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  اـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  لجنة المرأة
  الخامسةالدورة 
  2011ديسمبر /كانون األول 21- 19 ،بيروت

  
  

  وضيحيةمذكرة ت
  

  مقدمة  -1
  

في بيت  الخامسةدورتها ) اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  لجنةفي التعقد لجنة المرأة   
  :وتهدف الدورة إلى  .2011ديسمبر /كانون األول 21إلى  19 من الفترة في ،األمم المتحدة في بيروت

  
في دورتها  توصيات لجنة المرأةل تنفيذاً العربيةالبلدان  اإلجراءات التي اتخذتهااستعراض   )أ(  
  ؛2009أكتوبر /في بيروت في تشرين األول عقدتالتي  الرابعة

  
لمرأة منذ انعقاد ااستعراض تقرير األمانة التنفيذية حول التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة مركز   )ب(  

  ؛للجنة المرأة الدورة الرابعة
  

في مجال النهوض  2013- 2012ج العمل لفترة السنتين استعراض اإلطار اإلستراتيجي وبرنام  )ج(  
  .بالمرأة

  
 المرأة للجنة الخامسة الدورة تركز المنطقة، تشهدها جذرية تغيرات من حالياً يجري ما ضوء وفي  
قضايا النوع االجتماعي في سياسات وبرامج وأنشطة  مثل دمج كبرى أهمية ذات مواضيع على أيضاً

في ) سيداو(التمييز ضد المرأة  أشكالم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع المؤسسات العامة؛ والتقد
السياسية ومشاركة المرأة في القيادة  والمبادرات الخالقة في مكافحة العنف ضد المرأة؛ البلدان العربية؛

  .وصنع القرار؛ وتفعيل دور اإلعالم في تمكين المرأة في العالم العربي
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  المؤرخ ) 22- د( 240 اإلسكوا قرار بموجبأنشئت لجنة المرأة إلى أن تجدر اإلشارة   
 2003/9والذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره  2003أبريل /نيسان 17

، وذلك بهدف متابعة المؤتمرات العالمية واإلقليمية المتعلقة بالمرأة ومشاركة 2004يوليو /تموز 18المؤرخ 
لدان األعضاء فيها، وتنسيق الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء والمنظمات اإلقليمية على صعيد تنفيذ الب

  بيروت، وقد عقدت لجنة المرأة دورتها األولى التأسيسية في   .القرارات والتوصيات الصادرة عنها
دورتها الثالثة في ، و2004 يوليو/في تموزفي بيروت، ودورتها الثانية  ،2003 ديسمبر/كانون األولفي 

ودورتها الرابعة  2007 مارس/آذارفي  ،في أبو ظبيلإلمارات العربية المتحدة مركز االتحاد النسائي العام 
أمانة لجنة المرأة بمركز  مهامت وقد أنيط  .2009 أكتوبر/بيروت، في تشرين األول ،البريستول دقفي فن

  .المرأة في اإلسكوا
  

  دول األعمالج  -2
  

 الوثيقةووالشروح جدول األعمال المؤقت  E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/L.1ضمن الوثيقة تت  
E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/L.2  الخامسة للجنة المرأة لدورةلالمقترح األعمال تنظيم.  

  
  وثائقال  -3

  
: الصفحة الخاصة على موقع اإلسكوا على اإلنترنت علىوثائق الدورة على  اإلطالعمكن ي  

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsar.asp?referenceNum=1672A  ويرجى من أعضاء
السيد نبيل أبو أو  فاطمة سبيتي قاسم السيدةمنسقة الدورة  إبالغومطبوعات وثائق توزيع الوفود الراغبين في 

على أن يتم  ؛اإلسكوا اسكريتاريقبل تسليمها إلى  ،)النوع االجتماعي( ول أول شؤون اجتماعيةؤضرغم، مس
  .نسخة لضمان توزيعها على جميع الوفود 100توفير ما ال يقل عن 

  
  ن في الدورةالمشاركو  -4

  
المعنية زارات والمجالس واللجان الووات الوطنية ليآلاالحكومات وممثلون عن  الدورةيشارك في   
كما   .العربية البلدانفي البلدان األعضاء في اإلسكوا وغيرها من الحكومية األخرى المنظمات وبالمرأة 
معتمدة لدى المجلس الدولية الوقليمية الوطنية واإلحكومية ال غيرمنظمات البصفة مراقب ممثلون عن يشارك 

حكومية أخرى وشبكات وطنية وإقليمية ومراكز غير ومنظمات  م المتحدةالتابع لألم جتماعيالقتصادي واالا
الوطنية واإلقليمية الثنائية والمتعددة األطراف للدعم بعض الجهات المانحة واألبحاث الناشطة في هذا المجال 

مجموعة من ن عن البرامج والوكاالت المتخصصة اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة، وممثلي باإلضافة إلى
  .ستشاريين واألكاديميينإلالخبراء وا

