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 جلنة وضع املرأة
  واخلمسونالثانيةالدورة 

 ٢٠٠٨مارس /آذار ٧ - فرباير/ شباط٢٥
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

    متابعة قرارات ومقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
تنفيــــذ األهــــداف وااللتزامــــات املتفــــق عليهــــا دوليــــا فيمــــا يتعلــــق          

 املستدامة بالتنمية
 

  العامةمذكرة من األمانة  
 

 املقدمة -أوال  
اســتنتاجاته املتفــق عليهــا    مــن ١٣الفقــرة دعــا اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف     - ١

ــة ٢٠٠٢/١ ــوز٢٦، املؤرخـ ــه / متـ ــدخالت يف    )١(٢٠٠٢يوليـ ــهام مبـ ــة إىل اإلسـ ــه الفنيـ ، جلانـ
 املوضــوع العــام للجــزء املتعلــق بالتنــسيق واجلــزء الرفيــع املــستوى مــن دورة اجمللــس مــن حيــث  

 اعتمـدت  ،٢٠٠٦نوفمرب /ويف تشرين الثاين .اتصال هذين اجلزأين مبجاالت عمل هذه اللجان
اجلمعية العامة أساليب عمل جديدة للمجلس لتعزيز دوره بصفته اآللية املركزية للتنـسيق علـى               
نطاق املنظومة يف جمال تنفيذ ومتابعـة نتـائج املـؤمترات الرئيـسية الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف                      

يف و). ٦١/١٦  اجلمعيـة العامـة    قـرار  ( هبمـا  ةامليدانني االقتصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصل       
 علـى   ا سنوي ا موضوعي اجلمعية أن يعقد اجمللس استعراضا    سياق أساليب العمل اجلديدة، قررت      

__________ 
 * E/CN.6/2008/1. 

، الفــصل )(A/57/3/Rev.1 ٣ة، الــدورة الــسابعة واخلمــسون، امللحــق رقــم     الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــ    )١( 
 .٩اخلامس، الفرع ألف، الفقرة 
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علـى  الفنيـة   املستوى الوزاري يف إطار جزئه الرفيع املستوى، وطلبت إىل اجمللس أن حيث جلانه              
، الذي اختذه اجمللس يف اجللـسة       ٢٠٠٧/٢٧٢باملقرر الشفوي   وعمال  . إلسهام يف االستعراض  ا

أكتـــوبر / تـــشرين األول٤، املعقـــودة يف ٢٠٠٧الثامنـــة واألربعـــني لدورتـــه املوضـــوعية لعـــام  
، يف ٢٠٠٨سينظر اجمللس، يف إطار اجلزء الرفيع املستوى من دورتـه املوضـوعية لعـام              ،  ٢٠٠٧

 .“املستدامة عليها دوليا فيما يتعلق بالتنميةهداف وااللتزامات املتفق تنفيذ األ”موضوع 

 يف حـال اعتزامهـا  وقد أعدت األمانـة العامـة هـذه املـذكرة ملـساعدة جلنـة وضـع املـرأة                  - ٢
ــصادي        ــدورة املوضــوعية للمجلــس االقت ــستوى مــن ال ــع امل ــسامهة مبــدخالت يف اجلــزء الرفي امل

ــام   ــربز  .٢٠٠٨واالجتمــاعي لع ــوع    املــذكرة وُت ــالء االهتمــام للمنظــورات املتعلقــة بن ــة إي أمهي
األهـداف وااللتزامـات املتفـق عليهـا دوليـا فيمـا يتعلـق بالتنميـة املـستدامة، مـع           اجلنس يف تنفيذ   

ــواردة يف  ــادرات ال ــهاج عمــل بــيجني  )٢(إعــالن مراعــاة األنــشطة واملب ــدورة  ، )٣(ومن ــائج ال ونت
املـساواة بـني اجلنـسني    : ٢٠٠٠املرأة عـام  ” املعنونة   ية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمع   

، املرفــق، ٢٣/٢ -قــرار اجلمعيــة العامــة دإ  (“والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين 
 ،١٩٩٦، واستنتاجات جلنة وضـع املـرأة املتفـق عليهـا منـذ سـنة                )، املرفق ٢٣/٣ -وقرارها دإ   

مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة  الــيت اعتمــدها ، وخطــة العمــل ٢١وجــدول أعمــال القــرن 
لعـام  خطـة التنفيـذ ملـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة              ، ومتابعتـه يف     )٤(١٩٩٢والتنمية لعام   

ــذ  (٢٠٠٢ ــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية   ، و)٥()خطــة جوهانــسربغ للتنفي ، املنتــدى ال
 . ، وغريهاجلنة التنمية املستدامةت اوتقارير وقرار

 
 معلومات أساسية - ثانيا 

منـــذ انعقـــاد مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين بالبيئـــة والتنميـــة واعتمـــاد جـــدول أعمـــال   - ٣
، مــا انفــك مفهــوم التنميــة املــستدامة جيمــع بــاطراد مــا بــني األبعــاد  ١٩٩٢ يف عــام ٢١ القــرن

 االجتماعيـة ومحايـة البيئـة، مبـا يف          أال وهي التنمية االقتصادية والتنميـة     : األساسية الثالثة للتنمية  
__________ 

منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،            )٢( 
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار A.96.IV.13)رقم املبيع 

 .املرجع ذاته، املرفق الثاين )٣( 
، اجمللــد ١٩٩٢يونيــه / حزيـران ١٤‐٣مــؤمتر األمــم املتحـدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانريو،   تقريـر   )٤( 

، ١، القـرار  ) والتـصويب A.93.I.8منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع      (األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر  
 .املرفق الثاين

آب إىل / أغـــسطس٢٦مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة، جوهانـــسبورغ، جنـــوب أفريقيـــا،   تقريـــر  )٥( 
ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويب والA.03.II.1من ــصل األول، )ت ، الف

 .، املرفق٢ القرار
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لتنميــة ا  بــشأنوقــد أكــد إعــالن جوهانــسربغ . ذلــك التركيــز بقــوة علــى القــضاء علــى الفقــر  
، التزام احلكومات بكفالة إدماج متكني املـرأة وحتريرهـا واملـساواة بـني اجلنـسني يف                 )٦(املستدامة

ــع األنـــشطة  ــشمولة جبـــمجيـ ــرن املـ ــال القـ ــة   واألهـــداف اإلمن٢١دول أعمـ ــة وخطـ ــة لأللفيـ ائيـ
 ).٢٥، الفقرة A/58/135(تنفيذ  للجوهانسربغ

تنفيذ مت التسليم بضرورة أن يستفيد اجلميـع مـن تنفيـذ نتـائج         لل ويف خطة جوهانسربغ   - ٤
 بأن املـساواة    وأقر كذلك . القمة، وال سيما النساء والشباب واألطفال والفئات الضعيفة       مؤمتر  

