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متهيد

بعد مرور عرشين عاماً عىل إقرار إعالن ومنهاج عمل بيجني من قبل 1٨٩ دولة عضو كانت مجتمعة يف الصني، 

الوثيقة  هذه  وتظل  الجنسني.  بني  املساواة  لتحقيق  طريق  كخريطة  وأهميته  الصك  هذا  مكانة  تضعف  مل 

املحورية ترشد الكفاح العاملي ضد القيود والعقبات أمام متكني املرأة يف جميع أنحاء العامل.

ويف مواجهة القوى الجديدة التي تهدد بتقليص حقوق النساء والفتيات، يجب علينا العودة إىل جدول األعامل 

الذي حدده منهاج العمل وأن نجدد التزامنا بتنفيذه تنفيذاً كامالً.

وتتزامن هذه الذكرى السنوية املفصلية مع فرصة تتوفر مرة واحدة يف كل جيل بحلول عام ٢٠15. فخالل هذا 

العام يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وإقرار خطة التنمية ملا بعد عام 

٢٠15 باالتفاق عىل جيل جديد من أهداف التنمية املستدامة، والتوصل إىل اتفاقية شاملة وجاّدة بشأن املناخ.

وإذ نتطلع إلقامة عامل أكرث استدامة وشموالً للجميع ومتتعاً بالسالم، فإنني أشيد بالقيادة املتبّصة لهؤالء الذين 

صاغوا منهاج عمل بيجني وأناشد الجيل الجديد من منارصي املساواة بني الجنسني أن ينضّموا إيّل يف الدعوة 

لهذه القضية. فعندما ننجح يف متكني النساء والفتيات، سنتمكن من تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

بان يك-مون

األمني العام

األمم املتحدة





مقدمة

ميثّل إعالن ومنهاج عمل بيجني للعام 1٩٩5 جدول أعامل استرشايف لتمكني املرأة. وال يزال يُعترب حتى اآلن 

بأنه إطار السياسات العاملي وخطة العمل األكرث شموالً، وهو مصدر مستمر للتوجيه واإللهام من أجل تحقيق 

املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات يف كل مكان.

ميثل هذا الصك نقطة فارقة، وكان نتيجة للمؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة الذي عقد يف العاصمة الصينية 

بيجني يف سبتمرب/أيلول 1٩٩5، وهو حصيلة نشاط عىل امتداد أسبوعني من الحوار السيايس، وتبادل املعلومات 

 1٨٩ ممثيل  اتفاق  عن  النشاط  هذا  أمثر  وقد  الخربات،  وتبادل  املستفادة،  والدروس  املامرسات  أفضل  حول 

حكومة عىل التزامات ال سابق لها من حيث سعة نطاقها. كام شارك أكرث من 3٠٠٠٠ شخص يف منتدى املنظامت 

وتبادل  والتدريب  الشبيك  والربط  الدعوة  ألنشطة  فريداً  مجاالً  وشّكل  هويرو  يف  عقد  الذي  الحكومية  غري 

املعرفة.

يغطي إعالن ومنهاج عمل بيجني 1٢ مجاال مهامً للشواغل والتي ما زالت وثيقة الصلة حالياً كام كانت عليه 

قبل عرشين عاماً، وهي: الفقر؛ والتعليم والتدريب؛ والصحة؛ والعنف؛ والنزاعات املسلحة؛ واالقتصاد؛ والسلطة 

وصناعة القرارات؛ واآلليات املؤسسية؛ وحقوق اإلنسان؛ واإلعالم؛ والبيئة؛ والطفالت اإلناث. وتم تحديد أهداف 

التي يجب  الصلة  لألنشطة ذات  إضافة إىل رسد مفّصل  املهمة هذه،  الشواغل  لكل من مجاالت  اسرتاتيجية 

عىل الحكومات والجهات صاحبة املصلحة القيام بها عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وأثناء دورة 

الجمعية العامة االستثنائية الثالثة والعرشين التي عقدت يف يونيو/حزيران ٢٠٠٠ بهدف استعراض تنفيذ إعالن 

ومنهاج عمل بيجني، وافقت الحكومات عىل أنشطة إضافية للتعجيل يف تنفيذ منهاج العمل ولضامن التحقيق 

الكامل لاللتزامات بشأن املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم.

ومنذ عام 1٩٩5، عملت الحكومات واملجتمع املدين والجهات األخرى صاحبة املصلحة عىل القضاء عىل التمييز 

ضد النساء والفتيات ولتحقيق املساواة يف جميع نواحي الحياة يف املجاالت الخاصة والعامة. والعمل جاٍر حالياً 

عىل إزالة الترشيعات التمييزية، والتصدي للعنف واملامرسات الضارة بالنساء والفتيات. وقد تحققت مكتسبات 

كبرية يف التحاق الفتيات باملدارس، ويف مشاركة النساء يف قوى العمل، كام حقق االقتصاد منواً يف بعض املناطق. 

تقّدم  العاملي. وتحقق  املستوى  باملائة عىل  أكرث من ٢٠  إىل  الوطنية حالياً  الربملانات  النساء يف  ويصل متثيل 

معياري كبري يف جدول األعامل الدويل املعني باملرأة والسالم واألمن. لقد تحققت إنجازات كثرية، إال أن التقدم 

ظل بطيئاً وغري متساٍو وعىل نحو ال يجوز القبول به، وخصوصاً للنساء والفتيات املهمشات الاليت يعانني من 

أشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز.

والفتيات،  للنساء  كاملة  مساواة  بلد  أي  يحقق  مل  بيجني،  عمل  منهاج  إقرار  عىل  عاماً  عرشين  قرابة  وبعد 

وتتواصل مستويات كبرية من التفاوت بني النساء والرجال. ومثة مجاالت حاسمة مل يتحقق فيها تقدم كاٍف، 

مبا يف ذلك إمكانية الحصول عىل العمل الالئق وإنهاء الفجوة يف األجور القامئة عىل النوع الجنساين؛ وتحقيق 

وإعامل  النفاسية  الوفيات  من  والحد  النساء؛  ضد  العنف  وإنهاء  بالرعاية؛  املتعلق  العمل  عبء  يف  التوازن 

الحقوق بالصحة الجنسية واإلنجابية؛ واملشاركة يف السلطة وصناعة القرارات عىل جميع املستويات.

وإذ تقرتب الذكرى السنوية العرشون إلقرار إعالن ومنهاج عمل بيجني، هناك شعور جديد باإللحاحية، وإقرار 



بأننا نقف عىل منعطف حقيقي يف مجال حقوق النساء، وإدراك ألهمية أن يكون تحقيق املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة وإعامل حقوق اإلنسان للنساء والفتيات مهمة مركزية وملّحة.

وإذ ينهمك املجتمع الدويل باملراحل األخرية لصياغة خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠15، فإن هذه الذكرى السنوية 

إلعالن ومنهاج عمل بيجني، إضافة إىل نواتج دورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثة والعرشين، هي تذكار يف 

الوقت املالئم بأن املساواة بني الجنسني ال متثل فقط هدفاً بحد ذاتها، بل أيضاً وسيلة لتحقيق جميع األهداف 

األخرى لخطة التنمية الدولية.

واليوم نحن بحاجة أكرث من أي وقت مىض إىل عمل مستعجل ومتواصل من أجل تحقيق تحّول يف الهياكل 

بني  املساواة  تحقيق  يف  التقدم  تعيق  التي   – واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية   – واألعراف   واملؤسسات 

الجنسني. ويجب أن تكون هذه التغيريات الهيكلية عميقة وغري قابلة لإللغاء.

وهذا يتطلب:

أن تُظهر الحكومات قيادة والتزاماً قويني وحازمني للدفع بحقوق املرأة؛   •

ولألشكال  والصارخ  املتزايد  املساواة  لعدم  التصدي  خالل  من  املهمشات  والفتيات  النساء  إىل  •   الوصول 

املتعددة من التمييز؛

•   تعزيز املساءلة بشأن املساواة بني الجنسني ودعم اآلليات الوطنية الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني 

ودعم الحركات النسائية من أجل مامرسة تأثري أكرب عىل القرارات السياسية؛

مساهامت أكرب من الرجال كمنارصين للمساواة بني الجنسني؛    •

تحقيق زيادة كبرية ومتسارعة يف االستثامرات يف تحقيق املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة.   •

إن املساواة بني الجنسني هي رؤية مشرتكة للعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان. ومثة مسؤولية عىل الجميع 

عىل  الفرص  جميع  نغتنم  أن  يجب  باملسؤولية.  الرئيسية  امللكلفة  بوصفها  الحكومات  وخصوصاً  للعمل، 

املرأة  الجنسني ومتكني  املساواة بني  لتحقيق  الوطنية واإلقليمية والدولية وأن نخلق زخامً جديداً  املستويات 

ومتتع النساء والفتيات بحقوقهن اإلنسانية.

الدكتورة فومزيل مالمبو نكوكا

وكيلة األمني العام

املديرة التنفيذية

هيئة األمم املتحدة للمرأة



إعالن ومنهاج
عمل بيجني

  التي اعتمدها املؤمتر العاملي املعني باملرأة املنعقد يف بيجني خالل

 الفرتة  4-15 أيلول/سبتمرب 1٩٩5





إعالن بيجني



 إعالن بيجني

8

العاملي  املؤمتر  يف  املشرتكة  الحكومات  1-  نحن   

الرابع املعني باملرأة؛

أيلول/سبتمرب  يف  بيجني،  يف  هنا  اجتمعنا  ٢-  وقد   

إلنشاء  الخمسني  السنوية  الذكرى  عام   ،1٩٩5

األمم املتحدة؛

3-  وقد عقدنا العزم عىل التقدم يف تحقيق أهداف   

املساواة والتنمية والسلم لجميع النساء يف كل 

مكان، لصالح البرشية جمعاء؛

4-  وإذ نعرتف بأصوات جميع النساء يف كل مكان،   

ونحيط علام بتنوع النساء وأدوارهن وظروفهن، 

ونستلهم  السبيل،  مهدن  الاليئ  النساء  ونكرم 

األمل املتمثل يف شباب العامل؛

يف  تحسنا  قد شهدت  املرأة  أحوال  بأن  5-  نعرتف   

بعض الجوانب الهامة عىل مدى العقد املايض، 

وإن كان هذا التقدم متفاوتا، وما برحت أوجه 

زالت  وما  والرجل،  املرأة  بني  قامئة  التفاوت 

عواقب  اىل  يــؤدي  مام  كبرية،  عقبات  هناك 

خطرية عىل رفاهية الناس جميعا؛

6-  نعرتف أيضا بأن هذه الحالة تزداد سوءا بسبب   

الفقر املتزايد الذي يؤثر عىل حياة أغلبية سكان 

والناشئ عن  النساء واألطفال،  العامل، وال سيام 

أسباب وطنية ودولية؛

7-  نكرس أنفسنا دون تحفظ ملعالجة هذه القيود   

بأحوال  النهوض  سبل  بذلك  فنعزز  والعقبات، 

املرأة ومتكينها يف جميع أنحاء العامل، ونقر بأن 

العزم  ينطلق من روح  هذا يقتيض عمل عالج 

واألمل والتعاون والتضامن، يؤدى اآلن ويستمر 

حتى القرن القادم؛

نؤكد مجددا التزامنا مبا ييل:

والكرامة  الحقوق  يف  والرجال  النساء  8-  تساوي   

واملبادئ  املقاصد  وسائر  املتأصلة،  اإلنسانية 

املتحدة،  ــم  األم ميثاق  يف  عليها  املنصوص 

ذلك  وغري  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  واإلعالن 

من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيام 

التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية 

املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، فضال عن إعالن 

القضاء عىل العنف ضد املرأة، وإعالن الحق يف 

التنمية؛

للمرأة  اإلنسان  لحقوق  الكامل  اإلعامل  ٩-  ضامن   

أو  التصف  يقبل  ال  جزءا  باعتبارها  والطفلة 

اإلنسان  حقوق  جميع  عن  الفصل  أو  التجزئة 

وحرياته األساسية؛

ومن  آراء  توافق  من  تحقق  مام  ــطالق   1٠-  االن

املتحدة  األمم  مؤمترات  من  سبق  فيام  تقدم 

واجتامعات القمة - املعنية باملرأة يف نريويب عام 

1٩٨5، والطفل يف نيويورك عام 1٩٩٠، والبيئة 

والتنمية يف ريو دي جانريو عام 1٩٩٢، وحقوق 

اإلنسان يف فيينا عام 1٩٩3، والسكان والتنمية 

االجتامعية يف  والتنمية  عام 1٩٩4،  القاهرة  يف 

تحقيق  بهدف  وذلك   ،1٩٩5 عام  كوبنهاغن 

املساواة والتنمية والسلم؛

 11-  التوصل اىل التنفيذ الكامل والفعال السرتاتيجيات 

نريويب التطلعية للنهوض باملرأة؛

 1٢-  متكني املرأة والنهوض بها، مبا يف ذلك الحق يف 

حرية الفكر والضمري والدين واملعتقد، عىل نحو 

يسهم يف تلبية االحتياجات املعنوية واإلخالقية 

أو  فرادى  والرجال،  للنساء  والفكرية  والروحية 



٩

باالشرتاك مع غريهم، وبذلك تكفل لهم إمكانية 

إطالق كامل طاقاتهم يف املجتمع برسم مجرى 

حياتهم وفقا لتطلعاتهم هم أنفسهم؛

ونحن عىل اقتناع مبا ييل:

قدم  عىل  الكاملة  ومشاركتها  املرأة  متكني   13-  أن 

مبا  املجتمع،  حياة  جوانب  جميع  يف  املساواة 

وبلوغ  القرار  صنع  عملية  يف  املشاركة  ذلك  يف 

املساواة  لتحقيق  أساسية  أمور  السلطة،  مواقع 

والتنمية والسلم؛

 14-  أن حقوق املرأة من حقوق اإلنسان؛

اىل  الحقوق، والفرص، والوصول  املساواة يف   15-  أن 

عن  املسؤوليات  واملرأة  الرجل  وتقاسم  املوارد، 

بينهام  املنسجمة  والرشاكة  بالتساوي،  األرسة 

أرستهام  ورفاهية  لرفاهيتهام  حاسمة  أمــور 

وكذلك لتدعيم الدميقراطية؛

النمو  عىل  باالعتامد  الفقر  عىل  القضاء   16-  أن 

االقتصادي املطرد، والتنمية االجتامعية، وحامية 

يقتيض  االجتامعية  العدالة  وتوفري  البيئة، 

إرشاك املرأة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 

والرجل  املرأة  ومشاركة  الفرص  تكافؤ  وتحقيق 

باعتبارهام  املساواة،  قدم  عىل  كاملة  مشاركة 

املوجهة  املستدامة  التنمية  تحقيق  عوامل  من 

لخدمة البرش وباعتبارهام مستفيدين منها؛

يف  النساء  جميع  بحق  الصيح  ــرتاف  االع  1٠-  أن 

بصحتهن،  املتعلقة  األمــور  جميع  يف  التحكم 

هذا  وتأكيد  بخصوبتهن،  املتصلة  تلك  وخاصة 

الحق مجددا، أمر أسايس لتمكني املرأة؛

والعاملي  واإلقليمي  والوطني  املحيل  السلم   18-  أن 

له  انفصام  ال  ارتباطا  ويرتبط  تحقيقه  ميكن 

يف  أساسية  قوة  متثل  التي  باملرأة  بالنهوض 

مجاالت القيادة، وحل النزاعات، وتعزيز السلم 

الدائم عىل جميع املستويات؛

من  كاملة  مبشاركة  يتم،  أن  الرضوري  من   1٩-  أن 

وبرامج،  سياسات  ورصد  وتنفيذ  تصميم  املرأة، 

مبا يف ذلك سياسات وبرامج إمنائية، تراعى فيها 

والكفاءة  بالفعالية  وتتسم  الجنسني  اعتبارات 

جميع  عىل  بينها،  فيام  املتبادل  والتعزيز 

وتشجع  تعزز  أن  شأنها  من  يكون  املستويات، 

عىل متكني املرأة والنهوض بها؛

يف  الفاعلة  العنارص  جميع  وإسهام  مشاركة   ٢٠-  أن 

والشبكات  الجامعات  وخاصة  املدين،  املجتمع 

الحكومية  غري  املنظامت  وسائر  النسائية 

االحــرتام  مع  املحلية،  املجتمعات  ومنظامت 

واملنظامت،  الجامعات  هذه  إلستقالل  الكامل 

لتنفيذ  هام  أمر  الحكومات،  مع  وبالتعاون 

منهاج العمل ومتابعته بفعالية؛

 ٢1-  أن تنفيذ منهاج العمل يقتيض التزام الحكومات 

واملجتمع  الحكومات  وأن  الــدويل.  واملجتمع 

ودولية  وطنية  التزامات  بعقدهم  ــدويل،  ال

يف  املعقودة  االلتزامات  ذلك  يف  مبا  بالعمل، 

فورية  تدابري  اتخاذ  برضورة  يعرتفون  املؤمتر، 

لتمكني املرأة والنهوض بها.

وقد عقدنا العزم عىل ما ييل:

 ٢٢-  مضاعفة الجهود واإلجراءات الرامية اىل تحقيق 

للنهوض  التطلعية  نريويب  اسرتاتيجيات  أهداف 

باملرأة بنهاية القرن الحايل؛



 إعالن بيجني
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بجميع  كامال  متتعا  والطفلة  املرأة  متتع   ٢3-  ضامن 

واتخاذ  األساسية،  والحريات  اإلنسان  حقوق 

الحقوق  ــذه  ه انتهاك  ضــد  فعالة  تــدابــري 

والحريات؛

 ٢4-  اتخاذ جميع التدابري الالزمة للقضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة والطفلة، وإزالة جميع 

بني  املساواة  تحقيق  تعرتض  التي  العقبات 

الجنسني والنهوض باملرأة ومتكينها؛

 ٢5-  تشجيع الرجال عىل املشاركة الكاملة يف جميع 

اإلجراءات الرامية اىل تحقيق املساواة؛

 ٢6-  تعزيز االستقالل االقتصادي للمرأة، مبا يف ذلك 

توفري فرص العمل لها، والقضاء عىل عبء الفقر 

خالل  من  املرأة  عىل  الواقع  واملتزايد  املستمر 

طريق  عن  للفقر،  الهيكلية  األسباب  معالجة 

وضامن  االقتصادية  الهياكل  يف  تغيريات  إجراء 

مبن  النساء،  جميع  وصول  يف  املساواة  تحقيق 

من  باعتبارهن  الريفية،  املناطق  نساء  فيهن 

املوارد  اىل  التنمية،  عملية  الحيوية يف  األطراف 

اإلنتاجية والفرص والخدمات العامة؛

 ٢7-  تعزيز التنمية املستدامة التي ترتكز عىل البرش، 

خالل  من  املطرد  االقتصادي  النمو  ذلك  يف  مبا 

مدى  املستمر  والتعليم  األسايس  التعليم  توفري 

الحياة ومحو األمية والتدريب والرعاية الصحية 

األولية للفتيات والنساء؛

 ٢8-  اتخاذ خطوات إيجابية لكفالة السالم من أجل 

النهوض باملرأة والسعي الحثيث، اعرتافا بالدور 

اىل  السلم،  حركة  يف  املرأة  تؤديه  الذي  الرائد 

نزع السالح العام والكامل تحت مراقبة دولية 

بها  املقصود  املفاوضات  وتأييد  وفعالة،  صارمة 

عاملية  معاهدة  إبرام  اىل  إبطاء  دون  التوصل 

لفرض حظر شامل عىل التجارب النووية ميكن 

األطراف  ومتعدد  فعاال  تحققا  منها  التحقق 

انتشار  ومنع  النووية  األسلحة  نزع  يف  وتسهم 

هذه األسلحة بجميع جوانبه؛

املرأة  ضد  املوجه  العنف  أشكال  جميع   ٢٩-  منع 

والفتاة والقضاء عليه؛

الحصول  يف  والرجل  املرأة  بني  املساواة   3٠-  ضامن 

معاملتهام  ويف  الصحية  والرعاية  التعليم  عىل 

الجنسية  الصحة  وتحسني  املجالني  هذين  يف 

من  عليه  تحصل  ما  وكذلك  للمرأة،  واإلنجابية 

تعليم؛

والفتاة  للمرأة  اإلنسان  حقوق  جميع   31-  تعزيز 

وحاميتها؛

النساء  جميع  متتع  لضامن  الجهود   3٢-  مضاعفة 

والفتيات الاليت يواجهن عقبات متعددة تحول 

دون متكينهن والنهوض بهن بسبب عوامل مثل 

االنتامء  أو  اللغة  أو  السن  أو  العرقي  األصل 

االثني أو الثقافة أو الدين أو االعاقة، أو لكونهن 

من السكان األصليني، متتعا كامال بجميع حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية؛

 33-  ضامن احرتام القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون 

اإلنساين، من أجل توفري الحامية للمرأة والفتاة 

بوجه خاص؛

يف  والنساء  للفتيات  القصوى  اإلمكانات   34-  تنمية 

جميع األعامر، وضامن مشاركتهن الكاملة عىل 

قدم املساواة يف بناء عامل أفضل للجميع، وتعزيز 

دورهن يف عملية التنمية؛
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وقد عقدنا العزم عىل ما ييل:

 35-  ضامن وصول املرأة عىل قدم املساواة اىل املوارد 

االقتصادية، مبا يف ذلك األرض، واالئتامن، والعلم 

واملعلومات،  املهني،  والتدريب  والتكنولوجيا، 

النهوض  لزيادة  واالتصاالت، واألسواق، كوسيلة 

باملرأة والفتاة ومتكينهام، مبا يف ذلك من خالل 

عىل  الوصول  مثار  جني  عىل  قدراتهام  تعزيز 

التعاون  بواسطة  املوارد  اىل هذه  املساواة  قدم 

الدويل، ضمن جملة وسائل؛

سيتطلب  الــذي  العمل  منهاج  نجاح   36-  ضامن 

واملنظامت  الحكومات  جانب  من  قويا  التزاما 

وإننا  الصعد.  جميع  عىل  الدولية  واملؤسسات 

مقتنعون اقتناعا شديدا بأن التنمية االقتصادية 

عنارص  البيئة  وحامية  االجتامعية  والتنمية 

مرتابطة يعزز بعضها بعضا يف التنمية املستدامة، 

التي هي اإلطار الذي يضم ما نبذله من جهود 

إن  البرش.  لجميع  أرقى  حياة  نوعية  لتحقيق 

التنمية االجتامعية املنصفة التي تسلم بتمكني 

الفقراء، وبخاصة النساء الاليئ يعشن تحت وطأة 

الفقر، من أجل استغالل املوارد البيئية عىل نحو 

مستدام هي أساس رضوري للتنمية املستدامة. 

ذا  املتواصل  االقتصادي  النمو  بأن  نسلم  كام 

املستدامة  التنمية  سياق  يف  العريضة  القاعدة 

التنمية االجتامعية والعدالة  أمر الزم الستدامة 

االجتامعية. كام أن نجاح منهاج العمل سيقتيض 

الوطني  الصعيدين  عىل  للموارد  كافية  تعبئة 

وإضافية  جديدة  موارد  توفري  وكذلك  والدويل، 

التمويل  آليات  جميع  من  النامية  للبلدان 

األطراف  املتعددة  املصادر  ذلك  يف  مبا  املتاحة، 

باملرأة؛  النهوض  أجل  من  والخاصة،  والثنائية 

املؤسسات  قدرة  لتعزيز  مالية  موارد  وتوفري 

والدولية؛  واإلقليمية  اإلقليمية  ودون  الوطنية 

وااللتزام باملساواة بني املرأة والرجل يف الحقوق 

والرجل  املرأة  والفرص، ومبشاركة  واملسؤوليات 

الوطنية  الهيئات  جميع  يف  املساواة  قدم  عىل 

السياسات؛  رسم  وعمليات  والدولية  واإلقليمية 

جميع  عىل  املساءلة  آليات  تعزيز  أو  وإنشاء 

الصعد أمام نساء العامل؛

 37-  ضامن نجاح منهاج العمل أيضا يف البلدان التي 

متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، وهو ما سيقتيض 

استمرار التعاون واملساعدة عىل الصعيد الدويل؛

منهاج  هاهنا  نعتمد  الحكومات،  نحن   38-  إننا، 

مراعاة  يكفل  مبا  بتنفيذه،  ونلتزم  التايل  العمل 

وإننا  وبرامجنا.  سياساتنا  جميع  يف  الجنسني 

نحث منظومة األمم املتحدة، واملؤسسات املالية 

اإلقليمية  املؤسسات  والدولية، وسائر  اإلقليمية 

كافة،  والرجال  والنساء  الصلة  ذات  والدولية 

االحرتام  مع  الحكومية،  غري  املنظامت  وكذلك 

املجتمع  قطاعات  وجميع  الستقاللها،  التام 

االلتزام  عىل  الحكومات،  مع  بالتعاون  املدين، 

الكامل مبنهاج العمل هذا واملساهمة يف تنفيذه.
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الفصل األول

بيان املهمة

املرأة.  لتمكني  أعامل  جدول  هو  العمل  1-  منهاج   

اسرتاتيجيات  بتنفيذ  التعجيل  اىل  يهدف  وهو 

نريويب التطلعية للنهوض باملرأة \/ وإزالة جميع 

العوائق التي تحول دون مشاركة املرأة مشاركة 

فعالة يف جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة 

من خالل حصولها عىل نصيبها الكامل واملنصف 

واالجتامعية  االقتصادية  الــقــرارات  صنع  يف 

والثقافية والسياسية. وهذا يعني أيضا إقرار مبدأ 

تقاسم السلطة واملسؤولية بني املرأة والرجل يف 

البيت ويف مواقع العمل ويف املجتمعات الوطنية 

املرأة  بني  واملساواة  األعم.  بصورتها  والدولية 

اإلنسان  بحقوق  تتعلق  مسألة  هي  والرجل 

أيضا  االجتامعية، وهي  العدالة  لتحقيق  ورشط 

املساواة  لتحقيق  وأســايس  رضوري  متطلب 

والتنمية والسلم. وتحقيق تحول يف الرشاكة بني 

املرأة والرجل بحيث يجعلها قامئة عىل املساواة 

بينهام هو رشط لتحقيق تنمية مستدامة يكون 

وطويل  ثابت  التزام  ووجود  اإلنسان.  محورها 

األجل أمر رضوري لتمكني املرأة والرجل من أن 

يعمال معا لصالحهام وصالح أطفالهام واملجتمع 

الحادي  القرن  تحديات  مواجهة  أجــل  من 

والعرشين.

٢-  ويؤكد منهاج العمل مجددا عىل املبدأ األسايس،   

اللذين   /٢ فيينا  عمل  وبرنامج  إعالن  يف  الوارد 

اإلنسان،  لحقوق  العاملي  املؤمتر  اعتمدهام 

هي  والطفلة  للمرأة  اإلنسان  حقوق  أن  وهو 

متمم  جزء  أنها  كام  للتصف  قابلة  غري  حقوق 

لحقوق اإلنسان العامة ال ينفصل عنها. ويسعى 

املنهاج، بوصفه برنامج عمل، اىل تعزيز وحامية 

التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية لجميع النساء طيلة دورة الحياة.

شواغل  لهن  النساء  أن  العمل  منهاج  3-  ويؤكد   

معا  بالعمل  إال  معالجتها  ميكن  ال  مشرتكة 

الهدف  بلوغ  أجل  من  الرجال  مع  وباملشاركة 

بني  ــاواة  ــس امل تحقيق  يف  املتمثل  املــشــرتك 

يحرتم  وهو  العامل.  أنحاء  جميع  يف  الجنسني* 

وظروفهن  النساء  لحاالت  التام  التنوع  ويقدر 

النساء يواجهن عقبات معينة  ويدرك أن بعض 

تحول دون متكينهن.

