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21 يونيو 2021
كلمات افتت�احية

· كريم العين�اوي، الرئيس التنفيذي، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
· رشيد الحديكي، باحث بارز، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

  14:15- 14:00

المحادثة التمهيدية

· مابينغي نغوم، المدير اإلقلييم، غرب ووسط أفريقيا، صندوق األمم المتحدة للسكان

· بينيت�ا ديوب، المبعوثة الخاصة للمرأة والسالم واألمن، مفوضية االتحاد األفريقي              
· لييت شيوارا، ممثلة هيئ�ة األمم المتحدة للمرأة في إثيوبي�ا، واالتحاد األفريقي، واللجنة 

االقتصادية ألفريقيا، وهيئ�ة األمم المتحدة للمرأة

 15:00- 14:15

رئيس الجلسة:

المتحدثان:

الجلسة األولى: تعزيز دور المرأة في درء النزاعات وحلها

· بدر الدين الحارتي، مستشار سيادة القانون وإصالح قطاع األمن، مستشار األمم المتحدة     
الخاص لرئيس بوركين�ا فاسو، األمم المتحدة

)ReimagineSA( مامفيال رامفيلي، عضوة رئيسة لنادي روما وعضوة مؤسسة ·
)NSD-S Hub for South(إريكا مونتيكون، مستشارة التزام ·

· فيديريكو بوريلو، المدير التنفيذي لمركز المدنيي�ن في الصراع
)Fighter for Peace(كريستين�ا فورش، عضوة مؤسسة، مقاتل من أجل السالم ·

16:15- 15:00

رئيس الجلسة:

المتحدثون:

استراحة   16:15-16:30

 الجلسة الثاني�ة: دمج وتعزيز بعد النوع االجتماعي في هياكل األمن
والدفاع

· حفصة أبيوال، رئيسة مبادرة المرأة في أفريقيا 

· بيرام ديوب، رئيس سابق ألركان الجيش، جمهورية السنغال
· جاكانا توماس، أستاذة مشاركة، جامعة والية ميشيغان

· سامباال باليما، خبيرة إصالح قطاع األمن، إين�ابل، بوركين�ا فاسو
· إبراهيم ديارا سيراتيغي، رئيس األركان السابق، رئاسة جمهورية مالي

 · جونا نومانن، أخصائي�ة المساواة بي�ن الجنسين وحقوق اإلنسان للمرأة، مكتب منظمة
)ODIHR( األمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان

16:30-17:45

رئيسة الجلسة:

المتحدثون:
 



22 يونيو 202

عرض حول مؤشر: مؤشر السالم العاليم

· خالد الشكراوي، باحث بارز، مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد

· سيرج ستروبانتس، مدير أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، معهد االقتصاد 
 )IEP( والسالم

· أنيكا هيلدين نوربرغ، رئيس عمليات السالم وبن�اء السالم، مركز جنيف للسياسات األمني�ة
 )IPSS( يوناس أداي أديتو، مدير معهد دراسات السالم واألمن ·

· جالل عبد اللطيف، مستشار بارز في السياسات االجتماعية، شؤون النوع والفقر، شعبة 
UNECA ،السياسات االجتماعية

· پول سيمون هاندي، مستشار جهوي مبرز، معهد الدراسات األمني�ة

12:30 -11:00

مسير الجلسة :

المتحدث:

المشاركون في 
المناقشة:

استراحة  14:00 -12:30

الجلسة الثالثة: فهم أفضل من أجل عمل أفضل: األدوار المختلفة للمرأة 
في التطرف العنيف

)Eirene Associates Int( زينب بنعال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية ·

· رضا الياموري، باحث بارز، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
 )GIFCT( نايانكا باكيت بيرديجاو، مساعدة برامج، منت�دى اإلنترنت العاليم لمكافحة اإلرهاب ·

· هارموني توروس، أستاذة مشاركة، جامعة كنت
· ألكسيس هينشو، أستاذ مساعد، جامعة تروي

15:15 -14:00

رئيسة الجلسة:

المتحدثون:

استراحة  15:15-15:30

الجلسة الرابعة: تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في بعثات حفظ السالم

· محمد لوليشكي، باحث بارز، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

· تيغيست يشيواس إنغداو، مستشارة بارزة في بن�اء السالم والمصالحة، برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في وزارة السالم، إثيوبي�ا

· يونس أبو أيوب، مدير قسم الحكامة وبن�اء الدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، األمم المتحدة

 · دومينيك ترينكوند، الرئيس السابق للبعثة العسكرية الفرنسية لدى األمم المتحدة وحلف 
شمال األطليس

