لجنة وضع امل رأة
االستنتاجات املتفق عليها فيام يتعلق
بالقضاء عىل الفقر ،ومن وسائل ذلك متكني
املرأة من أداء دورها طوال حياتها يف ظل
عامل آخذ يف العوملة
االستنتاجات املتفق عليها ( ٤٦أ)
األمم المتحدة ،آذار/مارس 2002

االستنتاجات املتفق عليها فيام يتعلق بالقضاء عىل الفقر،
ومن وسائل ذلك متكني املرأة من أداء دورها طوال حياتها
يف ظل عامل آخذ يف العوملة
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وتحث اللجنة الحكومات وعندما يكون ذلك مناسبا
الصناديق وال ربامج والوكاالت املتخصصة ذات الصلة
التابعة ملنظومة األمم املتحدة ،واملؤسسات املالية
الدولية ،واملجتمع الدويل ،مبا يف ذلك القطاع الخاص
واملنظامت غري الحكومية ،وسائر أصحاب املصالح،
عىل اتخاذ اإلج راءات التالية لتعجيل تنفيذ هذه
األهداف االس رتاتيجية لتلبية احتياجات جميع
النساء:

	- 1تشري لجنة وضع املرأة وتكرر تأكيدها لألهداف واإلج راءات
االس رتاتيجية ملنهاج عمل بيجني والوثيقة الختامية املعتمدة
يف دورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثة والعرشين املعنونة
“املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم يف القرن الحادي
والعرشين”( ) التي أكدت عىل الطبيعة املتعددة األبعاد للفق ر،
وحددت املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة كعنرصين حاسمني
يف القضاء عىل الفق ر .وتشري اللجنة أيضا إىل إعالن األمم املتحدة
بشأن األلفية( ) وأهداف التنمية الواردة فيه ،وكذلك إىل العزم
عىل تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة بوصفهمــا
من الوسائل الفعالة ملكافحة الفقر والجوع واملرض ولتنشيط
التنمية املستدامة فعال.

(أ) كفالة أن تتضمن جميع اإلج راءات ال رامية إىل تحقيق أهداف
القضاء عىل الفقر الواردة يف إعالن األلفية تعزيز املساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة طوال حياتها؛

	- 2وتسلم لجنة وضع املرأة بأنه يف حني أن تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتامعية وبلوغ األهداف اإلمنائية وأهداف القضاء
عىل الفقر عىل النحو املبني يف إعالن األلفية من املسؤوليات
األساسية للدول ،فإنه يتعني عىل املجتمع الدويل أن يدعم ما
تبذله البلدان النامية من جهود من أجل القضاء عىل الفقر
وضامن الحامية االجتامعية األساسية وتعزيز بيئة دولية متكينية.

(ب)	كفالة مشاركة املرأة والرجل يف اتخاذ الق رارات ووضع ال ربامج
السياسية وتوزيع املوارد من أجل القضاء عىل الفقر وتعزيز
املساواة بني الجنسني والدميق راطية وتدعيم سيادة القانون؛
(ج)	كفالة أن تتاح للمرأة والرجل فرصا متساوية يف املشاركة الكاملة
والفعالة يف جميع العمليات وتعميم م راعاة املنظور الجنساين يف
املؤسسات اإلمنائية والتجارية واملالية؛

	- 3ومع أن العوملة قد أتاحت املزيد من الفرص االقتصادية
واالستقاللية لبعض النساء ،فإن العديد من النساء األخريات وقع
تهميشهن وحرمن من فوائد هذه العملية بسبب تفاقم أوجه
الالمساواة بني البلدان ويف داخلها .وينبغي أن تكون العوملة
اشتاملية وعادلة بشكل كامل .ولتحقيق هذا الهدف هناك
حاجة ملحة إىل اعتامد سياسات وتدابري عىل الصعيدين الوطني
والدويل ،تصاغ وتنفذ مبشاركة كاملة وفعالة من البلدان النامية
والبلدان التي متر اقتصاداتها بفرتة انتقالية ملساعدتها عىل
االستجابة بشكل ف ّع ال لهذه التحديات والفرص .وينبغي بذل
املزيد من الجهود عىل الصعيدين الوطني والدويل من أجل إزالة
الحواجز التي تعرتض إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي.

