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    2021الرقمي  المدني المجتمع منتدى -مجاالت  
   المتوسط. جنوب  منطقة  بلدان آفاق سياسات و

 2021 تموز-يوليو 7,8,9
 

 الشباب  | الهجرة | يةالمناخ العدالة |االجتماعي الحوارو  االقتصادية التنمية | الرقمي األمن | الحوكمة
 

 البرنامج
 

 توقيت وسط أوروبا الصيفي + زائد ساعة لبلدان المشرق - ناقص ساعة لبلدان المغرب العربي
 

 2021 تموز -يوليو 7األربعاء،   
 

   الجلسة االفتتاحية

 المتوسط   جنوب  لمنطقةجدول أعمال جديد 
 للحقوق  األورومتوسطية، رئيس وديع األسمركلمة ترحيب: 

 األوروبي المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع في اإلتحاد ، المتوسط جنوبة مدير, هنريك تراوتمان

 كارل هاليغارد، نائب مدير  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، دائرة العمل الخارجي األوروبي

 فرنسا - الشبكة األورومتوسطية رئيس نائبة، كاثرين صوفي ديميترولياسإدارة الجلسة: 
 نقاش

 

10.30- .3011  

 

 

 رابط التسجيل

 بث مباشر

 

11.45 – 11.30 إستراحة   

 ، الرئيس الفخري لألورومتوسطية للحقوق كمال الجندوبي

 الحكومية للتنمية  ، مسؤولة البرامج، شبكة المنظمات العربية غير زهرة بازي

 فرنسا - الشبكة األورومتوسطية رئيس نائبة، كاثرين صوفي ديميترولياسإدارة الجلسة: 
 نقاش

11.45 – 12.30  

 

 2021تموز   -ويولي  8الخميس،
 

 

 المجتمع المدني   من قبل و لصالحالمتوسط  منطقة  يف منبر حوارمجاالت،   
 

 مجاالت  عرض نتائج برنامج 

-  نفي األردمنظمة الشفافية الدولية ة لالفخري، المؤسس المشارك والرئيسة  الدكتورة سوسن غرايبة

 مج الشرق األوسط وشمال إفريقيا ابرؤولة ، مس ماريانا غواليويد، شالر

االتحاد العربي لنقابات العمال  مثل م  ، صالح الدين جرشي  

 ، ممثل العالم العربي، المنظمة الدولية للمعوقين أحمد بركيةالجلسة:  إدارة 

 نقاش 

11.00 – 10.00 

 

 

 

 رابط التسجيل 

 بث مباشر

 11.00 – 11.15 إستراحة 

https://zoom.us/webinar/register/WN_RKzq4y1WQuyWJ4gc6NvZUw
https://zoom.us/webinar/register/WN_RKzq4y1WQuyWJ4gc6NvZUw
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 الشباب | الهجرة | المناخية العدالة االجتماعي| والحوار االقتصادية التنمية | الرقمي األمن | الحوكمة

وديناميكيات جنوب المتوسط سياسات   
 للحقوق األورومتوسطية، ، مديرة الحوار مع المجتمع المدنيالرباعي ليليا 

 دائرة العمل الخارجي األوروبي ، ، مديرية الشرق األوسط وشمال أفريقيا جيروم كاسيه

 وجهات نظر الشباب  -جامعة محمد الخامس  .، د بدر عبد السالم
 المصلحة الشباب بالمشاركة في الناقشات الموضوعية الرئيسية األخرى(   للسماح ألصحاب)يتم دمج الشباب هنا 

 ، أمين عام منطمة سوليدار ميكائيل ليي:   إدارة الجلسة

11.15 – 12.00  

 

 

 رابط التسجيل 

 

 بث مباشر

 13.30 - 12.00 الجلسات الموازية

االتحاد األوروبي   ة- ممثل إدارة الجلسة  تقرير  مجاالت  خبير  ممثل    

المجتمع المدني  تقلص مساحة ،الفساد، المبلغون، مكافحة المدافعون عن حقوق اإلنسان: الحوكمة    

 

