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 ومنهاج تنفيذ إعالن في المحرز للتقدم الوطنّية االستعراضات لدعم إعداد عمل ورشة

 ،المملكة األردنية الهاشمية  - عاما   عشرين بعد بيجين عمل

 

 7102شباط /فبراير  72-72

 

 

 المملكة األردنية الهاشمية، عمان –فندق هوليداى إن 

 

 

 مذكرة توضيحية
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 خلفية عامة  -0
 
ستجري لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة استعراضا وتقييما لتنفيذ  5102فى عام                

( 0992بيجين، )اعتمدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة اللذين  إعالن ومنهاج عمل بيجين
 (.5111)ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 

 
وقد أهاب المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، بجميع الدول أن ُتجري   

عمليات استعراض وطني شامل لما تم إحرازه من تقدم وما ووجه من تحديات في تنفيذ إعالن ومنهاج 
  .1دورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامةعمل بيجين ونتائج ال

  
تنفيذ  فيمراجعة التقدم المحرز تقوم منظمات األمم المتحدة حالياً بدعم عملية وبناء عليه،   

إعالن ومنهاج عمل بيجين تحضيراً للدورة التاسعة والخمسين للجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة 
وفي هذا اإلطار ُكلفت  .بمناسبة مرورعشرين عاماً على مؤتمر بيجين 5102التي ستعقد في عام 

اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة بما فيها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
اضات على نتائج االستعر معتمدةبتوجيه من األمين العام لألمم المتحدة، بإعداد تقارير اقليمية ( االسكوا)

علماً بأن التقارير االقليمية . 5102مايو / في شهر آيارالتى من المفترض تقديمها إلى اإلسكوا الوطنية 
عشرين  بعددراجها في تقرير األمين العام الشامل عن التقدم الُمحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين سيتم إ

  .عاماً على الصعيد الدولي
 

 لمراجعةوفي إطار التحضير  ،المرأة فى اإلسكوا وضمن إطار برنامج عمل إدارة مركز 
وبهدف تسهيل إعداد االستعراضات الوطنية في المنطقة العربّية، سيتم تنفيذ  بعد عشرين عاماً،بيجين 

جامعة الدول العربية ومع هيئة األمم مع  بالشراكةوذلك  5102مجموعة من النشاطات خالل عام 
 .المكتب االقليمي للدول العربية - ين المرأةالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمك

 
ممثالت اآلليات / ممثليستتم بالتنسيق والتعاون مع النشاطات ومن الجدير بالذكر، أن هذه   

، وكذلك مع االستعراضات الوطنية واالقليمية لدعم إعدادوذلك الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة 
في هذا المجال، كما ستتضمن هذه النشاطات  خبراءالو ات/خصائيينألات المجتمع المدني وا/ممثلي

وتحديد التقدم المحرز في المنطقة العربّية في تنفيذ اعالن ومنهاج عمل ، نتائج التقرير االقليميمناقشة ل
 . بعد عشرين عاماً بيجين 

 
 

 أهداف ورشة العمل -7
 
عدادها إتعراضات الوطنية ومضمونها ومسار إلى مناقشة هيكلّية االس تهدف ورشة العمل 

أكتوبر /تم إرسالها إلى جميع البلدان العربية فى شهر تشرين األولتبعاً للمذكرة التوضيحية التى 
 .  ت فى هذه الورشة سيقومون بمتابعة إتمام التقرير الوطني لبلدانهما/، علماً بأن المشاركين5102
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 ،E/RES/2013/18 فى الوثيقة رقم يرجى مراجعة نص القرار  
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 األسلوب المتبع فى ورشة العمل -3
 
بشكل ورشة العمل وتعتمد . ات/بين المشاركين العامة تتبع ورشة العمل أسلوب المشاركة والمناقشة 

في بلدانهم في تنفيذ تقدم المحرز لبعملية التحضيرات الوطنية المتعلقة با ات/ر على إلمام المشاركينكبي
الخبرات المختلفة  ات/المشاركينع أن يتبادل ومن المتوق. بعد عشرين عاماً اعالن ومنهاج عمل بيجين 

 . لها فى كل بلدمما يسهل عملية استكماومسار إعدادها حتى األن التقارير الوطنية هذه المتعلقة بإعداد 
 
 

 و المشاركات المشاركون   -2
 
جميع  منوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة يشارك في ورشة العمل ممثلون وممثالت عن اآلليات ال 

 . البلدان العربية
 
 

 المكان والزمان   -5
 
 52-52فى الفترة ما بين  المملكة األردنية الهاشمية -عّمان - الهوليدي إن فندقتعقد الورشة  في  

   .5102شباط  /فبراير
 
 

 اللغات المستخدمة   -6
 
 .اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في العروض والنقاش خالل الورشة 
 
 

 الدخول إلى المملكة األردنية الهاشميةتأشيرات    -2
 
فى  ت/قع على عاتق المشاركينأن الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة األردنية الهاشمية ت 

 . ورشة العمل
 
 

   اإلقامة  -2
 

عمان خالل  بحسب قوانين األمم المتحدة، سوف تغطي اإلسكوا مصاريف السفر وبدل اإلقامة في ( أ)
  . ورشة العملأيام 
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 ( مكان عقد ورشة العمل)فى اإلقامة بفندق الهوليدي إن  ت الراغبين/يرجى من المشاركين ( ب)
ن /، مع توضيح أنهمن/العناوين التالية لحجز إقامتهم مع إدارة الفندق على ةالتواصل مباشرا

 :خفضةا من أجل الحصول على التعرفة المات في ورشة اإلسكو/مشاركون
 

 فندق الهوليدي إن  
 بالقرب من دوار الواحة –عمان  :الفندقعنوان  
 5528822 (6) 962: هاتف الفندق 
 5521542 (6) 962: فاكس  

 Tamer.allawi@ihg.comالسيد تامر عالوي : مدير المبيعات : نقطة االتصال 
 

مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامة والنفقات األخرى مباشرة /على كل مشارك  ( ج)
 .الفندق قبل المغادرةمع 

 
 المراسالت .9

 
 :ىبهذه الورشة إليرجى توجيه جميع المراسالت واالستفسارات المتعلقة  
  

 ايمان بكار   السيدة 
 اإلسكوا –إدارة المرأة  - داريةاإلمساعدة ال 

 960-0-922205: هاتف 
 960-0-920201: فاكس 
  bakkari@un.org: بريد إلكتروني 

 

 

 

 


