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 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 المرأةلجنة 
 الدورة التاسعة

 2019 نوفمبر/الثانيتشرين  26-27،      عم ان

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

 لجنة التنظيم المقترح ألعمال (اإلسكوا) أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -1
اللجنة في  وتنظربهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح.  التاسعةدورتها في  المرأة

 .عليها أو بعد أن تدخل عليه تعديالت                       تقر ه بالصيغة المعروضةوهذه الوثيقة في  تنظيم األعمال المقترح

 الثاني/نوفمبررين تش 26 الثالثاءمن صباح العاشرة تمام الساعة جلسة افتتاحية في  المرأةتعقد لجنة  -2
 واحدة صباحية ،أن تعقد اللجنة جلستين والربع. ومن المقرر العاشرةالساعة وتبدأ جلسات العمل في  .2019

في اللجنة أعمالها  وأخرى مسائية، في كل يوم من يومي انعقادها، وذلك حسب تنظيم األعمال المقترح. وتختتم
 .2019 نوفمبر/الثانيتشرين  27األربعاء بعد ظهر  من الخامسةالساعة 

 45و 30دقيقة، والمناقشة التي تليه بين  15ودقائق  10يستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية بين  -3

 .مناقشة البند الذي يليه تبدأ، المحدددقيقة. وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت 
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 تنظيم األعمال المقترح

 األعمال والوثائقبند جدول  التاريخ/الوقت
 

 2019 نوفمبر/الثانيتشرين  26 ،الثالثاء
 

         صباحا 

 تسجيل المشاركين.  9.00-10.00

   
 .أعمال الدورةافتتاح  1البند  10.00-10.15

 .للجنةالثامنة التي ترأست الدورة  دولة فلسطينكلمة 

 .األمانة التنفيذيةكلمة 

 األولى الجلسة  10.15-13.00

 2البند  

 

 3 البند

 .انتخاب أعضاء المكتب

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/L.1 جدول األعمال المؤقت والشروح
 E/ESCWA/C.7/2019/L.2 تنظيم األعمال

 قضايا المتابعة  

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في 4البند  
                                                                   دورتها الثامنة وإعالن بيروت حول بناء مؤسسات فع الة لتمكين المرأة في 

 .المنطقة العربية

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/3الوثيقة 

 .أنشطة التعاون الفني 5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/4الوثيقة 

 .في دورتها الثامنةاإلجراءات الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة  6البند  

 للمناقشة  

 E/ESCWA/C.7/2019/CRP.1الوثيقة عروض الدول و  
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 )تابع( 2019 نوفمبر/الثانيتشرين  26 الثالثاء،

         مساء  

 الثانيةالجلسة   14.00-17.00

 

 

 7البند 

          عاما  على  إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرينتنفيذ 
 اعتمادهما

االستعراض والتقييم اإلقليمي لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة 
 .                                             وعشرين عاما  على اعتمادهما في البلدان العربية

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/5الوثيقة 

 
خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات  8البند 

 .الوطنية

 للمناقشة  

 E/ESCWA/C.7/2019/6 الوثيقة  

 
 .مكافحة العنف المنزلي: أوامر الحماية والمالجئ في المنطقة العربية 9البند 

 للمناقشة  

 E/ESCWA/C.7/2019/7 الوثيقة  

  .العقبات وزيادة المشاركة إزالة :في المنطقة العربية المرأة في القضاء 10البند  

 للمناقشة  

 E/ESCWA/C.7/2019/8 الوثيقة  
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27األربعاء، 

       صباحا 

 الثالثةالجلسة   09.00-13.00

بناء مؤسسات منيعة في المنطقة العربية: اآلليات الوطنية المعنية بشؤون  11البند  
 .المرأة في زمن التحديات

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/9الوثيقة 

 12البند  
 

 .الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/10الوثيقة 

 2030المساواة بين الجنسين وخطة التنمية المستدامة لعام   
   
الجنسين وأهداف التنمية دعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين  13البند  

 .المستدامة

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/11 الوثيقة
         مساء  

 الجلسة الرابعة   14.00-17.00

 )تابع( 2030المساواة بين الجنسين وخطة التنمية المستدامة لعام 

 
 .حلقة نقاش: التكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية 14البند 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/CRP.2الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 )تابع( 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27األربعاء، 

 15البند  

 16البند 

 17البند 

 .موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة للجنة المرأة

 .ما يستجد من أعمال

 لجنة المرأة في دورتها التاسعة.اعتماد التوصيات الصادرة عن 

                                           ت عرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها. 

----- 


