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  املرأة وضع جلنة
 واخلمسون الثالثة الدورة

 ٢٠٠٩ مارس/آذار ١٣-٢
  األعمال جدول من ‘٢’ )أ( ٣ البند

 والـــدورة بــاملرأة  املعــين  الرابــع  العــاملي  املــؤمتر  متابعــة 
 املعنونــة العامــة للجمعيــة والعــشرين الثالثــة االســتثنائية

 والتنميــة اجلنــسني بــني املــساواة :٢٠٠٠ عــام املــرأة”
 األهداف تنفيذ :“والعشرين احلادي القرن يف والسالم

 جمـاالت  يف اختاذها الواجب واإلجراءات االستراتيجية
ــام ــة االهتمــ ــاذ احلامســ ــد واختــ ــن مزيــ ــراءات مــ  اإلجــ
 املـساواة  قدم على والرجل املرأة مشاركة :واملبادرات

       املستويات مجيع على القرار صنع عمليات يف
 علـى  القـرار  صـنع  عمليـات  يف ملساواةا قدم على والرجل املرأة مشاركة    

 املستويات مجيع
    

 حلوارا مدير أعده موجز    
  
ــ يف  - ١ ــودة التاســعة ستهاجل ــارس/آذار ٦ يف املعق ــدت ،٢٠٠٩ م ــة عق ــرأة وضــع جلن  امل

 املـرأة  مـشاركة ” بـشأن  عليهـا  املتفـق  تاالسـتنتاجا  تنفيـذ  يف احملرز التقدم لتقييم تفاعليا حوارا
 اعتمــدهتا الــيت “املــستويات مجيــع علــى القــرار صــنع تعمليــا يف اواةاملــس قــدم علــى والرجــل
ــة ــز إىل يهــدف التفــاعلي احلــوار وكــان .٢٠٠٦ عــام يف اخلمــسني دورهتــا يف اللجن  دور تعزي
 احلـوار  وافتـتح  .االستعراض هذا موضوع بشأن عليها املتفق اإلجراءات تنفيذ متابعة يف اللجنة
 يف واألمـن  والـسالم  احلكـم  لـشؤون  املستـشارين  كـبري  ،جـويتز  مـاري  :مهـا  رئيـسيان  انمتكلم
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ــم صــندوق ــائي املتحــدة األم ــرأة، اإلمن ــسكو للم ــل، - كــوس وفرانسي  أخــصائيي كــبري مونتي
 إدارة تـوىل و .بكنـدا  الدوليـة  التنميـة  حبـوث  مركـز يف   ،واملواطنـة  املـرأة  حقوق برنامج ،الربامج
 .ملناقشةا إطار لتشكل قضايا ورقة قدمت كما .بيل أوليفييه السيد اللجنة رئيس اجللسة

  
 التنفيذ يف احملرز التقدم

 صـنع  عمليـات  يف ملـرأة ا جانـب  مـن  والفعالـة  الكاملـة  املـشاركة  بـأن  املـشاركون  مسلّ  - ٢
 اإلرادة تـوافر  يلـزم  أنـه بو .اجلنـسني  بـني  املساواة لتعزيز حاسم أمر املستويات مجيع على القرار

 املتعلقـة  والتعهـدات  االلتزامـات  تنفيـذ  ويعـد  .املـشاركة  هذه زيزلتع السياسي اجملال يف والقيادة
 ضـد  التمييـز  أشكال مجيع على القضاء اتفاقية صلب يف الواردة ،القرار صنع يف املرأة مبشاركة

 وثـائق  مـن  وغريهـا  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـن  جملـس  وقـرار  بـيجني  عمل منهاج إىل إضافة املرأة
 .اهلدف هذا لتحقيق حامسا أمرا ،اإلنسان حقوق وصكوك العامة السياسة

 علـى  زيـادة  طـرأت  كمـا  عليهـا،  املتفـق  االستنتاجات تنفيذ يف التقدم بعض أحرز وقد  - ٣
 متثيـل  نـسبة  أن وأفيـد  .واخلـاص  العـام  القطـاعني  يف القـرار  صـنع  مواقع يشغلن ممن النساء عدد
 حـني  يف بلـدا،  ٢٤ يف ئـة املا يف ٣٠ احلـايل  الوقـت  يف جتـاوزت  قـد  الوطنيـة  اجلمعيات يف املرأة
 وقـد  .املقاعـد  مـن  املائـة  يف ٥٦ نـسبة  النـساء  تـشغل  حيـث  العـامل  يف الريـادة  موقع رواندا تتبوأ
 املائـة  يف ١١,٦ نـسبة  مـن  العـاملي  الـصعيد  علـى  الوطنيـة  الربملانات يف النساء مقاعد عدد ازداد
 جمــال يف تــصاعديا ااجتاهــ هنــاك أن كمــا .٢٠٠٨ عــام يف املائــة يف ١٨,٤ إىل ١٩٩٥ عــام يف

