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 جلنة وضع املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٩ - فرباير/ شباط٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

الدورة االسـتثنائية   وباملرأة  متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين      
املــرأة يف عــام ”:  املعنونــةالثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة

املساواة بني اجلنسني والتنميـة والـسالم يف القـرن          : ٢٠٠٠
ــادي والعـــشرين ــاة املنظـــور اجلنـــساين،  : “احلـ ــيم مراعـ تعمـ

  وأوضاع املرأة، واملسائل الربناجمية اجلنسانية
ملكتـــب املستـــشار اخلـــاص للقـــضايا اجلنـــسانية  برنـــامج العمـــل املقتـــرح   

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨باملرأة لفترة السنتني والنهوض باملرأة وشعبة النهوض 
 

 **مذكرة من األمانة العامة  

 موجز 
مذكرة من األمانة العامة بشأن مشروع برنـامج العمـل            وضع املرأة  جلنة عرضت على  

واللجنـة مـدعوة    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨تـرة الـسنتني     يف ميدان القضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة لف      
وأن تستعرض النـواتج    ) اجلزء الثاين من اإلطار االستراتيجي    (ىل أن حتيط علما بسرد الربنامج       إ

ــرح ــسنتني       املقتــ ــرة الــ ــام لفتــ ــني العــ ــا األمــ ــيت يقترحهــ ــة الــ ــة الربناجميــ ــا يف امليزانيــ  إدراجهــ
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــشؤون   ، والــيت ســت ــشارية ل ــة االست ــة وعلــى  عرض علــى اللجن اإلدارة وامليزاني

 .اجلمعية العامة يف دورا الثانية والستني
 
 

 *  E/CN.6/2007/1. 
 .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٢١تأخر تقدمي هذا التقرير انتظارا لتصريح من شعبة امليزانية، ورد يف  **
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١ - ــرة      قــدمي ــاملرأة لفت ــهوض ب ــسانية والن ــدان القــضايا اجلن ــامج العمــل يف مي  مــشروع برن
لكـي تنظـر فيـه       جلنـة وضـع املـرأة        إىل،  املـذكرة  الوارد يف مرفق هذه      ،٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  

وانب الربناجميـة للميزانيـة ورصـد التنفيـذ         اجل ختطيط الربامج و   حتكملألنظمة والقواعد اليت    وفقا  
 .وأساليب التقييم

زمــات  مللكــون الــسرد الربنــاجمي  ي أن ٥٨/٢٦٩وقــررت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا     - ٢
ويف هــذا الــصدد، وافقــت اجلمعيــة .  للخطــة الربناجميــة لفتــرة الــسنتنياامليزانيــة الربناجميــة مطابقــ

 الـيت أدرجـت     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ علـى اخلطـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني            --/٦١ها  العامة يف قرار  
ــاجمي   ــسرد الربن ــاين مــن اإلطــار االســتراتيجي  (ال ســيما األهــداف واإلجنــازات   وال، )اجلــزء الث

القـــــضايا اجلنـــــسانية  (٢عـــــي املتوقعـــــة لألمانـــــة العامـــــة ومؤشـــــرات إجنـــــاز الربنـــــامج الفر
 .)باملرأة والنهوض

الذي يشمل معلومات عـن النـواتج املقترحـة،         ة مشروع برنامج العمل     وقد متت صياغ   - ٣
الـشؤون   (٧مـن الربنـامج     ) القضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة    (٢ضمن إطار الربنامج الفرعي     

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨من اخلطة الربناجمية لفترة السنتني ) االقتصادية واالجتماعية

 بالقـضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة         اخلاص املعـين   مكتب املستشار يضطلع كل من    و - ٤
ــة    ــشؤون االقتــصادية واالجتماعي ــاملرأة يف إدارة ال ــامج   مبــوشــعبة النــهوض ب ــذ الربن سؤولية تنفي

