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برنامج المؤتمر

املؤمتر الدويل حول

النساء واألديان وحقوق اإلنسان
27-28 حزيران/يونيو 2022

الجامعة اللبنانية األمريكية - بيبلوس
فرام سيفيك سنرت



 ٩:٠٠
كلمات ترحيبّية:

•  د. نايال طبارة
•  د. مروان رويهب

• السيدة مرييام صفري

 1٠:45 - ٩:1٠
الجلسة األولى: في إعادة قراءة النصوص الدينية وتفسيرها

تدير الجلسة: د. ثريا بشعالني
 أستاذة الالهوت المسيحي العقائدي في جامعة القديس يوسف 

في بيروت

•   األخت د. ياره مّتى: املرأة يف الكتاب املقدس: مقاربة لقراءة بعض النصوص 
الشائكة وتفسريها

•   القس جورج مراد: املرأة يف الكتاب املقدس

•   د. أسامء املرابط: النساء والرجال يف املنظومة األخالقية للقرآن: عدل أم مساواة؟ 
)عرب االنرتنت(

•   الشيخ محمد حيدر: التفسريات الجديدة للنصوص الدينية املنصفة للنساء 
واملفّككة لألبوية السائدة

1٠:45 - 11:15 استراحة قهوة

النساء واألديان وحقوق اإلنسان
برنامج المؤتمر

اإلثنين 27 حزيران/يونيو 2٠22
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1:٠٠ - 11:15
الجلسة الثانية: كشف المقاربة األبوية وإنتاج المعرفة النسوية

تدير الجلسة: د. نايال طبارة
رئيسة مؤسسة أديان

•  د. ريتا فرج: إليزابيث شوسلر فيورنزا: رقصة الهرمينوطيقا وإعادة البناء

ا  رسالة القرآن الثورية؟ الطربي منوذًجا •  د. أميمة أبو بكر: هل فهم املفرسون حقًّ

•  السيدة هدى جواد: مدخل إىل مساواه: مساءلة قرون من التفسريات األبوية

•  د. ُحسن عّبود: ترصيفات الرحمة يف صلتها باألّم يف القرآن الكريم: مرشوع إنساين 
لحقوق املرأة يف اإلسالم

1:٠٠ - 2:٠٠ غداء

 3:3٠ - 2:٠٠
الجلسة الثالثة: محاورة النظرة إلى النساء في الماضي والحاضر

يدير الجلسة: د. مروان رويهب
رئيس قسم العلوم االجتماعية والتربوّية، الجامعة اللبنانية األميركية

•   د. مليك الرشماين: قراءة جديدة  ملنظومة الزواج ىف التفسري والفقه من منظور 
الرؤية القرآنية األخالقية الشاملة )عرب االنرتنت(

•   د. سامي بارودي: النساء والسياسة والفضاء العام: تطور نظرة اإلخوان املسلمني

•   د. فاطمة سيدات: مقاربات تاريخية ومعارصة للنساء بوصفهن موضوع القانون

 •   األخت أمييل طنوس: واقع النساء اليوم بني الرسائل الحربية 
ومجامع الكنيسة

النساء واألديان وحقوق اإلنسان برنامج المؤتمر - اليوم األول
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النساء واألديان وحقوق اإلنسان برنامج المؤتمر - اليوم األول

 4:٠٠ -  3:3٠
•   د. أسامء برالس: دفاًعا عن الهوت غري جندري )عرب االنرتنت(

4:٠٠ - 4:3٠ استراحة قهوة

 6:3٠ - 4:3٠
 الجلسة الرابعة: 

الحوار المفتوح بين أصحاب المصلحة المختلفين: المؤسسات الدينية، 
الدولة، مؤسسات المجتمع المدني والوثائق الدولية

تدير الجلسة: السيدة غيدا عناني
سة جمعّية أبعاد ومديرتها مؤسِّ

•  السيدة زينة أنور: األرضيات املشرتكة بني قوانني األحوال الشخصية اإلسالمية 

واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

•  د. آن هيغي غرونغ: العدالة الجندرية يف اإلطار اللبناين بني النسوية والدولة 

واملامرسات الدينية

•  د. كوين كريستنسن: االسرتاتيجيات اإلسالمية والعلامنية لدى الجمعيات النسويّة 

من أجل إصالح املدّونة يف املغرب

•  القايض فؤاد يونس: إعالن حقوق املرأة اللبنانية الزوجية

•  األب نعمه صليبا: قانون األحوال الشخصية األرثوذكيس عىل ضوء الترشيعات 

الدولية لحقوق اإلنسان

٣



 1٠:45 - ٩:٠٠
 الجلسة الخامسة: 

