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 املرأة وضع جلنة
  واخلمسون الرابعة الدورة

 ٢٠١٠ مارس/آذار ١٢-١
 املؤقت األعمال جدول من ٢ البند
 أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار

  
 *املقترح األعمال وتنظيم املشروح املؤقت األعمال جدول  

 .املكتب أعضاء انتخاب  - ١

 .أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار  - ٢

 والعــشرين الثالثــة االســتثنائية والـدورة  بــاملرأة املعــين الرابــع العـاملي  املــؤمتر نتــائج متابعـة  - ٣
 والـســـالم  والتنميـة  اجلنـسني  بـني  املساواة :٢٠٠٠ عام املرأة’’ املعنونة العامة للجمعية

 :“والعشرين دياحلا القرن يف

ــذ )أ(   ــداف تنفيـ ــتراتيجية األهـ ــراءات االسـ ــا الواجـــب واإلجـ ــاالت يف اختاذهـ  جمـ
 تنفيــذ اســتعراض :واملبــادرات اإلجــراءات مــن مزيــد واختــاذ احلامســة االهتمــام
ــالن ــهاج إعـ ــل ومنـ ــيجني عمـ ــائج بـ ــال ونتـ ــدورة أعمـ ــتثنائية الـ ــة االسـ  الثالثـ

 ألهـداف  يكفـل إجنـاز ا     ل منظور جنـساين   يومدى إسهامها يف تشك    والعشرين
 لأللفية؛ اإلمنائية

 وضـع  متـس  اليت القضايا تناول يف اجلديدة والنهج الناشئة واالجتاهات القضايا )ب( 
 والرجل؛ املرأة بني املساواة أو املرأة

 .برناجمية ومسائل املرأة وأوضاع اجلنساين املنظور مراعاة تعميم )ج( 

 

 .E/CN.6/2010/1/Add.1 الوثيقة بصفته املقترح األعمال تنظيم يصدر  *  
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 .املرأة بوضع املتعلقة الرسائل  - ٤

 . ومقرراتهواالجتماعي االقتصادي اجمللس قرارات متابعة  - ٥

 .للجنة واخلمسني اخلامسة للدورة املؤقت األعمال جدول  - ٦

  .واخلمسني الرابعة دورهتا عن اللجنة تقرير اعتماد  - ٧
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 الشروح  
 

 املكتب أعضاء انتخاب - ١ 
ــا   ــن ١٥ مــادةلل وفق ــة الفنيــة للجــان الــداخلي النظــام م  االقتــصادي لــسللمج التابع

 وضـع  جلنـة  انتخبـت  ،٢٠٠٢/٢٣٤ ومقـرَّره  ١٩٨٧/٢١ اجمللـس  بقـرار  وعمـالً  واالجتماعي،
 ،٢٠٠٧ مــارس/آذار ١٣ يف املعقــودة واخلمــسني، الرابعــة دورهتــا مــن األوىل اجللــسة يف املــرأة

 ستوراتيــشي وروبرتــو )الــسنغال( صــو وليــسا رئيــسا )أرمينيــا( مارتريوســيان آرمــن بالتزكيــة،
ــان( آشــيكي وتاكاشــي )ليــاإيطا( ــة لــرئيس نوابــا )الياب  واخلمــسني الرابعــة دورتيهــا يف اللجن

 تـشرين  ١٤ يف املعقـودة  واخلمـسني  الرابعة الدورة من الثانية اجللسة ويف .واخلمسني واخلامسة
 غــارين بالتزكيــة، اللجنــة، انتخبــت مارتريوســيان، آرمــن اســتقالة وإثــر ،٢٠٠٩ أكتــوبر/األول

ــاأرم( نازاريــان ــة رئيــسا )يني ــدورة مــن تبقــى ملــا للجن ــدورة واخلمــسني الرابعــة ال  اخلامــسة ولل
 الـدورتني  يف اللجنـة  لـرئيس  نائبـا  )بـاراغواي ( بريالتـا  خوليـو  أيضا اللجنة وانتخبت .واخلمسني

 .)١(واخلمسني واخلامسة واخلمسني الرابعة

 املعـين  العامـل  فريـق ال عـضوية  يف املتبقيـة  الـشواغر  ملـلء  مرشـحني  ثالثة اللجنة وستعني  
 واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس قــرار مبوجــب أنــشئ الــذي املــرأة، بوضــع املتعلقــة بالرســائل
١٩٨٣/٢٧.  