ــي  ــامج    ٢الفرعـ ــن الربنـ ــاملرأة، مـ ــهوض بـ ــسانية والنـ ــضايا اجلنـ ــصادية   (٧، القـ ــشؤون االقتـ الـ
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ من اخلطة الربناجمية لفترة السنتني )واالجتماعية

 ذكرةاملـ  ذه املرفـق ـ    ٢مشروع برنامج عمل الربنامج الفرعي       ةغاصيروعيت يف   وقد   - ٥
 والوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية         ، يف إعالن ومنهاج عمـل بـيجني       الواردةالواليات العاملية   

يـة  املـساواة بـني اجلنـسني، والتنم      : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”لعشرين للجمعية العامة املعنونة     الثالثة وا 
وإعــالن جلنــة وضــع املــرأة مبناســبة الــذكرى الــسنوية   ،“والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين

العاشــرة للمــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، والقــرارات ذات الــصلة الــصادرة عــن األجهــزة    
ــصادي         ــس االقتـ ــة والـ ــة العامـ ــن واجلمعيـ ــس األمـ ــا جملـ ــا فيهـ ــدة، مبـ ــم املتحـ ــسية لألمـ الرئيـ

عي، وااللتزامــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني الــواردة يف إعــالن األلفيــة ومــؤمتر   واالجتمــا
ويتــضمن برنــامج العمــل املــدرج يف هــذا الربنــامج الفرعــي أيــضا   . ٢٠٠٥القمــة العــاملي لعــام 

 .)١(نواتج تتصل بتوفري اخلدمات إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

_________________ 
دمات الفنية للهيئة املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة إىل               يتوقع إحالة مهمة تقدمي اخل      )١( 

 .مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
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 :رفقامل
اخلطـة الربناجميـة    :٢٠٠٩-٢٠٠٨ من اإلطار االسـتراتيجي للفتـرة   اجلزء الثاين -أوال  

 لفترة السنتني بشأن القضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة
 التوجه العام  

 
سيواصل الربنـامج التركيـز علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع الـسياسات                  - ١

 يف حتقيـق  ا أساسـي أنـه يـشكل إسـهاما   ب ٢٠٠٥ القمـة العامليـة لعـام    وهـو مـا اعترفـت   والربامج،  
وقـد أدى الربنـامج دورا رائـدا يف          .املساواة بني اجلنسني واألهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا         

 .ا الصدد مبسؤولية األمم املتحدة يف توفري املشورة والدعم يف هذاالضطالع
 

 القضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة :٢الربنامج الفرعي   

تعزيــز إعمــال املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة، مبــا يف ذلــك متتعهــا الكامــل حبقــوق :نظمــةهــدف امل
 .اإلنسان

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة لألمانة العامة
إحــــراز تقــــدم يف جمــــال املــــساواة بــــني اجلنــــسني  )أ(

والقــضاء علــى التمييــز بــني اجلنــسني مــن خــالل دعــم  
 والفعـال ملنـهاج عمـل بـيجني         وتشجيع التنفيذ الكامل  

ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة 
 واتفاقيـــة ٢٠٠٥القمـــة العـــاملي لعـــام مـــؤمتر العامـــة و

 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ازديـاد عــدد الـسياسات واإلجــراءات املتخـذة علــى ‘١’  )أ(
ــهاج ع   ــذ من ــوطين واإلقليمــي لتنفي ــصعيدين ال مــلال

بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعــشرين
لجمعية العامة واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكالل

٢٠٠٥ القمة العاملي لعاممؤمتر التمييز ضد املرأة و

تــضمنازديــاد نــسبة قــرارات اجلمعيــة العامــة الــيت ت   ‘٢’    
 ، حسب االقتضاءاجنساني امنظور

املـرأة واللجنـة املعنيـة      تعزيز قدرات جلنة وضـع       )ب(
بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة إلجنـاز واليامـا، مبـا              
يف ذلــك تعزيـــز تعمـــيم مراعــاة املنظـــور اجلنـــساين يف   

