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 الفصل األول

عي أو الـيت    املسائل اليت تتطلب إجراء مـن اجمللـس االقتصـادي واالجتمـا             
 يوجه إليها انتباه اجمللس

 مشاريع قرارات يوصى اجمللس باعتمادها -ألف  
 جلنـة وضـع املـرأة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي باعتمـاد مشـاريع القـرارات           توصي - ١

 :التالية
 مشروع القرار األول  
 *حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان  

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
، والعهــدين )١(مبيثــاق األمــم املتحــدة، واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان إذ يسترشــد  

، واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة               )٢(الدوليني اخلاصني حبقـوق اإلنسـان     
، )٤(، واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               )٣(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

ــاء علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة وإعـــال ، والربوتوكـــولني )٦(، واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل)٥(ن القضـ
، وببيـع األطفـال     )٧(االختياريني امللحقني هبا واملتعلقني باشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة        

 بـــيجني )١٠( ومنـــهاج عمـــل)٩(، وإعـــالن)٨(واســـتغالهلم يف البغـــاء ويف إنتـــاج املـــواد اإلباحيـــة 
 __________

 .٤٨-٤٣لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات  * 
 ).٣ -د ( ألف ٢١٧ العامة قرار اجلمعية )١( 
 .، املرفق)٢١ –د ( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة  )٢( 
 .، املرفق٣٩/٤٦قرار اجلمعية العامة  )٣( 
 .، املرفق٣٤/١٨٠قرار اجلمعية العامة  )٤( 
 .٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة  )٥( 
 .، املرفق٤٤/٢٥قرار اجلمعية العامة  )٦( 
 .، املرفق األول٥٤/٢٦٣قرار اجلمعية العامة  )٧( 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٨( 
منشورات األمم املتحدة، رقم  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٩( 

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع 
 .فسه، املرفق الثايناملرجع ن )١٠(
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إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، الـيت اعتمـدهتا        بـادرات األخـرى الكفيلـة بتنفيـذ    واإلجـراءات وامل 
، والقواعـد اإلنسـانية املقبولـة حسـبما     )١١(اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية الثالثـة والعشـرين    

، وغـري ذلـك مـن صـكوك         )١٢(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢هو مبني يف اتفاقيات جنيف املؤرخة       
 نساين الدويل،حقوق اإلنسان والقانون اإل

أن أفغانســتان طــرف يف اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة   إىل وإذ يشــري 
ــا ــة والسياســية    )١٣(عليه ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــدويل اخلــاص   )٢(، والعه ــد ال ، والعه

، واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب             )٢(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    
، واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال  )١٤(القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة املعاملــة أو العقوبــة

 اتتفاقيـ ال، وا )١٧( وبروتوكوليهـا االختيـاريني    )١٦(، واتفاقيـة حقـوق الطفـل      )١٥(التمييز ضد املرأة  
 ،)١٨(، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية١٩٤٩أغسطس /آب ١٢املؤرخة 
 أن علــى مجيــع الــدول التزامــا بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان  كــد مــن جديــدوإذ يؤ 

 واحلريات األساسية،
املتعلـــق بـــاملرأة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل أمهيـــة تنفيـــذ قـــراري جملـــس األمـــن  وإذ يشـــري 

املتعلــق باألطفــال والصــراعات املســلحة، وإذ يقــّدر يف  ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠والســالم واألمــن، و 
ــة جملــس األ  ــرة مــن    هــذا الســياق بعث ــة األخــرية إىل أفغانســتان يف الفت  ٣٠مــن املوفــدة يف اآلون

، اليت استعرضت يف مجلة أمـور احلالـة   ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين ٨أكتوبر إىل   /تشرين األول 
 اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان للمرأة، 

ــد يف   وإذ يرحــب  ــدء ســريان دســتور جدي ــاير / كــانون الثــاين ٢٦ بب  عقــب ٢٠٠٤ين
الناجحة الـيت حققتـها هيئـة اللويـا جريغـا الدسـتورية، الـيت أدت فيهـا املـرأة دورا بـارزا                       النتائج  

ــد الــيت تــنص علــى أن مــواطين        وحامســا، كمــا يرحــب بوجــه خــاص بأحكــام الدســتور اجلدي

__________ 
 .، املرفق٢٣/٣ –قرار اجلمعية العامة دإ  )١١(
 .٩٧٠-٩٧٣، الرقم ٧٥األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )١٢(
 .، املرفق)٣ –د ( ألف ٢٦٠قرار اجلمعية العامة  )١٣(
 .املرفق، ٣٩/٤٦قرار اجلمعية العامة  )١٤( 
 .ق، املرف٣٤/١٨٠قرار اجلمعية العامة  )١٥( 
 .، املرفق٤٤/٢٥قرار اجلمعية العامة  )١٦( 

 .، املرفقان األول والثاين٥٤/٢٦٣قرار اجلمعية العامة  )١٧(
)١٨( A/CONF.183/9. 
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أفغانستان، رجاال ونساء، متساوون أمـام القـانون، وتضـمن حقـوق املـرأة يف عضـوية اجلمعيـة                   
 الوطنية؛
ــاة      وإذ يرحــب أيضــا   ــرأة والفت ــع امل ــة املتواصــل بتمت ــة األفغاني ــالتزام اإلدارة االنتقالي ب

الكامل جبميع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، وإعـادة مشـاركة املـرأة األفغانيـة بصـورة                  
نشــطة يف احليــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة، وبتعلــيم البنــات، والبــنني علــى الســواء،  

  لكي تعمل خارج املرتل،وبإتاحة الفرصة للمرأة
مبا حتقق من جناح كبري يف محلة العودة إىل املدارس الـيت اسـتهلتها              وإذ يرحب كذلك     

 مليون طفل قـد التحقـوا       ٤,٢وبأن  ) اليونيسيف(وزارة التعليم ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       
 املدارس، اآلن باملدارس، ويقر باحلاجة إىل حدوث حتسن كبري يف معدل قيد الفتيات يف 

ــة      وإذ يرحــب   ــة اإلصــالح القضــائي واللجن ــة وجلن ــرأة يف اإلدارة االنتقالي بإشــراك امل
املستقلة حلقوق اإلنسان واللجنة الدستورية وأمانة هيئة اللويا جريغا الدستورية، ويؤكـد أمهيـة              
مشـــاركة املـــرأة مشـــاركة تامـــة فعالـــة يف مجيـــع عمليـــات اختـــاذ القـــرارات املتعلقـــة مبســـتقبل   

 غانستان، أف
بكون إطار التنميـة الوطنيـة الـذي وضـعته اإلدارة االنتقاليـة يعكـس               وإذ يرحب أيضا     

ســـالم احتياجــات النســاء والفتيــات وأمهيــة الــدور الـــذي جيــب أن يؤّدينــه يف عمليــة بنــاء ال         
والتنمية، ويرحب يف هذا الصدد باملسـاعدة املقدمـة مـن اجملتمـع الـدويل لتحقيـق هـذه            والتعمري
 ف،األهدا

جبهـــود البلـــدان اجملـــاورة ألفغانســـتان، الـــيت تستضـــيف ماليـــني وإذ يرحـــب كـــذلك  
الالجئني األفغان، وال سيما األطفـال والنسـاء، وتـوفر مسـاعدة إنسـانية يف عـدة ميـادين، مثـل                     

 التعليم والصحة وغري ذلك من اخلدمات األساسية، 
ونــة األخــرية، ال تــزال بأنــه بــالرغم مــن أوجــه التحســن الــيت حتققــت يف اآل وإذ يســلم 

املــرأة يف أفغانســتان تواجــه انتــهاكات جســيمة حلقوقهــا يف كــثري مــن أحنــاء البلــد وال ســيما يف 
 املناطق الريفية،

بأن املرأة األفغانية هي صاحبة املصـلحة األوىل وعامـل التغـيري األول،    وإذ يسلم أيضا     
وأولوياهتــا يف مجيــع قطاعــات  وبوجــوب أن تتــاح هلــا الفرصــة لتحديــد احتياجاهتــا ومصــاحلها   
 اجملتمع، بوصفها شريكة كاملة احلقوق يف إعادة بناء جمتمعها،

أن هتيئة بيئة جلميـع األفغـان آمنـة وخاليـة مـن العنـف والتمييـز وسـوء                   وإذ يؤكد بقوة     
 املعاملة شرط أساسي الستمرارية واستدامة عملية اإلنعاش والتعمري،
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 :يرحب - ١ 
ــه اإلدا  )أ(  ــا أبدت ــع     مب ــاالعتراف جبمي ــزام متواصــل ب ــة مــن الت ــة األفغاني رة االنتقالي

حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ومحايتــها وتعزيزهــا وبــاحترام القــانون اإلنســاين الــدويل   
 وتشجيع احترامه؛

بأحكــام الدســتور اجلديــد الــيت تــنص علــى أن مــواطين أفغانســتان، رجــاال          )ب( 
انتخـاب امـرأتني علـى األقـل مـن كـل مقاطعـة لعضـوية                ونساء، متساوون أمام القانون، وعلى      

كمتوسط وطين، وتنص على أن يكـون نصـف الـذين يعينـهم             ) جملس العموم (الفولسي جريغا   
 من النساء؛) جملس األعيان(الرئيس يف املشرانو جريغا 

ــة     )ج(  بالعمليــات اجلاريــة إلصــالح قطــاع األمــن الــيت تنــهض هبــا اإلدارة االنتقالي
بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك تســريح املقــاتلني الســابقني ونــزع ســالحهم  األفغانيــة  

 وإعادة إدماجهم وتعيني كادر جديد من الشرطة النسائية؛
 بتقرير األمني العام املقـدم إىل جلنـة وضـع املـرأة عـن حالـة املـرأة              يرحب أيضا  - ٢ 

 ؛)١٩(والفتاة يف أفغانستان
 :فغانية واحلكومة املقبلة على القيام مبا يلي اإلدارة االنتقالية األحيث - ٣ 
كفالــة إنفــاذ مجيــع أحكــام الدســتور اجلديــد علــى وجــه تــام وأن تــدعم كــل     )أ( 

ــات        ــاة الكامــل حبقــوق اإلنســان واحلري ــرأة والفت ــع امل ــة وغريهــا متت ــدابري التشــريعية واإلداري الت
ــها تعمــيم مراعــاة القضــايا اجلنســانية      ــع وزارات  األساســية، وذلــك بوســائل من يف أنشــطة مجي

 اإلدارة االنتقالية األفغانية؛
متكني املرأة والفتاة من املشاركة الكاملة واملتسـاوية والفعليـة يف احليـاة املدنيـة               )ب( 

 والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية يف مجيع أحناء البلد وعلى املستويات كافة؛
  التنقل ويف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛محاية حق املرأة والفتاة يف حرية )ج( 
التنفيذ التام اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                )د( 

 وتوعيـة النسـاء والفتيـات       ٢٠٠٤مـارس   /املرأة وإعـداد التقريـر األويل الواجـب تقدميـه يف آذار           
ملرأة والفتـاة متتعـا تامـا جبميـع حقـوق           وأسرهن حبقوقهن وتعزيز إدراكهن هلا، مبا يف ذلك متتع ا         

 اإلنسان؛

__________ 
)١٩( E/CN.6/2004/5. 
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كفالة إجراء العمليات االنتخابية ورصدها عن كثـب، مبـا يف ذلـك العمليـات          )هـ( 
، للتحقـق مـن قـدرة املـرأة علـى التسـجيل واملشـاركة التامـة، ودعـم             ٢٠٠٤اليت سـتتم يف عـام       

ــرأة يف مناصــب احلكــم احمل       ــل امل ــيت تضــمن متثي ــدابري اخلاصــة ال ــى صــعيد    الت ــوطين وعل ــي وال ل
 املقاطعات؛

كفالة توافر ما يكفي من موارد بشرية وماليـة لـوزارة شـؤون املـرأة  واللجنـة                   )و( 
األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان واملؤسسـات القضـائية األفغانيـة الدائمـة لكـي يتسـىن هلـا أداء                   

 ولية؛ والياهتا ومعاجلة القضايا اجلنسانية مبا يتمشى مع املعايري الد
ــايري        )ز(  ــا للمع ــانون، وفق ــادة إرســاء ســيادة الق ــة إىل إع ــا الرامي مواصــلة جهوده

الدوليــة، بوســائل منــها كفالــة احتــرام الوكــاالت املكلفــة بإنفــاذ القــانون حلقــوق اإلنســان           
 واحلريات األساسية وتعزيزها، مع التشديد بوجه خاص على جعل العدالة يف متناول املرأة؛

ــدريب وأنشــطة      مواصــلة جهو )ح(  ــة إىل جتســيد منظــور جنســاين يف ت ــا الرامي ده
شرطتها، وجيشها ومدعيها العامني وجهازها القضائي، وتشـجيع تعـيني النسـاء األفغانيـات يف       

 مجيع الرتب؛
استعراض وحتسني ممارسات املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون يف التعامـل مـع               )ط( 

وب  العنـف املـرتيل واجلنسـي وعمليـات االجتـار،       النساء مـن ضـحايا العنـف، مبـا يف ذلـك ضـر             
ــباب       وال ــجونات ألسـ ــد أو املسـ ــم التقاليـ ــات حبكـ ــاب جنايـ ــهمات بارتكـ ــاء املتـ ــيما النسـ سـ

 اجتماعية؛ 
تعزيز اجلهود الرامية إىل منع ممارسة العنـف ضـد املـرأة والقضـاء عليـه، مبـا يف                    )ي( 

تشمل تلك اجلهود التدابري التشـريعية،      ذلك العنف املرتيل واجلنسي وعمليات االجتار، على أن         
وعلى أن تستخدم وسـائل  مـن بينـها زيـادة الـوعي بضـرورة منـع العنـف ضـد املـرأة والقضـاء                          

 عليه، هبدف تغيري املواقف وأمناط السلوك اليت تسمح حبدوث هذه اجلرائم؛
كفالـــة تطبيـــق الـــُنهج املراعيـــة لالعتبـــارات اجلنســـانية يف وضـــع اإلجـــراءات   )ك( 

فيــذها أثنــاء مجــع البيانــات ألغــراض تعــداد الســكان وتســجيل النــاخبني، مــن أجــل حتقيــق    وتن
مشاركة اجلميع يف العمليـة االنتخابيـة ومشـاركة املـرأة بصـورة كاملـة يف االنتخابـات الوطنيـة                    

 ؛٢٠٠٤اليت ستجرى يف عام 
لــي كفالــة حــق املــرأة والفتــاة يف التعلــيم علــى أســاس املســاواة، والتشــغيل الفع )ل( 

للمدارس يف مجيع أحناء البلد، وقبول النساء والفتيات يف مجيع مسـتويات التعلـيم، يف ظـل بيئـة        
 ساملة آمنة، ودعم االحتياجات التعليمية للنساء والفتيات الاليت حرمن من التعليم سابقا؛
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احترام حق املرأة املتساوي يف العمل وتشجيع إعادة إدماجها يف سوق العمـل        )م( 
 القطاعات وعلى مستويات اجملتمع األفغاين كافة؛يف مجيع 
محاية حق املرأة والفتاة املتساوي يف األمـن الشخصـي وتقـدمي املسـؤولني عـن                 )ن( 

 ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات إىل العدالة؛
مواصلة عملية التسريح ونزع السالح، وتيسري إعادة إدماج النسـاء والفتيـات             )س( 

  باحلرب يف اجملتمع وسوق العمل؛الاليت تضررن
 والفتيـات بصـورة فعليـة وعلـى قـدم املسـاواة، بنـاء علـى                النسـاء كفالة انتفاع    )ع( 

املساواة بني مجيع املواطنني األفغـان، مـن التسـهيالت الالزمـة حلمايـة حقهـن يف التمتـع بـأعلى                     
جـب العهـد الـدويل      مستوى ممكن مـن الصـحة البدنيـة والعقليـة وفقـا اللتزامـات أفغانسـتان مبو                

 ؛)٢(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ضمان حـق املـرأة املتسـاوي يف ملكيـة األرض والعقـارات األخـرى، بوسـائل                  )ف( 

منها احلق يف املـرياث، وإدخـال اإلصـالحات اإلداريـة وغريهـا مـن التـدابري الالزمـة ملـنح املـرأة                       
علــــق باحلصــــول علــــى االئتمانــــات ورأس املــــال نفــــس احلقــــوق املمنوحــــة للرجــــل فيمــــا يت

والتكنولوجيات املناسبة واالنتفاع من املوارد الطبيعية والسـيطرة عليهـا، وكـذلك يف الوصـول               
 إىل األسواق واحلصول على املعلومات؛

النظـــر يف إدراج احتياجـــات املـــرأة يف امليزانيـــة الوطنيـــة ويف مجيـــع ميزانيـــات  )ص( 
 الوزارات؛
 املرأة األفغانية يف املؤمترات الدولية وكفالـة إيـالء االهتمـام            متثيل ضمان حسن  )ق( 

 الكايف أثناء انعقاد مؤمتر برلني الوشيك للمسائل املتصلة حبقوق املرأة والفتاة؛ 
 الراميـة إىل كفالـة متتـع املـرأة والفتـاة حبقـوق اإلنسـان واحلريـات                  التدابريدعم   )ر( 

سؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسـان يف املاضـي          األساسية متتعا كامال، وحماسبة امل    
وضمان إجراء حتقيقات وافية وتقدمي اجلناة إىل العدالة وفقا للمعايري الدولية من أجـل مكافحـة    

 اإلفالت من العقاب؛
 األمم املتحدة ووكاالهتا، واجلهـات املاحنـة        تبذهلا اجلهود املتواصلة اليت     يشجع - ٤ 

 :، والرامية إىل)٢٠٠٠ (١٣٢٥، استرشادا بقرار جملس األمن واجملتمع املدين
ا يف ذلـك دعـم وزارة شـؤون املـرأة واللجنـة            ، مبـ  والتقنيةتقدمي املساعدة املالية     )أ( 

األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، لكفالــة متتــع املــرأة والفتــاة متتعــا كــامال حبقــوق اإلنســان      
املــرأة األفغانيــة علــى املشــاركة الكاملــة والفعليــة يف  واحلريــات األساســية، حبيــث تتعــزز قــدرة  
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العمل على تسوية الصراعات وبناء السالم ويف احلياة املدنيـة والسياسـية واالقتصـادية والثقافيـة                
 واالجتماعية؛

تقدمي الدعم الكامل لإلدارة االنتقالية األفغانيـة فيمـا يتعلـق مبشـاركة املـرأة يف                 )ب( 
تــوفري الــدعم للــوزارات ســعيا إىل تطــوير قــدرهتا علــى تعمــيم مراعــاة   اجملتمــع، بوســائل، منــها 

 القضايا اجلنسانية يف براجمها؛
 األفغانيــة لتمكينــها مــن املشــاركة الكاملــة يف مجيــع   املــرأةدعــم بنــاء قــدرات   )ج( 

القطاعات مع التركيز بوجه خاص علـى ضـمان مشـاركتها ومتثيلـها يف مجيـع جوانـب العمليـة                  
 ؛٢٠٠٤عام االنتخابية يف 

 من املساعدات ذات الصـلة حـىت تتـوافر القـدرة          وغريهاتوفري املساعدة التقنية     )د( 
 لدى جهاز القضاء على االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛

 منظومة األمم املتحدة، واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة،              يدعو - ٥ 
 :واجلهات املاحنة إىل القيام مبا يلي

ضمان اتباع هنج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان واعتمـاد سياسـة متسـقة وتـوفري                    )أ( 
املــوارد مــن أجــل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف مجيــع الــربامج والعمليــات، علــى أســاس   
مبدأي عدم التمييز واملساواة بني املرأة والرجل، وضـمان انتفـاع املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع                     

 ج يف مجيع القطاعات؛الرجل هبذه الربام
ضـــمان مشـــاركة املـــرأة األفغانيـــة الكاملـــة والفعليـــة يف مجيـــع أطـــوار تقـــدمي   )ب( 

املساعدة اإلنسانية وعمليات اإلنعاش والتعمري والتنمية، مبا يف ذلك التخطيط ووضـع الـربامج،              
 والتنفيذ، والرصد، والتقييم؛

ــو      )ج(  ــدان حق ــدين النشــيطة يف مي ــع امل ــم عناصــر اجملتم ق اإلنســان وتشــجيع  دع
 مشاركة املرأة فيها؛

 الدوليني والـوطنيني قبـل بـدئهم يف مزاولـة العمـل             موظفيهاكفالة توعية مجيع     )د( 
جبوانــب املســاواة بــني اجلنســني وكــذلك تلقينــهم قــدرا مناســبا مــن املعرفــة بتــاريخ أفغانســتان،  

قـوق اإلنسـان واالهتـداء هبـا يف         وثقافتها وتقاليدها مع ضمان إملـامهم التـام باملعـايري الدوليـة حل            
 عملهم؛
 احلالة الصحية للمرأة يف مجيع جهـود الـتعمري،   لتحسنيإدراج اجلهود املبذولة     )هـ( 

وال سيما عن طريـق متكـني املـرأة مـن احلصـول علـى الرعايـة الطبيـة املتخصصـة لفتـرة مـا قبـل                           
خصصــة لــدى الــوالدة، وعــن الــوالدة، وفــتح املزيــد مــن األبــواب أمامهــا لالنتفــاع بالرعايــة املت

10 04-33525 
 



 

E/2004/27 
E/CN.6/2004/14  

طريق الربامج التثقيفية يف املسائل الصحية األساسية، واألنشـطة اإلعالميـة علـى صـعيد اجملتمـع                 
 احمللي، وتوفري خدمات التوليد الطارئة؛

مواصلة دعم التدابري املتخذة من أجل توظيف املرأة، وإدراج منظور جنسـاين             )و( 
 التعمري، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألرامـل        وبرامجية  يف مجيع الربامج االجتماعية واإلمنائ    

والعائــدات مــن النســاء والفتيــات الالجئــات واملشــردات فضــال عــن اللــوايت يعشــن يف املنــاطق   
 الريفية؛

 يكفـل شـغل املنصـب اهلـام للمستشـار األول            أن األمني العام علـى      حيث بقوة  - ٦ 
قــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان فــورا، مــع املراعــاة  للشــؤون اجلنســانية يف بعثــة األمــم املتحــدة لت 
 الواجبة للحاجة إىل استمرارية هذه املهمة؛

 حالـة املـرأة والفتـاة يف أفغانسـتان          اسـتعراض  إىل األمـني العـام مواصـلة         يطلب - ٧ 
وتقدمي تقريـر عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذا القـرار إىل جلنـة وضـع املـرأة يف دورهتـا التاسـعة                            

 .عنيواألرب
 

 مشروع القرار الثاين  
 *حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها  

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ــرأة الفلســطينية وتقــدمي     وقــد نظــر مــع التقــدير    ــة امل ــام عــن حال ــر األمــني الع  يف تقري

 ،)٢٠(املساعدة إليها
ـــر  ــا  وإذ يشيــ ــهوض بــ ــة للنــ ــريويب التطلعيــ ــتراتيجيات نــ ــيما  ، وال)٢١(ملرأة إىل اســ ســ
 الــذي أقــر يف )٢٢( املتعلقــة بالنســاء واألطفــال الفلســطينيني، ومنــهاج عمــل بــيجني٢٦٠ الفقــرة

املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة، ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة                    

__________ 
 .٥٥-٤٩لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات  * 

)٢٠( E/CN.6/2004/4. 
املساواة والتنمية والسلم، نريويب، : قييم منجزات عقد األمم املتحدة للمرأةتقرير املؤمتر العاملي الستعراض وت )٢١(

 .، الفصل األول، الفرع ألف)E.85.IV.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٥يوليه / متوز٢٦-١٥
ألمم املتحدة، رقم منشورات ا (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٢٢(

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع 
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والســالم يف القــرن احلــادي   املســاواة بــني اجلنســني، والتنميــة    : ٢٠٠٠املــرأة عــام  ”املعنونــة 
 ،)٢٣(“والعشرين
 وإىل قـرارات    ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٤٢ إىل قراره      وإذ يشري أيضا   

 األمم املتحدة األخرى ذات الصلة،
 من حيث صـلته حبمايـة   )٢٤( إىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة     وإذ يشري كذلك   

 السكان املدنيني،
اسة إىل استئناف املفاوضات ضـمن سـياق عمليـة السـالم يف              عن احلاجة امل   وإذ يعرب  

الشرق األوسط على أساسها املتفق عليه وألجل التوصل سريعا إىل تسـوية هنائيـة بـني اجلـانبني                  
 الفلسطيين واإلسرائيلي،

 بشـأن التـدهور اخلطـري فــي حالـة النسـاء الفلسـطينيات يف األرض                 وإذ يساوره القلق   
ا فيهــا القــدس الشــرقية، وبشــأن العواقــب الوخيمــة ألنشــطة االســتيطان   الفلســطينية احملتلــة، مبــ 

ــا مــن        ــة املســتمرة، فضــال عــن األحــوال االقتصــادية القاســية وخالفه اإلســرائيلية غــري القانوني
العواقـب الوخيمـة املترتبـة علـى اسـتمرار اهلجمـات اإلسـرائيلية وعمليـات احلصـار اإلسـرائيلية                  

طينية وخميمات الالجئني، اليت أسفرت عن أزمـة إنسـانية رهيبـة            للمدن والبلدات والقرى الفلس   
 تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن،

ــاالحتالل،  حتديــد  ألن وإذ يســاوره القلــق أيضــا   طريقــا إســرائيل، الســلطة القائمــة ب
ــدس الشــرقية       يفاجلــاري إنشــاؤه  للجــدار  ــك داخــل الق ــا يف ذل ــة، مب األرض الفلســطينية احملتل

كن أن ميثل حكما مسبقا على أي مفاوضات مقبلة وجيعل احلل القائم علـى وجـود                وحوهلا، مي 
ـــاء اإلنسانـــي للفلســطينيني،      دولــتني أمــرا مســتحيل التنفيــذ عمليــا ويتســبب يف مزيــد مــن العنـ

 سيما النساء منهم واألطفال، ال
فزاز  لكافة أعمال العنف، مبا فيها كافة أعمال اإلرهاب واالسـت        وإذ يعرب عن إدانته    

سـيما االسـتخدام املفـرط للقـوة ضـد املـدنيني الفلسـطينيني، والكـثري          والتحريض والتـدمري، وال  
 منهم نساء وأطفال، مما يسفر عن إصابات وخسائر يف األرواح البشرية،

 باألطراف املعنية، وباجملتمع الدويل، أن يبذلـوا كل اجلهـود الضـرورية            يهيــب - ١ 
عمليــة الســالم وفقــا ألساســها املتفــق عليــه، مــع مراعــاة األســس   لكفالــة االســتئناف الفــوري ل

املشتركة الـيت تــم إرسـاؤها فعـال، ويـدعو إىل اختـاذ تـدابري إلحـداث حتسـن ملمـوس يف احلالـة                   
 الواقعية الصعبة وفـي الظروف املعيشية اليت تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن؛

__________ 
 .٢٣/٣ - و دإ ٢٣/٢ -انظر قراري اجلمعية العامة دإ  )٢٣(
 .٤٨/١٠٤انظر قـرار اجلمعية العامة  )٢٤(
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ال يـزال ميثـل عقبـة رئيسـية حتـول            أن االحـتالل اإلسـرائيلي       يؤكد مـن جديـد     - ٢ 
دون تقدم النساء الفلسطينيات، ودون اعتمادهن على أنفسهن، ودون إشراكهن يف التخطـيط             

 اإلمنائي جملتمعهن؛
 بأن متتثـل إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل، امتثـاال تامـا ألحكـام               يطالـب - ٣ 

املرفقــة باتفاقية الهـاي الرابعـة املؤرخـة        ، واألنظمة   )٢٥(ومبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    
، واتفاقيــة جنيــف املتعلقـة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب  )٢٦(١٩٠٧أكتــوبر / تشـرين األول ١٨

 ، ألجل محاية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن؛)٢٧(١٩٤٩أغسطس / آب١٢املؤرخة 
ســاء  بإســرائيل أن تســهل عــودة مجيــع الالجــئني واملشــردين مــن الن      يهيـــب - ٤ 

 واألطفال الفلسطينيني إىل ديارهم وممتلكاهتم، امتثاال لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛
 بــاجملتمع الــدويل أن يواصــل تقــدمي املســاعدات واخلــدمات الــيت  يهيـــب أيضــا - ٥ 

متـــس احلاجـــة إليهـــا للتخفيـــف مـــن حـــدة األزمـــة اإلنسانيــــة الرهيبـــة الـــيت تواجههـــا النســـاء   
 ، وأن يساعد علـى إعادة بناء املؤسسات الفلسطينية ذات الصلة؛الفلسطينيات وأسرهن

 إىل جلنــة وضــع املــرأة مواصــلة الرصــد واختــاذ إجــراءات بشــأن تنفيــذ   يطلــب - ٦ 
 املتعلقـــة بالنســـاء ٢٦٠ســـيما الفقـــرة  ، ال)٢(اســـتراتيجيات نـــريويب التطلعيـــة للنـــهوض بـــاملرأة
تــائج الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة ، ون)٣(واألطفــال الفلســطينيني، ومنــهاج عمــل بــيجني

املســاواة بــني اجلنســني، والتنميــة والســالم يف القــرن احلــادي       : ٢٠٠٠املــرأة عــام  ”املعنونــة 
 ؛)٤(“والعشرين
 إىل األمـني العـام أن يواصـل اسـتعراض احلالـة ومسـاعدة النسـاء                 يطلب أيضـا   - ٧ 

حالــة املــرأة ” املعنــون هردة يف تقريــرالفلســطينيات جبميــع الســبل املتاحــة، مبــا يشــمل تلــك الــوا
، وأن يقــدم إىل جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا التاســعة   )٢٨(“الفلســطينية وتقــدمي املســاعدة إليهــا 

املعلومـات املقدمـة مـن      يتضـمن   واألربعني تقريرا عـن التقـدم احملـرز يف جمـال تنفيـذ هـذا القـرار                  
 .اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢/٢قرار اجلمعية العامة  )٢٥(
 Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 andانظر  )٢٦(

1907 (New York, Oxford University Press, 1915). 
 .٩٧٣، العدد ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢٧(
 )٢٨( E/CN.6/2004/4. 
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  القرار الثالثمشروع  
االســتنتاجات املتفــق عليهــا للجنــة وضــع املــرأة بشــأن دور الرجــال والفتيــان يف حتقيــق      

 *املساواة بني اجلنسني
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 االستنتاجات التالية املتفق عليها اليت اعتمدهتا جلنة وضـع املـرأة يف دورهتـا الثامنـة         يؤيد 

 بدور الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني،واألربعني فيما يتعلق 
ــذكر - ١  ــد أن إعــالن     ت ــن جدي ــرأة وتؤكــد م ــة وضــع امل ــل  )٢٩( جلن ــهاج عم  ومن
الرجال على املشاركة التامة يف مجيـع اإلجـراءات الراميـة إىل حتقيـق املسـاواة                 يشجع   )٣٠(بيجني

 بـني الرجـل واملـرأة يف املـرتل،          بني اجلنسني وحيث على إرساء مبدأ تقاسـم السـلطة واملسـؤولية           
كمـا تـذكر اللجنـة    . واجملتمع احمللي، ومكان العمل، واجملتمعات الوطنية والدولية األوسع نطاقا  

وتؤكــد مــن جديــد الوثيقــة اخلتاميــة الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية الثالثــة 
، “ والســالم يف القــرن احلــادي والعشــريناملســاواة بــني اجلنســني والتنميــة”والعشــرين املعنونــة 

ــز املســاواة بــني        والــيت أكــدت وجــوب حتمــل الرجــال والنســاء املســؤولية املشــتركة عــن تعزي
اجلنسني؛

__________ 

 
 اللجنة بأن الرجال والفتيان، وإن واجهتهم أحيانا حواجز وممارسـات         وتسلم - ٢ 

ني اجلنسني بأهليـات خمتلفـة،      متييزية، ميكنهم ويقومون فعال بتقدمي إسهامات لتحقيق املساواة ب        
ــة        ــة، ويف كاف ــات احمللي ــة واجملتمع وخاصــة كــأفراد وأعضــاء يف األســر واجملموعــات االجتماعي

 مناحي احلياة يف اجملتمع؛
ال تزال توجد أوجه تفـاوت بـني اجلنسـني وهـذه تـنعكس               اللجنة بأنه    وتسلم - ٣ 

وتســلم . حي احليــاة يف اجملتمــعيف اخــتالالت تــوازن القــوة بــني النســاء والرجــال يف كافــة منــا  
اللجنة أيضا بـأن املسـاواة بـني اجلنسـني تعـود بالفائـدة علـى اجلميـع وبـأن اآلثـار السـلبية لعـدم              
املســاواة بــني اجلنســني يقــع عبؤهــا علــى اجملتمــع برمتــه وتؤكــد، مــن مث، أن للرجــال والفتيــان،  

ات بصـفتهن شـريكات، دورا   بتحملهم املسؤولية بأنفسهم وبالعمل املشترك مـع النسـاء والفتيـ      
وتسلم اللجنة بقـدرة الرجـال      . أساسيا يف حتقيق أهداف املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم        

 .٩١-٨٩لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات  * 
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، تقرير  )٢٩( 

E.96.IV.13(الفصل األول، القرار األول، املرفق األول ،. 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣٠( 
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والفتيــان علــى إحــداث تغــيري يف املواقــف والعالقــات وإمكانيــة احلصــول علــى املــوارد واختــاذ     
أة مـن التمتـع الكامـل       القرارات، وهي أمور أساسـية لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـر                

 جبميع حقوق اإلنسان؛
 اللجنــة بأمهيــة وتشــجع الرجــال والفتيــان علــى مواصــلة اختــاذ مبــادرات وتقــر - ٤ 

إجيابية لوضع حد هنائي للقولبة اجلنسانية وتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني، مبـا يف ذلـك مكافحـة                     
ت اإلعـالم، وبـرامج   العنـف ضـد املـرأة، عـن طريـق عمـل الشـبكات، وبـرامج األنـداد، ومحـال          

وتقر اللجنة بالدور احلاسم ملراعـاة الفـوارق بـني اجلنسـني يف التعلـيم والتـدريب مـن                   . التدريب
 حيث حتقيق املساواة بني اجلنسني؛

أيضــا بــأن اشــتراك الرجــال والفتيــان يف حتقيــق املســاواة بــني     اللجنــة وتســلم - ٥ 
 وتسـلم بوجـوب بـذل اجلهـود لتجنـب           اجلنسني ال بـد وأن يتسـق مـع متكـني النسـاء والفتيـات              

ومــن املهــم يف هــذا  . خبــس قيمــة كــثري مــن أنــواع العمــل والقــدرات واألدوار املرتبطــة بــاملرأة   
الصدد أال يكون يف ختصيص املـوارد ملبـادرات املسـاواة بـني اجلنسـني لصـاحل الرجـال والفتيـان                     

 إخالل مبا ينبغي إتاحته من فرص وموارد مكافئة للنساء والفتيات؛
اللجنة احلكومات وحتث، حسـبما يكـون مناسـبا، الصـناديق والـربامج             وحتث   - ٦ 

واملنظمات ذات الصلة والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملؤسسات املاليـة            
الدوليــة واجملتمــع املــدين، مبــا فيــه القطــاع اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة، وســائر اجلهــات   

 :اذ اإلجراءات التاليةاملعنية، على اخت
تشجيع ودعم قدرة الرجال والفتيان على تعزيز املساواة بـني اجلنسـني، مبـا يف      )أ( 

ري، والقيــام بــدور قيــادي إجيــايب،  يذلــك العمــل باالشــتراك مــع النســاء والفتيــات كعوامــل للتغــ  
ــة         وال ــون تبع ــزال الرجــال املســؤولني الرئيســيني عــن صــنع السياســة يتحمل ســيما حيــث ال ي

السياسات والربامج والتشريعات وميسكون بزمام القوة االقتصادية والسلطة التنظيمية واملـوارد           
 العامة؛

 القـانونيني وغريهـم مـن مقـدمي          أمهية اآلباء واألمهـات واألوصـياء      تعزيز فهم  )ب( 
ــة إىل وضــع           ــم احلاج ــني اجلنســني وفه ــز املســاواة ب ــال وتعزي ــة األطف ــق رفاهي ــة يف حتقي الرعاي

عظـم اخنـراطهم اإلجيـايب يف حتقيـق املسـاواة بـني       توبـرامج ومنـاهج مدرسـية تشـجع و    سياسـات  
 اجلنسني والتوصل إىل نتائج إجيابية لصاحل األطفال واألسر واجملتمعات احمللية؛

وضــع وتطــوير بــرامج تدريبيــة وتعليميــة لتعزيــز الــوعي واملعرفــة بــني الرجــال    )ج( 
 ومقـدمي رعايـة وبأمهيـة اقتسـام عـبء املسـؤوليات       والنساء بدورهم كآبـاء وأوصـياء قـانونيني    
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األســرية، مــع إشــراك اآلبــاء فضــال عــن األمهــات يف بــرامج لتــدريس أصــول النــهوض برعايــة    
 األطفال الرضع؛

