
البرنامج العام  
لمؤتمر ائتالف المرأة العالمي السابع  

تحت شعار 

(رائدات القدس يصنعن نصرها)  



المضمون (الموضوع) الرئيسي للمؤتمر: 

دور نســاء األمــة فــي مناصــرة ودعــم صمــود المــرأة الفلســطينية والمقدســية 

ومواجهــة خطــر التطبيــع علــى مجتمعاتنــا العربيــة واإلســالمية التــي تهــدف 

س أبنــاء وبنــات األمــة وتوعيــة  إلــى تصفيــة القضيــة الفلـسـطينية فــي نفــو

الجيل بذلك وإعادة القضية الفلسطينية لتكون هي بوصلة األمة. 

األهداف الكبرى للمؤتمر: 

1- إبراز التحديات التي تتعرض لها المرأة المقدسية. 

2- الوعي بمعاناة األسيرات الفلسطينيات ورسائل صمود. 

3- تفعيل دور نساء األمة في مواجهة تصفية القضية عبر مشاريع وبرامج  

عمل مشتركة . 

4- تبيان تأثيرات الحصار والحروب على المرأة الغزية. 

5- إبراز دور المرأة الفلسطينية الملهمة لألمة. 

6- إيجاد منصة للتشبيك والتعاون بين نساء األمة.  إيجاد منصة للتشبيك والتعاون بين نساء األمة. 

7- إبراز أعمال وبرامج األقطار واألقاليم. 



المخرجات األساسية للمؤتمر: 

1- إطالق عمل ائتالف المرأة للشابات والعالمات وتفعيل دور البرلمانيات. 

2- توسيع انتشار ميثاق العائلة في األمة. 

 .PAL Studio 3- إطالق منصة

4- إطالق الدليل التأسيسي الئتالف المرأة العالمي. 

5- اعتماد مؤتمر رائدات بيت المقدس تركيا المحلي. 

الجهات الراعية والمنظمة للمؤتمر 

الراعي الرسمي للمؤتمر  

سفارة دولة قطر في تركيا (قطر) 

الشركاء في الرعاية 

- جمعية البركة للعمل الخيري واإلنساني (الجزائر) 

- مؤسسة أدارا العالمية لإلغاثة (اندونيسيا) 

- جمعية الوفاء (الجزائر) 

- ائتالف المرأة الماليزي لنصرة القدس وفلسطين (ماليزيا) 

شركاء اإلعالم 

- قناة راجعين 

- وكالة شهاب 
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س 26\5\2022 يوم الخمي

برنامج المؤتمر 

الصالة والعشاء ( 20:00) 

الترحيب بالوفود المشاركة   20:00  19:00 الحفل الترحيبي 

مدير الجلسة المتحدث الموضوع التوقيت الفقرات 

اليوم األول: الجمعة 27\5\2022     

وجبة اإلفطار (7:30 - 9:00) 

تالوة القرآن الكريم  

1. كلمة ائتالف المرأة  (رئيسة االئتالف )  

2. كلمة الرعاية الرسمية 

3. كلمة فلسطين 

4. كلمة آسيا باسيفيك 

5. كلمة شبه القارة الهندية 

6. كلمة األسرى 

7. كلمة افريقيا 

8. كلمة الخليج العربي 

12. كلمة البلد المضيف 

10. كلمة الشرق األوسط 

11.  كلمة المرابطات 

9.  كلمة المغاربي 

صالة الفجر 

 الجلسة  
األولى   
االفتتاح  
الرسمي 

أ.عهد عدوان 
و 

أ.نورة مهرية 

د. أميمة التيجاني 

د. حمده السليطي 
س الشورى  س مجل نائب رئي

أ. عبد الرحمن علي جبر 

أ. يسرى العكلوك 

               د.أسماء زهرا 

     أ.فاطمة  بنت المداح 

د. نورة الحنزاب 

المرابطة هنادي حلواني 

أ.دريا يانيك  
 وزيرة األسرة والخدمات االجتماعية في تركيا 

د.حياة المسيمي 

د. جبارية سلطاني 

03:3805:36

10:0012:30

 والدة األسيرة المقدسية مرح
ض باكير / سوسن المبي



استراحة 18:00- 18:30    

استراحة شاي 20:00 -20:30    

الصالة + العشاء 22:30– 23:30     

صالة الظهر والعصر + الغداء (14:30 – 16:00)     

( مبادرات قيادات شبابية من األمة  

لنصرة القضية الفلسطينية) 

أصوات من أرض الزيتون 

(منصة لتقديم أفكار واقعية  

ملهمة عن فلسطين) 

الجلسة  
الثانية 
مشروع  
بصمة 

الجلسة  
الثالثة 
منصة  
بال استوديو

أ.سحر عزازي 

أ.سالم فريتخ  د. خالد العويسي

د. سعيد الدهشان

أ. روعة أوجيه

د. هبة رؤوف عزت

1- صناعة الوعي معرفياً 

2- صناعة الوعي قانونياً 

3- صناعة الوعي اعالمياً 

4- صناعة الوعي تربوياً 

أ. إسراء المدلل 

الجلسة  
الرابعة 
(الندوة  
األولى) 
صناعة  
الوعي في  
نصرة  نصرة  
المرأة  

الفلسطينية 

13:0014:30

الجلسة  
الخامسة 
األمسية  
الخيرية 

20:3022:30

16:0018:00

18:3020:00

استراحة (افتتاح المعارض + مقهى االئتالف) (13:00-12:30) 



مدير الجلسة المتحدث الموضوع التوقيت الفقرات 

اليوم الثاني: السبت 28\5\2022

وجبة اإلفطار (7:30 - 9:00) 

استراحة 12:00- 12:30      

الصالة + الغداء (14:30 – 16:00) 

صالة الفجر 

أ.دعاء جبر 

الجلسة  
السادسة 
(الندوة  
الثانية) 
واقع  
المرأة  

الفلسطينية  الفلسطينية  
وآليات  
التضامن  
لدعم  
صمودها 

الجلسة  
السابعة 
 مشروع  
األمة 
فسيلة 

1.واقع المرأة المقدسية

2.واقع المرأة الغزية

 3.واقع المرأة في الضفة

4.واقع المرأة في الشتات

5.آليات التضامن على الصعيد     

 اإلقليمي والقطري والدولياإلقليمي والقطري والدولي

الشبابي

 6. تعقيب

(مشاريع  من األمة لنصرة القضية 

الفلسطينية) 

03:3605:35

10:0012:00

12:3014:30

أ.زينة عمرو

أ.رحاب شبير

د.سائدة أبو البهاء

د. حنان أبو حسين

د.عبدالله معروف

 د. جمال عمرو

أ.إسراء الشيخ



س ١. عرض فيديو الكوالي

س اللجنة التحضيرية ٢. كلمة رئي

٣. كلمة الوزيرة الماليزية

 ٤. كلمة األسرى 

٥. اإلعالن عن مشاريع فسيلة الفائزة

٦. تكريم الوفود

 ٧. البيان الختامي للمؤتمر. البيان الختامي للمؤتمر

أ. رباب عوض 

سعادة الوزيرة زريدة قمر الدين 

والدة األسير فهمي المشاهرة 
السيدة عزيزة مشاهرة 

لجنة التحكيم 

هيئة الرئاسة 

د. نورة العتيبي د. نورة العتيبي 




