
  ٢٠٠٢/٥ 
ا    رأة فيم ع الم ة وض ي لجن ا ف ق عليه تنتاجات المتف ق  االس يتعل

 بالقضايا المواضيعية
  

 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي   

د  ق      يعتم ا يتعل رأة فيم ة وضع الم ا لجن ي أقرته ة الت ا التالي ق عليه تنتاجات المتف  االس

 :دسة واألربعينبالقضايا المواضيعية التي تناولتها اللجنة في دورتها السا

ر،         –ألف   ى الفق ضاء عل ق بالق ا يتعل ا فيم االستنتاجات المتفق عليه
ا       ومن وسائل ذلك تمكين المرأة من أداء        ا طوال حياته دوره

 في ظل عالم آخذ في العولمة
 

اج        - ١ تراتيجية لمنه دها لألهداف واإلجراءات االس رأة وتكرر تأآي ة وضع الم شير لجن ت

ة والعشرين                 والوثيقة )١(عمل بيجين  تثنائية الثالث ة االس ة العام دة في دورة الجمعي ة المعتم  الختامي

رن الحادي والعشرين                “المعنونة   سالم في الق ة وال سين والتنمي ين الجن ي أآدت     )٢(”المساواة ب  الت

صرين       رأة آعن ين الم سين وتمك ين الجن ساواة ب ر، وحددت الم اد للفق ددة األبع ة المتع ى الطبيع عل

ر  حاسمين في الق    ى الفق ضا   . ضاء عل ة أي شير اللجن ى  وت ة     إعالن  إل شأن األلفي دة ب م المتح  )٣(األم

رأة       إلى وأهداف التنمية الواردة فيه، وآذلك ين الم سين وتمك ين الجن ساواة ب العزم على تعزيز الم

 .بوصفهمــا من الوسائل الفعالة لمكافحة الفقر والجوع والمرض ولتنشيط التنمية المستدامة فعال

تسلم لجنة وضع المرأة بأنه في حين أن تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وبلوغ          و - ٢

ين في      ى النحو المب ر عل شأن     إعالن  األهداف اإلنمائية وأهداف القضاء على الفق دة ب م المتح األم

د                ه البل ان األلفية من المسؤوليات األساسية للدول، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم ما تبذل

ة                ز بيئ ية وتعزي ة األساس ة االجتماعي النامية من جهود من أجل القضاء على الفقر وضمان الحماي

 .دولية تمكينية

ساء،                  - ٣ بعض الن تقاللية ل صادية واالس ومع أن العولمة قد أتاحت المزيد من الفرص االقت

س                ة ب ذه العملي د ه شهن وحرمن من فوائ اقم أوجه   فإن العديد من النساء األخريات وقع تهمي بب تف

ا   ي داخله دان وف ين البل ساواة ب ل   . الالم شكل آام ة ب تمالية وعادل ة اش ون العولم ي أن تك . وينبغ

اك حاجة ملحة     ذا الهدف هن ق ه ى  ولتحقي وطني     إل صعيدين ال ى ال دابير عل اد سياسات وت اعتم

                                                 
المرأة، بيجين،               )١(  ي ب ع المعن المي الراب ؤتمر الع ول  ١٥ – ٤تقرير الم بتمبر   / أيل شورات  (١٩٩٥س  من

 .، المرفق الثاني١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13األمم المتحدة، رقم المبيع 
 .، المرفق٢٣/٣ إ-القرار د )٢( 

 .٥٥/٢قرار الجمعية العامة  )٣( 



ي تمر                        دان الت ة والبل دان النامي ة من البل ة وفعال شارآة آامل ذ بم صاداتها  والدولي، تصاغ وتنف اقت

د      . بفترة انتقالية لمساعدتها على االستجابة بشكل فّعال لهذه التحديات والفرص           ذل المزي وينبغي ب

دان                   اج البل ي تعترض إدم من الجهود على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إزالة الحواجز الت

 . النامية في االقتصاد العالمي

ي تمسك به            - ٤ ة الت ى             وتمكين المرأة هو العملي درة عل ا وتكتسب الق ام حياته رأة بزم ا الم

ر        . إجراء اختيــــارات استراتيجية   ى الفق ضاء عل ة في الق وينبغي  . والتمكين هــو استراتيجية هام

 .إيالء اهتمام خاص لحالة النساء واألطفال الذين غالبا ما يتحملون أثقل أعباء الفقر المدقع

ك   - ٥ ون ذل دما يك ات وعن ة الحكوم االت  وتحث اللجن رامج والوآ صناديق والب با ال  مناس

ع                   ة، والمجتم ة الدولي م المتحدة، والمؤسسات المالي ة األم المتخصصة ذات الصلة التابعة لمنظوم

ى               ائر أصحاب المصالح، عل الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وس

