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  جلنة وضع املرأة
 الدورة الرابعة واخلمسون

 ٢٠١٠مارس / آذار١٢-١
  من جدول األعمال )أ (٣البند 
 املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة            نتائج متابعة

 للجمعيـة العامـة املعنونـــــة        الثالثـة والعـشرين    االستثنائية
ة املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــ :٢٠٠٠املــرأة عـــــام ”

تنفيذ األهداف  :“والســـالم يف القرن احلادي والعشرين
 واإلجـراءات الواجـب اختاذهـا يف جمـاالت          االستراتيجية

االهتمـــــام احلامســـــة واختـــــاذ مزيـــــد مـــــن اإلجـــــراءات 
استعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني  :واملبادرات

 الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين والوثيقــة اخلتاميــة
امها يف تشكيل منظـور جنـساين يكفـل إجنـاز           ومدى إسه 

       األهداف اإلمنائية لأللفية 
لتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ منـــهاج عمـــل بـــيجني      لاملنظـــورات اإلقليميـــة      

  الصددهذااملصادفة يف والفجوات املتبقية والتحديات 
    

   مدير املناقشة من إعدادموجز

 / آذار٤ يف ةعقــــــود  جلنــــــة وضــــــع املــــــرأة يف جلــــــستها العاشــــــرة، امل    نظمــــــت  - ١
لتقـدم احملـرز يف تنفيـذ منـهاج       لاملنظورات اإلقليميـة    ”،حلقة نقاش تفاعلي بشأن     ٢٠١٠ مارس

وليـو بريالتـا،    خوتـوىل    .“املـصادفة يف هـذا الـصدد      والفجوات املتبقية والتحـديات      عمل بيجني 
لني نــوي : كــل مــنالنقــاش بــني أعــضائهاحلقــة  وضــمت .لجنــة، إدارة املناقــشةل ةنائــب رئيــس
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ــ بــدر عمــر وللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ؛   ة  التنفيذيــةهيزيــر، األمين
؛ )سـكوا اإل( آسـيا   الدفع، األمني التنفيذي للجنة األمم املتحـدة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب            

بــة كــوبيس، األمــني التنفيــذي للجنــة االقتــصادية ألوروبــا؛ والــسيدة الال بــن بركــة، نائ  جــانو
  مـديرة، شـعبة الـشؤون اجلنـسانية        ا مونتانيو، سونيوللجنة االقتصادية ألفريقيا؛     األمني التنفيذي 

 ورقـة املواضـيع الـيت       وفـرت و . اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب            يف
  عــنقــة املنبثأعــدهتا شــعبة النــهوض بــاملرأة إطــارا للنقــاش، الــذي ركــز علــى النتــائج الرئيــسية    

االستعراضــات اإلقليميــة لتنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، ونتــائج االجتماعــات احلكوميــة 
 . اليت يتعني اختاذهاالتاليةالدولية، واخلطوات 

ض إقليميــة حتــت رعايــة اللجــان اإلقليميــة   ا اخلمــس عمليــات اســتعر املنــاطقأجــرت و  - ٢
تـشرين   و أكتوبر/يمية يف تشرين األول   وُعقدت أربعة اجتماعات استعراضية إقل     .لألمم املتحدة 

ــاين ــوفمرب /الث ــل يف متــوز    ٢٠٠٩ن ــد االجتمــاع اخلــامس يف الربازي ــرر أن يعق ــه /، ومــن املق يولي
ــة ومنطقــ  ٢٠١٠ ومتخــض االســتعراض احلكــومي   . البحــر الكــارييب ة، ليغطــي أمريكــا الالتيني

دية واالجتماعيـة آلسـيا     الدويل اإلقليمي لكل مـن اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا واللجنـة االقتـصا              
واعتمـدت جلنـة    .واحمليط اهلادئ عن إعالنني، مها إعالن باجنول وإعـالن بـانكوك علـى التـوايل           

ــة        ــة العربي ــيجني يف املنطق ــهاج عمــل ب ــذ من ــة تنفي ــشأن متابع ــرارا ب ــرأة باإلســكوا ق  .شــؤون امل
 .ئيسلرلومتخض االستعراض الذي أجرته اللجنة االقتصادية ألوروبا عن استنتاجات 

 يف حتـسني حيـاة النـساء والفتيـات منـذ انعقـاد املـؤمتر               املنـاطق قد أُحرز تقدم يف مجيع      و  - ٣
ــاملرأة    ــين ب ــع املع ــاملي الراب ــام  الع ــذا   .١٩٩٥يف ع ــشمل ه ــر وضــعوي ــشريعأط ــال  وية ت يف جم

