
 

             

   

 ورشة عمل تشاورية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية
 حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  
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 مذكرة توضيحية

 
 

 1- الخلفية
 

ة لعملية مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين نيّة واالقليميّ في إطار التحضيرات الوط
المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة طلب في قراره رقم  يعملبعد خمسة وعشرون عاماً، 

E/RES/2018/8 تحديات ولل محرزمن جميع الدول إجراء عمليات استعراض شاملة على الصعيد الوطني للتقدم ال
يذ إعالن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. تواجه الدول في تنف التي

كما طلب المجلس من اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة إجراء استعراضات إقليمية، إلدراج نتائجها 
اماً والذي ستقّدمه لجنة وضع ن بعد خمسة وعشرون عاج عمل بيجيومنهالن ضمن االستعراض الدولي لتنفيذ إع

 .2020المرأة في دورتها الرابعة والستين في عام 
 

بالشراكة مع االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )اإلسكوا(،  لجنة األمم المتحدةوبناًء عليه، سوف تواكب 
جامعة الدول و)هيئة األمم المتحدة للمرأة( مرأة ال سين وتمكينالجن ة بينللمساوا المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة

االستعراضات الوطنية للدول العربية، لتبني عليها التقرير اإلقليمي الموحد للمنطقة  ،يةومنظمة المرأة العرب العربية
ا في دورتهليسهم في تطوير التقرير الدولي الذي سيعرض تقديمه للجنة وضع المرأة في نيويورك ومن ثم العربية 

 .والستينابعة الر

 
عمل أعده مركز المرأة في اإلسكوا بالشراكة والتعاون مع كل من هيئة وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج 

. ويتضمن هذا ومنظمة المرأة العربية األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية
يذ منهاج عمل بيجين ستعراض تنفحول اليمي البرنامج تنفيذ مجموعة من النشاطات تحضيراً العتماد التقرير اإلق

( في المنطقة العربية. وتتضمن النشاطات إضافة إلى ورشة العمل الحالية: )أ( ورشة عمل لممثلي 25بيجين+)
وممثالت اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة لمناقشة وتقديم اإلرشادات بشأن إعداد االستعراضات الوطنية الشاملة؛ 

عن اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة والمجتمع  ية من ممثلين وممثالتجهات المعنمع اليمية مشاورات إقل )ب(
المدير والخبراء المختّصين والمختصات؛ )ج( لقاء رفيع المستوى لمناقشة نتائج التقرير اإلقليمي الموحد لتنفيذ 

 إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاماً في المنطقة العربية.
 

 



 
 
 
 
 

 العملأهداف ورشة  -و2
 

عرض ومناقشة التقدم المُحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية خالل  تهدف هذه الورشة إلى
السنوات الخمس الماضية وذلك من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني، من خالل تسليط الضوء على المواضيع 

 : التالية
 ؛، وفي تحقيق اإلنجازات ذات الصلةالن ومنهاج عمل بيجيني تنفيذ إعدني فع الممساهمات منظمات المجتم .1

 
تحديد أبرز العوائق والتحديات ذات األثر في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين وانعكاساتها على دور منظمات  .2

 ؛المجتمع المدني في تحقيق التقدم المنشود
 

نهاج عمل بيجين في يل في تنفيذ إعالن ومأنها التعجمن ش التي تحديد األولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات .3
 المنطقة العربية.

 
كما تهدف ورشة العمل إلى مناقشة التحضيرات القائمة لوضع التقارير الوطنية باإلضافة إلى تقارير الظل 

المتابعة على المستويين الوطني واإلقليمي من في حال وجودها، وتحديد خطوات وآليات  دنيلمنظمات المجتمع الم
 في تحقيق أهداف منهاج عمل بيجين في المنطقة العربية.لتوصيات التي من شأنها التعجيل أجل تنسيق الجهود وا

 
 جدول األعمال المؤقت - 3

 
  .للمشاوراتتجدون مرفقاً جدول األعمال المقترح 

 

  4- المشاركون والمشاركات
 

ن منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، وعن المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية، ع ممثلي/ممثالت
 باإلضافة إلى خبراء إقليمين.