فورية  إجراءات  اتخاذ  العمل  منهاج  4-  ويتطلب   

إيجاد  أجل  من  الجميع  جانب  من  ومتضافرة 

عامل يسوده السلم واملساواة والعدل واإلنسانية 

ويستند إىل حقوق اإلنسان والحريات األساسية، 

البرش من  املساواة بني جميع  مبدأ  مبا يف ذلك 

الحياة،  مشارب  جميع  ومن  األعــامر  جميع 

االقتصادي  النمو  بأن  االعرتاف  الغاية،  ولهذه 

ذي القاعدة العريضة واملستمر يف سياق التنمية 

املستدامة رضوري الستمرار التنمية االجتامعية 

والعدالة االجتامعية.

5-  ونجاح منهاج العمل سوف يتطلب التزاما قويا   

واملؤسسات  واملنظامت  الحكومات  جانب  من 

الدولية عىل جميع املستويات. وسيتطلب أيضا 

الوطني  الصعيدين  عىل  للموارد  كافية  تعبئة 

والدويل وكذلك موارد جديدة وإضافية للبلدان 

مبا  املتاحة،  التمويل  آليات  جميع  من  النامية 

والثنائية  األطــراف  املتعددة  املصادر  ذلك  يف 
*  الرجاء النظر للملحق رقم أربعة أ / مؤمتر 177/20/ تعديل رقم1 
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ومــوارد  باملرأة؛  النهوض  أجل  من  والخاصة 

مالية من أجل تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية 

والتزاما  والدولية.  واإلقليمية  اإلقليمية  ودون 

املسؤوليات  يف  واملساواة  الحقوق  يف  باملساواة 

واملساواة يف الفرص، والتزاما باملساواة بني املرأة 

والرجل يف املشاركة يف جميع هيئات وعمليات 

واإلقليمية  الوطنية  األصعدة  عىل  القرار  صنع 

والدولية؛ وإنشاء آليات عىل جميع املستويات 

تكون مسؤولة أمام نساء العامل، أو تعزيز ما هو 

قائم من هذه اآلليات.
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الفصل الثاين

اإلطــار العاملي

6-  يُعقد املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة والعامل   

ألفية  حقبة  أعتاب  عىل  تأهب  حالة  يف  يقف 

جديدة.

عىل  القضاء  اتفاقيــة  يدعم  العمل  7-  ومنهاج   

جميع أشكـال التمييز ضد املرأة 3/ ويضيف إىل 

باملرأة،  للنهوض  التطلعية  نريويب  اسرتاتيجيات 

اتخذها  التي  الصلة  ذات  القرارات  عن  فضال 

والجمعية  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس 

تحديد  إىل  املنهاج  صياغة  وترمي  العامة. 

األولوية،  ذات  األعامل  من  أساسية  مجموعة 

السنوات  خــالل  بها  االضطالع  ينبغي  التي 

الخمس القادمة.

8-  ويُقـر منهاج العمل بأهمية االتفاقات التي تم   

أجل  العاملي من  القمة  إليها يف مؤمتر  التوصل 

بالبيئة  املعني  املتحدة  األمم  ومؤمتر  الطفل، 

اإلنسان،  لحقوق  العاملي  واملؤمتر  والتنمية، 

واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة 

التي وضعت نُهجا  للتنمية االجتامعية،  العاملي 

والتزامات محددة من أجل إعطاء دفعة للتنمية 

املستدامة والتعاون الدويل، وتعزيز الدور الذي 

الهدف.  ذلك  تحقيق  يف  املتحدة  األمم  تؤديه 

وعىل نحو مامثل، تناول املؤمتر العاملي املعني 

الصغرية  الجزرية  للدول  املستدامة  بالتنمية 

النامية، واملؤمتر الدويل املعني بالتغذية، واملؤمتر 

الدويل للرعاية الصحية األولية، واملؤمتر العاملي 

جوانب  مختلف  للجميع،  التعليم  توفري  بشأن 

التنمية وحقوق اإلنسان، كل من زاويته الخاصة، 

املرأة  لدور  االهتامم  من  كبري  قدر  إيالء  مع 

التأكيد أيضا  والفتاة. وباإلضافة إىل ذلك، جرى 

عىل القضايا املتعلقة بتمكني املرأة ومساواتها يف 

العامل  يف  األصليني  للسكان  الدولية  السنة  إطار 

الدولية  والسنة   ،/5 لألرسة  الدولية  والسنة   ،/4

للتسامح ٦/، وإعالن جنيف بشأن املرأة الريفية 

ضد  العنف  عىل  بالقضاء  املتعلق  واإلعالن   ،/7

املرأة ٨/.

٩-  والهدف من منهاج العمل، الذي يتفق متاما مع   

والقانون  املتحدة  األمم  ميثاق  ومبادئ  مقاصد 

فاإلعامل  النساء.  جميع  متكني  هو  ــدويل،  ال

األساسية  والحريات  االنسان  لحقوق  الكامل 

كافة لجميع النساء أمر جوهري لتمكني املرأة. 

أهمية  البال  عن  تغيب  أال  يتوجب  وبينام 

واإلقليمية  واإلقتصادية  القومية  الخصائص 

والدينية،  والثقافية  التاريخية  الخلفيات  وشتى 

السياسية  نظمها  عن  النظر  بغض  الدول،  عىل 

واالقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع 

وتنفيذ   ،/٩ األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق 

منهاج العمل هذا، مبا يف ذلك من خالل القوانني 

والسياسات  االسرتاتيجيات  وصياغة  الوطنية 

هو  اإلمنائية،  األولويات  وتحديد  واألخالقية 

مع  يتفق  مبا  دولة،  لكل  السيادية  املسؤولية 

كافة،  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق 

وينبغي أن تسهم أهمية مختلف القيم الدينية 

واملعتقدات  الثقافية  والخلفيات  واألخالقية 

الفلسفية لألفراد ومجتمعاتهم املحلية، واالحرتام 

لها  مبا  كامال  متتعا  املرأة  متتع  يف  لها،  الكامل 

والتنمية  للمساواة  تحقيقا  اإلنسان  من حقوق 

والسلم.

 1٠-  ومنذ املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات 

والتنمية  املساواة  للمرأة:  املتحدة  األمم  عقد 

 ،1٩٨5 عام  يف  نريويب  يف  عقد  الذي  والسلم، 
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للنهوض  التطلعية  نريويب  اسرتاتيجيات  واعتامد 

واقتصادية  سياسية  تغريات  العامل  شهد  باملرأة، 

إيجابية  آثــار  لها  كانت  وثقافية  واجتامعية 

وأخرى سلبية عىل املرأة. وقد أقر املؤمتر العاملي 

للمرأة  اإلنسان  حقوق  أن  اإلنسان  لحقوق 

والطفلة غري قابلة للتصف، وهي جزء ال يتجزأ 

مشاركة  وتشكل  العامة.  اإلنسان  حقوق  من 

الحياة  يف  ومتساوية  كاملة  مشاركة  ــرأة  امل

واالجتامعية  واالقتصادية،  واملدنية،  السياسية، 

والثقافية عىل الصعيد الوطني وعىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل، إىل جانب القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز عىل أساس الجنس، أهدافا ذات 

أكد  وقد  ــدويل.  ال للمجتمع  بالنسبة  أولوية 

املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد التزام 

بالتزاماتها  بالوفاء  جديا  التزاما  الدول  جميع 

من أجل تعزيز االحرتام العاملي لجميع حقوق 

وفقا  كافة  للناس  األساسية  والحريات  اإلنسان 

مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والصكوك 

األخرى املتصلة بحقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز 

العام  والطابع  وحاميتها.  الحقوق  بهذه  التقيد 

لهذه الحقوق والحريات أمر ال يرقى إليه الشك.

 11-  وقد أدى انتهاء الحرب الباردة إىل حدوث تغريات 

دولية، وتضاؤل التنافس بني القوتني العظميني. 

فقد تقلص خطر نشوب نزاع عاملي مسلح، بينام 

تحسنت العالقات الدولية واتسعت آفاق السلم 

فيام بني البلدان. وبالرغــم من تقلــص خطــر 

العدوان  تزال حروب  نــزاع عاملـي، ال  نشـوب 

أو  االستعامرية  والسيطرة  املسلحة  والنزاعات 

األجنبي  واالحتالل  الهيمنة  أشكال  من  غريها 

بأجزاء  تعصف  واإلرهــاب  األهلية  والحروب 

انتهاكات  تحدث  تزال  وال  العامل.  مــن  كثيــرة 

إبان  سيام  وال  للمرأة،  اإلنسان  لحقوق  خطرية 

والتعذيب،  االغتيال،  ومنها  املسلحة،  النزاعات 

واالغتصاب املنظم، والحمل القرسي واإلجهاض 

إطار سياسات  بصورة خاصة يف  القرسي وذلك 

“التطهري العرقي”.

العاملي،  الصعيد  عىل  واألمــن  السلم   1٢-  وصـون 

جانب  إىل  واملحيل،  اإلقليمي  الصعيدين  وعىل 

العرقي  والتطهري  ــداء  االعــت سياسات  منع 

النزاعات املسلحة، إمنا هي أمور ذات  وتسوية 

أهمية حاسمة بالنسبة لحامية حقوق اإلنسان 

جميع  عىل  القضاء  عن  فضال  والطفلة،  للمرأة 

دون  والحيلولة  ضدهام  املوجه  العنف  أشكال 

استخدامهام كسالح حرب.

مبا  املفرطة،  العسكرية  النفقات  عن  نشأ   13-  ولقد 

وتجارة  العاملية  العسكرية  النفقات  ذلك  يف 

ألغــراض  واالســتــثــامرات  وتهريبها،  األسلحة 

املوارد  تقلص يف حجم  األسلحة وحيازتها  انتاج 

لعبء  ونتيجة  االجتامعية.  للتنمية  املتاحة 

اتبعت  األخرى،  االقتصادية  والصعوبات  الدين 

بلدان عديدة سياسات للتكيف الهيكيل. وفضال 

أيسء  الهيكيل  للتكيف  برامج  هناك  ذلك  عن 

عىل  ضارة  آثــارا  فرتبت  وتنفيذها  تصميمها 

ازداد  املايض  العقد  االجتامعية. وخالل  التنمية 

عدد السكان الذين يعيشون تحت وطأة الفقر 

زيادة غري متكافئة يف معظم البلدان النامية، ال 

سيام البلدان املثقلة بالديون.

البُعد  عىل  التشديد  ينبغي  السياق،  هذا   14-  ويف 

االجتامعي للتنمية. فالنمو االقتصادي املتسارع، 

التنمية  لتحقيق  ــا  رضوري كونه  من  بالرغم 

نوعية  لتحسني  وحده  يكفي  ال  االجتامعية، 

أن  ميكن  الحاالت،  بعض  ويف  السكان:  حياة 

تنشأ ظروف تزيد من حدة التفاوت والتهميش 

عن  البحث  من  بد  ال  وبالتايل،  االجتامعيني. 
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بدائل جديدة تكفل متتع جميع أفراد املجتمع 

نهج  اتباع  وتقوم عىل  االقتصادي  النمو  بفوائد 

شامل فيام يتعلق بجميع جوانب التنمية وهي: 

والعدالة  والرجال  النساء  بني  واملساواة  النمو 

والتنمية  وحاميتها،  البيئة  وصون  االجتامعية 

والسلم،  واملشاركة،  والتضامن،  املستدامة، 

واحرتام حقوق اإلنسان.

 15-  وقد حدث تحرك عاملي نحو إقامة الدميقراطية 

العديد  يف  السيايس  التحول  أمام  الباب  فتح 

الشعبية  املشاركــة  لــكن  الــدول.  من 

بوصفها  الرئيسية،  القرارات  صنع  يف  للمرأة 

امليادين  للرجل، وال سيام يف  رشيكا كامال وندا 

سياسة  زالت  وقد  بعد.  تتحقق  مل  السياسية، 

العنصي،  الفصل  أي  املؤسسية،  العنصية 

انتقاال  السلطة  وانتقلت  افريقيا  جنوب  يف 

ورشقيها  أوروبا  وسط  ويف  ودميقراطيا.  سلميا 

رسيعا  الربملانية  الدميقراطية  اىل  االنتقال  كان 

وأدى اىل بروز تجارب متنوعة حسب الظروف 

الخاصة لكل بلد. ويف حني كانت عملية االنتقال 

سلمية يف معظمها، فقد أعاقها يف بعض البلدان 

النزاع املسلح الذي ترتبت عليه انتهاكات خطرية 

لحقوق اإلنسان.

االنكمـاش  انتشار  تسبب  املناطق،  بعض   16-  ويف 

االقتصـادي، إىل جانب عدم االستقرار السيايس، 

البلدان،  من  كثري  يف  التنمية  أهداف  إعاقة  يف 

مام أدى إىل انتشار الفقر املدقع. ومتثل النساء 

يعيشون  الذين  السكان  من  الساحقة  األغلبية 

عن  يزيد  وعددهم  املدقع،  الفقر  وطأة  تحت 

والتكيف  التغيري  عملية  أدت  كام  البليون. 

الرسيعة يف جميع القطاعات إىل زيادة البطالة 

والعاملة غري الكافية، مبا لها من أثر عىل املرأة 

عىل وجه الخصوص. ويف حاالت كثرية، مل تصمم 

آثارها  من  يحد  بشكل  الهيكيل  التكيف  برامج 

السلبية عىل الفئات الضعيفة واملحرومة أو عىل 

إيجابية  آثارا  لتكفل  تصمم  مل  أنها  كام  املرأة، 

دون  الحيلولة  طريق  عن  الفئات  تلك  عىل 

واالجتامعية.  االقتصادية  األنشطة  يف  تهميشها 

أوروغواي  لجولة  الختامية  الوثيقة  أكدت  وقد 

للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف 1٠/ عىل 

جانب  إىل  املتزايد،  الوطنية  االقتصادات  ترابط 

أهمية تحرير التجارة والنفاذ إىل أسواق نشطة 

ضخم  عسكري  إنفاق  أيضا  وحدث  مفتوحة. 

اإلمنائية  املساعدة  وسجلت  املناطق.  بعض  يف 

األخرية،  الفرتة  يف  انخفاضا  جملتها  يف  الرسمية 

التي  املساعدة  تلك  يف  الزيادات  من  بالرغم 

قدمتها بعض البلدان.

