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جلنة وضع املرأة 
الدورة الثامنة واألربعون 

١-٢١ آذار/مارس ٤٠٠٢ 
البند ٣ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

متابعـة املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـــين بــاملرأة والــدورة 
االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنونـــــة “املـــرأة عـــــام 
٠٠٠٢، املساواة بني اجلنسني والتنمية والســـالم يف 
القرن احلادي والعشرين” اسـتعراض تعميـم املنظـور 

  اجلنساين داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة 
مقترحات بشأن اإلطـار االسـتراتيجي الـذي يقترحـه األمـني العـام لفـترة 

  السنتني ٦٠٠٢-٧٠٠٢ 
  مذكرة من األمانة العامة** 

عرضت على نظر جلنة وضع املـرأة  مذكـرة مـن األمانـة العامـة  بشـأن إعـداد اإلطـار  - ١
االسـتراتيجي الـذي يقترحـه األمـني العـــام لفــترة الســنتني ٦٠٠٢-٧٠٠٢، يف جانبــه املتعلــق  
بالربنامج الفرعي للمسائل اجلنسانية والنهوض باملرأة لفـترة السـنتني ٦٠٠٢-٧٠٠٢. ويوجَّـه 
االنتباه، يف هذا الصدد، إىل قرار اجلمعية العامة ٩٦٢/٩٥، الذي طلبـت فيـه إىل األمـني العـام 

إعداد إطار استراتيجي لفـترة السـنتني ٦٠٠٢-٧٠٠٢، لتقدميـه إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا  
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التاسـعة واخلمسـني، ليحـل حمـل اخلطـة املتوسـطة األجـل، وسـيتضمن يف وثيقـة واحـــدة اجلــزء 
األول وعنوانه: موجز اخلطة، واجلزء الثاين وعنوانه: خطة برنامج فترة السنتني. 

ويوجَّه انتباه اللجنـة إىل البنـد ٤٠١-٦ مـن نظـم وقواعـد ختطيـط الـربامج واجلوانـب  - ٢
الربناجمية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم: 

“البنـد ٤٠١-٦: يتخـذ األمـني العـام التدابـري املالئمـة لتقـدمي مقترحـــات إىل 
ـــن اســتعراض األجــزاء ذات الصلــة  اهليئـات القطاعيـة والفنيـة واإلقليميـة، لتمكينـها م
باخلطة املتوسطة األجل أو تنقيحاهتا، هبدف تيسري النظـر فيـها مـن قبـل جلنـة الربنـامج 

والتنسيق واجلمعية العامة”. 
واللجنـة مدعـوة إىل اسـتعراض اخلطـة الربناجميـة املقترحـة لفـــترة الســنتني فيمــا يتعلــق  - ٣
بالسياسات االجتماعية والتنمية، الواردة يف مرفق هذه الوثيقة، وإىل تقدمي تعليقاهتا إىل األمـني 
العـام. وسـيجري أوال تقـدمي اخلطـــة الربناجميــة املقترحــة لفــترة الســنتني، يف صورهتــا املعدلــة، 
حسب االقتضاء، إىل جلنة الربنامج والتنسيق يف دورهتا الرابعة واألربعـني. وسـتحال توصيـات 
اللجنة إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، عنـد نظرهـا يف اإلطـار االسـتراتيجي 

املقترح لفترة السنتني ٦٠٠٢-٧٠٠٢. 
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 مرفق 
 اإلطار االستراتيجي لفترة السنتني ٦٠٠٢-٧٠٠٢ 

 اجلزء الثاين: خطة برنامج فترة السنتني 
 الربنامج ٧: الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

  الربنامج الفرعي ٧-٢: املسائل اجلنسانية والنهوض باملرأة 
اهلدف: 

تعزيز إعمال املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة مبا يف ذلك متتعـها الكـامل حبقـوق 
اإلنسان. 

