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مذكرة إىل الق راء
باء  -تعزيز البيئة املؤاتية لتحقيق املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة (الفقرة ( 42ي ي) إىل (خ خ))

حققت دورة عام  2014للجنة األمم املتحدة املعن َّي ة بوضع
املرأة توافق اً عاملي اً هام اً يف اآلراء بشأن اإلج راءات الالزمة
للتعجيل ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية للمرأة والفتاة،
وإرساء أساس متني إلب راز مسائل املساواة بني الجنسني،
ومتكني املرأة ،وحقوق اإلنسان للمرأة والفتاة يف خطة
التنمية ملا بعد عام .2015

جيم  -تحقيق أقىص قدر من االستثامرات سعي اً لبلوغ املساواة
بني الجنسني ومتكني امل رأة (الفقرة ( 42ذ ذ) إىل (د د د))
دال  -تعزيز قاعدة األدلة املتعلقة بتحقيق املساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة (الفقرة (هـ هـ هـ) إىل (ح ح ح))

ومتثل ”االستنتاجات املتفق عليها“ التي اعتمدتها لجنة
وضع املرأة يف ختام دورتها الثامنة والخمسني ()27/2014/E
أول تقييم لألهداف اإلمنائية لأللفية حسب كل هدف عىل
حدة من منظور جنساين .ويحدد الجزء التمهيدي (الفق رات 1
إىل  )41االلتزامات القامئة بشأن املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة ،ومتتع املرأة والفتاة الكامل بحقوق اإلنسان ،ويحلل
التقدم املحرز والثغ رات والتحديات التي ينطوي عليها تحقيق
جميع األهداف اإلمنائية لأللفية للمرأة والفتاة ،والعوامل
التي تعوق هذا التقدم ،من قبيل عالقات القوة غري املتكافئة
بني املرأة والرجل ،والفقر وأوجه عدم املساواة والحرمان يف
الحصول عىل املوارد والفرص ،والقوانني التمييزية ،واملعايري
االجتامعية ،واملامرسات العرفية واملعارصة الضارة والقوالب
النمطية الجنسانية ،والعنف ضد املرأة والفتاة .ويتناول هذا
الجزء أيضا اآلثار املرتتبة عىل األزمة االقتصادية وتغري املناخ
والكوارث الطبيعية يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية للمرأة
والفتاة .ومن خالل تحديد املسائل الحاسمة يف مجال املساواة
بني الجنسني التي مل تعالَج معالجة كافية يف األهداف اإلمنائية
لأللفية ،تشري الوثيقة إىل األولويات الهامة للمستقبل .وتعرتف
بدور اآلليات الوطنية يف النهوض باملرأة ،وباملساهامت املقدمة
من املنظامت النسائية وجامعات أنصار حقوق املرأة للنهوض
باملساواة بني الجنسني.

هاء  -كفالة مشاركة املرأة واضطالعها بدور قيادي عىل جميع
املستويات وتعزيز املساءلة (الفقرة (ط ط ط) إىل (م م م))
ويحدد الفرع ألف اإلج راءات الالزمة لتحقيق متتع املرأة
والفتاة الكامل بجميع حقوق اإلنسان .ويدعو إىل التنفيذ
الكامل التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
ومنهاج عمل بيجني وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية .وتهدف هذه اإلج راءات إىل تناول العوامل املتعددة
واملتداخلة التي تسهم يف انتشار الفقر بني النساء والفتيات،
والقضاء عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة ،وتعزيز
وحامية الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية،
واالع رتاف بأعامل الرعاية غري املدفوعة األجر وتقليصها
وإعادة توزيعها ،والنهوض بالحقوق يف الحصول عىل التعليم
والعمل ،وإتاحة االنتفاع بالخدمات والهياكل األساسية .كام
يسلط الضوء عىل اإلج راءات التي يلزم اتخاذها لفائدة فئات
معينة من النساء والفتيات ،مبن فيهن املدافعات عن حقوق
اإلنسان ،ونساء وفتيات الشعوب األصلية ،واملهاج رات.
ويستهدف الفرع باء البيئة املواتية عىل نطاق أوسع.
ويشمل بنودا تهدف إىل كفالة أن تؤدي التجارة العاملية،
واالتفاقات املالية واالستثامرية وسياسات االقتصاد الكيل ،إىل
تعزيز املساواة بني الجنسني .وتنص اإلج راءات الواردة يف هذا
الفرع عىل إدماج املنظور الجنساين يف التصدي لتغري املناخ،
ومشاركة املرأة يف جميع جوانب بناء السالم .وترد يف هذا
الفرع أيضا إج راءات لدعم املرأة العاملة يف ميدان التجارة،
واملرأة الريفية العاملة يف ميدان الزراعة ،وإج راءات تتعلق
بدور وسائط اإلعالم.

ويف أعقاب هذا الجزء التمهيديّ ،
تحث اللجنة (يف الفقرة )42
الحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل اتخاذ إج راءات يف
خمسة مجاالت هي:
ألف  -تحقيق متتع املرأة والفتاة الكامل بجميع حقوق
اإلنسان (الفقرة ( 42أ) إىل (ط ط))
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الجنسني ومتكني املرأة ،وإعامل حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة.

ويدعو الفرع جيم إىل زيادة االستثامرات ال رامية إىل تحقيق
املساواة بني الجنسني ويورِد أنشطة تهدف إىل زيادة املوارد
لكفالة املساواة بني الجنسني ،من خالل االستعانة باملوارد
املحلية واملساعدة اإلمنائية الرسمية ،والوفاء بالتزامات
املساعدة اإلمنائية الرسمية ،وإضفاء الطابع املؤسيس عىل
امليزنة امل راعية للمنظور الجنساين ،وتقدير تكلفة خطط
العمل الوطنية بشأن املساواة بني الجنسني لكفالة تنفيذها،
وزيادة التمويل املخصص للمنظامت النسائية.

وتُقيم الفقرتان الختاميتان صالت أساسية باملستقبل.
وتحث اللجنة (الفقرة  )43الدول عىل االستفادة من الدروس
املستخلصة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية بينام تُصاغ
خطة التنمية الجديدة ملا بعد عام  .2015وتدعو إىل مواجهة
التحديات الهامة املتبقية من خالل األخذ بنهج تح ُّويل
وشامل ،وإىل إدراج هدف قائم بذاته بشأن املساواة بني
الجنسني ،ومتكني املرأة وإعامل حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة،
وإدماج أهداف املساواة بني الجنسني ومؤرشاتها يف اإلطار
املستقبيل .وتحث اللجنة أيضا (الفقرة  )44جميع الدول
وجميع الجهات املعنية األخرى عىل إج راء استع راضات شاملة
عىل املستويني الوطني واإلقليمي للتقدم املحرز والتحديات
التي واجهتها يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ،واالضطالع
بأنشطة مناسبة لالحتفال بالذكرى السنوية العرشين للمؤمتر
العاملي ال رابع املعني باملرأة.

ويشمل الفرع دال إج راءات ملعالجة الثغ رات يف البيانات
وتحسني اإلحصاءات الجنسانية .ويتضمن إج ر ٍ
اءات لجمع
البيانات املتعلقة باملجموعة الدنيا من املؤرشات الجنسانية
ومؤرشات العنف ضد املرأة ،واستحداث املعايري وتعزيزها
يف مجاالت رئيسية مثل فقر املرأة ،وتوزيع الدخل ضمن
األس املعيشية ،وأعامل الرعاية غري املدفوعة األجر ،وحصول
َ
املرأة عىل األصول واملوارد اإلنتاجية والترصف فيها وامتالكها،
ومشاركة املرأة عىل جميع املستويات يف صنع الق رار.

والحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون مدعوون اآلن إىل
ُ
تنفيذ اإلج راءات الواردة يف االستنتاجات املتفق عليها من أجل
تحقيق املساواة بني الجنسني ،ومتكني املرأة والفتاة واإلعامل
التام لحقوق اإلنسان للمرأة والفتاة يف جميع أنحاء العامل.
وتقف هيئة األمم املتحدة للمرأة عىل أهبة االستعداد لدعم
جميع أصحاب املصلحة يف هذه الجهود.

ويشمل الفرع هاء اإلج راءات ال رامية إىل كفالة مشاركة
املرأة واضطالعها بدور قيادي يف جميع امليادين وعىل جميع
املستويات ،بوسائل من بينها التدابري الخاصة املؤقتة ،وكفالة
مشاركة املنظامت النسائية يف وضع خطة التنمية ملا بعد
عام  .2015وترد أيضا تدابري للمساءلة عن تحقيق املساواة بني
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التحديات التي تكتنف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية
لصالح النساءوالفتيات وما تحقق من إنجازات يف هذا
الصدد

التي تشملها كل منها ،يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصالح
النساء والفتيات.
 - 7وتؤكد اللجنة من جديد الوثيقة الختامية ملؤمتر األمم املتحدة
للتنمية املستدامة ،املعنونة ”املستقبل الذي نصبو إليه“ ،التي س لَّمت
بجملة أمور منها الدور الحيوي الذي تؤديه املرأة يف تحقيق التنمية
املستدامة وعقدت العزم عىل إطالق طاقات املرأة بوصفها قوة دافعة
للتنمية املستدامة ومستفيدة منها عىل قدم املساواة مع الرجل.

 - 1تؤكد لجنة وضع املرأة من جديد إعالن ومنهاج عمل بيجني،
والوثائق الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية
العامة ،واإلعالنات التي اعتمدتها اللجنة مبناسبة الذكرى السنوية
العارشة والذكرى السنوية الخامسة عرشة للمؤمتر العاملي ال رابع
املعني باملرأة.

 - 8وتؤكد اللجنة من جديد أيض اً االلتزام بالتنفيذ واملتابعة الكاملني
والفعالني لجميع الق رارات التي اتخذتها الجمعية العامة يف هذا
الصدد ،وبخاصة اإلعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة ،والق رارات
التي اتخذها املجلس االقتصادي واالجتامعي وهيئاته الفرعية يف
هذا الصدد ،وتشري إىل الق رارات التي اتخذها مجلس حقوق اإلنسان
ذات الصلة مبجال املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان
للمرأة والفتاة .كام تؤكد استنتاجاتها السابقة املتفق عليها ،التي
تشمل يف جملة أمور ما يتعلق باملرأة واالقتصاد وبالقضاء عىل جميع
أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها.

 - 2وتؤكد اللجنة من جديد أن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ،واتفاقية حقوق الطفل ،والربوتوكولني االختياريني
امللحقني بها ،وكذلك االتفاقيات واملعاهدات األخرى ذات الصلة ،توفر
إطارا ً قانوني اً دولي اً ومجموعة شاملة من التدابري ملنع جميع أشكال
التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها ،وتعزيز املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة.
 - 3وتؤكد اللجنة من جديد أن التنفيذ الكامل والفعال ألهداف
وغايات إعالن ومنهاج عمل بيجني هو مساهمة أساسية يف تحقيق
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولي اً ،مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن
األلفية.

 - 9وتشري اللجنة إىل ق رارات مجلس األمن  )2000( 1325و 1820
( )2008و  )2009( 1888و  )2009( 1889و  )2010( 1960و  )2013( 2106و
 )2013( 2122املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وجميع ق رارات مجلس
األمن ذات الصلة باألطفال والنـزاعات املسلحة ،مبا فيها الق رارات
 )2009( 1882و  )2011( 1998و  )2012( 2068و .)2014( 2143

 - 4وتؤكد اللجنة من جديد أيض اً االلتزامات الدولية التي جرى
التعهد بها يف املؤمت رات ومؤمت رات القمة ذات الصلة التي عقدتها
األمم املتحدة يف مجال املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،مبا يف ذلك
برنامج العمل الصادر عن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واإلج راءات
الرئيسية ملواصلة تنفيذه.