(د)	تهيئة بيئة متكينية وتصميم وتنفيذ سياسات تعزز وتحمي
التمتع بجميع حقوق اإلنسان – الحقوق املدنية والثقافية
واالقتصادية والسياسية واالجتامعية ،مبا يف ذلك الحق يف التنمية
– والحريات األساسية ،كجزء من الجهود املبذولة لتحقيق
املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم؛
(هـ)	تقييم العالقة بني متكني امل رأة والقضاء عىل الفقر يف جميع م راحل
دورة حياة امل رأة وتحليل كيفية تالقي العوامل الجنسانية والعوامل
األخرى ،وبيان اآلثار بالنسبة للسياسات وال ربامج ،وتجميع
املامرسات الجيدة والدروس املستفادة ونرشها عىل نطاق واسع؛

	- 4ومتكني املرأة هو العملية التي متسك بها املرأة بزمام حياتها
وتكتسب القدرة عىل إج راء اختيــــارات اس رتاتيجية .والتمكني
هــو اس رتاتيجية هامة يف القضاء عىل الفق ر .وينبغي إيالء اهتامم
خاص لحالة النساء واألطفال الذين غالبا ما يتحملون أثقل أعباء
الفقر املدقع.

(و)	تدعيم الجهود املبذولة لتعميم م راعاة املناظري الجنسانية
ومتكني املرأة من خالل عملية السياسات بكاملها ،انطالقا من
تحديد سياسات االقتصاد الكيل وحتى صياغتها وتنفيذها
وتقييمها ومتابعتها ،فضال عن صياغة وتنفيذ السياسات
االقتصادية واالجتامعية وسياسات القضاء عىل الفقر وب رامجه
وأطره اإلمنائية واس رتاتيجياته؛
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يف املتناول يسهل الحصول عليها ،وب رامج إجازات الوالدين وغريها
من اإلجازات وشن حمالت لتوعية الرأي العام وسائر الجهات
الفاعلة ذات الصلة بشأن تقاسم مسؤوليات العمل واألرسة
بالتساوي بني املرأة والرجل؛

(ز)	بدء أو تحسني عملية تحليل الفقر الخاصة بكل من الجنسني
وتعزيز القدرات املؤسسية عىل جميع املستويات ،مبا يف ذلك
األجهزة الوطنية ذات الصلة ،من أجل االضطالع بتحليل جنساين
يف مبادرات القضاء عىل الفقر وذلك بعدة وسائل منها تخصيص
موارد كافية؛

(ع) 	تحسني وتطوير ب رامج وخدمات الصحة البدنية والعقلية مبا يف
ذلك الرعاية الصحية الوقائية ،املقدمة للمرأة وخاصة للنساء
الاليت يعشن يف حالة فق ر؛

(ح)	تحسني عملية جمع البيانات املوثوقة القابلة للمقارنة املبوبة
حسب الجنس والعمر وتجميعها ونرشها يف الوقت املناسب،
ومواصلة املؤسسات اإلحصائية الوطنية والدولية لتطوير مؤرشات
كمية ونوعية ،مبا يف ذلك املؤرشات االجتامعية ،من أجل زيادة
القدرة عىل قياس الفقر بني النساء والرجال وتقييمه ورصده  ،مبا
يف ذلك عىل مستوى األرسة املعيشية ،وإح راز تقدم يف متكني املرأة
طوال حياتها؛

(ف) تعزيز السياسات وال ربامج عىل الصعيد الوطني إلتاحة فرص
متساوية لجميع النساء والفتيات ،وخاصة التي يعشن يف حالة
فقر للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية؛
(ص)	إيجاد وتأمني املساواة يف الوصول إىل جميع أنواع نظم الحامية
االجتامعية/الضامن االجتامعي الدامئة واملستدامة يف جميع
م راحل دورة حياة املرأة ،مع م راعاة االحتياجات الخاصة بجميع
النساء الاليت يعشن يف حالة فق ر؛

(ط)	التشجيع عىل تضمني تقارير األمم املتحدة بيانات عن تكافؤ
فرص املرأة يف حيازة األرايض وغريها من املمتلكات؛
(ي)	تحديد الحواجز التي تحول دون متكني امل رأة ومتتعها الكامل بجميع
حقوق اإلنسان والحريات األساسية طوال حياتها ،واتخاذ جميع
التدابري املناسبة ملعالجة هذه الحواجز بهدف القضاء عىل الفق ر؛

(ك) 	تأمني فرص الوصول الكاملة واملتساوية للنساء والفتيات ،مبا يف
ذلك امل راهقات الحوامل واألمهات امل راهقات ،إىل جميع مستويات
التعليم والتدريب النظاميني وغري النظاميني ،كأداة أساسية
لتمكينهن بجملة أمور منها إعادة توزيع املوارد حسب االقتضاء؛

(ك)	اتخاذ أشد التدابري للقضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف
ضد املرأة والفتاة؛

(ر) 	اتخاذ تدابري عاجلة وفعالة وفقا للقانون الدويل بهدف تلطيف
األثر السلبي للجزاءات االقتصادية عىل النساء واألطفال؛

(ل)	إدماج منظور جنساين يف تصميم جميع عمليات امليزانية وكذلك
يف جميع السياسات االقتصادية واملالية ،ويف تطويرها واعتامدها
وتنفيذها بشكل يتسم بالشفافية وذلك لكفالة أن تدعم
سياسات امليزانية الوطنية وأولوياتها ،وكذلك املخصصات من
املوارد القضاء عىل الفق ر ،ومتكني املرأة ،وتحقيق أهداف املساواة
بني الجنسني وضامن املشاركة الكاملة للمرأة يف جميع تلك
العمليات حسبام يكون ذلك مناسبا؛

(ش)	تعزيز إمكانات الوصول إىل األسواق بالنسبة للبلدان النامية
والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية وخاصة بالنسبة
للقطاعات التي تتيح فرص عمل أكرب للمرأة ،وتوسيع نطاق
حصول ِ
منظ امت املشاريع عىل فرص التجارة؛
(ت)	اعتامد سياسات اجتامعية – اقتصادية تشجع التنمية املستدامة
وتدعم ب رامج القضاء عىل الفقر وتؤمنها ،وخاصة بالنسبة للنساء
وذلك بجملة أمور منها توفري التدريب عىل اكتساب املهارات
وتوفري فرص متساوية يف الحصول عىل املوارد والتمويل واالئتامن
مبا يف ذلك القروض الصغرية ،واملعلومات والتكنولوجيا والسيطرة
عليها ،وتوفري فرص متساوية يف الوصول إىل األسواق بشكل يفيد
النساء من جميع األعامر وخاصة الاليت يعشن يف حالة فقر
واملهمشات ،مبا يف ذلك الريفيات ،والنساء من السكان األصليني
واألرس املعيشية التي ترأسها نساء؛

(م)	استع راض السياسات الجبائية ،وخاصة سياسات ال رضائب،
وإصالحها حسبام يكون ذلك مناسبا ،لضامن املساواة بني املرأة
والرجل يف هذا الصدد؛
(ن)	تعزيز عملية توفري الخدمات العامة واالجتامعية التي تكون يف
املتناول ويسهل الوصول إليها ،وضامن إمكانيات الحصول عليها
من أجل تلبية احتياجات جميع النساء ،وخاصة النساء الاليت
يعشن يف حالة فق ر؛
(س) 	رسم وتنفيذ وتعزيز سياسات وخدمات مواتية لألرسة ،مبا يف ذلك
تقديم خدمات رعاية جيدة لألطفال وغريهم من املعالني تكون

(ث)	اتخاذ تدابري لوضع وتنفيذ ب رامج ت راعي العوامل الجنسانية
وترمي إىل تنشيط اضطالع املرأة بتنظيم املشاريع واملبادرات
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الخاصة ومساعدة األعامل التجارية التي متلكها نساء عىل
املشاركة يف عدة مجاالت منها التجارة الدولية واالبتكار
التكنولوجي واالستثامر واالستفادة منها؛

الرسمية ،مبا يف ذلك وضع أحكام محددة لتلبية احتياجات النساء
الاليت يعشن يف حالة فقر يف مجاالت مثل التعليم والتدريب
والعاملة والصحة وكذلك يف السياسات االجتامعية واالقتصادية،
مبا يف ذلك سياسات االقتصاد الكيل بهدف تحقيق التنمية
املستدامة ،وحث البلدان املتقدمة النمو التي مل تبذل جهودا
ملموسة من أجل تحقيق هدف تخصيص  0.7يف املائة من الناتج
القومي اإلجاميل كمساعدة إمنائية رسمية للبلدان النامية و 0.15
إىل  0.20يف املائة من الناتج القومي اإلجاميل للبلدان املتقدمة
النمو ألقل البلدان منوا ،مثلام أعيد تأكيد ذلك يف مؤمتر األمم
املتحدة الثالث املعني بأقل البلدان منوا ،وتشجيع البلدان
النامية عىل االستم رار يف االستفادة من التقدم املحرز يف تأمني
استخدام املساعدة اإلمنائية الرسمية بشكل فعال للمساعدة يف
بلوغ األهداف اإلمنائية؛

(خ)	وضع اس رتاتيجيات لزيادة عاملة املرأة ولتأمني حامية القانون
للمرأة ،مبا يف ذلك النساء الاليت يعشن يف حالة فقر من رشوط
العمل وظروفه التمييزية ومن أي شكل من أشكال االستغالل،
ولضامن استفادتها الكاملة من خلق الوظائف عن طريق متثيل
متوازن للمرأة والرجل يف جميع القطاعات واملهن وحصول املرأة
عىل أجر متساو لقاء العمل املتساوي أو العمل ذي القيمة
املتساوية من أجل تقليص الفوارق يف الدخل بني املرأة والرجل؛
(ذ) 	تسهيل نقل التكنولوجيا املناسبة ،وخاصة التكنولوجيا الجديدة
والحديثة إىل البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة
انتقالية ،وتشجيع الجهود التي يبذلها املجتمع الدويل من أجل
إزالة القيود املفروضة عىل عمليات النقل تلك بوصف ذلك أداة
فعالة لتكملة الجهود الوطنية املبذولة لزيادة تعجيل بلوغ
أهداف املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم؛

