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 جلنة وضع املرأة
 ة اخلمسونرالدو
 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ -فرباير / شباط٢٧

 متابعــة املــؤمتر  :مــن جــدول األعمــال ) ج (٣البنــد 
العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة والـــدورة االســـتثنائية 

: ٢٠٠٠املــــرأة عــــام ”للجمعيــــة العامــــة املعنونــــة 
ة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن  ااملــساو
تنفيـذ األهـداف االسـتراتيجية      : “ والعـشرين  احلادي

واإلجــراءات الواجــب اختاذهــا يف جمــاالت االهتمــام 
 تبادرااملوجراءات اختاذ مزيد من اإلاحلامسة و

 
 اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوىمناقشة دليل   
الــيت دعــي إىل إدمــاج املنظــورات اجلنــسانية يف االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة   

تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة      واخلاصـة ب   *٢٠٠٥يف مؤمتر القمة العاملي لعـام       وضعها  
  عليها دوليااملتفق

 تقرير األمني العام  
 معلومات أساسية  

خيـــار عقـــد اســـتحداث دسة واألربعـــني قـــررت جلنـــة وضـــع املـــرأة يف دورـــا الـــسا  - ١
وذلــك ملواصــلة يئــة الفــرص ) ٤٦/١٠١املقــرر (مــستديرة رفيعــة املــستوى ائــدة اجتماعــات م

 ال سيما فيما يتعلق بتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج دورة                  ،اخلربات الوطنية لتبادل  

 

 .ضع املرأةلحاجة إىل التشاور مع مكتب جلنة ولنظرا هذه تأخر تقدمي ورقة االجتماع  * 
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ذلك أذنــت كــ. ل اللجنــةعمــأســاليب تعزيــز لاجلمعيــة العامــة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين، و  
عــدد هــذه االجتماعــات وتوقيــت عقــدها واملوضــوعات الــيت       يبــت يف اللجنــة للمكتــب أن  

 .اموعـات اإلقليميـة  عن طريـق   الدول األعضاء املعنية كافةبعد التشاور مع  وذلك تتناوهلاس
ــسابعة واألربعــني      ــدة مــستديرة رفيعــة املــستوى يف دوراــا ال ــة اجتماعــات مائ  وعقــدت اللجن

 . والثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني
 

 مسائل تنظيمية - أوال 
 املوضوع  

التــشاور مــع اموعــات اإلقليميــة، عقــد اجتمــاع مائــدة مــستديرة ، بعــد املكتــبقــرر  - ٢
ــاول موضــوع        ــة يتن ــدورة اخلمــسني للجن ــاد ال ــاء انعق ــستوى أثن ــع امل ــاج املنظــورات  ”رفي إدم

يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام         اليت دعي إىل وضعها     إلمنائية الوطنية   اجلنسانية يف االستراتيجيات ا   
سنوات الــوكمــا حــدث يف  .“تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا واخلاصــة ب٢٠٠٥

ــ ــب   سابقة،ال ــرر املكت ــوة كــذلك ق ــار دع ــي كب ــات ممثل ــم املتحــدة واملنظمــات غــري   كيان األم
 . حلكومية للمشاركة يف احلوارا
اســتراتيجيات إمنائيــة ” إىل اعتمــاد وتنفيــذ ٢٠٠٥دعــا مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  قــدو - ٣

هــداف هــا األالغايــات  اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا في  وقــق األهــدافمبــا حيوطنيــة شــاملة 
كـذلك أكـد املـؤمتر مـن جديـد          )). أ(٢٢الفقـرة    ٦٠/١قرار اجلمعية العامـة      (“اإلمنائية لأللفية 

االسـتثنائية  لـدورة   ونتـائج ا  منـهاج عمـل بـيجني       وغايات  والفعال ألهداف   كامل   ال التنفيذ”أن  
ألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا        لبلـوغ ا   ةأساسـي مـسامهة   ميثـل   لجمعيـة العامـة     لالثالثة والعشرين   

 اجتمـاع املائـدة   يئوسيه ).٥٨الفقرة (“ األلفيةبشأن عالن اإلالواردة يف ها تلك دوليا ، مبا في
رة فرصة هامة ملناقشة االستراتيجيات والنـهج، عـالوة علـى التحـديات والقيـود املتعلقـة            املستدي

