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متويل املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة*

1 -  تؤكد لجنة وضع املرأة من جديد إعالن ومنهاج عمل بيجني   

اللذين شددا عىل الحاجة إىل التزام سيايس بإتاحة املوارد 
البرشية واملالية الالزمة لتمكني املرأة وعىل رضورة تحديد 

التمويل وحشده من جميع املوارد ويف جميع القطاعات من 
أجل تحقيق هديف املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، ونتائج 

الدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة التي دعت 
الحكومات إىل إدماج منظور جنساين يف تصميم ووضع واعتامد 

وتنفيذ جميع السياسات وعمليات امليزنة، حسب االقتضاء، 
من أجل تعزيز تخصيص املوارد عىل نحو منصف وفعال وإدراج 

مخصصات مالمئة يف امليزانية لدعم املساواة بني الجنسني 
والربامج اإلمنائية التي تعزز متكني املرأة.

٢ -  وتؤكد اللجنة من جديد اإلعالن املعتمد مبناسبة الذكرى العارشة   

للمؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة الذي أكد أن مثة تحديات 
وعقبات ال تزال تعوق تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثائق 
الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة، 
وجرى فيه التعهد باتخاذ مزيد من اإلجراءات لضامن تنفيذهام 

بشكل كامل وعاجل.

3 -  وتشري اللجنة إىل نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية الذي ُعقد   

يف مونتريي، املكسيك، يف عام 2002، التي تؤكد، يف جملة أمور، أن 
من الرضوري اتباع نهج كيل، يف جميع أرجاء العامل، إزاء التحديات 

الوطنية والدولية والعامة املرتابطة ذات الصلة بتمويل التنمية 
- أي التنمية املستدامة - التي تراعي الفروق بني الجنسني والتي 

تتخذ الناس محورا لها.

4 -  وتشري اللجنة أيضاً إىل مؤمتر القمة العاملي لعام 2005، وتؤكد   

من جديد أن التنفيذ التام والفعال إلعالن ومنهاج عمل بيجني 
ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة 

واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية وغري ذلك من مؤمترات القمة 
واملؤمترات ذات الصلة التي تعقدها األمم املتحدة هي مساهامت 

رضورية لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، ومنها 
تلك الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية، وال سيام املتعلقة 

منها بتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

٥ -  وتؤكد اللجنة من جديد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال   

التمييز ضد املرأة وبروتوكولها االختياري، واتفاقية حقوق 
الطفل، وتحيط علامً بعمل اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 
ضد املرأة نحو التحقيق العميل ملبادئ املساواة بني املرأة والرجل 

وبني البنات والبنني.

6 -  وتؤكد اللجنة أيضاً من جديد أن الدول تقع عىل عاتقها   

مسؤولية رئيسية عن تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 
والبنت وأن تعميم مراعاة املنظور الجنساين وإنشاء أجهزة 

وطنية هام أمران رضوريان ويؤديان دوراً مهامً يف تنفيذ إعالن 
ومنهاج عمل بيجني وأن وضع إطار مؤسيس قوي ذي واليات 

واضحة وإنشائه عىل أعىل املستويات املمكنة وتزويده بآليات 
للمساءلة وإقامته رشاكة مع املجتمع املدين وتنفيذه لعملية 
سياسية شفافة وامتالكه ملا يكفي من املوارد املالية والبرشية 

وااللتزام السيايس القوي والثابت هي أمور حاسمة األهمية 
لجعل األجهزة الوطنية فعالة.

7 -  وتشري اللجنة إىل أن منهاج العمل يقر بأن تنفيذه يتطلب موارد   

مالية كافية يجري التعهد بها عىل الصعيدين الوطني والدويل، 
وإىل أن تعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية يف هذا الصدد 
يستوجب سعياً حثيثاً لبلوغ النسب املستهدفة املتفق عليها 
من املساعدة اإلمنائية الرسمية من البلدان املتقدمة النمو يف 

أرسع وقت ممكن. كام تدرك اللجنة أهمية االستفادة التامة من 
جميع مصادر التمويل اإلمنايئ.

