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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 المرأةلجنة 
 عاشرةالدورة ال
 2021 نوفمبر/الثانيشرين ت 17-16 ،بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 جدول األعمال المؤقت والشروح

 ح أعمال الدورة.افتتا -1

 مكتب.الانتخاب أعضاء  -2

 ول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.إقرار جد -3

 قضايا المتابعة

لجنة في دورتها الالصادرة عن توصيات الو المتصلة بقضايا المرأة برنامج عمل اإلسكواأنشطة ذ تنفي -4
 .تاسعةال

 .أنشطة التعاون الفني -5

 اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة. دعم -6

 .تاسعةلجنة المرأة في دورتها الالصادرة عن  توصياتالتنفيذ ل الوطنيةت جراءاإلا -7

 الجنسين بين المساواةوتحقيق  19-كوفيد جائحة من التعافي

 وطنية دامجة لمنظور المساواة أدوات اإلسكوا لدعم الدول في تصميم سياسات  حزمةورشة عمل:  -8
 بين الجنسين وتمكين المرأة.

 .19-بعد جائحة كوفيد أفضل على نحو  بناء ال -9

*** 
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 .للجنة المرأة عشرة الحاديةموعد ومكان انعقاد الدورة  -10

 .ما يستجد من أعمال -11

 .عاشرةدورتها ال فيلجنة المرأة الصادرة عن  توصياتالاعتماد  -12

 لشروحا

 افتتاح أعمال الدورة -1

تشرين  16 ثاءالالثيوم صباح  من والنصف لعاشرةاالساعة  للجنة المرأة في عاشرةالدورة الأعمال تبدأ 
 عبر اإلنترنت باستخدام منصة لعقد المؤتمرات تحدد في بيروت ووتُعقد الدورة . 2021 نوفمبر/الثاني

كلمة ، للجنة المرأة تاسعةالدولة التي تولت رئاسة الدورة ال ،قطرلقي ممثل دولة يوفي وقت الحق. 
 .يةكلمة االفتتاحالثم تلقي األمانة التنفيذية لإلسكوا . ترحيب

 انتخاب أعضاء المكتب -2

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  من النظام الداخلي للجنة 18تنص المادة 
العربية، باللغة بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي  للجنة الهيئات الفرعيةجلسات األعضاء رئاسة 

. )*(سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك"تلك الهيئات وتنتخب  .المعمول به في األمم المتحدة
 .الدول األعضاءمن بين ممثلي أو مقّررة اللجنة نائبين للرئيس ومقرراً وتنتخب 

 دول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرار ج -3

 من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه  8تنص المادة 
ة وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقاً على الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دور

اللجنة  تنظروعمالً بهذه المادة،  ، جدول األعمال لتلك الدورة بناًء على جدول األعمال المؤقت".12للمادة 
 ، كما تنظر E/ESCWA/C.7/2021/L.1والشروح لهذه الدورة في الوثيقة  جدول األعمال المؤقتفي 

 بالصيغة التي يقدمان بها  هماوتقر ،E/ESCWA/C.7/2021/L.2في تنظيم األعمال المقترح في الوثيقة 
 .ذا اقتضى األمرإ عليهما تعديالتأو بعد إدخال ال

                                                      
اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة األردنية الهاشمية، هي  األعضاء في اإلسكوا حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية دولال )*(

 جمهورية السودان،والجمهورية العربية السورية، ووالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، ومملكة البحرين، و
دولة والجمهورية اللبنانية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وفلسطين، دولة وسلطنة ُعمان، وجمهورية العراق، و وجمهورية الصومال الفيدرالية،

 الجمهورية اليمنية.و ة اإلسالمية الموريتانية،الجمهوريو المملكة العربية السعودية،والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وليبيا، 
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 قضايا المتابعة

لجنة في دورتها الوالتوصيات الصادرة عن المتصلة بقضايا المرأة تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا  -4
 (E/ESCWA/C.7/2021/3) تاسعةال

 عّمان،في تي ُعقدت ال المنفذة منذ دورتها التاسعةالمتصلة بقضايا المرأة وألنشطة ا للجنةا تستعرض
األنشطة المدرجة ضمن برنامج عمل اإلسكوا أو تلك  ، سواءً 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27و 26 يوَمي
 األمانة التنفيذية بموجب التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها التاسعة. بها تاضطلعالتي 