. لتنميـة املـستدامة   ا  الـذي تـستند إليـه      الـيت تـشكل األسـاس     بني اجلنـسني هـي مـن بـني العناصـر            
مهيـة نظـرا ملـا للمـرأة مـن      باألبتمكني املـرأة  و باملساواة بني اجلنسني     املتجددهذا االلتزام   يتسم  و

دور مركزي يف التنمية االجتماعية والقضاء على الفقر وإدارة املوارد الطبيعية ونظرا ملا هلا مـن                
، ال جيــري التــسليم هبــا غالبــا، يف التنميــة االقتــصادية علــى شــىت        إســهامات عظيمــة األمهيــة  

 .)املرجع ذاته (املستويات
، قــرر رؤســاء الــدول واحلكومــات اعتبــار ٢٠٠٠عــام املعقــود مــؤمتر قمــة األلفيــة ويف  - ٥

تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة وسـيلتني فعـالتني ملكافحـة الفقـر واجلـوع واملـرض،                    
 وإضــافة إىل ذلــك، .)٢٠، الفقــرة ٥٥/٢قــرار اجلمعيــة العامــة  (نميــة املــستدامة فعــالوحلفــز الت

 ضـرورة كفالـة مراعـاة املوضـوعات     ٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعـام     مل الوثيقة اخلتامية أبرزت يف   
الرئيسية للسياسات األفقية، مثل التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان واملساواة بـني اجلنـسني، يف     

، ٦٠/١رار اجلمعيــة العامــة  قــ(صــنع القــرارات علــى صــعيد األمــم املتحــدة بأســرها       عمليــة 
 ).١٦٩ الفقرة

وســعيا إىل كفالــة دراســة املنظــورات املتعلقــة بنــوع اجلــنس يف ســياق املــسائل املتــصلة   - ٦
ــرة    ــستدامة، دعــي يف الفق ــة امل ــاون     ) ز (٢٣١بالتنمي ــز التع ــيجني إىل تعزي ــهاج عمــل ب ــن من م

نة وضع املرأة واملنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحـدة، مبـا فيهـا جلنـة                والتنسيق بني جل  
، طلب إىل جلنة التنمية املستدامة من خالل اجمللـس           منه )د (٢٥٨ويف الفقرة   . التنمية املستدامة 

ــة وضــع املــرأة عنــد اســتعراض تنفيــذ      االقتــصادي واالجتمــاعي أن تلــتمس مــسامهات مــن جلن
ودعت جلنة وضع املرأة، يف دورهتـا احلاديـة   .  فيما يتعلق باملرأة والبيئة ٢١ن  جدول أعمال القر  

ــام    ــودة يف ع ــني، املعق ــرة ١٩٩٧واألربع ــا   ٤، يف الفق ــق عليه ــن اســتنتاجاهتا املتف  ١٩٩٧/١ م
، إىل إدماج املنظور املتعلق بنوع اجلـنس يف عمـل جلنـة التنميـة املـستدامة،                 )٧(بشأن املرأة والبيئة  

__________ 
 .، املرفق١املرجع ذاته، القرار  )٦( 
ــة للمج  )٧(  ــائق الرمسي ــصادي واالجتمــاعي،   الوث ـــق رقـ، امللحــ١٩٩٧لــس االقت ــصل )E/1997/27( ٧م ــ ، الفـــــــ

 . جيم-األول 
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للجنة بكفالـة الفهـم اجليـد ملـا لـسياسات وبـرامج التنميـة املـستدامة مـن آثـار خمتلفـة                       وإىل قيام ا  
 .بالنسبة للمرأة والرجل، وتناول هذه اآلثار بشكل فعال

 
 القضاء على الفقر والتنمية املستدامة - الثثا 

 مــن خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ إىل أن استئــصال شــأفة الفقــر ميثــل ٧أشــري يف الفقــرة  - ٧
دي األكــرب الــذي يواجهــه العــامل اليــوم، وإىل أنــه شــرط ال غــىن عنــه لتحقيــق التنميــة          التحــ

ولتحقيــق هــدف القــضاء علــى الفقــر والتنميــة املــستدامة . املــستدامة، خاصــة يف البلــدان الناميــة
تعزيز املساواة بـني املـرأة والرجـل         معينة يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ، ومنها        إجراءاتدت  دُِّح

ــصعد  يف اختــاذ ا ــع ال ــى مجي ــرار عل ــة   لق ــشاركتها الكامل ــكوم ــاة، وتعمــيميف ذل  املنظــور  مراع
اجلنساين يف مجيـع الـسياسات واالسـتراتيجيات، والقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف والتمييـز                    

 املــرأة والفتــاة وصــحتهما وحالتــهما االقتــصادية عــن طريــق تــوفري  وضــعضــد املــرأة، وحتــسني 
 الفـرص االقتـصادية واألرض واالئتمـان والتعلـيم          لالستفادة مـن  ة  اإلمكانيات الكاملة واملتساوي  
إتاحــة ســبل احلــصول علــى املــوارد الزراعيــة لألشــخاص الــذين   ، ووخــدمات الرعايــة الــصحية
 .يعانون الفقر، وخاصة النساء

عيـت مجيـع الـدول ومجيـع الـشعوب إىل            دُ ، من منـهاج عمـل بـيجني       ٢٤٧ويف الفقرة    - ٨
ساسية املتمثلة يف القضاء على الفقر كشرط ال بـد منـه للتنميـة املـستدامة،                التعاون يف املهمة األ   

هبدف احلـد مـن أوجـه التفـاوت يف مـستويات املعيـشة وتلبيـة احتياجـات أغلبيـة سـكان العـامل                        
 التنميـة االجتماعيـة   عـدُّ  مـن إعـالن بـيجني، تُ   ٣٦وكمـا أشـري إليـه يف الفقـرة      . على حنـو أفـضل    

 الفقــراء، وخباصــة النــساء الالئــي يعــشن حتــت وطــأة الفقــر، مــن    املنــصفة الــيت تــسلم بــتمكني 
يف وأشــري . اســتغالل املــوارد البيئيــة علــى حنــو مــستدام، أساســا ضــروريا للتنميــة املــستدامة         

 من منهاج عمل بيجني إىل أنه ال بد مـن إتاحـة الفرصـة للمـرأة والرجـل لالشـتراك                     ٤٧ الفقرة
لسياسات واالستراتيجيات يف جمال االقتـصاد الكلـي        بصورة تامة وعلى قدم املساواة يف وضع ا       

 منـه إىل أن متكـني    ١٨١وأشري أيضا يف الفقرة     . واجملال االجتماعي من أجل القضاء على الفقر      
ــسياسي أمــور      ــذايت وحتــسني وضــعها االجتمــاعي واالقتــصادي وال ــها لالســتقالل ال املــرأة ونيل

