
    2006/9  
  تنظيم وأساليب عمل جلنة وضع املرأة يف املستقبل    

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

 الذي رحـب فيـه      2005يوليه  / متوز 22 املؤرخ   2005/48قراره  إىل   إذ يشري   
الس بالتقدم احملرز يف استعراض طرائق عمل عدة جلان فنية، ودعا تلـك اللجـان الفنيـة                 

املعنية األخرى اليت مل تنه بعد نظرها يف طرائق عملها إىل مواصـلة دراسـة    ة  الفرعيواهليئات  
يونيـه  / حزيـران  23 بـاء املـؤرخ      57/270طرائق عملها، مبوجب قرار اجلمعية العامة       

، ابتغاء متابعة تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم              2003
  ،2006دمي تقاريرها إىل الس يف عام تقإىل املتحدة متابعة أفضل، و

 تأكيد املسؤولية الرئيسية للجنة وضع املرأة عن متابعة نتائج املؤمتر العـاملي             وإذ يعيد   
  ،)1(الرابع املعين باملرأة والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

دما بتنفيـذ إعـالن    بأن تنظيم عمل اللجنة من شأنه أن يسهم يف الدفع ق  وإذ يسلم   
  ، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة،)2(ومنهاج عمل بيجني

 بأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الـدورة االسـتثنائية            أيضا وإذ يسلم   
 مجيع  الثالثة والعشرين للجمعية العامة والوفاء بااللتزامات اليت تنص عليها اتفاقية القضاء على           

، يعزز كل منهما اآلخر يف سبيل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني             )3(أشكال التمييز ضد املرأة   
  ومتكني املرأة،

 جمددا أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يشكل استراتيجية بالغة األمهيـة            وإذ يؤكد   
ن للجمعيـة   يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشري           

  العامة، وإذ يشدد على الدور احلفاز للجنة يف تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين،

 بأمهية املنظمات غري احلكومية وكذلك األطراف الفاعلـة األخـرى يف            وإذ يسلم   
اتمع املدين، يف الدفع قدما بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، وبعمـل اللجنـة يف هـذا                 

  الصدد،
  

__________ 
  .23/3- و دإ23/2-قرار اجلمعية العامة دإ  )1(  
، منشورات األمم املتحـدة،     1995سبتمرب  / أيلول 15-4تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )2(  

  .، املرفقان األول والثاين1، الفصل األول، القرار A.96.IV.13رقم املبيع 
      .20378، الرقم 1249 الد تحدة، جمموعة املعاهدات،األمم امل  )3(  



  أساليب عمل جلنة وضع املرأة - ألف     

 أن تقوم جلنة وضع املرأة، اعتبارا من دورا احلادية واخلمسني، بالنظر            يقرر  - 1  
لدورة ا نتائج و )23(يف موضوع ذي أولوية واحد يف كل دورة، يقوم على منهاج عمل بيجني            

  ؛)22(االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

متابعة نتائج  صل اللجنة القيام سنويا بعقد مناقشة عامة عن          أن توا  يقرر أيضا   - 2  
 :للجمعية العامة املعنونة  املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين          

، “والعشريناملساواة بني اجلنسني، والتنمية، والسالم يف القرن احلادي         : 2000املرأة عام   ”
، والتحـديات   البيانات األهداف اليت مت بلوغها، واإلجنازات، والثغـرات       ويوصي بأن حتدد    

  يتعلق بتنفيذ االلتزامات اليت سبق أن قطعت بشأن املوضوع ذي األولوية؛ فيما

 أن يقوم اجتماع املائدة املستديرة السنوي الرفيـع املـستوى           يقرر كذلك   - 3  
دة واملمارسات اجليدة، مبـا يف ذلـك        بالتركيز على اخلربات والدروس املستفا    لتبادل الرأي   

النتائج مشفوعة بالبيانات الداعمة، حيثما توافرت، فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات اليت سبق أن             
  قطعت بشأن املوضوع ذي األولوية؛

 أن تناقش اللجنة سنويا الطرق والـسبل الالزمـة للتعجيـل بتنفيـذ              يقرر  - 4  
  :وضوع ذي األولوية، وذلك من خالل ما يليااللتزامات اليت سبق أن قطعت بشأن امل

املبادرات الرئيسية يف جمال السياسات     لتبادل الرأي يقوم بتحديد     فريق خرباء     )أ(  
  العامة للتعجيل بتنفيذها؛

معين ببناء القدرات املتصلة بتعميم مراعاة املنظـور        لتبادل الرأي   فريق خرباء     )ب(  
لوية، بناء على تبادل اخلربات والـدروس املـستفادة         اجلنساين فيما يتعلق باملوضوع ذي األو     

واملمارسات اجليدة، على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك النتائج مشفوعة بالبيانات            
  الداعمة، حيثما توافرت، مع مشاركة اخلرباء الفنيني واإلحصائيني؛

