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  جلنة وضع املرأة 
  ونالدورة الرابعة واخلمس

  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢-١
  من جدول األعمال ) أ (٣البند 

والـدورة  املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة        نتائج  متابعة  
: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”املعنونـة    للجمعية العامة االستثنائية  

ي يف القرن احلـاد    املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم    
األهـداف االسـتراتيجية واإلجـراءات       تنفيذ: “والعشرين

الواجب اختاذها يف جماالت االهتمام احلامسة واختاذ مزيـد         
اســـتعراض تنفيـــذ إعـــالن : واملبـــادرات مـــن اإلجـــراءات

الـدورة االسـتثنائية    أعمـال   ومنهاج عمـل بـيجني ونتـائج        
إســهامها يف تــشكيل منظــور   ومــدى  الثالثــة والعــشرين  

        األهداف اإلمنائية لأللفيةإجناز يكفل جنساين 
اجتمــاع املائــدة املــستديرة الرفيــع املــستوى بــشأن تنفيــذ إعــالن ومنــهاج     

عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة             
األهـــداف يكفـــل إجنـــاز إســـهامها يف تـــشكيل منظـــور جنـــساين  مـــدى و

  لأللفية اإلمنائية
    

  موجز الرئيس    
  

، ٢٠١٠مـارس  / آذار١ يفنظمت جلنة وضـع املـرأة، يف اجتماعهـا الرابـع الـذي عقـد             - ١
 مائدة مستديرة رفيع املستوى بشأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بـيجني ونتـائج الـدورة                اجتماع
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يكفـل  إسهامها يف تـشكيل منظـور جنـساين       مدى  االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة و     
وركز اجتماع املائدة املستديرة التفاعلي الرفيـع املـستوى علـى           .  اإلمنائية لأللفية  األهدافإجناز  

ووفـــر دليـــل املناقـــشة . تبـــادل اخلـــربات الوطنيـــة والـــدروس املـــستفادة واملمارســـات الـــسليمة 
)E/CN.6/2010/3 (إطارا للحوار التفاعلي.  
وازيتني للـسماح بالتفاعـل   نظم اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى يف جلستني مت        - ٢

وترأس االجتماع، على التوايل، الـسيد غـارن نازاريـان، رئـيس            . بني املشاركني الكثريي العدد   
. السيد سيزار ماريـا راغـاغليين، املمثـل الـدائم إليطاليـا لـدى األمـم املتحـدة        وجلنة وضع املرأة،  

خــبرية اقتــصاد تــشغل وافتــتح النقــاش متحــدثتان رئيــسيتان مهــا الــسيدة كــارين غــرون، وهــي   
منصب أستاذ مقيم يف اجلامعة األمريكية يف واشنطن العاصـمة، والـسيدة ليـديا ألبيـزار دوران،                 

وتبادل ممثلـو الـدول األعـضاء معلومـات بـشأن           . املديرة التنفيذية لرابطة حقوق املرأة يف التنمية      
صوص اخلطــوات مــا أحرزتــه بلــداهنم مــن تقــدم يف تنفيــذ منــهاج العمــل وقــدموا اقتراحــات خبــ 

صــندوق األمــم املتحــدة  (واســتجاب املمثلــون املــدعوون مــن كيانــات األمــم املتحــدة   . املقبلــة
منظمــة (واملنظمــات غــري احلكوميــة ) للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

موا يف  وأسـه ) إيزيس النسائية للتبادل الثقايف الدويل واملنتـدى الـدويل لنـساء الـشعوب األصـلية              
  . احلوار التفاعلي

ويعــد التنفيــذ الكامــل والفعــال إلعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني أمــرا أساســيا لتحقيــق       - ٣
واملساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة هـو هـدف أساسـي للتنميـة يف                 . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ن اهلـدفني الثالـث     ويف حـني أ   . حد ذاته، ووسيلة هامة لتحقيق مجيع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           
واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية معنيان جبنس حمـدد، فـإن مجيـع األهـداف تنطـوي علـى                   

. وقـد أحـرز تقـدم، لكنـه كـان بطيئـا وغـري منـتظم               . أبعاد واضحة تتعلق باملساواة بني اجلنسني     
و وجــدد املــشاركون تأكيــد التــزامهم بتنفيــذ منــهاج العمــل وحتقيــق مجيــع األهــداف علــى حنــ    

