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 جلنة وضع املرأة
 الدورة الثانية واخلمسون

 ٢٠٠٨مارس / آذار٧ -فرباير / شباط٢٥
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

متابعـــة نتـــائج املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة 
ــة    ــة والعـــشرين للجمعيـ ــتثنائية الثالثـ ــدورة االسـ والـ

ــة   ــرأة عــام  ”العامــة املعنون املــساواة بــني   :٢٠٠٠امل
ــادي    ــرن احلــ ــسالم يف القــ ــة والــ اجلنــــسني والتنميــ

تنفيــــــذ األهــــــداف االســــــتراتيجية  :“والعــــــشرين
واإلجراءات الواجـب اختاذهـا يف جمـاالت االهتمـام          

    احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات
ــع املــستوى املعــين        ــدة املــستديرة الرفي دليــل للمناقــشة عــن اجتمــاع املائ

 التمويل من أجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةب
 

 مذكرة من مكتب جلنة وضع املرأة  
 

 معلومات أساسية -أوال  
، أن  ٢٠٠٢قررت اللجنة املعنية مبركـز املـرأة يف دورهتـا الـسادسة واألربعـني، يف عـام                   - ١

، مـن أجـل     )٤٦/١٠١املقـرر   (تستحدث خيار اجتماعـات املائـدة املـستديرة الرفيعـة املـستوى             
وبرنـامج   حتسني إجياد فرص لتبـادل اخلـربات الوطنيـة، ال سـيما فيمـا خيـص تنفيـذ إعـالن                   زيادة  
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ــة العامــة  ونتــائج )١(عمــل بــيجني ، ومــن أجــل )٢( الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعي
ــها  ــق عمل ــدول       .حتــسني طرائ ــع ال ــشاور مــع مجي ــرر، بعــد الت ــا فوضــت املكتــب يف أن يق كم

 عن طريق اجملموعات اإلقليمية، بشأن عدد اجتماعـات املائـدة املـستديرة تلـك         املعنية،اء  األعض
 .مواعيد عقدها واملوضوعات اليت ستتناوهلاو
ــة   - ٢ ــررت جلن ــسني، يف آذار  وضــعوق ــا اخلم ــرأة يف دورهت ــارس / امل ــز ٢٠٠٦م ، أن يرك

ى التجــارب، والــدروس اجتمــاع املائــدة املــستديرة الــسنوي الرفيــع املــستوى لتبــادل الــرأي علــ 
املستفادة، واملمارسات السديدة، مبا يف ذلك النتائج املدعومة ببيانات، يف حـال توافرهـا، فيمـا        

 .)٣(يتعلق بالوفاء بااللتزامات اليت سبق أن قِطعت بالنسبة للموضوع ذي األولوية
 

 املسائل التنظيمية -ثانيا  
 املوضوع

لـدورة  للرفيع املـستوى علـى املوضـوع ذي األولويـة           سريكز اجتماع املائدة املستديرة ا     - ٣
ــة    ــة واخلمــسني للجن ــرأة، وضــعالثاني ــسني ومتكــني      ” امل ــني اجلن ــساواة ب ــن أجــل امل ــل م التموي

 .)٤(“املرأة
 

 املشاركون
سيتيح اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى فرصة للحـوار فيمـا بـني ممـثلني رفيعـي         - ٤

وقـد يكـون مـن     .ممـن حيـضرون الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة      املستوى من الـدول األعـضاء   
بينهم وزراء لشؤون املرأة، ووزراء للمالية والتخطيط، ورؤساء هيئات وطنية للنهوض بـاملرأة،             

 مـن الـوزارات املعنيـة       هـا ، ومسؤولون كبـار مـن غري      املساواة بني اجلنسني  ورؤساء جلان املرأة و   
 .ومن املكاتب اإلحصائية

ون اجتمـاع املائـدة املـستديرة الرفيـع املـستوى هـذا مفتوحـا لألعـضاء اآلخـرين                   وسيك - ٥
تاح الفرصــة لعــدد مــن كبــار املــسؤولني مــن هيئــات منظومــة األمــم  توســ .باللجنــة وللمــراقبني

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )١( 

 .، املرفقان األول والثاين١ول، القرار األ ، الفصل E.96.IV.13(املبيع 
 .، املرفقS-23/3  دإ، املرفق، والقرارS-23/2  دإقرار اجلمعية العامة )٢( 
 .٤، الفقرة  ٢٠٠٦/٩قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٣( 
 ).ب (٢٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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 االقتـصادي  اجمللـس  لـدى  االستـشاري  املركـز  ذات احلكوميـة  غـري  املتحدة وممثلني من املنظمـات 

