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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
  من جدول األعمال) ب (٣البند 

متابعة نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والـدورة         
االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة  : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”
القـــضايا  : “م يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين  والـــسال

واالجتاهات الناشئة والنهج اجلديدة يف تنـاول القـضايا         
: اليت متس وضع املرأة أو املـساواة بـني املـرأة والرجـل            

املـسائل الرئيــسية املتعلقــة باملـساواة بــني اجلنــسني الــيت   
        ٢٠١٥يتعني تناوهلا يف اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 

لرئيـــسية املتعلقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني الـــيت يـــتعني تناوهلـــا  املـــسائل ا    
  ٢٠١٥اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام  يف
  

  موجز املنسِّق    
، نظمــت جلنــة وضــع املــرأة حلقــة حواريــة لدراســة املــسألة   ٢٠١٣مــارس / آذار٧يف   - ١

تعني تناوهلـا يف اإلطـار      املسائل الرئيسية املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني الـيت يـ             ”الناشئة املعنونة   
ــا فيليتــشكو، نائبــة رئــيس   . “٢٠١٥اإلمنــائي ملــا بعــد عــام   وتولــت إدارة احلــوار الــسيدة إيرين

وشارك يف فريـق النقـاش كـل مـن جـون هينـدرا، األمـني العـام املـساعد ونائـب املـدير                        . اللجنة
نسني ومتكني املـرأة   التنفيذي ملكتب السياسات والربامج يف هيئة األمم املتحدة للمساوة بني اجل          

والـرئيس املـشارك لفرقـة العمـل املعنيـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                ) هيئة األمم املتحدة للمرأة   (
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التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛ وأنيتا نايار، عضو اللجنة التنفيذية لـشبكة بـدائل التنميـة                
الواليـات  (سيدة كـارين غـراون      واضـطلعت بـدور احملـاور الـ       . مع املـرأة مـن أجـل عهـد جديـد          

، األســـتاذة املُنابـــة املتخصـــصة يف علـــم االقتـــصاد يف اجلامعـــة األمريكيـــة   )املتحـــدة األمريكيـــة
  .واملستشارة األقدم للشؤون اجلنسانية يف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

لفيــة، ، وهــو التــاريخ احملــدد لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأل  ٢٠١٥ومــع اقتــراب عــام    - ٢
شرعت الدول األعضاء، ومنظومة األمم املتحدة، واألوساط األكادمييـة، وصـانعو الـسياسات،             

. ٢٠١٥ واجملتمع املدين، يف تنفيذ عدد مـن العمليـات للـتفكري يف اإلطـار اإلمنـائي ملـا بعـد عـام                 
 ويندرج يف سياق يتصل هبذه األفكار العمل على صياغة أهداف التنمية املـستدامة، الـذي دعـا                
إليــــه مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املــــستدامة، املعقــــود يف ريــــو دي جــــانريو، الربازيــــل، 

  .٢٠١٢يونيه /حزيران يف
وأكدت اجلمعية العامة جمددا يف دورهتـا الـسابعة والـستني أن التنفيـذ الكامـل والفعـال                  - ٣

شرين للجمعيــة واملعجــل إلعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــ
العامة أمر أساسي لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة       

ويف هذا الصدد، دعت اجلمعية إىل إعطاء هدف حتقيق املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                . لأللفية
ــا بعــد عــا      ــارزا يف املناقــشات املتعلقــة باإلطــار اإلمنــائي مل ــا ب ، مــع األخــذ  ٢٠١٥م املــرأة مكان

ويــسلط املــوجز التــايل الــضوء علــى بعــض . االعتبــار أمهيــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف
التوصيات املقدمة من الدول األعضاء وممثلي اجملتمع املدين بشأن املبـادئ األساسـية الـيت ينبغـي                 

واة بني اجلنـسني ومتكـني      ، وكفالة أمهية املسا   ٢٠١٥أن يستند إليها اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام         
  .املرأة يف اخلطة اإلمنائية اجلديدة

وركزت عروض املشاركني يف فريـق النقـاش علـى فـرص إدمـاج مـسألة املـساواة بـني                      - ٤
 وأهــداف ٢٠١٥اجلنــسني يف العمليــات املتعــددة احمليطــة بإعــداد اإلطــار اإلمنــائي ملــا بعــد عــام  