8 -  وتسلم اللجنة أيضاً بأهمية تعميم مراعاة املنظور الجنساين   

بوصفه أداة لتحقيق املساواة بني الجنسني وتدرك لهذا الغرض 
الحاجة إىل تكريس هذا التعميم لدى وضع وتنفيذ ورصد 

وتقييم السياسات والربامج يف املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية كافة، وإىل دعم قدرات منظومة األمم املتحدة يف 

مجال املسائل الجنسانية.

9 -  وتؤكد اللجنة من جديد أن املساواة بني الجنسني وتعزيز وحامية   

التمتع التام بحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع هي 
أمور ال غنى عنها للنهوض بالتنمية وتحقيق السالم واألمن، 

وتشدد عىل ارتباط السالم ارتباطاً وثيقاً باملساواة بني املرأة 
والرجل وبالتنمية.

10 -  وتؤكد اللجنة من جديد أنه ينبغي إدماج مراعاة تعزيز وحامية   
واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للمرأة، مبا فيها 

الحق يف التنمية، وهي حقوق عاملية وال تقبل التجزئة ومرتابطة 
ومتشابكة، يف جميع السياسات والربامج الرامية إىل القضاء عىل 
الفقر، وتعيد تأكيدها أيضاً عىل الحاجة إىل اتخاذ تدابري لضامن 

أن يكون لكل شخص الحق يف املشاركة واملساهمة يف التنمية 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية والتمتع بها.

11 -  وتالحظ اللجنة األدلة املتزايدة عىل أن لالستثامر يف تشغيل   

النساء والبنات أثر مضاعف عىل اإلنتاجية والكفاءة والنمو 
االقتصادي املطرد، وأن ازدياد التمكني االقتصادي للمرأة هو أمر 
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أسايس لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وللقضاء عىل الفقر، 
وتدرك أنه من الرضوري تخصيص املوارد الكافية عىل جميع 

الصعد وتعزيز اآلليات والقدرات، وزيادة السياسات التي تراعي 
الفروق بني الجنسني من أجل االستفادة بشكل تام من األثر 

املضاعف.

1٢ -  وتعيد اللجنة تأكيد األهداف الرامية إىل خفض معدل الوفيات   

النفاسية ووفيات األطفال، ومكافحة فريوس نقص املناعة 
البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( وتحسني صحة 
األمهات بحلول عام 2015 عىل النحو املنصوص عليه يف األهداف 

اإلمنائية لأللفية، فضال عن الهدف املتمثل يف تحقيق وصول 
الجميع إىل خدمات الصحة اإلنجابية وفقاً ملا تقرر يف املؤمتر 

الدويل للسكان والتنمية، وهي أهداف ذات أهمية حاسمة 
لتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والبنت.

13 -  وتشري اللجنة إىل إقرار منهاج عمل بيجني بدور األمم املتحدة،   

ويشمل ذلك الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة، وال سيام 
األدوار الخاصة التي يضطلع بها صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ 

للمرأة واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، 
ضمن إطار والية كل منهام، وتعرتف بدور مكتب املستشارة 
الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض باملرأة وشعبة النهوض 

باملرأة، كجزء من منظومة األمم املتحدة، يف تعزيز املساواة بني 
الجنسني ومتكني املرأة ومن ثم يف تنفيذ منهاج العمل.

14 -  وتشري اللجنة أيضا إىل أن مؤسسات بريتون وودز، وسواها من   
املؤسسات املالية والقطاع الخاص، تضطلع أيضا بدور مهم يف كفالة 

أن يعزز متويل التنمية املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والبنت.

