
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ي تنفيذ
 
اء لمراجعة التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز ف  اجتماع فريق الخبر

ين عاما   إعالن ومنهاج عمل بيجي   بعد خمسة وعشر
 

وت، الجمهورية اللبنانية ي بب 
 
 بيت األمم المتحدة ف

 2019سبتمبر / أيلول  26و 25
 

ح   جدول األعمال المقبر
 

 2019أيلول/ سبتمبر  25األربعاء، 

 8:30 التسجيل

 الجلسة االفتتاحية
 

ي اإلسكوا -
 كلمة مركز المرأة ف 

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

اء ومنهجية العملتقديم المشاركي    -  والمشاركات، وعرض ألهداف اجتماع الخبر

9:00 – 9:30 

ين عاماالجلسة األوىل:   منهجية المراجعة لخمسة وعشر
 

-  
 
ين عاما ، والتقاطعات مع أجندة التنمية المستدامة عرض لمنهجية المراجعة لخمسة وعشر

 2030للعام 
 الوطنيةعرض لتجاوب الدول مع المراجعة ومسار اعداد التقارير  -

9:30 – 10:00 

ي المنطقة العربية
 
 الجلسة الثانية: القسم األول: وضع المرأة ف

 

 عرض حول أهم اإلنجازات وأسباب تحققها -
يعات  - وي    ج  –عرض حول الممارسات الفضىل )التشر دور  –مشاركة الرجال  –الدعوة والبر

 تشجيع النماذج المضيئة ... الخ( –الفن 

10:00 – 11:30 

احة   قهوةاسبر
 

11:30 – 11:45 

ي تمكي   المرأة
 
: التقدم المحرز ف ي

 الجلسة الثالثة: القسم الثان 
 

ك والعمل الالئق -  أهم نتائج المراجعة المتعلقة بالتنمية الشاملة والرخاء المشبر
أهم نتائج المراجعة المتعلقة بالقضاء عىل الفقر، وكذلك الحماية االجتماعية والخدمات  -

 االجتماعية
 من العنف والوصم والقوالب النمطية ئج المراجعة المتعلقة بالتحرر أهم نتا -

11:45 -1:30 



احة غذاء  2:30 – 1:30 اسبر

ي تمكي   المرأة
 
: التقدم المحرز ف ي

 
 الجلسة الرابعة: استكمال القسم الثان

أهم النتائج المتعلقة بالمشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بي    -
 الجنسي   

اعات  -  المسلحة. أهم النتائج المتعلقة بالمرأة والب  
  أهم النتائج المتعلقة بالبيئة وحمايتها -

2:30 – 4:00 

 2019أيلول/ سبتمبر  26الخميس، 

ي 
 
 الجلسة الخامسة: القسم الثالث: اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، والتعاون مع المجتمع المدن

 

 عرض حول نتائج المراجعة المتعلقة باآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة،  -

9:00 – 10:30 

احة قهوة  اسبر
 

10:30 – 10:45 

 الجلسة السادسة: القسم الرابع: اإلحصاءات والبيانات
 

امج  -  لتحسي   مصادر البياناتالمخصصة عرض للبر
والبيانات المصنفة حسب منظومة إحصاءات الجنسي   عرض للجهود الخاصة بتطوير  -

 بيانات ةعداقالجنس و 
ات أهداف التنمية  - عرض للجهود المبذولة إلجراء مسوحات وطنية تستجيب لمؤشر

 المستدامة

10:45 – 12:00 

ي 
 
ي الناتجة عن المشاورات اإلقليمية حول التقدم المحرز ف

الجلسة السابعة: توصيات المجتمع المدن 
 تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجي   

 

ي عملية مراجعة  -
 
ي ف

عرض لمسار اللقاءات التشاورية وانخراط منظمات المجتمع المدن 
وت  ين عاما )بب  ي تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجي   بعد خمسة وعشر

 
 –التقدم المحرز ف

 تونس(
ي  -

 عرض لتوصيات المجتمع المدن 

12:00 – 1:15 

احة غذاء  اسبر
 

1:15 – 2:15 

 وتوصيات المراجعةالجلسة الختامية: مستخلصات 
 

ي  -
 عرض لنتائج وتوصيات االستشارات مع المجتمع المدن 

 30بيجي   وتوصيات العمل نحو  المراجعة عرض حول اهم مستخلصات -

 االختتام -

2:15  4:00 

 

