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  املرأة وضع جلنة
  واخلمسون الرابعة الدورة

  ٢٠١٠ مارس/آذار ١٢-١
  )أ( ٣ البند

 والــدورة بــاملرأة املعــين الرابــع العــاملي املــؤمتر نتــائج متابعــة
 املرأة” املعنونة العامة للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية

 يف والـسالم  والتنميـة  اجلنـسني  بـني  املساواة :٢٠٠٠ عام
 االسـتراتيجية  األهـداف  تنفيـذ  :“والعـشرين  احلادي القرن

 احلامسـة  االهتمـام  جماالت يف اختاذها الواجب واإلجراءات
 تنفيـذ  اسـتعراض  :واملبـادرات  اإلجراءات من مزيد واختاذ
ــيجني عمــل ومنــهاج إعــالن ــائج ب ــدورة ونت  االســتثنائية ال
ــة ــهامها ومـــدى والعـــشرين الثالثـ ــور تـــشكيل يف إسـ  منظـ
      لأللفية اإلمنائية ألهدافا إجناز يكفل جنساين

 بـني  باملـساواة  يتعلـق  فيمـا  دوليا عليها املتفق وااللتزامات األهداف تنفيذ    
  املرأة ومتكني اجلنسني

  
  اجللسة منسق أعده موجز    

  
ــة عقــدت  - ١ ــة حلقــة ٢٠١٠ مــارس/آذار ٩ يف املــرأة وضــع جلن  حتــضريا للخــرباء حواري

 تنفيـذ ” وضـوع مل واالجتمـاعي  االقتـصادي  جمللـس ا جيريـه  الـذي  الـسنوي  الـوزاري  لالستعراض
 .“املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  باملـساواة  يتعلـق  فيمـا  دوليـا  عليهـا  املتفـق  وااللتزامات األهداف
 نائبـة  مـن  كـل  افتتـاحي  ببيان وأدىل .اللجنة رئيس نازاريان، غارن السيد املناقشة تنسيق وتوىل
ــ ريو،جمــي روز آشــا الــسيدة العــام، األمــني  االقتــصادي اجمللــس رئــيس علــي، محيــدون سيدوال
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 يف أســتاذة ســني، غيتــا الــسيدة :أمســاؤهم التاليــة األشــخاص احللقــة يف وشــارك .واالجتمــاعي
 أغنــيس والــسيدة ؛هارفــارد جامعــة يف مــساعدة وأســتاذة بانغــالور، يف لــإلدارة اهلنــدي املعهــد

 ليمـاه  والـسيدة  األغذيـة،  اتسياسـ  لبحـوث  الـدويل  املعهد يفأقدم    أحباث زميلة كويسومبينغ،
 مـسائل  ورقـة شـكلت   و .أفريقيا ، واألمن السالمو املرأة لشبكة التنفيذية املديرة غبوي، روبريتا
  .للمناقشة إطارا باملرأة النهوض شعبة أعدهتا

 بــني املــساواة تعزيــز يف كــبرية أمهيــةب حتظــى مرحلــة ٢٠١٠ العــامواعتــرب املــشاركون   - ٢
 مـرور  بعـد  بـيجني  عمـل  ومنـهاج  إعـالن  تنفيـذ  اسـتعراض  سيشهد ألنه ،املرأة ومتكني اجلنسني

 أعـوام،  ١٠ مـرور  بعـد  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  إجنـاز  يف احملرز التقدم واستعراض عاما، ١٥
 مـرور  بعـد  واألمـن  والـسالم  املرأة بشأن )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس قرار تنفيذ واستعراض

يوليـه  / متـوز  - يونيـه /حزيـران  يفإجراؤه   املقرر السنوي يالوزار االستعراض ويتيح .أعوام ١٠
 بـني  املـساواة  انعـدام  بـسبب  عقبـات  مـن  التنميـة  يعتـرض  مـا  إىل االنتباهمن   مزيد لتوجيه فرصة

