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 جلنة وضع املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ -فرباير / شباط٢٧
  من جدول األعمال‘١’  ج٣البند 

متابعــــة املــــؤمتر العــــاملي الرابــــع املعــــين بــــاملرأة والــــدورة 
: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ’’ االستثنائية للجمعية العامة املعنونـة    

دي املساواة بني اجلنسني والتنميـة والـسالم يف القـرن احلـا           
سـتراتيجية واإلجـراءات    تنفيذ األهـداف اال   : ‘‘والعشرين

زيـد  املالواجب اختاذها يف جماالت االهتمام احلامسة واختـاذ         
تعزيـــز مـــشاركة املـــرأة يف : مـــن اإلجـــراءات واملبـــادرات

ساواة بــني اجلنــسني املــتحقيــق اتيــة لؤميئــة بيئــة : التنميــة
ــادين     ــدة مي ــار ع ــاملرأة، تأخــذ يف االعتب ــهوض ب ــها والن  من

 التعليم والصحة والعمل
  

اتيــة ؤيئــة بيئــة م: حلقــة نقــاش بــشأن تعزيــز مــشاركة املــرأة يف التنميــة    
للمساواة بني اجلنسني والنـهوض بـاملرأة، تأخـذ يف االعتبـار عـدة ميـادين              

 منها التعليم والصحة والعمل
 

 )إندونيسيا(موجز مقدم من مدير النقاش ديكي كومار   
 
حلقـة نقـاش   ، ٢٠٠٦فربايـر  / شباط٢٨ املعقود يف الرابع يف اجتماعها   ،ةلجنالعقدت   - ١

اتيـة للمـساواة بـني      ؤيئـة بيئـة م    : تعزيز مشاركة املـرأة يف التنميـة      ’’ موضوع   تالها حوار بشأن  
 .‘‘اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة، تأخــذ يف االعتبــار عــدة ميــادين منــها التعلــيم والــصحة والعمــل 

توريلــد ســكارد، باحثــة يف املعهــد النروجيــي للــشؤون الدوليــة؛       :  حلقــة النقــاش وشــارك يف
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 زويالـفنــمجهوريــة إليــزا أوســوريو، عــضو يف الــس التنفيــذي للمعهــد الــوطين للنــساء يف  اوآنــ
ــة ــاألمن الغــذائي والزراعــي يف      و؛ البوليفاري ــة ب ــة املعني ــة الربملاني ــسة اللجن بريناديــت الهــي، رئي
مكتب شؤون املساواة بني اجلنسني يف منظمة العمل الدوليـة؛          إيفي ميسيل، مديرة    وسرياليون؛  

ــة أكـــشن إيـــد   . أكانكـــشا أو ــة يف منظمـ ــدم لـــشؤون الـــسياسات التعليميـ ــا، حملـــل أقـ  مارفاتيـ
ActionAid إىل عقــد شــعبة النــهوض بــاملرأة يف بــانكوكدعــت  فريــق اخلــرباء الــذي وعــضو يف 
وأدار حلقـة النقـاش ديكـي       . ٢٠٠٥فمرب  نو/ تشرين الثاين  ١١ إىل   ٨، يف الفترة من     اجتماع له 

 .كومار، نائب رئيسة جلنة وضع املرأة
ذلـك  . وأكد املشاركون أمهية يئة بيئة مؤاتية للمساواة بني اجلنسني والنهوض بـاملرأة            - ٢

أن مشاركة املرأة يف التنمية ينبغي أال تشمل فقط متثيلها وإشـراكها يف العمليـات ذات الـصلة،                  
  وأعماهلــاوتعزيــز قــدرااواملــوارد هلــا ن تــستهدف متكينــها وإتاحــة الفــرص  بــل ينبغــي أيــضا أ
ــة م  . وإمســاع صــوا ــة بيئ ــة ؤومــن شــأن يئ ــة الــيت تفــصل   أن تــسهم اتي يف جتــسري اهلــوة املزمن

وهـذا التنفيـذ    .  وأن تيسر تنفيذ منـهاج عمـل بـيجني تنفيـذا كـامال             ات،السياسات عن املمارس  
ف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة   بــدوره يف حتقيــق األهــداسيــسهم 
حلركـة النـسائية يف حتقيـق املـساواة بـني            الـذي تؤديـه ا      الـدور الرئيـسي    وأشري أيـضا إىل   . لأللفية
 . اجلنسني