 مجيع ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ــاريختقلــيص ‘١’ )ب( ــة الفاصــلة بــني ت ــة احلالي ــرة الزمني  الفت
النظـر فيـه مـناستالم تقرير الدولة الطرف وتـاريخ       

 قبل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ازديــاد عــدد ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة الــذين ‘٢’     
 يشاركون يف أعمال جلنة وضع املرأة

تعزيز قـدرات كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة        )ج(
تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين واختـاذ تـدابري            ليف جما 

متكــني املــرأة يف سياســات منظومــة األمــم  حنــوهــة وجم
  وبراجمهااملتحدة

ازديـــاد عـــدد اإلجـــراءات الـــيت تتخـــذها كيانـــات ‘١’ )ج(
ــدة و     ــى حـ ــل علـ ــدة كـ ــم املتحـ ــة األمـ أو/منظومـ

ــاا ــساين يف سياسـ ــور اجلنـ ــة، إلدراج املنظـ جمتمعـ
 وبراجمها ومشاريعها
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قيـــام التـــوازن بـــني اجلنـــسني مـــن خـــالل  حتـــسني ‘٢’   
ــات  ــم املتحــدة   كيان ــة األم ــذ منظوم ــالبالتنفي الفع

لتــدابري تتعلــق بــسياسات تراعــي املنظــور اجلنــساين
 يف جمال املوارد البشرية

  
 االستراتيجية  

يـضطلع باملـسؤولية عــن هـذا الربنـامج الفرعــي مكتـب املستـشار اخلــاص املعـين بــاملرأة         - ٢
 :وتشمل االستراتيجية ما يلي .رأةوالقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، وشعبة النهوض بامل

تعزيــز التزامــات وإجــراءات الــدول األعــضاء واهليئــات احلكوميــة الدوليــة مــن  )أ( 
أجل التنفيذ الكامل والفعال للواليات املتصلة باملساواة بني اجلنسني، خاصة تلـك الناشـئة عـن                

لرابـع املعـين بـاملرأة، ونتـائج        ، وإعالن األلفيـة، واملـؤمتر العـاملي ا        ٢٠٠٥ لعام   القمة العاملي مؤمتر  
الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وغريها من القرارات واملقررات، مـن قبيـل    

ــا      ــق عليه ــاعي املتف ــصادي واالجتم ــس االقت ــن   ١٩٩٧/٢اســتنتاجات ال ــرار جملــس األم ، وق
ى مجيع أشـكال التمييـز   ل، فضال عن االلتزامات املترتبة على اتفاقية القضاء ع        )٢٠٠٠ (١٣٢٥

 ضد املرأة؛

عزيــز فهــم املــسائل الناشــئة عــن املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة مــن  ت )ب( 
لـسياسات تـستند علـى أدلـة ورصـد تعمـيم مراعـاة              لخالل البحث والتحليـل وتقـدمي خيـارات         

  احلكومية الدولية؛اتنتائج العملياملنظور اجلنساين يف 

فعال للـهيئات احلكوميـة الدوليـة وهيئـات اخلـرباء، مبـا يف ذلـك                تعزيز األداء ال   )ج( 
 مـن خـالل البحـث       ،أعمال جلنة وضـع املـرأة واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                   

  وحتسني أساليب العمل احلالية وترشيدها وتبسيطها، وتيسري مشاركة اتمـع املـدين         ،والتحليل
 يف العمليات احلكومية الدولية؛

تــوفري اخلــدمات االستــشارية التقنيــة، عنــد الطلــب، علــى الــصعيدين اإلقليمــي  )د( 
بعملــييت التنفيــذ واإلبــالغ املنــصوص عليهمــا والــوطين، عــن طريــق بنــاء القــدرات، فيمــا يتعلــق 

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري؛مبوجب

 اجلنــساين يف مجيــع الــسياسات والــربامج وحتــسني وضــع تعزيــز تعمــيم املنظــور )هـ( 
 تيسري التعاون املشترك بـني الوكـاالت ورصـد    بوسائل منهااملرأة داخل منظومة األمم املتحدة،  

