
E/CN.6/2008/CRP.4  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
12 December 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
030108    030108    07-64784 (A) 

*0764784* 

 جلنة وضع املرأة
 الدورة الثانية واخلمسون

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

دورة والـ  متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة     
الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة     االســتثنائية

ساواة بـــني  املـــ: ٢٠٠٠املـــرأة عـــام  ”املعنونـــة 
اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي     

تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين    : “والعــشرين
   ةي اجلنسانوضاع واملسائل الربناجميةاألو

 :٢٠١١ - ٢٠١٠  السنتنياإلطار االستراتيجي لفترة  
 

  ، القضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة٢الربنامج الفرعي   
 

 مني العاممذكرة من األ  
 

 موجز 
فتـرة الـسنتني   لطـة الربناجميـة   اخلمذكرة من األمني العام عن للنظر، تعرض على اللجنة     

، ٢لربنـامج الفرعـي     فيمـا خيـص ا     ٢٠١١-٢٠١٠الـسنتني    شروع اإلطار االستراتيجي لفترة   مل
اللجنـة  و .واالجتماعية االقتصادية ، الشؤون٧الربنامج من القضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، 

 وســتقدم اخلطــة الربناجميــة . والتعليــق عليــهإىل اســتعراض اإلطــار االســتراتيجي املقتــرحمــدعوة 
 لفترة السنتني، بعد تعديلها حـسب االقتـضاء، إىل جلنـة الربنـامج والتنـسيق يف دورهتـا                   املقترحة

ا الثالثـة  بـشأن هـذه اخلطـة إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـ      ا وسـتحال توصـياهت   .الثامنـة واألربعـني  
  .٢٠١١-٢٠١٠عند نظرها يف اإلطار االستراتيجي املقترح لفترة السنتني والستني 
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 ٢الربنامج الفرعي   
 القضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة  

 
 تعزيز حتقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، مبا يف ذلك متتعها الكامل حبقوق اإلنسان :املنظمةهدف 

 
 مؤشرات اإلجناز  من األمانة العامةت املتوقعةاإلجنازا

إحراز تقدم يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني والقـضاء         )أ(
على التمييز بـني اجلنـسني مـن خـالل دعـم وتـشجيع              
التنفيذ الكامـل والفعـال ملنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج             
الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة           

 واتفاقيــة القــضاء علــى ٢٠٠٥ي قمــة العــاملمــؤمتر الو
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ازدياد عدد السياسات واإلجـراءات املتخـذة        ‘١’ )أ(
ــهاج      ــذ من ــوطين واإلقليمــي لتنفي ــصعيدين ال ــى ال عل
ــة     ــتثنائية الثالثـ ــدورة االسـ ــائج الـ ــيجني ونتـ ــل بـ عمـ
ــى      ــضاء عل ــة الق ــة واتفاقي ــة العام ــشرين للجمعي والع

قمـة  نتـائج مـؤمتر ال     املرأة و  مجيع أشكال التمييز ضد   
 ٢٠٠٥العاملي 

ازدياد عـدد ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة             ‘٢’ 
 الذين يشاركون يف أعمال جلنة وضع املرأة

تعزيز قدرات جلنة وضع املـرأة لتنفيـذ والياهتـا مبـا يف              )ب(
ذلك تعزيز تعميم املنظور اجلنـساين يف كافـة الـدوائر           

 ماعيةالسياسية واالقتصادية واالجت

ازدياد عدد الدول األعضاء اليت ترفع تقـارير         ‘١’ )ب(
إىل جلنة وضع املـرأة بـشأن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا             
 لتنفيذ تعميم املنظور اجلنساين على الصعيد الوطين

 الـيت تـصدر   ازدياد عدد القرارات واملقررات      ‘٢’ 
عــــــن اللجــــــان الفنيــــــة للمجلــــــس االقتــــــصادي  

 نظورا جنسانيااليت تتضمن موواالجتماعي، 
ــى      )ج( ــم املتحــدة عل ــة األم ــات منظوم ــدرة كيان ــادة ق زي

تعميم املنـاظري اجلنـسانية وعلـى اختـاذ تـدابري لـتمكني           
 املرأة يف سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة

ازدياد عدد اإلجراءات اليت تتخذها كيانـات        ‘١’ )ج(
أو مـشتركة، إلدراج  /األمم املتحدة بصورة فردية و   

