
األربعاء ١٦ تشرين الثاني، ٢٠١٦ - من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهًرا

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 
قاعة "األوديتوريوم" (غرين اوفل) - الجامعة األميركية في بيروت

ستعتمد اللغة العربية مع ترجمة فورّية لالنجليزّية
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بالتعاون مع مركز األصفري للمجتمع المدني والمواطنة

هل يستطيع الفاعلون في  المجتمع المدني
العربي التأثير في صنع السياسات العاّمة؟ 

تجارب من لبنان والمغرب واليمن
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عمل المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة في لبنان: 
صناعة القانون ٢٩٣

م، كارمن جحا، الجامعة األميركية  ناصر ياسين، فاطمة الموسوي،  سوسن عالَّ
في بيروت.

الحركة النسائية الشعبية للتأثير على سياسات استخدام األراضي في 
المغرب: حركة النساء "السالليات"

محمد السعيد السعدي، عالم اقتصاد وأستاذ في المعهد العالي للتجارة في 
الدار البيضاء.

مناهضة المجتمع المدني للزواج المبكر في اليمن 
 Aspen) رشا جرهوم، زميلة في برنامج التنمية اإلعالمي في مؤسسة آسبن

Fellowship) وباحثة دكتوراه في جامعة بانجور في بريطانيا.

الُمحاورون
زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية 

.(ANND) للتنمية
منار زعيتر، محامية ومديرة التجمع النسائي الديمقراطي 

    

هل يستطيع الفاعلون في المجتمع المدني العربي التأثير
في صنع السياسات العاّمة؟ تجارب من لبنان والمغرب واليمن
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أطلق معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 
الدولية بالتعاون مع مركز األصفري للمجتمع المدني 

والمواطنة في الجامعة األميركية في بيروت مشروع 
بحثي في نيسان ٢٠١٥.

هدف هذا البحث إلى دراسة األدوار التي تؤديها الجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني في التأثير على السياسات 

العامة في العالم العربي. كما ينظر البحث في عمل 
المجتمع المدني في األزمنة المضطربة.

وتعتبر جلسة النقاش هذه أول حدث عام يطرح فيه ما 
توصل إليه الباحثون من لبنان والمغرب واليمن٬ خاصة من 
حيث فهم الديناميات المتولدة عن عمل المجتمع المدني 

في محاولة التأثير على السياسات العاّمة المتعّلقة 
بشؤون المرأة وأحوالها.

وسُتَترَجم التقارير البحثية الكاملة إلى العربية وستكون 
في متناول القّراء عبر َموِقعّي معهد عصام فارس ومركز 

األصفري ابتداًء من كانون الثاني ٢٠١٧
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