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الرابع لمنظمة اللمرأة العربيية
ع
للممؤتمر
العربي  :قيادة ووتنمية"
ي
سائية في العالم
"المقاوولة وريادة ااألعمال النس

رئيس الجمھوررية  ،انعقد بقصر
تحت الررعاية الساممية لفخامة السيد عبد العزيز بووتفليقة س
ر
 25و 26و27
صمة أيام 5
جزائر العاص
األمم بالج
فبراير ـ شباط  2013المؤتتمر الرابع لمنظمة
قيادة وتنمية"
عربي  :ة
في العالم العر
المرأة الععربية "المققاولة ورياددة األعمال النسائية ي
ة
شرف السيد اللرئيس المؤؤتمر
وقد ف
بكلمة افتتاحية ألقيت نيابة عنه عبر فيھا عن ممواصلة
في جميع
للتمكين للمرأة اللعربية والررقي بھا ي
ن
ظمة
جھود التي ما فتئت تتبذلھا المنظ
دعمه للج
المجاالت وبخاصة مجال المقااولة وريادة األعمال.
ت
لدولة الرئاسة وللسيدات األول ورئئيسات الوففود ،تم
ة
وبعد اللكلمات االففتتاحية الرسمية
المي حول المرأة العرربية ،التى تقدمھا منظ
ل إنتاج إعال
جائزة أفضل
توزيع ج
ظمة المرأة العربية
إطالق الموقع اإللكتروني لمشروع "ألف /باء حقوق
ق
دوريا ،على الفائزيين بھا ،وكذلك
ت العربية :المرأة العرربية تسأل وومنظمة المررأة العربية تجيب" الذي تنفذه
في التشريعات
المرأة ي
خمس جلسات عمل بعدد محاور
توزعت على س
ت
في أشغاله اللتي
المنظمة ،ثم َشرع االمؤتمر ي
،
االستثمار الصناعي
ر
مجال
الملتقى ،ھي  :المقااولة النسائيية في ل
والتجاري ،والتربية والتعليم
واإلعالم واألعمال الحرة النساائية ،والسيااحة والخدممات ،والزرراعة.
م
ل األوراق والتجارب التي تم تقدديمھا في اللمؤتمر أن التطرق لمموضوع
تبين من خالل
وقد ن
عن مدى
ضل إجابة ع
مجال التمكين لللمرأة وأفض
المقاولة عند المرأة يعد بذاته خطوة جرييئة في ل
عات.
ختلف القطاع
على أن تتبووأ مواقع ريايادية في مخ
قدرتھا ع
المرأة العربية تتحدت الظرروف المحييطة بھا
ة
كيف أن
خالت ف
ل جل التدخ
وبدا جل ًيا من خالل
أو إدارة
لصبر واألممل لتتمكن من إنشاء ممؤسستھا و
تسلحت بالعلم والص
ت
اجتماعيا واقتصادييا و
ا
بل وأن تتبوأ أماكن مرمموقة في
أو غيره ،ل
أعمالھا أأو تطوير ممشروعھا ،التربوي أو الفالحي و
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عن خوضھھا غمار
لجديدة ،فضال ع
ة
ل الصناعة واإلعالم ووالتكنولوجييات ا
قطاعات رائدة مثل
ذات الصلة باللتنمية الوطننية.
االستثمار في كافة االقطاعات األخرى ت
ر
والحاالت التي تم عرضھا بابالتعقيب
ت
ب
التجارب
مع
عل المشارككون في االمؤتمر ع
وقد تفاع
الق نحو
شكل مؤتمر الجزائر بدداية االنطال
ألجل أن يش
والنقاش وإبداء الرأأي وتقديم ااقتراحات أل
وسع في مجال القيادة والتتنمية.
أفق أ ع
مبتكرة وذات
ة
منھجية الطرح اللتي اعتمدھھا المؤتمر ،بقدر ما ككانت
ة
واعتبر االمشاركون أن
جعل فكرة المقاولة
ضرورة تطويرھا ببما يسمح بج
ة
إلى
طرحت الحاجة لى
ت
نوعية متتميزة ،بقدرر ما
عوا إلى تووسيع المشااركة في ممثل ھذه اللمؤتمرات وتنويع
حا ،كما دع
تصبح وواقعا ناجح
خراج المقاوولة إلى
فرص توفير الشروط المموضوعية ووالنفسية إلخ
عاتھا مما يععزز من ص
موضوع
الت.
ضل بين الننساء العربيايات المقاوال
ويسمح بتشبيك أفض
ح
حھا،
أوسع وزيادة فررص إنجاح
أفق ع
ل النشر
خالل وسائل
على كافة اللنساء من خ
التجارب الناجحة ع
ب
شر
كما دعووا إلى أھميةة تعميم نش
أكبر في ھذا اللمجال.
