
 

  )ا�سكوا(اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا 

فريق الخبراء لمراجعة التقرير ا!قليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إع	ن ومنھاج 
  في المنطقة العربية

 ٢٠١٤ 
  بيت ا�مم المتحدة، بيروت، الجمھورية اللبنانية

 

  مركز المرأة في ا�سكوا شعبةالسيدة سميرة عطا� ، مديرة 

 المرأة وا�سرة مديرة إدارة 
  

 للمساواة المتحدة ا�مم ھيئة ، نائب المدير ا�قليمي

 المكتب ا�قليمي للدول العربية

 
 الخلفية - عاما عشرين بعد وبيجين ١٩٩٥

  ا�سكوا المرأة، مركز شعبةوفاء الضيقة حمزة، مستشارة إقليمية، 

 ا�قليمية المتغيرات ظل في العربية المنطقة

 ،ا�جتماعية والتنموية – ا�بعاد السياسية، وا�قتصادية 

 المرأة، مركز شعبة في ا�قليمية المستشارة

 
 
 
 
 
 

 جامعة الدول العربية

 

 ا
مم المتحدة
اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا 

  مركز المرأة شعبة 
  

فريق الخبراء لمراجعة التقرير ا!قليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إع	ن ومنھاج 
في المنطقة العربية عمل بيجين بعد عشرين عاما

  

 أكتوبر/ ولأتشرين  ٢٣ – ٢٢، بيروت
بيت ا�مم المتحدة، بيروت، الجمھورية اللبنانية

 ا�عمال المقترح جدول

  ٤٢٠١ أكتوبر/تشرين أول

  )MZقاعة ا	ستقبال ( التسجيل  

  :الجلسة ا�فتتاحية  

السيدة سميرة عطا� ، مديرة  : ترحيبية كلمة •
 : افتتاحية كلمات •

مديرة إدارة ناس مكاوي، يالسيدة إ -
  جامعة الدول العربية ،فلوالط                

نائب المدير ا)قليمي، السيد محمد ناصري -
المكتب ا)قليمي للدول العربية -المرأة وتمكين الجنسين بين

 والمشاركات بالمشاركين التعريف  •

١٩٩٥الرابع للمرأة  العالمي المؤتمر  •
وفاء الضيقة حمزة، مستشارة إقليمية،  :والمسار

  )MZقاعة ا	ستقبال ( استراحة   

المنطقة في المرأة أوضاع: حلقة الحوار ا�ولى  
ا8بعاد السياسية، وا	قتصادية  :المستقبلية والتحو	ت

  . والتحو	ت السكانية

  

المستشارة حمزة، الضيقة وفاء السيدة :الجلسة دارةإ
  ا	سكوا

 

  

فريق الخبراء لمراجعة التقرير ا#قليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إع�ن ومنھاج  اجتماع

 

  
تشرين أول ٢٢ ربعاءا�
  

٠٩:٣٠ –  ٠٨:٣٠  

١١:٠٠ –  ٠٩:٣٠  

١١:٣٠ –  ١١:٠٠ 

١٣:٣٠ –  ١١:٣٠  

 



2 

 

  
  :المتحاورون

 جامعة في السياسية العلوم معھد مديرة كيوان، فاديا السيدة :السياسي البعد •
 الجمھورية اللبنانية يوسف، القديس

 سابقة وزيرة المصري، ماجدة السيدة ،والتنموي ا�جتماعي -ا�قتصادي البعد •
 فلسطين ،ا"جتماعية للشؤون

 مدير عوض، ابراھيم السيد :المرأة أوضاع على وتأثيرھا السكانية التحو�ت •
، جمھورية مصر القاھرة في ا(ميركية الجامعة وال)جئين، الھجرة دراسات
 العربية

  
  

  )الكافتيريا - الطابق ا(رضي( غداء استراحة   ١٤:٣٠ – ١٣:٣٠

  

 من الصلة ذات الدولية والمسارات عاما عشرين بعد بيجين: حلقة الحوار الثانية  ١٦:٠٠ – ١٤:٣٠
  : المرأة وقضايا ا5جتماعي النوع منظور

