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 املرأة وضع جلنة
 واخلمسون الرابعة الدورة

 ٢٠١٠ مارس/آذار ١٢-١
 األعمال جدول من )أ( ٣ البند
ــة ــائج متابع ــؤمتر نت ــاملي امل ــع الع ــين الراب ــاملرأة املع  ب

 للجمعيــة والعــشرين الثالثــة االســتثنائية والــدورة
 بـني  ملـساواة ا :٢٠٠٠ عـام  املـرأة ” املعنونة ،العامة

ــة اجلنـــسني  احلـــادي القـــرن يف ـالموالـــســ والتنميـ
ــشرين ــذ :“والعـــ ــداف تنفيـــ ــتراتيجية األهـــ  االســـ
 االهتمـام  جمـاالت  يف اختاذها الواجب واإلجراءات

 :واملبـادرات  اإلجـراءات  مـن  مزيـد  واختـاذ  احلامسة
ــتعراض  بـــيجني عمـــل ومنـــهاج إعـــالن تنفيـــذ اسـ

 والعـشرين  الثالثة االستثنائية الدورة أعمال ونتائج
 يكفـل  جنـساين  منظـور  تـشكيل  يف إسهامها ومدى
       لأللفية اإلمنائية ألهدافا إجناز

  لأللفية اإلمنائية األهداف وحتقيق بيجني عمل منهاج تنفيذ بني القائمة الصالت    
    

  اجللسة منسق أعده موجز    
  
 خـرباء،  فيهـا  شـارك  حواريـة  جلسة ٢٠١٠ مارس/آذار ٤ يف املرأة وضع جلنة عقدت  - ١

 اإلمنائيــة األهــداف وحتقيــق بــيجني عمــل منــهاج تنفيــذ نيبــ القائمــة الــصالت” موضــوعها
ــة ــسيق وتــوىل .“لأللفي ــسة تن ــسيد اجلل ــيس نائــب أشــيكي، تاكاشــي ال ــة رئ ــرأة وضــع جلن  .امل
 ؛كــارلتون جامعــة/أوتــاوا جامعــة مــن ،راثغيــبري إيفــا الــسيدة :اخلــرباء هــؤالء أمســاء يلــي وفيمــا
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 ةومنـسق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  ةاملقيم ةاملمثل كوسليت، - توركوز غولدن والسيدة
ــم ــ املتحــدة األم ــا ة،املقيم ــسيدة ؛ألباني ــدريامارو، زو وال ــسق ران ــدريب، ةمن ــبكة الت ــدائل ش  ب

 ملناقـشة  اإطـار  باملرأة النهوض شعبة أعدهتا عمل ورقة وشكلت .جديد عهد يف باملرأة النهوض
  .املوضوع هذا
 العـاملي  األعمـال  جـدول  يـشكالن  بـيجني  عمـل  ومنـهاج  إعـالن  أن املشاركون ىرأو  - ٢

 يـسود  بـدأ  األخرية، السنوات يفو .املرأة ومتكني اجلنسني بني واملساواة للمرأة اإلنسان حلقوق
 حقيـق لت املـرأة  ومتكني اجلنسني بني املساواة جمال يف االستثمار أمهية ملدى إدراك واضح بشكل

 شـاملة  توجيهـات  يوفر هذا العمل منهاج أنّ ضاأي تأكدو .دوليا عليها املتفق اإلمنائية األهداف
 املـساواة  منظـور  أنّ بيـد  .املـرأة  الحتياجات تستجيب بطريقة لأللفية اإلمنائية األهداف لتحقيق

 لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مـن  للعديـد  احلالية الصيغة يف جيد حنو على نعكسي ال اجلنسني بني
 واخلطـط  االسـتراتيجيات  يف صـراحةً  ُيدمج ال حيان،األ من كثري يف وهو، ،اومؤشراهت وغاياهتا

 منـهاج  لتنفيـذ  املبذولـة  اجلهـود  بني االتساق يف نقص ومثة .األهداف هذه لتحقيق ُوضعت اليت
 هـو  االتـساق  يف الـنقص  وهـذا  األهـداف،  لتحقيـق  املتبعـة  واإلجـراءات  واالستراتيجيات العمل
 إيـالء  يلـزم  ،ولـذا  .األهـداف  مـن  العديـد  يـق حتق يف والـبطء  تفاوتال يف تسهم اليت العوامل من
 ظـروف  يف العمـل  منـهاج  تنفيـذ ل الواعـدة  واملمارسـات  املستخلصة لدروسل االهتمام من مزيد
 األهــداف، لتحقيــق احملــدد التــاريخ حلــول مــن ســنوات مخــس قبــل أي واليــوم، .خمتلفــة قطريــة
 وتعـــديل لثغـــراتا ســـد يف املـــساعدة عمـــلال منـــهاج تنفيـــذ مـــن املستخلـــصة لـــدروسل ميكـــن