الق بقوة ر
اإللكترونني واإلعالمي حتى تككون دافعا للھن لالنطال
التي اعتمدتھا البلدان
شريعات واآلليات ي
سمح المؤتمر بإجراء مققارنة بين ممختلف التش
وقد ح
بأھمية التنسيق ففي ھذا
ة
صى المشارككون
العربية لترقية المققاولة النسائئية وتطويررھا .وأوص
في مجال
وضرورة نقل الصوورة اإليجاببية عنھا ي
ة
المجال ببغرض النھھوض بالمررأة العربية،
من خالل
ب غير العرربية للمساھھمة في تغييير النظرة اللنمطية عنھھا ،وذلك ن
المقاولة إلى الشعوب
ختلف الوسائئل.
ح رائدة وتععميمھا بمخ
ترجمة تتجارب نجاح
صى المؤتممر ببناء
شاط المقاوللة النسائية ففي العالم اللعربي ،أوص
إلعطاء مزيد من الفعالية لنش
ء
و
وقوانين االستثمار في البالد العربية
ن
طنية واإلقليممية
قاعدة بياانات تشمل األسواق المالية الوط
لة النسائية.
وبيانات عن المقاولة
تمويلي عربي
ي
ظام
ى المؤتمر بتأسيس نظ
ت النسائية في ھذا الممجال أوصى
لتسھيل المبادرات
ل
و
الت المنشأة حديثا.
متكامل للمساعدة وددعم المقاوال
خال مفاھيم ريادة الممقاولة في البرامج
أوصى المؤتمر بأھمية إدخ
ى
جال التكويين،
وفي مج
الميداني في المؤؤسسات
ي
خالل التدرييب
عية ،وربط الطالبات بھا من خ
والمقرراات الجامعي
سويق والعالقات العامة للترويج للممشاريع
الرائدة ،وكذا تعزيزز التكوين اللمعرفي في مجال التس
النسائية.
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لتكنولوجيات الجديدة للتخفيف
ت
دعا في ھذا اللمجال إلى تشجيع الننساء على االرتباط بال
كما ا
عالقة وطيدة
ة
محو األمية االللكترونية لدى المرأة باباعتبار أن للذلك
من حدة الفجوة الرققمية و و
سائية.
بتطور اللمقاولة النس
وأوصى المؤتمر برصد جوائز سنوية تشجيعية للتجارب المقاوالتية النسائية ،ووتشجيع
عاتھن إلى اننتاج قابل لللتسويق.
المبتكرات من النسااء على تحوويل اختراع
ت
مركب الغاز
ب
اإلرھابي الذي استھھدف
ي
ء
لالعتداء
عرب المؤتممر عن إداننته
وبھذه الممناسبة ،أع
مال اإلرھابيبية المقيتة بجميع أشككالھا المنافيية للقيم
ن ،بعين أممناس والتننديد باألعما
بتقنتورين
ضامن مع االجزائر ،وواإلشادة
واإلعراب عن التض
ب
العربية واإلسالميةة والمبادئ اإلنسانية،
في التصدي الحازم لھذا االعتداء اإلرھابي.
واألمن الوطني ي
ن
جيش
باحترافية قوات الج
ة

المدمر الذي
ر
المرتكبة بسوريا وطالبوا ببالوقف الففوري للعننف
ة
كما ندد بالمجازرر
حوار جدي
شرة ر
طفال ،ومباش
ساء واألط
السيما النس
السوري الشقيق ال
ي
ب
يتعرض له الشعب
ض
لشعب السووري.
وشامل ،تشارك ففيه جميع ممكونات الش
،
أكد المؤتمر عن دعمه الالمشروط لحق الشعب
سطين ،د
ضع في فلس
وبخصووص الوض
في إقامته دولته اللمستقلة
شروعة ي
الفلسطينيني في ااسترجاع كافة حققوقه المش
الشريف وعودة اإلخوة الفلسطينييين إلى أررضھم ودديارھم
ف
س
وعاصممتھا القدس
ساتھا التععسفية في حق الموواطنين
والتنديد بسياسة إسرائيل االستيطانيية وممارس
ألطفال.
خاصة النساء واأل
رأسھا فخامة
ا
وفي ختاام األشغال ،،عبر المؤتتمر عن عمميق شكره للسلطات اللجزائرية ووعلى
لديمقراطية الشعبية راعي
ة
جزائرية ال
السيد عببد العزيز ببوتفليقة رئئيس الجمھھورية الج
الوطني واألسرة وقضايا
ي
جاب ﷲ وززيرة التضاامن
ھذا المؤؤتمر ولمععالي السيدة سعاد بن ج
في إنجاح
بشكل فاعل ي
الوفادة وحسن التلتنظيم ،مما ساھم كل
ة
على حفاوة ااالستقبال ووكرم
المرأة ع
أشغال اللمؤتمر.
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