  مركز المرأة في ا5سكوا شعبة مديرة ،سميرة عطا8 لسيدةا: الجلسة دارةإ

  :المتحاورون

 فرح، فرنسوا السيد ،٢٠١٥ بعد لما التنمية أجندة و ل+لفية ا�نمائية )ھدافا •
 للسكان المتحدة ا(مم لصندوق التنفيذير المستشا

 شعبة مديرة ،مجد5ني ىولر السيدة ،٢٠+ وريو المستدامة التنمية أھداف •
 ا5سكوا في المستدامة التنمية سياسات

 قضايا في استشارية نوفل، ح� السيدة ، والتنمية للسكان الدولي المؤتمر •
 والتنمية المرأة

  )قصيرة استراحة الجلسة يتخلل(

  

  ختام اليوم ا�ول   ١٦:٣٠– ١٦:٠٠ 

    

  ٢٠١٤ أكتوبر/تشرين أول ٢٣ خميسال
  

  ا"قليمي والتقرير الوطنية التقارير عدادإ ومنھجية أھداف حول عامة لمحة                ٩:٣٠ – ٩:٠٠
  السيدة منن حطاب، مسؤولة شؤون اجتماعية في شعبة مركز المرأة، ا"سكوا                                  

  
  عرض ومناقشة التقرير ا"قليميجلسات              ١٥:٠٠ – ٩:٣٠

                        
 المرأة وا(سرة مديرة إدارة ناس مكاوي، يالسيدة إ :اتجلسالإدارة                                  
 في جامعة الدول العربية ولةوالطف                                 
  الدى ا"سكواستشارية وند عيسى القادري، خبيرة السيدة نھ :تقديم العروض                                 

    

 بين المساواة تعزيز مجال في والتحديات ا"نجازات عن عامة لمحة :ا�ول الباب  ١٠:٣٠ – ٠٩:٣٠
  ١٩٩٥ عام منذ العربية المنطقة في المرأة وتمكين الجنسين
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   لمنھاج عشر ا"ثنى الحاسمة ا5ھتمام مجا5ت تنفيذ فى المحرز التقدم :الثاني الباب  ١١:٣٠– ١٠:٣٠
  ٢٠٠٩منذ  عمل بيجين

  
  إستراحة  ١٢:٠٠– ١١:٣٠

  وا"حصاءات البيانات: الثالث الباب  ١٣:٠٠ – ١٢:٠٠

  

١٤:٠٠ – ١٣:٠٠  
  

  

١٥:٠٠ – ١٤:٠٠  

  )الكافتيريا - الطابق ا(رضي( إستراحة غداء

  
  الناشئة ا(ولويات: الرابع الباب

  

 العربية المنطقة في المرأة قضايا دعم أجل من المشترك العمل :الثالثة الحوار حلقة  ١٦:٣٠ –١٥:٠٠
 وغير الحكومية ا�قليمية والمنظمات الحكومات بين الشراكة -  المكتسبة والدروس
  الدولية والمنظمات الحكومية

 المتحدة ا/مم ھيئة ، محمد ناصري، نائب المدير ا#قليمي السيد : دارة الجلسةإ
  المكتب ا#قليمي للدول العربية -المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة

  :المتحاورون
  السيدة فائزة بن حديد،المرأة العربية للتدريب والبحوثمركز •
 الصمد عبد زياد السيد ، للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات شبكة  •
 بدران ھدى السيدة ،مصر لنساء النوعي ا!تحاد •
 ، السيدة فھمية شرف الدينفي لبنان  اللجنة ا'ھلية لمتابعة قضايا المرأة •
 كوكو نعمة السيدة ،السودان في والتدريب للبحوث الجندر مركز  •

 
  )قصيرة استراحة الجلسة يتخلل(

  
  الختامية جلسةال  ١٧:٠٠ -١٦:٣٠

  المستقبليةالمتابعة والخطوات 

 