  أهداف ورشة العمل -2

  

اء ي المنطقة العربية خالل السنوات الخمس  يهدف اجتماع الخبر
ي تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجي   ف 

إىل عرض ومناقشة التقدم المُحرز ف 
 ( 2019 – 2014)الماضية 
  

 المشاركون والمشاركات -3  

  

/ممثالت عن ي البلدان العربية، ممثىلي
، وعن المنظمات و  اآلليات الوطنية للمرأة ف  ي

الدولية واإلقليمية منظمات المجتمع المدن 
/ إقليميات.  المعنية، ات إقليمي   اء وخبب   باإلضافة إىل خبر

  

  المكان والزمان والتسجيل -4

  

وت يومي  ي بب 
ي بي   األمم المتحدة ف 

ي تمام الساعة الثامنة والنصف 2019 أيلول/ سبتمبر  26و  25تعقد ورشة العمل ف 
. يبدأ التسجيل ف 

 .
 
 صباحا

  



  السفر  -5 

  

ان ونفقات السفر للمشاركي   والمشاركات، ويرجر إرسال نسخة ملونة من جواز السفر   ستتحمل األمانة التنفيذية حجوزات الطب 
ي 
ون  يد اإللكبر ي مع العنوان الشخصي للمشاركة/للمشارك إىل السيدة إيمان بكار عىل البر

ون  يد اإللكبر حتر يتست  لنا  bakkari@un.orgبالبر
ونية لكم.  ها من اإلجراءات اإلدارية. وستعمل اإلسكوا عىل إرسال تذاكر السفر اإللكبر  إصدار تذاكر السفر وغب 

  

اء تذاكر السفر )يرجر   (عدم شر

 

 بدل اإلقامة اليومي  - 6

  

 مع أنظمة األمم المتحدة المرعية.  
 
ة انعقاد الورشة، تماشيا ستقوم اإلسكوا بتقديم مبلغ ماىلي لكل مشارك/مشاركة كبدل يومي خالل فبر

ح اإلسكوا أن يوم المشاركون والمشاركا يات باإلضافة إىل مبلغ ماىلي لتغطية تكاليف التنقالت. وتقبر ت بحجز ويغطي البدل اليومي اإلقامة والنبر
تيبات الالمة لتوفب  اإلقامة بأسعار  وت، حيث اتخذت األمانة التنفيذية البر ي أحد فنادق بب 

 
يمكن االطالع عىل قائمة شاملة ( مخفضةإقامتهم ف

وت من خالل المرفق.  ي بب 
 
 )لمعظم الفنادق ف

ي اجتماع اإلسكوا للحصول 
 
ة للحجز حسب رغبتهم، واإلشارة إىل انهم يشاركون ف ي الفندق مباشر

 
ويمكن للمشاركي   االتصال بقسم الحجوزات ف

 عىل السعر المخفض. 
  

ة مع الفندق   ادرة. قبل المغ يرجر من كل مشارك/مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامة والنفقات األخرى مباشر
  

 مع إجراءات اإلدارة المتبعة 
 
ي اليوم األول من الورشةولتتمكن اإلسكوا من دفع البدل اليومي والنفقات األخرى وانسجاما

 
 : يرجر إحضار ما يلي ف

  جواز السفر؛ ➢

  ؛(boarding pass)بطاقة ركوب الطائرة األصلية  ➢

  (. إن وجدت. )إيصاالت عبور الجش  ➢

  

ي موقع الورشة  -7
ون   االلكبر

  

ي اللغة  
نت حيث تجدون جميع الوثائق األساسية المتوفرة ف  ونية خاصة بالورشة عىل موقع اإلسكوا عىل اإلنبر تم تعيي   صفحة إلكبر

ي ذلك المذكرة التوضيحية وبرنامج العمل، والقراءات الخلفية. الخ... يرجر التكرم بزيارة هذا الموقع ب
ية بما ف  شكل منتظم العربية و/أو اإلنجلب  

  وذلك لالطالع عىل أي جديد او تحديث

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D

8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-

%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-

%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84 

  

  

 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
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