
 

 

 

 النساء العراقیات یتحدثن عن السالم

 مؤتمر على اإلنترنت

 ١١ - ١٢ كانون األول/ دیسمبر ٢٠٢٠
 

،(UNSCR 1325) واألمن والسالم المرأة بشأن ١٣٢٥ رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار اعتماد من عاًما عشرین                    بعد

السالم یزال وال والنزاع، والحرب العنف عواقب مع نضالها إفریقیا وشمال األوسط الشرق وبمنطقة العراق في المرأة                   تواصل

مبادرات أن الدراسات من العدید خالل ومن النزاعات من العدید في ثبت لقد النساء. لمعظم بالنسبة تتحقق لم أحالًما                     والمصالحة

 السالم وحلول النزاع التي تصوغها النساء بشكل فعال تمیل إلى النجاح.

elbarlament e.V) "البرلمان" الحكومیة غیر األلمانیة المنظمة تعقد ،١٣٢٥ رقم األمن مجلس لقرار العشرین الذكرى                بمناسبة

عن یتحدثن "النساء مشروع إطار في المؤتمر ینعقد دیسمبر. األول/ كانون و١٢ ١١ یومي المستوى رفیع هجیًنا مؤتمًرا (.                   

الفیدرالیة الحكومة عن بالنیابة (GIZ) الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة له ُتموِّ والذي ،(Women Talking Peace)                السالم"

والمنظمات والخبراء، الحكومیین، المسؤولین بین الجمع إلى المؤتمر یهدف العراق. في "البرلمان" منظمة بتنفیذه وتقوم                 األلمانیة،

أجندة حول الذهن إلعمال وذلك العراقي، المدني المجتمع وممثلي والِقَبلیین، الدینیین والزعماء والناشطین، والباحثین،                النسائیة،

رؤاهم إفریقیا وشمال األوسط الشرق ومنطقة العراق من المؤتمر في المتحدثون سیشارك المؤتمر، خالل واألمن. والسالم                  المرأة

إبراز إلى المؤتمر ویهدف .١٣٢٥ رقم األمن مجلس قرار بتنفیذ یتعلق فیما المستفادة والدروس الخبرات ویتبادلون سلمي                   لمجتمع

 ما لعبته المرأة من دوٍر إیجابي في التغلب على االنقسامات الثقافیة واالجتماعیة.

كانون ٩ بحلول مؤسستكم واسم اسمكم إرفاق مع أدناه المذكور الرابط باستخدام التسجیل ُیرجى الحضور، في ترغبون كنتم                    إذا

  األول/ دیسمبر ٢٠٢٠.

 سیصلكم رابًطا للبث المباشر قبل یوم  من بدء المؤتمر عبر عنوان البرید اإللكتروني المسجل.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUfBhNAVd7mOFioucX3u9caoJEo2F9R
6IngU2hxYU_Fx6pGg/viewform?usp=sf_link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUfBhNAVd7mOFioucX3u9caoJEo2F9R6IngU2hxYU_Fx6pGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUfBhNAVd7mOFioucX3u9caoJEo2F9R6IngU2hxYU_Fx6pGg/viewform?usp=sf_link


 

 
 
 
 
 
 
 

 الجمعة، ١١ كانون األول/ دیسمبر ٢٠٢٠ (الیوم األول)

 

 حفل االفتتاح وكلمات الترحیبالساعة ١١:٠٠ صباًحا

 (الساعة ٩:٠٠ بتوقیت
 الدكتورة بیرغیت الوباخ، رئیسة المجلس التنفیذي لمنظمة البرلمانوسط أوروبا)

د فیما بعد)  معالي السیدة سرباغ صالح، سیدة العراق األولى (یؤكَّ
  الدكتور أوِله دیل، السفیر األلماني

 سوزان الیشتفایز، مدیرة برنامج في الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي في العراق

 

  التحدیات والعقبات والفرص أمام تنفیذ قرار مجلس األمن رقم ١٣٢٥الساعة ١١:٤٠ صباًحا

 حلقة نقاش(الساعة ٩:٤٠ بتوقیت
  وسط أوروبا)