  .األهداف حتقيق صوب التقدم لتسريع ملموسة إجراءات ديوحتد اجملال هذا يف السياسات
 .املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  جمـال  يف املـساءلة  تعزيـز  يلزم أنه واعتربوا  - ٣

 رصـد  وعمليات اإلنسان حلقوق الدولية والصكوك املعايري الصدد هذا يف خاصة بأمهية وتتسم
 يف التحـديات  مواجهـة و الفجـوات  لـسد  اجلهـود  مـن  املزيـد  بـذل  يـتعني و ،هواستعراضـ  تنفيذها
 اتفاقيـة  كانـت و .الـوطين  املـستوى  على التمييز وعدم املساواة لتحقيق املعلنة لتزاماتالبا الوفاء
 أعمـال  جـدول  لوضـع  حموريـا  عنـصرا  تـزال  وال املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القضاء
 األخـرى  الدوليـة  الـصكوك  وإن .املـرأة  حقـوق  إلعمـال و التطبيـق  موضـع  اجلنسني بني اواةاملس

 والثقافيــة  واالجتماعيــة االقتــصادية بــاحلقوق اخلــاص الــدويل  العهــد مثــل اإلنــسان، حلقــوق
 االقتـصادية  احلقـوق  بـضمان  الكفيلـة  اتالتوجيهـ  كلـها  تـوفر  ،الدولية العمل منظمة واتفاقيات

ــة ــرأ واالجتماعيـ ــي ة،للمـ ــشكل أن وينبغـ ــاس تـ ــذي األسـ ــوم الـ ــه تقـ ــياغة عليـ ــسياسات صـ  الـ
  .الصلة ذات واالستراتيجيات
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 لتعزيــز مواتيــة بيئــة تــوفري بــه يــضطلع أن ميكــن الــذي اهلــام الــدور إدراك أن وأكــدوا  - ٤
 .بـيجني  عمـل  منهاج تنفيذ من املستخلصة الرئيسية الدروس أحد يشكل اجلنسني بني املساواة
 لالعتبـارات  مراعيـة  وقـوانني  سياسـات  وضع اخلصوص وجه على البيئة هذه تشمل أن وينبغي

 .لـذلك  وارداملـ  ختصيصو ،اجلنسني بني ملساواةا تحقيقل متينة وطنية آليات اعتمادو اجلنسانية،
 يف صـرامة  أكثـر  اأطـر  وضعت اليت البلدان عدد ازدياد يف البيئة هذه مثل توافر أمهية وجتسدت

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتعزيـز  أفـضل  وتـشريعات  وطنيـة،  عمـل  وخطـط  ،العامـة  الـسياسة  جمال
 عــرافواأل القــوانني علــى تغــيريات إدخــال طريــق عــن إجيابيــة نتــائج وحتققــت .املــرأة ومتكــني

 عمليـات  يف املـشاركات  النـساء  لعـدد  وأهـداف  حـصص  وحتديد املرأة؛ ضد متييز على ةطوياملن
 شــاملة اســتراتيجيات ووضــع الغــرض؛ هلــذا خــرىأ مؤقتــة خاصــة تــدابري واختــاذ القــرار صــنع

 والثابتـة  القويـة  الـسياسية  اإلرادة وتـشكل  .املـرأة  ضـد  للعنـف  للتـصدي  توعيـة  محـالت  تنظيمو
 التعلـيم،  إىل البنـات  وصول وتسريع القرار صنع عمليات يف املرأة مشاركة تعزيزل حيويا عامال

 وتنفيـذها  اجلنـسني  بني املساواة تحقيقب املقطوعة التعهدات بني النقص سدل منه بد ال عنصراو
 عوامـل  مـن  أساسـيا  عـامال  تـشكل  اجلنـساين  املنظـور  تعمـيم  اسـتراتيجية  تزال وال .فعاال تنفيذا
 حتليــل وإن .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف وحتقيــق بــيجني عمــل ملنــهاج والفعــال الكامــل التنفيــذ
 اإلمنائيـة  التحـديات  ملواجهـة  ربامجلوا سياساتال لتحسني أساسية أداة والرجال النساء أوضاع
  .واحمللي العاملي الصعيدين على
 حيـث  مـن  ،الـوطين  املستوى على املتحدة األمم هتقدم الذي مللدع ميكن أنه واعتربوا  - ٥