 وتشجيع ورصـد حتقيـق التـوازن بـني اجلنـسني ويئـة              ،وضع السياسات واملنهجيات واألدوات   
 .األمم املتحدةبيئة عمل تراعي املنظور اجلنساين داخل منظومة 
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 )٢(الواليات التشريعية  

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية :٧الربنامج   

 قرارات اجلمعية العامة
 

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتنفيذ التـام إلعـالن ومنـهاج ٦٠/١٤٠ 
ــة ــة والعــشرين للجمعي ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــيجني ونت عمــل ب

  العامة
  االقتصادي واالجتماعيالسقرارات 

 
تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع الـــسياسات والـــربامج يف ٢٠٠٥/٣١ 

   منظومة األمم املتحدة
 القضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة :٢الربنامج الفرعي   

 قرارات اجلمعية العامة
 

 د املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض ٣٤/١٨٠ 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد ٥٤/٤ 

 املرأة
 اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة ٥٤/١٣٤ 
 حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة ٥٩/١٦٤ 
العمل مـن أجـل القـضاء علـى اجلـرائم املرتكبـة ضـد النـساء والفتيـات ٥٩/١٦٥ 

 سم الشرفبا
 االجتار بالنساء والفتيات ٥٩/١٦٦ 

 
القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة مبا فيها اجلـرائم احملـددة يف ٥٩/١٦٧ 

الوثيقة اخلتامية للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة،
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم :٢٠٠٠املرأة عـام    ”املعنونة  

 “القرن احلادي والعشرينيف 

_________________ 
تنظـيم وأسـاليب عمـل    ، و٢٠٠٦/٩ال تشمل قائمة الواليات التشريعية قرار الـس االقتـصادي واالجتمـاعي        )٢( 

 .٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٥ جلنة وضع املرأة يف املستقبل، املعتمدة يف
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 الدراسة املتعمقة عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة  ٦٠/١٣٦ 
 حتسني حالة املرأة يف املناطق الريفية ٦٠/١٣٨ 
 العنف ضد العامالت املهاجرات ٦٠/١٣٩ 
 دور املرأة يف التنمية ٦٠/٢١٠ 
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ٦٠/٢٣٠ 
  االقتصادي واالجتماعيالسرات ومقررات قرا
 

 الرسائل املتعلقة بوضع املرأة )٥-د (٧٦ 
 )الدورة الرابعة(تقرير جلنة وضع املرأة )١١-د (٣٠٤ 
 مبركز املرأةالرسائل املتعلقة ١٩٩٢/١٩ 
 متابعة نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ١٩٩٦/٦ 
تنفيذ منهاج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة ودور :النهوض باملرأة ١٩٩٨/٢٦ 

ــة ــشطة التنفيذي ــاء القــدرات، واألن ــز بن علــى وجــه اخلــصوص يف تعزي
 وتعبئة املوارد لتحسني مشاركة املرأة يف التنمية

 متكني جلنة وضع املرأة من مواصلة االضطالع بواليتها ١٩٩٩/٢٥٧ 
االقتــصادي واالجتمــاعي املتفــق عليهــااســتعراض اســتنتاجات الــس ٢٠٠٤/٤ 

 بشأن تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع الـسياسات١٩٩٧/٢
 والربامج يف منظومة األمم املتحدة

 ن وتقدمي املساعدة إليهاتطينيالنساء والفتيات الفلسحالة ٢٠٠٥/٤٣ 
ة للمـؤمترإعالن من جلنة وضع املرأة مبناسبة الـذكرى الـسنوية العاشـر            ٢٠٠٥/٢٣٢ 

  العاملي الرابع املعين باملرأة
  املتفق عليها االقتصادي واالجتماعيالس استنتاجات

 
ــم ١٩٩٧/٢  ــة األم ــع سياســات منظوم ــساين يف مجي ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع تعم

