
 

 
 

 
 

قتصادية االمم المتحدة األلجنة 
 جتماعية لغربي آسياالوا

                                                                    

  
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الدول العربية

 
 

إعالن ومنهاج  حول التقدم المحرز في تنفيذإجتماع فريق الخبراء لمراجعة التقرير اإلقليمي 
 عمل بيجين بعد عشرين عاما

 
 2102 كتوبر أ/تشرين أول   23 - 22

 الجمهورية اللبنانية - بيروت،  بيت األمم المتحدة  
 

 
 مذكرة توضيحية

 
 

 الخلفية -1
 

خالل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وأعيد  0991عام المد إعالن ومنهاج عمل بيجين في عت  ا
ويشكل . 2111عام الفي لألمم المتحدة خالل الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عليه  تأكيدال

ويدعو الحكومات،   ،منهاج عمل بيجين إطاراً عالمياً لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات
والمجتمع الدولي، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى اتخاذ 

، لصحةالفقر، التعليم والتدريب، ا: التالية عشر  اإلثنىهتمام الحاسمة مجاالت اإل في  إجراءات استراتيجية
صنع القرار، اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، حقوق العنف، النزاع المسلح، االقتصاد، مواقع السلطة و

 .اإلنسان، وسائل اإلعالم، البيئة، والطفلة
 
المرأة لدى األمم المتحدة بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ منهاج وضع تقوم لجنة في هذا النطاق، و 

، 2111، 2111إستعراضات في األعوام  ةثالث جراء إتم حتى االن قد و. عمل بيجين كل خمس سنوات
لتزام العالمي بتمكين النساء والفتيات، وتحدد اإلز ة تعز  عن كل عملية إستعراض وثيقة ختامي   إنبثقو. 2101و

  .لتاليةأولويات العمل للسنوات الخمس ا
 

مراجعة  ،(19)خالل دورتها التاسعة والخمسون ، سوف تجري لجنة وضع المرأة، 2101في عام و
لفت  ،وفي هذا اإلطار.  من اعتماده تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً للتقدم المحرز في استعراضاً و ك 

، (سكوااإل)آسيا  جتماعية لغربيبما فيها اللجنة االقتصادية واإل اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة
كل من الدول األعضاء في األمم  تقوم بإجرائهاية التي ستعراضات الوطنقليمية تستند إلى اإلبإعداد تقارير إ

من ضمن التقرير العالمي الذي سوف يقدمه أمين عام هذه التقارير اإلقليمية كافة وسوف يتم إدراج . المتحدة
 .األمم المتحدة الى الجمعية العامة
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شراكة الاإلسكوا بأعده مركز المرأة في برنامج عمل ل إستكماال اهذ إجتماع فريق الخبراءأتي يو

المكتب اإلقليمي للدول  - هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةمن وثيق مع كل التعاون الو
نشاطات مجموعة من التنفيذ  والذي يتضمن  ،إدارة المرأة واألسرة والطفولة –وجامعة الدول العربية  ،العربية

في المنطقة ( 21+بيجين)إلعتماد التقرير اإلقليمي حول استعراض تنفيذ منهاج عمل بيجين  يةتحضيرال
لممثلي وممثالت ورشة عمل ( أ) : اضافة الى اجتماع فريق الخبراء الحالي النشاطات وتتضمن. العربية

تنفيذ إعالن  المحرز في حول التقدملدعم إعداد اإلستعراضات الوطني ة اآلليات الوطنية للمرأة في الدول العربية 
 22-22ذت في عمان، المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة والتي نف   ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً 

( ج)االستعراض اإلقليمي حول تنفيذ منهاج عمل بيجين في المنطقة العربية؛  تقرير( ب)؛ 2102فبراير /شباط
التي عقدت في بيروت و التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجينورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني حول 

دراسة معمقة حول وضع المرأة في المنطقة العربية في إطار ( د)؛ 2102أغسطس  /آب 02-02خالل الفترة 
/ كانون األول 2و0والمزمع عقده في القاهرة في مؤتمر إقليمي رفيع المستوى ( ه)و؛ 21+مراجعة بيجين 

