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لجنة وضع المرأة

الدورة الخامسة والستون

 26-15آذار/مارس 2021
البند  7من جدول األعمال

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والستين

مشروع تقرير
المقررة :شيلبا بوليال (أستراليا)

تنظيم الدورة
ألف  -افتتاح الدورة ومدتها
-1

عقدت لجنة وضـ ـ ـ ـ المرأة دورتها الخامسـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ــتين حد مقر األمم المتحدة حد ال ترة من  15إلى

-2

وعقـدت اللجنـةع عمال بتنميم األعمـال المدتمـد حد جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا األولى المدقودة حد  15آذار/مـارس

 26آذار/مارس  .2021وعقدت اللجنة ___ جلسات (الجلسات من األولى إلى ____).
2021ع وأخذا حد االعتبار أثر المروف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجدة المتدلقة بجاجحة مر

حيروس ورونا ( وحيد )19-على

ترتيبات الدمل لدقد دورتها الخامس ـ ـ ـ ـ ـ ــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــتين والحلول الت نولوجية واتجراجية المتاحة لل ترة االنتقاليةع

جلسـ ــات رير رسـ ــمية احت ارضـ ــية تجراة مناتشـ ــة عامة واجتماعات ماجدة مسـ ــتديرة و ايرية وجلسـ ــات تحاور حد

إطار البند  3من جدول األعمال .ويرد بيان لوتاج الجلسات رير الرسمية االحتراضية حد مرحق هذا التقرير.

باء  -الحضور
-3

حض ــر الدورة ممثلو ______ دولة من الدول األعض ــاة حد اللجنة .وحض ــر الدورة أيض ــا مراتبون

عن دول أخرى أعضـ ــاة حد األمم المتحدة وعن دول رير أعضـ ــاةع وممثلون عن متس ـ ـسـ ــات تابدة لمنمومة
األمم المتحدةع ومراتبون عن منممات ح ومية دولية ومنممات رير ح ومية ومنممات أخرى.
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جيم  -أعضاء مكتب اللجنة
-4

تم انتخاب أعضــاة الم تب التالية أســماتهم حد الجلســتين األولى والثانية من الدورة الرابدة والســتينع

المدقودتين حد  22آذار/مارس  2019و  9آذار/مارس 2020ع و ذلك من خالل رسـ ـ ــالة من الرجيس مترخة

 9تموي/يوليه )1(2020ع وحد الجلس ـ ـ ـ ــة األولى من الدورة الخامس ـ ـ ـ ــة والس ـ ـ ـ ــتينع المدقودة حد  15آذار/مارس
2021ع للدمل حد م تب اللجنة حد دورتها الخامسة والستين:

الرجيس:

مهير مارراريان (أرمينيا)

نواب الرجيس:

أحالم سارة الشريخد (الجياجر)

نا سانغ ديوك (جمهورية وريا)

ناجبة الرجيس والمقررة:

شيلبا بوليال (أستراليا)

()2

دال  -جدول األعمال وتنظيم األعمال
-5

أترَّت اللجنة حد جلس ـ ـ ـ ـ ــتها األولىع المدقودة حد  15آذار/مارس 2021ع جدول أعمالها بالص ـ ـ ـ ـ ــي ة

الواردة حد الوثيقة  .E/CN.6/2021/1وحد ما يلد نص جدول األعمال:
-1

انتخاب أعضاة الم تب.

-2

إترار جدول األعمال ومساجل تنميمية أخرى.

-3

متابدة المتتمر الدالمد الراب المدند بالمرأة والدورة االس ــتثناجية الثالثة والدشـ ـرين للجمدية

الدامةع المدنونة ”المرأة عام  :2000المس ـ ـ ــاواة بين الجنس ـ ـ ــين والتنمية والس ـ ـ ــالم حد القرن

الحادي والدشرين“:
(أ)

تن يذ األهداف االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية واتجراةات الواجب اتخاذها حد مجاالت االهتمام

الحاسمة واتخاذ مييد من اتجراةات والمبادرات:
’‘1

الموضـ ـ ـ ـ ــوي ذو األولوية :مشـ ـ ـ ـ ــار ة المرأة واتخاذها الق اررات حد الحياة
الدامة بص ـ ـ ــورة املة وحدالةع حض ـ ـ ــال عن القض ـ ـ ــاة على الدنفع من

أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتم ين جمي النساة وال تيات؛

__________
لمقررات المجلس االتتص ـ ـ ـ ــادي واالجتماعد  205/2020المترخ  3نيس ـ ـ ـ ــان/أبريل 2020ع و  206/2020المترخ  22أيار/مايو
( )1وحقا ّ
2020ع و  219/2020المترخ  24حييران/يونيه 2020ع و ذلك ترار المجلس .4/2020

( )2حد رسـ ـ ـ ــالة مترخة  9شـ ـ ـ ــباط/حبراير  2021ع أبلغ رجيس مجموعة دول أوروبا ال ربية ودول أخرى اللجنة بأن السـ ـ ـ ــيدة جو حيلدمان من
أسـ ـ ــتراليا تد أ ملت خدمتها حد نيويورك وأن المجموعة أيدت تديين السـ ـ ــيدة شـ ـ ــيلبا بوليال من أسـ ـ ــتراليا ت مال مدة الدضـ ـ ــوية المتبقية

للسيدة جو حيلدمان بص تها ناجبة لرجيس اللجنة حد دورتها الخامسة والستين.
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’‘2

-6

موضـ ـ ـ ـ ــوي االسـ ـ ـ ـ ــتد ار

 :تم ين المرأة وصـ ـ ـ ـ ــلته بالتنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة

(االستنتاجات المت ق عليها حد الدورة الستين)؛

(ب)

المساجل الناشجة واالتجاهات ومجاالت التر يي والنهج الجديدة حد تناول المساجل

(ج)

تدميم مراعاة المنمور الجنساند وأوضاي المرأة ومساجل برنامجية.

التد تمس وض المرأةع بما حد ذلك المساواة بين المرأة والرجل؛

-4

الرساجل المتدلقة بوض المرأة.

-5

متابدة ت اررات المجلس االتتصادي واالجتماعد ومقرراته.

-6

جدول األعمال المتتت للدورة السادسة والستين للجنة.

-7

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والستين.

وحد الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ــاع واحقـ ــت اللجنـ ــة على تنميم أعمـ ــالهـ ــاع على النحو الوارد حد الوثيقـ ــة

.E/CN.6/2021/1/Add.1

هاء  -الوثائق
-7

يم ن االطّالي على تاجمة الوثاجق المدروضــة على اللجنة حد دورتها الخامســة والســتين على الرابط

الشب د التالد.https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021/official-documents :
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