 مجيــع ويف ٢٠١٠ عــام يف يقــوم أن للمجلــس وينبغــي .اجلــنس أســاس علــى والتمييــز اجلنــسني
ــة االستعراضــات ــسنوية الوزاري ــز املــستقبل، يف ســيجريها الــيت ال ــزام بتعزي ــذ عيسرتــو االلت  تنفي

 أساسـيا  شـرطا  باعتبارهـا  اجلنـسني  بـني  املساواة حتقيق هبدف ملموسة واستراتيجيات إجراءات
   .دوليا عليها املتفق اإلمنائية األهداف بلوغ لضمان

 الـــسياسات إطـــار يف الناشـــئة والقـــضايا احلاليـــة االجتاهـــات مـــن العديـــدرأوا أن و  - ٣
 جناحهـا  وضـمان  املـستدامة  التنميـة  تعزيـز  سـبيل  يف اهتمـام  جمـاالت   تـشكل  الدوليـة  ةاالقتصادي
 فرصـا  تتـيح  العوملـة  كانـت  فلـئن  .املـرأة  ومتكني اجلنسني بني باملساواة املتعلقة األهداف وحتقيق
 يف املتاحـة  الفـرص  لزيـادة  ملموسـة  تـدابري  اختـاذ  يتعني فإنه اقتصاديا، املرأة متكني لزيادة عديدة
ــ ــة التجــارة الجم ــساء اصــةخبو ،الدولي ــشاريع صــاحبات للن ــدان يف امل ــة البل ــن .النامي  شــأن وم

 األغذيــة إنتــاج يف الســتثماراعلــى  احلــوافز وانعــدام ،األساســية الــسلع تــشهدها الــيت الطفــرات
 األمـــن مـــستوى وتـــدين االســـتثمار يف تقلبـــات حـــدوث إىل تـــؤدي أن ،املماثلـــة والقطاعـــات
 نــسبة مــن ويزيــد متناســبة، غــري بــصورة النــساءيــنعكس ســلباً علــى  قلــقُم أمــر ذاوهــ الغــذائي،
 مـن  الرتاعـات  مـن  اخلارجـة  البلـدان  منـع  ملـسألة  االهتمـام  من املزيد إيالء يتعني ولذلك .اجلوع
 .املـستدام  والـسالم  التنميـة  بـني القائمـة    عالقـة ال علـى  خاص بوجه والتركيز احلرب، إىل العودة
 باعتبارهـا  املـرأة  مـشاركة  تعـزز  أن والوطنيـة  الدوليـة  الكلـي  تـصاد االق وأطـر  لسياسات وينبغي
  .املساواة قدم على االقتصادي النمو من منتفعا وطرفا التنمية يف كامال شريكا

ــربوا أن   - ٤ ــرأةواعتـ ــة املـ ــزال ال حمرومـ ــن تـ ــول مـ ــوارد إىل الوصـ ــصادية املـ ــة االقتـ  واملاليـ
 األخـرية  األزمـات  تـأثري  تفـاقم  مـن  اجلنـسني  بـني  القائمـة  الفـوارق  زادت قـد ف .فيهـا  والتصرف



E/CN.6/2010/CRP.9  
 

10-26844 3 
 

 يف االقتـصادية  للـدورات  مـسايرة  ماليـة  سياسـات  اتبـاع  مثل املقترحة، احللول وأما .املرأة على
 إنفـاق مـن أجـل      املاحنـة  واجلهـات  الدوليـة  املالية املؤسساتمقرونة بروادع من     النامية، البلدان

املعتمـدة علـى     والبلـدان  النامية البلدان درةق من فتحد االقتصادية، للدورات معاكس اجتماعي
تـنعكس سـلباً علـى      يهـا تلـك الـيت     ف مبـا  لألزمـات،  الـسلبية  اآلثـار  مـن  التخفيـف  علـى املعونات  