   وبراجمهااملتحدة
 من األجملسقرارات 

 
  املرأة والسالم واألمن )٢٠٠٠ (١٣٢٥ 
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مل املقترح لفترة السنتني برنامج الع -ثانيا  
 :سيتم خالل فترة السنتني إجناز النواتج النهائية التالية - ٣

 :تقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء )أ( 

 :اجلمعية العامة ‘١’ 

 تقــــدمي اخلــــدمات الفنيــــة :تقــــدمي اخلــــدمات الفنيــــة لالجتماعــــات  - أ  
؛ املـشاورات   )١٢(ك اجللسات العامة للجنـتني الثانيـة والثالثـة           مبا يف ذل   ،لالجتماعات

إحاطـات ألعـضاء   تقـدمي  ؛ )٤٠(غري الرمسية بشأن مشاريع القرارات، حسب الطلـب        
 ؛)٢(الوفود 

التدابري املتخذة والتقدم احملرز يف جمال متابعة       : وثائق اهليئات التداولية   -ب   
املرأة والدورة االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة         وتنفيذ املؤمتر العاملي الرابع املعين ب     

؛ )١(؛ حتــسني حالــة املــرأة يف املنــاطق الريفيــة   )١(؛ دور املــرأة يف التنميــة )٢(العامــة 
سيطرة املـرأة   ”موضوع  يف إطار   الدراسة االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية         

ى املــوارد املاليــة، مبــا يف ذلــك التمويــل علــى املــوارد االقتــصادية وإمكانيــة حــصوهلا علــ
؛ تكثيف اجلهود املضطلع ا من أجـل القـضاء علـى مجيـع أشـكال      )١(“ البالغ الصغر 

ــار بالنـــساء والفتيـــات  )٢(العنـــف ضـــد املـــرأة   ؛ العنـــف ضـــد العـــامالت  )١(؛ االجتـ
؛ )٢(امللحـق  : ؛ تقريـر اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            )١(املهاجرات  

األعمــال املــستقبلية ؛ )١(حالــة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
؛ حتـسني مركـز املـرأة       )٢(للمعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النـهوض بـاملرأة           

 ؛)١(داخل منظومة األمم املتحدة 

 :الس االقتصادي واالجتماعي ‘٢’ 

 تقــــدمي اخلــــدمات الفنيــــة :تقــــدمي اخلــــدمات الفنيــــة لالجتماعــــات  -أ   
االسـتنتاجات   /؛ املشاورات غري الرمسية بشأن مشاريع القرارات      )٨(للجلسات العامة   

 ؛)٨(املتفق عليها، حسب الطلب 

مذكرة من األمني العام حييل ا نتائج دورات         :وثائق اهليئات التداولية   -ب   
تعمــيم مراعــاة املنظــور ر عــن ؛ تقريــ)٢ (اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة

 ؛ )٢ (اجلنساين يف مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة
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 :جملس األمن ‘٣’ 

؛ )٤( تقدمي اخلدمات الفنيـة للجلـسات العامـة    :تقدمي اخلدمات الفنية   -أ   
ــة حـــسب الطلـــب    ــري الرمسيـ ــشاورات غـ ــدمي ؛ )٤(املـ ــود  تقـ ــضاء الوفـ ــات ألعـ إحاطـ

 ؛)٦(ية واملنظمات غري احلكوم

 ؛ )٢(املرأة والسالم واألمن  :وثائق اهليئات التداولية -ب   

 :جلنة وضع املرأة ‘٤’ 

املـــشاورات املفتوحـــة بـــاب : تقـــدمي اخلـــدمات الفنيـــة لالجتماعـــات -أ   
؛ تقدمي اخلـدمات الفنيـة الجتماعـات        )٨(العضوية اليت جيريها مكتب جلنة وضع املرأة        

