التمييز القانوني ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية :أولويات
وآليات العمل المستقبلية
بيروت،
 ٩-٨نيسان/أبريل ٢٠١٩

اليوم األول
االثنين  ٨أبريل /نيسان ٢٠١٩
التوقيت

الجلسة

 ٩:٠٠صباحا

تسجيل المشاركات/ين

 ١٠:٠٠ - ٩:٣٠صباحا

الجلسة االفتتاحية:
كلمة من د .ياسمين حسن (المديرة التنفيذيةEquality ،
)Now
كلمة من االستاذة المحامية شادية المعوشي (عضو في
مجلس اإلدارة)Equality Now ،
كلمة من د .ديما دبوس (المديرة االقليمية للشرق األوسط
وشمال افريقيا)Equality Now ،

 ١١:٣٠ - ١٠:٠٠صباحا

تقارير وطنية (: )١

ادارة الجلسة:

تونس :االستاذة حفيظة شقير (استاذة قانون عام في

السيدة عفيفة السيد (نائبة رئيسة ،اللجنة

الجامعة التونسية )

االهلية لمتابعة قضايا المرأة في لبنان)

المغرب :االستاذة المحامية سعدية وضاح (عضو في
الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء )
الجزائر :األستاذة الجامعية يمينة حوحو (كلية الحقوق
في الجزائر)

المناقشة:
الدكتورة نجاة الرازي (عضو في المجلس
اإلداري ،الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق
النساء /اللجنة الوطنية للمرصد المغربي
للعنف ضد النساء)

 ١٢:٠٠ - ١١:٣٠ظهرا

استراحة شاي /قهوة

 ١:٣٠ - ١٢:٠٠ظهرا

تقارير وطنية (:)٢

ادارة الجلسة:

لبنان :السيدة رانية الجزائري (عضو اللجنة القانونية في

االستاذة المحامية إقبال مراد دوغان

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية /مسؤول آول في

(رئيسة :المجلس النسائي اللبناني /شبكة

الشؤون االجتماعية في اسكوا )

حقوق االسرة /رابطة المرأة العاملة /لجنة

األردن :السيدة ليلى نفاع (مديرة برامج ،جمعية النساء

االسرة في نقابة المحامين)

العربيات)
سوريا :السيدة صباح حالق )عضو مجلس إدارة رابطة
النساء السوريات)

المناقشة:
األستاذة المحامية منار زعيتر

 ٢:٣٠ - ١:٣٠بعد الظهر

استراحة الغداء

 ٤:٣٠ - ٢:٣٠بعد الظهر

تقارير وطنية (:)٣

ادارة الجلسة:

العراق  :الدكتورة بشرى العبيدي (رئيسة شبكة

االستاذة المحامية بريجيت شلبيان (مؤسسة

صوتها للمدافعات عن حقوق االنسان

ومديرة" عدل بال حدود")

السيدة أمل كباشي (منسقة ،شبكة النساء
العراقيات)
الكويت :األستاذة المحامية بشرى الهندال (مقيده امام
محكمة التمييز والدستوريه العليا في الكويت)
البحرين :الدكتورة وجيهة البحارنة (نائبة رئيسة ،جمعية
البحرين النسائية)

المناقشة:
األستاذة المحامية منار زعيتر

اليوم الثاني
الثالثاء  ٩أبريل /نيسان ٢٠١٩
التوقيت

الجلسة

 ١١:٠٠ - ٩:٣٠صباحا

تقارير وطنية (:)٤

مصر :الدكتورة فاطمة خفاجي (عضو مؤسس ،ائتالف
النساء العربيات المساواة والتناصف)

ادارة الجلسة:

الدكتورة سميرة عطاهلل (خبيرة دولية في
التنمية والسياسة العامة)

السودان :األستاذة المحامية نون قيلوب (متعاونات)
ليبيا :القاضي نعيمة جبريل (الرئيس بمحكمة أستئناف

بنغازي) – )عبر (Skype

المناقشة:

الدكتورة زينا صواف (المجلس العربي
للعلوم االجتماعية)

 ١١:٣٠ - ١١:٠٠صباحا

استراحة شاي /قهوة

 ١:٣٠ - ١١:٣٠ظهرا

مناقشة التحديات والفرص في تشكيل شبكات تواصل

ادارة الجلسة:

على المستوى األقليمي والعالمي :

السيدة ميريم صفير (مديرة ،المعهد العربي

 دور الشابات/الشبان في المناصرة الجندرية:
 السيدة ضحى الجورشي (مديرة تنفيذية ،اليافع)ADO+
 الشابة ليندا تورخاني السيد أنطوني كعدي (مستشار في قضايا النوعاالجتماعي ومدير برنامج "اشراك الرجال في
المساواة الجندرية ،أبعاد)
 الشاب نزار عواد الشاب خير الدين العبدلي دور المدافعات عن حقوق النساء وآلية حمايتهن:
 اآلنسة سارة أبو غزالة  /اآلنسة اسالم الخطيب(التحالف االقليمي للمدافعات عن حقوق اإلنسان
في الشرق االوسط وشمال أفريقيا)
 ٢:٣٠ - ١:٣٠بعد الظهر

استراحة الغداء

للمرأة)

 ٤:٣٠- ٢:٣٠بعد الظهر

الجلسة الختامية – آليات تفعيل التطوير القانوني من
اجل العدالة الجندرية:
 كلمة من السيدة حسناء منصور (مديرة البرامج فيلبنان ،مؤسسة وستمنستر للديمقراطية) " :أهمية
التشبيك بين منظمات المجتمع المدني والبرلمنيات
العرب"
 كلمة من السيدة هادية بلحاج يوسف (مركز المرأةالعربية للتدريب والبحوث "كوثر") " :دور المنظمات
االقليمية في دعم مسارات الدعوة لتغيير القوانين"
 كلمة من السيدة لورا صفير (رئيسة الهيئة اللبنانيةلمناهضة العنف ضد المرأة) " :دراسة حالة :الغاء
المادة  ٥٢٢من قانون العقوبات اللبناني"
عمل جماعي ):)Group Work by sub-region
 تحديد األولويات في حمالت المناصرة القانونية)(Legal Advocacy
 توصيات لتطوير حمالت المناصرة القانونية فيالمنطقة العربية بالتعاون مع Equality Now

 ٨:٠٠مساء

عشاء ختامي

