برعاية
وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
ملتقى التسامح الدويل
بعنوان
(املرأة وإحياء تراث العدالة والتسامح والتنوع)

حوار الثقافات 2018

اإلمارات العربية املتحدة – دبي

المقدمة
حجزت هيئة المرأة العالمية للتنمية والسالم ,في االتحاد الدولي لإلعالم الجديد
بأوهايو األمريكية موقعا متمكنا بالشرق األوسط لتصبح منصة عالمية في ترسيخ
ثقافة التسامح وحوار الثقافات وتالقي الحضارات في العالم ,عبر ذراعها
اإلعالمية لتطوير صناعة السالم وبفضل ما نملكه من خبرات سابقة ورؤية
طموحة .

بين بدايتنا وما نحن علينا اآلن ...تمكنا في فترة وجيزة من التقدم لتحقيق أهدافنا
التي ترمي لتمكين القيادات النسائية في النهضة المستدامة .

ووفقا لمنظور رؤيتنا السامية التي تسعى لطرح قضايا السالم في المجتمعات
العربية  ,وتأسيس قنوات للحوار بين الثقافات المختلفة  ,وترسيخا لدور المرأة في
التنمية والبناء  ,وإحياء تراث المساواة والتسامح في الوطن العربي والعالم  ,ارتأت
هيئة المرأة العالمية للتنمية والسالم باالتحاد الدولي لإلعالم الجديد "يونيم" بشراكة
استراتيجية مع جائزة محمد بن راشد للتسامح التابع لمعهد دبي للتسامح  ,تنظيم
ملتقي قافلة التسامح الدولي وذلك بعنوان " المرأة وإحياء ثقافة العدالة والتسامح
والتنوع " بمدركين بأن التحدي يزداد بازدياد طموحاتنا
وهللا ولي التوفيق .....
رئيسة هيئة المرأة العالمية
عواطف بنت حسن الثنيان

قافلة التسامح من الشرق إلى الغرب :
يسعى الملتقى المتنقل  ,إلى طرح مبادرة رائدة تهدف إلى مواجهة
التحديات التي تعانيها المرأة العربية  ,والمساعدة في رسم الخطط
والسياسات التي تساهم في توفير الظروف والخدمات التنموية
,واستنهاض اإلحساس بالمسؤولية تجاه قضايا المرأة لتحقيق مكتسبات
وطنية وإنسانية شاملة .

الرؤية :
نسعى إلى تكامل مؤشرات التسامح لكافة الجوانب اإلنسانية والعمل
سويا على تجديد بناء األمن والسالم لضمان استمراريته على نسق
متوازي في الوطن العربي .

الرسالة :
توحيد جهود مبادرات التسامح والسالم في العالم  ,وتمكين للقيادات
النسائية باعتبارها شريكا فاعال في التنمية الشاملة والمستدامة .

األهداف :
ـ إتاحة الفرصة أمام البحث والتعاون  ,وتبادل الخبرات في المجاالت الثقافية
والتاريخية والتنموية والسياسية  ,بغية النهوض بالفهم المتبادل والتسامح وثقافة
السالم ونبذ العنف والتطرف .
ـ مد يد المساعدة للدول الفقيرة ودول النزاعات والحروب  ,لدعم قضايا احترام
حقوق اإلنسان واإلصالح االقتصادي واإلصالح التعليمي وإصالح الخدمات
العامة وتطوير إمكانيات الفرد .
ـ تحسين أداء المؤسسات المدنية لتتمكن من تقديم أهدافها اإلنسانية للفئات المحتاجة
ـ تكثيف المبادرات المدنية  ,إليجاد حل سلمي وعادل للشعوب العربية التي تعاني
من النزاعات  ,وخاصة القضية الفلسطينية .
ـ تنسيق مبادرات الحوار  ,من أجل النهوض بالتبادل المثمر في وجهات النظر ,
تجاه القضايا التي لم تحسم بعد .
ـ تطوير التعاون مع الحركات األهلية  ,ومنظمات المجتمع المدني  ,لدفع عجلة
سالم الفرد واألقليات واألديان والشعوب .