االسـتنتاجات املتفـق     /لرمسيـة بـشأن مـشاريع القـرارات       املشاورات غري ا  ؛  )٤٠(اللجنة  
ــرأة   )٢٠(عليهــا، حــسب الطلــب   ــة وضــع امل تقــدمي ؛ )١٦(؛ اجتماعــات مكتــب جلن

 ؛)١٨(ة إحاطات للمنظمات غري احلكومي

والـشروح وتنظـيم    جـدول األعمـال املؤقـت      :وثائق اهليئات التداوليـة    -ب   
ــرح  ــي  )٢ (األعمــال املقت ــدم احملــرز يف تعم ــداد   ؛ التق ــساين يف إع ــاة املنظــور اجلن م مراع

السياسات والربامج الوطنيـة ويف تنفيـذها وتقييمهـا، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى                   
؛ )٢ (حالــة املــرأة الفلــسطينية وتقــدمي املــساعدة إليهــا     ؛ )٢(املوضــوع ذي األولويــة  

؛ )٢(املواضيع ذات األولوية حسب تعريفها يف الربنامج الطويل األجـل لعمـل اللجنـة               
حترير النساء واألطفال الذين يؤخذون رهائن يف الرتاعات املسلحة، مبـن فـيهم أولئـك               

؛ رسالة موجهة إىل رئيـسة جلنـة وضـع املـرأة مـن رئـيس                )١ (الذين يسجنون فيما بعد   
؛ مذكرة من األمانة العامـة مرفوعـة كمـسامهة يف           )٢(الس االقتصادي واالجتماعي    
؛ دليــــل املناقـشــة بـشـأن      )٢(القتصادي واالجتماعي   اجلزء الرفيع املستوى للمجلس ا    

؛ ورقــات غــرف  )٢ (املائــدة املــستديرة رفيعــة املــستوى التابعــة للجنــة وضــع املــرأة       
االجتماع واملعلومات األساسية للمشاورات غري الرمسية اليت جتريها رئيسة اللجنـة مـع             

؛ ورقـة   )٨(االجتمـاعي   الـس االقتـصادي و    الدول األعضاء ومكاتب اللجان الفنية و     
؛ خطـة العمـل   )٢(عن مسائل امليزانية فيمـا يتعلـق بالربنـامج الفرعـي          اجتماعات  غرفة  

؛ )٢ (املــشتركة لــشعبة النــهوض بــاملرأة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان        
املتعلقـة  ؛ قائمـة الرسـائل الـسرية        )٤٠(البيانات الصادرة عن املنظمات غـري احلكوميـة         

مـذكرة مـن    ؛  )٢ (املتعلقـة بوضـع املـرأة     ؛ قائمة الرسـائل غـري الـسرية         )٢ (بوضع املرأة 
 ؛)٢( األمني العام حييل ا نتائج دورات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
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 :اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ‘٥’ 

لفنيـة والتقنيـة    تقـدمي اخلـدمات ا    : تقدمي اخلدمات الفنيـة لالجتماعـات      -أ   
ــدورة    ــا قبــل ال ــة   )٦٠(الجتماعــات الفريــق العامــل مل ــة والتقني ؛ تقــدمي اخلــدمات الفني

ــة      ــة للجن ــات املغلق ــة واالجتماع ــات العام ــة   )٢٣٦(لالجتماع ــدمي اخلــدمات الفني ؛ تق
إحاطـــات تقـــدمي ؛ )٤٠(والتقنيـــة لألفرقـــة العاملـــة املعنيـــة بـــالربوتوكول االختيـــاري  

 ؛)٢(ألعضاء اجلدد ل

؛ تقـارير الـدول     )٢(جلنـة وضـع املـرأة       تقرير  : وثائق اهليئات التداولية   - ب  
؛ قائمـة القـضايا    )٧٦(األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           

ــالنظر يف التقــارير الدوريــة للــدول األطــراف     ؛ ردود الــدول )٧٦(واألســئلة املتعلقــة ب
اجتماعـات  ؛ ورقة غرفـة     )٧٦(ل التقارير الدورية    األعضاء على األسئلة املطروحة حو    

