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لجنة وضع المرأة

الدورة الثالثة والستون
 ٢٢-١١آذار/مارس ٢٠١٩
البند  ٢من جدول األعمال املؤقت*
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

تنظيم األعمال المقترح
بند جدول األعمال

التاريخ/الوقت

الربنامج

االثنني  ١١آذار/مارس
١3:٠٠-١٠:٠٠

١

انتخاب أعضاء املكتب

٢

إقرار جدول األعمال املؤقت ومسائل تنظيمية أخرى

3

اجلزء الوزاري
متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االسـ ــتةنائية الةالةة والعش ـ ـرين لة معية
العامة املعنونة ”املرأة عام  :٢٠٠٠املس ــاواة بني اجلنس ــني والتنمية والسـ ـ م ال ر
احلادي والعشرين“
بيانات استه لية
عرض الت ارير
مناقشة عامة

( 3أ) ’‘١

١8:٠٠-١5:٠٠

(أ)

اجلزء الوزاري
املوضـ ـ ـ ـ ـ ــو ذو األولوية :نظم احلماية االجتماعية وفرص االسـ ـ ـ ـ ـ ــتتادة من ا دمات
العامة والبىن التحتية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ألوراض ني يجل املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــني ومتكني
املرأة والتتاة
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بند جدول األعمال

التاريخ/الوقت

الربنامج
اجتماعات املائدة املســتديرة الوزارية لتبادل ا ربات والدروس املســتتادة واملمارســات
اجليدة بشأ نظم احلماية االجتماعية وفرص االستتادة من ا دمات العامة والبىن
التحتية املستدامة ألوراض ني يجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والتتاة

اجتماعا املائدة املستديرة  ١و ( 3بالتزامن)

١6:3٠-١5:٠٠

اجتما املائدة املس ـ ـ ـ ــتديرة  :١املمارس ـ ـ ـ ــات اجليدة اال توفا احلماية االجتماعية
وا دمات العامة والبىن التحتية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة أا ذلرت من أجل االع ا بأعمال
الرعاية والعمل املنزيل وا مدفوعة األجر وت ديرها
اجتما املائدة املســتديرة  :3املمارســات والســياســات اجليدة لتصــميم وتوفا وتنتي
احلماية االجتماعية وا دمات العامة والبىن التحتية املسـ ــتدامة أا ذلرت من أجل
تعزيز متةيل املرأة خمتةف ال طاعات وعةى مجيع املستويات

اجتماعا املائدة املستديرة  ٢و ( 4بالتزامن)

١8:٠٠-١6:3٠

اجتما املائدة املس ـ ـ ـ ــتديرة  :٢املمارس ـ ـ ـ ــات اجليدة اال توفا احلماية االجتماعية
وا دمات العامة والبىن التحتية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة أا ذلرت من أجل االع ا بأعمال
الرعاية والعمل املنزيل وا مدفوعة األجر وت ديرها
اجتما املائدة املســتديرة  :4املمارســات والســياســات اجليدة اال تصــميم وتوفا
وتنتي احلماية االجتماعية وا دمات العامة والبىن التحتية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة أا ذلرت
من أجل تعزيز متةيل املرأة خمتةف ال طاعات وعةى مجيع املستويات
الة ثاء  ١٢آذار/مارس

(ب)

١8:٠٠-١5:٠٠

3

١8:٠٠-١5:٠٠

( 3أ) ’‘١

اجلزء الوزاري

مناقشة عامة (تابع)
(بالتزامن)

إقــامــة نيــالتــات من أجــل تعزيز نظم احلمــايــة االجتمــاعيــة وفرص االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتــادة من
ا دمات العامة والبىن التحتية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة ألوراض ني يجل املس ـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنس ـ ـ ـ ـ ــني
ومتكني املرأة والتتاة
حوار تتاعةي رفيع املستوى فيما بني الوزراء بشأ املوضو ذي األولوية

األربعاء  ١3آذار/مارس

3

اجلزء الوزاري

١3:٠٠-١٠:٠٠

مناقشة عامة (تابع)
١3:٠٠-١٠:٠٠

(بالتزامن)

( 3أ)

التع يل بتنتي إع ومنهاج عمل بي ني :التحض ـ ـ ـ ـ ــا الس ـ ـ ـ ـ ــتعراض وت ييم منهاج
عمل بي ني أناسبة ال كرى ا امسة والعشرين العتماده
جةسة نياور

2/4

18-22246

E/CN.6/2019/1/Add.1

بند جدول األعمال

التاريخ/الوقت
١8:٠٠-١5:٠٠

3

١8:٠٠-١5:٠٠

( 3أ) ’‘٢

(بالتزامن)

