
	With	the	support	of	بدعم من 
	

 بكسر_القوال#

 التأثير على صنع السياسات في العالم العربيم0حاولة الفاعلون في الم0جتمع المدني و

 (الطابق ب)الجامعة األميركي"ة في بيروت، قاعة الم:حاضرات  –معهد عصام فارس للسياسات العام"ة والشؤون الدولي"ة 

 ٢٠١٩كانون األول/ ديسمبر  ٤ألربعاء اليوم األوCل: ا
 صباحPا ٩:٣٠ -٩:٠٠ تسجيل وقهوة ترحيب  

Cمة حول المشروعمقد"كلمة افتتاحي"ة و :ةالجلسة االفتتاحي  

Cفاطمة الموسوي، رانيا بر"و ناصر ياسين، محمود حيدرثون: المتحد 

 صباحPا ١٠:٠٠ـ  ٩:٣٠

Cالجلسة األولى: تأثير المجتمع المدني العربي في السياسات االجتماعيCة ة واالقتصادي 

 

كات احروالية كات العم"امثل الحر ،تتناول هذه الجلسة تأثير الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العربيس

عن حقوق المجتمعات واألفراد تلك التي تدافع مين وكات المعلّاة وحرة واالقتصادي"الحقوق االجتماعي"

 كاتاهذه الحر نشوءلجلسة . سوف تناقش االسياسات االجتماعي"ة واالقتصادي"ة صنع ، فيشينالمهم"

ن لبنان م عرض حاالت الجلسةيتخلل . معها ساتسياال صنّاع كيفية تعاطيتبحث أيضYا في ، ووتنظيمها

 والمغرب والعراق ومصر وتونس.

 

CالمتحدCرشيد توهتو  ،ألكسي توما، داني يونس، جنان الجابري، عمر سميرثات: ثون/ المتحد 

   الصمد زياد عبددير الجلسة: ي0

 صباحPا ١١:٣٠ – ١٠

 صباحPا ١٢:٠٠ – ١١:٣٠ الطابق ب) –االستقبال  قاعة(استراحة قهوة 

 تياة والحرCالمجتمع المدني العربي على اإلصالحات السياسيC اشطيالجلسة الثانية: تأثير ن

 ة أونسي"في الج ة ببعض البالد كالحقّة التي قد تكون خاص"ق هذه الجلسة إلى المسائل السياسي"تتطر"س

. باإلضافة إلى قوانين االنتخابات اتية التعبير والوصول إلى المعلومحر"ب متعلّقةقوانين الوال إسقاطها

جتمع لمدور او ة في العالم العربية التعاطي مع المسائل والمطالب السياسي"على كيفي" وسيتم" التركيز

 والبحرين عرض حاالت من الكويت يتخلل الجلسة. الحكومي"ة مات غيرفي مساعدة ودعم المنظّ الدولي

 مصر والعراق.و وتونس

CالمتحدCنوافل شهابي ،عماد داوود، عبداهللا الخنينيشيماء الشرقاوي، ثات: ثون/ المتحد    

   محمد العجاتيدير الجلسة: ي0

 ظهرPا ١:٣٠ – ١٢:٠٠
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 ظهرPا ٢:٣٠ – ١:٣٠ الطابق الخامس) –استراحة الغداء (التراس 

 

Cة الجلسة الثالثة: نشاط المجتمع المدني العربي حول السياسات الجندري 

 ةتشابه الوضع في الدول العربي"و في المنطقة ةهذه الجلسة الحالة القائمة للسياسات الجندري" ولتناست

ما كفي مجال الجندر.  ة العاملةمات غير الحكومي"شتركة التي تواجه المنظّيات الم:باإلضافة إلى التحد"

 ابقوانين االغتصو ش الجنسيالتحر"و النساء والعنف ضد" العنف األسريمواضيع  تناقش هذه الجلسةس

من  ةسيتم تقديم حاالت دراسي"وة. حق قيادة المرأة للسيارة في السعودي"و ة والمواطنةن منح الجنسي"يقوانو

 ة ومصر.السعودي"و وتونس والمغرب لبنان

CالمتحدCفاطمة الموسوي، مريم مكي، محمد الشيخ باننثات: ثون/ المتحد   

 لينا أبو حبيب دير الجلسة:تُ

 الظهر بعد ٤:٠٠ – ٢:٣٠

 بعد الظهر  ٤:٣٠ – ٤:٠٠ )الطابق ب –غرفة االستقبال (استراحة قهوة 

 

