
                   	  

 
 

)لبناننستيیفتونغ ( أأدديیناوورر كونرااددبالشرااكة مع  للسيیاساتت االعامة وواالشؤوونن االدووليیة معهھد عصامم فاررسس   
 

في لبنانن وواالفقر االفوااررقق االحضريیّة  
؟من ااقتصادد االسوقق ااالجتماعيّ ااستقاؤؤهھھھا  يیمكنهھھھي االدررووسس االتي ما    

 

٢۲٠۰١۱٥تشريین ااألوولل٬،  ٢۲٢۲  
معهھد عصامم فاررسس  

– االماضرااتت  قاعة ة في بيیرووتتميیركيیّ ااألاالجامعة    

لكليیهھما.ة ترجمة فورريیّ سنوفّر وو٬، غتيین االعربيیة ووااإلنكليیزيیةسنعتمد في االندووةة االلّ مالحظة:   

برنامج االندووةة  

١۱٠۰:٠۰٠۰   –  االتسجيیل ١۱٥:١۱٠۰ 

١۱٠۰:١۱٥ – االكلمة ااالفتتاحيیّة ٣۳٠۰:١۱٠۰   
٬، مديیر معهھد عصامم فاررسسططاررقق مترييدد.   

 ).لبناننستيیفتونغ ( أأدديیناوورر رريیّة لـكونراادد٬، االمديیرةة ااإليیدااهھھھنا ناصر
١۱٠۰:٣۳٠۰ – ووااألبحاثث االقائمة  االتيیاررااتت االرئيیسيیّةمن منظورر مقاررنن:  في االمناططق االحضريیّةاالفقر  ٤٥:١۱١۱ 

ااالنقسامم االجغراافيّ وو  
ددررااسة االفقر االريیفي وواالحضريي في لبنانن  

٬، مستشارر االوززيیر في ووززااررةة االشؤوونن ااإلجتماعيیةبشيیر عصمتدد.   

ووااالتجاهھھھاتت االحضريّي: االنتائج االحرمانن مؤشِّر في ططراابلس بعيین االفقر االحضرييّ   
مستشارر إإقليیمّي في ااألسكواا ٬،أأدديیب نعمة  

 
 سيیاساتت ااإلخالء االمستأجريین ما بيین: بيیرووتت في حولل ووضع ااألمن االسكنيّ  خراائط

االعقاررييّ  وواالتطويیر  
عبيیر سقسوقق وو نادديین بكدااشش٬، ااستودديیو أأشغالل عامة  

في  االفقرااء تحديیّاتت: ااالقتصادديیة للتنميیة كنهھج نموذذجج ااالجتماعيّ  االسوقق ااقتصادد
أألمانيیا في االمناططق االحضريیة  

أأدديیناووررستيیفتونغ أألمانيیا ٬، ررئيیس قسم ااقتصادد االسوقق ااإلجتماعي | كونرااددماثيیاسس شافِر  
 



 ٬، االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتتاالميیسر: دد. فواازز ططراابلسي

١۱١۱:٤٥ –  ١۱٢۲:٠۰٠۰ 
 ااسترااحة

١۱٢۲:٠۰٠۰ –  ١۱:٣۳٠۰  

 

االالجؤوونن في االمناططق االحضريیّة: االتهھميیش ووسيیاساتت االمأووىى ووااالندماجج ااالجتماعيّ   
منسق سيیاساتت االمؤىى ٬، ووززااررةة االشؤوونن ااإلجتماعيیة ٬،ااحمد قاسم  

شاملة لالجئيین حضريیة تصميیم ااستجابة  
برنامج ااألمم االمتحدةة للمستوططناتت االبشريیة (موئل)٬، ٬، مستشاررةة االبراامجسيین برغبي  

 
االمضيیفة وواالمجتمعاتت االحضريیة االمناططق في االالجئيین بيین ااالجتماعي االتماسك  

٬، مستشاررةة االبراامج االحضارريیيیة في ووررلد فيیجيین اانترناشنلأأليین ررحباني  

 االسورريیيین االالجئيین ظظرووفف االكبرىى؟ االمدنن في االالجئيین ددمج االعاّمة االمساحاتت تسهھِّل هھھھل
بيیرووتت. في  

سيیانس بو بارريیس مارريیانن ماددوورريي٬، باحثة في  
 

 ٬، بيیوند رريیفومم ااند دديیفولبمنتبر ضومتاالميیسر: جيیل

١۱:٣۳٠۰ –  ااسترااحة غذااء ٣۳٠۰:٢۲

٢۲:٣۳٠۰ –  ١۱٥:٣۳  
 

ووررفع االتوصيیاتت االعامم جلسة ختاميیّة للنقاشش  

كحالة  لبنانن: االناشئة االبلداانن في ااالجتماعيّ  االسوقق ااقتصادد لنجاحح ااألساسيیّة االشرووطط
ددررااسيیّة  

٬، أألمانيیاةاالتطبقيی ٬، ددكتورر في ااإلقتصادد في جامعة االعلوممرراالف ررووبلدد.   

ختاميیة مالحظاتت  
 ٬، مديیر ااألبحاثث في معهھد عصامم فاررسسناصر يیاسيیندد. 

٣۳:١۱٥ –  ٣۳:٣۳٠۰ 
 ااسترااحة

٣۳:٣۳٠۰ – ٤:١۱٥ 
عرضض فيیلم "ررسم خريیطة شاررعع بيیهھم٬،" ووخوضض نقاشش حولهھ  

 فيیلم لنادديین بكدااشش ووجمعة حمدوو"ررسم خريیطة شاررعع بيیهھم" 

 