الربنامج
مناقشة عامة (تابع)
موضو االستعراض :متكني املرأة وصةته بالتنمية املستدامة
عروض طوعية لةدول األعضاء تةيها جةسة نياور

ا ميس  ١4آذار/مارس
١3:٠٠-١٠:٠٠

3

١3:٠٠-١٠:٠٠

( 3أ) ’‘٢

(بالتزامن)

مناقشة عامة (تابع)
موضو االستعراض :متكني املرأة وصةته بالتنمية املستدامة
عروض طوعية لةدول األعضاء تةيها جةسة نياور

١8:٠٠ - ١5:٠٠

(ج)

( 3ب)

اال ال كيز :النساء والتتيات املنحدرات من أصل أفري ي

اجلمعة  ١5آذار/مارس
١3:٠٠-١٠:٠٠

3

١8:٠٠-١5:٠٠

( 3أ) ’‘١

مناقشة عامة (تابع)
املوضـ ـ ـ ـ ـ ــو ذو األولوية :نظم احلماية االجتماعية وفرص االسـ ـ ـ ـ ـ ــتتادة من ا دمات
العامة والبىن التحتية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ألوراض ني يجل املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــني ومتكني
املرأة والتتاة
تسخا أوجه التآزر وكتالة التمويل
جةسة نياور لةخرباء

االثنني  ١8آذار/مارس
١3:٠٠-١٠:٠٠

( 3أ) ’‘٢

١8:٠٠-١5:٠٠

3

موضو االستعراض :متكني املرأة وصةته بالتنمية املستدامة
التحديات والترص املتصةة بالبيانات :املمارسات اجليدة
جةسة نياور لةخرباء

مناقشة عامة (تابع)

الة ثاء  ١٩آذار/مارس
املوع ـ ــد النه ـ ــائي لت ـ ــدم امل ح ـ ــات إا األم ـ ــان ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة
جدول األعمال

١3:٠٠

إط ـ ــار البن ـ ــد  3من

األربعاء  ٢٠آذار/مارس
١3:٠٠-١٠:٠٠

4

الرسائل املتعة ة بوضع املرأة

النظر ت رير التريجل العامل املخصص لةرسائل املتعة ة بوضع املرأة (جةسة مغة ة)
5
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متابعة قرارات اجملةس االقتصادي واالجتماعي وم رراته
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التاريخ/الوقت

بند جدول األعمال

الربنامج
مناقشة عامة

3

عرض مشاريع ال رارات وامل ررات امل حة

مناقشة عامة (اختتام)
اجلمعة  ٢٢آذار/مارس
١3:٠٠-١٠:٠٠

3

البت

6

جدول األعمال املؤقت لةدورة الرابعة والستني لة نة
النظر

٧

مشاريع ال رارات وامل ررات امل حة
جدول األعمال املؤقت لةدورة الرابعة والستني لة نة

اعتماد ت رير الة نة عن أعمال دورهتا الةالةة والستني
النظر

مشرو الت رير

اختتام الدورة الةالةة والستني
(أ) املوعد النهائـي لةتس يل قائمة املتكةمني واملتكةمات املناقشة العامة هو الساعة  ١3:٠٠من يوم  ١١آذار/مارس .٢٠١٩
(ب) من وا امل رر ع د جةسة رمسية  ١٢آذار/مارس من الساعة  ١٠:٠٠إا الساعة ١3:٠٠
(ج) تُع د املشاورات وا الرمسية بشأ االستنتاجات املتتجل عةيها يوم  ١4آذار/مارس من الساعة  ١5:٠٠إا الساعة  ١8:٠٠ويوم  ١5آذار/مارس
من الساعة  ١٠:٠٠إا الساعة  ١3:٠٠ومن الساعة  ١5:٠٠إا الساعة  ١8:٠٠ويوم  ١8آذار/مارس من الساعة  ١5:٠٠إا الساعة ١8:٠٠
ويوم  ١٩آذار/مارس من الساعة  ١٠:٠٠إا الساعة  ١3:٠٠ومن الساعة  ١5:٠٠إا الساعة  ١8:٠٠ويوم  ٢٠آذار/مارس من الساعة ١5:٠٠
إا الساعة  ١8:٠٠ويوم  ٢١آذار/مارس من الساعة  ١٠:٠٠إا الساعة  ١3:٠٠ومن الساعة  ١5:٠٠إا الساعة  ١8:٠٠أو حسب االقتضاء.
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