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مذكرة توضيحية 

المنتدى العربي من أجل المساواة
ان أوتيل فرمونت، عمَّ

30-31 أيار/مايو 2022 
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معلومات أساسية أواًل. 

 على مدى العامين الماضيين، تفاقمت التباينات على عدة مستويات في العالم، وذلك على نحو يتناقض 
 مع رؤية المساواة والشمول المنشودة في أهداف التنمية المستدامة. فعلى الصعيد العالمي، عانى الفقراء، 

وتوفي الكثير منهم، في حين نجا آخرون ألنهم تمكنوا من الحصول على اللقاحات ضد كوفيد-19 أو على الرعاية 
الطبية الالزمة. وفي المنطقة العربية، يأخذ عدم المساواة بين المناطق والطبقات االجتماعية والجنسين في 

التزايد، مما يستمر في تهديد التماسك االجتماعي، واالزدهار االقتصادي، 
واالستقرار السياسي. وقد تمادت جائحة كوفيد-19 في زيادة أوجه 

عدم المساواة في الدخل وفي الحصول على الخدمات والموارد، وهو 
ما يجعل الفئات المعرضة للخطر أكثر ضعفًا وفقرًا، وذلك في غياب حّد 

أدنى من الحماية االجتماعية الشاملة.

ودفعت الجائحة 16 مليون شخص إضافي باتجاه الفقر في المنطقة 
العربية، مما رفع عدد الفقراء إلى أكثر من 116 مليونًا، أي ما يقارب 

ربع السكان. وأدت الجائحة أيضًا إلى ارتفاع مستويات البطالة وزيادة 
الضغط على الخدمات العامة، القاصرة بالفعل في البلدان العربية.

وتحت وطأة هذه الظروف اإلقليمية المقلقة، تعقد لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ومجموعة باثفايندرز "من 

أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة"، التي يستضيفها مركز التعاون 
ان  الدولي في جامعة نيويورك، المنتدى العربي من أجل المساواة في عمَّ

 يومي 30 و31 أيار/مايو 2022. وموضوع المنتدى هو "نحو تشغيل شامل 
للشباب والشابات في المنطقة العربية".

 16 مليونًا
باتجاه الفقر

األهداف وجدول األعمال المبدئي ثانيًا. 

األهداف ألف. 

يهدف المنتدى العربي من أجل المساواة إلى إتاحة منبر إقليمي للدول العربية لالجتماع بشكل دوري من أجل 
مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعدم المساواة في المنطقة العربية، وصياغة توصيات وإيجاد حلول عملية 

قصيرة وطويلة األجل بشأن السياسات الكفيلة بتعزيز المساواة داخل البلدان العربية وفي ما بينها.

وفي ما يلي األهداف الرئيسية للمنتدى:

إطالق حوار بين أصحاب مصلحة متعددين وقادة وخبراء من العالم والمنطقة العربية حول عدم المساواة 	
      واإلقصاء في المنطقة.

مناقشة اتجاهات وآثار عدم المساواة في المنطقة، بما يشمل تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19. 	

مناقشة حلول عملية على مستوى السياسات للتصدي لعدم المساواة واإلقصاء، مع التركيز على بطالة الشباب  	
      بوصفها سببًا رئيسيًا من أسباب عدم المساواة المتعدد األوجه في المنطقة العربية.

دعم تنفيذ سياسات ومبادرات ودروس مستفادة مختلفة، للحد من عدم المساواة. 	
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جدول األعمال المبدئي باء. 

إطالق نقاش بين خبراء من العالم والمنطقة العربية حول ِسمات عدم المساواة في المنطقة.الجلسة األولى:

البحث في عدم المساواة في المنطقة العربية، مع التركيز على عدم المساواة في الثروة، الجلسة الثانية:
وعدم المساواة بين الجنسين، وضعف تغطية الحماية االجتماعية.

إطالق حوار في ما بين صانعي القرار حول السياسات الرامية إلى الحد من عدم المساواة.الجلسة الثالثة:

البحث في بطالة الشباب في المنطقة العربية بوصفها شكاًل من أشكال عدم المساواة، وتقديم الجلسة الرابعة:
حلول من المنطقة والعالم للتخفيف منها.

إطالق مبادرات عملية للتصدي لعدم المساواة، مع التركيز على بطالة الشباب.الجلسة الخامسة:

مسائل تنظيمية ولوجستية ثالثًا. 

تاريخ المنتدى ومكان انعقاده ألف. 

ان يومي 30 و31 أيار/مايو 2022. وُتتاح  ُيعقد المنتدى العربي من أجل المساواة في فندق فيرمونت في عمَّ
.https://afe-2022.unescwa.org/ التفاصيل اللوجستية على الموقع اإللكتروني للمنتدى

تنظيم األعمال باء. 

تقود اإلسكوا عملية إعداد جدول أعمال المنتدى من خالل مشاورات مع فريق مجموعة "باثفايندرز" وشركاء 
آخرين. وسُيعرض جدول األعمال المؤقت على صفحة المنتدى على اإلنترنت، وسيجري تحديثه بانتظام.

لغات العمل جيم. 

العربية واالنكليزية هما لغتا العمل في المنتدى. ُيعقد المنتدى بالّلغة العربّية، وتتوفر الّترجمة الفورية من الّلغات 
العربية واإلنكليزّية والفرنسّية وإليها. كما سيتم توفير الترجمة الشفوية بلغة اإلشارة.

المشاركون وإجراءات التسجيل دال. 