نتيجة لوية  ذي األو  أن تكون للمناقشات السنوية بشأن املوضوع        يقرر أيضا   - 5  
مـن  حتدد كـال    واحدة تتخذ شكل استنتاجات متفق عليها، تفاوضت بشأا مجيع الدول،           

الثغرات والتحديات يف تنفيذ االلتزامات السابقة، وتقدم توصيات عملية املنحـى إىل مجيـع              
م الدول، واهليئات احلكومية الدولية املعنية، واآلليات، والكيانات ذات العالقة يف منظومة األم           

املتحدة، وغريها من األطراف املعنية صاحبة املصلحة من أجل التعجيل بتنفيـذها، علـى أن               
على نطاق واسع ملنظومة األمم املتحدة، حيثما كان ذلك مناسـبا،           هذه االستنتاجات   تتاح  

  ؛االقتضاءوأن تتيحها مجيع الدول على نطاق واسع للجماهري يف بلداا، حسب 



 اللجنة سـنويا بتقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ              أن تقوم  يقرر كذلك   - 6  
االستنتاجات املتفق عليها بشأن موضوع ذي أولوية من دورة سابقة، وذلك مـن خـالل               

بني مجيع الدول واملراقبني لتحديد طريقة التعجيل بتنفيذها، مـع          لتبادل األسرى   إجراء حوار   
ذ االستنتاجات املتفق عليهـا، مبـا يف        التركيز على األنشطة الوطنية واإلقليمية اليت تدعم تنفي       

ذلك دعمها، عند االقتضاء، بإحصاءات موثوقة، وبيانات مصنفة حبسب اجلنس، وغريها من            
  املعلومات الكمية والكيفية، توضيحا للرصد والتبليغ؛

 أن تتخذ نتيجة هذا التقييم شكل موجز تقدمه رئيسة اللجنة، ويعـد             يقرر  - 7  
  اإلقليمية، من خالل أعضاء املكتب؛بالتشاور مع اموعات 

 أن تواصل اللجنة مناقشة القضايا واالجتاهات املستجدة، والنهج          أيضا يقرر  - 8  
اجلديدة املتخذة إزاء القضايا اليت تؤثر يف وضع املرأة أو يف املساواة بني املرأة والرجل، والـيت            

  يستلزم األمر النظر فيها على وجه االستعجال؛

ىل مكتب اللجنة أن حيدد، قبل كل دورة، بالتـشاور مـع مجيـع               إ يطلب  - 9  
الدول، من خالل جمموعاا اإلقليمية، قضية مستجدة كي تبحث فيها اللجنة، مع مراعـاة              
التطورات على الصعيدين العاملي واإلقليمي، فضال عن األنشطة املزمع القيام ـا يف نطـاق               

  مزيد من االهتمام للمنظورات املتعلقة بنوع اجلنس؛األمم املتحدة، حيثما يستلزم األمر إيالء 

يركـز علـى    لتبادل الرأي    أن يتصدى للقضية املستجدة فريق خرباء        يقرر  - 10  
 والدروس املستفادة واملمارسات    التحديات، من خالل تبادل للخربات    اإلجنازات والثغرات، و  

 النتائج مشفوعة ببيانات داعمة، حيثما      اجليدة، على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك       
توافرت، وأن تتخذ نتيجة هذه املناقشة شكل موجز تقدمه رئيسة اللجنة، ويعد بالتشاور مع              

  اموعات اإلقليمية، من خالل أعضاء املكتب؛

 من شعبة النهوض باملرأة القيام، اعتبارا من الدورة احلادية واخلمسني           يطلب  - 11  
تماع لفريق اخلرباء على هامش كل دورة سنوية للتمكني من إجراء مناقشة            للجنة، بتنظيم اج  

  أولية بشأن املوضوع ذي األولوية للدورة الالحقة؛

 وغريهـا مـن      مجيع كيانات األمم املتحدة املعنية بالشؤون اجلنسانية       يدعو  - 12  
رأة، إىل اإلسهام،   ، مبا فيها جلنة القضاء على التمييز ضد امل        ذات الصلة  املتحدة   األممكيانات  

  حسب االقتضاء، يف مناقشة موضوع اللجنة ذي األولوية؛

للمنظمات غري احلكومية يف جمال النـهوض       املعهودة  ، يف ضوء األمهية     يقرر  - 13  
 22 املـؤرخ    1996/6باملرأة، العمل، وفقا لقراري الـس االقتـصادي واالجتمـاعي           



تشجيع تلـك  أنه ينبغي ، 1996يوليه / متوز25 املؤرخ 1996/31، و   1996يوليه  /متوز
املنظمات على املشاركة، إىل أقصى حد ممكن، يف عمل اللجنة ويف عملية الرصد والتنفيـذ               
املتعلقة باملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، ويطلب إىل األمني العام اختاذ الترتيبـات املناسـبة               

ع املنظمـات غـري احلكوميـة تيـسريا         لضمان االنتفاع الكامل بقنوات االتصال القائمة م      
  ، ونشر املعلومات على نطاق واسع؛األساسللمشاركة الواسعة 