سة ورئیسة منظمة تمكین المرأة  سوزان عاِرف، مؤسِّ

  جمال الجواهري، المدیر التنفیذي لجمعیة األمل العراقیة

 ثائرة الكفالوي، معاون المدیر العام لدائرة تمكین المرأة في مجلس الوزراء العراقي

 

 استراحة غذاء مع فاصل موسیقيالساعة ١:٠٠ ظهًرا

  (الساعة ١١:٠٠ بتوقیت

 وسط أوروبا)

 

  السالم والمشاركة – آراء من جمیع أنحاء منطقة الشرق األوسطالساعة ٢:٠٠ ظهًرا

  وشمال إفریقیا (الساعة ١٢:٠٠ بتوقیت
 حلقة نقاشوسط أوروبا)

 

 الدكتورة ماریا العبدة، المدیرة التنفیذیة لمنظمة النساء اآلن للتنمیة، سوریا

 الدكتورة سلمى النمس، أمین عام اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، األردن

 سوسن زقزق، كاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة، سوریا

 فیروز أحمد الجرادي، محامیة وناشطة حقوقیة ، الیمن

سة ومدیرة تنفیذیة لمؤسسة نظرة للدراسات النسویة  ُمزن حسن، مؤسِّ

لألبحاث جسور لمركز التنفیذیة والمدیرة سة مؤسِّ شریكة بوقعیقیص،          هال

  والدراسات، لیبیا

 

 
 

 



 

 

 

 السبت، ١٢ كانون األول/ دیسمبر ٢٠٢٠ (الیوم الثاني)

 

 كلمات افتتاحیة وترحیبیةالساعة ١٠:٠٠ صباًحا

  میشائیال إیكارت، مدیرة مشروع "النساء یتحدثن عن السالم" في منظمة(الساعة ٨:٠٠ بتوقیت
 البرلمانوسط أوروبا)

 

 دور المرأة في بناء السالم بالعراقالساعة ١٠:١٥ صباًحا

 حلقة نقاش(الساعة ٨:١٥ بتوقیت
  وسط أوروبا)

والطفولة واألسرة المرأة لجنة ورئیسة العراقي البرلمان في عضو الجبوري،            انتصار

 النیابیة

 الدكتورة إلهام مكي، مستشارة وباحثة في النوع االجتماعي، جمعیة األمل، العراق

 

 النساء یصنعن األفالمالساعة ١١:٤٥ ظهًرا

 عرض فیلم (الساعة ٩:٤٥ بتوقیت

 وسط أوروبا)

 

 استراحة غذاء مع فاصل موسیقيالساعة ١٢:١٥ ظهًرا

 (الساعة ١٠:١٥ بتوقیت

 وسط أوروبا)

 

 تعزیز حقوق المرأة من قبل القادة الدینیینالساعة ١:٠٠ ظهًرا

 حلقة نقاش (الساعة ١١:٠٠ بتوقیت
 وسط أوروبا)

  أمل جالل محمد، نائبة وزیر السیاحة في إقلیم كردستان العراق

 األب رائد عادل، الكنیسة السریانیة الكاثولیكیة في مدینة الموصل

  كریم سلیمان، المستشار األعلى للزعیم الروحي لإلیزیدیین في العراق

 مغدید كریم طه، أستاذ العلوم اإلسالمیة بجامعة صالح الدین

حمورابي منظمة ورئیسة والمهاجرین للمغتربین السابقة الوزیرة وردة، إیشو           باسكال

 لحقوق اإلنسان

 سید صالح الحكیم، رئیس مركز حكمة للحوار والتعاون

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 استراحةالساعة ٢:٤٥ ظهًرا

  (الساعة ١٢:٤٥ بتوقیت

 وسط أوروبا)

 

 الشابات یصنعن السالمالساعة ٣:٠٠ ظهًرا

 حلقة نقاش (الساعة ١:٠٠ بتوقیت
 وسط أوروبا)

 ایناس كریم، بغداد

  دیانا فرج، بغداد

  هیلین عبد الواحد، البصرة

  لودیا ریمون ألبیر، البصرة

  رؤى األمین، الناصریة

 مراسم االختتامالساعة ٤:٣٠ ظهًرا

 الدكتورة بیرغیت الوباخ (الساعة ٢:٣٠ بتوقیت
 وسط أوروبا)

 

 

 

 