 ملـصلحة  شـراكات و دوليـة  مبـساعدات  احمللـي  الـصعيد  علـى  املوارد تعبئةمضاهاة   وينبغي .املرأة
  .الذاتية مواردها من عليه صولاحل تستطيع ما تفوق مساعدة إىل حتتاج اليت البلدان

 املــرأة متكــني وزيــادة الفقــر ملكافحــة اســتخدامها الــشائع األدوات مــنذكــروا أن و  - ٥
 التمويـل  بـرامج  أواالئتمانـات البالغـة الـصغر        وبرامج املشروطبرامج التمويل النقدي     اقتصاديا
التحويـل النقـدي     مجبـرا  كانـت  وإذا .والفتيـات  النـساء  تـستهدف  مـا  عـادة  الـيت  الصغر، البالغ

االئتمانـات البالغـة الـصغر       برامج فإن أساسا، الدخل املتوسطة البلدان يف بنجاح ُتنفذ املشروط
 هـذه  تـنجح  ولكـي  .الناميـة  البلدان يفبدأت تشيع بشكل متزايد      الصغر البالغ التمويل وبرامج
وبتــوفري  الجتماعيــةا احلمايــةالــسياسات املتعلقــة ب نطــاق بتوســيعتكميلــها  مــن بــد ال الــربامج،
 احملليــة الظــروف تراعــي أن الــربامج لتلــك ينبغــيكمــا  الكاملــة، لعمالــةبتحقيــق ا الالئــقالعمــل 
  .فعاليتها واستدامتها يضمن مبا اجملتمعات من التأييد نيل على وتعمل

 عمليـات  يف املـشاركة  يف متكافئـة  بفـرص  التمتـع  عـن  بعيـدة  تـزال  ال املرأةوأكدوا أن     - ٦
 واإلقليميـة  الوطنيـة  اهليئـات  معظـم  يف أقليـة  تشكل هيو واالقتصادية، السياسية راتالقرا صنع

 هــذه ملعاجلــة عاجلــة تــدابري اختــاذ الــضروري مــنو .الــصعد كافــة علــى القــرار لــصنع والعامليــة
 املـرأة  مـشاركة  لزيادة السليمة واملمارساتاملبتكرة   االستراتيجيات من جمموعة مثةو .الشواغل

 مـن  املؤقتـة،  اخلاصـة  التـدابري  مـن  وغـريه  احلـصص  نظام واضطلع .القرار صنع تجماال مجيع يف
 يف العامـة  احليـاة  يف املـشاركات  النـساء  عـدد  زيـادة  يف هام بدور للنساء، مقاعد ختصيص قبيل
 محــالت قبيــل مــن أخــرى بتــدابري التــدابري تلـك  ستكَملُتــ كانــت مــا وغالبــا .البلــدان مــن عـدد 

 وبنـاء  القيـادات،  وتـدريب  العامة، احلياة يف الرجل مع املساواة قدم على املرأة مبشاركة التوعية
 بـد  ال بالفعاليـة  االسـتراتيجيات  تتـسم  ولكـي  . الشفافة  االختيار نظم الطلب، حسب القدرات

 املـرأة  سـعي  دون حتـول  الـيت  التمييزيـة  واملمارسـات  القـوانني  وإلغاء سياسي، بدعم تأييدها من
  .القرار صنع يف للمشاركة

 عـن  ملحـوظ  بـشكل  املـرأة  غيـاب  اسـتمرار  خاصـة  بـصفة  القلـق  دواعـي  نم نأرأوا  و  - ٧
 يف والفتيـات  النـساء  احتياجـات  عـن  التغاضي يتواصل لذلك، ونتيجة .الرمسية السالم عمليات
ــ وإصـــالح املـــاحنني، ومـــؤمترات الـــسالم، اتفاقـــات  وضـــع ويف الـــرتاع، انتـــهاء بعـــد اننيوالقـ