فيما يرتكز مهام الملتقى على المحاور التالية :
ـ حماية حقوق المرأة كواجب شرعي وهدف إنساني يؤسس لتحقيق األهداف
اإلنمائية للمجتمع العربي .
ـ تأكيد المساواة بين المرأة والرجل ,في الكرامة اإلنسانية واالعتراف العادل بمكانة
المرأة في الوطن العربي والعالم .
ـ توحيد جهود المرأة والرجل لتحقيق النهضة والتطور  ,وإتاحة الفرصة للمرأة أن
تقوم بدورها في التنمية الشاملة والمستدامة .
ـ توسيع مشاركة المرأة في العمل العام وتعزيز قدراتها وتنمية ملكاتها اإلبداعية ,
وتمكينها من االستفادة المفتوحة لمختلف األنشطة والمشاريع المبرمج لها .
ـ توفير شروط بناء شبكات وطنية وإقليمية للقيادات النسائية  ,ولتقوية مساهمتها في
خدمة مجتمعها وحضورها باعتبارها شريكا فاعال .
ـ تصحيح الصورة النمطية للمرأة في وسائل اإلعالم وإطالق العديد من المبادرات
من أجل تحسين وضع المرأة .
ـ دعم المشاريع المخصصة بدول النزاعات والحروب  ,للتغلب على األثر النفسي
للصراعات على المرأة .
ـ إطالق برامج تدريب النساء على التخطيط وإدارة المشاريع  ,انطالقا من مشروع
الحقوق الثقافية للمرأة في العالم اإلسالمي  ,سعيا إلى تنفيذ العديد من الورشات
التدريبية  ,لفائدة األطر النسائية في مجاالت تربوية وثقافية وإعالمية  ,ودعم
المشاريع الصغيرة للنهوض بالمستوى االقتصادي واالجتماعي والفكري للمرأة.

المستهدفون:
 المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
 منسوبو المنظمات والهيئات اإلقليمية والعالمية المهتمة بالمرأة والتسامح
والسالم
 المؤسسات اإلعالمية والتعليمية والتدريبية ومنسوبيهم.

المتحدثون:
المهتمون بشؤون المرأة والتغيير ,شخصيات فنية وإعالمية وسياسية متخصصة
على مستوى الوطن العربي.

أقسام المتقي:
 أوالا  :الجلسات .
 ثانيا ا  :قسم الورش التدريبية.
 ثالث  :معرض الجهات الراعية

الدول المشاركة:
المملكة العربية السعودية ــ اإلمارات العربية المتحدة ــ الجمهورية اللبنانية
ــ فلسطين ــ العراق  -جمهورية مصر العربية ــ المملكة المغربية الشريفية – دولة
الكويت  -موريتانيا – تونس – السودان – سوريا – امريكا – فرنسا – أثيوبيا .
المكان :الحقا يتم تحديده – دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
الزمان 24-23 :ديسمبر 2018م
عدد زوار الملتقى :من  1000 - 500زائر.

 برنامج الملتقي- 8:30ـ  9:30ص

9:45 – 9:30
9:55 - 9:45

10 -9:55

20 :10 -10

 -التسجيل الرسمي للملتقي والورش المصاحبة

 كلمة راعي الحفل /الشيخ نهيان بن مبارك آلنهيان
 كلمة آمين عام جائزة محمد بن راشد للتسامحالتابع لمعهد التسامح بدبي – العميد أحمد خلفان
المنصوري .
 كلمة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسالم بالشرقاألوسط أ.عواطف بنت حسن الثنيان.

تقديم فقرة فنية تمثل خصوصية البلد المضيف.

مديرة اجللسة :
املذيعة أمرية الفضل – روتانا

الجلسة األولى  :خصوصية المرأة المبدأ والغاية

 10:00ـ 11:30

 -1وضع المرأة في البلد المضيف.
عائشة سالم بن سمنوه  ,عضو المجلس الوطني االتحادي

 -2المرأة العربية في مكاشفة ( الخطاب النسوي المرتبط بدور المرأة في جرائم
الشرف ) .الشيخة حنان جابر الصباح  ,محامية  -الكويت.

