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 جلنة وضع املرأة
  واألربعونتاسعةالدورة ال

 ٢٠٠٥مارس / آذار١١ - فرباير/ شباط٢٨
 من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االسـتثنائية         
ــة   ــة املعنونـ ــة العامـ ــام �للجمعيـ ــرأة عـ ــاواة : ٢٠٠٠املـ املسـ

 يف القـــــرن احلـــــادي اجلنســـــني والتنميـــــة والســـــالم بـــــني
ــراءات    : �والعشــرين ــتراتيجية واإلج ــداف االس ــذ األه تنفي

الواجب اختاذهـا يف جمـاالت االهتمـام احلامسـة واختـاذ مزيـد              
   من اإلجراءات واملبادرات

رفيـع املسـتوى للجنـة      الاملائـدة املسـتديرة     اجتماع  دليــــل مناقشــة بشـأن      
 وضع املرأة

  
 *مذكرة من مكتب جلنة وضع املرأة  

  
 اجلوانب التنظيمية والشكل -أوال  

 
 معلومات أساسية -ألف  

 ٢٠٠٢ عـام    الذي اختذته يف دورهتا السادسة واألربعـني يف       منذ املقـرر   تواصل اللجنة،    - ١
مائـدة مسـتديرة اعتبـارا مــن    عقــد اجتماعـات  ار ، القاضـي باسـتحداث خيـ   )٤٦/١٠١قـرر  امل(

 بـأن   هاوأذنـت اللجنـة ملكتبـ     . ألحـداث ، تنظـيم هـذه ا     ٢٠٠٣ عام   دورهتا السابعة واألربعني يف   
 

 .انتظارا لنتائج املشاورات غري الرمسية للجنةيقة هذه الوثتأخر تقدمي  * 
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 ويف موعـدها وموضـوعها، وذلـك بعـد     ،هذهاملائدة املستديرة اجتماعات من عدد أي   يبت يف   
 وعقــدت اللجنــة .ت اإلقليميــةاملعنيــة عــن طريــق اجملموعــااألعضــاء التشــاور مــع مجيــع الــدول 

أثنــاء الــدورة  ٢٠٠٣مــارس / آذار٤ة رفيعـــي املســتوى، أحــدمها يف  مســتديرةمائــداجتماعـــي 
خـالل الـدورة الثامنـة واألربعـني      ٢٠٠٤مـارس  / آذار١، واآلخــر يف   السابعة واألربعني للجنـة   

 .للجنة
ق اجتماعـات غـري      وعـن طريـ    مع اجملموعات اإلقليمية  ، بالتشاور    اللجنة ووضع مكتب  - ٢

، ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٤ ه، و يوليـ / متـوز  ٢٠ ـه، و يوني/ حزيران ٢٣يف  رمسية عقدهتا اللجنة    
مائدة مستديرة رفيع املسـتوى عـن   اجتماع شمل عقد يبرنامج عمل للدورة التاسعة واألربعني     

وقـد  . طينلتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني علـى املسـتوى الـو             يــة   االبتكارات يف الترتيبات املؤسس   
 . املستوىرفيعالاملائدة املستديرة الجتماع طار اإلإلرساء  اهذأعد املكتب دليل املناقشة 

دور اآلليــات � موضــوع ونظمــت شــعبة النــهوض بــاملرأة اجتماعــا لفريــق خــرباء عــن  - ٣
 يف  �اإلجنـازات، والثغـرات والتحـديات     : الوطنية يف تعزيز املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة           

وكــان . ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢إىل نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٩ا، يف الفتــرة مــن رومــ
الجتمـاع هـو حتديـد األنـواع املختلفـة لآلليـات الرمسيـة الـيت أقيمـت                  لرئيسـية ل  هـداف ا  األأحد  

لع هبــــا يف صــــياغة وتنفيــــذ ورصــــد ـُـــــعلــــى املســــتوى الــــوطين واألدوار احملــــددة الــــيت اضط
سـيما لتسـهيل    لرامية لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وال      االستراتيجيات الوطنية ا 