 - 10وتس لّم اللجنة بأهمية دور منظومة األمم املتحدة ،وال سيام هيئة
األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني امل رأة (هيئة األمم املتحدة
للم رأة) ،يف تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني امل رأة ،مام يسهم يف تحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات عىل املستويات العاملي
واإلقليمي والوطني ،ويف تتبع التقدم املحرز يف تحقيق هذه األهداف
لدعم التدابري املحددة الهدف يف املجاالت الرئيسية لتمكني امل رأة ،ويف
مساعدة الدول يف ما تبذله من جهود ،بناء عىل طلبها.

 - 5وتؤكد اللجنة من جديد كذلك االلت زامات املتعلقة بتحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني امل رأة التي قُطعت يف مؤمتر قمة األلفية
لألمم املتحدة ،ومؤمتر القمة العاملي لعام  ،2005واالجتامع العام الرفيع
املستوى للجمعية العامة املعني باألهداف اإلمنائية لأللفية ،الذي عقد
يف عام  ،2010واملناسبة الخاصة التي نُظمت يف عام  2013ملتابعة الجهود
املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .كام تؤكد من جديد الوثيقة
الختامية لالجتامع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعني بتحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دولي اً
من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة :سبل امليض قدم اً :وضع خطة تنمية
شاملة ملسائل اإلعاقة حتى عام  2015وما بعده.

 - 11وتؤكد اللجنة من جديد أنه ينبغي إدماج م راعاة تعزيز
وحامية واح رتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للمرأة ،مبا فيها
الحق يف التنمية ،وهي حقوق عاملية ال تقبل التجزئة ومتكاملة
وم رتابطة ،يف جميع السياسات وال ربامج ال رامية إىل القضاء عىل الفق ر،
وتعيد تأكيدها أيض اً عىل الحاجة إىل اتخاذ تدابري لضامن أن يكون
لكل شخص الحق يف املشاركة واملساهمة يف التنمية االقتصادية
واالجتامعية والثقافية والسياسية والتمتع بها ،وأنه ينبغي إيالء
االهتامم عىل قدم املساواة ملوضوع تعزيز الحقوق املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وحاميتها وإعاملها التام ،والنظر
فيه بصورة عاجلة.

 - 6وتس لّم اللجنة بالدور الهام الذي تؤديه االتفاقيات والصكوك
واملبادرات اإلقليمية وآليات متابعتها يف املناطق اإلقليمية والبلدان
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 - 12وتؤكد اللجنة من جديد أن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
والفتاة ومتتعهام بحقوق اإلنسان والقضاء عىل الفقر هي أمو ٌر
رضورية للتنمية االقتصادية واالجتامعية ،مبا يف ذلك تحقيق جميع
األهداف اإلمنائية لأللفية .وتالحظ اللجنة البعد العاملي للمساواة
بني الجنسني وتعرتف أنه بعد مرور ما يقرب من  15عام اً عىل اعتامد
األهداف اإلمنائية لأللفية ،مل يحقق أي بلد املساواة لصالح النساء
والفتيات ،وأن مستويات عالية من عدم املساواة بني املرأة والرجل
ال تزال قامئة ،عىل الرغم من أهمية هذه األهداف يف الجهود ال رامية
إىل القضاء عىل الفقر وأهميتها األساسية بالنسبة للمجتمع الدويل.
وتؤكد اللجنة من جديد عىل الدور الحيوي الذي تؤديه املرأة بوصفها
عامل تنمية وتعرتف بأن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يجب أن
يتحققا من أجل إمتام ما مل يُ نجز بعد من األهداف اإلمنائية وترسيع
خطى التنمية املستدامة بعد عام .2015

بني الجنسني ومتكني املرأة أوسع نطاقا من األهداف التي يتم تناولها
تحديدا ،مبا يف ذلك حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة.
 - 17وترحب اللجنة بالتقدم املحرز لصالح النساء والفتيات يف
مجاالت عدة من األهداف اإلمنائية لأللفية ،وتعرتف بأهمية الهدف
 3يف اإلشارة إىل املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة باعتبارهام أولوية
عاملية .وترحب خاصة بالتقدم الكبري املحرز نحو القضاء عىل التفاوت
بني الجنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدايئ ويف زيادة نسبة النساء يف
ال ربملانات الوطنية يف بعض املناطق.
 - 18وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن مجمل ما أُحرز من تقدم لصالح
النساء والفتيات عىل صعيد جميع األهداف اإلمنائية لأللفية ال ي زال
بطيئ اً وغري متكافئ ،مبا يف ذلك الهدف  ،3داخل البلدان ويف ما بينها
عىل حد سواء ،وأن عدم إح راز تقدم بشأن املساواة بني الجنسني أعاق
التقدم نحو تحقيق جميع األهداف .وهي تشعر بقلق خاص من عدم
إح راز تقدم لصالح املناطق واألماكن التي تعاين من الفقر ولصالح النساء
والفتيات املهمشات والضعيفات واملحرومات والنساء والفتيات اللوايت
يقاسني أشكاال متعددة من التمييز وشتى رضوب الالمساواة.

 - 13وتدرك اللجنة أن زيادة التمكني االقتصادي للمرأة أمر أسايس
لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .وتؤكد أن االستثامر يف املرأة والفتاة
له تأثري مضاعف عىل اإلنتاجية والكفاءة والنمو االقتصادي املطرد وأن
االستقالل االقتصادي للمرأة أم ٌر حيوي ليك تؤدي دورها كرشيك كامل
وعىل قدم املساواة مع الرجل لتحقيق التنمية وأم ٌر أسايس لتحقيق
األهداف ،مبا يف ذلك القضاء عىل الفق ر .وتدرك اللجنة أن تحقيق
األهداف يتطلب اإلدماج الكامل للمرأة يف االقتصاد الرسمي ،وال
سيام يف عملية صنع الق رار االقتصادي ،وهو ما يعني تغيري التقسيم
الحايل للعمل القائم عىل التحيز الجنساين بحيث تتمتع املرأة والرجل
باملساواة يف املعاملة.

 - 19وتالحظ اللجنة ببالغ القلق ،يف ما يتعلق بالهدف  1من األهداف
اإلمنائية لأللفية (القضاء عىل الفقر املدقع والجوع) ،أن الفقر يحول
دون متكني املرأة من إح راز أي تقدم نحو تحقيق املساواة بني الجنسني
وأن ظاهرة تأنيث الفقر ال تزال مستمرة ،وتعرب عن بالغ القلق من
كل ذلك ،وتعرتف بأن فجوات كبرية بني الجنسني يف معدالت العاملة
واألجور ال تزال قامئة .ويساور اللجنة القلق ألنه بسبب جملة أمور
منها عدم املساواة االجتامعية واالقتصادية واستم رار التمييز يف
أسواق العمل ،تتعرض النساء أكرث من الرجال الحتامل مزاولة أعامل
غري مستقرة ومتقلبة ومنخفضة األجر ومتحيزة جنساني اً؛ وتحمل
نصيب غري متكافئ من أعامل الرعاية غري املدفوعة األج ر؛ والعمل
يف االقتصاد غري الرسمي؛ وتقل سبل حصولهن عىل العاملة الكاملة
واملنتجة والعمل الالئق والحامية االجتامعية واملعاشات التقاعدية
مقارنة بالرجال ،مام يزيد من خطر تعرضهن للفق ر ،قياس اً إىل الرجال،
وال سيام إذا كن ينتمني إىل أرس معيشية ليس فيها بالغون آخرون
ذوو دخل .وتالحظ كذلك أن املعايري التمييزية تساهم يف اشتداد
ضعف املرأة والفتاة يف وجه الفقر املدقع وانعدام األمن الغذايئ وسوء
التغذية ،وأن الفتيات والنساء املسنات يواجه كل منهن مصاعب
مختلفة وخاصة .وتالحظ اللجنة أن التدابري الحالية للقضاء عىل
الفقر ال تعكس بالقدر الكايف ضعف املرأة يف وجه الفق ر ،وذلك بسبب
عدم كفاية البيانات التي توضح جملة أمور منها توزيع الدخل داخل
األرس املعيشية .ويساور اللجنة القلق أيض اً ألن الغايات املتعلقة
بالجوع مل تتحقق أيض اً بعد ،وذلك له عواقب ضارة عىل صحة النساء
والفتيات وسبل عيشهن ورفاههن .وتالحظ أهمية األمن الغذايئ
والتغذية لتحقيق الهدف  1والحاجة إىل سد الفجوات القامئة بني

 - 14وتس لِّم اللجنة بأن أعامل الرعاية ،املدفوعة األجر والرعاية غري
املدفوعة األجر عىل حد سواء ،وخدمات الرعاية تكتيس أهمية حاسمة يف
تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات ،وتسلم كذلك
بأن الرعاية وظيفة مجتمعية هامة تنطوي عىل مسؤولية مشرتكة.
 - 15وتسلم اللجنة بأهمية مساهمة املرأة املهاجرة يف تحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية ،وتقر بأن العقبات التي تحول دون
حصول املهاجرين عىل العمل والتدريب املهني والسكن والتعليم
املدريس والخدمات الصحية والخدمات االجتامعية وسائر الخدمات
التي توفَّر ليك يستفيد منها عامة الناس ،وفق اً للترشيعات الوطنية،
ت ُسهم يف استضعافهم.
 - 16وترحب اللجنة بااللتزامات التي قُطعت واإلج راءات املتضافرة
الص عد الوطني واإلقليمي
يف مجال السياسة العامة التي اتخذت عىل ُّ
والعاملي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات.
وتدرك اللجنة الجهود املبتكرة التي تبذلها بعض البلدان يف إطار
تنفيذ األهداف لصالح النساء والفتيات من خالل تكييف الغايات
مع الظروف املحلية واإلبالغ عن طائفة من القضايا املتصلة باملساواة
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الجنسني يف مجال مكافحة الجوع ،وتعرتف بإعطاء أولوية كافية
ملعالجة سوء التغذية لدى النساء والفتيات.

الدم ،ومن خالل التصدي لعوامل أخرى من بينها عدم الحصول عىل
اللقاحات ،ولكن من غري املرجح أن تتحقق هذه األهداف .وتالحظ
اللجنة بقلق عميق أن وفيات األطفال ترتكز عىل نحو متزايد يف أفقر
املناطق وتحدث يف الشهر األول من حياة الطفل ،كام تعرب عن
قلقها من كون األطفال أكرث ُع رضة لخطر الوفاة قبل سن الخامسة
إذا ولدوا يف مناطق ريفية ونائية أو ألرس فقرية .وتالحظ اللجنة أيض اً
ببالغ القلق أن بعض املناطق تشهد أعىل معدالت وفيات اإلناث دون
سن الخامسة بسبب املامرسات التمييزية .وتعرتف اللجنة بأن عدم
إح راز تقدم يف الحد من وفيات األطفال يرتبط بافتقار املرأة إىل سبل
الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية واملياه الصالحة للرشب والرصف
الصحي والسكن ،وكذلك افتقار األمهات إىل التعليم األسايس والتغذية.

