
 لحكوماتموجه إلى ااستبيان 
 ) 1995(بشأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين 

 )2000(ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
  في إطار الذآرى الخامسة عشرةةاالستعراض والتقييم اإلقليميلعمليات إلعداد ل

 2010العتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين في عام 
 

 ةـمقدم  -أوًال
 

 للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين ًا وتقييمًاراضع لجان األمم المتحدة اإلقليمية استتنظم 
والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية ) 1995بيجين (مدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ذين اعُتلال

وذلك في إطار اإلعداد للذآرى الخامسة عشرة العتماد إعالن ، )2000(الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
وتتعاون اللجان اإلقليمية في هذه العملية مع شعبة النهوض بالمرأة في إدارة  . 2010ومنهاج عمل بيجين في عام 

 .الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 

 االستبيان ضاء ردودها علىتقديم الدول األعس سنوات منذ فترة الخمويشمل استعراض وتقييم التقدم  
ومن شأن هذه العملية أن تحدد اإلنجازات المحققة وآذلك الثغرات  . 2009 وحتى عام 2004في عام الذي ُنظم 

 من الحاجات األآثر إلحاحًا اتخاذ إجراءات والقيام بمبادرات يعتبر فيها المجاالت التي إبراز و،والتحديات القائمة
 .لمواصلة التنفيذ

 
 .  الدول األعضاء على هذا االستبيانردودد استعراض وتقييم التقدم ستعتمد اللجان اإلقليمية على وإلعدا 
 منها التقارير المقدمة من الدول األطراف ، مجموعة من مصادر المعلومات واإلحصاءاتعتمد علىآما ست

 في إطار لجنة وضع المرأة؛ بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمعلومات المجمعة
 باإلضافة إلى نتائج اجتماعات فرق ؛وخطط العمل اإلقليمية والتقارير الوطنية المقدمة إلى الهيئات اإلقليمية

التقييم القطري المشترك، وثائق آما تشمل مصادر المعلومات  . الخبراء وأنشطة أخرى على المستوى اإلقليمي
ق استراتيجية الحد من الفقر، وتقارير التنمية البشرية اورأة اإلنمائية، وطر عمل األمم المتحدة للمساعدأو

 .رير الوطنية عن األهداف اإلنمائية لأللفيةاالوطنية، والتق
 

 االستبيان  -ثانيًا
 

ويطلب إلى الدول األعضاء توفير المعلومات عن الجهود المبذولة  . يتألف االستبيان من أربعة أجزاء 
 .2005منذ االستعراض والتقييم األخير الذي أجري في عام والتقدم المحرز 

 
 التي واجهتها أثناء تنفيذ اإلنجازات العامة الرئيسية والعقباتإلى الدول عرض فيه طلب  ُي:الجزء األول 
 ابات وينبغي أال تتعدى األج .تثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامةسعمل والوثيقة الختامية للدورة االالمنهاج 

 .ثالث صفحاتعلى الجزء األول 
 

إلى الدول أن تقدم أمثلة محددة عن اإلنجازات، بما في ذلك وضع السياسات، فيه طلب  ُي:الجزء الثاني 
الوعي، وتطوير القدرات، والبرامج والمشاريع التي اضطلعت بها من أجل زيادة والتغيير التشريعي، والدعوة، و

، ) الذي يتناوله الجزء الثالث)حاء(باستثناء المجال  ( بيجينة في منهاج عملمجاالت االهتمام الحاسمتنفيذ 
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 يرآز على التنمية المؤسسية أو الهياآل والتدابير التي وضعتها البلدان لدعم تعزيز :الجزء الثالث 

اآلليات المؤسسية للنهوض : مجال االهتمام الحاسم حاءهذا الجزء يشمل  و . وتمكين المرأةالجنسينالمساواة بين 
،  بيجينالترتيبات المالية، من منهاج عمل: الترتيبات المؤسسية، والفصل السادس: بالمرأة، والفصل الخامس