-3مساهمة في نقد المجتمع المدني ( العطب والداللة ) د .ميادة سوار الذهب-رئيسة
الحزب الديمقراطي الليبرالي ومعتمد برئاسة والية الخرطوم -السودان

مديرة اجللسة :
املذيعة عبري علي

الجلسة الثانية  :المرأة شريك كامال في المجتمع 1:30 -12:30
 -1إشكالية تعثر التحول السياسي و االجتماعي ونهوض المرأة .
د .ابتسام الكتبي  ,رئيس مركز اإلمارات للسياسات وأستاذ العلوم السياسية
بجامعة اإلمارات

 -2األنثى في لعبة القواعد الذكورية .
د .بدرية البشر –  - mbcالمملكة العربية السعودية

 - 3النساء العربيات واالنتخابات  ,دراسة تحليلية مقاربة .
ابتسام الجبايلي – نائبة بالبرلمان  ,حزب نداء تونس  -تونس

مديرة اجللسة :
املذيع مفرح الشقيقي – روتانا خليجية

جلسة الثالثة  :التسامح أيقونة الحضارات 11:00-10:00
-1دور اإلعالم في ترسيخ ثقافة التسامح والسالم .
منى أبو سمرة – رئيس تحرير جريدة البيان – اإلمارات العربية المتحدة .

-2دور المنظمات اإلقليمية والدولية المهتمة بالمرأة في تعزيز مبادي التسامح .
مليكة الشيكر  ,رئيسة منتدى المرأة العربية -المغرب

 -3دور المرأة العربية في حوار الحضارات .
سلمى الشيخ – مسؤولة تحرير صحيفة حذام– موريتنايا

مديرة اجللسة :
املذيعةصفية الشحي – قناة االمارات

الجلسة الرابعة  :المرأة بين حق المساواة والتعددية 12:00-11:00 .
 -1البنية القانونية والتحوالت المجتمعية للمرأة العربية .
عفراء راشد البسطي – رئيسة حماية المرأة -اإلمارات العربية المتحدة

2ـ المساواة في الحقوق والحياة (بين الجنسين ) والعدالة االجتماعية .
كلثم عبد هللا  ,رئيسة تحرير مجلة سيدات األعمال – اإلمارات العربية المتحدة

 -3رب ضارة نافعة (التعددية والتسامح ) من المرأة إلى قضايا المجتمع .
حياة زيدان – رئيسة رابطة نساء البحر األبيض المتوسط  -فرنسا

مديرة اجللسة :
املذيعة خدجية الوعل  –MBC FMالسعودية

الجلسة الخامسة :المستقبل وصل الشرق العربي بالغرب

1:00 -12:00

 -1دعوة للعقل  ,دعوة للثقافة  ,دعوة لمستقبل آمن
د .فتحي الناطور سفير المفوضية لحقوق اإلنسان – فلسطين

2ـ مؤشر السالم ( السالم الروحي الذاتي  ,سالم األفراد واألقليات واألديان ,
سالم األوطان ) نجيب فريجة – المعهد الدولي للسالم – نيويورك

 -3تأمين على خطى الغرب (أن تكون سالما ...أن تستمر مسالم )
الدكتور هادي اليامي –عضو مجلس الشورى السعودي –رئيس اللجنة العربية
لحقوق النسان – المملكة العربية السعودي

مدير اجللسة :
املذيعة الدكتورة أمل ملحم -مديرة ملكتب
التلفزيون العربي السوري -االمارات
الجلسة السادسة  :حصون التسامح تطاول حصون الحروب2:00 -1:00

-1المرأة العربية ما بعد الثورات العربية ( حقائق جديدة  ,ومشاكل قديمة )
فاتنة بابان ,رئيسة االتحاد العربي للمراة المتخصصة  -العراق
 -2ثقافة السالم والتسامح مقابل ثقافة الحرب
د .فاطمة اغبارية ,رئيسىة منظمة سماء الثقافية  -الدينمارك

3ـ حماية حقوق اإلنسان في األزمات و الطوارئ .
مريم ياعد سالم القبيسي  ,رئيـسة قســم التخطيط واالستجابة اإلعالمية بهيئة
االزمات والكوارث بأبو ظبي

