لجنة وضع امل رأة
 مشاركة املرأة والرجل عىل قدم املساواة
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مشاركة املرأة والرجل عىل قدم املساواة يف عمليات صنع
القرار عىل جميع املستويات

	- 6والحظت اللجنة أن بعض الدول األط راف قد عدلت من
تحفظاتها ،وأعربت عن االرتياح لسحب بعض التحفظات،
وحثت الدول األط راف عىل أن تحد من مدى أي تحفظات
تسجلها عىل االتفاقية ،وأن تصوغ أي تحفظات من هذا القبيل
بأكرب قدر ممكن من الدقة والتحديد ،وأن تكفل عدم تعارض أي
تحفظات مع هدف االتفاقية ومقصدها ،وأن ت راجع تحفظاتها
بانتظام بهدف سحبها ،وأن تسحب التحفظات التي تتعارض مع
هدف االتفاقية ومقصدها.

	- 1أكدت لجنة وضع املرأة مجددا عىل إعالن ومنهاج عمل بيجني،
الذي يشدد عىل أنه ال ميكن تحقيق أهداف املساواة والتنمية
والسالم ما مل تتحقق مشاركة املرأة اإليجابية وإدماج منظورها يف
جميع مستويات صنع الق رار ،والذي يشدد كذلك عىل أن مشاركة
املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل هي رشط رضوري مل راعاة
مصالح النساء والفتيات وليك يتسنى توطيد الدميق راطية وتعزيز
سالمة تطبيقها.

	- 7وأشارت اللجنة إىل ق رار الجمعية العامة  ،142/58املؤرخ  22كانون
األول/ديسمرب  ،2003املتعلق باملرأة واملشاركة يف الحياة السياسية،
التي تحث الجمعية يف الفقرة  1منه جميع أصحاب املصلحة
عىل وضع مجموعة شاملة من ال ربامج والسياسات لزيادة
مشاركة املرأة ،ال سيام عىل مستوى صنع الق رار السيايس.

	- 2وأكدت اللجنة مجددا عىل الوثيقة الختامية التي اعتمدتها
الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية الثالثة والعرشين،
التي تسلم يف الفقرة  23منها أنه عىل الرغم من القبول العام
برضورة وجود توازن بني الجنسني يف هيئات صنع الق رار عىل
جميع املستويات ،ال تزال هناك ثغرة قامئة بني املساواة بحكم
القانون واملساواة بحكم الواقع ،وأن نسبة متثيل النساء ال تزال
منخفضة يف املستويات الترشيعية والوزارية واملستويات دون
الوزارية ،فضال عن انخفاضها يف أعىل مستويات قطاع الرشكات،
واملؤسسات االقتصادية واالجتامعية األخرى ،وتسرتعي االنتباه إىل
العقبات التي تحول دون شغل املرأة مواقع صنع الق رار.

	- 8وذكَّرت اللجنة أيضا بأن استنتاجاتها املتفق عليها  2/1997بشأن
املرأة يف مواقع السلطة وصنع الق رار تس لّم برضورة تعجيل تنفيذ
االس رتاتيجيات التي تدعو إىل تعزيز التوازن بني الجنسني يف مجال
صنع الق رار السيايس وتعميم املنظور الجنساين يف جميع م راحل
وضع السياسات وصنع الق رار.
	- 9ورحبت اللجنة مبؤمتر القمة العاملي لعام  ،2005الذي أكد مجددا
عىل أن التنفيذ الكامل والفعال ألهداف وغايات إعالن ومنهاج
عمل بيجني ميثل مساهمة أساسية لبلوغ األهداف اإلمنائية
املتفق عليها دوليا ،مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية ،وأعرب عن
عقده العزم عىل تشجيع زيادة متثيل املرأة يف هيئات صنع الق رار
الحكومية ،مبا يف ذلك من خالل ضامن تحقيق تكافؤ الفرص
للمرأة للمشاركة الكاملة يف العملية السياسية.

	- 3وأكدت اللجنة مجددا عىل التزامها مبشاركة املرأة والرجل
عىل قدم املساواة يف الحياة العامة ،وهو مبدأ يكرسه اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ،واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ،التي تنص عىل
أن من حق املرأة أن تصوت عىل قدم املساواة مع الرجل دون أي
متييز يف جميع االنتخابات ،وأن تنتخب لعضوية جميع الهيئات
املنشأة مبوجب القانون الوطني والتي يختار أعضاؤها من خالل
انتخابات عامة ،كام يحق لها أن تشغل مناصب عامة وأن متارس
جميع املهام الحكومية املنصوص عليها يف القوانني الوطنية.

	- 10وسلمت اللجنة بأنه أمكن تحقيق بعض التقدم منذ انعقاد
املؤمتر العاملي ال رابع املعني باملرأة يف مجال مشاركة املرأة يف
صنع الق رار عىل جميع املستويات .وقد أفىض اعتامد سياسات
وب رامج ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري إيجابية ،عىل املستويات املحلية
والوطنية والدولية ،إىل زيادة متثيل املرأة يف عمليات صنع الق رار.

	- 4وأشارت اللجنة إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد
املرأة ،التي تنص ،يف جملة أمور ،عىل أنه ينبغي لجميع الدول
األط راف أن تتخذ جميع التدابري املناسبة ،مبا يف ذلك التدابري
اإليجابية والتدابري الخاصة املؤقتة ،للقضاء عىل التمييز ضد املرأة
والفتاة يف الحياة السياسية والعامة للبالد.

	- 11وأعربت اللجنة عن االنشغال إزاء العقبات الكأداء املستمرة،
وهي عقبات عديدة ومتباينة يف طبيعتها ،التي ال تزال تحول
دون النهوض باملرأة وتؤثر عىل مشاركتها يف عمليات صنع
الق رار ،وهي تشمل ،يف جملة أمور ،استم رار ظاهرة انتشار الفقر
يف أوساط النساء ،وعدم إتاحة فرص متكافئة للحصول عىل
الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية وفرص العمل ،والوقوع
ضحية لل رصاعات املسلحة ،وانعدام األمن ،والكوارث الطبيعية.

	- 5وحثت اللجنة الدول األط راف عىل االمتثال الكامل اللت زاماتها مبوجب
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد امل رأة والربوتوكول
االختياري امللحق بها ،وأن تأخذ يف االعتبار املالحظات الختامية
والتوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد امل رأة.
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	- 12وشددت اللجنة عىل أهمية متكني املرأة ومشاركتها الفعالة يف
عمليات صنع الق رار وتقرير السياسات ،باعتبارها أدوات حاسمة
ملنع وقوع العنف ضد املرأة بسبب نوع جنسها والقضاء عليه،
وسلمت اللجنة بأن القضاء عىل جميع أشكال مامرسة العنف
ضد النساء والفتيات مي كّنهن من املشاركة عىل قدم املساواة مع
الرجال يف عملية صنع الق رار.
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وحثت اللجنة الحكومات ،و/أو ،بحسب االقتضاء،
الهيئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة،
وغريها من املنظامت الدولية واإلقليمية ،ومن بينها
املؤسسات املالية الدولية ،والربملانات الوطنية،
واألحزاب السياسية ،واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك
القطاع الخاص والنقابات واألوساط األكادميية
ووسائط اإلعالم واملنظامت غري الحكومية واألط راف
الفاعلة األخرى عىل اتخاذ اإلج راءات التالية:

	- 13وأعربت اللجنة عن انشغالها إزاء عدم توفر معلومات كافية
وبيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عىل الصعيد املحيل
والوطني واإلقليمي والدويل ،بشأن مشاركة املرأة والرجل يف
عمليات صنع الق رار يف جميع املجاالت ،مبا فيها مجال االقتصاد،
والقطاعني العام والخاص ،والهيئات القضائية ،والشؤون الدولية،
واألوساط األكادميية ،والنقابات ،ووسائط اإلعالم ،واملنظامت غري
الحكومية ،وغري ذلك من املجاالت.

(أ)	ضامن متتع املرأة بحق التصويت ومامرسة هذا الحق دومنا إك راه،
أو استاملة أو ق رس؛

	- 14وأكدت اللجنة مجددا عىل الدور الهام للمرأة يف منع نشوب
ال رصاعات وحلها ويف بناء السالم ،وأكدت عىل أهمية مشاركة
املرأة الكاملة وعىل قدم املساواة مع الرجل يف جميع الجهود
املبذولة للحفاظ عىل السالم واألمن وتعزيزهام ،وعىل رضورة
زيادة دور املرأة يف عملية صنع الق رارات املتعلقة مبنع نشوب
ال رصاعات وحلها وإعادة بناء املجتمعات بعد انتهاء ال رصاعات،
وفقا لق رار مجلس األمن  )2000( 1325املؤرخ  31ترشين األول/
أكتوبر  2000ولق رارات الجمعية العامة ذات الصلة.

(ب)	القيام ،حسب االقتضاء ،مب راجعة الترشيعات القامئة ،مبا يف ذلك
القانون االنتخايب ،وحذف أو تعديل ،بحسب االقتضاء ،األحكام
التي تحول دون مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل
يف صنع الق رار ،واتخاذ إج راءات إيجابية وتدابري خاصة مؤقتة،
بحسب االقتضاء ،لتعزيز مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع
الرجل يف عمليات صنع الق رار عىل جميع املستويات؛

	- 15وس لّمت اللجنة بأن املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم هي
مسائل أساسية لتعزيز مكانة املرأة ،وبأن هناك حاجة إىل بذل
جهود جديدة من جانب جميع األط راف الفاعلة لتهيئة بيئة
تفيض إىل متكني املرأة يف مجال صنع الق رار.

(ج)	وضع أهداف وغايات ومعايري مرجعية ملموسة لتحقيق مشاركة
املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل يف هيئات صنع الق رار عىل
جميع املستويات ويف جميع املجاالت ،ال سيام يف مجاالت
سياسات االقتصاد الكيل والتجارة وسوق العمل ووضع امليزانيات
والدفاع والشؤون الخارجية ووسائط اإلعالم والقضاء ،مبا يف ذلك
من خالل اتخاذ إج راءات إيجابية وتدابري خاصة مؤقتة ،حسب
االقتضاء؛

	- 16وأكدت اللجنة مجددا عىل الهدف العاجل املتمثل يف تحقيق
التوزيع املتساوي بني الجنسني بنسبة  50/50يف جميع فئات
الوظائف داخل منظومة األمم املتحدة ،وال سيام عىل املستويات
العليا ومستويات تقرير السياسات ،مع االح رتام الكامل ملبدأ
التوزيع الجغ رايف العادل ،وفقا للفقرة  3من املادة  101من ميثاق
األمم املتحدة ،وأيضا مع م راعاة استم رار انعدام التمثيل أو
التمثيل الناقص للمرأة من بلدان معينة ،ال سيام من البلدان
النامية ،ومن البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية ،ومن
الدول األعضاء غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا إىل حد كب ري.

(د)	وضع ومتويل سياسات وب رامج ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري مبتكرة،
لبناء مجموعة مؤثرة من القيادات النسائية ومن النساء الاليئ
يتبوأن مناصب تنفيذية وإدارية عليا ،بهدف تحقيق التوازن
بني الجنسني عىل جميع املستويات ويف جميع املجاالت ،ال سيام
فيام يخص شغل مواقع صنع الق رار االس رتاتيجية عىل الصعيد
االقتصادي واالجتامعي والسيايس؛
(هـ)	ترسيخ الهدف املتمثل يف إقامة توازن بني الجنسني يف
التعيينات يف املناصب اإلدارية والعامة املعنية بصنع الق رار عىل
مستوياتها كافة ،واستحداث نهج بديلة للهياكل واملامرسات
املؤسسية وإدخال تغي ريات عليها ،عىل أن تشتمل هذه النهج
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والتغي ريات عىل وضع خطط عمل ال متيز بني الجنسني ،وتتضمن
اس رتاتيجيات ملموسة وميزانيات مخصصة ملواصلة تعميم
م راعاة املنظور الجنساين كاس رتاتيجية تساعد عىل تحقيق أهداف
املساواة بني الجنسني ،وذلك يف الترشيعات والسياسات العامة،
من ضمن مجاالت أخرى؛

والتي تقر بحاالت التفاوت الحالية يف السلطة يف املجتمع
وبرضورة اح رتام مختلف النامذج اإليجابية للقيادة؛
(م) الحرص عىل تزويد النساء ،عىل قدم املساواة مع الرجال ،بإمكانية
الحصول عىل العمل الالئق ،وعىل فرص العمل الكاملة واملنتجة،
وعىل املوارد املنتجة واملوارد املالية وعىل املعلومات ،لتيسري
مشاركتهن الكاملة وعىل قدم املساواة مع الرجال يف عمليات
اتخاذ الق رارات عىل جميع املستويات؛

(و)	الحرص عىل مشاركة النساء ومتثيلهن بشكل كامل وعىل قدم
املساواة مع الرجل عىل جميع مستويات صنع الق رار يف جميع
عمليات السالم وبناء السالم بعد انتهاء ال رصاع ،وإعادة اإلعامر،
والتأهيل ،واملصالحة؛

(ن)	اعتامد إج راءات موضوعية وشفافة يف التعيينات ووضع خطط
للتطور الوظيفي ت راعي الفوارق بني الجنسني لتمكني النساء
من تبوؤ مناصب قيادية معنية باتخاذ الق رارات عىل جميع
املستويات ويف جميع املجاالت لكرس الحاجز الوهمي املعروف بـ
"السقف الزجاجي"؛

(ز)	التشجيع عىل رفع مستوى إرشاك جميع النساء امله َّم شات يف
عملية صنع الق رار بجميع مستوياتها والتصدي للمعوقات التي
يواجهنها يف محاولة الوصول إىل عمليتي رسم السياسات واتخاذ
الق رارات واملشاركة فيهام وتذليل تلك املعوقات؛

(س)	القضاء عىل التمييز الوظيفي وتفاوت األجور بني النساء
والرجال ،وعىل التمييز يف سوق العمل ضد النساء ،مبن فيهن
النساء املهمشات ،وذلك عرب اتخاذ تدابري قانونية وتدابري تتصل
بالسياسة العامة تشتمل عىل زيادة الفرص املفتوحة أمام النساء
والفتيات والرجال والفتيان للعمل يف قطاعات غري تقليدية؛

(ح)	الحرص عىل إدراج املنظور الجنساين يف السياسات وال ربامج
اإلمنائية ويف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ،وذلك لكفالة إفادة
النساء وجميع أف راد املجتمع اآلخرين من التنمية ومتكني النساء
ليك يتبوأن مناصب قيادية؛
(ط)	التشجيع عىل إقامة تعاون عىل الصعيد الدويل وتعزيزه لترسيع
عجلة التنمية التي تؤدي فيها النساء دورا رئيسيا والتي ينبغي
أن يُ فدن من مكاسبها عىل قدم املساواة مع الرجال؛

(ع)	الحرص عىل تزويد النساء بإمكانية اإلفادة من ب رامج القروض
الصغرى والتمويل الصغري التي ثبت أنها من الوسائل الفعالة
التي تؤدي إىل متكني املرأة وميكن أن تخلق البيئة املؤاتية التي
تيرس مشاركتها الكاملة ،عىل قدم املساواة مع الرجل ،يف عمليات
صنع الق رار عىل جميع املستويات ،ال سيام عىل مستوى القاعدة
الشعبية؛

(ي)	اعتامد تدابري أكرث فعالية تركز عىل القضاء عىل الفقر املنترش يف
أوساط النساء وعىل تحسني أوضاعهن املعيشية ،وذلك ملساعدتهن
عىل تحقيق كامل طاقاتهن البرشية ومتكينهن من التقدم
واملشاركة عىل قدم املساواة مع الرجال يف عمليات اتخاذ الق رارات؛

(ف)	تهيئة بيئة مؤاتية يف عمليات صنع الق رار عىل جميع املستويات،
وذلك بعدة وسائل من بينها اتخاذ تدابري ترمي إىل املساعدة عىل
التوفيق بني مسؤوليات األرسة ومسؤوليات العمل ،بالقيام ،ضمن
أمور أخرى ،بتحسني طريقة تقاسم العمل املأجور وغري املأجور
بني النساء والرجال؛

