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 اـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  لجنة المرأة

 الخامسةالدورة 
  2011 ديسمبر/كانون األول 21- 19 ،بيروت

  
  ن جدول األعمال المؤقتم 3البند 

  
  األعمال منظيت

  
  تنفيذيةانة الممذكرة من األ

  
التنظيم المقترح ألعمال  )اإلسكوا(أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -1

ناقشة النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح لم ليهسبهدف ت لجنة المرأة في دورتها الخامسة
ويعرض تنظيم األعمال المقترح على لجنة المرأة في إطار هذه الوثيقة، وقد تقره بالصيغة .  كل بند

  .المعروضة عليها أو تدخل عليه بعض التعديالت
  
  يوم االثنين  صباحمن  العاشرةفي الساعة جلستها االفتتاحية  المرأة وتعقد لجنة  -2

واألربعاء خالل االثنين والثالثاء جلسات  ستقرر أن تعقد اللجنة من المو.  2011ديسمبر /كانون األول 19
  .في هذه الوثيقةوذلك بحسب تنظيم األعمال المقترح المرفق 

  
 . دقيقة 30 لمناقشةوادقيقة،  15إلى  10من  يقدم خالل الجلسات كل عرض يستغرقن أمن المتوقع و  -3
وتختتم الدورة .  انتقلت المناقشة إلى البند الذي يليه إذا انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص لهو

  .2011ديسمبر /كانون األول 21والنصف من مساء يوم األربعاء  الثانيةأعمالها في الساعة 
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  المرفق
  

  تنظيم األعمال المقترح
  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  2011ديسمبر /كانون األول 19 ،االثنين
  

  صباحاً
  

  .تسجيل الوفود    9.00-10.00

  الجلسة االفتتاحية    12.00- 10.00

  .الدورةأعمال افتتاح   1 البند  13.00- 12.30

  .الدورة انتخاب أعضاء مكتب  2البند   

  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  3البند   

  للمناقشة

  E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 
  E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/L.2عمال تنظيم األ

     
مساء  

  
    

منذ الدورة الرابعة للجنة في مجال النهوض بالمرأة التقدم المحرز   4البند   16.00- 14.00
  :المرأة

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل   )أ(    
رة لتوصيات الصادوتنفيذاً ل 2011-2010اإلسكوا لفترة السنتين 

  في دورتها الرابعة؛عن لجنة المرأة 

  عرض تقدمه األمانة التنفيذية: للمناقشة

  E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/3الوثيقة 

اإلجراءات التي اتخذتها البلدان األعضاء في مجال النهوض   )ب(    
  .في دورتها الرابعةلتوصيات لجنة المرأة  اًتنفيذبالمرأة 

  عروض يقدمها ممثلو البلدان
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  2011ديسمبر /كانون األول 20الثالثاء، 
  

  صباحاً
  

  :دمج قضايا النوع االجتماعي في المؤسسات العامة  5 البند  11.15- 9.30

سياسات دمج قضايا النوع االجتماعي في حول  دليل إرشادي  )أ(  
 فيشطتها وبرامجها وأن وزارات العمل والشؤون االجتماعية

  ؛بلدان اإلسكوا

  عرض تقدمه األمانة التنفيذية

لدمج قضايا النوع االجتماعي في  البلدان العربية جهود  )ب(    
  .المؤسسات العامة

  عروض يقدمها ممثلو البلدان

التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد   6البند   13.30- 11.30
  :البلدان العربيةفي ) سيداو(المرأة 

تحليل مقارن لإلنجازات : تنفيذ االتفاقية في البلدان العربية  )أ(    
  والتحديات؛

  عرض تقدمه األمانة التنفيذية: للمناقشة    

  E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/4 الوثيقة

  

في البلدان مبادرات خالقة في مكافحة العنف ضد المرأة   )ب(    
  ؛العربية

  فيذيةعرض تقدمه األمانة التن

تبادل التجارب الناجحة والدروس التي يمكن االستفادة منها على   )ج(    
  .الصعيد الوطني

  عروض يقدمها ممثلو البلدان
  

مساء  
  

    

  .تحليل مقارن: مشاركة المرأة في صنع القرار في الشأن العام  7البند   16.30- 14.30

  عرض تقدمه األمانة التنفيذية: للمناقشة

  E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/5الوثيقة 
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  2011ديسمبر /كانون األول 21 ،األربعاء
  

  صباحاً
  

تفعيل دور اإلعالم ووسائط االتصال المختلفة في تمكين المرأة في   8البند   9.30-11.15
  .التجارب الناجحة والدروس التي يمكن االستفادة منها: العالم العربي

  دمه األمانة التنفيذيةعرض تق

في مجال النهوض  2013- 2012برنامج العمل لفترة السنتين   9البند   12.30- 11.30
  .بالمرأة

  لالطالع

 E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/6الوثيقة 
  

مساء
 

  

  .د الدورة السادسة للجنة المرأةاعقان مكانموعد و  10البند   14.30- 12.30

  .ما يستجد من أعمال  11البند   

نحو تفعيل : بيروت للنهوض بالمرأة في الوطن العربي بيان"اعتماد   12البند   
  ."المشاركة السياسية للمرأة العربية

  واإلقرار للمناقشة

  مسودة نص البيان

  .عن دورتها الخامسةالمرأة اعتماد تقرير لجنة   13البند   

  واإلقرار للمناقشة

  E/ESCWA/ECW/2011/IG.1/Reportالوثيقة 
  

 -----  