  .حلوارللمسامهة يف ا واالجتماعي
 

 موعد االجتماع
سيعقد اجتمـاع املائـدة املـستديرة الرفيـع املـستوى يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك                      - ٦

 .٠٠/١٨  الساعة إىل٠٠/١٥ من الساعة ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٥يوم 
 

 الشكل
ســـريأس اجتمـــاع املائـــدة املـــستديرة الرفيـــع املـــستوى رئـــيس اللجنـــة، أوليفييـــه بيـــل    - ٧
 ).بلجيكا(
 يف اجتماع املائدة املستديرة، سيوجه الرئيس املناقـشات         تبادل الرأي ومن أجل حتسني     - ٨

كما حنـث املتحـدثني علـى طـرح أسـئلة       .ولن تتجاوز املداخالت ثالث دقائق .بطريقة استباقية
 .ال حنبذ بقوة تقدمي البيانات اخلطيةو .واإلدالء بتعقيبات على املداخالت اليت تلقى يف احلوار

يتــألف النــصف األول مــن اجتمــاع املائــدة املــستديرة الرفيــع املــستوى مــن  ينبغــي أن و - ٩
وخـالل النـصف الثـاين، سيـساهم       .األعـضاء  الـدول  مـن  املـستوى  رفيعي ممثلني بني مناقشة فيما

  .احلكومية غري املنظمات وممثلي املتحدة األمم منظومة مدعوون من كبار املسؤولني من
 

 النتيجة
 .عد الرئيس موجزا الجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوىسُي - ١٠
 

 عناصر للمناقشة يف اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى -الثا ث 
 معلومات أساسية -ألف  

قــدمت احلكومــات تعهــدات بــشأن متويــل املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة علــى    - ١١
 والـدورة  ،)١٩٩٥(بـاملرأة   املعين الرابع دم يف املؤمتر العامليالصعيد العاملي، ومن بني ذلك ما قُ 

ولكـــن  ).٢٠٠٠( وقمـــة األلفيـــة ،)٢٠٠٠(االســـتثنائية الثالثـــة والعـــشرين للجمعيـــة العامـــة 
حيدث سوى قدر حمدود من تقييم التقدم احملرز يف ختصيص املوارد لترمجة التعهـدات العامليـة          مل

 .إىل عمل على الصعيد الوطين
 وقــد أكــد منــهاج العمــل يف مناقــشته للمــوارد الالزمــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني    - ١٢

 أنــه جيــب حتديــد التمويــل وحــشده مــن مجيــع املــصادر وعلــى حنــو يــشمل مجيــع  ومتكــني املــرأة
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وجيــب علــى احلكومــات، الــيت تقــع علــى عاتقهــا املــسؤولية األوىل عــن تنفيــذ     . )٥(القطاعــات
ــة    األهــداف االســتراتيجية ملنــ  هاج العمــل، أن تبــذل جهودهــا إلجــراء اســتعراض منــتظم لكيفي

استفادة املرأة من نفقـات القطـاع احلكـومي،وأن تعـدل امليزانيـات لكفالـة املـساواة يف إمكانيـة                    
احلــصول علــى نفقــات القطــاع احلكــومي وحتقيــق التعهــدات املتعلقــة بالــشؤون اجلنــسانية الــيت  

 .)٦( عقدهتا األمم املتحدةقُطعت يف القمم واملؤمترات األخرى اليت
وقد ذكر منـهاج العمـل أنـه جيـب ختـصيص مـوارد كافيـة لآلليـات الوطنيـة مـن أجـل                         - ١٣

النهوض باملرأة وكذلك جلميع املؤسسات، حسب االقتضاء، الـيت ميكنـها أن تـساهم يف تنفيـذ                 
 قبـل   بيئـة مواتيـة حلـشد املـوارد مـن     هتيـئ وجيـب علـى احلكومـات أن      .)٧(ورصد منهاج العمـل   

 النـسائية، والقطـاع   اجلماعـات ا منظمـات املـرأة وشـبكاهتا، و    ماملنظمات غري احلكوميـة، ال سـي      
لتوصـل إىل  ا  يفاخلاص، وغريها من اجلهـات الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين، لتمكينـها مـن اإلسـهام             

