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 أساسيةمعلومات 

تتناول الجلسة المتخصصة األولى العالقة بين بناء السالم والتنمية من جهة، 
والمبادئ الثالثة المتمثلة في الشمول والتمكين والمساواة من جهة ثانية. 
وسيبحث المشاركون في األسئلة التالية: كيف يساهم القصور على صعُد 

عيات النزاع الشمول والتمكين والمساواة في تفاقم الصراع؟ وما هي تدا
 واالحتالل على إعمال هذه المبادئ الثالثة؟ 

ويتناول المشاركون في هذه الجلسة أيضاً حاالت فلسطين واليمن ودول 
أخرى، ويبحثون في كيفية تأثير النزاع/االحتالل على مبادئ الشمول 
والتمكين والمساواة. كذلك، سيتطّرقون إلى النُهج الكفيلة بالتخفيف من 

الدبلوماسية الناعمة"، ومنها تهيئة بيئات مؤاتية "ات عن طريق حدة النزاع
تتسم بالشمول وتراعي الثقافات. وسيناقش الخبراء استراتيجيات التخفيف 
من النزاعات واستراتيجيات التحّول التي يمكن أن تنبثق من هذه المبادئ 

 الثالثة.  

 هدف الجلسة

تعزيز حوار السياسات في المنطقة العربية حول تحديات الحفاظ على 
السالم واستدامة القدرة على الصمود؛ وبشأن تنفيذ استجابات مشتركة 
واالستفادة منها للتخفيف من تداعيات النزاع/االحتالل على التنمية 

 المستدامة.  

 مواضيع النقاش

كيف يمكن لألشخاص المتأثرين بالنزاع/االحتالل )ال سيما  –التمكين 
الشباب والنساء( المساهمة في المراحل االنتقالية والتغلب على الظروف 

 السائدة أثناء الحروب؛ 

ً األشخاص المتأثر –الشمول  ين عدم إهمال أحد، وخصوصا
 بالنزاع/االحتالل؛ 

ية لجميع المتأثرين عدم التمييز وتحقيق التنم –المساواة 
 بالنزاع/االحتالل.

 

 ميّسرا حلقات النقاش   

، المدير، معهد عصام السيد طارق متريمعالي  •
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة 

 ركية في بيروت، لبنانياألم

، مستشار إقليمي بشأن الحوكمة السيد كرم كرم •
والنزاعات، وبناء السالم، شعبة القضايا الناشئة 

 اإلسكوا

 المشاركون في حلقات النقاش   

، المنسق الرئيسي، السيد عمر عبد العزيز الحالج •
 مبادرة المساحة المشتركة

، أستاذة معاونة في علم االجتماع، السيدة إيلين كُتّاب •
 جامعة بيرزيت، فلسطين

 Frederick S ، المدير،Jonathan D. Moyerالسيد  •

Pardee Center for International Futures كلية ،
جوزف كوربل للدراسات الدولية، جامعة دنفر، 

 الواليات المتحدة األمريكية

، المدير، مكتب اليونسكو اإلقليمي السيد غيث فريز •
 للعلوم في الدول العربية

 ستُبَث هذه الجلسة المتخصصة مباشرةً عبر اإلنترنت   