 
 والتسجيل المكان والزمان - 5

 

. يبدأ التسجيل في تمام 2019نيسان/أبريل  17-16 يموياألمم المتحد في بيروت  تعقد ورشة العمل في بين
 نصف صباحاً.والالثامنة  الساعة

 
 السفر -6 

 

يرجى إرسال نسخة ملونة من جواز و، للمشاركين نفقات السفرستتحمل األمانة التنفيذية حجوزات الطيران و 
ة إيمان بكار على البريد اإللكتروني إلى السيد ة/للمشاركالسفر بالبريد اإللكتروني مع العنوان الشخصي للمشارك

bakkari@un.org السفر وغيرها من  حتى يتسنى لنا إصدار تذاكر 2019 فبراير 28تاريخ ة أقصاها في مد
 اإلجراءات اإلدارية. وستعمل اإلسكوا على إرسال تذاكر السفر اإللكترونية لكم.

mailto:bakkari@un.org


 

 
 :ليوميبدل اإلقامة ا - 7

 

اً مع أنظمة تماشي ،الورشةخالل فترة انعقاد بدل يومي كلكل مشارك/مشاركة مالي بتقديم مبلغ  استقوم اإلسكو 
 .التنقالتلتغطية تكاليف  مبلغ مالياإلقامة والنثريات باإلضافة إلى البدل اليومي يغطي و األمم المتحدة المرعية.

بحجز إقامتهم في أحد فنادق بيروت، حيث اتخذت األمانة التنفيذية ات والمشارك ونالمشاركتقترح اإلسكوا أن يوم و
قامة بأسعار مخفضة )يمكن االطالع على قائمة شاملة لمعظم الفنادق في بيروت من خالل رتيبات الالمة لتوفير اإلالت

 العنوان اإللكتروني التالي:
ز حسب رغبتهم، واإلشارة إلى انهم يشاركون في قسم الحجوزات في الفندق مباشرة للحجويمكن للمشاركين االتصال ب
 ى السعر المخفض.اجتماع اإلسكوا للحصول عل

 
مشارك/مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامة والنفقات األخرى مباشرة مع الفندق  كل يرجى من

 قبل المغادرة.
 

ما يلي يرجى إحضار نسجاماً مع إجراءات اإلدارة المتبعة ولتتمكن اإلسكوا من دفع البدل اليومي والنفقات األخرى وا
 :لورشةيوم افي 
 ؛جواز السفر ➢
 .)إن وجدت( عبور الجسرنقل والتإيصاالت  ➢

 

 :االلكتروني لورشةاموقع  -8
 

حيث تجدون جميع الوثائق على اإلنترنت اإلسكوا على موقع  الورشةخاصة بإلكترونية صفحة  تعيينتم  
قراءات العمل، ومج الوبرنا المذكرة التوضيحيةفي اللغة العربية و/أو اإلنجليزية بما في ذلك األساسية المتوفرة 

 أي جديد او تحديثعلى  لالطالعرة هذا الموقع بشكل منتظم وذلك فية. الخ... يرجى التكرم بزياالخل

-made-progress-organizations-society-civil-workshop-ww.unescwa.org/events/consultativehttps://w

25-beijing-implementation 

 
 

 :األمانة العامة - 9  
 

سعدهم تقديم إن أعضاء من موظفي األمانة العامة سيف هذه الورشةفي المشاركة أسئلة بخصوص  ةإذا كان لديكم اي
 .المساعدة

 

 االسم هاتف اإللكتروني البريد
Fatima.langhi@un.org 978636-1-961 ول للشؤون األمسؤولة ال، لنقي الزهراء السيدة

 ، اإلسكوااالجتماعية
bakkari@un.org 

 
 أة، اإلسكواإيمان بكار، مساعدة إدارية، مركز المرالسيدة  978812-1-961

 

https://www.unescwa.org/events/consultative-workshop-civil-society-organizations-progress-made-implementation-beijing-25
https://www.unescwa.org/events/consultative-workshop-civil-society-organizations-progress-made-implementation-beijing-25
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