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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 سلسلة حوارات المجتمع المدني حول قضايا العدالة االجتماعية 
 المنطقة العربيةلبنان وفي المشاركة الهادفة جوهر العدالة في االنتخابات: 

 2018نيسان/أبريل  23بيروت، 

 جدول األعمالمقترح 

 بند جدول األعمال الوقت

  صباحا  

 تسجيل المشاركين 9.30-10

 الترحيب بالمشاركين والمالحظات التمهيدية 10-10.15

 ، سفير هولندا في لبنان سعادة السيد يان والتمانس •

 د" نو"بي مجموعة، مؤسس وشريك إداري في ضومط السيد جيلبير •
 لتنميةح واصاللإل

 اإلسكوامدير شعبة التنمية االجتماعية في ، فريدريكو نيتوالسيد  •

 صانعو التغيير، الشباب والنساء في المناصب السياسية:  - الجلسة األولى 10.15-11.15
 الوضع الراهن والحواجز والتحديات 

 تحديد السياق

  جتماعية في اإلسكوااالشؤون في الالسيدة رانيا الجزائري، مسؤولة 
 

 أعضاء حلقة النقاش

  د"نو"بي مجموعة، مؤسس وشريك إداري في ضومطلسيد جيلبير ا •
 لتنميةح واصاللإل

السيدة خلود الوتار قاسم، مستشارة ومنسقة للمنتدى العالمي لمنظمة القادة النساء  •
 ومرّشحة لالنتخابات النيابية  ،في العالم

 خابات النيابية ت، مرشحة لإلنجوزفين زغيبالسيدة  •
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 بند جدول األعمال الوقت

 ،مهندسة متخصصة في تصميم المساحات العامة والحدائقالسيدة زينه مجدالني،  •
 مرشحة لإلنتخابات النيابيةو

 مديرة حلقة النقاش

 "نساء رائدات" جمعيةالسيدة جويل رزق هللا، مديرة 

 

  مناقشة عامة

المشاركة السياسية للشباب والنساء في المنطقة العربية، تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة  
وسبل إشراك المواطنين.  ات،اإلصالحوالتوافق للمضي في  المبذولةوالجهود 

 الحواجز التي تحول دون ترّشح النساء والشباب سيستعرض المشاركون و
 مع تسليط الضوء  العربية، لمناصب السياسية في المنطقةل هملالنتخابات وشغل

أخيراً ون القادمة. وسينظر النيابيةامرأة لالنتخابات  111 تترّشححيث  حالة لبنانعلى 
  النساءمشاركة  تحول دونفي التدابير الالزمة لمواجهة التحديات التي 

 والشباب في الحياة السياسية.

 ستراحة إ 11.15-11.30

  ظهرا  

 والتجارب الناجحة في التمثيل السياسي  الجيّدةالممارسات  - الثانيةالجلسة  11.30-12.30
 للشباب والنساء 

 أعضاء حلقة النقاش

 ، سفير هولندا في لبنانسعادة السيد يان والتمانس •

لتنشيط ر، مناضل ومسؤول عن التدريب والتوجيه في مجال االسيد وسام الصغيّ   •
 للشباب، تونسالشبابي والثقافي في المرصد الوطني 

 وباحثة ، محاميةجعجع هليالسيدة نا •

عضو مؤسس  ي االنتخابات والنظم االنتخابية،خبير دولي ف، وضطالب ع  السيد  •
 .للشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات

 مدير حلقة النقاش

 في االسكوا القضايا الناشئة والنزاعاتمستشار إقليمي لشعبة ، كرم كرمالسيد 

 مناقشة عامة
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 بند جدول األعمال الوقت

إلى تحديد األدوات واآلليات الالزمة )االجتماعية واالقتصادية  الجلسةهذه  تهدف
والسياسية( والوسائل المناسبة إلنفاذ السياسات والنظم المراعية للمساواة بين الجنسين 
والحتياجات الشباب. وسيناقش المشاركون اإلصالحات القانونية الالزمة لزيادة حضور 

الممارسات الجيدة في هذا اإلطار،  وسيتبادلوناصب السياسية. والشباب في المن النساء
 وال سيما من تونس ولبنان وبلدان عربية أخرى، وسيناقشون تجربة هولندا. 

ً مقارنة عن ت الجلسةوستشمل  ارب من مناطق نجحت في تحسين التمثيل جعروضا
 هذا في تعلى العناصر التي ساهم وسيرّكز المشاركونوالشباب.  للنساءالسياسي 

 النجاح، كما على مجاالت التداخل والقواسم المشتركة.

  )تابع( ظهرا  

 الجلسة األخيرة والمالحظات الختامية 12.30-1:00

 ، سفير هولندا في لبنانسسعادة السيّد يان والتمان •

  د"نو"بي مجموعة، مؤسس وشريك إداري في ضومطالسيد جيلبير  •
 لتنميةح واصاللإل

 رئيس قسم العدالة االجتماعية في اإلسكوا السيد أسامة صفا، •

إلى  في الجلسة الختامية يخلص المشاركون السابقتين الجلستينمداوالت انطالقاً من 
وهي تهدف إلى متابعة نتائج الحوار ووضع أساس من التوصيات القابلة للتنفيذ.  عدد  

ساء في االنتخابات مشاركة الشباب والن لزيادة البرلمانيين والتعاون معهم للتواصل مع
 ة في الدول األعضاء في اإلسكوا.قبلالم  
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