
   

 

 

 

 
 

 

  الضوء طلتسلي  2021منتدى المجتمع المدنيمجاالت  شراكةنظم ت

  .بلدانها وآفاق المتوسط جنوب منطقةسياسات علي 
 

 

 

والمجتمع المدني في منطقة جنوب المتوسط ، منتدى منبر للحوار الدائم بين االتحاد األوروبي ، وهي "مجاالت"شراكة تنظم 

  .تموز /يوليو 9و  8و  7أيام  2021 المجتمع المدني

 

بدعم من االتحاد األوروبي. ونظًرا للقيود التي  التي نظمت في بروكسل ويأتي هذا اللقاء  في إطار منتديات بروكسل السابقة

 " ، يتم تنظيم هذا الملتقي على مدار األيام الثالثة بشكل رقمي. 19-تفرضها جائحة "كوفيد

 

توفر فضاءا متعدد ، من قبل المجتمع المدني ولصالح المجتمع المدني. وهي عملية تشاركية شاملة "مجاالت"تم تصميم برنامج 

وقد نّما برنامج مجاالت خالل السنوات  ه في بلدان منطقة جنوب المتوسط.ئدائم بين االتحاد األوروبي وشركا الطبقات لحوار

اجتماعات و، معرفيةوموارد  علم رقميةت اتومنص األفالت التي انتجها،من خالل الثالث الماضية عملية تفاعل وتبادل للخبرات 

 . ةرقمي وجها لوجه وأخرى

 

من المنتدى بمثابة تتويج لدورة تنسيقية تواصلت على مدار ثالث سنوات ، وضمت منظمات مجتمع  2021وتعتبر نسخة 

من كال ضفتي البحر األبيض الشعبية المدني، واتحادات نقابية، وصناع سياسات، وخبراء، باإلضافة لطيف واسع من المنظمات 

 لى السياسات تجاهها.المتوسط، بهدف تطوير رؤية للمنطقة والتأثير ع

 

من  ،وافاق المنطقة ورؤية المجتمع المدني سيتدارس المنتدى برنامج عمل االتحاد األوروبي الجديد لمنطقة جنوب المتوسط، 

الحكم بحوث في الثيمات الرئيسية الست التي يتضمنها البرنامج، وهي:  ل وحونقاشات المعمقة  خالل سلسلة من الحورات

  .الشباب و، مكافحة العنفاألمن و، العدالة المناخية، الهجرة، الحقوق االقتصادية  والحوار االجتماعي، سيادة القانون و الرشيد

 .أعمقسيناقشها المنتدى بشكل ، ونعقد في تونس والمغرب ولبناتوطنية  لقاءاتفي هذا الشهر ث هذه البحوعرض  ويتم

 

التبادل الثقافي  حوار حولالمتوسط ومنطقة الخميس فرصة للقاء مؤلفين وفنانين من يوم ية مسأوفر تس باإلضافة إلى ذلك ،

أنحاء  مختلفلبناء الجسور بين  هائلةات يإمكان فريو هفي حين أن هذا المجال غالبًا ما يتم تجاهلو. واألعمال الفنية في المنطقة

  .المنطقة

 

البرامج و، البنيويحول مستقبل الحوار لمحةفي المنطقة مل عتي تومنظمات المجتمع المدني ال نمشاركيللكما سيقدم المنتدى 

  .المستقبلية المتاحة لهم آليات التعاونو

 

 ! الخاصة بناالتويتر و الفايس بوك منصات وتابع الجلسات العامة للمنتدى على هناالبرنامج  راجع

 # MAJALAT21:  جالهاشتاو 
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