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 “:: المساواة بين ال نسين والتنمية والسالم في القرن الحادي والعمرةن2000المرأة عام ”المعنونة 

ــتراتي ية وا جراءاب الواجب اتخاذها في م اال )أ(  ــمة تنفيذ األهداف االســـــ ب االهتمام الحاســـــ
 واتخاذ مزةد من ا جراءاب والمبادراب:

الموضـو  ذو األولوةة: ممـار ة المرأة واتخاذها القراراب في الحياة العامة برـورة  ‘1’  
ــاواة بين  ــاء ع أ العنق  من أجل تحقيي المســــ كام ة وفعالة  فضــــــال عن القضــــ

 ال نسين وتمكين جميع النساء والفتياب؛ 

ســــتعرام: تمكين المرأة و ــــ تي بالتنمية المســــتدامة )االســــتنتاجاب موضــــو  اال ‘2’  
 المتفي ع يها في الدورة الستين(؛

المســـــــائل الناتـــــــمة واالت اهاب وم االب التر يز والنهن ال دلدة في تناول المســـــــائل التي  )ب( 
 تمس وضع المرأة  بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل؛  

 ور ال نساني وأوضا  المرأة ومسائل برنام ية.تعميم مراعاة المنظ )ج( 
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 شروح  

 انتخاب أعضاء المكتب - 1 

من النظام الداخ ي ل  ان الفنية التابعة ل م  س االقترـادي واالجتماعي  وعمال    15بموجب المادة  
ره   1987/21بقرار الم  س  ــاء مكتبها لمدة 2002/234ومقرَّ ــع المرأة أعضـــــــــــ   ي وز أن تنتخب ل نة وضـــــــــــ

  انتخبت ال  نة   2019آذار/مارس   22عقودة في ســنتين. وفي ال  ســة األولأ من الدورة الرابعة والســتين  الم
بالتز ية  مهير مارغارةان )أرمينيا( رئيســـا ل دورتين الرابعة والســـتين والخامســـة والســـتين ل  نة. وانتخبت ال  نة 
أيضـا  بالتز ية  جو في دمان )أسـتراليا( نائبة ل رئيس لدورتيها الرابعة والسـتين والخامسـة والسـتين. وفي ال  سـة  

  انتخبت ال  نة  بالتز ية  أحالم ســــــارة 2020آذار/مارس  9انية من الدورة الرابعة والســــــتين  المعقودة في الل
تــــــــــــرةخي )ال زائر( نائبة ل رئيس ل دورتين الرابعة والســــــــــــتين والخامســــــــــــة والســــــــــــتين. ووفقا لمقرراب الم  س  

  انتخبـــت ال  نـــة  من خالل  2020/4  و ـــذلـــك قرار الم  س 2020/219و  2020/206و  2020/205
دلوك )جمهورةة  ورةا( نائبا ل رئيس ل دورتين  -  نا ســــــــــــــان  2020تموز/لوليي  9إجراء عدم االعترام  في 

أن  الخامســة والســتين والســادســة والســتين. وأرجاب ال  نة انتخاب نائب الرئيس المتبقي إلأ موعد الحي  ع أ 
ــار ة  ــيحي بتاليد م موعة أمرةكا الالتينية ومن،قة البحر ال ارةبي  بالممــــ ــش  حالما يحظأ ترتــــ ــمش ل مرتــــ يســــ

 اجتماعاب المكتب التي تعقد في إطار التحضير ل دورة الخامسة والستين ل  نة.  في

ل   تعين ال  نة خمســــة من أعضــــائها ل عم2009/16ووفقا لقرار الم  س االقترــــادي واالجتماعي  
ــائل المتع قة بوضــــــــــع المرأة  الذي أ نمــــــــــ  وفقا لقرار الم  س   ــنتين في الفرةي العامل المعني بالرســــــــ لفترة ســــــــ