 .العــسكري الــسلكو املدنيــة واخلدمــة احمللــي واحلكــم األكادمييــة األوســاط يف املــرأة مــشاركة
 للــدور كــان حيــث ،القــضائي اجلهــاز يف النــساء عــدد علــى خــاص بوجــه املــشاركون وأكــد
 ددعـ  أن رغـم و .املـرأة  حقـوق  دعـم و اجلنسني بني املساواة تعزيز يف بالغة أمهية للمرأة القيادي
 وجيـري  كـبري،  حـد  إىل لرجالا عليه يسيطر يزال الف التزايد، يف آخذ القضائي اجملال يف النساء
ــرأة تعــيني ــا احملــاكم يف امل ــساء عــدد ازداد كمــا .الدســتورية احملــاكم أو العلي  يف القاضــيات الن
  .الدولية احملاكم

 اجلنـسني  متثيـل  يف تـوازن ال لتحقيق وضعت اليت ،الواعدة االستراتيجيات تضمنت قدو  - ٤
 املـساواة  مبـدأ  لتعزيـز  وتشريعية دستورية تعديالت ،القرار وصنع العامة احلياة جماالت مجيع يف
 حتقيــق حنــو التقــدم عجلــة دفــع يف التكــافؤ قــوانني وأســهمت .والرجــل املــرأة بــني احلقــوق يف

 مـستوى  علـى  القـرار،  صـنع  مـستويات  مجيـع  يف الرجـل  مـع  املـساواة  قـدم  علـى  املرأة مشاركة
 آليـات  أنـشأت  أو عقوبـات  علـى  احلـاالت  بعـض  يف القـوانني  نصت بل .احلكومة فروع مجيع
   .االمتثال كفالة ترصد
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ــدابري إىل اللجــوء متو  - ٥ ــة ت ــدعم احملجــوزة املقاعــد أو احلــصص نظــام قبيــل مــن مرحلي  ل
 وتقـضي  .ةالعامـ  واخلدمـة  الـسياسية  واألحزاب االنتخابية العمليات يف املرأة مشاركة وتشجيع

 معينـة  نـسبة  املـرأة  شغلتـ  أنبـ  املائـة،  يف ٥٠ إىل ١٠ من نسبتها تتراوح قد اليت احلصص، هذه
 مـن  ٢٤ وأن لحـصص، ل نظـام ب يأخـذ  بلدا ٤٨ أن ولوحظ .القرار صنع هيئات يف املقاعد من

 .احلـصص  أنظمـة اسـتخدمت    املائـة  يف ٣٠ فيهـا  الوطنيـة  اجلمعيـة  نساء نسبة جتاوز اليت البلدان
 الـيت  املقاعـد  عـدد  نـسبة  حتـدد  الـيت  ،“٤٠/٦٠” املسماة عادلةامل إىل االنتباه املشاركون فتول

ــشغلها ــن أي يـ ــسني مـ ــ اجلنـ ــة يف نيأربعبـ ــد املائـ ــت أدىن كحـ ــة يف نيوسـ ــد املائـ ــصى كحـ  .أقـ
 يف النـساء  عـدد  زيـادة  يف خاصـة  بـصفة  فعـاال  إسـهاما  احلـصص  نظـام  مقتـضيات  تأسهم وقد
 مثـل  املؤقتـة،  اخلاصـة  التـدابري  دسـتورية  احملـاكم  أكـدت  احلـاالت،  عـض ب ويف .السياسية ملواقعا

 منـها  أخـرى  اسـتراتيجيات  هناكو .والرجل املرأة بني املساواة حتقيق أجل من احلصص، قوانني
   .املناصب تلك يف النساء عدد لزيادة عايريوامل األهداف استخدام

 مواقـع  يف النـساء  عـدد  لزيادة ستخدمةامل املختلفة االستراتيجيات إىل املشاركون أفادو  - ٦
ــرار صــنع ــرو .اخلــاص القطــاعب الق ــادة االســتراتيجيات هــذه تق ــشركات مبــسؤولية ع ــام ال  أم

