري  رررر  الحاجرررة  -
 إليها.

 
 * المجلس الفنفي   للمنظمة 

 9مادة 
عشكش المجلو التنفيذي للمنيمة من ممثلي الردول األعضراء علرى أن عكرون تمثيرش الردول  -

 مررررررررن المعنيررررررررين بشررررررررؤون المرررررررررأة أو مررررررررن فرررررررري حكمهررررررررم وليررررررررش دولررررررررة صرررررررروت واحررررررررد.
تيون رظاسة المجلو التنفيذي بالتناو  وفقا للترتيب الهجاظي المعمول برا فري الجامعرة   -

 وتيون الرظاسة لمدة سنة
 تنفيذي في دورة عادعة مرة  ش سنة.عجتمم المجلو ال -
 عجوز للمجلو عقد دورات  ير عادعة تناء على  لب ثل  الدول األعضاء على األقش. -

عشكش ثلثرا أعضراء المنيمرة النصرا  القرانوني الجتماعرات المجلرو وتتخرذ القررارات تتوافر    -
 دلي.اآلراء أو بي لبيررررررررة ثلثرررررررري األعضرررررررراء الحاضرررررررررنن، وفقررررررررا لمررررررررا  تضررررررررمنا النيررررررررام الرررررررردا

 
 * اخفصاصات المجلس الفنفي   للمنظمة 

 10مادة 

عخررررت  المجلررررو التنفيررررذي للمنيمررررة برررراقتراة دطرررروي السياسررررة العامررررة الترررري تسررررير عليهررررا  -
 المنيمرررررررررررة ورفرررررررررررم توصررررررررررريات بشرررررررررررينها العتمرررررررررررادات مرررررررررررن جانرررررررررررب المجلرررررررررررو األعلرررررررررررى.

ي  أنشطتها عضطلم المجلو التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنيمة وتنس  -
 ومراقبررررررررررررة شررررررررررررؤونها الماليررررررررررررة وا دارنررررررررررررة ورفررررررررررررم التقررررررررررررارنر تررررررررررررذلك للمجلررررررررررررو األعلررررررررررررى.

 4عقترة ما  راه الزما من قرارات وإجراءات لتحقي  أ را  المنيمة وفقا لما ورد بالمادتين   -
 -فرررررري مررررررواد هررررررذه االتفاقيررررررة العتمادهررررررا مررررررن المجلررررررو األعلررررررى ..وعلررررررى األدرررررر  : 5و 
وا دارنرررة والرررنيم الدادليرررة التررري تيفرررش لرررا أداء مهمترررا المنصرررو   وضرررم اللرررواظل الماليرررة -1

 عليها.
 اقتراة دطا وسياسات وبرامو وأنشطة المنيمة. -2
 اقتراة تشكيش اللجان الداظمة والمؤقتة. -3
 مراجعة تقارنر المد ر العام. -4

 مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنونة للمنيمة. -5



 تررررين المنيمررررة والرررردول األعضرررراء والمنيمررررات العربيررررة وا قليميررررة والدوليررررة. تنسرررري  التعرررراون  -6
 مراجعرررررررررة المعونرررررررررات والتبرعرررررررررات للنيرررررررررر فررررررررري اعتمررررررررراد قبولهرررررررررا مرررررررررن المجلرررررررررو األعلرررررررررى. -7
 

 * اإلدارة العامة
 11مادة 

 تتيررون ا دارة العامررة مررن المررد ر العررام للمنيمررة ععاونررا عرردد مررن المررويفين الفنيررين وا دارنررين. -
راعى عند تعيين المويفين أن عكون االدتيار على أساال م ياري التوزنم الجغرافي تين الدول    -

 العربية واليفاءة المطلوبة.
 

 * المدير العام
 12مادة 

 رأال ا دارة العامة المد ر العام الذي عختاره المجلو التنفيذي للمنيمة من تين مرشحي الدول   -
 األعضاء ونعتمد المجلو تعيينا.

عكون تعيين المد ر العام لمدة أربم سنوات قاتلة للتجد رد لمررة واحردة ونكرون مسرؤوال عرن أعمرال   -
 ا دارة العامة أمام المجلو التنفيذي.

 تولى المد ر العام أو من  نو  عنا إدارة أعمال المنيمة وتنفيرذ قراراتهرا، ونقروم بمرا ععهرد إليرا   -
 -ألد  :من مهام من جانب المجلو التنفيذي وعلى ا

اقتررراة أسررماء المررويفين والخبررراء وفرر  األنيمررة الترري عضررعها المجلررو التنفيررذي ليوافرر  علررى  -1
تعيينهم وذلك حسب األنيمة والمعا ير التي عضعها المجلو التنفيذي فري توصريم مهرام مرويفي 

 ا دارة العامة والتعاقد باسم المنيمة.
 ا دارة وما  راه ضرورنا من تقارنر أدر . تقدعم تقرنر سنوي للمجلو التنفيذي عن أعمال -2
إعداد مشروعات البرنامو السنوي للمنيمة وعرضا على المجلو التنفيذي ومنا إلى المجلرو   -3

 األعلى.
إعررداد مشرررو  الميزانيررة السررنونة وتقرردعم تقرنررر الحسررا  الختررامي للمجلررو التنفيررذي ومنررا إلررى  -4