وفي  . ة العامةباإلضافة إلى اإلجراءات المحددة في الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعي
، وتخصيص المنّفذةهذا الجزء ينبغي تقديم معلومات عن اآلليات الوطنية، وبرامج بناء القدرات للوزارات 

 على هذا الردودوينبغي أن تقدم  . ، والشراآاتوالمساءلةالموارد، واإلحصاءات والمؤشرات، وآليات الرصد 
 .أربع صفحاتالجزء في 

 
 ، التي مازالت قائمةعقباتالالتحديات ولى الدول توفير معلومات عن أهم إفيه طلب  ُي:الجزء الرابع 

 وضمان التنفيذ الكامل لمنهاج التحديات والقيود تلك لمعالجة خطط العمل والمبادرات المستقبليةباإلضافة إلى 
 ستتعهد ةيد جداتالتزاموالدول مدعوة بشكل خاص إلى تحديد أي  . عمل في آل من مجاالت االهتمام الحاسمةال
 من أجل تسريع تنفيذ منهاج العمل والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة على الصعيد الوطني ابه

 .ثالث صفحاتالجزء هذا  على الردودوينبغي أال تتعدى  . في غضون السنوات الخمس المقبلة
 

وهذه  . االستبيانأجزاء آل جزء من ويقدم المرفق بعض األمثلة عن القضايا التي يمكن أن يشملها  
ن الدول أن تتناول آل هذه القضايا بل أن ترآز على موليس مطلوبًا  . األمثلة مدرجة على سبيل اإلرشاد فقط
 . قضايا إضافية ليست مدرجة في المرفقعرضآما يمكن  . أآثر القضايا صلة بأوضاعها الوطنية

 
 منهجيةبشأن المالحظة   -ثالثًا

 
  على التنفيذوالتشديد قائم . لومات المطلوبة في إطار هذا االستبيان ذات طبيعة نوعية وآميةإن المع 

وينبغي تمييز  . والدول مدعوة إلى توفير معلومات محددة قدر اإلمكان عن آثار المبادرات واألنشطة المعروضة
 الجنسينتعزيز المساواة بين األنشطة والنواتج واإلجراءات عن اإلنجازات واآلثار على وضع المرأة وعلى 

 والعمر، أو تحديد االجتماعينوع الوالدول مدعوة إلى تقديم بيانات آمية مصنفة بحسب  . وتمكين المرأة
 معلومات عن ، إذا شاءت،ويمكن للدول أن تقدم . المجاالت األخرى التي تم تقديم هذه البيانات في إطارها

آما  . وتمكين المرأةالجنسين لرصد األنشطة المتعلقة بالمساواة بين المؤشرات المستخدمة على الصعيد الوطني 
 .المتعلقة بالمبادرات واإلجراءات المتخذةالمحددة وطلب إلى الدول أن توفر معلومات بشأن المهل الزمنية ُي
 

 ويمكن االطالع، على سبيل اإلرشاد، على قائمة التقارير المقدمة من الدول األعضاء إلى  
 ، والدورة االستثنائية )1995( المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة قبيلالعامة لألمم المتحدة األمانة 

 على سنوات  انقضاء عشربعد بيجين عمل منهاج وتقييم استعراضو، )2000(الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
  المقدمة إلى لجنة ، باإلضافة إلى أحدث التقارير)2005(في إطار لجنة وضع المرأة اعتماده 

شعبة النهوض بالمرأة اإللكتروني لموقع الالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خالل 
daw/womenwatch/org.un.www://http. 

