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 مقدمة  .1
سة حصرا لتعزيز المساواة بين الجنسين الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية المكّرهي لجنة وضع المرأة 

 لمجلسا رابموجب قر هاؤتم إنشا قدو. فنية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجنةكذلك  وهي وتمكين المرأة.
لجنة وضع المرأة دورا أساسيا في تعزيز حقوق المرأة وتوثيق  تلعب. 1492يونيو  61في  الصادر( 6) 11 رقم

 جندةأوالمعايير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. عقب اعتماد  واقع حياة المرأة في جميع أنحاء العالم
من أجل  6202لعام خطة عمل التنمية المستدامة  في متابعة تساهم اللجنة اآلن، 6212في  المستدامة للتنمية 6202

. 2015/6رقم  واالجتماعيقرار المجلس االقتصادي ل وفقا التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
كالهما أفريقيا بتعزيز يلزم و قانون التأسيسي لالتحاد األفريقيوال 6220 من جديد أجندة العالمي المنهاجتعزز و

 .المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كشرط مسبق لتحقيق األهداف اإلنمائية للقارة
 

ت للتعجيل المزيد من التوصيا فضال عن تقديملتقييم التقدم المحرز  برامج عمل متعددة السنوات تقوم اللجنة باعتماد
تمثل هذه وتتخذ هذه التوصيات شكل استنتاجات متفق عليها بشأن موضوع ذي أولوية.  بتنفيذ منهاج عمل بيجين.

المتعلقة  ةأيضا وثيقة نتائج كل دورة، تستخدم في تحديد السياسات والممارسات العالمياالستنتاجات المتفق عليها 
 .بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 
لقة ن والناشئة العالمية المتعيتركز الدورات السنوية للجنة وضع المرأة على موضوع محدد ذي صلة بمسائل الجنس

في إطار الموضوع ذي  اجتماعا لجنة وضع المرأة ستنظم، 6212بالمساواة بين الجنسين وقضايا المرأة. في 
موضوع  يكون. س"التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات"األولوية 

ا أثرهواإلعالم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والوصول إليها"  ل"مشاركة المرأة في وسائهو االستعراض 
ن الدورة السابعة واألربعيمن  اعتباراوتمكينها "المرأة وتمكينها واستخدامها كأداة للنهوض بالمرأة تعزيز على أداة 

في المقر الرئيسي لألمم المتحدة  بنيو يورك خالل الفترة   26لجنة وضع المرأة  تنعقدسوف  .للجنة وضع المرأة
  6212 مارس 60-16من 

 
 :ةالتشكيل .6

بتنسيق هذه العملية مكتب  يقوممن أفريقيا. منها ( دولة 11دولة عضوا، أحد عشر ) 92تتألف لجنة وضع المرأة من 
ليم اإلقتمثل مصر حاليا  لجنة وضع المرأة المكون من الدول األعضاء في األمم المتحدة التي لها تمثيل إقليمي.

 .األفريقي
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 الموحد:الموقف األفريقي   .0

استنادا إلى التجربة اإليجابية لتنسيق موقف أفريقي واحد من الدورات العالمية للجنة وضع المرأة منذ انعقاد الدورة 
األمم  ولجنةستقوم مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للمرأة ، للجنةالخامسة والخمسين 
كان . 6212 فبراير  -ينايرفي   26وضع المرأة  للجنةما قبل االجتماع  تنظيم اجتماع  ألفريقيا المتحدة االقتصادية

موضوعي األولوية واالستعراض وبناء توافق في اآلراء موحد من تعزيز موقف أفريقي هو الهدف من هذا االجتماع 
دورتها خالل رأة مبشأن الدعوة االستراتيجية المنسقة ألفريقيا للتأثير على االستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع ال

لدول تشكل أفريقيا ثلث او الرسائل الرئيسية ألفريقيا التي اعتمدت في هذا االجتماع.عن طريق استخدام  26الـ
بشأن موقفها  صريحةمن المهم للدول األعضاء في االتحاد األفريقي أن تكون  ا،ولذ .األعضاء في األمم المتحدة

 .صوت واحد في لجنة وضع المرأةبالجماعي وأولوياتها االستراتيجية، حتى تتمكن أفريقيا من التحدث 
 
 العمل من قبل الوزراء  .9

 صوت" في بالتحدث يعتزموا وأن 26في الدورة أل المرأة وضع لجنة بموضوع علما يحيطوا أن الوزراء من يرجى
 مسترشدا ،6212 مارسفي  للجنة 26في الدورة ال المرأة وضع مؤتمر مفاوضات خالل" واحدةكأفريقيا  واحد

قده في المقرر ع المرأة، وضع مؤتمر قبل أفريقيا اجتماع خالل عليه االتفاق سيتم الذياألفريقي الموحد  بالموقف
 مال األفريقي االجتماع في يشاركوا أن أيضا الوزراء إلىاالجتماع   يطلب الصدد، هذا وفي. 6212يناير/ فبراير 

 26رة الللدو الرئيسية والرسائل الموحد األفريقي الموقف تحديد في المساهمة أجل منلجنة وضع المرأة  مؤتمر قبل
 .المرأة وضع للجنة