 - 20وتالحظ اللجنة ،يف ما يتعلق بالهدف  2من األهداف اإلمنائية
لأللفية (توفري التعليم االبتدايئ للجميع) ،أنه أُحرز تقدم كبري يف صايف
معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية وصوب القضاء عىل التفاوت بني
الجنسني يف معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدايئ ،ولكنها تعرب عن
قلقها من أن الرتكيز الشديد عىل األرقام أدى إىل تضاؤل الرتكيز عىل
إمتام الدراسة ونوعية التعليم وحصيلة التعلم .وتالحظ اللجنة كذلك
عدم إح راز تقدم يف سد الفجوات بني الجنسني يف الحصول عىل التعليم
الثانوي والبقاء فيه وإمتامه ،وهو ما ثبت أنه أكرث من االلتحاق باملدارس
االبتدائية يف تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني امل رأة وإعامل حقوق
اإلنسان الواجبة للم رأة والفتاة وتحقيق العديد من النتائج االجتامعية
واالقتصادية اإليجابية .وتشكل اإلناث غالبية الشباب الذين يفتقرون
إىل التعليم األسايس .وبالرغم من التقدم املحرز ،يتعني القيام باملزيد من
الجهود حيث ال ي زال التقدم غري متكافئ بني املجموعات وبني البلدان
من أجل تحقيق هذه الغايات بحلول عام .2015

 - 23وتالحظ اللجنة ،يف ما يتعلق بالهدف  5من األهداف اإلمنائية
لأللفية (تحسني صحة األمهات) ،أن التقدم نحو غايتي هذا الهدف،
وهام الحد من وفيات األمهات وإتاحة خدمات الصحة اإلنجابية
للجميع ،ما زال بطيئ اً للغاية وغري متكافئ ،خصوص اً بالنسبة ألفقر
فئات السكان ومن يقطن منها يف املناطق الريفية ،سواء داخل البلد
أو عىل نطاق البلدان مبجملها .وتشري إىل أن عدد الوفيات النفاسية
التي ميكن اتقاء حدوثها ال يزال مرتفع اً بشكل غري مقبول وأن
الفتيات امل راهقات يواجهن مخاطر أكرب يف هذا الصدد .كام تعرب
عن قلقها من الثغ رات الكبرية التي ال تزال قامئة يف سبل التمويل
وضخامة االحتياجات غري امللباة من جميع خدمات الرعاية الصحية
الجنسية واإلنجابية ،مبا يف ذلك خدمات التوليد يف حاالت الطوارئ
ووجود قابالت ماه رات عند الوالدة ،ووسائل منع الحمل املأمونة
والناجعة ،والخدمات املقدمة عند حدوث مضاعفات اإلجهاض غري
املأمون ،وخدمات اإلجهاض املأمون حيث يسمح القانون الوطني
بتقديم هذه الخدمات ،والوقاية والعالج من األم راض املنقولة جنسي اً
وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،من بني أمور أخرى ،من خالل
نظام الرعاية الصحية األولية مع إمكانية اإلحالة الفعالة إىل مستويات
أعىل من الرعاية .وتالحظ اللجنة كذلك وجود مصاعب ال تزال تعيق
إح راز أي تقدم ،مبا يف ذلك الفشل يف حامية وإعامل الحقوق اإلنجابية
وفق اً لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل
بيجني والوثائق الختامية الصادرة عن مؤمت رات استع راضهام ،وسوء
التغذية وأعباء العمل الثقيلة للنساء الحوامل.

 - 21وتالحظ اللجنة ،يف ما يتعلق بالهدف  3من األهداف اإلمنائية
لأللفية (تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني امل رأة) ،أن التقدم املحرز
كان بطيئ اً ،مع استم رار أوجه التفاوت بني الجنسني يف بعض املناطق
من حيث معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي والعايل؛ وانعدام سبل
التمكني االقتصادي واالستقالل الذايت واالستقاللية للنساء ،مبا يف ذلك
عدم إدماجهن يف االقتصاد الرسمي وانعدام املساواة يف الحصول عىل
العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق ،ومتثيلهن الناقص يف العمل
بأجر يف غري القطاع الزراعي ،ومتثيلهن ال زائد يف األعامل القليلة األجر
واألعامل املتح ِّي زة جنساني اً مثل العمل كخادمات يف املنازل وأعامل
الرعاية ،وعدم املساواة يف األجر عن العمل املتساوي أو العمل املتساوي
من حيث القيمة؛ والعبء غري املتكافئ من أعامل الرعاية غري املدفوعة
األجر وعدم كفاية التدابري املتخذة للتوفيق بني العمل املدفوع األجر
ومسؤوليات الرعاية؛ واستم رار املواقف واملعايري والقوالب النمطية
واألطر القانونية التمييزية؛ وعدم كفاية الحامية االجتامعية والتغطية
التأمينية للنساء؛ وعىل الرغم من التقدم املحرز ،تالحظ انخفاض نسب
مشاركة ومتثيل امل رأة وعدم تكافؤها يف جميع مستويات صنع الق رار ،مبا
يف ذلك يف ال ربملانات الوطنية وهياكل الحكم األخرى.

 - 24وتالحظ اللجنة ،يف ما يتعلق بالهدف  6من األهداف اإلمنائية
لأللفية (مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريهام
من األم راض) ،أن التقدم املحرز يف هذا الصدد كان محدودا ً ،حيث ما
فتئ عدد النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية عىل الصعيد
العاملي يت زايد منذ عام  .2001وتالحظ أيض اً ضعف اً خاص اً يف وجه اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية لدى الفتيات امل راهقات والشابات ،وكذلك
النساء والفتيات األخريات الاليت يُ عتربن أكرث ُع رضة لإلصابة بالفريوس.
وتؤكد عىل أن الالمساواة بني الجنسني املتجذرة يف بنيان املجتمع

 - 22وتالحظ اللجنة ،يف ما يتعلق بالهدف  4من األهداف اإلمنائية
لأللفية (خفض وفيات األطفال) أنه ،مع م راعاة أوجه ال رتابط الهامة
بني صحتي املرأة والطفل واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،قد
أُحرز تقدم كبري يف خفض وفيات األطفال عىل مستوى العامل ،بوسائل
منها الجهود ال رامية إىل القضاء عىل اإلصابات الجديدة بفريوس
نقص املناعة البرشية يف صفوف األطفال وانتقال العدوى من األم
للجنني ،ومكافحة سوء التغذية واملالريا واإلسهال والجوع وداء فقر
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والعنف ضد النساء والفتيات يقوضان التصدي بفعالية لفريوس نقص
املناعة البرشية وعىل الحاجة إىل إعطاء االهتامم الكامل لزيادة قدرة
النساء وامل راهقات عىل حامية أنفسهن من خطر اإلصابة بفريوس
نقص املناعة البرشية ،بسبل منها توفري خدمات الرعاية الصحية التي
تشمل جملة أمور منها خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية.
كام تالحظ املصاعب التي تواجهها النساء والفتيات املصابات بفريوس
نقص املناعة البرشية واإليدز ،مبا يف ذلك الوصم بالعار والتمييز والعنف.
وتالحظ اللجنة أنه عىل الرغم من زيادة االستثامرات العاملية والوطنية
يف جهود مكافحة املالريا ،التي أسفرت عن خفض عبء املالريا يف
العديد من البلدان ،والقضاء عىل املالريا يف بعض البلدان ،يجب أن تزداد
برسعة جهود الوقاية من املالريا ومكافحتها ،وخاصة بالنسبة للنساء
الحوامل ،من أجل تحقيق األهداف.

والفتيات عىل امتداد دورة العم ر ،مبا يف ذلك املؤرشات املتعلقة بالفقر
والجوع واالستدامة البيئية وال رشاكة العاملية من أجل التنمية ،يف
حني أن املؤرشات األخرى ال تزال محدودة ،مثل تلك املتعلقة الهدف 3
(مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والسل واملالريا).
 - 28ويساور اللجنة القلق من أن العديد من القضايا الحرجة املتعلقة
باملساواة بني الجنسني ومتكني امل رأة مل تعالجها بشكل كاف األهداف
اإلمنائية لأللفية ،ومن بينها عىل سبيل املثال ال الح رص :العنف ضد النساء
والفتيات؛ واألطفال والزواج املبكر والقرسي؛ وحصة النساء والفتيات
غري املتكافئة من العمل غري املدفوع األج ر ،ال سيام أعامل الرعاية غري
املدفوعة األج ر؛ وسبل حصول امل رأة عىل العمل الالئق ،والفجوة الفاصلة
بني الجنسني يف األجور ،والعاملة يف القطاع غري الرسمي ،واألعامل القليلة
األجر واملتح يِّ زة جنساني اً مثل العمل كخادمات يف املنازل وأعامل الرعاية؛
واستفادة امل رأة عىل قدم املساواة مع الرجل من األصول واملوارد اإلنتاجية،
مبا يف ذلك األرايض والطاقة والوقود ،وحق الترصف فيها وامتالكها ،وحقوق
امل رأة يف امل رياث؛ والصحة الجنسية واإلنجابية للم رأة ،والحقوق اإلنجابية
وفق اً لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني
والوثائق الختامية الصادرة عن مؤمت رات استع راضهام؛ والتغطية الصحية
الشاملة؛ واألم راض غري املعدية؛ واملساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان
للنساء والفتيات؛ ومشاركة امل رأة مشاركة كاملة وعىل قدم املساواة مع
الرجل يف صنع الق رار عىل جميع املستويات .وتدرك اللجنة أنه ما مل تتم
معالجة جميع أبعاد عدم املساواة بني الجنسني ،فإن املساواة بني الجنسني
ومتكني امل رأة وإعامل حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ال ميكن أن تتحقق.

 - 25وتالحظ اللجنة ،يف ما يتعلق بالهدف  7من األهداف اإلمنائية
لأللفية (كفالة االستدامة البيئية) ،ويف حني أُحرز بعض التقدم عىل
الصعيد العاملي يف الحصول عىل مياه الرشب املأمونة ،أن التقدم املحرز
يف الحصول عىل خدمات الرصف الصحي األساسية كان بطيئ اً بشكل
خاص ومن غري املرجح بلوغ تلك الغاية ،وهو ما سيكون له انعكاسات
خطرية عىل النساء والفتيات ،وخاصة اللوايت يعشن يف أوضاع هشّ ة.
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن انعدام سبل الحصول عىل مياه الرشب
املأمونة يؤثر بشكل خاص يف النساء والفتيات ،وأنهن يتحملن يف كثري
من األحيان عبء جلبها يف املناطق الريفية والحرضية ،وتدرك الحاجة
ملزيد من التحسني يف هذا الصدد .وتالحظ اللجنة أيض اً أن عدم وجود
م رافق صحية كافية يؤثر بشكل أكرب يف النساء والفتيات ،مبا يف ذلك
معدالت مشاركتهن يف القوى العاملة والدراسة ،ويزيد من تعرضهن
للعنف .وتالحظ اللجنة كذلك أن النساء والفتيات كث ريا ً ما يترضرن
بشكل مفرط من ج راء التصحر وإزالة الغابات والكوارث الطبيعية وتغري
املناخ ،نظ را ً لعدم املساواة بني الجنسني واعتامد العديد من النساء عىل
املوارد الطبيعية يف معيشتهن.

 - 29وتعرتف اللجنة بأن التقدم املحرز صوب تحقيق جميع األهداف
اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات تباطأ نظ را ً الستم رار عالقات
القوة غري املتكافئة التاريخية والبنيوية بني املرأة والرجل ،والفقر
وعدم املساواة وأوجه الحرمان يف الحصول عىل املوارد والفرص التي
تحد من قدرات النساء والفتيات ،والفجوات املتنامية يف تكافؤ
الفرص ،والقوانني والسياسات واملعايري االجتامعية واملواقف التمييزية
واملامرسات العرفية واملعارصة الضارة والقوالب النمطية الجنسانية.