 1جلسة موازية 

 التسجيل رابط 

،   جوليا سوستيرو

منسقة منطقة الشرق  

إفريقيا ، و األوسط 

ALDA 

مدير ،يرامي الصالح

 ، مكتب المغرب العربي

 للحقوق  األورومتوسطية

،  وجوليو فنيري، جابي هاجمولر 

المديرية العامة لمفاوضات  

الحوكمة  - الجوار   

  روبرتو فريفريني

مسؤول برنامج الشرق  

، األوسط وشمال إفريقيا

 للحقوق  ألورومتوسطية

 في جنوب المتوسطاالستثمار   و التنمية االقتصادية واالجتماعية – التجارة
 

 2موازية جلسة 

 رابط التسجيل

، مسؤولة   مي حمود

  ، البرامج والبحوث

  ANND شبكة 

  ، المبادرة سلمى حسين

المصرية للحقوق  

 الشخصية 

، مديرية  إيونا إيدزيكوسكا

 التجارة

 د. محمد سعدي 

في خبير   التنمية

 االقتصاد و

 جنوب المتوسط فيالمناخية و  االجتماعية العدالة
 

 3جلسة موازية 

 رابط التسجيل

، عضو   إشراق كرونا

مجلس إدارة لجنة  

 .التنمية والتراث

، منسق   ماهر محجوب

برنامج اإلقليمي التحاد 

 الدولي لحفظ الطبيعة

وأليساندرا    كاسيال كريستينا 

المديرية العامة   ،  tbc سجوبي

  سيلفيا  ، لمفاوضات الجوار
 مديرية المناخ : كريسيمبيني

 مريم هوزير 

 خبيرة بيئية 

 

المهاجرين وتقبلحماية  –الهجرة    

 4جلسة موازية 

 رابط التسجيل

 

،  سارة بريستياني

  ، الهجرةمسؤولة 

  األورومتوسطية

 للحقوق 

 ،  حمودة صبحي

عضو مجلس إدارة  

 منتدى بدائل المغرب

المديرية العامة    ،ميشيل أميديو

 ، الهجرة –لمفاوضات الجوار  

، دائرة العمل  جورجيا باباجياني

  الخارجي األوروبي

 بولين فيشر 

 الهجرة  خبيرة في شؤون 

 

 األمن الرقمي 
 

 5جلسة موازية 

 رابط التسجيل

  ، بياري ئيوسر

 مسؤولة برامج،
MASF 

مدير فنسانت فوري، 

  أورومتوسطية الحمالت

 للحقوق 

المديرية    ،فرانشيسكا بافاريني

 العامة لمفاوضات الجوار 

 

 

 خبيرة في  ،  حبيدةنبيلة 

 األمن الرقمي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_RKzq4y1WQuyWJ4gc6NvZUw
https://zoom.us/meeting/register/tJctd-qgqjIjGtH5HXh0BSlUG_eJbLVUifID
https://zoom.us/meeting/register/tJctd-qgqjIjGtH5HXh0BSlUG_eJbLVUifID
https://zoom.us/meeting/register/tJctd-qgqjIjGtH5HXh0BSlUG_eJbLVUifID
https://zoom.us/meeting/register/tJMsceqsrDIvGdyTyHN2roddV2JRFqIDcHJy
https://zoom.us/meeting/register/tJcpd-ypqj4oHdH1RrB1qVkQboyhXNSLY6Y2
https://zoom.us/meeting/register/tJMscOqtqzMiHtN5enC9l2ojQtRfc5oedX_K
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_njxT6SeMTie37BkqkAuxUg


   

 
                                                                                                                                                   This project is co-funded by the European union 
                                                                                                                                                                                                                  and   
 

 

 

 مسابقة الفيديو ، مجاالت   
 

 االتحاد العربي لنقابات العمال  مثليم وش حمحمود قا وسلمي بوراوي   بإستضافة

16.00 – 17.00 

 رابط التسجيل

 المتوسط  قة طمن  األعمال الثقافية فيو الفنانينتبادل 
 صندوق روبرتو سيميتا  ة، رئيس  مانويل ديبريناي ريزوس

 ""جذورجمعية ممثلة ،  دنيا بن سليمان

 En toutes lettres ، ممثلة جمعية كنزة الصفريوي

 ، شاعر وناشط  أنطوان كسار

 فرنسا- الشبكة األورومتوسطية، رئيس  مارك ميرسيهاإلدارة: 

 نقاش 

17.00 – 18.30 

 رابط التسجيل
 بث مباشر 

              

 الجمعة 9 يوليو-- تموز 2021

 
 

 العمل المواضيعية  جلسات  تقارير
 دقائق لكل مقرر   10

 فرنسا- األورومتوسطيةالشبكة ، ، مديرة البرامج ناتالي مهدي اإلدارة:

10.00 – 11.30 

 رابط التسجيل

 

 

 
 

 إستراحة 

 

     في المتوسط مستقبل الحوار البنيويإختتام: 

 

 لمفاوضات الجوار والتوسع   األوروبيمديرية اإلتحاد في ، المدير العام ماسيج بوبوسكي

 للحقوق  األورومتوسطية ،الرئيس الفخريميشيل توبيانا، 

 .، مؤسس منتدى بدائل المغرب كمال لحبيب

 فرنسا-  الشبكة األورومتوسطية، ، مديرة البرامج مهدي ناتالي:  اإلدارة

11.45 -12.30 

 

 

 رابط التسجيل
 بث مباشر 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_BBwhTTlCQ9WzLKw8_WR-iA
https://zoom.us/webinar/register/WN_BBwhTTlCQ9WzLKw8_WR-iA
https://zoom.us/webinar/register/WN_RKzq4y1WQuyWJ4gc6NvZUw
https://zoom.us/webinar/register/WN_RKzq4y1WQuyWJ4gc6NvZUw