ة علـى أسـاس الوضـوح واملـساءلة يف مجيـع            ضرورية لتحقيق احلكـم واإلدارة والتنميـة املـستدام        
 .جوانب احلياة

 مــن منــهاج عمــل بــيجني إىل أن الفقــر املــدقع، وتأنيــث الفقــر،   ١٧وأشــري يف الفقــرة  - ٩
والبطالة، وتزايد هشاشة البيئة، واستمرار العنف ضد املرأة، واالستبعاد الواسع النطاق لنـصف             

مور تؤكد ضرورة مواصـلة الـسعي إىل إجيـاد          البشرية من مؤسسات السلطة واحلكم، إمنا هي أ       
الــسنوات اخلمــس لتنفيــذ ويف اســتعراض . طرائــق لــضمان جعــل النــاس حمــور التنميــة املــستدامة
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 ملــرأةااختــاذ تــدابري، مبــشاركة ، مت حــث احلكومــات علــى ٢٠٠٠منــهاج عمــل بــيجني يف عــام 
ائي الـدويل، تقـوم علـى       نهج جديدة حيال التعاون اإلمنـ     ب األخذكاملة وفعلية، لكفالة    مشاركة  

بـصورة فعالـة ومعـززة    وتنـدمج   علـى أن تـشارك البلـدان الناميـة      ،االستقرار والنمو واإلنـصاف   
املوجه حنو القضاء على الفقر واحلد من انعـدام املـساواة   و ،العوملةاآلخذ يف يف االقتصاد العاملي    

 شكل النـــاس حمورهـــابـــني اجلنـــسني ضـــمن اإلطـــار العـــام لتحقيـــق التنميـــة املـــستدامة الـــيت يـــ 
 )).ب (١٠١، الفقرة ٢٣/٣ - دإجلمعية العامة  قرار(

وقد أقرت اللجان الفنية بضرورة االهتمـام بالـشواغل املتعلقـة بنـوع اجلـنس مـن أجـل                    - ١٠
وتناولــت جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا احلاديــة  . القــضاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة املــستدامة 

ــرأة وال  ــة املـــستدامة واألربعـــني مـــسألة املـ ــر والتنميـ ــرة  . فقـ ــة، يف الفقـ  مـــن ٢٢ودعـــت اللجنـ
 بـشأن املـرأة والبيئـة، احلكومـات إىل الـسعي إىل استئـصال               ١٩٩٧/١استنتاجاهتا املتفـق عليهـا      

شأفة الفقر، وخباصة تأنيث الفقر، وتغيري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك، وخلـق اقتـصادات حمليـة                  
 .ه التنمية املستدامةسليمة وجيدة األداء كأساس تستند إلي

، مت التــسليم أيــضا بــبعض نقــاط الــضعف الــيت تتــصف هبــا املــرأة   )٦ (٢٤ويف الفقــرة  - ١١
 على اختاذ تدابري عاجلـة لتجنـب   ٢١وقد شجعت احلكومات يف جدول أعمال القرن      . الريفية

لى حيـاة   التدهور البيئي واالقتصادي السريع اجلاري يف البلدان النامية الذي يؤثر بشكل عام ع            
النساء واألطفال يف املناطق الريفية اليت تعاين من اجلفاف، والتصحر، وإزالة الغابات، وأعمـال              
القتــال املــسلحة، والكــوارث الطبيعيــة، والنفايــات الــسامة، والنتــائج النامجــة عــن اســتخدام         

ــة غــري املناســبة يف الزراعــة   ) ز() ٣ (٢٤ومت حــث احلكومــات يف الفقــرة  . املنتجــات الكيميائي
على اختاذ خطوات نشطة إلقامة نظم مصرفية ريفية هبدف تيسري وزيادة فـرص حـصول املـرأة                 

ــة   ــات واملــدخالت واألدوات الزراعي ــة علــى االئتمان ــة   . الريفي ــدورة الرابعــة عــشرة للجن ويف ال
 من املوجز الذي أعـده الـرئيس        ١٥٤، ورد يف الفقرة     ٢٠٠٦التنمية املستدامة املعقودة يف عام      

عتبارات املتعلقة بنوع اجلنس واحتياجات الفقراء مـن الطاقـة يف املنـاطق الريفيـة والنـساء                 أن اال 
ويف دورهتـا    .)٨(واألطفال جيب أن تكون جزءا ال يتجزأ من التخطيط للطاقة ومـشاريع الطاقـة             

مـن  ) ت (٥، دعـت جلنـة وضـع املـرأة يف الفقـرة             ٢٠٠٢السادسة واألربعـني املعقـودة يف عـام         
 إىل وضـع سياسـات اجتماعيـة واقتـصادية          )٩( املتفق عليها بشأن القـضاء علـى الفقـر         استنتاجاهتا

مالئمة تعزز املساواة يف إمكانية الوصـول إىل املـوارد واألسـواق والـتحكم هبـا مـن قبـل النـساء              
، طُلـب   )أأ (٥ويف الفقـرة    ). ٥الفقـرة   (الفقريات، مبن فيهن الريفيات ونساء الشعوب األصلية        

__________ 
 .، الفصل الثاين)E/2006/29 (٩، امللحق رقم ٢٠٠٦  املرجع نفسه، )٨( 
 . ثالثا- ألف -، الفصل األول )E/2002/27 (٧، امللحق رقم ٢٠٠٢ املرجع نفسه،  )٩( 
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 وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين كفالــة أن تــؤدي عمليــات اإلصــالح التــشريعية   إىل احلكومــات
واإلداريــة إىل تعزيــز حقــوق املــرأة الريفيــة يف املــوارد، وخاصــة األرض، واملــرياث، والتمتــع         

 .باخلدمات واملنافع املالية
 العـزم علـى تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني مـن               ٢٠٠٥وعقد مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام           - ١٢
ل ضـمان متتـع املـرأة حبريـة وعلـى قـدم املـساواة بـاحلق يف امللكـة واملـرياث وكفالـة ضـمان                      خال

حيازهتا املأمونة للممتلكـات واملـساكن وضـمان وصـول املـرأة علـى قـدم املـساواة بالرجـل إىل                     
 العامـة   اجلمعيـة قـرار   (األصول اإلنتاجية واملوارد، مبا يف ذلـك األرض واالئتمـان والتكنولوجيـا             

 )).هـ(و ) ب (٥٨الفقرة ، ٦٠/١
، شـــدد املنتـــدى الـــدائم املعـــين بقـــضايا ٢٠٠٥ويف دورتـــه الرابعـــة املعقـــودة يف عـــام  - ١٣