 الردودتقديم   -رابعًا
 

http://www.un.org/womenwatch/daw


 -3-

 والثانية إلكترونية في إحدى لغات األمم مطبوعةة  على هذا االستبيان في نسختين واحدالردودترسل  
للجنة االقتصادية  (2009مارس / آذار1إلى اللجنة اإلقليمية المعنية في مهلة أقصاها المتحدة الرسمية الست 

لكل من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية  (2009مارس / آذار31و) ألوروبا
 2009أبريل / نيسان30و) لبحر الكاريبي، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئومنطقة ا

 .)للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا(
 

Economic Commission for Africa 
African Centre for Women 
P.O.Box 3001 Addis Ababa, Ethiopia 
Contact: Thokozile Ruzvidzo, Officer in Charge 
African Centre for Gender and Social Development 
Fax: (251-1) 5 51-2785 
E-mail: truzvidz@uneca.org 
 
Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 1211, Geneva, Switzerland 
Contact: Ewa Ruminska-Zimny, Senior Social Affairs Officer 
Office of the Executive Secretary 
Fax: (41-22) 917-0036 
E-mail: Ewa.Zimny@unece.org 
 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
Women and Development United Nations Casilla 179-D, Santiago, Chile 
Contact: Sonia Montano, Director a.i. 
Division for Gender Affairs 
Fax: (56-2) 208-0252 
E-mail: sonia.montano@cepal.org and ximena.sanxhez@cepal.org 
 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
Gender Equality and Empowerment Section 
Social Development Division 
UN Building, Rajdamnern Avenue, Bangkok 10200, Thailand 
Contact: Beverly Jones 
Fax: (66-2) 288-1030/1000 
E-mail: gad@un.org 
 
Economic and Social Commission for Western Asia 
P.O. Box 11-8575, Beirut, Lebanon 
Contact: Miranda Hawa, Officer in Charge 
Centre for Women 
Fax: (961-1) 981510 
E-mail: hawam@un.org 
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mailto:Ewa.Zimny@unece.org
mailto:sonia.montano@cepal.org
mailto:ximena.sanxhez@cepal.org
mailto:gad@un.org
mailto:hawam@un.org
mailto:hawam@un.org
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 المرفق
 

 الردود تتناولهاغي أن بمعلومات إرشادية بشأن القضايا التي ين
 

 وليس مطلوبًا من الدول أن تتناول آل تلك القضايا بل أن ترآز  .م األمثلة المدرجة فيما يلي على سبيل اإلرشاد فقطتقدَّ 
 .ت مدرجة في هذا المرفقويمكن أيضًا تناول قضايا أخرى ليس . على القضايا األآثر صلة بأوضاعها الوطنية

 
 الجزء األول

 
 .) صفحات3( المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مجال تعزيزإلنجازات والتحديات في ا لمحة عامة عن

 
 تناول ويمكن . ن أهم اإلنجازات والتحدياتيرجى المالحظة بأن اإلجابة على الجزء األول من االستبيان ينبغي أن تتضم 

 القضايا يتم تناولعلى سبيل المثال،  .  في هذا الجزء بالتفصيل في اإلجابات على أجزاء أخرى من االستبيانالقضايا المطروحة
 المراعية للنوع ةَنَزْيبالَم والقضايا المتصلة ،المتصلة بالعولمة على نحو أآثر تفصيًال في إطار الجزء الثاني من االستبيان

 .االجتماعي في إطار الجزء الثالث
 

 :يمكن لإلجابات أن تتناول القضايا واألسئلة التالية:  إرشاديةأسئلة
 

 وعلى أي مستوى؟ وهل وضعت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةهل جرى اعتماد سياسة وطنية بشأن  )أ( 
مختلف ه السياسة على تنفيذ هذما هي اآلليات التي أنشئت للرصد وآيف يحاَسب و هذه السياسة؟ ذاستراتيجية وخطة عمل لدعم تنفي

 ؟يةمجاالت القطاعالالسياسة في آل هذه األطراف المعنيين؟ وهل هناك آلية وطنية للتنسيق على أعلى المستويات لضمان تنفيذ 
 

 والمالحظات الختامية للجنة القضاء على جميع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةما هي آثار  )ب( 
 مرأة، المترتبة على تعزيز المساواة بين الجنسين؟ وآيف ُيحرز التقدم في تنفيذ االتفاقية؟أشكال التمييز ضد ال

 
 التي تحققت في مجال تعزيز المساواة بين على مستوى التشريعات وصنع السياساتاإلنجازات ما هي أهم  )ج( 