ــو ،املــسامهني ــق إىل سعىت ــشودة األهــداف حتقي ــُن خــالل مــن املن ــسوقي، التوجــه ذات هجال  ال
 الـسلوك،  قواعـد  مـدونات  اسـتخدام  ذلـك  علـى  األمثلـة  ومـن  .للـشركات  الطوعيـة  واملشاركة

 اسـتراتيجيات  وتتطلـب  واضحة، وغايات أهدافا ترسم اليت ،“املواثيق” أو العامة، تفاقاتواال
 .القـرار  وصنع إلدارةا من العليا املستويات عند سيما وال وترقيتها، املرأة توظيف تنفيذل عملية
 املواثيـق،  ههـذ  علـى  احلـاالت  بعـض  يف تعـ وقّ قـد  اخلـاص  القطـاع  مـن  شـركات  كانـت  ولئن
 التوقيـع  علـى  األخرى اخلاص القطاع وشركات احلكومية الوكاالت تشجيع األمر اقتضى فقد
 النـساء  بعـدد  يتعلق فيما إلزامية أهداف حتديد أجل من اتالتشريع استخدام إىل وُيشار .يهاعل
 إدارة جمـالس  يف النـساء  عـدد  زيـادة  إىل اهلادفـة  األخـرى  هجالـنُ  علـى  كمثـال  اإلدارة جمالس يف

ــسات ــاع مؤسـ ــام القطـ ــسات أو العـ ــا الـــيت املؤسـ ــة متلكهـ ــشركات أو الدولـ ــداول الـــيت الـ  يتـ
  .أسهمها اجلمهور

 الــصعيد علــى العامــة املناصــب يف النــساء عــدد لزيــادة املبذولــة اجلهــود أســفرت قــدو  - ٧
 أتـاح و .أيـضا  إجيابيـة  نتـائج  عـن  احملليـة،  التنميـة  وجلـان  احمللية اتاحلكوم يف ذلك يف مبا احمللي،

 .املــرأة حبقــوق النـهوض  أتــاح كمــا جديـدة،  وخــربات مهــارات اكتـساب  لمــرأةل التمثيــل هـذا 
 يف مبـا  القياديـة،  املناصب يف املرأة مشاركة لزيادة النقابات اتبذهل اليت اجلهودب املشاركون نوهو

ــك ــا ذل ــتم م ــن ي ــدد حجــز خــالل م ــن معــني ع ــد م ــساء، املقاع ــشاء للن ــشارية جلــان وإن  است
  .باملرأة معنية
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 امهاراهتـ  تنميـة  إىل هتـدف  املـرأة،  قـدرات  لبناء تدابري وتنفيذ وضع يف تقدم حرزأُ كما  - ٨
 املتاحـة  الفـرص  لتعزيـز  خطـوات  اختـذت و .والتعـيني  باالنتخـاب  تـشغل  الـيت  للوظـائف  للترشح
 زيـادة  أجـل  ومـن  ملنـصبها  سلمهاتـ  بعـد  التوجيـه  سبلو القيادة على التدرب من دةلإلفا للمرأة

 باملـــسائل الـــسياسية أو العامـــة املناصـــب يف الرجـــال لتوعيـــة برنـــامج أيـــضا ضـــعوُو .فعاليتـــها
 وألمهيــة ،اجلــنس نــوع أســاس علــى التمييــز ملــسألة مهــفهم وحتــسني وعيهملــ تعزيــزا اجلنــسانية،
ــشاركة ــرأة م ــاة يف امل ــة احلي ــتو .العام ــدابري هــذه كان ــي الت ــضا ترم ــز إىل أي  الرجــل دور تعزي
 تـدابري  أيـضا  اختـذت و .القيادية املناصب يف مرأةلل وكموجه نسنياجل بني املساواة عن كمدافع
 مـثال  ذلـك  مـن  سياسـي،  منـصب  شـغل  سـعيها  لـدى  التمويـل  علـى  املرأة حصول فرص لزيادة
  .اقدراهت بناء أو االنتخابية هامحلت متويل
 نعوصـ  العامـة  احليـاة  يف املـرأة  بـدور  توعيةال أجل من املتخذة املبادرات باطراد تتزايدو  - ٩

