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جلنة وضع املرأة 
الدورة الثامنة واألربعون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ج) من جدول األعمال املؤقت* 

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة 
االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنونـة “املـرأة عـــام 
٢٠٠٠، املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم 
ــداف  يف القـرن احلـادي والعشـرين”: تنفيـذ األه
االسـتراتيجية واإلجـراءات الواجـب اختاذهـــا يف 
جمــاالت االهتمــام احلامســــة واختـــاذ مزيـــد مـــن 

 اإلجراءات واملبادرات 
ـــة للجنــة  دليـــــل مناقشـــة بشــأن املـائدة املسـتديرة رفيعـة املسـتوى التابع

 وضع املرأة 
 مذكرة من مكتب جلنة وضع املرأة** 

اجلوانب التنظيمية والشكل   أوال -
معلومات أساسية  ألف -

قررت جلنة وضع املـرأة، يف دورهتـا السادسـة واألربعـني لعـام ٢٠٠٢ البـدء يف تنظيـم  - ١
موائـد مسـتديرة رفيعـة املسـتوى اعتبـارا مـن دورهتـا السـابعة واألربعـــني لعــام ٢٠٠٣ (املقــرر 
١٠١/٤٦). وأذنـت اللجنـة للمكتـب بـأن يبـت يف عـدد أي اجتماعـات تعقدهـا هـذه املوائــد 
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تأخر تقدمي دليل املناقشة املتعلقة باملائدة املستديرة رفيعة املسـتوى التابعـة للجنـة وضـع املـرأة انتظـارا لنتـائج  **

املشاورات غري الرمسية للجنة.
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املستديرة، ويف موعدها وموضوعها، وذلــك بعـد التشـاور مـع مجيـع الـدول املعنيـة عـن طريـق 
اجملموعات اإلقليمية. 

ويف أعقاب مشاورات جرت مع اجملموعات اإلقليميـة، عقـد مكتـب اللجنـة اجتماعـا  - ٢
إعالميا تشاوريا مع مجيع الدول املعنية يف ١٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ مـن أجـل اسـتعراض 
تنظيم مائدة مستديرة رفيعة املستوى يف دورهتا الثامنة واألربعني. وبناء على تلك املشـاورات، 
كان املوضوع الذي اختري لالجتماع “الثغرات والتحديات القائمة يف قياس جلنة وضـع املـرأة 
للتقدم احملرز يف التنفيذ يف سياق استعراض وتقييم تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بيجـني ونتـائج 
دورة اجلمعية العامة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين يف الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة يف عـام 
٢٠٠٥”. وقـرر املكتـب، بالتشـاور مـع مجيـع الـدول األعضـاء املعنيـة، التعـاون بشـأن تنظيـــم 
املائدة املستديرة رفيعة املستوى مع اللجنة اإلحصائية اليت ستعقد دورهتا اخلامسـة والثالثـني يف 

الفترة من ٢ إىل ٥ آذار/مارس ٢٠٠٤. 
وقرر املكتب أيضـا، بالتشـاور مـع مجيـع الـدول األعضـاء املعنيـة، إشـراك كبـار ممثلـي  - ٣
كيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميــة املدعويـن يف احلـوار التفـاعلي الـذي سـيجري 

القيام به كجزء من املائدة املستديرة رفيعة املستوى. 
ويوفر دليل املناقشة هذا االطار العـام للمـائدة املسـتديرة رفيعـة املسـتوى، ومعلومـات  - ٤
عن شكل االجتمـاع. ويعـرض أيضـا جمموعـة مـن األسـئلة املتعلقـة مبوضـوع املـائدة املسـتديرة 

رفيعة املستوى بغرض توجيه األعمال التحضريية. 
 

