
         

 
 
 

مع    العامة والبرامج مدى توافق السياسات الثغرات في أداة تقييم الستعراض ورشة عمل إقليمية
 األجور حول الوطنية السياسات لتقييموإطالق مسار التقرير اإلقليمي  مبادئ العدالة االجتماعية

   العاملين وحماية
 

 عبر اإلنترنت  ةافتراضي ورشة
 بتوقيت بيروت   14:00 - 11:00 –  2021  نيسان/إبريل  15- 14

 
 تنظيم األعمال 

 
 2021نيسان/إبريل   14،  األربعاءاليوم األول: 

 

 الجلسة االفتتاحية 

مجموعة العدالة   العدالة االجتماعية، فريق رئيس ، أسامة صفا كلمة الترحيب: السيد  -
 ، اإلسكوا الشاملةبين الجنسين، السكان والتنمية 

 تعارف بين المشاركين.  -

 ورشة العمل.  وبرنامج  عرض أهداف    -

11:00 – 11:30 

 2020ديسمبر   كانون األول/ 22 استعادة مخرجات اجتماع الجلسة األولى: 

األداة ومنهجيتها   المستوى حولمراجعة مخرجات االجتماع رفيع تهدف الجلسة الى  
 : هاوعملية تطبيق

 . عرض حول أداة التقييم: ماهيتها، أهدافها ومخرجاتها -

 األداة:   ية استخدام  كيف -

o  (مراحل التقييم)المرتكزات، فريق التقييم، التقييم الذاتي: منهجية .     

o  الذاتي التقييم  االرشادية   استبيان  والمعايير  األسئلة    :والمالحظات  والمؤشرات 
مبادئ   على  القائمة  العامة  السياسات  وتنفيذ  تطوير  بمسار  المتصلة  والمراجع 

 . العدالة االجتماعية

 . سياسات األجور وحماية أجور العمال حول  االجتماع رفيع المستوى مراجعة نتائج  -

 . مناقشة عامة  -

11:30 -13:00 

 السياسة المختارة كيفية تطبيق األداة على الجلسة الثانية: 

 : تحديدا    تطبيق األداة على سياسة األجورمناقشة  تهدف الجلسة الى  

 . متطلبات التحضير للتطبيق العملي لألداة حول السياسة المذكورة -

 . إشراكها التي يمكن والفئات لعملية التقييم   المراحل األربعة/الخطوات التفصيلية  -

 . مناقشة عامة  -

13:00 –  14:00 
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 2021بريل  أنيسان/ 15، الخميساليوم الثاني: 
 

 : كيفية احتساب النتائج واستخالص العبر وتحديد الثغرات وسبل معالجتهاالثالثةالجلسة 

تهدف الجلسة الى استكمال تطبيق األداة والتمّرس على احتساب النتائج وترجمتها إلى 
 : خطة عمل حول الحلول المقترحة

 . احتساب النتائج واالستفادة منها  طريقة حول مفصل  عرض  -

استخدامها إلرسال المعلومات والخروج  وكيفية  لألداة  عرض حول المنصة االلكترونية    -
   .بصري بمؤشر 

 . مناقشة عامة  -

 11:00–  12:00 

 حول سياسات األجور وحماية العمال  الدراسة اإلقليمية متطلبات :  الرابعةالجلسة 

 : مسار تطبيق األداة مع متطلبات الدراسة اإلقليميةموائمة  تهدف الجلسة الى  

 . اإلقليمي: أألهداف، المنهجية، المحتويات حول التقرير عرض  -

التعاون مع    - نقاط االتصال الوطنية ومنهجية  تعيين  الدراسة:  متطلبات تطبيق األداة في 
 . اإلسكوا

 . الخطوات التالية والجدول الزمني المقترح  -

 . مناقشة عامة  -

االجتماعات   - لمواعيد  المعلومات   جدول زمني  شراف واإل   تصال اال نقاط  وتحديد    وجمع 
 لذلك.  تأليف فريق وطنيو  عملية التقييم   إلطالق تنسيق الو

-  ( الدراسة  لمحتويات  مقارن/مقترحات  مقترح  التحليل/تحليل  خلفية/مقدمة/منهجية/نتائج 
 . لخطوات مقبلة( 

12:00 -13:45 

 الجلسة الختامية 

 14:00- 13:45 كلمات ختامية  

 