 . االستراتيجيات اإلمنائية الوطنيةهذه بإدماج املنظورات اجلنسانية يف 
 

 املشاركون  
اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى فرصة إلجراء حوار بني ممـثلني رفيعـي             سيتيح   - ٤

وطنية للنهوض بـاملرأة، ورؤسـاء جلـان    أجهزة ورؤساء   فيهم وزراء شؤون املرأة،  ناملستوى، مب 
الــذين ومــن خمتلــف الــوزارات املعنيــة كبــار ن واملــساواة بــني اجلنــسني، ومــسؤولب/معنيــة بــاملرأة
ــة سيحــضرون  ــدورة اخلمــسني للجن ــع املــستوى    . ال ــدة املــستديرة الرفي وســيكون اجتمــاع املائ
املـدعوين مـن   وسيشارك يف احلوار عـدد مـن    .اللجنة واملراقبنيخرين باآلعضاء األمفتوحا أمام 

منظومة األمـم املتحـدة وممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز                بكيانات  كبار املسؤولني   
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منظومـة  لكيانات  وسيتمكن ممثلون آخرون     .االستشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي    
 . ة ذات مركز استشاري لدى الس من متابعة احلواراألمم املتحدة ومنظمات غري حكومي

 
 التوقيت  

سيعقد اجتماع املائدة املـستديرة الرفيـع املـستوى يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك يف                    - ٥
 . ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥ من الساعة ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧
 

 جتماعاالشكل   
، رئاسـة اجتمـاع   رئيـسة جلنـة وضـع املـرأة       ) الـسلفادور (ستتوىل كارمن ماريا غاياردو      - ٦
 .ائدة املستديرة الرفيع املستوىامل
ناقــشات مناقــشات املائــدة املــستديرة، ســتقوم الرئيــسة بتوجيــه امل وإلتاحــة التفاعــل يف  - ٧

إىل مـدعوون أيـضا     واملتحدثون  .  ولن تتجاوز مدة التدخالت ثالث دقائق       وفعال بشكل نشط 
تقـدمي بيانـات   وال يحبـذ   .ليقات بشأن العـروض املقدمـة والتـدخالت   توجيه األسئلة وإبداء التع

 .كتابية

مناقـشة بـني    الرفيـع املـستوى يف      النـصف األول مـن اجتمـاع املائـدة املـستديرة            يتمثل  و - ٨
دعى مـسؤولون كبـار     ، سـي  ؛ ويف النـصف الثـاين      الوطنيـة  رفيعي املستوى من العواصـم    المثلني  امل

 .ومية إىل املشاركة يف املناقشاتممثلون عن املنظمات غري احلكمن منظومة األمم املتحدة و
 

 النتائج   
يـدرج يف   اجتمـاع املائـدة املـستديرة الرفيـع املـستوى           سيعد موجز للرئيس عن أعمـال        - ٩

 . تقرير اللجنة عن دورا اخلمسني
 

 عناصر للمناقشة يف اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى - ثانيا 
 مات أساسيةمعلو  

ميثل منهاج عمل بيجني إطار السياسات العامة العاملي للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني         - ١٠
ولكفالة التنفيـذ املُعجـل والفعـال ملنـهاج العمـل هـذا علـى الـصعيد الـوطين، يـتعني علـى                        .املرأة

يف مــستدامة وجليــة إلدمــاج املنظــورات اجلنــسانية وفاعلــة واحلكومــات تعزيــز سياســات عامــة 
 . كافة السياسات العامة والربامج
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وتوفر اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة إطـارا قائمـا علـى احلقـوق                      - ١١
.  الدولية، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية ومنـهاج عمـل بـيجني   اإلمنائيةلتحقيق األهداف   

ــسعي إىل اإلع  ومــن واجــب   ــة ال ــدول األطــراف يف االتفاقي ــدرجيي حلقــوق  ال ــسانمــال الت  اإلن
الكامـل  عمـال  اإلاالتفاقيـة أيـضا أداة مـساءلة فعالـة لقيـاس التقـدم احملـرز صـوب         وفر وت .للمرأة

 .ذه احلقوقهل
تعزيز املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني        ”، أقر إعالن األلفية باحلاجة إىل       ٢٠٠٠ويف عام    - ١٢

ر واجلــوع واملــرض، وحلفــز التنميــة املــستدامة  وســيلتني فعــالتني ملكافحــة الفقــ اعتبارمهــا املــرأة ب
اسـتنتاجات منـهاج عمـل    أيـضا  وأقر اإلعـالن   ).٢٠الفقرة  ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  (“فعال

