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عداد إلدعم الجهود الوطنية لالمساواة بين الجنسين  لبناء قدرات اللجنة الفرعية حولإقليمية ورشة عمل 

 2030التنمية المستدامة لعام  أجندة االستعراض الطوعي الوطني حول تقارير
 

 2018/ أبريل  نيسان 18 - 17ت،بيرو
 جدول األعمال

 2018أبريل/ نيسان  17اليوم األول: 

08:30 – 09:00  
    التسجيل واالفتتاح

 (هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -جامعة الدول العربية  –)اإلسكوا 

09:00 – 10:30 
 الجلسة األولى

 على المستوى الوطني 2030لعام  مواءمة أجندة التنمية المستدامة
 (2030بأجندة المعنية  وحدةال)اإلسكوا/  

 الجلسة الثانية 11:30 – 10:30
على المستوى  2030 المستدامة لعامأجندة التنمية تنفيذ ومتابعة واستعراض متابعة آليات 

 العالمي واإلقليمي والوطني

 دقائق( 10( )2030اإلسكوا/ الوحدة المعنية بأجندة ومناقشة ) حول اآلليات عرض •

يتعلق بمتابعة تنفيذ أجندة تقارير عالمية وإقليمية ووطنية فيما مراجعة مجموعات عمل حول  •
 دقيقة( 20) 2030لعام التنمية المستدامة 

 دقيقة( 30) عرض نتائج مجموعات العمل ومناقشة •

 استراحة قهوة 11:45 – 11:30

13:15- 11:45 

 الجلسة الثالثة
 2030التنمية المستدامة لعام  تحضير تقرير االستعراض الطوعي الوطني حول أجندةفهم عملية 

)اإلسكوا/ مركز  عملية التحضير والئحة النقاط األساسية التي يجب اتباعها عرض حول •
 دقيقة( 30) المرأة(

 دقيقة( 30مختارة )تقارير طوعية وطنية مجموعات عمل حول  •

 دقيقة( 30) مجموعات العمل ومناقشة نتائجعرض  •

 استراحة غداء 13:15 – 14:15

  الجلسة الرابعة 14:15 – 16:00
  االجتماعي في التقرير الطوعي الوطنيالنوع ج ادمإ

 دقيقة( 15) في اإلسكوا 2030عرض مقدم من قبل الوحدة المعنية بأجندة  •

 دقيقة( 15) عرض مقدم من قبل هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة •

 لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأبعاد التنمية المستدامة امجموعات عمل حول  •
 دقيقة( 40) )البعد البيئي، البعد االجتماعي والبعد االقتصادي(

 دقيقة( 50) مجموعات العمل ومناقشة نتائجعرض  •
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 2018أبريل/ نيسان  18اليوم الثاني: 

 استراحة قهوة 09:00 – 09:30

 (ة: جامعة الدول العربيةس)ميسر الجل سةالجلسة الخام 09:30 – 11:30
 2030التنمية المستدامة لعام  ( ألجندةVNRتبادل الخبرات حول المراجعات الوطنية الطوعية )

 (2017و/أو  2016)مع التركيز على الدول التي قدمت تقريرها الطوعي في 

  تقارير االستعراض الوطنية الطوعية: ض حولوعر •
o 2017، تقرير لسويدا 
o 2017، تقرير دناألر  
o 2016و 2018، تقرير صرم  

 مناقشة •

 السادسةالجلسة  11:30 – 12:30
 2030( ألجندة التنمية المستدامة لعام VNRتبادل الخبرات حول المراجعات الوطنية الطوعية )

 للمرة األولى( 2018)مع التركيز على الدول التي ستقدم تقريرها الطوعي في 

 الوطنية الطوعية قارير االستعراضعروض حول ت •
o السودان 
o فلسطين 
o قطر 
o لبنان 

 مناقشة •

 غداءاستراحة  12:30 – 13:30

15:00 – 13:30 

 

 السابعةالجلسة 

 2030إطار المتابعة واالستعراض ألجندة التنمية المستدامة لعام 

 عرض مقدم من قبل هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة •

 بة اإلحصاء في اإلسكواعرض مقدم من قبل شع •

 (البوابة العربية للتنمية) عرض مقدم من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي •

 مناقشة •

 جلسة التقييم والختام 15:00 – 15:30

 
 

 


