ورشة عمل تشاورية حول
االستعراض الوطني المتعلق بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما
نواكشوط ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 26-25آذار/مارس 2019
مقترح جدول األعمال
الجلسات

التوقيت

اليوم األول
االشتغال مع فريق الوزارة وأعضاء الفريق المعني بإعداد التقرير للتحضير للورشة وإعداد المسودة
األولية للتقرير.

اليوم الثاني
09:30-09:00

الجلسة االفتتاحية
الكلمة االفتتاحية
تقديم المشاركين وعرض أهداف ورشة العمل االقليمية

11:15-09:30

الجلسة األولى :إعالن ومنهاج عمل بيجين والمراجعة الوطنية الشاملة
إعالن ومنهاج عمل بيجين وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030
-

عرض نظري يتناول تقديم إعالن ومنهاج عمل بيجين (مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر)
وتقاطعه مع أهداف التنمية المستدامة واإلطار الدولي لحقوق االنسان (السيداو)
عرض نظري حول آليات المراجعة على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني

المراجعة الوطنية الشاملة
-

عرض نظري حول المبادئ العامة المتعلقة بالمراجعات الوطنية الشاملة ومناقشة واالتفاق على:
( )1األهداف والمنهجيّة والهيكليّة العامة للتقرير؛
( )2المسار (مصادر المعلومات والتشاورات ومرفقات االستعراضات الوطنية والجدول
الزمني)؛
( )3النشاطات المرافقة إلعداد التقارير الوطنيّة.

نقاش

استراحة قهوة

11:15-11:30
1

13:00-11:30

الجلسة الثانية :المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية
القسم األول :األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق
-

تقديم عرض نظري حول القسم األول من المبادئ التوجيهية بالتركيز على األولويات واإلنجازات
والتحديات والعوائق خالل السنوات الخمس الماضية (أي من  2014إلى  ،2019أو السنوات الخمس
منذ االنتهاء من التقرير األخير) واألولويات المستقبلية.

القسم الثاني :التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر
-

تقديم عرض نظري حول القسم الثاني من هيكل االستعراض الوطني والخاص بالتقدم المحرز عبر
مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر لمنهاج عمل بيجين وعالقتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
ثم نقاش

نقاش

استراحة غذاء

14:30-13:00
16:30-14:30

الجلسة الثالثة :مجموعات العمل ()1
-

الهدف من مجموعات العمل :تحديد ما يلي )1( :اإلنجازات )2( ،التحديات و ( )3األولويات الرئيسية
في كل مجال .ثم تقوم المجموعات بتحديد البيانات المتاحة وتحليل الفجوات في البيانات بين الجنسين
وأصحاب المصلحة والمصادر اإلضافية.

المجموعة األولى :التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل الالئق
المجموعة الثانية :القضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية
عروض المجموعات ونقاش

اليوم الثاني
09:00-08:30

تلخيص أشغال اليوم األول

11:00-09:00

الجلسة الرابعة :مجموعات العمل ()2
المجموعة الثالثة :التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية والعنف ضد المرأة
المجموعة الرابعة :مشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور النوع االجتماعي
عروض المجموعات ونقاش

11:15-11:00

استراحة قهوة

13:15-11:15

الجلسة الخامسة :مجموعات العمل ()3
2

المجموعة الخامسة :المجتمعات المسالمة التي ال يهمش فيها أحد
المجموعة السادسة :الحفاظ على البيئة وحمايتها واصالحها
عروض المجموعات ونقاش

استراحة غداء

14:30-13:15
16:00-14:30

الجلسة السادسة :البيانات واإلحصاءات والخطوات المستقبلية وتوزيع
األدوار
-

16:30-16:00

مناقشة نوعية البيانات واإلحصاءات وكيفية الحصول عليها ومصادرها والخطوات المستقبلية لإلعداد
التقرير والجدول الزمني وتوزيع األدوار.

الجلسة الختامية
-

تقييم أشغال ورشة العمل

-

االختتام

3