ــمن الـــربامج التعليميـــة لآلبـــاء        )د(  ــل علـــى تطـــوير وإدراج معلومـــات ضـ العمـ
الوسـائل الكفيلـة بزيـادة قـدرة        واألوصياء القانونيني ومقدمي الرعايـة اآلخـرين بشـأن الطـرق و           

 الرجال على تربية أطفاهلم على حنو يقود إىل املساواة بني اجلنسني؛
تشجيع الرجال والفتيان على العمل مع النسـاء والفتيـات يف وضـع سياسـات                )هـ( 

وبرامج للرجال والفتيان هدفها حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني وتعزيـز اشـتراك الرجـال والفتيـان                
  تعميم منظور نوع اجلنس من أجل ضمان حتسني مجيع السياسات والربامج؛يف جهود
ــيري          )و(  ــعد إلحــداث تغ ــع الُص ــى مجي ــرامج عل ــذ ب ــى تصــميم وتنفي التشــجيع عل

 ثقـايف معجـل حنــو املسـاواة بـني اجلنسـني، وال ســيما عـن طريـق التنشـئة والعمليــة         -اجتمـاعي  
لتقليديــة الضــارة املتعلقــة بــأدوار الــذكور  التعليميــة، ومــن خــالل تغــيري التصــورات واملواقــف ا 

 واإلناث عمال على حتقيق املشاركة التامة املتكافئة للنساء والرجال يف اجملتمع؛
وضع وتنفيذ برامج ملا قبل املدرسـة وللمـدارس واملراكـز اجملتمعيـة ومنظمـات                )ز( 

طفـال والشـباب، مبـا    الشباب والنوادي واملراكز الرياضية وسائر اجلماعات الـيت تتعامـل مـع األ            
ــذين      يف ذلــك تــوفري التــدريب للمدرســني واألخصــائيني االجتمــاعيني وغريهــم مــن املهنــيني ال
يتعــاملون مــع األطفــال، مــن أجــل تعزيــز إجيابيــة املواقــف والســلوكيات املتعلقــة باملســاواة بــني   

 اجلنسني؛
غريهــا للمنــاهج والكتــب املدرســية وانتقاديــة الــدعوة إىل إجــراء استعراضــات  )ح( 

مـن مــواد اإلعــالم والتعلـيم واالتصــاالت علــى مجيـع الُصــعد للتوصــية بطرائـق لتعزيــز االهتمــام     
 بتحقيق املساواة بني اجلنسني على حنو يشرك الفتيان والفتيات؛

وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعليم الفتيـان والفتيـات والرجـال والنسـاء أصـول               )ط( 
 فراد وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان؛التسامح واالحترام املتبادل جلميع األ

تطــوير واســتعمال جمموعــة طرائــق متنوعــة يف محــالت اإلعــالم املتعلقــة بــدور   )ي( 
الرجال والفتيان يف تعزيز املساواة بـني اجلنسـني، بأسـاليب مـن بينـها مـا يوجـه حتديـدا للفتيـان                       

 والشباب؛
الن وغريهـم، مـن     إثارة اهتمـام املختصـني يف وسـائط اإلعـالم ويف جمـال اإلعـ               )ك( 

خالل تنظيم برامج تدريبية وغري تدريبية تعىن بأمهية تعزيز املساواة بني اجلنسني ورسـم صـورة                
إظهـار  غري منطية للنساء والفتيات والرجـال والفتيـان، وتعـىن باآلثـار الضـارة الـيت تترتـب علـى                   
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ك النسـاء والفتيـات   النساء والفتيات مبظهر فيه امتهان أو استغالل، وتعىن كـذلك بتعزيـز اشـترا     
 يف وسائط اإلعالم؛

اختاذ تدابري فعالـة، يف حـدود مـا يتماشـى مـع حريـة التعـبري، ملكافحـة االجتـاه                      )ل( 
ــواد         ــوى اإلعالمــي لوســائط اإلعــالم واســتخدام امل ــى اجلــنس يف احملت ــز عل ــد حنــو التركي املتزاي

مـات واالتصـاالت، علــى   اإلباحيـة فيهـا، والعمـل، يف سـياق التطــور السـريع لتكنولوجيـا املعلو      
تشجيع الرجال العاملني يف وسـائط اإلعـالم علـى االمتنـاع عـن تصـوير املـرأة كمخلـوق قليـل                      
الشـأن واســتغالهلا كســلعة أو مــادة جنسـية، ومكافحــة التــرويج للعنــف ضـد املــرأة مــن خــالل    

مـي  تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت ووسـائط اإلعـالم، مبـا يف ذلـك منـع االسـتخدام اإلجرا         
هلذه التكنولوجيا ألغراض التحـرش اجلنسـي واالسـتغالل اجلنسـي واالجتـار بالنسـاء والفتيـات،             
ودعم تطوير واسـتخدام مـوارد هـذه التكنولوجيـا لـتمكني النسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك مـن                       

 يتأثرن بالعنف واإلساءة وأوجه االستغالل اجلنسي األخرى؛
سد الثغـرة بـني أجـور النسـاء والرجـال      أو سياسات ل/سن وتنفيذ تشريعات و    )م( 

وتعزيز التوافق بني املسؤوليات املهنية األسرية، بطرق من بينها احلـد مـن العـزل املهـين وتطبيـق          
أو التوسع يف تطبيق ترتيبات إجازات األبوة وساعات العمـل املرنـة، مـن قبيـل العمـل الطـوعي        

 ملنازل؛غري التفرغي والعمل عن بعد وأشكال العمل األخرى من ا
تشــجيع الرجــال، عــن طريــق التــدريب والتعلــيم، علــى االشــتراك الكامــل يف    )ن( 

 لاألطفــاتــوفري الرعايــة والــدعم لآلخــرين، مبــن فــيهم املســنون واملعوقــون واملرضــى، وخباصــة    
 واملعالون اآلخرون؛

تشجيع الرجال والفتيان على االخنـراط النشـط، عـن طريـق مشـاريع التثقيـف                 )س( 
نــداد، يف جمــال القضــاء علــى األمنــاط اجلنســانية وعلــى عــدم املســاواة بــني اجلنســني، وبــرامج األ

اإليـدز، فضـال    /وخاصة فيما يتصل بأشكال نقل العدوى بطريق اجلنس، مبـا يف ذلـك الفـريوس              
 عن اشتراكهم الكامل يف برامج الوقاية، والدعوة، والرعاية، والعالج، والدعم، وتقييم األثر؛

الرجـــال إىل خـــدمات وبـــرامج الصـــحة اإلجنابيـــة واجلنســـية  كفالـــة وصـــول  )ع( 
اإليـدز،  /وانتفاعهم من هذه اخلدمات والربامج، مبا فيهـا الـربامج واخلـدمات املتصـلة بـالفريوس             

وتشجيع الرجال على االشتراك مع النساء يف برامج هتدف إىل منع ومعاجلة مجيع أشكال نقـل                
 عدية اليت تنقل بطريق اجلنس؛اإليدز وغريه من األمراض امل/مرض الفريوس

تصميم وتنفيـذ بـرامج لتشـجيع الرجـال ومتكينـهم مـن انتـهاك سـلوك مـأمون                    )ف( 
ومســؤول مــن النــاحيتني اجلنســية واإلجنابيــة واســتخدام طرائــق فعالــة ملنــع حــدوث محــل غــري     

 اإليدز؛/مقصود وللوقاية من األمراض املعدية اليت تنقل بطريق اجلنس، مبا فيها الفريوس
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تشــجيع ودعــم الرجــال والفتيــان مــن أجــل االضــطالع بــدور نشــط يف منــع     )ص( 
والقضاء على كافة أشكال العنف، وخاصة العنف املرتبط بنوع اجلنس، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق         

اإليدز، وزيادة الوعي مبسؤولية الرجال والفتيان عـن إهنـاء دورة العنـف بطرائـق مـن                 /بالفريوس
ري يف املواقـف والسـلوكيات، والتعلـيم والتـدريب املتكـامالن، مـع       بينها العمل على إحداث تغي   

إعطاء األولوية لسالمة املرأة والطفـل، ومقاضـاة وإعـادة تأهيـل مـرتكيب العنـف وتقـدمي الـدعم                 
 للناجني منه، مع التسليم بأن الرجال والفتيان يتعرضون أيضا للعنف؛

لعنـف، مبـا يف ذلـك االجتـار         التشجيع على زيادة فهم الرجـال ملـا يـؤدي إليـه ا             )ق( 
ألغــراض االســتغالل اجلنســي التجــاري، والزجيــات القســرية، والعمــل القســري، مــن اإلضــرار  
بالنساء والرجال واألطفال وتقـويض املسـاواة بـني اجلنسـني، والنظـر يف اختـاذ تـدابري ترمـي إىل          

 إلغاء الطلب على النساء واألطفال اخلاضعني لالجتار؛
نساء والرجال الذين يشغلون مواقع قياديـة، مبـن فـيهم القـادة             تشجيع ودعم ال   )ر( 

السياسيون، والقادة التقليديون، وقادة األعمـال التجاريـة، وقـادة اجملتمـع، والزعمـاء الـدينيون،           
لكــي يعطــوا مــن أنفســهم منــاذج إجيابيــة للمســاواة بــني   واملوســيقيون، والفنــانون والرياضــيون،

 اجلنسني؛
ــرأة     تشــجيع الرجــال الــ  )ش(  ــى ضــمان حصــول امل ــة عل ــع قيادي ذين يشــغلون مواق

املتكــافئ علــى التعلــيم وحقــوق امللكيــة وحقــوق اإلرث وتعزيــز وصــوهلا املتكــافئ لتكنولوجيــا  
املعلومات والتمتع بفرص العمل التجاري والفرص االقتصادية، وال سـيما يف التجـارة الدوليـة،            

الشــتراك الكامــل علــى قــدم املســاواة يف مــن أجــل تزويــد النســاء بــاألدوات الــيت متكنــهن مــن ا 
 عمليات اختاذ القرارات على مجيع الصعد؛

التعرف على واالستخدام التام جلميـع السـياقات الـيت يوجـد فيهـا عـدد كـبري                   )ت( 
من الرجال ميكن الوصول إليهم، وال سيما يف املؤسسات والصناعات والرابطات الـيت يسـيطر               

دوارهم ومسؤولياهتم يف تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني             عليها الذكور، لتوعية الرجال بأ    
اإليـدز والعنـف املوجـه ضـد        /املرأة من التمتع الكامل حبقوقها، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بـالفريوس             

 املرأة؛
أو إجـراء حبـوث يف مواضـيع مـن بينـها            /تطوير واستعمال إحصائيات لدعم و     )ث( 

ال والفتيـان   ية اليت تؤثر على مواقف وسلوكيات الرج      الظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصاد   
، ومدى وعيهم ألوجه عدم املساواة بـني اجلنسـني ومشـاركتهم يف تعزيـز               جتاه النساء والفتيات  
 املساواة بني اجلنسني؛
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إجــراء حبــوث عــن وجهــات نظــر الرجــال والفتيــان يف موضــوع املســاواة بــني  )خ( 
ل هـذه البحـوث ميكـن وضـع بـرامج وسياسـات             اجلنسني وعن تصوراهتم ألدوارهم ومـن خـال       

إضافية لتعيني املمارسات اجليدة ونشرها على نطاق واسع وتقييم أثر اجلهـود املبذولـة إلشـراك       
 الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛

 تعزيز وتشجيع متثيل الرجال يف اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة؛ )ذ( 
الفتيان علـى دعـم اشـتراك املـرأة علـى قـدم املسـاواة يف منـع                  تشجيع الرجال و   )ض( 

 الصراعات وإدارهتا وحسمها ويف بناء السالم يف أعقاب الصراع؛
ــاة          - ٧  ــى مراع ــم املتحــدة عل ــة األم ــات داخــل منظوم ــع الكيان ــة مجي حتــث اللجن

ق التوصــيات الــواردة يف االســتنتاجات املتفــق عليهــا هــذه وعلــى نشــر االســتنتاجات علــى نطــا 
 .واسع

 
 مشروع القرار الرابع  
 يف  املسـاواة االستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع املرأة بشأن مشاركة املرأة علـى قـدم                

 *منع الصراعات وإدارهتا وحلها ويف بناء السالم بعد انتهاء الصراع
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
تمدهتا جلنة وضـع املـرأة يف دورهتـا الثامنـة      االستنتاجات التالية املتفق عليها اليت اع    يؤيد 

واألربعني فيما يتعلق مبشاركة املرأة على قدم املساواة يف منع الصـراعات وإدارهتـا وحلـها ويف                 
 :بناء السالم بعد انتهاء الصراع

 جلنة وضع املرأة وتؤكد من جديد األهداف واإلجراءات االسـتراتيجية           تذكر - ١ 
بيجني والوثيقـة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـة                )٣٢( ومنهاج عمل  )٣١(إلعالن

“ املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف القــرن احلــادي والعشــرين   ”املعنونــة والعشــرين 
واســتنتاجات اللجنــة املتفــق عليهــا واملتعلقــة بــاملرأة والصــراع املســلح الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف   

 أشــكالوتــذكر أيضــا باتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع  . ١٩٩٨بعــني يف عــام دورهتــا الثانيــة واألر
بشأن املرأة والسالم واألمـن ومجيـع       ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ وقرار جملس األمن     )٣٣(التمييز ضد املرأة  

 __________
 .٩٤-٩٢لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات  * 

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤قرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ت )٣١( 
(E.96.IV.13)الفصل األول، القرار األول، املرفق األول ،. 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣٢( 
 .، املرفق٣٤/١٨٠قرار اجلمعية العامة  )٣٣( 
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 ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٨/١٤٢قرارات اجلمعية العامة، مبـا فيهـا القـرار          
 ية؛واملتعلق باملرأة واملشاركة السياس

ــدعو  - ٢  ــوق اإلنســان      وت ــدويل حلق ــانون ال ــام للق ــرام الت ــالء االحت ــة إىل إي  اللجن
، وال ســيما )٣٤(١٩٤٩والقــانون اإلنســاين الــدويل، مبــا يف ذلــك اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  

 اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن احلرب؛
أ متتع النساء والفتيات التام جلميع حقـوق         اللجنة إىل تعزيز ومحاية مبد     وتدعو - ٣ 

اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك أثناء منـع الصـراعات وإدارهتـا وحسـمها ويف مرحلـة                  
 نوتدعو أيضا إىل محاية وتأمني النساء والفتيات الـاليت يتعرضـ   . بناء السالم يف أعقاب الصراع    

كة يف األنشــطة االجتماعيــة والسياســية خلطـر العنــف وتــوفري حريـة احلركــة هلــن وحريــة املشـار   
 واالقتصادية؛

 اللجنة بأن األسباب اجلذرية للصراع املسـلح أسـباب متعـددة األبعـاد              وتسلم - ٤ 
 بطبيعتها وبالتايل فهي تستلزم اتباع هنج إزاء منع الصراع املسلح يكون شامال متكامال؛

مــم املتحــدة تعزيــز ومــن شــأن التعــاون الــدويل القــائم علــى مبــادئ ميثــاق األ   - ٥ 
مشــاركة املــرأة الكاملــة وعلــى قــدم املســاواة يف منــع الصــراعات وإدارهتــا وحســمها ويف بنــاء    

 السالم يف أعقاب الصراع واإلسهام يف تعزيز السلم الدائم املستدام؛
ولتحقيق السـلم الـدائم املسـتدام، يلـزم إشـراك النسـاء والفتيـات إشـراكا تامـا                  - ٦ 

ودمـج منظـورات نـوع اجلـنس يف مجيـع نـواحي منـع الصـراعات وإدارهتـا                   وعلى قـدم املسـاواة      
فـال تـزال املـرأة منقوصـة التمثيـل يف            ومع ذلك، . وحسمها ويف بناء السالم يف أعقاب الصراع      

ويلـزم مـن مث بـذل جهـود إضـافية      . العمليات واملؤسسات واآلليات الـيت تتنـاول هـذه اجملـاالت       
لة اشتراك املرأة على قدم املساواة على مجيع مسـتويات اختـاذ            لتعزيز املساواة بني اجلنسني وكفا    

ويلـزم أيضـا بـذل جهـود إضـافية أخـرى، مبـا يف ذلـك                 . القرار يف مجيع املؤسسات ذات الصـلة      
إعادة التزود مبوارد كافية، لبناء وتعزيز قدرة النساء واجلماعات النسائية علـى املشـاركة التامـة                

ويف هــذا الصــدد، ينبغــي للمجتمــع . لــدور األساســي للمــرأةيف هــذه العمليــات ولتعزيــز فهــم ا
الدويل تطبيق الدروس املستفادة من اخلربة الفعليـة مـن أجـل تـبني والتغلـب علـى احلـواجز الـيت          

 تعترض سبيل بلوغ هدف االشتراك الكامل للمرأة؛
ــار الصــراعات      وتســلم  - ٧  ــاة الرجــال والنســاء علــى الســواء مــن آث ــة مبعان اللجن
 إال أن النساء والفتيات يتعرضن لتأثري متحايز من حيث أهنن خيضـعن كـثريا ألشـكال         املسلحة،

__________ 
 .٩٧٣-٩٧٠، األعداد ٧٥، جمموعة املعاهدات، اجمللد األمم املتحدة )٣٤( 
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وتدعو اللجنة إىل اختاذ التدابري الالزمـة ملنـع العنـف           . معينة من العنف واحلرمان ويتضررن منها     
القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلـك العنـف اجلنسـي املوجـه ضـد املـرأة والفتـاة، ومنـع االجتـار                

، وخباصة االجتار بالنساء والفتيات، الناشئ عن الصراعات املسلحة ويف أوضاع مـا بعـد        بالبشر
 الصراع، وحملاكمة مرتكيب هذه اجلرائم؛

اللجنة علـى مجـع ونشـر بيانـات ومعلومـات مفصـلة حسـب اجلـنس                 وتشجع   - ٨ 
ــع        ــز تعمــيم منظــور نــوع اجلــنس يف من ــل مــن أجــل تعزي ــيم والتحلي ألغــراض التخطــيط والتقي

 صراعات وإدارهتا وحسمها ويف بناء السالم يف أعقاب الصراع؛ال
اتفاقـــات الســـالم علـــى تكـــوين أداة لتعزيـــز املســـاواة بـــني اجلنســـني  وتـــنص  - ٩ 

ــا بعــد الصــراع    ــرأة يف أوضــاع م ــة    . واشــتراك امل ــرأة يف املرحل ــاح فــرص هامــة إلشــراك امل وتت
مضمون اتفاق السـالم يتسـع اجملـال        وباملثل، ففي   . التحضريية اليت تؤدي إىل وضع اتفاق سالم      

ويف النهايــة، فبعــد إبــرام . ول التــام حلقــوق وشــواغل وأولويــات النســاء والفتيــاتلضــمان التنــا
اتفاق السالم ينبغي العمل على تنفيذه مع االهتمـام الصـريح باشـتراك املـرأة الكامـل علـى قـدم              

  املساواة بني اجلنسني؛حتقيقاملساواة وهبدف 
شتراك املرأة التام على قدم املساواة وإدماج منظور نوع اجلـنس ركنـا             ويعترب ا  - ١٠ 

عـد تـوافر إطـار    يو. أساسيا يف سري العمليات االنتخابية الدميقراطية يف أوضاع مـا بعـد الصـراع    
دســتوري وقــانوين يراعــي منظــور نــوع اجلــنس، وخباصــة القــوانني واألنظمــة االنتخابيــة، أمــرا   

وتسـتطيع األحـزاب السياسـية أن تلعـب         . ة التام يف هـذه العمليـات      ضروريا لتأمني اشتراك املرأ   
كما يلزم اختاذ خطوات لتـأمني اشـتراك        . دورا رئيسيا يف تعزيز اشتراك املرأة على قدم املساواة        

املرأة التام يف وضع وتنفيذ برامج لتوعية الناخبني وبرامج للتربيـة الوطنيـة، واشـتراكها يف إدارة                 
 األنشطة؛هذه ، وتعميم منظور نوع اجلنس يف مجيع ومراقبة االنتخابات

وعلى احلكومات بوجه خاص، فضال عن منظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما             - ١١ 
كيانات األمم املتحدة اليت تضـطلع بواليـات تتعلـق بالسـلم واألمـن، وسـائر األطـراف الفاعلـة                    

ملـدين، تقـع مسـؤولية تعزيـز املسـاواة      ذات الصلة، الدولية واإلقليمية والوطنية، مبا فيها اجملتمـع ا         
بني اجلنسني وتأمني اشتراك النساء التام وعلى قدم املساواة يف مجيـع جوانـب عمليـات السـالم                  

 واملصـاحلة يف أعقـاب الصـراعات، حيثمـا يكـن هلـن دور يف                لوالتعمري والتأهي ويف بناء السالم    
 هذه العمليات؛

نـة وضـع املـرأة احلكومـات، فضـال عـن            وفيما يتعلق مبنع الصراعات، تدعو جل      - ١٢ 
 :مجيع املشاركني ذوي الصلة يف هذه العمليات، إىل ما يلي
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ــاملرأة والقضــايا اجلنســانية       )أ(  ــة ب ــل وإدراج املعلومــات املتعلق حتســني مجــع وحتلي
 باعتبار ذلك جزءا من جهود منع الصراعات وجهود اإلنذار املبكر؛

سيق بني اجلهود من أجل تعزيز املساواة بـني         احلرص على حتسني التعاون والتن     )ب( 
 اجلنسني واجلهود الرامية إىل منع الصراعات؛

دعم بناء القدرات، وخاصة فيما يتعلق باجملتمع املدين، وال سـيما بالنسـبة إىل               )ج( 
 املنظمات النسائية، وذلك من أجل زيادة االلتزام اجملتمعي إزاء منع الصراعات؛

وارد وطنيا ودوليا من أجـل منـع الصـراعات وكفالـة اشـتراك              مواصلة توفري امل   )د( 
 .املرأة يف وضع وتنفيذ استراتيجيات ملنع الصراعات

وفيما يتعلق بعمليـة السـالم، تـدعو جلنـة وضـع املـرأة احلكومـات، فضـال عـن                  - ١٣ 
 :مجيع املشاركني ذوي الصلة يف هذه العمليات، إىل ما يلي

 املتكافئ الفعـال كـأطراف فاعلـة يف مجيـع عمليـات             تعزيز اشتراك النساء التام    )أ( 
 السالم، وخباصة التفاوض والوساطة والتيسري؛

منظـور جنسـاين، كامـل جمموعـة النـواحي          من  ضمان تناول اتفاقات السالم،      )ب( 
منية، مبا فيها النـواحي القانونيـة والسياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية واملاديـة وأيضـا تنـاول            األ

 ت واألولويات احملددة للنساء والفتيات؛االحتياجا
احلرص، يف املرحلة التنفيذية ألي اتفـاق سـالم، علـى املراعـاة الكاملـة جلميـع                  )ج( 

ــذ مجيــع أحكــام اتفــاق       األحكــام املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني وباشــتراك املــرأة وعلــى تنفي
والتأهيـل، علـى حنـو يعـزز      اإلدمـاج السالم، مبا فيها تسـريح القـوات، ونـزع السـالح، وإعـادة             

 املساواة بني اجلنسني ويكفل اشتراك املرأة التام على قدم املساواة؛
تعزيــز وصــول املــرأة التــام وعلــى قــدم املســاواة لإلعــالم ذي الصــلة بعمليــات   )د( 
 السالم؛
ــني       )هـ(  ــز املســاواة ب ــتظم، باســتعراض مســامهاهتم يف تعزي ــى أســاس من ــام، عل القي

 التامــة املتســاوية للمــرأة والوفــاء بالتزامــاهتم يف تنفيــذ اتفاقــات الســالم مــن اجلنســني واملشــاركة
 حيث الرصد واملساءلة واإلبالغ؛

احلرص، فيما يتعلق بتعميم منظـور نـوع اجلـنس، علـى كفالـة ودعـم اشـتراك                   )و( 
سـالم،  املرأة التام على مجيع مستويات اختاذ القرارات والتنفيذ يف األنشطة اإلمنائية وعمليات ال            

لك منع الصراعات وحلها، والتعمري، وصنع السالم وحفظ السـالم وبنـاء السـالم بعـد                مبا يف ذ  
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والعمــل، يف هــذا الصــدد، علــى دعــم إشــراك املنظمــات النســائية واملنظمــات   . انتــهاء الصــراع
 اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية؛

ــز إتاحــة القــدرة االستشــارية اجلنســانية وتن   )ز(  ــة  تطــوير وتعزي ــرامج تدريبي ظــيم ب
 .تراعي نوع اجلنس جلميع العاملني يف البعثات ذات الصلة بالصراعات املسلحة

 .ويف هذا الصدد، حتيط اللجنة علما بتقرير األمني العام
وفيمــا يتعلــق ببنــاء الســالم بعــد انتــهاء الصــراع، تــدعو جلنــة وضــع املــرأة احلكومــات،  - ١٤

 : هذه العمليات، إىل ما يليفضال عن مجيع املشاركني ذوي الصلة يف
 :فيما يتعلق باالنتخابات - 

كفالة اشتراك املرأة يف مجيع مراحل العملية االنتخابيـة، مبـا يف ذلـك النظـر يف                  )أ( 
اعتماد تدابري لزيادة اشتراك املـرأة يف االنتخابـات بطـرق متعـددة منـها تسـجيل أفـراد النـاخبني                     

ديدا بنـوع اجلـنس والوصـول إىل املعلومـات والتمثيـل لـدى              واختاذ تدابري إجيابية مؤقتة تتعلق حت     
اهليئات اليت تدير االنتخابات والعمـل كراصـدات ومراقبـات لالنتخابـات، فضـال عـن تشـجيع                  

 األحزاب السياسية على إشراك املرأة التام وعلى قدم املساواة يف مجيع نواحي عملياهتا؛
 والتربية الوطنية وتزويد املرشـحات    كفالة انتفاع املرأة بفرص تثقيف الناخبني      )ب( 

بالدعم التام والتدريب واملوارد املاليـة والقضـاء علـى املمارسـات التمييزيـة الـيت تعـوق اشـتراك                    
 .املرأة كناخبة أو مرشحة

 :وفيما يتعلق بالتعمري وإعادة التأهيل - 
  والتأهيل؛تأمني اشتراك املرأة التام على قدم املساواة يف عملية إعادة التعمري )أ( 
تــأمني انتفــاع املــرأة علــى قــدم املســاواة مــن اخلــدمات االجتماعيــة، وخباصــة     )ب( 

ــة الصــحية           ــة الرعاي ــز إتاح ــى تعزي ــذا الصــدد، عل ــل، يف ه ــيم، والعم خــدمات الصــحة والتعل
واخلدمات واملساعدات الصحية الكافية للنساء والفتيات يف حاالت الصراع وما بعـد الصـراع            

 الج صدمات ما بعد الصراع؛وتوفري النصح لع
ــع الرجــل          )ج(  ــدم املســاواة م ــى ق ــرص التشــغيل عل ــى ف ــرأة عل تيســر حصــول امل

 لتمكينها اقتصاديا؛
ويلزم لتحقيق وإجنـاز أهـداف املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم تـوفري                   - ١٥ 

بأنشـطة حمـددة    الدعم عن طريق ختصيص املوارد البشرية واملالية واملادية الضرورية لالضـطالع            
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ــة         ــة واإلقليمي ــة والوطني ــعد احمللي ــى الُص ــني اجلنســني عل ــق املســاواة ب ــى حتقي منشــودة عمــال عل
 .والدولية، وعن طريق تعزيز التعاون الدويل وزيادته

وتطلــب جلنــة وضــع املــرأة إىل األمــني العــام تعمــيم هــذه االســتنتاجات املتفــق   - ١٦ 
 اليت هتـدد    رباألخطاإىل الفريق الرفيع املستوى املعين      عليها على نطاق واسع، مبا يف ذلك نقلها         

 .األمن العاملي وإصالح النظام الدويل
 

 مشروع مقرر يوصى اجمللس باعتماده -باء  
 جلنة وضع املرأة أيضا اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي باعتمـاد مشـروع املقـرر               توصي - ٢

 :التايل
 

 مشروع مقرر  
دورهتا الثامنة واألربعـني وجـدول األعمـال املؤقـت والوثـائق            تقرير جلنة وضع املرأة عن        

 *للدورة التاسعة واألربعني
إن اجمللـس االقتصــادي واالجتمــاعي حيــيط علمــا بتقريــر جلنــة وضــع املــرأة عــن دورهتــا   

ثــائق للــدورة التاســعة واألربعــني الثامنــة واألربعــني ويوافــق علــى جــدول األعمــال املؤقــت والو 
 :للجنة على النحو املنصوص عليه أدناه

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١
 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢

 الوثائق 
 جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح 

ــدو    - ٣ ــاملرأة والـ ــين بـ ــع املعـ ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــة املـ ــتثنائمتابعـ ــة  رة االسـ ــة العامـ ية للجمعيـ
ـــالم، يف القـرن     املساواة بـني اجلنسـني، والتنميـة والسـ       : ٢٠٠٠املرأة عـــام   ” املعنونــــة

 :“احلادي والعشرين
 الوثائق 
  عن حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليهاتقرير األمني العام 
  أفغانستان عن حالة املرأة والفتاة يفتقرير األمني العام 

 

 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس *
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تقريــر بشــأن خطــة العمــل املشــتركة لشــعبة النــهوض بــاملرأة ومفوضــية األمــم املتحــدة   
 حلقوق اإلنسان

صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة عـن            تقريـر   مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا             
 أنشطته للقضاء على العنف ضد املرأة

للجنـة املعنيـة بالقضـاء     الثانيـة والـثالثني   نتائج الدورةهبا مذكرة من األمانة العامة حتيل      
 التمييز ضد املرأةعلى 

استعراض تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف كيانـات منظومـة األمـم              )أ(  
 املتحدة؛

 الوثائق 
 عن التدابري اليت اختذت والتقدم الذي أحرز يف متابعة وتنفيذ املـؤمتر             تقرير األمني العام   

بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، مـع                العاملي الرابع املعين    
 املتحدة تقييم للتقدم احملرز يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف منظومة األمم

القضايا واالجتاهـات الناشـئة والنـهج اجلديـدة يف تنـاول القضـايا الـيت                 )ب(  
 متس وضع املرأة أو املساواة بني املرأة والرجل؛

ــا يف      )ج(   ــب اختاذهـ ــراءات الواجـ ــتراتيجية واإلجـ ــداف االسـ ــذ األهـ تنفيـ
 :جماالت االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

اســـتعراض تنفيـــذ منـــهاج عمـــل بـــيجني والوثـــائق اخلتاميـــة    ‘١’   
املـــرأة عـــام ”املعنونـــة للجمعيـــة العامـــة  للـــدورة االســـتثنائية

الســالم يف القــرن نســني والتنميــة واملســاواة بــني اجل: ٢٠٠٠
 ؛“احلادي والعشرين

التحديات الراهنة واالستراتيجيات التطلعية حنو تقدم النسـاء         ‘٢’   
 .والفتيات ومتكينهن

 الوثائق 
للجمعيــة  اســتعراض تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني والوثــائق اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية  

السـالم يف القـرن   واة بـني اجلنسـني والتنميـة و   املسـا : ٢٠٠٠املرأة عـام    ”املعنونة  العامة  
 )لجنةالاملسألة املواضيعية املعروضة على  (“احلادي والعشرين
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ــة حنــو تقــدم النســاء والفتيــات ومتكينــهن       ــة واالســتراتيجيات التطلعي التحــديات الراهن
 )لجنةالاملسألة املواضيعية املعروضة على (
  الرفيعة املستوى للجنةاملائدة املستديرةدليل مناقشة حول : اللجنةمذكرة من مكتب  

 .الرسائل املتعلقة بوضع املرأة - ٤
 الوثائق 
 مذكرة من األمني العام حييل هبا القائمة السرية للرسائل املتعلقة بوضع املرأة 
 مذكرة من األمني العام حييل هبا القائمة غري السرية للرسائل املتعلقة بوضع املرأة 

 . ومقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعيمتابعة قرارات - ٥
 الوثائق 
 رسالة موجهة من رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل رئيس جلنة وضع املرأة 
الـدورة املوضـوعية    مذكرة من األمانة العامـة كمسـامهة يف اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن                  

  ٢٠٠٥لعام للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
 .ؤقت للدورة اخلمسني للجنةجدول األعمال امل - ٦
 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة واألربعني - ٧
 

 املسائل اليت يوجه إليها انتباه اجمللس -جيم  
 :يوجه انتباه اجمللس إىل القرارات واملقررات التالية اليت اختذهتا اللجنة - ٣

 ٤٨/١القرار 
  *تنشيـط وتعـزيز املعهـد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة  

 ،إن جلنة وضع املرأة 
 إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة بشـــأن العمليــات املســتقبلية   إذ تشيــــر 

 للمعهد الدويل للبحث والتدريــب من أجل النهوض باملرأة،

 
 .٦٠ إىل ٥٦، الفقرات من لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 
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 املــؤرخ ٢٠٠٣/٥٧ادي واالجتمــاعي ــــــرار اجمللــس االقتصـــــــ إىل قيـــر أيضــاوإذ تش 
ـــه / متــوز٢٤ ــدويل     ٢٠٠٣يولي ـــه اجمللــس تعــديل النظـــام األساســي للمعهـــد ال ـــرر في ، الــذي ق

 للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة،
 إدارة   بإنشـاء جملس تنفيذي مكـون من عشـر دول أعضاء بوصفــه هيئــة            وإذ ترحــب  

 جديدة للمعهـد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة،
 بتعيني األمني العام ملدير املعهــد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل                 ترحب - ١ 

النهوض باملرأة؛ وتشري إىل خطة املدير الرامية إىل وضع برنـامج عمـل حمـدد األهـداف وحتديـد                   
 أنشطة مجع أموال للمعهد؛

 الـدول األعضـاء إىل تقـدمي تربعــات ماليــة إىل صـندوق األمـم املتحـدة         تـدعو  - ٢ 
االستئماين للمعهــد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة، وتؤكـد أمهيـة هـذه                       

 التربعات لتمكينـه من االضطالع بواليتــه، وخاصة أثناء هذه الفترة االنتقالية احلرجة؛
يئات األمم املتحدة ذات الصـلة علـى دعـم اجلهـود      األمني العام ومجيع ه حتث - ٣ 

الرامية إلـى تنشيـط املعهـد الدويل للبحث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة وال سـيما عـن                    
 طريق تعزيز تعاونه وتنسيقه مع اهليئات األخرى داخل منظومة األمم املتحدة؛

دويل للبحـــث  مواصـــلة تشـــجيع اجلهـــود املبذولـــة لتنشيــــط املعهــــد الـــتقـــرر - ٤ 
والتدريب من أجل النهوض باملرأة ورصد التقدم احملرز يف هذا الصدد خـالل دورتــها التاسـعة                 

 .واألربعني
 

 ٤٨/٢القرار 
   *اإليدز/املرأة والطفلة وفريوس نقص املناعة البشرية  

 ،إن جلنة وضع املرأة 
ريوس نقــص املناعــة  إىل املرامــي واألهـداف املبينــة يف إعــالن االلتـزام بشــأن فـ   إذ تشـري  
 الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتـا االسـتثنائية السادسـة والعشـرين، يف               )٣٥(اإليدز/البشرية

اإليـدز الـواردة يف إعـالن األمـم         /، واألهداف املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية      ٢٠٠١عام  

__________ 
 .٦٠ إىل ٥٦لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات من  * 

 .، املرفق٢٦/٢ -قرار اجلمعية العامة د إ  )٣٥(
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األعضـاء، حبلـول    وال سـيما اهلـدف املتعلـق بوقـف الـدول            ،  ٢٠٠٠لعـام   املتحدة بشأن األلفيـة     
 ،)٣٦(اإليدز والبدء يف عكس اجتاهه/، النتشار فريوس نقص املناعة البشرية٢٠١٥عام 

 واالســتنتاجات ٢٠٠٣مــارس / آذار١٠ املــؤرخ ٤٧/١إىل قرارهــا وإذ تشــري أيضــا   
املــرأة ”، املعنــون املتفــق عليهــا الــيت اعتمــدهتا جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا السادســة واألربعــني  

 ،“)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /وفريوس نقص املناعة البشريةوالطفلة 
ــة للــدورة    وإذ تشــري كــذلك   ــواردين يف الوثيقــة اخلتامي إىل اإلعــالن وخطــة العمــل ال

 وإذ تسـلم بـأن   ،)٣٧(“عامل صاحل لألطفـال  ”االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفل، واملعنونة       
 ا يف محاية حقوق الطفل وتعزيز رفاهه،تنفيذمها ميثل إسهاما رئيسي

ديســـمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢٣٦ إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة وإذ تشـــري 
تنفيـذ إعـالن االلتـزام      : متابعة نتائج الدورة االستثنائية السادسـة والعشـرين       ”، واملعنون   ٢٠٠٣