 يف ا حاليـا أطرافـ    أصـبحت مجيـع البلـدان تقريبـا       فـضال عـن أن      ،  هذه األطر   أو تعزيز  السياسات
 تقدم يف حصول النـساء والفتيـات        وحدث . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       اتفاقية

اجلنـسني علـى خمتلــف   بـني    تكـافؤٍ املنـاطق علـى التعلـيم، مـع حتقيـق كـثري مـن البلـدان يف مجيـع         
 معـدالت التحـاق     ز حاليـا  جـاو تويف بعض البلدان واملناطق دون اإلقليميـة، ت        .مستويات التعليم 
 إىل تــوفري  هــذهلتقــدماجمــاالت  وتعــزى بعــض. ارس معــدالت التحــاق الــصبيان الفتيــات باملــد

ويـزداد جتـرمي العنـف     .ةهج التعليميـ االتعليم للجميع والتعليم العام اجملاين، فضال عن حتـسني املنـ    
ــشديد    ــاك ت ــرأة، كمــا أن هن ــاضــد امل ــساء، وأصــبح تقــدمي    ا متنامي ــصدي لالجتــار بالن ــى الت  عل

زيــادة وقــد أُحــرز بعــض التقــدم يف   .نــف متــوافرا علــى نطــاق واســع املــساعدة إىل ضــحايا الع
 هـذه املعـدالت ال تـزال شـديدة     وإن كانـت  مشاركة املرأة يف عمليـة اختـاذ القـرارات          معدالت  

ومن ناحية أخرى، يتمثل أحـد اجملـاالت الـيت أحـرز فيهـا               .االخنفاض يف بعض البلدان واملناطق    
 .د من الوفيات النفاسية وحتسني الصحة اإلجنابية للمرأةتقدم طفيف يف البلدان النامية يف احل
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ســلطت عمليــات االســتعراض اإلقليميــة ونتائجهــا الــضوء علــى عــدد مــن األوليــات     و  - ٤
فعلـى سـبيل املثـال، حـددت اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا               .منطقةوجماالت التركيز اخلاصة بكل     

 التمكني االقتصادي للمـرأة، والـسالم،       منهااهتمام خاص يف املستقبل،     ب حظىسبعة جماالت ست  
ــرأة،      ــف ضــد امل ــة، والعن ــن والتنمي ــة      وواألم ــريوس نقــص املناع ــة وف ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ال

 بينمـا  . املـساواة بـني اجلنـسني      لتحقيـق اإليدز، وتغري املنـاخ واألمـن الغـذائي، والتمويـل           /البشرية
ديد، الـتمكني االقتـصادي للمـرأة مـع      عاجلت منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا، على وجه التح       

التركيز على السياسات االقتصادية املراعية للمـرأة يف سـياق األزمـة االقتـصادية واملاليـة العامليـة،              
وعلـى الـرغم مـن إحـراز منطقـة اللجنـة             .ودور قطاع الشركات يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني        

 ا كبريا يف جمال احلـد مـن الفقـر، مـع انتـشال        االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ تقدم     
 النـساء   بـني فقـر الفقد ظلت معـدالت   ، مليون شخص من ربقة الفقر املدقع٣٥٠ ما يزيد على 

من أوجه ضعف بوجـه      الدول اجلزرية الصغرية النامية يف املنطقة        تعاينو.  الرجال ها بني أعلى من 
وجيـب   .املـساواة بـني اجلنـسني     حتقيـق    حنو   حمدودية القدرات اهليكلية الالزمة للتقدم    من  خاص و 

مراعاة املنظورات اجلنسانية يف عمليات التـصدي للتحـديات االقتـصادية واملاليـة واملتعلقـة بـتغري               
لجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا إىل تعزيـز قـدرات اآلليـات                 الودعت منطقـة     .املناخ

ملخصــصة للــسياسات والــربامج الراميــة إىل كفالــة الوطنيــة، وإىل زيــادة املــوارد املاليــة والبــشرية ا
ويف  .املساواة بني اجلنسني، فضال عن إدمـاج املـرأة يف عمليـات تـسوية الرتاعـات وبنـاء الـسالم          

منطقــة اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، حتظــى مــسائل مــن قبيــل  
  باملـسائل املتـصلة    كمـا هـو الـشأن فيمـا يتعلـق         مشاركة املرأة يف سـوق العمـل باهتمـام متزايـد،            