  عينت 2019آذار/مارس   22. وفي ال  ســــــــــة األولأ من دورتها الرابعة والســــــــــتين  المعقودة في 1983/27
ابعة والسـتين والخامسـة والسـتين.  ال  نة االتحاد الروسـي ل عمل برـفة عضـو في الفرةي العامل في دورتيها الر 

  عينت ال  نة إســــــــرائيل برــــــــفة عضــــــــو في الفرةي  2020آذار/مارس   9وفي ال  ســــــــة اللانية  المعقودة في 
 2020/206و    2020/205العامل لدورتي ال  نة الرابعة والستين والخامسة والستين. ووفقا لمقرراب الم  س  

ــك قرار الم  س 2020/219و  ــذلــ ــدم االعترام  في  2020/4  و ــ ــة  من خالل إجراء عــ ــت ال  نــ   عينــ
  البرازةل ل عمل برـــــفة عضـــــو في الفرةي العامل المعني بالرســـــائل في الدورة الخامســـــة  2020تموز/لوليي  9

 والستين ل  نة. 

ط الهـاد،  أرجـاب ال  نـة تعيين وفي غيـاب ترتــــــــــــــيحـاب من الـدول األفرةميـة ودول آســــــــــــــيـا والمحي 
العضــــــوةن المتبقيين في الفرةي العامل المعني بالرســــــائل إلأ موعد الحي  ع أ أن يســــــمش ل عضــــــوةن ال ذلن  
ــاـئل.   ــار ـة ال ـامـ ة في أعمـال الفرةي العـامـل المعني ـبالرســــــــــــ يحظأ ترتــــــــــــــيحـاهمـا بـتالـيد م موعتيهمـا ـبالممــــــــــــ

 العضوةن المتبقيين في الفرةي العامل.  ال  سة األولأ  ست دعأ ال  نة إلأ تعيين  وفي
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 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - 2 

من النظــام الـداخ ي ع أ أن تقوم ال  نــة  في بـدايـة  ـل دورة  بـلقرار جـدول أعمــال   7تنص المــادة  
 ت ك الدورة.

جـدول األعمـال المؤقـت ل ـدورة  2020/223وقـد أقر الم  س االقترــــــــــــــادي واالجتمـاعي في مقرره  
 الخامسة والستين ل  نة ووثائي الدورة. 

وجرب األعمال التحضــــــــــــيرةة ل دورة الخامســــــــــــة والســــــــــــتين ل  نة وفقا لقرار الم  س االقترــــــــــــادي  
ــتقبل. و،ناء ع أ ذلك  عقد    2015/6واالجتماعي  ــاليب عمل ل نة وضــــع المرأة في المســ المتع ي بتنظيم وأســ

مكتب ال  نة عدة اجتماعاب  با ضــــــــافة إلأ إحاطاب وممــــــــاوراب غير رســــــــمية مع الوفود ل نظر في تنظيم  
ــها  ــاوراب وتنظيم األعمال بالقيود التي تفرضــ ــيرةة  والممــ ــد في األعمال التحضــ ــترتــ جائحة  أعمال الدورة. واســ

( ع أ عقـد االجتمـاعـاب الحكوميـة اـلدوليـة في مقر األمم المتحـدة في الر،ع  19-مرم فيروس  وروـنا )كوفيـد
ثنين . ومن المتوقع أن ت تمع ال  نة بالحضـــــــــــور المـــــــــــخرـــــــــــي و ل ترونيا  من لوم اال2021األول من عام 

 .2021آذار/مارس  26آذار/مارس إلأ لوم ال معة  15

بعة في الســــــــابي  ســــــــتقترــــــــر البياناب التي لدلي بها ممل و وفود األعضــــــــاء ووفقا ل ممارســــــــة المت 
ــاب العامة ع أ  ــم م موعاب   5والمراقبين في ال  نة خالل المناقمــــــ دقائي  ومدة البياناب التي ل دلأ بها باســــــ