 - 26وتالحظ اللجنة ،يف ما يتعلق بالهدف  8من األهداف اإلمنائية
لأللفية (إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية) ،أن موارد التنمية ،مبا
فيها املساعدة اإلمنائية الرسمية ،املس َّخ رة لدعم املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة موارد رضوري ٌة لكنها ال تزال غري كافية للقيام بهذه
املهمة .وتالحظ اللجنة أيض اً أن األزمة االقتصادية العاملية والتحول
نحو تدابري التقشف التي اتخذتها بعض البلدان قد أثرت سلب اً عىل
النساء والفتيات ،حيث حدث انخفاض يف االستثامر يف القطاعات
االجتامعية .وتالحظ أيض اً أن الفجوة الفاصلة بني الجنسني يف الوصول
إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ما زالت قامئة.

 - 30وتدين اللجنة بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وتعرب عن قلقها العميق من أن التمييز والعنف ضد النساء
والفتيات ال يزاالن يحدثان يف جميع أنحاء العامل وأن جميع أشكال
العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة متثل عقبات تحول دون
تنمية كامل طاقاتهن باعتبارهن رشيكات متكافئات مع الرجال
والفتيان يف جميع جوانب الحياة ،وع راقيل تحول دون تحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية.

 - 27ويساور اللجنة القلق من أن عدة مؤرشات أساسية لرصد
األهداف اإلمنائية لأللفية ليست مصنفة حسب الجنس والعمر
وعوامل أخرى ،ومن ثم فهي ال تتيح معلومات كافية عن حالة النساء

 - 31وترحب اللجنة بالزخم الدويل ملعالجة مشكلة تزويج األطفال
والزواج املبكر والزواج القرسي .وتعرتف اللجنة بأن زواج األطفال
والزواج املبكر والزواج القرسي مامرسة ضارة ،وتالحظ أن استم رار
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انتشاره ،من بني عوامل أخرى ،قد أبطأ تحقيق العديد من األهداف
اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات.

 - 35وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها من استم رار اآلثار السلبية لألزمة
املالية واالقتصادية العاملية ،وخصوص اً يف مجال التنمية وتحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات ،وهي إذ تسلم
بوجود أدلة عىل حصول انتعاش متفاوت وهش ،تدرك أن االقتصاد
العاملي ،عىل الرغم من الجهود الكبرية التي ساعدت عىل احتواء
مخاطر التقلبات الشديدة وتحسني ظروف السوق املالية وإدامة
االنتعاش ،ال يزال مير مبرحلة حرجة محفوفة مبخاطر انتكاسه ،مبا يف
ذلك التقلبات الشديدة يف األسواق العاملية ،وارتفاع معدالت البطالة
وال سيام يف صفوف الشباب ،واملديونية يف بعض البلدان ،واتساع
نطاق الضائقة املالية ،األمر الذي يطرح تحديات بالنسبة لالنتعاش
االقتصادي عىل الصعيد العاملي ويعكس الحاجة إىل إح راز تقدم إضايف
نحو الحفاظ عىل الطلب العاملي وإعادة التوازن إليه ،وتؤكد الحاجة
إىل مواصلة بذل الجهود من أجل التصدي ألوجه الضعف واالختالل
ال ُّن ظمية ،وإصالح النظام املايل الدويل وتعزيزه ،مع تنفيذ اإلصالحات
املتفق عليها حتى اآلن ،وتلك املتعلقة بالحفاظ عىل مستويات كافية
من التمويل لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

 - 32وتؤكد اللجنة أن متكني املرأة عامل حاسم يف تحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية ،مبا يف ذلك القضاء عىل الفقر والجوع ،وأن تنفيذ
تدابري خاصة ،عند االقتضاء ،تهدف إىل متكني املرأة ميكن أن يساعد
يف تحقيق تلك األهداف .وتعرتف بأن عدم املساواة ميثل مصدر قلق
بالنسبة لجميع البلدان وأنه يشكل تحدي اً ملح اً له آثار متعددة
بالنسبة إلعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للنساء
والفتيات .وتؤكد أيض اً أن فقر املرأة يرتبط ارتباط اً مبارشا ً بانعدام
الفرص االقتصادية واالستقالل الذايت ،وانعدام إمكانية الحصول عىل
املوارد االقتصادية واإلنتاجية ،وجودة التعليم وخدمات الدعم ،وضآلة
مشاركة املرأة يف عملية صنع الق رار .وتعرتف اللجنة كذلك بأن فقر
املرأة وعدم متكينها ،وكذلك استبعادها من السياسات االجتامعية
واالقتصادية ميكن أن يزيد من خطر تعرضها للعنف وأن العنف
ضد املرأة يشكل عائق اً أمام تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية،
وكذلك تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

 - 36وتقر اللجنة بأن عبء األم راض غري املعدية وخطرها يشكالن
أحد أكرب التحديات املاثلة أمام التنمية املستدامة عىل الصعيد
العاملي يف القرن الحادي والعرشين ،وهو ما قد يكون له تأثري مبارش
عىل تحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولي اً ،مبا يف ذلك األهداف
اإلمنائية لأللفية .وتالحظ كذلك أن البلدان النامية تتحمل العبء
األكرب وأن تأثر النساء باألم راض غري املعدية ميكن أن يختلف عن تأثر
الرجال بها.

 - 33ويساور اللجنة القلق أيض اً ألن البلدان املترضرة من الكوارث
الطبيعية تقل احتامالت تحقيقها لألهداف اإلمنائية لأللفية ،وتالحظ
كذلك أن النساء والفتيات يترضرن بشكل أكرب من ج راء الكوارث
الطبيعية .وتعرتف أيض اً بأن املرأة تؤدي دورا ً حيوي اً يف الحد من
مخاطر الكوارث والتصدي لها واالنتعاش منها ،مبا يف ذلك إعادة
التأهيل والتعمري ،وبالحاجة إىل تعزيز سبل حصول املرأة وقدراتها
وفرصها للمشاركة عىل نحو فعال وعىل قدم املساواة يف جهود الوقاية
من الكوارث والتأهب لها والتصدي لها.

 - 37وتقر اللجنة كذلك بأن التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات كان محدودا ً نظ را ً لعدم
تعميم م راعاة املنظور الجنساين بصورة منهجية وعدم إدماج املنظور
الجنساين يف أعامل رسم األهداف وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
وتعرتف اللجنة أيض اً بأن الرصد الفعيل ملدى م راعاة االعتبارات
الجنسانية يف األهداف اإلمنائية لأللفية كان محدودا ً نتيجة لعدم
االستثامر يف مؤرشات جنسانية وإحصاءات وبيانات متكاملة وموثوقة،
مصنفة حسب نوع الجنس والسن واإلعاقة وغريها من العوامل ذات
الصلة باملوضوع ،وعدم جمعها واستخدامها بصورة متسقة ،وأن
األهداف والغايات واملؤرشات ،مبا فيها املؤرشات امل راعية للفوارق بني
الجنسني ،أدوات ق ّي مة لقياس وترسيع التقدم ،وتتعزز من خالل تبادل
املعلومات واملعارف والخ ربات طواعية .وتقر اللجنة يف هذا الصدد
بأهمية نظم التسجيل املدين واإلحصاءات الحيوية.

 - 34ويساور اللجنة قلق بالغ من أن تغري املناخ يشكل تحدي اً يعيق
تحقيق التنمية املستدامة وأن النساء والفتيات يترضرن بشكل أكرب
من آثار التصحر وإزالة الغابات والكوارث الطبيعية والجفاف املستمر
والظواهر املناخية الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل
السواحل وتحمض املحيطات ،وتشعر أيض اً بقلق بالغ من أن اآلثار
الضارة لتغري املناخ عىل النساء والفتيات ،وخاصة من يعانني منهن
من الفق ر ،ميكن أن تتفاقم نتيجة عدم املساواة بني الجنسني والتميي ز،
وتعرب عن جزعها الشديد إزاء استم رار ارتفاع مستوى االنبعاثات
العاملية لغازات االحتباس الح راري ،وال يزال يساورها قلق بالغ ألن
جميع البلدان ،وال سيام البلدان النامية ،قليلة املنعة يف مواجهة
اآلثار املناوئة املرتتبة عىل تغري املناخ وألنها تعاين بالفعل من تفاقم
تلك اآلثار ،ومن بينها الجفاف املستمر والظواهر املناخية الشديدة
وارتفاع مستوى سطح البحر والتحات الساحيل وتحمض املحيطات،
مام يشكل خط را ً أكرب يهدد األمن الغذايئ والجهود املبذولة للقضاء
عىل الفقر وتحقيق التنمية املستدامة ،وتشدد يف هذا الصدد عىل أن
التكيف مع تغري املناخ يشكل أولوية آنية ملحة عىل الصعيد العاملي.

 - 38وتعرتف اللجنة أيض اً بأن عدم إعطاء األولوية الكافية للمساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة وقلة االستثامرات الهامة فيهام عند إعامل
حقوق اإلنسان لصالح النساء الفتيات ال يزاالن يعيقان التقدم نحو
تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصالح الفتيات والنساء ،من جميع
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األعامر ،وأُرسهن ومجتمعاتهن ،وفيام يتعلق باألبعاد االقتصادية
واالجتامعية والبيئية للتنمية املستدامة .وتؤكد أن املوارد املتاحة ،من
خالل تعبئة املوارد املحلية واملساعدة اإلمنائية الرسمية وتوزيعها ،ال
تزال مثار قلق وغالب اً ما تكون غري كافية للقيام بهذه املهمة.

تحقيق متتع املرأة والفتاة الكامل بجميع حقوق اإلنسان
(أ) النظر يف تصديق أو االنضامم إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد امل رأة ،واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية
امللحقة بكل منهام ،عىل سبيل األولوية بشكل خاص ،والحد من نطاق
أي تحفظات ،وصياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأدق ما ميكن من
تعابري وأضيقها من معانٍ مبا يضمن عدم إبداء تحفظات ال تتفق مع
هدف هاتني االتفاقيتني والغرض منهام ،واستع راض التحفظات عنهام
بانتظام متهيدا ً لسحبها ولسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف
االتفاقية ذات الصلة والغرض منها ،وتنفيذهام بالكامل عن طريق
جملة أمور منها وضع ترشيعات وسياسات وطنية فعالة؛

 - 39وتقر اللجنة بالدور االس رتاتيجي والتنسيقي لألجهزة الوطنية
للنهوض باملرأة ،التي ينبغي لها أن تحتل أعىل مستوى ممكن داخل
الحكومة ،وذلك من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني وتنفيذ
األهداف اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات ،وبالحاجة إىل تزويد
هذه األجهزة باملوارد البرشية واملالية الكافية الالزمة لتمكينها من
العمل بفعالية .كام تقر اللجنة مبساهمة املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ،إن ُوجدت.

(ب) التعجيل بالتنفيذ الكامل والفعال ملنهاج عمل بيجني وبرنامج
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واإلج راءات األساسية ملواصلة
تنفيذهام ونتائج مؤمت رات استع راضهام من أجل تحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات؛

 - 40وتقر اللجنة باملساهامت الكربى التي يقدمها املجتمع املدين،
مبا يف ذلك املنظامت النسائية واملنظامت األهلية والجامعات النسوية
يف وضع مصالح املرأة واحتياجاتها ورؤاها يف جداول األعامل الوطنية
واإلقليمية والدولية.

(ج) القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من خالل
القيام ،عند الحاجة ،بوضع قوانني وتدابري شاملة يف مجال السياسة
العامة واعتامدها والتعجيل بتنفيذها ورصدها عىل نحو فعال؛ وإزالة
األحكام التمييزية من األطر القانونية ،مبا فيها األحكام العقابية،
حيثام وجدت؛ واستحداث تدابري قانونية وسياسية وإدارية وغريها من
التدابري الشاملة ،مبا يف ذلك التدابري الخاصة املؤقتة ،حسب االقتضاء،
لضامن حصول املرأة والفتاة فعلي اً وعىل قدم املساواة عىل سبل
االنتصاف واملساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

 - 41وتس لِّم اللجنة بأن جميع حقوق اإلنسان عاملية م رتابطة
ومتداعمة وغري قابلة للتجزئة وأن عىل املجتمع الدويل أن يتعامل مع
حقوق اإلنسان عىل الصعيد العاملي عىل نحو يتوخى فيه اإلنصاف
والتكافؤ عىل قدم املساواة وبنفس القدر من االهتامم ،وتؤكد أنه،
يف الوقت الذي يتعني فيه م راعاة أهمية الخصوصيات الوطنية
واإلقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية ،عىل الدول،
برصف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية ،أن تعزز
كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتحميها.