 املــشاركون االنتبــاه إىل التحــديات املتواصــلة الــيت تواجــه وضــع اســتراتيجيات   ووجــه - ٣
االفتقـار للـسياسات    أشـاروا إىل أن     و.  أمثلة على ذلك   وساقواة مؤاتية   ناجحة من أجل يئة بيئ    

بـشكل   القائم منها     الرامية إىل النهوض مبشاركة املرأة يف التنمية أو تنفيذ         واإلجراءاتوالربامج  
ومل تــدمج .  علــى املــستويات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة    كــبرياحتــديا يــشكل غــري كــاف  
اإلمنائيــة  أطــر العمــلشــىت كل جيــد يف ش املــساواة بــني اجلنــسني بــ يف جمــالالقائمــةالــسياسات 

مل يعـر اهتمـام     كمـا    .حتقيـق النتـائج املتوقعـة     ممـا أفـضى إىل عـدم          أو اإلقليمية أو الوطنية    العاملية
والتمييــز اللــذين تتعــرض هلمــا النــساء ساواة املــاجلذريــة الــيت تقــف وراء عــدم كــاف لألســباب 

وعـدم وجـود أطـر قانونيـة تكفـل محايـة حقـوق         ،تماعيـة والثقافيـة   القيـود االج ثـل موالفتيـات،  
ومل يــراع املنظـور اجلنــساين بــشكل  . املـرأة والنــهوض باملـساواة بــني اجلنــسني أو عـدم كفايتــها   

وأشــري إىل أن  . الــسياسات واملؤســسات االجتماعيــة   واالقتــصاد الكلــي  يف سياســات كــاف
جيري حتويلـها إىل القطـاع اخلـاص أكثـر فـأكثر،      الصحة واحلماية االجتماعية والتعليم خدمات  
ــايل  ــة خاصــة  وبالت ــا ملكي ــك   .اعتباره ــتج عــن ذل ــيض يف ون ــات ال ختف لقطــاع املخصــصة لنفق

 . النساء والفتيات أسفر عن آثار سلبية غري متناسبة علىممااالجتماعي، 
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قتـصادي،  لنمـو اال  بالنـسبة ل  وناقش املشاركون مـسألة احلـق يف التعلـيم وأمهيـة التعلـيم               - ٤
، وإحــداث يالــصحستوى املــالعمــل، وحتــسني املــشاركة يف ســوق والزراعــي اإلنتــاج وزيــادة 

وأكـد املـشاركون ضـرورة تـوفري تعلـيم جيـد ينـهض              . تغيري يف سلوك كل من املـرأة والرجـل        ال
 ويتـيح املعرفـة الـيت هـي الـسبيل إىل متكـني املـرأة وإحـداث                  ،حبقوق املرأة ومبساواا مع الرجـل     

ومت اإلقرار بأن التعليم يف حد ذاته ال يضمن زيادة مستوى مـشاركة املـرأة               . ري االجتماعي التغي
االفتقـار   و ، الرسـوم املدرسـية    منـها  ، تعلـيم املـرأة حـواجز أو مثبطـات         أمـام ، إذ تقـف     يف التنمية 

، ومـن ذلـك املمارسـات التقليديـة         النـساء والفتيـات    والعنف ضد    ،أساسية مناسبة للفتاة  ـنـيــة  بل
توزيع موارد األسرة املعيشية، فضال عـن فـرص         املؤذية، والقدرة احملدودة للمرأة يف التحكم يف        

وأتـــى املـــشاركون بأمثلـــة عـــن  .  املتاحـــة أمـــام النـــساء والفتيـــات املتعلمـــات ةالعمـــل احملـــدود
يميـة،  االستراتيجيات والتدابري الرامية إىل النهوض بتعليم املرأة، ومنها التـدابري التـشريعية والتنظ            

، ومنــع الــزواج املبكــر والقــسري، وتــوفري حمفــزات مــن قبيــل املــنح   لزامــيوالتعلــيم اــاين واإل
درسـية  املكتـب   الدراسـية و  النـاهج   امل ووضع   ، وتنظيم محالت حمو األمية لدى الكبار      ،الدراسية

ي ملدرسني بشكل يراعي الفوارق بني اجلنسني، واعتماد تدابري اجتماعيـة ثقافيـة ترمـ             اتدريب  و
وأكد املشاركون ضرورة استفادة الفتاة مـن التعلـيم يف جمـاالت            . إىل مكافحة القوالب النمطية   