الشعوب األصلية على املسامهات الفريدة الـيت تقـدمها نـساء الـشعوب األصـلية داخـل أسـرهن            
ف التقليديـة  جمتمعاهتم احمللية وأوطاهنن، وعلى الصعيد الدويل من حيث امتالك ثروة مـن املعـار     
ويف الوقـت   . املتعلقة حبفظ التنوع البيولوجي وإدارة البيئة املـستدامة ونقلـها فيمـا بـني األجيـال               

نفسه، أعرب املنتدى عن القلق إزاء كون نساء الشعوب األصلية من أكثـر الفئـات هتميـشا يف                  
 اإلنـسانية   بلدان كثرية، فهن يقعن ضحايا ألعمال متييزية خطرية وانتهاكات جسيمة حلقـوقهن           

وأوصــى املنتــدى بتحــسني ظــروف املــرأة مــن خــالل توســيع نطــاق فــرص العمــل؛   . األساســية
وتــشجيع إضــفاء الطــابع االحتــرايف علــى مهــاراهتن وفنــوهنن وحــرفهن التقليديــة؛ وإمكانيــة          
حصوهلن على املـوارد، مبـا يف ذلـك القـروض الـصغرية، والتكنولوجيـات اجلديـدة واملـدخالت                   

 إىل أن النـساء     ٢٠٠٦شار املنتـدى الـدائم يف دورتـه اخلامـسة املعقـودة يف عـام                وأ. )١٠(الزراعية
من الشعوب األصـلية ال يـزلن يـواجهن العديـد مـن العقبـات والتحـديات الـيت تـشمل أشـكاال                       
متعددة من التمييز بسبب نوع اجلنس والعـرق واالنتمـاء اإلثـين، وكـذلك بـسبب تـأثري العوملـة            

 .)١١(وتدهور البيئة
 من خطة جوهانسربغ للتنفيذ إىل أن الزراعـة تـؤدي دورا حامسـا           ٤٠أُشري يف الفقرة    و - ١٤

يف تلبية احتياجات سكان العامل اآلخذين يف التزايد، وأهنـا تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالقـضاء علـى                    
ــع         ــستويات ويف مجي ــع امل ــى مجي ــرأة عل ــز دور امل ــة؛ وأن تعزي ــدان النامي ــر، وخاصــة يف البل الفق

ية الريفية، والزراعة والتغذية واألمـن الغـذائي أمـر حتمـي؛ وأن الزراعـة املـستدامة          جوانب التنم 
والتنمية الريفية أمران ضروريان لتنفيذ هنج متكامل لزيادة إنتاج الغـذاء وتعزيـز األمـن الغـذائي                 

وهـذا يـشمل اختـاذ إجـراءات علـى مجيـع            . وسالمة األغذية بطريقة مستدامة من الناحية البيئيـة       
__________ 

 ).E/2005/43 (١١١ و ١٠٧ و ١٠٦ الفقرات ،٢٣مللحق رقم ، ا٢٠٠٥ املرجع نفسه،  )١٠( 
 .٤٤، الفقرة )E/2006/43 (،٢٣، امللحق رقم ٢٠٠٦ املرجع نفسه،  )١١( 
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يات لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف مجيــع جوانــب الزراعــة املــستدامة واألمــن الغــذائي ودعــم املــستو
 .مسامهة املرأة والرجل يف التخطيط والتنمية الريفية

 مــن خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ بتحــسني  ٦٧باإلضــافة إىل ذلــك، أُوصــي يف الفقــرة   - ١٥
ــزا لألهــ     ــذائي تعزي ــستدامة واألمــن الغ ــة امل ــة الزراعي ــة اإلنتاجي ــة لأللفي ــني  . داف اإلمنائي ومــن ب

ــازة األراضــي وتوضــيح احلقــوق       ــة إىل ضــمان التكــافؤ يف حي ــارزة اجلهــود الرامي ــادرات الب املب
واملسؤوليات املتعلقة باملوارد مـن خـالل عمليـات إصـالح نظـام األراضـي وامللكيـة الـيت حتتـرم                     

ــوفري      ــوطين؛ وت ــانون، ويكــون منــصوصا عليهــا يف القــانون ال فــرص احلــصول علــى  ســيادة الق
االئتمان للجميع، وخاصة للنساء، اليت هتيـئ الـتمكني االقتـصادي واالجتمـاعي والقـضاء علـى                 
الفقر، فضال عن اسـتخدام األرض علـى حنـو سـليم إيكولوجيـا؛ واملبـادرات الـيت متكّـن النـساء                     
املنتجــات مــن أن يــصبحن صــانعات قــرار ومالكــات يف هــذا القطــاع، مبــا يف ذلــك حقهــن يف  

 .اثة األرضور
، شــجعت جلنــة التنميــة املــستدامة، لــدى  ٢٠٠٠ويف دورهتــا الثامنــة املعقــودة يف عــام   - ١٦

نظرهـــا يف مـــسألة التخطـــيط واإلدارة املتكـــاملني ملـــوارد األراضـــي، احلكومـــات علـــى وضـــع  
اعتمــاد سياســات وتنفيــذ القــوانني الــيت تــضمن ملواطنيهــا حقوقــا واضــحة املعــامل وقابلــة      أو/و

تتعلق باألراضي وتعزيز التكافؤ يف احلـصول علـى األراضـي واألمـان القـانوين حليازهتـا،                 للتنفيذ  
سيما بالنـسبة للنـساء والفئـات احملرومـة، مبـا يف ذلـك األشـخاص الـذين يعيـشون يف الفقـر                      وال

وحثـت اللجنـة احلكومـات علـى تـشجيع إجـراء حبـوث              . والسكان األصليني واجملتمعات احمللية   
ــق باألراضــي،  ــا واملمارســات      تتعل ــة بالتكنولوجي ــات املتعلق ــشر املعلوم ــي ون  واإلرشــاد الزراع

املبتكرة، وعلى تنفيذ برامج تدريبية ملستخدمي األراضـي، مبـا يف ذلـك املـزارعني والعـاملني يف                  
ــة    ــات احملليـ ــساء واجملتمعـ ــة، والنـ ــة والزراعيـ ــصناعات الغذائيـ ــضا  . )١٢(الـ ــة أيـ ــجعت اللجنـ وشـ

ذ التــدابري الــيت تــضمن احلــصول علــى التكنولوجيــا واألحبــاث،  احلكومــات علــى اعتمــاد وتنفيــ 
ســيما بالنــسبة للنــساء والفئــات احملرومــة، والنــاس الــذين يعيــشون يف الفقــر، والــسكان          وال

. األصــليني واجملتمعــات احملليــة، مــن أجــل ضــمان االســتخدام املــستدام ملــوارد األراضــي وامليــاه  
الل خطــط تقــدمي القــروض الــصغرية، أمــرا   واعتــرب احلــصول علــى االئتمــان، وخاصــة مــن خــ   

