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9  : 00  –  9  : 3  اإلعداد عبر اإلنترنت -التسجيل 0
 

9 : 3 0 - 1 0 : 1 5 

لترحيب و االفتتاح ا  

 زهرة بزي  –الجلسة وتقديم حول مشروع مجاالت  إدارة 

  رالف طراف في لبنان السيد  األوروبيسفير االتحاد مداخلة 
 النقاش العام  

1 0 : 1 5 - 1 0 : 2 استراحة  –االعداد عبر االنترنت  5  

1 0 : 2 5 - 1 1 : 4 0 

كل ما يتعلق بالخطة االقتصادية الجلسة االولى : تسليط الضوء على االجندة الجديدة للبحر االبيض المتوسط و

 لدول الجوار الجنوبيستثمارية واال

 

 دقيقة ( 15: زياد عبد الصمد )   تيسير الجلسة

 دقيقة (  30باحث اقتصادي واجتماعي ) –مداخلة د.محمد سعيد السعدي 

  قضية التنمية االقتصادية وسياسات التجارة واالستثمار كيف تتناول األجندة الجديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط

ضرورات التحول يلبي " المرونة االقتصادية"؟ هل النهج القائم على مفهوم على دول جنوب المتوسطالمطبقة 

االقتصادي واالجتماعي التي يتطلبها سكان المدن الصغيرة والمتوسطة؟ ما هي التغييرات التي يجب إجراؤها على 

 األجندة بحيث تتماشى مع تطلعات شعوب جنوب البحر األبيض المتوسط؟ هل التحسينات ممكنة؟

  من اتفاقيات التجارة الحرةما هي أولويات سياسات التجارة واالستثمار والدروس المستفادة (FTA)  ومفاوضات

؟ ما هي المخاطر؟ ما هي التغييرات التي يجب إدخالها في هذا (DCFTAs) اتفاقيات التجارة الحرة العميقة والشاملة

 شعوب جنوب البحر األبيض المتوسط؟  المشروع لجعله مقبوالً لدى

 
 دقيقة( 15حول اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الجوار الجنوبي ) ياألوروبالتجارة في االتحاد  إدارةتقديم نتائج تقييم 

 

 وفد االتحاد األوروبي يممثلبين المشاركين ونقاش 
 دفيفة( 40)

 استراحة القهوة  50: 40-11: 11

11 :50-12 :50 

 الجلسة الثانية : تسليط الضوء على الحماية االجتماعية  •
 دقائق(  10المشرف : )يحدد الحقا ( ) •

•  

 دقائق( 10عرض بحث مي مكي ) •

، ال سيما فيما يتعلق بدور ومساءلة الصالح والتعافي وإعادة الإلعماراالمتعلقة بإطار  المخاوفما هي  •

القطاع الخاص وضمان مبادئ فعالية التنمية؟ ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه االتحاد األوروبي في 

 هذا الصدد؟

المساعدة االجتماعية؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه شراكة ما هي المكونات الرئيسية لبرامج  •

برامج األمان  /، بدالً من النقد المستهدف حقيق الحماية االجتماعية الشاملةاالتحاد األوروبي نحو ت

 االجتماعي؟
ة؟ ما هو الدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في تنفيذ األجندة الجديدة والخطة االقتصادية واالستثماري •

ما هو موقفنا من تنفيذ خارطة الطريق بين االتحاد األوروبي ولبنان لمشاركة منظمات المجتمع المدني؟ 

 ما الذي يجب تغييره؟
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ف يمكن لشراكة لة؟ كي، ما هي المجاالت ذات األولوية المقب  للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالنسبة •

 والتعليم؟ االتحاد األوروبي معالجة عدم المساواة في الصحة
 

 فتح نقاش متبادل مع ممثل وفد األتحاد األوروبي 

 دقيقة ( 40) •

 استراحة الغداء 30: 50-13: 12

1 3 : 3 0 - 1 4 : 5 0 

ةالجلسة الثالثة: الشباب والنساء والفئات المهمش  

  Reseau Euromed France : تقديم وتيسير 
دقيقة( 30)عرض بحث بدر عبد السالم   

بالهيئات التمثيلية للشباب "غير المسجلة" والجهات  (AM) الجديدة للبحر األبيض المتوسطهل تعترف األجندة  •

الفاعلة في المجتمع المدني في لبنان على قدم المساواة كما هو الحال مع نظرائهم المسجلين؟ إذا كان األمر كذلك 

البرامج والصناديق وتطورات  ، ما هو المكان الذي يخصصه لهم جدول األعمال الجديد من حيث الوصول إلى

السياسات؟ إذا لم يكن األمر كذلك ، فهل يتوقع جدول األعمال أي بدائل إلدراج هذه المنظمات غير المعترف بها 

 رسميًا؟
 

الهيئات التمثيلية للشباب والجهات الفاعلة في المجتمع من ق بل دها يحديتم تما هي األولويات التي يجب أن • 

 ؟COVID-19المدني في لبنان للشباب والنساء والفئات المهمشة في ضوء الدروس المستفادة من جائحة 

 
حوار الشباب في تسهيل عمل وإنتاجية الهيئات التمثيلية للشباب والجهات  آليةما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه • 

في المجتمع المدني؟ ما هي التحديات التي تتوقعها الهيئات التمثيلية للشباب والجهات الفاعلة في المجتمع الفاعلة 

 المدني في إنشاء مثل هذه اآللية؟ وما هي البدائل الممكنة / المقترحة للتغلب على تلك التحديات المحتملة؟
 

 دقائق( 10حول الشباب/ النساء والفئات المهمشة في لبنان ) األوروبيتقديم للبرامج االنية الممولة من االتحاد 
 

مع ممثل وفد االتحاد األوروبي متبادل فتح نقاش  
دقيقة 03    ( ) 

 
 
 

 

1 4 : 5 0 - 1 5 : 0 استراحة القهوة   0  

1 5 : 0 0 - 1 5 : 3  نهائية عرض مجموعة التوصيات والمالحظات ال 0

 