ستفادة مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت يـتعني             التنمية املـستدامة؛ والتـأمالت يف الـدروس املـ         
؛ والــرؤى املناســبة إلطــار إمنــائي ملــا بعــد      ٢٠١٥متابعتــها يف اإلطــار اإلمنــائي ملــا بعــد عــام      

 يضع مسألة املساواة بني اجلنـسني يف مركـز اهتماماتـه؛ ووجهـات نظـر املنظمـات                  ٢٠١٥ عام
  .منائية املقبلةالنسائية ومنظمات اجملتمع املدين جتاه اخلطة اإل

وبرز بني املشاركني توافق قوي يف اآلراء يـدعو إىل وجـوب مـنح مـسألة املـساواة بـني                      - ٥
وورد يف إعـالن  . ٢٠١٥اجلنسني ومتكـني املـرأة موقعـا مركزيـا يف اخلطـة اإلمنائيـة ملـا بعـد عـام           

فه وسـيلة فعالـة     األلفية إقرار واضح بأمهية حتقيق هدف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بوصـ            
ودعـا املـشاركون أيـضا إىل       . ملكافحة الفقر واجلوع واملرض، وحفـز التنميـة املـستدامة احلقيقيـة           
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 يـستند إىل مبـادئ حقـوق اإلنـسان واملـساواة وعـدم       ٢٠١٥ جعل اإلطار اإلمنـائي ملـا بعـد عـام        
 البلـدان   التمييز، وأن تكون مجيع األهداف اليت ستوضع قابلة للتطبيق بشكل شـامل علـى مجيـع               

ومشلــت املبــادئ األخــرى الــيت حــدد     . وميكــن تكييفهــا حبــسب الــسياقات القطريــة املختلفــة     
التنميــة : املــشاركون أن مــن املهــم إدماجهــا يف اإلطــار اجلديــد األبعــاد الثالثــة للتنميــة املــستدامة

ى إطـار   واقتـرح املـشاركون رؤيـة مبنيـة علـ         . االقتصادية والتنمية االجتماعيـة واالسـتدامة البيئيـة       
يتجـاوز   إمنائي حتويلي يستطيع، إىل جانب كفالة االستمرارية مع األهداف اإلمنائية لأللفيـة، أن            

ذلــك اإلطــار ويأخــذ شــكال يتــسم بقــدر أكــرب مــن التوجــه العملــي، والــشمول والتركيــز علــى  
  .وينبغي توخي االتساق بني اخلطة اإلمنائية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة. الناس
وشدد عدد من املـشاركني علـى أمهيـة التوصـل إىل أهـداف طموحـة، وسـهلة الفهـم،                      - ٦

. وميكن قياسها، يف اإلطار اإلمنائي اجلديد، لكي حتدث فرقا حقيقيا يف حيـاة النـساء والفتيـات                
 بنـهج شـامل وأن تطبـق حلـوال متعـددة            ٢٠١٥وينبغي أن تسترشد اخلطة اإلمنائية ملا بعد عـام          

وسلط املـشاركون الـضوء أيـضا علـى الـشفافية           . فعالية للتحديات الراهنة  القطاعات للتصدي ب  
وأقـر املـشاركون    . واملساءلة، بوصفهما عنصرين حيويني لتنفيـذ األهـداف والغايـات ورصـدها           

أيـــضا بـــأن للمجتمـــع املـــدين، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات النـــسائية، دورا أساســـيا يف العمليـــات   
  .٢٠١٥ ع اخلطة اإلمنائية ملا بعد عامالتشاركية والشاملة املؤدية إىل وض

وسلط املشاركون الضوء علـى اجملـاالت الـيت عجـزت فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                     - ٧
عن معاجلة األسباب اهليكلية واجلذريـة للفقـر، وعـدم املـساواة بـني اجلنـسني، وأشـكال التمييـز            

ودعـا املـشاركون إىل     .  أحنـاء العـامل    املتعددة واملتداخلة اليت تواجهها النـساء والفتيـات يف مجيـع          
 على فئات السكان األكثر ضعفا وهتميـشا،        ٢٠١٥التركيز يف إطار العمل اإلمنائي ملا بعد عام         

