
جدول االعمال

اليوم األول: االطار السيايس وادوار املجتمع املدين 
الجلسة اإلفتتاحية:

هدف الجلسة: الرتحيب وتحديد السياق العام للمنتدى
زياد عبد الصمد، مدير شبكة املنظمات العربية غري الحكومية للتنمية

9:30 – 9:00

الجلسة العامة األوىل: اإلطار السيايس العام يف املنطقة
أهداف الجلسة: 

تحديد اإلطار السيايس العام يف املنطقة العربية وأبرز التحديات التي تعيق التحول السيايس	 
توضيح االرتباطات بني السياقات السياسية والتنموية والثقافية 	 
توضيح االرتباطات بني السياقات الوطنية واإلقليمية والسياقات الدولية 	 
أفق وفرص التغيري املطلوب 	 

إدارة الجلسة: زياد عبد الصمد، مدير شبكة املنظمات العربية غري الحكومية للتنمية
املداخالت الرئيسية:

مداخلة من طارق مرتي، أستاذ جامعي، سيايس ووزير سابق	 
مداخلة من بشرى بلحاج حميدة، عضو سابق يف مجلس نواب الشعب التونيس	 

مناقشة عامة

10:30 – 9:30

اسرتاحة 11:00-10:30

الجلسة العامة الثانية: االطار العام التنموي يف املنطقة
أهداف الجلسة: 

تحديد اإلطار التنموي العام يف املنطقة العربية وأبرز التحديات التي تعيق مسارات التنمية	 
توضيح انعكاسات الواقع السيايس عىل املسار التنموي	 
اإلضاءة عىل األسئلة امللحة والجديدة املتعلقة بالتنمية خاصة يف ظل الفرتات االنتقالية	 
توضيح االرتباطات بني السياقات الوطنية واإلقليمية والسياقات الدولية 	 
أفق وفرص التغيري املطلوب	 

إدارة الجلسة: الدكتورة جيهان شندول، املرصد التونيس لالقتصاد
مداخلة من أديب نعمة، شبكة املنظمات العربية غري الحكومية لللتنمية	 
مداخلة من هويدا رومان، مصر	 

مناقشة عامة

12:30 – 11:00

اسرتاحة الغداء 13:30 – 12:30 

حوارات ضمن طاولة مستديرة تيضء عىل دور املجتمع املدين يف ظل التحوالت يف املنطقة
أهداف الجلسة: 

تحديد أدوار املجتمع املدين يف ظل املرحلة التي تمر بها البلدان العربية	 
تحديد أشكال التدخالت واملبادرات املختلفة التي يقوم بها املجتمع املدين 	 
استخراج الدروس املستفادة من تجارب الحركات االجتماعية يف البلدان العربية املختلفة  	 

إدارة الجلسة: منى عزت،  ناشطة مدنية ونسوية، مصر  

الطاولة املستديرة االوىل:
صالح الدين الجوريش )تونس(، محمد العجايت )مصر(، أنس الحسناوي )املغرب(، شرف املوسوي 

)البحرين(، سيدينا العتيق )موريتانيا(.
مناقشة عامة 

إدارة الجلسة: غيداء الرشيدي، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية

الطاولة املستديرة لثانية:
نعمت كوكو )السودان(، ماري نويل ابي ياغي )لبنان(، رضوان أبو جمعة )الجزائر(، احمد عوض 

)االردن(، عباس الشريفي )العراق(.
مناقشة عامة

16:00 – 13:30

بريوت 18-19 شباط/فرباير 2020

 بدعم من



اليوم الثاين: االطار التنموي وادوار املجتمع املدين 
مناقشة عامة ميسرة حول األطر التنظيمية واملؤسساتية 

إدارة الجلسة: منار زعيرت ، محامية وخبرية مستقلة
مداخلة تأطرييه: صالح الدين الجوريش، صحايف وخبري تنموي

محاور الجلسة: 
من خالل تحديد السياقات والدروس املستفادة، ما هي آليات التنظيم املفيدة للمجتمع املدين 	 