بيجني القائلة بأن املساواة بني اجلنسني هي غايـة يف حـد ذاـا إضـافة إىل كوـا شـرطا مـسبقا                       
 .أساسيا لتحقيق املساواة والتنمية والسالم

١٣ - ٤٨  غايـة حمـددة جبـدول زمـين و      ١٨ضعت جمموعة تضم أهدافا إمنائية لأللفية مـع         وو 
 املتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة         ٣دف  ضم اهل يو. مؤشرا لدعم تنفيذ إعالن األلفية    

أن يكون ذلـك    فضل   التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي، وي        غاية تقضي بإزالة  
. ٢٠١٥م اتجــاوز عــ  يال موعــد التعلــيم يف  مراحــل  ميــع بالنــسبة جل  ، و٢٠٠٥عــام  حبلــول 

التعلــيم االبتــدائي والثــانوي والعــايل، يف  الفتيــان والفتيــات نــسبةوتــشمل املؤشــرات املوضــوعة 
إىل  ١٥ مـن يف املرحلـة العمريـة      وذلـك   ل  القراءة والكتابـة إىل الرجـ     نسبة النساء الاليت جيدن ا    و

ملرأة من التوظيف بـأجر يف القطاعـات غـري الزراعيـة، ونـسبة املقاعـد الـيت                   عاما، ونصيب ا   ٢٤
كامــل وإضــافة لإلجــراءات املعــززة الراميــة إىل التحقيــق ال. تــشغلها املــرأة يف الربملانــات الوطنيــة

كفالة اإلدمـاج الكامـل للمنظـورات اجلنـسانية         إىل بذل اجلهود من أجل      ، مثة حاجة    ٣للهدف  
 . اإلمنائية لأللفيةألهداف د كافة ايف عمليات حتقيق ورص

اإلمنائيــة هــداف وللمــساواة بــني اجلنــسني دور حاســم يف اجلهــود املبذولــة لتحقيــق األ   - ١٤
اإلمنائية لأللفيـة، والبـد هلـا أن تكـون جـزءا ال يتجـزأ مـن        هداف تفق عليها دوليا، مبا فيها األ   امل

ــوطين، مبــا يف ذلــك     ــصعيد ال ــة، والتقييمــات  ف األهــدامجيــع العمليــات علــى ال ــة لأللفي اإلمنائي
رقـات اسـتراتيجيات احلـد      القطرية املشتركة، وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وو        

 .من الفقر
واإلعالن الذي اعتمدته جلنة وضع املرأة عند إجراء اسـتعراض وتقيـيم العـشر سـنوات        - ١٥

الــس االقتــصادي واالجتمــاعي  انظــر مقــرر ( ٤٩إلعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني يف دورــا   
وقــد ســلّم بــأن إعــالن  . يــدعو إىل التنفيــذ التــام واملُعجــل ملنــهاج عمــل بــيجني ) ٢٠٠٥/٢٣٢

ومنهاج عمل بيجني واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يعـزز كـل منـهما                        
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يـك عـن التـصديق     ناه،ويعطـي اإلعـالن   . اآلخر يف حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            
 زمخـا إضـافيا هامـا لتعزيـز         ،تفاقية واالنضمام املتزايد إىل بروتوكوهلـا االختيـاري       اللشبه العاملي   

 . املساواة بني اجلنسني
 ٢٠٠٥سـبتمرب   /املعقـود يف نيويـورك يف أيلـول        ٢٠٠٥لعام  وشدد مؤمتر القمة العاملي      - ١٦

ــسال     ــة وال ــني التنمي ــادل ب ــاد املتب ــرابط واالعتم ــى الت ــوق  عل ــن وحق ــسانم واألم ــوق  .اإلن فحق
 واألمـن البـشري و اإلدارة الفعالـة اخلاضـعة للمـساءلة، وهـي مـسائل بـرزت يف مـؤمتر                  اإلنسان

  . بيئة مواتية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةيف خلق القمة العاملي، عناصر أساسية 
 أساسي يف التنميـة واألمـن    وأكد مؤمتر القمة من جديد أن املساواة بني اجلنسني عامل          - ١٧

