
 

 

 

 

 برنامج العمل المقترح
 

 ورشة عمل لبناء قدرات اللجنة الفرعية حول

 2030المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 
 2016آب/أغسطس  18-17بيروت، 

 

 

 
 اليوم األول: 

 2016آب/أغسطس  17

 
8.30 – 9.00  

 
 المشاركين/توصول وتسجيل 

 )الطابق السادس، بيت األمم المتحدة(

 
9.00 – 9.30 

 جلسة االفتتاح

  مهريناز العوضي، مديرة شعبة المرأة باإلنابة في اإلسكواكلمة السيدة 

 مديرة المرأة واألسرة والطفولة، جامعة الدول العربيةإيناس مكاوي،  كلمة السيدة 

  اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأةكلمة السيد محمد الناصري، المدير 

 وإقرار جدول األعمال /تتعارف )تقديم( المشاركين 

 
9.30 – 10.30 

 

 الجلسة األولى
 

العمل العربي لدمج قضايا الجنسين في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة  فريقتقديم اختصاصات 
2030 

 ، أمين سر اللجنةسيد كريم خليلال

 الجلسة الثانية 11:15 – 10:30
 
 وض بالمرأة العربية االستراتيجية للنهلخطة ا

 ايناس مكاوى السيدة

 استراحة قهوة 11:45 – 11:15

 
11.45 – 12:45 

 

 الجلسة الثالثة
 

 عرض دليل األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين
 مهريناز العوضى السيدة 

 الجلسة الرابعة 1:30 – 12:45
 أهداف التنمية المستدامة/ التحديات والفرص فيعرض نتائج دراسة: متابعة تنفيذ المساواة بين الجنسين 

 محمد الناصرىالسيد 

 استراحة غذاء 2:30 – 1:30

 الجلسة الخامسة 4:00 –2:30
 

 والروابط بين األهداف المختلفة 2030مدخل إلى فهم أجندة 
 2030خطة وأهداف التنمية المستدامة لعام  حول، مستشار إقليمي أديب نعمة السيد

 

 

 

 

      

 العربيةجامعة الدول  

  

 



 
 اليوم الثاني: 

 2016آب/أغسطس  18

 الجلسة السادسة 10:00 – 9:00
 
 والثاني: أمثلة من الهدف واألول العربيائمة أهداف التنمية المستدامة للوضع وم

 ، مسؤول أول شؤون اجتماعيةرانيا الجزائرىالسيدة 

 الجلسة السابعة 11:30 – 10:00
 

 العالقات والروابط بين خطط التنمية واستراتيجيات النوع االجتماعي وأهداف التنمية المختلفة 
، مديرة مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، واستاذة مساعدة في علم سامية البطمىالسيدة 

 االقتصاد

  استراحة قهوة - 12:00 – 11:30

 
12:00 – 1.30 

 الجلسة الثامنة 
 

الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: الطريق إلى األمام في تحقيق 
 المنطقة العربية

 سامية البطمىالسيدة 

1:30– 2:30 
 

 
 استراحة غذاء

 

 الجلسة التاسعة 4:00 – 2:30
 

ت: الطريق النساء والفتياتحقيق الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل ل استكمال جلسة
 "إلى األمام في المنطقة العربية

 السيدة سامية البطمي

 ختامتوصيات و 4:15 – 4:00
 

 
 
 

 


