
 
جددوولل ااألعمالل  

2013 يیوونيیوو 02   
تسجيیللاال  09:00   

االجلسة ااالفتتاحيیة   09:30 – 
10:00  

يةالترحيب الكلمة  
معهھدد االددووحة االددوولي لألسررةة ،ادارة مجلس رئيس خليفة، الل ناصر بن اهللا عبد السيد سعادة  

 
االفتتاحية  الكلمة  
معهھدد االددووحة االددوولي لألسررةة٬، االمدديیرر االتنفيیذذيي ٬،االجهھنينوورر االمالكي  ااألستاذذةة  سعاددةة  

 
لألسرة الدولية للسنة العشرين كرىالذ أهداف  

االمتحددةة للشؤؤوونن ااإلقتصادديیة  االمشررفة على بررنامج ااألسررةة في إإددااررةة ااألممم ٬،كاززمررسكارريیناتا االسيیددةة 
  ووااالجتماعيیة

 

ااستررااحة  10:00 – 
10:30  

االجلسة ااالوولى  
ااالجتماعي قصاءووااإل االفقرر:مووااجهھة االفقرر ااألسرريياالقضاء على   

10:30 – 
12:30  

 
االددكتوورر جوواادد صالحي :ررئيیسس االجلسة   

 
 وشمالل األوسط الشرق منطقة في األسري الفقر على وأثرها المساواة وعدم االقتصادي النمو في االتجاهات

  أفريقيا
مسعوودد كاررشيیناسس  االددكتوورر  

 
األسر دور و الجنسين بين المساواة: المنطقة في  لأللفية اإلنمائية األهداف من األولل هدفال تحقيق  

االددكتووررةة فررززاانة رروودديي    
 

 الممارساتو األسري الفقر مكافحة استراتيجيات :أفريقيا وشمالل األوسط الشرق منطقة في للفقر التصدي

والدروس الجيدة  
  أأدديیبب نعمة ااألستاذذ

 
  مناقشة

 

ااستررااحة االغددااء  12:30 – 
13:30  

االجلسة االثانيیة  
نحوو االتووااززنن بيینن االعملل وواالمسؤؤووليیاتت ااألسرريیة   

13:30 – 
15:30  

 



  االددكتووررةة فررززاانة رروودديي:ررئيیسس االجلسة 

أفريقيا وشمالل األوسط الشرق منطقة في أفضلل عملل فرص وخلق العمالة تشجيع  
  تززااناتووسس االبررووفيیسوورر ززاافيیرريیسس 

 
األسرية والمسؤوليات العملل بين التوفيق على وأثرها المنطقة في العملل سوق في المرأة مشاركة  

  فاليینتيینن مغددممااألستاذذةة  
 

الخليج في  األسرية والمسؤوليات العملل بين التوازن ضمان  
االددكتووررةة كلثمم االغانمم  

 
 األطفالل، ورعاية الوالدين، إجازات: األسرية والمسؤوليات العملل بين التوفيق تعزيز إلى الرامية التدابير 

المنزلية المسؤوليات في الرجالل مشاركة ذلك في بما الممارسات وأفضلل  
  االددكتووررةة نررجسس مهھدديیززااددهه 

 
مناقشة  

 

 

 
 
 
 

2013يیوونيیوو   03   
االجلسة االثالثة   

  ااالنددماجج ااالجتماعي: بناء مجتمع للجميیع
09:30 – 
12:00  

االسيیددةة رريیناتا  كاززمررسكا :ررئيیسس االجلسة   
 

االجتماعي االندماج على تؤثر التي االتجاهات  
جوواادد صالحي االددكتوورر   
  

لألسر كافية اجتماعية حماية نظام بناء: االجتماعي األمان شبكات  
  أأووررسووال كوولكك االسيیددةة 

 
الممارسات وأفضلل االستراتجيات: االجتماعي التكاملل تعزيز   
  كمالل حمدداانن االسيیدد 

 
  مناقشة

  

 
 Trends impacting on Social integration  

 

االغددااءااستررااحة   12:00 – 
13:00  

االجلسة االرراابعة   
: تعززيیزز االعالقاتت ااإلقتصادديیة ووااالجتماعيیة االتضامنن بيینن ااألجيیالل   

13:00 – 
15:00  

 



ااألستاذذ  ززاافيیرريیسس تززااناتووسس  :ررئيیسس االجلسة   

األسرة ومسؤوليات دور في التغيرات  
  هھھھانيیا شلقامي االددكتووررةة 

 
األجيالل بين العالقات على تؤثر التي واالجتماعية الديموغرافية االتجاهات  

  محموودد مسكووبب االددكتوورر 
 

واألسرية واالجتماعية اإلقتصادية الحياة في الشباب مشاركة  
  االسيیددةة ساررةة بيیططارر 

 
الجيدة والممارسات السياسات: األجيالل بين التضامن تعزيز  

  نجاةة االمكاوويي االددكتووررةة 

  مناقشة

 

 

ااستررااحة  15:00 – 
15:30  

االجلسة االخامسة  
تووصيیاتتلاا وو إإعتمادد ووضع االصيیغة االنهھائيیة   

15:30 – 
16:30  

 
 

لتووصيیاتتاا ااعتمادد ووااعالنن   
االسيیددةة أأميینة مسددوواا  

 
  االختاميیة كلمةاال

نوورر االمالكي االجهھني ااألستاذذةة  سعاددةة  
 

 

 