 ،“)يدزاإل(متالزمة نقص املناعة املكتسب /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
أبريـل  / نيسـان ٢٩ املـؤرخ  ٢٠٠٣/٢٩ إىل قرار جلنة حقـوق اإلنسـان      وإذ تشري أيضا   
يف ســـياق جـــوائح فـــريوس نقـــص املناعـــة  األدويـــة إتاحـــة إمكانيـــة تـــداول ” املعنـــون ٢٠٠٣
 ،“متالزمة نقص املناعة املكتسب والسل واملالريا/البشرية

، يف  ين باإليـدز وشـركاء آخـرين       بقيام برنامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـ          وإذ ترحب  
 بإطالق التحالف العـاملي املعـين بـاملرأة واإليـدز، الـذي يسـعى إىل زيـادة                  ،٢٠٠٤فرباير  /شباط

اإليدز على النساء والفتيـات، وإىل احلـث علـى اختـاذ            /فريوس نقص املناعة البشرية   آثار  الوعي ب 
 اإليدز،/إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشريةالنشاط الرامي وزيادة 

 بأن الوقاية، والرعاية، والدعم والعالج الذي يستهدف املصابني واملتـأثرين           وإذ تسلم  
ــبعض، وجيــب     /بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   ــزز بعضــها ال ــال تع ــدز هــي عناصــر رد فع اإلي

 إدماجها يف هنج شامل ملكافحة الوباء،
حة وحـــاالت  أن الســـكان الـــذين ُتزعـــزع اســـتقرارهم الصـــراعات املســـل وإذ تـــدرك 

الطــوارئ اإلنســانية والكــوارث الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك الالجئــون واملشــردون داخليــا، وخباصــة  
النساء واألطفال، يواجهون بدرجة أكرب خطر التعرض لإلصـابة بعـدوى فـريوس نقـص املناعـة                 

 البشرية،

__________ 
 .١٩، الفقرة ٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٣٦(
 .، املرفق٢٧/٢ -قرار اجلمعية العامة د إ  )٣٧(
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ــق   ــالغ القل ــريوس نقــص املناعــة البشــرية   وإذ يســاورها ب ــاء ف ــدز / ألن جائحــة وب اإلي
ملية، تؤثر تأثريا غري متناسب يف النساء والفتيات، وألن أغلبيـة اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس                 العا

 نقص املناعة البشرية حتدث بني الشباب،
ــق   ــاورها القلـ ــري     وإذ يسـ ــاعي غـ ــادي واالجتمـ ــانوين واالقتصـ ــرأة القـ ــع املـ  ألن وضـ

فيـة والفسـيولوجية    املتساوي، والعنـف املوجـه ضـد النسـاء والفتيـات، فضـال عـن العوامـل الثقا                 
 اإليدز،/األخرى تزيد تعرضها لفريوس نقص املناعة البشرية

 ألن النساء والفتيـات يسـتعملن ويسـتخدمن بصـورة خمتلفـة       أيضا وإذ يساورها القلق   
 اإليدز ولعالجه،/وغري متساوية املوارد الصحية لالتقاء من فريوس نقص املناعة البشرية

اإليـدز، حبجمهـا    / فـريوس نقـص املناعـة البشـرية         أن طارئـة   تؤكد ببالغ القلـق    - ١ 
 وأثرها املدمر، تتطلب اختاذ إجراءات عاجلة يف مجيع امليادين وعلى مجيع املستويات؛

 أن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة والفتـاة ميـثالن عنصـرين                  تؤكد أيضـا   - ٢ 
اإليدز، وتشـدد علـى أن      /ةأساسيني يف احلد من تعرضهما لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري         

 النهوض باملرأة والفتاة ميثل عامال رئيسيا لعكس اجتاه اجلائحة؛
 ضرورة قيام احلكومات، بدعم من األطراف الفاعلة املعنيـة،   تؤكد من جديد   - ٣ 

مبا يف ذلك اجملتمع املدين، بتكثيـف اجلهـود الوطنيـة والتعـاون الـدويل يف تنفيـذ التزاماهتـا بشـأن                    
يــدز وعــدوى فريوســه الــواردة يف إعــالن االلتــزام بشــأن فــريوس نقــص املناعــة         مكافحــة اإل

ــدز/البشــرية ــد      )٣٥(اإلي ــة ُبع ــال يف سياســاهتا واســتراتيجياهتا الوطني ــى حنــو فع ، وأن تعكــس عل
 اجلائحة من حيث نوع اجلنس، وذلك متشيا مع أهداف اإلعالن احملدد زمنيا؛

ــدابري  حتــث - ٤  ــع الت ــز    احلكومــات علــى اختــاذ مجي ــرأة ولتعزي ــتمكني امل  الالزمــة ل
استقالهلا االقتصادي، ومحاية وتعزيز متتعها الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية      

 لتمكينها من محاية نفسها من عدوى فريوس نقص املناعة البشرية؛
 احلكومــات علــى تعزيــز املبــادرات الــيت مــن شــأهنا زيــادة قــدرات حتــث أيضــا - ٥ 
فتــاة املراهقــة علــى محايــة نفســيهما مــن خطــر اإلصــابة بعــدوى فــريوس نقــص املناعــة  املــرأة وال

البشرية، وال سيما من خالل توفري الرعاية الصحية واخلدمات الصحية، مبا فيها رعاية الصـحة               
اجلنســية واإلجنابيــة، ومــن خــالل التثقيــف الــذي يعــزز املســاواة بــني اجلنســني يف إطــار يراعــي    

 ني اجلنسني؛الثقافة والفوارق ب
 كــذلك احلكومــات علــى زيــادة فــرص احلصــول علــى العــالج، بطريقــة حتــث - ٦ 

متدرجة ومستدامة، مبا يف ذلك االتقاء من األمراض اليت تترافـق مـع مـرض اإليـدز ومعاجلتـها،        
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ــة احلصــول علــى      واالســتخدام الفعــال للعقــاقري املضــادة للفريوســات القهقريــة، وتعزيــز إمكاني
 بتكاليف منخفضة وغريها من املنتجات الصيدالنية ذات الصلة؛األدوية الفعالة 

 إىل احلكومات تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد      تطلب - ٧ 
اإليــدز، مبــا يف ذلــك مــن خــالل /النســاء والفتيــات فيمــا يتصــل بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
م االجتمـاعي، واملواقـف التمييزيـة       التصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع اجلـنس، والوصـ         

ــدز، /وضــروب عــدم املســاواة بــني اجلنســني، فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية      اإلي
 مشاركة فعالة يف هذا الصدد؛الفتيان وتشجيع مشاركة الرجال و

 اسـتمرار التعـاون بـني برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس                    تشجع - ٨ 
اإليدز، ومنظمة الصـحة العامليـة، وسـائر وكـاالت األمـم املتحـدة، فضـال                /ريةنقص املناعة البش  

عــن الصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل واملالريــا، واملنظمــات الدوليــة األخــرى علــى     
اإليـدز، ال سـيما يف سـياق احلـاالت          /التصدي واحلد من انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية            

نسانية، وتشجع أيضـا علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف               الطارئة وكجزء من اجلهود اإل    
 عملها؛

بالتزام منظمة الصـحة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين                ترحب   - ٩ 
اإليدز بالعمل مـع اجملتمـع الـدويل لـدعم البلـدان الناميـة يف بلـوغ         /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 لثالثـة   ٢٠٠٥ري املضـادة للفريوسـات القهقريـة حبلـول هنايـة عـام              اهلدف املتمثل يف توفري العقاق    

 ؛اإليدز/ماليني شخص مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
ــه منظومــة األمــم املتحــدة يف تقــدمي املعلومــات     تشــجع - ١٠   العمــل الــذي تقــوم ب

لعالقـة  املنتشرة حول ُبعد جائحة اإليدز من حيـث نـوع اجلـنس، والتوعيـة بالتشـابك احلاسـم ل            
 اإليدز؛/بني عدم املساواة بني اجلنسني واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 ضــرورة ســرعة توســيع الــربامج العالجيــة للوقايــة مــن انتقــال عــدوى    تؤكــد - ١١ 
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية مــن األم إىل الطفــل، وضــمان أن تكــون مســتويات االمتصــاص   

صـحة العموميـة، وتشـجيع الرجـال علـى مشـاركة النسـاء يف        كافية لتحقيق األثـر املنشـود يف ال     
 الربامج اهلادفة إىل الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛

 علـى وضـع وتنفيـذ بـرامج لـتمكني الرجـال، مبـن فـيهم الشـباب، مـن                     تشجع - ١٢ 
نــع اتبــاع ســلوك جنســي وإجنــايب يتســم بــاألمن واملســؤولية، وعلــى اســتخدام الطــرق الفعالــة مل 

 اإليدز/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية
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 بأمهية حصول الرجال والنساء على املعلومـات والتثقيـف، مبـا يف ذلـك               تسلم - ١٣ 
التثقيــف مــن خــالل األقــران، وتثقيــف الشــباب خاصــة بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية،   

 لعــدوى فــريوس نقــص واخلــدمات الالزمــة لتنميــة املهــارات احلياتيــة الالزمــة لتقليــل تعرضــهم  
املناعة البشرية، مبشاركة كاملة مع الشـباب، واآلبـاء، واألسـر، واملـثقفني الصـحيني، ومقـدمي                 

 الرعاية الصحية؛
 إىل تعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا مجيــع األطــراف الفاعلــة املعنيــة لتضــمني   تــدعو - ١٤ 

اإليـدز، ويف   /عة البشرية املنظور اجلنساين يف إعداد برامج وسياسات مكافحة فريوس نقص املنا         
تدريب العاملني املعنيني بتنفيذ تلك الربامج، مبا يف ذلك عن طريـق التركيـز علـى دور الرجـال                   

 اإليدز؛/والصبيان يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية
 احلكومــات علــى مواصــلة تشــجيع مشــاركة املصــابني بفــريوس نقــص    حتــث - ١٥ 

 واألطراف الفاعلة يف القطـاع املـدين وإسـهامهم إسـهاما كـبريا              اإليدز والشباب /املناعة البشرية 
اإليدز يف مجيع جوانبـها، مبـا يف ذلـك املنظـور     /يف التصدي ملشكلة فريوس نقص املناعة البشرية   

اجلنساين، وحتث أيضا على تشجيع اشتراكهم ومشاركتهم الكاملة يف وضـع وختطـيط وتنفيـذ               
 اإليدز؛/ريةوتقييم برامج فريوس نقص املناعة البش

 باملسامهات املالية املقدمة حىت اآلن يف سـبيل إنشـاء الصـندوق العـاملي            ترحب - ١٦ 
اإليـدز، والسـل، واملالريـا، وحتـث كـذلك علـى تقـدمي              /ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية        

املزيد من املسامهات لإلبقاء على الصندوق، وتطلب إىل مجيع البلدان تشجيع القطـاع اخلـاص                
 املسامهة يف الصندوق؛على 

 إىل مجيــع احلكومــات اختــاذ تــدابري لضــمان تــوافر املــوارد الالزمــة،        تطلــب - ١٧ 
سيما مـن البلـدان املاحنـة، وأيضـا مـن امليزانيـات الوطنيـة، متشـيا مـع إعـالن االلتـزام بشـأن                          وال

 اإليدز؛/فريوس نقص املناعة البشرية
ــدعو - ١٨  ــام إىل أن يضــع يف االعت ت ــد إعــداد     األمــني الع ــار املنظــور اجلنســاين عن ب

 .٥٨/٢٣٦التقرير الذي طلبته اجلمعية العامة يف قرارها 
       

04-33525 31 
 



 

E/2004/27
E/CN.6/2004/14

 ٤٨/٣القرار 
إطالق سراح النساء واألطفال الذين يؤخـذون رهـائن يف الصـراعات املسـلحة،                

   *مبن فيهم مـَــن ُيسجنون فيما بعد
 إن جلنة وضع املرأة، 
لســابقة بشــأن إطــالق ســراح النســاء واألطفــال الــذين        إىل كافــة قرارهتــا ا إذ تشــري 

 يؤخذون رهائن يف الصراعات املسلحة، مبن فيهم مـَــن ُيسجنون فيما بعد،
 إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف صكوك القـانون اإلنسـاين الـدويل              وإذ تشري أيضا   

 املتعلقة حبماية السكان املدنيني، بصفتهم تلك، 
 االتفاقية الدولية ملناهضـة أخـذ الرهـائن، الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة        وإذ تضع يف اعتبارها    

، الــيت ُتـــقر أيضــا بــأن ١٩٧٩ديســمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ ٣٤/١٤٦العامــة يف قرارهــا 
لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية واألمان الشخصي وأن أخذ الرهائن هو جرمية تـثري قلقـا بالغـا                   

 لدى اجملتمع الدويل،
ــ   )٣٨( االلتزامــات الــيت مت التعهــد هبــا يف إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني   د تأكيــدوإذ تعي

وكذلك وثيقة النتائج اخلتامية الصـادرة عـن دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين                   
ــة  ــام  ”املعنون ــرأة ع ــرن احلــادي     : ٢٠٠٠امل ــة، والســالم يف الق ــني اجلنســني، والتنمي املســاواة ب
قة النتائج اخلتامية لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية بشـأن الطفـل املعنونـة         ووثي )٣٩(“والعشرين

  مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفال،)٤٠(“عامل صاحل لألطفال”
أبريــل /  نيســان٢٣ املــؤرخ ٢٠٠١/٣٨ إىل قــراري جلنــة حقــوق اإلنســان  وإذ تشــري 
بشــأن أخــذ الرهــائن، فضــال   )٤٢(٢٠٠٣ريــل أب/ نيســان٢٣ املــؤرخ ٢٠٠٣/٤٠  و)٤١(٢٠٠١

 ،٢٠٠٢ديسمرب / األولكانون ١٨ املؤرخ ٥٧/٢٢٠عن قرار اجلمعية العامة 
__________ 

 .٧٤ إىل ٦٨طالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات من لال * 
منشورات األمم املتحدة،  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، انظر  )٣٨( 

 .)E.96.IV.13رقم املبيع 
 .، املرفق٢٣/٣-، ودإ، املرفق٢٣/٢- اجلمعية العامة دإاقرار )٣٩( 

 .،املرفق٢٧/٢-قرار اجلمعية العامة دإ )٤٠(
، الفصل الثاين، (E/2001/23) ٣، امللحق رقم ٢٠٠١الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )٤١( 

 .الفرع ألف
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)E/2001/23 (٣، امللحق رقم ٢٠٠٣املرجع نفسه،   )٤٢( 
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 تشـــرين ٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قـــرارا جملـــس األمـــن وإذ تشـــري كـــذلك 
  بشأن املرأة والسلم واألمن،٢٠٠٠أكتوبر /األول

 املسلحة يف منـاطق عديـدة مـن          إزاء استمرار الصراعات   وإذ تعرب عن قلقها العميق     
 العامل واملعاناة اإلنسانية وما تسببت فيه من حاالت طوارئ إنسانية،

 على أن مجيع أشكال العنف املرتكب يف منـاطق الصـراعات املسـلحة ضـد         وإذ تشدد  
السكان املدنيني، بصـفتهم تلـك، وخاصـة ضـد النسـاء واألطفـال غـري املشـاركني يف األعمـال                      

يف ذلك أخذهم كرهائن، تشكل انتهاكا جسـيما للقـانون اإلنسـاين الـدويل، املـبني             القتالية، مبا   
 ،)٤٣(١٩٤٩أغسطس / آب١٢بصفة خاصة يف اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 أنــه رغــم مــا يبذلــه اجملتمــع الــدويل مــن جهــود فــإن أخــذ الرهــائن مســتمر وإذ يقلقهــا 
ابيون ومجاعـات مسـلحة، بـل إنـه         مبختلف األشكال واملظاهر اليت منها تلك الـيت يرتكبـها إرهـ           

 زاد يف كثري من مناطق العامل،
 بأن أخـذ الرهـائن يسـتدعي بـذل جهـود حثيثـة وحازمـة ومتضـافرة مـن ِقبـل                      وإذ تقر  

اجملتمع الدويل بغية إهناء هذه املمارسات املقيتة، مبـا يتطـابق متامـا مـع القـانون الـدويل اإلنسـاين                     
 اإلنسان،ويتوافق مع  املعايري الدولية حلقوق 

ــأن اإلفــراج العاجــل وغــري املشــروط عــن النســاء      وإذ تعــرب   عــن اعتقادهــا القــوي ب
واألطفال الذين يؤخذون رهائن يف مناطق الصراعات املسلحة، سيعزز تنفيـذ األهـداف النبيلـة               
اليت يكرسها إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني، ووثيقـة النتـائج الصـادرة عـن دورة اجلمعيـة العامـة                      

الثالثة والعشرين فضال عن وثيقـة النتـائج اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة االسـتثنائية بشـأن                  االستثنائية  
، مبــا يف ذلــك األحكــام املتعلقــة بــالعنف ضــد النســاء   “عــامل صــاحل لألطفــال”الطفــل املعنونــة 

 واألطفال،
 أن أخذ الرهائن، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبه، هـو عمـل           تؤكد من جديد   - ١ 

ىل تقـويض حقـوق اإلنسـان، وال مـربر لـه بـأي حـال مـن األحـوال، حـىت                      غري مشروع يرمي إ   
 وإن كان وسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

ــدين - ٢  ــدويل ضــد       ت ــانون اإلنســاين ال ــهاكا للق ــيت ترتكــب انت  أعمــال العنــف ال
السكان املدنيني، بصـفتهم تلـك، يف منـاطق الصـراعات املسـلحة، مبـن فـيهم النسـاء واألطفـال                     

املشــاركني يف األعمــال القتاليــة، وتــدعو إىل الــرد بصــورة فعالــة علــى مثــل هــذه األفعــال،  غــري 

__________ 
 .٩٧٣-٩٧٠، األرقام ٧٥، اجمللد (Treaty Series)املعاهدات  جمموعة األمم املتحدة،  )٤٣( 
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سيما اإلفراج الفوري عـن النسـاء واألطفـال املـأخوذين رهـائن، مبـن فـيهم الـذين ُيسـجنون                      ال
 فيما بعد، يف صراعات مسلحـة؛

 عواقــب أخــذ الرهــائن، ال ســيما التعــذيب وغــريه مــن ضــروب    تــدين أيضــا - ٣ 
، واالغتصــاب، والــرق، واالجتــار ، والقتــلعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــةامل

 بالنساء واألطفال بغرض استغالهلم جنسيا، أو يف أعمال السخـرة أو أداء اخلدمات؛
 مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة على االحتـرام التـام لقواعـد             حتث بقوة  - ٤ 

ويل يف الصــراعات املســلحة واختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة حلمايــة النســاء القــانون اإلنســاين الــد
 واألطفال املدنيني بصفتهم تلك، واإلفراج الفوري عن كل من أخذوا رهائن؛

ــة حصــول     حتــث - ٥  ــوفري إمكاني ــع األطــراف يف الصــراعات املســلحة علــى ت  مجي
نـة وبـدون أي معوقـات، وفقـا     هؤالء النساء واألطفال على املساعدات اإلنسـانية بصـورة مأمو         

 للقانون الدويل اإلنساين؛
علــى ضــرورة وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب وعلــى   يف آن واحــد  تشــدد - ٦ 

مسؤولية كافة الـدول عـن املالحقـة القضـائية، وفقـا للقـانون الـدويل، للمسـؤولني عـن جـرائم                      
 احلرب، مبا فيها أخذ الرهائن؛

ية ومسؤولة وحيادية عن الرهـائن، ميكـن        معلومات موضوع  أمهية توفري    تؤكد - ٧ 
أن تتحقق منها املنظمات الدوليـة ذات الصـلة، لـدى تيسـري اإلفـراج عنـهم، وتـدعو إىل تقـدمي                      

 املساعدة إىل تلك املنظمات يف هذا الصدد؛
 إىل األمني العام أن يكفل يف سياق هذا القرار نشـر املـواد ذات الصـلة                 تطلب - ٨ 

، يف )٢٠٠٠ (١٣٢٥ فيهــا املــواد املتعلقــة بقــرار جملــس األمــن   علــى أوســع نطــاق ممكــن، مبــا 
 حدود املوارد القائمة؛

 إىل األمــني العــام ومجيــع املنظمــات الدوليــة ذات الصــلة تســخري  أيضــاتطلــب - ٩ 
هــود لتيســري اإلفــراج الفــوري عــن النســاء واألطفــال املــدنيني الــذين أُخـــذوا   بــذل اجلقــدراهتا و
 رهائن؛

ىل األمــني العــام أن يقــدم، إىل جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا     إكــذلكتطلــب  - ١٠ 
اخلمسني، تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، مـع أخـذ املعلومـات الـيت تقـدمها الـدول واملنظمـات                         

 الدولية ذات الصلة يف احلسبان؛
 . النظر يف املسألة يف دورهتا اخلمسنيتقرر - ١١ 
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 ٤٨/٤القرار 
 منظومـــة األمـــم املتحـــدةمجيـــع سياســـات يف  ينتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـا   

  *وبراجمها
 ،إن جلنة وضع املرأة 
 ١٥ املــؤرخ ٤٦/٣ ، و٢٠٠١مــارس / آذار١٧ املــؤرخ ٤٥/٢ا اهتــإىل قرارإذ تشــري  

 اجمللـس االقتصـادي     اتوقـرار ،  ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٣ املؤرخ   ٤٧/٢ ، و ٢٠٠٢مارس  /آذار
/  متــوز٢٤ املــؤرخ ٢٠٠٢/٢٣ ، و٢٠٠١ يوليــه/ متــوز٢٦ املــؤرخ ٢٠٠١/٤١واالجتمــاعي 

ــه  ــؤرخ ٢٠٠٣/٤٩ ، و٢٠٠٢يوليـ ــوز٢٤ املـ ــه / متـ ــرار، ٢٠٠٣يوليـ ــة  اتوقـ ــة العامـ  اجلمعيـ
 كــــانون ١٨ املـــؤرخ  ٥٧/١٨٢ ، و٢٠٠١ديســـمرب  /كـــانون األول  ١٩ املـــؤرخ  ٥٦/١٣٢

، ٢٠٠٢ديســـــــمرب / كـــــــانون األول٢٠ املـــــــؤرخ ٥٧/٣٠٠ ، و٢٠٠٢ديســـــــمرب /األول
 ، ٢٠٠٣ديسمرب /ن األول كانو٢٢ املؤرخ ٥٨/١٤٨ و

ودعوتــه إىل تعزيــز املســاواة بــني  )٤٤(بــإعالن األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة إذ ترحــبو 
 اجلنسني ومتكني املرأة، 

مجيـع   املنظـور اجلنسـاين يف    مراعاةتعميم” بعنوانبإدراج بند فرعي    ترحب أيضا وإذ   
، لـس االقتصـادي واالجتمـاعي    جدول أعمال اجمليف “ وبراجمهامنظومة األمم املتحدة سياسات  

وبالفرصـة الـيت يتيحهـا إدراج ذلـك البنـد الفرعـي للنظـر يف اختـاذ تـدابري إضـافية تعزيـزا لتنفيــذ            
 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف منظومة األمم املتحدة ورصده، 

 يف تكـريس جـزء تنسـيقي         اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي      قرارب وإذ ترحب كذلك   
املتفـق عليهـا علـى نطـاق         ١٩٩٧/٢ه  اء اسـتعراض وتقيـيم لتنفيـذ اسـتنتاجات         إلجـر  ٢٠٠٤عام  

ــة ــة األمــم املتحــدة      املنظوم ــع سياســات منظوم  بشــأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف مجي
 ،)٤٥(وبراجمها
 اســتراتيجية مقبولــة عامليــا  هــوأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين    جمــدداؤكــدتوإذ  

، ممــا يقتضــي أن تشــكل اهتمامــات املــرأة وخرباهتــا فضــال عــن  جلنســنيلتشــجيع املســاواة بــني ا
اهتمامــات الرجــل وخرباتــه جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة إعــداد السياســات والــربامج وتنفيــذها    

__________ 
 .٨٠ إىل ٧٥لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات من  * 

 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٤٤(
 الرابع، ، الفصل)A/52/3( ٣ة للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم ــــالوثائق الرمسيانظر  )٤٥(

 .٤الفقرة 
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ورصــدها وتقييمهــا يف مجيــع امليــادين السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة حتقيقــا للمســاواة يف 
 ترسيخ التفاوت بينهما، االستفادة بني املرأة والرجل وعدم 

أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يشكل استراتيجية بالغة         ؤكد من جديد أيضا   توإذ   
ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة             )٤٦(األمهية يف تنفيذ منهاج عمـل بـيجني       

 ،)٤٧(العامة
مزدوجــا ينصــب  املــرأة يقتضــي تركيــزا  وطاقــات وأنشــطةأن تعزيــز فــرص وإذ تــدرك 

 وضع برامج ترمي إىل تلبية االحتياجات األساسية واالحتياجـات اخلاصـة للمـرأة يف جمـال                 على
 تعمـيم مراعـاة املنظـور       إىل جانـب  بناء القدرات، والتطوير والتمكني على املسـتوى التنظيمـي،          
 اجلنساين يف مجيع األنشطة املتعلقة بوضع الربامج وتنفيذها،

ن كون تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين مل يـدمج بعـد بشـكل               م وإذ تعرب عن قلقها    
 كامل يف عمل األمم املتحدة، 

مــا تضــطلع بــه جلنــة وضــع املــرأة مــن دور حفــاز يف تعزيــز تعمــيم املنظــور   ؤكــدتوإذ  
 اجلنساين،
 يف متابعـة    احملـرز  والتقـدم    املتخـذة بتقرير األمني العـام املتعلـق بالتـدابري          ترحب - ١ 

ج املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنونــة  وتنفيــذ نتــائ
، “املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين                : ٢٠٠٠املرأة عـام    ”

ــم        ــة األم ــات منظوم وال ســيما فيمــا يتصــل بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف أنشــطة كيان
 ؛)٤٨(املتحدة

الــيت تضــطلع هبــا كيانــات منظومــة باألنشــطة اجلاريــة واجلهــود  ترحــب أيضــا - ٢ 
  من أجل إجياد سياسة فعالة وواضحة يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛األمم املتحدة

الكامل لتعمـيم مراعـاة     تنفيذ  من القيود اليت ما زالت تعيق ال       تعرب عن القلق   - ٣ 
دعم الـ  سياسات وبرامج منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك نقـص                 املنظور اجلنساين يف مجيع   

لسياسات واالستراتيجيات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتابعة تنفيـذها؛ وضـعف اسـتخدام          ل
 التحليل اجلنساين؛ ونقص آليات الرصد؛ وعدد من القيود املؤسسية اخلطرية القائمة؛ 

__________ 
منشورات األمم املتحدة، (، ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، انظر  )٤٦(

 .(E.96.IV.13)رقم املبيع 
 .٣  و٢٣/٢-قرارا اجلمعية العامة دإ )٤٧(
)٤٨( E/CN.6/2004/3. 

36 04-33525 
 



 

E/2004/27 
E/CN.6/2004/14  

مبا يلي وفاء بااللتزامـات     القيام  املتحدة إىل   مجيع كيانات منظومة األمم      تدعو - ٤ 
احلكومية واحلكومية الدولية بشأن هديف تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين وحتقيـق املسـاواة بـني                 

 :اجلنسني
زيادة تبادل اخلـربات وأفضـل املمارسـات واألدوات والطـرق املتعلقـة بتعمـيم                )أ( 

مــور مــن بينــها اســتخدام الشــبكات القائمــة ة مــن األلــمراعــاة املنظــور اجلنســاين عــن طريــق مج
بفعالية أكرب، والعمل، يف إطار الواليات القائمة، على دمـج املنظـور اجلنسـاين يف التنسـيق بـني                   

 الوكاالت يف امليادين كافة؛
ــة،      )ب(  ــداف التنظيميـ ــاواة بـــني اجلنســـني باألهـ ــة للمسـ ــات القائمـ ــط السياسـ ربـ

ا دعمـا لتنفيـذ تلـك السياسـات، وتقيـيم أثـر       واستحداث استراتيجيات وخطـط عمـل وتعزيزهـ     
 القيــود الــيت تعيــق تنفيــذها بشــكل كامــل  حتديــدتلــك السياســات واالســتراتيجيات مــن أجــل  

 ومعاجلتها؛
دمج املنظور اجلنسـاين يف السياسـات التنظيميـة والسياسـات واالسـتراتيجيات         )ج( 

اجلنسـاين يف اخلطـط وامليزانيـات       القطاعية، عن طريق مجلة أمور منها زيـادة االهتمـام بـاملنظور             
 الربناجمية املتوسطة األجل ذات الصلة؛ 

ــي للمســائل اجلنســانية واســتخدامه        )د(  ــل املراع ــدرات يف جمــال التحلي ــادة الق زي
بشكل أفضل على صعيدي السياسات والربامج معا، عن طريق مجلة أمـور منـها دمـج املنظـور                  

ت واألدوات القائمــة، وحتســني آليــات الرصــد  اجلنســاين بشــكل أكمــل يف التحلــيالت واآلليــا 
 واإلبالغ املتعلقة بالتطبيق العملي إلدراج املنظور اجلنساين يف الربامج؛ 

كفالـــة حصـــول املتخصصـــني يف املســـائل اجلنســـانية ومراكـــز التنســـيق علـــى  )هـ( 
، ويات علـى خمتلـف املسـت   املعلومات واملوارد الكافية والدعم الواضح من قبل اجلهـات اإلداريـة        

وتعزيــز التــزام املــديرين بعمليــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين واضــطالعهم بــدور قيــادي يف  
 ذلك؛ 

دمــج املنظــور اجلنســاين يف مجيــع بــرامج التــدريب القائمــة، وتقيــيم أثــر تلــك     )و( 
الربامج التدريبية، واستحداث استراتيجيات لتحسني فعاليتـها عنـد االقتضـاء، عـن طريـق مجلـة                 

 وفقـا الحتياجـات املشـاركني وعلـى عمليـات           صـمم منها تركيز املوارد علـى التـدريب امل       أمور  
 املتابعة؛ 
زيــادة مشــاركة الرجــال يف تشــجيع تنفيــذ تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين،    )ز( 

 كمتخصصني ومنسقني ومدربني؛ 

04-33525 37 
 



 

E/2004/27
E/CN.6/2004/14

ــانية ومجـــع     )ح(  ــاة اجلوانـــب اجلنسـ اقتضـــاء متييـــز مجيـــع البيانـــات يف ضـــوء مراعـ
 علومات املراعية لنوع اجلنس كأساس جلميع التحليالت املتعلقة بالسياسات؛ امل

مواصلة دعم احلكومـات يف جهودهـا مـن أجـل تنفيـذ تعمـيم مراعـاة املنظـور                    )ط( 
 اجلنساين؛ 
اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بــأن يــدمج تعمــيم مراعــاة املنظــور     توصــي - ٥ 

ــذ ع    ــه للتنفي ــتراتيجيات     اجلنســاين يف استعراضــه وتقييم ــة للسياســات واالس ــاق املنظوم ــى نط ل
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف مجيع سياسـات وبـرامج كيانـات األمـم املتحـدة، علـى النحـو                    

 تقرير األمني العام؛مل يف اجمل
 التقريـر الـذي     يفاألمني العـام أن يـدرج تقييمـا لتنفيـذ هـذا القـرار                إىلتطلب   - ٦ 

 يف احملــرز والتقــدم املتخــذةبالتــدابري  التاســعة واألربعــني املتعلقــة هتــادورلجنــة يف ســيقدمه إىل ال
متابعــة وتنفيــذ نتــائج املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة     

املســـاواة بـــني اجلنســـني والتنميـــة والســـالم يف القـــرن احلـــادي  : ٢٠٠٠املـــرأة عـــام ”املعنونـــة 
سيما فيما يتصل بتعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين يف كيانـات منظومـة األمـم             ، وال   “والعشرين
 .املتحدة

 
 ٤٨/٥القرار   
 *األعمال التحضرييـة للدورة التاسعة واألربعني للجنة  

 
 ،إن جلنة وضع املرأة 
 أمهيــة الــدورة التاســعة واألربعــني، الــيت ســتوافق الــذكرى الســنوية العاشــرة   إذ تؤكــد 

 والــذكرى الســنوية العشــرين العتمــاد اســتراتيجيات )٤٩(بــيجنين ومنــهاج عمــل العتمــاد إعــال
،والـذكرى السـنوية الـثالثني للمـؤمتر العـاملي للسـنة الدوليـة              )٥٠(نريويب التطلعية للنـهوض بـاملرأة     

يوليــه / متــوز٢يونيــه إىل / حزيــران١٩للمــرأة، الــذي عقــد يف مدينــة مكســيكو يف الفتــرة مــن   
١٩٧٥، 

__________ 
 .٨٥ إىل ٨١ الفقرات من لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، * 

منشورات األمم املتحدة، رقم  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٤٩(
 .، املرفقـان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13املبيع 

املساواة والتنمية والسلم، نريويب، : مم املتحدة للمرأةتقرير املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األ )٥٠(
 .، الفصل األول، الفرع ألف)E.85.IV.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٥يوليه / متوز٢٦-١٥
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لجنــة ستســتعرض يف دورهتـا التاســعة واألربعــني تنفيـذ منــهاج عمــل    أن الوإذ تالحـظ  
املـرأة  ”بيجني والوثـائق اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة املعنونـة                    

، وسـتنظر  “القـرن احلـادي والعشـرين    املساواة بني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف      : ٢٠٠٠ عام
 تراتيجيات التطلعية للنهوض باملرأة والفتاة والتمكني هلمـا،يف التحديات الراهنة واالس

ـــاء  ــا    وبنــ ــق عليهـ ــتنتاجات املتفـ ــى االسـ ــس   )٥١(١٩٩٦/١ علـ ــرار اجمللـ ــاة لقـ ، ومراعـ
، وقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠٠١يوليــه / متــوز٢٦ املــؤرخ ٢٠٠١/٢٧االقتصــادي واالجتمــاعي 

 ،٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣ باء املؤرخ ٥٧/٢٧٠
 الطبيعــة اخلاصــة للمهمــة الــيت ستتصــدى هلــا اللجنــة يف دورهتــا  االعتبــاروإذ تأخــذ يف 

 التاسعة واألربعني،
 التركيــز علــى تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة         تقــــرر - ١ 

االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة بالتوسـع يف اسـتخدام احلـوار التفـاعلي، ومبشـاركة             
كوميــة علــى أعلــى مســتوى مــن املســؤولية واخلــربة، ومــن اجملتمــع املــدين   واســعة مــن وفــود ح

واملؤسسات الكائنة داخل منظومة األمم املتحدة، مـع مراعـاة ضـرورة إدمـاج منظـور جنسـاين               
 ؛)٥٢(يف تنفيذ واستعراض إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

 يف جمــال التأكيــد علــى تقاســـم اخلــربات واملمارســات احلســنة     تقــرر أيضــا   - ٢ 
التصــدي للتحــديات املتبقيــة الــيت تعتــرض تنفيــذ إعــالن وبرنــامج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة  

 االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛
 توصــية اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بــأن يوصــي اجلمعيــة  تقـــرر كــذلك - ٣ 

 دورهتـا التاسـعة   خـالل  وضع املرأة،    العامة بأن تعقد جلسة عامة رفيعة املستوى حتيل إليها جلنة         
واألربعني، مناقشتها العامة بشأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية               

 الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛
 إلـى مكتبـها أن يراعـي، يف إطـار التحضـري للـدورة التاسـعة واألربعـني            تطلب - ٤ 

ــها ا    ــرب عن ــيت أع ــة، اآلراء ال ـــة     للجن ــني ومواصــلة املمارس ــة واألربع ــدورة الثامن ــون يف ال ملمثل
املعمول هبـا اليت تقضـي بعقد اجتماعات دورية للمكتب مفتوحة للمشاركة أمام مجيـع الـدول               

 .املهتمة باألمر
 

__________ 
، الفصل األول، )E/1996/26 (٦، امللحق رقم ١٩٩٦الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، : انظر )٥١(

 .مالفرع جي
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٥٢(
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 ٤٨/١٠١املقرر   
 *أساليـب عمـل جلنـة وضـع املـرأة  

 علـى طلـب اجلمعيـة العامـة يف        إن جلنة وضع املـرأة، وقــد درســت أسـاليب عملـها، بنــاء               
، لكـي يتسنــى هلــا حتسـني متابعتـها لتنفيـذ      ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣ بـاء املؤرخ   ٥٧/٢٧٠القرار  

 قـرار    اعتبارهـا  نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة اليت تعقدها األمـم املتحـدة، وإذ تأخـذ يف              
ــ ٢٦ املـــؤرخ ٢٠٠١/٢٧اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي   ـــر إىل ٢٠٠١يوليـــه /وزمتـ ، وإذ تشيـ

 :جهودها السابقة املبذولـة لتعزيز أساليب عملها، تقــرر
تعزيــز اســتخدام اللقــاءات التفاعليــة، يف دورهتــا الســنوية، الــيت مــن شــأهنا زيــادة     )أ( 

 ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين      )٥٣(تركيز اللجنة على تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجيـن       
 جمعية العامة، وتقاسم اخلربات واملمارسات اجليـدة؛لل

مواصلة استطالع خيارات لربنامج العمل املتعدد السنوات، واضعة يف اعتبارهـا،            )ب( 
يف مجلة أمور، اخلربات اليت اكتسبتها اللجان الفنية األخرى، هبدف حتسني فعالية جلنة وضـع املـرأة            

 أن تنظر يف خفض عـدد املسـائل املواضـيعية واسـتخدام             ومرونتها؛ ويف هذا الصدد، قد تود اللجنة      
 االستنتاجات املتفـق عليها يف كل دورة؛

استطالع السبـل الكفيلة بتحسني االستفادة من بند جدول أعماهلا الـدائم بشـأن             )ج( 
ة بني  القضايا واالجتاهات الناشئة والنُّهج اجلديدة يف تناول القضايا اليت متــس وضع املرأة أو املساوا             

املــرأة والرجــل؛ علــى أن يراعـــى يف أي إدراج للقضــايا الناشئـــة إطــار عمــل إعــالن ومنــهاج عمــل  
بيجيـن ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وأن يتم إدراج القضايا بناء علـى               

اختيـار تلـك القضـايا      إجراءات يـُـتفـق عليها وتتسم بالشـفافية تقــوم الـدول األعضـاء مـن خالهلـا ب                
 والنظر فيها؛

 .مواصلة مناقشة هذه القضايا خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة )د( 

__________ 
 .٨٨-٨٦لالطالع على املناقشة انظر الفصل الثاين، الفقرات  * 

منشورات األمم املتحدة، رقم (، ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجيـن،  )٥٣(
 .ان األول والثاين، املرفق١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13املبيع 
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 ٤٨/١٠٢املقرر   
 * من جدول األعمال٣الوثائق اليت نظرت فيها جلنة وضع املرأة يف إطار البند   

، ٢٠٠٤ مـارس /آذار ١٢ املعقودة يف    ١٦أحاطت جلنة وضع املرأة علما، يف جلستها         
 :بالوثائق التالية

استعراض أسـاليب عمـل جلنـة وضـع املـرأة يف سـياق        تقرير األمني العام بشأن      )أ( 
التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                   

 ؛)٥٤(ياألمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماع
حتريـر النسـاء واألطفـال الـذين يؤخـذون رهـائن يف          ني العـام بشـأن      تقرير األمـ   )ب( 

 ؛)٥٥(الرتاعات املسلحة، مبن فيهم أولئك الذين يسجنون فيما بعد
ــام بشــأن    )ج(  ــر األمــني الع ــاملرأة      تقري ــهوض ب ــة العمــل املشــتركة لشــعبة الن خط

 ؛)٥٦(ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
 العام حييل هبا تقرير صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة             مذكرة من األمني   )د( 

 ؛)٥٧(عن القضاء على العنف ضد املرأة
ــام بشــأن املســائل    )هـ(  ــر األمــني الع ــة  تقري ــى اللجن دور :  املواضــيعية املعروضــة عل

 ؛)٥٨(الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني
ات تتعلـق باإلطـار االسـتراتيجي الـذي         مذكرة من األمانة العامة بشأن مقترح      )و( 

 .)٥٩(٢٠٠٧-٢٠٠٦يقترحه األمني العام لفترة السنتني 

__________ 
 .٩٦ و ٩٥ ناتنظر الفصل الثاين، الفقرالالطالع على املناقشة  * 

 )٥٤( E/CN.6/2004/2. 
 )٥٥( E/CN.6/2004/6 و Corr.1. 
 )٥٦( E/CN.4/2004/65-E/CN.6/2004/7. 
 )٥٧( E/CN.6/2004/8 و Corr.1 - E/CN.4/2004/117 و Corr.1. 
 )٥٨( E/CN.6/2004/9. 
 )٥٩( E/CN.6/2004/CRP.5. 
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 ٤٨/١٠٣املقرر   
 *األعمال املقبلة للفريق العامل املعين بالرسائل  

تقرر جلنة وضـع املـرأة تأجيـل مواصـلة النظـر يف األعمـال املقبلـة للفريـق العامـل املعـين             
، وشىت اآلراء واملقترحات املقدمة من الدول األعضـاء خـالل          )٦٠ (أةبالرسائل املتعلقة بوضع املر   

 .مناقشة البند إىل دورهتا اخلمسني
 

__________ 
 .١٤-٥لالطالع على املناقشة أنظر الفصل الثالث، الفقرات  * 

 )٦٠( E/CN.6/2004/11 و Add.1 2 و. 
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 الفصل الثاين

متابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والــدورة االســتثنائية للجمعيــة    
بـــني اجلنســـني والتنميـــة املســـاواة : ٢٠٠٠ املـــرأة عـــام”العامـــة املعنونـــة 

 “القرن احلادي والعشرين يفوالسالم 
 
 ١٥ إىل   ١٢ و   ١٠ إىل   ٢ مـن جـدول األعمـال يف جلسـتها           ٣نظرت اللجنة يف البنـد       - ١

وكانـت الوثـائق التاليـة    . ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٢ إىل ٩ومن مارس /آذار ٥ إىل ١املعقودة من   
 :معروضة عليها

رأة يف سـياق  استعراض أسـاليب عمـل جلنـة وضـع املـ      تقرير األمني العام بشأن      )أ( 
التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                   

 ؛E/CN.6/2004/2) (األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي
التـدابري الـيت اختـذت والتقـدم الـذي أحـرز يف متابعـة               تقرير األمني العام بشأن      )ب( 
املـرأة عـام    ”ؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنونة           وتنفيذ امل 
، ال سـيما فيمــــا   “املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشـرين  : ٢٠٠٠

ــة األمـــم املتحـــ     ـــور اجلنســـاين يف أنشـــطة كيانـــات منظومـ ـــاة املنظــــ ــيم مراعــــ  دةيتصـــل بتعمـ
)(E/CN.6/2004/3؛ 

ــام بشــأن     )ج(  ــر األمــني الع ــاعدة إليهــا     تقري ــة املــرأة الفلســطينية وتقــدمي املس  حال
)(E/CN.6/2004/4؛ 

 ؛E/CN.6/2004/5) (حالة املرأة والفتاة يف أفغانستانتقرير األمني العام بشأن  )د( 
هـائن يف  حتريـر النسـاء واألطفـال الـذين يؤخـذون ر        تقرير األمـني العـام بشـأن         )هـ( 

 ؛)Corr.1 و E/CN.6/2004/6 (الرتاعات املسلحة، مبن فيهم أولئك الذين يسجنون فيما بعد
خطــة العمــل املشــتركة تقريــر األمــني العــام بشــأن تقريــر األمــني العــام بشــأن    )و( 

ــان       ــوق اإلنســ ــامي حلقــ ــدة الســ ــم املتحــ ــوض األمــ ــب مفــ ــاملرأة ومكتــ ــهوض بــ ــعبة النــ  لشــ
(E/CN.4/2004/65-E/CN.6/2004/7)؛ 

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                )ز( 
 ؛)Corr.1 و (E/CN.6/2004/8-E/CN.4/2004/117 عن القضاء على العنف ضد املرأة

ــام بشــأن املســألة    )ح(  ــني الع ــر األم ــة   تقري ــى اللجن دور :  املواضــيعية املعروضــة عل
 ؛E/CN.6/2004/9) (اواة بني اجلنسنيالرجال والفتيان يف حتقيق املس
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مشاركة املرأة على قدم املسـاواة مـع الرجـل يف منـع             تقرير األمني العام بشأن      )ط( 
ــراع        ــهاء الصـ ــد انتـ ــالم بعـ ــاء السـ ــراعات ويف بنـ ــل الصـ ــراعات وحـ ــراعات وإدارة الصـ  الصـ

)(E/CN.6/2004/10؛ 
 مــن املمثــل   موجهــة إىل األمــني العــام ٢٠٠٤مــارس /آذار ٤رســالة مؤرخــة   )ي( 

 ؛E/CN.6/2004/13)(الدائم ألرمينيا لدى األمم املتحدة 
بيانــات مقدمــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة ذات املركــز االستشــاري لــدى   )ك( 

 ). والتصويبات(E/CN.6/2004/NGO/1-42اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ائـدة املسـتديرة    دليــــل مناقشـــة بشــأن امل     : مذكرة من مكتب جلنة وضع املرأة      )ل( 

 ؛)E/CN.6/2004/CRP.1 (رفيعة املستوى التابعة للجنة وضع املرأةال
 ٢٠٠٥مذكرة من األمانة العامة عـن االسـتعراض والتقيـيم الشـاملني يف عـام                 )م( 

املـــرأة عـام   ”للمؤمتر العاملــي الرابع املعنــي باملــرأة والدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنونـــة         
‘‘ املســـــاواة بيـــــــن اجلنســـــني والتنميـــــة والســـــالم يف القـــــرن احلـــــادي والعشـــــرين : ٢٠٠٠

)E/CN.2004/CRP.2(؛ 
نتـائج الـدورة الـثالثني للجنـة املعنيـة بالقضـاء            مذكرة مـن األمـني العـام بشـأن           )ن( 

 ؛)E/CN.2004/CRP.3 (على التمييز ضد املرأة
ــام بشــأن     )س(  ــذكرة مــن األمــني الع ــام   الدراســة االإعــداد م ــة لع ستقصــائية العاملي
 ؛)E/CN.2004/CRP.4 ( عن دور املرأة يف التنمية٢٠٠٤

اإلطـار االسـتراتيجي الـذي      تتعلـق ب  مقترحات  مذكرة من األمانة العامة بشأن       )ع( 
 ؛)E/CN.2004/CRP.5 (٢٠٠٧-٢٠٠٦يقترحه األمني العام لفترة السنتني 

ملـرأة يف العمليـات االنتخابيـة    مذكرة من األمانة العامة بشأن تعزيـز مشـاركة ا       )ف( 
 ).E/CN.2004/CRP.7(يف البلدان اليت متر بفترة ما بعد انتهاء الرتاع 

، عقـدت اللجنـة     مارس/آذار ٤ و   ٣ و   ١ويف جلستيها الثانية والسادسة املعقودتني يف        - ٢
 . من جدول األعمال٣مناقشة عامة بشأن البند 

، ألقـــى رئـــيس اجمللـــس االقتصـــادي  مـــارس/ارآذ ١ويف جلســـتها الثانيـــة املعقـــودة يف  - ٣
 .واالجتماعي كلمة يف اللجنة

ــة وكيــل األمــني العــام للشــؤون االقتصــادية      - ٤ ويف اجللســة نفســها، أدىل ببيانــات متهيدي
واالجتماعية، واملستشـارة اخلاصـة لألمـني العـام للقضـايا اجلنسـانية والنـهوض بـاملرأة، ومـديرة                   
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املعهـد  ة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومـديرة       شعبة النهوض باملرأة، واملدير   
 ورئيســة جلنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة

 .املرأة
 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان رئيس جلنة حقوق اإلنسان - ٥
ــدا    - ٦ ــو أيرلن ــات مراقب ــدان   (ويف اجللســة نفســها، أدىل ببيان باســم االحتــاد األورويب والبل

املنتســبة بلغاريــا واجلمهوريــة التشــيكية واســتونيا وهنغاريــا والتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا ورومانيــا   
وســـلوفاكيا وســــلوفينيا وقــــربص ومالطـــة وتركيــــا وألبانيــــا وكرواتيـــا ومجهوريــــة مقــــدونيا    

 ٧٧ األعضـاء يف جمموعـة الــ         باسـم الـدول   (، وبوتسوانا وقطـر     )اليوغوسالفية السابقة وأيسلندا  
 .وفرنسا وفنلندا واملغرب) والصني

، قـدمت املستشـارة اخلاصـة للقضـايا         مـارس /آذار ٣ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       - ٧
 .اجلنسانية والنهوض باملرأة تقريرا شفويا عن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة

باسـم اجلماعـة اإلمنائيـة    (ممثلو مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة       ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات       - ٨
، واجلزائر وكندا والصني والدامنرك واليابان وبوليفيـا وباكسـتان ومجهوريـة            )للجنوب األفريقي 

ــرويج        ــا والن ــراقبني عــن ناميبي ــتني وغواتيمــاال واالحتــاد الروســي فضــال عــن امل ــا واألرجن كوري
 .فرتويال والعراق والربتغال وفيجي ونيوزيلندا وغاناوإسرائيل وكينيا واملكسيك وأنغوال و

 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل أمانة الكومنولث - ٩
 .ويف اجللسة ذاهتا أيضا، أدىل ببيان ممثل البنك الدويل - ١٠
مــــارس، أدىل ببيانـــات ممثلــــو إندونيســــيا  / آذار٣ويف اجللســـة الســــابعة املعقـــودة يف    - ١١

ــارات العرب ــران اإلســالمية        واإلم ــة إي ــد ومجهوري ــا واهلن ــوب أفريقي ــو وجن ــة املتحــدة والكونغ ي
وكرواتيا وبنن واالحتاد الروسـي واملراقبـون عـن أفغانسـتان وغانـا وسويسـرا والكويـت وغيانـا                 

 .وميامنار وأيسلندا والسويد وليختنشتاين وكازاخستان
 .كما أدىل ببيان مراقب فلسطني - ١٢
 .للجان اإلقليميةوأدىل ببيان ممثل ا - ١٣
وأدىل ببيانات كـذلك ممـثال صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة                     - ١٤

 ).الفاو(لألغذية والزراعة 
 ممثلــو مجهوريــة ترتانيــا  ت، أدىل ببيانــامــارس/آذار ٤ويف اجللســة الثامنــة، املعقــودة يف   - ١٥

ــا فاســو  املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة وأذربيجــان وكوبــ   ــا وتــونس وبوركين ا وماليزي
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وقريغيزســتان واجلمهوريــة الدومينيكيــة ونيجرييــا وأرمينيــا واملراقبــون عــن إيطاليــا واجلمهوريــة  
 .العربية السورية وبنغالديش ومصر والفلبني وأستراليا واألردن والسنغال

 .وأدىل ببيان ممثل الكرسي الرسويل - ١٦
 منظمة فرسان مالطة العسكرية املسـتقلة     الدولية للهجرة، و  وأدىل ببيانات ممثلو املنظمة      - ١٧

 .واالحتاد الربملاين الدويل
ــودة يف    - ١٨ ــارس/آذار ٤ويف اجللســة التاســعة، املعق ــا   م ــد وغيني ــو تايلن ــات ممثل ، أدىل ببيان

وغـابون واملراقبـون عـن روانـدا ومجهوريـة الكونغـو            ) باسم جمموعة ريو  (ونيكاراغوا والربازيل   
ية وفييت نام وإثيوبيا وزامبيا والكامريون وسورينام ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية           الدميقراط

 .السابقة وبربادوس ومايل
) اليونسـكو (وأدىل ببيانات كذلك ممثال منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                 - ١٩

 ).اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
ــو  - ٢٠ ــة  وأدىل ببيانـــــات ممثلـــ ــات التاليـــ ــة والتجمعـــ ــري احلكوميـــ ــات غـــ ــة: املنظمـــ  هيئـــ

Project Five-O   ــتالف املنظمــات اإلســالمية ، Coalition of Islamic Organizations)(، وائ
 اوجتمع املنظمات غري احلكومية املعنية بتكافؤ مشاركة املـرأة يف منـع الرتاعـات وإدارهتـا وحلـه                

 NGO Caucus on Women’s Equal(اع ويف بنــاء الســالم يف فتــرة مــا بعــد انتــهاء الــرت      

Participation in Conflict Prevention, Management and Conflict Resolution, and in Post-

conflict Peace-building(  ؛ والتجمــع العمــايل)(Labour Caucus   ؛ ومنظمــة الرؤيــة العامليــة
)(World Vision    ــة ــرأة األفريقي ــدويل للم ــع ال  International African Women’s)(؛ والتجم

Caucus  ؛ ومنظمــة دور املــرأة يف جمــايل القــانون والتنميــة)WILDAF( ؛ ومنظمــة التضــامن بــني
؛ ومنظمـــة اإلمكانيـــات الدوليـــة غـــري احملـــدودة )Femmes Africa Solidarité(نســـاء أفريقيـــا 

)International Possibilities Unlimited.( 
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 لمن جدول األعما) أ (٣البند   
 استعراض تعميم املنظور اجلنساين يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  
االستعراض والتقييم الشامالن للمؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية                  

 الثالثة والعشرين للجمعية العامة
ال لـآلراء،   ، أجـرت اللجنـة تبـاد      ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف       - ٢١

يف إطار البند الفرعي بشأن مسألة االستعراض والتقيـيم الشـاملني للمـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين                   
 .باملرأة والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

وأدىل ببيانـــات ممثلـــو كـــل مـــن كنـــدا وكوبـــا واهلنـــد وأســـتراليا والواليـــات املتحـــدة   - ٢٢
والسودان واليابان والكونغو واجلزائـر ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية وجنـوب             األمريكية والصني   

، ونيوزيلنـدا، وأيرلنـدا    ) والصـني  ٧٧باسـم جمموعـة الـــ       (أفريقيا واملراقبــون عـن كـل مـن قطـر            
 .، وناميبيا وسويسرا وسورينام)باسم االحتاد األورويب(

 .ـى األسئلة املطروحـةويف اجللسة ذاهتا، رد مدير شعبة النهوض باملرأة عل - ٢٣
 

ــرأة بشــأن الثغــرات       –ألف   ــة وضــع امل ــع املســتوى للجن ــدة املســتديرة رفي اجتمــاع املائ
والتحــديات القائمــة يف قيــاس التقــدم احملــرز يف ســياق اســتعراض وتقيــيم تنفيــذ    
ــة       ــة االســتثنائية الثالث ــة العام ــائج دورة اجلمعي ــيجني ونت ــهاج عمــل ب إعـــالن ومن

 ٢٠٠٥ التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة يف عام والعشرين يف الدورة
مارس، عقدت اللجنـة اجتمـاع مائـدة مسـتديرة          / آذار ١يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف       - ٢٤

رفيع املستوى بشـأن الثغـرات والتحـديات يف قيـاس التقـدم احملـرز يف سـياق اسـتعراض وتقيـيم                      
عيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين يف           تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج دورة اجلم       

: ، اشــتركت فيـــه الوفــود التاليــة٢٠٠٥الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة وضــع املــرأة يف عــام 
ــدا    ــا، وأيرلنـ ــويد، وناميبيـ ــتان، والسـ ــوانا، وباكسـ ــاد األورويب (بوتسـ ــم االحتـ ــدا، )باسـ ، وفنلنـ

والصــني، وكنــدا، وأســتراليا، واجلزائــر،  وأرمينيــا، والنــرويج، وأذربيجــان، والفلــبني، وكوبــا،  
واملغـــرب، وزامبيـــا، واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، وإســـبانيا،         
وغواتيماال، واهلند، وأنغوال، ومجهوريـة تنــزانيا املتحـدة، وجنـوب أفريقيـا، وهولنـدا، وكينيـا،                 

كينـــا فاســـو، وبنـــــن، وتايلنـــد، والكونغـــو، واألرجنـــتني، ومجهوريـــة كوريـــا، وروانـــدا، وبور
 .وإندونيسيا، وكرواتيا
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نائـــب رئـــيس اللجنـــة اإلحصـــائية، الســـيدة كـــاثرين واملـــان (وأدىل الـــرئيس املشـــارك  - ٢٥
ــة    ) الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ـــان، وذلــك إثــر البيانــات الــيت أدىل هبــا ممثلــو الــدول التالي ببـي

 كوريا، وفنلنـدا، وجنـوب أفريقيـا، والواليـات          مجهورية: بصفتهم أعضاء يف اللجنة اإلحصائية    
 .املتحدة
وأدىل ببيانــات أيضــا ممثلــو كــل مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، ومنظمــة العمــل    - ٢٦

 .الدولية، واليونسكـو، ومنظمة الصحة العاملية
 .وأدىل ببيان ممثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا - ٢٧
 .ثل الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدةوأدىل ببيان مم - ٢٨
، ومنظمـة مـاهيال     DAWNمنظمـة   : وأدىل ببيانات ممثلو املنظمات غري احلكومية التاليـة        - ٢٩

 . بريطانيا العظمـى-تكشاتا ساميتا، وأوكسفام 
ــودة يف     - ٣٠ ــرة، املعق ــة عش ــة السادس ـــررت اللجنــة إدراج   / آذار١٢ويف اجللس ــارس، قـ م

) E/CN.6/2003/CRP.11( رئيس اجتمـاع املائـدة املسـتديرة رفيـع املسـتوى             امللخص الذي أعده  
 ).انظر املرفق األول(يف تقرير اللجنة 

 
 من جدول األعمال) ج (٣حلقــة مناقشــة بشأن البند   

 
مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف منـع الصـراعات وإدارهتـا وحلـها        -باء  

 هاء الصراعويف بناء السالم بعد انت
مارس، عقــدت اللجنـة حلقــة نقـاش وأجـــرت           / آذار ٢يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       - ٣١

حـوارا بشأن مشاركة املرأة على قدم املسـاواة مـع الرجـل يف منـع الصـراعات وإدارهتـا وحلـها            
 ).من جدول األعمال‘ ٢’) ج (٣البند (ويف بناء السالم بعد انتهاء الصراع 

، املستشـارة   )كولومبيا(نانسـي روشيـو توريدو    : رباء التالية أمساؤهم عروضــا   وقدم اخل  - ٣٢
ــويس          ــوس ل ــرأة؛ ول ــين مبســاواة امل ــس االستشــاري الرئاســي املع ــانية، اجملل ـــي القضــايا اجلنس ف

ـــريا(بـــروتوس  ، املــديرة العامـــة ملنظمــة األطفــال واألمهــات املراهقــات؛ وأريــان برونيــت    )ليبي
ـة عن رابطـــة حقـــوق اإلنسـان للمـرأة واحلقـوق والدميقراطيـة، وهـي منظمـة               ، املسؤولـ )كندا(

، األمينــة العامــة للجنـة الوطنيـة         )األردن(غري مشاركة ذات والية دوليـة؛ وأمـل أديـب صـباغ             
ــة       ــا، إدارة الشــؤون السياســية يف األمان ــة للمــرأة، ويوســف حممــود، مــدير شــعبة أفريقي األردني

 .العامة

48 04-33525 
 



 

E/2004/27 
E/CN.6/2004/14  

ــة     مث عقــدت ا - ٣٣ ــود التالي ـــه الوف ــق اخلــرباء شــاركت في ــة حــوارا مــع فري ــا، : للجن كرواتي
باسـم االحتـاد    (وناميبيا، والنرويج، والسـنغال، وشـيلي، وكنـدا، وباكسـتان، وكوبـا، وأيرلنـدا               

، وغانــا، وهولنــدا، والفلــبني، وتــونس، والســويد، وزامبيــا، واليابــان، والكونغــو،        )األورويب
 .وأذربيجان

 . يف احلوار ممثل املنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة حكومية دوليةوشارك أيضا - ٣٤
وشــارك ممثلــو املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة ذات املركــز االستشــاري لــدى اجمللــس   - ٣٥

منظمة متكني األرامل يف جمال التنميـة؛ ومنظمـة الـدعاة إىل     : االقتصادي واالجتماعي يف احلوار   
 .ات املوضوعيةحقوق اإلنسان؛ ومعهد الدراس

مــارس، قــررت اللجنــة أن تــدرج / آذار١٢ويف اجللســة السادســة عشــرة، املعقــودة يف  - ٣٦
 ).انظر املرفق الثاين(يف تقرير اللجنة ) E/CN.6/2003/CRP.9(امللخص الذي أعده مدير احللقة 

 
 دور الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني -جيم  

مارس، عقدت اللجنة حلقـة مناقشة وأجـرت       / آذار ٢ة، املعقودة يف    يف اجللسة اخلامس   - ٣٧
ــق املســاواة بــني اجلنســني      ــان يف حتقي ــد (حــوارا بشــأن دور الرجــال والفتي مــن ‘١’) ج (٣البن

 ).جدول األعمال
ــة أمســاؤهم عروضـــا   - ٣٨ ــة  )أســتراليا(روبــرت كونــل  : وقــدم اخلــرباء التالي ، أســتاذ يف كلي

 مرشـح للحصـول علـى شـهادة       ،)الربازيـل (ة سـيدين؛ وجـورج ليــرا        السياسة واملمارسة، جامع  
ـــا    الــدكتوراة ـــاء املــراهقني؛ وجنــوكي واينان ــا( يف الصــحة العامــة وخــبري يف شــؤون اآلبـ ، )كيني

مستشار مستقل يف جمال التدريب والربجمـة والسياسـة املتعلقـة بالشـؤون اإلنسـانية، وشـارك يف          
، نائــب اللعنـــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، وبرتــل لنـــدب تأســيس الشــبكة األفريقيــة ملكافحــة ا

اإليــدز، مكتــب /املــدير، برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
 .نيويورك

ســورينام، : ةمث عقــدت اللجنــة حــوارا مــع فريــق اخلــرباء، شــاركت فيــه الوفــود التاليــ    - ٣٩
د، وغواتيمـاال، ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وباكسـتان،           وموريتانيا، والنرويج، وماليزيا، واهلن   

وكنــدا، وكوبــا، وإســرائيل، واجلزائــر، وبوتســوانا، وتايلنــد، وجنــوب أفريقيــا، والســنغال،         
ــا، وغانـــا، والفلـــبني، والكونغـــو، واملكســـيك،  )باســـم االحتـــاد األورويب(وأيرلنـــدا  ، وكرواتيـ

 .ورواندا، والصني، وهولندا، وسويسرا
 . ممثل اليونـسكو يف احلواروشارك - ٤٠

04-33525 49 
 



 

E/2004/27
E/CN.6/2004/14

وشــارك ممثلــو املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة ذات املركــز االستشــاري لــدى اجمللــس   - ٤١
اللجـان الوطنيـة املعنيـة بـاملرأة يف اململكـة املتحـدة؛ ودعـاة               : االقتصادي واالجتماعي يف احلـوار    

 .حقوق اإلنسان؛ واجمللس الدويل للمرأة
مــارس، قــررت اللجنــة أن تــدرج / آذار١٢عشــرة، املعقــودة يف ويف اجللســة السادســة  - ٤٢

انظــر املرفــق  (يف تقريــر اللجنــة  ) E/CN.6/2003/CRP.10(التقريــر الــذي أعــده مــدير احللقـــة     
 ).الثالث

 
 جـراء الذي اختذتـه اللجنــةاإل  

 
 حالـة املـرأة والفتـاة يف أفغانستـان  

مارس، قــدم املراقـب عـن أيرلنــدا، باسـم           / آذار ٩  يف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف      - ٤٣
ــبانيا  ـــا)١(كـــل مـــن إسـ ـــدورا)١(، وإستونيـ ـــا، وأنـ ــا،  )١(، وأملانيـ ـــندا، وإيطاليـ ــدا، وأيسلـ ، وأيرلنـ

، ومجهوريـــة )١(، واجلمهوريـــة التشـــيكية)١(، وبولنـــدا)١(، وبلغاريـــا)١(، وبلجيكـــا)١(والربتغـــال
ـــا)١(، والســــويد)١(يا، وســــلوفين)١(كوريــــا، والــــدامنرك، وســــلوفاكيا ، )١(، وشيلــــــي، وفرنســ

ـــوانيا، ومالطـــة  )١(، وقبـــرص)١(وفنلنــدا ـــرغ، وليت ـــا، ولكسمب ـــدا، والتفيـ ــا، وكن ، )١(، وكرواتي
ـــا     ــدا الشــمالية، والنمسـ ــا العظمــى وأيرلن ـــدا،  )١(واململكــة املتحــدة لربيطاني ـــا، وهولن ، وهنغاري

ـــان ـــه  )١(واليونــــ ـــرار عنوانـــــ ـــروع قــــ ــة”، مشــــ ــرأة حالــــ ـــان  املــــ ـــاة يف أفغانستـــــ “ والفتــــ
)E/CN.6/2004/L.1(فيما يلـي نصــه ،: 

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي”  
مبيثــاق األمــم املتحــدة، واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان،       إذ يسترشــد ”  

والعهدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنسـان، واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن                   
لة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال                 ضروب املعام 

التمييز ضد املـرأة، وإعـالن القضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل،               
والربوتوكــولني االختيــاريني امللحقــني هبــا واملــتعلقني باشــتراك األطفــال يف الصــراعات  

ــع األطفــال واســتغالهلم    ــة، وإعــالن    املســلحة، وببي ــواد اإلباحي ــاج امل ــاء ويف إنت يف البغ
ومنـهاج   إعـالن  ومنهاج عمل بيجني واإلجراءات واملبـادرات األخـرى الكفيلـة بتنفيـذ    

عمــل بــيجني، الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية الثالثــة والعشــرين،   
ف املؤرخـة  ــــ ات جنيـــ  اتفاقييـــ ن ف ـــ و مبي ـــ ا ه ـــ ة حسبم ـــ ة املقبول ـــ د اإلنساني ــوالقواع

__________ 
 . من النظام الداخلـي للجان الفنيــة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي٦٩وفقا للمادة  )١( 
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، وغـــري ذلـــك مـــن صـــكوك حقـــوق اإلنســـان والقـــانون   ١٩٤٩أغســـطس / آب١٢
 اإلنساين الدويل،

أن أفغانسـتان طـرف يف اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة،         إىل وإذ يشري”  
والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                   

ــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب     االقتصــا ــة، واتفاقي ــة والثقافي دية واالجتماعي
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال    املعاملة أو العقوبة 

ن، واتفاقية جنيـف    ـيـالتمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياري       
ــة  ــطس /آب ١٢املؤرخـ ــة    ١٩٤٩أغسـ ــة اجلنائيـ ــي للمحكمـ ــا األساسـ ــام رومـ ، ونظـ
 الدولية،

 أن علـى مجيـع الـدول التزامـا بتعزيـز ومحايـة حقـوق                وإذ يؤكد مـن جديـد     ”  
 اإلنسان واحلريات األساسية،

املتعلــق ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل أمهيــة تنفيــذ قــراري جملــس األمــن   وإذ يشــري”  
ال والصـراعات املسـلحة،     املتعلـق باألطفـ   ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠باملرأة والسالم واألمن، و     

را إىل أفغانسـتان مـن      ــــ دة مؤخ ــــ ة جملـس األمـن املوف     ـــ ذا السـياق بعث   ـــّدر يف ه  ـــوإذ يق 
، الــيت استعرضــت يف ٢٠٠٣نــوفمرب /تشــرين الثــاين ٨أكتــوبر إىل / تشــرين األول١٣

 مجلة أمور احلالة اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان للمرأة،
 ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦تور جديـد يف      ببدء سريان دسـ    وإذ يرحب ”  

عقب النتائج الناجحة اليت حققتها اللويا جركه الدستورية، اليت أدت فيهـا املـرأة دورا          
بارزا وحامسا، ويرحـب خاصـة بأحكـام الدسـتور اجلديـد الـيت تـنص علـى أن مـواطين              

علـى األقـل    أفغانستان، رجاال ونساء، متساوون أمام القانون، وعلى انتخـاب امـرأتني            
كمتوسـط وطـين، وتـنص      ) جملـس العمـوم   (من كل مقاطعة لعضـوية الفولسـي جركـه          

 نساء؛) جملس األعيان(على أن يكون نصف الذين يعينهم الرئيس يف املشرانو جركه 
بــالتزام اإلدارة االنتقاليــة األفغانيــة املتواصــل بتمتــع املــرأة وإذ يرحــب أيضــا ”  

حلريـات األساسـية، وإعـادة مشـاركة املـرأة األفغانيـة            والفتاة الكامل حبقوق اإلنسان وا    
بصورة نشطة يف احلياة السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة، وبتعلـيم البنـات، والبـنني                

 زل،ـعلى السواء، وبإتاحة الفرصة للمرأة لكي تعمل خارج املن
 محلــة العــودة إىل املــدارس الــيت اســتهلتها وزارة بكــونوإذ يرحــب كــذلك ”  

 ٤,٢كانـت ناجحـة جـدا وبـأن       ) اليونيسـيف (م ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة        التعلي
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ــد         ــر باحلاجــة إىل حتســن كــبري يف معــدل قي ــدارس، ويق ــوا بامل ــد التحق ــون طفــل ق ملي
 الفتيات يف املدارس،

ــة وجلنــة اإلصــالح القضــائي   وإذ يرحــب ”   بإشــراك املــرأة يف اإلدارة االنتقالي
ن واللجنة الدسـتورية وأمانـة اللويـا جركـه الدسـتورية،            واللجنة املستقلة حلقوق اإلنسا   

ويؤكد أمهية مشـاركة املـرأة مشـاركة تامـة وفعليـة يف مجيـع عمليـات اختـاذ القـرارات                     
 اليت هتم مستقبل أفغانستان،

 إطار التنمية الوطنية الذي وضعته اإلدارة االنتقالية        بكونوإذ يرحب أيضا    ”  
أمهية الدور الذي جيـب أن يؤّدينـه يف عمليـة بنـاء             يعكس احتياجات النساء والفتيات و    

السالم والتعمري والتنمية، ويرحب يف هذا الصدد باملساعدة املقدمة من اجملتمع الـدويل        
 لتحقيق هذه األهداف،

ــدان اجملــاورة ألفغانســتان، الــيت تستضــيف    وإذ يرحــب كــذلك  ”   جبهــود البل
نساء، وتوفر مساعدة إنسـانية يف عـدة        ماليني الالجئني األفغان، وال سيما األطفال وال      

 ميادين، مثل التعليم والصحة وغري ذلك من اخلدمات األساسية،
بأنــه بــالرغم مــن أوجــه التحســن الــيت حتققــت مــؤخرا، ال تــزال   وإذ يســلم”  

املـــرأة يف أفغانســـتان تواجـــه انتـــهاكات جســـيمة حلقوقهـــا يف كـــثري مـــن أحنـــاء البلـــد  
 سيما يف املناطق الريفية، وال

بــأن املــرأة األفغانيــة هــي صــاحبة املصــلحة األوىل وعامــل  وإذ يســلم أيضــا ”  
التغيري األول، وبوجوب أن تتاح هلا الفرصة لتحديد احتياجاهتـا ومصـاحلها وأولوياهتـا              

 يف مجيع قطاعات اجملتمع، بوصفها شريكة كاملة احلقوق يف إعادة بناء جمتمعها،
ع األفغان تكون آمنـة وخاليـة مـن العنـف           أن هتيئة بيئة جلمي   وإذ يؤكد بقوة    ”  

 والتمييز وسوء املعاملة شرط أساسي الستمرارية واستدامة عملية اإلنعاش والتعمري،
 :يرحب - ١”  
بااللتزامــات املتواصــلة مــن الســلطة االنتقاليــة األفغانيــة بــاالعتراف        )أ(”  

ــاحت      ــا وب ــها وتعزيزه ــات األساســية ومحايت ــع حقــوق اإلنســان واحلري ــانون جبمي رام الق
 اإلنساين الدويل وتشجيع احترامه؛

مبــا يــنص عليــه الدســتور اجلديــد مــن أن مــواطين أفغانســتان، رجــاال     )ب(”  
 ونساء، متساوون أمام القانون؛
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بتصــديق اإلدارة االنتقاليــة األفغانيــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع   )ج(”  
 ؛ ٢٠٠٣ مارس / آذار٥أشكال التمييز ضد املرأة يف 

بالعمليــات اجلاريــة إلصــالح قطــاع األمــن الــيت شــرعت فيهــا اإلدارة  )د(”  
االنتقاليــة األفغانيــة بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك تســريح املقــاتلني الســابقني 

 ونزع سالحهم وإعادة إدماجهم وتعيني كادر جديد من الشرطة النسائية؛
ىل جلنة وضع املرأة عن حالـة   بتقرير األمني العام املقدم إ يرحب أيضا  - ٢”  

 املرأة والفتاة يف أفغانستان؛
 : اإلدارة االنتقالية األفغانية واحلكومة املقبلة على القيام مبا يليثــحي - ٣”  
كفالة أن تدعم كـل التـدابري التشـريعية واإلداريـة وغريهـا متتـع املـرأة                   )أ(”  

ــاة الكامــل حبقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية، و   ــها تعمــيم  والفت ذلــك بوســائل من
 مراعاة القضايا اجلنسانية يف أنشطة مجيع وزارات اإلدارة االنتقالية األفغانية؛

ــة يف      )ب(”   ــة واملتســاوية والفعلي ــاة مــن املشــاركة الكامل ــرأة والفت متكــني امل
احلياة املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعيـة يف مجيـع أحنـاء البلـد وعلـى         

 ة املستويات؛كاف
محايـة حــق املـرأة والفتــاة يف حريـة التنقــل ويف حريـة التعــبري وتكــوين      )ج(”  

 اجلمعيات؛
التنفيــذ التــام التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   )د(”  

 وتوعية النسـاء والفتيـات      ٢٠٠٤مارس  /وإعداد التقرير األويل الواجب تقدميه يف آذار      
تعزيز إدراكهن هلا، مبا يف ذلك متتع املرأة والفتاة متتعـا تامـا جبميـع               وأسرهن حبقوقهن و  