ولفتوا االنتباه إىل لزوم زيادة تعزيز الروابط بني تنفيذ منهاج العمل واألهداف اإلمنائيـة             . كامل
واملعاجلـة يف  مـن حيـث الـصياغة      وحتتاج املنظـورات اجلنـسانية إىل مزيـد مـن التوضـيح             . لأللفية

 وهنـاك   .استراتيجيات حتقيـق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي                  
حاجة إىل وضع آليات وأدوات أفضل لكفالة مساءلة الدول وغريها من اجلهات املعنية لتعزيـز                

  . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع القطاعات
ويوفر االستعراض الوزاري الـسنوي للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي، واالجتمـاع               - ٤

 مــن أجــل  ٢٠١٠ســبتمرب /ذي ســيعقد يف أيلــول العــام الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة الــ     
استعراض التقدم احملرز يف حتقيـق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فرصـة هامـة للتأكيـد جمـددا              
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علــى الــدور املركــزي للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة مــن أجــل حتقيــق مجيــع األهــداف  
  . ائية لأللفيةاإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمن

وأدت املمارســات الــسليمة، . ويــؤدي التعلــيم دورا حامســا يف متكــني املــرأة والفتيــات    - ٥
مثل إلغاء الرسوم املدرسية، إىل حتقيق تقدم مطرد حنو حتقيق األهداف الدولية يف جمـال حتـسني                 

ك، ومـع ذلـ  . فرص حـصول الفتيـات علـى التعلـيم، وال سـيما علـى مـستوى التعلـيم االبتـدائي                
ويظـل التعلـيم الثـانوي واجلـامعي حامسـا      . يظل التقدم متفاوتا بني املناطق والبلدان ويف داخلـها        

ويعد التعليم غري النظامي، مبا يف ذلـك        .  النساء والفتيات  على حنو يشمل  لتوسيع نطاق الفرص    
 إىل وشدد املشاركون علـى احلاجـة   . برامج التدريب املهين، عنصرا مكمال هاما للتعليم الرمسي       

  . كفالة أن تفضي املكاسب التعليمية للنساء والفتيات إىل فرص عمل أفضل
ــة، أمــر أساســي      و  - ٦ ــسية واإلجنابي احلــق يف الــسالمة اجلــسدية، مبــا يف ذلــك الــصحة اجلن

وال تـزال املـرأة تواجـه حتـديات     . حقوق اإلنـسان للمـرأة  إعمال لتحقيق املساواة بني اجلنسني و  
وعلـى الـرغم مـن أن معـدل الوفيـات النفاسـية يف بعـض البلـدان قـد                    . صحية ميكن الوقاية منها   

واهلـدف اخلـامس مـن األهـداف        . اخنفض، فإن هنـاك تقـدما حمـدودا يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة              
اإلمنائيــة لأللفيــة، الــذي يرمــي إىل حتــسني صــحة األم، ال يــزال متخلفــا عــن الركــب ويتطلــب   

 مـن النـساء واملراهقـات     ١ ٥٠٠ميا ما ال يقل عن      وميوت يو . زيادة االستثمار على حنو عاجل    
 مجيع الوفيات النفاسية تقريبا من خـالل        تاليفومن املمكن   . بسبب مضاعفات احلمل والوالدة   

مبادرات مثـل بـرامج األمومـة الـساملة، والرعايـة الـصحية اجملانيـة لألمهـات، وتوظيـف قـابالت                  
وجيب أن تكون املـرأة قـادرة علـى         . ت الطارئة تتمتعن بالكفاءة، وتوفري رعاية التوليد يف احلاال      

ووجـود الـنظم    . أن تقرر لنفسها فترة املباعدة بني الوالدات وعدد األطفال الذين تريـد إجنـاهبم             
ــة االحتياجــات الــصحية اخلاصــة للنــساء والفتيــات     ــة أمــر حيــوي لتلبي . الــصحية العاملــة بفعالي

ويقـدر أن هنـاك حاجـة إىل        . اكـدا رأة ر وخالل العقـد األخـري، ظـل التمويـل املوجـه لـصحة املـ              
 ســـنويا خلفـــض الوفيـــات النفاســـية بقـــدر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدةبليـــون دوالر  ٢٤

  . ملحوظ، وهو مبلغ يعادل ستة أيام من اإلنفاق العسكري العاملي
ــة،           - ٧ وتظــل معــدالت احلمــل مرتفعــة لــدى املراهقــات بــسبب احلمــل يف ســن املراهق

