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 جلنة وضع املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ -فرباير / شباط٢٧
 من جدول األعمال) ب (٣البند 

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ودورة اجلمعية        
املساواة : ٢٠٠٠ عاماملرأة ”العامة االستثنائية املعنونة 

ــادي    ــرن احلـ ــة والـــسالم يف القـ بـــني اجلنـــسني والتنميـ
ــشرينو ــهج  : “العـ ــئة والنـ ــات الناشـ ــضايا واالجتاهـ القـ

القـــضايا الـــيت متـــس وضـــع املـــرأة اجلديـــدة يف تنـــاول 
    املساواة بني املرأة والرجل أو

اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى للجنة وضع املرأة بشأن إدمـاج      
و املنظــورات اجلنــسانية يف االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة، علــى النحــ  

، مــن أجــل حتقيــق   ٢٠٠٥الــذي دعــا إليــه مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام       
 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

  
 )هنغاريا(وسيلفيا سابو ) السلفادور(كارمن ماريا غاياردو : موجز مقدم من الرئيستني  

، عقدت اللجنـة اجتمـاع مائـدة        ٢٠٠٦فرباير  /ط شبا ٢٨يف اجللسة الثانية املعقودة يف       - ١
 اجلنــسانية يف اتروج املنظــادمــإ”مــستديرة رفيــع املــستوى، يف جلــستني متــزامنتني، بــشأن      

، ٢٠٠٥مـؤمتر القمـة العـاملي لـسنة       على النحو الذي دعا إليـه       ،  إلمنائية الوطنية ستراتيجيات ا الا
. “ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةهــا مبــا في، دوليــاحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــامــن أجــل 

ويتمثــل اهلــدف مــن اجتمــاع املائــدة املــستديرة الرفيــع املــستوى، علــى النحــو املــبني يف املقــرر    
، يف تعزيز تشديد اللجنة على التنفيـذ العملـي مـن خـالل تقاسـم أفـضل املمارسـات                  ٤٦/١٠١
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اق التنفيــذ، وحتديـــد  والــدروس املــستفادة، وحتديـــد مــا يواجـــه مــن عقبـــات وعوائــق يف ســـي     
ــئة  ووفّـــر دليـــل املناقـــشة الـــذي أعـــده مكتـــب اللجنـــة   . التحـــديات اجلديـــدة واملـــسائل الناشـ

)E/CN.6/2006/CRP.2 ( إطــــاراً للحــــوار التفــــاعلي بــــشأن إدمــــاج املنظــــورات اجلنــــسانية يف
 . اإلمنائية الوطنيةاتاالستراتيجي

ــع املــ     - ٢ ــستديرة الرفي ــدة امل ــد اجتمــاع املائ ــزامنتني   ونظــم عق ــستني مت ــتم يف جل ستوى لي
وترأسـت اجللـستني، علـى التـوايل،        . تتاح الفرصـة لتبـادل اآلراء بـني املـشاركني العديـدين            كي

 احلـوار بطريقـة     يوأجـر . كارمن ماريا غاياردو، رئيسة اللجنـة، وسـيلفيا سـابو، نائبـة الرئيـسة             
مـثلني الرفيعـي املـستوى      وخـصص اجلـزء األول إلجـراء حـوار بـني امل           . تفاعلية، متت يف جزأين   

ــة     ــدورة اخلمــسني للجن ــذين حيــضرون ال ــستوى     . ال ــو امل ــون رفيع ــي ممثل ــاين، دع ويف اجلــزء الث
 .لكيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية للمشاركة يف املناقشة

ــددهم     - ٣ ــغ ع ــع    ٦٣وشــارك متحــدثون يبل ــستديرة الرفي ــدة امل ــاع املائ  متحــدثا يف اجتم
 من الوزراء ونواب الـوزراء واملـسؤولني رفيعـي          ٥٤ من بني هؤالء املشاركني      وكان. املستوى

املستوى من عواصم خمتلفة، وأربعة ممثلني عن كيانات األمم املتحدة، ومخسة ممـثلني ملنظمـات               
 .غري حكومية

ودعــا املــشاركون إىل التنفيــذ الكامــل ملنــهاج عمــل بــيجني، ونوهــوا بالتــشديد الــذي    - ٤
وتعتــرب املــساواة بــني  .  علــى املــساواة بــني اجلنــسني ٢٠٠٥قمــة العــاملي لــسنة  وضــعه مــؤمتر ال

اجلنــسني وســيلة وغايــة يف آن معــا، ويــساهم حتقيقهــا أيــضا يف بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق 
وأبـرز املــشاركون يف هـذا الـصدد أمهيــة    . عليهـا دوليـا، مبــا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة     

