حــول المـؤتمـر

المــرأة نبــع الحيــاة

المؤتمر العالمي الرابع |  19-16أيار/مايو  | 2016كوبنهاغن ،الدانمرك
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التوقعات
•6 000 – 5 000
مشاركا ً
• 2 000منظمة

مـاذا:

مؤمترات املرأة نبع الحياة هي لقاءات عاملية مرموقة تركز عىل صحة النساء والفتيات وحقوقهن ورفاههن .وسيشكل مؤمتر
املرأة نبع الحياة لعام  2016أكرب تجمع بشأن صحة النساء والفتيات وحقوقهن خالل العقد املنرصم وأحد أول املؤمترات
الرئيسية العاملية التي تعقد يف أعقاب إعالن أهداف التنمية املستدامة.
وسيكون محط تركيز املؤمتر عىل كيفية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة من حيث صلتها بالنساء والفتيات ،مع إيالء الرتكيز عىل
وجه التحديد ملسألة الصحة ،وبخاصة صحة األم والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ،وأوجه الرتابط مع قضايا املساواة بني
الجنسني ،والتعليم ،والبيئة ،والتمكني االقتصادي.

•أكرث من  150بلدا ً

متى وأين:

• 1 200من الشباب

من:

•القطاع الخاص•
ممثلون من صناعات
متعددة

التسجيل:

•ممثلون لوكاالت األمم
املتحدة والحكومات،
مبا يف ذلك وزراء
وبرملانيون من أكرث من
 25بلدا ً

املنح الدراسية:

• 500من الصحفيني

 19 – 16أيار/مايو  | 2016كوبنهاغن ،الدامنرك.
سيضم املؤمتر لفيفا ً من قادة العامل ،واملنارصين ،والناشطني ،ومنظامت املجتمع املدين ،ومقرري السياسات ،وممثيل القطاع
الخاص ،والباحثني ،والشباب ،ووسائل اإلعالم ،وغريهم من دوائر التأثري العاملية.
يبدأ التسجيل عىل اإلنرتنت اعتبارا ً من  1حزيران/يونيه  2015مقابل مبلغ  500دوالر أمرييك .وسريتفع السعر بعد  31كانون
الثاين/يناير  .2016وللشباب سعر خاص قدره  400دوالر أمرييك (تحت سن  30سنة وقت انعقاد املؤمتر).

ستعرض منظمة املرأة نبع الحياة دعامً لتكاليف السفر مبقدار  1 000دوالر من خالل عملية تقديم طلبات تنافسية .يرجى
مراجعة املوقع الشبيك بانتظام للحصول عىل املعلومات املتعلقـة بعمليـة تقديم الطلبات عن طريق اإلنرتنت .ويردنا عـادة  
 6 000طلب أو أكرث ،ولذلك ستكون املنافسة عالية.

الربنامج:

إننا نتعاون مع خرباء من جميع أنحاء العامل يف وضع برنامج للمواضيع واملتكلمني.

املعارض:

يحتوي مركز املؤمترات عىل مساحة كبرية وجميلة للمعروضات .وستتاح التفاصيل املتعلقة بفرص العرض بحلول أيار/مايو
 ،2015ويشجع العارضون عىل املبادرة بحجز أماكنهم لضامن الحصول عىل األماكن املفضلة.

الجهات الراعية:

نرحب بأي دعم أو رعاية تقدمهام الرشكات واملنظامت غري الحكومية والحكومات والجهات املتعددة األطراف.

حــول منظمة المــرأة نبــع الحيــاة

منظمة املرأة نبع الحياة هي منارصة رائدة وعاملية لصحة النساء والفتيات وحقوقهن ورفاههن ،وهي تضم خليطا ً متنوعا ً من األصوات واملصالح
الرامية إىل النهوض بالتقدم املحرز يف مجال صحة األم والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .ونقوم ببناء القدرات وتقاسم الحلول وإقامة
الرشاكات جنبا ً إىل جنب مع إنشاء التحالفات والتواصل والعمل حفزا ً لاللتزام السيايس واالستثامر لصالح النساء والفتيات.

لمحــة عــن المؤتمــر
تتيح مؤمترات املرأة نبع الحياة فرصاً عديدة للتعلم ،وتقاسم املعلومات ،والربط الشبيك ،والتعاون .وفيام ييل بعص املواضيع التي ستجري مناقشتها يف مؤمتر عام :2016

الجلسات العامة

من شأن مشاركة قادة العالم والباحثين والمبتكرين وصانعي التغيير وطارحي
األسئلة في كل جلسة من هذه الجلسات العامة أن تجعل منها جلسة تذكارية
وذات طابع استباقي .والجلسات العامة في مؤتمرات المرأة نبع الحياة ليست
لمجرد إلقاء الخطب وتقديم العروض – لكنها تتسم بالمحاورات المثيرة
والمنتجات اإلعالمية المتعددة الوسائط والحوارات الجادة التي تدفع قدما ً
بجدول األعمال.

