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8.8وينبغي تخصيص اجتامعات ﻹج راء حوار مع املؤسسات الداخلة
يف منظومة اﻷمم املتحدة ومع املجتمع املدين وفيام بني الوفود
الحكومية .وينبغي تكريس وقت كاف للحوار الحكومي الدويل.
9.9ونتائج الحوار ينبغي أن تنعكس يف استنتاجات دقيقة متفق
عليها وعملية املنحى تحال إىل املجلس اﻻقتصادي واﻻجتامعي
بق رار من اللجنة .وينبغي أن تتضمن أيضا توصيات بالسياسات
العامة وأن تحدد قضايا التنسيق التي يتعني عىل املجلس تناولها.

1.1اعتمدت لجنة مركز املرأة اﻻستنتاجات املتعلقة بط رائق عملها،
عىل النحو املبني أدناه.
2.2ترى اللجنة أن باﻹمكان تحسني فعاليتها وكفاءتها من خالل
اتباع ط رائق عمل مبتكرة ،منها دعوة خ رباء للمشاركة يف املناقشة
املوضوعية املتعلقة بقضايا مختارة كجزء من عمل اللجنة
العادي.
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وبغية تعزيز قدرة اللجنة عىل العمل كحفاز يف
دعم إدماج منظور ي راعي اعتبارات الجنسني يف
أعامل منظومة اﻷمم املتحدة وتحديد القضايا
واﻻتجاهات الناشئة والنهج الجديدة التي متس
حالة املرأة أو املساواة بني املرأة والرجل ،واستع راض
وتقييم التقدم املحرز واملشاكل التي صودفت يف
تنفيذ مجاﻻت اﻻهتامم الحاسمة املبينة يف منهاج
العمل ،فإن اللجنة:

3.3وهذه الط رائق املبتكرة يجب أن ينظر إليها مبثابة عملية ﻻ
تشمل دورات اللجنة فحسب وإمنا تشمل تنظيم العمل أيضا.
ويتحتم التشجيع عىل اﻻش رتاك عىل نطاق واسع يف العملية
التحضريية لكل دورة من دورات اللجنة .وينبغي التشجيع عىل
املامرسة املتمثلة يف عقد اجتامعات دورية ملكتب اللجنة تكون
مفتوحة ملشاركة جميع الدول املهتمة ،وترسيخ تلك املامرسة.
4.4وينبغي إتاحة الوثائق املعدة لكل بند من بنود املناقشة بجميع
اللغات الرسمية يف غضون مهلة كافية لضامن مشاركة فعالة
وواسعة النطاق يف املناقشات.
5.5ومن املتوقع أن تعالج مامرسة دعوة الخ رباء ،بشكل فعال،
مجاﻻت اﻻهتامم الحاسمة املقررة يف منهاج عمل بيجني وأن
تسهم يف إج راء متابعة فعالة للمؤمت ر .وينبغي اختيار الخ رباء من
ميادين الدراسة الواقعة يف إطار مجاﻻت اﻻهتامم الحاسمة ،مع
م راعاة التوزيع الجغ رايف العادل واش رتاك املنظامت غري الحكومية.

(أ)	ينبغي أن تعزز تعاونها مع سائر الهيئات ذات الصلة يف منظومة
اﻷمم املتحدة ،مبا فيها اللجان الفنية اﻷخرى وأماناتها املعنية؛
(ب)	ينبغي أن ترصد التقدم املحرز يف الخطة املتوسطة اﻷجل عىل
نطاق املنظومة للنهوض باملرأة؛

 6.6وينبغي تشكيل أفرقة من الخ رباء .وأن تضم تلك اﻷفرقة خ رباء
يعينهم اﻷمني العام وخ رباء عاملني يف إطار منظومة اﻷمم املتحدة
وخ رباء من الحكومات ومن املجتمع املدين.

(ج)	ينبغي أن تتيح الوثائق ذات الصلة عن طريق املجلس اﻻقتصادي
واﻻجتامعي لسائر اللجان الفنية وهيئات الخ رباء واﻵليات ذات
الصلة التابعة لألمم املتحدة من أجل املساعدة يف إدماج منظور
ي راعي اعتبارات الجنسني يف عملها؛

7.7ويتعني عىل مكتب اللجنة أن يبت ،خالل الفرتة التي تتخلل
الدورات ،يف مسائل اختيار الخ رباء وتكوين اﻷفرقة وتوزيع الوقت
الالزم ﻹج راء حوار ،مع م راعاة املقرتحات املقدمة من اﻷمانة
العامة الالزم املتحدة .وينبغي لألمانة العامة أن تعد قامئة
بأسامء املرشحني لألفرقة استنادا إىل اﻻق رتاحات املقدمة من الدول
واملجتمع املدين .وينبغي للمكتب أن يعقد اجتامعات يكون باب
اﻻش رتاك فيها مفتوحا أمام جميع الدول املهتمة لضامن اش رتاك
واسع النطاق.

(د)	تالحظ واضعة يف اعتبارها دور املجلس اﻻقتصادي واﻻجتامعي يف
التنسيق الشامل ،أن زيادة الحوار بني مكتب لجنة مركز املرأة
واملجلس اﻻقتصادي واﻻجتامعي ورؤساء وأمانات اللجان الفنية
اﻷخرى وسائر الهيئات الفرعية والهيئات ذات الصلة واملجالس
التنفيذية املعنية ميكن أن تساعد يف تبيان القضايا التي ميكن أن
تُعالج يف إطار بند جدول اﻷعامل املتعلق بالقضايا واﻻتجاهات
الناشئة؛
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(ﻫ)	تشجع عىل تقديم املعلومات الوطنية بشكل طوعي ،وتقرتح أن
تتناول هذه املعلومات القضايا ذات اﻷولوية التي حددتها لجنة
مركز املرأة يف برنامج عملها ،واضعة يف اﻻعتبار التزام الحكومات
بوضع اس رتاتيجية شاملة أو خطط عمل وطنية ،منها أهداف
محددة الوقت ومعايري للرصد من أجل تنفيذ منهاج العمل عىل
نحو كامل؛
(و) تشجع الدول عىل تقديم تقارير وطنيــة بحلــول سنة ٢٠٠٠
لالستع راض والتقييم الخمسيني الشاملني لتنفيذ منهاج العمل
يف سنة ■ .٢٠٠٠
املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى1996/26/
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