 أمــام عائقــا ويــشكلمــستدام  ســالم إحــالل دون حيــول قــد الــذي مــراأل والــربامج، الــسياسات
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 مــن هنباعتبــار نومــشاركته النــساء دور لتعزيــز ملموســة إجــراءات اختــاذ واملطلــوب .التنميــة
 كوسـيطات  نعملـه  ذلك يف مبا السالم، عمليات مراحل مجيع يف الرئيسيني املصلحة أصحاب

 انتـهاء  بعـد  والتنميـة  السالم، وبناء لرتاعات،ا حل يف الرجل مع املساواة قدم على ومشاركات
 والوطنيـة  احملليـة  اهليئـات  يف املـرأة  متثيـل  زيـادة  إىل الراميـة  الـسليمة  للممارسـات  وينبغي .الرتاع

  .متجانس حنوُتَنفذ على  وأن سعوا نطاق علىُتَعمَّم  أن السالم، وبناء الرتاع حلل والدولية

 والتنـسيق  التعـاون  لتعزيـز  نةحمـسَّ  وآليـات  راتيجياتاسـت  وضـع ل حاجـة  مثـة واعتربوا أن     - ٨
 واألطــراف املــدين واجملتمـع  احلكومــات فـيهم  مبــا املـصلحة،  أصــحاب خمتلـف  بــني والـشراكات 

 والــسالم بــاملرأة الــصلة ذات األمــن جملــس لقــرارات الفعــال التنفيــذ أجــل مــن الدوليــة، الفاعلــة
 ).٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ واألمــــــــــن

 علـى  القيـام  وينبغي .النسائية واملنظمات اجلماعات مع املشاورات ملأسسة آليات وضع وينبغي
 اجلماعـات  تتبـادل  لكـي  الفـرص  وإتاحـة  املعلومـات  وتبـادل  تدريبية دورات إقامةمنهجي ب  حنو

 مراحـل  يـع مج يف الفعالـة  مـشاركتهن  لتعزيـز  احمللـي  الـصعيد  علـى  ذلـك  يف مبـا  ،اخرباهت النسائية
 .السالم عمليات

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتعزيز رئيسية عناصر تشكل القوية املؤسسية اآللياتوقالوا إن     - ٩
 األوسـع  املؤسـسيني  واإلدارة اإلطـار  يف بفعالية إدماجها وينبغي الصعد مجيع على املرأة ومتكني
 علـى  تـتمكن  حـىت  اآلليات هلذه ومالية بشرية موارد من يكفي ما ضمان وجيب .للبلدان نطاقا
 بـني  املـساواة  بتحقيـق  والوطنيـة  العامليـة  االلتزامـات  لتنفيـذ  والـدعوة  الـدعم  تقـدمي  من فعال حنو

 املعلومـات  وحتليـل  مجـع  فيها مبا اجملاالت، من عدد يف القدرات زيادة إىل حاجة ومثة .اجلنسني
ــة ــة واســتخدام والعمــر، اجلــنس سبحبــ املــصنفة والبيانــات اجلنــسانية لالعتبــارات املراعي  امليزن

ــستجيبة لالحتياجــات   ــسانيامل ــضطلع .ةاجلن ــات وت ــسية اآللي ــضا املؤس ــدور أي ــام ب ــة يف ه  إقام
  .اخلاص والقطاع املدين اجملتمع ليقب من الرئيسيني املصلحة أصحاب معأقوى  شراكات

 يريواملعــا القواعــد إدمــاج أجــل مــن ملموســة طــواتبــد مــن القيــام خب أكــدوا أنــه الو  - ١٠
 حبقوقهـا  املـرأة  متتع ويندرج .الوطنية التشريعات يف ،ومحاية املرأة  حقوق بتعزيز املتعلقة الدولية
 ومثــة الوطنيــة، الدســاتري مــن الكــثري يف اجلــنس أســاس علــى التمييــز ومنــع املــساواة قــدم علــى