 .)٨(تلك الغاية
عمـل يف البلـدان      لتنفيـذ منـهاج ال     كافيـة وقد دعا منهاج العمـل إىل تـوفري مـوارد ماليـة              - ١٤

وفــضالً عــن ذلــك، فــإن البلــدان املنخرطــة يف  .الناميــة، ال ســيما يف أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوا
التعاون اإلمنائي جيب أن جتري حتليال انتقاديا لربامج املساعدة اليت ختـصها، لكـي حتـسن جـودة          

 .)٩(وفعالية املعونة عن طريق تضمينها هنجا يراعي الشؤون اجلنسانية
لوكـاالت املتخصـصة وغريهـا مـن هيئـات منظومـة            ل  ينبغي وقد أورد منهاج العمل أن     - ١٥

األمم املتحـدة، لكـي تقـوي دعمهـا لإلجـراءات علـى الـصعيد الـوطين ولتحـسني مـسامهاهتا يف             
، سـتتخذها املتابعة املنسقة اليت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة، أن توضـح اإلجـراءات احملـددة الـيت                     

 إلعادة ترتيب األولويات وإعادة توجيه املوارد لتلبيـة األولويـات           الغاياتوومن بينها األهداف    
 منهاج العمـل أن املـوارد املقدمـة مـن     بيَّنكما  .)١٠(العاملية اليت جرى حتديدها يف منهاج العمل   

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤ تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،          )٥( 

 .٣٤٥، املرفق الثاين، الفقرة  ١األول، القرار  ، الفصل E.96.IV.13(رقم املبيع 
 .٣٤٦املرجع نفسه، الفقرة   )٦( 
 .٣٤٧املرجع نفسه، الفقرة    )٧( 
 .٣٥٠املرجع نفسه، الفقرة   )٨( 
 .٣٥٣املرجع نفسه، الفقرة   )٩( 
 .٣٣٦رجع نفسه، الفقرة  امل )١٠( 
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اجملتمع الدويل إىل صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصـصة جيـب أن تكـون كافيـة             
 .)١١(اؤها يف مستوى مالئمكما جيب إبق

إجـراءات حمـددة لتحقيـق األهـداف     الختاذ  كما تناول منهاج العمل احلاجة إىل املوارد         - ١٦
كــان مــن بــني اإلجــراءات   و.احليويــة مــن جمــاالت االهتمــام   جمــالاالســتراتيجية املتعلقــة بكــل 

املرأة والـصحة، والعنـف      موارد كافية يف امليزانية يف جماالت التعليم والتدريب، و         توفرياملقترحة  
ضــد املــرأة، واآلليــات املؤســسية للنــهوض بــاملرأة، والطفلــة، وتــوفري التمويــل أو املــوارد لــدعم   
إجراءات حمددة يف جماالت املرأة والفقر، والتعلـيم والتـدريب، واملـرأة والـصحة، والعنـف ضـد                  

سية للنـهوض بـاملرأة، وحقـوق    املرأة، واملرأة والرتاع املسلح، واملرأة واالقتصاد، واآلليات املؤس    
كما أن االستنتاجات املتفق عليها اليت توصـلت إليهـا    .اإلنسان للمرأة، واملرأة ووسائل اإلعالم

 وقــرارات اهليئــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، ومــن بينــها   يف وقــت الحــقجلنــة وضــع املــرأة
ـــ      ــساواة ب ــز املـ ــوارد لتعزيـ ــضا إىل ختـــصيص مـ ــد دعـــت أيـ ــة، قـ ــة العامـ  اجلنـــسني يف نياجلمعيـ

 .)١٢(خمتلفة جماالت
وقد دعت اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثالثـة والعـشرين احلكومـات إىل إدمـاج منظـور                     - ١٧

جنساين يف تصميم وتطوير واعتماد وتنفيذ مجيع عمليات امليزانية، حسب االقتضاء، من أجـل              
 مالئمـة يف امليزانيـة لـدعم        وإدراج خمصـصات  تعزيز ختصيص املـوارد علـى حنـو منـصف وفعـال             

املــساواة بــني اجلنــسني والــربامج اإلمنائيــة الــيت حتــسن متكــني املــرأة ووضــع األدوات واآلليــات     
كمــا ُدعيــت احلكومــات إىل تــوفري أجهــزة   .)١٣(التحليليــة واملنهجيــة الالزمــة للرصــد والتقيــيم 