  
على المستوى الوزاري وأن تشكل  العربية بلدانوتأمل األمانة التنفيذية لإلسكوا أن تكون مشاركة ال  

  .للجنة المرأة الدورة الخامسة والقضايا والمواضيع التي تطرحها المحاوروفودها من متخصصين في 
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  االفتتاح الرسمي  -5

  
في  2011ديسمبر /كانون األول 19ثنين العاشرة من صباح يوم اإلالدورة في الساعة  أعمال تحتفت  

  .الخامسة للجنة المرأة الدورة أعضاء مكتبيجري بعد ذلك انتخاب  أن، على احتفال رسمي
  

  التسجيل  -6
  

  .2011بر ديسم/كانون األول 19اإلثنين لساعة التاسعة من صباح يوم الدورة في ليبدأ التسجيل   
كما  . في مركز االجتماعاتتواجدهم يطلب إليهم إبرازها طوال  تعرف عنهمببطاقات  المشاركونويزود 

  .الدورة امن قبل سكريتاري المشاركين قائمة إعدادنية من أجل هيقدم المشاركون بطاقاتهم الم
  

  اللغات المستخدمة  -7
  

استخدام اإلنكليزية في عرض بعض  ويمكن، هاومناقشات الدورةجلسات العربية في  غةتستخدم الل  
  .إليهمالفرنسية وة واإلنكليزيو العربية اللغاتمن يتم توفير الترجمة الفورية و . األوراق عند الحاجة

  
  المركز اإلعالمي  -8

  
  .وتغطيتهم لوقائع فعالياتها الصحافيين عملتوفر الدورة مركزاً إعالمياً لتسهيل   

  
  لبنانلى تأشيرات الدخول إ  -9

  
وفي .  يحصل كل من المشاركين على تأشيرة الدخول إلى لبنان من السفارة اللبنانية المعتمدة في بلده  

حال تعذر الحصول على التأشيرة، لعدم وجود سفارة في البلد مثالً، قد تعمل اإلسكوا على استصدار تأشيرة 
عن جواز واضحة بصورة ريد اإللكتروني أو البطريق الفاكس عن  اإلسكواالدخول، على أن تتم موافاة 

  :2011 ديسمبر/كانون األول 12وبالمعلومات التالية في مهلة أقصاها السفر 
  

  سماإل  -1  
  المهنة/اللقب  -2  
  مكان وتاريخ الوالدة  -3  
  الجنسية  -4  
  العنوان الدائم  -5  
  رقم جواز السفر  -6  
  مكان وتاريخ اإلصدار  -7  
  )على أن يكون صالحاً لمدة ستة أشهر على األقل(تاريخ انتهاء الصالحية   -8  
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  اإلقامة والتنقل  - 10
  

يقوم المشاركون بحجز إقامتهم في أحد فنادق بيروت، حيث اتخذت األمانة التنفيذية الترتيبات الالزمة   
لعنوان يمكن االطالع على قائمة شاملة لمعظم الفنادق في بيروت من خالل ا(لتوفير اإلقامة بأسعار مخفضة 

.  )http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsar.asp?referenceNum=1672A: اإللكتروني التالي
م، واإلشارة إلى أنهم ز حسب رغبتهجويمكن للمشاركين االتصال بقسم الحجوزات في الفندق مباشرة للح

كما يطلب من .  يشاركون في الدورة الخامسة للجنة المرأة في اإلسكوا للحصول على السعر المخفض
  .المشاركين تسديد نفقات الفندق واإلقامة والنفقات األخرى مباشرة مع الفندق قبل المغادرة

  
  المراسالت  - 11

  
عن طريق البريد  مركز المرأة في اإلسكوا لقة بهذه الدورة إلىيرجى توجيه جميع المراسالت المتع  

  :اإللكتروني
  

  فاطمة سبيتي قاسم السيدة  
  الدورة الخامسة للجنة المرأةمنسقة   
  kassem@un.org-tima.sbaityfa :بريد إلكتروني  

  
  السيد نبيل أبو ضرغم  
  ل شؤون اجتماعيةمسؤول أو  
 dargham@un.org: بريد إلكتروني  

  
  السيدة صديقة حسان  
  مساعدة إدارية  
   hassan10@un.org:بريد إلكتروني  

  
  
  
  

  السيدة إيمان بكار

  مساعدة إدارية
 bakkari@un.org: بريد إلكتروني

  
  السيدة كارال موسى

  باحثمساعدة 
  ssa1@un.orgmou: بريد إلكتروني

  
  :التاليالبريدي على العنوان الفاكس أو عن طريق أو 
  

  مركز المرأة في اإلسكوا
  11- 8575 :.ب .ص

  بيروت، الجمهورية اللبنانية
  961-1- 978812: هاتف
  961-1- 981510: فاكس

  
  

 -----  


