
     
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ي خطة التنمية المستدامة اللجنة الفرعية

ن
ن ف ن الجنسي   2030 حول المساواة بي 

ة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ورشة عمل لبناء قدرات اللجنة حول  "ترسي    ع وتير
 "باالعتماد عىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ح جدول األعمال ين األول/أكتوبر  16و 15 –المقتر  2019ترسر
 

ين األول/أكتوبر  15الثالثاء   2019تشر

 تسجيلال 8:30-9:00

 االفتتاحية الجلسة 9:00-10:00

 كلمة اإلسكوا ▪ 
 كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة ▪
 أعمال الورشةاستعراض أهداف وجدول  ▪
 تقديم المشاركير   ▪

ي الجلسة األوىل:  10:00-11:00
 اىل نهج متكامل قائم عىل حقوق اإلنسان ومبنن

ً
تحقيق أهداف التنمية المستدامة استنادا

 عىل األدلة

ورة جدوى إبراز  إىل األوىل الجلسة تهدف الهدف    اإلنسان حقوق عىل قائم متكامل نهج اتباع وض 
 األدلة عىل ومبن 

 الجنسير   بير   المساواة بتحقيق المتعلق منها  الخامس الهدف والسيما  المستدامة التنمية اهداف وتحقيق لتنفيذ 
  . والفتيات النساء كل  وتمكير  

ابطات عىل الضوء الجلسة هذه وتلق   ومقاصده الخامس الهدف بير   الوثيقة الي 
 نهج إىل والمراجعة والمتابعة التنفيذ  عمليات إسناد  أهمية عىل تؤكد  كما .  اإلنسان لحقوق العالمية والصكوك

  
ة تحقيق أهداف التنمية تهدف كما .  البيانات عىل مبن  اىل إبراز أهمية وسائل التنفيذ كأساس لترسي    ع وتير

المستدامة. تركزّ هذه الجلسة بشكل خاص عىل وسائل التنفيذ المتعلقة بالبيانات وبتكنولوجيا المعلومات 
 ت. واالتصاال 

 
 

احة شاي 11:00-11:15  استر

ي دعم ومساندة تحقيق الهدف الخامس من  الجلسة الثانية: دور  13:15 – 11:15
ن
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 أهداف التنمية المستدامة

  إطار  5.3 – 5.2 – 5.1تتناول الجلسة الثانية المقاصد  الهدف
ورة التعويل عىل ف  اإلمكانيات التأكيد عىل جدوى وض 

  تحقيق الهدف الخامس ومقاصده. وتسلط 
  تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف 

العديدة والهامة الن 
  أثبت  الجلستانهاتان 

الضوء عىل مجموعة مختارة من المبادرات، من المنطقة العربية ومن خارجها، الن 



 

  تمكير  قدر 
 
  يمكن أن تنجم جدواها ف

ات النساء والفتيات ودعم تحقيق الهدف الخامس إضافة إىل المخاطر الن 
 عن استخدام هذه التكنولوجيات وكيفية التصدي لها. 

احة غذاء 14:15 – 13:15  استر

ي دعم ومساندة تحقيق الهدف  14:30-16:30
ن
الخامس من الجلسة الثالثة: دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 أهداف التنمية المستدامة )تابع(

 . 5.6 – 5.5 – 5.4تتناول الجلسة الثالثة المقاصد  لهدفا

ين األول/أكتوبر  16األربعاء   2019تشر

ات اإلحصائية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : الرابعةالجلسة  11:00 – 09:00  المؤشر

  أهداف تهدف الجلسة الرابعة إىل تقديم  الهدف
 
ات اإلحصائية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف المؤشر

  هذا المجال. 
 
  واقع المنطقة العربية لجهة توفير اإلحصاءات الالزمة ف

ّ
هذه كما تبيرّ    التنمية المستدامة وتبير

  مؤازرة وسائل التنفيذ األخرى لتحقيق جميع المقاصد.  الجلسة
 
 إسهام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 

احة شاي   11:15 - 11:00  اسي 

مساندة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من خالل األدوات الجلسة الخامسة:  13:15 – 11:15
 المعرفية المتوفرة

نت لدعم عملية تنفيذ وتحقيق هذه تهدف  الهدف الجلسة إىل استعراض بعض األدوات المعرفية المتوفرة عير االني 
 الهدف الخامس

احة غذاءا  14:15 – 13:15  سي 

: تكامل وتآزر األدوار والمهمات لمساندة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية سادسةالجلسة ال 16:15 – 14:15

 المستدامة

حلقة نقاش يتناول فيه المشاركون من اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة والمؤسسات الوطنية لحقوق  الهدف
  مساندة تحقيق الهدف الخامس 

اإلنسان والمكاتب اإلحصائية الوطنية طبيعة أدوار مؤسساتهم المختلفة ف 
المتوفرة كما ينظر المشاركون والمشاركات بالفرص   نتائجها. وإمكانية تعزيز هذه األدوار وتعزيز ترابطها ومراكمة 

  سبيل تحقيق الهدف الخامس والتحديات المطروحة أمامها هذه المؤسسات  لكل من
  ف 
عىل الصعيد الوطن 

 من أهداف التنمية المستدامة. 

 التوصيات، الخطوات الالحقة والختام ▪ 17:00 – 16:15


