املنتدى السنوي الثالث للسياسات األسرية:حتت موضوع
" مصلحة احملضون بني الواقع والقانون"
 28-27يناير  ، 2019الدوحة ،قطر

البرنامج
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اليوم األول  27:يناير2019
 09:00 –08:30التسجيل
09:30-09:00

الكلمة االفتتاحية
• الدكتورة شريفة العمادي ،املدير التنفيذي ،معهد الدوحة الدولي
لألسرة )(DIFI
• االستاذ /راشد ابن ناصر النعيمي  ،رئيس جمعية احملامني القطرية
• األستاذ  /راشد بن أحمد الدوسري  ،مدير مركز االستشارات العائلية )وفاق(

11:00- 09:30

اجللسة األولى :ضوابط مصلحة احملضون في قانون األسرة القطري
ستركز هذه اجللسة على مفهوم املصلحة واحلضانة واحملضون وضوابط ومعايير تقدير
مصلحة احملضون وإسناد وإسقاط احلضانة.
محاور اجللسة:
• مفهوم مصلحة احملضون :يتناول مفهوم املصلحة واحلضانة واحملضون
• ضوابط مصلحة احملضون وإسناد وإسقاط احلضانة.
• معايير تقدير مصلحة احملضون.
مدير اجللسة:
االستاذ /جذنان محمد الهاجري  ،محام ،عضو مجلس إدارة جمعية احملامني القطرية
املتحدثون:
• الدكتور محمد أبو شهاب املري  ،مدير إدارة التركات ،هيئة شؤون القاصرين
ومحاضر بجامعة قطر
• الدكتور خالد مفتاح ،عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة – وزارة الداخلية
• األستاذ أحمد عبد اهلل السبيعي ،محام
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11:30 –11:00

استراحة قهوة

13:00 –11:30

اجللسة الثانية :سلطة القاضي في رعاية احملضون والنفقة املقررة له
ستركز هذه اجللسة على دور سلطة القاضي في جتاوز صاحب احلق في احلضانة وفي
تقدير معايير مصلحة احملضون وحتديات تنفيذ أحكام احلضانة
محاور اجللسة:
• سلطة القاضي في جتاوز صاحب احلق في احلضانة.
• سلطة القاضي في تقدير معايير مصلحة احملضون :تقدير مبررات الرؤية والزيارة
واالستزارة واالستصحاب والسفر باحملضون.
• حتديات تنفيذ أحكام احلضانة
مدير اجللسة:
األستاذ فالح املطيري ،محام
املتحدثون:
• القاضي حمد أبو شهاب املري ،قاضي مبحكمة االستئناف
• القاضي محسن محمود القاضي ،نائب رئيس محكمة االستئناف
• األستاذة مرمي اجلابر ،رئيس نيابة األسرة ،النيابة العامة

14:00 –13:00
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غداء

اليوم الثاني 28 :يناير 2019
10:30- 09:00

اجللسة األولى :دور املؤسسات االجتماعية في مراعاة مصلحة احملضون
سوف تسلط هذه اجللسة الضوء على دور املؤسسات االجتماعية في مراعاة مصلحة
احملضون )مركز االستشارات العائلية )وفاق( – معهد الدوحة الدولي لألسرة – جمعية
احملامني القطرية(
محاور اجللسة:
• اخلدمات التي يقدمها مركز االستشارات العائلية )وفاق( للمحضونني وذويهم
والتحديات التي تواجهه عند تقدمي تلك اخلدمات
• رؤية مركز وفاق للممارسات املستقبلية الالزمة لتحقيق املصلحة الفضلى
للمحضونني
• منوذج مقترح لتعزيز الشراكة بني املؤسسات االجتماعية لتحقيق مصلحة
احملضون“ :مشروع مقترح قانون حول الزامية برامج التربية الوالدية بعد
الطالق "
مدير اجللسة:
األستاذ  /راشد بن أحمد الدوسري  ،مدير مركز االستشارات العائلية )وفاق(
املتحدثون:
• الدكتور محمد مصطفى شاهني ،خبير اجتماعي ،مركز وفاق
• األستاذة /مزنة عجالن العنزي  ،رئيس قسم الرعاية الوالدية مبركز وفاق
• الدكتور أنيس بن بريك  ،مدير إدارة السياسات األسرية ،معهد الدوحة الدولي
لألسرة

11:00 –10:30
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استراحة قهوة

12:30 -11:00

اجللسة الثانية :اإلشكاليات واحللول املتعلقة مبصلحة احملضون في ظل قانون األسرة
القطري
ستناقش هذه اجللسة على القضايا واألسئلة املتعلقة بالكشف عن مصلحة احملضون
محاور اجللسة:
• التعسف في استعمال حق احلضانة.
• النوازل وأثرها في أحكام احلضانة.
• حقوق احلاضن في قانون االسرة القطري
مدير اجللسة:
الدكتور أسامة مصطفى عطعوط ،مستشار قانوني ،مركز الدراسات القانونية والقضائية،
وزارة العدل
املتحدثون:
• األستاذة أمينة املنصوري ،محام
• الدكتور محمد راشد املري  ،أستاذ مساعد ،كلية الشريعة و الدراسات
اإلسالمية ،جامعة قطر
• الدكتورة سونيا مالك أستاذ القانون ،كلية القانون ،جامعة قطر
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13:00- 12:30

اجللسة اخلتامية و التوصيات

14:00 –13:00

غداء