 ؟ يرجى إعطاء تفاصيل؛خالل العقد الماضيالجنسين وتمكين المرأة 
 

 على الصعد الوطنية الميزانياتالمرأة لدى إعداد وشواغل إلى أي مدى تمت مراعاة منظور النوع االجتماعي  )د( 
 الجهود المبذولة لزيادة عرضالموارد المخصصة للمساواة بين الجنسين؟ يرجى في واإلقليمية والمحلية؟ وهل نتج عن ذلك زيادة 

 وهل تم اعتماد إجراءات  . هذه المخصصاتوتعقُّبين الجنسين وتمكين المرأة مخصصات الميزانية المتعلقة بتحقيق المساواة ب
 ؟وما آان تأثير ذلكة المراعية للنوع االجتماعي َنَزْيالَم
 

 المعني 3 آإطار وطني للتنمية؟ وما هو االهتمام المولى للهدف األهداف اإلنمائية لأللفيةإلى أي مدى تستخدم  )•( 
؟ وهل تتوفر البيانات على المستوى الوطني لرصد تحقيق الغايات المدرجة في إطار  وتمكين المرأةجنسينالمساواة بين التعزيز ب

  المرأة في سائر األهداف اإلنمائية لأللفية؟وشواغل االجتماعينوع ال منظور ُيراعى على نحو فعال؟ وهل 3الهدف 
 

 منظور  فيها روعيالتي ،بشأن السياساتلبرلمانية الحكومية والمناظرات االمناقشات تقديم معلومات عن أهم  )و( 
الرئيسية اإلصالحات ما هي و . نتج عنها تغييرات في السياسات والبرامجالتي  وهجية المرأة بصورة منوشواغلالنوع االجتماعي 

عتبر  ُيوحيث في البلد امناقشتهجري تالتي  الرئيسيةالمشاآل ما هي و مراعاة هذا المنظور؟  بموجبهاتمالتي  في البلد والحديثة
 منظور النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين جزءًا ال يتجزأ من النقاش العام؟

 
، إلى أي مدى جرى إشراك المرأة وإدراج منظور النوع االجتماعي النزاعات المسلحةفي البلدان الخارجة من  )ز( 
 ة البناء؟ المرأة في مفاوضات السالم وفي جهود التخطيط إلعادوشواغل
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على سبيل المثال استخدام تكنولوجيا  ( في تمكين المرأة والفتاة وتعزيز المساواة بين الجنسينالعولمةآيف أثرت  )ح( 
ما هي الجهود المبذولة لتخفيف المخاطر المحتملة و؟ )المعلومات واالتصاالت، وتحرير السوق، وتغيير أنماط التجارة، وغير ذلك

 المتاحة للمرأة؟ الفرص واالستفادة من
 

أو إجراءات محددة لتعزيز المساواة بين /استراتيجيات وو جرى وضع وتنفيذ سياسات مجاالت قطاعيةفي أي  )ط( 
 في عمليات التشريع، وصنع بانتظام المرأة وشواغل منظور النوع االجتماعي ىراَعُيإلى أي مدى والجنسين وتمكين المرأة؟ 

 ؟ ومعالجتهامساواةعدم ال تحديد الثغرات وأوجه بحيث يتمطاعات األخرى، السياسات، ووضع البرامج في الق
 

 التي أنشئت مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني، وآذلك مع القطاع الشراآات الهامةما نوع  )ي( 
ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين دعمًا لمختلف الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق الم
  وفي تقديم الخدمات؟،على سبيل المثال من خالل الدعوة، واالشتراك في تخطيط السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها

 
جميع  في تعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاء على يانل والفتاالرج يل مشارآةعلتفأي جهود بذلت  )ك( 

ما هي النجاحات التي و؟ )اإليدز (المكتسبمتالزمة نقص المناعة / البشرية ضد المرأة ومكافحة فيروس نقص المناعةالعنفأشكال 
 ؟تم تحقيقها والعقبات التي تم تحديدها