 حقوق اإلنسان؛
ــة      )هـ(”   ــة تنفيــذ أحكــام الدســتور اجلديــد بالكامــل لضــمان متتــع كاف كفال

 النساء جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
كفالة إجـراء العمليـات االنتخابيـة ورصـدها عـن كثـب للتحقـق مـن                  )و(”  

رة املرأة على التسجيل واملشاركة التامـة، ودعـم التـدابري اخلاصـة الـيت تضـمن متثيـل                   قد
 املرأة يف مناصب احلكم احمللي والوطين وعلى صعيد املقاطعات؛
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كفالة توافر ما يكفي مـن مـوارد بشـرية وماليـة لـوزارة شـؤون املـرأة            )ز(”  
قضائية األفغانية الدائمـة لكـي      واللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان واملؤسسات ال      

 يتسىن هلا أداء والياهتا ومعاجلة القضايا اجلنسانية مبا يتمشى مع املعايري الدولية؛
مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل إعــادة إرســاء ســيادة القــانون، وفقــا         )ح(”  

للمعايري الدولية، بوسائل منها كفالة احتـرام وكـاالت إنفـاذ القـانون حلقـوق اإلنسـان                 
ريات األساسية وتعزيزها، مع التشديد بوجه خاص على جعل العدالـة يف متنـاول              واحل

 النساء؛
ــدريب      )ط(”   ــاين يف تـ ــور جنسـ ــج منظـ ــة إىل دمـ ــا الراميـ ــلة جهودهـ مواصـ

وأنشطة شرطتها، وجيشـها ومـدعيها العـامني وجهازهـا القضـائي، وتشـجيع توظيـف                
 النساء األفغانيات يف مجيع الرتب؛

ســني ممارســات مــوظفي إنفــاذ القــانون يف التعامــل مــع اســتعراض وحت )ي(”  
النساء ضحايا العنف، وال سيما النساء املتهمات بارتكاب جنايـات حبكـم التقاليـد أو               

زيل واجلنسـي ومـن     ـاملسجونات ألسـباب اجتماعيـة، وذلـك حلمايتـهن مـن العنـف املنـ              
 االجتار؛

ء عليـه، مبـا يف      زيادة الـوعي بضـرورة منـع العنـف ضـد املـرأة والقضـا               )ك(”  
زيل واجلنســي، هبــدف تغــيري املواقــف وأمنــاط الســلوك الــيت تســمح     ـذلــك العنــف املنــ 

حبدوث هذا العنف، وتعزيز اجلهـود الراميـة إىل منـع العنـف ضـد املـرأة والقضـاء عليـه                
 بواسطة تدابري تشريعية؛

ــانية يف وضــــع    )ل(”   كفالــــة تطبيــــق النــــهج املراعيــــة لالعتبــــارات اجلنســ
اإلجراءات وتنفيذها أثناء مجع البيانـات ألغـراض تعـداد السـكان وتسـجيل النـاخبني،                
من أجل حتقيق مشاركة اجلميع يف العمليـة االنتخابيـة ومشـاركة املـرأة بصـورة كاملـة         

 ؛٢٠٠٤يف االنتخابات الوطنية اليت ستجرى يف عام 
كفالة حق املـرأة والفتـاة يف التعلـيم علـى أسـاس املسـاواة، والتشـغيل                  )م(”  

الفعــال للمــدارس يف مجيــع أحنــاء البلــد، وقبــول النســاء والفتيــات يف مجيــع مســتويات   
ــن        ــن حــرمن م ــة مل ــداء، ودعــم االحتياجــات التعليمي ــيم، دون التعــرض إىل االعت التعل

 التعليم سابقا؛
ملتســاوي يف العمــل وتشــجيع إعــادة إدماجهــا يف  احتــرام حــق املــرأة ا )ن(”  

 سوق العمل يف مجيع القطاعات وعلى كافة مستويات اجملتمع األفغاين؛
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محايـــة حـــق املـــرأة والفتـــاة املتســـاوي يف األمـــن الشخصـــي وتقـــدمي    )س(”  
 املسؤولني عن ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات إىل العدالة؛

يح ونزع السالح، وتيسـري إعـادة إدمـاج النسـاء           مواصلة عملية التسر   )ع(”  
 والفتيات الاليت تأثرن باحلرب يف اجملتمع وسوق العمل؛

كفالة انتفاع النساء والفتيات، بناء على املساواة بني مجيـع املـواطنني              )ف(”  
ــأعلى مســتوى ممكــن مــن       ــع ب ــة حقهــن يف التمت األفغــان، بالتســهيالت الالزمــة حلماي

ــة والع  ــدويل اخلــاص     الصــحة البدني ــا اللتزامــات أفغانســتان مبوجــب العهــد ال ــة وفق قلي
 ؛باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ضـمان حــق املــرأة املتسـاوي يف ملكيــة األرض والعقــارات األخــرى،    )ص(”  
بوســائل منــها احلــق يف املــرياث، وإدخــال اإلصــالحات اإلداريــة وغريهــا مــن التــدابري    

فـــس احلقـــوق املمنوحـــة للرجـــل فيمـــا يتعلـــق باحلصـــول علـــى  الالزمـــة ملـــنح املـــرأة ن
ــة    ــبة واالنتفـــاع مـــن املـــوارد الطبيعيـ االئتمانـــات ورأس املـــال والتكنولوجيـــات املناسـ

 والسيطرة عليها، وكذلك يف الوصول إىل األسواق واحلصول على املعلومات؛
ــة ويف مجيـــ     )ق(”   ــة الوطنيـ ــرأة يف امليزانيـ ــات املـ ــر يف إدراج احتياجـ ع النظـ

 ميزانيات الوزارات املختصة؛
ضمان حسـن متثيـل املـرأة األفغانيـة يف مـؤمتر بـرلني الوشـيك وكفالـة                   )ر(”  

 إيالء االهتمام الكايف أثناءه للمسائل املتصلة حبقوق املرأة والفتاة؛
دعــم التــدابري الراميــة إىل كفالــة متتــع املــرأة والفتــاة حبقــوق اإلنســان     )ش(”  

تعا كامال، وحماسبة املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة حلقـوق          واحلريات األساسية مت  
ــا       ــة وفق ــاة إىل العدال ــة وتقــدمي اجلن اإلنســان يف املاضــي وضــمان إجــراء حتقيقــات وافي

 للمعايري الدولية من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب؛
 اجلهـــود املتواصـــلة الـــيت تبـــذهلا األمـــم املتحـــدة ووكاالهتـــا،  يشـــجع - ٤”  

، والراميــة )٢٠٠٠ (١٣٢٥ن واجملتمــع املــدين، هبــدي مــن قــرار جملــس األمــن واملــاحنو
 :إىل

تقدمي املساعدة املالية والتقنية، مبـا يف ذلـك دعـم وزارة شـؤون املـرأة                 )أ(”  
واللجنــة األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، لكفالــة متتــع املــرأة والفتــاة متتعــا كــامال     

 حبيث تتعزز قدرة املـرأة األفغانيـة علـى املشـاركة            حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،   
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ــة       ــاة املدني ــاء الســالم ويف احلي ــة يف العمــل علــى تســوية املنازعــات وبن ــة والفعلي الكامل
 والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية؛

تقدمي الدعم الكامل للسلطة االنتقالية األفغانيـة فيمـا يتعلـق مبشـاركة               )ب(”  
تمع، بوسائل، منـها تـوفري الـدعم للـوزارات سـعيا إىل تطـوير قـدرهتا علـى                   املرأة يف اجمل  

 تعميم مراعاة القضايا اجلنسانية يف براجمها؛
دعم بناء قـدرات املـرأة األفغانيـة لتمكينـها مـن املشـاركة الكاملـة يف                  )ج(”  

مجيع القطاعـات مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى ضـمان مشـاركتها ومتثيلـها يف مجيـع                      
لعمليــة االنتخابيــة املؤديــة لالنتخابــات الــيت ســتعقد يف فتــرة الحقــة مــن هــذا  جوانــب ا

 العام؛
توفري املساعدة التقنية وغريها من املساعدات ذات الصلة حـىت تتـأتى             )د(”  

 القدرة جلهاز القضاء على االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛
ات ـــــة واملنظمــــات الدوليــــ منظومــة األمــم املتحــدة، واملنظموـــــيدع - ٥”  

 :غري احلكومية، واجلهات املاحنة إىل القيام مبا يلي
ضمان اتباع هنج قائم على حقـوق اإلنسـان واعتمـاد سياسـة متسـقة                )أ(”  

وتوفري املوارد من أجل تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع الـربامج والعمليـات،                  
ة بـني املـرأة والرجـل، وضـمان انتفـاع املـرأة       على أساس مبـدأي عـدم التمييـز واملسـاوا      

 على قدم املساواة مع الرجل هبذه الربامج يف مجيع القطاعات؛
ضمان مشاركة املرأة األفغانية الكاملة والفعلية يف مجيع أطوار تقـدمي            )ب(”  

املساعدة اإلنسانية وعمليات اإلنعاش والتعمري والتنمية، مبا يف ذلك التخطـيط ووضـع              
 ، والتنفيذ، والرصد، والتقييم؛الربامج

ــان     )ج(”   ــوق اإلنسـ ــدان حقـ ــطة يف ميـ ــدين النشـ ــع املـ ــر اجملتمـ ــم عناصـ دعـ
 وتشجيع مشاركة املرأة فيها؛

كفالـــة توعيـــة مجيـــع موظفيهـــا الـــدوليني والـــوطنيني قبـــل مزاولتـــهم   )د(”  
ألعمــاهلم جبوانــب املســاواة بــني اجلنســني وكــذلك تلقينــهم قــدرا مناســبا مــن املعرفــة    
بتاريخ أفغانستان، وثقافتها وتقاليدها مع ضمان إملامهم التـام باملعـايري الدوليـة حلقـوق               

 اإلنسان واالهتداء هبا يف عملهم؛
إدراج العمل على حتسني احلالة الصحية للمرأة يف دائرة مجيع جهـود             )هـ(”  

 لفتـرة   التعمري، وال سيما عن طريق متكينها من احلصول على الرعاية الطبية املتخصصة           
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ما قبل الوالدة، وفـتح املزيـد مـن األبـواب أمامهـا لالنتفـاع بالرعايـة املتخصصـة لـدى                     
الــوالدة، وعــن طريـــق الــربامج التثقيفيـــة يف املســائل الصـــحية األساســية، واألنشـــطة      

 اإلعالمية على صعيد اجملتمع احمللي، وتوفري خدمات التوليد االستعجالية؛
تخذة من أجل توظيف املرأة، وإدراج منظـور        مواصلة دعم التدابري امل    )و(”  

جنســـاين يف مجيـــع الـــربامج االجتماعيـــة واإلمنائيـــة وبـــرامج الـــتعمري، مـــع مراعـــاة         
االحتياجات اخلاصة لألرامـل والعائـدات مـن النسـاء والفتيـات الالجئـات واملشـردات                

 فضال عن اللوايت يعشن يف املناطق الريفية؛
لى أن يكفل شغل املنصب اهلـام للمستشـار    بقوة األمني العام ع  ثـحي - ٦”  

األول للشؤون اجلنسانية يف بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان فـورا،                  
 مع املراعاة الواجبة للحاجة إىل استمرارية هذه املهمة؛

ــاة يف     يطلــب - ٧”   ــرأة والفت ــة امل ــام مواصــلة اســتعراض حال  إىل األمــني الع
قرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القـرار إىل جلنـة وضـع املـرأة يف                 أفغانستان وتقدمي ت  

 .“دورهتا التاسعة واألربعني
مـارس، كـان معروضـا أمـام اللجنـة      / آذار١١ويف اجللسة الرابعـة عشـرة، املعقــودة يف           - ٤٤

ـــح   ــرار منقـ ــروع قـ ــتونيا ) E/CN.6/2004/L.1/Rev.1(مشـ ـــه إسـ ـــدورا )١(قدمتــ ــا، أنـ ، )١(، أملانيـ
، )١(، بلجيكـــا)١(، الربتغـــال)١(، إيطاليـــا)١(، أيسلنــــدا)١(، أيرلنـــدا)١(، إســـبانيا)١(زبكســـتانأو

، مجهوريـة مقـدونيا   )١(، تركيـا، اجلمهوريـة التشـيكية   )١(، بولندا)١(، البوسنة واهلرسك )١(بلغاريا
ـــرك، ســلوفاكيا )١(اليوغوســالفية الســابقة  ـــي، صــر )١(، الســويد)١(، ســلوفينيا)١(، الدامن بيا ، شيل

، )١(، كنــــــدا، التفيـــــا)١(، قبـــــرص)١(، فنلنــــدا)١(، فرنســــا)١(، غواتيمــــاال)١(واجلبــــل األســــود
ــا)١(لكســمربغ ــدا الشــمالية،   )١(، مالطـــة)١(، ليتواني ــا العظمــى وأيرلن ، اململكــة املتحــدة لربيطاني

 .)١(، هولندا، اليابان، اليونان)١(، هنغاريا)١(النمسا
 مــن األرجنــتني، وتايلنــد، ومجهوريــة كوريــا، ورومانيــا، ويف اجللســة ذاهتــا انضــم كــل - ٤٥

 .ختنشتاين، والنـرويج، إىل مقدمـي مشروع القرار املنقـحيوالفلبني، وكرواتيا، ول
ـــارا     - ٤٦ ويف اجللســة ذاهتــا أيضـــا أُبلغـــت اللجنــة أن مشــروع القــرار املــنقح ال يتضمـــن آث

 .برناجمية
افقت اللجنة على مشـروع القـرار وأوصــت اجمللـس     ويف اجللسة الرابعة عشرة أيضا، و      - ٤٧

 ).انظر الفصل األول، اجلزء ألف، مشروع القرار األول(االقتصادي واالجتماعي باعتماده 
 .وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلـى ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيــان - ٤٨
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 حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها  

مــارس، عــرض املراقــب عــن قطــر، باســم الــدول   / آذار٩ املعقــودة يف ١٢ اجللســة يف - ٤٩
حالـة  ” والصـني، مشـروع قـرار عنوانـه          ٧٧األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعـة الــ           

وأجـرى تنقيحـا شـفويا للفقـرة        ) E/CN.6/2004/L.2 (“املرأة الفلسطينية وتقدمي املسـاعدة إليهـا      
وإذ يساوره القلق أيضا ألن إنشـاء إسـرائيل، السـلطة          ” اضته عن مجلة   من الديباجة، باستع   ١٧

، الســلطة حتديــد إســرائيلوإذ يســاوره القلــق أيضــا ألن  ” جبملــة “االقائمــة بــاالحتالل، ســور 
 .“، طريقا للجدار اجلاري إنشاؤهالقائمة باالحتالل

تنقيحـا شـفويا   مارس، أجرى املراقـب عـن قطـر    / آذار١١ املعقودة يف ١٤ويف اجللسة    – ٥٠
 : من املنطوق على النحو التايل٧للفقرة 

لتصــبح “ مبــا يشــمل تلــك الــواردة يف تقريــر األمــني العــام      ”ُنقحــت مجلــة   )أ( 
 ؛“هيشمل تلك الواردة يف تقرير مبا”

تقريرا عن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ هذا القـرار استنــادا إلــى           ”ُنقحت مجلة    )ب( 
تقريـرا عـن التقـدم      ”لتصبح  “ جنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا    املعلومات املقدمة من الل   

املعلومات املقدمـة مـن اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة        يتضمن  احملرز يف جمال تنفيذ هذا القرار       
 .“لغريب آسيا

ويف اجللسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار املـنقح ال ينطـوي علـى أي آثـار             – ٥١
 .برناجمية
ت اللجنـة مشـروع القـرار، بصـيغته املنقحـة شـفويا، بتصـويت        أقرويف اجللسة نفسها،    - ٥٢

وأوصـت  وامتنـاع عضـو واحـد عـن التصـويت            صوتا مقابل صوت واحـد       ٣٩مسجل بأغلبية   
الفصـل األول، الفـرع ألـف، مشـروع القـرار           انظـر   (اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي باعتمـاده       

 : كما يلي نتيجة التصويتأتتو). ثاينال
 :املؤيدون
االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،    

ــا، بـــنن،  ) اإلســـالمية- مجهوريـــة(إيـــران إندونيســـيا،  ــتان، الربازيـــل، بلجيكـ ، باكسـ
بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بوليفيــا، بــريو، تايلنــد، تركيــا، تــونس، اجلزائــر، مجهوريــة   

يا املتحدة، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، السودان،  شـيلي، الصـني،             ترتان
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ــالوي، اململكــة املتحــدة        ــا، م ــو، ماليزي ــا، الكونغ ــا، كوب ــتان، كرواتي ــا، قريغيزس غيني
 .نيجرييا، اهلند، هولندا، اليابانيرلندا الشمالية، ألربيطانيا العظمى و

 :املعارضون
 .الواليات املتحدة األمريكية 
 :املمتنعون
 .كندا 

وأدىل  ؛لتصـويت قبـل التصـويت     ل وأدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكيـة ببيـان تعلـيال          - ٥٣
 .لتصويت بعد التصويتل  تعليالاتببيانممثلو األرجنتني واالحتاد الروسي وكندا وبريو 

، أدىل  التصـويت  مشـروع القـرار، أدىل املراقـب عـن إسـرائيل ببيـان؛ وبعـد                 إقراروقبل   - ٥٤
 ٧٧ ـعضـاء يف جمموعـة الـ       األعضـاء يف األمـم املتحـدة األ         باسـم الـدول     ببيـان  قطـر املراقب عـن    

 .والصني
 . ببيانفلسطنياملراقب عن أيضا  مشروع القرار، أدىل إقراروبعد  - ٥٥

 تنشيـط وتعـزيز املعهـد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة  
مـارس، عـرض املراقـب عـن قطـر، باسـم الـدول              / آذار ١٠ة يف    املعقـود  ١٣يف اجللسة    – ٥٦

 والصـني، فضـال عـن املكسـيك،     ٧٧ األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضـاء يف جمموعـة الــ        
تنشيـط وتعـزيز املعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض               ”مشروع القرار املعنون    

 :ليالذي ينص على ما ي) E/CN.6/2004/L.3(“ باملرأة
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي”  
ـــر”   ـــط      إذ يشيـ ـــأن تنشي ــة ذات الصــلة بش ــة العام ــرارات اجلمعي ــع ق  إىل مجي

 وتعزيـز املعهد الدويل للبحث والتدريــب من أجل النهوض باملرأة،
، ٢٠٠٣يوليـــه / متــوز٢٤ املــؤرخ ٢٠٠٣/٥٧ إىل قــراره وإذ يشيـــر أيضــا”  

ظــام األساسـي للمعهــد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل          الذي قـرر فيـه تعديل الن    
 النهوض باملرأة،

 بإنشـاء جملس تنفيذي مكـون مـن عشــر دول أعضـاء بوصفــه           وإذ يرحــب ”  
 هيئـة إدارة جديدة للمعهـد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة،
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ـــا ”   ـــط علم ــدير   وإذ حيي ـــا م ــيت وضعه ـــة ال ــدويل   باألنشــطة املتنوع ـــد ال  املعه
جمـد  للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة واليت هتـدف إىل تنفيــذ برنـامج عمــل                

 بأنشطة مفيدة جلمـع األمـوال،والقيام 
ـــرر - ١”   ـــة إىل      يقـ ــة الرامي ــود الراهن ــل للجه ـــه الكام ــدمي دعم  مواصــلة تق

 تنشيط املعهـد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة؛
 بتعيني األمني العـام ملـدير املعهــد الـدويل للبحـث والتـدريب              يرحــب - ٢”  

 من أجل النهوض باملرأة؛
 األمهية احليويـة للتربعـات املاليـة اليت تقـدمها الـدول األعضـاء            يؤكــد - ٣”  

إىل صـندوق األمــم املتحــدة االســتئماين للمعهـــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل  
 بغيــة متكينـه من االضطالع بواليتــه؛النهوض باملرأة 

سـيما   التبـرع للصـندوق االستئمانــي، ال    الدول األعضـاء على     حيــث - ٤”  
 أثناء هذه الفترة االنتقاليـة احلرجــة؛

مواصلـة بكاملها  منظومة األمم املتحدة    إىل   إىل األمني العام و    يطلــب - ٥”  
ى تنشيـط املعهــد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن            اجلهود احلالية الرامية إلـ   وتعزيز  دعم  

تعزيـز  عمليـة   دماجـه الكامـل والفعــال يف       انأجل النهوض باملرأة وال سيما طـوال فترة        
 ؛ا التعميمذمراعاة تعميـم املنظـور اجلنساين يف منظومة األمم املتحدة والدعوة هل

ـــرر - ٦”   ـــط امل   يقـ ــدم احملـــرز يف تنشي ــدويل   مواصــلة النظــر يف التق ـــد ال عه
 .“٢٠٠٤للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة خالل دورتـه املوضوعيـة لعام 

مارس، كان معروضا على اللجنة نص مشـروع    / آذار ١١ املعقودة يف    ١٤ويف اجللسة    - ٥٧
 باسم الـدول األعضـاء األعضـاء يف جمموعـة            قطر قدمته) E/CN.6/2004/L.3/Rev.1(قرار منقح   

 . وباسم املكسيك والصني،٧٧ الـ
اللجنة بأن مشروع القرار املـنقح ال ينطـوي علـى أي آثـار        بلغت  ويف اجللسة نفسها، أُ    - ٥٨

 .برناجمية
، جـيم الفصـل األول، الفـرع      انظـر   (ت اللجنة مشـروع القـرار       أقرويف اجللسة نفسها،     - ٥٩

 ).٤٨/١ مشروع القرار
املراقـب  ل اجلمهوريـة الدومينيكيـة و     ببيان كل من ممثـ     مشروع القرار، أدىل     إقراروبعد   - ٦٠
 ). والصني٧٧ عضاء يف جمموعة الـدول األعضاء يف األمم املتحدة األباسم ال(قطر عن 
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 )اإليدز(املناعة املكتسب  متالزمــة نقص/املرأة والطفلة وفريوس نقـــص املناعة البشرية  
، )١( باسـم بـنن    )١(نغـوال  املراقب عن أ   عرضمارس،  / آذار ٩ املعقودة يف    ١٢يف اجللسة    - ٦١

ــور    ــريو،  تيم ــا فاســو، ب ــة    )١(ليشــيت - بوتســوانا، بوركين ــا املتحــدة، مجهوري ــة ترتاني ، مجهوري
 ،)١(ال، الســـنغ)١(، زمبـــابوي)١(، زامبيـــا)١(، جنـــوب أفريقيـــا، روانـــدا)١(الكونغـــو الدميقراطيـــة

، ليسـوتو،  )١(نيـا  كـوت ديفـوار، الكونغـو، كي   ،)١(، الكـامريون  )١(، غانـا  )١(، غـابون  )١(الصومال
ــق )١(مــايل ــا)١(، مــالوي، موزامبي ــه   )١(، ناميبي ــرار عنوان ــا، مشــروع ق ــة  ”، نيجريي ــرأة والطفل امل

ــرية   ــة البشـــ ـــص املناعـــ ــريوس نقـــــ ـــة نقـــــص /وفـــ ــة املكتســـــب   متالزمــــ ــدز(املناعـــ  “)اإليـــ
)E/CN.6/2004/L.4( .     ــرأس األخضــر وشــيلي يف تقــدمي ــر وال ــا تايلنــد واجلزائ وشــاركت الحق

 : الذي نص على ما يليرارمشروع الق
 ،إن جلنة وضع املرأة”  
 إىل املرامي واألهداف املبينة يف إعالن االلتزام بشأن فـريوس نقـص             إذ تشري ”  

اإليــدز الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية السادســة /املناعــة البشــرية
 ،٢٠٠١والعشرين، يف عام 

 املتحــدة بشــأن األلفيــة ومــا تضــمنه مــن   إىل إعــالن األمــموإذ تشــري أيضــا”  
، ٢٠١٥أهداف إمنائية، وال سيما اهلدف املتعلق بوقف الـدول األعضـاء، حبلـول عـام                

 اإليدز والبدء يف عكس اجتاهه،/النتشار فريوس نقص املناعة البشرية
ــا وإذ تشـــري كـــذلك”   ــارس / آذار١٠ املـــؤرخ ٤٧/١ إىل قرارهـ ، ٢٠٠٣مـ

متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب       /فريوس نقص املناعة البشرية   املرأة والطفلة و  ”املعنون  
 ،“)اإليدز(
 إىل االستنتاجات املتفـق عليهـا الـيت اعتمـدهتا يف دورهتـا السادسـة           وإذ تشري ”  

ــة  متالزمــة نقــص /املــرأة والطفلــة وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية  ”واألربعــني، املعنون
 ،“)اإليدز(املناعة املكتسب 

ــة    وإذ تشــري أيضــا ”   ــواردين يف الوثيقــة اخلتامي  إىل اإلعــالن وخطــة العمــل ال
 “عـامل صـاحل لألطفـال   ”للدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنيـة بالطفـل، واملعنونـة          

 وإذ تسلم بأن تنفيذمها ميثل إسهاما رئيسيا يف محاية حقوق الطفل وتعزيز رفاهه،
 كـــــانون ٢٣ املـــــؤرخ ٥٨/٢٣٦ بقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة وإذ ترحـــــب”  

: متابعة نتائج الدورة االستثنائية السادسـة والعشـرين       ”، املعنون   ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
ــذ إعــالن االلتــزام بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية       متالزمــة نقــص املناعــة   /تنفي

 ،“)اإليدز(املكتسب 

04-33525 61 
 



 

E/2004/27
E/CN.6/2004/14

 أن غالبية اإلصابات اجلديدة بعدوى فريوس نقص        وإذ تالحظ بقلق شديد   ”  
ية حتدث بني الشباب وأن النسـاء والفتيـات يتـأثرن هبـذه الوبـاء تـأثرا غـري                   املناعة البشر 

 ،متناسب
 أن عـدم تـوافر املسـاواة يف الوضـع القـانوين واالجتمـاعي              وإذ تالحظ أيضا  ”  

 للنساء يزيد من تعرضهن لإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية،
راعات املســـلحة  أن الســـكان الـــذين ُتزعـــزع اســـتقرارهم الصـــ وإذ تـــدرك”  

وحاالت الطوارئ اإلنسـانية والكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك الالجئـون واملشـردون                 
داخليــا، وخباصــة النســاء واألطفــال، يواجهــون بدرجــة أكــرب خطــر التعــرض لإلصــابة   

 بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية،
دز اإليــ/ ألن وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البشــرية وإذ يســاورها بــالغ القلــق”  

ؤثر تــأثريا غــري يــثــل، مــن خــالل حجمــه وأثــره املــدمر، طارئــة عامليــة وأنــه   ميالعامليــة، 
متناسب يف النساء والفتيات، وإذ تؤكد أن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، فضـال عـن         
العوامل االجتماعية، والثقافية، والبيولوجية، واالقتصادية ميكن أن تزيـد مـن تعرضـهن             

 اإليدز،/عة البشريةلإلصابة بفريوس نقص املنا
 أن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتـاة ميـثالن عنصـرين              تؤكد - ١”  

اإليـدز، وتشـدد   /أساسيني يف احلد من تعرضهما لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية        
 على أن النهوض باملرأة والفتاة ميثل عامال رئيسيا لعكس اجتاه الوباء؛

ــد  - ٢”   ــدعم مــن األطــراف    ضــرتؤكــد مــن جدي ــام احلكومــات، ب ورة قي
الفاعلة املعنية، مبواصلة تنفيذ التزاماهتا بشأن مكافحة اإليدز وعـدوى فريوسـه الـواردة             

اإليـدز، وأن تعكـس علـى حنـو      /يف إعالن االلتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية            
نس، وذلـك   فعال يف سياساهتا واسـتراتيجياهتا الوطنيـة ُبعـد الوبـاء مـن حيـث نـوع اجلـ                  

 متشيا مع أهداف اإلعالن احملدد زمنيا؛
 احلكومــات علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتعزيــز اســتقالل  حتــث - ٣”  

املرأة االقتصادي، ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت هلـا، ليتسـىن             
 هلا محاية نفسها من عدوى فريوس نقص املناعة البشرية؛

 احلكومــات علــى تعزيــز املبــادرات الــيت مــن شــأهنا زيــادة أيضــاحتــث  - ٤”  
قدرات املرأة والفتاة املراهقة على محايـة نفسـيهما مـن خطـر اإلصـابة بعـدوى فـريوس                   
نقص املناعة البشرية، وال سيما من خالل توفري الرعاية الصحية واخلـدمات الصـحية،              

لتثقيف الذي يعزز املسـاواة بـني       مبا فيها رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، ومن خالل ا        
 اجلنسني يف إطار يراعي الثقافة والفوارق بني اجلنسني؛
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 إىل احلكومـات تكثيـف جهودهــا للتصـدي للقوالـب النمطيــة     تطلـب  - ٥”  
القائمة على نوع اجلنس، والوصم االجتماعي، واملواقف، وضروب عدم املساواة بـني        

ــة    اجلنســني، يف ــريوس نقــص املناع ــق بف ــا يتعل ــدز، وتشــجيع مشــاركة   / البشــريةم اإلي
 مشاركة فعالة يف هذا الصدد؛فتيان الرجال وال

 استمرار التعاون والتآزر بـني برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك              تشجع - ٦”  
ــى    /نقــص املناعــة البشــرية فــريوس املعــين ب ــدز وســائر وكــاالت األمــم املتحــدة عل اإلي

 اإليدز وسائر الربامج اإلنسانية؛/وسفريالالتصدي للعالقات املتنامية بني برامج 
 باملسامهات املالية املقدمة حىت اآلن يف سبيل إنشاء الصـندوق           رحبت - ٧”  

اإليدز، والسل، واملالريـا، وحتـث كـذلك علـى تقـدمي املزيـد              /فريوسالالعاملي ملكافحة   
مــن املســامهات لإلبقــاء علــى الصــندوق، وتطلــب إىل مجيــع البلــدان تشــجيع القطــاع    

 ص على املسامهة يف الصندوق؛اخلا
 بـالتزام منظمـة الصـحة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة               ترحب أيضا  - ٨”  

اإليـدز بالعمـل مـع اجملتمـع الـدويل لـدعم            /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشـرية      
الرجعيـة  فريوسـات   للالبلدان النامية يف بلوغ اهلدف املتمثـل يف تـوفري العقـاقري املضـادة               

 لثالثـــة ماليـــني شـــخص مصـــابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة  ٢٠٠٥حبلـــول هنايـــة عـــام 
 ٢٩ املـــؤرخ ٢٠٠٣/٢٩اإليـــدز، وتشـــري إىل قـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـان  /البشـــرية
فرص احلصـول علـى األدويـة يف سـياق أوبئـة مـن قبيـل                ” املعنون   ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

 ؛“اإليدز، والسل واملالريا/فريوس نقص املناعة البشرية
 العمــل الــذي تقــوم بــه منظومــة األمــم املتحــدة يف تقــدمي        تشــجع  - ٩”  

داخل ُبعد وباء اإليـدز مـن حيـث نـوع اجلـنس، والتوعيـة بالتـ               موسعة بشأن   معلومات  
لعالقــة بــني عــدم املســاواة بــني اجلنســني واإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة   الشــديد يف ا

 اإليدز؛/البشرية
وقايـة مـن انتقـال عـدوى فـريوس نقـص        سرعة توسيع بـرامج ال    تؤكد - ١٠”  

املناعــة البشــرية مــن األم إىل الطفــل، وضــمان أن تكــون مســتويات االمتصــاص كافيــة 
لتحقيق األثر املنشود يف الصحة العمومية، وتشجيع الرجـال علـى مشـاركة النسـاء يف                

 الربامج اهلادفة إىل الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛
املــادة  أمهيــة حصــول الرجــال والنســاء علــى املعلومــات وأكيــدتعيــد ت - ١١”  

 ، مبــا يف ذلــك التثقيــف مــن خــالل األقــران، وتثقيــف الشــباب خاصــة بشــأن   الثقافيــة
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية، واخلــدمات الالزمــة لتنميــة املهــارات احلياتيــة الالزمــة    
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كاملـة مـع الشـباب،      ة، مبشـاركة    لتقليل تعرضهم لعدوى فريوس نقـص املناعـة البشـري         
 ، واألسر، واملثقفني الصحيني، ومقدمي الرعاية الصحية؛والدينوال

ــة    تــدعو - ١٢”    إىل تعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا مجيــع األطــراف الفاعلــة املعني
لتضمني املنظور اجلنسـاين يف إعـداد بـرامج وسياسـات مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة                   

املعنـيني بتنفيـذ تلـك الـربامج، مبـا يف ذلـك عـن               اإليـدز، ويف تـدريب العـاملني        /البشرية
ــال وا   ــى دور الرجـ ــز علـ ــق التركيـ ــة    لفتطريـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــدي لفـ ــان يف التصـ يـ

 اإليدز؛/البشرية
 احلكومــات علــى مواصــلة تشــجيع مشــاركة املصــابني بفــريوس حتــث - ١٣”  

وإسـهامهم   املـدين    جملتمـع ااإليدز والشباب واألطراف الفاعلـة يف       /نقص املناعة البشرية  
مجيــع مــن اإليــدز /إســهاما كــبريا يف التصــدي ملشــكلة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   

 جوانبها؛
تــدابري لضــمان تــوافر املــوارد    ال إىل مجيــع احلكومــات اختــاذ   تطلــب - ١٤”  

 مـع إعـالن     شـياً اسيما من البلدان املاحنة، وأيضا من امليزانيات الوطنيـة، مت          الالزمة، وال 
 اإليدز؛/وس نقص املناعة البشريةااللتزام بشأن فري

 األمني العام إىل أن يأخذ يف كامـل احلسـبان املنظـور اجلنسـاين               تدعو - ١٥”  
يف تقريره الشامل والتحليلي بشأن التقدم احملـرز يف تنفيـذ االلتزامـات املبينـة يف إعـالن                  

ددة لسـنة  اإليدز، وال سـيما االلتزامـات احملـ   /االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية 
، بغية حتديد املشكالت والعقبات، وتقدمي توصـيات بشـأن اإلجـراءات الـالزم      ٢٠٠٥

 .“٥٨/٢٣٦اختاذها إلحراز مزيد من التقدم وفقا ملا طلبته اجلمعية العامة يف القرار 
مارس، كان معروضا على اللجنة نص مشـروع    / آذار ١٢ املعقودة يف    ١٦ويف اجللسة    - ٦٢

يرلنـدا،  أاألرجنتني، إسـبانيا، أملانيـا،      أنغوال باسم   قدمته  ) E/CN.6/2004/L.4/Rev.1(قرار منقح   
إيطاليــا، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بــنن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بــريو، تايلنــد، تــونس،   

 الدميقراطيـة، جنـوب   الكونغـو  ، اجلزائر، مجهورية ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة       )١(ليشيت - تيمور
وي، السنغال، سـوازيلند، السـويد،    ، زامبيا، زمباب)١(امنرك، الرأس األخضر، روانداأفريقيا، الد 

، غيانـا، غينيـا، فرنسـا، فنلنـدا، الكـامريون، كنـدا، كوبـا،            )١(، غابون، غانـا   )١(شيلي، الصومال 
  ، النمســا)١( ، ناميبيــا)١(الوي، موزامبيــق ، مــ)١(كــوت ديفــوار، الكونغــو، كينيــا، ليســوتو    

 .اليونانو
 ).اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيباسم ( أدىل ممثل أنغوال ببيان ويف اجللسة نفسها – ٦٣
ــا،  أيضــا شــارك يف رعايــة مشــروع القــرار املــنقح كــل مــن    ويف اجللســة نفســها - ٦٤ إثيوبي

يســـلندا، بولنـــدا، بوليفيـــا، اجلمهوريـــة التشـــيكية، مجهوريـــة كوريـــا، أأذربيجـــان، إكـــوادور، 
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ــا  ســلوفاكيا، سويســر  ــا، لكســمربغ، ليختنشــتاين،   -ا، الصــني، غيني ــال، كرواتي  بيســاو، فرتوي
يرلنــدا الشــمالية،  أمالطــة، مــايل، املغــرب، املكســيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و       

 .اليابانو يا، نيكاراغوا، هنغاريا، هولنداالنرويج، نيجري
يف امليزانيـــة ى أي آثـــار اللجنـــة بـــأن مشـــروع القـــرار املـــنقح ال ينطـــوي علـــبلغـــت وأُ - ٦٥
 .ربناجميةال

الفصـل األول، الفـرع     انظـر   (املـنقح   ت اللجنة مشـروع القـرار       أقرويف اجللسة نفسها،     - ٦٦
 ).٤٨/٢ ، مشروع القرارجيم
 .ببيانممثل اهلند  مشروع القرار، أدىل إقراروبعد  - ٦٧

سلحة، مبن فيهم   إطالق سراح النساء واألطفال الذين يؤخذون رهائن يف الصراعات امل           
 ما بعد مـَــن ُيسجنون يف