وتزايد  والبطالة،  الفقر،  وتأنيث  املدقع،   17-  والفقر 

املــرأة،  ضد  العنف  واستمرار  البيئة،  هشاشة 

من  البرشية  لنصف  النطاق  الواسع  واالستبعاد 

تؤكد  أمور  إمنا هي  والحكم،  السلطة  مؤسسات 

التنمية  تحقيق  إىل  السعي  مواصلة  إىل  الحاجة 

أن  لضامن  طرائق  إيجاد  وإىل  واألمــن،  والسلم 

املستدامة. ومشاركة  التنمية  الناس محور  يكون 

نصف البرشية األنثوي واضطالعه بدور قيادي أمر 

رضوري لنجاح ذلك املسعـى. وبالتايل فإن العامل 

الحادي  القرن  تحديات  مواجهة  من  يتمكن  لن 

والعرشين إال من خالل عهد جديد من التعاون 

الدويل بني الحكومات والشعوب مبني عىل روح 

الرشاكة وبيئة دولية اقتصادية واجتامعية منصفة 

وتحول جذري يف العالقة بني املرأة والرجل لتصبح 

رشاكة كاملة وعىل قدم املساواة.

الدولية األخرية  االقتصادية  للتطورات   18-  وقد كان 

يف كثري من الحاالت أثر غري متكافئ عىل النساء 

واألطفال، الذين تعيش أغلبيتهم يف بلدان نامية. 



1٩

ففي الدول التي ترزح تحت عبء دين خارجي 

الهيكيل،  التكيف  وتدابري  برامج  أدت  ثقيل، 

بالرغم من كونها مفيدة يف األجل الطويل، إىل 

بالتايل  لها  وكانت  االجتامعية،  النفقات  تقليص 

آثار سيئة عىل املرأة، وال سيام يف افريقيا وأقل 

عندما  حدة  يــزداد  األمر  وهذا  منوا.  البلدان 

االجتامعية  الخدمات  توفري  مسؤوليات  تتحول 

األساسية من الحكومات إىل املرأة.

الذي  االقتصادي  االنكامش  عن  نجمت   1٩-  وقد 

والبلدان  النمو  املتقدمة  البلدان  من  بكثري  أمل 

يف  الجارية  الهيكلة  إعادة  وعمليات  النامية، 

انتقالية،  اقتصاداتها مرحلة  التي تجتاز  البلدان 

ما  وغالبا  املرأة.  عىل  متناسبة  غري  سلبية  آثار 

اال قبول  أمامها من سبيل  أنه ليس  املرأة  تجد 

عمل يفتقر اىل األمن الوظيفي الطويل األجل أو 

تحيط به ظروف تنطوي عىل مخاطر، أو دخولها 

أو  الحامية،  اىل  يفتقر  منزيل  انتاجي  نشاط  يف 

بقاؤها عاطلة عن العمل. وتدخل نساء كثريات 

يدفع  بوظائف  يلتحقن  حيث  العمل  سوق 

لقاءها أجر أقل من أعبائها الحقيقية أو يبخس 

دخل  تحسني  اىل  منهن  سعيا  وذلــك  قدرها 

الهجرة  بعضهن  يقرر  بينام  املعيشية؛  أرسهن 

سعيا وراء هذا الهدف. ونظرا اىل أن عمل املرأة 

ال يقابله خفض يف املسؤوليات األخرى املنوطة 

العبء  جملة  زيادة  تكون  محصلته  فإن  بها، 

الواقع عىل عاتقها.

الكيل  االقتصاد  وبرامج  سياسات  وضع   ٢٠-  وعند 

وبرامج  سياسات  فيها  مبا  الجزيئ،  واالقتصاد 

يرتتب  ما  دامئــا  يراعي  ال  الهيكيل،  التكيف 

وبخاصة  والطفلة،  املرأة  عىل  آثار  من  عليها 

ولقد  فقر.  يف  تعيشان  اللتان  والطفلة  املرأة 

زادت معدالت الفقر من حيث أرقامها املطلقة 

يف  يعشن  الاليئ  النساء  عدد  وزاد  والنسبية، 

حالة فقر يف معظم املناطق. ومثة نساء فقريات 

املرأة  محنة  أن  إال  الحرض،  يف  يعشن  كثريات 

النائية  املناطق  ويف  الريف  يف  القاطنة  الفقرية 

االعتبار  بعني  أخــذا  خاصا،  اهتامما  تستحق 

هذه  يف  التنمية  عملية  يف  الحاصل  الركود 

البلدان  فيها  مبا  النامية،  البلدان  ويف  املناطق. 

التي تنبئ مؤرشاتها الوطنية عن حدوث تحسن، 

ظروف  يف  يعشن  الريفيات  أغلبية  فتئت  ما 

التخلف االقتصادي والتهميش االجتامعي.

مكافحة  ويف  االقتصاد  يف  رئييس  رشيك   ٢1-  واملرأة 

الفقر سواء بعملها املأجور أو غري املأجور الذي 

ويف  املحيل  املجتمع  ويف  البيت  يف  به  تضطلع 

من  متزايد  عدد  استطاع  وقد  العمل.  مكان 

طريق  عن  االقتصادي  استقالله  تحقيق  النساء 

العمل املدر لعائد.

 ٢٢-  كام أن ربع األرس املعيشية يف أنحاء العامل ترأسه 

نساء، ويعتمد كثري من األرس املعيشية عىل الدخل 

الذي تتكسبه املرأة حتى مع وجود الرجل. وتلك 

النساء  مسؤوليتها  تتحمل  التي  املعيشية  األرس 

هي يف األغلب األعم من أشد األرس فقرا بسبب 

يف  الوظيفي  التمييز  وأمناط  األجر،  يف  التمييز 

سوق العمل، وغري ذلك من الحواجز القامئة عىل 

عنارص  أيضا  ومثة  الجنسني.  بني  التمييز  أساس 

أخرى تسهم يف زيادة عدد األرس املعيشية التي 

تتحمل مسؤوليتها النساء ومنها التفكك األرسي، 

وتحركات السكان بني املناطق الريفية والحرضية 

والحروب،  الدولية،  والهجرة  البلدان،  داخــل 

وعمليات الترشيد الداخيل.

وصيانتهام  واألمــن  السلم  إحالل  بأن   ٢3-  وإقــرارا 

االقتصادي  التقدم  لتحقيق  أساسيان  رشطان 
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إىل  متزايد  بشكل  النساء  تتجه  واالجتامعي، 

إثبات أنفسهن باعتبارهن صاحبات دور رئييس، 

الساعية  االنسانية  حركة  يف  مختلفة،  بصفات 

الكاملة  مشاركتهن  وتعترب  السلم.  تحقيق  اىل 

يف عمليات صنع القرار واتقاء النزاعات وحلها، 

وسواها من مبادرات السلم كافة، رشطا ال غنى 

عنه لتحقيق السلم الدائم.

رئييس  دور  والعقيدة  الروحية  والقيم   ٢4-  وللدين 

يف حياة املاليني من النساء والرجال ويف طريقة 

عيشهم ويف طموحاتهم يف املستقبل. والحق يف 

قابل  غري  حق  والدين  والعقيدة  الفكر  حرية 

للتصف ويجب أن يتمتع به الجميع. ويشمل 

دين  له  يكون  أن  يف  الفرد  حرية  الحق  هذا 

وحريته يف اعتناق الدين أو املعتقد الذي يختاره 

علنية  وبصفة  آخرين،  مع  باالشرتاك  أو  مبفرده 

بالتعبُّد  معتقده  أو  دينه  وإظهار  الرس،  يف  أو 

ولتحقيق  والتلقني.  واملامرسة  الشعائر  وإقامة 

الرضوري  من  فإنه  والسلم  والتنمية  املساواة 

كامال.  احرتاما  والحريات  الحقوق  هذه  احرتام 

وميكن أن يساهم الدين والعقيدة واملعتقد يف 

الوفاء باالحتياجات املعنوية األخالقية والروحية 

يف  امكانياتهام  كامل  وتحقيق  والرجل  للمرأة 

املجتمع. بيد أن من املسلَّم به أن أي شكل من 

املرأة  عىل  سلبا  يؤثر  أن  ميكن  التطرف  أشكال 

وميكن أن يؤدي إىل العنف والتمييز.

املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر  يعمل  أن  بد   ٢5-  وال 

بدأت  التي  العملية  رسعة  زيادة  عىل  باملرأة 

الجمعية  أعلنتها  التي   ،1٩75 سنة  يف  رسميا 

ولقد  للمرأة.  دولية  املتحدة سنة  لألمم  العامة 

أنها  من حيث  تحول  نقطة  السنة  هذه  كانت 

ثم  األعامل.  جدول  عىل  املرأة  قضايا  وضعت 

 )1٩٨5-1٩7٦( للمرأة  املتحدة  األمم  عقد  جاء 

دراسة  إىل  يرمي  النطاق  عاملي  جهد  هيئة  يف 

صنع  عملية  يف  وارشاكها  وحقوقها  املرأة  مركز 

 ،1٩7٩ عام  ويف  املستويات.  جميع  عىل  القرار 

عىل  القضاء  اتفاقية  العامة  الجمعية  اعتمدت 

بدأ  التي  ــرأة،  امل ضد  التمييز  أشكال  جميع 

املعايري  وضعت  والتي   ،1٩٨1 عام  يف  رسيانها 

واملرأة.  الرجل  بني  املقصودة  للمساواة  الدولية 

ويف عام 1٩٨5، اعتمد املؤمتر العاملي الستعراض 

للمرأة:  املتحدة  األمم  عقد  منجزات  وتقييم 

نريويب  اسرتاتيجيات  والسلم  والتنمية  املساواة 

التطلعية للنهوض باملرأة، عىل أن يتم تنفيذها 

تحقيق  بالفعل  أمكن  وقد   .٢٠٠٠ عام  بحلول 

بني  املساواة  تحقيق  سبيل  يف  مهمة  انجازات 

إىل  الحكومات  من  كثري  واتجه  والرجل.  املرأة 

سن ترشيعات تبتغي تعزيز املساواة بني املرأة 

استيعاب  تكفل  وطنية  آليات  وأنشأ  والرجل، 

الجنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  املنظورات 

الوكاالت  وركزت  املجتمع.  قطاعات  شتى  يف 

أيضا قدرا أكرب من االهتامم عىل مركز  الدولية 

املرأة واألدوار التي تضطلع بها.

غري  املنظامت  لقطاع  املتنامية  القوة   ٢6-  وكانت 

والجامعات  املرأة  منظامت  السيام  الحكومية، 

من  واحــدة  الجنسني  بني  باملساواة  املنادية 

القوى الدافعة للتغيري. فقد لعبت املنظامت غري 

الدعوة  مجال  يف  األهمية  بالغ  دورا  الحكومية 

لتنفيذ الترشيعات أو إنشاء اآلليات التي تكفل 

أيضا  املنظامت  هذه  وأصبحت  املــرأة.  تقدم 

ويف  للتنمية.  جديدة  نهج  التباع  حفازة  جهات 

الحكومات  من  متزايد  عدد  أقر  األخرية  اآلونة 

غري  املنظامت  به  تضطلع  الذي  الدور  بأهمية 

أجل  من  معها  التعامل  وأهمية  الحكومية 

الحكومات  تزال  ال  ذلك  ومع  التقدم.  إحــراز 

املنظامت  عىل  قيودا  تفرض  البلدان  بعض  يف 
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العمل  عىل  قدرتها  من  يحد  مبا  الحكومية  غري 

بحرية. وقد تسنى للمرأة، من خالل املنظامت 

مهمة  مساهامت  تقديم  الحكومية،  غــري 

ومامرسة تأثري قوي يف املحافل األهلية والوطنية 

واالقليمية والعاملية، ويف املناقشات الدولية.

 ٢7-  ومنذ عام 1٩75، تزايدت املعارف املتصلة مبركز 

كل من املرأة والرجل، وما زالت تسهم يف زيادة 

األعامل التي تهدف إىل تحسني املساواة بينهام. 

وأمكن يف عدة بلدان تحقيق تغريات مهمة يف 

الرجل واملرأة، خاصة حيثام تحقق  العالقة بني 

تقدم كبري يف تعليم املرأة وحدثت زيادة مهمة 

ويجري  املأجور.  العمل  قوة  يف  مشاركتها  يف 

العمل  تقسيم  حدود  تجاوز  تدريجية  بصورة 

إنجابية،  انتاجية وأدوار  أدوار  الجنسني إىل  بني 

مجاالت  يف  تدريجيا  يدخلن  النساء  وبــدأت 

العمل التي كانت حكرا يف السابق عىل الرجال، 

كام بدأ الرجال يقبلون تدريجيا القيام مبسؤولية 

أكرب تدخل يف نطاق املهام املنزلية، مبا يف ذلك 

التي  التغريات  فإن  ذلك  ومع  الطفل.  رعاية 

طرأت عىل األدوار التي تضطلع بها املرأة جاءت 

أكرب وأرسع بكثري من التغريات التي طرأت عىل 

مـــن  كثري  ويف  الرجل.  بها  يقوم  التي  األدوار 

أن  فكرة  القبول  عن  بعيدة  تزال  ال  البلدان، 

والنساء  الرجال  وأنشطة  منجزات  بني  الفروق 

هي نتيجة ألدوار للجنسني مبنية عىل اعتبارات 

اجتامعية وليس عىل فروق بيولوجية ثابتة.

سنوات  عرش  بعد  أنه  نجد  ذلك،  عىل   ٢8-  وعالوة 

بني  املساواة  تزال  ال  نريويب،  مؤمتر  انعقاد  من 

الرجل واملرأة بعيدة عن التحقيق. فاملرأة متثل، 

املائة  يف   1٠ عن  تزيد  ال  نسبة  املتوسط،  يف 

أنحاء  كافة  يف  املنتخبني  املرشعني  جميع  من 

العامل، كام أنها ال تزال ممثلة متثيال منقوصا يف 

معظم الهيئات االدارية الوطنية والدولية، عامة 

من  استثناء  املتحدة  األمم  متثل  وال  وخاصة. 

تزال  ال  انشائها،  سنة عىل  فبعد خمسني  ذلك. 

اضطالع  فوائد  نفسها من  تحرم  املتحدة  األمم 

املرأة مبهام قيادتها وذلك بتمثيلها املنقوص عىل 

مستويات صنع القرار داخل األمانة العامة ويف 

الوكاالت املتخصصة.

هي  واألرسة  األرسة.  يف  حاسم  دور   ٢٩-  وللمرأة 

ينبغي  ولذلك  املجتمع،  يف  األساسية  الوحدة 

والدعم  الحامية  تلقى  أن  تعزيزها. ومن حقها 

الكاملني. وتوجد أشكال مختلفة لألرس يف النظم 

املختلفة.  واالجتامعية  والسياسية  الثقافية 

وقدراتهم  األرسة  أفراد  حقوق  احرتام  ويجب 

ومسؤولياتهم. وتساهم املرأة مساهمة كبرية يف 

غري  املجتمع  تنميــة  ويف  لألرسة  الرفاه  تحقيق 

بها  معرتف  غري  تزال  ال  املساهمـــة  هذه  أن 

الكاملة. وينبغي  االعتبار أهميتها  وال تؤخذ يف 

االعرتاف باألهمية االجتامعية للوالدة ولألمومة 

األطفال.  تنشئة  ويف  األرسة  يف  الوالدين  ولدور 

ل  تحمُّ يف  املشاركة  األطفال  تنشئة  وتستلزم 

والرجل  املــرأة  وكذلك  للمسؤولية  الوالدين 

ــوالدة  ال تشكل  أال  ويجب  ككل.  واملجتمع 

واألمومة واألبوة ودور املرأة يف اإلنجاب أساسا 

مشاركة  املــرأة  مشاركة  تعــوق  وال  للتمييز 

االعرتاف  كذلك  وينبغــي  املجتمع.  يف  كاملة 

بالدور الهام الذي غالبا ما تضطلع به املرأة يف 

مجتمعات كثرية يف رعاية بقية أفراد أرستها. 

سكان  منو  معدل  فيه  يتجه  الذي  الوقت   3٠-  ويف 

العامل  سكان  عدد  يتجه  االنخفاض،  إىل  العامل 

تحدث  مل  بدرجة  املطلقة  باألعداد  التزايد  إىل 

يف  الراهنة  الزيادات  تقرتب  بحيث  قبل،  من 

سكان العامل من ٨٦ مليون شخص سنويا. ومثة 
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عميقة  آثارا  يرتكان  آخران  دميغرافيان  اتجاهان 

كثري  ففي  األرسة.  داخل  االعالة  معدالت  عىل 

ممن  السكان  عدد  يبلغ  النامية  البلدان  من 

بني  ترتاوح  نسبة  عاما   15 عن  أعامرهم  تقل 

السن  كبار  عدد  يتجه  بينام  املائة،  يف  و5٠   45

البلدان  يف  التزايد  إىل  ونسبتهم،  السكان،  من 

فإنه  املتحدة  األمم  لتقديرات  ووفقا  الصناعية. 

الذين  السكان  عدد  سيمثل   ٢٠٢5 عام  بحلول 

يف  يعيشون  ممن  عاما   15 عن  أعامرهم  تزيد 

املائة من مجموع  نسبة 7٢ يف  النامية  البلدان 

النساء.  أكرث من نصفهم من  السكان، وسيكون 

واملرأة هي الطرف الرئييس الذي يقع عىل كاهله 

بشكل غري متناسب رعاية األطفال واملرىض وكبار 

السن بسبب عدم املساواة والتوزيع غري املتوازن 

للعمل املأجور وغري املأجور بني املرأة والرجل.

تنجم  خاصة  عوائق  النساء  من  كثري   31-  ويواجه 

باالضافة  مختلفة  معاكسة  عوامل  وجود  عن 

إىل العوائق املتصلة مبسألة الجنسني. ويف أغلب 

املعاكسة إىل عزل  العوامل  األحيان تؤدي هذه 

هؤالء النساء أو تهميشهن - فينكر ما لهن من 

عىل  الحصول  إىل  ويفتقرن  االنسان،  حقوق 

واالسكان  والعمل  املهني  والتدريب  التعليم 

يحرمن  أو  الذايت،  االقتصادي  االكتفاء  وتحقيق 

من ذلك، ويستبعدن من عمليات صنع القرار. 

يف  مشاركتهن  فرصة  من  النساء  هؤالء  وتحرم 

مجتمعاتهن كجزء من تياره الرئييس.

متزايدا  اعرتافا  املــايض  العقد  شهد   3٢-  كذلك، 

إىل  املنتمية  للمرأة  املميزة  والشواغل  باملصالح 

السكان األصليني، التي تؤدي هويتها وتقاليدها 

الخاصة  االجتامعي  التنظيم  وأشكال  الثقافية 

املحلية  املجتمعات  يف  دورهــا  تعزيز  إىل  بها 

التي تعيش بني ظهرانيها. وتواجه هذه املرأة يف 

معظم األحيان عوائق ترجع إىل كونها امرأة من 

ناحية، ومنتمية إىل مجتمعات السكان األصليني 

من ناحية أخرى.

العامل  شهد  املاضية،  العرشين  السنوات   33-  ويف 

التطورات  ومــع  االتــصــاالت.  ميدان  يف  ثــورة 

والسواتل  الحاسوب  تكنولوجيا  يف  الحاصلة 

)األقامر الصناعية( واستخدام الكابل يف االرسال 

للحصول  العاملية  االمكانيات  تتزايد  التلفزيوين، 

فرصا  يهيئ  مبا  نطاقها،  ويتسع  املعلومات  عىل 

االتصاالت  ميداين  يف  املــرأة  ملشاركة  جديدة 

ووسائط االعالم يف مجال نرش املعلومات املتعلقة 

العاملية  االتصاالت  شبكات  أن  بيد  باملرأة. 

والصور  النمطية  األفكار  نرش  يف  استخدمت 

املهينة للمرأة ألغراض تجارية واستهالكية ضيقة. 

وإىل أن تتاح للمرأة إمكانية املشاركة عىل قدم 

بصنع  واملتعلقة  التقنية  املستويات  يف  املساواة 

القرار يف مجايل االتصال ووسائط االعالم، مبا يف 

مسيئة  بصورة  تقدميها  سيستمر  الفنون،  ذلك 

وسيظل هناك دامئا نقص يف فهم حقيقة الحياة 

امكانات  اإلعالم  ولوسائط  املرأة.  تعيشها  التي 

كبرية لتعزيز النهوض باملرأة واملساواة بني املرأة 

والرجل عن طريق تصوير املرأة والرجل بطريقة 

كرامة  واحرتام  ومتوازنة،  ومتنوعة  منطية  غري 

اإلنسان وقيمته.

 34-  وكثريا ما يكون لتدهور البيئة املستمر الذي يؤثر 

أكرب  بدرجة  مبارش  وقع  البرش  جميع  حياة  يف 

يهددهام  ومعيشتها  املرأة  فصحة  املرأة.  عىل 

الغابات  وانحسار  السمية  والنفايات  التلوث 

ونضوب  والجفاف  والتصحر  النطاق  الواسع 

حدوث  مع  والبحرية،  الساحلية  واملوارد  الرتبة 

املتصلة  الصحية  املشاكل  يف  متزايد  ارتفاع 

بالبيئة، التي تصل إىل حد املوت، التي يبلغ عن 
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تأثرا  هؤالء  وأكرث  والبنات.  النساء  بني  حدوثها 

هن النساء الريفيات من السكان املحليني، الاليئ 

تتوقف حياتهن ومعيشتهن اليومية عىل النظم 

االيكولوجية املستدامة، مبارشة.

الفقر  بني  وثيق  بشكل  متبادلة  عالقة   35-  ومثة 

أنواع  يف  الفقر  يتسبب  وبينام  البيئة.  وتردي 

معينة من اإلجهاد البيئي فإن السبب الرئييس يف 

استمرار تدهور البيئة يف العامل هو أمناط االنتاج 

واالستهالك غري املستدامة، وال سيام يف البلدان 

الصناعية، وهي مسألة تثري قلقا كبريا، وتزيد من 

حدة الفقر واختالل التوازن.

إحــداث  إىل  العامل  يف  االتجاهات  أدت   36-  وقــد 

بقاء  وهيكل  اسرتاتيجيات  يف  عميقة  تغيريات 

املدينة  إىل  الريف  من  الهجرة  وازدادت  األرسة. 

زيادة كبرية يف جميع املناطق. ويتوقع أن عدد 

املائة  يف  إىل 47  العامل سيصل  يف  الحرض  سكان 

من مجموع السكان بحلول عام ٢٠٠٠. كام قدر 

أن عدد املهاجرين والالجئني واملرشدين يبلغ 1٢5 

مليون نسمة، يعيش نصفهم يف البلدان النامية. 

ولهذه التحركات السكانية الكبرية عواقب عميقة 

بالنسبة لهيكل األرسة ورفاهها، كام أن لها عواقب 

ذلك  يف  مبا  وللرجال،  للنساء  بالنسبة  متفاوتة 

استغالل النساء جنسيا يف كثري من الحاالت.

العاملية،  الصحة  منظمة  تقديرات  إىل   37-  واستنادا 

نقص  متالزمة  لحاالت  الرتاكمي  العدد  بلغ 

حالة  مليون   4,5 ــدز(  )اإلي املكتسب  املناعة 

الرجال  عدد  قُدر  كام   .1٩٩5 عام  مطلع  حتى 

نقص  بفريوس  أصيبوا  الذين  واألطفال  والنساء 

مرة  ألول  شخص  أن  منذ  البرشية  املناعة 

1٩,5مليون نسمة، وقد حسب باإلسقاط أن ٢٠ 

نهاية  حتى  بالعدوى  سيصابون  آخرين  مليونا 

هذا العقد. واحتامل تعرض املرأة لإلصابة، بني 

تعرض  احتامل  ضعف  هو  الجديدة،  الحاالت 

الرجل لها. ففي املرحلة األوىل من وباء اإليدز، 

مل تصب النساء بهذا املرض بأعداد كبرية؛ بيد أنه 

أصبح يوجد اآلن ٨ ماليني امرأة مصابة. والنساء 

بوجه  تعرضا  أكرث  هن  واملراهقات  الشابات 

سيصنب  اللوايت  النساء  عدد  أن  ويقدر  خاص. 

13مليون  سيبلغ   ٢٠٠٠ عام  حتى  املرض  بهذا 

امرأة، كام سيبلغ عدد املتوفيات نتيجة لحاالت 

امرأة. وباإلضافة  اإليدز 4 ماليني  متصلة مبرض 

حالة  مليون   ٢5٠ حــوايل  أن  يقدر  هــذا،  إىل 

جديدة من حاالت اإلصابة باألمراض التي تنتقل 

سنة.  كل  تحدث  الجنيس  االتصال  طريق  عن 

ومعدل انتقال تلك األمراض، ومن بينها فريوس 

ازدياد  يف  هو  البرشية/اإليدز،  املناعة  نقص 

القلق،  إىل  تدعو  بنسبة  والفتيات  النساء  بني 

وبخاصة يف البلدان النامية.

ومعلومات  معرفة  تولدت   ،1٩75 عام   38-  ومنذ 

تعيش  التي  والظروف  املرأة  مركز  عن  هامة 

الحياتية بكاملها، تحد من  فيها. فخالل دورتها 

األجل  الطويلة  ومطامحها  اليومي  املرأة  وجود 

واجتامعية  اقتصادية  وهياكل  متييزية  مواقف 

البلدان،  معظم  يف  ــوارد  امل يف  ونقص  ظاملة 

قدم  وعىل  الكاملة  مشاركتها  دون  يحول  مام 

البلدان، توحي مامرسة  املساواة. ويف عدد من 

الوليد قبل والدته، وارتفاع معدل  انتقاء جنس 

للغاية،  السن  الصغريات  الفتيات  بني  الوفيات 

بالنسبة  املدارس  يف  القيد  معدالت  وانخفاض 

االبن”  “تفضيل  بأن  بالبنني،  باملقارنة  للبنات 

والتعليم  الغذاء  عىل  الطفلة  حصول  من  يحد 

والرعاية الصحية، بل وعىل الحياة ذاتها. ويبدأ 

حياتها  مراحل  أوىل  منذ  املــرأة  ضد  التمييز 

ولذلك يجب معالجته منذ ذلك الوقت فصاعدا.
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 3٩-  وطفلة اليوم هي امرأة الغد. ومهارات الطفلة 

وأفكارها وطاقتها حيوية لبلوغ أهداف املساواة 

الطفلة  تنمي  وليك  بالكامل.  والسلم  والتنمية 

يف  الرتعرع  اىل  تحتاج  فإنها  الكاملة  إمكاناتها 

والذهنية  الروحية  حاجاتها  تُلبي  متكينية  بيئة 

والتنمية  والحامية  البقاء  أجل  من  واملادية 

وتصون املساواة لها يف الحقوق. وإذا كان للنساء 

مع  املساواة  قدم  عىل  رشيكات  يصبحن  أن 

الرجال يف كل درب من دروب الحياة والتنمية 

من  للطفلة  مبا  االعرتاف  وقت  اآلن  حان  فقد 

كرامة إنسانية ومن قيمة، وكفالة متتعها الكامل 

بحقوق االنسان والحريات األساسية ومن بينها 

الحقوق املكفولة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل 

العاملي  للتصديق  إلحاح شديد  يوجد  التي   /11

العامل  نطاق  عىل  دليل  فثمة  هذا  ومع  عليها. 

يبدآن  البنات  ضد  وعنف  متييز  وجــود  عىل 

كابح  بال  ويستمران  حياتهن  مراحل  أوىل  منذ 

تكون فرص حصولهن  ما  فكثريا  طيلة حياتهن. 

العقلية  والصحة  البدنية  والصحة  التغذية  عىل 

للبنني،  املتاحة  الفرص  من  أقــل  والتعليم 

عليها  يحصلن  التي  واملزايا  والفرص  والحقوق 

وكثريا  كذلك.  أقل  ومراهقتهن  طفولتهن  يف 

االستغالل  من  مختلفة  ألشكال  يتعرضن  ما 

نحو  الجنيس  واالنجذاب  واالقتصادي،  الجنيس 

بأعضائهن  واالتجار  اإلجباري،  والبغاء  األطفال، 

ومن  الضارة  واملامرسات  والعنف  وأنسجتهن، 

قبل  الوليد  جنس  واختيار  اإلناث،  وأد  قبيلها 

األعضاء  وتشويه  املحارم،  ومسافحة  الــوالدة، 

التناسلية لإلناث، والزواج املبكر اإلجباري، مبا يف 

ذلك زواج األطفال.

سنة،   ٢5 عن  العامل  سكان  نصف  أعامر   4٠-  وتقل 

ويعيــش معظـــم شباب العالــم - أكثــر من 

أن  ويجب  النامية،  البلدان  يف   - املائة  يف   ٨5

يقر واضعو السياسات باآلثار املرتتبة عىل هذه 

تدابري  اتخاذ  من  والبد  الدميغرافية.  العوامل 

املهارات  عىل  الفتيات  حصول  تكفل  خاصة 

املعيشية الالزمة للمشاركة النشطة والفعالة يف 

والثقافية  االجتامعية  القيادة  مستويات  جميع 

ذات  ــور  األم ومن  واالقتصادية.  والسياسية 

الدويل  املجتمع  يظهر  أن  الحاسمة  األهمية 

التزاما   - املستقبل  أجل  من  جديدا  التزاما 

والنساء  الرجال  من  الجديد  الجيل  باستحثاث 

عىل العمل جنبا إىل جنب إلقامة رصح مجتمع 

أكرث عدال. ويجب عىل هذا الجيل الجديد من 

فيه  يتعرض  ال  عاملا  ويــروج  يقبل  أن  القادة 

ينمو  عاملا،  واإلجحاف،  والقمع  للظلم  األطفال 

فيه الطفل/الطفلة بكل حرية، حسب إمكاناته/

إمكاناتها. ولذا يجب أن يكون مبدأ املساواة بني 

الرجل واملرأة جزءا ال يتجزأ من عملية التنشئة 

االجتامعية.
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الفصل الثالث

مجاالت االهتامم الحاسمة

بينها  املساواة  وتحقيق  باملرأة  النهوض   41-  إن 

والرجل هام مسألــة متصلــة بحقــوق اإلنسان 

ينظر  أال  وينبغي  االجتامعية  للعدالة  ورشط 

املسائل  من  أنهام  عىل  منعزل  بشكل  اليهام 

لبناء  الوحيد  السبيل  فهي  باملرأة.  الخاصة 

مجتمع قابل لالستمرار وعادل ومتقدم. ومتكني 

رشطان  والرجل  بينها  املساواة  وتحقيق  املرأة 

واالجتامعي  السيايس  األمن  لتحقيق  أساسيان 

جميع  لــدى  والبيئي  والثقايف  واالقتصادي 

الشعوب.

اسرتاتيجيات  يف  املحددة  األهداف  معظم   4٢-  إن 

تتحقق.  مل  باملرأة  للنهوض  التطلعية  نريويب 

فال تزال هناك عراقيل كثرية تحول دون متكني 

الحكومات واملنظامت  بالرغم من جهود  املرأة 

مكان.  كل  يف  والرجال  والنساء  الحكومية  غري 

العامل أزمات سياسية  إذ تسود أنحاء كثرية من 

من  النطاق،  واسعة  وإيكولوجية  واقتصادية 

املسلحة  والنزاعات  العدوانية  الحروب  بينها 

أشكال  من  غريها  أو  االستعامرية  والسيطرة 

السيطرة األجنبية أو االحتالل األجنبي والحروب 

باالقرتان مع  الحاالت  األهلية واإلرهاب. وهذه 

واالنتهاكات  الواقع  بحكم  أو  املنتظم  التمييز 

والحريات  اإلنسان  وعدم حامية جميع حقوق 

املدنية  وحقوقهن  النساء  لجميع  األساسية 

واالجتامعية،  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 

مبا يف ذلك الحق يف التنمية، واملواقف املتحيزة 

قليل  إال  هي  ما  والبنات،  النساء  إزاء  الراسخة 

املؤمتر  منذ  تواجه  التي  العوائق  من  كثري  من 

األمم  عقد  منجزات  وتقييم  الستعراض  العاملي 

يف  والسلم،  والتنمية  املساواة  للمرأة:  املتحدة 

عام 1٩٨5. 

منذ  املحرز  للتقدم  استعراض  من   43-  وتتجىل 

مؤمتر نريويب مجاالت اهتامم خاصة - مجاالت 

للعمل.  كأولويات  تربز  للغاية  ملح  طابع  ذات 

وينبغي لجميع األطراف الفاعلة أن تركز العمل 

املتصلة  االسرتاتيجية  األهــداف  عىل  ــوارد  وامل

مبجاالت االهتامم الحاسمة التي هي، بالرضورة، 

عالية.  أولوية  ببعضها وذات  مرتابطة ومرهونة 

ويتعني عىل هذه األطراف أن تضع وتنفذ آليات 

للمساءلة يف جميع مجاالت االهتامم.

الحكومات  فإن  الهدف،  هذا  تحقيق   44-  وبغية 

فيه  مبا  ــدين  امل واملجتمع  ــدويل  ال واملجتمع 

الخاص  والقطاع  الحكومية  غري  املنظامت 

يف  اسرتاتيجية  ــراءات  إج اتخاذ  اىل  مدعوون 

مجاالت االهتامم الحاسمة التالية:

❖  عبء الفقر الدائم واملتزايد الواقع عىل املرأة  

التعليم والتدريب ذات  ❖	 عدم املساواة يف فرص   

وعدم  املستويات  جميع  عىل  الجيدة  النوعية 

كفايتها

الصحية  الرعاية  يف  ــســاواة  امل ــدم  ع ــه  ❖  أوج  

والخدمات املتصلة بها

❖  العنف املوجه ضد املرأة  

أنــواع  من  وغريها  املسلحة  النزاعات  ــار  ❖  آث  

الاليت  النساء  فيهن  مبن  النساء،  عىل  النزاعات 

يعشن تحت وطأة االحتالل األجنبي
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❖  عدم املساواة يف الهياكل والسياسات االقتصادية،   

ويف  االنتاجية،  األنشطة  أشكال  جميع  ويف 

الوصول اىل املوارد

اقتسام  يف  والرجل  املــرأة  بني  املساواة  ❖  عدم   

السلطة وصنع القرار عىل جميع املستويات

الصعد  جميع  عىل  كافية  آليات  وجود  ❖  عدم   

لتعزيز النهوض باملرأة

اإلنسان  حقوق  من  للمرأة  ما  ــرتام  اح ❖  عــدم   

وقصور الرتويج لهذه الحقوق وحاميتها

يف  املساواة  وعــدم  للمرأة  النمطي  ❖  التصوير   

وصولها اىل جميع نظم االتصال واملشاركة فيها، 

وال سيام يف وسائط اإلعالم

املــوارد  إدارة  يف  الجنسني  بني  املساواة  ❖  عدم   

الطبيعية ويف حامية البيئة

التمييز املستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها  ❖  
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الفصل الرابع

األهداف واالجراءات االسرتاتيجية

االهتامم  مجاالت  من  مجال  كل  يف   45-  يجري 

األهداف  واقــرتاح  املشكلة  تشخيص  الحيوية 

االسرتاتيجية واإلجراءات العملية التي ينبغي أن 

تتخذها مختلف الجهات الفاعلة بهدف تحقيق 

نابعة  االسرتاتيجية  واألهــداف  األهــداف.  تلك 

واإلجراءات  الجوهرية،  االهتامم  مجاالت  من 

تشمل  لتحقيقها  اتخاذها  ينبغي  التي  املحددة 

أهداف  هي  التي   - والسلم  والتنمية  املساواة 

باملرأة  للنهوض  التطلعية  نريويب  اسرتاتيجيات 

واالسرتاتيجيات  واألهداف  ترابطها.  وتعكس   -

لبعضها  ومعززة  عليا  أولوية  وذات  مرتابطة 

إىل تحسني حالة جميع  املنهاج  بعضا. ويهدف 

النساء دون استثناء، ممن يواجهن يف كثري من 

األحوال حواجز متامثلة، وذلك مع رضورة إيالء 

اهتامم خاص للفئات األشد حرمانا.

يواجهن  النساء  بــأن  العمل  منهاج   46-  ويسلم 

والنهوض  الكاملة  املساواة  دون  تحول  حواجز 

أو  السن،  أو  العرق،  مثل  عوامل  بسبب  وذلك 

الدين،  أو  الثقافة،  أو  العرقي،  األصل  أو  اللغة، 

أو  األصليني،  السكان  من  ألنهن  أو  اإلعاقة  أو 

ألي أوضاع أخرى. وتواجه نساء كثريات عوائق 

وخاصة  العائيل،  بوضعهن  تتعلق  محددة 

أو  معهن،  ــاء  اآلب يوجد  ال  أمهات  بوصفهن 

مبا  االقتصادي  االجتامعي  بوضعهن  تتعلق 

الريفية  املناطق  يف  معيشتهن  ظروف  ذلك  يف 

األرياف  يف  الفقرية  املناطق  ويف  املعزولة  أو 

تواجهها  أخرى  حواجز  أيضا  وهناك  واملــدن. 

فيهن  مبن  األخريات  واملــرشدات  الالجئات 

مبن  والنازحات  واملهاجرات  داخليا  املرشدات 

من  كثريات  وتقع  املهاجرات.  العامالت  فيهن 

النساء ضحايا بالذات للكوارث البيئية واألمراض 

الخطرية واملعدية، وشتى أشكال العنف املوجه 

ضد املرأة.
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ألف - عبء الفقر الدائم واملتزايد الواقع 

عىل املرأة

 47-  يوجد اآلن يف العامل أكرث من بليون نسمة يعيشون 

يف ظروف فقر غري مقبولة، معظمهم يف البلدان 

النساء.  من  منهم  الساحقة  واألغلبية  النامية، 

وللفقر أسباب شتى، من بينها أسباب هيكلية. 

ذات  األبعاد،  ومتعددة  معقدة  مشكلة  والفقر 

منشأ وطني ودويل عىل السواء. وعوملة اقتصاد 

العامل وزيادة الرتابط بني الدول يفرضان تحديات 

املطردين  االقتصاديني  والتنمية  النمو  تواجه 

ويتيحان فرصا لتحقيقهام، كام يشكالن مخاطر 

وعدم تيقن بالنسبة ملستقبل االقتصاد العاملي. 

االقتصادي  املناخ  تكتنف  التي  االلتباس  وحالة 

العاملي اقرتنت بها عملية إعادة تشكيل القطاع 

االقتصادي واقرتنت بها أيضا يف عدد معني من 

السيطرة  ميكن  ال  مستمرة  مستويات  البلدان 

عليها للدين الخارجي وبرامج التكيف الهيكيل. 

وباإلضافة اىل ذلك، فإن كافة أشكال املنازعات 

وترشيد السكان والتدهور البيئي أدت اىل زيادة 

تقويض قدرة الحكومات عىل تلبية االحتياجات 

يشهدها  التي  والتحوالت  لسكانها.  األساسية 

االقتصاد العاملي تؤثر بشكل عميق يف بارامرتات 

ونجم  البلدان.  جميع  يف  االجتامعية  التنمية 

فقر  زيادة  يف  يتمثل  شأنه  له  اتجاه  ذلك  عن 

أخرى.  اىل  منطقة  من  تتفاوت  بدرجات  املرأة 

تقاسم  يف  الجنسني  بني  التفاوتات  فإن  كذلك 

أيضا بقسط كبري يف  االقتصادية تسهم  السلطة 

ذلك  يرتتب عىل  وما  الهجرة  وأدت  املرأة.  فقر 

أعباء  وضع  اىل  األرسة  هياكل  يف  تغيريات  من 

إضافية عىل عاتق املرأة، ال سيام املرأة املسؤولة 

إعادة  احتياجات عدة معالني. وتلزم  تلبية  عن 

وإعــادة  الكيل  االقتصاد  سياسات  يف  النظر 

االتجاهات.  هذه  معالجة  أجل  من  صياغتها 

تقريبا  خالصة  بصورة  تنصب  السياسات  فهذه 

إعاقة  اىل  تجنح  كام  الرسمي.  القطاع  عىل 

الختالف  اعتبار  أي  تويل  وال  املــرأة  مبادرات 

تطبيق  فإن  لذلك  والرجل.  املــرأة  عىل  اآلثــار 

التحليل الذي يراعي الفوارق بني الجنسني عىل 

له  أمر  والربامج  السياسات  من  عريضة  طائفة 

أهمية حاسمة بالنسبة السرتاتيجيات الحد من 

الفقر. ومن أجل استئصال شأفة الفقر وتحقيق 

الفرصة  إتاحة  من  بد  ال  املستدامة  التنمية 

وعىل  تامة  بصورة  لالشرتاك  والرجل  للمرأة 

واسرتاتيجيات  سياسات  وضع  يف  املساواة  قدم 

االقتصاد الكيل والتنمية االجتامعية للقضاء عىل 

عن  تحقيقه  ميكن  ال  الفقر  واستئصال  الفقر. 