دقائي. وةو ــــــــأ أيضــــــــا بلدماج مداخالب المنظماب غير الحكومية المتع قة بمواضــــــــيع    10من الوفود ع أ 
  ة بالدورة في المناقمة العامة وفي الحواراب التفاع ية  مع مراعاة التوازن ال غرافي.    ذاب

 
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة االستتتتتتتتتلنائية اللاللة والعشتتتتتتتترة، للجم ية العامة   - 3 

 لقرن الحادي والعشرة،“: المساواة بي، الجنسي، والتنمية والسالم في ا2000المعنونة ”المرأة عام 

تنفيذ األهداف االستتتتراتيجية وااجراءال الواجب اتخا ها في مجاالل االهتمام الحاستتتمة واتخا  م ةد م،  )أ( 
 ااجراءال والمبادرال:

الموضتتتوو  و األولوةة: مشتتتاررة المرأة واتخا ها القرارال في الحياة العامة بصتتتورة راملة وفعالة  فضتتتال  ‘1’ 
 ى العنف  م، أجل تحقيق المساواة بي، الجنسي، وتمكي، جميع النساء والفتيال؛ ع، القضاء عل

 موضوو االستعراض: تمكي، المرأة وصلته بالتنمية المستدامة ‘2’ 

ورتها الخامســـــة    قرر الم  س االقترـــــادي واالجتماعي أن تنظر ال  نة في د2020/15في القرار  
ــار ة المرأة واتخاذها القراراب في الحياة   2021والســــــــتين في عام  ــوعها ذي األولوةة المعنون ”ممــــــ في موضــــــ

العامة برــورة  ام ة وفعالة  فضــال عن القضــاء ع أ العنق  من أجل تحقيي المســاواة بين ال نســين وتمكين  
و  اســتعراضــها المعنون ”تمكين المرأة و ــ تي  جميع النســاء والفتياب“  وقرر أيضــا أن تنظر ال  نة في موضــ 

بالتنمية المســـــــــتدامة“  في إطار متابعة االســـــــــتنتاجاب المتفي ع يها التي اعتمدتها ال  نة في دورتها الســـــــــتين  
 (.E/2020/27-E/CN.6/2020/10)انظر 

https://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/15
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/15
https://undocs.org/ar/E/2020/27
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  أن تتضمن دورة ال  نة جزءا وزارةا من أجل إعادة تاكيد وتعزةز  2015/6  وقرر الم  س  في قراره 
ــة بهما    ــان الخا ـ ــين وتمكين المرأة والفتاة  و ذلك حقوا ا نسـ ــاواة بين ال نسـ ــياســـي بتحقيي المسـ االلتزام السـ

تســـــــ يط الضـــــــوء ع يها  وأن لتضـــــــمن هذا ال زء وضـــــــمان الممـــــــار ة الرييعة المســـــــتوى في مداوالب ال  نة و 
اجتماعاب مائدة مســـتدلرة وزارةة أو غير ذلك من الحواراب التفاع ية الرييعة المســـتوى بغرم تبادل الخبراب   
ــتفادة والممارســــاب ال يدة  فضــــال عن عقد مناقمــــة عامة بمــــان متابعة نتائن المؤتمر العالمي   والدروس المســ

الدورة االســتلنائية اللاللة والعمــرةن ل  م ية العامة. وأو ــأ الم  س بان تحدد البياناب  الرابع المعني بالمرأة و 
األهـداف  التي تم ب وغهـا  وا ن ـازاب التي تحققـت  وال هود المبـذولـة من أجـل ســـــــــــــــد اللغراب والتغ ـب ع أ  

 التحدياب في ما لتع ي بالموضو  ذي األولوةة وموضو  االستعرام.