اليت تشمل النساء ذوات اإلعاقة، واملثليات، واملثليني، وذوي امليل اجلنسي املـزدوج، ومغـايري    
 املــرأة هــو الــدافع األكثــر انتــشارا   واعتــرف املــشاركون بــأن إنكــار حقــوق  . اهلويــة اجلنــسانية

لظواهر عدم املساواة يف العـامل، وأن عـدم املـساواة بـني اجلنـسني وانعـدام تكـافؤ الفـرص يقلـل             
  .إمكانية التنمية ويؤدي إىل تفاقم الفقر والتهميش من
 املتعلــق بتعزيــز املــساواة بــني ٣ورغــم أن املــشاركني قــد انتقــدوا ضــيق نطــاق اهلــدف    - ٨

متكــني املــرأة، فــإهنم اعترفــوا بأمهيــة وجــود هــدف قــائم بذاتــه يتعلــق باملــساواة بــني    اجلنــسني و
اجلنسني يف اإلطار احلايل حيث مسح حبشد املـوارد واإلرادة الـسياسية، واسـتخدم بوصـفه آليـة                  

وباإلضـافة إىل الـدعوة إىل التركيـز        . مساءلة لرصد التقـدم احملـرز والفجـوات املتبقيـة يف التنفيـذ            
ــى  ــوة عل ــام       بق ــا بعــد ع ــة مل ــسني يف اخلطــة اإلمنائي ــني اجلن ــرب العديــد  ٢٠١٥ املــساواة ب ، أع

املشاركني عن دعمهـم التبـاع هنـج ثنـائي املـسار إلدراج املـساواة بـني اجلنـسني يف اإلطـار                   من
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اجلديد، الذي سيشمل كال من املساواة بني اجلنسني بوصفه هدفا قائما بذاته، وتعميم مراعـاة               
  . يف مجيع األهداف األخرىاملنظور اجلنساين

ــان         - ٩ ــران مرتبطـ ــسني أمـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــدم املـ ــر وعـ ــشاركون إىل أن الفقـ ــار املـ وأشـ
زال يعزز اآلخر، وأهنما خيلقان هوة متزايدة االتساع بني البلدان، وكـذلك             منهما ما  كال وأن

القـضاء علـى    وشـددوا علـى تعـذر       . بني املرأة والرجل، يف السلطة والثـروة والتعـبري عـن الـرأي            
وأوضـحوا أن اإلطـار     . الفقر على املدى الطويل بدون تغيريات حتويلية يف حيـاة املـرأة والرجـل             

  . جيب أن يعاجل احلواجز اهليكلية اليت تؤدي إىل الفقر٢٠١٥اإلمنائي ملا بعد عام 
وســلط املــشاركون الــضوء علــى العنــف ضــد النــساء والفتيــات بوصــفه أحــد املــسائل     - ١٠
ــام       األولو ذات ــد ع ــا بع ــة مل ــة اإلمنائي ــز اخلط ــوا إىل أن ترك ــة، ودع ــراءات  ٢٠١٥ي ــى اإلج  عل

وباإلضـافة  . امللموسة ملعاجلة األسباب اجلذرية للعنف، والعمل على منع العنـف والقـضاء عليـه             
ــف         ــل العن ــن الشخــصي، ميث ــسالمة اجلــسدية واألم ــات يف ال ــساء والفتي ــوق الن ــهاك حق إىل انت

النــساء والفتيــات عقبــة أمــام حــصوهلن علــى التعلــيم، والتــدريب، والوصــول إىل املــوارد     ضــد
ذلــك  يف وحيــرم العنــف أيــضا النــساء والفتيــات مــن حقــوقهن يف الــصحة، مبــا . وســوق العمــل

وأشار املشاركون إىل أمهيـة إدمـاج األهـداف     . صحتهن اجلنسية واإلجنابية، وحقوقهن اإلجنابية    
  .٢٠١٥النساء والفتيات يف اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام املتعلقة بالعنف ضد 

زالـت موجـودة علـى مـسار تقـدم           وأعرب املشاركون عن القلق إزاء الثغرات الـيت مـا           - ١١
 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلـق بتحـسني الـصحة        ٥العديد من البلدان حنو حتقيق اهلدف       

واإلجنابيــة واحلقــوق اإلجنابيــة يف اإلطــار اإلمنــائي النفاســية، ودعــوا إىل إدمــاج الــصحة اجلنــسية 
وأشار عدد من املتحدثني إىل أن تطبيق نظام يكفل حـصول اجلميـع علـى             . ٢٠١٥بعد عام    ملا

الرعاية الصحية املأمونة وامليـسورة التكلفـة يـؤثر بـشكل إجيـايب يف احلـد مـن الوفيـات النفاسـية                      
 إىل الطفـل، فـضال عـن خفـض حـاالت اإلصـابة              وانتقال فريوس نقص املناعة البـشرية مـن األم        
وأشــاروا أيــضا إىل أن الرعايــة الــصحية األوليــة . بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية بــني الــشابات 
  .املعززة تساهم يف حتقيق املساواة بني اجلنسني

يكفـي يف حـد ذاتـه طاملـا أن حـاالت            والحظ املشاركون أن احلصول علـى التعلـيم ال          - ١٢
اقف املستندة إىل مناذج منطيـة نابعـة مـن اعتبـارات جنـسانية يف املـدارس تـؤدي إىل                    التمييز واملو 

ــاة       ــرأة والفت ــات امل ــة إلمكاني ــة الكامل ــق التنمي ــصعيدين التعليمــي واملهــين وتعي ــى ال ــز عل . التميي
وذكروا أن مثة حاجة لبذل مزيد من اجلهود لتحسني فـرص الفتيـات يف احلـصول علـى التعلـيم           

ي، وحتــسني النتــائج مــن خــالل التركيــز لــيس علــى املــسائل الكميــة فحــسب،  مــا بعــد االبتــدائ
  .أيضا على جودة التعليم بل
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وشدد املناقشون على مشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يف مجيـع جمـاالت                   - ١٣
احليــاة الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة بوصــفها أمــرا ضــروريا لتحقيــق التنميــة املــستدامة     

وأقر عدد كبري من املشاركني بأنه رغم إحراز بعض التقدم يف زيـادة التمثيـل               . د من الفقر  واحل
الــسياسي للمــرأة، فــإن مثــة حاجــة إىل اختــاذ إجــراءات ملموســة مــن أجــل األخــذ بــرأي املــرأة    
وتعزيــز مــشاركتها يف عمليــات صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك علــى صــعيد  

يف األســر، ويف اجملتمعــات احملليــة، لكــي تــستطيع املــشاركة بــصورة كاملــة    احلكومــة احملليــة، و
اجملتمــع علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، مبــا يف ذلــك مــشاركتها يف صــنع القــرارات املتعلقــة  يف

  .باحلصول على املوارد واألصول والسيطرة عليها
تحقيــق املــساواة بــني  وأقــر املــشاركون بــأن متكــني املــرأة اقتــصاديا أمــر بــالغ األمهيــة ل     - ١٤

اجلنسني ألنه يزيد من اخليارات املتاحة للمرأة، وزيادة تأثري صـوهتا يف شـؤون األسـرة واجملتمـع      
وذكــروا أن النمــو االقتــصادي الــشامل واملــستدام املــبين علــى احتــرام حقــوق اإلنــسان   . احمللــي

جـراء تغـيريات   وأوضـحوا أن مـن املطلـوب إ   . وسيادة القانون أمر ضروري للقضاء علـى الفقـر      
وينبغــي أن يعــاجل اإلطــار  . يف سياســات االقتــصاد الكلــي إلعمــال احلقــوق االقتــصادية للمــرأة  

اإلمنائي اجلديد احلواجز اليت تعيق مشاركة املرأة بصورة كاملة يف اجملال االقتـصادي واحلـصول        
رد، واملعرفـة،  على املوارد املاليـة واإلنتاجيـة، مبـا يف ذلـك حـصول املـرأة علـى األراضـي، واملـوا             

ــة واملــرياث   ــا، وكــذلك حقــوق امللكي ــة بــني   . والتكنولوجي ونظــرا إىل ارتفــاع معــدالت البطال
الشباب، سلم املـشاركون بأمهيـة إشـراك الـشابات يف مجيـع املبـادرات الراميـة إىل خلـق فـرص                      

وأشــار املــشاركون إىل أمهيــة وضــع أهــداف ملموســة لتحقيــق نتــائج ملموســة حمــددة   . العمــل
  .٢٠١٥  االقتصادي للمرأة يف اإلطار اإلمنائي ملا بعد عامللتمكني

ودعا املشاركون إىل التعامل مع مسألة توفري فرص العمل الكرمي بوصفه مبـدأً أساسـياً          - ١٥
، وأشـاروا، فـضال عـن ذلـك، إىل          ٢٠١٥للتمكني االقتـصادي يف اخلطـة اإلمنائيـة ملـا بعـد عـام               

مرأة العاملة يف القطاع غري الرمسـي، مبـا يف ذلـك العمـل              احلاجة إىل أجر يكفل العيش الكرمي لل      
ودعا أيضا عدد من املـشاركني إىل التـسليم بـشكل أفـضل، يف اإلطـار اإلمنـائي اجلديـد                    . املرتيل

والدراسات الوطنية، مبا تؤديـه املـرأة مـن أعمـال غـري مدفوعـة األجـر، وإىل إبـراز ذلـك العمـل             
الوقـت الـذي تقـضيه يف رعايـة األطفـال واملرضـى       بشكل أفضل، علـى حنـو يأخـذ يف احلـسبان           

وذكــر املــشاركون . واملــسنني، واإلقــرار بــأن ذلــك يــساهم يف االقتــصاد واجملتمــع بــصورة أعــم 
املمارسات اجليدة تشمل استعمال استقـصاءات اسـتخدام الوقـت، وإدمـاج أعمـال الرعايـة                 أن
وأشار املـشاركون أيـضا إىل أن مثـة         . مدفوعة األجر اليت تؤديها املرأة يف احلسابات الفرعية        غري

حاجــة إىل إحــداث حتــّول يف أدوار اجلنــسني ومفــاهيم الرجولــة لتعزيــز دور الرجــال يف تقــدمي   
وينبغي لسياسات التعليم والتوظيف مواجهـة املمارسـات والقوالـب النمطيـة التمييزيـة              . الرعاية
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ل تعزيــز تكــافؤ الفــرص للتــشجيع علــى حتقيــق تــوازن بــني العمــل واحليــاة الشخــصية، مــن أجــ  
ــة     ــع مــسؤوليات أعمــال الرعاي ــى إعــادة توزي ــساعدة عل ــضا أن تطــوير اهلياكــل   . وامل وثبــت أي

األساسية يف جماالت النقل والطاقة وامليـاه والـصرف الـصحي يـؤدي إىل تقلـيص الوقـت الـذي                    
  .تكرسه املرأة للعمل غري املدفوع األجر

تزدهر يف البلـدان الـيت تـشهد نزاعـات مـسلحة      ويؤدي الفقر وأوجه عدم املساواة اليت     - ١٦
ويف الدول اهلشة إىل تفـاقم انتـهاكات حقـوق املـرأة وتعيـق اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق املـساواة            

 ٢٠١٥ والحـظ بعـض املـشاركني أن اإلطـار اإلمنـائي ملـا بعـد عـام              . بني اجلنسني ومتكني املرأة   
. حلــد مـن أخطـار الكـوارث والتأهـب هلــا    ينبغـي أن يتطـرق إىل مـسائل الـسالم واألمـن، وإىل ا     

  .وينبغي له أيضا تعزيز التدابري الرامية إىل التخفيف من وطأة آثار تغري املناخ والتكيف معها
 التزامــات بزيــادة االســتثمارات املاليــة  ٢٠١٥ويتطلــب اإلطــار اإلمنــائي ملــا بعــد عــام     - ١٧
 أن يـشمل اإلطـار اإلمنـائي ملـا بعـد            واقتـرح املـشاركون   . جمال حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني         يف

ــام ــدور       ٢٠١٥ ع ــن أجــل االضــطالع ب ــات م ــل واالســتثمار للحكوم  جــدول أعمــال للتموي
واقترحـــوا أيـــضا أن حتـــشد احلكومـــات املـــوارد مـــن خـــالل . مركـــزي يف التمويـــل واملـــساءلة

ــة      ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــة، وامل ــوارد احمللي ــة، وحــشد امل ــستند وينبغــي أن. اإلصــالحات املالي  ت
  .الشراكات العاملية إىل املساءلة والثقة املتبادلة

وعلق العديد من املـشاركني علـى مـدى تـوافر البيانـات الـيت أثـرت يف اختيـار غايـات                      - ١٨
 جيــب ٢٠١٥وقــالوا إن اإلطــار اإلمنــائي ملــا بعــد عــام  . ومؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ل قيــاس النتـائج للنـساء والفتيـات، علــى    يـشمل غايـات ومؤشـرات قويــة وواضـحة مـن أجـ       أن
وجيـب أال يـؤدي نقـص البيانـات إىل         . تتسم مبرونة كافيـة تـسمح باختيـار مؤشـرات وطنيـة            أن

ــات          ــع البيان ــاذ اإلجــراءات جلم ــؤدي إىل اخت ــي أن ي ــل ينبغ ــداف، ب ــد األه ــة حتدي ــة عملي عرقل
ــية ــار      . األساس ــساين يف اإلط ــور اجلن ــل للمنظ ــدمج الكام ــق ال ــن أجــل حتقي ــد، شــدد  وم  اجلدي

املشاركون على ضرورة أن جتمع البلدان بيانـات كميـة ونوعيـة مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس،                    
العنــصر، وغريهـا مـن العوامـل، بــشأن طائفـة واسـعة مـن املــسائل،       /والـسن، والـدخل، والعـرق   

