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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 مرأةلجنة ال
 تاسعةالدورة ال
 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27-26       عم ان، 

 للمشاركين معلومات

 معلومات أساسية -1

( المؤرخ 22-)د 240                                                                       لجنة المرأة عمال  بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  نشئت  أ 
المؤرخ  2003/9، الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 2003نيسان/أبريل  17
المشاركة في تحديد األولويات للبرامج واألنشطة المتعلقة بشؤون المرأة  اه. وتشمل مهام2004تموز/يوليو  18

ت في وضع المرأة وفي وضع برنامج عمل اإلسكوا في مجال النهوض بشؤون المرأة وتمكينها؛ ورصد التطورا
ومتابعة المؤتمرات الدولية واإلقليمية، في الدول األعضاء في اإلسكوا؛  ذات الصلةوالمؤشرات واإلحصاءات 

 تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها. فيوتنسيق الجهود اإلقليمية 

تشرين  5و 4، في                                  وقد ع قدت الدورة الثامنة في بيروت ،كل سنتيناجتماعاتها مرة  وتعقد لجنة المرأة
 .2017األول/أكتوبر 

 المشاركة -2

يشارك في الدورة ممثلون وممثالت عن الحكومات واآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والوزارات 
                                                                                                  والمجالس والمنظمات الحكومية المعنية بالمرأة في الدول األعضاء في اإلسكوا. كما و جهت الدعوة إلى ممثلي 

ممثلون وإلى  ،العربية غير األعضاء في اإلسكوا لحضور االجتماعات بصفة مراقبوممثالت حكومات الدول 
وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين  وممثالت عن جامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية،

 المرأة، وبرامج األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
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 نعقاداالمكان وتاريخ ال -3

 26يومي  ،ان، المملكة األردنية الهاشمية      في عم  نسكييفندق كمب                                     ت عقد الدورة التاسعة للجنة المرأة في 
تشرين  26. ويبدأ تسجيل المشاركين في الساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27و

من صباح اليوم نفسه. وتنتهي االجتماعات في  العاشرة، وتبدأ الجلسة االفتتاحية في الساعة 2019الثاني/نوفمبر 
 .2019تشرين الثاني/نوفمبر  27من مساء يوم األربعاء،  الخامسةالساعة 

                 اللغة الم عت مدة -4

 .اللغتينإلى                                                 العربية واإلنكليزية، وت ؤم ن الترجمة الفورية من و تينباللغومناقشاتها تجري أعمال الدورة 

 تأشيرات الدخول -5

المملكة األردنية الدخول إلى  ةتأشير التقدم مباشرة بطلب الحصول علىيمكن للمشاركين والمشاركات 
                                                              . وي ستحسن إرفاق رسالة الدعوة الموجهة إليهم من اإلسكوا عند طلب من خالل سفارة المملكة في بلدهم الهاشمية

 .ةالتأشير

                اإلقامة والتنق ل -6

ان                      نسكي أو أحد فنادق عم يبحجز إقامتهم في فندق كمب والمشاركات سكوا أن يقوم المشاركوناإلتقترح 
التوصيل من وإلى المطار من ويرجى من المشاركين والمشاركات ترتيب خدمة  القريبة من مكان االجتماع.

 لتنسيق مباشرة مع إدارة الفندق.اخالل 

 التوقيت -7

 ساعتين.ب توقيت غرينتش ان   عم  تيتقدم توقي

 الطقس -8

 درجة مئوية. 20و 15من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خالل فترة انعقاد االجتماع بين 
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 العمالت وأسعار الصرف -9

الدينار األردني هو العملة الرسمية في المملكة األردنية الهاشمية. وسعر الصرف المعمول به في أسواق 
 كي.يلكل دوالر أمردينار  0.71األردن هو 

 المراسالت -10

 :لىإ                                               يرجى توجيه جميع المراسالت المتعل قة بهذه الدورة 

 السيدة كارال موسى
 مساعدة شؤون إدارية

 مركز المرأة 
 اإلسكوا

 978738-1-961+الهاتف: 
 981510-1-961+الفاكس: 
 moussa1@un.org لكتروني:البريد اإل
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