
 

 

  ي مراكز صنع القرار السياسي المؤتمر اإلقليمي الثالث للنساء البرلمانيات والنساء ف

  في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

 الشراكة بين النساء البرلمانيات واإلعالم والجمعيات النسائية

 2008 ديسمبر /  كانون األول22 و21مسقط، سلطنة عمان، 
 

  ا���
	�� ا�و��
  2008د����� /  آ	
�ن ا�ول 21ا��

�	ح 09:30-10:30��  :"!�  ا�
 آ��� ���� ا��
رى  •
��� أ��� �� ���ا� آ��� •� �  ر+�*� و)� "�'�� ��&ن،ا��#!�� "��!ة ��
 ا89�&د ا��!��&56 ا��و�5ا4"3&ذ �1!ت )!/�.، ��-, آ���  •
 را��� ا9)33&حل "?��، <&=�� ا�*�
 ا��آ3
رة ��> ��� );� :آ���  •

 

 ا'��ا�  &%�ة 10:30-11:00

  �/�.	ت ر+*�* : ا�(!�  ا�و�) 11:00-11:30
  

  ;�ورة �: أ"8 ا���7�ا6* : ا��0	ء �� ا��*	'  وا34/م وا�(�1*	ت ا��0	+*  •
�	ت: ا���>*8 ا��0	+� وا���7�ا6*  •=� ا��ا&< وا�

 

11:30-13:00  *
  ا��0.�ر ا4&!*�� وا�و��: ما���أة وا34/: ا�(!�  ا�>	
 

  و?�رة ا���أة ا��*	'*  �� ا34/ما64	ر ا�و�� ��ل ا���أة وا34/م •

- 
#*6

�DE! آ
رات، ر+�*� B*C ا��!أة وا��*&واة، ا��F ا�*��ة 

 

•  *A�1ا� �*!Bول ا�  ا���أة ا�1	�!  �� &E	ع ا34/م �� دول �(!C ا��1	ون �

 ا��I�6ء ا�?
5Gا�*��ة  - J� ،دي&�O+&6 ا�!+�� ا�3�M�Nي ، ��� ا�
L�5 ا89

 ، ا[�&رات ا�?!��� ا��3��ة�Dubai One TV&م ��R��  ، !D"*� د�I�Q� 5م

��C&�ار و�
= 

ول ا�B!*� ا�1�A*  ا�(�1*	ت ا��0	+*  �� دول �(!C ا��1	ون :ا�(!�  ا�>	�>  13:00-14:00�  
 

 "�1*	ت ا���أة �� '!0E  �3	ن •

 ���� ا��و��، ا��آ3
رة /�_� ا� -J� ،����*ن�&�� ��'�" 

 

• �
 ا���أة ا�B!*(*  و�0.�	ت ا��(��< ا��
• N���رة أ�, ا
 "�'�� ��&ن،  اa3C9&د ا�
L�5وزارة، �*3�&رة!�D، ا��آ3

��C&�ار و�
= 

اء 14:00-15:30F  ا��� ا'

15:30-17:00  1Aا�+*  :ا�(!�  ا�	ت ا��0	أة: ا34/م وا�(�1*�ء �!�	G!� "'* �: أ	ة ا��*	ا�=* �� 	%��H؟8 د  
  


ق ا��!أة وا�3���� )5 ا�?&�B ا�?!�5;&ن أ�
 ز��d ،�D!ة )�5ا��آ3
رة 1 - f= !a� ، 

  ا�*��ة روز �
آ�3&�&6&، ر+�*� ���� ا��
اب، روا�6ا -

 


*  و'*	'*  •	���A ات��H 
- �D!�
 ���� ا��
اب، ���#� ا��J� ،د
?f�ا �N�'� ا�*��ة 

-  ،���&D!�ا��#!�� ر=��� ا
J� ،��ن ���� ا��و&�� ��'�"  
8�&د ا��*&+5 ا�?!�5 ا�?&م، ا���� -Q� ��&?�ا ��56، ا��4&Dس ا[ر&�� �DEة ر�!�N*�ا 

 

��C&�ار و�
= 
 

• J7�� ،زا/A اون�ق آ0� �N3 8G	ء، 



 

 

  رلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار السياسي المؤتمر اإلقليمي الثالث للنساء الب

  في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

 الشراكة بين النساء البرلمانيات واإلعالم والجمعيات النسائية
 

 2008 ديسمبر /  كانون األول22 و21مسقط، سلطنة عمان، 

 

 :*0O�ن ا�ول 22ا�
  2008د����� /  آ	
 

09:30-11:30  ��	B+* : ا�(!�  ا�	ت ا��0	ء : ا34/م وا�(�1*	G!ء�	ت وا��0	*
�� ��!�0	ء ا�����	 Pاآ�0< ? 
  ؟ا�7�ار

 

 أ�3	ل ا��0	ء ا�����	
*	ت دR3ا��1	ون �: أ"8 و ا��1	ون �: أ"Q& 8	�	 ا���أة وا���	واة •
�� �وا��0	ء Pاآ�ار�0< ا�7?  

ق ا��!أة وا�3���� )5 ا�?&� أ�
 ز�D، نا��آ3
رة �1;& -f= 5( ة!��d 5�!?�ا B!a� ،  

 ���� ا��
اب ا�3
6*5، ا��&+O ا4ول �!+�*� ����  -J� ،!�� �� �8&( رة
ا��آ3

 ا��*&ء ا��!��&�6&ت )5 ا89�&د ا��!��&56 ا��و�5 
 


* : ��ل ا�N0	ط ا��*	'� �!��أة�ET*  ا��ES  *�/34� ا� •��PG!S ة	0&  '	*' 
 � C�&ة ا�?!�� ��D! ا[�Iم،،ا4"3&ذ 6&<! ا�*!ا�5 -

 


*  و'*	'*  •	���A ات��H 

 ���� ا��
رى،  -J� ،5���رة �;�� ا
 ���#� ا���!�Dا��آ3

 �!��&ن  -J�)آ��j3�ا ��C( 

 

•  *A�1أة ا��ا34/�*  �!�  *)*Sا�� ا4'

- D&� ���  ����m ا��!أة ا�?!���l، ا��آ3
ر �
��C&�ار و�
= 

 ا'��ا�  &%�ة 11:30-12:00

 

  أة وا�����	ن وا34/ما��� :ا�(!�  ا��	د'  12:00-13:30
 

•  *
 ا��0	ء ا�����	
*	ت �� ا4ذا3	ت ا�����	
-  ،OCا!� ،E�
 ، ا����#� ا��3��ة �!��&نBBCا4"3&ذ ��3! آ�

��C&�ار و�
= 
اء 13:30-15:00F  ا��� ا'

15:00-16:30 ��SWل ا��	م أ�3	��Hا 
 