 مواصلة االجتماعات الربملانية الـسنوية الـيت ينظمهـا        مع التقدير  يالحظ  - 14  
  االحتاد الربملاين الدويل، فضال عن برنامج الفعاليات اجلانبية اليت تعقد مبناسبة دورات اللجنة؛

   اللجان اإلقليمية إىل مواصلة مسامهتها يف أعمال اللجنة؛يدعو  - 15  

 مجيع الدول على النظر يف أن تضم إىل وفودها إىل اللجنـة خـرباء               يشجع  - 16  
فنيني وإحصائيني، مبن فيهم خرباء من الوزارات ذات اخلربة باملواضيع قيد املناقشة، فضال عن              

  ؛، حسب االقتضاءطراف الفاعلة للمجتمع املدينممثلي املنظمات غري احلكومية وغريها من األ

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة، سنويا، تقريرا عـن املوضـوع              يطلب  - 17  
األولوية، مبا يف ذلك مقترحات بشأن املؤشرات املمكنة، يتم إعدادها بالتعاون مع اللجنة              ذي

  باملوضوع ذي األولوية؛اإلحصائية، لقياس التقدم احملرز يف التنفيذ فيما يتعلق 

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة سنويا تقريرا عـن التقـدم              يطلب أيضا   - 18  
احملرز يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف إعداد السياسات والـربامج الوطنيـة وتنفيـذها               

  وتقييمها، مع التركيز بشكل خاص على املوضوع ذي األولوية؛

األمني العام أن يدرج تقييما ألثر إسـهامات اللجنـة يف            إىل   يطلب كذلك   - 19  
تقريره السنوي إىل اجلمعية العامة بشأن التـدابري        يف  املناقشات داخل منظومة األمم املتحدة،      

املتخذة والتقدم احملرز يف متابعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية              
التقرير السنوي إىل الس االقتـصادي واالجتمـاعي        يف  ة، و الثالثة والعشرين للجمعية العام   

بشأن استعراض وتقييم التنفيذ على نطاق املنظومة لالستنتاجات املتفـق عليهـا للمجلـس              
 بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات         1997/2االقتصادي واالجتماعي   

  والربامج يف منظومة األمم املتحدة؛

 مبواصلة نظر اللجنة كل سنتني يف برنامج العمل املقتـرح ملكتـب             يرحب  - 20  
  املستشارة اخلاصة املعنية بالقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة وشعبة النهوض باملرأة؛



 أن تقوم اللجنة، يف دورا الثالثة واخلمسني، باستعراض أداء أسـاليب            يقرر  - 21  
ملناقشات املتعلقة بتعزيـز الـس االقتـصادي        عملها املنقحة، وذلك أيضا يف ضوء نتائج ا       

  واالجتماعي، من أجل ضمان قيام اللجنة بأعماهلا على حنو فعال؛

 أن تناقش اللجنة، يف دورا الثالثة واخلمسني، إمكانيـة إجـراء            يقرر أيضا   - 22  
، ونتائج الـدورة االسـتثنائية       إلعالن ومنهاج عمل بيجني    2010ام  استعراض وتقييم يف ع   

  ثالثة والعشرين للجمعية العامة؛ال
  

  2009- 2007مواضيع مطروحة للفترة   - باء     

  : ما يلييقرر كذلك  - 23  

القضاء علـى مجيـع     ” هو   2007أن يكون املوضوع ذو األولوية يف عام          )أ(  
تنفيذ االستنتاجات املتفق   التقدم احملرز يف    وأن يتم تقييم    “ أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة    

دور الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بـني         الدورة الثامنة واألربعني للجنة بشأن       عليها من 
  ؛)4(اجلنسني

متويل املـساواة بـني     ” هو   2008أن يكون املوضوع ذو األولوية يف عام          )ب(  
وأن يتم تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االستنتاجات املتفق عليهـا مـن        “ اجلنسني ومتكني املرأة  

مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجـل يف منـع           ثامنة واألربعني للجنة بشأن     الدورة ال 
  ؛)5(نتهاء الصراعاالصراع وإدارته وتسويته ويف بناء السالم بعد 

تقاسم املرأة والرجـل    ” هو   2009أن يكون املوضوع ذو األولوية يف عام          )ج(  
ق عدوى فريوس نقـص املناعـة       تقدمي الرعاية يف سيا   يف ذلك   مبا  للمسؤوليات بالتساوي،   

تنفيذ االسـتنتاجات   التقدم احملرز يف    ، وأن يتم تقييم     “متالزمة نقص املناعة املكتسب   /البشرية
مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجـل يف      الدورة اخلمسني للجنة بشأن     املتفق عليها من    

  .)6(عمليات اختاذ القرار على مجيع املستويات

38اجللسة العامة   

2006يوليه / متوز25  
        

__________ 
  .2004/11قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )4(  
  .2004/12قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )5(  
، (E/2006/27-E/CN.5/2006/15) 7، ا مللحق رقم     2006الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي        )6(  

  .فرع دالالفصل األول، ال