 أرمينيـا،  باسـم    ذربيجـان مـارس، قـام املراقـب عـن أ        / آذار ٩ املعقودة يف    ١٢يف اجللسة    - ٦٨
بــنن، ، )١(، باكســتان، بــنغالديش)اإلســالمية –مجهوريــة (إيــران ، )١( أوكرانيــا،)١(أوزبكســتان

 ماليزيـا، و ،)١(، كازاخسـتان  )١( قطـر  ، تركيـا،  )١(، بيالروس )١(بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك   
ــه   ــرار عنوان ــذين يؤخــذون رهــائن يف    ”بعــرض مشــروع ق إطــالق ســراح النســاء واألطفــال ال

ـــن ُيســجنون يف   وشــارك ). E/CN.6/2004/L.5 (“مــا بعــد الصــراعات املســلحة، مبــن فــيهم مـَـ
 ،)١(جورجيـا  و ،)١( ومجهوريـة مولـدوفا    ، واجلزائـر  ،بريوالحقا يف تقدمي مشروع القرار كل من        

 واململكـة العربيـة     ،)١(ومصـر ،  )١(، والكويـت  )١( وقريغيزستان ،)١( والفلبني ،وغينيا،  )١(والسنغال
 . ونيجرييا،)١(السعودية

مــارس، أجــرى املراقـب عــن أذربيجــان تنقيحــا  / آذار١١ املعقــودة يف ١٤ويف اجللسـة   – ٦٩
 ومســؤولة ات موضــوعيةمعلومــتقــدمي ”أُدرجــت مجلــة :  علــى النحــو التــايل٧شــفويا للفقــرة 

ها التحقـق منـها لتسـهيل اإلفـراج عنـ          لمنظمات الدولية ذات الصلة   لميكن  وحمايدة عن الرهائن    
 .“تؤكد أمهية”بعد عباريت “ هذه املنظمات هبذا الصدد ىل مساعدةوتدعو إ

ويف اجللســة نفســها، أُبلغــت اللجنــة بــأن مشــروع القــرار ال ينطــوي علــى أي آثــار يف   - ٧٠
 . الربناجميةامليزانية
 ٤١ بتصـويت بأغلبيـة   الفقـرة الرابعـة مـن الديباجـة         ت اللجنـة    أقـر ويف اجللسة نفسـها،      - ٧١

 :)٢(نتيجة التصويت كما يليجاءت  و.صوتا مقابل صوت واحد
 :املؤيدون

__________ 
 .لفقرة الرابعة من الديباجةممثل ماليزيا الحقا إىل أن وفده، لو كان حاضرا، لصوت مؤيدا ا أشار )٢( 
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االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،    
 إيـران اإلسـالمية، باكسـتان، الربازيـل، بلجيكـا، بـنن، بوتسـوانا،               إندونيسيا، مجهورية 

  اجلمهوريـة الدومينيكيـة،  بوركينا فاسو، بوليفيا، بريو، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائـر،      
مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، الــدامنرك، الســودان،  شــيلي، الصــني، غواتيمــاال،   

لكونغـــو، مـــالوي، اململكـــة املتحـــدة غينيـــا، قريغيزســـتان، كرواتيـــا، كنـــدا، كوبـــا، ا
 .كاراغوا، اهلند، هولندا، اليابانيرلندا الشمالية، نيجرييا، نيألربيطانيا العظمى و

 :املعارضون
 .الواليات املتحدة األمريكية 

 .لتصويت قبل التصويتل وأدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان تعليال - ٧٢
 . ببيانممثل أذربيجان، أدىل عة من الديباجةالفقرة الراب إقراروبعد  - ٧٣
انظـر الفصـل    (ويف اجللسة نفسها، أقرت اللجنة مشروع القرار بصيغته املعدلـة شـفويا              – ٧٤

 ).٤٨/٣األول الفرع جيم، مشروع القرار 
 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة  

ممثـــل اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا مـــارس، قـــام / آذار١٠عقـــودة يف  امل١٣يف اجللســـة  - ٧٥
ــمالية أالعظمـــى و ــدا الشـ ــبانيا باســـميرلنـ ــان، إسـ ــتراليا، )١(أذربيجـ ــيا، ، )١(أسـ ــا، إندونيسـ أملانيـ

، )١(، بــنغالديش)١(، بلجيكــا، بلغاريــا)١(، الربازيــل، الربتغــال)١(، إيطاليــا)١(، آيســلندا)١(يرلنــداأ
اجلمهوريـــة ، )١(ليشـــيت - ، بـــريو، تايلنـــد، تـــونس،  تيمـــور )١(لنـــدابـــنن، بوركينـــا فاســـو، بو

ــة    )١(التشــيكية ــا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، مجهوري ، مجهوريــة ترتاني
، )١(، الســــويد)١(، الســــنغال)١(، ســــلوفينيا)١(، الــــدامنرك، ســــلوفاكيا)١( الدميقراطيــــةالكونغــــو
، )١(، كرواتيــا، كنــدا، التفيــا  )١( فنلنــدا،)١(اال، فرنســا،  شــيلي، الصــني، غواتيمــ  )١(سويســرا

 اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا )١(، املكســـيك)١(، مـــايل)١( مالطـــة،)١(، ليختنشـــتاين)١(لكســـمربغ
، )١(، هنغاريـا  د، اهلنـ  )١(نيجرييـا، نيوزيلنـدا   ،  )١(النمسـا  ،)١(العظمى وآيرلنـدا الشـمالية، النـرويج      

 ،وأنغـوال  ،، وكـذلك باسـم أنـدورا      )١(اليونـان و يكيـة، اليابـان،   يـات املتحـدة األمر    هولندا، الوال 
اليزيـا، بعـرض مشـروع قـرار         وم ، وفييـت نـام    ، وغينيا ، وسان مارينو  ،وجنوب أفريقيا  ،وتركيا
 “ املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع سياسـات وبـرامج منظومـة األمـم املتحـدة                  مراعـاة  تعميم”عنوانه  

)E/CN.6/2004/L.6 ( ــه شــفويا حبــذف ا ــرة وعّدل ــى    ٣لفق ــنص عل ــيت كانــت ت  مــن املنطــوق ال
 :يلي ما
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بتقيـــيم الثغـــرات الـــيت مـــا زالـــت تشـــوب أطـــر حتـــيط علمـــا مـــع التقـــدير ”  
السياســات واالســتراتيجيات املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني وتعمــيم مراعــاة املنظــور   

ة كيانـات األمـم املتحـدة؛ ودور اآلليـات املؤسسـي     اجلنساين يف مجيع سياسات وبـرامج   
 ؛“تقرير األمني العاميف مل القائمة وفعاليتها، على النحو اجمل

 .مارس أدىل املراقب عن بنغالديش ببيان/ آذار١٢ املعقودة يف ١٦ويف اجللسة  - ٧٦
ــن        – ٧٧ ــنقح كــل م ــرار امل ــة مشــروع الق ــتني، ويف اجللســة نفســها، شــارك يف رعاي األرجن

كرانيــا، بوتســوانا، بوليفيــا، بــيالروس، تركيــا، األردن، أرمينيــا، إكــوادور، أنــدورا، أنغــوال، أو
جامايكــا، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا، ســان مــارينو،  
ــام، قــربص، قطــر، قريغيزســتان،        ــال، فييــت ن ــا، فرتوي ــل األســود، غيني ســورينام، صــربيا واجلب

 .ناميبياغو، ماليزيا، مصر، املغرب، مالوي والكون
ويف اجللســة نفســها، أُبلغــت اللجنــة بــأن مشــروع القــرار ال ينطــوي علــى أي آثــار يف   - ٧٨

 .امليزانية الربناجمية
انظــر الفصــل األول، الفــرع (مث أقــرت اللجنــة مشــروع القــرار بصــيغته املعدلــة شــفويا  – ٧٩

 ).٤٨/٤جيم، مشروع القرار 
 ).جمموعة الدول األفريقيةباسم (وقبل إقرار مشروع القرار، أدىل ببيان ممثل تونس  – ٨٠

 األعمال التحضرييـة للدورة التاسعة واألربعني للجنة  
ــة  - ٨١ ــودة يف ١٦يف اجللسـ ــارس/ آذار١٢ املعقـ ــى اللج ٢٠٠٤ مـ ــا علـ ــان معروضـ ــة  كـ نـ

 قدمـه مكتـب     “األعمـال التحضرييــة للـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة           ”مشروع قرار عنوانـه     
 .مسية على أساس املشاورات الراللجنة
ويف اجللســة نفســها، أُبلغــت اللجنــة بــأن مشــروع القــرار ال ينطــوي علــى أي آثــار يف   – ٨٢

 .امليزانية الربناجمية
)) بـريو ( روسـا أريـاس      -كـارمن   (ويف اجللسة نفسها أيضا، قامت نائبة رئيسة اللجنة          - ٨٣

ضـع املـرأة، يف   حتيـل إليهـا جلنـة و   ” من املنطوق شفويا باالستعاضـة عـن مجلـة       ٣بتعديل الفقرة   
حتيــل إليهــا جلنــة وضــع املــرأة مناقشــتها ” جبملــة “دورهتــا التاســعة واألربعــني، مناقشــتها العامــة

 .“ دورهتا التاسعة واألربعنيخاللالعامة 
انظـر الفصـل    (ويف اجللسة نفسها، أقرت اللجنة مشروع القرار بصيغته املعدلـة شـفويا              - ٨٤

 .)٤٨/٥األول، الفرع جيم، مشروع القرار 
 .ممثل ماليزيا ببيان وقبل إقرار مشروع القرار أدىل - ٨٥
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 أساليـب عمـل جلنـة وضـع املـرأة  
قـرر  منـة مشـروع     مارس كان معروضا علـى اللج     / آذار ١٢ املعقودة يف    ١٦يف اجللسة    - ٨٦

 ).E/CN.6/2004/L.13انظر  ( قدمه مكتب اللجنة“أساليـب عمـل جلنـة وضـع املـرأة”عنوانه 
 اجللســة نفســها، أُبلغــت اللجنــة بــأن مشــروع املقــرر ال ينطــوي علــى أي آثــار يف  ويف - ٨٧

 .امليزانية الربناجمية
انظــر الفصــل األول، الفــرع (ويف اجللســة نفســها أيضــا أقــرت اللجنــة مشــروع املقــرر  - ٨٨

 ).٤٨/١٠١جيم، مشروع املقرر 
رجال والفتيان يف حتقيـق     دور ال بشأن  ا  املتفق عليه جلنة وضع املرأة    تاجات  ـمشروع استن   

 املساواة بني اجلنسني
مارس قدمت نائبة رئيسة اللجنة السيدة بيـاتريس        / آذار ١٢ املعقودة يف    ١٦يف اجللسة    - ٨٩

 مــن جــدول ‘١’) ج (٣تقريــرا عــن نتــائج املشــاورات الــيت أجريــت بشــأن البنــد ) كنــدا(مييــه 
ا البند الفرعي الواردة يف ورقـة       األعمال وعرضت مشروع االستنتاجات املتفق عليها بشأن هذ       

 .غري رمسية
ويف اجللسة نفسها أقرت اللجنة مشروع االستنتاجات املتفق عليها الـذي قدمتـه نائبـة                – ٩٠

انظــر الفصــل (الرئيســة الســيدة ماييــه وطلبــت مــن اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي اعتمادهــا   
 ).األول، الفرع ألف، مشروع القرار الثالث

باسـم  (يرلنـدا   أمشروع االستنتاجات املتفق عليها، أدىل ببيان املراقـب عـن            اروبعد إقر  - ٩١
 ).الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف االحتاد األورويب

 ويف بنـاء  هاوحلـ هتا مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف منع الصراعات وإدار   
 السالم بعد انتهاء الصراع

مارس قدمت نائبة رئيسة اللجنة السـيدة تيباتسـو         / آذار ١٢ املعقودة يف    ١٦يف اجللسة    - ٩٢
 مــن ‘٢’ )ج( ٣تقريــرا عــن نتــائج املشــاورات الــيت أجريــت بشــأن البنــد ) بوتســوانا(باليســينغ 

جدول األعمال وعرضت مشروع االستنتاجات املتفق عليها بشأن هـذا البنـد الفرعـي الـواردة       
 .يف ورقة غري رمسية

لسة نفسها أقرت اللجنة مشروع االستنتاجات املتفق عليها الـذي قدمتـه نائبـة              ويف اجل  - ٩٣
انظــر (الرئيســة الســيدة باليســينغ وطلبــت مــن قبــل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي اعتمــاده     

 ).الفصل األول، الفرع ألف، مشروع القرار الرابع
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ثـل األرجنـتني واملراقـب      االستنتاجات املتفـق عليهـا، أدىل ببيـان كـل مـن مم             وبعد إقرار  - ٩٤
 ).باسم االحتاد األورويب(يرلندا أو)  والصني٧٧ باسم جمموعة الـ(عن قطر 

  من جدول األعمال٣الوثائق اليت نظرت فيها جلنة وضع املرأة يف إطار البند   
 بالوثـائق   جلنـة وضـع املـرأة علمـا       مارس، أحاطت   / آذار ١٢ املعقودة يف    ١٦يف اجللسة    - ٩٥

 : من جدول األعمال٣درجة يف إطار البند التالية امل
تقرير األمـني العـام عـن اسـتعراض أسـاليب عمـل جلنـة وضـع املـرأة يف سـياق                       )أ( 

التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                   
 ؛)E/CN.6/2004/72(األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي 

 إطالق سراح النساء واألطفال الـذين يؤخـذون رهـائن      تقرير األمني العام عن    )ب( 
 ؛)Corr.1  وE/CN.6/2004/6 (ما بعد يف الصراعات املسلحة، مبن فيهم مـَــن ُيسجنون يف

تقرير األمني العام عن خطة العمل املشتركة لشعبة النـهوض بـاملرأة ومفوضـية      )ج( 
 ؛)E/CN.6/2004/65-E/CN.6/2004/7 (وق اإلنساناألمم املتحدة حلق

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                )د( 
 ؛)Corr.1  وE/CN.6/2004/8-E/CN.4/2004/117 (عن القضاء على العنف ضد املرأة

دور الرجـال  : جنـة تقرير األمني العام عن املسألة املواضيعية املعروضـة علـى الل        )هـ( 
 ؛)E/CN.6/2004/9(والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني 

مشـاركة املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل يف منـع           تقرير األمني العام عـن       )و( 
ــراع        ــهاء الصـ ــد انتـ ــالم بعـ ــاء السـ ــراعات ويف بنـ ــل الصـ ــراعات وحـ ــراعات وإدارة الصـ  الصـ

)E/CN.6/2004/10(؛ 
انظـــر الفصـــل األول، الفـــرع جـــيم، مشـــروع املقـــرر (ع املقـــرر وبعـــد إقـــرار مشـــرو – ٩٦
ــة       )٤٨/١٠٢ ــي الســودان وباكســتان واملراقــب عــن اململكــة العربي ــن ممثل ــان كــل م ، أدىل ببي

 .السعودية
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 الفصل الثالث

 الرسائل املتعلقة بوضع املرأة  
يـة عشـرة    مـن جـدول األعمـال يف جلسـتيها العاشـرة واحلاد       ٤نظرت اللجنـة يف البنـد        - ١
والسادسـة عشـرة   ) املغلقـة (واجللسات الثانية عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة   ) املغلقتني(

وكـــان معروضـــا عليهـــا مـــذكرة مـــن . ٢٠٠٤مـــارس / آذار١٢ و ١١ و ٩  و٥املعقــودة يف  
هبـــــا القائمـــــة الســـــرية مـــــن الرســـــائل املتعلقـــــة بوضـــــع املـــــرأة         األمـــــني العـــــام حييـــــل  

)E/CN.6/2004/SW/COMMUNICATIONS/LIST No. 38 (   وتقرير األمني العام عـن األعمـال
 E/CN.6/2004/11(اليت سيقوم هبا مستقبال الفريق العامل املعـين بالرسـائل املتعلقـة بوضـع املـرأة       

 ).Add.2 و Add.1و 
 مــن جــدول األعمــال أنشــأت اللجنــة فريقــا عــامال معنيــا بالرســائل  ٤ويف إطــار البنــد  - ٢

وقـد مت تعـيني     . ١٩٨٣/٢٧أة عمـال بقـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي            املتعلقة بوضع املر  
 :األعضاء اخلمسة يف الفريق العامل بعد أن رشحتهم جمموعاهتم اإلقليمية

 )أرمينيا(دافتيان السيدة مارين  
 )بنن(إليشا السيدة نيكول  
 )اليابان(أوهاشي السيدة ميهو  
 )األرجنتني(دالوتو السيد ألربتو  
 )أملانيا(ثوميل يد مارتن الس 

مــارس، عرضــت مــديرة شــعبة النــهوض  / آذار٥ويف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يــوم  - ٣
 ).2 و Add.1 و E/CN.6/2004/11(باملرأة تقرير األمني العام 

ويف اجللسة نفسها أدىل ببيـان كـل مـن ممثـل اهلنـد، وكوبـا، واألرجنـتني، وباكسـتان،                     - ٤
، واالحتـاد الروسـي، والصـني، ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وتايلنـد،              واجلزائر، وكندا، وتونس  

ونيوزيلنـدا ومصـر    ) باسـم االحتـاد األورويب    (والسودان وماليزيا وكذلك املراقبـون عـن أيرلنـدا          
 .واجلمهورية العربية السورية واجلماهريية العربية الليبية
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 اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة  
 

 وضع املرأةالرسائل املتعلقة ب  
مــارس، عرضــت ممثلــة غواتيمــاال مشــروع قــرار   / آذار٩، املعقــودة يف ١٢يف اجللســة  - ٥

ــون  ــائل املتعلقــة بوضــع املــرأة   ”معن ــن األرجنــتني،    ) E/CN.6/2004/L.7(“ الرس باســم كــل م
وأملانيـــا، والربازيـــل، وبلجيكـــا، وبوليفيـــا، وبـــريو، ومجهوريـــة كوريـــا، والـــدامنرك، وشـــيلي،  

، )١(نــدا، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، ونيوزيلنــدا       وكرواتيــا، وك
 :وتلى ذلك أن انضمت كينيا إىل مقدمي مشروع القرار ونصه كالتايل. وهولندا
 بشــأن وضــع عمليــة تقــدمي  ٤٧/١٠٢مبقررهــا جلنــة وضــع املــرأة  إذ تــذكّر ”  

لــس االقتصــادي واالجتمــاعي اجملالرســائل الــيت تعــىن هبــا اللجنــة يف املســتقبل، توصــي  
 :التايلقرر باعتماد مشروع امل

 الرسائل املتعلقة بوضع املرأة”   
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي”  
 ٧٦ا وردت يف قراراتــه ـــــواليـة جلنــة وضــع املـرأة كم  يؤكـد مــن جديــد  إذ ”  

ـــؤرخ ) ٥-د( ـــس /آب ٥املــــ ــاء ٣٤٠، و ١٩٤٧أغسطــــ ــؤرخ ) ١١-د( طـ  ١٤املـ
ــه / متــــــوز١٧ و ــار٢٦ املــــــؤرخ ١٩٨٣/٢٧ ، و١٩٥٠يوليــــ ــايو / أيــــ ، ١٩٨٣مــــ
 / متـوز ٢٧ املـؤرخ  ١٩٩٣/١١، و ١٩٩٢يونيـه  /حزيـران  ٣٠ املـؤرخ  ١٩٩٢/١٩ و

 ،١٩٩٣يوليه 
الرســائل أكثــر جلنــة وضــع املــرأة يف  نظــر عمليــة ســعيا جلعــل ، يقــرر - ١”  

 :، أن يطلب إىل األمني العام ما يليفعالية وكفاءة
 يبــذل مــن جديــد اجلهــود ســعيا للحصــول بشــكل فعــال علــى         أن )أ(”  

املعلومات والرسائل املتعلقـة بوضـع املـرأة الـيت تلقتـها الوكـاالت املتخصصـة واللجـان                  
اإلقليميــة وهيئــات األمــم املتحــدة األخــرى، مبــا فيهــا هيئــات حقــوق اإلنســان املنشــأة  

احلصـول  جانـب   إىل  مبوجب معاهدات واإلجـراءات اخلاصـة للجنـة حقـوق اإلنسـان،             
، معلومات عما ميكن أن يكون قد اختذ من إجراءات عقب تسـلم هـذه الرسـائل               على  

 إىل جلنـة وضـع      الرسـائل السـرية وغـري السـرية       وذلك لتقدميها يف تقريـره السـنوي عـن          
 املرأة؛

__________ 
 . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي٦٩وفقا للمادة  )١( 
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أن يضــمن التقريــر الســنوي الــذي يقدمــه إىل جلنــة وضــع املــرأة عــن     )ب(”  
ألجزاء ذات الصـلة مـن تقـارير اهليئـات املنشـأة مبوجـب              الرسائل السرية وغري السرية ا    

 ؛معاهدات واإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان
اإلجـراءات اخلاصـة للجنـة       اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات و      يذكر - ٢”  

 بأن تراعي باسـتمرار املسـاواة بـني اجلنسـني يف تقاريرهـا، وفقـا لقـرار                  حقوق اإلنسان 
 ؛٢٠٠٣يوليه /متوز ٢٤ املؤرخ ٢٠٠٣/٤٩االجتماعي اجمللس االقتصادي و

 أن يواصل النظـر يف وضـع عمليـة تقـدمي الرسـائل يف املسـتقبل،                  يقرر - ٣”  
وتقريــر األمــني العــام، واآلراء املختلفــة الــيت تقــدمها الــدول األعضــاء خــالل مناقشــتها 

 .“للبند يف دورهتا التاسعة واألربعني
نــات ممثلــو كــل مــن الصــني والســودان واالحتــاد الروســي  ويف اجللســة نفســها أدىل ببيا - ٦

 .وغواتيماال
باسـم الـدول    ( )٢(مارس، عرضـت ممثلـة تـونس      / آذار ١١ املعقودة يوم    ١٤ويف اجللسة    - ٧

مشــروع مقــرر معنونــا   ) األعضــاء يف األمــم املتحــدة األعضــاء يف جمموعــة الــدول األفريقيــة      
 ورقة غري رمسية ومن مث إصداره بوصفه الوثيقـة          ومت تعميمه يف  “ الرسائل املتعلقة بوضع املرأة   ”

E/CN.6/2004/L.11ونصه كالتايل : 
توصي جلنة وضـع املـرأة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي باعتمـاد مشـروع              ”  

 :املقرر التايل
 الرسائل املتعلقة بوضع املرأة”   

م عـن  إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إذ حييط علمـا بتقريـر األمـني العـا        ”  
األعمــال الــيت ســيقوم هبــا يف املســتقبل الفريــق العامــل املعــين بالرســائل املتعلقــة بوضــع   

 اآلراء الـيت أعربـت عنـها الـدول األعضـاء خطيـا        يف مجلـة أمـور،    ،املرأة، الذي يتضمن  
ــدول األعضــاء خــالل املناقشــات         ــها ال ــت عن ــيت أعرب ــة ال باإلضــافة إىل اآلراء املختلف

 الـدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة وضـع املـرأة، وإذ يأخـذ يف                 التمهيدية اليت أجريت يف   
االعتبار نظر اللجنة يف دورهتا الثامنة واألرعني يف تقرير الفريق العامل املعين بالرسـائل               
املتعلقة بوضع املرأة واملناقشات املتعلقة بوضع املرأة، يقرر أن تؤجل جلنـة وضـع املـرأة                

__________ 
 من النظام الداخلي ٦٩باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الدول األفريقية وعمال باملادة  )٢( 

 .االجتماعيللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي و
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ا يف املسـتقبل الفريـق العامـل املعـين بالرسـائل املتعلقـة              النظر يف األعمال الـيت سـيقوم هبـ        
 .“بوضع املرأة إىل دورهتا التاسعة واألربعني

مارس كان معروضـا علـى اللجنـة التعـديالت          / آذار ٢١، املعقودة يوم    ١٦ويف اجللسة    - ٨
  املقدمة من ممثلة الصني باسم كـل مـن االحتـاد       E/CN.6/2004/L.7املقترحة على مشروع القرار     

، واجلمهوريــة )١(الروســي، وإندونيســيا، ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، وباكســتان، وبــنغالديش 
، واململكــة العربيــة )١(، والســودان، والصــني، وفييــت نــام، وكوبــا، ومصــر  )١(العربيــة الســورية

 .السعودية، ونيجرييا
 :ويف اجللسة نفسها، عرضت رئيسة اجللسة شفويا مشروع مقرر نصه كالتايل - ٩

 إن جلنة وضع املرأة،”  
النظــر يف األعمــال الــيت ســيقوم هبــا مســتقبال الفريــق   مواصــلة تأجيــل  رتقــر”  

املعين بالرسائل املتعلقة بوضع املرأة ويف تقرير األمني العـام واآلراء واملقترحـات        مل  االع
املختلقــة الــيت تطرحهــا الــدول األعضــاء خــالل املناقشــة املتعلقــة بالبنــد، حــىت انعقــاد     

 .“رة اخلمسنيالدو
 .ويف اجللسة نفسها اعتمدت اللجنة املقرر الشفوي - ١٠
ويف ضوء اعتماد مشروع املقرر الشفوي، قـررت اللجنـة عـدم اختـاذ إجـراءات بشـأن                   - ١١

ــرار  ــروع القـ ــواردة يف E/CN.6/2004/L.7مشـ ــديالت الـ ــروع E/CN.6/2004/L.10 والتعـ  ومشـ
 .E/CN.6/2004/L.11املقرر 
 مشروع القرار الشفوي، أدىل ببيانات كل من ممثل هولندا واملراقب عـن             وبعد اعتماد  - ١٢

 ).باسم جمموعة الدول األفريقية(تونس 
 تقرير الفريق العامل املعين بالرسائل املتعلقة بوضع املرأة  

 ١٢ و ٥، املعقــودتني يــومي )املغلقــتني(يف جلســتيها احلاديــة عشــرة واخلامســة عشــرة  - ١٣
ظرت اللجنة يف تقرير الفريق العامل املعين بالرسائل املتعلقة بوضع املـرأة            ، ن ٢٠٠٤مارس  /آذار

)E/CN.6/2004/CRP.8.( 
مــارس، أحاطــت اللجنــة علمــا بتقريــر الفريــق / آذار١٢، املعقــودة يف ١٥ويف اجللســة  - ١٤

 :وتقرير الفريق العامل نصه كالتايل. العامل، ووافقت على أن تدرجه يف تقرير اللجنة
ــرأة، يف       ا - ١   ــة بوضــع امل ــين بالرســائل املتعلق ــل املع ــق العام سترشــد الفري

املداوالت اليت أجراها، بالواليـة الـيت أوكلـها إليـه اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف             
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ــراره  ــؤرخ ) ٥-د (٧٦ق ــس يف قراريــه    ١٩٤٧أغســطس /آب ٥امل ــذي عدلــه اجملل  ال
ــؤرخ ) ١١-د( أوال ٣٠٤ ــوز١٥ و ١٤املـ ــه / متـ ــؤرخ ١٩٨٣/٢٧ و ١٩٥٠يوليـ  املـ
 .١٩٩٢يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١٩٩٢/١٩ و ١٩٨٣مايو /أيار ٢٠

ونظر الفريق العامل يف قائمة املراسالت السرية والـردود الـواردة مـن            - ٢  
ومل يكــن مثــة رســائل  ). Add.1 و E/CN.6/2004/SW/COMM.LIST/38(احلكومــات 

 .مها األمني العامسرية تتعلق بوضع املرأة باعتبار أن هذه الرسائل تسل
ــيت        - ٣   ــل يف الرســائل الســرية اخلمــس عشــرة ال ــق العام ــا نظــر الفري كم

وردت مباشرة من شعبة النهوض باملرأة والرسـائل السـرية السـبع الـواردة مـن مكتـب                  
والحـظ الفريـق أن إحـدى       . املفوض السامي حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق بوضـع املـرأة          

 مت تقـدميها مباشـرة      ١٥٠٣قع املادة اإلجرائيـة ورقمهـا       الرسائل اليت مت اختيارها من وا     
كما أحاط علما حبقيقة أنه مل ترد أي رسالة من هذا النـوع             . إىل شعبة النهوض باملرأة   

 .تتعلق بوضع املرأة من هيئات األمم املتحدة األخرى أو الوكاالت املتخصصة
ت علـى   كما الحظ الفريق العامل أن مثة ردودا جاءت مـن احلكومـا            - ٤  
 اليت تلقتها شعبة النهوض باملرأة مباشـرة وأن هنـاك ردودا علـى              ١٥ من الرسائل الـ     ٥
 . رسائل حمالة من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان٧من  ٦
وأشار الفريـق العامـل إىل أن واليتـه، علـى النحـو الـوارد تعريفهـا يف                   - ٥  

العامــل ينبغــي أن جيتمــع يف   تــنص علــى أن الفريــق  ١٩٨٣/٢٧ مــن القــرار ٤الفقــرة 
 :جلسات مغلقة خالل كل دورة من دورات اللجنة ليؤدي املهام التالية

النظر يف مجيع الرسائل مبا يف ذلك الردود الواردة مـن احلكومـات يف               )أ(  
حــال وجودهــا، بغيــة اســترعاء اهتمــام اللجنــة إىل تلــك الرســائل، مبــا يف ذلــك ردود    

كشف عن منط متسق مـن الظلـم واملمارسـات التمييزيـة            احلكومات اليت تبدو وكأهنا ت    
 اليت ثبت بصورة موثوقة أهنا ضد املرأة؛

إعداد تقرير استنادا إىل حتليله للرسائل السرية وغـري السـرية يـبني فيـه             )ب(  
 الفئات اليت يغلب فيها تقدمي الرسائل إىل اللجنة؛

ب فيهــا تقــدمي وكشــف الفريــق العامــل عــن الفئــات التاليــة الــيت يغلــ   - ٦  
 :الرسائل إىل اللجنة

التطبيق التمييزي للعقوبات يف القانون على أساس نوع اجلنس مبـا يف     )أ(  
 ذلك العقوبات البدنية والعقوبة القصوى؛
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وقــوع العنــف اجلنســي والتهديــدات باســتخدام العنــف اجلنســي ضــد  )ب(  
أعضـاء هيئـة الشـرطة    املرأة مبـا يف ذلـك االغتصـاب الـذي ميارسـه وكـالء الدولـة مثـل             

 والقوات املسلحة؛
ــن حقــوق اإلنســان         )ج(   ــا لألنثــى م ــدافعني عــن م ــهاكات حقــوق امل انت

ــفي      ــا يف ذلـــك الســـجن التعسـ ــية مبـ ــاة السياسـ ــاركات يف احليـ ــاء املشـ ــذلك النسـ وكـ
 والتعذيب واالغتصاب وانتهاكات حقوقهم يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛

ــاء  )د(   ــوق النسـ ــهاكات حقـ ــة   انتـ ــة أو دينيـ ــات عرقيـ ــات إىل أقليـ  املنتميـ
ســيما شــيوع وانتظــام ممارســة االغتصــاب مبــا يف ذلــك ممارســة الســلوك الوحشــي   وال

املتطرف الذي يـؤدي أحيانـا إىل الوفـاة ويـتم ارتكابـه دون خشـية مـن العقـاب فضـال                 
 عن التمييز ضد هؤالء النساء ومن ذلك ما يتعلق بسبل وصوهلن إىل الرعاية الصحية؛

انتــهاك حقــوق اإلنســان للنســاء خــالل الصــراع املســلح مبــا يف ذلــك   )هـ(  
االغتصـــاب املتكـــرر والتشــــويه اجلنســـي واالســـترقاق اجلنســــي واحلمـــل القســــري      

 واإلجهاض القسري؛
مهامجة النسـاء بـرش األمحـاض وينبـع ذلـك مـثال مـن حـاالت رفـض                    )و(  

ت مرتكبيها مـن العقـاب      عروض الزواج ومنازعات املهور واملمتلكات فضال عن إفال       
 وقصور استجابة السلطات إزاءها؛

ممارسة العنف واملعاملة املهينة والتمييز على أسـاس املعتقـدات الدينيـة             )ز(  
 ضد السجينات وما يرتكبه احلراس يف هذا الصدد؛

ــهاكات حقــوق اإلنســان للنســاء املهــاجرات والنســاء املعرضــات      )ح(   انت
  لالغتصاب؛يف ذلك تعرضهن لالجتار مبا

واملعاملة املهينة لزوجـات السـجناء      ) التأشريات(رفض حقوق الزيارة     )ط(  
 .األجانب من الذكور

وخــالل نظــره يف مجيــع الرســائل، مبــا يف ذلــك الــردود اآلتيــة مــن          - ٧  
احلكومات يف هذا املوضوع، وما إذا كان أي من هـذه الـردود يبـدو وكأنـه يكشـف                   

املتحقق منها بصورة موثوقة ظلما أو متييزا ضـد املـرأة،           عن منط منتظم من املمارسات      
 :فإن الفريق العامل كان معنيا بالتايل

العمل، مبقتضى القـانون، علـى إنـزال بعـض أشـكال العقوبـة اجلنائيـة                 )أ(  
بالنســاء مبــا يشــكل معاملــة قاســية أو غــري إنســانية أو مهينــة وخيــالف املعــايري الدوليــة     

 حلقوق اإلنسان؛
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زال عقوبات جنائية علـى أسـاس نـوع اجلـنس عنـدما يقتصـر األمـر                 إن )ب(  
على حماكمة النساء على جـرائم معينـة، وعنـدما ُيحكـم علـى النسـاء بعقوبـات أقسـى                    
من تلك اليت تلقاها الرجال عن ارتكاب اجلرمية نفسها مبا يشكل ممارسـة متييزيـة ضـد                 

 املرأة؛
احملاكمــة بالنســبة  غيــاب احلــرص الواجــب يف إجــراءات التحقيــق و     )ج(  

حلـــاالت ارتكـــاب العنـــف مبـــا يف ذلـــك حـــاالت االغتصـــاب املرتكبـــة ضـــد النســـاء   
املهاجرات، والنساء من ضحايا االجتار فضال عن اإلفالت من العقوبة وقصـور معاقبـة       
ــروا أو       ــذين مارســوا االجتــار أو يسَّ ــذكورة واألشــخاص ال ــرتكيب أعمــال العنــف امل م

ــيهن خــالل إجــراءات    ســاعدوا يف االجتــار بالنســاء   ــة للمجــين عل ــة احلماي وعــدم كفال
 التقاضي؛

ــرأة إىل اجمللـــس     - ٨   ــة وضـــع املـ ويقتـــرح الفريـــق العامـــل أن تطلـــب جلنـ
االقتصــادي واالجتمــاعي تــذكري الــدول بالتزاماهتــا الــيت تعهــدت هبــا نفســها ســواء يف   

صـة يف  ، ويف إطـار اجلمعيـة العامـة وخا   )د (٢٣٢منهاج عمل بيجني، وخاصة الفقـرة      
 : ومؤدى ذلك٥٧/١٧٦ من قرارها ٨الفقرة 

أن تراجع القوانني الوطنية مبـا يف ذلـك القـوانني العرفيـة واملمارسـات          • 
القانونية يف جماالت قانون األسرة والقوانني املدنية وقـانون العقوبـات       
وقــــوانني العمــــل والقــــانون التجــــاري مبــــا يكفــــل تنفيــــذ املبــــادئ  

 مجيع الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة فيمـا           واإلجراءات اليت تقضي هبا   
يتعلق حبقوق اإلنسان مـن خـالل التشـريعات الوطنيـة، مـع إلغـاء أي                
قوانني ال تزال متيز علـى أسـاس نـوع اجلـنس وإهنـاء التحيـز اجلنسـاين          

 يف إقامة العدل؛
املســاءلة اجلنائيــة علــى مجيــع أشــكال االجتــار يف النســاء واألطفــال         • 

ــات، وإدانــ   ــك    وخاصــة الفتي ــن يف ذل ــا مب ــهم مجيع ــه ومعاقبت ة مرتكبي
الوســـطاء حملـــيني كـــانوا أو أجانـــب، علـــى يـــد الســـلطات الوطنيـــة   
املختصــة يف بلــد املنشــأ للجــاين، أو يف البلــد الــذي تقــع فيــه هــذه         
اإلســـاءات، طبقـــا لإلجـــراءات القانونيـــة املرعيـــة، مـــع كفالـــة أن ال  

 معاقبــة يعاقــب ضــحايا هــذه املمارســات ال علــى االجتــار هبــم بــل       
ثبـت أهنـم مـذنبون يف حـاالت          األشخاص املنتمني إىل السلطة إذا مـا      

 .االعتداء اجلنسي على ضحايا االجتار الذين يكونون يف عهدهتم
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 الفصل الرابع

 متابعة قرارات ومقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
 النــهوض بــاملرأة مــارس، أدلــت مــديرة شــعبة/ آذار٤يف اجللســة التاســعة، املعقــودة يف  - ١

 .ببيان استهاليل
/  آذار٥ املعقـودة يف  ١١ من جدول األعمـال، يف جلسـتها   ٥ونظرت اللجنة يف البند    - ٢

