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 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 المرأةلجنة 
 عاشرةالدورة ال
 2021 نوفمبر/الثانيتشرين  17-16 ،بيروت

 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  وتنظربهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح.  عاشرةالدورتها في  المرأة
 .عليها أو بعد أن تدخل عليه تعديالت تقّره بالصيغة المعروضةوهذه الوثيقة في  تنظيم األعمال المقترحفي 

 منصة إلكترونية باستخدامفي بيروت وعبر اإلنترنت في الوقت نفسه،  المرأةلجنة ل الدورة العاشرة عقدت   -2
تشرين  16 الثالثاءمن صباح  والنصف العاشرةفي الساعة  وت فتتح الدورة .حدد في وقت الحقلعقد المؤتمرات ت  

والنصف  واحدةالأعمالها في الساعة  تختتم، وأن كل يوم في ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستين. الثاني/نوفمبر
 .2021 نوفمبر/الثانيتشرين  17األربعاء من بعد ظهر 

وفي حال بضعة دقائق فقط، إلتاحة الوقت الكافي للنقاش. يستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية  -3
 .مناقشة البند الذي يليه تبدأ، المحددانتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت 
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 2120 نوفمبر/الثانيتشرين  16 ،الثالثاء

 
 .تسجيل المشاركين  10:00-10:30

   
 .أعمال الدورةافتتاح  1البند  10:30-10:45

 .للجنة تاسعةالالتي ترأست الدورة  قطردولة كلمة 

 .لإلسكوا األمانة التنفيذيةكلمة 

 األولى الجلسة  10:45-12:30

 2البند  

 

 3 البند

 .انتخاب أعضاء المكتب

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2021/L.1 جدول األعمال المؤقت والشروح
 E/ESCWA/C.7/2021/L.2 تنظيم األعمال

 قضايا المتابعة  

والتوصيات الصادرة المتصلة بقضايا المرأة أنشطة برنامج عمل اإلسكوا تنفيذ  4البند  
 .تاسعةلجنة في دورتها الالعن 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2021/3الوثيقة 

 .أنشطة التعاون الفني 5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2021/4الوثيقة 

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

 للمناقشة  

 E/ESCWA/C.7/2021/5الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 )تابع( 2120تشرين الثاني/نوفمبر  16 الثالثاء،

 الجلسة الثانية   12:30-14:00

اإلجراءات الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها  7البند  
 .تاسعةال

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2021/CRP.1الوثيقة الدول وعروض 

 وتحقيق المساواة بين الجنسين 19-جائحة كوفيدتعافي من ال  

 وطنية سياسات تصميم في الدول لدعم اإلسكوا أدوات حزمة: عمل ورشة 8البند  
 .المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة لمنظور دامجة

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2021/6 الوثيقة

 2120تشرين الثاني/نوفمبر  17األربعاء، 

استقبال المشاركين في بيروت والتحقق من االتصال باإلنترنت للمشاركين   10.30-10.00
 عن ب عد

 الجلسة الثالثة  03.10-00.31

 )تابع(وتحقيق المساواة بين الجنسين  19-تعافي من جائحة كوفيدال  

 وطنية سياسات تصميم في الدول لدعم اإلسكوا أدوات حزمة: عمل ورشة )تابع( 8البند  
 .المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة لمنظور دامجة

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2021/6 الوثيقة

 .19-فضل بعد جائحة كوفيدأالبناء على نحٍو  9البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2021/7الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 )تابع( 2120تشرين الثاني/نوفمبر  17 ،األربعاء

 الجلسة الرابعة  13.00-13.30

 عشرة للجنة المرأة.الحادية موعد ومكان انعقاد الدورة  01البند  

 ما يستجد من أعمال. 11البند  

 .عاشرةلجنة المرأة في دورتها الالصادرة عن توصيات الاعتماد  21البند  

 تُعرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها.  

----- 
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