  القائمـة غري تقليدية مثل العلوم، فضال عن األمهية البالغة اليت يكتسيها إصـالح الـنظم التعليميـة       
بـني  لنـهوض باملـساواة     تـدعم ا  لفـوارق بـني اجلنـسني و      حبيـث تراعـي ا    اليت يهيمن عليها الذكور     

 .اجلنسني
أن تــصبح املــرأة مــشمولة ونــاقش املــشاركون مــسألة احلــق يف الــصحة وأمهيــة ضــمان   - ٥

بنظام الرعايـة الـصحية جبميـع جوانبـه، وخاصـة مـا يتعلـق منـها بتزويـد املـرأة والفتـاة بإمكانيـة                         
ووجه املشاركون االنتباه يف هـذا الـصدد إىل حتـديات            .التحصيل العلمي والعمل يف هذا اال     

اهلياكـل األساسـية، واالفتقـار    عـدم كفايـة   اإليـدز، و /من قبيل وباء فريوس نقص املناعة البشرية     
وســاق . للمــوارد علــى مــستوى األســر املعيــشية، واســتمرار املمارســات والتــصرفات التمييزيــة 

، مثـل   النـساء والفتيـات   الكفيلـة بتحـسني صـحة       املشاركون أمثلة عن االستراتيجيات والتـدابري       
ــوفري خــدمات   ــة ت ــة     كافي ــوفري الرعاي ــة، وت ــسية واإلجنابي ومناســبة للمــرأة يف جمــال الــصحة اجلن

 تـدابري   ، واختـاذ  الصحية األساسية جمانا، وتقدمي الدعم الغـذائي للفقـريات مـن النـساء والفتيـات              
 املتاحــةنــهوض مبــستوى الرعايــة الــصحية  واعتــربت وســائط اإلعــالم أداة لل . لوقايــة والتوعيــةل

ضــرورة وضــع أطــر  علــى وأكــد املــشاركون .  ضــدهاللمــرأة ومكافحــة املمارســات التمييزيــة 
ــشريعية وقانونيــة لــ   ــة الــصحية   ضمان احتــرامت ــايري الــدنيا للرعاي ــى  و، املع دور احلكومــات عل

 .باعتبارها مقدمة رئيسية للخدمات الصحية واالجتماعية للمرأة
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 املشاركون أنه رغم مسامهة عدد أكـرب مـن النـساء يف االقتـصاد غـري النظـامي                   والحظ - ٦
التمييز بني اجلنسني على مـستوى       ال تزال ممارسات     ، فرص عمل جديدة أمام املرأة     توفرورغم  

 معظـم النـساء الفقـريات يف القطـاع غـري النظـامي              ويعمـل . قائمةاملهنة وتفاوت األجور بينهما     
وتــشمل . ن وعــدم االســتقرار والتمييــز وانعــدام احلمايــة االجتماعيــة  الــذي يطبعــه غيــاب األمــ 

ــاد         ــل العمــل اعتم ــسني يف حق ــني اجلن ــساواة ب ــة إىل ضــمان امل االســتراتيجيات الناجحــة الرامي
 يف سياسات اجتماعية واقتصادية تشجع على توفري العمل الالئق مـع تـوخي النمـو االقتـصادي      

؛ وإنفــاذ املعــايري  شــاملة للجميــعيــة االجتمــاعينيلــضمان واحلمالنظــم اســتحداث ؛ وآن واحــد
 منـها التحـرش اجلنـسي؛      خمـاطر الدولية اخلاصة بالعمل؛ ومحاية املرأة يف مكان العمل مـن مجلـة             

املــشاريع والنــساء يف القطـاع غــري النظــامي ودعمهــن؛  مـن أصــحاب  وتقـدمي اخلــدمات للنــساء  
ت حبيث يزيد مستوى مـشاركتهن يف       ؛ وتنظيم العامال   األطراف وإجراء حوار اجتماعي ثالثي   

 .صنع القرار، مبا يف ذلك يف رسم السياسات يف جمال العمل
شاركة املرأة يف التنمية تستدعي اتباع ـج        ملوأشار املشاركون إىل أن يئة بيئة مؤاتية         - ٧

قطاعــات ومتكاملــة واختــاذ طائفــة مــن التــدابري، ومــن ذلــك تــوفر عنــصر االلتــزام  شــاملة لعــدة 
ــس ــي؛        ال ــصعيدين املؤســسي والتنظيم ــى ال ــيري عل ــستويات؛ وإحــداث التغ ــى امل ــى أعل ياسي عل