الغرض من املائدة املستديرة رفيعة املستوى   باء -
يتمثـل الغـرض مـن املـائدة املسـتديرة رفيعـة املســـتوى، علــى النحــو الــوارد يف املقــرر  - ٥
١٠١/٤٦، يف مواصلـة هتيئـة الفـرص لتبـادل اخلـربات الوطنيـة خـالل الـدورة السـنوية للجنـــة، 
ـــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة  وخاصـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بيجـني، ونت

والعشرين للجمعية العامة، وتعزيز أساليب عملها. 
ووفقا لقرار اجلمعية العامـة ٢٧٠/٥٧ بـاء، سـتدعم املـائدة املسـتديرة رفيعـة املسـتوى  - ٦
تبادل أفضل املمارسات والدروس املسـتفادة، وحتديـد العقبـات واملعوقـات املواجهـة يف سـياق 

تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني واالعتراف بالتحديات اجلديدة واملسائل الناشئة. 
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موضوع املائدة املستديرة  جيم -
موضوع املائدة املستديرة رفيعة املستوى خالل الدورة الثامنة واألربعـني للجنـة وضـع  - ٧
املرأة هو “الثغرات والتحديات القائمة يف قيــاس جلنـة وضـع املـرأة للتقـدم احملـرز يف التنفيـذ يف 
سـياق اسـتعراض وتقييـم تنفيـــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بيجــني ونتــائج دورة اجلمعيــة العامــة 
االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين يف الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـــة يف عــام ٢٠٠٥”. وقــد مت 
حتقيق تقدم ملحوظ يف تطوير السياسات على الصعيدين العاملي والوطين خالل العقـد املـاضي 
من خالل عمل اللجنة. وتتركز أعمال اللجنة باطراد، على تنفيـذ سياسـات وتوصيـات عامليـة 
على الصعيد الوطين. ولذلك، فإن القـدرة علـى قيـاس التقـدم احملـرز، مـن خـالل اإلحصـاءات 
واملؤشــرات، هلــا أمهيــة حامســة. وســتركز املــائدة املســتديرة رفيعــة املســتوى علــى الثغـــرات 
والتحديــات فيمــا يتعلــق بــإعداد واســتخدام اإلحصــاءات لقيــاس التقــدم احملــرز يف التنفيـــذ، 

وستسعى لتشجيع حتقيق املزيد من التفاعل بني مستخدمي اإلحصاءات ومعديها. 
 

املشاركون   دال -
ستتيح املائدة املستديرة رفيعة املستوى فرصة إلجراء حوار تفاعلي بـني كبـار املمثلـني  - ٨
القادمني من خمتلف العواصم الذين سيحضرون الـدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة وضـع املـرأة. 
وبالنظر إىل موضوع الثغرات والتحديات يف قياس التقـدم احملـرز يف التنفيـذ الـذي مت اختيـاره، 
ستتم أيضا دعوة كبار املمثلني للمشـاركة يف احلـوار التفـاعلي. وسـتكون املشـاركة يف املـائدة 
املسـتديرة رفيعـة املسـتوى مفتوحـة أمـام األعضــاء اآلخريــن يف جلنــة وضــع املــرأة واملراقبــني. 
وباإلضافة إىل ذلك، سيشارك عدد من كبار املسؤولني املدعويـن مـن كيانـات منظومـة األمـم 
املتحدة وممثلني من املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشـاري لـدى اجمللـس االقتصـادي 
واالجتماعي يف جزء من احلوار. وستتاح الفرصة ملمثلـني آخريـن مـن كيانـات منظومـة األمـم 

املتحدة واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس ملراقبة احلوار. 
 

الشكل   هاء -
ستتم رئاسة املائدة املستديرة رفيعــة املسـتوى باملشـاركة بـني رئيسـة جلنـة وضـع املـرأة  - ٩
ونائبة رئيس اللجنة اإلحصائيـة، كجـزء مـن التعـاون القـائم مـع اللجنـة اإلحصائيـة. وسـتوجه 
الرئيسـتان املشـاركتان املناقشـة بطريقـة اسـتباقية لضمـان االلـتزام بالشـكل التفـــاعلي للمناقشــة 

وجتنب التكرار. 
وينبغي أن يكفل الشكل الذي تنظم به املائدة املستديرة رفيعـة املسـتوى إجـراء تبـادل  - ١٠
حر ومنساب للتجارب. والدروس املستفادة واملمارسات اجليدة، والثغرات والتحديـات علـى 
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ــى  الصعيـد الوطـين. ويدعـى املشـاركون إىل إبـداء تعليقـات قصـرية أو طـرح أسـئلة أو الـرد عل
متحدثني سابقني بدال من تقدمي بيانات جاهزة. ومن شـأن احلـرص علـى إجيـاز املدخـالت أن 