؟ ا: متى يصبح المجتمع المدني سياسيPمن المجتمع المدني إلى المجتمع السياسيحلقة نقاش: 

 العراق والمغرب و في لبنانونشاطه لمجتمع المدني لمناقشة الدور السياسي 

 

CثاتثونالمتحدCمحمد سعيد سعدي، كارمن جحا، عماد داوود: /المتحد 

 محمود حيدردير الجلسة: ي0

٦:٠٠ – ٤:٣٠  Pمساء 

Cلنهاية اليوم األو 

 

 ٢٠١٩كانون األول/ ديسمبر  ٥الخميس اليوم الثاني: 

 اصباحP ١٠:٠٠ـ  ٩:٣٠   تسجيل وقهوة ترحيب

 

 يمة والتعلالصحCو ةالبيئو قضايا الشبابفضاء ع المدني العربي في الجلسة الرابعة: نشاط المجتم

 

حماية و ةة في المنطقة، كالعدالة البيئي"قة بالقضايا البيئي"تبحث هذه الجلسة العديد من الحاالت المتعلّس

، يوالضمان الصح" الصحي"ةالوصول إلى التغطية  كما ستتناول حقّ .ةة العام"ي"األنهار واألمالك البحر

 لشباب.التأمين الصح"ي وحقوق ارتبطة بتحسين الوصول إلى التغطية الصحي"ة والقضايا الم:باإلضافة إلى 

 تونس ومصر.    واليمن و العراقو تقديم حاالت من األردن سيتم"و

 

  نصاف ابراهيمي، كريم مرهج، فالح الزهيري، عبد المعز دبوانالمتحدثون/ المتحدثات: 

 عزيزة الخالديدير الجلسة: تُ

١١:٣٠ – ١٠:٠٠ Pاصباح 
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 اصباحP ١٢:٠٠ – ١١:٣٠  ب)الطابق  –غرفة االستقبال ( استراحة قهوة

 وعدم االستقرار الجلسة الخامسة: نشاط المجتمع المدني العربي في سياق النزاعات

 

ة عمل ي"كيفو ،اليمن وفلسطينو سورياو كالعراقحة ة بالنزاعات المسلّمتأثر"البالد الهذه الجلسة  تتناول

يات التي حد"الت ، مع التركيز علىةأهداف التغيير السياساتي المرجو"لتحقيق المجتمع المدني في هذه البالد 

من اليو العراقو تقديم حاالت من سوريا يواجهها المجتمع المدني أثناء عمله في مناطق النزاعات. سيتم"

 وفلسطين.  

  

CثاتثونالمتحدCاألستاذ حسان عباس ، وسيعرض معز بدوان، سالفة طارقنبيل دويكات، عبد ال: /المتحد

   . بالنيابة عن باحثتين سوريتين

   حسان عباسدير الجلسة: ي0

١:٣٠ – ١٢:٠٠ Pاظهر 

C٢:٣٠ – ١:٣٠ الطابق الخامس)  –اس استراحة الغداء (التر Pاظهر 

ة والمتمرسةناشئالمجتمع المدني الحراكات بين  قارنةالجلسة السادسة: م0  

 

سة ودرا ة حراكات المجتمع المدني الناشئة والمتمرسة في الدول العربيةقارنم:حول هذه الجلسة  تتمحور

كيز ، مع الترالعراق وسوريا ومنطقة الخليج فيُأخرى ناشئة ومقارنتها بحاالت مصر ولبنان حاالت في 

 .اهفي كل من هذه الحاالت وتبادل األفكار بين نشاط المجتمع المدنيأشكال على 

CالمتحدCسحر حربي ،دانيال تافانا ،، شريفة العدوانيثات: ثون/المتحد   

   باربرا إبراهيمدير الجلسة: تُ

 

 بعد الظهر ٤:٠٠ – ٢:٣٠

 بعد الظهر  ٤:٣٠ – ٤:٠٠  )الطابق ب –غرفة االستقبال (استراحة قهوة 

Cر للنقابات والحركات حلقة نقاش حول الدور المتطوCفي لبنان والعراق في ضوء االنتفاضتين  اليةالعم

 ةبنانية والعراقيCاللّ

 

CثاتثونالمتحدCغسان صليبي ،، أحمد العاصيجنان الجابري :/المتحد 

   زياد عبد الصمددير الجلسة: ي0

٦:٠٠ – ٤:٣٠  Pمساء 

 نهاية اليوم الثاني

 

	