  
 أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار  - ٢  

 بـإقرار  دورة، كـل  بدايـة  يف اللجنـة،  تقـوم  أن علـى  الـداخلي  النظـام  من ٧ ادةامل تنص  
 .املؤقت األعمال جدول إىل تناداًاس الدورة تلك أعمال جدول

 األعمــال جــدول ٢٠٠٩/٢٣٢ مقــرره يف واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس أقــر وقــد  
 .ووثائقها للجنة واخلمسني الرابعة للدورة املؤقت

 املتفـق  السـتنتاجاهتا  وفقـا  للجنـة  واخلمسني الرابعة للدورة التحضريية األعمال وجرت  
 ٢٠٠٦/٩ واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس وقــراري العمــل أســاليب بــشأن ١٩٩٦/١ عليهــا

ــرار ،٢٠٠٩/١٥ و ــة وق ــه، .٥٣/١ اللجن ــد وعلي ــد فق ــب عق ــة مكت ــدة اللجن ــات، ع  اجتماع
 بـشأن  اللجنـة  يف املراقبـة  والـدول  األعـضاء  الـدول  مجيـع  مع رمسية غري مشاورات إىل باإلضافة
 .ونتائجها شكلها على االتفاق بغية االستعراض، طرائق

__________ 
  .الوثيقة هذه مرفق يف واخلمسني الرابعة دورهتا يف اللجنة أعضاء قائمة ترد  )١(  
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 وفــود ممثلــو يلقيهــا الــيت البيانــات مــدة ستقتــصر العــادة، عليــه جــرت مــا ارغــر وعلــى  
 باسـم  امللقـاة  البيانـات  ومدة دقائق، مخس على العامة املناقشات خالل ومراقبيها اللجنة أعضاء

 احلكوميـة  غـري  املنظمـات  مـداخالت  بإدمـاج  أيـضاً  ويوصى .دقائق ١٠ على الوفود جمموعات
 .اجلغرايف التوازن تراعي بصورة املتخصصة النقاش توحلقا العامة املناقشات يف

 ديـسمرب /األول كـانون  ١٨ املـؤرخ    ٦٤/٥٣٠مقررهـا    يف العامـة  اجلمعيـة  قد قـررت  و  
 إعـالن  العتمـاد  عـشرة  اخلامـسة  الـسنوية  بالـذكرى  لالحتفـال  التذكارية اجللسة عقد ،٢٠٠٩
  .رأةامل وضع للجنة واخلمسني الرابعة الدورة خالل بيجني عمل ومنهاج

  
 الثالثــة االســتثنائية والــدورة بــاملرأة املعــين الرابــع العــاملي املــؤمتر نتــائج متابعــة - ٣  

 اجلنــسني بـني  املــساواة :٢٠٠٠ عـام  املــرأة” املعنونـة  العامــة للجمعيـة  والعـشرين 
 “والعشرين احلادي القرن يف والسالم والتنمية

 
 احلامسـة  االهتمـام  جمـاالت  يف اختاذهـا  بالواج واإلجراءات االستراتيجية األهداف تنفيذ )أ( 

 بـيجني  عمـل  ومنـهاج  إعـالن  تنفيـذ  اسـتعراض  :واملبـادرات  اإلجـراءات  من مزيد واختاذ
ومـدى إسـهامها يف تـشكيل منظـور          والعـشرين  الثالثـة  االسـتثنائية  الدورة أعمال ونتائج

 لأللفية اإلمنائية ألهدافجنساين يكفل تنفيذ ا
  

 املستوى الرفيعة تديرةاملس املائدة اجتماعات    

 يف واألربعـني،  الـسابعة  دورهتـا  مـن  اعتبـاراً  البدء، ٤٦/١٠١ مقررها يف اللجنة قررت  
 بعــد البــت، أمــر املكتــب وخولــت املــستوى الرفيعــة املــستديرة املائــدة اجتماعــات خيــار تطبيــق
 هـذه  مثـل  عـدد  يف اإلقليميـة،  اجملموعـات  طريـق  عـن  املهتمني، اللجنة أعضاء مجيع مع التشاور