 .)١٣(أيضا مهما
 

__________ 
، التخطـيط واإلدارة املتكـامالن للمـوارد        ٨/٣، املقـرر    )E/2000/29 (٩، امللحـق رقـم      ٢٠٠٠ املرجع نفـسه،     )١٢( 

 .من األراضي
 . الزراعة،٨/٤ املرجع نفسه، املقرر  )١٣( 
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 االستدامة البيئية -رابعا  
يف دورتيهــا احلاديــة واألربعــني والــسادسة واألربعــني، ركــزت جلنــة وضــع املــرأة علــى   - ١٧

احلاجة إىل كفالة االستدامة البيئية، وإىل إدراج منظور جنساين يف اإلجـراءات واملبـادرات الـيت            
 بــشأن املــرأة، والبيئــة، ١٩٩٧/١ مــن اســتنتاجاهتا املتفــق عليهــا ٢٣ويف الفقــرة . ئــةتتنــاول البي

الحظت اللجنة أنه ينبغي التسليم مبا تتمتع به املرأة، وخاصة املرأة الريفية والنساء من الـسكان                
األصليني من معرفة ودراية يف جمال استخدام ومحايـة املـوارد الطبيعيـة، كمـا ينبغـي تعزيـز هـذه                 

رفــة ومحايتــها واســتخدامها اســتخداما تامــا يف وضــع وتنفيــذ الــسياسات والــربامج اخلاصــة    املع
 مـن اسـتنتاجاهتا املتفـق عليهـا بـشأن اإلدارة البيئيـة والتخفيـف مـن               ٨ويف الفقـرة    . بإدارة البيئـة  

حـــدة الكـــوارث الطبيعيـــة، دعـــت اللجنـــة إىل إدمـــاج منظـــور جنـــساين يف مجيـــع الـــسياسات 
 .صلة بالتنمية املستدامةواملعاهدات ذات ال

 منـــها الـــدول للتـــصدي بفعاليـــة ٦٥ودعـــت خطـــة جوهانـــسربغ للتنفيـــذ يف الفقـــرة  - ١٨
للكوارث الطبيعية والصراعات، مبا يف ذلـك آثارهـا علـى اإلنـسان والبيئـة، مـع االعتـراف بـأن                     

اميـة  الصراعات يف أفريقيا أعاقت، بل وأزالت يف العديـد مـن احلـاالت، املكاسـب واجلهـود الر               
وأقرت بأن أشد أفراد اجملتمع ضعفا، مبـن فـيهم النـساء واألطفـال،              . إىل حتقيق التنمية املستدامة   

 .هم الضحايا األكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية والصراعات
وبغيــة التــصدي بفعاليــة لآلثــار الــسلبية للكــوارث الطبيعيــة علــى املــرأة، شــددت جلنــة   - ١٩

تنتاجاهتا املتفق عليها بـشأن اإلدارة البيئيـة والتخفيـف مـن حـدة         من اس  ١وضع املرأة يف الفقرة     
الكوارث الطبيعية، على احلاجة إىل إدماج املنظور اجلنساين لدى وضع وتنفيذ االسـتراتيجيات             

وأشارت اللجنـة أيـضا إىل العـزم        . املتعلقة مبنع وقوع الكوارث والتخفيف من أثرها واالنتعاش       
ة علــى تكثيــف التعــاون مــن أجــل خفــض عــدد وآثــار الكــوارث  املعــرب عنــه يف إعــالن األلفيــ

ويف دورهتا التاسعة واألربعـني املعقـودة يف عـام         . الطبيعية والكوارث اليت هي من صنع اإلنسان      
، اختــذت اللجنــة قــرارا بــشأن جهــود اإلغاثــة واالنتعــاش والتأهيــل وإعــادة اإلعمــار يف   ٢٠٠٥

وأعربـت  . )١٤(ب كارثة تسونامي يف احملـيط اهلنـدي       مرحلة ما بعد الكارثة، مبا يف ذلك يف أعقا        
عن قلقها مـن أن النـساء واألطفـال يـشكلون األغلبيـة الـساحقة مـن املتـضررين مـن الكـوارث                       
الطبيعيــة وعواقبــها، وشــجعت، يف مجلــة أمــور، احلكومــات واهليئــات ذات الــصلة يف منظومــة   

لـى الـُنُهج الـيت تركـز علـى النـاس            ، على تنفيذ مراعاة الفـوارق بـني اجلنـسني، وع           املتحدة األمم
 .وعلى اجملتمعات احمللية، لضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة

__________ 
 .٤٩/٥، الفصل األول، دال، القرار )E/2005/27 (٧، امللحق رقم ٢٠٠٥  املرجع نفسه، )١٤( 
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 من اسـتنتاجاهتا املتفـق عليهـا بـشأن اإلدارة البيئيـة والتخفيـف مـن حـدة                   ٧ويف الفقرة    - ٢٠
رين علـى اختـاذ     الكوارث الطبيعية، حثت جلنة وضع املرأة احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخـ          

وهـي تـشمل الـسعي إىل حتقيـق املـساواة بـني         . عدد من اإلجراءات للتصدي الحتياجات املـرأة      
اجلنسني، واإلدارة البيئية للحد مـن الكـوارث الـيت تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني، واالسـتجابة                    

 صــنع واالنتعــاش كجــزء ال يتجــزأ مــن التنميــة املــستدامة؛ وكفالــة املــشاركة التامــة للمــرأة يف   
القـــرارات املتعلقـــة بالتنميـــة املـــستدامة وإدارة احلـــد مـــن الكـــوارث علـــى مجيـــع املـــستويات؛   

ــرأة علــى       واختــاذ ــدرة امل ــز ق ــرأة بوصــفها منتجــة ومــستهلكة لتعزي ــتمكني امل ــة ب ــدابري الكفيل الت
 .للكوارث االستجابة

رأة بـدور   من منهاج عمل بيجني، تتمتـع املـ  ٢٤٧ و ٢٤٦وكما هو مبني يف الفقرتني    - ٢١
أساســي يف التنميــة املــستدامة وأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج الــسليمة بيئيــا، وُنُهــج إدارة املــوارد   

إال أن التدهور البيئي يف كل من املناطق احلضرية والريفية يسفر عن آثار سـلبية علـى            . الطبيعية
. عمــارصــحة ورفــاه ونوعيــة حيــاة الــسكان عمومــا، وخاصــة الفتيــات والنــساء مــن مجيــع األ   

 أن النظم اإليكولوجيـة اجلبليـة تـوفر الـدعم           ٤٢والحظت خطة جوهانسربغ للتنفيذ يف الفقرة       
ألنواع حمددة من سبل احلياة وتشمل مـوارد هامـة مـن مـستجمعات امليـاه والتنـوع البيولـوجي             