ساين باعتبـاره اسـتراتيجية لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع القطاعـات               تعميم املنظور اجلن  
وعلى الرغم من أن منـهاج عمـل بـيجني يـدعو إىل االسـتخدام الـدائم                 . وعلى مجيع املستويات  

هلذه االستراتيجية، أعرب املـشاركون عـن خيبـة أملـهم بأنـه مل يتحقـق حـىت اآلن سـوى تقـدم                 
 .دحمدود ومتفاوت، يف هذا الصد

وشـــدد املـــشاركون علـــى احلاجـــة إىل دمـــج املنظـــورات اجلنـــسانية يف الـــسياسات         - ٥
وأعرب عن انـشغال يف أنـه يف الوقـت الـذي تركِّـز              . واالستراتيجيات واخلطط اإلمنائية الوطنية   

فيه احلكومات دائما على التنمية االقتصادية، ال سيما فيما خيص مسائل االقتصاد الكلـي، فـإن    
وال تـزال أيـضا     . اة بني اجلنسني ال يعترب حىت اآلن بصفة دائمة مسألة ذات أولويـة            تعزيز املساو 

مسألة تأثري سياسات االقتصاد الكلي، مبـا يف ذلـك الـسياسات التجاريـة، علـى تعزيـز املـساواة                    
بني اجلنسني وحتقيقها حباجة إىل مزيد من االهتمام، إذ أن بعـض الـسياسات تفـضي إىل تفـاقم                    

ــة      عــدم املــساواة   ــها جمــاال فــرص العمــل واحلماي بــني املــرأة والرجــل، يف جمــاالت عــدة مــن بين
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وما فتئت املسائل اجلنسانية مهمشة، ويتم إدراجها يف عمليات التخطـيط الحقـا،             . االجتماعية
 .عوضا عن أخذها منذ البداية يف االعتبار

أشـكال التمييـز    وقُدمت أمثلة عن دمج منهاج عمل بيجني واتفاقية القضاء على مجيع             - ٦
ضــد املــرأة يف اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة، ويف اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر املوضــوعة ملعاجلــة    

ويف الوقت نفسه، ويف حني تتزايد معاجلـة أهـداف          . طائفة من املسائل االجتماعية واالقتصادية    
ملـشاركون  املساواة بني اجلنسني واملنظورات اجلنسانية على مستوى وضع السياسات، الحـظ ا           

ومـن بـني العوائـق الـيت ال تـزال حتـول             . وجود ثغرات مهمة يف تطبيقهـا علـى مـستوى الـربامج           
ــساين تعميمــا    ــا”دون تعمــيم املنظــور اجلن ــة للمــساءلة   “فعلي ــة والفعال ــات الكافي ــدام اآللي ، انع

ــة لالضــطالع مبهــام تعمــيم املنظــور       ــيم؛ والقــدرات واخلــربات احملــدودة الالزم والرصــد والتقي
وأشـري أيـضا    .  ال سيما يف الوزارات املختـصة، وعـدم كفايـة املـوارد البـشرية واملاليـة                ؛نسايناجل

وميكـن إحـراز تقـدم مـن خـالل          . إىل عدم كفاية التنسيق بني خمتلف هيئات التخطيط والرصـد         
إنشاء وحـدات معنيـة بالـشؤون اجلنـسانية، وتعـيني جهـات تنـسيق معنيـة بالـشؤون اجلنـسانية،                  

بكات واألدوات واملبـــادئ التوجيهيـــة، ومثـــة حاجـــة للقيـــام بأنـــشطة التوعيـــة واســـتخدام الـــش
والتدريب من أجل الدمج الفعال للمنظورات اجلنسانية يف السياسات والـربامج الوطنيـة، كمـا               

 .ة املوارد املخصصة هلذه األنشطةأنه من الضروري زياد
امج اإلمنائيـة الوطنيـة    وشدد املشاركون علـى أنـه لـدى وضـع وتنفيـذ الـسياسات والـرب                - ٧

اليت تفضي إىل دمج املنظورات اجلنسانية، يـتعني اعتمـاد نهـج متعـددة القطاعـات، ومؤشـرات                  
وينبغـي هلـذه النـهج      . مشتركة، وآليات مساءلة، وإقامة شراكات بني مجيع أصـحاب املـصلحة          

ين، مبـا يف ذلـك   أن تشمل الوزارات القطاعيـة أو املختـصة، والـشركاء اإلمنـائيني، واتمـع املـد               
 .ملنظمات الشعبية، والقطاع اخلاصالشبكات النسائية وا

