
   

 

 

 

 

 
جامعة الدول العربية        

 

 مذكرة توضيحية
 

 ورشة عمل لبناء قدرات اللجنة الفرعية حول

 (2030(المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة 
 2016 آب/أغسطس 18-17بيروت، 

 
 

 الخلفية
 

 اتالسياس صميم في والفتيات النساء وتمكين الجنسين بين المساواة (2030) المستدامة التنمية خطة وضعت

 لقضاءا اتفاقية مثل بالمرأة، بالنهوض المعنيةالقائمة  الرئيسية الصكوك أهداف على 2030 عام خطة وأكدت.  اإلنمائية

 ينالجنس قضايا مراعاة لدمج جديدا   زخما   بثت كما بيجين، عمل ومنهاج وإعالن المرأة ضد التمييز أشكال جميع على
 ذاته بحد ا  هدفهي  الجنسين بين المساواةأن  الخطة اعتبرت وقد .العربية المنطقة في الوطنية اإلنمائية السياسات في

 من كمبدأ الجنسين اعتبارات مراعاة على الخطة نصت وبالتالي ،األخرى المستدامة التنمية أهداف لتحقيق وشرطا  
 (. 2030 عام خطة من( ه) 74 الفقرة) التنفيذ لمتابعة التسعة التوجيهية المبادئ

 
 الرامية طالخط وضع في رئيسي دور العربية المنطقة في بالمرأة بالنهوض المعنية الوطنية لآلليات وسيكون

 في مالئم نحو على الجنسين قضايا دمج وضمان المحلية، السياقات مع وتكييفها المستدامة التنمية أهداف تحقيق إلى
 الهدف تنفيذ يف محوري بدور ستضطلع الحكومية، السياسات تنسيق تتولى التي اآلليات، هذه.  الوطنية اإلنمائية الخطط

 .  والفتيات النساء وتمكين الجنسين بين بالمساواة المعني المستدامة التنمية أهداف من 5
 

 ما في مةالمستدا التنمية أهداف تنفيذ رصد عمليات في قيادي بدور بالمرأة للنهوض الوطنية اآلليات وستقوم
 مشاورات وعقد ؛((ج) 74 الفقرة) الجيدة والممارسات الحلول وتحديد المرحلية التقارير وإعداد الجنسين؛ بقضايا يتعلق

 لتيا اإلقليمية االستعراض عمليات في الوطنية التقارير وستصب(. 79 الفقرة) النسائية والمنظمات المدني المجتمع مع

 رعاية تحت العالمية المسارات وفي( 80 الفقرة) المستدامة للتنمية اإلقليمي والمنتدى لإلسكوا التابعة المرأة لجنة تنظمها

 .المتحدة لألمم العام األمين
 

 تهادورفي وقد أشارت لجنة المرأة في اإلسكوا إلى أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق هذه الغايات، وأوصت 
 العامة األمانة مع بالتعاونلجنة فرعية تشكيل ب -2016يناير/كانون الثاني  21و 20مسقط ، - السابعة للجنة المرأة

 مستدامةال التنمية خطة في الجنسين بين المساواة حولمن الدول األعضاء  للمرأة المتحدة األمم وهيئة العربية للجامعة

ووضعت من ضمن مهام هذه اللجنة الفرعية القيام بالجهود الالزمة لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء  .2030 لعام

 في هذا السياق.
 
 
 



 
 
 
 

 أهداف ورشة العمل
 

 لعام امةالمستد التنمية أهداف في الجنسين قضايا لدمج العربي العمل فريقتهدف هذه الورشة إلى بناء قدرات أعضاء 

ال  من ك الذى يوضح العالقة والترابط بينالمعني "األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين" حول الدليل  2030
حتياجات التقنية واالستراتيجية االتحديد  إلىورشة العمل  كما تهدف نمية المستدامة ومنهاج عمل بيحين.أهداف الت

 دراسة تحليليةل ليمي من خالل مناقشة الخطوط األوليةن الوطني واإلقلتطبيق فعال لخطة التنمية المستدامة على المستويي
ة ن المرأة في خطيلجهود واحتياجات الدول األعضاء لتطبيق الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمك

  .2030التنمية المستدامة لعام 

 

 
 جدول األعمال المؤقت -

  .للورشةتجدون مرفقا  جدول األعمال المقترح 
 

 4- المشاركون
 

ية اآلليات الوطنية المعن عنالممثلة  الخاصة بتفعيل هذه اللجنة الفرعيةمجموعة العمل يشارك في هذه الورشة 

 .بالمرأة في الدول األعضاء
   

 والتسجيل المكان والزمان -5
 

 (2030)ستعقد ورشة العمل لبناء قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة 
 في بيت األمم المتحدة في بيروت. 2016 أغسطسآب/ 18إلى  17 في الفترة من

 
  

ببطاقات  /توسيزود المشاركون 2016 آب/أغسطس 17 األربعاء يوممن  الثامنةل الساعة جييبدأ التس
 الورشة.المشاركة التي تتمنى اإلسكوا عليهم إبرازها طوال فترة 

 

 الدول المشاركة -6
 

اإلمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، المملكة األردنية الهاشمية،  
ر جمهورية مصدولة الكويت، الجمهورية، اللبنانية دولة فلسطين، سلطنة ُعمان، جمهورية العراق، جمهورية السودان، 

 لجمهورية اليمنية.االجمهورية اإلسالمية الموريتانية و ،المملكة المغربيةالعربية، 
 

 الدخول تأشيرات -7
 



 الترتيبات اتخاذواللبنانية في بلدانهم فيما يتعلق بمتطلبات التأشيرة،  من المشاركين التحقق مع القنصلية يرجى 
د من لمزي من أجل تسهيل منح التأشيرات. دعوة اإلسكوا لالجتماعن تقديم نسخة من ككما يم الالزمة للحصول عليها. 