بين النظرية والتطبيق: قوانين األحوال الشخصية في لبنان
تدير الجلسة: د. ميرنا مزوق

 رئيسة مكتب راعوية المرأة في البطريركية المارونية

•  القايض الشيخ محمد أبو زيد: إنصاف النساء يف قوانني األحوال الشخصية بني 

االجتهادات النظرية والتطبيقات القضائية

•  الشيخ ربيع قبييس: النساء بني النصوص املوروثة والتطبيقات املجحفة .. بارقة أمل

•  األستاذة سامية أيب نادر: ما بني القانون والتطبيق يف املحاكم الكنسية

•  املطران حّنا علوان: املرأة يف قوانني األحوال الشخصية املطبقة يف محاكم الكنيسة 

املارونية

 
1٠:45 - 11:15 استراحة قهوة

 1:٠٠ - 11:15 
 الجلسة السادسة: 

اإلصالحات في قوانين األحوال الشخصية: أمثلة وتجارب رائدة
تدير الجلسة: السيدة ميريام صفير

رئيسة المعهد العربي للمرأة، الجامعة اللبنانية األميركية

 •  د. زهية جويرو: قوانني األرسة واألحوال الشخصية يف مناذج من البلدان 

اإلسالمية - الواقع والتطلعات

الثالثاء 28 حزيران/يونيو 2٠22

٤



النساء واألديان وحقوق اإلنسان برنامج المؤتمر - اليوم الثاني

•  د. مروة رشف الدين: هل ميكن إصالح القانون اإللهي؟ التطورات القانونية 

اإليجابية وسبل اإلصالح يف قوانني األحوال الشخصية اإلسالمية 

•  األسقف د. منيب أ. يونان والسيدة سعاد يونان: مساءلة سياسات العدالة 

الجندرية وتطبيقاتها

•  األستاذة إقبال دوغان: حكايتنا يف تحقيق بعض اإلصالحات يف قوانني األحوال 

الشخصية الدينيّة يف لبنان

1:٠٠ - 2:٠٠ غداء

 4:٠٠ - 2:٠٠
الجلسة السابعة: اإلصالحات الممكنة والتحديات 

يدير الجلسة: د. إيلي الهندي
 المدير التنفيذي لمؤسسة أديان

•  د. سوميا أوما: حقوق النساء يف قوانني األرسة الهندوسية: التحديات أمام اإلصالح 

يف جنوب آسيا

•  د. سلام النمس: اإلصالحات يف عمل املحاكم يف تطبيق قوانني األحوال الشخصية 

الدينية

•  األستاذة مي ملر: الخطوط العريضة للتحديث واإلصالح يف قانون األحوال 

الشخصية للطائفة اإلنجيلية يف سوريا ولبنان

•  السيدة شانتال أيب عقل: اإلصالحات املمكنة يف قوانني األحوال الشخصية 

املسيحية يف لبنان

•  األستاذة منار زعيرت: اإلصالحات املمكنة يف قوانني األحوال الشخصية املسلمة يف لبنان
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النساء واألديان وحقوق اإلنسان برنامج المؤتمر - اليوم الثاني

4:٠٠ - 4:3٠ استراحة قهوة

 5:3٠ - 4:3٠
الجلسة الثامنة: التوعية والمناصرة من أجل التغيير

تدير الجلسة: السيدة جمانة زبانه
مديرة برامج - هيئة األمم المتحدة للمرأة

• السيدة أسامء غريب: من املعرفة إىل املنارصة فاإلصالح

•  السيدة فيا هريفوس والسيدة إليزا شافيز: تصحيح املفاهيم املغلوطة حول 

الحرية الدينية وحقوق النساء

 6:٠٠ - 5:3٠
الجلسة الختامية

•  السيدة مرييام صفري

•  د. مروان رويهب

•  د. إييل الهندي

•  د. نايال طبارة

٦

شكًرا لمشاركتكم



#WomenRightsinReligion
#حقوق_النساء_في_األديان