وشدد املشاركون على الـدور احلاسـم الـذي تؤديـه اآلليـات الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض                    - ٨
بــاملرأة يف جمــال تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف الــسياسات واخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة، وعمليــات   

 وسائل من بينها القيام ذه األنشطة من خالل إقامة روابـط وثيقـة              إعداد امليزانية، وذلك بعدة   
ويتم يف عدد متزايد مـن البلـدان اسـتحداث أدوات مـن قبيـل عمليـات          . مع الوزارات املختصة  

امليزنة املراعية للمسائل اجلنـسانية، والتـدقيق يف مـدى مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف التـشريعات                   
 .والربامجوالسياسات واالستراتيجيات 

وكان من الضروري تعزيز العديد من اآلليات املؤسسية للنـهوض بـاملرأة، متكينـا هلـذه                 - ٩
. اآلليات من حتقيق دورها احلفاز يف ضمان تعميم املنظور اجلنساين يف اخلطط اإلمنائيـة الوطنيـة       

وتعززت نتائج  عمل هذه اآلليات بفعل مـشاركة احلكومـة علـى أرفـع مـستوياا أو احلـصول                   
وأعـرب عـن االنـشغال يف أن اآلليـات الوطنيـة هـي الـيت غالبـا مـا تكـون أوىل                       . ها له على دعم 
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ودعــا املــشاركون إىل تــوفري املــوارد . ميزانيتــها يف حــاالت الــضائقة املاليــة اآلليـات الــيت ختفــض 
املالية والبشرية الكافية لضمان اضـطالع اآلليـات الوطنيـة بوالياـا بـشكل فعـال، مبـا يف ذلـك                     

 .لقي املساعدة من اتمع الدويلمن خالل ت
والحظ املشاركون أيضا وجود ضرورة لتعزيـز اهتمـام أوسـاط املـاحنني باملـساواة بـني                  - ١٠

ويف هذا الصدد، شدد مـشاركون عديـدون علـى احلاجـة إىل             . اجلنسني يف إطار احلوار اإلمنائي    
 أجـل حتقيـق األهـداف       تعزيز التعاون الدويل الذي يساعد على دمـج املنظـورات اجلنـسانية مـن             

ونــاقش . اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني   
املــشاركون الوســائل الــيت ميكــن اعتمادهــا لــدمج املنظــورات اجلنــسانية بــشكل أكثــر دوامــا يف  

س بـشأن فعاليـة     الطرائق اجلديدة لتقدمي املعونـة، وذلـك علـى النحـو الـذي يـرد يف إعـالن بـاري                   
ــدان        ــة يف املي ــاون والتنمي ــة ملنظمــة التع ــة التابع ــساعدة اإلمنائي ــة امل ــه جلن ــذي اعتمدت ــات ال املعون

ومثـة حاجـة لبـذل اجلهـود مـن أجـل ضـمان حـضور املـرأة                . ٢٠٠٥مارس  /االقتصادي يف آذار  
وتعبريهــا عــن قــضاياها بــشكل قــوي علــى املــستوى الــوطين، يف إطــار الــشراكات بــني البلــدان 
املاحنة واملـستفيدة، حـىت يتـسىن تـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف جمـال التعـاون                        

وعلـى املـستوى القطـري،      . ومن الـضروري أيـضا تعزيـز التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب              . اإلمنائي
د أفرقـة األمـم املتحـدة املواضـيعية املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية اجلمـع بـني                   وأمكن من خالل جهـ    

اب املصلحة من منظومـة األمـم املتحـدة واخلـرباء احلكـوميني واتمـع املـدين، ويف دفــــع                    أصح
 .خطــط املساواة بني اجلنسني داخل الكيانات التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة

وقد أمكن إىل حد كبري تسهيل إحراز تقدم يف دمـج املنظـورات اجلنـسانية يف اخلطـط                   - ١١
ل الفتـرات الـيت تبـوأت فيهـا النـساء مناصـب قياديـة يف مكاتـب التخطـيط                   اإلمنائية الوطنية خال  

وتــشكل قلــة عــدد النــساء املمــثالت يف هيئــات صــنع القــرار أحــد         . احلكوميــة ذات الــصلة 
التحديات اليت يتعني مواجهتها، مبا يف ذلك مـن خـالل اختـاذ إجـراءات إجيابيـة وتـدابري خاصـة             

 .اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةمؤقتة، على النحو الذي تدعو إليه اتف
وناقش املشاركون اـاالت الـيت تتطلـب اهتمامـا خاصـا يف عمليـة التخطـيط اإلمنـائي                    - ١٢