 ارتقــاء أو العامــة، الوظــائف لــشغل الترشــح علــى املــرأة حفــز إىل اجلهــود هــذه وترمــي .القــرار
ــسلم درجــات ــوظيفي ال  دور علــى أيــضا تركــز هــيو .القــرار صــنع مــستويات أعلــى حــىت ال
ــادات ــسائية القي ــدوة باعتبارهــا الن ــ ق ــصال اســتراتيجيات ومثــة ات،شابلل ــز إىل ترمــي لالت  تعزي
  .امةع بصفة املرأة حقوق
 مـن  املعنيـة  األطـراف  خمتلـف  بـه  ضطلعت الذي اجلوهري الدور على املشاركون وشدد  - ١٠
 التعـاون  أمهيـة  علـى  أكـدوا  كمـا  .القـرار  صـنع  عملية يف املرأة مشاركة يف املساواة حتقيق أجل
 اتركــاحل بــه تقـوم  الــذي الـدعوة  جمــال يف العمـل  عــن فـضال  اخلــاص، والقطـاع  احلكومــة بـني 

 بــني التعــاون بنجــاح اُســتخدم وقــد .للمــرأة الــسياسي التمثيــل لتعزيــز املــدين تمــعواجمل النــسائية
ــسائية املنظمــات خمتلــف ــضايا لوضــع الن ــيت الق ــرأة هتــم ال ــى امل ــسياسية األعمــال جــدول عل  ال

 مــن التعــاون خــالل مــن للمــرأة القياديــة األدوار لتعزيــز خطــوات أيــضا اختــذتو .التــشريعيةو
   .التنمية أجل
 القـرار  صـنع  يف املـرأة  مـشاركة  بشأن واإلبالغ الرصد زيادة إىل الرامية تدابريال وأدت  - ١١
 املعينـة  اهليئات أو اتاحلكوم إىل الطلب ستراتيجياتاال ومشلت .املساءلة من باملزيد األخذ إىل

 أدت كمـا  .احلكـم  فـروع  مجيـع  يف النـساء  عـدد  عـن  معلنـة  تقـارير  سـنويا  تقـدم  بأن ،األخرى
 ذلـك  يف مبـا  القيـادة  موقـع  يف النـساء  جتـاه  اخلـاص  القطـاع  التزاماتب املتعلقة ماتاملعلو شفافية
   .املساءلة تعزيز إىل احملرز، التقدم
 ذي وضـوع امل بـني و االسـتعراض  موضـوع  بني تربط اليت الصالت املشاركون والحظ  - ١٢
 هتـدف  املبذولـة  اجلهـود  كانـت  متزايـد،  حنـو  وعلى .للجنة واخلمسني الثالثة الدورة يف ولويةاأل
 تعزيـز  يفو القيـادة،  جمـال  يفو العامة، احلياة يف املرأة مشاركة أمهيةب والفتيان الرجال توعية إىل
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 مـسؤوليات  تقاسـم  يف املـساواة  لتعزيـز  تـدابري  اختـذت و .اجملتمـع  مـصلحة  حيقـق  مبا ،الدميقراطية
 علـى  التأكيـد  ومت .يتـهم ورعا األطفـال  تنـشئة  ذلـك  يف مبـا  ،والنـساء  الالرجـ  بـني  املـرتيل  العمل
  .اجلنسني أدوارب املتعلقة النمطية الصور إزالة يف التعليمي النظام دور

  
   التنفيذ جمال يف والتحديات الفجوات

 التغـيري،  وتـرية  بـطء  إزاء قلقهـم  عـن  املـشاركون  أعـرب  احملـرز،  التقـدم  من الرغم على  - ١٣
 اإلدارة مواقـع  يف وخاصـة  اجملـاالت،  يـع مج يف املـساواة  قدم على املرأة مشاركة عدم واستمرار

  .التمويل وقطاع اخلاص القطاعب القيادية واملناصب العليا
 املتعلقــة التمييزيــة واملواقــف اجلنــسني مــن لكــل النمطيــة القوالــب اســتمرار نأ ورؤي  - ١٤

 يف متـساو  بـشكل  املـرأة  مـشاركة  حتقيـق  يعـوق  ملموسـا  حاجزا تشكالن والرجل املرأة بأدوار
ــدما حــىتو .املــستويات مجيــع علــى القــرار صــنع عمليــات ــتمكن عن  إىل الوصــول مــن املــرأة ت
 الـسياسات  مـع  األعـم  الغالـب  يف تتعامـل  املناصـب  هـذه  فإن احلكومة، يف القرار صنع مناصب

 والـسياسة  وامليزانيـة  التمويـل  قبيل من قضايا مع تتعامل ال ،“ناعمة” قضاياُتعد  و االجتماعية،
   .قوميال واألمن اخلارجية