 ٢٠٠٣أكتـــوبر / تشـــرين األول٣١وكـــان معروضـــا عليهـــا رســـالة مؤرخـــة . ٢٠٠٤مـــارس 
ــرأة       ــع املــ ــة وضــ ــة جلنــ ــاعي إىل رئيســ ــادي واالجتمــ ــيس اجمللــــس االقتصــ ــن رئــ ــة مــ موجهــ

)E/CN.6/2004/L.12(                ومذكرة من األمانة العامة بشأن تعبئة املوارد وهتيئـة بيئـة للقضـاء علـى ،
 ٢٠١٠-٢٠٠٢الفقـــــر يف ســـــياق تنفيـــــذ برنـــــامج العمـــــل ألقـــــل البلـــــدان منـــــوا للعقـــــد   

)E/CN.6/2004/CRP.6.( 
 

 اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة  
ئـيس اجمللـس االقتصـادي      يف اجللسة نفسها، فوضت اللجنة رئيستها باسترعاء اهتمام ر         - ٣

ــذكر     ــة العامــة الســالفة ال ــع  ) E/CN.6/2004/CRP.6(واالجتمــاعي إىل مــذكرة األمان لكــي يطل
 .٢٠٠٤عليها اجلزء الرفيع املستوى من اجتماعات اجمللس الذي ينعقد يف عام 
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 الفصل اخلامس

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة  
/  آذار١١، املعقـودة يف  ١٤ من جدول األعمال يف جلسـتها    ٦ البند   نظرت اللجنة يف   - ١

 وكان معروضا عليها مذكرة من األمانة العامة تضم مشروع جـدول األعمـال          .٢٠٠٤مارس  
ــة     ــدورة التاســعة واألربعــني للجن ــديرة شــعبة   ) E/CN.6/2004/L.8(املؤقــت لل ــد عرضــتها م وق

 .النهوض باملرأة
 اللجنــة بــأن يعتمــد اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي      ويف اجللســة نفســها، أوصــت   - ٢

انظـر الفصـل األول، الفـرع بـاء،     (مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسـعة واألربعـني          
 ).مشروع املقرر
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 الفصل السادس

 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة واألربعني  
 عرضـت املقـررة مشـروع     ٢٠٠٤ مارس/ آذار ١٢، املعقودة يوم    ١٦يف جلسة اللجنة     - ١

 ).E/CN.6/2004/L.9(تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة واألربعني 
مث اعتمدت اللجنة مشروع التقرير عـن دورهتـا الثامنـة واألربعـني وأوكلـت اسـتكماله              - ٢

 .إىل املكتب
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 الفصل السابع

 تنظيم الدورة  
 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف  

أة دورهتا الثامنة واألربعـني يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن               عقدت جلنة وضع املر    - ١
 ).١٦-١( جلسة ١٦وقد عقدت اللجنة . ٢٠٠٤مارس /آذار ١٢ إىل ١
، رئيسة الدورة الثامنـة     )مجهورية كوريا ( هوا كانغ    -وافتتحت الدورة السيدة كيونغ      - ٢

 .واألربعني اليت أدلت أيضا ببيان
 احلضور -باء  

 دولـة مـن الـدول األعضـاء يف اللجنـة ، ومراقبـون عـن الـدول         ٤٥دورة ممثلـو   حضر ال  - ٣
األخرى األعضاء يف األمم املتحدة، وعن الدول غري األعضـاء، وحضـر أيضـا ممثلـو مؤسسـات                
منظومة األمم املتحـدة، ومراقبـون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة            

 .وغريها من املنظمات
 نتخاب أعضاء املكتبا -جيم  

، يعمل أعضـاء مكتـب اللجنـة     ١٩٨٧/٢١وفقا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       - ٤
وقد انتخب أعضـاء املكتـب التاليـة أمسـاؤهم يف اجللسـة األوىل مـن                . لفترة عضوية مدهتا سنتان   
 :الدورة الثامنة واألربعني

 :الرئيسة
 )مجهورية كوريا(كانغ  هوا -كيونغ  
 :رئيسةنائبات ال
 )بريو(آرياس  روزا -كارمن  
 )بوتسوانا(يسينغ لباتيباتسو  
 )كندا(ماييه بياتريس  
 )أذربيجان(إبراهيموفا الال  
 :املقررة

 )أذربيجان(الال إبراهيموفا  
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 جدول األعمال وتنظيم العمل -دال  
 ا، جــدول أعماهلــ٢٠٠٤مــارس /آذار ١أقــرت اللجنــة يف جلســتها األوىل املعقــودة يف  - ٥

ويــنص . E/CN.6/2004/1املؤقــت ووافقــت علــى تنظــيم عملــها علــى النحــو الــوارد يف الوثيقــة  
 :جدول األعمال على ما يلي

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢ 
معيـة العامـة    متابعة املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية للج               - ٣ 

، املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والســــالم يف            ٢٠٠٠املرأة عـــام   ” املعنونــــة
 :“القرن احلادي والعشرين

استعراض تعمـيم املنظـور اجلنسـاين داخـل مؤسسـات منظومـة األمـم                )أ(  
 املتحدة؛

القضايا واالجتاهـات الناشـئة والنـهج اجلديـدة يف تنـاول القضـايا الـيت                 )ب(  
 س وضع املرأة أو املساواة بني املرأة والرجل؛مت

ــا يف      )ج(   ــب اختاذهـ ــراءات الواجـ ــتراتيجية واإلجـ ــداف االسـ ــذ األهـ تنفيـ
 :جماالت االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

 يف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛الفتيان دور الرجال و ‘١’   
ــني يف   ‘٢’    ــني اجلنسـ ــاواة بـ ــراعات   املسـ ــع الصـ ــاركة يف منـ  املشـ

 .وإدارهتا وحلها وبناء السالم يف أعقاب الصراع
 .الرسائل املتعلقة بوضع املرأة - ٤ 
 .متابعة قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومقرراته - ٥ 
 .جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة - ٦ 
 .رهتا الثامنة واألربعنياعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دو - ٧ 

 تعيني أعضاء الفريق العامل املعين باالتصاالت بشأن وضع املرأة -هاء  
 ال، أنشأت اللجنـة فريقـا عـام    ١٩٨٣/٢٧عمال بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       - ٦

ــة أمســاؤهم،   . للنظــر يف االتصــاالت املتعلقــة بوضــع املــرأة   وقــد عــني األشــخاص اخلمســة التالي
، )اليابــــان(ميهــــو أوهاشــــي : شــــحتهم جمموعــــاهتم اإلقليميــــة، أعضــــاء يف الفريــــق ر الــــذين
ثوميـل  ، والسيد مـارتن     )األرجنتني(، ألربتو دالوتو    )بنن(ليشا  إ، نيكول   )أرمينيا(دافتيان   مارين

 .وعقد الفريق العامل ست جلسات). أملانيا(

04-33525 81 
 



 

E/2004/27
E/CN.6/2004/14

 
 املرفق األول

ــان        ــال والفتيـ ــدور الرجـ ــة بـ ــة املتعلقـ ــة املناقشـ ــاواة  حلقـ ــق املسـ يف حتقيـ
 اجلنسني بني

  املناقشةةموجز مقدم من مدير  
 ))كندا(بياتريس ماييه (  

، ٢٠٠٤مــارس / آذار٢ يف ة املعقــودةاخلامســجلســتها عقــدت جلنــة وضــع املــرأة، يف   - ١
ــان يف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني       ــها حــوار بشــأن دور الرجــال والفتي . حلقــة مناقشــة أعقب

ــل  وشــارك يف املناق ــة السياســات العامــة واملمارســة   ، أســتاذ )أســتراليا(شــة روبــرت كوني بكلي
 Institute(، أحــد مؤسســي معهــد بابــاي  )الربازيــل(جبامعــة ســيدين، وجــورجي لــريا  العمليــة 

PAPAI (؛ وجنـوكي وايناينـا      وخبري يف موضـوع اآلبـاء املـراهقني        مرشح لنيل درجة الدكتوراه   و
جمال التدريب والربجمة والسياسات العامة املتصلة باملسـائل        يف  ، خبري استشاري مستقل     )كينيا(

ــة املناهضــني للعنــف    اجلنســانية  ــوع اجلــنس وأحــد مؤسســي شــبكة األفارق ــل بســبب ن ؛ وبرتي
ــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة        ــدبالد، نائــب مــدير مكتــب برن لين

 .يف نيويورك) يدزاإل(نقص املناعة املكتسب أعراض متالزمة /البشرية

واتفق املشاركون على أن للرجال والفتيان دورا هاما يف متكني املرأة وحتقيـق املسـاواة                - ٢
الرجال والفتيـان   وكثري من   . بني اجلنسني يف البيت واجملتمع احمللي وسوق العمل ومكان العمل         

 تغيري من أجـل جمتمـع   تعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة وميثلون عوامل فعال  يؤيدون  
غـري أن مثـة عوامـل مباشـرة وأخـرى غـري مباشـرة تعـوق مشـاركة                   . أكثر مساواة بـني اجلنسـني     
العامــة العوامــل املباشــرة التشــريعات والسياســات   وبينمــا تشــمل  . الرجــل علــى نطــاق واســع  

، مــن قبيــل التشــريعات الــيت حتــرم الرجــل مــن حقــه يف إجــازة األبــوة   ألحــد اجلنســنياملتحيــزة 
فــرص رعايــة أفــراد أســرته اآلخــرين، فــإن العوامــل غــري املباشــرة تتمثــل يف القوالــب النمطيــة    و

مـع  ئـة بيئـة متكينيـة       يولذلك فإنه من املهـم للغايـة هت       . اجلنسانية واملواقف وأمناط السلوك السلبية    
اجملتمـع  صـعيد   واملسؤوليات داخـل األسـرة وعلـى        السلطة  عامة استباقية لتسهيل تقاسم     سياسة  

كما يلزم إحداث تغيريات مؤسسية لـتمكني الرجـل واملـرأة مـن االلتـزام بثقافـة جديـدة                  . لياحمل
 .ويف هذه اجلهود، ينبغي مراعاة تنوع الرجال والفتيان. من املساواة بني اجلنسني

واتفق املشاركون على أن عملية تنشئة الفتيان والفتيات تنشئة اجتماعية مراعيـة لنـوع       - ٣
تـزال   الـيت ال واملواقـف الثابتـة   لة املبكـرة أمـر حاسـم إلزالـة القوالـب النمطيـة           اجلنس منذ الطفو  

وكـثريا مـا تـؤدي هـذه القوالـب النمطيـة إىل             . تروج لـألدوار التقليديـة للرجـل واملـرأة وتـدميها          
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إهــدار الفــرص املتاحــة للرجــل واملــرأة، وإىل الفصــل بــني اجلنســني يف ســوق العمــل، وإضــعاف 
الجتمـاعي، وإشـاعة تصـور يكـرس دونيـة املـرأة ويـبخس إسـهامات املـرأة               الرفاه االقتصادي وا  

املواقـف  معارضـة  وسلم املشاركون بالدور احليوي الذي يقوم به اآلبـاء واألمهـات يف     . والفتاة
النمطية اجلنسانية، وهو شرط مسبق إلشراك الرجال والفتيان يف حتقيق املسـاواة بـني              املواقف  و

 .اجلنسني

ــإدراج مســائل       وأكــد املشــار  - ٤ ــن منظــور مشــويل ب ــة م ــاول التربي ــى ضــرورة تن كون عل
فالتعليم النظامي والتعليم غـري النظـامي       . الدراسية منذ الطفولة املبكرة   الربامج  اجلنسني يف كافة    

كالمهــا ميكــن أن يقــوم بــدور مهــم يف تشــجيع قيــام بيئــة متكينيــة تتــيح املســاواة بــني اجلنســني،  
الفتيـات، وذلـك    /الفتيـان أو النسـاء    /يهيمن عليها تقليـديا الرجـال     سيما يف التخصصات اليت      ال

ــان        ــدريب وإتاحــة الفــرص للفتي ــيم والت ــاة مــن التعل ــام مــثال بتحســني فــرص اســتفادة الفت بالقي
ولعل سن أحكام تـنص علـى أدوار بديلـة للرجـال والفتيـان مـن                . ملمارسة التمريض والتدريس  

ة اجلنسانية ويشجع الرجال علـى السـعي إىل ممارسـة    شأنه أن يساعد على إزالة القوالب النمطي    
ــيح هلـــم دعــم      . هــذه املهــن  وأكــد املشــاركون ضــرورة متكــني املدرســني مــن األدوات الــيت تت

املساواة بـني اجلنسـني وأوصـوا بالتـدريب علـى التوعيـة اجلنسـانية وتـوفري مـواد التربيـة املراعيـة                       
 رمسـي لتوعيـة الفتيـان والفتيـات باملسـائل      وشجعوا املدرسني على هتيئة إطار غـري    . لنوع اجلنس 
 .اجلنسانية

وأكد املشاركون على ضرورة زيادة الوعي اجلنساين لتزويد الرجال مبعرفة ومهـارات              - ٥
ومـن اجملـاالت    . جنسانية وتعبئة احلد األدىن املطلوب من الرجال للعمـل كعوامـل تغـيري إجيابيـة              

الت تقاسـم املسـؤوليات املرتليـة، والصـحة اجلنسـية       اليت تشتد فيها احلاجة إىل هذه اجلهـود جمـا         
ومن املهم هتيئـة جمـال للحـوار بـني الرجـل واملـرأة              . واإلجنابية، واألبوة واحلل السلمي للرتاعات    

وقد شـهدت التربيـة ومحـالت التوعيـة الـيت تسـتهدف الرجـل يف اجملـاالت                  . بشأن هذه املسائل  
ية، وكـذا يف    ضـ ملراكـز الرياضـية واألفرقـة الريا      من عليهـا الـذكور، مـن قبيـل اجلـيش وا           ياليت يهـ  

 .املدارس ووسائط اإلعالم جناحا بالغا

ولئن شدد املشاركون على الدور احلاسم لألسرة، واألقران والنظام التعليمـي يف احلـد               - ٦
مــن القوالــب النمطيــة، فــإهنم أكــدوا علــى التــأثري القــوي لوســائط اإلعــالم يف منظومــات القــيم 

ولذلك فإنه ينبغـي تشـجيع   . هلاتصور يستقر يف الذهن من   ما  ساواة بني اجلنسني و   وااللتزام بامل 
. النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان يف أدوار غــري مقولبــة منطيــاتقــدمي وســائط اإلعــالم علــى 

وميكن أن تكون وسائط اإلعالم واإلنترنت واإلعالن التجـاري وسـائل فعالـة يف تبليـغ رسـائل             
 .سمراعية لنوع اجلن
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دور صـورا علـى     قموأشري إىل أن دور الرجـل يف األسـرة، يف معظـم البلـدان، ال يـزال                   - ٧
وموفرين للرعايـة  وأكد املشاركون على الدور اهلام الذي يقوم به الرجال بصفتهم آباء          . املعيل

فعـن طريـق أبـوة    . وشجعوا الرجال على املزيد من املشـاركة يف رعايـة أفـراد األسـرة ودعمهـم            
در أكرب من املسؤولية، ميكن للرجال أن يعيـدوا حتديـد املفـاهيم التقليديـة للـذكورة يف           تتسم بق 

وأكد املشاركون على ضرورة أن تتـيح التشـريعات والسياسـات العامـة             . اجملالني العام واخلاص  
 واالسـتفادة مـن األحكـام الـيت تسـمح بالعمـل       ينللمرأة والرجل فرصة تـويل مسـؤوليات األبـو    

 .لبعض الوقت

وأكــد املشــاركون علــى أن عــدم املســاواة بــني اجلنســني ســبب مــن األســباب الدفينــة     - ٨
اإليدز كما يساهم يف تزايد تعرض النساء والفتيـات هلـذا           /النتشار فريوس نقص املناعة البشرية    

فعلــى الصــعيد العــاملي، تفــوق نســبة النســاء والفتيــات املصــابات بفــريوس نقــص املناعــة . الوبــاء
املتعلقـة  األنشـطة   العديـد مـن     مل يعـاجل    و.  نسـبة الرجـال والفتيـان املصـابني هبمـا          اإليـدز /البشرية

عالقات القوة بني الرجل واملرأة اليت كثريا مــا تفضـي إىل عجـز              عدم تساوي   بالفريوس والداء   
وإذا كـان معظــم االهتمــام قـد انصــب حــىت اآلن علــى   . النسـاء عــن محايــة أنفسـهن مــن الوبــاء  

. فإن دور الرجال والفتيان يف منع انتشار الفريوس قـد لقـي اعترافـا متزايـدا           تعرض املرأة للداء،    
 .ومثة حاجة إىل زيادة توعية الرجال والفتيان بنتائج السلوك اجلنسي غري املسؤول

واتفق املشاركون على أن الرجل واملرأة يتحمالن مسؤولية مشتركة يف مكافحة وبـاء              - ٩
فباإلمكـان حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني وزيـادة الـوعي              . زاإليـد /فريوس نقـص املناعـة البشـرية      

وميكـن للرجـال   . بـني الرجـل واملـرأة     الرفاقـة   باملسؤولية عـن السـلوك اجلنسـي واإلجنـايب بتعزيـز            
ــة      ــة والرعاي ــداء، ويف الوقاي ــالفريوس وال ــة ب والفتيــان أن يصــبحوا عوامــل تغــيري يف جمــال التوعي

ــدعم ــة  و. وال ــعــن ذلــك  ال يقــل أمهي ــة واإلرث   تعزي ــرأة املتعلقــة بامللكي النســاء و. ز حقــوق امل
والفتيات يشاركن تقليديا يف الرعاية املرتلية لضـحايا الفـريوس والـداء ودعمهـم ممـا يفضـي إىل                   

وبناء عليه، ميكـن للرجـال والفتيـان أن         . عواقب وخيمة تتمثل يف انقطاع الفتيات عن الدراسة       
 . النساء والفتياتيقوموا بدور هام يف تقاسم هذا العبء مع

واتفق املشاركون على ضـرورة تعزيـز الرجـال للجهـود الـيت يبـذلوهنا مـن أجـل وقـف                      - ١٠
. العنــف املوجــه ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك االجتــار بالنســاء واألطفــال بغــرض اســتغالهلم جنســيا  

ولكســر احللقــة املفرغــة املتمثلــة يف ارتكــاب الرجــال والفتيــان ألعمــال عنــف ضــد النســاء           
والحـظ املشـاركون مـا النتشـار        . هلن جنسـيا، يلـزم القيـام باملزيـد مـن أنشـطة التوعيـة              التغواس

اجلنسي، والعنف والصـور املقولبـة السـلبية للمـرأة يف وسـائط اإلعـالم، مبـا فيهـا شـبكة                     اإليذاء  
فيلزم توعية املوظفني العاملني يف عمليـات األمـم املتحـدة           . اإلنترنت، من أثر سليب على الفتيان     
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فظ السالم باملساواة بني اجلنسني يف إطار تلك العمليات، ال سيما ملنع االسـتغالل اجلنسـي،                حل
 .والعنف املوجه ضد املرأة واالجتار بالنساء واألطفال

بني الرجل واملـرأة    الرفاقة  كما ينبغي أن يفهم الرجال والفتيان والنساء والفتيات أمهية           - ١١
هــم للغايــة فهــم املســاواة بــني اجلنســني ال باعتبارهــا مســألة   ومــن امل. يف املســاواة بــني اجلنســني

وأشـري إىل أن األمنـاط      . نسائية، بل باعتبارها مسؤولية يتحملها اجملتمـع برمتـه، برجالـه ونسـائه            
احلالية لعدم املساواة بني اجلنسني ترجح بشكل صارخ كفة الرجل من خالل مـا تـوفر لـه مـن                    

آلليـات الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة مـن شـأهنا أن تـروج               ولـذلك، فـإن ا    . ريع اقتصـادي وسياسـي    
ــني اجلنســني        ــاواة ب ــق باملس ــل املتعل ــاركة الرجــل يف العم ــتراتيجيات لتشــجيع مش ــذا . الس وه

. ســيتيح للرجــل وضــع منظــوره ليصــبح شــريكا كــامال يف العالقــات املتكافئــة بــني اجلنســني مــا
مـن وضـعه املهيمــن يف احليـاة         ولوحظ أنه سيتعني على الرجـل أن يتخلـى عـن بعـض مـا جينيـه                  

العامة واالقتصادية من سيطرة وسلطة وريع، كما يلزم أن تتخلى املرأة بدورها عـن شـيء مـن                  
غري أنـه أشـري أيضـا       . سلطتها ومسؤولياهتا يف البيت لتحقيق قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني          

ــادة  وســ. باقتســامهاستتضــاعف إىل أن الســلطة ليســت مفهومــا حمــدودا وأهنــا    تترتب علــى زي
حيــاة تتحسَّــن املســاواة بــني اجلنســني منــافع مجاعيــة وشخصــية تــنعكس علــى الرجــال عنــدما    

 .الرجال والفتيانحياة الفتيات والنساء وكذا 

سـيما   والحظ املشاركون أن عددا كبريا من الرجال يشـكلون فعـال عوامـل تغـيري، ال                - ١٢
. اإليـدز /كافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية      يف القضاء على العنـف املوجـه ضـد املـرأة ويف م            

ــدعوة إىل املســاواة بــني       ــها حبجــة إنصــاف املــرأة، انــربت جمموعــات الرجــال إىل ال فاقتناعــا من
فعلى صعيد اجملتمع احمللي، أيد رجـال       . اجلنسني على صعيد اجملتمع احمللي وصعيد فرادى األسر       
اإليـدز، والرجـال   /قـص املناعـة البشـرية   الـدين والفئـات العماليـة والشـباب املصـابون بفـريوس ن      

العاملون يف جمال حقوق اإلنسان، والربملانيون، والرياضيون والشخصـيات العامـة مـن الـذكور            
، ناضل العديد من الرجال من أجـل بنـاء        ةوعلى صعيد األسر  . تأييدا قويا  املساواة بني اجلنسني  

وأُكــد علــى الــدور اخلــاص . ادية بتقاســم املســؤوليات واختــاذ القــرارات االقتصــ‘أســر منصــفة’
ويلــزم أن يبــدي الرجــال الــذين يتقلــدون  . باآلبــاء يف دعــم متكــني الفتيــات عــن طريــق التربيــة  

ــة          ــيريات تنظيمي ـــق تغ ــني اجلنســني لتحقي ــدعم املســاواة ب ــا ب ــا قوي ــرار التزام مناصــب صــنع الق
 .ومؤسسية واسعة

صـة ملبـادرات إشـراك الرجـال        وأعرب عـن القلـق حيـال إمكانيـة حتويـل املـوارد املخص              - ١٣
ولئن اقترحت أيضـا ضـرورة مجـع        . والفتيان من املوارد املخصصة حاليا للنهوض باملرأة والفتاة       

أموال جديدة ألنشطة إشراك الرجال والفتيان، فإن مثة هنجا أكثـر فعاليـة مـن حيـث التكـاليف                  
يات املتعلقـة باملسـاواة   يتمثل يف إدراج دور الرجـال والفتيـان يف مجيـع السياسـات واالسـتراتيج         

 .بني اجلنسني
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وأكد املشاركون أن حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني يسـتلزم بـذل جهـود مشـتركة علـى           - ١٤
وغـري ذلـك مـن العناصـر الفاعلـة          الصعيد الوطين من جانب احلكومة والربملان والقطاع اخلاص         

 سياسـات وبـرامج وطنيـة     اجملتمع املدين، مبا يف ذلك رجال الدين ووسائط اإلعـالم، ووضـع   يف
ومـا فتئـت املنظمـات غـري احلكوميـة          . تشرك الرجال والفتيان يف مسائل املسـاواة بـني اجلنسـني          

تشكل أداة رئيسية يف إجياد أفكار مبتكرة بشأن إشراك الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بـني                
اإليـدز  /اعـة البشـرية   وأشـيد مببـادرات الرجـال يف جمـال الوقايـة مـن فـريوس نقـص املن                 . اجلنسني

ميارسـون حيـاهتم رغـم    والعنف املوجه ضد املرأة، مبا يف ذلك اجلهود اليت يبذهلا الرجـال الـذين           
الفريوس والداء، واعتربت هذه املبـادرات ممارسـة جيـدة ميكـن االسـتفادة منـها علـى                  إصابتهم ب 

 .نطاق واسع

طـت خطـوات يف إشـراك       ة التعلم من جتارب البلدان الـيت خ       صورحب املشاركون بفر   - ١٥
ــني اجلنســني       ــاواة ب ــق املس ــة إىل حتقي ــود الرامي ــان يف اجله ــ. الرجــال والفتي ــن  وقُ ــة ع دمت أمثل

ومشلـت  . ومت تبادل أفكـار بشـأن التـدابري الالزمـة إلشـراك الرجـال والفتيـان              اجليدة  املمارسات  
 بشـأن العنـف   القيـام حبمـالت للتوعيـة اجلنسـانية وإجـراء مناقشـات تفاعليـة             اجليـدة   املمارسات  

يف البيـت   ’ اإلنصـاف ‘اإليـدز، و    /املوجه ضد املرأة، والوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البشـرية            
ويف مكان العمل، وتوظيـف املوسـيقى والتلفزيـون واألشـرطة السـينمائية والرسـائل عـن طريـق          

ــرامج ات الناجحــة األخــرى وضــع  يومــن االســتراتيج . اإلنترنــت ــة يف املــدارس  ب دراســية رمسي
بتدائيــة تشــجع املســاواة بــني اجلنســني، وبــرامج مهــارات العــيش يف إطــار املــدارس الرمسيــة،   اال

. وبرامج تشجع األمومة واألبوة املسؤولتني؛ ونظـم إلدارة األداء تراعـي املسـاواة بـني اجلنسـني              
وســيقت كأمثلــة لتشــجيع الرجــال والفتيــان علــى االضــطالع بقــدر أكــرب مــن املســؤولية عــن     

ات الرجـال يف جمـال مكافحـة العنـف املوجـه ضـد املـرأة وانتشـار فـريوس نقـص              أعماهلم مبـادر  
 ).White Ribbon Campaign (“الوشاح األبيض”املناعة البشرية، من قبيل محلة 
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 املرفق الثاين
بشــأن مشاركــة املـــرأة علـــى قـــدم املسـاواة مـــع الرجـــل         حلقة مناقشة     

  الصراعبعد انتهاء ا وبناء السالم فــي منع الصراعات وإدارهتا وحله
 مديرة املناقشةملخص مقدم من   
 ))بوتسوانا(باليزينغ تيباتسو فوتوري (  

 حلقـة   ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢عقدت جلنة وضع املرأة يف جلستها الرابعة، املعقـودة يف            - ١
ــع        امناقشــة تالهــ  ــع الرجــل يف من ــدم املســاواة م ــى ق ــرأة عل  حــوار عــن موضــوع مشــاركة امل

لصــراعات وإدارهتــا وحلــها وبنــاء الســالم يف أعقــاب الصــراع، وهــو مــن املســائل املواضــيعية    ا
مـن أريـان برونيـت      املناقشـة   ن فريـق    وتكـوَّ . املعروضة على اللجنة يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني         

 ة، املـدير  )ليربيـا (منسقة برنامج حقوق املرأة، واحلقوق والدميقراطية؛ ولويس بروثـوس          ) كندا(
األمينـة العامـة للجنـة      ) األردن( ملنظمة األطفال واألمهات املراهقات؛ وأمل أديب صباغ         ةمالعا

املستشـارة لـدى هيئـة      ) كولومبيا(الوطنية األردنية املعنية باملرأة؛ ونانسي روشيوتابياس توريدو        
اة اإلشراف على املسائل اجلنسانية التابعة للمجلس االستشاري الرئاسـي املعـين بتحقيـق املسـاو              

 التابعـة لألمانـة    لشؤون السياسية اللمرأة؛ ويوسف حممود، مدير الشعبة الثانية ألفريقيا يف إدارة          
 ).بوتسوانا(باليزينغ  املناقشة تيباتسو فوتوري توأدار. العامة

وأكد املشاركون يف املناقشة أمهية كفالة مشـاركة املـرأة الكاملـة وعلـى قـدم املسـاواة                   - ٢
أن كمــا أكــدوا جمــددا . ارهتــا وحلــها وبنــاء الســالم يف أعقــاب الصــراعيف منــع الصــراعات وإد

تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمـرأة جـزء ال يتجـزأ مـن حتقيـق السـالم الـدائم،              
 .يف تعزيز املساواة بني اجلنسنيالرجل أمهية دور وأبرزوا 

لـدويل مـن أجـل كفالـة     والحظ املشـاركون أن تقـدما كـبريا قـد أحـرز علـى الصـعيد ا          - ٣
ــات الســالم        ــع جوانــب عملي ــة يف مجي ــرأة الكامل ــني اجلنســني ومشــاركة امل ــز املســاواة ب . تعزي

وينعكس هذا التقدم يف العدد املتزايد من االلتزامـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك االلتزامـات الـواردة         
ــة االســ       ــة العام ــدورة اجلمعي ــة ل ــة اخلتامي ــيجني والوثيق ــهاج عمــل ب ــة يف إعــالن ومن تثنائية الثالث

ــة   ــرأة عــام  ”والعشــرين املعنون ــة والســالم يف القــرن    : ٢٠٠٠امل املســاواة بــني اجلنســني والتنمي
بشـأن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ لقرار جملس األمن     ةالتارخيياألمهية  وأكدوا على   . “احلادي والعشرين 

 . عملية السالمة يف صميمالنسائييضع املناظري املرأة والسالم واألمن، الذي 
ن، ال تـزال هنـاك حتـديات كـبرية علـى طريـق إدمـاج املـرأة                  وملشـارك ا ذكـره ا   ووفقا ملـ   - ٤

وأعـرب املشـاركون عـن قلقهـم إزاء اسـتمرار انعـدام          . ومشاركتها الكاملة يف عمليات السالم    
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وقـالوا إن اسـتمرار إقصـاء املـرأة حيـول           . املنظور النسائي واملنظور اجلنساين يف منـع الصـراعات        
 اجتمــاعي وثقــايف وهيكلــي مــن أجــل بنــاء جمتمعــات مســاملة وهتيئــة ظــروف دون حتقيــق حتــول

النمطيــة والعــادات والقوالــب وتشــكل بعــض املعــايري . مالئمــة لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني 
وأعـرب  . عوائق أمام مشاركة املرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل يف عمليـة السـالم                  التقليدية  

انعدام اإلرادة السياسية وعدم كفايتها مما أسفر عن عدم اختـاذ           أيضا املشاركون عن القلق إزاء      
وذكروا أن أصحاب املصلحة يفتقـرون إىل القـدرة         . إجراءات ملتابعة وتنفيذ االلتزامات الدولية    
، كمـا أن املـوارد الالزمـة ال تتـوفر يف غالـب              السـالم على إدماج املنظور اجلنساين يف عمليـات        

والحظــوا أن الفقــر مــن األســباب  .  الفعليــة يف تلــك العمليــاتاألحيــان لــدعم مشــاركة املــرأة 
وخـالل الصـراعات وفيمـا بعـد        . بـني اجلنسـني   عـدم املسـاواة     األساسية يف الصراع وكذلك يف      

الصراعات أدى انعدام األمن املادي للمرأة إىل تقييد حريتـها يف التنقـل وإضـعاف قـدرهتا علـى                   
ة واالجتــار غــري املشــروع هبــا ال يــزاال يشــكالن  املشــاركة، كمــا أن العنــف اجلنســي ضــد املــرأ 

 . مصدري قلق كبري
تاحــت عمليــات الســالم عمومــا، واتفاقــات الســالم بوجــه خــاص فرصــا لتعزيــز أقــد و - ٥

وينبغي أن تتضمن اتفاقات السالم، باإلضافة إىل توجيـه         . املساواة بني اجلنسني وملشاركة املرأة    
وطنيــة فعالــة أجهــزة ة مشــاركة املــرأة، الــدعوة إىل إنشــاء االنتبــاه إىل املنظــور اجلنســاين وكفالــ

وضـع سياسـات فعالـة يف جمـال         األجهزة من شأهنا أن جتعل من املمكـن         وهذه  . للنهوض باملرأة 
واقتراح تدابري إلضفاء الطابع املؤسسي على إشراك املـرأة علـى           وصياغة  املساواة بني اجلنسني،    

وباملثـل، فـإن العمليـات      .  متـر مبرحلـة مـا بعـد الصـراع          قدم املساواة مـع الرجـل يف البلـدان الـيت          
االنتخابية يف البلدان اليت متر مبرحلـة مـا بعـد الصـراع تشـكل عـامال أساسـيا لتحقيـق مشـاركة                     

وتتسـم هـذه االنتخابـات بأمهيـة خاصـة يف          . املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف احلياة العامـة         
ية اليت تسفر عنها توكل هلا عادة مهمة وضـع قـوانني البلـد              نظر املرأة نظرا ألن اهليئات التشريع     

ونظـرا ألن الصـراعات تسـفر       . أو تنقيحها، وتؤثر بالتايل مباشرة يف مجيـع جوانـب حيـاة املـرأة             
عموما عن تغيريات يف األدوار التقليدية لكل من الرجل واملرأة، فمن املهم االسـتفادة مـن هـذا        

ــة الســالم مــن أجــل تع   ــاء وتطــوير    الــزخم يف عملي زيــز متكــني املــرأة ومشــاركتها يف إعــادة البن
 .اجملتمعات

ــا بـــني النســـاء واحلركـــات والشـــبكات     - ٦ وأقـــر املشـــاركون بأمهيـــة دور التضـــامن فيمـ
االجتماعيــة النســائية يف منــع نشــوب الصــراعات داخــل اجملتمعــات احملليــة وتســويتها بالوســائل  

زيز قدرة النساء على وضع برنـامج مشـترك    استخدمت هذه الشبكات كأطر لتع    قد  و. السلمية
ورأوا أن تنــوع خــربات النســاء واحتياجــاهتن ومســامهاهتن . يف عمليــات الســالمورفــع صــوهتن 

املشـاركون ضـرورة التغلـب علـى     أبـرز  ويف هذا الصدد، . عوامل هامة يف عمليات السالم    هي  
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ليـة إعـادة البنـاء يف    هتميش جمموعات خاصة مـن النسـاء يف عمليـات السـالم، وال سـيما يف عم          
املرأة الريفيـة خـالل     بـ وناقش املشاركون أمهية احملافظة على صالت فعالة        . فترة ما بعد الصراع   

النســـاء إيصـــال صـــوت مجيـــع مراحـــل عمليـــات الســـالم، وكـــذلك علـــى احلاجـــة إىل كفالـــة 
 وذكروا أن حالة األرامـل تسـتلزم اهتمامـا خاصـا، وذلـك لـيس              . املشردات داخليا والالجئات  

بوصفهن ضحايا يف الصـراع فقـط بـل وكـذلك ألهنـن تقمـن بـدور حيـوي يف عمليـات إعـادة                   
واقتـرح أن يطلـب إىل األمـني العـام أن يعـد تقريـرا               . البناء ويف احملافظة على حياة أفراد أسرهن      

وقــالوا إن التجربــة أثبتــت . عــن دور األرامــل يف عمليــة إعــادة البنــاء يف فتــرة مــا بعــد الصــراع 
 معاجلة االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة يف بـرامج نـزع السـالح واإلدمـاج، وإشـراكها             احلاجة إىل 

 .بصورة كاملة يف عملية إعادة البناء
وحتتاج النساء إىل معلومات واضحة ودقيقة ومتاحة يف الوقت املناسب بشـأن توقيـت               - ٧

.  املشـاركة  وموقع مفاوضات السالم الرمسية وغري الرمسية لكي تتيح هلـن التغلـب علـى عقبـات               
وهن يف حاجة إىل احلصول على التدريب، ال سيما يف جماالت منع الصـراعات وبنـاء السـالم،             

وهنـاك حاجـة أيضـا إىل مجـع         .  على حنو فعـال    بغية تعزيز قدرهتن على املشاركة يف املفاوضات      
ة البيانات املوزعة حسب نوع اجلنس وإجراء دراسات بشأن حالة املرأة يف خمتلـف البلـدان بغيـ      

 .إجياد أفضل السبل إلشراك املرأة يف أنشطة منع الصراعات
وشــدد املشــاركون علــى أن مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية والعامــة، ال ســيما يف    - ٨

 تعتـرب   – علـى الصـعد الشـعيب والـوطين والـدويل            –مناصب صنع القـرار علـى خمتلـف األصـعدة           
. دم املسـاواة يف جمـال إقـرار السـالم واألمـن           مسألة حيويـة لتعزيـز مشـاركة املـرأة أيضـا علـى قـ              

ــة الــيت ميكــن اســتخدامها يف هــذا الصــدد، مثــل      وحــدد املشــاركون عــددا مــن األدوات الفعال
القوانني االنتخابية اليت تراعي نـوع اجلـنس والعمليـات والتـدابري اخلاصـة مثـل العمـل اإلجيـايب،                    

نتخابية، وكذلك يف جهـود تثقيـف       يف ذلك ختصيص حصص للمرأة يف املناصب العامة واال         مبا
وجرى أيضا التشديد على أنه ينبغي يف نطاق منظومة األمم املتحدة تعيني املزيد مـن               . الناخبني

