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 ورشة عمل حول
 "منهجية إعداد بيان الموازنة المراعية للنوع االجتماعي" )تجربة نموذجية(

 

 بيروت -مركز المساندة التقنية للشرق األوسط 
 2020آذار  3-5

 

 الخبراء:
 Mr. Jonas Frank, Advisor, Public Financial Management, IMF-METAC 

 Mrs. Petra Gschiel, Expert, Public Financial Management, International Monetary 

Fund (via videoconference) 

 Mr. Johann Seiwald, Expert, Public Financial Management, International Monetary 

Fund (via videoconference) 

 Expert inputs by UN-Women 

 

  جدول األعمال

 2020آذار  3الثالثاء 

9.30-10.00 

 تقديم الورشة: 

 كلمات االفتتاح )مركز المساندة التقنية، معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي(

 تعارف 

 الورشة/ أهداف، توقعات ومنهجية العمل

  مقدمة موجزة عن الموازنة المراعية للنوع االجتماعي )الخبير جوناس فرانك( 

10.00-11.00 

 في لبنان قراءة في مؤشرات الجندر 
 (UN WOMEN)مداخلة هيئة األمم المتحدة للمرأة 

 تحليل الفجوة الجندرية 

 البيانات واإلحصاءات حول المساواة في الموازنة 
 الجنسينتحديد مؤشرات المساواة بين 

 استراحة 11.00-11.15

11.15-12.00 
 الجندر والقطاع الزراعي 

 (المديرية العامة للزراعة)مداخلة ممثلي 
 مداخلة ضابطة االرتكاز الجندري  

12.00-13.00 

 تجارب جيدة في إعداد بيان الموازنة المراعية للنوع االجتماعي 
 )مداخلة الخبراء من الخارج عبر الفيديو(

  مضمون وهيكلية بيان الموازنة المراعية للنوع االجتماعي 

 خصائص قطاع محدد مسار إعداد البيان و 

  الدروس المستفادة 

  اسئلة ونقاش 

 استراحة  13.00-13.15
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13.15 – 14:15 

 شرح الموازنة والخدمات في القطاع الزراعي )وزارة الزراعة(

  أهداف السياسات 

  تنظيم الخدمات أنواعها، مسؤوليات الوحدات 

  مسار الموازنة واالعتمادات 

 ما هي القيود أو الصعوبات 

 موجز عن خالصات اليوم األول ومخطط اليوم الثاني  14.15-14.30

 2020آذار  4األربعاء 

9.30-10.45 

 
 هيكلية بيان الموازنة المراعية للنوع االجتماعي 

  مناقشة األهداف وتحديد الهيكلية الممكنة وفقاً للتجارب الدولية الجيدة 
 تمرين

 استراحة 10.45-11.00

11.00-12.30 

 هيكلية بيان الموازنة المراعية للنوع االجتماعي في وزارة الزراعة  

 تحديد الهيكلية الممكنة والمضمون وفقاً للتجارب الدولية الجيدة 

  الشركاء في و االرتباط مع وزارات أخرى في القطاع ذاتهوصف القطاع ومدى
 التنمية 

  شرح مسببات الفجوة الجندرية 

  )األهداف االستراتيجية )مؤشرات ممكنة، التحديات 

 األنشطة التي تحّسن من المساواة الجندرية والمؤشرات 

   األبعاد المتوسطة المدى لألنشطة 

 تمرين  

 استراحة 12.30-12.45

12.45-14.15 
 هيكلية بيان الموازنة المراعية للنوع االجتماعي في وزارة الزراعة  

 )تتمة التمرين(

 موجز عن خالصات اليوم الثاني ومخطط اليوم الثالث  14.15-14.30
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 2020آذار  5الخميس 

9.30-03.01 

تخصيص الموازنة وفقاً للفجوة الجندرية: التعّمق في االجراءات االدارية في اإلدارة 
 )الزراعة( 

 هل يمكن إعادة تنظيم البرامج والخدمات لتحسين الفجوة الجندرية ؟ 

  المطلوبة لتخصيص االعتمادات والموارد )وأيضاً البشرية منها( باتجاه ما مدى المرونة

 الجندر؟

  المالية التي تواجه الفجوة الجندرية؟ما هي الصعوبات 

 

 

10.30-11.30 

 التعّمق في تصميم بيان الموازنة المراعية للنوع االجتماعي 
 التحسينات الممكنة لجهة تصميم البيان مناقشة 

 صياغة هيكلية البيان األولّي
 

 استراحة  .5411-.0311

11.45-12.15 

 االجتماعيالموازنة المراعية للنوع تقييم نتائج 
 )مداخلة الخبراء من الخارج عبر الفيديو(

الدور المرتقب لبرنامج "اإلنفاق العام والمساءلة المالية" في وضع "إطار ملحق لتقييم 
 درجة إدماج النوع االجتماعي في دورة إدارة المال العام"

 

 

12.15-13.00 

 خارطة الطريق والخطوات الالحقة 

  وضع تصّور لخارطة الطريق الستكمال مسودة البيان واالجراءات المطلوبة 

 وضع تصّور لمهل زمنية واقعية للخطوات الالحقة 
 

 استراحة 00.31-15.31

  خارطة الطريق والخطوات الالحقة  13.15-14.00

 مالحظات وتوصيات ختامية ، تقييم الورشة 14.00-14.30


