
 

  
 

 حولحلقة نقاش 

 ةالعربي المنطقة والتطرف فيالنساء 
 " 1بناية  -ج هال دكوال" ،الجامعة األميركية في بيروت

  2019فبراير  /  شباط 15  
 من الساعة الواحدة الى الساعة الثالثة ونصف ظهرا

 

 جدول األعمال 
 إدارة الحوار

 . "سكوااإل"مديرة مركز المرأة، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  –مهريناز العوضي الدكتورة 

 
 كلمة افتتاحية 

 التحوالت الدولية واإلقليمية: المرأة والتطرف
 . في الجامعة األمريكية في بيروت مديرة معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة – الدكتورة دينا الخواجة

 
 المتداخلين

 النساء على وعي تأثير اإلرهاب 
النساء "مؤلفة كتاب ودراسات الدين والمرأة من تونس، وأكاديمية متخصصة في  خبيرة – راميقل االدكتورة أم

 . (2017)" واإلرهاب

 
 والنساء منع التطرف و التطرف

المكتب اإلقليمي للشرق ، اإلنساناألمم المتحدة السامية لحقوق الممثل االقليمي لمفوضية  نائب – السيد مازن شقورة

  .األوسط وشمال أفريقيا

 
 تجربة النساء العراقيات في مواجهة ومنع التطرف العنيف

مستشار قانوني من العراق، له العديد من المؤلفات في القانون الدولي، وأكاديمي، وباحث،  –الدكتور عبد الحسين شعبان 

 . حقوق اإلنسان والمجتمع المدنيواألدب، والثقافة، واإلسالم، والصراع اإليديولوجي، والقانون الدستوري، و

 
  تجربة الجزائر : للجهادالوجه النسوي 

 . للشرق األوسط "جييكارن"مركز  في مقيمةباحثة  – الدكتورة داليا غانم يزبك
 

 التجربة الوطنية -منع التطرف العنيف في لبنان 
التطرف  لمنع ةالوطني ةلمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والمنسق ةالتنفيذي ةالمدير –روبينا أبو زينب السيدة 

 لبنان العنيف في

 
 نقاش



 

  
Discussion Panel  

Women and Radicalization in the Arab Region 
College Hall B1, American University of Beirut,  

15 February 2019  
1 p.m – 3 p.m.  

 

Agenda 
Moderator 

Dr Mehrinaz Al Awady – Director, Centre for Women, United Nations Economic and 
Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 
Opening Remarks 

Women and Radicalization: International and Regional Shifts  
Dr Dina El Khawaga – Director, Asfari Institute for Civil Society and Citizenship, American 
University of Beirut (AUB). 

 

Speakers 
Effect of Terrorism on Women’s Conscience 
Dr Amel Grami – Tunisian Expert and Academic in Religion and Women’s Studies, and 
author of the book Women and Terrorism (2017). 

 
Radicalization, De-radicalization and Women  
Mr Mazen Shaqoura –  Deputy Representative, Office of the High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR), Regional Office for the Middle East and North Africa. 
 
Experience of Iraqi Women in Countering and Preventing Violent Extremism 
Dr Abdul-Hussain Shaban –  Iraqi Intellectual, Academic Researcher, Legal Consultant 
and Author in International Law, Constitution Law Politics, Ideological conflict, Islam, 
culture, literature, Human Rights and Civil Society. 

 
The Female Face of Jihadism: The Experience of Algeria and Beyond 
Dr Dalia Ghanem Yazbeck –  Resident Scholar, Carnegie Middle East Center. 
 
Prevention of Violent Extremism in Lebanon – National Experience 
Ms Rubina Abu Zeinab –  Executive Director of the Hariri Foundation for Sustainable 
Human Development and National Coordinator for PVE in Lebanon 
 

Discussion 


