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 جلنة وضع املرأة
 مسونالدورة احلادية واخل

 ٢٠٠٧مارس / آذار٩ - فرباير/ شباط٢٦
  من جدول األعمال)أ (٣البند 

ــدورة       ــاملرأة وال ــع املعــين ب ــاملي الراب ــؤمتر الع ــة امل متابع
: االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وعنواا     

يـة،  املساواة بني اجلنسني، والتنم   : ٢٠٠٠املرأة عام   ”
ــشرين   ــادي والعــ ــرن احلــ ــسالم يف القــ ــذ : “والــ تنفيــ

األهداف االستراتيجية واإلجراءات الواجب اختاذهـا      
ــن    ــد مــ ــاذ مزيــ ــة واختــ ــام احلامســ ــاالت االهتمــ يف جمــ

   اإلجراءات واملبادرات
 ملائدة املستديرة الرفيع املستوىدليل مناقشة اجتماع ا  

 
 طفلة أشكال التمييز والعنف ضد الالقضاء على مجيع  

 
 مذكرة من مكتب جلنة وضع املرأة   

 
 خلفية -أوال  

ــة وضــع املــرأة يف دورــا الــسادسة واألربعــني يف عــام     - ١  اســتحداث ٢٠٠٢قــررت جلن
، وذلــك يف ســبيل )٤٦/١٠١املقــرر (خيــار عقــد اجتماعــات مائــدة مــستديرة رفيعــة املــستوى 

ما يتعلق بتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل           في ال سيما مواصلة يئة الفرص لتبادل اخلربات الوطنية،       
 .، وكذلك لتعزيز طرائـق عملـها  بيجني ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين      



E/CN.6/2007/CRP.4

 

2 06-66888 
 

، واملوضـوعات الـيت     هاأذنت اللجنة للمكتب أن يبت يف عدد هـذه االجتماعـات، وتوقيتـ            كما  
 . ية عن طريق اموعات اإلقليميةستتناوهلا، وذلك بعد التشاور مع كافة الدول األعضاء املعن

 
 مسائل تنظيمية  -ثانيا  

 
 املوضوع  

، قررت اللجنـة  ٢٠٠٦مارس  / أثناء انعقاد الدورة اخلمسني للجنة وضع املرأة يف آذار         - ٢
الرفيـع املـستوى بـالتركيز علـى اخلـربات          التفـاعلي   أن يقوم اجتمـاع املائـدة املـستديرة الـسنوي           

مارســات اجليــدة، مبــا يف ذلــك النتــائج املــشفوعة بالبيانــات الداعمــة،   والــدروس املــستفادة وامل
وضوع ذي األولويـة    طوعة خبصوص امل  قبتنفيذ االلتزامات السابقة امل   حيثما توفرت، فيما يتعلق     

وفيمــا يتعلــق مبوضــوع  ). ٤، الفقــرة ٢٠٠٦/٩انظــر قــرار الــس االقتــصادي واالجتمــاعي  (
ريكز اجتماع املائدة املـستديرة الرفيـع املـستوى هـذا علـى             ، س ٢٠٠٧اللجنة ذي األولوية لعام     

   .القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة
 

 املشاركون  

ســيتيح اجتمــاع املائــدة املــستديرة الرفيــع املــستوى الفرصــة إلجــراء حــوار بــني ممــثلني    - ٣
 ورؤسـاء   ة للنهوض باملرأة،  وزراء شؤون املرأة، ورؤساء األجهزة الوطني     منهم  رفيعي املستوى،   

 الـوزارات واملكاتـب اإلحـصائية       كبـار مـسؤويل   املساواة بـني اجلنـسني، و     اللجان املعنية باملرأة و   
وسـيكون اجتمـاع املائـدة      . املعنية األخرى والذين سيحضرون الدورة احلادية واخلمسني للجنة       
وسـتتاح الفرصـة    .  واملـراقبني  املستديرة الرفيع املستوى مفتوحاً أمام األعـضاء اآلخـرين باللجنـة          

أمام عدد من املدعوين من كبار املسؤولني بكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة وممثلـي املنظمـات                
  .غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى الس للمشاركة يف احلوار

 
 التوقيت  

دة بنيويـورك يف    سيعقد اجتماع املائدة املـستديرة الرفيـع املـستوى يف مقـر األمـم املتحـ                - ٤
 .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥ من الساعة ٢٠٠٧فرباير /  شباط٢٦

 
 شكل االجتماع  

، رئيــسة اللجنــة، رئاســة اجتمــاع املائــدة )الــسلفادور(ســتتوىل كــارمن ماريــا غايــاردو  - ٥
 .املستديرة الرفيع املستوى
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توجيــه املناقــشات وإلتاحــة التفاعــل يف مناقــشات املائــدة املــستديرة، ســتقوم الرئيــسة ب  - ٦
واملتحـدثون مـدعوون أيـضاً      . ولن تتجاوز مـدة املـداخالت ثـالث دقـائق         . بشكل نشط وفعال  

