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  جلنة وضع املرأة
  الستوناحلادية والدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤-١٣

  من جدول األعمال ٦البند 

ــت    ــال املؤقـــ ــدول األعمـــ جـــ

  ية والستني للجنةثانال للدورة
      

ــدورة ال        ــائق للـ ــت والوثـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــة   ثانجـ ــتني للجنـ ــة والسـ يـ
  املرأة  وضع

    
  املكتب. انتخاب أعضاء  - ١

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - ٢
  

  الوثائق    

  جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح للجنة وضع املرأة

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة       - ٣

: املساواة بني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن     ٢٠٠٠املرأة عام ”العامة، املعنونة 

  “:احلادي والعشرين

ــاالت     (أ)   ــا يف جمـ ــراءات الواجـــب اختاذهـ ــتراتيجية واإلجـ ــداف االسـ تنفيـــذ األهـ

  االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات:

اة املوضوع ذو األولويـة: التحـديات والفـرص يف جمـال حتقيـق املسـاو        ‘١’    

  ؛بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات الريفيات
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ــائط اإلعـــــالم     ‘٢’     ــرأة يف وســـ ــاركة املـــ ــتعراض: مشـــ ــوع االســـ موضـــ

وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومتكينـها مـن الوصـول إليهـا،     

وتأثري هـذه الوسـائط والتكنولوجيـات واسـتخدامها كـأداة للنـهوض       

ــابعة لـــدورة يف اليهـــا بـــاملرأة ومتكينـــها (االســـتنتاجات املتفـــق ع  السـ

  )؛واألربعني
  

  الوثائق    

التحديات والفرص يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسـني ومتكـني النسـاء    تقرير األمني العام عن 

  والفتيات الريفيات

ــن    ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــات    تقريـ ــات املعلومـ ــالم وتكنولوجيـ ــائط اإلعـ ــرأة يف وسـ ــاركة املـ مشـ

إليهـا، وتـأثري هـذه الوسـائط والتكنولوجيـات واسـتخدامها       واالتصاالت ومتكينها من الوصول 

   كأداة للنهوض باملرأة ومتكينها

  تقرير املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  مذكرة من األمانة العامة حتيل ا دليل مناقشة الجتماعات املائدة املستديرة الوزارية

ــات والناشــئة  املســائل  (ب)   ــز و واالجتاه ــدة يف تنــاول   جمــاالت التركي النــهج اجلدي

  اليت متس وضع املرأة، مبا يف ذلك املساواة بني املرأة والرجل؛ املسائل

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

  الوثائق    

  املساعدة إليهاتقرير األمني العام عن حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي 

تقرير األمـني العـام عـن إطـالق سـراح النسـاء واألطفـال الـذين يؤخـذون رهـائن يف الرتاعـات            

  املسلحة، مبن فيهم من يسجنون فيما بعد

  تقرير األمني العام عن املرأة والطفلة وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

ومتكــني املــرأة عــن أنشــطة صــندوق األمــم  تقريــر هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني  

  املتحدة االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة

مذكرة من األمانة العامة حتيل ا نتائج الدورات ذات الصلة اليت عقدا اللجنة املعنية بالقضاء 

  على التمييز ضد املرأة

  الرسائل املتعلقة بوضع املرأة.  - ٤
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  الوثائق    

  مذكرة من األمني العام حييل ا قائمة الرسائل السرية املتعلقة بوضع املرأة والردود عليها

  متابعة قرارات الس االقتصادي واالجتماعي ومقرراته.  - ٥
  

  الوثائق    

  رسالة من رئيس الس االقتصادي واالجتماعي إىل رئيسة جلنة وضع املرأة

  مبثابة مسامهة يف أعمال الس االقتصادي واالجتماعي مذكرة من األمانة العامة

  ة والستني للجنة.لثجدول األعمال املؤقت للدورة الثا  - ٦

  .ية والستنيثاناعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا ال  - ٧

 