 بـيجني  عمـل  منـهاج  تنفيـذ  لتعزيـز  أفكـارا  قـدم ي أن ،اجليـدة  واملمارسـات  املستخلـصة  الدروس
 بلـدان  مثانيـة  مـن  بلـد  يهو ألبانيا، مثال ويبني .لأللفية ائيةاإلمن األهداف لتحقيق وسيلة بوصفه
ــ العمليـــات أنّ كيـــف ،“األداء توحيـــد” الرائـــد املتحـــدة ألمـــما برنـــامج يف تـــشارك  شاملةالـ

 املـساواة  تعزيـز  صـعيد  علـى  األمـور  زمام املدين واجملتمع احلكومة تويل بعيد حد إىل عززت قد
 هـذه  ومشلـت  .للنـساء  بالنـسبة  ملموسـة  نتـائج  حتقيـق  نأمك كيفو املرأة، ومتكني اجلنسني بني

 علـى  والقـضاء  اجلنـسني  بـني  املـساواة  بـشأن  اإلطالق على وطنية استراتيجية أول وضع النتائج
 املـوارد  وزيـادة  االنتخايب، القانون يف صاحلص نظام واعتماد ،)٢٠١٠-٢٠٠٧( املرتيل العنف
  .املائة يف ٥٠ بةبنس املرأة ضد العنف ملكافحة املخصصة املالية
 كـان  العـاملي،  الـصعيد  علـى  هامـا  تقـدما  ملـرأة ا وضـع  شـهد  حني يف أنه أيضاً واعتربوا  - ٦
 تـداعيات  املنـاخ  تغـري  آثـار  مواجهـة  تطرحـه  الـذي  والتحدي األخرية اليةاملو قتصاديةاال زمةلأل

 اإلمنائيـة  األهـداف  نمـ  عـدد  حتقيـق  درب علـى  كـبري  تراجـع  إىل أّديـا و التقـدم،  هذا على سلبية
 ةيالــصح الرعايــة تــوفريو واجلــوع لفقــرا علــى لقــضاءبا منــها املتعلقــة تلــك ســيما وال لأللفيــة،
 الـسياسة  جمـال  يف أطر اعتماد إىل االنتقال إىل التجارب هذه تفضي أن ينبغيو .الالئق والعمل
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 يـق حتق عجلـة  مـن  وتـسّرع  بـيجني  عمـل  منـهاج  تنفيذ تعزز اإلنسان، حول متحورا أكثر العامة
 مـشتركة،  مـسؤولية  املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز أنّ ومبا .لأللفية اإلمنائية األهداف

 عليهـا  املتفـق  وااللتزامـات  هـداف األ تحقيـق ل الناميـة  البلدان لدعم هوداجل من املزيد بذل يتعني
  .والتقنية املالية املساعدة تقدمي خالل من ذلك يف مبا اجلنسني، بني املساواة حتقيق بشأن دوليا
 الفقـــر مـــن احلـــدو التنميـــة اســـتراتيجيات مـــن العديـــد اســـتجابة رغـــم أنـــه وأكـــدوا  - ٧

 يبـذل  اجلهـود  مـن  أكـرب  قدرا فإن كافية، غري تزال ال والفتيات النساء واهتمامات الحتياجات
ــا ــة سياســات لوضــع حالي ــة إمنائي  إدمــاج أيــضا وينبغــي .اجلنــسني الحتياجــات مــستجيبة وطني
 مـن  جمموعـة  تتـوافر و .اإلمنـائي  التعـاون  جهـود  يف متزايـد  بـشكل  اجلنـسني  بـني  املساواة رمنظو

 متكـني  دعملـ و النـساء  بـني  الفقر مشكلة ملعاجلة اختاذها ينبغي اليت احلامسة اإلجراءاتو اآلليات
 حتقيـق  يف يتمثـل  الكلـي  االقتـصاد  لـسياسات  الرئيـسي  اهلـدف  جعـل  :ومنـها  ،االقتصادي املرأة

 اوحـصوهل  واملاليـة  االقتـصادية  املواردب املرأة حتكم وكفالة ؛الالئق العمل وتوفري الكاملة العمالة
 بأســعار الغــذاء علــى اجلميــع حــصول إمكانيــة وضــمان الرجــل؛ مــع املــساواة قــدم علــى عليهــا

