
 

بقصر  
 لمنظمة 

 

مواصلة 
ي جميع 

تم   فود،
 العربية 

حقوق  
 هذتنفي 

 محاور 
 والتعليم 

موضوع 
عن مدى 

بھا  يطة
و إدارة 

في   موقة

  "وتنمية

انعقد ،رية 
تمر الرابع
 "ة وتنمية

 فيھا عن م
رقي بھا في

الوف ئيسات
ظمة المرأة

باء/ ألف" 
ذال " تجيب

بعددعمل  
والتربية ،

 التطرق لم
ضل إجابة ع

روف المحي
أو مؤسستھا

مرمماكن أ 

  ية

قيادة و: ي 

س الجمھور
المؤت 201
قيادة: عربي 

 عنه عبر
لعربية والر

األول ورئ 
 تقدمھا منظ
 لمشروع
رأة العربية
س جلسات
 والتجاري،

 .راعة

نألمؤتمر
للمرأة وأفض

تحدت الظر
م إنشاءمن  

ل وأن تتبوأ

 ي

لمرأة العربي

لعالم العربي

رئيسوتفليقة 
3ـ شباط ر

ي العالم العر

لقيت نيابة
ن للمرأة ال

 

للسيدات و
التى ،ربية

 اإللكتروني
ومنظمة المر
ت على خمس
ر الصناعي
مات، والزر

الفي ديمھا 
ل التمكين ل

  .عات

تة العربية 
مل لتتمكن
بل و غيره،
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بيان الختامي

ع لمنظمة ال

سائية في ا

 العزيز بو
فبراير 27و

 النسائية في

ة افتتاحية أ
ظمة للتمكين
.  األعمال

ة الرئاسة
العر المرأة

ق الموقع
ربية تسأل و
لتي توزعت
ل االستثمار
احة والخدم

التي تم تقد
يئة في مجال
ختلف القطاع

ف أن المرأة
لصبر واألم

أو ي الفالح

 

الب

مؤتمر الرابع

األعمال النس

السيد عبد
و 26و 25

دة األعمال

بكلمة ؤتمر
تبذلھا المنظ
اولة وريادة

سمية لدولة
المي حول

إطالقلك ذك
المرأة العر
ي أشغاله  ال
ية في مجال

والسيا ائية،

اربتجالو
 خطوة جري
يادية في مخ

خالت كيف
ت بالعلم والص
التربوي أو

ملل

ولة وريادة ا

مية لفخامة
5صمة أيام

قاولة ورياد

لرئيس المؤ
 ما فتئت ت
 مجال المقا

فتتاحية الر
ل إنتاج إعال

كوين بھا،
:ت العربية
المؤتمر في
اولة النسائي
 الحرة النسا

وراق واأل ل
 يعد بذاته 

مواقع ريا وأ

ل جل التدخ
تسلحتيا و

، ھامشروع

المقاو" 

رعاية السام
جزائر العاص

المق" عربية

ف السيد ال
جھود التي
ت وبخاصة

فلكلمات اال
جائزة أفضل
على الفائزي
ي التشريعات

َشرع اثم ، 
المقا:  ھي 

م واألعمال

ن من خالل
 عند المرأة

تتبو أنعلى 

ا من خاللي 
ا  واقتصادي
م أو تطوير

  

تحت الر
بالج األمم

المرأة الع

وقد شرف
دعمه للج
المجاالت

وبعد ال 
توزيع ج
 ،دوريا

المرأة في
،المنظمة
،الملتقى
واإلعالم

تبينوقد 
المقاولة
قدرتھا ع

بدا جلًيو
اجتماعيا
أعمالھا أ



 

ھا غمار 

بالتعقيب 
الق نحو 

ة وذات 
 المقاولة
  وتنويع

ولة إلى 
  .الت

ل النشر 

 البلدان 
في ھذا 
ي مجال 
ن خالل 

مر ببناء 
 العربية 

ي عربي 

  البرامج 
ؤسسات 
مشاريع 

عن خوضھ

ا با عرضھ
داية االنطال

كانت مبتكرة
جعل فكرة 
لمؤتمرات

خراج المقاو
يات المقاوال

خالل وسائل
  .لمجال

ي اعتمدتھا
ة التنسيق ف
بية عنھا في
ھا، وذلك من

صى المؤتم
 في البالد

ظام تمويلي

مقاولة في
في المؤ ي

 للترويج للم

، فضال عة
   .نية

ت التي تم
 الجزائر بد

بقدر ما ك 
جببما يسمح 
مثل ھذه ال
والنفسية إلخ
نساء العربيا

لنساء من خ
ر في ھذا ال

آلليات التي
بأھمية كون

ورة اإليجاب
لنمطية عنھ

أوص ،لعربي
ن االستثمار

نظ بتأسيس 

 ريادة الم
الميداني يب

قات العامة

لجديدةيات ا
الوطنلتنمية 

والحاالت ب
شكل مؤتمر

،ھا المؤتمر
ة تطويرھا ب
اركة في م
موضوعية و
ضل بين الن

على كافة ال
الق بقوة أكبر

شريعات وا
صى المشارك
ة نقل الصو
ير النظرة ال

  . ئل

في العالم ال
مية وقوانين

ى المؤتمر

اھيمخال مف
التدريخالل 

سويق والعال
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والتكنولوجي
الصلة بالت