وإعادة تأكيد البلدان والعتماده في صيغته النهائية،   ستنتاجات التقرير اإلقليميإعرض ل ،2102ديسمبر 
  ؛إعالن ومنهاج عمل بيجينبااللتزام على العربية 

 
  والنتائج المتوقعةإجتماع فريق الخبراء أهداف    -2

 
المملكةة اررنييةة الشاشةمية فةي  -عّمةا  فةي عقةت التةي  اإلقليميةة ورشةة العمة ل متابعة يأتي هذا اإلجتماع 

 إعةالن فةي تنفيةذ المحةرز للتقةدم الوطني ةةوالتي هتفت الى نعم إعتان اإلستعراضا  ، 2102فبراير/ششر شباط
ةة اإلستعراضةات الوطنيةة ومضةمونها عةرض و من خاللعاماً،  عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج مناقشةة هيكلي 

مناقشة مضمون وكذلك من خالل عرض و. للمذكرة التوجيهية التى تم إعدادها من قبل هيئات األمم المتحدة اً تبع
وقةد حضةر ورشةة .لتقارير الوطنية وكذلك المرفقةات المقتةرإ إدراجهةا فةى التقةاريرلاألبواب المختلفة المقترحة 

 .عربيا عشر بلدا 01 فيليات الوطنية للمرأة آلاو اإلدارات نالعمل عشرون ممثال وممثلة ع
  
نسخته األولية التقرير اإلقليمي الذي تم  تحضير عرض ومناقشة الى  إجتماع فريق الخبراءهدف ي

مة من الدول العربية،  باإلستناد الى المعلومات الواردة في َقد  التقرير يرصد  حيثالتقارير الوطنية الم 
م المحرز في دول المنطقة العربية اإلقليمي  في مجاالت اإلهتمام الحاسمة اإلثنى عشر لمنهاج عمل التقد 

 . بعد مرور عشرين عاما على اعتماده بيجين
كل وسوف تخصص جلسات العمل لعرض األبواب المختلفة للتقرير اإلقليمي في نسخته األولية، ويتبع 

المتوقع أن يخلص حيث من كات بهدف اثراء التقرير اإلقليمي، من المشاركين والمشار ونقاشمداخالت  جلسة
ما ينتج من مناقشات ومداوالت لفريق  وعلىاإلقليمي الخبراء الى التأكيد على مضمون التقرير  فريق اجتماع
في المعتلّة الى اإلجتماع رفيع المستوى المزمع عقته  يسختهفي  التقرير اإلقليمي ، على أ  يتم تقتيم الخبراء

 .من قب  التول المشاركة من أج  اعتمانه في صيغته النشائية،  2102نيسمبر /كايو  ارول  2و0في  القاهرة

 

 لمحة عامة حول هيكلية ومضمون التقرير اإلقليمي -3
 

المقترحة إلعداد التقارير الوطنية التقرير اإلقليمي الخطوط العريضة للهيكلية العامة إعداد يت بع 
التفاوت بين التقارير األخذ بعين اإلعتبار علما بأنه تم  أثناء صياغة التقرير ، المذكرة التوجيهية ضمن

  .بالهيكلية المقترحةالوطنية لناحية التزامها 
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 اإلنجازات التي تحققتاألول  الباب حيث يستعرضأساسية،  أبوابمن أربعة  اإلقليمييتألف التقريرو 
 ويستعرض الباب  .0991منذ عام  الدول العربية في تنفيذ منهاج عمل بيجين واجهتوالتحديات العامة التي 

وأهدافها اإلستراتيجية على  عشر ىاإلثنالحاسمة االهتمام التقدم المحرز في كل مجال من مجاالت  الثاني 
 ويرك ز الباب .2119، وذلك منذ عام  مستوى التشريعات والسياسات ، والنتائج المتحققة، والتحديات الرئيسية

ووضع المؤشرات التي تساهم في  البيانات واإلحصاءاتجمع على مستوى  المبذولةالثالث على رصد الجهود 
ويتضمن الباب الرابع أولويات  .رصد التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحديد الثغرات في هذا المجال

ي من شأنها التعجيل التفي تقاريرها الوطنية العمل الرئيسية للسنوات الخمس المقبلة كما حددتها الدول العربية 
ضافة الى إالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة العربية،  تحقيق، وفي تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