ذلك العنف ضد املرأة، واحلصول على األصـول والـسيطرة عليهـا، واملـشاركة الـسياسية                 يف مبا
  .عيدين الوطين واحمللي، وتوزيع املوارد لتحقيق املساواة بني اجلنسنيعلى الص
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	5 - وبرز بين المشاركين توافق قوي في الآراء يدعو إلى وجوب منح مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة موقعا مركزيا في الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015. وورد في إعلان الألفية إقرار واضح بأهمية تحقيق هدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفه وسيلة فعالة لمكافحة الفقر والجوع والمرض، وحفز التنمية المستدامة الحقيقية. ودعا المشاركون أيضا إلى جعل الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، وأن تكون جميع الأهداف التي ستوضع قابلة للتطبيق بشكل شامل على جميع البلدان ويمكن تكييفها بحسب السياقات القطرية المختلفة. وشملت المبادئ الأخرى التي حدد المشاركون أن من المهم إدماجها في الإطار الجديد الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية. واقترح المشاركون رؤية مبنية على إطار إنمائي تحويلي يستطيع، إلى جانب كفالة الاستمرارية مع الأهداف الإنمائية للألفية، أن يتجاوز ذلك الإطار ويأخذ شكلا يتسم بقدر أكبر من التوجه العملي، والشمول والتركيز على الناس. وينبغي توخي الاتساق بين الخطة الإنمائية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة.
	6 - وشدد عدد من المشاركين على أهمية التوصل إلى أهداف طموحة، وسهلة الفهم، ويمكن قياسها، في الإطار الإنمائي الجديد، لكي تحدث فرقا حقيقيا في حياة النساء والفتيات. وينبغي أن تسترشد الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015 بنهج شامل وأن تطبق حلولا متعددة القطاعات للتصدي بفعالية للتحديات الراهنة. وسلط المشاركون الضوء أيضا على الشفافية والمساءلة، بوصفهما عنصرين حيويين لتنفيذ الأهداف والغايات ورصدها. وأقر المشاركون أيضا بأن للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، دورا أساسيا في العمليات التشاركية والشاملة المؤدية إلى وضع الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015.
	7 - وسلط المشاركون الضوء على المجالات التي عجزت فيها الأهداف الإنمائية للألفية عن معالجة الأسباب الهيكلية والجذرية للفقر، وعدم المساواة بين الجنسين، وأشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ودعا المشاركون إلى التركيز في إطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015 على فئات السكان الأكثر ضعفا وتهميشا، التي تشمل النساء ذوات الإعاقة، والمثليات، والمثليين، وذوي الميل الجنسي المزدوج، ومغايري الهوية الجنسانية. واعترف المشاركون بأن إنكار حقوق المرأة هو الدافع الأكثر انتشارا لظواهر عدم المساواة في العالم، وأن عدم المساواة بين الجنسين وانعدام تكافؤ الفرص يقلل من إمكانية التنمية ويؤدي إلى تفاقم الفقر والتهميش.
	8 - ورغم أن المشاركين قد انتقدوا ضيق نطاق الهدف 3 المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإنهم اعترفوا بأهمية وجود هدف قائم بذاته يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الإطار الحالي حيث سمح بحشد الموارد والإرادة السياسية، واستخدم بوصفه آلية مساءلة لرصد التقدم المحرز والفجوات المتبقية في التنفيذ. وبالإضافة إلى الدعوة إلى التركيز بقوة على المساواة بين الجنسين في الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015، أعرب العديد من المشاركين عن دعمهم لاتباع نهج ثنائي المسار لإدراج المساواة بين الجنسين في الإطار الجديد، الذي سيشمل كلا من المساواة بين الجنسين بوصفه هدفا قائما بذاته، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأهداف الأخرى.
	9 - وأشار المشاركون إلى أن الفقر وعدم المساواة بين الجنسين أمران مرتبطان وأن كلا منهما ما زال يعزز الآخر، وأنهما يخلقان هوة متزايدة الاتساع بين البلدان، وكذلك بين المرأة والرجل، في السلطة والثروة والتعبير عن الرأي. وشددوا على تعذر القضاء على الفقر على المدى الطويل بدون تغييرات تحويلية في حياة المرأة والرجل. وأوضحوا أن الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 يجب أن يعالج الحواجز الهيكلية التي تؤدي إلى الفقر.
	10 - وسلط المشاركون الضوء على العنف ضد النساء والفتيات بوصفه أحد المسائل ذات الأولوية، ودعوا إلى أن تركز الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015 على الإجراءات الملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف، والعمل على منع العنف والقضاء عليه. وبالإضافة إلى انتهاك حقوق النساء والفتيات في السلامة الجسدية والأمن الشخصي، يمثل العنف ضد النساء والفتيات عقبة أمام حصولهن على التعليم، والتدريب، والوصول إلى الموارد وسوق العمل. ويحرم العنف أيضا النساء والفتيات من حقوقهن في الصحة، بما في ذلك صحتهن الجنسية والإنجابية، وحقوقهن الإنجابية. وأشار المشاركون إلى أهمية إدماج الأهداف المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات في الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.
	11 - وأعرب المشاركون عن القلق إزاء الثغرات التي ما زالت موجودة على مسار تقدم العديد من البلدان نحو تحقيق الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بتحسين الصحة النفاسية، ودعوا إلى إدماج الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية في الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015. وأشار عدد من المتحدثين إلى أن تطبيق نظام يكفل حصول الجميع على الرعاية الصحية المأمونة والميسورة التكلفة يؤثر بشكل إيجابي في الحد من الوفيات النفاسية وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، فضلا عن خفض حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشابات. وأشاروا أيضا إلى أن الرعاية الصحية الأولية المعززة تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.