  أن تقوم ال  نة بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االستنتاجاب 2015/6  في قراره  وقرر الم  س أيضا 
المتفي ع يها بمــان موضــو  من المواضــيع ذاب األولوةة في دورة ســابقة  باعتباره موضــو  اســتعراضــها  من  

 خالل حوار تفاع ي يممل ما ل ي: 

قيام الدول األعضاء من مخت ق المناطي  ع أ أساس طوعي  بعرم الدروس المستفادة  )أ( 
ــرةع وتيرة  ــائل ال في ة بتسـ ــاتها ع أ نحو يحدد الوسـ ــل ممارسـ ــادفتها وأفضـ من واقع ت ار،ها والتحدياب التي  ـ

 التنفيذ من خالل الخبراب الوطنية وا ق يمية؛

ــائ )ب(  ــبل دعم وتحقيي التنفيذ المع ل  بوســـــ ــدي ســـــ ل منها تدارك اللغراب في البياناب والترـــــ
ــتخدامها   ــو  وا بال  عنها واســــــ ــتوى جمع البياناب المتع قة بالموضــــــ ــعو،اب التي تعترم االرتقاء بمســــــ ل رــــــ

 وتح ي ها ع أ  ل من الرعيد الوطني وا ق يمي والعالمي.  

 
 ال زء الوزاري   

  وسـيمـمل اجتماع ي مائدة 2021ار/مارس آذ  19إلأ  15سـيعقد ال زء الوزاري ل  نة في الفترة من  
 مستدلرة وزارةين وحواراب تفاع ية أخرى.  

 
 الحواراب التفاع ية بمان الموضو  ذي األولوةة   

ســــــــــتعقد ال  نة ثالثة حواراب تفاع ية بممــــــــــار ة وزراء وغيرهم من المســــــــــؤولين الحكوميين الرييعي  
المســــــــــــــتوى  وخبراء  وممل ي منظومــة األمم المتحــدة  والم تمع المــدني وم موعــاب أخرى من أ ــــــــــــــحــاب  

 المر حة لتناول عم ها الموضو  ذا األولوةة. 

 
 الحواراب التفاع ية بمان موضو  االستعرام  

سـتعقد ال  نة حوارةن تفاع يين تقدم خاللهما دول أعضـاء من مناطي مخت فة عروضـا طو ية بمـان   
 االستعرام.   موضو 

 
 الوثائق  

ــار ة المرأة واتخاذها القراراب في الحياة العامة برــــــورة  ام ة وفعالة  فضــــــال عن   تقرةر األمين العام عن ممــــ
ــاء ع أ العنق  من أجــــل تحقيي  ــاء والفتيــــاب القضـــــــــــــــ ــاواة بين ال نســــــــــــــين وتمكين جميع النســـــــــــــــ المســـــــــــــــ

(E/CN.6/2021/3) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/3
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 (E/CN.6/2018/5دليل المناقمة الجتماعاب المائدة المستدلرة الوزارةة بمان الموضو  ذي األولوةة )

 (E/CN.6/2021/4تقرةر األمين العام عن تمكين المرأة و  تي بالتنمية المستدامة )

 
تمس وضتتتتتع  المستتتتتائل الناشتتتتتاة واالتجاهال ومجاالل الترري  والن ف الجدودة في تناول المستتتتتائل التي )ب( 

 ي، المرأة والرجلالمرأة  بما في  لك المساواة ب

  أن توا ــــل ال  نة  حســــب االقتضــــاء  2015/6قرر الم  س االقترــــادي واالجتماعي  في قراره   
ــائل الناتــــمة واالت اهاب وم االب التر يز والنهن ال دلدة في تناول المســــائل التي تمس وضــــع   مناقمــــة المســ

في ذـلك المســــــــــــــاواة بين المرأة والرجـل  والتي تت، ـب المعـال ـة في الوقـت المنـاســــــــــــــب  مع مراعـاة   المرأة  بمـا
الت،وراب المســـــت دة ع أ الرـــــعيدلن العالمي وا ق يمي  و ذلك األنمـــــ،ة المقررة داخل األمم المتحدة  حي  

 ة بالموضــو  المدرجة في  لتعين إلالء المزةد من االهتمام ل منظوراب ال نســانية  ومع أخذ المســائل ذاب الرــ 
 جدول أعمال الم  س بعين االعتبار  وال سيما الموضو  الرئيسي السنوي ل م  س  حسب االقتضاء.

