
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  للمرأةالعالمي تخليد اليوم برنامج 
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من  مارسبجعل يوم الثامن من  1977طبقا إلعالن ا��معية العامة لألمم املتحدة لعام 

�:قوق املرأة والسالم"، تحتفل وزارة الوظيفة  العال0/ اليوملالحتفال ب "مناسبة (ل سنة 

اإلدارة MNذا اليوم كمحطة لIسليط الضوء عCD أBم املنجزات ال?/ تم تحقيق<ا => العمومية وتحديث 

�. مجال مقارQة النوع

�ã�à�×\Éhs[ëÝ�Ô[�

  %ذه السنة تحت شعار:لباليوم العال�� للمرأة االحتفال الوزارة  �ع��م •

�H>" واملناصفة للمساواة رافعة :العمومية بالوظيفة رأةدعم م�انة امل>

õ[�ëÁçd�×\Éhs�
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�2014Hمارس  11الثالثاء  ع01 ش/ل جلسة عامة ص(يحة يوم االحتفال تنظيم •
�

õ[��ÍØ×\Éhs�

ع01 الساعة  2014مارس  11 الثالثاء يوم – الوزارةاالحتفال بمقر تنظيم  •

�. الثالثة ?عد الزوال �

Ý�Ô[�ã�à�×\Éhsõ[�ëç�å��ë 

 

 Fدايا رمزEة عبارة عن :توزBع  •

  ؛التقليديةتحف من الصناعة  �

    رود بمختلف األRUام واأللوان RKميع املشارOات LM اJKفل.و  �

من قدماء سواء  م وثائقي عبارة عن ش%ادة لZساء يتقلدن مناصب عليافيل •

 أو غFabا. �طلبة املدرسة الوطنية لإلدارة
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 برنــــــامج االحتفال

 2014مارس  11 الثالثاء 
 

  15إ��    30و  14من الساعة  �

 استقبال املشارك�ن
 

    د 30و  15ا��    15من الساعة       

   بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة   امل/لف الوزEر السيد  Oلمة

  ألمم املتحدة للمرأة السيدة ممثلة Fيئة اOلمة 

 د  50و  15إ��     د 30و  15من الساعة  �

ملقارnة النوع LM  حول منجزات شبكة الjشاور املش�aكة بbن الوزارات ": عرض 

 "الوظيفة العمومية: اJKصيلة وnرنامج العمل 

 $شبكة ال!شاور  لتوثيق والتواصل اإلعالم وا السيدة  عا�شة كفيف  م�سقة ��نة �

 $شبكة ال!شاور الت!بع والتقييم دة لب() عبد الرفيع م�سقة ��نة السي �

 $شبكة ال!شاور ال/.مجة والشراكة السيدة فداء سرسورة م�سقة ��نة  �

   د 30و  16  إ��د    50و  15من الساعة  •

 ش%ادات rسائية  LM املناصب العليا :

Bيطي : وز>رة منتدبة  لدى وز>ر الطاقة واملعادن واملاء والب6ئة ا�حكيمة ش1ادة السيدة  �

 Dلفة بالب6ئة م

الDاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة واالس!ثمار لطيفة الش1اEي ش1ادة السيدة  �

 ،الرقJK  واالقتصاد

 ش1ادة السيدة زكية سباطي در>وش الDاتبة العامة لقطاع الصيد البحري  �

 ش1ادة السيدة نديرة الكرمST : عاملة م�سقة املبادرة الوطنية للتنمية الRشر>ة ، �

    ش1ادة السيدة حسناء أبو ز>د: نائبة برملانية. �

 وجس!يكش1ادة السيدة نادية نحيل :مديرة املوارد الRشر>ة بوزارة التجZ[1 والنقل والل �



 د      54و  16ا�� الساعة   د 30و   16من الساعة   •

من قدماء سواء   عليا يتقلدن مناصب لسيدات  عرض الفيلم الوثائقي : شهادات •

 .غيرها وأالمدرسة الوطنية لإلدارة 

     17د   إ0u الساعة   45و  16من الساعة   •

 بالوظيفة/. دعم مقار+ة النوع  وا سا&م ذينالواملسؤول"ن تكر�م �عض املسؤوالت  •

  العمومية 

 السيد محمد شفيقي  �

 السيدة مليكة نجيب  �

 بلقايدالسيدة مر�م  �

  17الساعة   من •

 من طرف السيد الوز�رالرمز�ة توز@ع ال<دايا  •

• �Eن  حفل شاي ع� شرف املدعو