	12 - ولاحظ المشاركون أن الحصول على التعليم لا يكفي في حد ذاته طالما أن حالات التمييز والمواقف المستندة إلى نماذج نمطية نابعة من اعتبارات جنسانية في المدارس تؤدي إلى التمييز على الصعيدين التعليمي والمهني وتعيق التنمية الكاملة لإمكانيات المرأة والفتاة. وذكروا أن ثمة حاجة لبذل مزيد من الجهود لتحسين فرص الفتيات في الحصول على التعليم ما بعد الابتدائي، وتحسين النتائج من خلال التركيز ليس على المسائل الكمية فحسب، بل أيضا على جودة التعليم.
	13 - وشدد المناقشون على مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها أمرا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر. وأقر عدد كبير من المشاركين بأنه رغم إحراز بعض التقدم في زيادة التمثيل السياسي للمرأة، فإن ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الأخذ برأي المرأة وتعزيز مشاركتها في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك على صعيد الحكومة المحلية، وفي الأسر، وفي المجتمعات المحلية، لكي تستطيع المشاركة بصورة كاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك مشاركتها في صنع القرارات المتعلقة بالحصول على الموارد والأصول والسيطرة عليها.
	14 - وأقر المشاركون بأن تمكين المرأة اقتصاديا أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين لأنه يزيد من الخيارات المتاحة للمرأة، وزيادة تأثير صوتها في شؤون الأسرة والمجتمع المحلي. وذكروا أن النمو الاقتصادي الشامل والمستدام المبني على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أمر ضروري للقضاء على الفقر. وأوضحوا أن من المطلوب إجراء تغييرات في سياسات الاقتصاد الكلي لإعمال الحقوق الاقتصادية للمرأة. وينبغي أن يعالج الإطار الإنمائي الجديد الحواجز التي تعيق مشاركة المرأة بصورة كاملة في المجال الاقتصادي والحصول على الموارد المالية والإنتاجية، بما في ذلك حصول المرأة على الأراضي، والموارد، والمعرفة، والتكنولوجيا، وكذلك حقوق الملكية والميراث. ونظرا إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، سلم المشاركون بأهمية إشراك الشابات في جميع المبادرات الرامية إلى خلق فرص العمل. وأشار المشاركون إلى أهمية وضع أهداف ملموسة لتحقيق نتائج ملموسة محددة للتمكين الاقتصادي للمرأة في الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.
	15 - ودعا المشاركون إلى التعامل مع مسألة توفير فرص العمل الكريم بوصفه مبدأً أساسياً للتمكين الاقتصادي في الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015، وأشاروا، فضلا عن ذلك، إلى الحاجة إلى أجر يكفل العيش الكريم للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك العمل المنزلي. ودعا أيضا عدد من المشاركين إلى التسليم بشكل أفضل، في الإطار الإنمائي الجديد والدراسات الوطنية، بما تؤديه المرأة من أعمال غير مدفوعة الأجر، وإلى إبراز ذلك العمل بشكل أفضل، على نحو يأخذ في الحسبان الوقت الذي تقضيه في رعاية الأطفال والمرضى والمسنين، والإقرار بأن ذلك يساهم في الاقتصاد والمجتمع بصورة أعم. وذكر المشاركون أن الممارسات الجيدة تشمل استعمال استقصاءات استخدام الوقت، وإدماج أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تؤديها المرأة في الحسابات الفرعية. وأشار المشاركون أيضا إلى أن ثمة حاجة إلى إحداث تحوّل في أدوار الجنسين ومفاهيم الرجولة لتعزيز دور الرجال في تقديم الرعاية. وينبغي لسياسات التعليم والتوظيف مواجهة الممارسات والقوالب النمطية التمييزية للتشجيع على تحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية، من أجل تعزيز تكافؤ الفرص والمساعدة على إعادة توزيع مسؤوليات أعمال الرعاية. وثبت أيضا أن تطوير الهياكل الأساسية في مجالات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي يؤدي إلى تقليص الوقت الذي تكرسه المرأة للعمل غير المدفوع الأجر.
	16 - ويؤدي الفقر وأوجه عدم المساواة التي تزدهر في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة وفي الدول الهشة إلى تفاقم انتهاكات حقوق المرأة وتعيق الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولاحظ بعض المشاركين أن الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 ينبغي أن يتطرق إلى مسائل السلام والأمن، وإلى الحد من أخطار الكوارث والتأهب لها. وينبغي له أيضا تعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من وطأة آثار تغير المناخ والتكيف معها.
	17 - ويتطلب الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 التزامات بزيادة الاستثمارات المالية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين. واقترح المشاركون أن يشمل الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 جدول أعمال للتمويل والاستثمار للحكومات من أجل الاضطلاع بدور مركزي في التمويل والمساءلة. واقترحوا أيضا أن تحشد الحكومات الموارد من خلال الإصلاحات المالية، وحشد الموارد المحلية، والمساعدة الإنمائية الرسمية. وينبغي أن تستند الشراكات العالمية إلى المساءلة والثقة المتبادلة.
	18 - وعلق العديد من المشاركين على مدى توافر البيانات التي أثرت في اختيار غايات ومؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. وقالوا إن الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 يجب أن يشمل غايات ومؤشرات قوية وواضحة من أجل قياس النتائج للنساء والفتيات، على أن تتسم بمرونة كافية تسمح باختيار مؤشرات وطنية. ويجب ألا يؤدي نقص البيانات إلى عرقلة عملية تحديد الأهداف، بل ينبغي أن يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات لجمع البيانات الأساسية. ومن أجل تحقيق الدمج الكامل للمنظور الجنساني في الإطار الجديد، شدد المشاركون على ضرورة أن تجمع البلدان بيانات كمية ونوعية مصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والدخل، والعرق/العنصر، وغيرها من العوامل، بشأن طائفة واسعة من المسائل، بما في ذلك العنف ضد المرأة، والحصول على الأصول والسيطرة عليها، والمشاركة السياسية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتوزيع الموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين.

