ورشة عمل إقليمية حول
المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين
بعد خمسة وعشرون عاما
بيت األمم المتحدة  -بيروت 16 - 15 ،كانون الثاني /يناير 2019

جدول األعمال
اليوم األول :الثالثاء 15 ،كانون الثاني /يناير 2019
09:00-08:30

تسجيل المشاركات والمشاركين

09:30-09:00

الكلمات االفتتاحية
 كلمة مركز المرأة في اإلسكوا كلمة هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كلمة جامعة الدول العربيةتقديم المشاركات والمشاركين
عرض أهداف ورشة العمل اإلقليمية

10:30-09:30

الجلسة األولى  :إعالن ومنهاج عمل بيجين وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030
 عرض حول إعالن ومنهاج عمل بيجين وتقاطعه مع أهداف التنمية المستدامة. -عرض حول آليات المراجعة على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني.

نقاش
استراحة قهوة

11:00-10:30
13:00-11:00

الجلسة الثانية :المراجعة الوطنية الشاملة
 عرض حول المبادئ العامة المتعلقة بالمراجعات الوطنية الشاملة -مجموعات عمل

عروض مجموعات العمل ونقاش
14:00-13:00

استراحة غداء

16:00-14:00

الجلسة الثالثة :األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق (القسم األول)
-

عرض حول القسم األول من المبادئ التوجيهية بالتركيز على األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق
خالل السنوات الخمس الماضية (أي من  2014إلى  ،2019أو السنوات الخمس منذ االنتهاء من التقرير
األخير) واألولويات المستقبلية.
مجموعات عمل

عروض مجموعات العمل ونقاش

اليوم الثاني :األربعاء 16 ،كانون الثاني /يناير 2019
10:30-08:30

الجلسة الرابعة  :التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر (القسم الثاني)
-

عرض حول القسم الثاني من هيكل االستعراض الوطني والخاص بالتقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام
الحاسمة االثني عشر لمنهاج عمل بيجين وعالقتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
مجموعات عمل

عروض مجموعات العمل ونقاش
استراحة قهوة

11:00- 10:30
12:00-11:00

الجلسة الخامسة :المؤسسات الوطنية واإلجراءات (القسم الثالث)
-

مجموعات عمل تناقش فيما بينها التجارب الوطنية حول الشراكات الممكنة بين مختلف المؤسسات لتنفيذ
ورصد إعالن ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة لعام  2030مع التركيز على أفضل الممارسات
والتحديات والدروس المستخلصة من هذه التجارب.

عروض المجموعات ونقاش
13:00-12:00

الجلسة السادسة :البيانات واإلحصاءات (القسم الرابع)
-

عرض يناقش نوعية البيانات واإلحصاءات التي يمكن أن ترتكز عليها المراجعات والوطنية وكيفية
االستفادة من مختلف مصادرها واستبيان تقاطعها مع مؤشرات قياس تنفيذ التنمية المستدامة.

عروض المجموعات ونقاش
استراحة غداء

14:00-13:00
15:00-14:00

الجلسة السابعة :خطوات المتابعة لتقديم االستعراضات الوطنية
 عرض حول الخطوات المستقبلية والجدول الزمني الخاص بتقديم التقارير الوطنية عرض حول مسار تقديم التقرير اإلقليمي من قبل االسكوانقاش

15:30-15:00

الجلسة الختامية
-

ملخص ألشغال الورشة
تقييم أشغال ورشة العمل
االختتام

