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 لندوة القومية حولورقة المعلومات االساسية ل

 " دور االعالم في إحداث التغيير المطلوب للنهوض

 "  بعمل المرأة 

 2010أكتوبر  28 – 26الجونة ، 

 

 

  المبررات  أوال : 

 

تعد وسادد االوالم دلجوالهيردد نصراو فعدرالفو عدد مو د و اوؤيرردداولوستدالمروسادد االوالم ددلجوووووو

ةو د والهريررداوالهدتاوتعردالو صدءوادنال ول  دلوتود والهظدرس ووووووووووسترأمروبكالوالهظدرس والهريص دوو

القرع ديةو سوالجرر  صةو سواص اصةولوستالمروسا االوالم لجو  والهريرراوبق روؤد وتأذدتوؤد وووو

ندتالوالهريررداوووسب هردد ه و د ئوساد االوالم ددلجو د و اوؤيررداوتقددنجوبر دنيروندتالوالهريرردداووووووووو

ؤدد وؤيرردداوآهددووقذددروس قدد فوب هقد روالهددتاوت ددردوبددءودرجددةوت نيرندد و التددءولوس هدد وي رودد وو

هر نرونتالوالهريرراو لوش و ئوالهنظد ا والهرد وتالدي د وساد االوالمتعد اولو د وسال د  و د ووووووووو

تودد و اوؤيرردداوسهكدد وي رودد ولصدصددةوالمدال وسالهرتددرنئوسؤ ددرنًوالمدال وس قدد فومؤك  صدد  وو

والهنا االوسس ق وهر رنًوسطبصعةوجر نرن ووو

  والهرغودبو ودووؤعنقد  والهرفرصدةوسآ دل وووووووسي ر صاوالم لجوالهعرب و ئويوعبودسرالفولبصرالف

قصموالهعرالو  والهريرراوالهعرب وؤ وذلاو   و دسالرولوستش  والهرف قةوالهعربصةوالآلئوالهع يد وو

المقوصرصددةوساله سهصددةو د وآهددووالهرددأمصرو وددووسلددعصةوالهعر هددةوالهعربصددةوسؤدد وووووؤدد والهررغصددرال و

ةو دد وآطدد رو روصددةووتشدد  أو اددنالعوالهعرددالوالهعربصددةوؤدد و صدد وآدالر وقتددصةوالهعر هددةوالهعربصددووو

الهرك ؤددالوالمقرعدد داوسالمجرردد   والهعربددد ولوست ددنيروالآلهصدد  والهعربصدددةوبردد وي دد جوتوددد وووووووو

المن ال وستع وسا االوالم لجو دال وقنيةوس ع هةوآ الو    وتنجص   وسالار  الؤ  والمادر  الجوو

المؤثددالوهرراددصموقددصموالهعرددالو دد والهريرردداوالهعربدد وس هدد وؤدد وذددلاو دد  وؤف وقدد  ولوسؤدد وو
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جوؤفظرةوالهعرالوالهعربصةوب سروالم لجو  وذ ؤةوقتد ي والهرفرصدةوالهشد ؤوةوسؤد ووووووؤف وقوالنرر 

لرف  وقتصةو رالوالهرر  والهعربصةوسآبرالزوالهعنر والهرشرقةوساله سروالميي ب وه تالوالهعردالوو

الهتاويرثالو ع والهريرراولوسال  الثوالهرغصصرو  والهرد نصموسالهع دال وسالهرق هص والهر ومزالهدلوو

وهرركص والمقرع داوساله ص ا وسالمجرر   وهورر  والهعربصةووتشكالو قبةو  وطريقوتيقصقوال

ه تالوالرتأ والهرفظرةو ق ونتأوالهف س وهريقصقوالمارد د والهرثوووؤ ودسروالم لجو د وال د الثووو

والهرغصصروالهر ونبوهوف نضوبعرالوالهرر  والهعربصةووو

و

و

 ثانيا : أهداف الندوة :

الهرق هصدد والهردد وتتددع ووالبددرالزو نرصددةوالم ددلجو دد وتغصصددروالهكثصددروؤدد والهعدد دال وسووو و1

 ؤش رلةوالهرر  والمقرع ديةوسالمجرر  صةووو

درالادةودسروالم ددلجو د وال رددرالجولددنر والهردر  و دد والهعردالوسؤي ربددةوالهعددنرووووو و2

 اله وبصةوالهر و   هع  وب ارررالرووو

 ؤف قشةودسروالم لجو  وتيقصقوالهرركص والمقرع داوهورر  والهعربصةووو و3

الهردر  وس مدرأو د والهثق  دةواله دك  صةوووووودرالاةودسروالم لجو  والبدرالزو نرصدةو ردالوووو و4

