
 

العربي العالم في المحلية والحوكمة المرأة مشاركة  

العربي العالم في النسائیة التعاونیات األول: الیوم بحثیة أوراق -  
2016 ،أیلول 28 بیروت في األمیركیة الجامعة ،B1) (Auditorium Hall College الـ قاعة -  

 

 استراحة قھوة                                                          9:00–8:30     

9:30– 9:00  

تاحیةاالفت الجلسة  
 حمادة، شادي و ،المدني والمجتمع للمواطنة األصفري مركز الخواجة،مدیرة دینا ترحیب: كلمة •

المستدامة والتنمیة البیئة وحدةمدیر  
ممارسینالو الخبراء الباحثین، عن موجزة مقدمة •  
مبادرات لھكذا الحاجة حول موندي مارثا مداخلة •  

10:30 – 9:30  

تونس في المرویة غیر الزراعة على وتأثیرھا یةالنظام غیر النسائیة المجموعات  
سكایب) (عبر مومن وداد الباحثة:  

  عرضال 9:30 – 10:00 
ونقاش ردود10:00 – 10:30   

30 11: – 10:30  

 التمكین الى للنساء واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق من لبنان: في الریفیة النسائیة التعاونیات
والمواطنة  
  یحفوفي وبتول نوريت جورجیت الباحثتان:

  عرضال 10:30 – 11:00 
ونقاش ردود 11:00 – 11:30   

111:45 – 11:30 قھوة استراحة   

12:45 -11:45  

والسوق الموارد الى الوصول المغرب: في السجاد لغزل النسائیة التعاونیات  
تراس وأمینة بحمش نادر  سخرجي، عزیزة الباحثون:  

  العرض 12:15-11:45 
ونقاش ردود 12:45-12:15   

14:00 – 12:45 والتنمیة البیئة وحدة مشاریع حول صور معرض مع ،Hall West الـ في الغداء   



 

العربي العالم في المحلية والحوكمة المرأة مشاركة  

15:00 – 14:00  

 التعاونیات في المرأة ودور لتاریخ موازیة قراءة والنزاع: التعاون بین الریفیة المرأة تمكین
مصر ریف في االحتجاجیة والحركة  
النور وصقر ولىالم عبد اسماعیل  الباحثان:  

  العرض 14:00 – 14:30  
   ونقاش ردود 14:30 – 15:00  

16:00 – 15:00  

صنعاء حوض محافظة في المیاه مستخدمي اتحادات إدارة في الریفیات للنساء القیادي الدور   
  سكایب) (عبر البكري محمد أحمد الباحث:

  العرض 15:00 – 15:30 
ونقاش ردود 15:30 – 16:00   
  

16:30-:0016   المقبلة الخطوات في نقاش 

 

 
المجتمعیة المشاریع الثاني: الیوم العربي العالم من حاالت دراسة -  

2016 أیلول، 29 بیروت في األمیركیة الجامعة ،B1) (Auditorium Hall College الـ قاعة -  

 استراحة قھوة                                                           9:00–8:30     

9:15 – 9:00  
المستدامة) والتنمیة البیئة (وحدة طوق طعمھ سلوى الدكتورة ةمقدم •  
  المجتمعیة المشاریع حول الحاالت دراسة تقدیم •

9:45 – 9:15  

الغذائي التراث /مؤسسةالمستدامة والتنمیة البیئة وحدة  
  عنید ودومینیك شدید مابیل اللبناني: النموذج عرض - 
المختلفة المشاریع في لنساء اتشھاد عرض- -   

10:15 –9:45  
الغذائي واألمن للسالمة المنزلیة الزراعة  
الطبیعة لحمایة السودانیة الجمعیة من دفعا! الدین صالح نازك الخرطوم - السودان -  

10:45 -10:15  
االنتاجي الناعور مطبخ  
رالناعو في الشركسیة الخیریة الجمعیة من توغوز شوكت تمارا األردن -  



 

العربي العالم في المحلية والحوكمة المرأة مشاركة  

11:15 – 10:45  

والزراعة األغذیة منظمة تقدمھا حالة دراسة  سھل في األلبان قطاع تأھیل وإعادة انتعاش :لبنان -
  الھرمل ومرتفعات البقاع
 لبنان - االغذیة منظمة – كفروني وجورجیت جابر زیاد طراد، جویس

11:30 – 11:15 قھوة استراحة   

13:00 – 11:30  
 سیمون الدكتورو طوق سلوى الدكتورة تدیرھا واالتصاالت المعلومات كنولوجیات حول نقاش حلقة
روما - االغذیة منظمة  -  ساال  

 15:00 – 13:00 الغذائیة والعلوم الزراعة كلیة باحة في المزارعین سوق في الغداء   
  

 
 
 

 
 

 إحیاء ذكرى 15 سنة على تأسیس وحدة البیئة والتنمیة المستدامة 
 المكان: باحة كلیة الزراعة والعلوم الغذائیة

 
 

 
17:00-15:00 فني حفل   

  
19:00-17:00 تراثي بوفیھ عشاء   

  
 
 


