
 
 

 
 
 

 
 

 
خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى برنامج بناء القدرات حول تنفيذ "

 المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية"
 

تتبع وتخصيص الورشة التدريبية الثانية: "بناء قدرات المؤسسات الوطنية حول إدماج المساواة بين الجنسين في 

 المالية وتقييم وتطوير القدرات البشرية والثقافة المؤسسية"الموارد 

 .2019آذار/مارس  28و27 – جدول األعمال

 

  2019 مارس/آذار 27األربعاء 

  تسجيل 8:30-9:00

 االفتتاحية الجلسة 9:00-9:30

 الثانيةالترحيب وتقديم أهداف البرنامج والورشة  ▪ 

 تقديم المشاركين ▪

 -ضيالعو السيدة مهريناز

 ز المرأةمديرة مرك

خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى المؤسسات "الجلسة األولى:  9:30-10:30
  الوطنية في المنطقة العربية"

مراعاة النوع التشاركي في التدقيق واإلضاءة على  كيفية إعدادها وأهدافهابالخطة و التذكير/التعريف الهدف
 االجتماعي كخطوة أولى إلطالق تنفيذ الخطة

  الخطة وأهدافها وخطواتهاإعداد حول عرض  ▪ 9:30-10:00
 التدقيق التشاركي في مراعاة النوع االجتماعي عرض حول ▪

مسؤولة  –عرجا  ىلسيدة ربا
تماعية في الشؤون االج

 أةمركز المر

  نقاش ▪ 10:00-10:30

 استراحة شاي 10:30-11:00

"خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى مؤشرات أداء : الثانيةالجلسة  11:00-13:30
 المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية"

وشرح كيفية تحقيقها والتقرير  تقييم وتطوير القدرات عرض مؤشرات األداء المتعلقة بالخطة حول الهدف

 في إطار تنفيذ الخطةعنها 

  تقييم القدرات"عرض يتبعه نقاش حول مؤشر األداء " 11:00-12:15

  تطوير القدرات"عرض يتبعه نقاش حول مؤشر األداء " 12:15-13:30

 غذاءاستراحة  13:30-14:30

المرأة على  "خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين: مؤشرات أداء الثالثةالجلسة  14:30-17:00

 مستوى المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية"



 

الثقافة و البنيان المؤسسي والتكافؤ بين الجنسين عرض مؤشرات األداء المتعلقة بالخطة حول لهدفا

 وشرح كيفية تحقيقها والتقرير عنها في إطار تنفيذ الخطة المؤسسية

البنيان المؤسسي والتكافؤ بين عرض يتبعه نقاش حول مؤشر األداء " 14:30-15:45
 "الجنسين

 

  "الثقافة المؤسسيةعرض يتبعه نقاش حول مؤشر األداء "و 15:45-17:00

 2019 مارس/آذار 28الخميس 

"خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على : مؤشرات أداء الثالثةالجلسة  9:00-12:30
 المنطقة العربية"مستوى المؤسسات الوطنية في 

تتبع وتخصيص الموارد وشرح كيفية تحقيقها والتقرير  عرض مؤشرات األداء المتعلقة بالخطة حول الهدف

 عنها في إطار تنفيذ الخطة

  "تتبع المواردعرض يتبعه نقاش حول مؤشر األداء " ▪ 9:00-10:30

  استراحة شاي 10:30-10:45

  تخصيص الموارد"مؤشر األداء "عرض يتبعه نقاش حول  ▪ 10:45-12:30

 استراحة غذاء 12:30-13:30

"خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مؤشرات أداء الخامسة: الجلسة  13:30-15:30

 مستوى المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية

وشرح كيفية تحقيقها  ونشرها واالتساقتوليد المعرفة  عرض مؤشرات األداء المتعلقة بالخطة حول الهدف

 والتقرير عنها في إطار تنفيذ الخطة

  عرض يتبعه نقاش حول مؤشر األداء "توليد المعرفة ونشرها" ▪ 13:30-14:30

  عرض يتبعه نقاش حول مؤشر األداء "االتساق" ▪ 14:30-15:30

بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى "خطة العمل لتحقيق المساواة الختامية: تنفيذ الجلسة  15:30-17:00
 المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية"

 بحث اإلمكانيات وآليات الدعم المتوفرة لتنفيذ الخطة والخطوات الالحقة الهدف

  نقاش ▪ 15:30-16:30

  التوصيات، الخطوات الالحقة والختام ▪ 16:30-17:00