  . في هذا المجالأبرز التوصيات  استخالص
 
   

 جدول األعمال المؤقت  -4
 

  :يمن خالل الرابط التالإجتماع فريق الخبراء أعمال يمكن اإلطالع على جدول 
http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/event3.asp 

 
 

 الوثائق   -5
 
ستعراض تنفيذ إعالن إبلصفحة الخاصة من اوتحميلها  إجتماع فريق الخبراءيمكن اإلطالع على وثائق  

  :الموقع اإللكتروني التالي من (21+ين جبي) بعد عشرين عاماً  العربيةومنهاج عمل بيجين في المنطقة 
http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/event3.asp 

 
وذلك  التقرير اإلقليمي األوليبنسخة من  ممن أكدوا الحضور  سوف يتم تزويد المشاركين والمشاركاتو

 .قبل موعد انعقاد اإلجتماع
 

 ورشة العملفي  ةالمشارك   -6
 

الوطنية ليات آلاو لإلدارات الرسميةممثلون وممثالت إجتماع فريق الخبراء يشارك في  
 ثراءإ من المتوقع أن يساهموا فيحيث  باالضافة الى خبراء وخبيرات إقليميين، ،في الدول العربية للمرأة

 .  خالل جلسات عمل اإلجتماع عرضتس التيالتقرير اإلقليمي  ات حول محاورمناقشال
 

 
 والتسجيل المكان والزمان -7

 
أكتوبر  /تشرين أول   23 - 22في بيت األمم المتحدة في بيروت يومي إجتماع فريق الخبراء عقد ي 

 في مدخل  2102 أكتوبر / تشرين أول  22 األربعاءمن صباإ يوم   2:31يبدأ التسجيل في تمام و،  2102
قبل موعد اإلجتماع من  وتطلب االسكوا من المشاركين والمشاركات إرسال صورة شخصية. جتماعقاعة اإل

برازها طيلة فترة أن يتم إ وتأمل ،تسجيلالبعد  المشاركة التي يتم تسليمها لهمبطاقات اجل تسهيل إعداد 
 . اليوم ذاتمن  9:11في تمام الساعة فريق الخبراء  اتإجتماعافتتاإ  وسيتم .اإلجتماع

 
 

http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/event3.asp
http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/event3.asp
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 اللغات المعتمدة   -8

 
 اللغات العربية ، ويتم توفير ترجمة فورية من اإلجتماعاللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جلسات  
  .وإليها اإلنجليزية والفرنسيةو
 
 

 الجمهورية اللبنانيةتأشيرات الدخول إلى    -9
 
ما يتعلق بمتطلبات القنصلية اللبنانية في بلدانهم بيرجى من المشاركين والمشاركات التحقق مع   

 . الترتيبات الالزمة للحصول عليهاومتابعة وإتخاذ  الحصول على تأشيرة دخولهم للجمهورية اللبنانية،
ة الى مستندات أخرى إضافعلماً بأنه من الممكن تقديم نسخة من دعوة اإلسكوا للمشاركة في االجتماع  

تأشيرات المستندات المطلوبة للمزيد من المعلومات عن و. حصولهم على تأشيرة الدخولمن أجل تسهيل 
     :الدخول، يمكن للمشاركين والمشاركات التحقق من الموقع التالي لألمن العام اللبناني

 security.gov.lb/English/Entrance%20Visas/Pages/default.aspx-http://www.general 
 

قد تعمل ، المعني بلدالقنصلية لبنانية في / وفي حال تعذر الحصول على التأشيرة، لعدم وجود سفارة  
لمعلومات اإلسكوا على استصدار تأشيرة الدخول، على أن تتم موافاتها بصورة ملونة عن جواز السفر وبا

 :2102سبتمبر / أيلول  22 التالية في مهلة أقصاها
 
 اإلسم -0
 المهنة/اللقب -2
 مكان وتاريخ الوالدة -3
 الجنسية -2
 العنوان الدائم -1
 رقم جواز السفر -6
 وتاريخ اإلصدارمكان  -2
 (على أن يكون صالحاً لمدة ستة أشهر على األقل)جواز السفر صالحية تاريخ انتهاء  -2
 