(د) تنفيذ تدابري ملموسة وطويلة األجل لتغيري األع راف االجتامعية
والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية ،مبا فيها تلك التي تجعل
دور النساء مقت رصا عىل األمومة وتقديم الرعاية ،والقضاء عىل العادات
الضارة التي تشمل جملة أمور منها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
وج رائم الرشف ،وذلك سعي اً لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة والفتاة واإلعامل الكامل لحقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

- 42

وتحث اللجنة الحكومات ،عىل جميع املستويات،
وحسب االقتضاء ،وكذلك الكيانات املختصة
التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظامت الدولية
واإلقليمية ،يف إطار والية كل منها ،واضعة يف االعتبار
األولويات الوطنية ،إىل اتخاذ اإلج راءات التالية وتدعو
إىل ذلك املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حيثام
ُوجدت ،واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظامت غري
الحكومية ،والقطاع الخاص ،ومؤسسات أرباب العمل
والنقابات العاملية ووسائل اإلعالم والجهات الفاعلة
األخرى ذات الصلة ،حسب االقتضاء:

(هـ) إرشاك الرجال والفتيان بالكامل ،مبن فيهم قادة املجتمعات
املحلية ،باعتبارهم رشكاء وحلفاء اس رتاتيجيني يف القضاء عىل جميع
أشكال التمييز والعنف ضد املرأة والفتاة سواء يف األرسة أو يف املجتمع،
ورسم وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إىل تغيري األع راف االجتامعية
التي تتغاىض عن العنف ضد النساء والفتيات ،والعمل عىل التصدي
للعقليات التي تنظر إىل النساء والفتيات كتابعات للرجال والفتيان،
وذلك بوسائل منها فهم ومعالجة األسباب الجذرية لعدم املساواة بني
الجنسني مثل عالقات السلطة غري املتكافئة ،واألع راف االجتامعية،
والعادات والقوالب النمطية التي تكرس التمييز ضد النساء
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والفتيات ،وإرشاكهم يف الجهود املبذولة لتعزيز املساواة بني الجنسني
وتحقيقها ومتكني النساء والفتيات؛

الالئق ،ومشاركة املرأة واندماجها بشكل كامل يف االقتصاد الرسمي،
واملساواة يف األجر عن العمل املتساوي أو العمل املتساوي من حيث
القيمة ،واملساواة يف تقاسم العمل غري املدفوع األج ر؛

(و) االع رتاف علن اً بالدور الهام واملرشوع للمدافعات عن حقوق
اإلنسان يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والدميق راطية وسيادة القانون
والتنمية ،واتخاذ الخطوات املناسبة والحاسمة والعملية لحاميتهن؛

(ل) القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يف األماكن
العامة والخاصة ،من خالل اعتامد نُهج متعددة القطاعات ومنسقة
ملنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له ،ومامرسة العناية الواجبة
والتحقيق مع مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات ومقاضاتهم
ومعاقبتهم ،ووضع حد لإلفالت من العقاب ،وتوفري الحامية وكذلك
متكني جميع الضحايا والناجيات من الحصول عىل الخدمات االجتامعية
والصحية والقانونية الشاملة ،وضامن شفائهن الكامل وإعادة إدماجهن
يف املجتمع ،وم راعاة ألهمية عيش حياة خالية من العنف بالنسبة
لجميع النساء والفتيات ،القيام مبعالجة األسباب الهيكلية والكامنة
للعنف ضد النساء والفتيات من خالل تعزيز تدابري الوقاية والبحث
وتعزيز أعامل التنسيق والرصد والتقييم؛

(ز) اعتامد وتنفيذ تدابري محددة وهادفة تعرتف بأن بعض النساء
يعانني من زيادة الضعف والتهميش بسبب أشكال متعددة
ومتشابكة من التمييز وعدم املساواة؛
(ح) اتخاذ جميع التدابري املناسبة العتامد وتنفيذ اس رتاتيجيات إمنائية
وطنية وتدابري ترشيعية وإدارية واجتامعية وتعليمية وغريها ت راعي
مسائل اإلعاقة ،وذلك لحامية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة ،ألن األشخاص ذوي اإلعاقة هم أكرث ُع رضة للتمييز والعنف
وال يزالون إىل حد كبري ُم غ َف لني يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية
ورصدها وتقييمها؛

(م) القضاء عىل جميع املامرسات الضارة ،ومن بينها تزويج األطفال
والزواج املبكر والزواج القرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث،
من خالل م راجعة القوانني واللوائح التي تحظر مثل هذه املامرسات
واعتامدها وتنفيذها وإنفاذها ،والتوعية بالعواقب الصحية الضارة
لتلك املامرسات ،وإيجاد الدعم االجتامعي لتطبيق هذه القوانني؛

(ط) تشجيع مشاركة نساء وفتيات الشعوب األصلية يف املؤمتر العاملي
املعني بالشعوب األصلية ،بالنظر إىل إسهام هذا املؤمتر يف تحقيق
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولي اً ،وم راعاة لكون نساء وفتيات
الشعوب األصلية يواجهن مصاعب خاصة يف تحقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية؛

(ن) تعزيز التعاون الثنايئ واإلقليمي والدويل من أجل التنفيذ الكامل
والفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكول املكمل لها ملنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص
وبخاصة النساء واألطفال ،وذلك بوسائل منها تنفيذ خطة األمم
املتحدة العاملية ملكافحة االتجار باألشخاص ،واتخاذ التدابري املناسبة
لزيادة وعي عامة الناس مبسألة االتجار باألشخاص ،وال سيام النساء
والفتيات ،مبا يشمل العوامل التي تجعل النساء والفتيات ُع رضة
لالتجار؛ وثني الطلب الذي يحفز جميع أشكال االستغالل ،مبا يف ذلك
االستغالل الجنيس والعمل القرسي ،بهدف القضاء عليه؛ واستع راض
واعتامد القوانني واألنظمة والعقوبات الالزمة للتعامل مع هذه
القضية والتعريف بها للتأكيد عىل أن االتجار جرمية خطرية ،وتشجيع
وسائل اإلعالم ،مبا يف ذلك مق ِّدمي خدمات اإلنرتنت ،عىل اعتامد أو
تعزيز تدابري التنظيم الذايت لتشجيع االستخدام املسؤول لوسائل
اإلعالم ،وبخاصة شبكة اإلنرتنت ،بغية القضاء عىل ظاهرة استغالل
النساء واألطفال؛

(ي) سن وتنفيذ ترشيعات لحامية األرس املعيشية التي يعيلها أطفال،
وبخاصة فتيات ،ودعمها ومتكينها ،وتضمني تلك الترشيعات أحكام اً
تكفل رفاههم االقتصادي وحصولهم عىل خدمات الرعاية الصحية
والتغذية واملياه الصالحة للرشب والرصف الصحي واملأوى والتعليم
وامل رياث ،والتأكد من أن تلك األرس محمية ومدعومة ومساعدتها عىل
أن تبقى ملتئمة الشمل؛
(ك) معالجة العوامل املتعددة واملتداخلة التي تسهم يف التأثري
املفرط للفقر عىل النساء والفتيات عىل امتداد دورة العم ر ،وكذلك
أوجه عدم املساواة بني الجنسني داخل األرسة يف تخصيص املوارد
والفرص والسلطة ،وذلك عن طريق إعامل الحقوق املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للنساء والفتيات ،مبا فيها الحق يف
التنمية ،وضامن حقوق النساء والفتيات يف امل رياث وامللكية ،واملساواة
يف الحصول عىل التعليم الجيد ،واملساواة يف االستفادة من العدالة
والحامية االجتامعية ،والتمتع مبستوى معييش الئق ،مبا يف ذلك األمن
الغذايئ والتغذية واملياه الصالحة للرشب والرصف الصحي وموارد
الطاقة والوقود والسكن ،وكذلك حصول املرأة وامل راهقة عىل الخدمات
الصحية ،مبا فيها خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية،
واملساواة يف حصول املرأة عىل العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل

(س) ضامن تعزيز وحامية حقوق اإلنسان لجميع النساء وصحتهن
الجنسية واإلنجابية ،والحقوق اإلنجابية وفق اً لربنامج عمل املؤمتر
الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق الختامية
الصادرة عن مؤمت رات استع راضهام ،بوسائل منها وضع وتنفيذ
السياسات واألطر القانونية وتعزيز النظم الصحية التي تجعل
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الخدمات والسلع واملعلومات وأنشطة التوعية الشاملة الجيدة يف
مجاالت الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية يف متناول الجميع
ومتاحة للجميع ،بوسائل من بينها الطرق الحديثة اآلمنة والفعالة
ملنع الحمل ،والوسائل العاجلة ملنع الحمل ،وب رامج الوقاية من حمل
امل راهقات ،والرعاية الصحية النفاسية مثل القابالت املاه رات ورعاية
التوليد يف الحاالت الطارئة التي من شأنها أن تقلل معدالت ناسور
الوالدة ومضاعفات الحمل والوالدة األخرى ،وخدمات اإلجهاض املأمون
حيث يسمح القانون الوطني بتقديم هذه الخدمات ،والوقاية والعالج
من التهابات املسالك التناسلية ،واألم راض التي تنتقل باالتصال
الجنيس ،وفريوس نقص املناعة البرشية ،ورسطانات الجهاز التناسيل،
مع االع رتاف بأن حقوق اإلنسان تشمل حق املرأة يف التحكم يف
املسائل املتعلقة بحياتها الجنسية واتخاذ ق راراتها بشأنها بكل ح ِّرية
ومسؤولية ،مبا يف ذلك مسائل الصحة الجنسية واإلنجابية ،مبنأى عن
اإلك راه والتمييز والعنف؛

(ر) اتباع وتعزيز نهج للوقاية من األم راض غري املعدية ومكافحتها
تقوم عىل م راعاة املنظور الجنساين وتستند إىل بيانات مصنفة حسب
نوع الجنس والعمر سعي اً إىل التصدي لالختالفات األساسية بني الرجل
واملرأة من حيث التعرض لخطر االعتالل باألم راض غري املعدية والوفاة
الناجمة عنها؛
(ش) تعزيز وحامية حق النساء والفتيات يف التعليم عىل أساس تكافؤ
الفرص وعدم التمييز عىل امتداد دورة العمر عىل جميع املستويات
وتعزيز سبل الحصول عىل قدم املساواة وبصورة شاملة عىل التعليم
الجيد يف مرحلة الطفولة املبكرة ويف املرحلتني االبتدائية والثانوية
واملرحلة الجامعية ،والتعليم غري النظامي ،والتعليم التداريك وتعليم
الكبار الق راءة والكتابة بالنسبة للذين مل يتلقوا التعليم الرسمي،
وتطوير املهارات والتدريب املهني والتثقيف والتدريب يف ميدان
حقوق اإلنسان ،مع إيالء اهتامم خاص إلزالة الفوارق بني الجنسني
يف جميع مستويات التعليم من خالل زيادة معدالت االستم رار
يف الدراسة واالنتقال من مرحلة تعليمية إىل أخرى وإمتام التعليم
بالنسبة للنساء والفتيات ،وتحسني نوعية التعليم والتحصيل
التعليمي ،وإزالة الصور النمطية الجنسانية يف املناهج الدراسية،
وم راعاة املنظور الجنساين يف ب رامج التعليم والتدريب ،مبا يف ذلك
العلوم والتكنولوجيا؛ والقضاء عىل األمية بني اإلناث ودعم االنتقال
من املدرسة إىل العمل من خالل تطوير املهارات الالزمة لتمكينهن
من املشاركة الفعالة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
ودوائر الحكم وصنع الق رار؛

(ع) ضامن حصول الجميع عىل سبل الوقاية الشاملة من فريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز واألم راض املنقولة جنسي اً وعالجها والرعاية
والدعم املتعلقني بها بأسعار معقولة للمصابني بها ،مبنأى عن كل
وصمة عار ومتيي ز ،ومع م راعاة املنظور الجنساين ،وتوفري معلومات
شاملة وتوفري املشورة والفحص الطوعي للشابات وامل راهقات املصابات
بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز أو املترضرات منه؛
(ف) وضع اس رتاتيجيات وطنية للوقاية والرعاية والعالج وتنفيذها
ودعمها من أجل التصدي بفعالية لداء ناسور الوالدة ،وذلك
باالستعانة ب ُن هج متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات وشاملة
ومتكاملة من أجل إيجاد حلول دامئة؛

(ت) اعتامد تدابري محددة الهدف لضامن سالمة الفتيات وتهيئة بيئة
خالية من التحرش الجنيس يف املدرسة ويف وسائل النقل بني البيت
واملدرسة ،مبا يف ذلك تحسني وسائل النقل العامة ،وتعزيز البنية
التحتية من خالل توفري م رافق صحية كافية ومنفصلة للفتيات،
وتحسني اإلضاءة وساحات اللعب وغريها من املواضع اآلمنة ،وإج راء
أنشطة الوقاية من العنف يف املدارس واملجتمعات املحلية ،ووضع
عقوبات عىل مرتكبي جميع أشكال العنف والتحرش ضد الفتيات
وإنفاذها؛

(ص) تشجيع إقامة ال رشاكات من أجل الصحة العاملية ملساعدة الدول
األعضاء عىل االضطالع مبسؤولياتها ،مبا يف ذلك االنتقال نحو التغطية
الصحية الشاملة ،مام يعني أن جميع الناس ،مبن فيهم النساء
والفتيات ،سيكون بوسعهم الحصول ،دون متيي ز ،عىل ما يلزم من
املجموعات املقررة عىل الصعيد الوطني من خدمات الرعاية الصحية
األساسية يف ما يتعلق بالتثقيف والوقاية والعالج وإعادة التأهيل
وعىل أدوية أساسية مأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة وعالية الجودة،
مع ضامن أال يتسبب الحصول عىل هذه الخدمات يف أي ضائقة
مالية للمستفيدين منها ،والرتكيز بشكل خاص عىل ال رشائح الفقرية
والضعيفة واملهمشة من السكان ،وتهيب بالدول األعضاء إىل تعزيز
وتحسني نوعية النظم الصحية يف هذا الصدد؛

(ث) تعزيز الحق يف التعليم بجعل التعليم االبتدايئ إلزامي اً ومتاح اً
باملجان لجميع األطفال ومن خالل البدء تدريجي اً يف توفري التعليم
املدعوم ،مع م راعاة الحاجة إىل تدابري خاصة لضامن املساواة يف
الحصول عليه ،مبا يف ذلك العمل التصحيحي للمساهمة يف تحقيق
تكافؤ الفرص ومكافحة التهميش وضامن املواظبة عىل الدراسة ،وال
سيام بالنسبة للفتيات واألطفال املنحدرين من األرس ذات الدخل
املنخفض واألطفال الذين يصبحون أرباب أرس؛

(ق) وضع اس رتاتيجيات شاملة الستهداف عدم املساواة بني الجنسني
يف مجال الرعاية الصحية ،ومامرسة سياسات تكفل حصول النساء
وامل راهقني والشباب عىل خدمات الرعاية الصحية املناسبة بأسعار
معقولة ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية األولية والتغذية األساسية؛

(خ) استحداث وتطبيق ب رامج تعليمية ومواد دراسية ،مبا يف ذلك
برنامج تثقيفي شامل وقائم عىل أدلة بشأن الوظائف الجنسية
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البرشية ،وذلك استنادا ً إىل معلومات كاملة ودقيقة ،يكون مو ّج ها إىل
جميع امل راهقني والشباب ،بشكل يتناسب مع تطور قدراتهم ،ويف
ظل اإلرشاد والتوجيه املالمئني لآلباء واألمهات واألوصياء القانونيني،
وبإرشاك األطفال وامل راهقني والشباب واملجتمعات املحلية ،وكذلك
بالتنسيق مع املنظامت النسائية والشبابية واملنظامت غري الحكومية
املتخصصة ،من أجل تعديل األمناط االجتامعية والثقافية لسلوك
الرجال والنساء من جميع األعامر ،للقضاء عىل الحيف بأنواعه
ولتشجيع وتكوين املهارات املتصلة باتخاذ ق رارات مستنرية وبالتواصل
مع اآلخرين وبالحد من املخاطر من أجل إقامة عالقات قامئة عىل
االح رتام واملساواة بني الجنسني واح رتام حقوق اإلنسان ،وكذلك تثقيف
املعلمني وتنظيم ب رامج تدريب للمعلمني يف املؤسسات التعليمية
الرسمية وغري الرسمية عىل حد سواء؛

يف الحصول عىل القروض ورأس املال والتمويل واألصول املالية ،والعلوم
والتكنولوجيا ،والتدريب املهني ،وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،
والوصول إىل األسواق ،وضامن وصولها إىل العدالة وحصولها عىل
املساعدة القضائية عىل قدم املساواة مع الرجل؛
(ب ب) تشجيع الدول ومنظامت املجتمع املدين املعنية عىل متكني
النساء والفتيات وذلك عن طريق دعم ال ربامج التي تسهل مشاركتهن
من خالل االستثامرات العامة والخاصة يف الزراعة الهادفة لتحقيق
األمن الغذايئ والتغذية؛
(ج ج) االع رتاف بال ربامج التي تعزز املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة
يف جميع مجاالت األنشطة االقتصادية ،مبا يف ذلك صيد السمك وتربية
األحياء املائية ،وتزويدها باملوارد والدعم ،وذلك لتلبية االحتياجات إىل
األمن الغذايئ والتغذية ،وتقديم مساعدة مجدية لتسهيل مساهامت
املرأة يف مصائد األسامك الصغرية النطاق والحرفية وتربية األحياء
املائية ومصائد األسامك التجارية ،واستخدام املحيطات والبحار
واالعتناء بها؛

(ذ) القيام ،بدعم من املنظامت الدولية واملجتمع املدين واملنظامت
غري الحكومية ،حسب االقتضاء ،بوضع سياسات وب رامج تعطى فيها
األولوية للتعليم الرسمي وغري الرسمي وغري النظامي ،وتدعم الفتيات
ومتكنهن من اكتساب املعرفة واح رتام الذات وتحمل املسؤولية عن
حياتهن الخاصة ،والرتكيز بوجه خاص عىل ب رامج لتثقيف النساء
والرجال ،وال سيام الوالدون ،بشأن أهمية الصحة البدنية والعقلية
للفتاة ورفاهها ،مبا يف ذلك القضاء عىل التمييز والعنف ضد الفتيات؛

(د د) ضامن عدم التمييز بني النساء من جميع األعامر يف االستفادة
من خدمات وبنية تحتية م راعية للمنظور الجنساين تكون يف متناول
الجميع ومستدامة وعالية الجودة ومتاحة للجميع بأسعار معقولة،
مبا يف ذلك الرعاية الصحية واملياه الصالحة للرشب والرصف الصحي،
والنقل والطاقة والسكن ،والتكنولوجيا الزراعية ،والخدمات املالية
والقانونية ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

(ض) ضامن حق املرأة يف العمل وحقوقها أثناء العمل من خالل
سياسات وب رامج مستجيبة الحتياجات الجنسني تعزز التمكني
االقتصادي للمرأة ،مبا يف ذلك العمل الالئق للجميع ،وتعزز املساواة
يف األجر عن العمل املتساوي أو العمل املتساوي من حيث القيمة،
واالستثامر يف ما يخدم مصلحة املرأة ومتكينها يف قطاعات االقتصاد
املنتجة ،ودعم قدرات املرأة التقنية واإلدارية يف مجال مزاولة األعامل
الحرة ،وتشجيع التفاوض الجامعي ،ومعالجة تقسيم العمل عىل
أساس نوع الجنس ،وحظر التحرش الجنيس والتصدي له ،ومنع
التمييز ضد املرأة يف مكان العمل ،واملساعدة عىل التوفيق بني العمل
املدفوع األجر ومسؤوليات الرعاية األرسية للنساء والرجال عىل السواء،
وتعزيز مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعىل قدم املساواة يف االقتصاد
الرسمي ،وال سيام يف عملية صنع الق رار االقتصادي ،ومتكني املرأة يف
االقتصاد غري الرسمي ،مع إيالء اهتامم خاص للخادمات يف املنازل،
اللوايت يحق لهن ما يحق لغريهن من العامل من حقوق أساسية ،مبا
يف ذلك الحامية من العنف واإليذاء ،ورشوط العمل العادلة ،وتهيئة
بيئة عمل آمنة وصحية؛

(هـ هـ) االستثامر يف ما يعني عىل سد الفجوة القامئة بني الجنسني
يف مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عن طريق جعل هذه
التكنولوجيات ميسورة التكلفة ومتاحة ،مبا يف ذلك ما يتعلق باالستفادة
من تقنية النطاق العريض باعتبارها أداة لتمكني النساء والفتيات
ومامرسة كامل مجموعة حقوق اإلنسان الواجبة لهن ،والحصول عىل
املعلومات ،والوصول إىل األسواق والتواصل وزيادة الفرص؛
(و و) تشجيع توفري حامية اجتامعية شاملة عىل امتداد دورة العم ر،
مبا يف ذلك حامية املرأة املسنة ،تكفل للنساء والفتيات الحامية من
املخاطر وأوجه الضعف وتعزز إدماجهن يف املجتمع ومتتعهن الكامل
بجميع حقوق اإلنسان؛
(ز ز) االع رتاف بأن الرعاية وظيف ٌة مجتمعية بالغة األهمية ،وبالتايل
التأكيد عىل الحاجة إىل تقدير أعامل الرعاية غري املدفوعة األجر
وتقليصها وإعادة توزيعها عن طريق تحديد أولويات سياسات الحامية
االجتامعية ،مبا يف ذلك توفري خدمات اجتامعية ميرسة وبأسعار معقولة،
مبا فيها خدمات الرعاية لألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني؛
واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز ،وسائر من هم

(أ أ) ضامن حقوق النساء والفتيات يف امل رياث واستفادتهن الكاملة
وعىل قدم املساواة من األصول واملوارد الطبيعية واملوارد اإلنتاجية
األخرى والتحكم فيها ،مبا يف ذلك الحقوق الكاملة واملتساوية يف
امتالك األرايض وغريها من العقارات واستئجارها ،والقيام بإصالحات
إدارية واتخاذ جميع التدابري الالزمة إلعطاء املرأة نفس حقوق الرجل
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بحاجة إىل الرعاية ،وتطوير البنية التحتية ،مبا يف ذلك سبل الحصول عىل
التكنولوجيات املوفرة للطاقة والوقت السليمة بيئي اً؛ وسياسات العاملة،
مبا فيها السياسات امل راعية الحتياجات األرسة والتي تكفل إجازات
ومستحقات األمومة واألبوة ،وتعزيز املساواة يف تقاسم املسؤوليات
واملهام بني الرجل وامل رأة يف تقديم الرعاية والعمل املنزيل من أجل تقليل
ترس خ
عبء العمل املنزيل عىل النساء والفتيات وتغيري املواقف التي ِّ
تقسيم العمل عىل أساس نوع الجنس؛

األهداف املتفق عليها دولي اً وااللتزامات املتصلة باملساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية ،مع
االع رتاف بالتحديات التي تواجهها ،والتأكيد أيض اً عىل الحاجة إىل
اتخاذ إج راءات متضافرة وفق اً للقانون الدويل إلزالة العقبات التي
تحول دون اإلعامل الكامل لحقوق النساء والفتيات الاليت يعشن
تحت االحتالل األجنبي ،وذلك لضامن تحقيق األهداف وااللتزامات
املذكورة أعاله ،مع االع رتاف بالتحديات التي تواجهها؛

(ح ح) االع رتاف باألرسة كمساهم يف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك
تحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولي اً لصالح النساء والفتيات،
يحس نان رفاه األرسة،
وبأن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ِّ
والتشديد يف هذا الصدد عىل رضورة وضع وتنفيذ سياسات أرسية
تهدف إىل تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وتعزيز مشاركة
املرأة مشاركة كاملة يف املجتمع؛

(ل ل) تنفيذ سياسات االقتصاد الكيل التي تعزز ،مع سياسات العمل
والسياسات االجتامعية ،العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق
للجميع واملساواة بني الجنسني ومتكني امل رأة ،وذلك من أجل تعزيز
الكفاءة االقتصادية وزيادة إسهام امل رأة إىل أقىص حد ممكن يف النمو
االقتصادي والحد من الفق ر ،وزيادة الوعي بني صناع الق رار والقطاع
الخاص وأرباب العمل برضورة متكني امل رأة اقتصادي اً ومبساهمتها الهامة؛

(ط ط) تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع املهاجرين،
أيا كان وضعهم من حيث الهجرة ،وال سيام الحقوق والحريات
األساسية للنساء واألطفال ،وحاميتها عىل نحو فعال ومعالجة مسألة
الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار عىل الصعيد الدويل أو
اإلقليمي أو الثنايئ وباتباع نهج شامل متوازن ،مع اإلق رار باألدوار
واملسؤوليات التي تقع عىل عاتق البلدان األصلية وبلدان العبور
وبلدان املقصد يف مجال تعزيز حقوق اإلنسان لجميع املهاجرين
وحاميتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إىل تفاقم ضعفهم؛

(م م) تعزيز دور املرأة يف القطاعني الرسمي وغري الرسمي ،مبا يف ذلك
يف مجايل التجارة عرب الحدود والزراعة ،ووضع التدابري الالزمة لتحسني
سبل وصول املرأة إىل األسواق واملوارد اإلنتاجية ،وجعل األسواق
آمنة للنساء ،مبن فيهن اللوايت يعشن يف املناطق الريفية ،ومن ثم
كفالة إتاحة فرص متكافئة يف األسواق للمؤسسات التجارية واملزارع
اململوكة للنساء والرجال؛
(ن ن) تحديد ووضع اس رتاتيجيات لتوسيع الفرص التجارية للنساء
املنتجات وتسهيل املشاركة الفعالة للمرأة يف التجارة الوطنية
واإلقليمية والعاملية؛

تعزيز البيئة املؤاتية لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

(س س) اتخاذ التدابري الالزمة لضامن أن يتم يف إطار التصدي بواسطة
السياسات العامة عىل املستوى العاملي والوطني لألزمات املالية
واالقتصادية والتقلب املفرط ألسعار الغذاء والطاقة ،الحد من أي آثار
سلبية عىل املساواة بني الجنسني ومتكني امل رأة ،مبا يف ذلك عىل العاملة
والتمويل األسايس للخدمات ونظم الحامية االجتامعية ،وأن يُ قدم دعم
خاص ألكرث الناس حرمان اً وضعف اً ،وأن يستمر تشجيع املساواة بني الجنسني
ومتكني امل رأة ،مبا يف ذلك حامية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

(ي ي) العمل عىل ضامن أن تفيض اتفاقات التجارة واملالية واالستثامر
العاملية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان
للنساء والفتيات ،واستكامل جهود التنمية الوطنية لتحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية لصالح النساء والفتيات ،بوسائل منها إعادة التأكيد
عىل األهمية الحاسمة إلقامة نظام تجاري متعدد األط راف منفتح
وعادل وقائم عىل قواعد وميكن التنبؤ به وغري متييزي ،وتعزيز
فعالية دعم النظام االقتصادي العاملي للتنمية من خالل التشجيع
عىل تعميم م راعاة املنظور الجنساين يف سياسات التنمية عىل جميع
املستويات ويف جميع القطاعات؛

(ع ع) االمتناع عن اتخاذ أو تطبيق أي تدابري اقتصادية أو مالية أو
تجارية انف رادية ال تتوافق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة
وتعيق تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية عىل نحو تام ،وال سيام
يف البلدان النامية؛

(ك ك) تأكيد االلتزامات بتعزيز الجهود الوطنية ،وال سيام بدعمٍ
من التعاون عىل الصعيد الدويل ،الهادفة إىل االهتامم بحقوق
واحتياجات النساء والفتيات املترضرات من الكوارث الطبيعية،
والنزاعات املسلحة ،وغريها من حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة،
واالتجار باألشخاص واإلرهاب ،وذلك يف سياق اإلج راءات ال رامية
إىل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه وتحقيق

(ف ف) إيالء األولوية ملنظور املساواة بني الجنسني وإدماجه يف جميع
السياسات وال ربامج االجتامعية واالقتصادية والبيئية لتنفيذ األهداف
اإلمنائية لأللفية ،مبا يف ذلك سياسات التنمية الوطنية واس رتاتيجيات
القضاء عىل الفق ر ،وعمليات امليزنة وتخصيص النفقات العامة
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امل راعية للمنظور الجنساين ،وإنشاء وتعزيز اآلليات املؤسسية لتعميم
م راعاة املنظور الجنساين عىل املستوى املحيل والوطني واإلقليمي،
وتشجيع وضامن تنفيذ األطر القانونية الوطنية والتنسيق بني فروع
الحكومة لضامن تحقق املساواة بني الجنسني؛

(ت ت) تشجيع ودعم إسهامات املرأة الريفية يف القطاع الزراعي
وتعزيز التنمية الزراعية والريفية ،مبا يف ذلك الزراعة الصغرية النطاق،
وضامن أن تتاح للنساء فرص متكافئة مع الرجال يف الحصول عىل
التكنولوجيات الزراعية ،من خالل االستثامرات ونقل التكنولوجيا وفق
رشوط متفق عليها ،واالبتكار يف وسائل اإلنتاج والتوزيع الزراعي عىل
نطاق صغري ،وسد الثغ رات القامئة يف االتجار مبنتجاتهن الزراعية يف
األسواق املحلية واإلقليمية والدولية والحواجز التي تحول دون ذلك؛

(ص ص) تشجيع تكافؤ الفرص ومشاركة املرأة والرجل مشاركة كاملة
عىل قدم املساواة ،باعتبارهام من عوامل تحقيق التنمية املستدامة
املوجهة لخدمة البرش وباعتبارهام مستفيدين منها ،والتأكيد مجددا ً
أن القضاء عىل الفقر استنادا ً إىل النمو االقتصادي املطرد والتنمية
االجتامعية وحامية البيئة والعدالة االجتامعية يتطلب إرشاك املرأة يف
التنمية االقتصادية واالجتامعية؛

(ث ث) تشجيع التعاون الدويل ،مبا يف ذلك دور التعاون بني بلدان
الشامل وبلدان الجنوب والتعاون فيام بني بلدان الجنوب والتعاون
الثاليث ،مع م راعاة أن التعاون فيام بني بلدان الجنوب ليس بديال عن
التعاون بني بلدان الشامل وبلدان الجنوب بل هو مك ِّم ل له ،وتدعو
جميع الدول األعضاء إىل تعزيز التعاون بني بلدان الجنوب والتعاون
الثاليث مع الرتكيز عىل أولويات التنمية املشرتكة مبشاركة جميع الجهات
املعنية يف الحكومة واملجتمع املدين والقطاع الخاص  ،مع مالحظة أن
تويل الجهات الوطنية زمام األمور والقيادة يف هذا الصدد عنرص ال غنى
عنه لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات؛

(ق ق) اعتامد تدابري لتنفيذ ورصد األهداف اإلمنائية لأللفية للنساء
والفتيات يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاعات ،والنساء
والفتيات املترضرات من التطرف العنيف ،وضامن املشاركة الفعالة
للمرأة عىل جميع املستويات ويف جميع امل راحل ويف عمليات السالم
وجهود الوساطة ،ومنع نشوب النزاعات وحلها ،وحفظ السالم وبناء
السالم واالنتعاش ،عىل النحو املنصوص عليه يف ق رارات مجلس األمن
ذات الصلة مبوضوع املرأة والسالم واألمن ،ودعم إرشاك املنظامت
النسائية ومنظامت املجتمع املدين يف هذا الصدد؛ ووضع حد لظاهرة
اإلفالت من العقاب عن طريق ضامن محاسبة مرتكبي أخطر الج رائم
ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم مبوجب القانون الوطني والدويل،
وضامن محاسبة الجناة املزعومني لتلك الج رائم يف إطار أجهزة العدالة
الوطنية أو ،حيثام ينطبق ذلك ،العدالة الدولية؛

(خ خ) االع رتاف بالدور الهام الذي ميكن أن يقوم به اإلعالم يف القضاء
عىل القوالب النمطية الجنسانية والعمل ،بالقدر الذي يتالءم مع
اح رتام حرية التعبري ،عىل زيادة مشاركة املرأة إىل جميع أشكال وسائل
اإلعالم واستفادتها منها ،وتشجيع وسائل اإلعالم عىل زيادة وعي
الجمهور مبضمون منهاج عمل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية
واملساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات؛

(ر ر) التشجيع عىل إدماج منظور جنساين يف السياسات البيئية
وسياسات تغري املناخ وتعزيز اآلليات وتوفري املوارد الكافية لضامن
مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعىل قدم املساواة يف صنع الق رار
عىل جميع املستويات بشأن القضايا البيئية ،وال سيام بشأن
االس رتاتيجيات والسياسات املتعلقة بآثار تغري املناخ ،مثل ظروف
املناخ القاسية واآلثار البطيئة الظهور ،مبا فيها الجفاف وتحمض
املحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان التنوع البيولوجي،
يف حياة النساء والفتيات ،وضامن اتباع نهج شامل ملعالجة املصاعب
التي تواجهها النساء والفتيات من خالل م راعاة احتياجاتهن
الخاصة عند االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وقت الكوارث
الطبيعية وعند تخطيط سياسات الحد من مخاطر الكوارث
ملواجهة الكوارث الطبيعية وتغري املناخ وتنفيذها ورصدها ،وضامن
اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛

تعظيم االستثامرات يف ما يحقق املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة
(ذ ذ) زيادة وضامن فعالية املوارد املالية يف جميع القطاعات لتحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وإعامل حقوق اإلنسان للمرأة
والفتاة والتمتع بها ،وذلك من خالل تعبئة املوارد املالية من جميع
املصادر ،مبا يف ذلك تعبئة املوارد املحلية وتخصيصها وإيالء أولوية أكرب
لتحقيق املساواة بني الجنسني يف املساعدة اإلمنائية الرسمية ،وإنشاء
آليات متويل مبتكرة طوعية ،حسبام يناسب األم ر؛
(ض ض) حث البلدان املتقدمة النمو التي مل تبذل بعد جهودا ً
ملموسة ،وفق اً اللتزاماتها ،لتحقيق هدف تخصيص  0.70يف املائة من
ناتجها القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية الرسمية للبلدان النامية
وهدف تخصيص ما ي رتاوح بني  0.15و  0.20يف املائة من ناتجها القومي
اإلجاميل ألقل البلدان منوا ً ،عىل أن تفعل ذلك ،وتشجيع البلدان النامية
عىل أن تنطلق من التقدم املحرز يف ضامن استخدام املساعدة اإلمنائية
الرسمية بشكل فعال للمساعدة يف تحقيق األهداف والغايات