  .ومواضيعها عقدها وتوقيت االجتماعات

 اجتمـاع  يركز أن ،٢٠٠٦/٩ قراره يف واالجتماعي، االقتصادي اجمللس كذلك وقرر  
 املـستفادة،  والـدروس  التجـارب،  علـى  الـرأي  لتبـادل  املـستوى  الرفيـع  السنوي املستديرة املائدة

 يتعلــق مــا يف توافرهــا، حــال يف ببيانــات، املــشفوعة النتــائج ذلــك يف مبــا اجليــدة، واملمارســات
 .األولوية ذي للموضوع بالنسبة قطعت أن سبق اليت بااللتزامات بالوفاء

 علـى  واخلمـسني  الرابعـة  الـدورة  يف املـستوى  الرفيـع  املستديرة املائدة اجتماع وسريكز  
 .لأللفية اإلمنائية األهداف بلوغ يف بيجني عمل ومنهاج إعالن تنفيذ على املترتبة اآلثار
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 الوثائق  

 املـستوى  الرفيـع  املـستديرة  املائـدة  اجتمـاع  مناقـشة  دليـل  :املـرأة  وضـع  جلنة مكتب من مذكرة
 والعــشرين الثالثــة االســتثنائية الــدورة أعمــال ونتــائج بــيجني عمــل ومنــهاج إعــالن تنفيــذ عــن

 اإلمنائيــة ألهــدافل منظــور جنــساين يكفــل إجنــاز ايومــدى إســهامها يف تــشك العامــة للجمعيــة
 )E/CN.6/2010/3( لأللفية

  
 األولوية ذو املوضوع    

 املقتــرح التنظــيم علــى ،٢٠٠٩/١٥ قــراره يف واالجتمــاعي، االقتــصادي اجمللــس وافــق  
 دورهتـــا  يف اللجنـــة  ستـــستعرض وعليـــه،  .املـــستقبل  يف عملـــها وأســـاليب  اللجنـــة  ألعمـــال
 الثالثـة  االسـتثنائية  ورةالـد  أعمـال  ونتـائج  بـيجني  عمـل  ومنـهاج  إعـالن  تنفيذ واخلمسني الرابعة

 ألهـداف ل منظـور جنـساين يكفـل إجنـاز ا         يومدى إسـهامها يف تـشك      العامة للجمعية والعشرين
 .لأللفية اإلمنائية

  
 الوثائق  

 الــدورة أعمــال ونتــائج بــيجني عمــل ومنــهاج إعـالن  تنفيــذ اســتعراض عــن العــام األمــني تقريـر 
ل منظـور جنـساين يكفـل       يمدى إسهامها يف تـشك    و العامة للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية

 )E/CN.6/2010/2( لأللفية اإلمنائية ألهدافإجناز ا
 

 املـرأة  وضـع  متـس  الـيت  القـضايا  تنـاول  يف اجلديـدة  والنـهج  الناشـئة  واالجتاهـات  القضايا )ب( 
 والرجل املرأة بني املساواة  أو

ــراره يف واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس طلــب   ــة كتــبم إىل ٢٠٠٦/٩ ق  وضــع جلن
قـضية   اإلقليميـة،  جمموعاهتا من خالل  الدول، مجيع مع بالتشاور دورة، كل قبل حيدد أن املرأة

 واإلقليمـي،  العـاملي  الـصعيدين  علـى  التطـورات  مـع مراعـاة    اللجنـة،  مستجدة كي تبحث فيهـا    
 مزيـد  إيـالء  مـر األ يستلزم حيثما املتحدة، األمم يف نطاق  هبا لقيامزمع ا امل األنشطة إىل باإلضافة

 بـيجني  عمل ومنهاج إعالن لتنفيذ اللجنة استعراض ضوء ويف .اجلنساين للمنظور االهتمام من
ــائج ــدورة أعمــال ونت ــة االســتثنائية ال ــة والعــشرين الثالث ــة للجمعي ــشكيل يف ومــسامهتها العام  ت
 أيـة  علـى  ختيـار اال يقـع  مل لأللفيـة،  اإلمنائية لألهداف الكامل التنفيذ أجل من اجلنساين املنظور
   .فيها للنظر ناشئة قضية
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 برناجمية ومسائل املرأة وأوضاع اجلنساين املنظور مراعاة تعميم )ج( 
 إليها املساعدة وتقدمي الفلسطينية املرأة حالة    

