برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد ميشال عون
المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية

"المــرأة العربيــة والتحديــات الثقافيــة"
 25 - 23فبراير/شباط 2021

الثالثاء 2021/2/23

البرنامــج الزمنــي األولــي

توقيت بيروت
12:30 - 11:00

ّ
افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية برئاسة السيدة كلودين عون رئيسة المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية ،يتخلله كلمات لرئيسات ولرؤساء وفود الدول المشاركة.
ينقل مباشرة عبر صفحة الفايسبوك الخاصة برئاسة الجمهورية اللبنانية  ،Lebanese Presidencyوعلى شاشة تلفزيون لبنان عبر االرسال االرضي والبث الفضائي.

األربعاء 2021/2/24
توقيت بيروت

الموضوع

المتحدثون

12:30 - 11:00

جلسة المحور األول:

رئيسة الجلسة:
سعادة الدكتورة  -سلمى النمس
األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة،عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية
 )1جلجلة التغيير :قضايا النساء في براثن الطبيعة
فهمية شرف الدين – الجمهورية اللبنانية
أستاذة في علم االجتماع وباحثة في الفكر االجتماعي والسياسي
 )2النسوية اإلسالمية بين المنظومة الفقهية األصولية والفلسفة الجندرية  -إشكالية المنهج والمرجعية
بثينة الغلبزوري – المملكة المغربية
أستاذة في كلية اآلداب والعلوم االنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط
 )3معضالت تشكل خطاب نسوي عربي
نهوند القادري عيسى – الجمهورية اللبنانية
أستاذة في كلية االعالم بالجامعة اللبنانية
 )4الذات العربية األنثوية وجدلية الثابت والمتحول  :دراسة إبستمولوجية تحليلية لماهية الذات األنثوية العربية
عالية هالل السعدي – سلطنة عمان
باحثة مشاركة بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية  -جامعة السلطان قابوس

المرأة العربية بين التراث والحداثة:
بين المواجهة والمصالحة

1:00 - 12:30

استراحة

02:30 - 1:00

جلسة المحور الثاني:
المرأة العربیة في خضم اإلنتاج األدبي
والفني وآليات التنشئة االجتماعية

مناقشة أوراق الجلسة األولى
رئيسة الجلسة:
معالي األستاذة  -وفاء الضيقة حمزة
عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن الجمهورية اللبنانية
 )1صورة المرأة كما تعكسها الدراما التليفزيونية  -دراسة تتبعية لمسلسالت رمضان
سوزان القليني – جمهورية مصر العربية
عميدة كلية االعالم  -جامعة اإلمارات للتكنولوجيا

توقيت بيروت

الموضوع

جلسة المحور الثاني:
المرأة العربیة في خضم اإلنتاج األدبي
والفني وآليات التنشئة االجتماعية

04:00 - 02:30

استراحة غداء

05:30 - 04:00

جلسة المحور الثالث:
دور المرأة االقتصادي في التنمية
المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش

المتحدثون
 )2صورة المرأة العمانية بين الفن واألدب
عزة القصابي – سلطنة عمان
ناقدة وباحثة
ّ
ّ
ّ
ً
 )3الجيل األول من النساء اللبنانيات المستقالت اقتصاديا ودورهن الريادي في الصحافة النسائية في مصر ولبنان
سعاد سليم – الجمهورية اللبنانية
أستاذة في جامعة البلمند
ّ
ّ
والتحديات الثقافية في عصر النهضة :ملك حفني ناصف ومي زيادة
 )4األدب ِالن ْسوي
ُحسن عبود – الجمهورية اللبنانية
أستاذة محاضرة في الجامعة األمريكية في بيروت
ّ ّ ّ
ّ )5
ّ
ّ
العربي؟
سائي في العالم
حرر الن
أي رموز للت
رجاء بن سالمة – الجمهورية التونسية
أستاذة تعليم عال بجامعة منوبة ،والمديرة العامة لدار الكتب الوطنية
ّ
ّ
االجتماعية على تقاطع خطابي التقليد والحداثة
األردنية في التمثالت
 )6المرأة
ميسون وائل يوسف العتوم – المملكة األردنية الهاشمية
رئيسة مركز دراسات المرأة -الجامعة األردنية
مناقشة أوراق الجلسة الثانية
رئيسة الجلسة:
معالي الوزيرة  -الناها الشيخ سيديا
وزيرة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة
المرأة العربية
االجتماعي للنساء في الدول ّ
ّ
العربية
 )1الفقر والتهميش
رفيف رضا صيداوي – الجمهورية اللبنانية
باحثة في مجال علم االجتماع  -مؤسسة الفكر العربي
 )2المرأة والتمكين االقتصادي لمحاربة الفقر والهشاشة :قراءة في التجارب المغربية
فريد أمار – المملكة المغربية
أستاذ باحث في العلوم االجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط
 )3المرأة والتمكين االقتصادي في مواجهة التمييز الثقافي على مستوى
(األجر ،نوع العمل ،المعاش التقاعدي)......،
إكرام نادر صالح حج مير – دولة فلسطين
باحثة دكتوراه في القانون الخاص
 )4االقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز عمل المرأة الليبية
حسين فرج الشتيوي وأمان الرمالي – دولة ليبيا
أستاذان محاضران في الجامعات الليبية  -وزارة االقتصاد والصناعة
 )5العمل في زمن العولمة :األسواق االفتراضية ودورها في تفعيل دور المرأة االقتصادي  -حالة العراق
نهى الدرويش – جمهورية العراق
تدريسية في جامعة بغداد -كلية التربية للعلوم الصرفة  -ابن الهيثم

