
 

 ورشة عمل إقليمية حول
 
 
ون عاما ن بعد خمسة وعشر  تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجي 

وت،  -بيت األمم المتحدة   2019نيسان/ أبريل  17 – 16بي 
ح جدول األعمال  مقير

 
 الجلسة الوقت

  
09:00 – 09:30  

 
 االفتتاحيةالجلسة 

ي اإلسكوا ▪
 كلمة مركز المرأة ف 

 كلمة هيئة األمم المتحدة للمساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة  ▪
 كلمة جامعة الدول العربية  ▪
 كلمة منظمة المرأة العربية ▪

 اإلقليميةتقديم المشاركي   وعرض أهداف ورشة العمل 
 

ن  30:10 – 30:09  2030وخطة عمل التنمية المستدامة لعام الجلسة األوىل: إعالن ومنهاج عمل بيجي 
 المراجعة الوطنية الشاملة

 . عالن ومنهاج عمل بيجي   وتقاطعه مع أهداف التنمية المستدامةإل  استعراض ▪
ين سنةآلاستعراض  ▪  . األهميةو المسار و  لية المراجعة لخمسة وعشر
ي  ▪

ي التنفيذ والمراجعة( دور المجتمع المدن 
اكة مع الحكومات )ف   والشر

 ؟يقيم؟ وكيف يقيمومعايي  التقييم؟ من الذي  آليات ▪
 

احة قهوة  00:11 – 30:10  اسير

 
00:11 – 30:13 

 
ي الجلسة الثانية

 حول التنمية والفقر والحماية االجتماعية: عرض حول البعد األول والثانن
 التنمية الشاملة سياسات .1
 القضاء عىل الفقر  .2
 االجتماعية الخدماتو  الحماية االجتماعية .3

 ل: تتناول كل مجموعة عمتنظم ثالث مجموعات عمل حول المحاور أعاله، 
ي تحقيق  ▪

ي ف 
 عىل مستوى الموضوع  تقدمالمساهمات المجتمع المدن 

ي للتقدم المحرز  ▪
اجعقراءة المجتمع المدن   واألدلة عىل التقدم أو الير

ي تواجه  لتحدياتل ▪
 التنفيذالتر

 
احة غداء  30:14- 30:13  اسير
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  التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطيةالبعد الثالث حول الجلسة الثالثة:  30:16 – 30:14
ي اإلعالم والعنف ضد النساء .1

 صور النساء ف 
لي آ .2

 ليات التصدي للعنف المي  
ي  .3

 الحي   العام آليات التصدي للعنف ف 
 حول المحاور أعاله، تتناول كل مجموعة:  ثالث مجموعات عملتنظم 

ي تحقيق  ▪
ي ف 
 عىل مستوى الموضوع  تقدمالمساهمات المجتمع المدن 

ي للتقدم المحرز  ▪
اجعقراءة المجتمع المدن   واألدلة عىل التقدم أو الير

ي تواجه  التحديات ▪
 التنفيذالتر

 
ن الجلسة الرابعة:  00:11 – 00:9 المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بي 

ن   الجنسي 
ي صناعة القرارمشاركة  .1

 المرأة ف 
 اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة و  .2

ي تنظم مجموع
 : مجموعةعمل حول المحاور أعاله، تتناول كل  تر

ي تحقيق تقدم ▪
ي ف 
 مساهمات المجتمع المدن 

ي للتقدم المحرز وأدوات قياس هذا التقدم ▪
 قراءة المجتمع المدن 

ي تواجه التنفيذ  التحديات ▪
 التر

 
احة قهوة 30:11 – 00:11  اسير

 
30:11 – 30:13 

 
اعات الجلسة الخامسة:  ن  المرأة والين

ي بناء السالم والوساطةالمرأة واألمن والسالم .1
 : مشاركة المرأة ف 

اع المسلح واإلفالت من العقاب .2  االنتهاكات الجنسية للنساء المرتبطة بالي  
 االغاثية وإعادة اإلعمار والمساعداتالمرأة  .3

 حول المحاور أعاله، تتناول كل مجموعة:  ثالث مجموعات عملتنظم 
ي تحقيق  ▪

ي ف 
 عىل مستوى الموضوع  تقدمالمساهمات المجتمع المدن 

ي للتقدم المحرز قر  ▪
اجعاءة المجتمع المدن   واألدلة عىل التقدم أو الير

ي تواجه  لتحدياتا ▪
 التنفيذالتر

 
احة غداء  30:14- 30:13  اسير

 
30:14 – 30:15 

 
 البيئة وحمايتها: الجلسة السادسة

ي حماية البيئة .1
 تعزيز دور المرأة ف 
 نقاش جماعي حول: 

ي تحقيق  ▪
ي ف 
 عىل مستوى الموضوع  تقدمالمساهمات المجتمع المدن 

ي للتقدم المحرز ق ▪
اجعراءة المجتمع المدن   واألدلة عىل التقدم أو الير

ي تواجه  التحديات ▪
 التنفيذالتر

 
15:30 – 17:00 

 
 

 
 االختتام  الجلسة السابعة: 

ي تحقيق هذه  ملخص لألولويات المستقبلية ▪
اكة مع الحكومات ف  وتقديم تصور للشر

 األولويات 
  30+  رسائل لصانعي السياسات نحو بيجي     ▪
 تقييم أشغال ورشة العمل  ▪
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