ــادرة  ــع املــستويات لوضــع    . والنباتــات واحليوانــات الن  ومثــة حاجــة الختــاذ إجــراءات علــى مجي
ــا يف    وتنفيـــذ، ــا اقتـــضى ذلـــك، سياســـات وبـــرامج تراعـــي الفـــوارق بـــني اجلنـــسني، مبـ  حيثمـ
ــم عــن اجملتمعــات       ذلــك ــع الظل ــساعد يف رف ــام واخلــاص الــيت ت االســتثمارات يف القطــاعني الع
 .اجلبلية احمللية
 ٢٠٠٧ املعقـودة يف عـام       ،وأشارت جلنـة التنميـة املـستدامة يف دورهتـا اخلامـسة عـشرة              - ٢٢

ل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمليـات اختـاذ القـرارات املتـصلة بالطاقـة            إىل احتالل مسائ  
ــدعم واســع مــن احلكومــات       ــات الــيت حتظــى ب ــاً علــى قائمــة األولوي ومشلــت . )١٥(مركــزاً هام

لط عليهـا الـضوء يف احلـوار مـسائل تعزيـز بنـاء القـدرات، والتـدريب                  سُـ اخليارات احملـددة الـيت      
ــشاريع لل  ــوير املـ ــساء؛ الفـــين وتطـ ــراك نـ ــة؛   وإشـ ــة الوطنيـ ــرامج الطاقـ ــات وبـ ــساء يف سياسـ النـ

 ٨وأقـرت اللجنـة يف الفقـرة     .واالستثمار يف هياكل الطاقة األساسية اليت تعـاجل شـواغل النـساء   
سـيما دور املـرأة يف اإلدارة         وال ،تعمـيم االعتبـارات اجلنـسانية     مراعاة  من موجز الرئيس بأمهية     

باعتباره أمرا ضـروريا لتنفيـذ املـسائل املترابطـة لتـسخري      تويات،  واختاذ القرارات على مجيع املس    
ويف . اجلـو وتغــري املنــاخ /الطاقـة ألغــراض التنميـة املــستدامة، والتنميــة الـصناعية، وتلــوث اهلــواء   

 من موجز الرئيس، ألقي الضوء على مـا يترتـب علـى تلـوث اهلـواء مـن آثـار سـلبية                      ٢٥الفقرة  
__________ 

 .)E/2007/29 (٩، امللحق رقم ٢٠٠٧ نفسه،املرجع  )١٥( 
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واعتـرب تلـوث اهلـواء     .خص علـى صـحة البـشر والبيئـة واالقتـصاد      وباأل،نوعية احلياةخطرية يف 
حيائيـة مـسألة    إلباستخدام الكتلـة ا   عمليات الطهي والتدفئة التقليدية     داخل األماكن الناتج عن     

احملليـة،  /النـساء واألطفـال علـى مـستوى األسـرة املعيـشية           هم  أكثر من يتأثر هبا     ومرتبطة بالفقر   
 . سيما يف البلدان النامية وال

ــعة    - ٢٣ ــا التاسـ ــستدامة يف دورهتـ ــة املـ ــة التنميـ ــام ،ودعـــت جلنـ ــودة يف عـ  )١٦(٢٠٠١  املعقـ
فرص وصـول املـرأة علـى قـدم املـساواة إىل تكنولوجيـات الطاقـة                احلكومات إىل النظر يف دعم      

املستدامة وامليسورة عن طريق تقـدير االحتياجـات وختطـيط شـؤون الطاقـة ووضـع الـسياسات         
وشــجعت اللجنــة بــصورة خاصــة احلكومــات علــى مراعــاة   . ي والــوطينعلــى الــصعيدين احمللــ 

الــشواغل املتــصلة بــصحة وســالمة النــساء واألطفــال يف بــرامج الطاقــة الريفيــة وتعزيــز اجلهــود   
املبذولة ملعاجلة العبء غري املتناسب الذي تتحمله املرأة يف املنـاطق الريفيـة، مبـا يف ذلـك جلـب                    

بعيدة ومعاناة اآلثار الـصحية الـسلبية النامجـة عـن التعـرض             كميات كبرية من احلطب ملسافات      
وأوصت اللجنة بالتعاون الدويل لدعم اجلهود الدوليـة        . لفترات طويلة لدخان النريان املكشوفة    

املبذولة لزيادة إمكانية االستفادة والفرص املتاحة للنساء يف جمال الطاقـة علـى أسـاس املـساواة،                 
هيالت االئتمــان وإشــراكهن يف عمليـات صــنع القــرار يف جمــال  مبـا يف ذلــك اســتفادهتن مـن تــس  

 . السياسات املتعلقة بالطاقة
سـتراتيجية املتـصلة   وأشارت جلنة التنميـة املـستدامة، يف سـياق نظرهـا مبـسألة النـهج اإل        - ٢٤

، إىل أنه نظـراً للـدور اخلـاص    )١٧(١٩٩٨بإدارة املياه العذبة يف دورهتا السادسة املعقودة يف عام   
لذي تـضطلع بـه املـرأة يف اسـتخدام املـوارد املائيـة واحلفـاظ عليهـا بـصورة يوميـة، فإنـه ينبغـي                          ا

 . من عناصر أي برنامج إدارة مستدامة للمياهعنصرامعرفة املرأة و خربهتا يف هذا اجملال اعتبار 
ــرأة       ــشاركة امل ــى توســيع م ــات عل ــة احلكوم ــت اللجن ــاه  وحث ــل  يف ختطــيط املي ــاج التحلي وإدم

اسـتخدام األدوات  تتطلـب  تنمية املـوارد املائيـة وإدارهتـا ومحايتـها بـصورة فعالـة       ف .فيهاين اجلنس
والــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة علــى فــرص والــشباب املناســبة لــضمان حــصول النــساء 

ــساوية  ــدريب  مت ــف والت ــرامج التثقي ــرأة احملــوري يف   . للوصــول إىل ب ــر دور امل ــي أن يظه وينبغ
ــات املؤ ــوارد  الترتيب ــها واســتخدامها  ســسية لتطــوير امل ــة وإدارهتــا ومحايت ــة   .املائي وأقــرت اللجن

 فيمـا يتعلـق بتنميـة املـوارد املائيـة       متكـافئ بضرورة تقوية دور املرأة اليت جيب أن حتظى بصوت          
ــتخدامها    ــها واس ــا ومحايت ــا وإدارهت ــي    . وتقاســم منافعه ــة إىل ضــرورة أن تراع ــارت اللجن وأش

__________ 
، تــسخري الطاقــة ألغــراض التنميــة    ٩/١، املقــرر رقــم  )E/2001/29 (٩، امللحــق رقــم  ٢٠٠١املرجــع نفــسه،   )١٦( 