ــمة   وط ب الم  س في نفس القرار إلأ مكتب ال  نة الميام  قبل انعقاد الدورة  بتحدلد المســـائل الناتـ
ــاء  من خالل  االت اهاب أو م االب التر يز أو النهن ال دلدة ت ك   أو ــاور مع جميع الدول األعضـــــــــ بالتمـــــــــ

م موعاتها ا ق يمية  ومع مراعاة ا سـهاماب المقدمة من سـائر األطراف  ـاحبة المرـ حة ذاب الرـ ة  ل ي  
 تنظر فيها ال  نة في إطار الحوار التفاع ي.

 ين.و،عد إجراء مماوراب  اقترح المكتب عدم تحدلد أي مسائل ناتمة ل دورة الخامسة والست 

 
 تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأوضاو المرأة ومسائل برنامجية )ج( 

 ال وانب الم يارةة من عمل هيمة األمم المتحدة ل مساواة بين ال نسين وتمكين المرأة   

ي عرم ع أ ال  نة التقرةر الســــــــــــنوي لو ي ة   64/289 )ج( من قرار ال م ية العامة  67وفقا ل فقرة  
األمين العام/المدلرة التنفيذية لهيمة األمم المتحدة ل مســــــــــاواة بين ال نســــــــــين وتمكين المرأة )هيمة األمم المتحدة 

 ل توجيي بمان السياسة العامة الذي تقدمي ال  نة. ل مرأة( عن ال وانب الم يارةة من عمل الهيمة وعن تنفيذها 

 
 العنق ضد المرأة   

المتع ي بـدور  ــــــــــــــنـدوا األمم المتحـدة ا نمـائي ل مرأة  50/166ط بـت ال م يـة العـامـة في قرارهـا  
ــاء ع أ العن ــندوا في تقارةره العادية )هيمة األمم المتحدة ل مرأة اآلن( في القضـــ ــد المرأة  أن لدرج الرـــ ق ضـــ

مع وماب عن إنمــــــاء  ــــــندوا اســــــتمماني دعما  لإلجراءاب الوطنية وا ق يمية والدولية المتخذة ل قضــــــاء ع أ  
 العنق ضد المرأة  وأن يقدم أيضا هذه المع وماب إلأ ل نة وضع المرأة.

 
 رأة اتفاقية القضاء ع أ جميع أتكال التمييز ضد الم  

من اتفاقية القضــــــاء ع أ جميع أتــــــكال التمييز ضــــــد المرأة  تحال تقارةر ال  نة   2-21وفقا ل مادة  
 المعنية بالقضاء ع أ التمييز ضد المرأة إلأ ل نة وضع المرأة لغرم إعالمها.  

 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2018/5
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
https://undocs.org/ar/A/RES/64/289
https://undocs.org/ar/A/RES/64/289
https://undocs.org/ar/A/RES/50/166
https://undocs.org/ar/A/RES/50/166
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 المسائل البرنام ية  

  14  في إطـار البرنـامن 2022ي ري إعـداد برنـامن العمـل المقترح لهيمـة األمم المتحـدة ل مرأة لعـام  
 المساواة بين ال نسين وتمكين المرأة.

 الوثائق  

ــاواة بين ال نســــــــــــــين وتمكين المرأة   تقرةر و ي ـــة األمين العـــام/المـــدلرة التنفيـــذيـــة لهيمـــة األمم المتحـــدة ل مســــــــــــــ
 (E/CN.6/2021/2ال وانب الم يارةة من عمل الهيمة ) عن

مذ رة من األمين العام يحيل بها تقرةر هيمة األمم المتحدة ل مســـــاواة بين ال نســـــين وتمكين المرأة عن أنمـــــ،ة  
ــد المرأة   ــاء ع أ العنق ضـــــــــــــ  ــــــــــــــنــدوا األمم المتحــدة االســــــــــــــتممــاني لــدعم ا جراءاب الراميــة إلأ القضـــــــــــــ