 
ما هي و على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؟ أزمتي الغذاء والطاقة وتغّير المناخما هي آثار  )ل( 
من هذه األزمات  الوقاية وإلشراك المرأة بفعالية في عمليات ،تي اتخذت لتخفيف المخاطر واآلثار المحتملة على المرأة التالخطوا

 وهل اتخذت إجراءات لدعم المرأة ،هل وضعت تدابير الحماية االجتماعية لتخفيف اآلثار على المرأةو؟ والتخفيف من وطأتها
 ؟ والمرأة الريفيةالمزارعة

 
ما هي التدابير التي وضعت لتخفيف األثر السلبي وو أثر األزمة المالية على تعزيز المساواة بين الجنسين؟ هما  )م( 

إلى أي مدى ساهمت التدابير المتخذة إلحياء النمو في حشد طاقة وعلى حصول المرأة على الموارد والدخل والحماية االجتماعية؟ 
 النساء االقتصادية؟

 
 الجزء الثاني

 
 األخرى منهاج عمل بيجين والمبادرات واإلجراءات فيالمحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة التقدم 

 .) صفحات10(المحددة في الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
 

لحاسمة اإلثني عشر في منهاج عمل  على هذا الجزء من االستبيان وفقًا لترتيب مجاالت االهتمام االردوديرجى ترتيب  
 ). الذي يتناوله الجزء الثالث من االستبيان)حاء(باستثناء المجال (بيجين 

 
 : أن تقتصر عليهادون القضايا التالية ، في إطار آل من مجاالت االهتمام الحاسمة،اإلجابةيمكن أن تتناول : شاديةرأسئلة إ

 
  الناجحةمشاريعالبرامج وال وةشريعيتال اتتغييرالوسياسات الأمثلة على   -ألف

 
 اإلجراءات الناجحةقضايا أخرى أساسية، ما هي بفيما يتعلق بمجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين و )أ( 

مة أو التي اتخذتها الحكو) والحمالت اإلعالمية، والبرامج أو المشاريع التجريبية مثل التدابير القانونية، واإلصالحات السياسية،(
 يرجى إعطاء أمثلة ؟لتحقيق تلك الغايات) المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص(أطراف فاعلة أخرى 

 محددة؛
 

ي بالمرأة أو في أطر ن تعهدت بها الحكومة في المؤتمر العالمي الرابع المعبالتزامات محددةإلى أي مدى تم الوفاء  )ب( 
تمام الحاسمة، على سبيل المثال فيما يتعلق بتخصيص الموارد، والتغيير التشريعي، ووضع البرامج أخرى بشأن مجاالت االه

 والمشاريع؟
 والثغرات والتحديات التي ما زالت قائمةالتي ووجهت  العقبات لىأمثلة ع  -باء
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ا أساسية أخرى جرى  تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة وقضايتواجه التي العقبات والثغرات والتحدياتوصف  )ج( 
 .تحديدها

 
 الدروس المستفادة  -جيم

 
 وقضايا أساسية  في تنفيذ آل مجال من مجاالت االهتمام الحاسمةأهم الدروس المستفادةإعطاء معلومات عن  )د( 

 أخرى جرى تحديدها؛
 

ذول لتكرار هذه وصف أي جهد مبو ، وتوضيح سبب اعتبارها ناجحةالتدخالت الناجحةإعطاء أمثلة محددة عن  )•( 
 .التدخالت

 
 ثالجزء الثال

 
 ) صفحات4(التنمية المؤسسية 

 
 :يمكن لإلجابات أن تتناول القضايا التالية من دون أن تقتصر عليها: رشاديةإأسئلة 

 
 القائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على سبيل المثال، وزارة، لجنة اآلليات الوطنيةما هي  )أ( 

آيف تعمل و وهل زادت خالل فترة االستعراض؟  ومواردهاما هي واليات آل من تلك الهيئاتونية، لجنة أو هيئة برلمانية؟ وط
ما هي الشبكات التي تم إنشاؤها  . قع اآلليات الوطنية والوصول إلى عمليات صنع القراراهذه الهيئات مع بعضها؟ يرجى وصف مو