1٥ -  وتقر اللجنة مبا للمنظامت غري الحكومية وغريها من الجهات   

الفاعلة يف املجتمع املدين من أهمية يف النهوض بتنفيذ إعالن 
ومنهاج عمل بيجني.

16 -  ويساور اللجنة قلق إزاء كون االفتقار إىل االلتزام السيايس واملوارد   
املالية الكافية يشكل جملة عوائق يف وجه تعزيز املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة، ويستمر يف تقويض فاعلية واستدامة 
كل من اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة واملنظامت النسائية 
يف مجاالت الدعوة إلعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة 

االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة وتنفيذهام 
ودعمهام ورصد تنفيذهام الفعيل.

17 -  ويساور اللجنة قلق إزاء تزايد انتشار الفقر بني النساء، وتكرر   
تأكيد أن القضاء عىل الفقر يشكل أكرب تحد عاملي يواجه العامل 

اليوم، وميثل رشطا ال غنى عنه للتنمية املستدامة، ال سيام 

بالنسبة للبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا. ويف هذا 
الصدد، تشدد اللجنة عىل أن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية 

وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا هو جهد عاملي 
يتطلب استثامر موارد كافية من أجل تحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة والبنت.

18 -  وما زالت اللجنة يساورها القلق إزاء االنعكاسات السلبية املزمنة   
لربامج التكيف الهيكيل الناشئة عن التخطيط والتنفيذ غري 

املناسبني، مبا يف ذلك االنعكاسات عىل املرأة.

19 -  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص املوارد يف مجال املساواة بني   
الجنسني يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك لدى صندوق األمم 
املتحدة اإلمنايئ للمرأة واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة ومكتب املستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية 
والنهوض باملرأة وشعبة النهوض باملرأة، وتشدد عىل الحاجة 

إىل زيادة فعالية تعقب املوارد املخصصة واملنفقة عىل تعزيز 
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة عىل نطاق منظومة األمم 

املتحدة، مبا يف ذلك ما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور الجنساين.

٢0 -  وتقرر اللجنة أن االلتزامات العاملية بتحقيق املساواة بني   

الجنسني ومتكني املرأة منذ انعقاد املؤمتر العاملي الرابع املعني 
باملرأة، ومن بينها ما صدر من خالل توافق آراء مونتريي، مل تنفذ 

بعُد بالكامل.

)أ(  زيادة االستثامر يف املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والبنت،   

مع مراعاة تنوع احتياجات النساء والبنات وظروفهن، مبا يف ذلك 
عن طريق تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف تخصيص املوارد 

وكفالة توفر املوارد البرشية واملالية واملادية الرضورية لألنشطة 

- ٢1

  وتحث اللجنة الحكومات و/أو، حسب االقتضاء، 

الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة 

ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، 

كل يف حدود واليته، كام تشجع املؤسسات 

املالية الدولية واملجتمع املدين واملنظامت غري 

الحكومية والقطاع الخاص عىل اتخاذ اإلجراءات 

التالية، مع مراعاة األولويات الوطنية:
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املحددة املستهدفة، من أجل كفالة املساواة بني الجنسني عىل 
كل من الصعيد املحيل والوطني واإلقليمي والدويل، وعن طريق 

تعزيز التعاون الدويل وزيادته؛

)ب(  كفالة تخصيص موارد كافية لألنشطة الرامية إىل القضاء عىل   

املعوقات املزمنة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والبنت يف 
كافة املجاالت الحيوية التي تهم منهاج العمل؛

)ج(  وضع اسرتاتيجيات للقضاء عىل الفقر وتعزيزها، مبشاركة املرأة   

عىل نحو كامل وفاعل من شأنه أن يحد من اكتساب الفقر طابعا 
نسائيا ويعزز قدرة املرأة ومُيّكنها من التصدي لآلثار االجتامعية 