ــصادي اجمللـــس طلـــب   ــاعي، االقتـ ــراره يف واالجتمـ ــن ٢٠٠٩/١٤ قـ ــة عـ ــرأة حالـ  املـ
ــسطينية ــدمي الفل ــساعدة وتق ــا، امل ــةا إىل إليه ــذ رصــد مواصــلة للجن ــتراتيجيات تنفي ــريويب اس  ن

 بالنـساء  املتعلقـة  منـها  ٢٦٠ الفقـرة  سـيما  وال بشأهنا، إجراءات واختاذ باملرأة للنهوض التطلعية
 الثالثـة  االسـتثنائية  الـدورة  ونتـائج  بـيجني،  عمـل  ومنـهاج  الفلسطينيني، واألطفال الفلسطينيات
 احلالــة، اســتعراض مواصــلة العــام األمــني إىل ضاأيــ اجمللــس وطلــب .العامــة للجمعيــة والعــشرين
 الرابعـة  دورهتـا  يف اللجنـة  إىل تقريـر  وتقـدمي  املتاحـة،  الـسبل  جبميـع  الفلـسطينية  املـرأة  ومساعدة
 عــن آســيا لغــريب واالجتماعيــة االقتــصادية اللجنــة مــن املقدمــة املعلومــات يتــضمن واخلمــسني

  .القرار ذلك تنفيذ يف احملرز التقدم
  

 الــذين فــيهم مبــن املــسلحة، الرتاعــات يف كرهــائن احملتجــزين واألطفــال النــساء عــن جاإلفــرا    
  الحقا سجنوا

 وغــري العاجــل اإلفــراج بــأن راســخال اعتقادهــا عــن ٥٢/١ قرارهــا يف اللجنــة أعربــت  
 تنفيـذ  سـيعزز  املـسلحة  الرتاعـات  منـاطق  يف كرهـائن  احملتجـزين  واألطفـال  النساء عن املشروط
 الثالثــة االســتثنائية العامــة اجلمعيــة لــدورة اخلتــاميتني والــوثيقتني بــيجني، لعمــ ومنــهاج إعــالن

 تقريـرا  واخلمـسني،  الرابعة دورهتا يف إليها، يقدم أن العام األمني إىل اللجنة وطلبت .والعشرين
 الـدول  تقـدمها  الـيت  املعلومـات  أخـذ  مـع  الـصلة،  ذات التوصـيات  شامــال  القرار هذا تنفيذ عن

  .احلسبان يف املعنيــة دوليةال واملنظمات
  

 ىنثألل التناسلية األعضاء تشويه على القضاء    

ــة طلبــت    الرابعــة دورهتــا يف إليهــا، يقــدم أن العــام األمــني إىل ٥٢/٢ قرارهــا يف اللجن
 األعــضاء الــدول مــن املقدمــة املعلومــات باســتخدام القــرار هــذا تنفيــذ عــن تقريــرا واخلمــسني،
 وهيئاهتــا املتحــدة األمــم منظومــة مؤســسات مــن املقدمــة منــها التحقــق ميكــن الــيت واملعلومــات
 .الفتاة رفاه حتقيق على القرار هذا أثر تقييم هبدف احلكومية، غري واملنظمات

  
 باملرأة اخلاصة اإلنسان حقوق بشأن املشتركة العمل خطة    

 قـرار و ١٩٩٧/٤٣ اإلنـسان  حقـوق  جلنـة  وقـرار  ،٣٩/٥ املـرأة  وضـع  جلنة لقرار وفقاً  
 خطــة عــن تقريــر املــرأة وضــع جلنــة علــى معروضــاً ســيكون ،٦٠/٣٠ اإلنــسان حقــوق جملــس
  .اإلنسان حلقوق املتحدة األمم ومفوضية باملرأة النهوض لشعبة املشتركة العمل
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 املرأة ضد العنف    

 املتحــدة األمــم صــندوق بــدور املتعلــق ٥٠/١٦٦ القــرار يف العامــة اجلمعيــة طلبــت  
 العاديـة  تقـاريره  يف يـدرج  أن الـصندوق  إىل املـرأة،  ضـد  العنـف  على القضاء يف للمرأة اإلمنائي