 
االستراتيجية: 

املسؤولية عن هـذا الربنـامج الفرعـي يتوالهـا مكتـب املستشـار اخلـاص لشـؤون املـرأة 
واملسائل اجلنسانية، وشعبة النهوض باملرأة. 

وستشتمل االستراتيجية على ما يلي: العمل علــى زيـادة الوعـي وتقـدمي الدعـم لتنفيـذ 
الواليات اليت اشتملت عليها الوثائق اخلتامية ملؤمترات األمم املتحدة الرئيسـية، ال سـيما مؤمتـر 
القمة العاملي الرابع للمرأة، والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة، ومؤمتـر قمـة 
األلفيـة، واسـتنتاجات اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٢/٧٩٩١ املتفـــق عليــها وغريهــا مــن 
القرارات واملقررات كقـرار جملـس األمـن  ٥٢٣١ (٢٠٠٠) ، فضـال عـن االلتزامـات املترتبـة 
على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة؛ والقيـام ، بنـاء علـى الطلـب، بتقـدمي 
اخلدمات االستشارية على املستويني اإلقليمي، والوطين من خـالل بنـاء القـدرات مبـا يف ذلـك 
ما يتعلق باستيفاء ما تنص عليه االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري مـن شـروط االمتثـال وتقـدمي 
التقارير، وتوفري اخلدمات الفعالة إىل اهليئات احلكومية الدولية وهيئة منشـأة مبوجـب معـاهدة، 
وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، والدعوة والترويج للتفاهم وتــأييد املسـائل الناشـئة بشـأن 
املساواة بني اجلنسني من خالل البحث والتحليل بغيـة تزويـد الـدول األعضـاء بتوصيـات عليـا 
تتوفر بشأهنا أدلة تثبت جدواها؛ وتعزيز ودعم ورصد تعميم املنظـور اجلنسـاين علـى املسـتوى 
الوطين، وعمليات حكومية دولية وأخرى يف صلب منظومة األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك، مـن 
خالل وضع منهجيات وأدوات وصكوك رقابية؛ وزيادة التعـاون فيمـا بـني الوكـاالت، مبـا يف 
ذلك التعاون لتعميم املنظور اجلنساين؛ وتوسـيع أنشـطة إرشـاد اجملتمـع املـدين والتواصـل معـه، 
وتسـهيل زيـادة إشـراك اآلخريـن يف العمليـات احلكوميـة الدوليـة والعمـل علـى اتفاقيـة القضــاء 
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وتعزيز إعمال املساواة بني اجلنسـني، مبـا يف ذلـك تـوازن 
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متثيل اجلنسني والعمل البيئي املراعي لالعتبارات اجلنسانية املضطلع به يف صلب منظومة األمـم 
املتحدة. 

 
مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة 

حتسـني املناقشـة واالتفاقـات الدوليـة بشـأن املســـاواة بــني 
اجلنسـني والنـهوض بـاملرأة وزيـادة االهتمـام بتنفيـذ خطـــة 
ـــهاج بيجــني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة  عمـل من

والعشرين للجمعية العامة على املستوى احمللى

النسبة املئوية السـتخدام التوصيـات الـيت تقترحـها 
شـــعبة النـــهوض بـــاملرأة  فيمـــا يتعلـــق بصياغـــــة 
القرارات واملقررات واالستنتاجات املتفق عليها 

عـدد الـدول الـيت حتـدد مـا اختذتـــه مــن إجــراءات 
لتنفيـذ خطـة عمـل منـهاج بيجـني ونتـائج الـــدورة 
االستثنائية الثالثة والعشـرين للجمعيـة العامـة علـى 
املستوى الوطين خالل اجتماعات اجلمعيـة العامـة 

وجلنة وضع املرأة 
حتسني قدرات جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة للوفـاء 
بواليتـها املنوطـة هبـا مبوجـب اتفاقيـة القضــاء علــى مجيــع 
أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري وزيـادة 
ـــــى تنفيــــذ الــــربوتوكول  قـــدرة أصحـــاب املصلحـــة عل