والحركات االجتماعية؟
ما هي االسرتاتيجيات التي اعتمدتها الحركات االجتماعية )الالمركزية، وجود قيادة موحدة أم 	 

عدمها، التفاوض مع السلطة أو االكتفاء باملطالبة، الخ(؟
ما هي األدوار املمكنة ألحزاب سياسية جديدة؟	 
ما هي األدوار املمكنة النقابات او تجمعات قطاعية او مهنية؟	 
هل من أشكال تنظيمية أخرى مفيدة؟	 
ما هي التحالفات املفيدة واملمكنة عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية	 

مناقشة عامة

اجتماع للمجموعة العاملة عىل راصد املجتمع املدين
إدارة الجلسة: مي ميك، شبكة املنظمات العربية غري الحكومية للتنمية

محاور الجلسة:
تبادل التجارب بني مختلف الباحثني الوطنيني يف عملية الرصد: ما هي العوائق والتحديات وكيف 	 

يمكن معالجتها مستقبالً؟
تقييم منهجية الرصد: هل هناك حاجة إلعادة النظر باملنهجية التي تم اعتمادها وكيف؟ 	 
تقديم مدخالت للتقرير اإلقليمي: ما هي النقاط األساسية وبعض الخالصات التي يمكن للتقرير 	 

اإلقليمي البناء عليها؟
مناقشة عامة

10:30-9:00

اسرتاحة الغداء 11:00-10:30

مجموعة عمل حول دور القطاع الخاص يف التنمية 
أدارة الجلسة: زهرة بّزي، شبكة املنظمات العربية 

غري الحكومية للتنمية 
مداخلة: كندة كحمدية، خبرية مستقلة

 أهداف الجلسة:
تحديد دور القطاع الخاص يف التنمية: عن أي 	 

قطاع خاص نتحدث؟
دور سياسات التجارة واإلستثمار والبيئة املالئمة 	 

لألعمال
مساءلة القطاع الخاص: القضايا األساسية 	 

واآلليات
الخصخصة والشراكات التنموية وتحديد 	 

معايريها املرتبطة بحقوق االنسان 
القطاع الخاص يف تمويل التنمية 	 

مناقشة عامة ميسرة حول االجندات 
التنموية

أدارة الجلسة: كريمة القري، األسكوا 
مداخلة: أديب نعمة، شبكة املنظمات 

العربية غري الحكومية للتنمية
أهداف الجلسة:  

كيف يمكن استخدام اجندة التنمية يف 	 
تحقيق العدالة االجتماعية؟

ما هي السياسات العامة التي تساهم يف 	 
تحقيق اهداف التنمية املستدامة؟ 

ما هو دور املرتقب من املجتمع املدين 	 
لتنفيذ االجندة؟ 

13:00 -11:00

اسرتاحة 14:00 – 13:00 

مجموعات العمل حول املدافعة واملناصرة 
ادارة الجلسة: أمل ناصر،مركز صنعاء للدراسات 

االسرتاتيجية 
مداخلة: سريينا ابي خليل، شبكة املنظمات 

العربية غري الحكومية للتنمية 
أهداف الجلسة: 

ما دور الشركاء التنمويني واملؤسسات املالية 	 
الدولية؟

ما هي آليات الرصد املعتمدة وكيف يمكن 	 
تطويرها؟

ما مدى التأثري املمكن؟ وكيف يمكن تفعيل 	 
املدافعة واملناصرة؟  

مجموعة عمل حول تنمية القدرات وتطوير 
املعرفة

أدارة الجلسة: أنس الحسناوي، الفضاء 
الجمعوي

مداخلة: يسري مصطفى، خبري مستقل
أهداف الجلسة: 

ما هي اهداف تنمية القدرات وتطوير 	 
املعرفة يف املرحلة الحالية 

كيف يمكن تعزيز القدرات لضمان دور 	 
متقدم للمجتمع املدين يف رسم وتنفيذ 

ومساءلة السياسات العامة 

16:00 – 14:00 

تقارير مجموعات العمل  - اختتام املنتدى  17:00-16:00
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