(A/HRC/47/20-E/CN.6/2021/6) 

تقرةر ال  نة المعنية بالقضاء ع أ التمييز ضد المرأة عن دوراتها اللاللة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة  
 (A/75/38والسبعين )

ن والســــــــابعة والســــــــبعين ل  نة المعنية مذ رة من األمانة العامة تحيل بها نتائن الدورتين الســــــــادســــــــة والســــــــبعي
 (E/CN.6/2021/7بالقضاء ع أ التمييز ضد المرأة )

 
 الرسائل المتعلقة بوضع المرأة - 4 

الرسائل ( إجراءاب ت قي ل نة وضع المرأة 5-)د 76حدد الم  س االقترادي واالجتماعي في قراره   
( وط ب  5-)د 76( طاء  عّدل الم  س القرار 11-)د  304المتع قة بوضــــــــــع المرأة ونظرها فيها. وفي القرار 

ــائل الســـرةة وغير الســـرةة تتضـــمن بيانا  إلأ األمين العام أن يعد  قبل  ل دورة من دوراب ال  نة  قائمة بالرسـ
 موجزا بمضمون  ل رسالة.

ــائل الســـــــــــرةة   1983/27وأكد الم  س من جدلد في قراره   والية ال  نة ييما يخص النظر في الرســـــــــ
ــائل و عداد تقرةر   ــع المرأة  وأذن ل  نة بتعيين فرةي عامل ل نظر في ت ك الرســـــــ ــرةة المتع قة بوضـــــــ وغير الســـــــ

 بمانها لتقديمي إلأ ال  نة.

بمــان    أن ال  نة مخولة بتقديم تو ــياب إلأ الم  س1993/11وأكد الم  س من جدلد  في قراره   
 ا جراء الواجب اتخاذه بمان ما ت مفي هذه الرسائل من ات اهاب وأنماط مست دة ل تمييز ضد المرأة.

ولزةادة فـعالـية و ـفاءة ا جراءاب التي تتبعـها ال  ـنة من أجل التـعامل مع الرســــــــــــــائل  قرر الم  س    
 :2002/235في مقرره 

ألر،عين  في  ل دورة  بتعيين أعضــاء الفرةي أن تقوم ال  نة  ابتداء من دورتها الســابعة وا )أ( 
العامل المعني بالرســـــــائل المتع قة بوضـــــــع المرأة ل دورة التالية بحي  يســـــــت،يع األعضـــــــاء أن ي تمعوا لتمكين  

 األمانة العامة من إ دار تقرةرهم قبل ثالثة أيام عمل من اعتماد ال  نة ل دول أعمالها؛  

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/20
https://undocs.org/ar/A/75/38
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/7
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 العام:أن ي، ب إلأ األمين  )ب( 

ــاـلة ســــــــــــــتنظر فيهـا ال  ـنة وتتع ي بهـذه الحكوـماب  و ع،ـاءهـا   ‘1’  إبال  الحكومـاب بكـل رســــــــــــ
 أسبوعا قبل أن يقوم الفرةي العامل بالنظر فيها؛   12يقل عن  ال ما

والتاكد من أن أعضــــاء الفرةي العامل يحرــــ ون مســــبقا  ع أ قائمة الرســــائل  بما في ذلك  ‘2’ 
 هناك ردود  لوضعها في االعتبار عند إعداد تقرةره ل ي تنظر ييي ال  نة.ردود الحكوماب  إذا  انت 

أن تقوم ال  ـنة  اعتـبارا من دورتهـا الرابعـة والخمســــــــــــــين  بتعيين  2009/16وقرر الم  س في قراره  
 أعضاء الفرةي العامل المعني بالرسائل المتع قة بوضع المرأة لفترة مدتها سنتان.