(ش ش) توطيد التعاون الدويل يف مجال التكنولوجيا واالبتكار لتعزيز
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،بوسائل منها إقامة رشاكات بني
القطاعني العام والخاص؛
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اإلمنائية ،ومساعدتها يف جملة أمور عىل تحقيق املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة؛

(و و و) جمع اإلحصاءات املتعلقة باملجموعة الدنيا من املؤرشات
الجنسانية واملجموعة األساسية من مؤرشات العنف ضد املرأة
التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف عام ،2013
بانتظام ونرشها؛

(أ أ أ) االع رتاف بأن القدرة عىل تحمل الدين عىل املدى الطويل
تتوقف عىل جملة أمور منها النمو االقتصادي وتعبئة املوارد املحلية
والدولية ،والتوقعات املتعلقة بصادرات البلدان املدينة ،وإدارة الدين
عىل نحو ميكن تح ُّم له ،واتباع سياسات سليمة يف مجال االقتصاد
الكيل تدعم أيض اً إيجاد فرص العمل ،ووضع أطر تنظيمية شفافة
وفعالة ،والنجاح يف التغلب عىل املشاكل اإلمنائية الهيكلية ،ومن ثم
فهي تتوقف عىل تهيئة بيئة دولية مؤاتية تفيض إىل تحقيق التنمية
املستدامة واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة؛

(ز ز ز) مواصلة استحداث املعايري واملنهجيات وتعزيزها ،الستخدامها
عىل الصعيدين الوطني والدويل ،من أجل تحسني البيانات املتعلقة
بجملة أمور منها فقر املرأة ،وتوزيع الدخل داخل األرس املعيشية،
وأعامل الرعاية غري املدفوعة األج ر ،واستفادة املرأة من األصول واملوارد
اإلنتاجية والترصف فيها وامتالكها ،ومشاركة املرأة يف جميع مستويات
صنع الق رار ،مبا يف ذلك رصد التقدم املحرز يف تنفيذ األهداف اإلمنائية
لأللفية لصالح النساء والفتيات؛

(ب ب ب) دعم نهج م راع لالعتبارات الجنسانية يف التعامل مع إدارة
املالية العامة وإضفاء الطابع املؤسيس عليه ،مبا يف ذلك امليزانية
امل راعية للمنظور الجنساين يف جميع قطاعات اإلنفاق العام ،وذلك
ملعالجة الثغ رات يف توفري املوارد للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
وضامن أن تكون جميع الخطط والسياسات الوطنية والقطاعية
لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة محسوبة التكاليف
بالكامل وأن ترصد لها املوارد الكافية لضامن تنفيذها عىل نحو فعال؛

(ح ح ح) إنشاء وتعزيز آليات الرصد والتقييم الوطنية لتقييم
السياسات وال ربامج ال رامية إىل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصالح
النساء والفتيات وتعزيز تبادل أفضل املامرسات؛

ضامن مشاركة املرأة وقيامها بدور قيادي عىل جميع املستويات
وتعزيز املساءلة

(ج ج ج) رصد وتقييم مدى تأثري جميع عمليات صنع الق رارات
االقتصادية يف مجال املساواة بني الجنسني ،مبا يف ذلك نفقات القطاع
العام وتدابري التقشف ،حيثام تنطبق ،وال رشاكات القامئة بني القطاعني
العام والخاص واالستثامرات واملساعدة اإلمنائية الرسمية ،واتخاذ
إج راءات تصحيحية ملنع حدوث أي آثار متييزية وتحقيق املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة ،بوسائل منها ضامن تعزيز مشاركة املرأة
مشاركة كاملة وعىل قدم املساواة يف هياكل صنع الق رار االقتصادي؛

(ط ط ط) اتخاذ التدابري لضامن مشاركة املرأة مشاركة كاملة
ومتساوية وفعالة يف جميع امليادين وقيامها بدور قيادي عىل جميع
مستويات صنع الق رار يف القطاعني العام والخاص من خالل سياسات
وإج راءات من قبيل التدابري الخاصة املؤقتة ،حسب االقتضاء ،والرشوع
يف العمل لتحقيق أهداف وغايات ومعايري محددة؛
(ي ي ي) تعزيز مشاركة املرأة وإسهاماتها يف عمليات صنع الق رار
بشأن التجارة الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

(د د د) زيادة املوارد والدعم للمنظامت النسوية الشعبية واملحلية
والوطنية واإلقليمية والعاملية ومنظامت املجتمع املدين للنهوض
باملساواة بني الجنسني وتعزيزها ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان
للنساء والفتيات؛

(ك ك ك) ضامن املشاركة الفعالة للنساء والشباب ومنظامت املجتمع
املدين األخرى املعنية يف رسم السياسات ال رامية إىل تحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية ومواصلة تنفيذها ورصدها وتقييمها ،وم راعاة
وجهات نظرهم عند وضع خطة التنمية ملا بعد عام 2015؛

تعزيز قاعدة األدلة املتعلقة بتحقيق املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة

(ل ل ل) وضع وتنفيذ تدابري فعالة لرصد ما تحقق من مساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة وإعامل حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

(هـ هـ هـ) تحسني عمليات جمع اإلحصاءات والبيانات املصنفة
حسب الجنس والعمر واإلعاقة واملتغ ريات األخرى ذات الصلة عىل
املستوى الوطني وتحليلها ونرشها واستخدامها عىل نحو منهجي
ومنسق ،من خالل الدعم املايل والتقني املناسب وبناء القدرات ،مع
االع رتاف بالحاجة للتعاون الدويل يف هذا الصدد؛

(م م م) تعزيز الرتتيبات املؤسسية لرصد تنفيذ األهداف اإلمنائية
لأللفية لصالح النساء والفتيات ،وضامن الشفافية ،يف هذا الصدد،
من خالل إتاحة املعلومات ذات الصلة باملوضوع ودعم مشاركة املرأة
الكاملة والفعالة ودورها القيادي يف مجال الرصد.
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وتحث اللجنة أيضا جميع الدول وجميع الجهات
املعنية األخرى عىل إج راء استع راضات شاملة
عىل املستويني الوطني واإلقليمي للتقدم املحرز
والتحديات التي واجهتها يف تنفيذ إعالن ومنهاج
عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة
والعرشين للجمعية العامة ليك يتسنى االستفادة
بشكل فعال من نتائج هذه االستع راضات يف
دورتها التاسعة والخمسني التي ستعقد يف عام
 .2015وتشجع اللجنة بوجه خاص جميع الجهات
املعنية عىل تحليل التحديات ال راهنة وتحديد
الفرص املتاحة لترسيع اإلج راءات ال رامية إىل تحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وإعامل حقوق
اإلنسان للنساء والفتيات ،واالضطالع بأنشطة
مناسبة لالحتفال بالذكرى السنوية العرشين
للمؤمتر العاملي ال رابع املعني باملرأة.

وتحث اللجنة الدول عىل االستفادة من الدروس
املستخلصة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية
بينام تُصاغ خطة التنمية الجديدة ملا بعد عام
 .2015وتحث الدول عىل مواجهة التحديات
الحاسمة املتبقية من خالل األخذ بنهج تحوييل
وشامل ،وتدعو إىل إدراج املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات
كهدف قائم بذاته إدماجها بواسطة أهداف
ومؤرشات يف جميع األهداف املتوخاة من أي إطار
عمل إمنايئ جديد.
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لجنة وضع املرأة:
	لجنة وضع املرأة ،هي لجنة فنية تابعة للمجلس
االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة ،وهى هيئة عاملية
لوضع السياسات مكرسة ح رصا لتعزيز املساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة .وقد أنشئت اللجنة يف عام1946
وعهد إليها بإعداد توصيات بشأن تعزيز حقوق املرأة
يف املجاالت السياسية واالقتصادية واملدنية واالجتامعية
والتعليمية .وهي مسؤولة أيضا عن رصد واستع راض
وتقييم التقدم املحرز واملشاكل املواجهة يف تنفيذ إعالن
ومنهاج عمل بيجني لعام1995 عىل جميع املستويات،
وعن دعم تعميم م راعاة املنظور الجنساين.
ويشارك ممثلون عن الدول األعضاء وكيانات األمم
املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ذات املركز االستشاري
لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي ،والجهات األخرى
صاحبة املصلحة ،يف الدورة السنوية للجنة التي تعقد
يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك .وتتيح الدورة ،التي
تعقد عادة ملدة عرشة أيام يف شهر آذار/مارس ،الفرصة
الستع راض التقدم املحرز نحو تحقيق املساواة بني

الجنسني ومتكني املرأة ،وتحديد التحديات ،ووضع املعايري
العاملية ،والقواعد والسياسات ال رامية إىل تعزيز املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة يف جميع أنحاء العامل .وتشمل
الدورة جلسات عامة واجتامعات مائدة مستديرة رفيعة
املستوى ،وحوارات تفاعلية واجتامعات لألفرقة ،فضال عن
العديد من املناسبات الجانبية .والناتج الرئييس للدورة هو
”االستنتاجات املتفق عليها“ بشأن املوضوع ذي األولوية،
والذي يتم التفاوض بشأنه بني جميع الدول.

وتضطلع هيئة األمم املتحدة للمرأة بدور األمانة الفنية
للجنة ،وتقدم بهذه الصفة ،الدعم لها يف جميع جوانب
عملها .وهى تعد تحليال للسياسات وتوصيات تشكل
أساسا ملداوالت اللجنة بشأن املوضوعات التي يقع االختيار
عليها لكل دورة ،وكذلك للنتائج التي يجرى التفاوض
بشأنها .وتتواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع أصحاب
املصلحة بهدف التوعية وبناء التحالفات بشأن املواضيع
قيد النظر ،وتيرس أيضا مشاركة ممثيل املجتمع املدين يف
دورات اللجنة.

	هيئة األمم املتحدة للمرأة هي املؤسسة التابعة لألمم املتحدة املكرسة للمساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة.وقد أنشئت هيئة األمم املتحدة للمرأة ،التي تقوم بدور
عىل مستوى العامل يف الدفاع عن النساءوالفتيات ،لتعجيل وترية التقدم يف تلبية
احتياجاتهن يف جميع أنحاء العامل.
وتقدم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم للدول األعضاء يف األمم املتحدة يف تحديد املعايري العاملية لتحقيق املساواة
بني الجنسني ،وتعمل مع الحكومات واملجتمع املدين عىل وضع القوانني والسياسات وال ربامج والخدمات الالزمة لتنفيذ
هذه املعاي ري .وهى تساند مشاركة النساء عىل قدم املساواة يف جميع مناحي الحياة ،مع الرتكيز عىل خمسة مجاالت
ذات أولوية هي :تعظيم الدور القيادي للمرأة ومشاركتها؛ وإنهاء العنف ضد املرأة؛ وإرشاك املرأة يف جميع جوانب
عمليات السالم واألمن؛ وتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة؛ وجعل املساواة بني الجنسني تحتل مكانة مركزية عند
التخطيط للتنمية الوطنية وامليزنة .وتقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا بتنسيق وتعزيز عمل منظومة األمم
املتحدة يف النهوض باملساواة بني الجنسني.
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