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 اإلقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في  المؤتمر
  مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون الخليجي

 :المقدمة 
يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التي ينظمها االتحاد البرلماني الدولي بهدف مناقشة             

افة المجاالت السيما المجال    القضايا المتعلقة بدور المرأة في دول الخليج العربي وتطوره في ك          
 فقد نظم االتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشورى          ،السياسي والمشاركة السياسية    

 مؤتمراً  بعنـوان الملتقـى اإلقليمـي للبرلمانيـات           2006البحريني المؤتمر األول في يوليو      
  .2006 يوليو 5-4والقيادات بدول مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة 

وكان من أهم فعالياته اشتراك العديد من النساء البرلمانيات والوزيرات والنساء في المجـالس              
البلدية وفي مراكز أخرى لصنع القرار في كل من الكويت وعمان وقطر والسعودية، ومناقشة              
القضايا المتعلقة بتطور العمل السياسي والبرلماني ومهاراته وتناولـت المشـاركات مختلـف             

 .ديات التي تواجه المرأة في عملية التطور السياسيالتح
ويعد هذا المؤتمر الذي سيعقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة الحلقة الثانية بعنوان المؤتمر              
اإلقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار ، بالتعـاون مـع المجلـس                

 .إمارة أبوظبي في   ، 31/10/2007-30ترة خالل الف، وسيعقد الوطني االتحادي 
 :أهداف المؤتمر 

اسي متابعة التطور والتقدم الذي تحقق للمرأة الخليجية في مجال العمل السي          يهدف المؤتمر إلى    
إكساب المـرأة    ، إضافة إلى     2006نذ مؤتمر البحرين في يوليو      متابعة النتائج التي تحققت م    و

مناقشة التحـديات التـي تواجـه المـرأة         وفي العمل السياسي    الخليجية في البرلمانات الخبرة     
 .الخليجية في العمل السياسي ، والوسائل الالزمة لمواجهة هذه التحديات

 :في المؤتمر المشاركون 
 – قطر   – عمان   – الكويت   –يشارك في المؤتمر العضوات البرلمانيات من برلمانات البحرين         

وفي الدول التـي ال يوجـد فيهـا نسـاء            ،   يمن كمراقب  دعوة ال  تتم اإلمارات وس  –السعودية  
عضـوات  -الوزيرات   ( :برلمانيات فإنه يمكن أن تشارك النساء في مراكز صنع القرار مثل            

  ) .الموظفات البرلمانيات-المجالس البلدية 
 :الخبراء 

، ناقشـات    أوراق العمل وقيـادة الم     بإعداد وتقديم  االتحاد البرلماني الدولي  سيقوم الخبراء من    
ستدور فعاليات النقاش في المؤتمر باللغتين العربية واإلنجليزية ، وستقدم ترجمة فورية أثناء             و

 .المؤتمر من لغة إلى أخرى
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 أجندة المؤتمر 
 الموضوع الساعة الجلسة اليوم

 االثنين
 وصول الوفود 29/10/2007

 االفتتاحية
 

 استراحة

 
9-9:45 

 
9:45-10 

  القرآن الكريم -
 س الوطني االتحاديكلمة معالي رئيس المجل -
  كلمة رئيس وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة-
 كلمة ممثل االتحاد البرلماني الدولي-
  كلمة راعي المؤتمر-

 
 جلسة العمل األولى

 
 استراحة

 

10-11:30 
 
11:30-11:45 

 :جلسة العمل األولى  
 لتمكين المرأة في العملية السياسية) اآلليات(ركة السياسية الوسائل المرأة والمشا

 الظواهر واإلحصائيات: الحالة اإلقليمية والدولية للمرأة في السياسة-
 مكتسبات وإخفاقات المرأة في دول مجلس التعاون خالل السنة الماضية-
 آليات تعزيز دور المرأة سياسيا-

 جلسة العمل الثانية
 
 
 
 الغداء

  ظهرا11:45-1
 

 
 

  ظهرا1-2

 :جلسة العمل الثانية  
 "كيف يحدث التغيير : " المرأة في البرلمان 

 وسائل التأثير في المنحى السياسي-
 طرق العمل مع الزمالء البرلمانيين-
 التعاون بين النساء البرلمانيات على المستوى اإلقليمي-
 تجارب من المحيط اإلقليمي والدولي-

 الثالثاء: األول 
30/10/2007 

  ظهرا4-2  الثالثة جلسة العمل
 

 :مكن النوع في البرلمانُيكيف  
 دور اللجان البرلمانية في قضايا النوع-
 كيفية تمكين النوع في العمل التشريعي للبرلمان-

 جلسة العمل الرابعة
 استراحة

9-11 
11-11:30 

 :لقرارالتحديات التي تواجه المرأة الخليجية في مراكز صنع ا 
  للمرأة الخليجيةةالحقوق السياسي-
 التعليم والمرأة الخليجية-

  فرص العمل المتكافئة بين المرأة والرجل-
 جلسة العمل الخامسة

 الغداء
11:30-1 

  ظهرا1-2
في دعم النساء  البرلمانيات، والنساء ) منظمات المجتمع المدني ( دور المنظمات النسائية  

 .في مراكز صنع القرار
مشكالت وآفاق التفاعل المشترك بين المنظمات النسائية ، والنساء البرلمانيات ، والنساء في -

 .مراكز صنع القرار 

حلول مقترحة  لدعم آليات التفاعل المشترك بين المنظمات النسائية ، والنساء البرلمانيات -
 .والنساء في مراكز صنع القرار

لنسائية والنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع آليات تعزيز التعاون بين المنظمات ا-
 القرار

: الثاني 
 األربعاء

31/10/2007 

 الجلسة السادسة 
 ) الختامية ( 

  مداخالت ألعضاء الوفود حول موضوعات المؤتمر  ظهرا2-4
  تقييم المؤتمر-
  النتائج والمتابعة للمؤتمر -

 