 
 الوثائق  

ــع المرأة )مذ رة من األ ــرةة المتع قة بوضــــــــــ ــائل الســــــــــ  E/CN.6/2021/R.1مين العام يحيل بها قائمة الرســــــــــ
 (E/CN.6/2021/R.1/Add.1 و

 
 الجتماعي ومقرراتهمتابعة قرارال المجلس االقتصادي وا - 5 

  ســــيقوم الم  س االقترــــادي واالجتماعي  في جزئي المتع ي  72/305عمال بقرار ال م ية العامة  
بالت امل  بمناقمــــــــة ودمن جميع مدخالب الدول األعضــــــــاء ومدخالب الهيماب الفر ية ل م  س االقترــــــــادي 
ــ حة من أجل تعزةز الت امل المتوازن   ــاحبة المرــ واالجتماعي ومنظومة األمم المتحدة وغيرها من ال هاب  ــ

 بين األبعاد اللالثة ل تنمية المستدامة.

ــتوى المعني   ــي الرييع المســـ ــياســـ ــادي واالجتماعي والمنتدى الســـ ــو  الم  س االقترـــ ــيكون موضـــ وســـ
ع أ نحو يعزز   19-لمســــــــــــتدام والمرن من آثار جائحة  وفيدهو ”التعافي ا  2021بالتنمية المســــــــــــتدامة لعام 

 2030األبعاد االقترـادية واالجتما ية والبيمية ل تنمية المسـتدامة: بناء مسـار تـامل وفعال لتحقيي خ،ة عام 
 في سياا عقد العمل وا ن از من أجل التنمية المستدامة“.

 
 جنةجدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والستي، لل - 6 

ــا ع أ ال  ـنة  9وفـقا ل مـادة   من النظـام اـلداخ ي ل  ـان الفنـية الـتابعـة ل م  س  ســــــــــــــيكون معروضــــــــــــ
 ممرو  جدول أعمال مؤقت لدورتها السادسة والستين لتضمن قائمة بالوثائي التي ستعرم ع يها ل نظر فيها.

 
 اعتماد تقرةر اللجنة ع، أعمال دورت ا الخامسة والستي، - 7 

من النظـام الـداخ ي ل  ـان الفنيـة ل م  س االقترـــــــــــــــادي واالجتمـاعي  تقـدم ال  نـة  37 وفقـا ل مـادة 
 الم  س تقرةرا عن أعمال دورتها الخامسة والستين. إلأ

  
  

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/R.1
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/R.1/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/72/305
https://undocs.org/ar/A/RES/72/305
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 المرفق 

 ( 2021أعضاء لجنة وضع المرأة في دورت ا الخامسة والستي، )   
 

 عضوا؛ مدة العضوةة أربع سنوال( 45)  

 الدولة العضو
مدة العضـــــــــوةة تنتهي  

 بنهاية الدورة في عام
 2022 ال زائر  

 2023 أرمينيا
 2023 أستراليا
 2021 البحرةن

 2023 بنغالديش
 2023 بيالروس
 2024 البرازةل

 2021 كندا
 2021 تي ي

 2021 الرين
 2024 كولومبيا

 2022 جزر القمر
 2022 ال ونغو

 2023 كو،ا
 2024 الدانمرك
 2022 إكوادور

 2023 غينيا االستوائية
 2021 إستونيا
 2023 ألمانيا
 2022 غانا

 2022 هالتي
 2022 العراا
 2021 ألرلندا

 2021 إسرائيل
 2022 اليابان
 2022 كينيا

 2023 ماليزةا
 2024 المكسيك
 2024 منغوليا
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 الدولة العضو
مدة العضـــــــــوةة تنتهي  

 بنهاية الدورة في عام
 2021 ناميبيا  

 2022 نيكاراغوا
 2021 الني ر
 2021 بيرو

 2024 الف بين
 2022 جمهورةة  ورةا
 2024 االتحاد الروسي

 2022 المم  ة العر،ية السعودية
 2024 السنغال

 2024 الرومال
 2023 جنوب أفرةميا

 2024 سوةسرا
 2023 توغو
 2021 تونس

 2022 تر مانستان
 2023 الوالياب المتحدة األمرةكية

 