الورش التدريبية
م
1

اسم المدرب
أ .د .ابوالقاسم قور حامد

2

أ.د .كاسندرا لورنس

3

أ.د .صمويل كالى

الدولة
الورشة
مركز المستشار لحقوق
الكرامة وحقوق االنسان
اإلنسان ودراسات
وثقافة السالم
السالم السودان
الشبكة العالمية لنزاعات بين معهد الدراسات المنية
سويسرا  ,معهد السالم
االديان والعلمانية
االمريكى
جامعة األمم المتحدة
ورشة بناء التسامح فى
للسالم – أثيوبيا
الدولة الحديثة

الرعايات

أنواع الرعاية
قيمة الرعاية

االستراتيجية
 50000درهم

اإلمتيازات

تخصيص  4مقاعد
في منصة كبار
الشخصيات .
يحصل على نسخة
تصوير الفعالية
بالكامل.CD
 10نسخ من التقرير
النهائي للفعالية
بصورة كتيب مطبوع
وضع شعار الراعي
في مقدمة تصاميم
الفعالية ومطبوعاتها
نشر الرعاية
ومعلومات عن
الراعي ونشاطه
بحساب الفعالية
الرسمي ووسائل
االتصال االجتماعي
تصوير ومونتاج عن
رعايتهم في الفعالية
تسليم شهادات
الحضور والتكريم

الماسية
 30000درهم
تخصيص  2مقاعد
في منصة كبار
الشخصيات.

الذهبية

الفضية

 15000درهم

 10000درهم

تخصيص  1مقاعد في
منصة كبار
الشخصيات.

تخصيص  1مقاعد في
منصة كبار الشخصيات.

-

-

يحصل على نسخة
تصوير الفعالية
بالكاملCD
 2نسخ من التقرير
 5نسخ من التقرير
النهائي للفعالية
النهائي للفعالية
بصورة كتيب مطبوع بصورة كتيب مطبوع
وضع شعار الراعي في
وضع شعار الراعي وضع شعار الراعي في
مقدمة تصاميم الفعالية
في مقدمة تصاميم مقدمة تصاميم الفعالية
ومطبوعاتها
ومطبوعاتها
الفعالية ومطبوعاتها
نشر الرعاية ومعلومات عن
نشر الرعاية
نشر الرعاية
الراعي ونشاطه بحساب
ومعلومات عن الراعي
ومعلومات عن
الفعالية الرسمي ووسائل
ونشاطه بحساب
الراعي ونشاطه
االتصال االجتماعي
الفعالية الرسمي
بحساب الفعالية
ووسائل االتصال
الرسمي ووسائل
االجتماعي
االتصال االجتماعي
تصوير ومونتاج عن
رعايتهم في الفعالية
التكريم
التكريم
التكريم

للمشاركة بالرعاية تعبئة الجدول وإعادة ارساله :
الطرف األول
اإلسم
المسمى الوظيفي
التوقيع
التاريخ
الطرف الثاني
اإلسم
المسمى الوظيفي
التوقيع
التاريخ

هيئة المرأة العالمية

الختم

الختم

الشروط العامة :
إذا كانت موافقا على جميع التفاصيل المذكورة أعاله  ,يرجى التوقيع على نسخة من
نموذج العقد واعادتها إلينا مع مبلغ الرعاية يرجى االتصال بنا في حال حاجتكم إلى
معلومات أخرى .

فسخ العقد :
ال يحق للجهة المتعاونة فسخ عقد الخدمات مع الهيئة العالمية بعد توقيع العقد وإيداع
المبلغ وذلك بسبب إرتباطات الهيئة بالتجهيزات مما ينعكس سلبا على المصداقية.
يحق للجهة المتعاونة فسخ العقد مع الهيئة العالمية واسترداد المبلغ في حال :
 تعثر إقامة الملتقى بسبب عرقلة التراخيص الحكومية . عدم التزام الهيئة بإقامته في الموعد المحدد أعاله وتأخيرها عن المدة المحددة إال إذاتم تأجيله بسبب ظروف طارئة (امنية – كوارث طبيعية )

لمزيد من االستفسار
هيئة المرأة العربية للتنمية والسالم بالشرق األوسط
البريد االكتروني info.Women'scommission@gmail.com :