(د د)	القيام ،بروح من التضامن ،بتعزيز التعاون الدويل ،مبا يف ذلك عن
طريق التربعات من أجل االضطالع بأعامل يف ميدان القضاء عىل
الفق ر ،وخاصة لدى النساء والفتيات؛
(هـ هـ)		ضامن استفادة املرأة ،وخاصة الفق ريات يف البلدان النامية ،من
عملية السعي إىل إيجاد حلول فعالة وعادلة وإمنائية املنحى
دامئة ملشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون التي تواجهها
البلدان النامية ،مبا يف ذلك خيار إلغاء الديون يف إطار املساعدة
اإلمنائية الرسمية والدعوة إىل مواصلة التعاون الدويل؛

(ض)	تشجيع وتسهيل الفرص املتساوية لحصول النساء والفتيات،
وخاصة الاليت يعشن يف املناطق الريفية ،عىل تكنولوجيات
املعلومات واالتصال ،مبا يف ذلك التكنولوجيات املطورة حديثا،
وتعزيز إمكانات وصول النساء والفتيات إىل التعليم والتدريب
عىل استخدامها ،والحصول عىل االستثامرات واستخدام هذه
التكنولوجيات يف عدة مجاالت منها الربط الشبيك والدعوة
وتبادل املعلومات ،واألعامل التجارية والتعليم ،واالستشارات
اإلعالمية ومبادرات التجارة االلكرتونية؛

(و و)	إقامة رشاكات بناءة بني الحكومات واملنظامت غري الحكومية
والقطاع الخاص وسائر أصحاب املصالح من أجل تعزيز املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة يف جهود القضاء عىل الفقر وزيادة
دعم وتشجيع النساء والرجال ،والفتيات والفتيان عىل تشكيل
شبكات وتحالفات جديدة للدعوة.

(أأ)	ضامن أن تشجع عمليات اإلصالح الترشيعي واإلداري الوطنية،
مبا يف ذلك العمليات املرتبطة بإصالح األرايض والالمركزية وإعادة
توجيه االقتصاد ،حقوق النساء ،وخاصة الريفيات والاليت يعشن
يف حالة فق ر ،واتخاذ تدابري لتعزيز هذه الحقوق وإعاملها من
خالل توفري فرص متساوية للمرأة للحصول والسيطرة عىل
املــــوارد االقتصادية مبا يف ذلك األرايض وحقوق امللكية والحق
يف امل رياث ،واالئتامن وب رامج االدخار التقليدية ،مثل املصارف
والتعاونيات النسائية؛
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وترحب لجنة وضع املرأة بعقد املؤمتر الدويل املعني
بتمويل التنمية وتشدد عىل أهمية أهدافه فيام
يتعلق باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والقضاء
عىل الفقر.

(ب ب)	ضامن توفر املياه النقية وسهولة حصول الجميع عليها وخاصة
النساء الاليت يعشن يف حالة فق ر؛
(ج ج)		توفري املزيد من التمويل واملساعدة الدوليني للبلدان النامية
لدعم ما تبذله من جهود لتمكني املرأة والقضاء عىل الفقر
وتعميم م راعاة املناظري الجنسانية يف عملية املساعدة اإلمنائية
3

-8

-7

وترحب لجنة وضع املرأة كذلك بعقد مؤمتر القمة
العاملي للتنمية املستدامة ،وتشدد عىل أهمية
تعميم م راعاة منظور جنساين وإرشاك املرأة يف
األعامل التحضريية ملؤمتر القمة العاملي ويف أعامله
ونتائجه ،وتشجع عىل إرشاك املرأة يف الوفود إىل
مؤمتر القمة■ .

وترحب لجنة وضع املرأة أيضا بعقد الجمعية
العاملية الثانية للشيخوخة وتؤكد عىل أهمية
تعميم م راعاة منظور جنساين يف األعامل
التحضريية للجمعية ويف أعاملها ونتائجها مبا يف
ذلك اإلعالن السيايس وخطة العمل الدولية( )
وترحب مبشاركة جميع النساء يف أعاملها وتشجع
عىل إرشاك املرأة يف الوفود إىل الجمعية العاملية.
وينبغي االع رتاف بإسهام كب ريات السن وإيالء
اهتامم خاص لتمكينهم ورفاهن.

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى2002/27/
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