 :تراتيجية لتلبية احتياجات جميع النساءاتخاذ اإلجراءات التالية لتعجيل تنفيذ هذه األهداف االس

ى     إلى  آفالة أن تتضمن جميع اإلجراءات الرامية ) أ(  ضاء عل تحقيق أهداف الق

رأة         إعالن الفقر الواردة في ين الم سين وتمك ين الجن ساواة ب ز الم ة تعزي األمم المتحدة بشأن األلفي

 طوال حياتها؛

سياسية        آفالة مشارآة المرأة والرجل في اتخاذ ا       )ب(  رامج ال رارات ووضع الب لق

دعيم                 ة وت سين والديمقراطي وتوزيع الموارد من أجل القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجن

 سيادة القانون؛

ة          )ج(  ة والفعال شارآة الكامل ساوية في الم آفالة أن تتاح للمرأة والرجل فرصا مت

 ي المؤسسات اإلنمائية والتجارية والمالية؛في جميع العمليات وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ف

تهيئة بيئة تمكينية وتصميم وتنفيذ سياسات تعزز وتحمي التمتع بجميع حقوق  )د( 

ك الحق في                   –اإلنسان   ا في ذل ة، بم سياسية واالجتماعي  الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية وال

ة     والحريات األساسية، آجزء من الجهود المبذولة  –التنمية   سين والتنمي ين الجن  لتحقيق المساواة ب

 والسالم؛

ع مراحل دورة          )هـ(  ر في جمي ى الفق ضاء عل رأة والق تقييم العالقة بين تمكين الم

سبة       ار بالن ان اآلث رى، وبي ل األخ سانية والعوام ل الجن ي العوام ة تالق ل آيفي رأة وتحلي اة الم حي

 وس المستفادة ونشرها على نطاق واسع؛للسياسات والبرامج، وتجميع الممارسات الجيدة والدر

رأة من             )و(  تدعيم الجهود المبذولة لتعميم مراعاة المناظير الجنسانية وتمكين الم

ياغتها      ى ص ي وحت صاد الكل ات االقت د سياس ن تحدي ا م ا، انطالق سياسات بكامله ة ال الل عملي خ

سياسات االق     ذ ال ياغة وتنفي ن ص ضال ع ا، ف ا ومتابعته ذها وتقييمه ة وتنفي صادية واالجتماعي ت

 وسياسات القضاء على الفقر وبرامجه وأطره اإلنمائية واستراتيجياته؛



بدء أو تحسين عملية تحليل الفقر الخاصة بكل من الجنسين وتعزيز القدرات             )ز( 

المؤسسية على جميع المستويات، بما في ذلك األجهزة الوطنية ذات الصلة، من أجل االضطالع                

 مبادرات القضاء على الفقر وذلك بعدة وسائل منها تخصيص موارد آافية؛بتحليل جنساني في 

ة حسب الجنس                )ح(  ة المبوب ة للمقارن تحسين عملية جمع البيانات الموثوقة القابل

والعمر وتجميعها ونشرها في الوقت المناسب، ومواصلة المؤسسات اإلحصائية الوطنية والدولية         

ى           لتطوير مؤشرات آمية ونوعية، بما ف      درة عل ادة الق ة، من أجل زي ي ذلك المؤشرات االجتماعي

شية،                ى مستوى األسرة المعي ك عل ا في ذل ه ورصده ، بم قياس الفقر بين النساء والرجال وتقييم

 وإحراز تقدم في تمكين المرأة طوال حياتها؛

رأة                )ط(  افؤ فرص الم ات عن تك دة بيان التشجيع على تضمين تقارير األمم المتح

 األراضي وغيرها من الممتلكات؛في حيازة 

وق              )ي(  ع حق ا الكامل بجمي تحديد الحواجز التي تحول دون تمكين المرأة وتمتعه

ذه الحواجز                  بة لمعالجة ه اإلنسان والحريات األساسية طوال حياتها، واتخاذ جميع التدابير المناس

 بهدف القضاء على الفقر؛

ك )ك(  ع أش ى جمي ضاء عل دابير للق د الت اذ أش رأة اتخ ز والعنف ضد الم ال التميي

 والفتاة؛

ع               )ل(  ذلك في جمي إدماج منظور جنساني في تصميم جميع عمليات الميزانية وآ

ك   شفافية وذل سم بال شكل يت ذها ب ا وتنفي ا واعتماده ي تطويره ة، وف صادية والمالي سياسات االقت ال

ذلك المخصص            ا، وآ ضاء       لكفالة أن تدعم سياسات الميزانية الوطنية وأولوياته وارد الق ات من الم

ة    شارآة الكامل سين وضمان الم ين الجن ساواة ب داف الم ق أه رأة، وتحقي ين الم ر، وتمك ى الفق عل

 للمرأة في جميع تلك العمليات حسبما يكون ذلك مناسبا؛

الحها       )م(  ضرائب، وإص ات ال ة سياس ة، وخاص سياسات الجبائي تعراض ال اس

 بين المرأة والرجل في هذا الصدد؛حسبما يكون ذلك مناسبا، لضمان المساواة 

اول                    )ن(  ي تكون في المتن ة الت ة واالجتماعي وفير الخدمات العام ة ت تعزيز عملي

ساء،                  ع الن ة احتياجات جمي ويسهل الوصول إليها، وضمان إمكانيات الحصول عليها من أجل تلبي

 وخاصة النساء الالتي يعشن في حالة فقر؛

ز سياسات  ) س(  ذ وتعزي ديم رسم وتنفي ك تق ي ذل ا ف ة لألسرة، بم وخدمات مواتي

ا،                          سهل الحصول عليه اول ي الين تكون في المتن رهم من المع ال وغي دة لألطف ة جي خدمات رعاي

وبرامج إجازات الوالدين وغيرها من اإلجازات وشن حمالت لتوعية الرأي العام وسائر الجهات           

 التساوي بين المرأة والرجل؛الفاعلة ذات الصلة بشأن تقاسم مسؤوليات العمل واألسرة ب



تحسين وتطوير برامج وخدمات الصحة البدنية والعقلية بما في ذلك الرعاية            ) ع( 

 الصحية الوقائية، المقدمة للمرأة وخاصة للنساء الالتي يعشن في حالة فقر؛

ساوية     ) ف(  رص مت ة ف وطني إلتاح صعيد ال ى ال رامج عل سياسات والب ز ال تعزي

 يات، وخاصة التي يعشن في حالة فقر للحصول على خدمات الرعاية الصحية؛لجميع النساء والفت

ول ) ص(  ي الوص ساواة ف أمين الم اد وت ى إيج ة  إل م الحماي واع نظ ع أن جمي

ة ع     /االجتماعي رأة، م اة الم ل دورة حي ع مراح ي جمي ستدامة ف ة والم اعي الدائم ضمان االجتم ال

 ي يعشن في حالة فقر؛مراعاة االحتياجات الخاصة بجميع النساء الالت

ك      ) ك(  ي ذل ا ف ات، بم ساء والفتي ساوية للن ة والمت رص الوصول الكامل أمين ف ت

ر    إلى المراهقات الحوامل واألمهات المراهقات، جميع مستويات التعليم والتدريب النظاميين وغي

 اء؛النظاميين، آأداة أساسية لتمكينهن بجملة أمور منها إعادة توزيع الموارد حسب االقتض

سلبي                  ) ر(  ر ال دولي بهدف تلطيف األث انون ال ا للق اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة وفق

 للجزاءات االقتصادية على النساء واألطفال؛

ى  تعزيز إمكانات الوصول ) ش(  ي        إل دان الت ة والبل دان النامي سبة للبل األسواق بالن

ي            سبة للقطاعات الت رأة،           تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وخاصة بالن ر للم يح فرص عمل أآب  تت

 وتوسيع نطاق حصول منِظمات المشاريع على فرص التجارة؛

رامج  –اعتماد سياسات اجتماعية   ) ت(   اقتصادية تشجع التنمية المستدامة وتدعم ب

ى              دريب عل وفير الت ا ت ة أمور منه القضاء على الفقر وتؤمنها، وخاصة بالنسبة للنساء وذلك بجمل

ا في             اآتساب المهارات و   ان بم ل واالئتم توفير فرص متساوية في الحصول على الموارد والتموي

ساوية في                وفير فرص مت ذلك القروض الصغيرة، والمعلومات والتكنولوجيا والسيطرة عليها، وت

ر           إلى الوصول ة فق ي يعشن في حال ار وخاصة الالت ع األعم األسواق بشكل يفيد النساء من جمي

ها       والمهمشات، بما في ذلك الري     ي ترأس شية الت فيات، والنساء من السكان األصليين واألسر المعي

 نساء؛

سانية وترمي          ) ث(  رامج تراعي العوامل الجن ذ ب دابير لوضع وتنفي اذ ت ى  اتخ  إل

ي                 ة الت ال التجاري ساعدة األعم ادرات الخاصة وم شاريع والمب رأة بتنظيم الم تنشيط اضطالع الم

دة مج ي ع شارآة ف ى الم ساء عل ا ن وجي تملكه ار التكنول ة واالبتك ارة الدولي ا التج االت منه

 واالستثمار واالستفادة منها؛

ا            ) خ(  رأة، بم انون للم ة الق أمين حماي رأة ولت وضع استراتيجيات لزيادة عمالة الم

ة ومن أي شكل من       في ذلك النساء الالتي يعشن في حالة فقر من شروط العمل وظروفه التمييزي

رأة             أشكال االستغالل، ولضما   وازن للم ن استفادتها الكاملة من خلق الوظائف عن طريق تمثيل مت



ساوي أو                 اء العمل المت ساو لق ى أجر مت رأة عل والرجل في جميع القطاعات والمهن وحصول الم

 العمل ذي القيمة المتساوية من أجل تقليص الفوارق في الدخل بين المرأة والرجل؛

ة تسهيل نقل التكنولوجيا المناسبة، ) ذ(  ى   وخاصة التكنولوجيا الجديدة والحديث  إل

ع        ذلها المجتم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتشجيع الجهود التي يب

ة                     ة لتكمل ك أداة فعال ك بوصف ذل ل تل ات النق ى عملي ود المفروضة عل ة القي الدولي من أجل إزال

  بلوغ أهداف المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم؛الجهود الوطنية المبذولة لزيادة تعجيل

ي           ) ض(  تشجيع وتسهيل الفرص المتساوية لحصول النساء والفتيات، وخاصة الالت

ات                    ك التكنولوجي ا في ذل صال، بم ات المعلومات واالت يعشن في المناطق الريفية، على تكنولوجي

ى استخدامها،      إلى المطورة حديثا، وتعزيز إمكانات وصول النساء والفتيات دريب عل يم والت التعل

شبكي                 ربط ال ا ال دة مجاالت منه ات في ع والحصول على االستثمارات واستخدام هذه التكنولوجي

ادرات     ة ومب شارات اإلعالمي يم، واالست ة والتعل ال التجاري ات، واألعم ادل المعلوم دعوة وتب وال

 التجارة االلكترونية؛

ات اإلصال )أأ(  شجع عملي ي ضمان أن ت ا ف ة، بم شريعي واإلداري الوطني ح الت

ساء،            وق الن صاد، حق ه االقت ذلك العمليات المرتبطة بإصالح األراضي والالمرآزية وإعادة توجي

ا من                       وق وإعماله ذه الحق ز ه دابير لتعزي اذ ت ر، واتخ وخاصة الريفيات والالتي يعشن في حالة فق

ى         ك           خالل توفير فرص متساوية للمرأة للحصول والسيطرة عل ا في ذل صادية بم ـوارد االقت  المـــ

ل   ة، مث ار التقليدي رامج االدخ ان وب راث، واالئتم ي المي ق ف ة والح وق الملكي ي وحق األراض

 المصارف والتعاونيات النسائية؛

ضمان توفر المياه النقية وسهولة حصول الجميع عليها وخاصة النساء الالتي      )  ب ب ( 

 يعشن في حالة فقر؛

ه من          توفير ال )  ج ج (  ا تبذل دعم م مزيد من التمويل والمساعدة الدوليين للبلدان النامية ل

ساعدة                    ة الم سانية في عملي اظير الجن جهود لتمكين المرأة والقضاء على الفقر وتعميم مراعاة المن

ة                 ي يعشن في حال اإلنمائية الرسمية، بما في ذلك وضع أحكام محددة لتلبية احتياجات النساء الالت

اال   ي مج ر ف ة       فق سياسات االجتماعي ي ال ذلك ف صحة وآ ة وال دريب والعمال يم والت ل التعل ت مث

دان                 ستدامة، وحث البل واالقتصادية، بما في ذلك سياسات االقتصاد الكلي بهدف تحقيق التنمية الم

ق هدف تخصيص                   ة من       ٠٫٧المتقدمة النمو التي لم تبذل جهودا ملموسة من أجل تحقي  في المائ

ة من   ٠٫٢٠ إلى ٠٫١٥مالي آمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية و الناتج القومي اإلج  في المائ

ؤتمر             ك في م د ذل د تأآي الناتج القومي اإلجمالي للبلدان المتقدمة النمو ألقل البلدان نموا، مثلما أعي

ي         تمرار ف ى االس ة عل دان النامي شجيع البل وا، وت دان نم ل البل ي بأق ث المعن دة الثال م المتح األم



ساعدة                  اال ال للم شكل فع ة الرسمية ب ستفادة من التقدم المحرز في تأمين استخدام المساعدة اإلنمائي

 في بلوغ األهداف اإلنمائية؛

ق                )د د(  ك عن طري القيام، بروح من التضامن، بتعزيز التعاون الدولي، بما في ذل

د         ة ل ر، وخاص ى الفق ضاء عل دان الق ي مي ال ف طالع بأعم ل االض ن أج ات م ساء التبرع ى الن

 والفتيات؛

ة       )هـ هـ(  ن عملي ة، م دان النامي ي البل رات ف ة الفقي رأة، وخاص تفادة الم مان اس ض

ى  السعي اد  إل ة            إيج ة وخدم ديون الخارجي شاآل ال ة لم ة المنحى دائم ة وإنمائي ة وعادل ول فعال حل

ديون في    اء ال ة  المس  إطار  الديون التي تواجهها البلدان النامية، بما في ذلك خيار إلغ اعدة اإلنمائي

 مواصلة التعاون الدولي؛ إلى الرسمية والدعوة

اع     )و و(  ة والقط ر الحكومي ات غي ات والمنظم ين الحكوم اءة ب راآات بن ة ش إقام

ود  الخاص وسائر أصحاب المصالح من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في                جه

شكيل شبكات                     ى ت ان عل ات والفتي ساء والرجال، والفتي القضاء على الفقر وزيادة دعم وتشجيع الن

 .وتحالفات جديدة للدعوة

ى                        - ٦ شدد عل ة وت ل التنمي ي بتموي دولي المعن ؤتمر ال د الم رأة بعق ة وضع الم وترحب لجن

 .اء على الفقرأهمية أهدافه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقض

ى                 - ٧ د عل شيخوخة وتؤآ ة لل ة الثاني ة العالمي د الجمعي وترحب لجنة وضع المرأة أيضا بعق

ا                  ا بم ا ونتائجه ة وفي أعماله أهمية تعميم مراعاة منظور جنساني في األعمال التحضيرية للجمعي

ال  وترحب بمشارآة جميع النساء ف ) ٤(في ذلك اإلعالن السياسي وخطة عمل مدريد الدولية       ي أعم

ود   ى  الجمعية وتشجع على إشراك المرأة في الوف ة   إل ة العالمي راف بإسهام    . الجمعي وينبغي االعت

 .آبيرات السن وإيالء اهتمام خاص لتمكينهم ورفاهن

شدد                   - ٨ ستدامة، وت ة الم المي للتنمي ة الع ؤتمر القم وترحب لجنة وضع المرأة آذلك بعقد م

ة       على أهمية تعميم مراعاة منظور جنسان  ؤتمر القم ال التحضيرية لم رأة في األعم ي وإشراك الم

 .مؤتمر القمة إلى العالمي وفي أعماله ونتائجه، وتشجع على إشراك المرأة في الوفود

                                                 
د،      )٤( شيخوخة، مدري ة لل ة الثاني ة العالمي ر الجمعي سان ١٢-٨تقري ل  / ني شورات (، ٢٠٠٢أبري م   من األم

 .، المرفقان األول والثاني١، الفصل األول، القرار )E.02.1V.4المتحدة، رقم المبيع 



 

ة       -باء   اإلدارة البيئي ق ب ا يتعل ا فيم ق عليه تنتاجات المتف االس
 والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية

بأن التدهور ) ٥(ومنهاج عمل بيجين إعالن عترف، فيأنه ا إلى تشير لجنة وضع المرأة - ١

ى                         ر مباشرة عل ر أآث ا أث ا يكون له ا م ا وغالب شرية جميعه اة الب ى الحي البيئي والكوارث تؤثر عل

ة       رأة والبيئ دور الم ة    . المرأة وإلى أنه أوصي بإجراء المزيد من الدراسة ل ة العام وحددت الجمعي

ى             في دورتها االستثنائية الثالثة والعش     ؤثر عل ا ي رين الكوارث الطبيعية على أنها تشكل تحديا حالي

ذ       ي وضع وتنفي ساني ف ور جن اج منظ ى ضرورة إدم ددت عل ل وش اج العم ل لمنه ذ الكام التنفي

ضا . استراتيجيات منع الكوارث والتخفيف من حدتها واالنتعاش بعد حدوثها ى  وتشير اللجنة أي  إل

 على تكثيف التعاون من أجل تخفيف عدد   )٣٩(بشأن األلفيةاألمم المتحدة  إعالن العزم المعقود في

ة     إلى وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع اإلنسان، وآذلك ة العام رار الجمعي ق

ؤرخ ٤٦/١٨٢ انون األول١٩ الم سمبر / آ ة   ١٩٩١دي ادئ التوجيهي ه المب ضمن مرفق ذي يت  وال

 .المتعلقة بتقديم المساعدة اإلنسانية

ة             و - ٢ ة والحماي ة االجتماعي صادية والتنمي اللجنة هي مقتنعة اقتناعا عميقا بأن التنمية االقت

ا    ار لجهودن ي اإلط بعض فه ضها ال زز بع ستدامة يع ة الم ات للتنمي ل مكون ة وتمث ة مترابط البيئي

 .تحقيق مستوى معيشة أفضل لكل البشر إلى الرامية

المي       وتكرر اللجنة تأآيد األهداف واإلجراءات اال      - ٣ ؤتمر الع دها الم ستراتيجية التي اعتم

ام        دورة       ١٩٩٥الرابع للمرأة المعقود في بيجين في ع ة ل ة الختامي واردة في الوثيق ، واألهداف ال

ة        ام     “الجمعية العامة الثالثة والعشرين، المعنون رأة ع ة        : ٢٠٠٠الم سين والتنمي ين الجن ساواة ب الم

 .)٣٨(٢٠٠٠ودة في نيويورك في عام والمعق”والسالم في القرن الحادي والعشرين

وارث                - ٤ ا في االستجابة للحد من الك ؤدي دورا حيوي رأة ت أن الم ة  (وتسلم اللجنة ب الوقاي

وارث          ) والتخفيف والتأهب  أن حاالت الك ة، وب وارد الطبيعي واالنتعاش بعد حدوثها وفي إدارة الم

 .ف خاصة في هذا الصددتزيد من تفاقم الظروف الهشة وأن بعض النساء يواجه حاالت ضع

ساء في التعامل مع                      – ٥ دى الن وة ل واطن الق وتسلم اللجنة أيضا بأنه ينبغي االعتماد على م

ذه المجتمعات والتخفيف من              اء صرح ه ادة بن ة إلع اتهن المحلي الكوارث ودعم أسرهن ومجتمع

 .حدة الكوارث التي قد تحدث في المستقبل

ذلك بالحاجة     - ٦ ة آ سلم اللجن ى  وت ة        إل ات المؤسسية لمواجه رأة واآللي درات الم ز ق تعزي

 .الكوارث من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

                                                 
م   (،  ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٥ – ٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،        )٥( شورات األم من

 .، المرفقان األول والثاني١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13المتحدة، رقم المبيع 



رامج         - ٧ صناديق والب ضاء، ال سب االقت ضا، ح ث أي ات وتح ة الحكوم ث اللجن وتح

ة،            ة الدولي  والمؤسسات والوآاالت المتخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالي

ائر أصحاب       ة، وس ر الحكومي ات غي اص والمنظم اع الخ ك القط ي ذل ا ف دولي، بم ع ال والمجتم

تراتيجية لمعالجة       ذه األهداف االس المصالح المعنيين على اتخاذ اإلجراءات التالية لتعجيل تنفيذ ه

 : احتياجات جميع النساء

سا )أ(  ل الجن اة العوام سين ومراع ين الجن ساواة ب ق الم ى تحقي ل عل ي العم نية ف

ة                    اإلدارة البيئية والحد من الكوارث ومواجهتها واالنتعاش بعد حدوثها آجزء ال يتجزأ من التنمي

 المستدامة؛

ا                     )ب(  ة أمور منه ال جمل صميم وإعم ساني في ت اج منظور جن اتخاذ تدابير إلدم

 ك الجهود؛آليات اإلدارة السليمة بيئيا والمستدامة للموارد والكوارث وإنشاء آليات الستعراض تل

ستدامة           )ج(  آفالة المشارآة الكاملة للمرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الم

 وإدارة عمليات الحد من الكوارث على جميع المستويات؛

سان         )د(  وق اإلن ع حق اة الكامل بجمي رأة والفت ع الم ة تمت ة  –آفال ة والثقافي  المدني

ا  ة، بم سياسية واالجتماعي صادية وال ة   واالقت ي التنمي ق ف ك الح ي ذل ن  – ف د م ك الح شمل ذل  وي

ع                     ام خاص لمن الء اهتم صدد ينبغي إي ذا ال د حدوثها؛ وفي ه الكوارث، ومواجهتها واالنتعاش بع

 العنف القائم على أساس الجنس والمقاضاة عليه؛

تعميم مراعاة منظور جنساني في األبحاث الجارية التي تقوم بها عدة جهات             )هـ( 

ا القطاع  ة   منه شاشة البيئي وارث واله ة والك اخ والمخاطر الطبيعي ر المن ر تغي اديمي حول أث  األآ

سياسات                            ذه البحوث في ال ائج ه شجيع استخدام نت بابها األصلية، وت ك أس ا في ذل ا بم المتصلة به

 والبرامج؛

 االقتصادية المبوبة حسب  -جمع البيانات والمعلومات السكانية واالجتماعية   )و( 

سانية                   الجنس والعمر  وارق الجن ل الف سانية وتحلي ة تراعي العوامل الجن ، ووضع مؤشرات وطني

ن  د م اطر والح ك من خسائر ومخ ستتبع ذل ا ي وارث وم ة وحدوث الك اإلدارة البيئي ق ب ا يتعل فيم

 حاالت الضعف؛

رامج            )ز(  القيام حسب االقتضاء، بوضع واستعراض وتنفيذ قوانين وسياسات وب

ي                    تراعي العوامل الجنسانية   ا باستخدام األراضي والتخطيط العمران ق منه ا يتعل ك م ، بما في ذل

شارآة المجموعات               ك بم ة، وذل وارد المائي ة للم وإدارة الموارد الطبيعية والبيئة واإلدارة المتكامل

 النسائية، من أجل إتاحة الفرص لمنع حصول األضرار والتخفيف من حدتها؛

ة تأخذ في            القيام حسب االقتضاء، بتشجيع وضع       )ح(  اء وطني ايير بن ال مع وإعم

ن          رة م اطر آبي رهم لمخ ال وأس ساء والرج رض الن ث ال تتع ة بحي اطر الطبيعي ار المخ االعتب

 الكوارث؛



ي         )ط(  ضعف ف اطر وال ع المخ د مواق اليب تحدي ساني وأس ل الجن اج التحلي إدم

ادة الف   ك لزي صلة وذل ة ذات ال شاريع اإلنمائي رامج والم ع الب صميم جمي ة ت ي إدارة مرحل ة ف اعلي

 مخاطر الكوارث، مع إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة؛

ر    إلى آفالة فرص متكافئة للمرأة للوصول )ي(  المعلومات والتعليم النظامي وغي

ي تراعي العوامل                 ذار المبكر الت ك نظم اإلن شمل ذل وارث، وي ق بالحد من الك النظامي فيما يتعل

  اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات في الوقت المناسب وبالشكل المناسب،الجنسانية، وتمكين المرأة من

وفير          )ك(  ا ت تى منه رق ش ل، بط رص العم دخل وف درة لل شطة الم ز األن تعزي

وارد، وخاصة           ى الم القروض الصغيرة وأدوات مالية أخرى، وضمان تكافؤ فرص الحصول عل

دابير لتمكين المرأة آمنتجة ومستهلكة ملكية األراضي والممتلكات، بما في ذلك المساآن، واتخاذ ت

 من أجل تعزيز قدرة المرأة على مواجهة الكوارث؛

ي تراعي العوامل              )ل(  صاديين الت تصميم وتنفيذ مشاريع اإلغاثة واإلنعاش االقت

ر      مي وغي اعين الرس ن القط ل م ي آ رأة ف ة للم صادية متكافئ رص اقت وفر ف ة ت سانية وآفال الجن

س  اة الخ ع مراع مي، م ن   الرس ا م ساآن وغيره ك الم ي ذل ا ف ات، بم ن األراضي والممتلك ائر م

 .األصول اإلنتاجية والشخصية

جعل المرأة شريكا آامال ومتساويا في تنمية مجتمعات محلية تكون أآثر أمنا  )م( 

وفي تحديد األولويات الوطنية أو المحلية للحد من الكوارث وإدراج المعرفة والمهارات والقدرات 

 ي اإلدارة البيئية والحد من خطر الكوارث؛المحلية ف

ر         )ن(  ن خط د م دف الح ستويات به ع الم ى جمي درات عل اء الق ة بن م عملي دع

 معرفة احتياجات وفرص المرأة والرجل؛ إلى الكوارث باالستناد

ستويات،         )س(  ع الم وضع برامج تعليمية وتدريبية نظامية وغير نظامية على جمي

اد نهج متكامل يراعي العوامل         بما في ذلك في مجاالت الع    صاد، مع اعتم ا واالقت لم والتكنولوجي

سانية ا   إزاء الجن وارث ومواجهته ن خطر الك د م ستدامة والح ا والم سليمة بيئي وارد ال إدارة الم

 واالنتعاش بعد حدوثها من أجل تغيير السلوك والمواقف في المناطق الريفية والحضرية؛

ال               آفالة تنفيذ جميع الحكومات     )ع(  ا في جدول أعم ي تعهدت به  لاللتزامات الت

رن  ين٢١الق اج عمل بيج ي منه تثنائية )٣٧( وف ة االس ة العام دورة الجمعي ة ل ة الختامي ي الوثيق  وف

شرين ة والع ل  )٦(الثالث ة ونق ة والتقني ساعدة المالي االت الم ي مج ات ف ك االلتزام ي ذل ا ف ، بم

ا  ى  التكنولوجيات السليمة بيئي دان النام  إل ع         البل ساني في جمي اة منظور جن يم مراع اءة تعم ة وآف ي

 عمليات المساعدة والنقل تلك؛

                                                 
ه / حزيران ١٤-٣حدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،        تقرير مؤتمر األمم المت    )٦(   ،١٩٩٢ يوني

رارات : ، المجلد األول  ) وتصويباته E.93.18منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع      ( ي اتخذها     الق الت
 .، المرفق الثاني١المؤتمر، القرار 



تراتيجيات     )ف(  ن االس ستفادة خاصة م دروس الم دة وال ات الجي ق الممارس توثي

المجتمعية الفعالة للحد من خطر الكوارث ومواجهتها واالنتعاش بعد حدوثها، والتي تشرك المرأة       

 المعلومات على نطاق واسع على جميع أصحاب المصالح؛والرجل على نحو نشط ونشر هذه 

دعم                )ص(  ة، والخدمات وشبكات ال ة والعقلي صحة البدني تحسين وتطوير برامج ال

 االجتماعي للمرأة التي تعاني من آثار الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الصدمات؛

صائيين       )ق(  الطوارئ واإلخ ة ب سلطات المعني وزارات وال درات ال ز ق تعزي

إدارة البيئة والحد من خطر  إزاء والمجتمعات المحلية على اعتماد نهج يراعي العوامل الجنسانية

 الكوارث وإشراك الغنيات والعامالت في الميدان؛

إقامة شرآات بناءة بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما           )ر( 

ادرات            في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغير        ا من أصحاب المصالح في مب ه

 التنمية المستدامة المتكاملة التي تراعي العوامل الجنسانية من أجل الحد من المخاطر البيئية؛

يم                    )ش(  ى تعم ة عل ر الحكومي ك المنظمات غي ا في ذل تشجيع المجتمع المدني، بم

ك                 ا في ذل ستدامة، بم ة الم ادرات التنمي  في مجال الحد من       مراعاة منظور جنساني في تعزيز مب

 خطر الكوارث؛

ة             )ت(  شارآة الكامل ك الم ا في ذل م المتحدة، بم ة األم آفالة التنسيق داخل منظوم

ة               ساني في التنمي اة منظور جن يم مراع االت المتخصصة لتعم والفعالة للصناديق والبرامج والوآ

 .رثالمستدامة يشمل في جملة أمور اإلدارة البيئية وأنشطة الحد من خطر الكوا

رأة  - ٨ ة وضع الم دعو لجن ى وت سياسات    إل ع ال ذ جمي ي تنفي ساني ف ور جن اج منظ إدم

الم                ا من أجل ع تراتيجية يكوهام والمعاهدات المتصلة بالتنمية المستدامة وفي استعراض تنفيذ اس

امج                    : أآثر أمنا  دتها وبرن ا والتخفيف من ح ة والتأهب له وارث الطبيعي اء الك مبادئ توجيهية التق

 .٢٠٠٤ المقرر لعام عملها،

ة في    - ٩ الجهود المبذول ة للحد من      إطار  وترحب لجنة وضع المرأة ب تراتيجية الدولي االس

 .الكوارث من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التخفيف من حدة الكوارث

ين   - ١٠ شترآة ب ة الم ة الدائم ة للجن سياسة العام ان ال ضا ببي رأة أي ة وضع الم وترحب لجن

ا ي    الوآ صادر ف سانية ال ساعدة اإلن ي الم ساني ف ور جن اج منظ ل إدم ن أج ار٣١الت م ايو / أي م

١٩٩٩. 

ة          - ١١ ل التنمي ا   )٧(وترحب لجنة وضع المرأة بعقد المؤتمر الدولي المعني بتموي  وتحيط علم

ين  ساواة ب ة الم رأة وأهمي ونتيري باالحتياجات الخاصة للم ق آراء م ي تواف وارد ف االعتراف ال ب

 . وتمكين المرأة فضال عن االعتراف بأثر الكوارثالجنسين

                                                 
ونتيري، المك               )٧(  ة، م ة والتنمي ي بالبيئ دولي المعن ؤتمر ال  ،٢٠٠٢ مارس / آذار ٢٢-١٨سيك،  تقرير الم

ع   ( م المبي دة، رق م المتح شورات األم صويباتهE.02.II.A.7من صل األول،) وت رار  ، الف ، ١الق
 .المرفق



وترحب لجنة وضع المرأة بعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ             - ١٢

ى           بجنوب أفريقيا، وتؤآد على أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في آامل العملية وتحث عل

ة في           مراعاة التوازن بين الجنسين في تكوين الوفو       شارآتها الكامل رأة وم د فضال عن إشراك الم

داف        زام بأه دد االلت ا يج ه، مم ه ونتائج ي أعمال المي وف ة الع ؤتمر القم ضيرية لم ال التح األعم

اون         . المساواة بين الجنسين على الصعيد الدولي      وتكرر لجنة وضع المرأة آذلك تأآيد ضرورة تع

ية             ة األساس شعوب في المهم ك         جميع الدول وجميع ال ر بوصف ذل ى الفق ضاء عل ة في الق المتمثل

شرطا أساسيا للتنمية المستدامة، من أجل تقليص أوجه التفاوت في مستويات المعيشة واالستجابة              

 .على نحو أفضل لحاجات أغلبية سكان العالم

 


