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 لجنة وضع المرأة

 الدورة الخامسة والستون

 2021آذار/مارس  15-26

 من جدول األعمال 6البند 

 جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والستين للجنة

   
جدول األعمال المؤقت والوثائق الخاصةةةةةة رالدورة السةةةةةادسةةةةةة والسةةةةةتين للجنة    

 المرأة  وضع 
  
 انتخاب أعضاء المكتب. - 1

 ومسائل تنظيمية أخرى.إقرار جدول األعمال  - 2
 

 الوثائق  

 جدول األعمال المؤقت المشروح وتنظيم األعمال المقترح للجنة وضع المرأة

متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة االســـــــتانائية الاالاة والعشـــــــرين للجمعية العامة   - 3
 ية والسالم في القرن الحادي والعشرين“:: المساواة بين الجنسين والتنم2000المعنونة ”المرأة عام 

ــمة  )أ(  تنفيذ األهداف االســـــــتراتيجية وا جراءات الواجب اتخاذها في مجاالت االهتمام الحاســـــ
 واتخاذ مزيد من ا جراءات والمبادرات:

الموضـــــــوو ذو األولوية: تحقيو المســـــــاواة بين الجنســـــــين وتمكين جميع النســـــــاء  ‘1’  
الســـــياســـــات والبرام  المتعلقة بت ير المناو والبيئة والحد من والفتيات في ســـــياو 
 مخاطر الكوارث؛

موضــــــــــــوو االســــــــــــتعراأ: التمكين االقتلــــــــــــادي للمرأة في عالم العمل المت ير  ‘2’  
 )االستنتاجات المتفو عليها للدورة الحادية والستين(؛ 
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 الوثائق  

مكين جميع النســـــاء والفتيات في ســـــياو الســـــياســـــات تقرير األمين العام عن تحقيو المســـــاواة بين الجنســـــين وت 
 والبرام  المتعلقة بت ير المناو والبيئة والحد من مخاطر الكوارث

 تقرير األمين العام عن التمكين االقتلادي للمرأة في عالم العمل المت ير

ن وتمكين المرأة )هيئة تقرير وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمســـــــــــــاواة بين الجنســـــــــــــي 
 األمم المتحدة للمرأة(

 مذكرة من األمانة العامة تحيل بها دليل مناقشة الجتماعات المائدة المستديرة الوزارية

المســــــــــــــائل الناشــــــــــــــئة واالتجاهات ومجاالت التركيز والنه  الجديدة في تناول المســــــــــــــائل  )ب( 
 ة والرجل؛تمس وضع المرأة  بما في ذلك المساواة بين المرأ التي

 تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأوضاو المرأة ومسائل برنامجية. )ج( 
 

 الوثائق  

 تقرير األمين العام عن تنظيم وأساليب عمل لجنة وضع المرأة في المستقبل 

ــاواة بين الجنســــــــــــين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( عن أنشــــــــــــطة  تقرير هيئة األمم المتحدة للمســــــــــ
 وو األمم المتحدة االستئماني لدعم ا جراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأةلند

مذكرة من األمانة العـامة تحـيل بهـا نـتائ  الدورات ذات اللـــــــــــــــلة التي عـقدتهـا اللجـنة المعنـية بالقضــــــــــــــاء على 
 التمييز ضد المرأة 

 الرسائل المتعلقة بوضع المرأة - 4
 

 الوثائق  

 ام يحيل بها قائمة الرسائل السرية المتعلقة بوضع المرأة والردود عليهامذكرة من األمين الع

 متابعة قرارات المجلس االقتلادي واالجتماعي ومقرراته. - 5

 جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والستين للجنة. - 6

 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والستين. - 7
 


