
 المؤتمر األول للمرأة العربية النقابية

�يت ال�قو�ق الم�قحد�ثون ر�نامج ال�ب

9:00-9:30

ا�بات �ق ى ال�تل�ييل مم�ثل اال�قحاد العر�ب�ي لل�ن - كلمة الس�يد مصط�ف
ريدريش ا�ي�برت  �ي مم�ثلة �ن �يطو�ف - كلمة الس�يدة أسماء �ت

�ية  لسط�ي�ن دالهادي وزيرة شؤون المرأة ال�ن �يق ع�ب - كلمة الس�يدة/ أمال �تو�ف
زائرية - كلمة  مم�ثلة وزارة المرأة و االسرة الحب

�تتاح�ية لسة اال�ف ال�ج

أس�قراحة

10:00 - 11:30

ل السلم،        المراة العر�بية �ن�ي مسار االدماج من أحب
رار 1325 معال�ي الس�يدة امال الحامد وزيرة المراة  �ية و �ق لسط�ي�ن ر�بة ال�ن  - ال�قحب

لسط�ين. �ن
زائرية وال�نضال �نحو المسار  اح �ن�ي ال�ثورة الحب زائرية �بين الك�ن  -  المرأة الحب

، معال�ي الس�يدة كو�ثر كريكو وزيرة ال�قضامن الوطين واالسرة و�قضا�يا  راط�ي الد�يم�ق
المرآة

اء،  مم�ثلة عن ا�قحاد  �ق ل صراع لل�ب �ية، �ن�ي طن �ية العاملة، حالة �نموذحب  -  المراة ال�يم�ن
عمال ال�يمن
�يد�يو عرض �ن

لسة األولى  ال�ج

لسة  مس�يرة الحب
ا�بات  �ق اال�قحاد العر�ب�ي لل�ن

د �بن عمار  ه�ن

11:30 - 13:00

ل المساواة، �قصادي للمراة من احب  ال�قمك�ين اال�ق
ا�بات عمال األردن  �ق ا ا�بو لوحة اال�قحاد العام ل�ن  - ر�ف

لسط�ين ا�بات عمال �ن �ق  - عائشة حموضة اال�قحاد العام ل�ن

راط�ي �ية صلح�ي ا�قحاد عمال مصر الد�يم�ق  - ص�ف

�يين وها يس ا�قحاد العمال الموري�قا�ن �غ �ب  - �ف

�ية  لسة ال�ثا�ف ال�ج

لسة مس�يرة الحب
ريدريش ا�ي�برت  مؤسسة �ن

�يطو�ن�ي  أسماء �ق

داء اس�قراحة عن

14:00 – 15:00

اهضة الع�نف �ن�ي ماكن العمل  ا�بات �ن�ي م�ن �ق دور ال�ن
ا�بات “طوق“ �ق �يق اال�قحاد العر�ب�ي لل�ن  - عرض ل�قط�ب

زائريين  - سم�ية صالح�ي اال�قحاد العام للعمال الحب

ل  ة للشعغ راط�ب درال�ية الد�يم�ق �ن  - س��يدة واعد الك�ن

ا�بات عمال العراق �ق  - عل�ياء ماهود اال�قحاد العام ل�ن

لسة ال�ثال�ثة  ال�ج

لسة رضا  مس�يرة الحب
�قرحش

15:00 - 16:30

ة العر�بية  رات �ن�ي الم�نط�ق ا�بات �ن�ي ضمان العمل الالئق للعامالت المهاحب �ق دور ال�ن
ل اوي اال�قحاد العام ال�قو�نيس للشعغ - هاد�ية عر�ف

ازل  �يدرال�ية العالم�ية لعامالت الم�ن �ير ال�ن - روال الص�غ
ا�بات لعامل�ين �ن�ي العراق �ق �ي  اال�قحاد العام ل�ن ا�ب �تصار الح�ف ا�ف

ا�بات عمال ال�بحرين �ق �ي اال�قحاد العام ل�ن ة ع�ي�تا�ف ه�ب

لسة الرا�جعة  ال�ج

لسة مس�ير الحب
محمد المعا�يطة

16:30 - 17:00 ا�بات �ق ا�بية العر�بية للمؤ�قمر ال�ثالث لال�قحاد العر�ب�ي لل�ن �ق راءة �ن�ي �قوص�يات المراة ال�ن �ق �تتام�ية لسة االحف ال�ج
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