 ظري اجلنسانية يف سياساهتا وبراجمها ومشاريعهااملنا
حتـــسن التـــوازن اجلنـــساين مـــن خـــالل قيـــام   ‘٢’ 

كيانـــات منظومـــة األمـــم املتحـــدة بالتنفيـــذ الفعـــال 
لتدابري تراعي املنظور اجلنـساين يف جمـال الـسياسات          

 املتعلقة باملوارد البشرية
ــادة  )د( ــة    زي ــضاء واملنظمــات اإلقليمي ــدول األع ــدرة ال ق

مــة األمــم املتحــدة علــى تنفيــذ وقليميــة ومنظإلودون ا
 بـــشأن املـــرأة )٢٠٠٠ (١٣٢٥قـــرار جملـــس األمـــن 

 والسالم واألمن

واالســتراتيجيات العمــل ازديــاد عــدد خطــط  ‘١’ )د(
الوطنيــة الــيت تعــدها الــدول األعــضاء واملنظمــات       

قـرار جملـس األمـن      ليـذا   اإلقليمية ودون اإلقليمية تنف   
٢٠٠٠ (١٣٢٥( 

ازديـــاد عـــدد الـــسياسات وخطـــط العمـــل      ‘٢’  
كيانــات األمــم املتحــدة واملتعلقــة كــل مــن اخلاصــة ب

 )٢٠٠٠ (١٣٢٥بتنفيذ قرار جملس األمن 
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 االستراتيجية
ــشار       ــامج الفرعــي مكتــب املست ــذا الربن ــسؤولية عــن ه ــضطلع بامل ــضايا ل ة اخلاصــةي لق

 :وتشمل االستراتيجية ما يلي . باملرأة، وشعبة النهوض باملرأةاجلنسانية والنهوض
واإلجـراءات الـيت    تعزيز التزامات الدول األعضاء واهليئـات احلكوميـة الدوليـة            )أ( 
مـن أجـل التنفيـذ الكامـل والفعـال للواليـات املتـصلة باملـساواة بـني اجلنـسني، وتعمـيم               تتخذها  

ــسانية، خاصــة تلــك الناشــئة    ــة، ا، وإعــالن ٢٠٠٥القمــة العــاملي  مــؤمتر عــن املنــاظري اجلن أللفي
واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة،              
وغريها من القرارات واملقررات، من قبيل اسـتنتاجات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتفـق                

، فـضال عـن االلتزامـات املترتبـة علـى      )٢٠٠٠ (١٣٢٥ن ، وقـرار جملـس األمـ      ١٩٩٧/٢عليها  
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

فهم املـسائل الناشـئة عـن املـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة مـن                   حتسني   )ب( 
 إىل أدلـة ورصـد تنفيـذ توصـيات          املـستندة خالل البحث والتحليل وتقدمي خيارات الـسياسات        

   نشرها؛تعزيز احلكومية الدولية والعملياتونتائج 
تعزيز العمل الفعال للهيئات احلكومية الدولية، مبا فيها جلنة وضـع املـرأة، مـن                )ج( 

ــز طرائــق العمــل      خــالل أعمــال البحــث والتحليــل ذات الــصلة، واملقترحــات االبتكاريــة لتعزي
  وتيسري إسهام اجملتمع املدين يف العمليات احلكومية الدولية؛

اخلـدمات االستـشارية التقنيـة، عنـد الطلـب، علـى الـصعيدين اإلقليمــي        تقـدمي   )د( 
والوطين، من أجل بناء القدرات فيما يتعلق بتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني واتفاقيـة القـضاء علـى                     

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري؛
نــساين يف كافــة الــسياسات  اســتخدام اســتراتيجية تعمــيم املنظــور اجل تــشجيع  )هـ( 

والــربامج والعمليــات احلكوميــة الدوليــة، وتيــسري التعــاون فيمــا بــني الوكــاالت، ورصــد وضــع  
  السياسات والنهج واألدوات؛

 تعزيـز منظومة األمم املتحدة، بوسـائل منـها        داخل  تشجيع حتسني وضع املرأة       )و( 
منظومــة األمــم داخــل نظــور اجلنــساين حتقيــق التــوازن بــني اجلنــسني وهتيئــة بيئــة عمــل تراعــي امل

 .املتحدة، ورصد ذلك
 