تراعــي أطــر تــشريعية اســتحداث واعتمــاد سياســات وبــرامج مالئمــة لكــل قطــاع وتنفيــذها؛ و 
، مثـل اتفاقيــة القـضاء علــى   جـب الــصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنــسان   االلتزامـات املتعهـد ــا مبو  

؛ ، ووضـعها موضـع التنفيــذ  ة واتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة    مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأ     
ترمـي إىل مراعــاة  اختـاذ مبـادرات   تـوفري مــوارد كافيـة و  وإحـداث التغـيري االجتمـاعي الثقـايف؛ و    

والرصد؛ وبناء القـدرات وتوعيـة      ساءلة  ؛ ووضع آليات للم   يزانياتاملوضع  احتياجات املرأة يف    
حـة مـن أجـل إجـراء تـدخالت سـريعة األثـر يف قطاعـات         وينبغـي اغتنـام الفـرص املتا    . اجلمهور

 .تواصـلة أيضا إىل بذل جهود طويلة املـدى وم       حاجة  التعليم والصحة والعمل، فيما تظل هناك       
ـــ  ــل    وجيـــب أن ي ــة حتليـ ــود بعمليـ ــذه اجلهـ ــع هـ ــذل مجيـ ــوارق بـــني اجلنـــسني لسترشد يف بـ . لفـ

احلقـوق مـن أجـل دعـم حقـوق      احتـرام  علـى  يقـوم   املشاركون أيضا إىل االستعانة بإطـار        ودعا
 .امللكية واإلرث وحيازة األراضياحلق يف  هاسيما حقوق النساء الفقريات، مبا في املرأة، وال

باســتراتيجية لتعمــيم مراعــاة املنظــور دائمــا ضــرورة االســتعانة علــى وأكــد املــشاركون  - ٨
ــة     ــة مؤاتي ــة بيئ ــن أجــل يئ ــساين م ــستمرة   . اجلن ــاك حاجــة م ــسه، هن ــت نف ــاذ ويف الوق  إىل اخت

فئـات نـسائية معينـة مثـل        ب، وإىل اختـاذ تـدابري خاصـة         النساء والفتيـات  إجراءات موجهة لفائدة    
 .املرأة الريفية واملرأة املعوقة ونساء الشعوب األصلية
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ألمم املتحدة يف النـهوض     الذي تضطلع به ا   ومت التأكيد من جديد على الدور الرئيسي         - ٩
 دعــوة إىل احلكومــات واألمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة   ووجهــت. باملــساواة بــني اجلنــسني 

طـر اإلمنائيـة، مبـا يف       األالقتصاد العاملي، وإدماجهـا يف      األبعاد اجلنسانية للتنمية و   تناول ا لالدولية  
ــر والنمــو، وكــذلك يف         ــق احلــد مــن الفق ــر ومراف ــات اســتراتيجيات احلــد مــن الفق ذلــك ورق

ــة وطرائــق تقــدمي املــ   وينبغــي ضــمان متثيــل ال بــأس بــه للمنظمــات   . ساعدةالــسياسات التجاري
 .النسائية يف العمليات االستشارية مع أصحاب املصلحة

علـى مجيـع املـستويات يف صـنع         ووأكد املشاركون أن مشاركة املرأة مـشاركة كاملـة           - ١٠
العامــة هليئــات  اعتمــاد األحــزاب الــسياسية واوأصــبح. القــرار أمــر ضــروري لتهيئــة بيئــة مؤاتيــة

مـؤخرا  اليت ابتكـرت  ؛ ومن بني األساليب ةراسخولتدابري إجيابية أخرى ممارسة   ظام احلصص   نل
وينبغي املـضي يف    . اعتماد نظام احلصص يف أجهزة صنع القرار داخل شركات القطاع اخلاص          

 .والفتيان يف يئة بيئة مؤاتيةتعزيز مشاركة الرجال 
 البيانــات مجــعصــد، جبملــة أمــور منــها والحــظ املــشاركون احلاجــة إىل تعزيــز أطــر الر - ١١

. اجلـنس وحتليلـها واسـتعماهلا، ووضـع املزيـد مـن املؤشـرات             نـوع   واإلحصاءات املبوبة حسب    
احملـرز يف هـذا الـصدد    وقد أبرز تقرير صدر مؤخرا عن الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة التقدم      

 .هواستمرار وجود ثغرات في
 


