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أهداف الجلسة

لوطنية لمشاركين والمشاركات على اطالع على الخطوات المتبعة لتقديم االستعراضات اا

المتحدة وهيئة األمم( االسكوا)إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

. للمرأة
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الجدول الزمني المقترح للمراجعات الشاملة

المذكرة إصدار هيئة األمم المتحدة للمرأة ولجان األمم المتحدة اإلقليمية لهذه :2018في سبتمبر عام ▪
التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني

ا من سبتمبر إلى ديسمبر عام ▪ بدء عملية التخطيط داخل الحكومة، بما في ذلك إنشاء لجان :2018اعتبار 

ومجموعات عمل، والتواصل األولي مع الجهات المعنية؛ وعملية التخطيط التي بدأتها الجهات المعنية

ا من يناير إلى مايو عام ▪ بعد اإلطالق الرسمي لعملية المراجعة الوطنية الشاملة من قِبل :2019اعتبار 

الحكومة، تتم المشاورات وأنشطة الجهات المعنية بالتوازي مع إعداد التقرير الوطني/رئيس الدولة

متحدة تقديم تقرير وطني إلى لجنة األمم المتحدة اإلقليمية المعنية وهيئة األمم ال:2019مايو عام 1في ▪

للمرأة

ا من أبريل إلى سبتمبر عام ▪ مع تقوم لجان األمم المتحدة اإلقليمية بتنظيم مشاورات إقليمية: 2019اعتبار 

الجهات المعنية المتنوعة

ا من مايو إلى أكتوبر عام ▪ عرض واضح للتقرير الوطني على المستوى القطري، يليه :2019اعتبار 

يها وتقديمها إلى االنتهاء من جميع التقارير الوطنية التي تم الشروع ف: أيًضا، حسب االقتضاء. )أنشطة التنفيذ

(اللجان اإلقليمية وهيئة األمم المتحدة للمرأة

ا من أكتوبر▪ االجتماعات الحكومية الدولية اإلقليمية  : 2020فبراير عام /2019نوفمبر عام /اعتبار 

للجنة وضع المرأةوالستونالدورة الرابعة :2020في مارس ▪

، بمشاركة رئيس 25+االجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن بيجين :2020في سبتمبر ▪

الحكومة  /الدولة
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ارسال التقارير

يًا ، تُدعى الحكومات إلى إرسال تقاريرها الوطنية، إلكترون2019مايو عام 1حلول ب

يمية وبصورة مطبوعة، بإحدى اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة، إلى لجانها اإلقل

:المعنية وإلى هيئة األمم المتحدة للمرأة، على العناوين التالية

هيئة األمم المتحدة للمرأة

قسم الدعم الحكومي الدولي

43-18، غرفة 42شرق شارع 220

10017نيويورك، نيويورك 

براوتيجامالسيدة كريستين : جهة االتصال

مديرة قسم الدعم الحكومي الدولي

Beijing25nationalreviews@unwomen.org:البريد اإللكتروني
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العوضيمهريناز/ السيدة: جهة االتصال

مديرة مركز المرأة بلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 
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