وهنـاك حاجـة إىل قـوانني وطنيـة         . املبكـر وزواج األطفـال يف بعـض البلـدان         وممارسات الزواج   
 تــشمل أنظمــة تــسجيل الــزواج، وخطــط حفــز ج األطفــال، إىل جانــب تــدابري أخــرىملنــع زوا

  . تتيح بقاء الفتيات يف املدارس، وبرامج لتعبئة اجملتمعات احمللية
ة، يظـل انتـشار فـريوس نقـص         ويف سياق اهلدف السادس من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـ           - ٨

فالـشابات أكثـر عرضـة للعـدوى بفـريوس      . املناعة البشرية واإليدز بني النساء مصدر قلـق بـالغ       
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نقص املناعة البشرية، ومعـدل انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية بينـهن أعلـى ممـا هـو عليـه                         
ل املــرأة علــى وتقتــضي احلاجــة اختــاذ تــدابري تكفــل حــصو. لــدى الرجــال يف كــثري مــن البلــدان
وتشمل املبادرات اهلامة األخرى التثقيـف اجلنـسي للفتيـات       . خدمات الوقاية والعالج والرعاية   

  . والفتيان وبرامج تغيري السلوك
وميثــل العنــف ضــد املــرأة عقبــة أمــام تنفيــذ منــهاج العمــل وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة      - ٩

ــصا       ــاليف االقت ــن التك ــبري م ــدر ك ــى ق ــة، وينطــوي عل ــاة الشخــصية لأللفي وزادت . دية واملعان
 العنف ضد املرأة، حيث عزز العديـد مـن البلـدان القـوانني              للتصدياملبادرات الدولية والوطنية    

وأشـاد املـشاركون حبملـة      . والسياسات واملؤسـسات اهلادفـة إىل وضـع حـد للعنـف ضـد املـرأة               
التـصدي  ود الراميـة إىل    الـيت عـززت زخـم اجلهـ        “احتدوا إلهناء العنف ضد املـرأة     ”األمني العام   

وتقتـضي احلاجـة التحـرك للتأكـد مـن أن املبـادرات الراميـة إىل منـع العنـف                 . لعنف ضد املـرأة   ل
ضــد املــرأة والقــضاء عليــه شــاملة وأهنــا تنفــذ وترصــد بــشكل كامــل، وأهنــا مــستدامة يف مجيــع   

  . القطاعات مبا يف ذلك الصحة والتعليم والعمالة
ــرأة علــى الــص    - ١٠ ــق    ومتكــني امل ــهاج العمــل وحتقي ــذ من عيد االقتــصادي أمــر أساســي لتنفي

قـدر كـبري مـن      ب املساواة بني اجلنسني     ات منظور تعوملومع ذلك،   . األهداف اإلمنائية لأللفية  
التجاهل لدى صياغة سياسات االقتصاد الكلي اليت تؤثر بـصورة متباينـة علـى كـل مـن النـساء         

ر احلـايل لـسياسات االقتـصاد الكلـي واهلياكـل           اإلطـا إجـراء تغـيري علـى       ومـن الـالزم     . والرجال
االقتــصادية مــن أجــل كفالــة وصــول املــرأة إىل املــوارد االقتــصادية والــسيطرة عليهــا علــى قــدم  

ــتظم باألولويــات واالحتياجــات اخلاصــة    .  مــع الرجــلاملــساواة وينبغــي االهتمــام علــى حنــو من
  . رها وتنفيذها وتقييمهابالنساء والفتيات لدى التخطيط للسياسات االقتصادية وتطوي

لكـن  و. واعتمدت تشريعات وسياسات لزيادة نصيب املرأة يف ملكية األصول املنتجـة           - ١١
زال جيـري علـى حنـو غـري مناسـب بـسبب القواعـد االجتماعيـة                  ما تنفيذها يف كثري من البلدان    

 تــشكل ومــع أن القــروض الــصغرية تظــل. والثقافيــة وعــدم معرفــة املــرأة حقوقهــا معرفــة كافيــة
  .  فإهنا مل تصبح أداة كافية لتمكني املرأة اقتصاديا،استراتيجية هامة للحد من الفقر

ورغم أن األزمات املالية واالقتصادية تنطوي علـى آثـار ختتلـف حبـسب نـوع اجلـنس،               - ١٢
متثل أيـضا فرصـا     فإهنا  سيما الفقريات منهن،     وتلقي بعبء غري متناسب على كاهل النساء وال       

ــيري ا ــتراتيجياتلتغـ ــراءاتالسـ ــالزم أن تراعـــ .  واإلجـ ــن الـ ــتجابات ل ىومـ ــة  االسـ ــة املاليـ ألزمـ
، احتياجـات وأولويـات النـساء والفتيـات للتأكـد         جمموعـات احلـوافز   واالقتصادية، مبـا يف ذلـك       

