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 اقليمية للجنة الفرعية ورشة عمل تدريبية
 2017أيار/مايو  8-10

 بيروت -بيت األمم المتّحدة 
 جدول االعمال

 

   2017 يوما 8   اليوم االول 

 والترحيب االفتتاح    9.40 -09:15 

 كلمات اإلفتتاح: كلمة اإلسكوا، كلمة جامعة الدول العربية، كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة 
 

     تقديم ورشة العمل  10.30  - 9.40

  ونطاق العمل، والنتائج المتوقّعة من الورشةالبرنامجتقديم ، 
 

 من أهداف التنمية المستدامة 5وبالتحديد الهدف  2030فّذ حول خطة التنمية المستدامة ما نأبرز  11.30  -10.30

  2030عرض عن األعمال التي نفّذت في المنطقة حول خطة التنمية المستدامة 

 نقاش حول عمل الدول األعضاء في هذا المجال  
 

 استراحة   11.45  -11:30

   أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها طوات مراجعةم: استعراض خالتقدّ  متابعة 13.15 – 11.45

  عاليالتزام سياسي 

  الوطنيةسياسات الخطط والمراجعه 

 توسيع قاعدة المشاركة 

 االلتزام بتنفيذ االهداف     
 

 استراحة الغداء                         14.15 -13.15 

 لمسح االساسياحول  تحديث ومتابعة                         15.15 -14.15

  2016متابعة لنتائج ورشة عمل اكتوبر 

 2016جامعة الدول العربية حول نتائج اجتماع اكتوبر  قبل من عرض 
 

 حول المؤشرات اإلقليمية حديث ومتابعةت 16.00 -15.15

 النتائج 

  االسكواقبل قسم االحصاء في من عرض 
 



 

 2017 مايو   9  اليوم الثاني

من أهداف التنمية المستدامة وغيره من استجابة االستراتيجيات الوطنية للهدف الخامس تقييم مدى  11:00 – 9:15
 الجنسانية األهداف

 هيئةو ،االسكوا التي قامت بها المشتركةنتائج الدراسة ثغرات والتحّديات على ضوء تحديد ال 
حول مدى استجابة السياسات الوطنية ألهداف  ل العربيةووجامعة الد ،االمم المتحدة للمرأة

 التنمية
 

 استراحة                                           11.15 -11.00

 دراسات حالة: استعراض دراستين وطنيتين  12:00 – 11:15

   لفجوات في معالجة أهداف عن ا قاتيجيتين وطنيتين لتوفير فهم معمّ تعرض هذه الجلسة استر
 يةة المستدامة في االستراتيجيات الوطنالتنمي

 

معالجة الثغرات في االستراتيجيات الوطنية من خالل ابتداع مناهج بديلة لسد الثغرات في التنفيذ    12.30 -12.00
 والخطط

  يوّزع )علي الخطط االستراتيجية والتنفيذ علي الصعيد الوطني جلسة عمل جماعي ترّكز
  وقت من الجلسة العامة(مع تخصيص ال ثالث مجموعات المشاركين على

 

 
12:30 – 13.00 

 المجموعات  قبل منعرض 

 كل مجموعة ستقوم بتقديم عرض حول الخطط االستراتيجية والتنفيذ 

 نقاش تابع لكل عرض 
 

 الغداء استراحة 14:00 –13:00

 تقديم تقرير االستعراض الوطني 15.15  14.00

 ية في بلدين )مصر والمغرب(عرض تقارير المراجعة الوطنية الطوع 
 

15.15- 16.00                    حول التدريب مالحظات و نقاش 

 2017 مايو  10اليوم الثالث  

 للتنمية المسدامة في المنطقة العربية 2030التقارير والشراكات ورصد خطة عام 

  للتنمية المستدامة في االستراتيجيات الوطنية  2030كيفية رصد خطة عام 
 تقديم حاالت من دولتين

 

9.15– 11.00  

 11.15 –11.00 استراحة 

 تعزيزالتشبيك والشراكات من أجل التنفيذ الناجح ألهداف التنمية المستدامة   

  توسيع قاعدة المشاركة مع اصحاب المصلحة 
  

 11.15–00 13                                               

 14.00 13.00 استراحة الغداء

 سبل السير قدما   يسية والتوصيات فيتحديد اإلجراءات الرئ 

  التحليل النهائي والمناقشة 
 

14.00 – 15.15  

                                                             16.00 -15.15 ختام اعمال الورشة 
 

 