واالقتصادية السلبية للعوملة؛

)د(  تهيئة بيئة تستطيع النساء والبنات يف ظلها أن يتبادلن عىل نحو   

كامل منافع الفرص التي متنحها العوملة؛

)هـ(  إدماج منظور جنساين يف عمليات إعداد كافة السياسات   

واالسرتاتيجيات والخطط االقتصادية الوطنية وتنفيذها ورصدها 
وتقييمها واإلبالغ عنها عىل نحو منسق عىل نطاق مجاالت 
السياسة العامة كلها، مبا يف ذلك التنمية الوطنية والحامية 

االجتامعية واسرتاتيجيات الحد من الفقر، وإرشاك اآلليات 
الوطنية للنهوض باملرأة واملنظامت النسائية يف تصميم تلك 

السياسات واالسرتاتيجيات والخطط ووضعها بهدف املساواة بني 
الجنسني ومتكني املرأة؛

)و(  إدماج منظورات جنسانية يف جميع عمليات رسم السياسات   

االقتصادية وزيادة مشاركة املرأة يف هياكل اإلدارة االقتصادية 
وعملياتها لكفالة تناسق السياسات العامة وتوافر املوارد الكافية 

للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة؛

)ز(  إعطاء األولوية ملؤازرة الجهود التي تبذلها البلدان النامية، مبا يف   
ذلك أقل البلدان منوا، لكفالة املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة 
يف تقرير االسرتاتيجيات اإلمنائية وتنفيذها، وتضمني الشواغل 

الجنسانية يف الربامج الوطنية، بوسائل منها إتاحة موارد كافية 
لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية دعام للجهود الرامية إىل 

تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة؛

)ح(  إزالة الحواجز وتخصيص موارد كافية لتمكني التمثيل الكامل   

للمرأة ومشاركتها الكاملة عىل قدم املساواة يف اتخاذ القرارات 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية ويف الكيانات اإلدارية، وال 

سيام تلك املسؤولة عن السياسات االقتصادية وسياسات املالية 
العامة، من أجل ضامن املشاركة الكاملة للمرأة، وعىل قدم 
املساواة، يف صوغ كافة الخطط والربامج والسياسات العامة؛

)ط(  تعزيز قدرات وواليات األطر املؤسسية وآليات املساءلة، مبا يف   

ذلك تلك املتعلقة باألجهزة الوطنية للنهوض باملرأة، وكفالة 
إمدادها مبوارد مستمرة وكافية ومنحها السلطة الالزمة لالضطالع 

بدورها الجوهري يف منارصة إدماج منظورات جنسانية يف كافة 
مجاالت السياسة العامة ودعم هذا اإلدماج ورصده وتقييمه، 

وتنفيذ خطط املساواة بني الجنسني وبرامجها والترشيعات 
املتعلقة بها؛

)ي(  تعزيز قيام حوار منسق ومنظم بني اآلليات الوطنية للنهوض   

باملرأة والوكاالت والكيانات الحكومية املعنية، مبا يف ذلك وزارات 
املالية والتخطيط وجهات التنسيق التابعة لها املعنية باملسائل 

الجنسانية واملنظامت النسائية لكفالة إدماج منظورات جنسانية 
يف كافة السياسات والخطط وامليزانيات اإلمنائية الوطنية؛

)ك(  تقدير تكاليف السياسات والربامج واالسرتاتيجيات والخطط   

الوطنية للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، مبا يف ذلك 
تعميم مراعاة املنظور الجنساين واسرتاتيجيات العمل اإليجايب، 
وتخصيص املوارد الكافية لها، وكفالة إدماجها يف االسرتاتيجيات 

اإلمنائية الوطنية العامة وتضمينها يف الخطط وامليزانيات 
القطاعية ذات الصلة من أجل الوفاء بااللتزامات الدولية 

واإلقليمية بتحقيق املساواة بني الجنسني، مبا يف ذلك الهدف 3 
من األهداف اإلمنائية لأللفية؛