 إىل اهلادفـة  والدوليـة  واإلقليميـة  الوطنيـة  للجهـود  دعمـا  اسـتئماين  صـندوق  إقامة عن معلومات
 جلنــة وإىل املــرأة وضــع جلنــة إىل املعلومــات هــذه يقــدم وأن املــرأة، ضــد العنــف علــى القــضاء
 .)سابقاً( اإلنسان حقوق

  
 املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية    

 حتـال  املـرأة،  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  مـن  ٢-٢١ للمادة وفقاً  
 .إعالمهــا لغــرض املــرأة وضــع جلنــة إىل املــرأة ضــد التمييــز علــى بالقــضاء املعنيــة اللجنــة تقــارير

ــر وســيكون ــة تقري ــة دورتيهــا عــن اللجن ــة ألربعــنيوا الثاني  علــى معروضــا )٢(واألربعــني والثالث
 دوريت نتــائج حتيــل العامــة األمانــة مــن مــذكرة اللجنــة علــى أيــضا معروضــا وســيكون .اللجنــة
  .واألربعني واخلامسة واألربعني الرابعة اللجنة

  
 برناجمية مسائل    

 تيجياالسـترا  اإلطـار  إعداد عن العام األمني من مذكرة املرأة وضع جلنة على معروض  
 لفتـرة  الربناجمية اخلطة :الثاين واجلزء اخلطة، موجز :األول اجلزء يشمل ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
 بـشأن  الـسنتني  لفتـرة  املقترحـة  الربناجميـة  اخلطـة  الستعراض مدعوة واللجنة .فيها للنظر السنتني
 الربناجميـة  اخلطـة  وسـتقّدم  .العـام  األمـني  إىل تعليقاهتا وتقدمي املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة
ــرة املقترحــة ــسنتني، لفت ــصيغتها ال ــة ب ــضاء، حــسب املعدل ــة إىل االقت ــامج  جلن ــسيق الربن  يف والتن
 اخلامــسة دورهتــا يف العامــة اجلمعيــة إىل الــشأن هــذا يف توصــياهتا وســتحال .اخلمــسني دورهتــا

ــا عنـــــد والـــــستني ــار يف نظرهـــ ــتراتيجي اإلطـــ ــرة العـــــام األمـــــني مـــــن املقتـــــرح االســـ   لفتـــ
 .٢٠١٣-٢٠١٢ سنتنيال
 

 الوثائق  

 )E/CN.6/2010/4( إليها املساعدة وتقدمي الفلسطينية املرأة حالة عن العام األمني تقرير

 املـسلحة،  الرتاعـات  يف كرهائن، احملتجزين واألطفال النساء عن اإلفراج عن العام األمني تقرير
 )E/CN.6/2010/5( الحقا سجنوا الذين فيهم مبن

__________ 
  ).A/64/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  الرابعة والستون، امللحق رقم   )٢(  
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 )E/CN.6/2010/6( لألنثى التناسلية األعضاء تشويه على القضاء عن لعاما األمني تقرير

ــر ــشعبة املــشتركة العمــل خطــة عــن تقري ــهوض ل ــاملرأة الن  حلقــوق املتحــدة األمــم ومفوضــية ب
 )A/HRC/13/17-E/CN.6/2010/7( اإلنسان

 الـيت  ألنـشطة ا عن للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة
 )E/CN.6/2010/8( املرأة ضد العنف على للقضاء الصندوق هبا يضطلع

 الربنــامج :٢٠١٣-٢٠١٢ الــسنتني لفتــرة االســتراتيجي اإلطــار عــن العــام األمــني مــن مــذكرة
 )E/CN.6/2010/CRP.1( باملرأة والنهوض اجلنسانية القضايا ،٢ الفرعي

  
 للعلم وثائق  

 للجنـة  واألربعـني  واخلامـسة  واألربعني الرابعة الدورتني نتائج هبا يلحت العامة األمانة من مذكرة
  )E/CN.6/2010/CRP.2( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية

 واألربعــني الثانيــة دورتيهــا أعمــال عــن املــرأة ضــد التمييــز علــى بالقــضاء املعنيــة اللجنــة تقريــر
  )A/64/38( واألربعني والثالثة

