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f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Suġġett: Il-prijoritajiet tal-UE għas-67 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

F'Marzu 2023, delegazzjoni mill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-
Parlament se tattendi s-67 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW67 tan-NU). 
Is-CSW67 tan-NU se tiffoka fuq l-innovazzjoni u l-bidla teknoloġika, u fuq l-edukazzjoni fl-era diġitali 
għall-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-bniet kollha.

Id-disparità bejn il-ġeneri fl-aċċess u l-ħiliet diġitali tippersisti, u n-nisa għadhom marġinalizzati 
diġitalment. L-inugwaljanzi bejn il-ġeneri li qed jiżdiedu jeżistu f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-
konnettività, l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali, kif ukoll l-aċċess għat-teknoloġiji, u dawn jipprevjenu l-
indipendenza ekonomika, l-intraprenditorija u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa. Madankollu, meta n-nisa 
u l-bniet ikollhom aċċess għall-internet, huma jiffaċċjaw vjolenza online u jesperjenzaw forom 
differenti ta' fastidju ċibernetiku. Fid-dawl ta' dan:

1. Il-Kunsill jista' jipprovdi dettalji dwar il-punti ewlenin tal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fis-CSW67 
tan-NU, u dwar kif se jiġu inklużi l-prijoritajiet tal-Parlament? Il-Kunsill se jagħti aċċess lill-
Parlament għad-dokument ta' pożizzjoni tal-UE dwar it-tħejjija għas-67 sessjoni? Il-Kunsill kif se 
jiżgura approċċ tal-UE b'saħħtu u kkoordinat u impenji ambizzjużi u robusti, li jinkludu miżuri 
speċifiċi, biex jippromwovi progress reali lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri? Kif nistgħu naġġustaw 
il-politiki tagħna biex intejbu l-aċċess mifrux għax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika 
(STEM)?

2. X'jista' jsir biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-impenji internazzjonali li diġà huma stabbiliti u liema 
miżuri ġodda huma ppjanati kontra l-effetti tal-marġinalizzazzjoni diġitali u kontra l-impatti 
sproporzjonati tagħhom fuq in-nisa u l-bniet, li jieħdu kont tal-forom kollha ta' diskriminazzjoni u li 
jagħtu attenzjoni speċifika għall-vjolenza abbażi tal-ġeneru, inkluża l-vjolenza online? 
X'azzjonijiet konkreti huma ppjanati fl-istrateġiji u l-proċessi ta' politika futuri rilevanti tal-UE, li 
jinkludu l-politiki baġitarji u l-ġbir ta' data rilevanti diżaggregata skont il-ġeneru? B'mod speċifiku, 
x'passi se jittieħdu biex il-perspettiva tal-ġeneru tiġi integrata fil-politiki u l-programmi kollha tal-
UE?
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