ــة؛م ــب معاجلــةو عقول ــيت اجلوان ــها ال ــسياسةا أمهلت ــة ل ــن املاضــي يف العام ــي، القطــاع م  الزراع
 اختــاذ أيــضا وينبغــي .فيهــا العــامالت املزارعــات عــدد يكثــر الــيت الكفــاف زراعــة خــصوصاو

ــة ومحايــة تــأمني نظــم ومتويــل اســتحداث لــضمان الالزمــة اإلجــراءات ــة عامليــة اجتماعي  مراعي
 طـرق  بعـدة  وذلـك  املـأجور،  وغـري  املـأجور  العمـل  بـني  التوفيق وتيسري اجلنسني، بني للمساواة

 .املالئـم  املـستوى  يف لتـصبح  الدعم وخدمات لياتآل املخصصة عامةال املالية املوارد زيادة منها
 اللــوايت والفتيــات للنــساء احملــددة ولويــاتاألو حتياجــاتلال االهتمــام مــن مزيــد إيــالء ويلــزم

  .والتهميش التمييز من متعددة أشكاال نواجهي
 خفـض  سـيما  الو ،النفاسية صحةال حتسني جمال يف احملرز جدا دوداحمل تقدمال أن ورأوا  - ٨

 مجيـع  تفـادي  فباإلمكـان  .بالغـا  قلقـا  تـثري  مـسألة  ويـشكل  ،النفاس أثناء األمهات وفيات معدل
 .اجملـال  هـذا  يف اتاالسـتثمار  وزيـادة  فعالـة  تـدخل  أنشطة تنفيذ خالل من تقريبا وفياتال هذه
 زيـدا م تـويل  والـيت  عليهـا  التعويـل  ميكن اليت واإلجراءات االستراتيجيات من عدد تبيان جرىو

 وحتقــق النفاســية الــصحة وحتــسني النفــاس أثنــاء األمهــات وفيــات معــدل خلفــض األولويــة مــن
 واللجـوء  الـصحية  اخلـدمات  علـى  احلـصول  فـرص  زيـادة  :ومنها ،اجملال هذا يف املرجوة النتائج
ــد وتــشجيع ،القانونيــات والقــابالت املهــرة الــصحيني األخــصائيني إىل ــشفيات، يف التولي  املست

 صـفوف  يف احلمـل  حـاالت  يف الزيادة ضوء يفو .ومنها املستشفيات إىل النقل ئلوسا وحتسني
ــات، ــد ال املراهق ــن ب ــالء م ــصحية االحتياجــات إي ــاة غــري ال ــساء امللب ــشابات للن ــدا ال ــن مزي  م
 نــسيةاجل الــصحة جمــايل يف النوعيــة جيــدة خــدمات علــى حــصوهلن فــرص ســيما وال االهتمــام،
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 علـى  والشبان لشاباتل ةاجلنسي والتوعية ،األخصائيني رةمشو على احلصولو ،العامة الصحةو
  .سواء حد
 أصــحاب مــن واســعة جمموعــة تــشمل الــيت التــشاركية لعمليــاتل ميكــن أنــه واعتــربوا  - ٩

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتحقيـق  وامليزانيات والتخطيط السياسات حتسني إىل ؤديت أن املصلحة
 .الـوطين  املـستوى  علـى  النتـائج  وحتقيق زمامها احمللية تالسلطا تولّي تعزيز وإىل املرأة، ومتكني
 اجملتمـع  ذلـك  يف مبـا  املـصلحة،  أصـحاب  مجيـع  بـني  اتوالـشراك  التعـاون  تعزيـز  بالتـايل  وينبغي
 مـن  كـثري  يف ستفيدتـ  ال ةالـشعبي  القاعدة مستوى على املرأة أنّ مباو .النسائية واملنظمات املدين

 األخـذ  تـضمن  آليـات  واسـتحداث  حتديـد  يلـزم  النطاق، واسعةلا منائيةاإل بادراتامل من األحيان
 مـن  آخـر  رئيسيا جانبا االجتماعي احلوار وميثل .الربامج وضعو القرار صنع عمليات يف برأيها

  .والرجل املرأة بني الفرص تكافؤ تعزيز جوانب
 مؤشـرات  لوضعو عليها، التعويل وميكن موثوقة بيانات توافرل ميكن أنه أيضاً واعتربوا  - ١٠

 نظـم و النظـراء  تقيـيم و التقيـيم  بطاقـات  مثل أدوات والستحداث ،اجلنسني بني الفوارق تراعي
 الـربامج  تنفيـذ  عـن  املـساءلة  تعزيـز  يف سهمتـ  أن ،اجلنـسني  بني املساواة حتقيق مدى من التحقق

