
جدول أعمال ورشة العمل
بريوت يف ٢ تشر�ن األول/أكتوبر ٢٠١٩

الجلسة اإلفتتاحية:٩:٠٠ - ٩:٣٠
هدف الجلسة: الرتحيب وتحديد السياق العام لورشة العمل

الرتحيب: معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية وشبكة املنظمات العربية غري الحكومية للتنمية
كلمة املنظمني: السيد توفيق عسريان، اإلتحاد الوطني للجمعيات األهلية املتعاقدة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية

املتحدثة الرئيسية: السيدة نعمت كنعان، مديرة عامة سابقة لوزارة الشؤون اإلجتماعية 

الجلسة األوىل: «الشراكات املباشرة بني الحكومة واملجتمع املدين» ٩:٣٠ - ..:١١
هدف الجلسة: تحديد معايري الشراكة وتحليل الواقع يف لبنان إنطالقاً من الدراسات املعدة

امليسر/ة: السيدة ماري نو�ل أبي ياغي، مركز دعم لبنان
١- مبادئ الشراكة: السيد جميل معوض، الجامعة األمريكية يف بريوت 

٢- واقع الشراكات مع املجتمع املدين يف لبنان: السيد ناصر ياسني، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية
٣- مناقشة وتحليل: السيدة سوسن املصري، مؤسسة التعاون

مناقشة عامة

إسرتاحة قهوة١١:٠٠ - ١١:٣٠
الجلسة الثانية: «شرعة الشراكة بني القطاع العام واملجتمع املدين» ١١:٣٠ - ١٣:٠٠

هدف الجلسة: تحديد اإلطار السيايس واملجتمعي للشراكات
امليسر/ة: السيدة تمام مروة، الحركة اإلجتماعية

١- شرعة الشراكة بني القطاع العام واملجتمع املدين: السيدة يمنى الشكر غر�ّب، مكتب وز�ر الدولة لشؤون التنمية االدار�ة
٢- إنعكاس الشراكات عىل املوازنة العامة وبنودها:  السيد ز�اد عبد الصمد، شبكة املنظمات العربية غري الحكومية للتنمية

٣- مناقشة وتحليل: السيدة نجوى قصيفي، خبرية مستقلة
مناقشة عامة  

إسرتاحة الغداء١٣:٠٠ - ١٤:٠٠
طاولة مستديرة لتحديد الخطوات واإلقرتاحات ١٤:٠٠ - ١٥:٣٠

الهدف: الخروج بتوصيات وخطوات لتعز�ز الشراكة مع املجتمع املدين يف لبنان
امليسر: السيد أسامة صفا، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا، االسكوا 

البشر�ة للتنمية  الحر�ري  مؤسسة  عيتاين،  نسر�ن  السيدة   – مستقلة  خبرية  منار زعيرت،  السيدة   – مستقلة  خبرية  عبلة،  ز�نة  السيدة  املتحدثات: 
املستدامة

١- أبرز التحديات التي يواجهها املجتمع املدين يف لبنان يف مجال البيئة املمكنة وما هي الخطوات الواجب إتباعها ملتابعة ورصد الوضع؟ 
٢- ما هي اإلقرتاحات املتعلقة باللموازنة التي قد تساهم بتعز�ز الشراكة؟

٣- ما هي املبادئ األساسية والرسائل التي ينشدها املجتمع املدين لتفعيل دوره كشر�ك؟ 
٤- ما هي أبرز نشاطات املناصرة املقرتحة عقب هذا اإلجتماع؟

الجلسة الختامية١٥:٣٠ - ١٦:٣٠
عرض النتائج وإقرار البيان وخطة املناصرة ولجنة املتابعة لدى الوزارات املعنية: السيدة زهرة بزي، شبكة املنظمات العربية غري الحكومية للتنمية

ورشة عمل ملنظامت املجتمع املدين اللبناين حول واقع حريات الفضاء املدين والرشاكات


