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مبادرة املرأة يف التجارة الدولية التابعة ملركز التجارة الدولية مدعومة من قبل:

SHETRADESGLOBAL@INTRACEN.ORG SHETRADES.COM

 13 14 15  فرباير 2022
منيض ُقُدماً ملستقبل أفضل

كونوا جزءاً من الحدث
انضموا إلينا واكتشفوا املامرسات 

املستدامة التي ميكنكم تطبيقها عىل 
أعاملكم لتطويرها.

 مؤمتر املرأة والتجارة العاملية 

التسجيل متاح يف:

سجلوا اآلن

ً التسجيل واملشاركة مجانا

اإلسبانيةاإلنجليزية

هجني

الفرنسية العربية

أكرب حدث يف العامل تجتمع فيه رائدات األعامل باملشرتين 
واملستثمرين والرشكاء  من أجل:

• القيام بأعامل تجارية
• املشاركة يف إنشاء الحلول الرقمية

• إقامة رشاكات دامئة ؛
• تحديد وترية التمكني االقتصادي 

انضموا إلينا يف إكسبو 2020 ديب، اإلمارات العربية 
املتحدة ، أو عرب اإلنرتنت من أي مكان.

ما هو  مؤمتر املرأة والتجارة العاملية ؟

من هم الحضور؟

سيتم تنظيم النسخة الثامنة من  مؤمتر املرأة والتجارة العاملية  باالشرتاك 
مع مركز التجارة الدولية )ITC( مؤسسة ديب لتنمية الصناعة والصادرات 

بالرشاكة مع إكسبو 2020 ديب

أكرث من 3000 من قادة األعامل والوفود الدولية من رائدات األعامل 
وصانعي السياسات واملستثمرين من أكرث من 90 دولة يتطلعون البتكارات 

وفرص أعامل واستثامرات جديدة.
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برنامج / جدول أعامل

 الطريق نحو مؤمتر 
املرأة والتجارة العاملية

مركز التجارة الدولية 
يف اكسبو 2020 ديب 

النوع:

• سلسلة ندوات عرب اإلنرتنت مبارشة
• دورات التعلم اإللكرتوين املعتمدة من األمم املتحدة

• دروس متقدمة لربنامج املرأة يف التجارة الدولية

الحدث

افرتايض

الحدث

افرتايض + اكسبو 
2020 ديب

برنامج التدريب التحضريي

برنامج / جدول أعامل

حفل ترحيبي• 
املتحدثون الرئيسيون• 
الصفوف والدروس الرئيسية • 

مقدمة من قبل روا د الصناعة
منطقة املعرض/ اجتامعات • 

األعامل/ حلقات التواصل املوجز
طاولة رفيعة املستوى )بدعوة • 

فقط(

اليوم الثالثاليوم األول و الثاين*

تحدي االستثامر وأكرث من • 
ذلك بكثري

* تقدم مؤسسة ديب لتنمية الصادرات لجميع املشاركني يف ديب وجبات مجانية يف اليوم األول والثاين 
باإلضافة إىل تذكرة ليومني لحضور معرض إكسبو 2020 ديب.
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مؤمتر املرأة والتجارة 
العاملية ديب 

برنامج / جدول أعامل
خالل 6 أشهر، سيقوم برنامج املرأة يف التجارة 

الدولية بتنظيم بالتعاون مع رشكائه أنشطة 
وفعاليات  يف »جناح  املرأة« وذلك بهدف: 

االحتفال باإلنجازات النسائية وصانعات التغيري يف جميع • 
أنحاء العامل

تعزيز الحوار بني مجتمع متنوع من القادة والسياسيني • 
و رواد األعامل وغريهم

الحدث

افرتايض + اكسبو 
2020 ديب

https://www.facebook.com/ITCSheTrades
https://twitter.com/ITCnews
https://www.instagram.com/internationaltradecentre/?hl=en
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