


 إلاصــكاليـــت

وهي  ،جلعب اليساء اإلاىخخباث على اإلاسخىي اإلاحلي دوزا زئيسا في الخأسيس لخىميت محليت مسخدامت وشاملت 

القاض ي  3123جاهفي  23الاعخباز. فبعد جبني القاهىن العظىي اإلاؤزخ في  بعينأخر مسألت الجىدز جبرلك 

عدد اليساء اإلاىخخباث على مسخىي اإلاجالس  بلغإلاحليت، بخحدًد حصص لليساء في كل الاهخخاباث الدشسيعيت وا

 . 696 على مسخىي اإلاجالس الشعبيت الىالئيتبلغ و إمسأة مىخخبت  5231الشعبيت البلدًت 

ساواة مفعاليت  الصيادة في" حىل طاز بسهامج الخعاون بين الحكىمت الجصائسيت ومىظمت ألامم اإلاخحدة للمسأة إفي و

جىظم وشازة الداخليت  –مً طسف الحكىمت البلجيكيت  –اإلادعم  "3128-3126-سأة حقىق بين السجل واإلاال

والجماعاث اإلاحليت وكرا مىظمت ألامم اإلاخحدة للمسأة، بالخعاون مع مسكص البحث في الاهثروبىلىجيا الاجخماعيت 

وذلك، للخركير،مً جهت، هرا اللقاء، جحذ السعاًت الساميت للسيد وشيس الداخليت والجماعاث اإلاحليت  والثقافيت

عالم إالحسص على ججدًد الهيئاث اإلاىخخبت، بغيت  ،ومً جهت أخسي  ،بأهميت مشازكت اإلاسأة في الحياة السياسيت

عالم عً أوشطت ت، وكرلك اإلاجخمع اإلادوي ووسائل ؤلا ين، ألاسسة الجامعيت والبحثي  اث اإلاحلي  ين واإلاىخخب  اإلاىخخب  

بخعصيص قدزاث  هي أوشطت جسجبطليها وشازة الداخليت والجماعاث اإلاحليت، و عشسف اووي التي حعهرا البرهامج الخ

جىميت جحقيق مً أجل كرلك اإلاىخخباث اإلاحلياث مً أجل اإلاشازكت الفعالت واإلاسخدامت في الحياة السياسيت  و 

 محليت تهخم بمسألت الجىدز.

العىائق التي ىم على جحقيق ميداوي حىل جخمثل أولى هره ألاوشطت في اهجاش دزاست حصسيت في الجصائس  جق

 إسىاد وقد جم   .اإلاظمازهرا في  هًبغيت جحدًد حاجياتاإلاخاحت لهً، فسص و الاليساء اإلاىخخباث اإلاحلياث  جىاجه 

لى مسكص البحث في الاهثروبىلىجيا الاجخماعيت والثقافيت مً طسف البرهامج الخعاووي إمهمت اهجاش هره الدزاست 

 . 3127م عسض هخائج هره الدزاست قبل نهاًت سىت يخ  اإلاركىز ، و س

، لبرهامج  3126جكدس ي هره اإلابادزة أهميتها مً خالل جبني الدول ألاعظاء في مىظمت ألامم اإلاخحدة، سىت 

 بل مطلع سىتقه لى جحقيقإهدفا دوليا حسعى هره الدول  28 ي، والري ًحص  بالتنميت املستدامتخاص 

. ومً بين اإلاىاخيتالفقس ، ومىاجهت الالمساواة والظلم، والخصدي لخأثير الخغييراث وذلك للقظاء على ، 3141

 الاسخقاللجحقيق كرلك : " جحقيق اإلاساواة بين الجيسين و  ــ( ب16هره ألاهداف، ًقط ي الهدف زقم خمست )

القويت والفعالت  جدفيز املضاركتمً خالل " إال ، وهى هدف ال ًمكً أن ًخحقق  فخياث "الراحي لكل اليساء وال

للنساء في مناصب الادارة، وعلى كل مستوياث أخذ القزار ، سواء في الحياة السياسيت، الاقتصادًت 

 (.6.6)هدف فسعي  فزص وصول الزجل الى هذه املناصب" من خالل خياسة املزأة على هفس أو والعموميت



  الدراس يالدراس ي  اليوماليوم  بزهامجبزهامج

 .اسخقبال اإلادعىيً :د 00سا00 -د30سا08

  الكلمت الافتتاخيت : د30سا00-د00سا00

الاجخماعيت  ، مدًس مسكص البحث في ألاهثروبىلىجياسهين بلقاسم بنالسيد 
 والثقافيت.

 ، والي والًت وهسان.عبد الغني سعالنالسيد 

، مدًسة الحكامت اإلاحليت، فتيدت خمزيطاخلت افخخاحيت، السيدة مد : د40سا00-د30سا00
 وشازة الداخليت والجماعاث اإلاحليت.

 هداف و اإلاحاوز الكبري لبرهامج الخعاون بين الحكىمت الجصائسيت ألا  « : د50سا00-د40سا00
 الخاص بخعصيص اإلاساواة (3128-3126مم اإلاخحدة للمسأة )و مىظمت ألا 

 –اإلايسقت الىطىيت للبرامج  ،ًمان خاًفإ لسيدةا ،» بين الجيسين
 الجصائس، مىظمت ألامم اإلاخحدة. ،البلدان

: إزادة حاطسة وجحدًاث  اإلاشازكت الفاعلت للمسأة فى اإلاجالس اإلاحليت «  : د00سا10-د50سا00
، خبيرة في شؤون اإلاشازكت سالي املهديالسيدة  ، » جقىيت ومجخمعيت

 ، مىظمت ألامم اإلاخحدة.السياسيت والقيادة اليسىيت

هوارة السيدة  ،» ت و آلافاقبالخمثيل اليسىي في الجصائس : الخجس  « : د10سا10-د00سا10
، وشيسة سابقت مكلفت باألسسة عظى مجلس ألامت، سعدًت جعفز

 ألامت.وشؤون اإلاسأة، مجلس 

اليساء اإلاىخخباث في الجصائس : هظام الحصص في محك ؤلاصالحاث  « : د20سا10-د10سا10
 ، مدًس مسكص البحث في ألاهثروبىلىجياسهين بلقاسم بنالسيد  ،»السياسيت 

 الاجخماعيت والثقافيت.

 إستراخت : د40سا10-د20سا10 

 .هقاش مفتوح مع الحضور  : د00سا12-د40سا10

 



 
 
 
 
 

 
  

 