 Arsecurity.gov.lb-http://www.general/   العام اللبناني لألمنالتالي  موقعالمن يمكن للمشاركين التحقق ، المعلومات

 
 السفر -8

 

از سال نسخة ملونة من جويرجى إرو، للمشاركين سفرالنفقات حجوزات الطيران والتنفيذية األمانة ستتحمل  
على البريد اإللكتروني إلى السيدة إيمان بكار مع العنوان الشخصي للمشارك بالبريد اإللكتروني السفر 

bakkari@un.org  وغيرها من  السفر تذاكرإصدار يتسنى لنا حتى  2016تموز/يوليو  13تاريخ  مدة أقصاهافي
 تذاكر السفر اإللكترونية لكم.إرسال اإلدارية. وستعمل اإلسكوا على  اإلجراءات

 

 يمكننا دفع بدل عن التذاكر.الرجاء عدم شراء التذاكر الخاصة بكم حيث انه ال 
 

 التنقل من وإلى المطار -9
 

دقيقة  15-10أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هو المطار الدولي الوحيد في لبنان. ويبعد حوالي  
 من وإلى المطار.للتنقل الترتيبات الخاصة بهم  اتخاذوسط بيروت. ويتعين على المشاركين  عن

 

 اإلقامة -10
 

التي تقدم  قائمة بالفنادق ويوفر الرابط التاليالمشاركون بحجز إقامتهم في أحد فنادق بيروت،  يقومتقترح اإلسكوا أن 
 لألنشطة المتعلقة باإلسكواأسعار منخفضة 

load.asp?http://intranet.escwa.un.org/fpdb/section_editor/Down 

 
ويمكن للمشاركين االتصال بقسم الحجوزات في الفندق مباشرة للحجز حسب رغبتهم، واإلشارة إلى أنهم يشاركون في 

 اإلسكوا للحصول على السعر المخفض.ورشة عمل في 
 

بل الفندق قوعلى كل مشارك/مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامة والنفقات األخرى مباشرة مع 
 المغادرة.

 

 بدل اإلقامة اليومي -11
 

بدل يومي كلكل مشارك/مشاركة مالي ( بتقديم مبلغ استقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكو 
ليغطي اإلقامة والنثريات باإلضافة إلى  ، تماشيا مع أنظمة األمم المتحدة المرعية اإلجراء،الورشةخالل فترة انعقاد 

ولتتمكن اإلسكوا من دفع البدل اليومي والنفقات األخرى وانسجاما   نقل من وإلى المطار.تلتغطية تكاليف ال مبلغ مالي
 :لورشةيوم اما يلي في يرجى إحضار مع إجراءات اإلدارة المتبعة 

 ؛جواز السفر 
  بطاقة ركوب الطائرة األصلية(boarding pass). 

 

 معلومات سياحية وعامة:-12
 

http://www.general-security.gov.lb/English/Entrance%20Visas/Pages/default.aspx
http://www.general-security.gov.lb/English/Entrance%20Visas/Pages/default.aspx
mailto:bakkari@un.org
http://intranet.escwa.un.org/fpdb/section_editor/Download.asp
http://intranet.escwa.un.org/fpdb/section_editor/Download.asp


 ؛3بتوقيت جرينتش + آب/أغسطسفي : منطقة بيروت الزمنية الوقت المحلي 
  ؛فولت 220الكهرباء: التيار الكهربائي هو 
  دوالر  1 بحيث يعادل كل من الدوالر األمريكي والليرة اللبنانية في كل مكان في لبنان.العملة: يتم قبول

 ؛ليرة لبنانية 1500أميريكي ما يقارب 
  ؛ئويةدرجة م 35-28 آب/أغسطسشهر في تتراوح التي  عاليةالطقس: درجات الحرارة 
 معلومات عن المناطق السياحية في بيروت ولبنان:قع التالي فيه السياحة: إن المو 

http://www.destinationlebanon.com/ 

 

 :االلكتروني لورشةاموقع -13
 

 حيث تجدون جميع الوثائقعلى اإلنترنت اإلسكوا على موقع  الورشةخاصة بإلكترونية صفحة  تعيينتم  
للوجستية والخدمات اعمل، معلومات، وبرنامج الالاألساسية المتوفرة في اللغة العربية و/أو اإلنجليزية بما في ذلك مذكرة 

 أي جديد او تحديث.على  لالطالعرة هذا الموقع بشكل منتظم وذلك قراءات الخلفية. الخ... يرجى التكرم بزياالو
 كليزية:نللغة اإلالرابط 

 https://www.unescwa.org/events/capacity-building-workshop-adoption-2030-development-agenda-gender-and-sdgs   

 ة:لعربيللغة االرابط 
https://www.unescwa.org/ar/node/95284  

 
 

 

 :ورشة عمل األمانة العامة-14
 

م سعدهم تقديإن أعضاء من موظفي األمانة العامة سيف، هذا االجتماعفي المشاركة أسئلة بخصوص  ةإذا كان لديكم اي
 .المساعدة

 

 االسم هاتف البريد اإللكتروني
elawady@un.org 978650-1-961 باإلنابة المرأة مركز السيدة مهريناز العوضي، مديرة ،

 اإلسكوا
bakkari@un.org 

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

 

http://www.destinationlebanon.com/
https://www.unescwa.org/events/capacity-building-workshop-adoption-2030-development-agenda-gender-and-sdgs
https://www.unescwa.org/events/capacity-building-workshop-adoption-2030-development-agenda-gender-and-sdgs
https://www.unescwa.org/ar/node/95284
mailto:bakkari@un.org