يعزز احلوار التفاعلي. 
وسيخصص اجلزء األول من املـائدة املسـتديرة رفيعـة املسـتوى إلجـراء حـوار تفـاعلي  - ١١
بـني املمثلـني رفيعـي املسـتوى القـادمني مـن العواصـم حلضـور الـدورة الثامنـة واألربعـني للجنــة 
وضع املرأة، بشأن الثغرات والتحديات اليت تواجههم فيما يتعلق باإلحصـاءات ورصـد التقـدم 
احملـرز يف تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بيجـني ونتـائج دورة اجلمعيـــة العامــة االســتثنائية الثالثــة 
والعشـرين مـع التركـيز علـى دورهـم كمسـتعملني لإلحصـاءات. ويف اجلـزء الثـاين مـن املـــائدة 
املسـتديرة رفيعـة املسـتوى، سيشـترك كبـار املمثلـني القـادمني مـن العواصـــم حلضــور اجتمــاع 
اللجنة اإلحصائية ومعدو اإلحصاءات، يف حوار تفاعلي مع املمثلني رفيعي املسـتوى القـادمني 
من العواصم حلضور اجتماع جلنة و ضع املرأة. وستدعو الرئيسـتان املشـاركتان أيضـا أعضـاء 
جلنة وضع املرأة اآلخريـن ومراقبـني آخريـن إىل املشـاركة يف احلـوار. وسـتقومان أيضـا بدعـوة 
كبار ممثلي كيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة املدعويـن مـن مجيـع املنـاطق إىل 

املشاركة يف اجلزء األخري من احلوار. 
 

املوعد   واو -
سُتعقد املائدة املستديرة رفيعة املستوى يف مقر األمـم املتحـدة بنيويـورك يـوم الثالثـاء،  - ١٢
٤ آذار/مارس ٢٠٠٣، من الساعة ١٥/٠٠ إىل السـاعة ١٨/٠٠، بصفتـها جـزءا مـن الـدورة 

السابعة واألربعني للجنة(١). 
 

النتائج   زاي -
سيعد موجز للرئيستني املشاركتني عن أعمال املائدة املستديرة رفيعة املســتوى ليـدرج  - ١٣

يف تقرير جلنة وضع املرأة عن دورهتا الثامنة واألربعني. 
 

عناصر املناقشة يف املائدة املستديرة رفيعة املستوى   ثانيا -
معلومات أساسية   ألف -

ركـز منـهاج عمـل بيجـــني (١٩٩٥) بصــورة خاصــة علــى اإلحصــاءات يف اهلــدف  - ١٤
االستراتيجي حاء – ٣، توفري ونشر بيانات ومعلومات مفصلـة حسـب نـوع اجلنـس ألغـراض 
ـــت توصيــات عــن مجــع وتصنيــف وحتليــل  التخطيـط والتقييـم. ويف إطـار ذلـك اهلـدف، قدم
واستخدام اإلحصاءات إىل الدوائر اإلحصائية الوطنية واإلقليميـة والدوليـة واملنظمـات املهتمـة 
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بــالبحث والتوثيــق واحلكومــات واألمــم املتحــدة واملؤسســات اإلمنائيـــة املتعـــددة األطـــراف 
واجلهات املاحنة الثنائية (انظر A/CONF.177/20/Rev.1، الفقرات من ٢٠٦ إىل ٢٠٩). 

وأكـدت الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة (انظــر  - ١٥
قرار اجلمعية العامة دإ-٣/٢٣) على أن اإلملام علـى حنـو دقيـق حبالـة النسـاء والفتيـات، وتوفـر 
معرفة واضحة تستند إىل البحوث، وبيانات مصنفة حبسب نوع اجلنـس، وإجنـازات مسـتهدفة 
حمددة زمنيا على املديني القصري والطويل، وأهداف ميكن قياس مـا أجنـز منـها، وآليـات ملتابعـة 
ـــهاج  تقييـم التقـدم احملـرز هـي مسـائل مطلوبـة لوضـع خطـط وبرامـج فعالـة ومنسـقة لتنفيـذ من
العمل تنفيذا كامال (املرفق، الفقرة ٦٤). وجرى أيضا يف الوثيقـة اخلتاميـة حتديـد االفتقـار إىل 
بيانات مصنفة حسب اجلنس والسن يف عدة جماالت وعدم كفاية الطرق املطبقة لتقييم التقدم 
احملـرز، بوصفـهما بعـض مـن العقبـات الرئيسـية الـيت تواجـه األجـهزة الوطنيـة (املرجــع نفســه، 