)ل(  تخصيص املوارد الالزمة لتنمية القدرات يف مجال تعميم املنظور   

الجنساين يف جميع الوزارات وخاصة داخل األجهزة الوطنية 
املعنية باملرأة ووزارات املالية، والسلطات املحلية، حسب 

االقتضاء، لكفالة تعبئة املوارد املحلية وتخصيصها بطريقة 
تراعي االعتبارات الجنسانية، وتعزيز الجهود الوطنية يف مجال 

بناء القدرات يف سياسات امليزانية املتعلقة بالنواحي االجتامعية 
والجنسانية؛

)م(  تحسني وتنظيم ومتويل عمليات جمع البيانات املوزعة حسب   

نوع الجنس واملتعلقة باالعتبارات الجنسانية وتحليلها ونرشها، 
مبا عىل ذلك البيانات املوزعة حسب السن وعوامل أخرى، 

والبيانات املتعلقة مبساهمة املرأة يف اقتصاد الرعاية، ووضع 
املؤرشات الرضورية للمدخالت واملخرجات والنتائج عىل جميع 

املستويات لقياس التقدم املحرز يف متويل املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة، وال سيام يف استحداث وتنفيذ الُنهج املراعية 

لالعتبارات الجنسانية يف مجال املالية العامة؛ 

)ن(  إنجاز ونرش تحليل من املنظور الجنساين للسياسات والربامج   

ذات الصلة باستقرار االقتصاد الكيل، والتكيف الهيكيل، ومشاكل 
الديون الخارجية، والرضائب، واالستثامرات، والعاملة، واألسواق، 
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وجميع قطاعات االقتصاد ذات الصلة، ودعم وتسهيل البحوث يف 
هذه املجاالت، بغية تحقيق أهداف منهاج العمل، فيام يتعلق 
بآثارها عىل الفقر، وعىل عدم املساواة، وعىل املرأة بوجه خاص، 
وكذلك لتقييم أثرها يف رفاه األرسة وظروفها وتعديلها، حسب 

االقتضاء، لتشجيع زيادة عدالة توزيع األصول اإلنتاجية، والرثوة، 
والفرص، والدخل، والخدمات؛

)س(  إجراء تحليل مراع لالعتبارات الجنسانية لإليرادات والنفقات   

يف جميع مجاالت السياسات العامة، وأخذ نتائج االستعراض 
والتقييم يف االعتبار يف تخطيط امليزانية، وتخصيص املوارد، 
وتدبري اإليرادات، وذلك من أجل تعزيز مساهمة النفقات 

الحكومية يف اإلرساع بالتنفيذ الكامل والفعال إلعالن ومنهاج 
عمل بيجني؛ 

)ع(  وضع منهجيات وأدوات وتنفيذها، حيثام كان ذلك مناسبا، مبا   

يف ذلك املؤرشات الوطنية، وذلك فيام يتعلق بالتخطيط وامليزنة 
عىل نحو يراعي االعتبارات الجنسانية من أجل القيام بشكل 

منهجي بإدماج منظورات جنسانية يف السياسات املتعلقة 
بامليزانية عىل جميع الصعد، بغية تعزيز املساواة بني الجنسني 

يف جميع مجاالت السياسات العامة؛ 

)ف(  حث البلدان املتقدمة النمو التي مل تحقق بعد، وفقا اللتزاماتها،   

النسب املستهدفة البالغة 0.7 يف املائة من ناتجها الوطني اإلجاميل 
للمساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة إىل البلدان النامية و 0.15 إىل 

0.20 يف املائة من ناتجها الوطني اإلجاميل ألقل البلدان منوا، عىل بذل 
جهود ملموسة نحو تحقيق ذلك، وتشجيع البلدان النامية عىل 
االستفادة من التقدم املحرز لتكفل استخدام املساعدة اإلمنائية 
الرسمية عىل نحو فعال للمساعدة يف بلوغ األهداف والنسب 

املستهدفة يف مجال التنمية، ملساعدتها، ضمن جملة أمور أخرى، 
عىل تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة؛ 

)ص(  ضامن املشاركة الفعالة واملنصفة للبلدان النامية يف صياغة   

املعايري والقواعد املالية، بغية تعزيز املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة؛ 

)ق(  تعزيز تركيز وأثر املساعدة اإلمنائية املوجهة تحديدا إىل تحقيق   

املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والبنت وفقا ألولويات التنمية 
الوطنية من خالل تعميم مراعاة املنظور الجنساين ومتويل 

األنشطة املحددة األهداف عىل حد سواء، وتعزيز الحوار بشأن 
هذه املسائل بني الجهات املانحة والبلدان النامية، وتعزيز 

اآلليات الرامية إىل القياس الفعال للموارد املخصصة إلدماج 
املنظورات الجنسانية يف جميع القطاعات واملجاالت املواضيعية 

للمساعدة اإلمنائية؛ 

)ر(  تشجيع إدماج املنظورات الجنسانية يف طرائق تقديم املعونة   

وبذل الجهود لتعزيز آليات إيصال املعونة؛ 

)ش(  تحديد وتنفيذ حلول دامئة وموجهة نحو تحقيق التنمية يدمج   

فيها منظور جنساين ملشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون يف 
البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا، بجملة طرق من بينها 

تخفيف عبء الديون، مام يشمل خيار إلغاء الديون يف إطار 
املساعدة اإلمنائية الرسمية ملساعدتها عىل متويل برامج ومشاريع 

تستهدف التنمية، مام يشمل النهوض باملرأة؛ 

)ت(  تشجيع املؤسسات املالية الدولية عىل مواصلة أخذ املنظورات   

الجنسانية يف االعتبار يف تصميم القروض واملنح واملشاريع 
والربامج واالسرتاتيجيات؛ 

)ث(  تحديد ومعالجة اختالف أثر السياسات التجارية عىل الرجل   

واملرأة وإدماج املنظورات الجنسانية يف صياغة السياسات 
التجارية وتنفيذها وتقييمها، ووضع اسرتاتيجيات لزيادة الفرص 

التجارية املتاحة للمرأة املنتجة، وتسهيل املشاركة الفعالة للمرأة 
يف هياكل وعمليات صنع القرار يف مجال التجارة عىل الصعد 

الوطني واإلقليمي والدويل؛

)خ(  إجراء تقييامت مراعية لالعتبارات الجنسانية لقوانني العمل   

والسياسات والربامج الوطنية، ووضع سياسات ومبادئ توجيهية 
للمامرسات يف ميدان العاملة تراعي االعتبارات الجنسانية، مبا يف 
ذلك تلك الخاصة بالرشكات عرب الوطنية، باالستناد إىل الصكوك 

املتعددة األطراف املناسبة، مبا فيها اتفاقيات منظمة العمل 
الدولية؛

)ذ(  تخصيص موارد كافية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد   

املرأة يف مكان العمل مبا يف ذلك عدم املساواة يف الوصول إىل 
املشاركة يف سوق العمل وأوجه عدم املساواة يف األجور، فضال عن 
التوفيق بني العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال عىل السواء؛ 

)ض(   وضع ومتويل سياسات لتطبيقها يف سوق العمل تكون مكرسة   

لتعزيز العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع، 
مبا يف ذلك املشاركة الكاملة للمرأة يف جميع االسرتاتيجيات 

الدولية والوطنية املتعلقة بالتنمية والقضاء عىل الفقر، وخلق 
فرص عمل أكرث وأفضل للمرأة، سواء الحرضية أو الريفية، 

وإدماجها يف الحامية االجتامعية والحوار االجتامعي؛

)أ أ(  اتخاذ تدابري لوضع ومتويل وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات   

وبرامج تراعي االعتبارات الجنسانية تستهدف تشجيع مامرسة 
املرأة لتنظيم املشاريع واتخاذها للمبادرات الخاصة مبا يف 
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ذلك عن طريق التمويل البالغ الصغر واالئتامن البالغ الصغر 
والتعاونيات ومساعدة الرشكات التجارية التي متلكها النساء عىل 

املشاركة يف جملة أمور واالستفادة منها ويشمل ذلك التجارة 
الدولية واالبتكارات التكنولوجية ونقل التكنولوجيا واالستثامر 

والتدريب عىل اإلملام باملعارف وعىل املهارات؛

    تعزيز دور أدوات التمويل البالغ الصغر، مبا يف ذلك االئتامن 

البالغ الصغر، إىل أقىص حد وضامن إمكانية الوصول إليها 
من أجل القضاء عىل الفقر وتوفري فرص العمل وال سيام من 

أجل متكني املرأة، والتشجيع عىل تعزيز مؤسسات االئتامن 
البالغ الصغر القامئة والناشئة وتنمية قدراتها مبا يف ذلك عن 

طريق الدعم من املؤسسات املالية الدولية وكفالة نرش أفضل 
املامرسات عىل نطاق واسع؛

   إجراء إصالحات ترشيعية وإدارية تتيح للمرأة فرص وصول كاملة 

ومتساوية إىل املوارد االقتصادية، مبا يف ذلك التمتع بحقوقها 
يف اإلرث وملكية األرايض وغريها من أشكال امللكية، واالئتامن، 

واملوارد الطبيعية، والتكنولوجيات املناسبة؛

 )د د(  اتخاذ جميع التدابري املالمئة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة 

وزيادة فرص وصولها إىل القروض املرصفية والرهونات العقارية 
وغريها من أشكال االئتامنات املالية والتحكم فيها مع إيالء 

اهتامم خاص للفقريات وغري املتعلامت؛ ودعم حصول املرأة عىل 
املساعدة القانونية؛ وتشجيع القطاع املايل عىل تعميم مراعاة 
املنظورات الجنسانية يف سياساته وبرامجه؛ وكفالة توفري فرص 

كاملة لوصول املرأة عىل قدم املساواة إىل التدريب واملوارد 
اإلنتاجية والحامية االجتامعية؛ وتيسري وصول املرأة عىل نحو 

متكافئ إىل األسواق عىل جميع الصعد، وال سيام النساء يف 
البلدان النامية وأقل البلدان منواً؛ 

  تعزيز خدمات التعليم والصحة والخدمات االجتامعية واستخدام 
املوارد عىل نحو فعال لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 

وكفالة حقوق النساء والبنات يف التعليم عىل جميع الصعد 
ومتتعهن بأعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية 

مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية وبالرعاية والخدمات 
الصحية الجيدة واملتوافرة بأسعار معقولة واملتاحة للجميع 

وبوجه خاص الرعاية الصحية األولية؛

 )و و(  التصدي لتفيش جائحة فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة 

نقص املناعة املكتسب )اإليدز( وشيوعها بني النساء مع مراعاة 
أن النساء والبنات يتحملن قدرا غري متناسب من العبء الذي 
تفرضه أزمة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، وأنهن أسهل 

إصابة بالعدوى ويؤدين دوراً رئيسياً يف الرعاية وقد أصبحن أكرث 
تعرضاً للعنف والوصم بالعار والتمييز والفقر والتهميش من 

أرسهن ومجتمعاتهن نتيجة ألزمة فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز، ويف هذا الخصوص، إحداث زيادة كبرية يف الجهود الرامية 

إىل تحقيق هدف وصول الجميع إىل برامج الوقاية الشاملة 
والعالج والرعاية والدعم بحلول عام 2010؛ وضامن أن تراعي هذه 

الجهود املساواة بني الجنسني وتعززها؛

 )ز ز(  كفالة توفري التمويل الكايف ملشاركة املرأة الكاملة واملتكافئة 
والفعالة عىل جميع الصعد يف منع نشوب النزاعات ومعالجتها 