ي مــن خــالل استكــشاف وطنيــة مــزودة بــاملوارد البــشرية واملاليــة الالزمــة، ومــن بينــها مــا جيــر 
أنظمة مبتكرة للتمويل، حبيث جيري تعميم إدماج مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع الـسياسات              

وُدعيـت منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة إىل              .)١٤(والربامج واملشروعات 
 االهتمـام  االتختـصيص مـوارد كافيـة للـربامج اإلقليميـة والوطنيـة لتنفيـذ منـهاج العمـل يف جمـ          

 .)١٥(عشر االثين احلامسة

__________ 
 .٣٦٠املرجع نفسه، الفقرة   )١١( 
انظر االسـتنتاجات املتفـق عليهـا الـيت توصـلت إليهـا جلنـة وضـع املـرأة والقـرارات ذات الـصلة الـصادرة عـن                             )١٢( 

 .العامة اجلمعية
 ).ب (٧٣  ، املرفق، الفقرة ٢٣/٣، القرار دإ اجلمعية العامة )١٣( 
 ).ج (٧٦ املرجع نفسه، الفقرة )١٤( 
 ).ج (٨٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٥( 
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إىل حـشد    )١٦(٢٠٠٦ املعقـودة يف عـام   عت جلنة وضـع املـرأة يف دورهتـا اخلمـسني      ود - ١٨
متويل كـاف للـسياسات والـربامج الـيت تراعـي املنظـور اجلنـساين، ولألجهـزة الوطنيـة للنـهوض                     

والدوليـة وعمليـات امليزانيـة     باملرأة، من خالل حشد املوارد علـى األصـعدة الوطنيـة واإلقليميـة              
 الـيت  للتـدابري     يف مجيـع اجملـاالت القطاعيـة، ولتخـصيص متويـل كـافٍ              اجلنساين املراعية للمنظور 

 .تراعي احتياجات املرأة
التنميــة يف  لتمويــل  الـذي اعُتمـد يف املــؤمتر الـدويل   )١٧(وقـد أبـرز توافـق آراء مــونتريي    - ١٩
لتمويل التنمية، يتـضمن التنميـة الـيت تراعـي املنظـور             أمهية اتباع هنج شامل      ٢٠٠٢مارس  /آذار

 املـستويات  مجيـع  على التنمية سياسات يف اجلنساين املنظور ع على تعميم مراعاةاجلنساين، وشجَّ

د على احلاجة امللحة إىل تدعيم اجلهود الوطنية يف بناء القدرات مـن  وشدَّ .القطاعات مجيع ويف
  .لمنظور اجلنساينأجل سياسات امليزانية املراعية ل

وأقر إعالن باريس بشأن فعالية املعونة أن هناك حاجـة إىل مواءمـة اجلهـود يف املـسائل              - ٢٠
اليت تشمل عدة قطاعات، مثل املساواة بني اجلنسني وغريها من املسائل املوضوعية ومـن بينـها                

 .)١٨(ما جيري متويله من أموال خمصصة له
ــدويل القــاد   - ٢١ ــذ توافــق   وســيتيح املــؤمتر ال ــة الســتعراض تنفي  آراء م ملتابعــة متويــل التنمي

، فرصــة اســتراتيجية للجنــة لكــي تــروج     ٢٠٠٨الــذي ســُيعقد يف قطــر يف عــام    ومــونتريي، 
ــة حنــو     ــسياسات امللموســة واملوجه ــساين   اختــاذ إجــراءات توصــيات ال ــة للمنظــور اجلن  واملراعي

هــا دوليــا بــشأن املــساواة بــني  والتــرابط بــني سياســات االقتــصاد الكلــي واألهــداف املتفــق علي  
املعين بفعالية املعونة، الذي سـيعقد يف أكـرا يف    املستوى كما أن املنتدى الثالث الرفيع .اجلنسني

، لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن باريس بشأن فعالية املعونة، يتيح أيـضا فرصـة                ٢٠٠٨عام  
 .  اليت تراعي املنظور اجلنساينالتوصيات املتعلقة بالسياساتللعمل على تنفيذ للجنة 

 
 املناقشة دليل -باء  

ُيتوقــع أن ُيركــز املمثلــون الرفيعــو املــستوى القــادمون مــن العواصــم، خــالل اجتمــاع     - ٢٢
املائــدة املــستديرة، علــى الــدروس املــستفادة واإلجنــازات واملمارســات اجليــدة، وكــذلك علــى    

__________ 
 ).E/2006/27 (٢٧، امللحق رقم ٢٠٠٦انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١٦( 
منـشورات األمـم    (،  ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مـونتريي، املكـسيك،           )١٧( 