الفقرة ٢٥). 
وأكدت اجلمعية العامة، يف قرارها ٢٧٠/٥٧ باء، على أمهيـة بنـاء القـدرة اإلحصائيـة  - ١٦
يف مجيع البلدان، عن طريق أمور من بينـها التدريـب يف جمـال اإلحصـاء وتوفـري الدعـم الـدويل 
الفعال يف هذا السياق للـدول الناميـة (الفقـرة ٣٤). ومت تشـجيع التعـاون بـني شـىت املنظمـات 
الدولية يف ميدان اإلحصاءات، ودعيت اهليئات والوكاالت املعنية التابعة لألمم املتحدة إىل أن 
تعتمد، بالتشاور مـع الـدول األعضـاء، أسـاليب مبسـطة ومنسـقة، وأن تدعـم البلـدان الناميـة، 
عنـد احلاجـة والطلـب، يف إعـداد تقـارير تقـــوم علــى أســاس البيانــات واإلحصــاءات الوطنيــة 

(الفقرة ٣٥). 
ويف القـرار نفسـه، أكـدت اجلمعيـة العامـــة جمــددا أن اللجنــة اإلحصائيــة هــي مركــز  - ١٧
التنسيق احلكومي الدويل إلعداد و استعراض املؤشرات اليت تستخدمها منظومة األمم املتحـدة 
يف سياق التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت 
تعقدها األمم املتحدة على مجيع الصعد (الفقرة ٣١)، وطلبت إىل اللجنة اإلحصائيـة أن تنقـح 
ـــق  وتضــع اللمســات األخــرية علــى املؤشــرات املســتخدمة لتقييــم تنفيــذ االلتزامــات ولتحقي

األهداف اإلمنائية على كل من املستوى الوطين واإلقليمي والدويل (الفقرة ٥٠). 
 

دليل املناقشة   باء -
ينبغــي أن يركــز املمثلــون الرفيعــو املســتوى القــادمون مــن العواصــم، أثنــاء املــــائدة  - ١٨
املستديرة رفيعة املستوى، على دورهـم كمسـتعملني لإلحصـاءات. وميكـن أن تشـمل املسـائل 

اليت ستثار يف املناقشة ما يلي: 
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ــوة  السـبل الـيت عـن طريقـها تسـتخدم اإلحصـاءات والبيانـات يف أنشـطة الدع (أ)
وصنع السياسات ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية؛ 

الثغرات الرئيسية يف جمال اإلحصاءات الـيت تعـوق عمـل األجـهزة الوطنيـة يف  (ب)
قياس التقدم احملرز على املستوى الوطين؛ 

التفاعل احلايل بــني مسـتعملي ومنتجـي اإلحصـاءات والطـرق الكفيلـة بتعزيـز  (ج)
ذلك التفاعل على حنو فعال؟ 

ــــاء القـــدرات فيمـــا يتعلـــق باإلحصـــاءات  احتياجــات األجــهزة الوطنيــة لبن (د)
واملؤشرات. 

ـــة علــى أدوارهــم كمنتجــني  وسـتركز الوفـود املشـتركة مـن جـانب اللجنـة اإلحصائي - ١٩
لإلحصاءات. وميكن أن تتضمن املسائل اليت ميكن إثارهتا يف احلوار التفاعلي ما يلي: 

التحــدي املتمثــل يف تصنيــف اإلحصــاءات حســب اجلنــــس بوصفـــه جـــزء  (أ)
ال يتجزأ من اإلحصاءات الرمسية؛ 

التحديات الرئيسية اليت تواجهها النظم اإلحصائية الوطنيـة يف مواجهـة طلـب  (ب)
مستعملي البيانات لقياس التقدم احملرز يف تعزيز املساواة بني اجلنسني على املستوى الوطين؛ 

التفاعل احلايل بني مستعملي اإلحصاءات ومنتجيـها والطـرق الكفيلـة بتعزيـز  (ج)
ذلك التفاعل على حنو فعال؛ 