 

 السفرترتيبات  -10
 

يرجى  .للمشاركين وللمشاركات نفقات السفرحجوزات الطيران ولإلسكوا األمانة التنفيذية  تتحملس 
إلى  ة/لعنوان الشخصي للمشاركبالبريد اإللكتروني مع ا نسخة ملونة من جواز السفرصورة شمسية وإرسال 
 02 في مدة أقصاها  beijing20review@un.org: التالي على البريد اإللكترونية غيا بكارالسيد
وستعمل . في الوقت المالئم وغيرها من اإلجراءات اإلدارية تذاكر السفرإصدار  ليتم 2102 سبتمبر/أيلول

الرجاء عدم شراء التذاكر  .جميع المشاركين والمشاركاتاإلسكوا على إرسال تذاكر السفر اإللكترونية  ل
 .دفع بدل عن التذاكر يمكن لإلسكواحيث انه ال  الخاصة

 

 

http://www.general-security.gov.lb/English/Entrance%20Visas/Pages/default.aspx
mailto:beijing20review@un.org
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 التنقل من وإلى المطار -11
 

 01-01ويبعد حوالي  ،الوحيد في لبنانإن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هو المطار الدولي  
ويتعين على المشاركين والمشاركات إتخاذ الترتيبات الخاصة بهم للتنقل من وإلى . دقيقة عن وسط بيروت   

 .المطار
 

 اإلقامة -12
 

(. القائمة مرفقة) خفضة لألنشطة المتعلقة باإلسكواائمة بالفنادق التي تقدم أسعار متقترإ اإلسكوا ق
للمشاركين والمشاركات االتصال بقسم الحجوزات في الفندق مباشرة للحجز حسب رغبتهم، واإلشارة ويمكن 

 .إلى أنهم يشاركون في اجتماع اإلسكوا للحصول على السعر المخفض
مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامة والنفقات األخرى مباشرة مع /وعلى كل مشارك
 .درةالفندق قبل المغا

 

 بدل اإلقامة اليومي -13
 

مشاركة /لكل مشارك بدل يوميبتقديم ( اإلسكوا)ستقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
اإلقامة والنثريات باإلضافة  تغطيةخالل فترة انعقاد الدورة ، تماشيا مع أنظمة األمم المتحدة المرعية اإلجراء،ل

 ولتتمكن اإلسكوا من دفع البدل اليومي والنفقات األخرى. إلى مبلغ مالي لتغطية تكاليف التنقل من وإلى المطار
وانسجاماً مع إجراءات اإلدارة المتبعة ، (2102أكتوبر / تشرين األول 23الخميس ثاني يوم االجتماع أي )

 :ما يلي في اليوم األول من االجتماع تقديميرجى 
 جواز السفر؛ 
  بطاقة ركوب الطائرة األصلية(Boarding Pass). 

 
 

 :معلومات سياحية وعامة-14
 

 ؛2+ هي  بتوقيت جرينتش 2102أكتوبر / تشرين األولمنطقة بيروت الزمنية في : المحلي التوقيت 
 فولت؛ 221التيار الكهربائي هو : الكهرباء 
 0بحيث يعادل . يتم قبول كل من الدوالر األمريكي والليرة اللبنانية في كل مكان في لبنان: العملة 

 ليرة لبنانية؛ 0111دوالر أميريكي ما يقارب 
 درجة  22 – 21بين  2102أكتوبر / تشرين األولمعتدل درجات الحرارة تتراوإ في شهر : الطقس

 مئوية؛
 عن المناطق السياحية في بيروت ولبنان إن المواقع التالية فيها معلومات: السياحة: 

www.destinationlebanon.gov.lb/ 
www.lebanontourguide.com/ 

 
 
 

http://www.destinationlebanon.gov.lb/
http://www.lebanontourguide.com/
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 المراسالت-15
 
 :على العنوان التالي ارالسيدة غيا بك   إلى فريق الخبراءبإجتماع ة ع المراسالت المتعلقيرجى توجيه جمي 

beijing20review@un.org .961-1-978645أو  961+-1-879753: رقم الهاتف :لإلتصال ،
 .981510-1-961+: ورقم الفاكس

   
 
  
 
 
 

---------- 
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