(ك)	الحرص عىل مساواة النساء والفتيات مع الرجال من حيث
إمكانية التحصيل العلمي بجميع أشكاله ،وعىل أن ي راعي
قطاع التعليم الفوارق بني الجنسني ،وأن مييض يف تعميم
ال ربامج التعليمية التي ت ِ
ُكس ب النساء والفتيات املعارف الالزمة
وته ّي ئهن للمشاركة عىل قدم املساواة مع الرجال يف عمليات
اتخاذ الق رارات وذلك يف جميع مناحي الحياة عىل جميع
املستويات؛

(ص)	اتخاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون مامرسة العنف بجميع
أشكاله ضد النساء والفتيات والقضاء عليه ،وذلك بغية
مساعدتهن عىل املشاركة الكاملة وعىل قدم املساواة مع الرجال
يف الحياة العامة والسياسية؛

(ل)	الحرص عىل امتالك النساء والفتيات إمكانية االلتحاق بالدورات
التدريبية التي متك ّن هن من تطوير مهاراتهن وقدراتهن وخ رباتهن
الفنية ملامرسة أعامل قيادية ،مبا يف ذلك إفادتهن من الوسائل
والتدريب وال ربامج الخاصة الالزمة لدخولهن ،من ضمن مجاالت
أخرى ،معرتك الحياة السياسية مبا يف ذلك عىل أعىل مستوياتها،

(ق)	العمل عىل تسلم النساء مناصب قيادية يف جميع املجاالت وعىل
جميع املستويات وإزالة جميع العوائق التي تحول بشكل مبارش
أو غري مبارش دون مشاركتهن يف عمليات اتخاذ الق رارات ،بغية
رفع مستوى بروزهن ونفوذهن يف هذه العمليات؛
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(ر)	القيام ،عند االقتضاء ،بتيسري إقامة شبكات من العالقات واإلرشاد
يف أوساط النساء والفتيات القياديات عىل جميع املستويات ويف
جميع املجاالت ،مبا فيها الحياة السياسية واألكادميية والنقابات
ووسائط اإلعالم ومنظامت املجتمع املدين ،وبالتحديد الجمعيات
والشبكات النسائية ،وذلك بعدة وسائل من بينها ،استخدام
		 (ب ب)	تيسري شغل النساء ملناصب معنية باتخاذ الق رارات داخل هيئات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حسب االقتضاء؛
إدارة االنتخابات ولجان م راقبي االنتخابات وإيالء االهتامم
للمساواة بني الجنسني ومتكني النساء يف تكوين هذه الهيئات
(ش)	التشجيع ،ال سيام يف أوساط النساء والرجال الذين يشغلون
مناصب معنية باتخاذ الق رارات ،عىل تعزيز املساواة بني الجنسني
وأنشطتها؛
ومتكني النساء ودعم مشاركتهن ومتثيلهن وتعيينهن يف مناصب
(ج ج)
قيادية معنية بعمليات اتخاذ الق رارات عىل جميع املستويات،
	النظر يف مسألة تشكيل لجان ب رملانية سواء كانت دامئة أو مخصصة
وذلك بعدة وسائل من بينها تبادل أفضل املامرسات والتوعية؛
ألغ راض محددة ،أو هيئات رسمية تعنى بتحقيق املساواة بني
الجنسني ومتكني النساء ،عىل أن تضم ،حسب االقتضاء ،ممثلني
(ت) استحداث اس رتاتيجيات ترمي إىل زيادة مشاركة الرجال والفتيان
عن جميع األحزاب ،لتتوىل رصد واستع راض مدى تنفيذ القوانني
يف تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء ،وذلك بعدة
وأحكام الدستور القامئة ،وذلك ،عند االقتضاء ،مبا يتفق واتفاقية
وسائل من ضمنها تشجيعهم عىل مقاسمة النساء األعامل
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،ومدى التقيد
املنزلية ورعاية األطفال؛
بالتعهدات التي قُطعت يف مجال تنفيذ منهاج عمل بيجني
والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية
(ث)	استحداث اس رتاتيجيات للقضاء عىل األفكار النمطية السائدة
العامة ،مع أخذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع
عن النساء يف جميع مناحي الحياة ،السيام يف وسائط اإلعالم،
أشكال التمييز ضد املرأة ،يف االعتبار ،عند االقتضاء؛
والتشجيع عىل تقديم صورة إيجابية عن النساء والفتيات
كشخصيات قيادية وصانعات للق رار عىل جميع املستويات ويف
	النظر يف مسألة التصديق عىل مختلف الصكوك املتعلقة بحقوق
		 (د د)
جميع املجاالت؛
النساء والفتيات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية
الكاملة ،السيام اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد
(خ)	إدراك أهمية مشاركة النساء يف اتخاذ الق رارات يف جميع املجاالت،
املرأة والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد
من بينها العمليات السياسية ،ووجوب تغطية وسائط اإلعالم
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
مسائل املرشحني واملرشحات تغطية نزيهة ومتوازنة ،إىل جانب
َ
واتفاقية حقوق الطفل ،وتنفيذ هذه الصكوك؛
تغطيتها مسألة املشاركة يف املنظامت السياسية النسائية وكفالة
تغطيتها املسائل التي تؤثر تأث ريا خاصا يف النساء؛
		 (هـ هـ)		إعادة التأكيد عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان باعتباره إعالنا
حيويا يدعو إىل النهوض باملرأة؛ والقيام ،يف هذا الصدد ،باتخاذ
(ذ) القيام ،عند االقتضاء ،باعتامد قواعد واضحة الختيار املرشحني
التدابري الالزمة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من
ضمن األحزاب ،وحيث يناسب األم ر ،تنفيذ أهداف وغايات
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا؛
ومعايري مرجعية ملموسة تشتمل ،حيثام يقتيض الحال ،عىل
و)
(و
		