 سالهي وؤ والم دي رواله ك   ووو

والهنقن و ووودسروؤفظرةوالهعرالوالهعربصةو  والهف نضوبعرالوالهرر  والهعربصةوووو و5

 

 ثالثا : محاور الندوة :

وآبرالزو نرصةوالم لجو  وت نيرومق  ةوالهعرالوسذ لةو رالوالهرر  ووووو–و1

دسروالم دلجو د وال ردرالجولدنر والهردر  و د والهعردالوسؤي ربدةوالهعفد وسالهررصصد ولدد وووووووووووو–و2

والهرر  ووو

ودسروالم لجو  وتيقصقوالهرركص والمقرع داوهورر  والهعربصةووووـوو3
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دسروالم لجو د وآبدرالزو ردالوالهردر  وس مدرأو د والهثق  دةواله دك  صةوسالهيد وؤد والم ديد رووووووووووووو-4

واله ك   وووو

وصةو  والهف نضوبعرالوالهرر  والهعربصةووودسروؤفظرةوالهعرالوالهعربو-5

و

 رابعا : الجهات المنفذة :

وؤفظرةوالهعرالوالهعربصةو)آدالر والهير يةوالمجرر  صةو(وو

و

 خامسا : الجهات المدعوة للمشاركة :

 سزالرال والهعرالو  واله ساوالهعربصةووو -

 ؤفظر  و لي بوالم ر او  واله ساوالهعربصةوو -

 ؤفظر  والهعر او  واله ساوالهعربصةوووو -

و تنال وهيفةوشئنئو رالوالهررال والهعربصةووو -

 المتي دوالهع جوهغر والهري ر وسالهعف  ةوساله رال ةوهوبلدوالهعربصةوو -

 المتي دواله سهووهفق ب  والهعر اوالهعربوو -

 والهرر  والمؤ  ةوالهع ؤةوهي ؤعةواله ساوالهعربصةو/آدالر وو -

 ووؤفظرةوالهرر  والهعربصةو -

 الم ر ا وهوررال ووولف سعوالمؤموالهرري  و -

 ظرةوالهعرالواله سهصةوؤف -

 الهويفةوالمقرع ديةوسالمجرر  صةوهغرب وقاص و)والماكنالو(وو -

 وواله ساوالهعربصةووالهرر  و ؤرثونوؤالا   والهريرراوالهر  ووالهرعفصةوبقت ي و -

و
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 سادسا:أسلوب التنفيذ :

 آ  الدوستق يمو سرالعو رالوؤ وقبالواله  د واله برال و -

 ةو رضو سرالعو رالوق ريةو  وتي ربواله ساوالهرش رل -

 

 سابعا : مكان وزمان عقد الندوة :

و28و–و26تعقدد والهفدد س و دد وؤ يفددةوالهين ددةوبير نريددةوؤعددروالهعربصددةوذددلاوالهدرددر ووووووو

وووو2010 لرنبرو

 

و:وثامنا : الجوانب اإلدارية والمالية

وشرصي وبرجروالهين ةوووووتكنئوالإلق ؤةوسالمجرر    و وو ف عو-

سادة المشاركين مدة انعقاد النددوة علد    إقامة النفقات وتتحمل منظمة العمل العربية

 .أن تتحمل الجهات المشاركة نفقات تذاكر السفر 

  تاسعا : تأشيرة الدخول :تاسعا : تأشيرة الدخول :

يرجووالهيعناو وووتأشصر واله ذناوهورش رلص وؤد والهد ساوالهردووييرد اوؤنالطفص د وووووو -

س دوو  هدةوسجدندو يدةولدعنبةويرجدوووووووووجر نريةوؤعدروالهعربصدةوووهرأشصر ودذناوآهو

هعرالوالهعربصةوقبالوؤن  وال عقد دوالهفد س وبنقدلولد  وهويعدناو ودووووووووؤ  طبةوؤفظرةوال

 الهرعريةوووووألراللوتأشصر واله ذناوه

و

  عاشرا : المراسالت وتأكيد المشاركة :عاشرا : المراسالت وتأكيد المشاركة :

تراالوالهردسدوبشأئوتألص والهرش رلةوآهووؤفظردةوالهعردالوالهعربصدةو دووؤن د ومويريد سزوووووووووووووووووووووو

و وووالهعفنالئوالهر هوو:و2010/و10/و20

و



 5 

 ظمة العمل العربية :** من

وجر نريةوؤعروالهعربصةو–الهق نر وو814صوووبوو–اله قووو–ؤص الئوالهر   ةوو7

و00202و-و33362719/وو721/وو731وهاتف :

و00202و–و37484902وفاكس :

alo@alolabor.orgmail: -Eو

orgnia@alolabor.ra  

 

■■■ 

و

 

 / خليل رانيا

 رانيا طـ / 
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