
 

 
 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا 
                                                                      (االسكوا)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الدول العربية

 
 

إعالن  في المنطقة العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ المجتمع المدنيتشاورية لمنظمات  ورشة عمل 
 ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما

 
 1024 أغسطس/آب21-21

 بيروت، بيت األمم المتحدة

 

 مذكرة توضيحية
 
 الخلفية -2

 
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وأعيد  خالل 2991عام الومنهاج عمل بيجين في مد إعالن عت  أ
منهاج ويشكل . 1000عام الفي لألمم المتحدة الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة  خاللتأكيده 

عمل المنهاج ويدعو   .لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ا  عالمي ا  عمل بيجين إطار
والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى  ،المجتمع الدوليو ،الحكومات

 ،، العنفلصحةالفقر، التعليم والتدريب، ا: اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجاالت االهتمام الحاسمة التالية 
للنهوض بالمرأة، حقوق اإلنسان، السلطة وصنع القرار، اآلليات المؤسسية مواقع اع المسلح، االقتصاد، نزال

 .والطفلة ،وسائل اإلعالم، والبيئة
 

في تنفيذ منهاج المرأة لدى األمم المتحدة بمراجعة التقدم المحرز وضع تقوم لجنة  ،ا النطاقذوفي ه
، 1001، 1000ثالثة إستعراضات في كل من األعوام  اجراء وقد تم حتى االن . عمل بيجين كل خمس سنوات

حدد تتمكين النساء والفتيات، وبااللتزام العالمي ز ة تعز  ينبثق عن كل عملية إستعراض وثيقة ختامي  و. 1020و
  .للسنوات الخمس المقبلةأولويات العمل 

 

مراجعة  (19)خالل دورتها التاسعة والخمسون  1021وسوف تجري لجنة وضع المرأة في عام 
لفت  ،وفي هذا اإلطار . من اعتماده يجين بعد عشرين عاما  تنفيذ منهاج عمل بللتقدم المحرز في  ا  استعراضو ك 

، (االسكوا)آسيا  جتماعية لغربيإلبما فيها اللجنة االقتصادية وا اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة
كل من الدول األعضاء في األمم  جرائهاإتقوم بالتي وطنية الستعراضات االقليمية تستند إلى إبإعداد تقارير 

من ضمن التقرير العالمي الذي سوف يقدمه أمين عام ه ذهالتقارير اإلقليمية كافة وسوف يتم إدراج . المتحدة
 .األمم المتحدة الى الجمعية العامة

 



 

 

-1 -
 

وثيق مع كل التعاون الشراكة والمركز المرأة في اإلسكوا بأعده برنامج عمل ضمن تأتي هذه الورشة و
جامعة الدول و ،مكتب اإلقليمي للدول العربيةال - هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةمن 

 تحضيرا  مجموعة من النشاطات تنفيذ  هذا البرنامج يتضمنحيث .  إدارة المرأة واألسرة والطفولة – العربية
وتتضمن . لمنطقة العربيةا في( 10+بيجين)جين بيتنفيذ منهاج عمل استعراض اإلقليمي حول تقرير إلعتماد ال
ورشة عمل لدعم إعداد اإلستعراضات الوطني ة للتقدم المحرز ( أ: )  إضافة الى ورشة العمل الحالية النشاطات

والتي نفذت في عمان، المملكة األردنية الهاشمية خالل  تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما   في
تنفيذ منهاج عمل بيجين في المنطقة  حولاالستعراض اإلقليمي  تقرير( ب)؛ 1024فبراير /شباط 12-12الفترة 
 وضع المرأة في دراسة معمقة حول( د)؛ جتماع فريق الخبراء لمراجعة واعتماد التقرير اإلقليميإ( ج)؛ العربية
ستنتاجات التقرير إ عرضمؤتمر إقليمي رفيع المستوى ل (ه)؛ و10+بية في إطار مراجعة بيجين ة العرالمنطق

 .  إعالن ومنهاج عمل بيجينبااللتزام على وإعادة تأكيد البلدان العربية  اإلقليمي
   

 والنتائج المتوقعة ورشة العملأهداف    -1
 

منهاج عمل بيجين في المنطقة عالن وإالتقدم الُمحرز في تنفيذ  مناقشةعرض وإلى  ورشة العملتهدف 

من خالل تسليط الضوء ، المجتمع المدنيمنظمات نظر  ةوجهمن وذلك  السنوات الخمس الماضية خاللة العربي  

 :على المواضيع التالية

 

نجازات تحقيق اإلومنهاج عمل بيجين، وفي عالن منظمات المجتمع المدني في تنفيذ إمساهمات :  أولا 

 ؛ذات الصلة
 

عالن ومنهاج عمل بيجين وانعكاساتها على ق والتحديات ذات األثر في تنفيذ إتحديد أبرز العوائ: ثانياا 

 ؛دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التقدم المنشود
 

عالن ومنهاج تنفيذ إالتي من شأنها التعجيل في تحديد األولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات : ثالثاا 

 .  عمل بيجين في المنطقة العربية

 

ة باإلضافة إلى تقارير التحضيرات القائمة لوضع التقارير الوطني   كما تهدف ورشة العمل الى مناقشة

الوطني  يينالمتابعة على المستو وآليات خطواتتحديد ، وفي حال وجودهالمنظمات المجتمع المدني الظل 

 هداف منهاج عمل بيجينالتعجيل في تحقيق أوالتوصيات التي من شأنها تنسيق الجهود  من أجلقليمي واإل