ويعتـرب تعـيني    . النساء يف املناصب العليا، ال سيما كممثلة خاصة أو مبعوثة خاصة لألمني العام            
لســالم، ومشــاركة املــرأة يف  يف بعثــات حفــظ ا متخصصــني يف املســائل اجلنســانية  مستشــارين 

بعثات حفظ السالم، مبا يف ذلك يف املناصب القيادية، مسـألة هامـة لزيـادة االهتمـام باملسـاواة                   
ويف نفس الوقت، جرى التشديد علـى أن تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني يف إطـار                   . بني اجلنسني 

 .عمليات حفظ السالم تعترب مسؤولية مجيع العناصر الفاعلة
ــر - ٩ ــرأة       وأب ز املشــاركون أيضــا احلاجــة إىل وضــع هنــج شــامل ملكافحــة العنــف ضــد امل

واالجتــار هبــا يف حــاالت الصــراع، مبــا يف ذلــك بواســطة وضــع مدونــة لقواعــد الســلوك ألفــراد  
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واقترح إنشاء وظيفـة ملقـرر خـاص لألمـم املتحـدة          . حفظ السالم وبذل جهود ملكافحة الفساد     
وجـرى التشـديد بصـفة      . علـى احلـاالت املتصـلة بالصـراع       ز   غري املشـروع للتركيـ     معين باالجتار 
.  انتهاكات حقـوق اإلنسـان للمـرأة       ات يف حاالت  اكماحلاجة املاسة إىل إجراء احمل    خاصة على   

وينبغي متابعة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة، أثناء الصراع ويف املرحلة الالحقة لـه، عـن                
كال التمييـز ضـد املـرأة، ويف إطـار اإلعـالن العـاملي              طريق تنفيذ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـ           

 .حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان ذات الصلة الوثيقة باملرأة
وينبغــي تــوفري مــوارد ماليــة كافيــة لــدعم وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف عمليــات الســالم،   - ١٠

وجـرى حـث املـاحنني    . ةالنسائيعامات والزوتيسري إجراء مشاورات والتواصل فيما بني النساء        
وكيانات التمويل على دعم اجلهود الذاتية للمرأة، وختصـيص مـوارد يف إطـار ميزانيـات حفـظ        

وينبغــي ختصــيص املــوارد يف إطــار امليزانيــات  .  الســاحةالســالم لــدعم املبــادرات النســائية علــى 
واقتـرح إعـادة توجيـه املـوارد     . الوطنية لدعم تطوير وتشغيل اآلليات املؤسسية للنـهوض بـاملرأة         

املالية من برامج التسلح إىل برامج التنمية، وال سيما لدعم حصول املرأة على فـرص اخلـدمات                 
وأعاد املشاركون تأكيد احلاجة إىل مراعاة املنـاظري اجلنسـانية يف           . الصحية والتعليمية والتوظف  

وعلى الصعيد الـدويل، ينبغـي      . رأةبرامج القضاء على الفقر بغية كفالة التمكني االقتصادي للم        
ختصيص األمـوال لـدعم الـربامج الـيت تسـتهدف املـرأة يف حـاالت الصـراع، وهنـاك حاجـة إىل                       

ــاظري اجلنســانية بصــورة فع     ــد مــن اجلهــود ملراعــاة املن ــذل املزي ــة يف أعمــال األمــم املتحــدة،   ب ال
 .سيما يف جماالت إقرار السالم والتنمية واملساعدة اإلنسانية وال
ومنذ أن أصبحت أسـباب الصـراعات واآلثـار املترتبـة عليهـا عـابرة للحـدود الوطنيـة،                    - ١١

. جرى التشديد على احلاجـة إىل التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف مجيـع مراحـل عمليـات السـالم          
ويعد مثل هذا التعاون أيضا أساسيا لتنفيذ االلتزامات الدولية بالنهوض باملسـاواة بـني اجلنسـني               

 .باملرأة يف إطار عمليات السالم والعمليات االنتخابيةوالنهوض 
ودعا املشاركون إىل اختاذ إجراءات عملية، مثل وضع اسـتراتيجيات واضـحة وعمليـة               - ١٢

وينبغـــي االضـــطالع بنشـــر ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥لكفالـــة التنفيـــذ الكامـــل لقـــرار جملـــس األمـــن  
 ذلك موظفي األمم املتحـدة، علـى   املعلومات وتوفري التدريب ملختلف أصحاب املصاحل، مبا يف       

وينبغي تقدمي إحاطات دورية للممثلني اخلاصـني واملبعـوثني         . املناظري اجلنسانية لعمليات السالم   
وينبغي أن تستهدف اجلهـود الراميـة إىل        . اخلاصني لألمني العام، ولرؤساء بعثات حفظ السالم      

وهنـاك  . ات النسـائية بصـفة خاصـة      زيادة الوعي والـدعوة اجملتمـع املـدين بصـفة عامـة، واملنظمـ             
أيضــا حاجــة إىل ترمجــة الوثــائق واالتفاقــات ذات الصــلة إىل اللغــات احملليــة جلعلــها يف متنــاول   
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وشدد املشاركون على احلاجة إىل آليات أفضـل للرصـد واملسـاءلة علـى              . املرأة وتعزيز املساءلة  
 .لتزاماتالصعيد الوطين واإلقليمي والدويل كوسيلة لضمان تنفيذ هذه اال

وخــالل املناقشــة، قــدم املشــاركون أمثلــة علــى املمارســات اجليــدة فيمــا يتعلــق بســبل     - ١٣
بعـد انتـهاء     وحلها، وبنـاء السـالم       اإدماج املناظري اجلنسانية يف جماالت منع الصراعات، وإدارهت       

إنشــاء فرقــة عمــل معنيــة بــاملنظور اجلنســاين علــى الصــعيد  : واشــتملت علــى مــا يلــي. الصــراع
واألفــرع ذات الصــلة مــن منــهاج عمــل   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥لــوطين ملتابعــة قــرار جملــس األمــن   ا

بيجني؛ وإنشاء منتدى وطين يضم ممثلني ملختلـف الـوزارات واملنظمـات غـري احلكوميـة لتبـادل              
اآلراء بشأن القضايا املتصلة باملساواة بني اجلنسـني والسـالم؛ وتنفيـذ سياسـات العمـل اإلجيـايب            

ــة املشــار  ــرامج كة السياســية للمــرأة؛ ووضــع  لكفال ــة الســالم؛ ودعــم    ب ــرويج لثقاف ــة للت تعليمي
 .منظمات اجملتمع املدين من أجل االضطالع بعملها وسط النساء املتأثرات بالصراع
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 املرفق الثالث
ــدة املســتديرة    ــرأة بشــأن    الاجتمــاع املائ ــة وضــع امل رفيعــة املســتوى للجن

 التقـدم احملـرز يف سـياق اسـتعراض          الثغرات والتحديات القائمة يف قيـاس     
وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة          

   العامةلجمعيةوالعشرين ل
  ني املشاركنيموجز مقدم من الرئيس  
الواليــات املتحــدة (ووملــان .  وكــاثرين ك)مجهوريــة كوريــا ( وا كــانغ-كيونــغ   

 )األمريكية
 جلنـــة وضـــع املـــرأة، نظمـــت ٢٠٠٤مـــارس / آذار١، املعقـــودة يف الثالثـــةة يف اجللســـ - ١

اجتماع مائـدة مسـتديرة رفيعـة املسـتوى بشـأن الثغـرات والتحـديات القائمـة يف قيـاس التقـدم                      
، باســتعراض وتقيــيم ٢٠٠٥، يف دورهتــا التاســعة واألربعــني عــام  اللجنــةاحملــرز يف ســياق قيــام 

.  العامـة  لجمعيـة تائج الدورة االستثنائية الثالثـة والعشـرين ل       تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ون     
وتعاونت اللجنة يف تنظيم اجتماع املائدة املستديرة مع اللجنة اإلحصائية، الـيت عقـدت دورهتـا               

 االجتمـاع باملشـاركة   تورأسـ . ٢٠٠٤ مـارس /آذار ٥ إىل   ٢اخلامسة والثالثني يف الفتـرة مـن        
ــة الر    ــرأة ونائب ــة وضــع امل ــة      رئيســة جلن ــثالثني للجن ــعة وال ــدورة التاس ــني لل ــرئيس املع ئيســة وال

ــة أجــزاء   . اإلحصــائية ــة يف ثالث وافتتحــت اجلــزء األول . ودار احلــوار مــن خــالل صــيغة تفاعلي
الرئيسة املشاركة من جلنة وضع املرأة، وكان خمصصا للحوار بني كبار ممثلي األجهـزة الوطنيـة    

. اصــمهم حلضــور الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة املعنيــة بالنــهوض بــاملرأة ممــن قــدموا مــن عو
وافتتح الرئيس املشارك من اللجنة اإلحصائية اجلزء الثاين، ودعا كبار ممثلـي اللجنـة اإلحصـائية         

. القادمني من عواصـمهم إىل املشـاركة يف احلـوار مـع مجيـع أعضـاء ومـراقيب جلنـة وضـع املـرأة                       
ــار ممثلــ      ــدعوة لكب ــات ويف اجلــزء األخــري، ُوجهــت ال ــمي كيان ــات غــري   املتحــدةاألم  واملنظم

ومت توفري دليل للمناقشـة أعـده مكتـب اللجنـة لـدعم احلـوار            . احلكومية إىل املشاركة يف احلوار    
)E/CN.6/2004/CRP.1 .(        متكلمـا ٤٨وشارك يف اجتمـاع املائـدة املسـتديرة الرفيعـة املسـتوى  .

مثانيـة  : اء، علـى النحـو التـايل   ومشل املشاركون منتجي اإلحصاءات ومستعمليها علـى حـد سـو       
وزراء، وتسعة من نواب الـوزراء ووزراء الدولـة واملـديرين العـامني واألمنـاء العـامني، ومخسـة                    
عشرة من كبار املمثلني اآلخرين من األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة؛ وثالثة مـن كبـار           

إلحصـائية؛ وسـتة مـن ممثلـي كيانـات      مسؤويل البعثات الدائمة؛ وأربعة من كبار ممثلي اللجنـة ا      
 .؛ وثالثة من املنظمات غري احلكومية املتحدةاألمم
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ورحب املشـاركون بالصـيغة الـيت ُنظـم هبـا اجتمـاع املائـدة املسـتديرة وبالتعـاون بـني                      - ٢
وأشاروا إىل أن االجتمـاع يتـيح فرصـة فريـدة مـن نوعهـا               . جلنة وضع املرأة واللجنة اإلحصائية    

 بني مستعملي ومنتجي اإلحصاءات فيما يتعلـق بقيـاس التقـدم احملـرز حنـو اهلـدف                  لتبادل اآلراء 
 .املتمثل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني

وعرض املشاركون أمثلة للهياكل املؤسسية املسؤولة عـن مجـع املعلومـات اإلحصـائية               – ٣
ــوطين    ــى الصــعيد ال ــا عل ــاظ عليه ــب ا   . واحلف ــدان، تكــون املكات ــن البل إلحصــائية ويف كــثري م

ــن مجــع اإلحصــاءات          ــة ع ــتقالل، مســؤولة مســؤولية مركزي ــع باالس ــد تتمت ــيت ق ــة، ال . الوطني
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للـوزارات الرئيسـية أو غريهـا مـن املكاتـب أن جتمـع إحصـاءات أو                     

ــرة مســؤولياهتا    ويف بعــض احلــاالت، تقــوم األجهــزة  . بيانــات عــن املســائل الــيت تــدخل يف دائ
قضـايا املـرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني أو مراكـز التنسـيق املعنيـة بشـؤون اجلنسـني                     املسؤولة عـن    

جبمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس، وذلك بالتعاون مع املكاتب اإلحصائية أو الـوزارات              
وحث ممثلو اللجنة اإلحصـائية مسـتعملي البيانـات املتعلقـة           . الرئيسية أو اهليئات املعنية األخرى    

 اجلنسـني علـى العمـل مـع املكاتـب اإلحصـائية أو الـوزارات الرئيسـية أو اهليئـات            باملساواة بـني  
 . املعنية األخرى يف بلداهنم، وتعريف تلك اهليئات باحتياجاهتم من البيانات

وقــال املشــاركون إن أحــد أغــراض اإلحصــاءات يتمثــل يف تعزيــز القــدرة علــى رســم   - ٤
كانـت اإلحصـاءات ميكـن أن تكـون أداة لتحقيـق            وملـا   . السياسات الفعالـة واحملـددة األهـداف      

املساواة بني اجلنسني، فقد شدد املشاركون على أمهيـة زيـادة التعـاون واالتصـال بـني املكاتـب                   
اإلحصائية، باعتبارهـا منتجـة لإلحصـاءات، وبـني أجهـزة رسـم السياسـات واألجهـزة الوطنيـة            

ءات، لكفالـــة النجـــاح يف مجـــع املعنيـــة بالنـــهوض بـــاملرأة، باعتبارهـــا مـــن مســـتعملي اإلحصـــا
وينبغـــي إنتـــاج اإلحصـــاءات باســـتخدام أســـاليب تتســـم . واســـتعمال املعلومـــات ذات الصـــلة

ــية     ــا جيـــب أن تلـــيب احتياجـــات املســـتعملني، وأن تتبـــع املبـــادئ األساسـ بالشـــفافية، كمـــا أهنـ
، وتـرددت دعـوات لتعزيـز احلـوار، مبـا يف ذلـك مـن خـالل آليـات معينـة                    . لإلحصاءات الرمسية 

لتوضيح احتياجات املستعملني، فضـال عـن القيـود الـيت يواجههـا منتجـو اإلحصـاءات يف مجـع                    
كما جرى التشديد على ضـرورة تـوفري البيانـات املتاحـة لصـناع السياسـات بصـورة                  . البيانات
 .منتظمة

واتفق املشاركون على أمهية توفر إحصاءات جيدة وموثـوق هبـا يف الوقـت املناسـب،                 - ٥
 حسب نوع اجلنس ومتاحة على الفور، لقياس التقدم احملـرز حنـو حتقيـق أهـداف                 تكون مصنفة 

إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني، وتنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني،                     
واتفق املشاركون علـى الـدور احملـوري الـذي     . وحتديد اجملاالت اليت تتطلب مزيدا من االهتمام 
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ــة يف تنســيق اإلحصــاءات املتصــلة بنــوع اجلــنس الــيت تغطــي    تلعبــه املكاتــب اإلحصــائية   الوطني
ــا         ــب عليه ــة الطل ــن اجملــاالت األخــرى، وتلبي ــد م ــيم والعمــل والعدي . جمــاالت الســكان والتعل

فاإلحصاءات ضرورية لعرض أي افتقار للتقدم، فضال عن عرض مـا يتحقـق مـن إجنـازات، يف          
ــاال    ــرأة عرضــا فع ــات    وتتســم اإلحصــاءات بأمهيــ  . وضــع امل ــق االجتاه ــد وتوثي ــة يف حتدي ة بالغ

والثغــرات واملعوقــات فيمــا يتعلــق بتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني، وختطــيط وتنفيــذ سياســات   
كمـــا أن . موجهـــة علـــى حنـــو جيـــد، وتقيـــيم أثـــر السياســـات والقـــرارات علـــى حالـــة املـــرأة 

 وضـع التقـارير     واملعلومات اإلحصائية عنصر هـام يف     . اإلحصاءات أداة فعالة يف أنشطة الدعوة     
املقدمة من الدول عن التقدم احملرز يف تنفيذ منهاج عمل بـيجني يف جمـاالت مـن قبيـل العمالـة،          
والتعليم، والصحة، واملشاركة يف احلياة العامة وعمليات صنع القرار، والعنف ضد املـرأة، ويف              

. التمييـز ضـد املـرأة   الوفاء بالتزامات تقدمي التقارير مبوجب اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال              
كمــا أن البيانــات املصــنفة حســب نــوع اجلــنس هــي مــن األدوات الالزمــة للنجــاح يف تعمــيم    

ــاة املنظــور اجلنســاين   ــائج      . مراع ــوفر اإلحصــاءات والنت ــه، حــدد املشــاركون ت ويف الوقــت ذات
 كمـا أشـري إىل أن عـدم       . املوحدة واستخدامها بصورة منتظمة باعتباره أحد التحديات القائمـة        

االتفاق على ما هية املعلومـات الـيت يـتعني مجعهـا وطريقـة مجعهـا ميكـن أن يـؤدي إىل تضـاؤل                        
 .املصداقية وفقدان الثقة يف سياسات احلكومات

ونــاقش املشــاركون الثغــرات املوجــودة يف مجــع البيانــات، وأوجــه القصــور املنهجيــة     - ٦
ا أو عـدم إمكـان االعتمـاد عليهـا          فيها، واآلثار املترتبة على ضعف اإلحصاءات أو عدم كفايته        

كما ناقش املشاركون ضـرورة التنسـيق بـني مجيـع األطـراف،             . بالنسبة لعملية رسم السياسات   
مثل الـوزارات الرئيسـية واجملتمـع املـدين، مـن أجـل جتنـب ازدواجيـة اجلهـود، فضـال عـن عـدم                         

 يف هـذا الصـدد الـدور        ونـوقش . املواءمة وانعدام القدرة على املقارنة يف عملية مجـع املعلومـات          
كما ناقش املشاركون ضرورة قيـام      . احملوري الذي تلعبه املكاتب اإلحصائية يف عملية التنسيق       

الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة باشــراك مســتعملي اإلحصــاءات املتعلقــة بنــوع اجلــنس وغريهــم مــن 
أصــحاب املصــلحة يف التخطــيط جلمــع البيانــات وتصــنيف املعلومــات ونشــرها مــن خــالل          

 .ملشاورات واالجتماعات املنتظمة بني مستعملي اإلحصاءات ومنتجيهاا
ويف بعــض اجملــاالت، مثــل العنــف ضــد املــرأة، تــؤدي أوجــه القصــور املنهجيــة وعــدم   - ٧

تقدمي التقارير أو عدم كفايتها إىل مجـع بيانـات غـري دقيقـة؛ وميكـن أن تـؤدي هـذه املعلومـات                       
كمــا أن البيانــات القدميــة حتــد يف بعــض  . ت ضــعيفةغــري الدقيقــة أو املضــللة إىل وضــع سياســا 

كما يكـون هنـاك     . األحيان من الفائدة اليت تنطوي عليها املعلومات كأساس لرسم السياسات         
ويف . يف بعض األوقات تبـاين بـني أنـواع اإلحصـاءات املنتجـة واحتياجـات صـناع السياسـات                   

حسـب نـوع اجلـنس، فـإن حتليـل          حني أن معظم البيانات اليت جيري مجعها اآلن تكون مصـنفة            
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ويف بعـض احلـاالت،     . هذه البيانات ال يتم دائما بصورة تراعي التصنيف حسـب نـوع اجلـنس             
ُتقـدم البيانــات علـى املســتوى الـوطين، ولكــن لــيس علـى مســتوى الواليـات أو علــى املســتوى      

البيانـات  ويف اجملاالت اجلديدة، مثل تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت، يظـل مجـع            . احمللي
حمدودا بوجه عـام، وهـو مـا حيـد أيضـا مـن الفائـدة الـيت تنطـوي عليهـا لرسـم السياسـات الـيت                            

وجماالت العمـل املسـتجدة تتطلـب بـذل املزيـد مـن اجلهـود               . تدعم حتقيق املساواة بني اجلنسني    
وزيــادة الــدعم املقــدم إىل املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة لتحســني مجــع اإلحصــاءات يف امليــدان   

وجيـب أيضـا تصـنيف بيانـات        . كما أن اإلحصـاءات الزمـة لرصـد إنفـاذ القـوانني           . جتماعياال
بــد مــن النظــر يف كــل هــذه االحتياجــات  وال. ملكيــة األعمــال التجاريــة حســب نــوع اجلــنس

اجلديدة لإلحصاءات يف ضوء ضرورة دعم وتعزيز النظام اإلحصـائي الـوطين والـدويل لضـمان                
 .ستجدة حديثا بصورة سليمة ومستدامةأن يغطي جماالت االهتمام امل

وأشري إىل أنه ملا كانت البيانات الكمية وحدها ال تكفـي إلعطـاء صـورة كاملـة عـن                    - ٨
. بد وأن تواكبها بيانات نوعية وحتليل للسياق الذي تدور فيـه املشـكلة             كثري من احلاالت، فال   

صـدر ونوعيـة اإلحصـاءات      وتستخدم املكاتب اإلحصائية الوطنية املعلومات الكميـة لوصـف م         
ويف حــني أن مــن . كمــا جيــب القيــام بتحليــل إحصــائي للبيانــات  . الــيت يــتم مجعهــا وتصــنيفها 

الضروري تصنيف البيانات حسب نوع اجلنس، فإن تصنيفها حسـب العوامـل األخـرى يتسـم                
باألمهية أيضا حيث أن املرأة كثريا ما تتعـرض لتمييـز متعـدد الوجـوه علـى أسـاس عوامـل مثـل                       

وجيــب إيــالء اهتمــام دقيــق لضــمان مجــع هــذه البيانــات   . لســن أو العنصــر أو األصــل العرقــي ا
وإنتاجهــا بصــورة تتســم باحلساســية الثقافيــة، وأن تســتخدم بشــكل إجيــايب مــن أجــل النــهوض  

وأشـار املشـاركون إىل أمهيـة املبـادئ األساسـية للمكاتـب             . باملرأة، وليس لزيادة التمييز ضـدها     
وعنـد مجـع أنـواع    . ة هلذه األهداف املتعلقة بالشـفافية وخصوصـية املعلومـات         اإلحصائية بالنسب 

معينة مـن البيانـات، شـدد املشـاركون علـى ضـرورة العمـل مـع الفئـات املسـتهدفة، وال سـيما                        
فئات النساء الاليت يعانني من الضعف، مثـل ضـحايا أعمـال العنـف، أو األمهـات الـاليت َيعُّلـن                     

لشعوب األصلية، لضمان تغطية شواغلهن فيمـا يتعلـق باخلصوصـية     أسرهن مبفردهن، أو نساء ا    
وال يـزال هنـاك الكـثري الـذي يـتعني إجنـازه يف       . والسالمة وغري ذلك من اجلوانب تغطية سليمة   

هذه اجملاالت فيما يتعلق بتطوير أساليب مناسبة جلمع البيانات وتصنيفها وأسـاليب حتليـل هـذا             
 .العمل

ــتم مجــع وتصــ   - ٩ ــى املســتوى    ويف حــني ي نيف اإلحصــاءات واألهــداف واملؤشــرات عل
الــوطين، شــدد املشــاركون علــى ضــرورة كفالــة إمكــان مقارنتــها علــى الصــعيد الــدويل لقيــاس 

ويف بعــض اجملــاالت، مثــل االجتــار بالنســاء، يلــزم قيــام . التقــدم احملــرز حنــو تنفيــذ منــهاج العمــل
وســلم . شــكلة وتتبــع تطوراهتــا  تعــاون علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل لقيــاس حجــم امل      
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املشـــاركون بأنـــه يكـــون مـــن الصـــعب يف بعـــض األحيـــان حتقيـــق إمكانيـــة املقارنـــة الدوليـــة    
 .لإلحصاءات واملؤشرات

وكـــان عـــدم تـــوفر املـــوارد والقـــدرات واملهـــارات املاليـــة والبشـــرية الكافيـــة جلمـــع    - ١٠
يف املعلومــات واملؤشــرات اإلحصــاءات املتصــلة بوضــع املــرأة وجتهيزهــا بصــورة فعالــة، ولتصــن

وملـا كـان مجـع البيانـات أمـرا مكلفـا       . النوعية، من التحـديات املشـتركة بـني كـثري مـن البلـدان       
للغاية، فإن من الضروري زيادة التعاون بني املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة والـوزارات الرئيسـية                 

لـف املسـتويات لـدعم      ودعـا املشـاركون إىل تعزيـز التعـاون علـى خمت           . املسؤولة عن هذا العمـل    
عمليــات مجــع البيانــات، والتحليــل املقــارن، وتقاســم اخلــربات وأفضــل املمارســات فيمــا بــني     

؛ واسـترعوا االنتبـاه      املتحـدة  األمموشدد املشاركون يف هذا الصدد على دور كيانات         . البلدان
 السـتخدامها  إىل توفر املبادئ التوجيهيـة والـربامج التدريبيـة وغريهـا مـن أدوات بنـاء القـدرات                 

ــة و   ــى املســتويات الوطني ــع      /عل ــا جلم ــق عليه ــاليب متف ــايري وأس ــاع مع ــة، باتب أو دون اإلقليمي
نســاء وأشــار املشــاركون إىل الفائــدة الــيت ينطــوي عليهــا نشــر منشــور  . اإلحصــاءات الســليمة

ــام   ــامل ع ــا أشــاروا إىل أن الشــعبة اإلحصــائية بــ   . اجتاهــات وإحصــاءات : ٢٠٠٠الع  األممكم
تقـوم، بالتعـاون مـع اللجـان اإلقليميـة والوكـاالت الدوليـة الرئيسـية، بإعـداد اإلصـدار                     املتحدة

وسيستعرض املنشور التقدم الذي أحرزتـه السـلطات   . ٢٠٠٥ يف عام   نساء العامل الثاين ملنشور   
 األمــماإلحصــائية الوطنيــة يف مجــع وتصــنيف اإلحصــاءات املتعلقــة بنــوع اجلــنس وإبالغهــا إىل  

 .املتحدة
وميكـــن لزيـــادة التعـــاون أن تكـــون مفيـــدة بصـــفة خاصـــة يف تصـــنيف اإلحصـــاءات   - ١١

، وبـالعنف املوجـه     اإليـدز /واالستطالعات اجلديدة املتعلقة بالنساء واألطفال املصابني بالفريوس      
ونظــرا للتكلفــة وغريهــا مــن املســائل، حــذر      . ضــد املــرأة، وباملمارســات التقليديــة الضــارة    

سالســل البيانــات اجلديــدة، ودعــوا بــدال مــن ذلــك إىل توســيع  املشــاركون مــن البــدء يف مجــع 
وأشــار املشــاركون إىل التكلفــة . وتصـنيف جمموعــات البيانــات املوجــودة حســب نــوع اجلــنس 

اليت ميكـن أن تتحملـها اجملتمعـات مـن جـراء عـدم تـوفر اإلحصـاءات الالزمـة لرسـم سياسـات                  
م اإلحصــائية الــيت تــوفر املعلومــات فعالــة، كمــا أشــاروا يف الوقــت ذاتــه إىل ضــرورة دعــم الــنظ

ــيهم صــناع السياســات         ــة عريضــة مــن أصــحاب املصــلحة، مبــن ف ــيت حتتاجهــا طائف ــة ال الالزم
 .والباحثون ومؤسسات اجملتمع املدين

ــات وإجــراء        - ١٢ ــه يف مجــع البيان ــاون مع ــدين والتع ــرب املشــاركون إشــراك اجملتمــع امل واعت
ــتطالعات أداة ه  ــات االسـ ــدادات ومعلومـ ــاهيم    التعـ ــتيعاب املفـ ــاركة واسـ ــني املشـ ــة لتحسـ امـ
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وميكــن هلــذا التعــاون أيضــا أن يعــزز الــدعم  . والتعــاريف والبيانــات ومعلومــات االســتطالعات
 . وحتليالت مصنفة حسب نوع اجلنسإحصاءاتالسياسي إلنتاج 

ــدة إلحصــاءات       - ١٣ ــة واجلدي ــة للمنشــورات الدوري وعــرض مســتعملو اإلحصــاءات أمثل
بني اجلنسني، وشددوا على أن تـوفر هـذه البيانـات علـى نطـاق واسـع أمـر                   ومؤشرات الفروق   

كمـا ُتسـتخدم املواقـع    . حيوي للنقاش العام بشأن التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بـني اجلنسـني           
ــا          ــات جمان ــذه املعلوم ــدة لنشــر ه ــت بصــورة متزاي ــبكة اإلنترن ــى ش ــة عل . اإلحصــائية احلكومي

حصــاءات املصــنفة حســب نــوع اجلــنس ونشــرها واســتعماهلا   واملمارســات اجليــدة يف مجــع اإل 
تشــمل آليــات التنســيق واجملموعــات االستشــارية الــيت تســاعد يف تشــجيع احلــوار بــني منتجــي    

وأنشــئت قواعــد بيانــات يف  . اإلحصــاءات ومســتعمليها، ويف احلــد مــن تكلفــة مجــع البيانــات   
أن أنواعـا جديـدة مـن التحلـيالت،         كمـا   . جماالت من قبيل العمالة واملشاركة السياسية للمـرأة       

مثل مؤشرات أو مقاييس املساواة بني اجلنسني، توضح األداء احلكومي على املستويني الـوطين              
كما أن قياس التقدم احملـرز يف حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني يف جمـاالت بعينـها يكـون                      . واحمللي

 .مطلوبا عند إعداد بيانات امليزانيات
 املائــدة املســتديرة الرفيعــة املســتوى فائــدة مجــة مــن مشــاركة كبــار   واســتفاد اجتمــاع - ١٤

ــة        ــة وضــع املــرأة واللجن املمــثلني القــادمني مــن العواصــم، ومــن التفاعــل فيمــا بــني أعضــاء جلن
كمــا أن تبــادل . اإلحصــائية يف حــوار فريــد مــن نوعــه بــني منتجــي اإلحصــاءات ومســتعمليها  

 واملنظمـات غـري      املتحـدة  األمـم ء وممثلـي كيانـات      اخلربات والتفاعـل بـني ممثلـي الـدول األعضـا          
احلكومية كـان مبثابـة مسـامهة قيمـة يف أعمـال الـدورة الثامنـة واألربعـني، ويف اإلعـداد للـدورة            

وجـرى تشـجيع املشـاركني علـى مواصـلة تبـادل املعلومـات علـى املسـتوى                  . التاسعة واألربعني 
ــوطين ــدا يف تعــيني التحــد   . ال ــاون ســيكون مفي ــدروس  فهــذا التع يات، وأفضــل املمارســات وال

املكتسبة يف مجع واسـتعمال اإلحصـاءات واملؤشـرات لـدعم عمليـات صـنع القـرار، ويف رصـد            
 االســتثنائية الثالثــة  العامــةاجلمعيـة تنفيـذ إعــالن ومنــهاج عمــل بـيجني والوثيقــة اخلتاميــة لــدورة   

 .العشرينو
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 الرابعاملرفق 
 ق  واألربعنيالثامنةيف دورهتا ائمة الوثائق املعروضة على اللجنة   

 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رمز الوثيقة األعمال

 E/CN.6/2004/1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح 

اســتعراض أســاليب عمــل جلنــة وضــع املــرأة يف ســياق   تقريــر األمــني العــام عــن 
ائج املؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة        التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنت    

 اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي

٣  E/CN.6/2004/2 

التدابري اليت اختذت والتقدم الذي أحـرز يف متابعـة وتنفيـذ املـؤمتر العـاملي الرابـع                  
: ٢٠٠٠رأة عـام    املـ ”املعين باملرأة والـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنونـة             

، ال سـيما    “املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعشـرين          
فيمـــا يتصـل بتعمـيم مراعـــــاة املنظـــــور اجلنسـاين يف أنشـطة كيانـات منظومـة                  

  املتحدة األمم

٣  E/CN.6/2004/3 

 E/CN.6/2004/4 ٣  إليها  عن حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة العاماألمنيتقرير 

 E/CN.6/2004/5  ٣ تقرير األمني العام عن حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان

ــر  ــنيتقري ــاماألم ــائن يف      عــن  الع ــذين يؤخــذون ره ــال ال ــر النســاء واألطف حتري
  الرتاعات املسلحة، مبن فيهم أولئك الذين يسجنون فيما بعد

٣ E/CN.6/2004/6و Corr.1 

خطـة العمـل املشـتركة لشـعبة النـهوض بـاملرأة ومكتـب           عـن     العـام  األمنيتقرير  
  مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

١٢ E/CN.6/2004/7 

 تقريـر صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         حييل هبـا  مذكرة من األمني العام     
 عن القضاء على العنف ضد املرأة

 Corr.1 وE/CN.6/2004/8 )أ (٣

دور الرجـال   : املسـألة املواضـيعية املعروضـة علـى اللجنـة          عـن     العام منياألتقرير  
 والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني

 E/CN.6/2004/9 )أ (٣

مشــاركة املــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف منــع تقريــر األمــني العــام عــن 
 الصراعات وإدارهتا وحلها ويف بناء السالم بعد انتهاء الصراع

) ج (٣ 
’٢‘ 

E/CN.6/2004/10 

 املتعلقــة بالرســائل املعــين العامــل الفريــق املســتقبل يف هبــا ســيقوم الــيت األعمــال
  املرأة بوضع

٤ E/CN.6/2004/11 و 

Add.1, 2 

 موجهــة مــن رئــيس اجمللــس  ٢٠٠٣أكتــوبر / تشــرين األول٣١رســالة مؤرخــة 
 االقتصادي واالجتماعي إىل رئيس اللجنة 

٥ E/CN.6/2004/12 

98 04-33525 
 



 

E/2004/27 
E/CN.6/2004/14  

 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رمز الوثيقة األعمال

 من املمثـل الـدائم    العاماألمني موجهة إىل ٢٠٠٤ مارس/آذار ٤سالة مؤرخة ر
 ألرمينيا 

 E/CN.6/2004/13 )أ (٣

 E/CN.6/2004/L.1 )أ (٣ “ حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان”مشروع قرار معنون 

 E/CN.6/2004/L.1/Rev.1 )أ (٣  “ حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان”مشروع قرار منقح معنون 

 E/CN.6/2004/L.2 )أ (٣ “ حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها”مشروع قرار معنون 

تنشــيط وتعزيــز املعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن  ”مشــروع قــرار معنــون 
 “ أجل النهوض باملرأة

 E/CN.6/2004/L.3 )أ (٣

حـث والتـدريب    تنشـيط وتعزيـز املعهـد الـدويل للب        ”مشروع قرار منقح معنـون      
 “ من أجل النهوض باملرأة

 E/CN.6/2004/L.3/Rev.1 )أ (٣ 

متالزمـة  /املـرأة والطفلـة وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية           ”مشروع قـرار معنـون      
 “ )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

٣ E/CN.6/2004/L.4 

ــون   ــنقح معنــ ــرار مــ ــروع قــ ــة   ”مشــ ــة وفــــريوس نقــــص املناعــ ــرأة والطفلــ املــ
 ‘‘)اإليدز( نقص املناعة املكتسب متالزمة/البشرية

٣ E/CN.6/2004/L.4/Rev.1 

ــون    ــرار معن ــائن يف      ”مشــروع ق ــذين يؤخــذون ره ــال ال ــاء واألطف ــر النس حتري
 “ الرتاعات املسلحة، مبن فيهم أولئك الذين يسجنون فيما بعد

٣ E/CN.6/2004/L.5 

ســات تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف مجيــع السيا  ”مشــروع قــرار معنــون  
 “ والربامج يف منظومة األمم املتحدة

 E/CN.6/2004/L.6 )أ (٣ 

 E/CN.6/2004/L.7 ٤  “ الرسائل املتعلقة بوضع املرأة” معنون مقررمشروع 

 E/CN.6/2004/L.8 ٦  واألربعني للجنةالتاسعةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة 

 E/CN.6/2004/L.9 ٧  واألربعنيالثامنةمشروع تقرير اللجنة عن دورهتا 

الرسـائل املتعلقـة بوضـع       ”E/CN.6/2004/L.7 القـرار   مشـروع   تعديالت على   
 “ املرأة

٤ E/CN.6/2004/L.10 

 E/CN.6/2004/L.11 ٤  “ الرسائل املتعلقة بوضع املرأة” معنون مقررمشروع 

 E/CN.6/2004/L.12 )أ (٣ “ األعمال التحضريية للدورة التاسعة واألربعني للجنة” معنون قرارمشروع 

 E/CN.6/2004/L.13 )أ (٣    “ أساليب عمل جلنة وضع املرأة” معنون مقررمشروع 
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رمز الوثيقة األعمال

ــ ــة ذات  املنظمــات مــن ة مقدمــات بيان ــدى   االركــزامل غــري حكومي ستشــاري ل
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي

٣  E/CN.6/2004/NGO/16, 

19, 24-25, 41 

ستشـاري لـدى    االركـز   املوميـة ذات     غـري حك   إحدى املنظمـات   بيان مقدم من    
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي

   E/CN.6/2004/NGO/1 )أ (٣

ستشــاري لــدى  االركزبــامل تتمتــع غــري حكوميــة منظمــات مــن ة مقدمــات بيانــ
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي

‘١’) ج (٣ E/CN.6/2004/NGO/2-

3, 5, 9-10,13, 18, 20-

21, 23, 27, 29, 31-32, 

35, 38 

ستشــاري لــدى  االركزبــامل تتمتــع غــري حكوميــة منظمــات مــن ة مقدمــات بيانــ
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي

‘٢’) ج (٣ E/CN.6/2004/NGO/4, 

6-7 and Corr.1, 8, 11-

12, 14-15, 17, 22, 26, 

28, 30, 33-34, 36-37, 

39-40, 42 
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