 .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جماالت السياسة الوطنية كافة
 

 رفيعة املستوىالاملائدة املستديرة اجتماعات الغرض من  -باء  
يف املقـرر  ـرد كمـا يـ  رفيعـة املسـتوى،   الاملائـدة املسـتديرة   اجتماعـات  يتمثل الغرض من     - ٤
، يف مواصــلة هتيئــة الفــرص لتبــادل اخلــربات الوطنيــة خــالل الــدورة الســنوية للجنــة،  ٤٦/١٠١

وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة     
لتركيـز  املسـتديرة ا  اجتماعات املائدة    وتعزز   .والعشرين للجمعية العامة، وتعزيز أساليب عملها     

الــدورة الــيت اعتمــدهتا اخلتاميــة وثيقــة النــهاج عمــل بــيجني و يف اللجنــة علــى التنفيــذ العملــي مل 
 .ن للجمعية العامةواالستثنائية الثالثة والعشر

، سـتدعم   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ٢٣ املؤرخ    باء ٥٧/٢٧٠ووفقا لقرار اجلمعية العامة      - ٥
 تبــادل أفضــل املمارســات والــدروس املســتفادة، رفيعــة املســتوىالاملائــدة املســتديرة اجتماعــات 

التحـديات اجلديـدة    تعرف على    وال ،تنفيذاليف سياق   اليت ُووجهـت   وحتديد العقبات واملعوقات    
 .واملسائل الناشئة
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 املائدة املستديرةاجتماع موضوع  -جيم  
ة تاسـع الخالل الدورة   الذي سيعقـد   رفيع املستوى   الاملائدة املستديرة   اجتماع  موضوع   - ٦

لتعزيــز املســاواة بــني ـيـــة االبتكــارات يف الترتيبــات املؤسس�واألربعــني للجنــة وضــع املــرأة هــو 
دأبت األجهزة الوطنية طوال العقد املاضي على التركيـز         وقد  . �اجلنسني على املستوى الوطين   

 ومتكـني  باطراد على تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين لتحقيق هـديف املسـاواة بـني اجلنسـني            
وعالوة على ذلك، فقد جرى علـى املسـتوى الـوطين إنشـاء آليـات جديـدة، منـها مـثال                     . املرأة
املعنية باملسائل اجلنسانية، والكتل الربملانيـة وأمنـاء        تنسيق  ن املساواة بني اجلنسني، ومراكز ال     ـاجل

 هــذه اآلليــات إجنــازاتأن تنــاقش اللجنــة ومــن املهــم . املظــامل يف جمــال املســاواة بــني اجلنســني 
الوطنيـة القائمـة، مثـل وزارات شـؤون         قاهتـا باألجهــزة     ال اليت تواجههـا وع    تحدياتالاجلديدة و 

 .املرأة، وحتديد ما يلزم اختاذه من تدابري لتعزيز اآلليات الوطنية
 

 ركونتـاملش -دال  
 لنيرفيــع املســتوى فرصــة إلجــراء حــوار بــني ممــث  الاملائــدة املســتديرة اجتمــاع يح ـتــيـس - ٧

وكـذلك  األجهزة الوطنية األخـرى،     شؤون املرأة ورؤساء    ـن فيهـم وزيرات    رفيعي املستوى، مب  
املساواة بني اجلنسني وغري ذلك من آليـات النـهوض       /عنية باملرأة امللجان  لممثلني رفيعي املستوى    

االشتـــراك يف اجتمــاع كون ي وســ.بــاملرأة الــذين سيحضــرون الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة
دعى سـي و. لجنـة الاآلخرين يف   واملراقبني   أمام األعضاء    ارفيع املستوى مفتوح  الاملائدة املستديرة   

لمنظمـات غـري    لن  وعدد من كبار املسؤولني من كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة وممثلـ              كذلك  
 .يف احلوارللمشاركة احلكومية 