  . في المنطقة العربية

 

 جدول األعمال المؤقت   -1
 

http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/ 
 

 الوثائق   -4
 
ستعراض تنفيذ إعالن إبوتحميلها على الصفحة الخاصة  ورشة العمليمكن اإلطالع على وثائق  

 :على اإلنترنت(10+ين جبي) بعد عشرين عاما   ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية
http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/ 

 

http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/
http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/


 

-1 -
 

 ورشة العملالمشاركون في    -1
 
وعن المنظمات  ،البلدان العربية فيع المدني متممثلون عن منظمات المج ورشة العمليشارك في  

 .باإلضافة إلى خبراء إقليميين ،الدولي ة واإلقليمي ة المعني ة
مختصرة خالل ورشة العمل   ممثلو منظمات المجتمع المدني عروضاا وتطلب األمانة التنفيذية ان  يقدم  

 .ستناد الى األهداف الثالثة لورشة العمل المحددة أعالهباإل( كحد أقصى دقائق  20-2تتراوح ما بين لمدة )

 :على العنوان التاليشد جيهان را لى السيدةإرسال نسخة الكترونية عن العروض ويرجى إ

beijing20review@un.org 

 
 والتسجيل المكان والزمان   -6

 
يبدأ التسجيل  .1024أغسطس /آب 21-21 بيت األمم المتحدة في بيروت يوميفي  ورشة العملتعقد    

وسيزود . جتماعخارج قاعة اإل 1024 أغسطس/آب 21الواقع في الثالثاء في تمام التاسعة من صباح يوم 
برازها طيلة فترة ورشة ات المشاركة التي تتمنى اإلسكوا أن يتم إقبعد التسجيل ببطا والمشاركات المشاركين

. من ذات اليوم( :2:3)والنصف  لثامنةوسيتم افتتاح ورشة العمل في تمام الساعة ا .العمل  
 
 

 اللغات المعتمدة   -2
 
الفورية من اللغات العربية ويتم توفير الترجمة . ورشةاللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جلسات ال 

 .واإلنكليزية وإليها
 

 الجمهورية اللبنانيةتأشيرات الدخول إلى    -2
 
يرجى من المشاركين والمشاركات التحقق مع القنصلية اللبنانية في بلدانهم فيما يتعلق   

تقديم نسخة من دعوة  علما  بأنه من الممكن. بمتطلبات التأشيرة، وإتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول عليها
عن متطلبات تأشيرات  لمزيد من المعلومات. الجتماع من أجل تسهيل منح التأشيراتلمشاركة في ااإلسكوا ل
 http://www.general-العام اللبناني لألمنالتحقق من الموقع التالي  والمشاركات ، يمكن للمشاركينالدخول

security.gov.lb/English/Entrance%20Visas/Pages/default.aspx 
قد تعمل اإلسكوا على استصدار  وفي حال تعذر الحصول على التأشيرة، لعدم وجود سفارة في البلد مثال ،

 19 أقصاهافي مهلة لمعلومات التالية جواز السفر وباعن ملونة تأشيرة الدخول، على أن تتم موافاتها بصورة 

 .1024 يوليو/تموز
 
 سماإل -2
 المهنة/اللقب -1
 مكان وتاريخ الوالدة -1
 الجنسية -4
 العنوان الدائم -1
 رقم جواز السفر -6
 مكان وتاريخ اإلصدار -2
 (على أن يكون صالحاً لمدة ستة أشهر على األقل)تاريخ انتهاء الصالحية  -2

 

http://www.general-security.gov.lb/English/Entrance%20Visas/Pages/default.aspx
http://www.general-security.gov.lb/English/Entrance%20Visas/Pages/default.aspx
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 اإلقامة    -9
 
بحجز إقامتهم في أحد فنادق بيروت، حيث اتخذت  والمشاركات تقترح اإلسكوا أن يقوم المشاركون 

طالع على قائمة شاملة لمعظم يمكن اإل)ر اإلقامة بأسعار مخفضة لتوفي ةاألمانة التنفيذية الترتيبات الالزم
ويمكن   http://www.escwa.un.org/information :الفنادق في بيروت من خالل العنوان اإللكتروني التالي

للمشاركين االتصال بقسم الحجوزات في الفندق مباشرة للحجز حسب رغبتهم، واإلشارة إلى أنهم يشاركون في 
تسديد نفقات الفندق واإلقامة والنفقات  ينمشارككما ُيطلب من ال .للحصول على السعر المخفضإجتماع اإلسكوا 

 .األخرى مباشرة مع الفندق قبل المغادرة
قامة ف تغطي األسكوا مصاريف السفر واإلجراء في األمم المتحدة، سوالمرعية اإل وبحسب القوانين 

 .القادمين من خارج الجمهورية اللبنانية في ورشة العمل والمشاركات في بيروت للمشاركين
 
 boarding)سكوا تقديم بطاقة ركوب الطائرة األصلية على نفقة اإل والمشاركات من المشاركينويرجى  

pass ) على العنوان التاليشد جيهان را لى السيدةإوجواز السفر: beijing20review@un.org  عند التسجيل
والتي سيتم تسليمها اليهم في اليوم األول من ورشة العمل، حتى يتمكنوا من الحصول على المبالغ المقررة لهم 

  .في اليوم األخير لورشة العمل
 

 المراسالت  -20
 
 :على العنوان التاليشد جيهان را السيدة إلى ورشةة بهذه القع المراسالت المتعليرجى توجيه جمي 

beijing20review@un.org 
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