· راما ياد، مدير مركز أفريقيا، المجلس األطليس
· أنيت ليجين�ار، رئيسة عمليات السالم وبن�اء السالم، معهد الدراسات األمني�ة

17:00 -15:30

رئيس الجلسة :

المتحدثون:
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عرض حول تقرير: ملفات داعش لجامعة جورج واشنطن

· مهدي بنعمر، رئيس إدارة البحوث في العالقات الدولية، مركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد

· ديفورا مارغولين، أستاذة مساعدة، جامعة جورج واشنطن

· دين�ا حسين، مسؤولة سياسة مكافحة اإلرهاب في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا، 
فيسبوك

· المصطفى الرزرازي، باحث بارز، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

15:45 -14:30

مسير الجلسة :

المتحدثة:

المشاركون في 
المناقشة:

استراحة  15:45-16:00

عرض حول تقرير: التقرير السنوي للجغرافيا السياسية ألفريقيا

· عبد الحق باسو، باحث بارز، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

· نزهة علوي محمدي، باحثة بارزة، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
· أفوا بوتيما ياكوهيين، زميل باحث، مركز ليجون للشؤون الدولية والدبلوماسية

16:00-17:15

رئيس الجلسة:

المتحدثون:      

كلمات ختامية

· رشيد الحديكي، باحث بارز، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
· كريم العين�اوي، الرئيس التنفيذي، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

 17:15-17:30
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الجلسة األولى: تعزيز دور المرأة في صد النزاعات وحلها

ستتن�اول هذه الجلسة دور ومكانة المرأة في درء النزاعات وحلها مع تسليط الضوء على المجاالت اليت ينبغي تعزيزها:

مشاركة المرأة في الوساطة والمصالحة الوطني�ة.  •
قيادة المرأة وعمليات صنع القرار.  •

زيادة الوعي بالمساواة بي�ن الجنسين في مقترحات إصالح قطاع األمن األفريقي.  •
مساهمة المرأة في ثقافة السالم.  •

المرأة في سالم مستدام: البن�اء المؤسيس والتوطيد والتنمية.  •
أفضل الممارسات للتصدي للعنف ضد المرأة.  •

المرأة في أنظمة األمن القويم )NSS( في أفريقيا.  •

الجلسة الثاني�ة: دمج وتعزيز بعد النوع االجتماعي في الهياكل األمني�ة والدفاعية

ستقوم هذه الجلسة بتسليط الضوء على تأنيث أنظمة األمن أثن�اء استكشاف التجارب العملية كجزء من:

مخططات العمل بالنسبة لمنظومة »المرأة، السالم، األمن« في أفريقيا.  •
مقترحات إصالح قطاع األمن األفريقي.  •

البلدان الخارجة من بؤرة النزاعات أو اليت تمر بمرحلة انتقالية.  •
البلدان المتقدمة في إدماج النوع االجتماعي )أوروبا، أمريكا، آسيا(.  •

الدول الهشة.  •
المرأة في إصالح نظام األمن.   •

الجلسة الثالثة: فهم أفضل من أجل عمل أفضل: األدوار المختلفة للمرأة في التطرف 
العنيف

تشكل هذه الجلسة فرصة لمناقشة الوضع الراهن للمرأة: الضحايا، المتواطئات، أو المقاتالت في بيئ�ة عنيفة، واليت 
تسود في مناطق أفريقية مختلفة.

مواصفات النساء ضحايا التطرف العنيف.  •
أشكال العنف اليت تعاني منها المرأة.  •

الوضع في الساحل وحوض بحيرة تشاد.  •
وضع المرأة في داعش.  •

المرأة وعملية إعادة التأهيل.  •
دمج ضحايا العنف في األنظمة األمني�ة.  •
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الجلسة الرابعة: تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في بعثات حفظ السالم

تروم هذه الجلسة الكشف عن العامالت في الخدمة وعمليات حفظ السالم وتحسين مشاركتهن المباشرة في مستويات 
مختلفة من عمليات حفظ السالم.

رؤى مستوحاة من بعثات عمليات حفظ السالم في أفريقيا.  •
دمج منظور النوع االجتماعي في عمليات حفظ السالم.  •

أهمية استحضار عامل النوع االجتماعي في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة.  •
تجربة االتحاد األفريقي: تعزيز دور المرأة في هندسة السالم واألمن األفريقي.  •

تجارب حلف الشمال األطليس واالتحاد األوروبي، إلخ.  •
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