جلسة المحور الثالث:
دور المرأة االقتصادي في التنمية
المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش

 )6التمكين االقتصادي والتمييز الثقافي تجاه المرأة في األردن
ديما كرداشة – المملكة األردنية الهاشمية
مستشــارة في قضايا النوع االجتماعي
مناقشة أوراق الجلسة الثالثة

الخميس 2021/2/25
توقيت بيروت

الموضوع

المتحدثون

12:30 - 11:00

جلسة المحور الرابع:

رئيسة الجلسة:
سعادة الدكتورة  -يسرى كريم محسن
مديرة عامة دائرة تمكين المرأة العراقية باألمانة العامة لمجلس الوزراء ،وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة
العربية عن جمهورية العراق
 )1مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة:
«بين األمل والتحدي»  -رؤية دولية/قانونية
سناء سيد خليل – جمهورية مصر العربية
عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس
 )2التمكين السياسي للمرأة في موريتانيا
فاطمة خطري – الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
عضوة بالبرلمان الموريتاني
 )٣المرأة المغربية في السياسات العامة بين المكتسبات والتحديات
ليلى منير – المملكة المغربية
أستاذة ورئيسة قسم الدراسات اإليطالية بكلية اآلداب والعلوم االنسانية  -جامعة محمد الخامس
 )٤الدالئل التدريبية كأحد الوسائط لنشر ثقافة النوع االجتماعي  -تجربة مصر
نسرين البغدادي – جمهورية مصر العربية
أستاذة علم االجتماع بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،وعضو المجلس القومي للمرأة
مناقشة أوراق الجلسة الرابعة

المرأة العربية بين المواطنة ،السياسات
الحكومية والنضاالت المدنية ،ونشر
ثقافة النوع االجتماعي:
مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة

1:00 - 12:30

استراحة

02:30 - 1:00

جلسة المحور الخامس:
مساهمة المرأة في
تعزيز صمود المجتمع واألرض

رئيسة الجلسة:
سعادة األستاذة  -لونا إلياس جميل سعادة
خبيرة في مجال النوع االجتماعي ،وعضوة اللجنة االستشارية الدائمة للشئون اإلدارية والمالية والقانونية لمنظمة
المرأة العربية
 )1دور المرأة العربية في التعاطي الرشيد مع البيئة
عمرو سليمان – جمهورية مصر العربية
خبير اقتصادي ،عضو المجلس القومي للمرأة

توقيت بيروت

الموضوع

المتحدثون

جلسة المحور الخامس:

 )2المرأة بين ثقافة اإلستهالك والتدوير – حالة قرية لبنانية
لبنى طربيه – الجمهورية اللبنانية
أستاذة في معهد العلوم االجتماعية  -الجامعة اللبنانية
ّ
المجتمعات االفتراضية في تعزيز الوعي البيئي لدى المرأة العربية
 )3دور
فهيمة بنت حمد السعيدية – سلطنة عمان
باحثة مهتمة بالعلوم االجتماعية والنفسية والتربوية
 )4تعزيز دور المرأة الجزائرية في البيئة والتنمية المستدامة
مريم هند بن مهدي – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
األمينة العامة للبيئة والتنمية المستدامة ،وزارة البيئة
مناقشة أوراق الجلسة الخامسة

مساهمة المرأة في
تعزيز صمود المجتمع واألرض

03:30 - 02:30

استراحة غداء

04:00 - 03:30

اإلعالن عن المشروع البحثي حول
«المرأة والفن واإلعالم :من التنميط إلى التغيير»
تقديم :نيفين مسعد  -أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،ومنسقة المشروع

05:00 - 04:00

الجلسة الختامية:
إعالن التوصيات
إعالن بيروت :النساء في الخطوط
األمامية لترشيد التوجهات وفي
تعزيز مناعة المجتمعات العربية
وصمودها

رئيسة الجلسة:

