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 جلنة وضع املرأة
 ة واألربعونسعاتالدورة ال

  ٢٠٠٥ مارس / آذار١١ -فرباير / شباط٢٨
  من جدول األعمال)ج (٣البند 

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االسـتثنائية         
، املسـاواة   ٢٠٠٠املـرأة عــــام      � املعنونـــــة   للجمعية العامـة  

ــة والس  ــني والتنميــ ــني اجلنســ ـــالمبــ ــادي   ــــ ــرن احلــ يف القــ
ــتراتيجية وا   :�والعشــرين ــداف االس ــذ األه ــراءاتالتنفي  ج

واختـاذ مزيـد     الواجب اختاذهـا يف جمـاالت االهتمـام احلامسـة         
   جراءات واملبادراتالمن ا

حبـث الصـالت بـني تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني والوثيقـة                �: عنـوان بحلقة مناقشة     
اإلمنائيـة  والغايـات   والعشـرين للجمعيـة العامـة    اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثـة    

التقـدم والثغـرات    :املتفق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا تلـك الـواردة يف إعـالن األلفيـة        
 �والتحديات

 
 ) وا كانغ-كيونغ (مديرة املناقشة موجز مقدم من   

 ، حلقـة  ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣ يف   ة املعقـود  جلستها الثامنـة  يف  وضع املرأة   عقدت جلنة    - ١
حبــث الصــالت بــني تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني والوثيقــة � حتــت عنــوان مناقشــة أعقبــها حــوار

إلمنائيــة املتفــق عليهــا والغايــات ااخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة 
وشــارك يف . �التقــدم والثغــرات والتحــديات :دوليــا، مبــا فيهــا تلــك الــواردة يف إعــالن األلفيــة

فريقيــا؛ والســيد أمعــايل الســيدة نكوســازانا دالمــيين زومــا، وزيــرة خارجيــة جنــوب   : اقشــةاملن
) بـنغالدش ( األمم املتحدة اإلمنائي؛ والسيدة نايلـة كـبري          املعاون لربنامج  ديرزيفريين ديابري، امل  

دا زميلة مبعهد الدراسات اإلمنائية جبامعة ساسكس ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـ             ال
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الشمالية؛ والسيدة كـارين غـرون، رئيسـة الفريـق املعـين بتخفيـف حـدة الفقـر وإدارة الشـؤون                     
املتعلقة باملرأة، واشـنطن العاصـمة؛ والسـيدة سـوزانا          للبحوث  االقتصادية التابع للمركز الدويل     

ت وقـد أدار  . شيارويت، مديرة معهد القضايا اجلنسانية واحلقوق والتنمية، روزاريو، األرجنـتني         
 . وا كانغ، رئيسة جلنة وضع املرأة-املناقشة السيدة كيونغ 

واسـتند أيضـا يف     ورقة قضايا أعدهتا شعبة النهوض باملرأة اإلطار العام للحوار          شكلت   - ٢
اإلجنـازات والثغـرات   �تقرير اجتماع فريق اخلرباء الذي نظمته الشعبة حتت عنوان          إىل  املناقشة  

اإلمنائيــة  والغايــات  منــهاج عمــل بــيجني وإعــالن األلفيــة     والتحــديات يف الــربط بــني تنفيــذ    
 ).٢٠٠٥فرباير /شباط ١٠- ٧باكو، أذربيجان،  ()١(�لأللفية

اإلمنائيــة والغايــات بــني منــهاج عمــل بــيجني  أن موضــوع الصــالت املشــاركون أكــد  - ٣
 موضـوع  فيـة اإلمنائيـة لألل  بالغايـات   يف إعـالن األلفيـة واملعروفـة        حمددة الـواردة    بآجال  احملكومة  

جلمعيــة العامــة الــيت عقــدهتا اوقــد أتاحــت اجللســة العامــة الرفيعــة املســتوى . ينبغــي تناولــه بذاتــه
تلــك إلبــراز  ومــا ســبقها مــن أعمــال حتضــريية فرصــة قيمــة ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــولاملعقــودة يف 
وسـلط املشـاركون الضـوء علـى أمهيـة اعتمـاد هنـج يراعـي احلقـوق مـن أجـل بلـوغ                        . الصالت
وقـد  .  وتعزيزهـا  لمـرأة لحقـوق اإلنسـان     الغاية املتصلة حبماية    سيما   اإلمنائية لأللفية، ال  ت  الغايا

 .ُوجه االنتباه يف هذا الصدد إىل إسهام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
غايتـان  يف حـد ذاهتمـا      مها  وأكد املسامهون على أن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة           - ٤

الغايـات  اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا       الغايات لبلوغ مجيع مهمتان وسيلتان كما أهنما  
دون متكني املرأة وحتقيـق املسـاواة   الغايات وبالتايل، فإنه ال سبيل لتحقيق تلك    . اإلمنائية لأللفية 

ة املتفـق عليهـا     اإلمنائيـ الغايـات   ومن جانب آخـر، سـاهم التقـدم احملـرز يف حتقيـق              . بني اجلنسني 
ومـن مث كانـت األمهيـة القصـوى إلدراج          . دوليا يف تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة            
 .املذكورةالغايات إىل تنفيذ الرامية املنظورات اجلنسانية يف مجيع السياسات والربامج 

ايل مـن   والحظ املشاركون االهتمام الكبري الذي حظي به إعالن األلفية واملستوى العـ            - ٥
 حبكـم طابعهـا احملـدد واقتراهنـا بآجـال          تشـكل  اإلمنائيـة لأللفيـة   ولئن كانت الغايات    . االلتزام به 

فعالة لرصد التقدم احملرز وحتقيق نتـائج ملموسـة، وجـه املشـاركون االنتبـاه إىل                مقاييس  معينة،  
ى الفقــر، احملتــوى الشــامل إلعــالن األلفيــة الــذي ال يقتصــر علــى مســأليت التنميــة والقضــاء علــ  

ــة واحلكــم الرشــيد والســالم      و بــل بعــاجل أيضــا مســائل مــن قبيــل حقــوق اإلنســان والدميقراطي

__________ 
 )١( http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/bpfamd2005/EGM-BPFA-MD-MDG-2005-REPORT-final.pdf 
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أحــد االعتبــارات واألمــن، وهــي مســائل ينبغــي أن يشــكل فيهــا تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني   
 .الرئيسية

اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني  القلــق ألن  ناملشــاركون عــوأعــرب  - ٦
 علـى الـرغم مـن    اومؤشـراهت  وأهـدافها  ٣الغاية كني املرأة ما زالت حمصورة إىل حد بعيد يف        ومت

الغايـات  واسع بالصالت القائمة بني مسألة املساواة بني اجلنسـني وسـائر            على نطاق   االعتراف  
ومنهاج عمل بيجني واتفاقيـة القضـاء       سائر الغايات   نادرا ما جرى الربط بني      ف. اإلمنائية لأللفية 

وإذ قـدم املشـاركون أمثلـة ملموسـة تـبني دور إجـراءات              . على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة      
اإلمنائيـة لأللفيـة    إىل حتقيـق سـائر الغايـات        إدماج املنظورات اجلنسانية يف تعزيـز اجلهـود الراميـة           

صـرف   وال ياهاإليدز والصحة وامل  /املتعلقة بالفقر ووفيات األطفال وفريوس نقص املناعة البشرية       
. للغايـات الصحي، اتفقوا على ضرورة بذل مزيد من اجلهود من أجل إبـراز األبعـاد اجلنسـانية           

ينبغي لصانعي السياسات وغريهم من أصـحاب املصـاحل مواصـلة      وذكروا عالوة على ذلك أنه      
ــار أن      ــة الغايــات إيــالء كامــل االهتمــام لألهــداف الشــاملة ملنــهاج عمــل بــيجني، باعتب اإلمنائي

األمـر الـذي    . اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا       الغايـات   ال متثل سوى جمموعة دنيا من جممل        لأللفية  
وهـو موضـوع مل     على وجه اخلصوص فيمـا يتصـل بالصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة للمـرأة                يصدق  

 .اإلمنائية لأللفيةيطرق يف الغايات 
ضـروريا لتنفيـذ   الكافيـة يعـد أمـرا       تـوافر املـوارد البشـرية واملاليـة         وذكر املشـاركون أن      - ٧

الغايـات  منهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين، وكذا لبلوغ            
ن األمهيــة مبكــان تعزيــز الشــراكات  مــوبالتــايل، . ســيما يف البلــدان الناميــة  اإلمنائيــة لأللفيــة، ال

ومـن شـأن ختفيـف      ). ٨اهلـدف   (ة اإلمنائيـة الرمسيـة      العاملية والوفاء بااللتزامات املتعلقة باملساعد    
تنفيـذ  األسـواق أن يعـزز      إىل  وإفسـاح اجملـال أمامهـا للوصـول         البلدان الناميـة    عن  الديون  عبء  

وقــد كشــفت احلســابات األوليــة يف بعــض  . ٣الغايــة يف حتقيــق ويســهم منــهاج عمــل بــيجني  
 كانــت ٣لع هبــا حتقيقــا للغايــة املضــطالقائمــة علــى نــوع اجلــنس األنشــطة البلــدان أن تكــاليف 

أن كـذلك  وينبغـي  . خبدمـة الـديون  املتصـلة  تلـك  األخرى من قبيل    طفيفة باملقارنة مع النفقات     
 .، تأثري العوملة يف املرأةاإلمنائية لأللفيةوالغايات تنفيذ منهاج عمل بيجني يراعى يف 

دت لكي ختفف مـن     والحظ املشاركون أن قاعدة املعارف والتكنولوجيا واملوارد وج        - ٨
غايـة مـن الغايـات      حتقيـق أول    كـان   ولـئن   . حدة الفوارق بني اجلنسني وتساهم يف متكني املـرأة        

أي إزالة التفاوت بـني اجلنسـني يف مـرحليت التعلـيم االبتـدائي والثـانوي حبلـول         (اإلمنائية لأللفية   
مـن اجلهـود    فـإن بـذل مزيـد       ليس مبقـدور عـدد مـن البلـدان يف الوقـت الـراهن،               ،  )٢٠٠٥عام  

عــام ملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة حبلــول غايــة اكفيــل بتيســري حتقيــق احملــددة األهــداف 



 

4 05-26335 
 

E/CN.6/2005/CRP.8

من أجل زيادة االستثمارات يف جمال املساواة بـني         القيام خبطوات   غري أن هذا يتطلب     . ٢٠١٥
سـتويات  علـى امل للفـروق بـني اجلنسـني    اجلنسني ومتكـني املـرأة وتعزيـز عمليـات امليزنـة املراعيـة         

بــاملنظورات علــى الصــعيد القطــري،  ،وال بــد مــن ضــمان االهتمــام. احملليــة والوطنيــة والدوليــة
يف أطـر السياسـات والـربامج مـن قبيـل إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة                     وذلـك   اجلنسانية  

عمليـة  كمـا ميكـن االسـتفادة بشـكل أفضـل مـن             . اإلمنائية وورقات استراتيجية احلد مـن الفقـر       
 .غ املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاإلبال
وأشار املشاركون إىل األولويات االستراتيجية املترابطة السبع اليت سبق أن أوصت هبـا             - ٩

فرقـة  (فرقة عمل مشروع األلفية املعنية بالتعليم واملساواة بني اجلنسـني والتابعـة لألمـم املتحـدة                 
 تعزيـز فـرص     )أ(:  أال وهـي   ن أجـل حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة               م )٢()٣العمل  

ــاملرحلــة مــا بعــد يف الفتيــات يف احلصــول علــى التعلــيم   الوفــاء يف الوقــت نفســه   مــع ةاالبتدائي
ضـمان الصـحة واحلقـوق اجلنسـية       ) ب(املتعلقة بإتاحة التعلـيم االبتـدائي للجميـع؛         بااللتزامات  
تنـوط هبـا   ستثمار يف البنية األساسـية مـن أجـل ختفيـف ضـغوط الوقـت الـيت                  اال) ج (واإلجنابية؛

بـني  إزالـة التفـاوت   ) هــ (ضـمان حقـوق املـرأة والفتـاة يف امللكيـة واملـرياث؛           ) د (املرأة والفتـاة؛  
فجـوة األجـور بـني      تقليص اعتماد املرأة على العمل غري الرمسي وسـد          باجلنسني يف جمال العمل     

زيـادة نصـيب املـرأة مـن املقاعـد يف الربملانـات الوطنيـة               ) و (لتمييـز املهـين؛   واحلـد مـن ا    اجلنسني  
وتتماشـــى هــــذه  . كافحــــة العنـــف ضـــد املــــرأة والفتـــاة   م) ز(واهليئـــات احلكوميـــة احملليـــة؛    

االســتراتيجيات مــع أهــداف منــهاج عمــل بــيجني والوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة   
ــل بتط   ــي التعجي ــاوالعشــرين وينبغ ــزم . بيقه ــام خــاص   ويل ــالء اهتم حتياجــات اجملموعــات  الإي

صــابات املســيما النســاء الفقــريات ونســاء الشــعوب األصــلية والنســاء    الضــعيفة مــن النســاء ال 
الشـابات  والصـراع   الاليت يعشن يف بيئـة يسـودها        اإليدز والنساء   /بفريوس نقص املناعة البشرية   

 .واملراهقات
زام السياســي وتعزيــز القــدرات التقنيــة وإحــداث التغــيري  وأوضــح املشــاركون أن االلتــ - ١٠

كلـها  املؤسسي واهليكلي، فضال عـن تعزيـز عملـييت الرصـد واملسـاءلة وإتاحـة املـوارد الكافيـة،            
دعــوا إىل حتســني وســائل تعمــيم املنظــور  و. اإلمنائيــة لأللفيــةالغايــات عوامــل حامســة يف حتقيــق 

فما زال االفتقـار    . تآزر بني خمتلف وثائق السياسات    تعاجل أوجه ال  وضع برامج كلية    واجلنساين  
يسـتلزم حتسـني   طرح حتديات علـى مسـتوى الرصـد،      يإىل البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس       

 .عملية مجع البيانات ووتريهتانوعية 

__________ 
 .٢٠٠٥، حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: اختاذ إجراء )٢( 
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واملؤشـرات  لألهـداف   بذل املزيد من اجلهود مـن أجـل تعزيـز األبعـاد اجلنسـانية               ويلزم   - ١١
ــاملتعلقــة  . ومؤشــرات إضــافيةحتديــد أهــداف إلمنائيــة لأللفيــة مــع ضــرورة النظــر يف   ات ابالغاي
أال وهـو  جديـد  إضافة هـدف  لمشاركني يف اجللسات العامة الرفيعة املستوى النظر يف        لوينبغي  
خــدمات الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة مــن خــالل نظــام الرعايــة    إمكانيــة احلصــول علــى  إتاحــة 

 .الصحية األولية
عت األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض بـاملرأة بـدور حيـوي يف تنفيـذ منـهاج                وقد اضطل  - ١٢

وينبغـي تعزيـز التعـاون بـني احلكومـات واجملتمـع املـدين              . اإلمنائية لأللفيـة  والغايات  عمل بيجني   
وكذا الربملانات والنقابات املهنية والشـبكات املعنيـة بقضـايا املـرأة كمـا ينبغـي بـذل مزيـد مـن                      

 . مسامهة الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسنيكفالةلاجلهود 
 