تدابري خاصة مؤقتة ،مثل نظام الحصص ،يف سبيل تحقيق
		التشجيع عىل نرش التقارير الدورية الوطنية التي تقدم إىل
املساواة بني متثيل النساء والرجال يف الرتشح للمناصب التي متأل
اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
باالنتخاب؛
باإلضافة إىل التعليقات الختامية ل لّجنة؛
(أ أ) بذل الجهود التي تضمن تكافؤ الفرص أثناء الحمالت االنتخابية،
وذلك بعدة وسائل من ضمنها ،حيثام يقتيض الحال ،فتح أبواب
وسائط اإلعالم أمامهن وحصولهن عىل املوارد املالية وغريها من
املوارد؛

(ض)	حث النساء عىل الرتشّ ح يف االنتخابات ،وذلك بعدة وسائل ،تشمل
حيثام يقتيض الحال ،اعتامد تدابري محددة ،مثل ب رامج التدريب
املخصصة لهن وإقامة حمالت لتوظيفهن ،وكتدبري خاص مؤقت،
النظر يف توفري التمويل للنساء املرشحات؛

(ز ز)		تشجيع التعاون بني جميع الجهات الفاعلة املعنية ،مثل
ال ربملانات والهيئات الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة وغريها من
اآلليات الوطنية ذات الصلة واملجموعات والشبكات النسائية
املعنية يف املجتمع املدين من أجل دفع املساواة بني الجنسني
قدما ومتكني النساء؛
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(ح ح)		دعم تعميم م راعاة املنظور الجنساين يف عملية وضع امليزانية
عىل جميع مستوياتها ويف جميع م راحلها ،وذلك بعدة وسائل
من بينها التوعية والتدريب ،حيث يناسب األم ر؛

ومبوبة حسب نوع الجنس وغريها من العوامل ذات الصلة؛
وتعميم الدروس املستخلصة واملامرسات السليمة؛
(ي ي)		كفالة توافر اإلرادة السياسية لالع رتاف بدور النساء يف التنمية
يف جميع حقول الحياة ولتحقيق املساواة بني الجنسني ولتحبيذ
مشاركة النساء يف مناصب اتخاذ الق رارات■ .

(ط ط)		زيادة البحث والرصد والتقييم ملعرفة مدى التقدم املحرز يف
مجال مشاركة النساء يف صنع الق رار عىل جميع املستويات،
ال سيام يف املجاالت التي تندر املعلومات بشأنها ،وذلك بعدة
وسائل من بينها ،عند االقتضاء ،وضع منهجية موحدة مقبولة
لالنتظام يف جمع بيانات وإحصاءات محددة لكل من الجنسني

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى2006/27/
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