 
 املرأة بوضع تعلقةامل الرسائل - ٤ 

ــصادي اجمللــس حــدَّد   ــراره يف واالجتمــاعي، االقت ــة تقــوم إجــراءات )٥-د( ٧٦ ق  جلن
 طـاء  ٣٠٤ القـرار  ويف .فيهـا  والنظـر  املـرأة  بوضـع  املتعلقـة  الرسـائل  بتلقـي  مبوجبـها  املرأة وضع

 لكـ  انعقـاد  قبـل  يقـوم،  أن العـام  األمـني  إىل وطلب )٥-د( ٧٦ القرار اجمللس عّدل ،)١١-د(
 مـوجزا  بيانـا  تتـضمن  الـسرية  وغـري  الـسرية  بالرسـائل  قائمـة  بتجميـع  اللجنة، دورات من دورة

 .رسالة كل مبضمون

 الرســائل يف النظــر يف اللجنــة واليــة ،١٩٨٣/٢٧ قــراره يف جديــد، مــن اجمللــس وأكــد  
ــسرية وغــري الــسرية ــة وأذن املــرأة، بوضــع املتعلقــة ال  تلــك يف للنظــر عامــل فريــق بتعــيني للجن

 .للجنة عنها تقرير وإعداد لرسائلا

 إىل توصـيات  تقـدمي  خمولـة  اللجنـة  أن ١٩٩٣/١١ قـراره  يف جديـد،  مـن  اجمللس وأكد  
 ضـد  التمييـز  يف املستجدة واألمناط االجتاهات بشأن اختاذه الواجب باإلجراء يتعلق فيما اجمللس
 .الرسائل هذه تكشفها اليت املرأة

 وضـع  جلنـة  تتبعها اليت بالرسائل، املتعلقة راءاتاإلج وجلعل ،٢٠٠٢/٢٣٥ املقرر ويف  
 :اجمللس قرر وكفاءة، فعالية أكثر املرأة
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 بتعـيني  دورة، كـل  يف واألربعـني،  الـسابعة  دورهتـا  مـن  ابتداء اللجنة، تقوم أن )أ( 
ــق أعــضاء ــة بالرســائل املعــين العامــل الفري ــرأة بوضــع املتعلق ــدورة امل ــة لل ــستطيع حبيــث التالي  ي
 إقـرار  مـن  عمـل  أيـام  ثالثـة  قبـل  تقريرهم إصدار من العامة األمانة لتمكني جيتمعوا أن األعضاء
  أعماهلا؛ جلدول اللجنة

 :العام األمني إىل الطلب )ب( 

 احلكومـات،  هبـذه  وتتعلـق  اللجنـة  فيهـا  سـتنظر  رسـالة  بكل احلكومات إبالغ ‘١’ 
  فيها؛ النظرب العامل الفريق يقوم أن قبل أسبوعا ١٢ عن يقل ال ما وإعطاءها

 الرســائل، قــوائم علــى مــسبقاً حيــصلون العامــل الفريــق أعــضاء أن مــن التأكــد ‘٢’ 
 االعتبــار يف لوضــعها ردود، هنــاك كانــت إذا احلكومــات، ردود ذلــك يف مبــا
 .اللجنة فيه تنظر لكي تقريره إعداد عند

 يــةآل جلعــل منــه ســعيا ،٢٠٠٩/١٦ قــراره يف واالجتمــاعي، االقتــصادي اجمللــس وقــرر  
 مـن  اعتبـارا  تقـوم،  أن للجنـة  ينبغـي  أنـه  وكفـاءة،  فعالية أكثر املرأة وضع للجنة التابعة الرسائل
 املـرأة  بوضـع  املتعلقـة  بالرسـائل  املعـين  العامـل  الفريـق  أعـضاء  بتعـيني  واخلمـسني،  الرابعة دورهتا
 .سنتان مدهتا لفترة

 يف عقـــــودةامل واخلمـــــسني الثالثـــــة دورهتـــــا مـــــن ١٧ اجللـــــسة يف اللجنـــــة وعينـــــت  
 )جيبـويت ( حسن أمحد وكادرا )كوريا مجهورية( ووك - سانغ كوه ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٣
 العامـل  الفريـق  أعضاء تعيني وأُرجئ .للجنة واخلمسني الرابعة للدورة العامل الفريق عضوية يف