 املـشروح وتنظـيم     أعمـال اللجنـة   جـدول   ؛  )٦(عن تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة        
ــة   ــة    ؛)٦(أعمــال اللجن ــة تقــدمي التقــارير إىل اللجن ــل  ؛ )٦(حال ســبل ووســائل التعجي

مقدم وفـق مـا طُلـب       ؛ تقرير   )٦(بأعمال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         
؛ التقـارير الـصادرة عـن      )٦(عن أعمال اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              

؛ مقـــررات اللجنـــة )٢٤(الوكـــاالت والكيانـــات املتخصـــصة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة 
 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع       ٨  و ٢املتخذة مبوجب املادتني    

التعــرف علــى االجتاهــات الــسائدة يف تنفيــذ مــواد  ؛ )١٢(ز ضــد املــرأة أشــكال التمييــ
توصـيات حمـددة تـضعها اللجنـة لتعينـها يف           بناء علـى    من االتفاقية سيتم حتديدها     معينة  

 ؛)٦(النظر يف تقارير الدول األعضاء 

ى مجيـــع أشـــكال التمييـــز اجتمـــاع الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة القـــضاء علـــ ‘٦’ 
 :املرأة ضد

قنيـة  تقـدمي اخلـدمات الفنيـة والت      : تقدمي اخلدمات الفنيـة لالجتماعـات      -أ   
 ؛)٢(الجتماع الدول األطراف 

؛ قائمــة املرشــحني  )١(جــدول األعمــال  : وثــائق اهليئــات التداوليــة   - ب  
؛ تقــارير )١(القـضاء علــى التمييـز ضــد املـرأة     عــضوا يف اللجنـة املعنيــة ب ١٢النتخـاب  

طـراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 متهيدية الجتماع الدول األ   
ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال     )١(املــرأة  ــدول األطــراف يف اتفاقي ــر اجتمــاع ال ؛ تقري

اإلعالنات والتحفظات واالعتراضـات واإلشـعارات      ؛ تقرير عن    )١(التمييز ضد املرأة    
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ــع أشــكال ال      ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــق باتفاقي ــا يتعل ــسحب التحفظـــات فيم ــز ضــد  ب تميي
 ؛ )١( املرأة

املـسائل ذات   /املواضيعبشأن  اجتماعات فريق اخلرباء    : أفرقة اخلرباء املخصصة   ‘٧’ 
 الفتـــرة (يف برنـــامج عملـــها  وضـــع املـــرأة  األولويـــة الـــيت ســـتحددها جلنـــة    

؛ اجتماعـــــات فريـــــق اخلـــــرباء لإلعـــــداد للدراســـــة     )٢) (٢٠٠٩-٢٠٠٧
ــرأة يف الت   ــة عــن دور امل ــة االستقــصائية العاملي ــق اخلــرباء  )٢(نمي ؛ اجتمــاع فري

املخــصص عــن التقــدم احملــرز يف جمــال التــدريب علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور   
؛ اجتماع فريق اخلرباء السـتعراض التقـدم احملـرز يف جمـال تنفيـذ               )١(اجلنساين  

ــا  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــرار جملــس األمــن   ؛ )١(علــى الــصعيد الــوطين يف أفريقي
؛ احلــوار )٨(؛ فــرق اخلــرباء )٢(لــى اإلفطــار اجتماعــات املوائــد املــستديرة ع 

؛ األفرقــة )٤(؛ اجتماعــات املوائــد املــستديرة الرفيعــة املــستوى   )٢(التفــاعلي 
التحضريية املشتركة مع جلنة املنظمات غري احلكوميـة بـشأن املواضـيع املتعلقـة         

 ؛)٤(بوضع املرأة 

 :األنشطة الفنية األخرى )ب( 

؛ أعمال اللجنـة املعنيـة   )٤( وما بعدها    ٢٠٠٠أة سنة   املر: املنشورات املتكررة  ‘١’ 
؛ الدراســة )٢) (CD-ROMأقــراص مدجمــة (بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة 