 
 الشكل -هاء  

املائـدة املسـتديرة، سـتعقد      اجتمـاع   هم يف   فيما بينـ   إلتاحة الفرصة للمشاركني للتفاعل    - ٨
نظم يــ وينبغـي أن يكفـل الشـكل الـذي       . دورتان موازيتان عن نفس املوضـوع يف وقـت واحـد          

للتجـارب والــدروس  سلـــس رفيـع املســتوى إجـراء تبــادل حـر و   الاملائـدة املســتديرة  اجتمــاع بـه  
 وسـتدار املناقشـة     .طيناملستفادة واملمارسات اجليـدة، والثغـرات والتحـديات علـى الصـعيد الـو             

ركون إىل إبــداء تعليقــات تيدعى املشــفـــ. لضــمان التقيــد بالشــكل التفــاعلياستباقـــي علــى حنــو 
وينبغـي  . قصرية أو طرح أسئلة أو الرد على متحـدثني سـابقني بـدال مـن تقـدمي بيانـات جـاهزة               

جلميـع  تيح  ي خالت أن اومن شأن احلرص على إجياز املد     . دقائق ثالث   أال تتجاوز مدة املداخلة   
 .تركني إلقـاء كلماهتماملش
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رئيسي اجتمـاع فريـق اخلـرباء عـن املناقشـات الـيت دارت يف               مقدمـة موجـزة من    وبعد   - ٩
علـى  رفيع املستوى   الاملائدة املستديرة   اجتماع  األول من   كز النصف   سرياجتماع فريق اخلرباء،    

 الثــاين مــن نصــفويف ال. عواصــمرفيعــي املســتوى القــادمني مــن ال الإجــراء حــوار بــني املمــثلني  
املنظمـات غـري     وممثلـ كيانات األمـم املتحـدة و     موظفـي  كبار  سيدعى   ،املائدة املستديرة اجتماع  

 .ناطق إىل املشاركة يف احلواراحلكومية من مجيع امل
 

 املوعد -واو  
ك يـوم   رفيع املستوى يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـور          الاملائدة املستديرة   اجتماع  عقد  ُيس - ١٠
ــر/ شــباط٢٨ ــن الســاعة  ٢٠٠٥ فرباي ــدورة  كـــ، ٠٠/١٨ إىل الســاعة ٠٠/١٥، م جزء مــن ال
 .عة واألربعني للجنةتاسال
 

 النتائج -زاي  
رفيـع املسـتوى ليـدرج يف       الاملائـدة املسـتديرة     اجتمـاع   عد موجز للرئيس عن أعمال      سُي - ١١

 .ة واألربعنيتاسعلجنة عن دورهتا الالتقرير 
 

 رفيع املستوىالاملائدة املستديرة اجتماع لمناقشة يف لعناصر  -ثانيا  
 

 معلومات أساسية -ألف  
واليــات رفيــع املســتوى يتماشــى مــع  الملائــدة املســتديرة الجتمــاع ااملوضــوع املقتــرح  - ١٢

 وكـذلك مـع قـرار       عمل ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة،             المنهاج  
لنتـائج املـؤمترات    ـالن واملنسقــان    التنفيذ واملتابعة املتكامـ   � باء املعنون    ٥٧/٢٧٠معية العامة   اجل

. �الرئيســية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف اجملــالني االقتصــادي واالجتمــاعي
 برنامج العمل املتعـدد   ، بشـأن   ٢٠٠١/٤ادي واالجتماعي   كما ينسجم مع قرار اجمللس االقتص     

 .املؤسسيةقدرات السنوات، الذي طلب من اللجنة أن تأخذ يف اعتبارها مسألة بناء ال

وتعـد اآلليــات املؤسســية للنــهوض بــاملرأة أحـد جمــاالت االهتمــام احلامســة اإلثــين عشــر    - ١٣
ا اســتراتيجية وإجــراءات عمليــة إلنشـــاء اقتــرح أهــداف بيجيـــن، الــذي الــواردة يف منــهاج عمــل