  .من عدم عكس املكاسب اليت حتققت على صعيد تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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وقـد  . أة إىل سوق العمل وحصوهلا على عمل الئق أمـرا مهمـا جـدا             ويعترب وصول املر    - ١٣
اختــذت بلــدان كــثرية تــدابري يف جمــايل التــشريعات والــسياسات للتــصدي للتمييــز ضــد املــرأة يف 

غـري أن النـساء   . ويف السنوات األخرية، زادت فـرص حـصول املـرأة علـى العمـل           . سوق العمل 
األعمـال املنخفـضة األجـر الـيت تتـسم بقـدر ضـئيل        ما زلن يتركزن يف األعمال غري املـضمونة و  

وال تزال حاالت الفصل املهين والفجوات يف األجـور بـني اجلنـسني قائمـة            . من األمن الوظيفي  
وانعدام املساواة بني املرأة والرجل يف توزيع العمل غري املـدفوع األجـر،             . يف مجيع أرجاء العامل   

  .رأة على املشاركة التامة يف سوق العملمبا يف ذلك تقدمي الرعاية، يقيد قدرة امل
وتشكل السياسات املتعلقة باإلجـازة الوالديـة للمـرأة والرجـل علـى الـسواء جـزءا مـن            - ١٤

املمارسات الواعدة الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل ودعم إعـادة توزيـع العمـل                 
ثمار يف اهلياكـل األساسـية، مثـل        تالسـ وميكن أن يـؤدي ا    . غري املدفوع األجر بني املرأة والرجل     

الطاقة وامليـاه والـصرف الـصحي ومرافـق رعايـة الطفـل ونظـم النقـل، إىل ختفيـف األعبـاء الـيت                        
ومـن املهـم أيـضا    . تستهلك وقت املرأة، مما يفضي إىل زيادة فرص مشاركتها يف سـوق العمـل        

  .اخلضراءضمان حصول املرأة على الوظائف املنشأة حديثا، من قبيل الوظائف 
ويف العديد من البلدان، كان لتدابري احلماية االجتماعية مثل نظم التـأمني ضـد البطالـة                  - ١٥

والتغطيــة الــصحية الــشاملة واملعاشــات التقاعديــة االجتماعيــة دور هــام يف تعزيــز املــساواة بــني  
تـصادي  اجلنسني ومتكني املرأة، فضال عن حتقيـق أهـداف مـن قبيـل احلـد مـن الفقـر والنمـو االق         

 املمارسـات اجليـدة والواعـدة توسـيع نطـاق تغطيـة الـضمان االجتمـاعي                 تضمنكما ت . والتنمية
ومـن شـأن    .  فئـة خـدم املنـازل      هـا ليشمل فئات جرت العادة على استبعادها أو هتميشها، مبـا في          

، ة لأللفيــةيف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــأن يــسهم  الــضمان االجتمــاعي األساســي للجميــع تــوفري
  . ذلك مثل إنشاء حد أدىن عاملي للحماية االجتماعيةمثله يف
حــاالت األزمــات بالنــساء مــا يــرتبط هبــا مــن وتلحــق احلــروب والكــوارث الطبيعيــة و  - ١٦

وميكـن أن تـستفحل مجيـع أشـكال العنـف اجلنـساين،             . والفتيات آثارا ختتلف اختالفـا جوهريـا      
رعايــة الــصحية والتعلــيم وأســباب وال ســيما العنــف اجلنــسي، وتتــأثر إمكانيــة احلــصول علــى ال

وتتطلــب إجــراءات التــصدي الفعالــة مراعــاة أوجــه االخــتالف تلــك يف  . املعيــشة تــأثرا شــديدا
كما تتطلـب مـشاركة     . عمليات تقييم االحتياجات والتخطيط يف أعقاب نزاع مسلح أو أزمة         

عـدم  ركون إىل وأشـار املـشا   .  على قدم املساواة مع الرجـل يف صـنع القـرارات           وإشراكهااملرأة  
ــات ــراف باحتياجـ ــرتاع  االعتـ ــد الـ ــا بعـ ــاالت مـ ــرأة يف حـ ــل تلـــك   املـ ــدم متويـ ــات وعـ  واألزمـ