ــوطين ــة       . ال ــق واحلماي ــوفري فــرص العمــل والعمــل الالئ ــه ينبغــي النظــر إىل مــسائل ت ــرح أن واقت
وينبغـي أيـضا االهتمـام      .  احلد من الفقـر    االجتماعية، باعتبارها مسائل أساسية يف استراتيجيات     

بشكل خاص بنساء الريف، وظروف عمـل املـرأة، واحلـق يف احلـصول علـى أجـر متـساو لقـاء          
 .عمل متساو، وبتشجيع إتاحة فرص العمل للمرأة

وينبغي القيام مبزيد من البحوث القائمة على األدلة لتبيان األثر اإلجيـايب للمـساواة بـني              - ١٣
وتـشري البيانـات املتاحـة إىل أن حـصول املـرأة علـى اخلـدمات واألدوات                 . التنميةاجلنسني على   

الزراعية زاد من حجم النواتج الزراعيـة، كمـا تـشري إىل أن حمـو أميـة املـرأة وتعليمهـا هلمـا أثـر                         
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إجيــايب علــى احلــد مــن معــدالت وفيــات األطفــال، باإلضــافة إىل حتــسني مــستويات التحــصيل    
رتبط تعليم الفتاة واملرأة أيضا بشكل إجيايب بتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني              وي. التعليمي لألطفال 

ومن ناحيـة أخـرى، فـإن إجنـازات املـرأة التعليميـة، ال سـيما علـى املـستويات                    . واحلد من الفقر  
ويترتب علـى   . تزايد فرص مساوان يف التوظيف وسوق العمل      يف  العليا، ال تترجم بالضرورة     

 .نسني تكاليف عالية على اتمع، كما هي حال العنف ضد املرأةعدم املساواة بني اجل
ويعترب ترسخ املواقف واألفكار النمطية الـيت متيـز ضـد املـرأة، مبـا فيهـا مـا خيـص أدوار                       - ١٤

ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة واتمع، عقبة تعترض التخطيط اإلمنائي الـوطين املراعـي              
وينبغـي إجـراء املزيـد مـن املناقـشات عـن            . قيق املـساواة بـني اجلنـسني      لالعتبارات اجلنسانية وحت  

ومثة حاجة أيضا إىل بـذل جهـود أكـرب ملعاجلـة دور     . دور الثقافة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني    
 .الرجال والفتيان يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وتوطيد الشراكات مع الرجال

ر إحـصاءات وبيانـات مفــصلة حبـسب نـوع اجلــنس     وأكـد املـشاركون علـى أمهيــة تـوف     - ١٥
وموثوقــة، وغايــات ومؤشــرات قائمــة علــى النتــائج، لرصــد وقيــاس التقــدم احملــرز جتــاه حتقيــق    

وينبغـي أن يتـضمن ذلـك بيانـات       . املساواة بني اجلنسني واألهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا          
شاركون إىل مـنح مزيـد مـن االهتمـام         ودعا امل . بشأن فئات معينة من النساء، مثل نساء الريف       

لوضع النساء املهاجرات واملتاجر ن والالجئات واملشردات، ولعـدم وجـود القـوانني املالئمـة               
 .حلماية هذه الفئات من النساء املستضعفات

وقدم املشاركون أمثلة على خطط عمل وطنية للمساواة بني اجلنـسني، وإعـدادها مـن                - ١٦
وقــد أفــضت املراجعــات واإلصــالحات . تــشمل املنظمــات الــشعبيةخــالل عمليــات تــشاركية 

الدســتورية والتــشريعية إىل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، وذلــك، علــى ســبيل املثــال، يف جمــال  
وأدت بــرامج االئتمانــات . حيــازة األراضــي، وإتاحــة فــرص العمــل، ومحايــة املــرأة مــن العنــف 

 .ةالصغرى إىل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأ
وعــادت مــشاركة ممــثلني رفيعــي املــستوى مــن عواصــم البلــدان بــشديد الفائــدة علــى     - ١٧

وقـد اعتـرب تبـادل املعلومـات واخلـربات بـني الـدول              . اجتماع املائدة املـستديرة الرفيـع املـستوى       
األعضاء، وممثلي كيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية إسـهاما قيمـا يف جمـال حتقيـق                 

ويف الوقـت نفـسه،     . د من الدمج للمنظورات اجلنسانية يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنيـة         املزي
سلط الضوء على ضرورة توسيع نطاق املناقشات اليت تتناول املـساواة بـني اجلنـسني وذلـك يف                  
املنتديات اليت ال تعىن بشكل أساسـي بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، ضـمانا لتحقيـق التـساوق                     

ربامج املعنية حتديـدا باملـسائل اجلنـسانية، والـربامج القطاعيـة، وذلـك لتعزيـز املـساواة بـني                    بني ال 
 .اجلنسني


