ورقة معلومات
الموضوع :إجتماع تحضيري للدول العربية قبيل إنعقاد الدورة الستين للجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
 -1معلومات أساسية
إن لجنة وضع المرأة هي لجنة تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة تأسست عام  ،1491وتعتبر
الهيئة األساسية الرئيسية المعنية ببلورة التوجّ هات العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
تهدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي
واالقتصادي والمدني واالجتماعي والتعليمي .وفي كل عام يجتمع ممثلي الدول األعضاء في المقر الرئيسي لألمم المتحدة
في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية وسياسات
ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع انحاء العالم.
 -2أهداف االجتماع
يهدف هذا االجتماع التحضيري إلى توحيد رؤى الدول العربية فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمضي
قدما في تحديد آليات تنفيذ محددة ،بما يضمن صوت عربي موحد أثناء اجتماع الدورة الستين للجنة األمم المتحدة المعنية
بوضع المرأة ،والتي ستر ّكز على موضوع " تمكين المرأة وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة".
ويندرج هذا في سياق الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول العربية مؤ ّخرا في مراجعة وتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ إعالن
ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما ،فضال عن جهود الدول الحالية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام  ٠٢٠٢الصادرة عن
الدورة السبعين للجمعية العامة (.(A/RES/70/1
 -3حلقات النقاش
تتمحور حلقات العمل والنقاش في اليوم األول من االجتماع التحضيرى حول المواضيع ذات األولوية وتشمل التنمية
المستدامة والمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية ،كما تتطرّق إلى نتائج واستنتاجات االجتماع التحضيري المماثل الذي
عُقد على صعيد منظمات المجتمع المدني ،إضافة إلى مناقشة كيفية تعزيز تنفيذ أجندة عام  2232للتنمية المستدامة فى
المنطقة العربية  .وأخيرا ،يناقش المجتمعون كيفية تأمين الموازنة الالزمة لضمان المساواة بين الجنسين .أما في اليوم الثاني،
فسوف يتمحور النقاش حول نتائج عمل المجموعات مع عرض للدروس المستفادة من عمل لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع
المرأة وكيفية المضي قدما نحو نتائج أفضل ،بحيث يخلص اإلجتماع إلى مسودة إعالن عربي للدورة الستين للجنة األمم
المتحدة المعنية بوضع المرأة.
 -9جدول األعمال
مرفق جدول أعمال الدورة.

 -5المشاركون والمشاركات
ي شارك في الدورة ممثلون عن الحكومات واآلليات الوطنية والوزارات والمجالس واللجان المعنية بالمرأة في البلدان
األعضاء في اإلسكوا.

 -1المكان والزمان والتسجيل
ستعقد الدورة في بيت األمم المتحدة في بيروت ،يومي  2و 3آذار/مارس  ،2211حيث يبدأ التسجيل عند الساعة
التاسعة من صباح يوم الخميس  2آذار/مارس .2211
 -7تأشيرات الدخول
يرجى من المشاركين والمشاركات التحقق مع السفارة/القنصلية اللبنانية في بلدهم فيما يتعلق بمتطلبات التأشيرة،
وإتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول عليها .علما بأنه من الممكن تقديم نسخة من دعوة اإلسكوا للمشاركة في االجتماع من أجل
تسهيل منح التأشيرات.
 -8السفر
إن هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سوف تتك ّفل بتغطية كامل مصاريف السفر واإلقامة
لشخص واحد ،حسب اإلجراءات المعمول بها في األمم المتحدة.
 -4التنقل من وإلى المطار
يتعين على المشاركين والمشاركات إتخاذ الترتيبات الخاصة بهم للتنقل من وإلى مطار بيروت الدولي.
 -12اإلقامة
تجدون مرفقا قائمة مقترحة بالفنادق القريبة من مكان انعقاد االجتماع والتي تقدم أسعار مخفضة لألنشطة المتعلقة
باإلسكوا .ويمكن للمشاركين والمشاركات االتصال بقسم الحجوزات في الفندق مباشرة للحجز حسب رغبتهم ،واإلشارة إلى
أنهم يشاركون في اجتماع اإلسكوا للحصول على السعر المخفض.
وعلى كل مشارك/مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامة والنفقات األخرى مباشرة مع الفندق قبل المغادرة.
 -11المراسالت:
للمعلومات حول الترتيبات اللوجستية ،الرجاء االتصال بالسيدة غيا ب ّكار على رقم هاتف،+411-1-478753:
وفاكس ،+411-1-481512:وبريد إلكترونيbaccar@un.org :