احتياجات بناء القدرات داخل النظم اإلحصائيـة الوطنيـة إلعـداد إحصـاءات  (د)
ذات صلة وموثوق هبا، بصورة ثابتة، تسمح بإجراء حتليل كـاف لنـوع اجلنـس وتقييـم التقـدم 

احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني. 
وميكن أن يساهم ممثلو كيانات األمم املتحدة املدعوون مبعلومات عما يلي:  - ٢٠

اجلهود املبذولة لدعم مكاتب اإلحصاءات الوطنيـة أو الـوزارات املختصـة يف  (أ)
اجملاالت املختلفة؛ 

الدعم املقدم إىل األجهزة الوطنية فيمـا يتعلـق جبمـع البيانـات ونشـرها لرصـد  (ب)
التقدم احملرز؛ 

اجلهود املبذولة جلمع البيانات يف اجملاالت اليت تعاين من ثغرات خطرية؛  (ج)
اجلهود املبذولة للمحافظة على أسلوب مجع البيانات احلايل وتعزيزه؛  (د)
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اجلهود املبذولة للتنسيق فيما بني كيانات األمم املتحـدة بشـأن مجـع البيانـات  (هـ)
ونشرها. 

ويركز ممثلو املنظمات غري احلكومية املدعوون على أدوارهم يف ما يلي:  - ٢١
الدعوة من أجل حتسني اإلحصاءات واملؤشرات على الصعيد الوطين؛  (أ)

الترويج الستخدام أكثر فعالية لإلحصاءات.  (ب)
وميكـن لألسـئلة االرشـادية بشـأن اإلحصـــاءات واملؤشــرات علــى املســتوى الوطــين،  - ٢٢
املدرجة يف االستبيان املقدم إىل الدول األعضاء إلعداد االسـتعراض والتقييـم املكلفـني هبمـا يف 
برنامج العمل املتعدد السنوات يف جلنة وضع املرأة لعام ٢٠٠٥، ميكن هلا أيضـا توفـري التوجيـه 

املتعلق باملناقشة يف الفريق الرفيع املستوى: 
هل مت وضع جمموعة أساسية مـن املؤشـرات لقيـاس التقـدم احملـرز يف التنفيـذ،  (أ)

وأين تقع مسؤولية الرصد؟ 
ما هي الثغرات والتحديات الباقية فيما يتعلق بالبيانات واإلحصاءات؟  (ب)

ـــة حســب اجلنــس  مـا هـي اجملـاالت الـيت مـا يـزال عـدم وجـود بيانـات مصنف (ج)
يشكل مشكلة بالنسبة لوضع السياسات والتخطيط والرصد وتقييم التقدم احملرز؟ 

ما هي اجملاالت اليت تستخدم فيـها البيانـات املصنفـة حسـب اجلنـس بفعاليـة،  (د)
وإىل أي حد، لإلفادة منها يف أغراض وضع السياسات والتخطيط؟ 

ما هي اجملاالت اليت حتتاج إىل مجع أنواع جديدة من البيانات؟  (هـ)
إىل أي حـد تـدرك مكـاتب اإلحصـاءات الوطنيـة والوحـــدات اإلحصائيــة يف  (و)
الوزارات التنفيذية أمهية توفري البيانات املطلوبـة وتكـون ملتزمـة بتوفريهـا ولديـها القـدرة علـى 

القيام بذلك؟ 
ما هي مصادر البيانات واملعلومات املسـتخدمة يف أغـراض وضـع السياسـات  (ز)

والتخطيط إىل جانب مكتب اإلحصاءات الوطنية؟ 
 

احلواشي 
مل تتم بعد إحالة االقتراح املتعلق بتغيري اجلدول الزمين الجتماعات املائدة املستديرة رفيعة املستوى، من الثالثاء  (١)
٢ آذار/مارس إىل االثنني ١ آذار/مارس، إىل املشاورات غري الرمسية مع أعضـاء اللجنـة. بيـد أنـه لضمـان توافـر 
هذه املذكرة يف الوقت املناسب تشاور أعضاء املكتب يف إطار اجملموعات اإلقليمية بشأن هذا املقـترح. ويبـدو 
أن هنـاك تـأييدا شـديدا لذلـك املقـرر. وسـيقدم املكتـب االقـتراح يف مشـاورات غـري رمسيـــة للموافقــة عليــه يف 

منتصف شباط/فرباير ٢٠٠٤. 
 