        ــال الزم ــل وفع ــو كام ــى حن ــل عل ــهاج العم ــداف من ــات وأه ــق غاي ــسالم وأن حتقي ــوغ وال  لبل
 أمهيـة إدمـاج املنظـور اجلنـساين     عـضاء وأيـدت الـدول األ   .  املتفق عليها دوليـا اإلمنائيةاألهداف 

نـشط يف عمليـات   لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وتعهدت بتعزيز إدماج هذا املنظور على حنـو      
ــع        ــك يف مجي ــا وذل ــذها ورصــدها وتقييمه ــربامج وتنفي ــة وال ــسياسات العام اــاالت وضــع  ال

 . السياسية واالقتصادية واالجتماعية
هــداف عتــراف بــأن االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة الراميــة إىل حتقيــق األ  يتزايــد االو - ١٨

اإلمنائيـة لأللفيـة، مل تـول املنظـورات اجلنـسانية            هـداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األ           
اإلمنائيـة املتفـق   هـداف  ولذا، فإن وضع استراتيجيات وطنية من أجل حتقيق األ .االهتمام الكايف

وفر فرصـة   يـ ، يف سياق متابعة مؤمتر القمة العاملي        لأللفيةاإلمنائية  األهداف  عليها دوليا، مبا فيها     
 . نهاج عمل بيجنيحيوية إلدماج توصيات إعالن وم

 ، من خالل اجتماع املائدة املستديرة الرفيـع املـستوى       ،عضاءللدول األ  اللجنةتهيئ  سو - ١٩
فرصة هامـة ملناقـشة االسـتراتيجيات والنـهج، عـالوة علـى التحـديات والقيـود املتعلقـة بإدمـاج                   

 . املنظورات اجلنسانية يف هذه االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية
رفيعــو املــستوى، المثلــون املمــاع املائــدة املــستديرة الرفيــع املــستوى، قــد يــود  ويف اجت - ٢٠
عنيـة  امللجـان   الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة ورؤسـاء         األجهزة ال فيهم وزراء شؤون املرأة ورؤساء       مبا

مـن الـوزارات األخـرى املعنيـة، التركيـز علـى             نيسؤولكبـار املـ   باملـساواة بـني اجلنـسني و      /باملرأة
 : لية ومناقشتهااملسائل التا

 لتعزيــز التنفيــذ املعجــل  ،إعــداد االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة يتيحهــا لفــرص الــيت ا • 
 ملنهاج عمل بيجني واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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عمـل  السـتراتيجيات وخطـط     العامـة وا  السياسات  الـ يف يـتعني اسـتخدام القـائم مـن          ك • 
باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة          املتعلقـة   ربات  اخلليات و اآلبحوث و البيانات و الو

 الستراتيجيات اإلمنائية الوطنيةيف عملية إعداد ا
إعـداد االسـتراتيجيات اإلمنائيـة      فيمـا يتعلـق ب    لقيود والتحديات اليت سيتعني مواجهتـها       ا • 

 ، وسبل التصدي هلا على حنو فعال من منظور جنساينالوطنية
تــصة  ركاء وحلفــاء رئيــسيني يف العمليــة التحــضريية، مثــل الــوزارات املخ     حتديــد شــ  • 

 واملكاتب اإلحصائية الوطنية
الــوزارات  مــن قبيــل كيــف ميكــن كفالــة اضــطالع اآلليــات الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة،  • 

ساواة بـني اجلنـسني، بـدور أساسـي         الوطنية واللجان املعنيـة باملـ     األجهزة  املعنية باملرأة و  
 ة التحضرييةيف العملي

ــة التــشاور   •  ــشبكات النــسوية علــى حنــو مالئــم  كيــف ميكــن كفال  ،مــع اجلماعــات وال
ــن   ضــمان و ــتفادة م ــشاركتها واالس ــا م ــا  جتار ــد معارفه ــا وقواع ــة وخربا يف العملي

 التحضريية
حتديـــد البيانـــات املتـــوافرة عـــن املـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة، مبـــا يف ذلـــك   • 

ــصا ــصاتءاإلحـ ــس  املـ ــسب اجلنـ ــداد     نينفة حـ ــد إعـ ــا عنـ ــتعانة ـ ــي االسـ ــيت ينبغـ ، الـ
ني التـصدي هلـا خـالل       االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، والثغرات والتحديات الـيت يـتع        

 هذه العملية
 .كيف ميكن للعملية الوطنية أن حتظى بدعم الشركاء اإلمنائيني • 

 