ما هي نسبة الموارد المالية التي وهي الموارد البشرية والمالية التي لدى هذه اآلليات الوطنية؟ ما ووما مدى فعالية هذه الشبكات؟ 
 مصادر خارجية أخرى؟من  أو ينترد من مانحين دوليين أو ثنائي

 
ا مو، وأي وزارات؟ المنفِّذةلمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن الوزارات بشأن ا تنسيقمراآز هل تم إنشاء  )ب( 

 ؟التنسيقما مدى فعالية مراآز و؟ )استشارة، وما إلى ذلكوتدريب، ( أي دعم توفره اآللية الوطنيةوهو الدعم المقدم من الوزارات؟ 
 

 التي أنشئت لقياس التقدم المحرز في التنفيذ في مجال السياسات الوطنية، واالستراتيجيات الرصدما هي آليات  )ج( 
 بشأن تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة المساءلةآيف تم إرساء وامات الدولية؟ االلتزفي  وآذلك ،وخطط العمل
 ما هو الدور الذي يؤديه أرفع مستوى حكومي؟والتنسيق؟ حقق آيف يتو آل الوزارات؟ على نطاق

 
 ومن خالل أي آليات؟ وما تم تحقيقها؟االجتماعي منظور النوع مراعاة تعميم  على تعزيز القدرةأي مستويات من  )د( 

 هي التحديات التي ما زالت قائمة في مجال بناء القدرات؟
 

 ما هي الثغرات والتحديات التي و األساسية وأين تقع مسؤولية الرصد؟ المؤشراتهل تم وضع مجموعة من  )•( 
في و بحسب نوع الجنس يشكل مشكلة؟ في أي مجاالت ال يزال نقص التصنيفوما زالت قائمة فيما يتعلق بالبيانات واإلحصاءات؟ 

إلى أي مدى يعتبر المرآز اإلحصائي الوطني والوحدات اإلحصائية وأي مجاالت هناك حاجة إلى جمع أنواع جديدة من البيانات؟ 
ام في أي قطاعات وإلى أي مدى يجري استخدو مدرآين وملتزمين وقادرين على توفير البيانات المطلوبة؟ المنفِّذةفي الوزارات 

 البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس على نحو فعال في صنع السياسات والتخطيط؟
 

على سبيل المثال، ما هو دور البرلمان في تعزيز المساواة  . أدوار مختلف أصحاب المصلحةتوفير معلومات عن  )و( 
ير الحكومية في تخطيط وتنفيذ أنشطة بين الجنسين وتمكين المرأة؟ وآيف يمكن تقوية هذا الدور؟ يرجى وصف دور المنظمات غ

وهل تشارك المنظمات غير الحكومية رسميًا في اآلليات المنشأة لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ودعم  . المتابعة
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذها؟المقدمة بموجبإعداد التقارير 

 
 الجزء الرابع

 ) صفحات3( عالجتهاملتحديات القائمة وإجراءات ا
 



 -7-

 .يرجى إعطاء معلومات عن المجاالت التي تتطلب إجراءات مستقبلية 
 

عمل ال تنوي الحكومة اتخاذها من أجل التنفيذ الكامل لمنهاج إجراءات ومبادرات مستقبليةوضع قائمة بأي  )أ( 
 ؛2010 عام شرين للجمعية العامة ما بعدعوالوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة وال

 
 لتنفيذ في السنوات الخمس المقبلة؛ التي جرى تحديدها لتحسين االمجاالت ذات األولويةوصف  )ب( 

 
 ؛)مع الغايات والمهل الزمنية(الت  التي ستتخذ في آل من تلك المجا التدابيرلىأمثلة عإعطاء  )ج( 

 
 .سيتم التعهد بها لتسريع التنفيذمحددة  ديدةاللتزامات جوضع الخطوط العامة  )د( 