 المجلو األعلى.
 الترررررررررررري عكلررررررررررررع بإعرررررررررررردادها علررررررررررررى المجلررررررررررررو التنفيررررررررررررذي. عررررررررررررر  البحررررررررررررو  والتقررررررررررررارنر -5
 
 
 
 



 ميزانية المنظمة ومواردها  -** الباب السادس 
 13مادة 

تيون للمنيمة ميزانية مستقلة  واف  عليها المجلو التنفيرذي ونعتمردها المجلرو األعلرى، وتخضرم 
 لمراجعرررررررررررررررررررررة الهيارررررررررررررررررررررة العليرررررررررررررررررررررا للرقابرررررررررررررررررررررة العامرررررررررررررررررررررة التابعرررررررررررررررررررررة لمجلرررررررررررررررررررررو الجامعرررررررررررررررررررررة.

 
 14مادة 

 -ارد المنيمة من :تتيون مو 
 أنصررررربة الررررردول األعضرررررراء وفررررر  جرررررردول المسررررراهمات المعمررررررول برررررا فرررررري ميزانيرررررة الجامعررررررة. -1
المعونررات والتبرعررات والمسرراهمات الطوعيررة الترري  وصررى المجلررو التنفيررذي بقبولهررا ونعتمرردها  -2

 المجلو األعلى سواء من أفراد أو هياات 
 

 ل العربية والمنظمات الدولية األخرى عالقة المنظمة بجامعة الدو -** الباب السابع 
 15مادة 

تعر  المنيمة ترنامجها السنوي على المجلو االقتصادي واالجتمراعي للجامعرة، وتقردم المشرورة 
 في النواحي التي تددش في ادتصاصاتها.

 
 16مادة 

تنفيذ تلتزم المنيمة بالقواعد الخاصة بالتنسي  تين مؤسسات العمش العربي المشتر" وبالتعاون في 
ترامجها وأنشرطتها مرم المجلرو االقتصرادي واالجتمراعي ومجلرو الجامعرة ومجلرو وزراء الشرؤون 

 االجتماعية العر .
 17مادة 

تتعررراون المنيمرررة مرررم المنيمرررات العربيرررة وا قليميرررة والدوليرررة الحكوميرررة و يرررر الحكوميرررة المعنيرررة 
جامعرررة وبصرررفة داصرررة مرررم أجهرررزة بقضررراعا المررررأة، بمرررا  تفررر  مرررم أهرررداا المنيمرررة ومرررم ميثررراق ال

 الجامعة واألمم المتحدة ذات الصلة.
 

 أحكام عامة  -** الباب الثامن 
 18مادة 

تقرردم دولررة المقررر التسررهيالت الالزمررة لمقررر المنيمررة،  مررا تقرردم الرردول األعضرراء الترري تستضرريم 
 المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيالت الالزمة لها.

 



 19مادة 
نيمة بالمزاعا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزاعا وحصانات الجامعة، وفقرا التفاقيرة تتمتم الم

 تين المنيمة ودولة المقر في هذا الشين.
 

 20مادة 
عجرروز تعررد ش اتفاقيررة إنشرراء المنيمررة تنرراء علررى  لررب موقررم مررن دمررو دول أعضرراء علررى األقررش، 

جلو األعلى بي لبية ثلثري األعضراء فري  رش وبعد التوصية من المجلو التنفيذي واعتماده من الم
منهما وال  بت في التعد ش إال في دور االنعقاد التالي للمجلرو التنفيرذي وال عكرون التعرد ش إال بعرد 
 التصررررررد   عليررررررا مررررررن ثلثرررررري األعضرررررراء علررررررى األقررررررش وفقررررررا ل جررررررراءات الدسررررررتورنة ليررررررش دولررررررة.

 
 21مادة 

ما من تارن  إ ردا  وثراظ  التصرد   عليهرا مرن سرب   و  30تددش االتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 
مررن الرردول الموقعررة عليهررا، ونررتم إ رردا  وثرراظ  التصررد   أو االنضررمام لررد  األمانررة العامررة لجامعررة 
 الررررررررررررررردول العربيرررررررررررررررة، التررررررررررررررري تقررررررررررررررروم برررررررررررررررإتال  سررررررررررررررراظر الررررررررررررررردول بكرررررررررررررررش إ ررررررررررررررردا  وتارنخرررررررررررررررا.

الجتمررا  األول للمجلررو التنفيررذي تقرروم الدولررة الترري تتررولى رظاسررة قمررة المرررأة العربيررة بالرردعوة لعقررد ا
 دالل شهر من ددول االتفاقية حيز النفاذ.

 22مادة 
إذا رأت إحررد  الرردول األعضرراء االنسررحا  مررن المنيمررة، توجررا  تابررا رسررميا تررذلك إلررى المجلررو 
التنفيذي للمنيمة الرذي  تخرذ إجرراءات إتال را، وال ععتبرر االنسرحا  نافرذا إال بعرد سرنة مرن ترارن  

 ا للمجلو األعلى.إتال 
وإثباترررا لمرررا تقررردم وقرررم المنررردوبون المفوضرررون المبينرررة أسرررماةهم فيمرررا بعرررد هرررذه االتفاقيرررة نيابرررة عرررن 

 حكوماتهم.
 
 
 
 