 تعتـرب األجهـزة الوطنيـة وحـدة مركزيـة لتنسـيق             ،عمـل الوطبقا ملنـهاج    . يزهاأجهزة وطنية وتعز  
العامـة، وتعزيـز تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين،            عــوة للسياسـات     السياسات مكلفة مبهـام الد    

يف مجلــة أمـــور، واقتــرح منــهاج العمــل أن تقــوم احلكومــات،  . ورصــد التقــدم احملــرز وتقييمــه 
 النطــاق ومتنوعــة مــن اجلهــات الفاعلــة املؤسســية العاملــة يف    وتشــجيع جمموعــة واســعة حبــــث

حتقيق املسـاواة بـني   القطاعات العامة واخلاصة والتطوعية على املشاركة النشطـة يف العمل على        
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 إىل اهليئات التشـريعية بشـأن التقـدم احملـرز يف     ، على أساس منتظم ،املرأة والرجل وتقدمي تقارير   
إدمــاج االهتمامــات املتعلقــة باجلنســني يف التيــار مــن أجــل ضــاء، ، حســب االقتبذولــةاجلهــود امل
 .الرئيسي

 علـى أمهيـة     �الترتيبـات املؤسسـية   �املعنـون    من منـهاج عمـل بـيجني         ٥وشدد الفصل    - ١٤
 وأكـد جمـددا علـى أن مـن واجـب جلنـة              ،اصة يف تنفيذ منهاج العمل ذاتـه      وخب ،اآلليات الوطنية 

 .د تنفيذ منهاج العمل رصوضع املرأة االضطالع بدور حموري يف
املـرأة عـام    � :ونـة عنامل نتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثـة والعشـرين        تناولت  و - ١٥

 مسـألة التنميـة     ،�لقـرن احلـادي والعشـرين     املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف ا      : ٢٠٠٠
إنشاء أو تعزيـز أجهـزة       البلدان   قد جرى يف العديد من     وذلك باإلشارة إىل أنه       أيضا، املؤسسية

لتعزيـز املسـاواة    �حلفـاز ا� الـيت تقـوم بـدور   ؤسسـية املقاعـدة  الوطنية ومت االعتراف هبا بوصفها   
وبـالرغم مـن أن     . عمـل البني اجلنسـني وتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين ورصـد تنفيـذ منـهاج                  

 وصـوهلا   مدىزة ومركزها و  وم هبا هذه األجه    فيما يتصل بوضوح األنشطة اليت تق      حرزا أُ تقدم
شــف أيضــا يف العديــد مــن البلــدان عــن عقبــات حتــول دون بلــوغ األجهــزة  ، فقــد كُوتنســيقها

 وانعـدام  ،عـدم كفايـة املـوارد املاليـة والبشـرية          العقبـات  لـك تشـمل    وت .الوطنية الفعالية املرجوة  
اة بـني اجلنسـني    فهم كاف للمساو توافرعدمعلى أعلى مستوى، واإلرادة وااللتزام السياسيني  

وجـود  و ختصاصـات، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اهلياكل احلكومية، وعدم وضـوح اال          
 .االتصال داخل الوكاالت احلكومية وفيما بينهاة بقلمتعأخرى مشكالت هيكلية و

 
 دليل املناقشة -باء  

 املســتوى، علــى رفيــعالاملائــدة املســتديرة اجتمــاع ، أثنــاء داخالتركــز املــتينبغــي أن  - ١٦
 : ما يلي هذه وميكن أن تشمل.االبتكارات يف الترتيبات املؤسسية

التغريات اليت تطـرأ علـى وضـع األجهـزة الوطنيـة وحالتـها، ويـدخل يف ذلـك                    )أ( 
 التغريات اليت تطرأ على البيئة السياسية اليت دعمت أو قّيدت دور األجهزة الوطنية؛

ة العامة والعوامل السياسية اليت ُيرتكز عليها لـدى   البيئة اليت تدور فيها السياس     )ب( 
األنواع املختلفة لآلليات الوطنيـة وأدوار ووظـائف كـل منـها يف صـياغة               . إنشاء آليات جديدة  