 ؛ )٨( ؛ الشبكة)١(االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية 

التصدي للمواقف النمطية والسلوكيات الـيت تعـوق        : املنشورات غري املتكررة   ‘٢’ 
؛ أفضل املمارسات يف جمـال تنفيـذ قـرار          )١(ملساواة بني املرأة والرجل     حتقيق ا 

؛ احلالــة بالنــسبة لتعمــيم مراعــاة املنظــور  )١) (٢٠٠٠ (١٣٢٥جملــس األمــن 
؛ جمموعــة أدوات عمليــة لتعمــيم )١(اجلنــساين داخــل منظومــة األمــم املتحــدة 

 ؛)١( على الصعيد الوطينالصكوك اإلمنائية مراعاة املنظور اجلنساين يف 

ــة  ‘٣’  املــسائل ذات /تقــارير اجتماعــات فريــق اخلــرباء عــن املواضــيع   : املــواد التقني
ــها    ــامج عملـــــ ــة يف برنـــــ ــتحددها اللجنـــــ ــة الـــــــيت ســـــ ــرة (األولويـــــ  الفتـــــ

ــداد للدراســة     ؛ )٢) (٢٠٠٩-٢٠٠٧ ــق اخلــرباء لإلع ــارير اجتماعــات فري تق
ــة      ــرأة يف التنمي ــن دور امل ــة ع ــصائية العاملي ــر اجت)٢(االستق ــق  ؛ تقري ــاع فري م

اخلــرباء عــن التقــدم احملــرز يف جمــال التــدريب علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور          
؛ تقرير اجتماع فريق اخلـرباء السـتعراض التقـدم احملـرز يف جمـال               )١(اجلنساين  

علــى الــصعيد الــوطين يف أفريقيــا  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيــذ قــرار جملــس األمــن  
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ــوائم املراجعــة واألدوات  )١( ــة وق ــادئ التوجيهي  املتعلقــة بتعمــيم مراعــاة  ؛ املب
؛ املبـادئ التوجيهيـة وقـوائم املراجعـة واألدوات املتعلقـة            )١(املنظور اجلنساين   

؛ )١(بشأن املرأة والسالم واألمـن      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بتنفيذ قرار جملس األمن     
قائمــة انتقائيــة للمرشــحات يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وبعثــات حفــظ    

؛ إجــراء املزيــد مــن أعمــال التطــوير والتــصميم )٢(الــسالم والبعثــات اخلاصــة 
؛ )٢(والصيانة واإلدارة للموقع الشبكي لشعبة النهوض باملرأة بشكل سـنوي           

إجراء املزيد من أعمال التطوير والتصميم والصيانة واإلدارة للموقـع الـشبكي            
بـشكل سـنوي    املستشارة اخلاصة لقضايا نوع اجلنس والنهوض باملرأة        ملكتب  

لموقـع  لاء املزيـد مـن أعمـال التطـوير والتـصميم والـصيانة واإلدارة       ؛ إجـر )٢(
 ؛)٢( بشكل سنوي WomenWatchالشبكي 

ــة لالجتماعـــات املـــشتركة بـــني الوكـــاالت   ‘٤’  الـــشبكة : تقـــدمي اخلـــدمات الفنيـ
؛ )٨(املــــشتركة بــــني الوكــــاالت املعنيــــة بــــاملرأة واملــــساواة بــــني اجلنــــسني  

 ؛ )٢٤(ات بني الدوراليت تعقد االجتماعات 

ــني الوكــاالت     ‘٥’  ــشتركة ب ــة باالجتماعــات امل ــائق املتعلق ــر االجتمــاع  : الوث تقري
ة بـــاملرأة واملـــساواة بـــني  الـــسنوي للـــشبكة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــ  

 ؛)٢( اجلنسني
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