
  

 
                                        

 تطوير االستراتيجية الوطنية للعدالة االجتماعية فى ليبيا  حول يفنلقاء عمل واجتماع 

   2023فبراير  10 – 8

 مقر لجنة االسكوا  

 

 (    19.1.2023  مسودة )  برنامج العمل مقترح 

     2023فبراير  8األربعاء   :  اليوم األول

 

 الجلسة االفتتاحية 

  

  أهداف وبرنامج االجتماع  وعرضالتقديم    09:30 – 09:00

  اإلسكوالجنة ميسر الجلسة:  

 

 فى اطار برنامج التعاون الفنى   فى دولة ليبيا مراحل العمل الفنى حول العدالة االجتماعية  -   10:30 -  09:30

 مهام الفريق الوطنى للعدالة االجتماعية فى تطوير االستراتيجية الوطنية للعدالة االجتماعية    -

 المراحل التنفيذية لعملية التطوير بمشاركة أصحاب الصلحة    -

 اإلسكوا لجنة  : ميسر الجلسة

  

العدالة االجتماعية والترابط مع خارطة الطريق لتحقيق الهدف العاشر حول المساواة  تطوير استراتيجية الرؤية الوطنية حول  -   11:30 –   10:30

 من أجندة التنمية المستدامة 

 أهم المستندات المرجعية التى ترتكز عليها عملية تطوير االستراتيجية   -

 ميسر الجلسة: منسق الفريق الوطنى 

   استراحة قهوة     12:00 – 11:30

   األولى:جلسة العمل    14:00 –   12:00

   تحديد المحاور والسياسات التي ستتضمنها االستراتيجية نقاش حول كيفية  •

 أ. د . عازة أبو غندورة  الميسر: 

 

 بخصوص المحاور   يتمت على المستوى الوطن   األولية التي المشاوراتنقاش حول  •

 أ.  سمية اللطيف لميسر: ا

 

   تحديد الرؤية واألهداف والبرامج من خالل   Log Frameالمنطقي  لإلطارالتصورات المختلفة  •

 أ. د  عائشة العالم  : لميسرا

 

     قصيرة  استراحة    14:15  – 14:00

 

 14:15  – 15:30   

 

   يالمنطق لإلطارسودة األولى  مال لتطوير جلسة عمل 

1st technical output  

 الميسر: لجنة اإلسكوا و د. مبروكة الفراوي 

 

 نهاية اليوم األول 
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  2023فبراير  9الخميس   الثاني:يوم  ال

 

 ملخص ألهم النقاط والمخرجات من اليوم األول    09:15 – 09:00

 

   :جلسة العمل الثانية  11:30 – 09:15

    -  تضمينها في االستراتيجيةمؤشرات القياس التي يجب  •

    -جمع البيانات  عملية •

 التحقق   وألياترات القياس ؤشم بإضافة المنطقي اإلطاراستكمال  •

 العالم   أ. د عائشةواإلسكوا  لجنة الميسر: 

 

 استراحة قهوة                                                                           12:00:   11:30

الثالثة: جلسة العمل     14:00 – 12:00  

وخطة التشاور معهم  إطار تحليلي ألصحاب المصلحة   تطوير  النهج التشاركي المخطط له من خالل  

Stakeholder analysis and consultation plan  

2nd technical output  

 أ. سمية اللطيف واإلسكوا  لجنة الميسر: 

   قصيرة استراحة                                                                 14:15  – 14:00

 جلسة العمل الرابعة:    15:30 – 14:15

اإلطار الفني المقترح لالستراتيجية الذي تم تطويره من قبل اإلسكوا  ومناقشة  عرض   

     Proposed template for the strategy outline. 

    اإلسكوا لجنة  الميسر: 

 الثانى نهاية اليوم 

   2023فبراير  10 الجمعة: الثالث اليوم  

  الثانياليوم  والمخرجات من ملخص ألهم النقاط    9:15  – 9:00

 

 

 substantive inputلالستراتيجية  الفني اإلطار الموضوعية في  المدخالت لمناقشة جلسة عمل    11:30 – 09:15

output technical  rd3 

 أ. د عازة ابو غندورة :  الميسر

 

  

 استراحة قهوة                                                                                                12:00  – 11:30

( حتى يتم اطالقها  milestonesاألساسية )  والمحطاتاالتفاق على عملية تبني واعتماد االستراتيجية بشكل مؤسسي  -   13:00 – 12:00

    2023في أواخر عام 

output technical  th4 

 

من لجنة اإلسكوا خالل عملية تطوير االستراتيجية وتيسير اجراء  بصورة مبدئية تحديد الدعم الفني المطلوب  -

  المشاورات مع أصحاب المصلحة 

 

المرحليةمراجعة   - الزمني واألهداف  تطوير    اإلطار    وذلك اليوم األول    فيعرضه  تم    الذياالستراتيجية  خالل عملية 

 خالل أيام االجتماع  لمخرجات النقاش لتحديثه وفقا

 

 أ.د مبروكة الفراوياإلسكوا ميسر: ال

 

13:00 – 14:00  و االتفاق على الخطوات التالية     لالجتماععرض المخرجات الفنية  

 

 أ. سمية اللطيف   -  لالستراتيجية الوطنية للعدالة االجتماعية المنطقي اإلطار  .1

 د. مبروكة الفراوي  - ألصحاب المصلحة وخطة للتشاور معهم  يالتحليل اإلطار .2

 أ. د .عائشة العالم  -  strategy outlineفني لالستراتيجية ال اإلطار .3

   االسكوالجنة  - الخطوات التالية  .4

 

 نهاية اليوم الثالث  