 .املستدامة
 .، النهج االستراتيجية إلدارة املياه العذبة٦/١، املقرر رقم )E/1998/29 (٩، امللحق رقم ١٩٩٨جع نفسه، املر )١٧( 



E/CN.6/2008/CRP.2  
 

07-64557 11 
 

ملستخدمة يف توزيع املياه الدور اخلاص الذي تضطلع به املرأة فيمـا يتعلـق              األدوات االقتصادية ا  
 .باملياه يف العديد من اجملتمعات

 
  التنمية االجتماعية مبا فيها الصحة والتعليم  

سلط الضوء يف نتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة علـى أمهيـة                - ٢٥
ومت اإلقرار بضرورة صياغة السياسات والـربامج بطريقـة          . على اإلنسان  تركيز التنمية املستدامة  

واختــاذ تــدابري حتقــق هــدف التنميــة املــستدامة الــيت تركــز علــى اإلنــسان، وضــمان ســبل عيــشه  
مناســبة للحمايــة االجتماعيــة، تتــضمن شــبكات األمــان ونظمــا قويــة لــدعم األســر، والوصــول  

ــافئ إىل  ــص  املتك ــة واالقت ــوارد املالي ــر     امل ــى الفق ــضاء عل ــا، والق ــتحكم هب ــري  ادية وال ــد وغ املتزاي
ــساء   ــني الن ــا ب ــصادية وتلــك     . املتناســب فيم ــسياسات واملؤســسات االقت ــع ال ــى مجي ــتعني عل وي

يكفـل تقاسـم عائـدات التنميـة علـى قـدم            املسؤولة عـن ختـصيص املـوارد تـبين منظـور جنـساين              
ضـرورة تنفيـذ   ومت التأكيـد علـى    ).٥٣ة ، املرفـق، الفقـر  S-23/3قـرار اجلمعيـة العامـة    (املـساواة  

 اقتــصادية تعــزز التنميــة املــستدامة وتــدعم بــرامج القــضاء علــى الفقــر،    - سياســات اجتماعيــة
 منها تـوفري التـدريب علـى        ،من خالل مجلة أمور   وتكفل تنفيذها، وال سيما فيما يتعلق باملرأة،        

صول علـى التمويـل واالئتمانـات،       واحلـ الوصول املتكافئ إىل املـوارد والـتحكم هبـا،          املهارات و 
  )).أ (٧٤املرجع نفسه، الفقرة (  مبا يف ذلك االئتمانات الصغرية

 املنظــورات اجلنــسانية ، منــها٥٤، يف الفقــرة وقــد تناولــت خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ - ٢٦
املتعلقة بالصحة والتنميـة املـستدامة مـن عـدة جوانـب، منـها أسـباب اعـتالل الـصحة، مبـا فيهـا                  

الوصـول املتكـافئ إىل خـدمات الرعايـة الـصحية، مـع           باب البيئية؛ وآثار التنميـة؛ وضـمان        األس
ــز العــيش        ــة؛ وتعزي ــد يف احلــاالت الطارئ ــة التولي ــة األمهــات ورعاي ــالء اهتمــام خــاص لرعاي إي

ــاه    الــصحي؛ مبــا يف ذلــك ا  لــصحة اإلجنابيــة والــصحة اجلنــسية؛ ونقــل ونــشر تكنولوجيــات املي
ــة، وإدارة امل ــاطق احلــضرية؛ واحلــد مــن     املأمون ــة واملن ــاطق الريفي رافــق الــصحية والنفايــات واملن

وتـضمنت اإلجـراءات احملـددة الـواردة يف الفقـرة       .اإليـدز /فريوس نقـص املناعـة البـشرية   انتشار 
 خفــض أمــراض اجلهــاز التنفــسي واآلثــار الــصحية األخــرى الناجتــة عــن تلــوث اهلــواء، مــع ٥٦

ء واألطفال، مبا يف ذلك مـساعدة البلـدان الناميـة علـى تزويـد        التركيز بصورة خاصة على النسا    
تقليـل اعتمادهـا علـى مـصادر        مـن خـالل     سيما   ، وال ميسورة بأسعار   اجملتمعات الريفية بالطاقة  

 . التقليدية املستخدمة يف الطهي والتدفئة اليت تضر بصحة النساء واألطفالالوقود
جني أن االستثمار يف التعلـيم الرمسـي وغـري          منهاج عمل بي   من   ٦٩الفقرة  وقد ورد يف     - ٢٧

 والنساء، مبا له من مـردود مرتفـع للغايـة اجتماعيـاً واقتـصادياً، قـد                 الفتياتالرمسي ويف تدريب    
أثبت أنه أحد أفضل وسائل حتقيق التنمية املستدامة وحتقيق منو اقتصادي يكون يف الوقت ذاتـه                
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، بالقـضاء   منـها ١٢٠فيـذ أيـضاً، يف الفقـرة    وأوصت خطـة جوهانـسربغ للتن   .مطرداً ومستداماً
الـواردة يف   حتقيقـاً لألهـداف اإلمنائيـة    ٢٠١٥على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم حبلـول عـام       

إىل مجيـع مـستويات     املتكـافئ   إعالن األلفية، مع اختاذ تدابري لضمان مجلة أمـور منـها الوصـول              
املنظـور اجلنـساين وإنـشاء     مراعـاة    تعمـيم    وأشكال التعليم والتدريب وبناء القدرات مـن خـالل        

 .نظام تعليمي يراعي الفروق بني اجلنسني
 الـذي   ١٣/١  رقـم   مـن قرارهـا    ‘٤ ’)أ (٣سلطت جلنة التنميـة املـستدامة، يف الفقـرة          و - ٢٨

، الضوء على ضـرورة إشـراك مجيـع أصـحاب         )١٨(٢٠٠٥  عام اختذته يف دورهتا الثالثة عشرة يف     
 يف ختطـــيط خـــدمات امليـــاه وإدارهتـــا، وإشـــراكهم يف باء والـــشباســـيما النـــس  وال،املـــصلحة

، إىل ‘٢ ’)ك (٣ودعـت اللجنـة أيـضاً، يف الفقـرة      .عمليـات اختـاذ القـرارات حـسب االقتـضاء     
وحثـت   . الصرف الصحي واختاذ القرارات بشأهنا وإدارهتـا شبكاتتعزيز دور املرأة يف ختطيط 

القـرار ذاتـه، علـى دعـم البلـدان يف تعزيـز التثقيـف               مـن   ‘ ٢’و  ‘ ١ ’و) م (٣اللجنة، يف الفقرة    
وزيادة الوعي يف جمال املرافق الصحية والنظافة العامة، وتعزيـزه بـصورة خاصـة بطريقـة تراعـي             

 واجملتمعــات احملليــة يف بــرامج التثقيــف والــشبابالفــروق بــني اجلنــسني، وتعزيــز إشــراك النــساء 
 إىل حتـسني الوصـول   ‘٥ ’)ص (٣كما دعت يف الفقرة  .املعنية باملرافق الصحية والنظافة العامة