  . مبا فيه الكفايةاالحتياجات
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) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الذكرى السنوية العاشرة الختاذ قرار جملس األمـن         االحتفال ب تيح  يو  - ١٧
ــسالم واألمــن،    ــرأة وال ــشأن امل ــشرين األول٣١يف ب ــوبر / ت ــة لدراســة  ، فرصــة٢٠١٠أكت  هام

السبل الكفيلة مبواصلة تعزيـز التنفيـذ واملـساءلة فيمـا يتعلـق بااللتزامـات العامليـة املرتبطـة بـاملرأة                   
  .والسالم واألمن

وال تزال املواقف القائمة على السلطة األبوية والقوالـب النمطيـة املتجـذرة فيمـا يتعلـق         - ١٨
رجــال داخــل األســرة واجملتمــع ترســخ عــدم ر واملــسؤوليات الــيت يــضطلع هبــا النــساء والابــاألدو
وتقوض العـادات والتقاليـد التمييزيـة التقـدم يف جمـاالت كـثرية تـشمل حـصول املـرأة                    . املساواة

وأشار املشاركون إىل أمهية الطـرق االبتكاريـة إلشـراك قـادة اجملتمعـات احملليـة يف                 . على املوارد 
. ادات اليت تنطوي علـى متييـز ضـد املـرأة           القضاء على املمارسات والع    بذولة من أجل  اجلهود امل 

ولدى تصميم وختطيط ورصـد القـوانني والـسياسات والـربامج الراميـة إىل حتقيـق املـساواة بـني                    
اجلنسني، من املهـم التـصدي التـام ألشـكال التمييـز والتـهميش املتعـددة الـيت ال تـزال تواجههـا                

 الشعوب األصلية واملـسنات والنـساء       فئات حمددة من النساء، مبن فيهن النساء الريفيات ونساء        
  .املنتميات إىل األقليات العرقية والنساء ذوات اإلعاقة

 إىل قيـاس كـاف للتقـدم احملـرز يف عـدد مـن جمـاالت االهتمـام         التوصـل وما زال يتعذر      - ١٩
. احلامسـة يف منـهاج عمــل بـيجني واألهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة بـسبب قلــة البيانـات أو انعــدامها       

 املشاركون باستمرار وجود العديد من الثغرات رغم اجلهود املبذولة من أجل حتـسني             واعترف
مجــع البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس والــسن ووضــع مؤشــرات تراعــي االعتبــارات          

  .جه االهتمام إىل احلاجة إىل زيادة االستثمار يف مجع البيانات وحتليلهاوُو. اجلنسانية
ساواة بني اجلنسني مفيـدة اقتـصاديا، غـري أن املـوارد املخصـصة           وأقر املشاركون بأن امل     - ٢٠

وتـشكل امليزانيـات املراعيـة للمنظـور اجلنـساين      . لتعزيز تلك املـساواة ومتكـني املـرأة غـري كافيـة       
ــام مــسؤولياهتا إزاء          ــات أم ــا، ووضــع احلكوم ــة املــوارد العامــة وإنفاقه ــة لكفالــة تعبئ أداة هام

ــسياسات   ــق املتعلقــة التزاماهتــا يف جمــال ال ــه  . املــساواة بــني اجلنــسني بتحقي وميكــن إعــادة توجي
إيرادات الـضرائب حنـو بـرامج اجتماعيـة، مـن قبيـل الـصحة والتعلـيم، تـؤدي إىل نتـائج إجيابيـة               

ومـا تقدمـه اجلهـات املاحنـة        . فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وحتفز النمو االقتصادي والتنميـة         
عنصرا ضـروريا مـن أجـل التنفيـذ الفعـال ملنـهاج العمـل               يظل  به  من دعم مستدام وميكن التنبؤ      
  .وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

وتعترب العمليات التشاورية والشراكات املتينة والتعاون بني خمتلف أصحاب املـصلحة،             - ٢١
مبــا يف ذلــك الــوزارات التنفيذيــة وأعــضاء الربملــان والقــضاء واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص     

وسـلط املـشاركون الـضوء      . جـدا لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني         أمـرا هامـا     ووسائط اإلعالم،   
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 املنطويــة علــى التعــاون بــني األجهــزة الوطنيــة املعنيــة باملــساواة بــني    سليمةعلــى املمارســات الــ 
اجلنــسني والــوزارات التنفيذيــة واجملتمــع املــدين، ممــا أدى إىل حتــسن تنفيــذ ورصــد القــوانني          

  .املساواة بني اجلنسنيبتحقيق  املتعلقة والسياسات
املقتـرح  وأشار املشاركون إىل ما للكيان املختلط اجلديد املعين باملـساواة بـني اجلنـسني               - ٢٢