الجلسات املوازية

من شأن المناقشات التي يديرها منظمون للمناقشة أن تتيح التعمق في الحلول
الرئيسية وأن تكون عميقة األثر بفضل خبرة أعضاء أفرقة المناظرة الذين
يتقاسمون الخبرات واآلراء واألفكار ويطرحون فيما بينهم طائفة عريضة من
المعارف.

املعارض

ستقدم املنظامت والرشكات العاملة يف مجال قضايا النساء والفتيات واملنتجات
والخدمات املتعلقة بهن عرضا ً مبهرا ً عرب صاالت العرض .وستجتذب محتويات
العروض واملناسبات الخاصة سيالً مستمرا ً من الزائرين إىل صاالت العرض املتعددة.

ركن السينام

سيقام مهرجان ضخم لألفالم السينامئية تقدم فيه األفالم القصرية والوثائقية
وحمالت الفيديو ورشائط الفيديو املوسيقية ،وغريها من املواد التي تتناول القضايا
التي تواجه النساء والفتيات – ويعد هذا املهرجان من أشهر األحداث التي تقدم يف
مناسبات مؤمترات املرأة نبع الحياة.

ركن املتكلمني

عىل غرار الركن الشهري يف شامل رشق حديقة هايد بارك ،يعترب ركن املتكلمني
الخاص مبؤمترات املرأة نبع الحياة أحد املواقع البارزة إللقاء الكلامت القصرية
والجريئة عام يستجد من مشاريع ومنشورات وبحوث.

ساحة الشباب

ستخصص مساحة أو أكرث من املساحات املخصصة للمؤمتر ألنشطة الشباب .وحينام
ال يكون الشباب ضمن الحارضين أو املشاركني يف الجلسات العامة الكربى ،فإن كثريين
منهم يجتمعون يف هذه الساحات املخصصة لتحية أصدقائهم وااللتقاء بهم.

‘‘ركن الحوار الحاد’’
جديد! هذا ركن جديد يضاف إىل زوايا مؤمترات املرأة نبع الحياة ،وهو يغطي
املواضيع التي تتناول أي أسئلة تخطر عىل بال املشاركني ،ويشرتك فيها منظمون
للمناقشات ممن يتسمون بالجرأة وعدم الرتدد يف املشاركة يف املناقشات.

ركن التطبيقات السعيدة
جديد! أصبحت تطبيقات الهواتف املحمولة تنقل املعارف إىل كافة أرجاء املعمورة.

وسيقدم مؤمتر املرأة نبع الحياة ما ميكن أن يطلق عليه ‘‘ركن التطبيقات السعيدة’’  يف
الساحة املخصصة للمعارض حيث يتم االلتقاء مببتكري هذه التطبيقات وتوجيه التحية إليهم.

سوق الحياة املهنية

تتاح يف هذا الركن فرص للتعلم والربط الشبيك لفائدة األشخاص الساعني وراء
الوظائف وفرص التدريب الداخيل املتاحة ضمن صاالت العرض .وستتاح يف الساعات
األوىل من الصباح محادثات تثقيفية حول كيفية العثور عىل وظيفة من الوظائف.

املنافسة بني املؤسسات االجتامعية

سيعرض املشاركون من أفراد ومنظامت أفكارهم ومنتجاتهم بهدف النهوض بالتقدم
املحرز لصالح النساء والفتيات يف إحدى الساحات املخصصة للمصاعد أمام فريق
من املحكمني املرموقني .وسيفوز بعض املشاركني يف املنافسة بالحصول عىل فرص
جديدة للرتويج ملشاريعهم.

جوائز اإلنجاز يف مجال النساء والفتيات

يتم من خالل هذه الجوائز االعرتاف من جانب املؤمتر بقيادات الجيل التايل من النساء
والفتيات حيث يتم تقديم الجوائز لثالثة من األصوات الناشئة يف مجال صحة املرأة وحقوقها.

هذا باإلضافة إىل العديد من األحداث وحفالت االستقبال واألمسيات الثقافية وندوات وسائط اإلعالم والتداول االفرتايض وغري ذلك من األنشطة التي ينظمها مختلف الرشكاء.

مؤمتر املرأة نبع الحياة ،2016 ،سيستضيف
أيضاً االجتامعات التالية:
• مؤمتر الشباب السابق عىل املؤمتر  • مؤمتر القطاع الخاص السابق عىل املؤمتر
• منتدى وسائط اإلعالم للصحفيني واملحررين • منتدى الربملانيني • تجمعات أصحاب
املصلحة يف البلدان األشد احتياجاً • حفل استقبال للشخصيات الهامة

إذا كان لديكم أية أسئلة أو اقتراحات أو أفكار بشأن
المؤتمر المقبل ،أو إذا كنتم تودون إقامة معرض /أو
رعاية أي نشاط ،يرجى االتصال على :
 .info@womendeliver.orgوللبقاء عىل علم بآخر
تطورات املؤمتر ،يرجى زيارة املوقع التايل:
 .http://wd2016.orgوملعرفة املزيد عن منظمة املرأة
نبع الحياة وعن قدراتنا األساسية ،يرجى زيارة املوقع التايل:

.http://www.womendeliver.org

