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يقرتح ،من أجل التعجيل بتنفيذ اﻷهداف
اﻻس رتاتيجية الواردة يف الفصل ال رابع  -حاء من
منهاج عمل بيجني ،اتخاذ اﻻج راءات التالية:

إن لجنة مركز املرأة،
	- ١تعيد تأكيد منهاج عمــــل بيجني ،الــــذي اعتمده املؤمتر
العاملي ال رابع املعني باملرأة ،وﻻ سيام الفصل ال رابع  -حاء املتعلق
باﻵليات املؤسسية للنهوض باملرأة ،واتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة ،واﻻستنتاجات املتفق عليها للمجلس
اﻻقتصادي واﻻجتامعي  ٢/١٩٩٧بشأن إدماج منظور الجنسني يف
جميع السياسات وال ربامج يف منظومة اﻷمم املتحدة؛

اﻹج راءات املقرتح اتخاذها من جانب الحكومات واﻷجهزة الوطنية
واﻵليات املؤسسية اﻷخرى واملجتمع الدويل ،مبا يف ذلك منظومة
اﻷمم املتحدة ،من أجل النهوض باملرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني
- ١اﻹج راءات املقرتح اتخاذها من جانب الحكومات

- ٢تدرك أن فعالية واستدامة اﻷجهزة الوطنية تعتمدان إىل حد
بعيد عىل مدى ترسيخهام يف السياق الوطني والنظــــام
السيايس واﻻجتامعي  -اﻻقتصادي وضمن احتياجات املرأة
واملساءلة إزاءها ،مبا يف ذلك أقل النساء متكنا من الوصول إىل
املوارد .وعالوة عىل ذلك ،تدرك أن التشارك يف املعلومات عىل
الصعيدين اﻹقليمي والدويل عنرص حاسم يف تعزيز اﻷجهزة
الوطنية واﻵليات املؤسسية اﻷخرى ذات الصلة؛ وأن املساواة
بني الجنسني متيض قدما لألمام بتعزيز جميع حقوق اﻹنسان
وحرياته اﻷساسية وحاميتها ،واح رتام الدميق راطية ،والسالم
والتنمية؛ وأن إرشاك املرأة والرجل إرشاكا كامال أمر أسايس؛

(أ)	اﻻلتزام السيايس القوي املتواصل بدعم تعزيز اﻷجهزة الوطنية
والنهوض باملرأة؛
(ب)	ضامن جعل مواقع اﻵليات الوطنية عىل أعىل مستوى حكومي
ممكن وتخويل جميع اﻵليات املؤسسية املعنية بالنهوض باملرأة
السلطة الالزمة ﻷداء ما يناط بها من أدوار ومسؤوليات؛
(ج)	توفري موارد مالية وبرشية كافية مستدامة من امليزانيات الوطنية
ﻷجل اﻷجهزة الوطنية وغريها من اﻵليات املؤسسية املعنية
بالنهوض باملرأة ،مع متكني اﻷجهزة الوطنية من جلب اﻷموال من
هيئات أخرى لتنفيذ مشاريع محددة؛

 - ٣تدرك كذلك أن إدماج منظور نوع الجنس يف أوجه النشاط
الرئيسية هو إحدى أدوات التقرير الفعال للسياسات عىل جميع
الصعد ،وليس بديال للسياسات وال ربامج الهادفة التي توضع
خصيصا للمرأة ،أو الترشيعات ال رامية إىل تحقيق املساواة ،أو
اﻷجهزة الوطنية املختصة بالنهوض باملرأة ،أو إنشاء م راكز تنسيق
تعنى بقضايا نوع الجنس؛

(د)	تنظيم وظائف اﻷجهزة الوطنية ،عىل النحو املناسب ،يف جميع
املستويات ،ضامنا لفعالية إدماج منظور نوع الجنس يف أوجه
النشاط الرئيسية؛
(ﻫ)	كفالة التفهم التام لعملية إدماج منظور نوع الجنس يف أوجه
النشاط الرئيسية وإضفاء الطابع املؤسيس عليها وتنفيذها
تنفيذا كامال؛ عىل أن تشمل هذه الجهود نرش الوعي مبنهاج
العمل وتعزيز تفهمه؛

- ٤تعرتف برضورة وجود أجهزة وطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجني؛
وبأنه ليك تتسم اﻷجهزة الوطنيـة بالفعالية يلزم بصفة أساسية
وجود وﻻيات واضحة لها ،وجعل موقعها التنظيمي عىل أعىل
مستوى ممكن ،وتوفري آليات للمساءلة ،وإقامة عالقات رشاكة
مع املجتمع املدين ،وتحقيق شفافية العملية السياسية ،وتوفري
موارد مالية وبرشية كافية ،وتوافر التزام سيايس قوي متواصل؛

(و)	مواصلة اتخاذ الخطوات التي تكفل أن يكون إدماج منظور
نوع الجنس يف جميع اﻷنشطة الحكومية جزءا من اس رتاتيجية
مزدوجة متتامة لتحقيق املساواة بني الجنسني .وهذا يتضمن
رضورة املداومة عىل وضع أولويات وسياسات وب رامج هادفة
واتخاذ تدابري للعمل اﻹيجايب؛

 - ٥تؤكد أهمية التعاون الدويل من أجل مساعدة اﻵليات الوطنية يف
جميع البلدان ،وﻻ سيام البلدان النامية؛
 - ٦ترحب مبقرر املجلس اﻻقتصادي واﻻجتامعي  ،٢٩٨/١٩٩٨الذي
قرر املجلس مبوجبه تكريس الجزء الرفيع املستوى من دورته
املوضوعية لعام  ١٩٩٩للنهوض باملرأة؛

(ز)	ضامن تحميل اﻹدارة العليا يف كل وزارة أو وكالة مسؤولية الوفاء
باﻻلتزامات املتعلقة باملساواة بني الجنسني وإدماج منظور نوع
الجنس يف جميع اﻷنشطة ،وكفالة توافر املساعدة املناسبة من
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الخ رباء يف قضايا نوع الجنس أو من م راكز التنسيق املعنية
بقضايا نوع الجنس؛

(ن)	إب راز العالقة بني العمل املأجور وغري املأجور وأهمية تلك العالقة
بالنسبة للتحليل القائم عىل نوع الجنس وإيجاد املزيد من
اﻹدراك لدى الوزارات واملنظامت ذات الصلة ،بوضع أساليب
لتقدير قيمة العمل غري املأجور تقدي را كميا توخيا لرسم
سياسات مناسبة بهذا الخصوص؛

(ح)	العمل ،حسب اﻻقتضاء ،عىل تشجيع وضامن إنشاء م راكز تنسيق
بشأن قضايا نوع الجنس عىل جميع مستويات صنع القــ رار ويف
جميع الوزارات وغريها من هيئات صنع الق رار ،وإقامة تعاون
وثيق فيام بينها ،وإنشاء آليات للمتابعة؛

(س)	اﻻع رتاف واﻹق رار بأن العمل غري املأجور الذي تؤديه امل رأة ،يف
مجاﻻت مثل الزراعة وإنتاج اﻷغذية وإدارة املوارد الطبيعية ورعاية
املعالني واﻷعامل املنزلية والطوعية ،ميثل إسهاما كب ريا يف املجتمع.
ووضع آليات مثل دراسات استغالل الوقت وتحسني تلك اﻵليات
لقياس العمل غري املأجور قياسا كميا من أجل ما ييل:

(ط)	إنشاء و/أو تشجيع إنشاء وتعزيز آليات مؤسسية عىل جميع
املستويات ،مبا يف ذلك اتخاذ جميع التدابري الالزمة لضامن أﻻ
تكون اﻷجهزة الوطنية ،وكذا م راكز التنسيق داخل مؤسسات
بعينها ،مهمشة داخل اليهكل اﻹداري ،بل أن تحظى بالدعم عىل
أعىل مستوى حكومي ممكن ،وأن تسند إليها وﻻيات محددة
بوضوح تبني وظيفتها بوصفها هيئات استشارية يف مجال
السياسة العامة؛

		 • إب راز عدم التكافؤ يف توزيع العمل املأجور والعمل غري املأجور
بني املرأة والرجل ،بهدف التشجيع عىل إج راء تغي ريات يف هذا
الصدد؛
		 • تقدير القيمة الحقيقية للعمل غري املأجور وإدراجها عىل
وجه الدقة يف حسابات تابعة أو حسابات رسمية أخرى تكون
مستقلة عن الحسابات القومية اﻷساسية ولكن متسقة معها؛

(ي)	تعزيز بناء القدرات ،مبا فيه توفري التدريب يف مجال م راعاة
منظور نوع الجنس ،وذلك للنساء والرجال العاملني بوزارات
الحكومة ،بحيث يصبحون أكرث استجابة ﻻحتياجات املرأة
واهتامماتها وﻻعتبارات تحقيق املساواة بني الجنسني؛ وتعزيز
قدراتهم الشخصية باﻹفادة من النامذج واملنهجيات الوطنية
والدولية املتاحة يف ميدان تحقيق املساواة بني الجنسني؛

(ع)	تعزيز العالقات فيام بني املجتمع املدين وجميع الوكاﻻت
الحكومية واﻷجهزة الوطنية؛
(ف)	كفالة كون احتياجات جميع النساء ،مبا فيهن من لسن عضوات
يف منظامت ويعشن يف ظل الفقر باملناطق الريفية والحرضية
وحقوقهن واهتامماتهن ،محددة مدرجة يف صميم عملية وضع
السياسات وال ربامج .وينبغي إنجاز ذلك بطرق ت راعي قيمة تنوع
النساء وتعرتف بالحواجز التي تجابه الكث ريات منهن وتحظر
ومتنع مشاركتهن يف عملية وضع السياسات العامة؛

(ك)	كفالة توافر املساءلة والشفافية يف الحكومات وتعزيزهام،
عند اﻻقتضاء ،بآليات وأدوات رصد فعالة ،من قبيل اﻻحصاءات
املصنفة حسب نوع الجنس ،وامليزنة التي ت راعي منظور نوع
الجنس ،والتدقيق املتعلق بقضايا نوع الجنس ،وتقييم اﻷثر عىل
الجنسني ،باﻻستناد إىل معايري اسرتشادية ثابتة ،وغري ذلك من
مؤرشات اﻷداء ،والتقارير العامة التي تعد بصورة منتظمة ،مبا
فيها التقارير الﻻزمة مبوجب اﻻتفاقات الدولية؛

(ص)	م راعاة إرشاك املنظامت غري الحكومية يف مساعدة الحكومات
عىل تنفيذ اﻻلتزامات اﻹقليمية والوطنية والدولية بالدعوة ونرش
الوعي بالقضايا املتعلقة باملساواة بني الجنسني .وينبغي أن
تشارك املرأة مشاركة نشطة يف تنفيذ منهاج العمل ورصده؛

(ل)	تقديم املساعدة ،حسب اﻻقتضاء ،إىل الوكاﻻت مبا فيها الوكاﻻت
غري التابعة للحكومات ،يف وضع ما يلزم من مؤرشات اﻷداء التي
ت راعي نوع الجنس لقياس واستع راض التقدم املحرز يف مجال
تحقيق املساواة بني الجنسني ،مبا يف ذلك النهوض باملرأة وإدماج
منظور نوع الجنس يف أوجه النشاط الرئيسية؛

(ق)	التنسيق أو التشاور ،حسب اﻻقتضاء ،مع املنظامت غري الحكومية
واملجتمع املدين بشأن اﻷنشطة الوطنية والدولية ،مبا يف ذلك صياغة
خطة العمل الوطنية ،وإعداد التقارير التي تقدم إىل اللجنة املعنية
بالقضاء عىل التمييز ضد امل رأة ،وتنفيذ منهاج العمل؛

(م)	املداومة عىل تحسني جمع البيانات وتصنيفها حسب نوع
الجنس ووضع إحصاءات ومؤرشات يف جميع مجاﻻت اﻻهتامم
الحاسمة املشمولة يف منهاج العمل بغرض استخدامها يف
التحليل ورسم السياسات والتخطيط؛

(ر)	كفالة الشفافية عن طريق الحوار املفتوح القائم عىل اﻻش رتاك
والتشجيع عىل اش رتاك النساء والرجال عىل نحو متوازن يف جميع
مجاﻻت صنع الق رار؛
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(ش)	دعم املنظامت واملؤسسات املستقلة ذاتيا التي تشارك يف أعامل
البحث والتحليل والتقييم لﻷنشطة املتعلقة بقضايا نوع
الجنس ،واﻻستفادة من نتائج تلك اﻷنشطة يف التأثري عىل عملية
تحويل السياسات وال ربامج؛

(ﻫ)	اتخاذ إج راءات محددة ،مبا فيها إنشاء م راكز للوثائق ،لنرش
البيانات واملعلومات اﻷخرى املتصلة بنوع الجنس ،مبا يف ذلك ما
يتعلق منها باملساهمة النسائية املهمة يف املجتمع ،ونرش نتائج
البحوث بصيغ ميرسة ويف مواقع يسهل الوصول إليها ،تعزيزا
ملزيد من الحوار العام املستنري ،بوسائط تشمل وسائط اإلعالم،
بشأن املساواة بني الجنسني والقضايا املتصلة بالنهوض باملرأة؛

(ت)	إيجاد أنظمة واضحة ملناهضة التمييز مقرونة باﻵليات املناسبة،
مبا يف ذلك توفري إطار قانوين سليم للتصدي لﻻنتهاكات؛

(و)	كفالة التدريب املستمر بشأن القضايا املتصلة بنوع الجنس
ملوظفي اﻷجهزة الوطنية ،عىل جميع املستويات ،تعزيزا
ﻻستدامة ال ربامج والسياسات؛

(ث)	القيام ،حيثام يلزم ،بسن ترشيعات لتحقيق املساواة بني
الجنسني ،والقيام عند اﻻقتضاء بإنشاء أو تعزيز هيئات مستقلة،
مثل مكتب أمني املظامل ولجنة تكافؤ الفرص ،يكون ضمن
مسؤولياتها وسلطاتها تعزيز وضامن اﻻمتثال للترشيعات التي
تكفل املساواة بني الجنسني؛

(ز)	وضع سياسات ،حسب اﻻقتضاء ،لتعيني موظفني تقنيني يتمتعون
بالخربة يف القضايا املتصلة باملساواة بني الجنسني؛
(ح)	إنشاء أو تعزيز صﻻت التعاون مع الوكاﻻت اﻷخرى عىل كل من
الصعيد املحيل واﻹقليمي والوطني والدويل؛

(خ)	إرشاك املجالس النيابية ،والسلطات القضائية حيثام يلزم ،يف
رصد التقدم املحرز يف مجال إدماج منظور نوع الجنس يف أوجه
النشاط الرئيسية وتعزيز الجوانب املتعلقة بنوع الجنس يف جميع
التقارير التي تقدمها الحكومات ،وكفالة الشفافية عن طريق
الحوار املفتوح والقائم عىل اﻻش رتاك والتشجيع عىل اش رتاك النساء
والرجال عىل نحو متوازن يف جميع مجاﻻت صنع الق رار؛

(ط)	اﻻع رتاف باملجتمع املدين بوصفه مصدرا هاما للدعم والرشعية،
ومن ثم إنشاء وتوطيد العالقة مع املجتمع املدين بإج راء مشاورات
دورية مع املنظامت غري الحكومية واﻷوساط البحثية والرشكاء
اﻻجتامعيني والفئات املعنية اﻷخرى .وهذا سيوجد أساسا متينا
للسياسات التي ت راعي نوع الجنس ولتدابري النهوض بامل رأة؛

	- ٢اﻹج راءات املقرتح اتخاذها من جانب اﻷجهزة الوطنية وغريها
من اﻵليات املؤسسية الوطنية

(ي)	تأسيس ال رشاكات وإقامة الصﻻت والتشاور مع املنظامت
النسائية واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات اﻷكادميية
ووسائط اإلعالم وغريها من الوكاﻻت بشأن السياسات الوطنية
والدولية املتصلة باملرأة وبنوع الجنس ،وتعريفها باﻻلتزامات
الدولية التي تعهدت بها حكوماتها؛

(أ)	تصميم سياسات تعزز النهوض باملرأة وتدعو إىل تحقيق املساواة
بني الجنسني وتشجع الحوار العام ،والدعوة إىل إعامل هذه
السياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها وتعبئة الدعم لها؛
(ب)	العمل بصفتها عنارص حفازة ﻹدماج منظور نوع الجنس يف
جميع السياسات وال ربامج ،دون أن تكون بالرضورة وسائل لتنفيذ
السياسات .بيد أنه نظ را لكون اﻷجهزة الوطنية رشيكة يف صياغة
السياسات فإنها قد تقرر أيضا تنفيذ وتنسيق مشاريع محددة؛

(ك)	التفاعل مع وسائط اإلعالم يف حوار يستهدف إعادة النظر يف
التصورات املقولبة للجنسني والتصوير السلبي لكل من املرأة
والرجل؛
(ل)	إقامة وتعزيز عالقات التعاون مع القطاع الخاص ،بوسائل تشمل
بدء حوار من أجل الدعوة ،وتقديم املشورة إىل رشكات القطاع الخاص
ملعالجة املسائل التي تؤثر عىل امل رأة يف قطاع القوى العاملة املأجورة،
وإيجاد سبل ووسائل لتعزيز املساواة بني امل رأة والرجل.

(ج)	مساعدة قطاعات الحكومة اﻷخرى يف اتخاذ إج راءات محددة
يف مجال جمع البيانات وتصنيفها إىل فئات وتطوير اﻹحصاءات
واملؤرشات يف جميع مجاﻻت اﻻهتامم الحاسمة املشمولة
يف منهاج العمل ﻻستخدامها يف التحليل ووضع السياسات
والتخطيط والربمجة؛

	- ٣اﻻج راءات املقرتح اتخاذها من جانب املجتمع الدويل ،مبا فيه
منظومة اﻷمم املتحدة

(د)	تعزيز البحوث ونرش نتائج تلك البحوث واملعلومات املتعلقة
باملرأة واملساواة بني الجنسني ،مبا يف ذلك أوجه التفاوت يف الدخل
وعبء العمل بني املرأة والرجل ،وفيام بني النساء حيثام يقتيض
اﻷمر ذلك؛

(أ)	تعزيز اﻻستنتاجات املتفق عليها للمجلس اﻻقتصادي
واﻻجتامعي ٢/١٩٩٧؛
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(ب)	التنفيــذ التــام للخطــة املتوسطــة اﻷجل املنقحة عىل نطاق
املنظومة للنهوض باملرأة ()٢٠٠١-١٩٩٦؛

(ط)	توثيق ونرش "املامرسات السليمة" ،وتوفري الدعم السوقي وكفالة
التكافؤ يف إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات حيثام يكون
ذلك مناسبا .وينبغي ملكاتب منسقي اﻷمم املتحدة املقيمني،
وﻻ سيام ال ربامج املعنية بدور املرأة يف التنمية والوحدات املعنية
بقضايا نوع الجنس ،أن تضطلع بدور حاسم يف هذا الصدد؛

(ج)	كفالة مساءلة ف رادى املديرين عن تنفيذ خطة العمل
اﻻس رتاتيجية لتحسني مركز املرأة يف اﻷمانة العامة ()٢٠٠٠-١٩٩٥
يف مجاﻻت مسؤولياتهم ،وكفالة قيام رؤساء اﻹدارات واملكاتب
بوضع خطط عمل بشأن الجنسني تحدد مبقتضاها اس رتاتيجيات
فعلية لتحقيق التوازن بني الجنسني يف ف رادى اﻹدارات واملكاتب،
مع اﻻح رتام التام ملبدأ التوزيع الجغ رايف العادل وطبقا للامدة ١٠١
من ميثاق اﻷمم املتحدة ،بحيث يُ كفل ،قدر اﻹمكان ،أﻻ تقل
نسبة تعيينات املرأة وترقياتها عن  ٥٠يف املائة ،إىل أن يتحقق
هدف التوزيع بني الجنسني بنسبة النصف لكل منهام؛

(ي)	إعداد ونرش بيانات ومؤرشات نوعية لألداء مصنفة حسب نوع
الجنس ،لكفالة الفعالية يف تخطيط ال ربامج ورصدها وتقييمها
وتنفيذها عىل نحو ي راعي نوع الجنس؛
(ك)	تشجيع املؤسسات اﻹمنائية املتعددة اﻷط راف ،واملانحني الثنائيني،
واملنظامت غري الحكومية الدولية ،عىل إتاحة املنهجية التي
سبق وضعها بشأن جمع وتحليل البيانات املصنفة حسب نوع
الجنس لقياس وتقدير قيمة العمل غري املأجور ،وتوفري املساعدة
التقنية وغريها من املوارد ،مبا فيها املوارد املالية حسب اﻻقتضاء،
للبلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية؛

(د)	مطالبة اللجنة املشرتكة بني الوكاﻻت واملعنية باملرأة واملساواة
بني الجنسني ،التابعة للجنة التنسيق اﻹدارية ،مبواصلة أعاملها
ال رامية إىل تنفيذ منهاج عمل بيجني وتعزيز إدماج منظور
الجنسني يف تنفيذ ومتابعة اﻻجتامعات ومؤمت رات القمة
الرئيسية التي تعقدها اﻷمم املتحدة؛

(ل)	العمل عىل وضع نهج منتظم وشامل بشأن املعلومات املتعلقة
بالعمل غري املأجور ،ينبغي لشعبة النهوض باملرأة التابعة ﻹدارة
الشؤون اﻻقتصادية واﻻجتامعية باﻷمانة العامة لألمم املتحدة أن
تعد استبيانا مفصال جيد التنظيم وأن تعممه عىل جميع الدول
اﻷعضاء .وينبغي أن يُ طلب يف هذا اﻻستبيان تقديم مدخالت
بشأن التطورات املستجدة يف مجال قياس العمل غري املأجور
وتقدير قيمته وبشأن السياسات وال ربامج وكذلك القوانني التي
تعرتف بهذا النوع من العمل وتهتم به؛

(ﻫ)	دعم تنفيذ منهاج عمل بيجني ،بأساليب تشمل تقديم الدعم
لﻷنشطة الهامة التي يضطلع بها كل من صندوق اﻷمم املتحدة
اﻹمنايئ للمرأة واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض
باملرأة ،يف إنجاز كل منهام لوﻻيته؛
(و)	مساندة الحكومات الوطنية فيام تبذله من جهود لتعزيز
اﻵليات الوطنية بواسطة املساعدة اﻹمنائية الرسمية وغريها من
أشكال املساعدة املناسبة؛

(م)	مطالبة شعبة النهوض بامل رأة بتوسيع نطاق دليل اﻷجهزة الوطنية،
بأن تدرج فيه ،عىل سبيل املثال ،الوﻻيات ،وعدد املوظفني ،وعناوين
الربيد اﻻلكرتوين ،وأرقام الفاكس ،ونقاط اﻻتصال عىل صعيد العمل،
يك تيرس هذه املعلومات الشاملة تحسني اﻻتصال فيام بني اﻷجهزة
الوطنية يف جميع أنحاء العامل■ .

(ز)	تشجيع الوكاﻻت املانحة واﻹمنائية املتعددة اﻷط راف والثنائية
عىل أن تدرج يف ب رامج تقديم املساعدة التي تضطلع بها أنشطة
تعزز اﻷجهزة الوطنية؛
(ح)	تشجيع الحكومات واﻷجهزة الوطنية عىل إج راء مشاورات
واسعة النطاق مع مجتمعاتها املدنية لدى تقدميها معلومات
بشأن القضايا املتعلقة بنوع الجنس واملرأة إىل الهيئات الدولية
املختصة؛

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى1999/27/
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