وحلها ويف مفاوضات السالم وبناء السالم مبا يف ذلك التمويل 
الكايف عىل الصعيدين الوطني والدويل لكفالة إتاحة الفرص 

املناسبة الستفادة النساء والبنات من برامج نزع السالح 
والترسيح وإعادة اإلدماج وغريها من الربامج ذات الصلة؛

  خفض النفقات العسكرية املفرطة مبا فيها النفقات العسكرية 
العاملية والتجارة يف األسلحة واالستثامر يف إنتاج األسلحة 

والحصول عليها مع مراعاة احتياجات األمن الوطني مبا يتيح 
إمكانية رصد أموال إضافية للتنمية االجتامعية واالقتصادية مبا 

يف ذلك، يف جملة أمور، من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني 
والنهوض باملرأة؛ 

  كفالة تخصيص املوارد الكافية لألنشطة التي تستهدف العقبات 
الخطرية املستحكمة التي تعرتض النهوض باملرأة يف حاالت 

النزاعات املسلحة وغريها من أنواع النزاعات والحروب العدوانية 
واالحتالل األجنبي أو االستعامر وغري ذلك من أنواع السيطرة 

األجنبية، فضال عن اإلرهاب؛

  مراعاة املنظور الجنساين يف وضع السياسات البيئية الوطنية وتنفيذها 
ورصدها وتقييمها واإلبالغ عنها وتعزيز اآلليات الالزمة لكفالة 
أن تشارك املرأة بالكامل وعىل قدم املساواة يف اتخاذ القرار عىل 

جميع صعد القضايا البيئية وبوجه خاص االسرتاتيجيات املتصلة 
بتأثري تغري املناخ عىل حياة النساء والبنات وتوفري املوارد الكافية 

لذلك؛

  تعزيز التنسيق واملساءلة والفعالية والكفاءة يف جهاز األمم املتحدة 

املعني بتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة مبا يف ذلك عن 
طريق زيادة الفعالية يف تعميم مراعاتهام من جميع الجوانب 

وتعزيز قدرة الجهاز عىل مساعدة الدول عىل نحو فعال بناء عىل 
طلبها عىل تنفيذ برامجها املتعلقة باملساواة بني الجنسني ومتكني 
املرأة، وتحقيقا لهذه الغاية، إتاحة املوارد البرشية واملالية الكافية 

التي ميكن االعتامد عليها؛

)ب ب(  

)ج ج(  

)ي ي(  

)ك ك(  

)هـ هـ(  

)ح ح(  

)ط ط(  
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 )ل ل(  تهيئة بيئة داعمة وتعزيزها لتعبئة املوارد من جانب املنظامت 

غري الحكومية وال سيام املنظامت والشبكات النسائية لتمكينها 
من زيادة فعاليتها واإلسهام يف تحقيق املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة يف تنفيذ منهاج 

العمل واملشاركة يف العمليات املتصلة بالسياسات العامة وتنفيذ 
الربنامج؛

 )م م(  توفري املساعدة للدول األطراف يف اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة، بناء عىل طلبها، لدعم تنفيذ التزامات 
الدول األطراف مبوجب االتفاقية.

- ٢٢

وتدعو لجنة وضع املرأة، اللجنة املعنية بالقضاء عىل 

التمييز ضد املرأة أن تواصل يف أعاملها، ويف سياق 

قيامها املهام املكلفة بها، إيالء االعتبار عىل النحو 

الواجب لتمويل املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. 

- ٢3

األعضاء، بغية زيادة متويل املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة، أن تدرج املنظورات الجنسانية يف 

األعامل التحضريية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل 

التنمية املعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي 

املقرر عقده يف قطر يف عام ٢008، ويف نتائجه.  ■

املصدر: وثيقة األمم املتحدة ى/2008/27 


