
 

 
 

 بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور  ينّظم المركز الدولي لعلوم االنسان اليونسكو بيبلوس

 حول نقاش تفاعليطاولة حوار و

 "الة: آفاق وتوصياتديمقراطية فعّ  من أجل األحزاب اللبنانيةالجمعيات وتحديث قانون تنظيم "

  ٢٠٢١أيلول  ١٨الى  ١٥ من

 البرنامج

 ٢٠٢١أيلول  ١٥األربعاء 

 واستقبالهم وصول المشاركين وتسجيل الحضور 7:30 – 9:00

 فتتاحيةاال الجلسة 9:00– 9:30

 النشيد الوطني اللبناني

 اليونسكو بيبلوس  ، مديرة المركز الدولي لعلوم اإلنسانأبي شديد رينا صليبااد. دكلمة 

 ، مدير مكتب بيروت لبرنامج القانون في مؤسسة كونراد اديناورفيليب بريمر كلمة السيّد

 

شكاليات القانون الحالي لتنظيم الجمعيات واألحزاب اللبنانية وإنعكاساته على الحياة إ|  الجلسة األولى  09:30 – 12:00

 السياسية

 شكالياتهإوعرض القانون 09:30 – 10:30  

 المحامي ميشال قليموس  :المتحدّثون

 لنائب السابقا ,راألستاذ غسان مخيب              

 

 قهوة ستراحةإ 10:30 – 11:00

 

 التعديالت المقترحة11:00 – 12:00  

 الوزير السابق زياد بارود :المتحدّث

       

          



 

 ميراي عقيقيالصحافية : الجلسة رئيسة

 

 استراحة الغداء 12:00– 13:00

 

 الديمقراطية داخل األحزاب | الجلسة الثانية13:00 – 15:30  

 في فرنسااألحزاب  تنظيم 13:00 – 14:00  

 نانسي، فرنسا Science Poجامعة  - ن ميشال برلومونجاد. : المتحدّث

 قهوةاستراحة  14:00– 14:30

 موقع المجتمع المدني في مأزق االصالح وتحديات الديمقراطية 14:30 – 15:30 :

 محاضرة في الجامعة اللبنانية  – مرالن صواياد. : المتحدّثون

         

 ميراي عقيقيالصحافية : الجلسة رئيسة

 

  حوار ومداخالت ممثلي األحزابالحزبية في لبنان:  الديمقراطية 15:30– 16:30

 

 ٢٠٢١أيلول  ١٦الخميس 

9:30 –9:00  

 ملخص عن نقاشات اليوم السابق

 فيديو تمهيدي من انتاج فريق البحث والتدريب في المركز الدولي لعلوم االنسان

 

 اللبنانية والتأثير على ديمقراطية االنتخابات األحزاب  تمويل|  الجلسة الثالثة  09:30 – 12:00

 

 لبنان، هل من شفافية؟ تمويل األحزاب السياسية في واقع وتأثير 3٠:١٠ – 9:3٠

 في الجامعة اللبنانية في القانونمحاضرة رجاء الشريف،  د. :ةالمتحدّث

 قهوة ستراحةإ 10:30 – 11:00

 والطعون االنتخابيةالمبادئ األساسية الراعية للديمقراطية  11:00 – 12:00 

   ، رئيس المجلس الدستوري سابقا  القاضي عصام سليمان :المتحّدث

 

 ميراي عقيقيالصحافية : الجلسة رئيسة



 

 

 

 ستراحة الغداءإ 12:00– 13:00 :

 بين المهنية والتضليل وسالمة االعالمي  واالنتخابي:عالم الحزبي اإل | الرابعةالجلسة 13:00 – 15:30 : 

 حرية التعبير وسالمة المراسل والصحافيو مسؤولية المؤسسات االعالمية 13:00 – 14:00 :

 اعالمية ومنسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة  – لسي مفرجاالسيدة :المتحدّث

 استراحة قهوة 14:00– 14:30

 االعالم اللبناني واالنتخابات النيابية بين االعالم واالعالن: الموقف الملتبس والدور الديمقراطي المفقود 14:30 – 15:30

 ، أستاذة جامعية في اإلعالمد. ميرنا أبو زيد: ةالمتحّدث

 

 ميراي عقيقيالصحافية : الجلسة رئيسة

 

 لي األحزابحوار ومداخالت ممثّ اإلعالم الحزبي وتمويل األحزاب:  15:30– 16:30

 

 

 ٢٠٢١أيلول  7١الجمعة 

 فتتاحيةالجلسة اال 9:00– 9:30

 (استراحة قهوة)يتخللها  التوصياتن القتراح يحوارية مع شباب حزبي جلسة 9:30– 12:00

 

 ستراحة الغداءإ 12:30– 13:30

 (استراحة قهوة)يتخللها الجلسة األولى لصياغة المقترحات  13:30– 15:30

 

 ٢٠٢١أيلول  ٨١ السبت

 فتتاحيةالجلسة اال 9:00– 9:30

 (استراحة قهوة)يتخللها القتراح التوصيات  ينقانونيو نيحوارية مع نقابي جلسة 9:30– 12:00

 

 الغداءاستراحة  12:30– 13:30

 (استراحة قهوة)يتخللها الجلسة الثانية لصياغة المقترحات  13:30– 15:30


