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  صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
 ) للدول العربيةاإلقليميالمكتب (

  

 
  
  
 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
  إسكوا  - أسيا لغربي

  )االسكوا ( آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
  

  العربيةاجتماع خبراء لتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة 
  في السياسات والبرامج مراعاة منظور النوع االجتماعي يف

  2007سبتمبر  / أيلول6- 5عمان، 
  
  
  

  تنظيم األعمال المقترح
  

  2007سبتمبر  / أيلول5األربعاء 
  

  :الساعة
  

  .التسجيل     00،10 – 00،9
  

  .كلمات االفتتاح  البند األول  30،10 – 00،10
  

  ة السيدة سهير عزوني، رئيسة مركز المرأ          
  .في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا           

  
  اء أبو غزالة، المديرة اإلقليمية السيدة هيف          
  - لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة          

  .المكتب اإلقليمي للدول العربية           
  

  . جدول األعمالإقرار  :لبند الثانيا      
  

  .تنظيم األعمال المقترح  :البند الثالث      
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  .استراحة     00،11 – 30،10
  )تابع (2007سبتمبر  / أيلول5األربعاء 

  
  نموذج لعمل آلية وطنية في مراعاة منظور النوع   البند الرابع  00،12 – 00،11

  .لمنطقة العربيةاالجتماعي في السياسات والبرامج في ا          
  

كز القومي للمرأة في جمهوريـة مـصر         عرض تجربة المر   •
  ).السيدة هدى صبحي مصطفى  ( *العربية

  
 .نقاش عام •

  
  توجيهية لتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة في إدماج مبادئ   البند الخامس  00،15 – 00،12

  قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج في المنطقة العربية        
  .)السيدة زهيرة كمال(          

  
  .  السيدة أمل صباغتعقيب أول •

 .السيدة فهميه شرف الدينتعقيب ثاني  •

 .نقاش عام •
  

  .دعوة غذاء في الفندق     30،16 – 00،15
  
  

   2007سبتمبر  / أيلول6الخميس 
  

أوراق مرجعية حول إدماج منظور النوع االجتماعي في السياسات           ادسالبند الس   00،13 – 00،10
  مصادر المياه وحماية البيئة  قضايا التجارة،: والبرامج التنموية

  .)السيدة فاطمة المانع(          
  

  .تعقيب أول السيدة مرفت الهوز •

 .تعقيب ثاني السيدة فاديا دعيبس •

 .نقاش عام •
  

   آليات النهوض  صفحة االسكوا االلكترونية حولصل حول التوا  البند السابع  00،14 – 00،13
  .في الدول العربيةبالمرأة            
             
  .نقاش عام  •          

                                                             
 على الدول التي تريد الكالم أن تسجل طلبها رسميا لدى سكرتيريا المؤتمر في بداية االجتماع *
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  .الجلسة الختامية  البند الثامن   00،15 – 00،14