وتنفيــذ ورصــد االســتراتيجيات الوطنيــة الراميــة لتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة،     
 ؛ السياسة الوطنيةيف مجيع جماالتنساين سيما تيسري تعميم مراعاة املنظور اجل وال

 مـن    اجليـدة  املمارسـات ني خمتلف اآلليات الوطنية، و    أنواع العالقات املتبادلة ب    )ج( 
  على مدى العقد املاضي؛صودفت اليت ، وكذا العقباتحيث أوجه التآزر والتعاون
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ــات،      )د(  اإلجنــازات والثغــرات والتحــديات اخلاصــة بكــل واحــدة مــن هــذه اآللي
ــرات والتحــديات، و     و ــى اإلجنــازات والتصــدي للثغ ــاء عل ــات كــذلك اســتراتيجيات البن إمكان

يف العقـود   دور كل آلية يف تعزيز اسـتراتيجيات املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة                  النهوض ب 
 املقبلة؛

ملختلف أنـواع اآلليـات الوطنيـة الراميـة         األولويات واالستراتيجيات املستقبلية     )هـ( 
 .ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةتعزيز ال

، املدرجة يف االستبيان املقدم إىل الـدول        التطورات املؤسسية  بشأن   اإلرشاديةألسئلة  او - ١٧
لجنـة وضـع   لبرنامج العمل املتعدد السـنوات  ني يف طلوبإلعداد االستعراض والتقييم امل األعضاء  

اجتمـاع املائــدة   يف  الـيت جتــري لمناقشــة التوجيـه ل رتــوفأن ، ميكـن هلــا أيضـا   ٢٠٠٥ة لعــام املـرأ 
 :الرفيع املستوىاملستديرة 
ما هي اآلليات الوطنية القائمة من أجل تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني                  )أ( 

 نالجـــالربملانيـــة أو اللجـــان الوطنيـــة أو ال اللجـــان أو اتوزارالـــ علـــى ســـبيل املثـــال، -املـــرأة 
  هيئة واملـوارد املتاحـة هلـا، وكيـف تعمـل هـذه اهليئـات                ما هي الواليات املنوطة بكل     ؟األخرى

وَمـن  .  عمليـات اختـاذ القـرار       اشـتراكها يف   ؟ بّين مكان اآلليات الوطنيـة وإمكانيـات       مع بعضها 
هــم الشــركاء الرئيســيون لآلليــات الوطنيــة؟ ومــا هــي الشــبكات الــيت مت إنشــاؤها ومــا مــدى      

يـة مـن حيـث املـوظفني والـدعم املـايل؟ ومـا هـي                فعاليتها؟ ما هي املوارد املتاحة لآلليـات الوطن       
 النسبة املئوية للموارد املالية املتأتية من ماحنني دوليني أو جهات ماحنة ثنائية؟

 داخل الوزارات التنفيذية فيما يتعلق باملسـاواة بـني        مراكز تنسيق هل مت إنشاء     )ب( 
ــوزارات    ــدعم ا ؟اجلنســني ومتكــني املــرأة، ومــا هــي هــذه ال قــدم مــن داخــل  لــذي ُي ومــا هــو ال

 ةجهـز قدمـه األ تالـذي   ) من قبيل التـدريب واملشـورة ومـا إىل ذلـك          (الوزارات؟ وما هو الدعم     
  تلك؟مراكز التنسيقمدى فعالية ما ؟ وةالوطني

على سبيل املثال، مـا هـو الـدور         ما هي أدوار خمتلف األطراف املؤثرة املعنية؟         )ج( 
ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؟ وكيف ميكـن تعزيـز          الذي يقوم به الربملان يف تعزيز ورصد ا       

وهـل تشـارك    . هذا الدور؟ بّين دور املنظمات غري احلكومية يف ختطـيط وتنفيـذ أنشـطة املتابعـة               
املنظمات غري احلكومية بصورة رمسية يف اآلليات املنشأة من أجـل متابعـة املـؤمتر العـاملي الرابـع                   

 املعين باملرأة؟
 


