
   

 

 

 

 برنامج عمل
ن   اضية لتنمية قدرات أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بي  ورشة العمل اإلقليمية االفتر

ات األهداف اإلنمائية المستدامة ن ومؤشر ي القانون – الجنسي 
ن
ن ف ن الجنسي   العدالة بي 

( 3) 2020كانون األول/ديسمتر   8-10
ً
 ساعات يوميا

ونية  عتر منصة كودو االلكتر

 2020ديسمتر   8الثالثاء 
وت() 18:00-  15:00  بتوقيت بت 

 اليوم األول
 

 
 جلسة افتتاحية 

ي اإلسكوا  د. 
ن والسكان والتنمية الشاملة فن ن الجنسي  ، مديرة مجموعة العدالة بي  ي

 مهريناز العوضن
ة ن العام المساعد -د. هيفاء أبو غزالة /السيدة السفي    -رئيس قطاع الشؤون االجتماعية -األمي 

 جامعة الدول العربية 
 صندوق األمم المتحدة للسكان،  شبانة، المدير اإلقليمي  ي ؤ ل د. 

ي 
ي السيد خالد عبد الشافن

نامج األمم المتحدة اإلنمائ   ، مدير المركز اإلقليمي لير
ن  سوزان ميخايل السيدة  ن الجنسي  الدهجان، المديرة اإلقليمية، هيئة األمم المتحدة للمساواة بي 

ن المرأة   وتمكي 
 

 
15:00 –  15:20 

 المحتوى والمؤشر )المنهجية(  5.1الهدف  األوىل:  الجلسة
ي  5.1.1هذه الجلسة بلمحة عامة عن مضمون المؤشر   بدأ ست 

، وستشمل مناقشة للمنهجية الت 
 والتنمية  االقتصادي وضعتها هيئة األمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي ومنظمة التعاون 

ون ، السيدة جانيت عم: الميّسر  حدة للمرأةهيئة األمم المتمستشارة حقوق اإلنسان، ي 

15:20 –  16:30 

 
ن الثانيةالجلسة  ن والقانون: تقديم أداة العدالة بي  ، ةوالعملي فكريةال؛ القاعدة الجنسي 
ن والمرحل  األوىل والثانية   تي 

 
 
ن والقانون جلسةقدم هذه الست ن الجنسي  رها أدواتها ، مبادرة العدالة بي   وعملية تطور

ون ، برنامج األمم المتحدة  السيدة فرانسيس : الميّسر ن ن الجنسي  غاي، مدير فريق المساواة بي 
ي 
 اإلنمائ 

 
16:30 –  17:30 

 

 2020ديسمتر   9األربعاء 
وت( 12:00 –  09:00  )بتوقيت بت 

ي 
 اليوم الثانن

 
 : األطر القانونية الجامعة والحياة العامة  الثالثةالجلسة 

   . ن ي تحكم المساواة وعدم التميي 
 ستناقش هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالحقوق الت 

، ون: الميّسر  ن ن الجنسي   اإلسكواندى دروزه، مديرة قسم العدالة بي 

 
10:00 –  11:00 

 
 : العنف ضد المرأة )ساعة واحدة(  الرابعةالجلسة 

ي هذه الجلسة ستقدم جامعة الدول العربية  
ي  فن

يعات القانونية فن عرض المحور الخاص بالتّسر
ن والسياسات الرامية إل  إعالن القاهرة. كما  ستناقش هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالقواني 

 تعزيز وحماية وإنفاذ ورصد ضحايا العنف ضد المرأة. 
قطاع الشؤون  ، مديرة إدارة المرأة واألشة والطفولة، لوزير المفوض دينا دواياون: الميّسر 

 جامعة الدول العربية ، االجتماعية
ان نامج حول مناهضة العنف ضد المرأة، منال بنكي   المكتب اإلقليمي للدول العربية ، منسقة الير

 
11:00 –  12:00 

  



 االقتصادية  منافع: العمالة واللخامسة االجلسة 
ي  المسائل المتعلقة بالمساواة  جلسةستناقش هذه ال

ي المشاركة االقتصادية.   المرأة   حقفن
 فن

، برنامج األمم المتحدة  ون: الميّسر  ن ن الجنسي  السيدة فرانسيس غاي، مدير فريق المساواة بي 
ي 
 اإلنمائ 

12:00 –  13:00 

 2020ديسمتر   10الخميس  
وت( 12:00 –  09:00  )بتوقيت بت 

 اليوم الثالث 

 
 : الزواج واألشة  سادسة الالجلسة 

ن الزواج واألشة وإنفاذها   ي قواني 
يعات المتعلقة بتعزيز الحقوق فن ستناقش هذه الجلسة التّسر

 ورصدها.  
، اإلسكوا  ون: الميّسر  ن ن الجنسي   ندى دروزه، مديرة قسم العدالة بي 

 

 
10:00 –  11:00 

 : الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية  السابعةة الجلس
يعات المتعلقة بتعزيز الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وإنفاذها   ستناقش هذه الجلسة التّسر

 ورصدها.    
، مستشارة، ون: الميّسر   صندوق األمم المتحدة للسكانمنار زعيي 

 

11:00 –  12:00 

 تسبات المعرفة والمك ،: كيفية استخدام المصفوفةالثامنةالجلسة 
ن ستناقش هذه الجلسة كيفية استخدام تقارير العدالة   ن الجنسي  ها، وكيفية والقانون وأدوات بي 

ي المستقبل. 
 تحديثها واستعراضها فن

، صندوق األمم المتحدة للسكان، وهيئة األمم ون: االسكوا الميّسر  ي
، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 المتحدة للمرأة
 

12:00 –  12:45 

 تقييم للندوة
 جلسة ختامية 

12:45 –  13:00 

 


