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املرأة والتنمية

7.7وينبغي للحكومات كفالة أن سياسات تحرير التجارة واﻻستثامر
تكملها سياسات اجتامعية وبيئية فعالة يُ دمج فيها عىل الوجه
اﻷكمل منظور ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني بحيث تضمن
استفادة املجتمع بكافة قطاعاته من مغانم النمو استفادة تامة،
وتتجنب تردي البيئة.

1.1أكدت املؤمت رات واجتامعات القمة التي عقدتها اﻷمم املتحدة
مؤخ را ،ﻻ سيام املؤمتر العاملي ال رابع املعني بامل رأة ومؤمتـــر اﻷمم
املتحدة املعني بالبيئة والتنمية ،عىل أن مساهمة امل رأة يف التنمية
اﻻقتصادية ،والتنمية اﻻجتامعية ،وحامية البيئة ،وهي عناصــر
للتنمية املستدامة يعزز بعضها بعضا ،ينبغي أن تحظى باﻻع رتاف
والدعم ،وأن هناك حاجة يف مجال اﻹدارة البيئية إىل منظور واضح
ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني.

8.8وكمستهلكني ،ينبغي أن يكون الرجال والنساء ،عىل حد السواء،
أكرث وعي اً بقدرتهم عىل التصــرف بشكل ﻻ يرض بالبيئة وذلك
عن طريق اتخاذ تدابري من وضع العﻻمات اﻹيكولوجية التي
يفهمها املستهلكون بغض النظر عن السن أو مستوى اﻹملام
بالق راءة والكتابة ،والنظم املحلية ﻹعادة التدوي ر.

2.2ويف استع راض وتقييم الخمس سنوات لنتائج مؤمتر اﻷمم املتحدة
املعني بالبيئة والتنمية ،فإنه تجاوزا ً للمفهوم القائل بأن املرأة
متثل جامعة رئيسية ،ينبغي أن يتمثل أحد مجاﻻت الرتكيز
الرئيسية يف دمج منظور ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني
يف التيار الرئييس لعملية وضع وتنفيذ جميع الترشيعات
والسياسات وال ربامج ،بغية تحقيق املساواة بني الجنسني ،مع
م راعاة منهاج عمل بيجني ونتائج املؤمت رات العاملية اﻷخرى.

9.9وينبغي تكثيف البحوث التي ت راعى اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني
والتي تتناول أثر امللوثات البيئية وغريها من املواد الضارة ،مبا
يف ذلك أثرها عىل الصحة اﻹنجابية للرجل واملرأة ،وينبغي ربط
تلك البحوث مبعدﻻت اﻹصابة بالرسطان بني النساء .وﻻ بد من
نرش النتائج عىل نطاق واسع مع م راعاة  -أثر نتائج البحوث عىل
تنفيذ السياسات وال ربامج الوطنية .بيد أن اﻻفتقار إىل بيانات
علمية كاملة ﻻ ينبغي أن يكون سببا يف إرجاء أي تدابري ميكن أن
متنع وقوع أي رضر لصحة اﻹنسان.

3.3ويف مجال تصميم وتنفيذ ال ربامج والسياسات البيئية ،مبا يف ذلك
ما يتصل منها بتنفيذ جدول أعامل القرن  ١٢ومنهاج عمل بيجني
عىل الصعيدين الوطني واملحيل ،ينبغي لجميع الجهات الفاعلة
املسؤولة أن تكفل دمج منظور ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني
إدماجا تاما يف تلك ال ربامج والسياسات عن طريق استحداث
واستخدام أدوات تحليلية ومنهجيات يف أغ راض التحليل القائم عىل
أساس نوع الجنس .وﻻ بد أن توجد آليات رصد ومساءلة مالمئة
لتقييم مدى ادماج هذا املنظور يف أوجه النشاط الرئيسية وتأثريه.