 وتقديم التوصيات. إلبداء الرأي م المحرزالع على التقدّ إلى االطّ ة مدّعواللجنة و

 (E/ESCWA/C.7/2021/4) يأنشطة التعاون الفن -5

ً  اللجنةتأخذ   التاسعة ةدورالمنذ أنشطة التعاون الفني التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية لإلسكوا ب علما
وتمكين  بين الجنسين المساواةتحقيق الدول األعضاء لدعم جهودها في  اتبناًء على طلب للجنة المرأة

 وأنشطة بناء القدرات.ومشاريع ميدانية، خدمات استشارية، هذه األنشطة تضمن وت. المرأة

ولويات في مجال التعاون الفني األو حتياجاتاالهذه األنشطة ومناقشة الع على إلى االطّ اللجنة مدّعوة و
 .المقبلة للفترة

 اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة دعم -6
(E/ESCWA/C.7/2021/5) 

للجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين دعم ا األنشطة التي نُفذت في إطار تستعرض اللجنة
 )مسقط،  بناًء على توصية من لجنة المرأة في دورتها السابعةأُنشئت التي  ،وأهداف التنمية المستدامة

وأولويات  هذه اللجنةإلى المهام المنوطة بوتستند األنشطة المنفذة . (2016كانون الثاني/يناير  20-21
 التاسعة.توصيات لجنة المرأة في دورتها عملها وإلى 

بُل االستمرار في دعم اللجنة الفرعية إلى االّطالع على ما تّم تنفيذه وإبداء الرأي بشأن سُ ة مدعوّ اللجنة و
 في الفترة المقبلة.

 تاسعةاإلجراءات الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها ال -7
(E/ESCWA/C.7/2021/CRP.1) 

ً حول اإلجراءات وممثالت يقدم ممثلو تنفيذ التوصيات لخذت التي اتُ  الوطنية الدول األعضاء عروضا
الالزم احتياجات دولهم  إلى التطرقهم مدعّوون إلى و. تاسعةالصادرة عن لجنة المرأة في دورتها ال

 .مقبلةلفترة الهذا الشأن لب تدخالتهاتحديد لإلسكوا ليتسنّى  ،تنفيذستكمال الالتلبيتها 

ً مدعّوون إلى الدول األعضاء و ممثالت وممثلو  تهم غبرتسجيل ل إلى مكتب اللجنة بطلب  التقّدم مسبقا
 .في إطار هذا البند في تقديم عرض أو مداخلة
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  المساواة بين الجنسينوتحقيق  19-التعافي من جائحة كوفيد

 وطنية دامجة لمنظور المساواة أدوات اإلسكوا لدعم الدول في تصميم سياسات حزمة ورشة عمل:  -8
 (/6E/ESCWA/C.7/2021) بين الجنسين وتمكين المرأة

التي  السياساتية حزمة األدوات حوللبناء القدرات ورشة عمل العاشرة في إطار دورتها  اللجنةتعقد 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتُعنى هذه األدوات تحقيق دعم الدول في لصممتها اإلسكوا 
، المؤسسات من منظور المساواة بين الجنسين ، وتقييمالعدالة والمساواة بين الجنسينبمجاالت عدة، منها 
 من.والمرأة والسالم واأل

 نيةعرض التجارب الوطوالمشاركة في ورشة العمل إلى  ونمدّعو ممثالت وممثلو الدول األعضاءو
 .بشأن دمج منظور المساواة بين الجنسين في البرامج والسياسات

 (/7E/ESCWA/C.7/2021) 19-البناء على نحو  أفضل بعد جائحة كوفيد -9

  19-للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد ها الحكوماتتستعرض اللجنة أثر اإلجراءات التي اتخذت
 مقترحاتوبعض ال ،واالجتماعية في المنطقة العربيةة يعلى واقع المرأة ومشاركتها االقتصادية والسياس

 .البناء على نحو  أفضل وتحقيق المساواة بين الجنسين خطط التعافي وُسبُل حول

 .والتوصيات المقدمة نتائجالمدعّوة إلى مناقشة  واللجنة

*** 

 عشرة للجنة المرأةالحادية موعد ومكان انعقاد الدورة  -10

 .حادية عشرةال تهاد دوراعقانموعد ومكان  تبحث اللجنة في

 ما يستجد من أعمال -11

 قرر اللجنة طرحها ومناقشتها.تيشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد 

 عاشرةلجنة المرأة في دورتها الالصادرة عن توصيات الاعتماد  -12

 .تنظر اللجنة في مسودة التوصيات لمناقشتها واعتمادها

----- 
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