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ــة الــأة  ــ العــام الامــ ل ــ األــاث العلــة الــي قُمــ فــي الت هــا الــاب 
ــات القاــة) وعقــ بعاــة فامــة  ــة وال ــة الــ حــل عــان (الــأة الع الع
هرــة اللانــة العــاد مــال عــن، ورئاســة ســعادة الــة لدیــ عــن  رئــ ال
2021-2019)، وان أعاله في الفة 23-25 

الع آراء  ــل فصــة الســ ــة دورـًـا، مــة ل عامــ، وهــ  ــ العــام لل یعقــ الت
صــات  ــ حــل قاــا الــاء والفــات، والصــل ل ــ والاحــ ال األكاد

ة واألولات الاج اعادها.  قابلة للف حل الجهات ال
ــة مــاور،  ـًـا علـًـا تزعــ علــى خ ــ العــام الامــ 23  وقــ ضــ أعــال الت

هي:  
الة.  1- الأة العة ب الاث والاثة.. ب الاجهة وال

ة.  ة االجا  الأة العة في خ االناج األدبي والفي وآلات ال
 . امة والقاء على الفق واله ة ال 3- دور الأة االقاد في ال
ــ  ــاالت النــة، ون مــة، وال ــة، الاســات ال ــة بــ الا 4- الــأة الع

ثقافة الع االجاعي. 
ع واألرض.  5- ماهة الأة في تع صد ال

ــء الانــي  ــ ال ــا  ــاور الــالث األولــى،  ــء األول مــ الــاب أــاث ال ــ ال
صات الامة.  ر الاع والام وال أاث ال

ــة جــاء  ــات الــي تاجههــا الــأة الع ــء علــى ال وقــ قامــ األــاث إلقــاء ال
ــة حــل مانــة الــأة وأدوارهــا، ورــت  ســة فــي القافــة ال ــة ال الــر ال
ــة.   علــى إبــاز تلــات إشــالة الاث/الاثــة علــى صــرة الــأة وأوضاعهــا االجا
ــ القاننــة واالقادــة فــي مارــة  ــ دور الاســات العامــة واأل كلــ ناقــ الت
ــة  ــال للــأة ألن تــاوز الأثــات القــة للقافــة القل ــة وتاحــة ال القافــة ال