 سُيــسمح  بأنــه  التفــاهم أســاس  علــى  للجنــة، واخلمــسني  الرابعــة  الــدورة إىل املتــبقني  الثالثــة
 أعمــال يف الكاملــة باملــشاركة املعنيــة، اإلقليميــة جمموعــاهتم قبــل مــن تعيينــهم بعــد رشــحني،للم

 .العامل الفريق
 

 الوثائق  

ــذكرة ــن مــ ــام األمــــني مــ ــل العــ ــا حييــ ــة هبــ ــائل قائمــ ــسرية الرســ ــة الــ ــع املتعلقــ ــرأة بوضــ  املــ
)E/CN.6/2010/SW/COMM.LIST/44/R and Add. 1( 
 

 ومقرراته واالجتماعي صادياالقت اجمللس قرارات متابعة - ٥ 
 بـشأن  واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللس رئيس من رسالة اللجنة على معروضا سيكون  
  .العامة بالسياسات املتعلقة اجمللس توصيات متابعة
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 الوثائق  

 رئـيس  مـن  املـرأة  وضع جلنة رئيس إىل موجهة ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ مؤرخة رسالة
 )E/CN.6/2010/9( جتماعيواال االقتصادي اجمللس

  
 للجنة واخلمسني اخلامسة للدورة املؤقت األعمال جدول  - ٦  

 معروضـاً  سـيكون  للمجلـس،  التابعـة  الفنيـة  للجـان  الـداخلي  النظـام  من ٩ للمادة وفقاً  
 بالوثـائق  قائمة يتضمن واخلمسني، اخلامسة لدورهتا مؤقت أعمال جدول مشروع اللجنة على
 .فيها نظرلل عليها ستعرض اليت
 

 واخلمسني الرابعة دورهتا عن اللجنة تقرير اعتماد  - ٧ 
 إىل اللجنـة   تقـدم  للمجلـس،  التابعـة  الفنيـة  للجـان  الـداخلي  النظام من ٣٧ للمادة وفقا  
  .واخلمسني الرابعة دورهتا أعمال عن تقريرا اجمللس
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 املرفق
 )٢٠١٠( واخلمسني الرابعة دورهتا يف املرأة وضع جلنة أعضاء  

   )سنوات أربع العضوية مدة عضوا؛ ٤٥(
  

  تنتهي مدة العضوية بنهاية دورة عام  األعضاء

  ٢٠١٢ االحتاد الروسي
  ٢٠١١ أذربيجان
  ٢٠١١ أرمينيا
  ٢٠١٢ إريتريا
  ٢٠١١ إسبانيا
  ٢٠١٣ إسرائيل
  ٢٠١٠ إكوادور

  ٢٠١٣  أملانيا 
  ٢٠١٠ اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٠١٠ إندونيسيا
  ٢٠١٠ ) اإلسالمية-مجهورية (ن إيرا

  ٢٠١٣ إيطاليا
  ٢٠١١ باراغواي
  ٢٠١١ باكستان
  ٢٠١٠ الربازيل
  ٢٠١١ بلجيكا
  ٢٠١٣ بيالروس
  ٢٠١١ تركيا
  ٢٠١٠ توغو

  ٢٠١٢ اجلمهورية الدومينيكية
  ٢٠١٠ مجهورية كوريا

  ٢٠١٠ جيبويت
  ٢٠١٣ رواندا
  ٢٠١٠ زامبيا

  ٢٠١٢ السنغال
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  تنتهي مدة العضوية بنهاية دورة عام  األعضاء

  ٢٠١٢ السويد
  ٢٠١٢ الصني
  ٢٠١٣ العراق
  ٢٠١١ غابون
  ٢٠١٣ غينيا

  ٢٠١٠ الكامريون
  ٢٠١١ كمبوديا
  ٢٠١٢ كوبا

  ٢٠١٣ كولومبيا
  ٢٠١٠ ليسوتو
  ٢٠١٠ ماليزيا

  ٢٠١٠ املكسيك
  ٢٠١٣ موريتانيا
  ٢٠١١ ناميبيا
  ٢٠١١ النيجر

  ٢٠١٣ نيكاراغوا
  ٢٠١٢ هاييت
  ٢٠١٢ اهلند

  ٢٠١٢ الواليات املتحدة األمريكية
  ٢٠١٣ اليابان

  


