
 

   حولورشة عمل عبر االنترنت 

 " الفضاء المدني في المنطقة العربية  "

 2:30حتى ال 11:30من الساعة  2021 أيلول/سبتمبر 24و 23

https://us02web.zoom.us/j/83920672327 :رابط الزوم 

 جدول األعمال

 1202 أيلولسبتمبر/  23خميس يوم ال

 الجلسة األولى: الفضاء المدني في المنطقة العربيّة - نظرة عامة واإلطار المفاهيمي:

 ، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية تنفيذيمدير الال، عبدالصمد  زياد السيد إدارة الجلسة:

 

 للنقاشالبعد النظري ورقة  -الفضاء المدني العربي المداخلة األولى: 

 (يقةدق 51)نعمة  أديبالسيد : المتحدث

 أسئلة توجيهية: 

 كيف يتم تعريف المجتمع المدني والفضاء المدني في المنطقة العربية؟  

 ما هي أدوار وتحديات المجتمع المدني في المنطقة؟  

 

 المداخلة الثانية: كيفية تعزيز المجتمع المدني والمبادرات التضامنيّة على المستوى العالمي

 دقائقCIVICUS (10  )–اريانا باللبا بّريتو مالسيدة  :المتحدثة

 أسئلة توجيهية: 

 ما هو وضع الفضاء المدني على المستوى العالمي؟  

المدني   لفضاءاكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني اإلقليمية أن تساهم في الدفاع عن  

 وتقويته على المستوى العالمي؟ 

 

 نظرة تحليلية  - الفضاء المدني العربيلثة: المداخلة الثا

 دقائق( 10) ي مّكيمالسيدة المتحدثة: 

 أسئلة توجيهية: 

يتعلق بالفضاء المدني في المنطقة العربية    مافيما هي أهم االتجاهات التي يمكن رصدها  

 حاليا؟

 

 مناقشة عامة

 

11:30 – 13:00 

 13:30-13:00 استراحة  
  

https://us02web.zoom.us/j/83920672327


 
 

 الطاولة المستديرة:  

 فيان الشيخ علي السيدة  إدارة الجلسة:

 

 الحريات  /على الفضاء المدني COVID-19تأثير  

 

على عمل منظمات المجتمع المدني والفضاء   COVID-19 اجراءاتما هو تأثير  

 دقائق( 10) - ؟البحرينالمدني في 

 المتحدث:  

 

 دقائق( 10) - ؟األردنال في كيف أثرت األزمة الصحية على حرية التعبير وحقوق العمّ  

 السيد احمد عوض المتحدث:

 

الفضاء  على  األوضاع العامة والمتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ر يتأثما  

 دقائق( 10) -؟ التونسيالمدني 

 الدين الجورشي  صالحالسيد  المتحدث:

 

 في العالم العربي  قمع االحتجاجات والثورات والحركات االجتماعية 

 

 دقائق( 10) -العراق؟   ماذا كان رد فعل الحكومة على االحتجاجات والمطالبات في 

 السيد وائل منذر المتحدث: 

 

  -؟ الجزائر على الحركات االجتماعية في COVID-19وكيف أثرت إجراءات الدولة  

 دقائق( 10)

 السيد رضوان بوجمعة  المتحدث:

 

تشرين األّول  /توبر على حركة ثورة أك لبنان ما هي انعكاسات األزمات المختلفة في 

 دقائق( 10) - ؟2019

 ي ّّ السيدة زهرة بز  :ةالمتحدث

13:30-14:30 

 

 

 

 

 

 



 
 

 يوم الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021

 

 الطاولة المستديرة الجلسة الثانية: 

   منار زعيتر السيدة  إدارة الجلسة:

 

 تأثير الصراع وعدم االستقرار على الفضاء المدني 

 

؟  اليمنما هي آثار عدم االستقرار والنزاع المسلح على منظمات المجتمع المدني في  

 دقائق( 10)

 السيد وليد األباره المتحدث:

 

  -؟ فلسطينعمل المجتمع المدني والفضاء المدني في دور وما هو تأثير االحتالل على  

 دقائق( 10)

 السيد محمد حمادا  المتحدث:

 

أن تصبح شريكاً رسمياً ومؤسسياً   الموريتانيهل استطاعت منظمات المجتمع المدني  

في المسار التنموي؛ وإن كان الوضع كذلك، كيف تعمل هذه المنظمات على ترسيخ  

 دقائق(  10) - التنمية؟

 السيدة امكلثوم حامدينو  :ةالمتحدث

 

 نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيين الممأسس لقمع ال 

 

؟ كيف تطور الفضاء  مصرما هي المخاطر الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني في  

 دقائق( 10) -المدني خالل العام الماضي؟ 

   المتحدث:

 

  10) -؟ المغربكيف ترد السلطات على الصحفيين المستقلين والنشطاء والمنتقدين في  

 دقائق(

 الفرنيني السيدة فوزيّة  :ةالمتحدث

 

في سياق التحول الديمقراطي  السودان ما هو الوضع الحالي للمجتمع المدني في 

 دقائق( 10) - المستمر؟

 السيدة نعمات كوكو  :ةالمتحدث

 

11:30-12:30  

13:00-12:30 استراحة   



 
 في الحاجة لحملة مناصرة من أجل حماية الفضاء المدني

 السيد أنس الحسناوي إدارة الجلسة:

 

 دقيقة(  20)  عرض إطار المناصرة المتعلق بقضايا الفضاء المدني الجزء األول:

 

   المطلوب على مستوى المناصرة والمدافعة الجزء الثاني:

 

 دقيقة( 30عامة )  مناقشة المستديرة:الطاولة 

 

 دقيقة(  30ختامية )ومالحظات  تطوير خطة واستراتيجية المناصرة

13:00-14:30  

 