 .بشبكات الضمان االجتماعي ونظم احلماية االجتماعية

 يف تعزيـز املـساواة      ا حامسـ  ا دور تـؤدي ال تزال اآلليات الوطنية للمساواة بني اجلنسني        و  - ٥
ومتكــني املــرأة علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي، ويف ضــمان رســم سياســات عامــة     بينــهما 
 . وتــشجيع العمــل علــى ســد ثغــرات التنفيــذالنــسائيةركــات احل، وإقامــة التحالفــات مــع جيــدة

وتشكل اآلليات الوطنية القوية، إىل جانب احلركـات االجتماعيـة القويـة عناصـر هامـة للتقـدم                  
ويف الوقت نفسه، دلـت عمليـات االسـتعراض يف العديـد مـن        . املساواة بني اجلنسني   حنو حتقيق 

وعلـى الـرغم مـن وجـود         .ار الثغرات يف جمـال الـدعم الـسياسي واملؤسـسي          املناطق على استمر  
بعض األمثلة اجليدة على التقدم، فإن البيانات واملؤشرات الكافية املصنفة حـسب نـوع اجلـنس               

، هـي وعمليـات      ال تـزال   ،الالزمة للتمكني من وضـع سياسـات فعالـة وموجهـة بـشكل أفـضل              
 االعتـراف املتزايـد الـذي حتظـي بـه إمكانيـة إجـراء               نوعلـى الـرغم مـ      . نـادرة  الرصد واملساءلة، 

 فإهنـا   ، املنظـور اجلنـساين     مراعـاة   بوصـفها أداة هامـة لتعمـيم       ،راعيـة للمنظـور اجلنـساين     امليزنة  امل
 . واف بالغرضوأتطبق بعد على حنو كاف  مل
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كة لإلسراع بإحراز تقـدم يف جمـال مـشار        يف مجيع املناطق     بذل مزيد من اجلهود      ويلزم  - ٦
 يف  ٣٠ حاليـا يف بعـض البلـدان أكثـر مـن             يـشغلن وعلى الرغم مـن أن النـساء         .املرأة يف القيادة  

أن هناك أمثلة هامـة لنـساء يتبـوأن مناصـب رئيـسية يف      واملائة من املقاعد يف الربملانات الوطنية،      
ــضائية،    ــة والق ــسلطتني التنفيذي ــال ــزال ف ــاكال ت ــع املنــاط     هن ــني مجي ــة ب ــبرية قائم ــات ك ق  تفاوت

وال يزال اخنفاض متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القرارات يف احلكومة احمللية، وكـذلك              .وداخلها
وقد أدى استخدام نظام احلـصص والنقـاط املرجعيـة        .يف القطاع اخلاص، يشكل مصدرا للقلق     

 . على نطاق أوسعاألدوات وينبغي استخدام هذه يناتواجلداول الزمنية إىل حتس

املرأة يف االقتصاد جماال آخـر يتطلـب إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف مجيـع                   مشاركة   وتعد  - ٧
 يف املائـة مـن   ٥٠أصبحن يشكلن يف قلة ضئيلة من البلـدان نـسبة          النساء أن من   ورغم .املناطق

  وغـري مـدفوع    الرمسي ، فال تزال املرأة تشكل األغلبية يف جمال العمل غري         القوة العاملة املأجورة  
انعـدام املزايـا   بتسم بظروف عمل سيئة وحمفوفة باملخاطر ووهي أعمال ت ،يلجر والعمل املرت  األ

 اجلنسني يف األجور سائدة يف خمتلف القطاعـات         وال تزال الفجوات بني    .ان االجتماعي موالض
ونتيجة لذلك، جيب اختـاذ خطـوات لتعزيـز احلمايـة            . خمتلف مستويات التعليم   ويف ،االقتصادية

وينبغــي اغتنــام الفرصــة الــيت أتاحتــها  . مــسؤوليات العمــل واألســرةاالجتماعيــة، وللتوفيــق بــني
مـن  التهديدات النامجة عن األزمة االقتصادية واملالية وحتديات تغري املنـاخ والكـوارث الطبيعيـة               

 حبيـث تراعـي   االجتماعيـة وإعـادة توجيههـا       و االقتـصادية     الـسياسات  إعادة النظـر يف أُطـر     أجل  
السـتثمار يف اجملـاالت االجتماعيـة مـع التركيـز علـى        من أجل ا  ، و اجلانب اجلنساين بشكل أكرب   