 .، املرفق١األول، القرار  ، الفصل )E.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع  
، الذي اعتمـد يف  املتبادلةامللكية والتنسيق واملواءمة وحتقيق النتائج واملساءلة  :املعونة فعالية بشأن باريس إعالن )١٨( 

التنـسيق والتوافـق وحتقيـق     :التقـدم املـشترك حنـو تعزيـز فعاليـة املعونـة      ”املنتدى الرفيـع املـستوى املعـين مبـسألة     
 .٤٢، الفقرة  ٢٠٠٥مارس / آذار٢فرباير إىل / شباط٢٨، الذي عقد يف باريس يف الفترة من “النتائج
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م حيثما توفرت، بشأن التنفيذ علـى الـصعيد         الثغرات والتحديات، باستخدام بيانات تؤيد رأيه     
 اجلنـسني  بـني  التمويـل مـن أجـل املـساواة    ” األولويـة   ذيوضـوع باملالوطين للتعهـدات املتعلقـة   

 .“املرأة ومتكني
 :وقد يرغب املشاركون أن ينظروا يف املسائل التالية - ٢٣

  اجلنـساين يف اجلهود اليت جرى القيام هبا لتعزيـز الـسياسات املراعيـة للمنظـور     )أ( 

التنميـة علـى    مـونتريي بـشأن متويـل    آراء الكلي، ال سيما فيما يتعلق مبتابعة توافق االقتصاد جمال
 الصعيد الوطين؛

 لقيـاس املـوارد املخصـصة للمـساواة بـني اجلنـسني       املالية العامـة مبادرات إدارة   )ب( 
 وحتسني رصدها على الصعيد الوطين؛

 تراعي املنظور اجلنـساين علـى الـصعيدين          ميزنة ملياتاجلهود املبذولة لتنفيذ ع    )ج( 
الــوطين واحمللــي، ومــن بينــها االهتمــام بــأدوار أصــحاب املــصلحة املخــتلفني، مثــل وزارة املاليــة  

شبكات الـ  و اجلماعـات وغريها من الوزارات املتخصصة، واألجهزة الوطنية للنـهوض بـاملرأة، و          
 عم تلك اجلهود؛، وبرامج بناء القدرات اليت توضع لدالنسائية

األطـراف، الـيت ُتحـشد     واملتعددة الثنائية املوارد الدولية، ومن بينها املساعدات )د( 
 واآلثـار املترتبـة علـى الـشروط    املـرأة علـى الـصعيد الـوطين،      ومتكـني  اجلنسني بني املساواة لتعزيز
 . املساواة بني اجلنسنيحتقيقملعونة على متويل ا  لتقدمياجلديدة

  حتقيـق   يف جمال التمويـل مـن أجـل        ،مارسات اجليدة م وأمثلة لل  ،هج املبتكرة الُن )هـ( 
املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، ومـن بينـها الـصناديق اإلمنائيـة للمـرأة ومبـادرات القطـاع                      

 اخلاص اليت تستهدف املرأة والفتاة؛
مدى تنـاول ختـصيص املـوارد يف وضـع الـسياسات واالسـتراتيجيات وخطـط                 )و( 

التغــيري التــشريعي، ومــدى رصــده يف عمليــة  عمــل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني ويف ســياقال
 التنفيذ؛

 ذلـك  مبـا يف اجلنـساين،   املنظـور  حالة التمويل من أجل تنفيذ استراتيجية تعميم )ز( 
 التنفيذ؛ يف التقدم احملرز القدرات ورصد ختصيص املوارد لبناء

 ذلـك، حـسب     مبـا يف  زة الوطنية للنهوض باملرأة،     آليات وحالة التمويل لألجه    )ح( 
ــوزارات واإلدار    ــل لل ــة مــع التموي ــضاء، مقارن ــاون فيمــا بــني األجهــزة    ااالقت ت األخــرى والتع

 الوطنية ووزارات املالية والتخطيط يف ختصيص املوارد؛
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، ويتـضمن ذلـك الـتغريات يف مـصادر أو مبـالغ            النـسائية ملنظمات  احالة متويل    )ط( 
 ملتاحة؛التمويل ا
، أو اليت جيري وضعها، لرصـد وتقيـيم ختـصيص املـوارد املاليـة        القائمةاآلليات   )ي( 

 .يف مجيع اجملاالت املذكورة أعاله
 