طريق برامج مكافحة الفقر وحدها وإمنا يقتيض 

تغيريات  وإحداث  الدميقراطية  املشاركة  أيضا 

لجميع  تتاح  أن  لضامن  االقتصادية  الهياكل  يف 

والفرص  املــوارد  اىل  الوصول  إمكانية  النساء 

متعددة  مشكلة  والفقر  العامة.  والخدمات 

واملوارد  اإليرادات  اىل  االفتقار  تشمل  املظاهر، 

االنتاجية التي تكفي لضامن إقامة األود بصورة 

واعتالل  التغذية؛  وسوء  والجوع  مستدامة؛ 

الحصول  إمكانية  عدم  أو  ومحدودية  الصحة؛ 

األخــرى؛  األساسية  والخدمات  التعليم  عىل 

جراء  من  والوفيات  االعتالل  حاالت  ــاد  وازدي

األمراض؛ والترشد وعدم كفاية املساكن؛ وحاالت 

يف  واالستبعاد  والتمييز  البيئية؛  السالمة  عدم 

أيضا  تتميز  مشكلة  وهو  االجتامعي.  املجال 

القرار  املشاركة يف عمليات صنع  بالحرمان من 

الحياة املدنية واالجتامعية والثقافية. وهو  ويف 

البلدان  جميع  يف  تحدث  ظاهرة  الصفة  بهذه 

البلدان  من  العديد  فقر جامعي يف  ـ يف شكل 

البلدان  يف  الرثوة  وسط  للفقر  وجيوب  النامية 

الركود  عن  الفقر  ينجم  وقد  النمو.  املتقدمة 

االقتصادي مام يفيض اىل فقدان الرزق، أو عن 
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كارثة أو نزاع. وهنالك أيضا فقر العامل الذين 

الذي  املدقع  والفقر  متدنية،  أجورا  يتقاضون 

يتعرض له من يفقدون نظم الدعم املقدم من 

األرس واملؤسسات االجتامعية وشبكات السالمة.

الفقريات  النساء  عدد  تزايد  املايض،  العقد   48-  ويف 

وال  الفقراء،  الرجال  عدد  تزايد  تفوق  بنسبة 

سيام يف البلدان النامية. ومنذ عهد قريب صار 

تأنيث الفقر مشكلة لها خطرها يف البلدان التي 

ذلك  بوصف  انتقالية،  مبرحلة  اقتصاداتها  متر 

التحول يف  النتائج القصرية األجل لعمليات  من 

واالجتامعية.  واالقتصادية  السياسية  امليادين 

هنالك  االقتصادية،  العوامل  اىل  وباإلضافة 

هذه  عن  مسؤولة  األخــرى  هي  تعد  عوامل 

االجتامعية  األدوار  تصلب  يف  وتتمثل  الحالة 

وصول  فرص  ومحدودية  للجنسني،  املحددة 

واملوارد  والتدريب  والتعليم  السلطة  اىل  املرأة 

األخرى  الناشئة  العوامل  عن  فضال  االنتاجية 

التي قد تفيض اىل عدم األمان بالنسبة اىل األرس. 

الحالة  هذه  يف  أسهمت  التي  العوامل  ومن 

والتخطيط  التحليل  عمليات  كافة  جعل  عدم 

يف امليدان االقتصادي تتضمن يف صلبها األسايس 

منظورا يراعي نوع الجنس بصورة وافية للغرض، 

والتصدي لألسباب الكامنة وراء الفقر.

الفقر  مكافحة  ويف  االقتصاد  يف  املرأة   4٩-  وتسهم 

املنزل  يف  أجر  وبغري  بأجر  العمل  طريق  عن 

فإن  لذلك  العمل.  سوق  ويف  املحيل  واملجتمع 

حاسام  عامال  يعد  دورها  أداء  من  املرأة  متكني 

الستئصال شأفة الفقر.

املعيشية  األرس  عىل  يؤثر  الفقر  أن  حني   5٠-  ويف 

ككل، نظرا لتوزيع العمل واملسؤوليات عن رفاه 

الجنسني،  اختالف  أساس  عىل  املعيشية  األرسة 

العبء،  من  متناسب  غري  قسطا  املرأة  تتحمل 

حيث تحاول إدارة دفة شؤون األرسة املعيشية 

ظروف  ظل  يف  وحاميتها  استهالكها  حيث  من 

بصفة  الفقر  حدة  وتشتد  املــوارد.  شح  ازدياد 

األرس  يف  تعيش  التي  للمرأة  بالنسبة  خاصة 

املعيشية الريفية.

الفرص  بانعدام  مبارشة  صلة  له  النساء   51-  وفقر 

إمكانية  الذايت وانعدام   االقتصادية واالستقالل 

ذلك  يف  مبا  االقتصادية،  املــوارد  عىل  الحصول 

وخدمات  وإرثها،  األرايض  وامتالك  االئتامن 

األدىن  بالحد  املرأة  واشرتاك  والدعم،  التعليم 

الفقر يضطر  القرار. كذلك فإن  يف عملية صنع 

عرضة  تجعلها  حــاالت  يف  الوقوع  اىل  ــرأة  امل

لالستغالل الجنيس.

 5٢-  ويف بالد كثرية ال تراعي نظم الرعاية االجتامعية 

التي  للمرأة  املحددة  الظروف  كاف  بشكل 

اتجاه  الفقر، وبالتايل يوجد  تعيش تحت وطأة 

هذه  قبل  من  املقدمة  الخدمات  تقليص  اىل 

النظم. وخطر وقوع املرأة فريسة للفقر أكرب منه 

املسنني،  أوساط  الرجل ال سيام يف  اىل  بالقياس 

حيث تقوم نظم الضامن االجتامعي عىل مبدأ 

استمرار العاملة املجزية. ففي بعض الحاالت ال 

تفي النساء بهذا الرشط نظرا لحاالت انقطاعهن 

عن العمل، بسبب التوزيع غري املتوازن للعمل 

الذي يتاقىض عنه أجر والعمل الذي ال يتقاىض 

عنه أجر. وفضال عن ذلك، تواجه املسنات كذلك 

املزيد من العقبات فيام يتعلق بالدخول مجددا 

اىل سوق العمل.
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حيث  النمو،  املتقدمة  البلدان  من  العديد   53-  ويف 

املهني  والتدريب  للتعليم  العام  املستوى  يعترب 

نظم  توجد  وحيث  متامثال  والرجل  للمرأة 

للحامية من التمييز، أدت التحوالت االقتصادية 

التي شهدها العقد املنصم يف بعض القطاعات 

إما اىل زيادة قوية يف بطالة املرأة أو اىل جعل 

زادت  لذلك  قوية.  مبخاطر  محفوفة  عاملتها 

البلدان  ويف  الفقراء.  أوساط  يف  النساء  نسبة 

البنات  النخراط  عاليا  مستوى  فيها  يوجد  التي 

النظام  يرتكن  الاليئ  البنات  تعترب  التعليم،  يف 

أي  يكتسنب  أن  دون  أبدر،  وقت  يف  التعليمي 

مؤهالت، من أضعف الفئات يف سوق العمل.

 54-  ويف البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية 

وبلدان أخرى تشهد تحوالت جذرية يف امليادين 

ما  كثريا  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية 

أو  املرأة  دخل  اىل خفض  التحوالت  أدت هذه 

اىل حرمانها من الدخل.

عىل  املرأة  قدرة  زيادة  ينبغي  خاصة   55-  وبصفة 

االنتاج يف البلدان النامية لتمكينها من الوصول 

واألرض  ــتــامن  واالئ ــوارد  واملـ ــال  امل رأس  اىل 

التقنية  واملساعدة  واملعلومات  والتكنولوجيا 

والتدريب يك يتسنى لها زيادة دخلها وتحسني 

ومركزها  الصحية  ورعايتها  وتعليمها  تغذيتها 

رساح  إطالق  ويعد  املعيشية.  األرسة  داخــل 

الطاقة االنتاجية للمرأة أمرا حيويا للخروج من 

تقتسم  أن  املرأة  تستطيع  بحيث  الفقر  دائرة 

فوائد التنمية ومثرات عملها بالكامل.

املستدام  االقتصادي  النمو  تحقيق  ميكن   56-  وال 

والتنمية املستدامة إال بتحسني املركز االقتصادي 

واالجتامعي والسيايس والقانوين والثقايف للمرأة. 

تعرتف  التي  املنصفة  االجتامعية  فالتنمية 

استخدام  من  املرأة،  سيام  ال  الفقراء،  بتمكني 

متثل  لالستدامة  قابال  استخداما  البيئية  املوارد 

أساسا رضوريا للتنمية املستدامة.

 57-  إن نجاح السياسات والتدابري الرامية اىل دعم أو 

تعزيز العمل عىل تحقيق املساواة بني الجنسني 

وتحسني مركز املرأة ينبغي أن يتوقف عىل دمج 

منظور يراعي نوع الجنس يف السياسات العامة 

وعىل  املجتمع،  مجاالت  بجميع  يتعلق  فيام 

توفري  مع  الغرض  لهذا  إيجابية  تدابري  اتخاذ 

جميع  عىل  لها  الكايف  واملايل  املؤسيس  الدعم 

املستويات.

الهدف االسرتاتيجي ألف - 1 -  

اقتصاد  سياســات  وإدامــة  واعتمــاد  استعــراض 

باحتياجــات  تهتــم  امنائيــة  واسرتاتيجيـات  كيل 

وجهود املــرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

 58-  من جانب الحكومات:

الكيل  االقتصاد  سياسات  وتكييف  )أ(  استعراض   

والسياسات االجتامعية بحيث تشرتك فيها املرأة 

تحقيق  بهدف  املساواة  تاما وعىل قدم  اشرتاكا 

أهداف منهاج العمل؛

 )ب(  تحليل السياسات والربامج، مبا يف ذلك السياسات 

والربامج ذات الصلة بتحقيق االستقرار يف مجال 

ومشاكل  الهيكيل،  والتكيف  الكيل،  االقتصاد 

واالستثامرات،  والرضائب،  الخارجي،  الدين 

والعاملة، واألسواق وكافة القطاعات ذات الصلة 

باالقتصاد، من حيث أثرها عىل الفقر واإلجحاف 
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الربامج  تلك  أثر  وتقييم  املــرأة؛  عىل  وخاصة 