ع التجارب
ألجل أن يش

لتي اعتمدھ
لى ضرورة
وسيع المشا
الشروط الم
ح بتشبيك أفض

ب الناجحة ع
لھن لالنطال

مختلف التش
وأوص .رھا
وضرورة ،

ھمة في تغيي
ختلف الوسائ

لة النسائية ف
اإلقليمطنية و

مجال أوصى
 .حديثا

 بأھمية إدخ
 بھا من خ
 مجال التس

 
و واإلعالم

خرى ذاتأل

المؤتمر مع
ات ألاقتراح
  .تنمية

ة الطرح ال
اجة إلىت الح

عوا إلى تو
ص توفير 

ويسمح ،حھا

شر التجارب
كون دافعا ل

قارنة بين م
ئية وتطوير
،رأة العربية
ربية للمساھ
عميمھا بمخ

شاط المقاول
لمالية الوط

 في ھذا الم
الت المنشأة

ى المؤتمر
 الطالبات
لمعرفي في

ل الصناعة
اقطاعات ال

كون في ا
اتقديم وأي

ل القيادة والت

أن منھجية 
ر ما طرحت
حا، كما دع

عزز من فرص
رص إنجاح

ة تعميم نش
ي حتى تكم

مقبإجراء  
قاولة النسائ
ھوض بالمر
ب غير العر
ح رائدة وتع

 الفعالية لنش
 األسواق ا
.لة النسائية

ةت النسائي
دعم المقاوال

أوصى ،ين
وربط ،عية

ز التكوين ال

 رائدة مثل
كافة ار في 

المشاركعل 
 وإبداء الرأ
لع في مجا

المشاركون
بقدر ،تميزة

واقعا ناجح
مما يع عاتھا

ع وزيادة فر

وا إلى أھمية
ني واإلعال

المؤتمر ح
 لترقية المق
بغرض النھ
 إلى الشعوب
تجارب نجاح

ء مزيد من
تشمل انات

 عن المقاولة

ل المبادرات
لمساعدة ود

جال التكوي
ات الجامعي
 وكذا تعزيز

  

عاتقطا
االستثمار

تفاعقد و
والنقاش

وسعأأفق 

ا واعتبر
نوعية مت
تصبح و
موضوع
أفق أوسع

كما دعو
اإللكترون

سمحوقد 
العربية
المجال ب
المقاولة
ترجمة ت

إلعطاءو
قاعدة بيا
وبيانات

لتسھيلو 
متكامل ل

وفي مج 
المقرراو

الرائدة،
.النسائية



 

لتخفيف ل
ة وطيدة 

وتشجيع 

ب الغاز 
ية للقيم 
واإلشادة 

 

ر الذي 
ر جدي 

الشعب 
لمستقلة 
 ديارھم
واطنين 

ا فخامة 
 راعي 
 وقضايا 
ي إنجاح 

لت الجديدة 
لذلك عالقة

النسائية، و 

ھدف مركب
كالھا المنافي
الجزائر، و
 .إلرھابي

نف المدمر
شرة حوار

حق وط ل
 دولته ال
رضھم ود
 حق المو

وعلى رأسھا
ة الشعبية
ي واألسرة
كل فاعل في

لتكنولوجيات
باعتبار أن ل

لمقاوالتية
   .لتسويق

ي الذي استھ
 بجميع أشك
ضامن مع ا
ا االعتداء ا

فوري للعن
طفال، ومباش

الالمشر ه
ي إقامته

ين إلى أر
ة فييعسف

ولجزائرية 
لديمقراطية
امن الوطني
 ساھم بشكل

الرتباط بال
ى المرأة با

 للتجارب ا
نتاج قابل لل

ء اإلرھابي
بية المقيتة

ب عن التض
حازم لھذ ال

بالوقف الف
ساء واألط

  .وري

همدع عن 
شروعة في
 الفلسطينيي

التع اساتھ

 للسلطات ال
جزائرية ال
زيرة التضا
لتنظيم، مما
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نساء على ا
لكترونية لد

 تشجيعية
عاتھن إلى ان

لالعتداء هنت
مال اإلرھابي
 واإلعراب
ي التصدي

ب وطالبوا
السيما النس
لشعب السو

د المؤتمر
قوقه المش
 اإلخوة

ية وممارس

ميق شكره
ھورية الج
جاب هللا وز
ة وحسن الت

 
تشجيع الن 

و األمية االل

سنويةائز
ويل اختراع

عن إدان مر
نديد باألعما
 اإلنسانية،
ن الوطني في

بسوريا ة
ي الشقيق ال
مكونات الش

أكدسطين،
 كافة حق

وعودة ف
االستيطاني

تمر عن عم
ئيس الجمھ
 سعاد بن ج
وكرم الوفادة

لمجال إلى
محوقمية و
  .سائية

رصد جوب
اء على تحو

عرب المؤتم
مناس والتن
ة والمبادئ
جيش واألمن

ر المرتكبة
ب السوري
فيه جميع م

ضع في فلس
استرجاع

س الشريف
إسرائيل 

  .ألطفال

، عبر المؤت
رئبوتفليقة

عالي السيدة
قبال واالست

ا في ھذا ال
 الفجوة الرق
لمقاولة النس

بالمؤتمر  
ت من النسا

أع مناسبة،
ن، بعين أم
 واإلسالمية
ة قوات الج

بالمجازر 
الشعبض له 

، تشارك ف

وص الوض
يني في ا
متھا القدس
 بسياسة

النساء واأل

ام األشغال،
بد العزيز ب

لمعوؤتمر 
على حفاوة ا

  . لمؤتمر

كما دعا 
من حدة
بتطور ال

أوصىو
المبتكرات

بھذه المو
بتقنتورين
العربية

باحترافية

دندكما 
يتعرض
وشامل،

وبخصو
الفلسطين
وعاصم
والتنديد
خاصة 

وفي ختا
السيد عب
ھذا المؤ
المرأة ع
أشغال ال