االختياري واالستعانة بــه

نسبة ما اخذ بـه يف قـرارات اللجنـة مـن خيـارات 
وتوصيات اقترحتها الشعبة 

ارتفـاع عـدد املوظفـني الوطنيـني وموظفـي اجلــهاز 
القضـائي وغـريهم مـن أصحـــاب املصلحــة مبــا يف 
ذلــك كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــــات غـــري 
ـــن تتوفــر هلــم القــدرة علــى تنفيــذ  احلكوميـة الذي

االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري 
تعزيز قدرات الدول األعضاء واهليئات احلكوميـة الدوليـة 
ــة  وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تـدرج بفعالي
منظورات جنسانية يف السياسات والربامج على كـل مـن 

مستوي الربامج والعمليات

عدد قرارات اللجـان الفنيـة للمجلـس االقتصـادي 
واالجتمـاعي الـيت توجـه االهتمـام حنـو املنظــورات 

اجلنسانية 
عدد الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة الـيت 
تقـدم أثنـــاء اجتماعــات اللجنــة واجلمعيــة العامــة 
تقارير إىل جلنة وضـع املـرأة بشـأن مـا تتخـذه مـن 
إجراءات تعمم هبا املنظور اجلنساين على املستوى 

الوطنــي 
عـدد كيانـات منظومـة األمـم املتحــدة الــيت تقــدم 
تقارير إىل جلنة وضـع املـرأة بشـأن مـا تتخـذه مـن 
إجـــراءات تـــدرج هبـــا منظـــــورات جنســــانية يف 

سياساهتا وبراجمها 
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مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة 
زيادة التعاون املشترك بشأن تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني 

والنهوض باملرأة مبا يف ذلك تعميم املنظور اجلنساين 
عـدد األنشـطة املشـتركة الـيت تقـوم هبـا الشــبكات 
املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـــاملرأة واملســاواة 
بـني اجلنسـني مبـا يف ذلـك أفرقـة العمـل وحلقـــات 

العمل وأفرقة املناقشة 
زيادة اإلجراءات املتخذة يف مجيـع أجـهزة األمـم املتحـدة 
ومنظومة األمم املتحدة لزيادة حتقيـق تـوازن نسـبيت متثيـل 
املرأة والرجل وهتيئة أسـباب قيـام بيئـة عمـل أكـثر جتاوبـا 

مع قضايا املرأة 

عـدد مـا وضـع ونفـذ يف األمـم املتحـدة ومنظومـــة 
األمــم املتحــدة مــن سياســــات يف جمـــايل العمـــل 

واحلياة، تتجاوب مع قضايا املرأة 
عـدد إدارات/مكـاتب األمـم املتحـــدة، وعمليــات 
حفـظ السـالم وكيانـات األمـم املتحـدة الـيت تزيــد 
مــن متثيــل املــــرأة يف وظـــائف مـــن الفئـــة الفنيـــة 

وما فوقها 
  

الواليات التشريعية 
قرارات اجلمعية العامة 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ٠٨١/٤٣
املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان  ١٢١/٨٤

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ٤/٤٥
اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة  ٤٣١/٤٥

إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية  ٢/٥٥
استعراض السياسات الذي جيري كل ثـالث سـنوات لألنشـطة التنفيذيـة مـن  ١٠٢/٦٥

أجل التنمية 
متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية  ٤٤١/٧٥

االجتار بالنساء والبنات  ٦٧١/٧٥
حالة املسنات يف اجملتمع  ٧٧١/٧٥

العمل حنو القضاء على اجلرائم ضد املرأة املرتكبة باسم الدفاع عن الشرف  ٩٧١/٧٥
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القضاء على مجيــع أشـكال العنـف ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك اجلرائـم احملـددة يف  ١٨١/٧٥
الوثيقة اخلتامية للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة املعنونـة 
“املـرأة يف العـام ٠٠٠٢: املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والســـالم يف القــرن 

