
                                              
 

 في لبنان لمشاركة والتمثيل السياسي للمرأةا ورشة عمل تشاركية حول

 في بيروت( االسكوا) ألمم المتحدةبيت ا

 2019 ابريل/نيسان 4

 العمل برنامج

 
  الجلسات التوقيت

 التسجيل   9:30-10:00

10:00-

10:30 

 االفتتاح

الدكتورة مهريناز  ،مديرة مركز المرأة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( •

  العوضي

 رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز •

10:30-

11:30 

وتجارب  المعايير الدولية والتزامات الجمهورية اللبنانية: مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة: الجلسة األولى

 مقارنة من المنطقة العربية

في إدارة الخاصة بمشاركة المرأة المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية واإلقليمية تهدف هذه الجلسة الى استعراض 

كما تهدف الى  .ات لبنان القانونية الدولية والوطنية، بالتركيز على التزامالشؤون العامة وتقلد الوظائف العامة في الدولة

عرض بعض التجارب المقارنة من المنطقة العربية حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، مثل قانون التناصف األفقي 

 والعمودي في تونس، وقانون الكوتا في المغرب.

 نقاشو عرض
 

11:30-

12:15 

 اللبنانيقانون االنتخاب  :الثانيةالجلسة 

 القانون االنتخابي اللبناني من منظور المساواة بين الجنسين. خصائصتهدف هذه الجلسة الى استعراض ومناقشة 

 نقاشو عرض

12:15-

12:30 

 استراحة قهوة

12:30-

13:15 

 التحديات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية :الثالثةالجلسة 

ى األحزاب وبالتالي التحديات التي تعترض المرأة في مشاركتها السياسية على مستوتهدف هذه الجلسة الى مناقشة 

 ن/داخل أحزابهم ين/دوائر صنع القرار وإدارة شؤون البالد وذلك من منظور التجربة الملموسة للمشاركاتوصولها الى 

 يمها حسب المواضيع.التحديات التي يتم تجميعها وتنظ استعراضالسياسية. ويقوم المشاركون/المشاركات ب

 نقاشو  عرض تجارب االحزاب

13:15-

14:15 

 استراحة غداء

14:15-

15:15 

 كيفية التعامل مع التحديات وتوصيات :الرابعةالجلسة 

تهدف هذه الجلسة الى مناقشة وتحديد طرق التعامل مع التحديات وتقديم توصيات عملية يتم تضمينها في مرحلة الحقة في 

 التوجيهية للهيئة.الورقة 

ينقسم المشاركون والمشاركات الى مجموعات عمل حسب المواضيع التي يتم تحديدها في الجلسة الثانية بناء على 

 التحديات وذلك لتقديم التوصيات الالزمة للتعامل مع هذه التحديات.

 نقاشو العمل مجموعات عروض
15:15-

15:30 

 استراحة قهوة

15:30-

16:30 

 ممارسات فضلى  :الخامسةالجلسة 

 الهدف من هذه الجلسة االستفادة من التجارب المقارنة ألحزاب في مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة في لبنان.

 نقاشو عروض
 تقييم 16:30-17:00

 اختتام أشغال الورشة

 