يشارك في المنتدى ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات العربية، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار عن التخطيط 
والتنمية االجتماعية وقضايا الشباب والتشغيل. ويشارك أيضًا في هذا الحدث ممثلون عن المنظمات الحكومية 

اإلقليمية، وشبكات المجتمع المدني، ومؤسسات أكاديمية ومنظمات شبابية ومراكز فكر دولية، وممثلون عن وكاالت 
األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى نحو 300 مشارك ومشاركة.

لتأكيد الحضور، يرجى من المشاركين التسجيل من خالل الرابط التالي: https://shorturl.ae/LUTIZ. وُيطلب من 
لين تحميل نسخة ملونة من جواز سفرهم عند ملء نموذج التسجيل عبر اإلنترنت. المسجِّ

مون تكاليف مشاركتهم التسّجل في موعد أقصاه 29 نيسان/أبريل 2022.  ويرجى من المشاركين الذين يغطي المنظِّ
وبعد هذا التاريخ، لن يتمكن الفريق المعني بالمسائل اللوجستية من توّلي ترتيبات السفر أو اإلقامة.

السفر وتأشيرات الدخول هاء. 

ُيطلب من جميع المشاركين استحصال تأشيرات دخول إلى األردن، حسب االقتضاء، من السفارة األردنية في بلدهم. 
وإذا لم يكن لدى بلٍد ما سفارة أردنية، يرجى من المشاركين إبالغ اإلسكوا لمساعدتهم في التقدم بطلب للحصول 

على تأشيرة.

https://afe-2022.unescwa.org/
https://shorturl.ae/LUTIZ
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ل اإلقامة والتنقُّ واو. 

تم حجز مجموعة من الغرف في فندق فيرمونت بسعر تفضيلي قدره 90 دينارًا أردنيًا في الليلة الواحدة للغرفة 
المفردة، و110 دنانير أردنية في الليلة الواحدة للغرفة المزدوجة، بما يشمل وجبة اإلفطار فقط وال يشمل الضرائب. 

وتتوفر خدمة اإلنترنت مجانًا في الفندق.
ونشير إلى أن اإلقامة في فندق فيرمونت هي على أساس أسبقية الحضور. ويرجى من المشاركين الراغبين في 

ان التي  الحجز في هذا الفندق ملء نموذج الفندق المرفق بهذه المذكرة. وسُتعرض قائمة بالفنادق األخرى في عمَّ
م أسعارًا خاصة للحجوزات المتعلقة بأنشطة األمم المتحدة على الموقع اإللكتروني للمنتدى. تقدِّ

(Fairmont Hotel) أوتيل فرمونت
هاتف: 4196 044 77 )962( +  6000 510 6 )962( +

ان، األردن 6 شارع بيروت، الدوار الخامس، عمَّ
www.fairmont.com | www.accorhotels.com

Loay.AbuRabee@Fairmont.com :البريد اإللكتروني

تدابير الحماية من كوفيد-19 زاي. 

 يجب على المسافرين ملء نموذج إقرار قبل المغادرة إلى األردن، وهو متوفر على الموقع:
https://www.gateway2jordan.gov.jo/index-ar.html. وبعد االنتهاء من ذلك، َيظهر رمز استجابة سريعة يرجى 

تقديمه للمعنيين قبل الصعود إلى الطائرة وعند الوصول. لم تعد اختبارات PCR مطلوبة في حال حصل المسافر/
المسافرة على جرعتين من اللقاح على األقل.

ال تنطبق هذه المعلومات على مواطني األردن وزوجاتهم وأطفالهم، وال على الركاب الذين يحملون جوازات    .1
سفر أو بطاقات السلطة الفلسطينية المسافرين إلى الضفة الغربية والقادمين من أوكرانيا.

يجب أن يكون لدى الركاب تأمين صحي ساري المفعول طوال فترة إقامتهم. وهذا ال ينطبق على المواطنين    .2
األردنيين، وال على الركاب الذين يحملون جواز سفر دبلوماسيًا أو خاصًا ورمز استجابة سريعة دبلوماسيًا 

وأفراد أسرهم.

.https://carc.gov.jo/index.php/ar لمزيد من المعلومات المتعلقة بكوفيد-19، االّطالع على   .3

الوثائق حاء. 

ترتكز أعمال المنتدى على الوثائق التالية:

من األقوال إلى األفعال: تحقيق المساواة واإلدماج.   •
خارطة طريق للحد من عدم المساواة في المنطقة العربية: من األقوال إلى األفعال- تطبيقات عملية لتحقيق    •

المساواة في المنطقة العربية.

https://www.gateway2jordan.gov.jo/index-ar.html
https://carc.gov.jo/index.php/ar
ترتكز أعمال المنتدى على الوثائق التالية:
https://www.sdg16.plus/_files/ugd/6c192f_eb85950672664fb987625b621326fd6a.pdf
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الُمراَسالت طاء. 

يرجى توجيه جميع الُمراَسالت المتعلقة بالمنتدى إلى:

نورا صيام
 مستشارة لشؤون التنسيق الخاصة 

بالمنتدى العربي من أجل المساواة
 اإلسكوا، بيت األمم المتحدة،

بيروت، لبنان
هاتف: 785 978 1 961+

 noura.syam@un.org:البريد اإللكتروني

مجدولين حالوي
مساعدة إدارية

مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
 اإلسكوا، بيت األمم المتحدة،

 بيروت، لبنان
هاتف: 653 978 1 961+

majdoline.halawy@un.org :البريد اإللكتروني
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