ــة      ــداخالت املقدم ــشأن العــروض وامل ــات ب ــداء التعليق ــه األســئلة وإب ــى  . إىل توجي ــذ عل وال حيب
 . اإلطالق تقدمي بيانات كتابية

رفيــع املــستوى أن يتــألف مــن للنــصف األول مــن اجتمــاع املائــدة املــستديرة الوينبغــي  - ٧
كبـار  مناقشة بني املمثلني رفيعي املستوى مـن العواصـم الوطنيـة؛ ويف النـصف الثـاين، سـيدعى                   

 .ومية إىل املشاركة يف املناقشة منظومة األمم املتحدة وممثلون عن املنظمات غري احلكمسؤويل
 

 النتائج  

ستديرة الرفيـع املـستوى يـدرج يف         عن أعمال اجتمـاع املائـدة املـ        اموجزالرئيسة  عد  ست - ٨
 . تقرير اللجنة عن دورا احلادية واخلمسني

 
 ملائدة املستديرة الرفيع املستوىعناصر للمناقشة يف اجتماع ا -ثالثا  
 

 خلفية  - ألف 
 على جدول األعمـال الـدويل       ااملعاملة والفرص مدرج  املساواة يف   الفتيات يف   ظل حق    - ٩

، الـذي   وتـضمن منـهاج عمـل بـيجني       . ١٩٩٠ملي مـن أجـل الطفـل لعـام          منذ مؤمتر القمـة العـا     
وأوضـح االسـتراتيجيات    االثـين عـشر،     الطفلة بني جماالت اهتمامه احلامسة      ،  ١٩٩٥اعتمد عام   

 . اهلادفة إىل حتقيق القضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة

 ١٩٩٨عـام   ربعـني    الثانيـة واأل   نظرت جلنة وضع املـرأة يف جلـستها       ويف أعقاب ذلك،     - ١٠
يف مسألة الطفلة، مركزة بشكل خاص على املراهقات، بسبب زيـادة سـهولة تعـرض الفتيـات                  

انظـر  (الـيت خلـصت إليهـا اللجنـة     واقترحـت النتـائج   . يف هذه اموعة العمرية للتمييز والعنـف     
زيـد مـن   القيام باملزيد من األعمال واختـاذ امل     ) ١٩٩٨/١٢قرار الس االقتصادي واالجتماعي     

 . املبادرات من أجل القضاء على التمييز ضد الفتيات

 لتنفيـذ األهـداف احملـددة       ٢٠٠٥  و ٢٠٠٠يف عـامي    ضان اللذان أجريا     االستعرا أشار - ١١
القـوانني  لـسن   بالنسبة ال سيمايف منهاج عمل بيجني إىل حتقق تقدم يف حتسني وضع الطفلة، و  

 يف تطبيق تلـك القـوانني عمليـاً    هامةه تبقت حتديات  غري أن . وتعزيزهااليت حتمي حقوق الطفلة     
ومــؤخراً ألقــت دراســة األمــم املتحــدة بــشأن العنــف ضــد   . ويف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني 

ل العنـف ضـد املـرأة، الـضوء علـى           األطفال، ودراسة األمـني العـام املتعمقـة بـشأن مجيـع أشـكا             
وتـشويه األعـضاء   أشكال حمددة من العنف ضد الفتيات، مبا يف ذلك الزواج املبكر والقسري،            
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وأشـارت كلتـا الدراسـتني      . أشكال العنف اجلنسي، وممارسة البغاء باإلكراه     التناسلية لألنثى، و  
 .التعليميةة واتمعياألوساط ضمن ألسرة، ونطاق اإىل احتمال حدوث العنف يف 

شبه الكامل على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        العاملي  ويعترب التصديق    - ١٢
ــة حقــوق الطفــل    ــرأة واتفاقي ــة للطفــالت    -امل ــة قانوني  عالمــة - وكلتامهــا تقــدمان أمشــل محاي

الوطنيـة   لالتفـاقيتني وإلغـاء القـوانني        “التكييـف احمللـي   ”غري أن هناك حاجة ماسـة إىل        . مبشرة
ومـن شـأن زيـادة التعـاون بـني          . فيهمـا اليت تتعارض مـع احلقـوق والواجبـات املنـصوص عليهـا             

ــة علــى       ــسانية للطفل ــاه كــثرياً إىل احلقــوق اإلن ــادة االنتب أجهــزة الرصــد اخلاصــة باالتفــاقيتني زي
 .، كما أن أثرها على هذه احلقوق سيكون إجيابيااملستوى الدويل

ــسياسات  - ١٣ ــى مــستوى ال ــات     وعل ــاً ضــمن فئ ــة أحيان ــدرج حاجــات الطفل ــربامج، ت  وال
ونتيجة هلذا، تظل الطفلة يف املعتاد غـري مرئيـة وتبقـى           .  األوسع نطاقاً  “األطفال” أو   “النساء”