 متثيـل  يـزال  ال )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـن  جملس قرار صدور من الرغم على أنه لوحظو  - ١٥
 مزيـد  تقـدمي  إىل املشاركون ودعا .السالم وعمليات السالم مفاوضات جمال يف منخفضا املرأة
 متثيلـها  كفالة مع الرجل مع ومتساوية تامة بصورة مشاركة املرأة مشاركة يكفل مبا الدعم من
 الـرتاع  بعـد  مـا  مرحلـة  يف الـسالم  عمليـات  جوانـب  مجيـع  يف القـرار  صنع مستويات يعمج عند
   .واملصاحلة التأهيل وإعادة اإلعمار وإعادة السالم وبناء
 املـرأة  تقـدم  يكفـل  مبـا  العمـل و املـرتل  مـسؤوليات  بني التوازن حتقيق حبيوية اإلقرار ومت  - ١٦
 خــالل مــن يــتم مــا ذلــك يف مبــا للمــرأة، متكــني يئــةب هتيئــة إىل حاجــة ومثــة .يــةالقياد دواراأل يف

   .متساو حنو على والرجل املرأة بني والعمل األسرة التزامات تقاسم إىل هتدف اليت التدابري
 القـرار  صنع عمليات يف للمرأة الفعالة املشاركة دون حتول اليت األخرى احلواجز ومن  - ١٧

 زاليـ  الفـ  .ةالسياسيو ةالعام املناصب يف داقيةواملص املشروعية حيث من مرأةلل النظرة اخنفاض
 جمـال  يف تنجـزه  مبـا  بـاعتراف  حتظـى  أنو للمـؤازرة  دوائـر  بنـاء  علـى  تعمـل  أن املرأة على يتعني
 القياديـة  األدوار يف املـرأة  دعمبـ  النـسائية  واحلركـات  املنظمـات  قيـام  يقتـضي  اممـ و القرار، صنع

   .العامة الوظائفب
 ،يواجهنـها  الـيت  احملـددة  للعوائـق  لتصديا إىل اجةاحل تدعو النساء، بتنوع التسليم ومع  - ١٨
 احليــاة يفو الفئــات خمتلــف مــن النــساء مــشاركة مــن أكــرب قــدر لتحقيــق خطــوات اختــاذ إىلو
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 اجلهـود  مـن  مزيـد  إىل احلاجـة  تـدعو  كمـا  .أقليـات  إىل ينتمني الاليت النساء ذلك يف مبا العامة،
 طـرح  أثنـاء  اجلـنس  نـوع  أسـاس  علـى  القـائم  التحيـز  مسألة جتاوز على اإلعالم لوسائ لتشجيع
   .القرار صنع مواقع يف املرأةب املتعلقة املواضيع

 جمــاالت مــن العديــد يف النــساء عــدد عــن حــصاءاتاإل تــوافر قلــة املــشاركون الحــظو  - ١٩
 القيـادي  الـدور  نوعيـة و أثـر  عـن  كافيـة  معـارف  فراتتـو  ال كمـا  .اخلـاص  والقطاع العامة احلياة
   .العامة السياسة جماالت خمتلف يف للمرأة
 املـرأة  حققتها اليت كاسبامل تواجهه الذي تهديدال إزاء قلقهم عن املشاركون وأعرب  - ٢٠
 اسـتمرار وهنـاك أيـضا    .العامليـة  املاليـة  األزمـة املنظمة على حنو ما تنطـوي عليـه          العمالة جمال يف

 احلـصول  يفو العمـل،  وسـوق  والـصحة  تعلـيم الجمـاالت    يف اجلنـسني  بـني  املساواة يف الفجوات
 أن أيـضا  ولـوحظ  .القـرار  صـنع  يف املـرأة  مـشاركة  أمـام  حتدياتمما يشكل بدوره     املوارد على
املرتكـب علـى أسـاس      للعنـف  عرضة يكن قد سياسي ملنصب يترشحن أو يشغلن الاليت النساء

 املتـساوية  املـشاركة  شأنبـ  عليهـا  تفـق امل لالسـتنتاجات  الكامـل  التنفيـذ  فإن لذلك .نوع اجلنس 
 مجيـع  علـى  القـضاء  إىل هتدف تدابري وضع يتطلب القرار صنع عمليات يف والرجال لنساءا بني

  .تاةوالف املرأة ضد والعنف التمييز أشكال
 


