جدول أعمال حفل إطالق
تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2016
الشباب وآفاق التنمية في واقع متغير
اليوم األول

الثالثاء 29 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2016
قاعة محاضرات معماري
كلية سليمان العليان إلدارة األعمال – الجامعة األمريكية في بيروت

0900-0830

التسجيل

0930-0900
( 30دقيقة)

كلمات افتتاحية وترحيب
فيليب الزاريني
صوفي دو كاين
أحمد الهنداوي
الدكتور فضلو خوري
يدير الجلسة

1030-0930
( 60دقيقة)

المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة
الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان
نائب المدير المساعد ونائب مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -القائم بأعمال المدير اإلقليمي حاليا
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للشباب
رئيس الجامعة األمريكية في بيروت

طارق عبد الهادي من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

عرض التقرير :جلسة حوارية تشمل أسئلة من اإلعالميين واجابتها
جاد شعبان
عادل عبد اللطيف
تدير الحوار

لبنان
مصر

األستاذ المساعد لالقتصاد بالجامعة األمريكية في بيروت ورئيس فريق التقرير
مستشار شؤون السياسات ،المكتب اإلقليمي للدول العربية،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنسق التقرير

ليليان داوود ،لبنان ،اإلعالمية التليفزيونية

1100-1030

استراحة

1215-1100
( 75دقيقة)

الجلسة الموضوعية األولى
الشباب والهوية :إشكاليات االنتماء ،وحماية التماسك االجتماعي ،ومخاطر اإلخفاق في إدارة التنوع
دينا الخواجة
الزهراء لنقي
سلطان بركات
سعدية جبون
يدير الحوار

مصر
ليبيا
المملكة المتحدة
المغرب

مديرة معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة  -الجامعة األمريكية في بيروت
مديرة منبر المرأة الليبية من أجل السالم وإحدى مؤسساته
مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني – معهد الدوحة للدراسات العليا
ناشطة شبابية ونائبة رئيس الغرفة الفتية العالمية تطوان

أيمن الصياد ،مصر ،الكاتب الصحفي ورئيس التحرير السابق مجلة وجهات نظر

1230-1215

استراحة قصيرة

1345-1230
( 75دقيقة)

الجلسة الموضوعية الثانية
الشباب والفرص االقتصادية :ما بين خلق الوظائف وتشجيع ريادة األعمال
سوريا
نادر قباني
ألكساندرا عيراني لبنان
مصر
قصي سالمة
نور عدنان هاشم العراق
تدير الحوار

مدير دائرة البحوث والسياسات والمعرفة – مؤسسة صلتك
مديرة مشروع التقييم السريع للفقر في لبنان  -الجامعة األمريكية في بيروت
عضو مجلس إدارة ،الجمعية المصرية لشباب األعمال
ناشطة شبابية ومديرة انتاج وتسويق منتجات

منى صفوان ،اليمن ،اإلعالمية التليفزيونية

1430-1345

غذاء خفيف

1545-1430
( 75دقيقة)

جلسة خاصة
الشباب في المنطقة العربية يرفعون أصواتهم؛ فهل من مستجيب؟
تسجيل لحلقة متلفزة من برنامج شباب توك على القناة العربية لتليفزيون
دويتشه فيله األلماني من تقديم اإلعالمي التليفزيوني جعفر عبد الكريم
(الحلقة المسجلة سيكون مدتها  45دقيقة تسبقها  15دقيقة لإلعداد)
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اليوم الثاني

األربعاء 30 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2016
مشاورات تفاعلية محدودة العدد ( 30-35مشاركا بدعوة خاصة)
في ضيافة

0905-0900

كلمة ترحيب
محمد الحراجلي

1020-0905
( 75دقيقة)

الجلسة الموضوعية الثالثة بالتعاون مع جمعية كرامة والشبكة العربية للمرأة واألمن والسالم
الشابات وآفاق المستقبل :متطلبات إحالل األمن والسالم
الزهراء لنقي
غيدا عناني
جميلة رجاء
ليلي فيضي
سعدية وضاح
تدير الحوار

وكيل الجامعة األمريكية في بيروت

ليبيا
لبنان
اليمن
فلسطين
المغرب

مديرة منبر المرأة الليبية من أجل السالم
مديرة مركز "أبعاد" لموارد المساواة بين الجنسين
عضو في مؤتمر الحوار الوطني السابق اليمن
مديرة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية
محامية – عضو في نقابة المحامين بالدار البيضاء

هيباق عثمان ،الصومال ،مديرة جمعية كرامة ومؤسستها

1050-1020

استراحة

1205-1050
( 75دقيقة)

الجلسة الموضوعية الرابعة – بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الشباب وقضية الفساد في البلدان العربية :آفاق وتوقعات من أجل مستقبل آمن
ياسمين فؤاد
صبري الحبيشي
خليل جبارة

مصر
اليمن
لبنان

هيلدا عجيالت

األردن

زكريا أكضيض

المغرب

يدير الحوار
1210-1205

كلمة ختامية
دينا الخواجة

أستاذ مساعد ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة
رئيس جمعية أجيال الغد
مستشار وزير الداخلية
ومحاضر في الجامعة اللبنانية األمريكية
رئيس المجلس التنفيذي ،مركز الشفافية باألردن
منسقة المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
باحث ،مركز مدى للدراسات اإلنسانية

أركان السبالني ،لبنان ،مدير مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية،
المكتب اإلقليمي للدول العربية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مديرة معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة  -الجامعة األمريكية في بيروت