احلادي والعشرين” 
التنفيـذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان لنتـائج املؤمتـــرات الرئيســية ومؤمتــرات  ٠٧٢/٧٥ باء

القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي 
املرأة واملشاركة السياسية  ٢٤١/٨٥

العنف ضد العامالت املهاجرات  ٣٤١/٨٥
حتسن مركز املرأة يف منظومة األمم املتحدة  ٤٤١/٨٥

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ٥٤١/٨٥
حتسني حالة املرأة يف املناطق الريفية  ٦٤١/٨٥
القضاء على العنف املرتيل ضد املرأة  ٧٤١/٨٥

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة والتنفيـذ التـام إلعـالن ومنـهاج عمـل  ٨٤١/٨٥
بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 

دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة  ٥٨١/٨٥
املرأة يف التنمية  ٦٠٢/٨٥

تنفيذ جدول أعمال القرن احلادي والعشرين، الربنامج املتعلق مبواصلـة تنفيـذ  ٨١٢/٨٥
جـدول أعمـال القـرن احلـادي والعشـرين ونتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميــة 

املستدامة 
تعزيز األمم املتحدة: خطة ملزيد التغيري  ٩٦٢/٨٥

 
قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
الرسائل املتعلقة بوضع املرأة  ٦٧ (خامسا)

تقرير جلنة وضع املرأة (الدورة الرابعة)  ٤٠٣(حادي عشر)
رسائل جلنة وضع املرأة  ٩١/٢٩٩١

متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي الرابع للمرأة  ٦/٦٩٩١
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النهوض باملرأة: تنفيذ منهاج عمل بيجني ودور األنشطة التنفيذية على وجـه  ٦٢/٨٩٩١
اخلصوص يف تعزيز بنـاء القـدرات وتعبئـة املـوارد لتحسـني مشـاركة املـرأة يف 

التنمية 
متكني جلنة وضع املرأة من مواصلة االضطالع بواليتها   ٩٩٩١/ ٧٥٢

مقترحات لوضع برنامج عمل متعدد السـنوات للجنـة وضـع املـرأة يف الفـترة  ١٠٠٢ /٤
من ٢٠٠٢ إىل ٦٠٠٢  

دور اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني  ٣٠٠٢ /٦
لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة 

حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها  ٣٠٠٢ /٢٤
حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان  ٣٠٠٢ /٣٤

االستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع املرأة  بشأن مسـامهة املـرأة يف وسـائط  ٣٠٠٢ / ٤٤
اإلعالم وتكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت ومتكينـها مـن الوصـول إليـها 
وتأثـري هـذه الوسـائط والتكنولوجيـات واسـتخدامها كـــأداة للنــهوض بــاملرأة 

ومتكينها من أداء دورها 
تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجمها  ٣٠٠٢ /٩٤

 
استنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتفق عليها 

تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجمها  ٢/٧٩٩١
االســـتنتاجات املتفـــق عليـــها بشـــأن مواصلـــة تعزيـــز اجمللـــس االقتصـــــادي  ١/٢٠٠٢
واالجتماعي، باالعتماد على ما حققـه مؤخـرا مـن إجنـازات، ملسـاعدته علـى 
إجناز الدور املسند إليه يف ميثاق األمــم املتحـدة علـى النحـو الـوارد يف إعـالن 

األمم املتحدة لأللفية 
 

البيانات الوزارية للجزء الرفيع املستوى من دورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
مســامهة تنميــة املــوارد البشــرية مبــــا يف ذلـــك قطاعـــا الصحـــة والتعليـــم يف  ٢٠٠٢

عملية التنمية  
 

قرارات جملس األمن 
املرأة والسالم واألمن  (٠٠٠٢) ٥٢٣١

 