يــة أكــرب لزيــادة االســتثمار يف الزراعــة واألمــن الغــذائي، وتوســيع   ووينبغــي أن تــوىل أول .املــرأة
 .مكانية حصول املرأة على االئتمان ودعم مباشرة املرأة لألعمال احلرةإنطاق 

 املنـاطق فيمـا يتعلـق بالتقـدم احملـرز والتحـديات             ونظرا ألوجه التشابه والتباين فيما بني       - ٨
 علـى   اخلاصـة بكـل منطقـة     و  املـشتركة  لعوامـل األساسـية   لاملستمرة، فينبغـي إيـالء اهتمـام أكـرب          

ــسواء ــها، فــضال عــن        يــتعني و .ال ــد دراســة التنميطــات اجلنــسانية ومعاجلت ــى وجــه التحدي عل
وينبغـي   .واة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة    املمارسات والتقاليد اليت تعـوق التقـدم يف تعزيـز املـسا      

الـدروس املـستفادة يف مجيـع املنـاطق لتعزيـز           املمارسـات اجليـدة و    وضع اسـتراتيجيات، وتطبيـق      
 .املعايري االجتماعية وأمناط السلوك الداعمة ألهداف حتقيق املساواة بني اجلنسني

ومثـة   . يف مجيـع املنـاطق     جرى التأكيد على دور التعليم بوصـفه القـوة احملركـة للتغـيري            و  - ٩
حتقيـق   اجلهـود الراميـة إىل    إلشراك الرجال على حنو أفضل وبشكل أكثر اتساقا يف           أيضا   حاجة

وُيعترب دور املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املـدين، وال سـيما             .املساواة بني اجلنسني  
قــد أضــحت إقامــة ول .نــسني ال غــىن عنــه يف تعزيــز املــساواة بــني اجلااجلماعــات النــسائية، دور
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شراكات قوية بني هذه اجملموعات واآلليات الوطنية مـن أجـل املـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع                    
 القــانوين ويف جمــال الــسياسات، فــضال عــن  يف اجملــالاتتغــيريإحــداث  يف ا حموريــأمــرااملنــاطق 

تعزيــز دور وينبغــي القيــام باملزيــد مــن العمــل ل  .يحتــسني حيــاة النــساء بــشكل ملمــوس وعملــ 
 .وسائط اإلعالم

املـساواة بـني اجلنـسني    حتقيق  حنو    احملرز سيؤثر عدد من املسائل املستجدة على التقدم      و  - ١٠
ومـن هـذه    . االهتمـام علـى الـصعيد اإلقليمـي        مزيـدا مـن    هذه املسائل  وستتطلب ،ومتكني املرأة 

نـاطق، وال سـيما يف      املسائل مسألة اهلجرة وزيـادة حركـة األشـخاص عـرب احلـدود الوطنيـة وامل               
 ،بـشكل متزايـد  ، موسيستلز .منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       

 املرأة املهاجرة يف االقتصاد، وما تقوم به من أدوار وما هلـا مـن حقـوق يف سـياق األسـرة            وضع
 . استجابات على مستوى السياسات،ويف عملية اختاذ القرارات

ــة     ســتتطو  - ١١ ــة اللجن ــسكان يف منطق ــشيخ ال ــضا، وال ســيما ت ــة أي ــتغريات الدميغرافي لب ال
االقتصادية ألوروبا، املزيد من االهتمـام مـن منظـور جنـساين، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق مبـشاركة                     

دور لـ وينبغـي إيـالء اهتمـام أكـرب          .املرأة يف القوة العاملـة وتقاسـم الرجـال ملـسؤوليات األسـرة            
 .ع اخلاص يف تعزيز املساواة بني اجلنسنيقطاع الشركات والقطا

ــان   و  - ١٢ ــم املتحــدة، وال ســيما الكي ــد لألم ــشترك اجلدي ــسني   امل ــني اجلن ــساواة ب ــين بامل  املع
 .وللجان اإلقليمية، دور حاسم تضطلع به يف جمال تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                   

 املساواة بني اجلنسني بشكل مـستمر       ، وتطبيق منظورات  القياديوينبغي للمنظمة تعزيز دورها     
تعمــيم مراعـاة املنظــور  ليف مجيـع جوانــب عملـها، وتعزيــز تـوافر األدوات واملنــهجيات الالزمـة     

ضمان التمويــل لــوالــدول األعــضاء مــدعوة للتوصــل إىل قــرار مبكــر بــشأن إنــشائه و .اجلنــساين
  .هلالكايف لعم

  