 .هـا وتقييم املتخـذة  اإلجـراءات  رصـد  حتـسني  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبا ،الصلة ذات والسياسات
 نـوع  حـسب  صنفةاملـ  بيانـات ال جلمع الوطنية القدرات تعزيز إىل الرامية اجلهود تكثيف بغيوين

 وطينالـ  تعـداد ال ويـوفر  .اجلنـسانية  لالعتبـارات  مراعيـة  مؤشـرات  وضعلو وحتليلها العمر اجلنس
 االستقـصائية  الدراسـات  تـسهم  كمـا  البيانـات،  هـذه  مثـل  تـوافر  نطـاق  لتوسـيع  فرصة للسكان
 مـن  مزيـد  تـوافر  يف ،الوقـت  اسـتخدام  وكيفيـة  املرتيل والعنف الصحةب املتعلقة ككتل املختلفة،
 بـني  للفـوارق  مراعية ميزانيات إعداد بأن التسليم ويتزايد .السياسات حتسني أجل من البيانات
 سـبيل  يف إنفاقهـا و املـوارد  حـشد  لكفالـة و اجلنـساين  املنظـور  لتعمـيم  هامـة  أداة يشكل اجلنسني
  .عموما واملساءلة الشفافية وتعزيز اجلنسني بني املساواة حتقيق
 حتميـل  يف هام دورب تضطلع تزال ال اإلعالم ووسائل املدين اجملتمع منظمات أن ورأوا  - ١١

وهـي  . يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةاملسؤولية عن التعهدات اليت قطعتها  احلكومات  
 من -  أو ما ال حتـرزه -لومات عما حترزه حكوماهتم مبع السكان  تزويديف أساسي دورتضطلع ب 

  .اجلنسني بني باملساواة املتعلقة تعهداهتا تنفيذ يف تقدم
 املتحـدة  لألمـم  التـابع  اجلنـسني  بـني  باملـساواة  املعـين  اجلديد املختلط الكيان أن وأكدوا  - ١٢
 يـشمل  مبـا  ملـرأة، ا ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  جمـال  يف حاسـم  بدور لالضطالع مهيأ
ــز ــادةو املنظمــة يف االتــساق تعزي ــد حــد إىل قــدرهتا زي ــدول دعــم علــى بعي ــاء األعــضاء ال  للوف
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 املخــتلط للكيــان يرصــد أن ينبغــيو .اجلنــسني بــني املــساواة جمــال يف قطعتــها الــيت بالتعهــدات
  .بواليته الضطالعا من تمكينهل ومالية بشرية موارد من يكفي ما
 التقـدم  السـتعراض  املخـصص  العامة للجمعية املستوى الرفيع العام ماعاالجت يف ورأوا  - ١٣
 فرصـة  ،٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  يف عقـده  املقرر لأللفية، اإلمنائية األهداف مجيع حتقيق يف احملرز
ــة ــد هام ــة التعهــدات لتجدي ــساواة جمــال يف املقطوع ــني امل ــسني، ب ــز اجلن ــع وحف  أصــحاب مجي

 األهـداف  حتقيـق  لـضمان  الالزمـة  املـوارد  على احلصولو ة،منسق إجراءات اختاذ على املصلحة
 املـرأة  ومتكـني  اجلنسني بني ملساواةا مسألة حصر ينبغي الو .٢٠١٥ عام حبلول لأللفية اإلمنائية

ــث اهلــدف يف ــن الثال ــداف م ــة األه ــة اإلمنائي ــط لأللفي ــل ،فق ــي ب ــا ينبغ ــع يف مراعاهت ــذه مجي  ه
 اجلاريــة ســتعراضاال عمليــات ســياق يفو .تــائجوالن التحليــل صــعيدي علــى وذلــك ،األهــداف

 لتـضمني  فـرص  عـن  البحـث  ينبغي لأللفية، اإلمنائية ألهدافا حتقيق ملدى الوطين املستوى على
 اجلـنس  نـوع  حـسب  مـصنفة  وحتلـيالت  بيانات األهداف هذه حتقيق حالة عن الوطنية تقاريرال

 حمـددة  وطنيـة  ومؤشـرات  هـداف أ اعتمـاد  ويـشكل  .فيهـا  اجلنسني بني املساواة منظور وإدراج
 األبعــاد علــى الــضوء مــن املزيــد لقــاءإل أخــرى وســيلة املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني للمــساواة
  .لأللفية اإلمنائية األهداف جلميع اجلنسانية

  