 علـى  رأةاملـ  بتمتع املتصلة ينها تلكب اجملاالت، من مبجموعة تتعلق هبا معمولأنظمة  و تشريعات
 وجــود يــزال ال ذلــك، ومــع .ووراثتــها وحيازهتــا املمتلكــات اســتخدام يف بــاحلق املــساواة قــدم
 وينبغـي  .الدوليـة  لاللتزامـات  الفعـال  التنفيـذ  دون حيـول  البلدان بعض يف متعددة قانونية ةنظمأ

 علــى ،الــوطين والقــانون الدوليــة للمعــايريالتــام  التنفيــذ لكفالــة اإلجــراءات مــن جمموعــة اختــاذ
 اخلدمـة  ملـوظفي  تدريبيـة  برامج تنفيذو التمييزية؛ القوانني استعراض قبيل من خمتلفة، مستويات
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 اإلنــسان حبقــوق توعيــةلل وطنيــة محــالتإطــالق و القــانون؛ وإنفــاذ القــضاء ومــوظفي املدنيــة،
 للقــوانني؛ اجملتمــع دعــم لتعزيــز هــوداجل وبــذل احلمــالت؛ هلــذه الــدعم وتقــدمي بــاملرأة اخلاصــة

 .حبقوقهن توعيتهن أجل من النساء تستهدف القانون جمال يف تثقيفية محالتإطالق و

 األهـداف  حتقيـق  عمليـة  مـن  يتجـزأ  ال جـزءا جيـب أن يـشكل       املـساءلة  تعزيز أن ورأوا  - ١١
 ردم وجيـب  .املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  باملـساواة  يتعلـق  فيمـا  دوليـا  عليهـا  املتفق وااللتزامات

 إنــشاء وكــذلك حــوافز تقــدمي الــضروري ومــن الــسياسي، والعمــل الــسياسية يــاالنوا بــني اهلــوة
 عــن ملــساءلةترســيخ ا وينبغــي .واملنظمــات واملؤســسات احلكومــات داخــل فعالــة إنفــاذ آليــات

 علـى  القائمـة  اإلدارة قبيل من أدوات استخدام خالل من والربامج السياسات يفحتقيق النتائج   
ــائج ــثث طــرف جيريهــا وتقييمــات النت ــةال عمــلال خلطــط وميكــن .ال ــشأن وطني  بــني املــساواة ب
 للميزنـة  ميكـن كمـا    .والـشفافية  املـساءلة  تعزز أن واضحة، ومؤشرات أهداف اليت هلا  اجلنسني

 اجلنـسني  بـني  باملـساواة  النـهوض  يف كـبري  حـد  إىل تـسهم  أن ةاجلنـساني املستجيبة لالحتياجـات    
 والفتيـــات لاوالرجـــ النـــساء ومـــسامهات احتياجـــات ملختلـــف تقيـــيم إجراءتـــسمح بـــ إهنـــا إذ

 وخمصـصاهتا  ونفقاهتـا  امليزانيـة  بـإيرادات  املتعلقـة  الـسياسات  تكييـف  توّجـه  أن وميكن والفتيان،
 بـدور  املـدين  اجملتمـع  ومنظمـات  املـستقلة  املراقبـة  هيئات وتضطلع .الفئات مجيع مصلحة فيه ملا

 وبوجـود  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  حقيـق بت االلتزامـات  تنفيـذ  أجـل  من املساءلة تعزيز يف رئيسي
التحقـق   وميكـن  .بـيجني  عمـل  منـهاج  تنفيـذ  عن املساءلة تعزيز ميكن ،حمددة ومقاييس أهداف

 تنفيـذ  عـن  املـسؤولة  والعمليـات  املؤسـسات  مجيـع بانتظام من العمل اجلنساين الذي تضطلع به        
 اجلنــسني بــني املــساواة حتقيــق حنــو ســريعا التقــدم بغيــة دوليــا، عليهــا املتفــق اإلمنائيــة األهــداف
  .املرأة ومتكني

  