وينبغـي أن   . من دور يف التنفيذ الفعال ملنهاج العمل وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              إنشاؤه  
 أقـوى وحـصوهلا علـى جمـال أوسـع للتعـبري عـن                اضطالع املـرأة بـدور     نيدافع الكيان اجلديد ع   

وينبغـي أن تكـون لـذلك       . احلوكمة وتقرير الـسياسات علـى الـصعيد العـاملي         ب ما يتعلق رأيها في 
ــوارد كــثرية، و      ــى املــستوى القطــري، وم ــة كــبرية عل ــدرات تنفيذي ــان ق ــادة  أن الكي خيــضع لقي

ألمم املتحدة فيما يتعلق بتعمـيم      وينبغي أن يعزز املساءلة يف ا     . شخصية هلا مكانة سياسية بارزة    
يعزز بدرجة كبرية قدرة املنظمة على دعـم البلـدان          أن  مراعاة املنظور اجلنساين ومتكني املرأة، و     

  .املساواة بني اجلنسنيلتحقيق يف تنفيذ االلتزامات 
تنفيــذ منــهاج عمــل  الراميــة إىل وأوصــى املــشاركون باختــاذ جمموعــة مــن اإلجــراءات     - ٢٣

  :ق األهداف اإلمنائية بوجه تام، تشمل ما يليوحتقيبيجني 
إعطاء األولويـة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف الـسياسات واالسـتراتيجيات                  •  

ــق     ــهاج العمــل، لتحقي ــاء علــى من ــة، بن ــربامج واإلجــراءات الوطني ــع األهــداف  وال  مجي
  اإلمنائية لأللفية

مان حتـسني الـروابط بـني مـا هـو      تعزيز الشراكات بـني خمتلـف أصـحاب املـصلحة لـض             •  
حتقيــق األهــداف قــائم مــن سياســات وخطــط واســتراتيجيات لتنفيــذ منــهاج العمــل و  

  اإلمنائية لأللفية
مراجعة مجيع القوانني واللوائح والسياسات واملمارسات والعـادات الـيت تنطـوي علـى                •  

إلنسان، مبـا فيهـا   متييز ضد املرأة، وتعديلها أو إلغاؤها، وفقا للصكوك الدولية حلقوق ا  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                  

  ، واتفاقيات منظمة العمل الدوليةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية
تعزيز قدرات اآلليـات الوطنيـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني لكـي تـشارك بفعاليـة يف                •  

ــسيا   ــع ال ــا،   ختطــيط مجي ــذها وتقييمه ــربامج واالســتراتيجيات ووضــعها وتنفي  سات وال
  وكذلك يف مجع البيانات وحتليلها

تضمني التعدادات الوطنية واستقصاءات األسـر املعيـشية يف املـستقبل أسـئلة تـؤدي إىل             •  
  ب نوع اجلنس والسن ومتغريات أخرىاحلصول على بيانات أفضل مفصلة حس



E/CN.6/2010/CRP.5
 

8 10-26630 
 

قـوانني والـسياسات ملنـع مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                وضع أطر شاملة يف جمايل ال       •  
  عليهاوالقضاء 

كفالــة التــزام جمموعــات احلــوافز االقتــصادية، مبــا فيهــا بــرامج خلــق الوظــائف العامــة،     •  
واالســـتثمارات املتعلقـــة برفـــع املـــستوى التكنولـــوجي والطاقـــة اخلـــضراء، مبراعـــاة        

  رات اجلنسانية وخلق وظائف للنساءاالعتبا
وسيع نطاق تدابري احلماية االجتماعيـة والقـضاء علـى أوجـه عـدم املـساواة بـني املـرأة                 ت  •  

د أدىن عـاملي    والرجل يف احلصول على التغطية، واستكشاف الفرص الكفيلة بوضع ح         
  للحماية االجتماعية

إجراء حتليل لإليرادات والنفقات يف مجيع جمـاالت الـسياسة العامـة يراعـي االعتبـارات                  •  
ــة    اجلنـــسان ــار لـــدى ختطـــيط امليزانيـ ــيم يف االعتبـ ــتعراض والتقيـ ــائج االسـ ية، وأخـــذ نتـ

  وختصيص املوارد وتعبئة اإليرادات
ها، وال سيما ما يستهدف منها حتقيق املساواة بـني          زيادة تركيز املساعدة اإلمنائية وأثرِ      •  

  .اجلنسني ومتكني النساء والفتيات
  