فـــإن فئـــات معينـــة مـــن وعـــالوة علـــى هـــذا، . حاجاـــا دون التـــصدي هلـــا بالـــشكل الكـــايف
 ســنة، والفتيــات يف  ١٤ وات و ســن١٠لفتيات،كاملراهقــات الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني     ا

اإليـدز  / املناعـة البـشرية    اع، والفتيـات املـصابات بفـريوس نقـص        حاالت الصراع وما بعد الـصر     
أقـل الفئـات املـستفيدة      وهي عـادة    بصورة خاصة خلطر التمييز والعنف،      تتعرض  واملتأثرات به،   

 . السياساتالتدخالت عن طريق من 

طيـة التمييزيـة يف التـأثري سـلباً علـى وضـع الفتيـات               والـسلوكيات النم  املواقـف   تستمر  و - ١٤
 الـضارة مـن قبيـل تـشويه األعـضاء          فعلى سبيل املثال، تستمر املمارسـات التقليديـة       . ومعاملتهن

 يف التـأثري    ،، والعنـف اجلنـسي    األطفـال والزواج املبكـر، وعمـل      بتر جزء منها،    /التناسلية لألنثى 
 .اد كبرية من الفتيات حول العاملعلى أعد

 حيـول دون صـياغة   ا خطريااالفتقار إىل بيانات مقسمة تبعاً للجنس والسن عائق ويعترب   - ١٥
مـا حيـدث    إعاقته لرصد   سياسات وبرامج فعالة وموجهة ووضعها موضع التنفيذ، باإلضافة إىل          

ب اإلحـصائيات الوطنيـة     وكثريا مـا حتجـ    . من تقدم يف القضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة        
سـيما   لتمييز والعنف املستمرين ضد الفتيات علـى املـستوى دون الـوطين أو احمللـي، ال               القائمة ا 

 . ل وحاالت الصراع وما بعد الصراعاطفبالنسبة لعمل األ
 

 دليل املناقشة - باء 
خالل اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى، سريكز ممثلون رفيعو املـستوى، منـهم              - ١٦

املرأة  املعنيـة بـ    لجـان البـاملرأة، ورؤسـاء     نـهوض   ألجهزة الوطنية لل  ارؤساء  وزراء شؤون املرأة، و   
 الـــوزارات األخـــرى ذات الـــصلة علـــى الـــدروس مـــسؤويلاملـــساواة بـــني اجلنـــسني، وكبـــار و
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ببيانــات داعمــة، يف حــال توفرهــا،    املــشفوعة  ة، والتحــديات، واملمارســات اجليــدة  املــستفاد
وقد يرغب املـشاركون يف النظـر       . باملوضوع ذي األولوية  لتزامات اخلاصة   الايتعلق بتنفيذ    فيما
 : النقاط التاليةيف

ــة حلقــوق اإلنــسان، و  كيــف جتــري )أ(   ال ســيما االســتفادة مــن الــصكوك الدولي
اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل، علـى املـستويني                        

 ؟  ضدهاع التمييز والعنفالوطين واحمللي، حلماية حقوق الطفلة ومن

وطنيــاً وحمليــاً لــدعم زيــادة الــوعي     الــيت جيــري اختاذهــا   مــا هــي املبــادرات    )ب( 
باملستويات املختلفة للتمييز والعنف اليت تواجهها الفتيات يف املـرتل، واتمـع احمللـي، واتمـع                

 بأسره؟ 

ــات ذ      )ج(  ــوفر البيان ــضمان ت ــستخدمة ل ــة امل ــاحي املنهجي ــوع املن ــا ن ات اجلــودة م
التقـدم يف التـصدي للعنـف ضـد الفتيـات؟ ويف أي             ورصد  إلرشاد السياسات والربامج الوطنية     

 ؟  بدقةااالت تتمثل احلاجة ملزيد من املؤشرات لتقييم وضع الطفلة

لـى املـستوى الـوطين يف التـصدي     تواجـه ع ما هـي املعوقـات والتحـديات الـيت        )د( 
تـشويه   داخل سياق املمارسـات التقليديـة الـضارة، مثـل            سيماال  ،  الفتياتللتمييز والعنف ضد    

ــى   ــال واالجتــار    األعــضاء التناســلية لألنث ــسري، وعمــل األطف ــزواج املبكــر والق ــا هــي  ، وال ؟ م
 ملمارسات اجليدة اخلاصة بالتغلب على تلك القيود والتحديات؟ا

ات جلماعــالكافيــة الــيت تــساهم فيهــا اكيــف ميكــن ضــمان حتقيــق املــشاورات  )هـ( 
 ؟خرباو  وقاعدة معارفهاجتربتهااالستفادة من ووالشبكات النسائية، 

 


