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تشاورية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ورشة عمل 

 ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما

1024 أغسطس/آب21-21  

 بيروت، بيت األمم المتحدة

 

 المقترحجدول األعمال 

 1122 /21/8 الثالثاء :اليوم األول

 1::9 – 1::8 تسجيل ال

 االفتتاح جلسة

 السيدة سميرة عطاهلل، مديرة إدارة مركز المرأة في اإلسكواكلمة  -

السيدة سميرة التويجري، المديرة اإلقليمية، هيئة األمم المتحدة للمساواة بين كلمة  -

 اإلقليمي للدول العربيةالمكتب  –الجنسين وتمكين المرأة 

مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة في قطاع يناس مكاوي، إالسيدة كلمة  -

  جامعة الدول العربية – الشؤون اإلجتماعية

 وجدول األعمال تعارف وعرض أهداف ورشة العمل -

9::1 – 21::1 

 عرض عام حول مسار التحضيرات على المستويات الدولية: الجلسة األولى

 واإلقليمية و الوطنية

21::1-22:11 
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مسار التحضيرات على حول  سكوا عرضا موجزا  إلاألمانة التنفيذية ل تقدم -

 فية التي تتم حاليا  في نطاق التقدم المحرز الوطنية وقليميإلوايات الدولية المستو

المذكرة التوجيهية  ، وضمنهاتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما  

أبرز نتائج ورشة العمل لدعم إعداد اإلستعراضات كذلك والتقارير الوطنية،  إلعداد

، 1024فبراير /فذت في عمان، المملكة األردنية الهاشمية في شباطالوطنيّة التي ن  

 .واقع اعداد التقارير الوطنية ضافة الىإ

 مناقشة عامة 

 

 

 قهوة استراحة

 

22:11 – 22::1 

 :(2)منظمات المجتمع المدني الوطنية عروض : الثانيةالجلسة 

 السيدة سميرة التويجري: رئاسة الجلسة

عالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربيّة خالل إالتقدم الم حرز في تنفيذ 

 (:2)الوطنية  وجهة نظر منظمات المجتمع المدني السنوات الخمس الماضية من

-7تتراوح ما بين ) موجزة  هذه الجلسة عروضا   فيمنظمات المجتمع المدني م تقدّ 

عالن ومنهاج عمل بيجين إالتقدم الم حرز في تنفيذ حول (  كحّد أقصى دقائق  20

م تسليط الضوء خالل يتّ وفي المنطقة العربيّة خالل السنوات الخمس الماضية، 

 :على العروض

بيجين،  عملعالن ومنهاج إمنظمات المجتمع المدني في تنفيذ مساهمات :  أ

 ؛نجازات ذات الصلةإلوفي تحقيق ا

 

عالن ومنهاج عمل بيجين إق والتحديات ذات األثر في تنفيذ أبرز العوائ: ب

 ؛وانعكاساتها على دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التقدم المنشود

 

األولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات التي من شأنها التعجيل في تنفيذ : ج

 . ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية عالنإ

 

  مناقشة عامة 

 

22::1 – 2:::1 

 1::22 – 1:::2 استراحة غذاء
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  :(1)عروض منظمات المجتمع المدني الوطنية استكمال :  الثالثةالجلسة  
 

 يناس مكاويإالسيدة : رئاسة الجلسة

 مناقشة عامة 

 

22::1 – 20:11 

 اليوم األول  ختام

 

 

 8/1122/:2 ألربعاءا   :الثانىاليوم 

 :قليميةعروض منظمات المجتمع المدني اإل  :الرابعةالجلسة 

 يناس مكاويإالسيدة  :سةالجلرئاسة 

عالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربيّة خالل إالتقدم الم حرز في تنفيذ 

 . قليميةإلهة نظر منظمات المجتمع المدني اوج السنوات الخمس الماضية  من

تتراوح ما  -موجزة هذه الجلسة عروضا  اإلقليمية في منظمات المجتمع المدني  تقدم 

عالن ومنهاج عمل إالتقدم الم حرز في تنفيذ حول  - كحّد أقصى دقائق  20-7بين 

م تسليط الضوء يتّ وبيجين في المنطقة العربيّة خالل السنوات الخمس الماضية، 

منهاج إعالن وفي تنفيذ  قليميإلالعمل اولويات وتحديات أ على خالل العروض

  .عمل بيجين

 مناقشة عامة 

 

9:11 – 21:11 

حول أبرز التحديات  ةتوصيات منظمات المجتمع المدني العربي: الخامسةالجلسة 

 :واألولويات المستقبلية في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

االقليمية للمساواة بين المستشارة السيدة وفاء الضيقة حمزة،  :سةلرئاسة الج

    الجنسين وتمكين المرأة في االسكوا

  ثني عشرإلاالهتمام الحاسمة ابحسب مجاالت  مجموعات عمل  

  نتائج عمل المجموعاتومناقشة عرض 

21:11 – 2::11 
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 مناقشة عامة 

 (يتخلل الجلسة استراحة قهوة ) 

 22:11 – 11::2 استراحة غذاء

خطوات وآليات المتابعة على المستويين الوطني تحديد  :السادسةالجلسة 

   :قليمياإلو

 ستقوم بها منظمات  يمن المتوقع أن تناقش هذه الجلسة الخطوات الت

تنسيق الجهود المجتمع المدني واآلليات الممكن إتباعها من أجل 

في  الصادرة عن ورشة العمل وتحديد مسارهاالتوصيات ستكمال إو

ة القائمة والمرتبطة برصد التقدم المحرز في قليميإطار التحضيرات اإل

  .تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما  
 

 مناقشة عامة 

 

22:11 – 21::1 

 20:11 – 1::21 ختام ورشة العمل

 


