
 
 للندوة القومية حولالبرنامج الزمني 

  العربية "  األزمات االقتصادية وأثرها على عمل المرأة"

 ((  2011 تشرين االول /  أكتوبر  20 – 18،  بيروت  ))

 المحاضــر الموضوع الساعة اليوم

 الثالثاء
18/10/2011 

9.00-10.00 
10.00-10.30 
10.30-11.00 
11.00- 12.30 

 
 
12.30 – 2.00  

 
 

02.00 
 

 التسجيل وتسليم الوثائق . -
 حفل االفتتاح   -
 إستراحة   -
االعالالالالم ودوفي فالالالي فعالالالد واقالالال  عمالالالل المالالالرأة     -

 . العربية في ظل االزمات االقتصادية العالمية 
  

االعمالالالال فالالالي الالالالدول   سالالاليدات تالالال ثر اسالالالتثمافات   -
العربيالالالة باالزمالالالات االقتصالالالادية ودوف من مالالالات    

 آثافها .  أعحاب االعمال في التخفيف من 
 غداء -

 
 
 
 حنان يوسف  د.  أ.
 
   

 د. منى مؤتمن  
 

 االفبعاء
19/10/2011  

9.00 – 10.30 
 

10.30 -  11.00 
11.00 – 12.30 

 
12.30 – 02.00 

 
 

02.00 
05.00 

الحماية التشالريعية واالتتماعيالة للمالرأة العربيالة      -
 وأثرها في مواتهة األزمات االقتصادية . 

 استراحة .  -
واقالال  واحتياتالالات أسالالوال العمالالل     بالالا التعلالاليم ب ف -

 وت ثير األزمات االقتصادية . 
دوف من مة العمل العربية في تعزيز دوف المرأة  -

 في مجال العمل . 
 

 غداء -
 اتتماعات لجنة شئون عمل المرأة العربية   -

 د. سامي نجيب  أ. 
 
 
  د. ليلى السعيد  أ.
 
 خليل أبو خرمه أ. 

 

 الخميس 
20/10/2011 

 
 9.00  -  10.30 

 
 

10.00 – 11.30 
 

11.30 – 12.00 
 

12.00 – 01.30 
 
01.30- 02.00 
02.00 – 02.30 
  02.30 

 
 آثالالالالافدوف الحركالالالالات العماليالالالالة فالالالالي مواتهالالالالة   - -

علالالالالى العمالالالالالة   االزمالالالالات االقتصالالالالادية العالميالالالالة 
 وخاعة العمالة النسائية .العربية 

:  الالدول العربيالة  مشروعات سيدات االعمال فالي   -
 .  المحددات والمعوقات

 .  استراحة -
 

األزمات االقتصادية وأثرها على أسوال العمل  -
 في المنطقة العربية . 

 عروض قطرية  -
 التقرير الختامي والتوعيات   -
 غذاء -
 

 
  حيدف فشيد د. 
 
 
 د. فيليب زغيب  أ.
 
 
 

 د. فوزت فرحاتأ . 

 من مة العمل العربية
 من مة المرأة العربية 

 تمعية الصناعيين اللبنانيين
 



 1  

 

 

 

 

 كلمات االفتتاح

 

 .   كلمة االمينة العامة للجنة شؤون عمل المرأة العربية -

 أمينة اللجنة معالي الدكتوفة / نيرمين عثمان 

 

 . كلمة تمعية الصناعيين اللبنانيين  -

 فئيس الجمعية   المهندس / نعمة إفرام 

 

  كلمة من مة المرأة العربية .  -

 مدير المن مة   الدكتوفة / ودودة بدفان  سعادة

 

 كلمة من مة العمل العربية .  -

 مدير المن مة   معالي االستاذ / أحمد لقمان 

 

  فاعي الندوة . كلمة  -

 وزير العمل    السيد / شربل نحاسمعالي 

 

 

 

 من مة العمل العربية

 تمعية الصناعيين اللبنانيين
 