إىل اخلدمات األساسية وحيازة األراضـي مـع إيـالء اهتمـام خـاص حبـصول املـرأة علـى حقـوق                    
وفيمــا يتعلــق بتعزيــز العمالــة وإقامــة املــشاريع، حثــت اللجنــة أيــضاً، يف          .مــساوية للرجــل 

 مبـا يف    ب، املهـين للنـساء والـشبا       من قرارها، علـى تـوفري التعلـيم والتـدريب          ‘٤ ’)ق( ٣ الفقرة
 .ذلك حتسني قدرهتم على احلصول على وظائف الئقة

ــة عـــــشرة    - ٢٩ ــا الرابعـــ ــستدامة، يف دورهتـــ ــة املـــ ــة التنميـــ ــارت جلنـــ ــودة يف ،وأشـــ  املعقـــ
، إىل أن تــضمني حتلــيالت التكــاليف والفوائــد مــسائل حتــسني التعلــيم وفــرص  )١٩(٢٠٠٦ عــام

ــى   ــد ا اإلاحلــصول عل ــرادات والفوائ ــرة      ي ــاة املبك ــادي حــاالت الوف ــن تف ــة ع ــة الناجت الجتماعي
صــحة النــساء واألطفــال قــد أتــاح تقييمــات أكثــر دقــة إلمكانيــات املــشاريع وقابليتــها     وســوء

 .لالستمرار
 

__________ 
، خيارات الـسياسة العامـة والتـدابري العمليـة          ١٣/١، القرار   )E/2005/29 (٩، امللحق رقم    ٢٠٠٥املرجع نفسه،    )١٨( 

 .نات البشريةلإلسراع بالتنفيذ يف جماالت املياه والصرف الصحي واملستوط
 . من موجز الرئيس٧٨، الفقرة )E/2006/29 (٩، امللحق رقم ٢٠٠٦املرجع نفسه،  )١٩( 
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  وتقييمهاتنفيذ ختطيط املشاريع ورصدها  
 إدمـاج   دعت جلنـة وضـع املـرأة، يف اسـتنتاجاهتا املتفـق عليهـا بـشأن املـرأة والبيئـة، إىل                     - ٣٠
مـن خـالل وضـع أدوات حتليليـة      نساين يف تصميم وتنفيذ الربامج والـسياسات البيئـة     اجلنظور  امل

إىل ضرورة وضع آليات رصد ومساءلة لتقييم مـدى  منها  ٣كما أشارت يف الفقرة  .وتطبيقها
وحثـت اللجنـة أيـضاً اجملتمـع الـدويل ووكـاالت األمـم         .املنظور اجلنـساين وآثـاره  مراعاة تعميم 

لــى مواصــلة تقــدمي املــساعدة للبلــدان الناميــة يف تطــوير قــدراهتا علــى تنفيــذ تقييمــات عاملتحــدة 
آلثار تعميم املنظور اجلنساين وعلى وضع أدوات حتليلية ومبادئ توجيهيـة تراعـي الفـروق بـني                 

املتفـق عليهـا أيـضاً علـى ضـرورة تعمـيم        من استنتاجاهتا ١٤وحثت اللجنة يف الفقرة  .اجلنسني
  .املنظور اجلنساين يف مجيع تقييمات اآلثار البيئيةعاة مرا

 أيــضاً احلكومــات واجملتمــع املــدين ووكــاالت وهيئــات  ١٥لجنــة يف الفقــرة الوحثــت  - ٣١
األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى علــى مجــع وحتليــل ونــشر بيانــات مــصنفة حــسب  

 اجلنـسانية يف عمليـات      العتبـارات ااجلنس ومعلومـات عـن النـساء والبيئـة حبيـث تكفـل إدمـاج                
  . وتنفيذهاوضع سياسات وبرامج التنمية املستدامة

 واملؤسـسات  ، إىل ضـرورة تطبيـق األمـم املتحـدة    ١٦وأشارت اللجنة أيـضاً يف الفقـرة        - ٣٢
نــساين يف مجيــع بــرامج متويــل التنميــة  اجلنظــور امل واحلكومــات واجملتمــع املــدين  ،املاليــة الدوليــة

ــيجني   و .املــستدامة ــهاج عمــل ب ــد أوصــى من ــى   بق ــات عل ــشاء آلي ــة أو إن ــصعدتقوي ــة ال  الوطني
منـهاج العمـل    وأوصـى   . واإلقليمية والدولية لتقييم آثار الـسياسات اإلمنائيـة والبيئـة علـى املـرأة             

بإنشاء قواعد بيانات ومعلومات وأنظمة رصـد تراعـي الفـروق بـني             منه   ٢٥٨ يف الفقرة    أيضا  
حول معرفة النساء وخرباهتن يف جمـال إدارة املـوارد الطبيعـة واحلفـاظ              إجراء حبوث   ب و ،اجلنسني

كمـا أوصـى    .عليها هبدف إدخاهلا يف قواعد البيانات ونظم املعلومات املعنية بالتنمية املـستدامة 
مبراعاة مسألة املنظـورات اجلنـسانية وآثارهـا يف أعمـال جلنـة             منه   ٢٥٤يف الفقرة   منهاج العمل   

 ويف أعمــال هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى املناســبة ويف أنــشطة املؤســسات  التنميــة املــستدامة
  .املالية الدولية

منظـور جنـساين يف التنميـة       مراعاة   احلكومات إىل تعميم     )٢٠(ودعا توافق آراء مونتريي    - ٣٣
ــات     ــة ويف مجيــع القطاع ــى املــستويات كاف ــتثمارات يف اهلياكــل األساســية     .عل ودعــا إىل اس

الجتماعية تراعي الفروق بني اجلنسني، وبصورة خاصة االستثمارات اليت تـشمل           االقتصادية وا 
القطــاع الريفــي بأكملــه، اعترافــاً بأمهيــة اجلوانــب االجتماعيــة واالقتــصادية يف مكافحــة الفقــر   

__________ 
منـشورات األمـم    (،  ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مـونتريي، املكـسيك،           )٢٠( 

 . ، املرفق١، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7)املتحدة، رقم املبيع 
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م توافــق آراء مــونتريي أيــضا بأمهيــة تــوفري الــربامج الــيت متــول لّوســ .وضــمان التنميــة املــستدامة
سـيما مـن     وتقدم قروضـا بالغـة الـصغر، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الريفيـة، وال            املشاريع الصغرى 

أجــل املــرأة، ودعــا إىل العمــل علــى بنــاء القــدرات ووضــع سياســات للميزانيــة تراعــي املنظــور   
 ). A/58/167، ٢٦الفقرة  (اجلنساين يف البلدان النامية

 
 