1010واملشاركة النشطة من جانب امل رأة عىل الصعيدين الوطني والدويل
هي أمر أسايس لوضع وتنفيذ السياسات ال رامية إىل تعزيز وحامية
اﻷوجه البيئية لصحة اﻹنسان ،وخصوصا يف مجاﻻت تحديد معايري
مياه الرشب حيث أن لكل فرد الحق يف الحصول عىل مياه الرشب
بكمية ونوعية مساويتني ﻻحتياجاته اﻷساسية ،رج الً كان أو إم رأة.
وينبغي دمج منظور ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني يف مجال
ادارة موارد املياه ،ويث ّم ن ويعزز الدور الهام الذي تؤديه امل رأة يف جلب
املياه وحفظها واستخدامها .وينبغي ارشاك امل رأة يف اتخاذ الق رارات
املتصلة بنظم ترصيف النفايات وتحسني املياه والنظافة الصحية
واملشاريع الصناعية والزراعية ومشاريع استخدام اﻷرايض التي تؤثر
عىل نوعية املياه وكميتها .وينبغي أن يتسنى للم رأة الحصول عىل
مياه نظيفة معقولة التكلفة لتلبية احتياجاتها اﻹنسانية واﻻقتصادية.
وأحد املطالب اﻷساسية يف هذا الصدد هو ضامن حصول الجميع عىل
مياه رشب مأمونة وعىل م رافق صحية وينبغي لهذه الغاية تشجيع
التعاون عىل الصعيدين الوطني والدويل.

4.4وينبغي أن تدمج لجنة التنمية املستدامة منظورا ي راعي
اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني يف اﻻتجاه العام لعملها يف املستقبل.
بحيث تكفل أن يوجد فهم جيد ملا لسياسات وب رامج التنمية
املستدامة من آثار مختلفة بالنسبة للمرأة والرجل وأن يتم تناول
هذه اﻵثار بشكل فعال.
5.5ويُ طلب إىل جميع الجهات الفاعلة املسؤولة أن تتبع حيال مسألة
دمج منظور ي راعى اﻻعغتبارات الخاصة بالجنسني يف عملية
التنمية املستدامة ،نهجا شام الً قوامه التنسيق والتعاون بني
الوزارات واﻹدارات الحكومية ،وعىل الصعيد الدويل ،بني وكاﻻت
اﻷمم املتحدة وصناديقها وهيئاتها والكيانات الدولية اﻷخرى.

1111ينبغي للحكومات أن تكافح التصدير غري املرشوع للمواد
الكيميائية املحظورة والخطرة ،مبا يف ذلك الكيامويات الزراعية،
وفق اً لالتفاقيات الدولية واﻻقليمية ذات الصلة .وينبغي أن
تدعم الحكومات التفاوض عىل صك دويل ملزم قانون اً من أجل
تطبيق إج راءات موافقة مستنرية مسبقة بخصوص مواد كيميائية
ومبيدات حرشية خطرة معينة عند تداولها يف التجارة الدولية.

6.6وينبغي لجميع الجهات الفاعلة املسؤولة دعم مشاركة امل رأة
مشاركة نشطة عىل قدم املساواة مع الرجل يف التنمية املستدامة
عىل جميع املستويات ،مام يشمل املشاركة يف اتخاذ الق رارات املالية
والتقنية من خالل الترشيعات و/أو اﻷنظمة اﻹدارية املناسبة.
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1212وينبغي للحكومات واملجتمع الدويل واملنظامت الدولية أن تكفل
اعتامد نهج قائم عىل املشاركة بشأن حامية البيئة وحفظها عىل
جميع املستويات .وينبغي لها ،عند وضع السياسات وال ربامج ،أن
تسلم بأن التنمية املستدامة هي مسؤولية مشرتكة بني الرجل وامل رأة،
وأن ت راعي دور كل من امل رأة والرجل يف مجايل اﻹنتاج واﻹنجاب.

1919وينبغي للحكومات واملؤسسات التعليمية واملنظامت غري
الحكومية ،مبا يف ذلك املنظامت النسائية ،أن تتعاون يف عملها
لتوفري املعلومات بشأن املامرسات البيئية السليمة ،ودعم التعليم
الذي ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني ،ووضع ب رامج تدريبية
محددة ت راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني يف هذا املجال.

1313وينبغي لجميع الحكومات أن تفي بالتزاماتها املنصوص عليها يف
جدول أعامل القرن  ١٢ومنهاج عمل بيجني ،مبا يف ذلك التزاماتها
يف مجال املساعدة املالية والتقنية ونقل التكنولوجيات السليمة
بيئيا إىل البلدان النامية ،وينبغي لها أن تكفل دمج منظور
ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني يف اﻷوجه الرئيسية ﻷنشطة
املساعدة هذه وعمليات نقل التكنولوجيا كافة.

2020وينبغي تشجيع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة عىل العمل
يف رشاكة مع الفتيات والفتيان يف سن امل راهقة ،واستغالل اﻷنشطة
التدريبية التعليمية الرسمية وغري الرسمية عىل حد سواء ،من
خالل جملة أمور منها أمناط االستهالك املستدامة واﻻستخدام
املسؤول للموارد الطبيعية.
2121وينبغي تشجيع اﻷحزاب السياسية عىل أن ت ُدرج يف ب رامجها
الحزبية أهدافا بيئية ت راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني.

1414وينبغي أن يواصل املجتمع الدويل ووكاﻻت اﻷمم املتحدة تقديم
املساعدة إىل البلدان النامية يف تنمية قدراتها عىل اﻻضطﻻع
بعمليات تقييم اﻷثر فيام يتعلق بالجنسني ،ويف ابتكار أدوات
تحليلية ومبادئ توجيهية ت راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني.
وينبغي إدخال منظور نوع الجنس يف صلب جميع عمليات
تقييم اﻷثر البيئي .وينبغي للحكومات والقطاع الخاص
واملؤسسات املالية الدولية التعجيل بالجهود ال رامية إىل اﻻضطﻻع
بعمليات تقييم أثر الق رارات اﻻستثامرية فيام يتعلق بالجنسني.

2222وينبغي أن تسعى الحكومات ،يف رشاكة مع القطاع الخاص
وغريه من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين ،إىل استئصال شأفة
الفق ر ،وبخاصة شيوع الفقر لدى النساء ،وتغيري أمناط اﻹنتاج
والستهالك ،وخلق اقتصادات محلية سليمة وجيدة اﻷداء كأساس
تستند إليه التنمية املستدامة ،عن طريق جملة أمور منها متكني
السكان املحليني ،وﻻ سيام النساء .كام أن من اﻷهمية أن تشارك
املرأة يف التخطيط الحرضي ،ويف توفري امل رافق اﻷساسية ،وشبكات
اﻻتصاﻻت والنقل ،ويف السياسات املعنية بالسالمة .وينبغي
تعزيز التعاون الدويل لتحقيق هذه الغاية.

1515وينبغي للحكومات ،واملجتمع املدين ،ووكاﻻت اﻷمم املتحدة
وهيئاتها ،واملنظامت الدولية اﻷخرى ،أن تقوم بجمع وتحليل
ونرش البيانات املفصلة حسب نوع الجنس واملعلومات املتصلة
باملرأة والبيئة لضامن إدماج اﻻعتبارات املتعلقة بنوع الجنس يف
وضع وتنفيذ سياسات وب رامج التنمية املستدامة.

2323وتضطلع املرأة بدور أسايس يف وضع أمناط االستهالك واﻹنتاج
املستدامة والسليمة بيئيا ونُ ُه ج إدارة املوارد الطبيعية .وينبغي
التسليم مبا تتمتع به املرأة ،وخصوصا يف الريف ويف املجتمعات
اﻷصلية ،من معرفة ودراية يف مجال استخدام وحامية املوارد
الطبيعية ،وينبغي تعزيز هذه املعرفة والدراية وحاميتهام
واستخدامهام استخداما تاما يف تصميم وتنفيذ السياسات
وال ربامج الخاصة بإدارة البيئة.

1616وينبغي للجهات الفاعلة ،مثل اﻷمم املتحدة ،واملؤسسات املالية
الدولية ،والحكومات واملجتمع املدين ،أن تطبق منظورا ي راعي
اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني يف جميع ب رامج متويل التنمية
املستدامة ،مع اﻻع رتاف يف الوقت ذاته بأهمية مواصلة ال ربامج التي
تستهدف امل رأة .وينبغي تقاسم اﻷموال بني مختلف القطاعات.

2424وينبغي وضع قوانني ،وتنقيح القوانني القامئة ،لضامن متتع امل رأة
عىل قدم املساواة بإمكانية الحصول عىل اﻷرض والسيطرة عليها،
دون وساطة من اﻷقارب الذكور ،ﻹنهاء التمييز فيام يتعلق بحقوق
ملكية اﻷرض .وينبغي منح امل رأة حقوقا مضمونة يف استغالل
اﻷرض ،وينبغي متثيلها متثي الً تاما يف هيئات صنع الق رار التي توزع
اﻷرايض وغريها من أشكال املمتلكات واﻻئتامنات واملعلومات وكذلك
التكنولوجيات الجديدة .كام ينبغي منحها حقوقا كاملة ومتساوية
يف متلك اﻷرايض واملمتلكات اﻷخرى وذلك ،يف جملة أمور ،عن طريق
امل رياث .وينبغي أن تبدأ ب رامج اﻹصﻻح يف مجال اﻷرايض باﻻع رتاف
باملساواة لحقوق امل رأة يف ملكية اﻷرض ،واتخاذ تدابري أخرى لزيادة
توفر اﻷرايض للفق راء من النساء والرجال.

1717وينبغي أن تزيد الجهات املانحة املتعددة اﻷط راف والثنائية،
والحكومات ،والقطاع الخاص ،من دعمها للمنظامت غري
الحكومية ،وبخاصة املنظامت النسائية ،ليك تضطلع بدور نشط
يف الدعوة لتنفيذ جدول أعامل القرن  ١٢عىل الصعيدين الدويل
والوطني ،وعىل اﻷخص يف دعم السياسات وال ربامج الوطنية
للتنمية املستدامة يف البلدان النامية.
1818وينبغي تقديم هذه املساعدة أيضا إىل البلدان التي متر اقتصاداتها
مبرحلة انتقالية عىل الصعيدين الثنايئ واملتعدد اﻷط راف.
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2525وينبغي أن تشجع الحكومات القيام مببادرات للسياحة
اﻻيكولوجية من أجل تشجيع وتيسري ما تقوم به املرأة من
أنشطة إقامة مشاريع يف هذا امليدان.

2828ومطلوب من الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع الدويل إعطاء
اﻷولوية لﻻهتامم بالصالت بني اﻷمن واملنازعات املسلحة والبيئة،
وتأثريها عىل السكان املدنيني ،وخاصة النساء واﻷطفال.

2626وينبغي كفالة التعليم والتدريب للشباب يف مجال حقوق
اﻹنسان الخاصة باملرأة ،كام ينبغي القضاء عىل املامرسات
التقليدية والعرفية التي ترض املرأة وتنطوي عىل متييز ضدها.

2929وإدراكا ﻷن املساواة بني الجنسني أمر ﻻزم لتحقيق التنمية
املستدامة ،ينبغي لرئيسة لجنة مركز املرأة أن توجه انتباه رئيس
لجنة التنمية املستدامة ،يف دورتها الخامسة ،والجمعية العامة
يف دورتها اﻻستثنائية املخصصة ﻻستع راض تنفيذ جدول أعامل
القرن  ،١٢إىل اﻻستنتاجات املتفق عليها للجنة مركز املرأة بشأن
موضوع املرأة والبيئة■ .

2727وينبغي للحكومات ومؤسسات البحوث والقطاع الخاص أن تدعم
الدور الذي تضطلع به املرأة يف مجال استحداث تكنولوجيات
سليمة بيئيا ،مثل الطاقة الشمسية ،ويف التأثري عىل تطوير
تكنولوجيات جديدة ومالمئة ،من خالل كفالة التعليم والتدريب
يف مجايل العلم والتكنولوجيا.

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى1997/27/
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