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تعزیز األمن والرفاه االجتماعي في منطقة الشرق برنامج 
 )MENASP-CPاألوسط وشمال أفریقیا (

 
  2020دیسمبر كانون األول/ 2التاریخ: 

 بتوقیت جرینیتش 14:15 –  13:00 الوقت:
 متوفرة)(الترجمة للغة العربیة  اإلنترنت على Zoom تطبیق افتراضیا عبرالمكان: 

 

 
 

  :برنامج النبذة عن 
 

(جامعة باث بالمملكة المتحدة) برنامجاً جدیداً  )www.menasp.comتطلق شبكة الشرق األوسط وشمال أفریقیا للسیاسات االجتماعیة ( 
) وبتمویل من مجلس 2024 - 2020أربعة أعوام (ار على مدالبرنامج  تنفیذ جري سی. )MENASP-CP( امةلدعم البحث والمشاركة الع

مفاھیم البرنامج على تعزیز  ویرتكز. )Network Plus(البحثیة شبكات ال عزیزلدعم وت المملكة المتحدة ألبحاث الفنون والعلوم االنسانیة
-MENASPسیقوم برنامج    .متعدد التخصصاتو  نھج مقارن  من خاللاألمن والرفاه االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  

CP  الخارجیة وبالشراكة مع معھد التنمیةبجامعة باث )ODI ( والمجتمعیة الدولیة،  المؤسسات البحثیةمن  مجموعةوبالمملكة المتحدة
 تبادل المعرفة توفیر فرص ل، باإلضافة إلى  وابتكار السیاسات  بحثیةاللمشروعات  امنح  وبناء القدرات،  و  برنامج یشتمل على التدریبات  بتنفیذ

وممارسات   سیاسات  لشمولفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا    نزاعاتمنع ال  ي لمفھوملتحلیلاتوسیع المجال البحثي  بھدف    والخبرات
 الحمایة االجتماعیة. 

منع النزاعات، الحمایة االجتماعیة   نالروابط ما بیكشاف  الستالدروس المستفادة من جمیع أنحاء العالم  على    MENASP-CPبرنامج  یستند  
وصانعي السیاسات  يدنوممثلي المجتمع الم ،المبتدئین والباحثات ات الباحثینبناء قدر على مع العمل في ذات الوقت وبناء وتنمیة الدولة

 البحثیة.  نتائجشة العرض ومناقمن خالل 

 

 

 
 لفعالیة برنامج ا

 
 Zoom 12:45  – 13:00 تطبیقاالجتماع عبر دخول المشاركین 

 13:05 –  13:00 یة ترحیبكلمة 
 مقدمة وكلمات افتتاحیة 

 )إیان وایت بروفیسورمملكة المتحدة (بال باث جامعة رئیسرحیبیة یلقیھا مقدمة ت •
 میدیات، كبیر-كلمة افتتاحیة یقدمھا جوناثان باول، الرئیس التنفیذي لشركة انتر •

 ) والمبعوث الخاص (لیبیا)رلندا الشمالیةأی( مفاوضي السالم في المملكة المتحدة سابقًا

13:05  – 13:20 

 13:55 –  13:20 یقدمھ فریق الشبكة ھموجز ألھداف إطالق البرنامج وعرض
 14:10 –  13:55  المتحدثینمع أسئلة وأجوبة 

 14:15 –  14:10 كیفیة التواصل مع الشبكةل عرضیة مع ختامكلمة 

http://www.menasp.com/
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 لمزید من المعلومات:

 . menasp_network@bath.ac.uk نرجو التواصل معنا من خالل البرید االلیكتروني
 
 
 
 

  الشركاء
 

 المؤسسات البحثیة الرئیسة 

    

          
 

     

        
 
 
  

 الجھات الممولة للبرنامج  
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