وتكييفها،  وأحوالها،  األرسة  رفاه  عىل  واملشاكل 

حسب االقتضاء، بحيث تؤدي اىل توزيع األصول 

والخدمات  والدخل  والفرص  والرثوة  االنتاجية 

بصورة أكرث انصافا؛

وقطاعية  كيل  اقتصاد  سياسات  وتنفيذ   )ج(  انتهاج 

تكون سليمة ومستقرة ويجري وضعها ورصدها 

املساواة  قدم  وعىل  تاما  اشرتاكا  املرأة  باشرتاك 

وتشجع عىل النمو االقتصادي املستدام العريض 

الفقر  وراء  الهيكلية  األسباب  وتعالج  القاعدة 

وتكون موجهة نحو استئصال شأفة الفقر والحد 

من حاالت اإلجحاف القائم عىل نوع الجنس يف 

إطار تنمية مستدامة عموما محورها الناس؛

العامة  النفقات  تخصيص  عملية  تنظيم  )د(  إعادة   

االقتصادية  الفرص  إتاحة  تعزيز  اىل  وتوجيهها 

للمرأة وكفالة إتاحة وصولها اىل املوارد االنتاجية 

عىل قدم املساواة، ولتلبية االحتياجات األساسية 

والتعليمية  االجتامعية  املجاالت  يف  للمرأة 

والصحية، ال سيام املرأة التي تعيش تحت وطأة 

الفقر؛

األسامك،  لصيد  وأخرى  زراعية  قطاعات   )ه(  إقامة 

حيثام وحسبام يقتيض األمر، بغية كفالة األمن 

املعيشية  ولألرس  الوطني  الصعيد  عىل  الغذايئ 

وتحقيق االكتفاء الذايت يف مجال األغذية، وذلك، 

املوارد  من  يلزم  ما  بتخصيص  االقتضاء،  حسب 

املالية والتقنية والبرشية؛

)و(  وضع سياسات وبرامج إمنائية للعمل عىل توزيع   

األغذية بصورة منصفة داخل األرسة املعيشية؛

نظم  وتعزيز  املناسبة  السالمة  شبكات  )ز(  توفري   

املجتمع  واىل  الــدولــة  اىل  املستندة  الدعم 

املحيل بوصف ذلك جزءا ال يتجزأ من السياسة 

تعيش  التي  املــرأة  متكني  بهدف  االجتامعية، 

البيئات  وطأة  تحمل  من  الفقر  وطأة  تحت 

وأصولها  رزقها  وصــون  السلبية  االقتصادية 

وايراداتها يف أوقات األزمات؛

أثر  لها  يكون  اقتصادية  سياسات   )ح(  استحداث 

يف  ودخلها  العاملة  املــرأة  عاملة  عىل  إيجايب 

واعتامد  معا  الرسمي  وغري  الرسمي  القطاعني 

تدابري محددة للتصدي لبطالتها، ال سيام البطالة 

طويلة األمد؛

وتنفيذ  بصياغة  األمــر،  يقتيض  حيثام   )ط(  القيام، 

االقتصادية  املــجــاالت  يف  محددة  سياسات 

الصلة  ذات  والسياسات  والزراعية  واالجتامعية 

من أجل دعم األرس املعيشية التي ترأسها إناث؛

ذلك  مبا يف  الفقر،  ملكافحة  برامج  وتنفيذ   )ي(  وضع 

اىل تحسني  تؤدي  أن  للعاملة، من شأنها  خطط 

إمكانية الحصول عىل األغذية بالنسبة للمرأة التي 

تعيش تحت وطأة الفقر، مبا يف ذلك عن طريق 

اآلليات املناسبة لتحديد األسعار والتوزيع؛

لجميع  اإلنسان  لحقوق  الكامل  اإلعامل   )ك(  ضامن 

املهاجرات،  العامالت  فيهن  مبن  املهاجرات، 

واألخذ  واالستغالل،  العنف  من  وحاميتهن 

املسجالت،  املهاجرات  متكني  أجل  من  بتدابري 

مبن فيهن العامالت املهاجرات، وتيسري العاملة 

املنتجة للمهاجرات املسجالت من خالل زيادة 

تعليم  من  يكتسبنه  وما  مبهاراتهن،  االعــرتاف 

إدماجا  ادماجهن  وتيسري  ومؤهالت،  أجنبي 

كامال يف قوة العمل؛



منهاج العمل

3٢

إدماج  وإعادة  إلدماج  الالزمة  التدابري   )ل(  اعتامد 

الفقر واملهمشة  التي تعيش تحت وطأة  املرأة 

اجتامعيا يف قوى العاملة املنتجة والتيار الرئييس 

لالقتصاد وإتاحة حصول املرشدات داخليا عىل 

واالعــرتاف  كامال  حصوال  االقتصادية  الفرص 

مبؤهالت ومهارات املهاجرات والالجئات؛

ميسور  مسكن  عىل  الحصول  من  املرأة   )م(  متكني 

األرض،  عىل  حصولها  إمكانية  وإتاحة  التكلفة 

كافة  تذليل  بينها  من  أمور  جملة  طريق  عن 

العقبات التي تحول دون ذلك، مع وضع تشديد 

خاص عىل تلبية احتياجات املرأة، ال سيام املرأة 

التي تعيش تحت وطأة الفقر واملرأة التي ترأس 

أرسة معيشية؛

 )ن(  صياغة وتنفيذ برامج تؤدي اىل تعزيز إمكانيات 

الزراعي  االنتاج  مجايل  يف  العامالت  حصول 

وصيد األسامك )مبن فيهن املزارعات واملنتجات 

عىل  الريفية(  املناطق  يف  سيام  ال  الكفافيات، 

اإلرشاد  وخدمات  والتقنية  املالية  الخدمات 

عىل  الحصول  إمكانية  وإتاحة  والتسويق؛ 

األساسية  الهياكل  وعىل  فيها،  والتحكم  األرض 

املرأة  دخل  زيادة  بغية  املالمئة  والتكنولوجيا 

سيام  ال  املعيشية،  لألرس  الغذايئ  األمن  وتعزيز 

يف املناطق الريفية، والقيام حيثام يقتىض األمر 

اململوكة  التعاونيات  إقامة  عىل  بالتشجيع 

للمنتجني والقامئة عىل السوق؛

 )س(  إقامة نظم للضامن االجتامعي حيثام ال توجد، 

أو استعراضها بهدف تحقيق املساواة بني فرادى 

مراحل  من  مرحلة  كل  يف  والــرجــال،  النساء 

الحياة؛

الخدمات  عىل  الحصول  امكانية  إتاحة   )ع(   ضامن 

يف  مبا  التكاليف،  زهيدة  أو  املجانية  القانونية 

ذلك محو األمية القانونية السيام بهدف الوصول 

إىل املرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر؛

سياسات  وتعزيز  لتشجيع  خاصة  تدابري   )ف(  اتخاذ 

األصليني،  السكان  من  املــرأة  لصالح  وبرامج 

ثقافتها،  تنوع  واحرتام  الكاملة  مشاركتها  مع 

وإمكانيات  لها فرص  تتاح  أن  بذلك  يتسنى  يك 

االختيار يف عمليات التنمية بغية استئصال شأفة 

الفقر الذي يؤثر عليها.

 5٩-  من جانب املؤسسات املالية واإلمنائية املتعددة 

وصندوق  الدويل  البنك  ذلك  يف  مبا  األطــراف، 

اإلقليمية  اإلمنائية  واملؤسسات  الدويل  النقد 

وعن طريق التعاون اإلمنايئ املتعدد األطراف:

بها  التعهد  التي جرى  لاللتزامات  وفقا  )أ(  السعي   

يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية، اىل 

تعبئة موارد مالية جديدة وإضافية تكون كافية 

القدر  يتيح  نحو  عىل  وتعبأ  بها  التنبؤ  وميكن 

األقىص من توافر هذه املوارد ويستخدم جميع 

اإلسهام  بهدف  املتاحة  التمويل  وآليات  مصادر 

يف تحقيق هدف استئصال شأفة الفقر والوصول 

اىل املرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر؛

تقوية  بغية  التحليل  عــىل  الــقــدرة   )ب(  تعزيز 

الجنسني  بني  الفروق  تراعي  التي  املنظورات 

اإلقراض،  برامج  وتنفيذ  تصميم  يف  وإدماجها 

واالنتعاش  الهيكيل  التكيف  برامج  ذلك  يف  مبا 

االقتصادي، بصورة أكرث اتساما باملنهجية؛

 )ج(  إيجاد حلول فعالة موجهة نحو التنمية ودامئة 

متويل  يف  للمساعدة  الخارجي  الدين  ملشاكل 
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التنمية،  تستهدف  التي  واملشاريع  الربامج 

أمور  طريق  عن  باملرأة،  النهوض  بينها  ومن 

منها التنفيذ الفوري لرشوط اإلعفاء من الدين 

األول/  كانون  يف  باريس  نادي  يف  عليها  املتفق 

ديسمرب 1٩٩4 والتي تشمل تقليل الدين، مبا يف 

ذلك إلغاء الدين أو تطبيق تدابري تخفيف عبء 

الدين  لتحويل  أساليب  ووضع  األخرى  الدين 

التنمية االجتامعية  تطبق عىل برامج ومشاريع 

التي تتمىش مع أولويات منهاج العمل.

)د(  دعوة املؤسسات املالية الدولية اىل دراسة نهج   

مبتكرة ملساعدة البلدان ذات الدخل املنخفض 

املتعدد  الدين  نسبة  ارتفاع  من  تعاين  التي 

األطراف بهدف تخفيف عبء ديونها؛

 )ه(  ضامن أن تكون برامج التكيف الهيكيل مصممة 

بحيث تؤدي إىل التقليل إىل أدىن حد من آثارها 

املستضعفة  والجامعات  الفئات  عىل  السلبية 

إيجابية  آثار  لها  تكون  أن  وضامن  واملترضرة، 

مبنع  ــك  وذل والجامعات  الفئات  هــذه  عىل 

واالجتامعية  االقتصادية  األنشطة  يف  تهميشها 

واستنباط التدابري الالزمة لتمكينها من الوصول 

االقتصادية  واألنشطة  االقتصادية  املــوارد  إىل 

واالجتامعية والتحكم فيها؛ واتخاذ تدابري للحد 

من حاالت اإلجحاف والتفاوت االقتصادي؛

آثار  من  الهيكيل  التكيف  لربامج  ما  )و(  استعراض   

عىل التنمية االجتامعية بواسطة تقييامت األثر 

التي  الصلة  ذات  األخرى  والوسائل  االجتامعي 

وضع  أجل  من  الجنسني  بني  الفروق  تراعي 

سياسات ترمي إىل الحد من اآلثار السلبية لتلك 

الربامج وإىل تحسني آثارها االيجابية، مام يكفل 

عدم تحمل املرأة قسطا غري متناسب من عبء 

ألغراض  اإلقراض  واستكامل  التحول؛  تكاليف 

التكيف بزيادة اإلقراض املوجه ألغراض التنمية 

االجتامعية؛

)ز(  تهيئة بيئة مواتية لتمكني املرأة من إقامة رصح   

عىل  واملحافظة  لالستدامة  قابلة  بصورة  حياتها 

ذلك؛

غري  والدولية  الوطنية  املنظامت  جانب   6٠-  من 

الحكومية والجامعات النسائية:

العملية  يف  املشاركة  ــراف  األط جميع  )أ(  تعبئة   

األكادميية،  املؤسسات  فيها  مبــا  اإلمنــائــيــة، 

واملجموعات  الحكومية،  غــري  واملنظامت 

والجامعات األهلية والنسائية، من أجل تحسني 

جامعات  اىل  املوجهة  الفقر  مكافحة  برامج 

النساء األشد فقرا واألكرث حرمانا، مثل الريفيات 

األرس  وربــات  األصليني،  السكان  من  والنساء 

والالجئات  واملسنات  والشابات  املعيشية، 

واملهاجرات واملعوقات، مع التسليم بأن التنمية 

املقام  يف  الحكومات  مسؤولية  هي  االجتامعية 

األول؛

للرصد  آليات  وإنشاء  ضغط،  جامعات   )ب(  تنظيم 

من  ذلك  بغري  واالضــطالع  املالئم،  النحو  عىل 

األنشطة ذات الصلة التي تكفل تنفيذ التوصيات 

منهاج  الواردة يف  الفقر،  بالقضاء عىل  املتعلقة 

العمل، والتي ترمي اىل كفالة املساءلة والوضوح 

من جانب القطاعني الحكومي والخاص؛

 )ج(  إدراج النساء اللوايت لهن احتياجات متنوعة يف 

الشباب  أنشطتها؛ واالعرتاف بأن دور منظامت 

يتزايد  اإلمنائية  الربامج  يف  فعليني  كرشكاء 

باستمرار؛
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والقطاعات  الحكومة  مع  بالتعاون  )د(  االشــرتاك،   

شاملة  وطنية  اسرتاتيجية  وضع  يف  الخاصة، 

والتعليمية  الصحية  الــخــدمــات  لتحسني 

والنساء  للبنات  يتسنى  كيام  واالجتامعية 

الفقريات من جميع األعامر اإلفادة بشكل كامل 

الخدمات؛ والسعي إىل الحصول عىل  من هذه 

متويل لكفالة إمكانية الوصول إىل الخدمات من 

منظور يراعي نوع الجنس وتوسيع نطاق هذه 

الخدمات لتبلغ املناطق الريفية واملناطق النائية 

التي ال تغطيها املؤسسات الحكومية؛

وأربــاب  الحكومات،  مع  بالتعاون   )ه(  االسهام، 

يف  االجتامعيني،  الرشكاء  من  وغريهم  العمل، 

وضع سياسات خاصة بالتعليم والتدريب وإعادة 

التدريب لضامن اكتساب املرأة مجموعة واسعة 

من املهارات بغية مواجهة املتطلبات الجديدة؛

الوصول  املرأة يف  أجل حامية حق  )و(  التعبئة من   

املوارد  اىل  املساواة  قدم  وعىل  كاملة  بصورة 

املرياث ومتلُّك  الحق يف  االقتصادية، مبا يف ذلك 

األرض واملمتلكات األخرى، واالئتامنات، واملوارد 

الطبيعية، والتكنولوجيات املالمئة.

الهدف االسرتاتيجي ألف - ٢ -

بغيــة  االداريــة  واملامرســـات  القوانيــن  تنقيح 

وصولها  وسبل  للمرأة  املتساويـــة  الحقوق  ضمـان 

اىل املـوارد االقتصادية

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

 61-  من جانب الحكومات:

)أ(  ضامن الحصول مجانا أو بتكلفة منخفضة عىل   

األمية  محو  ذلك  يف  مبا  القانونية،  الخدمات 

القانونية، املصمم خصيصا ليشمل النساء اللوايت 

يعشن تحت وطأة الفقر؛

بغية  وإداريــة  ترشيعية  بإصالحات   )ب(  االضطالع 

املوارد  عىل  الكامل  الحصول  من  املرأة  متكني 

ويف  املــرياث  يف  الحق  ذلك  يف  مبا  االقتصادية، 

والحصول  املمتلكات  من  وغريها  األرض  متلك 

الطبيعية والتكنولوجيات  االئتامن واملوارد  عىل 

املالمئة؛

العمل  منظمة  اتفاقية  التصديق عىل  يف   )ج(  النظر 

الدولية رقم 1٦٩ كجزء من جهودها الرامية  اىل 

تعزيز وحامية حقوق السكان األصليني.
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الهدف االسرتاتيجي ألف - 3 -

تزويد املرأة بإمكانية الوصول إىل آليات ومؤسسات 

االدخار واالئتامن

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

 6٢-  من جانب الحكومات:

فيهن  مبن  املحرومات،  النساء  استفادة  )أ(  تعزيز   

الريفية والنائية  منِظامت املشاريع، يف املناطق 

والحرضية، من الخدمات املالية وذلك من خالل 

تعزيز الروابط بني املصارف الرسمية ومؤسسات 

التسليف الوسيطة مبا يف ذلك الدعم الترشيعي 

للمؤسسات  املؤسيس  والدعم  النساء  وتدريب 

الوسيطة من أجل تعبئة رأس املال الالزم لتلك 

املؤسسات وزيادة إتاحة االئتامنات؛

املالية  املؤسسات  بني  صالت  إقامة   )ب(  تشجيع 

مامرسات  ودعــم  الحكومية  غري  واملنظامت 

التي  املامرسات  فيها  مبا  االبتكارية،  اإلقــراض 

تدمج االئتامن يف الخدمات والتدريب املتعلقني 

باملرأة وتوفر مرافق التدريب للمرأة الريفية.

واملؤسسات  التجارية  املصارف  جانب   63-  من 

فحصها  يف  الخاص  والقطاع  املتخصصة  املالية 

لسياساتها:

تتسم  ــار  واالدخ االئتامن  يف  منهجيات  )أ(  اتباع   

يعشن  الاليئ  النساء  إىل  الوصول  يف  بالفعالية 

تحت وطأة الفقر وتنحو إىل االبتكار يف خفض 

تكاليف املعامالت وإعادة تعريف املجازفة؛

ذلك  يف  مبا  النساء،  إلقراض  خاصة  منافذ   )ب(  فتح 

إمكانية  إىل  يفتقرن  الاليئ  الشابات،  إقــراض 

الوصول إىل املصادر التقليدية للضامنات؛

خفض  مثل  املصفية،  املــامرســات   )ج(  تبسيط 

فتح  ذلك من رشوط  لإليداع وغري  األدىن  الحد 

الحسابات املصفية؛

عملية  يف  املقرتضات  النساء  مشاركة  )د(  كفالة   

االئتامن  توفر  التي  املؤسسات  يف  القرار  صنع 

والخدمات املالية، ومشاركتهن يف ملكيتها حيثام 

ميكن ذلك.

اإلمنايئ  للتعاون  الدولية  املنظامت  جانب   64-  من 

املتعدد األطراف والثنايئ:

األموال  الدعم، عن طريق توفري رؤوس     تقديم 

واملوارد، للمؤسسات املالية التي تخدم منِظامت 

املشاريع واملنِتجات عىل نطاق صغري أو متناهي 

القطاعني  يف  املنخفض،  الدخل  ذوات  الصغر 

الرسمي وغري الرسمي عىل السواء.

املالية  واملؤسسات  الحكومات  جانب   65-  من 

املتعددة األطراف حسب االقتضاء:

يف  األداء  معايري  تستويف  التي  املؤسسات     دعم 

والرجال  النساء  من  كبرية  أعداد  إىل  الوصول 

الرسملة  طريق  عن  املنخفض  الدخل  ذوي 

يف  اإلمنايئ  املؤسيس  والدعم  التمويل  وإعــادة 

أشكال تعزز االكتفاء الذايت.



منهاج العمل

36

 66-  من جانب املنظامت الدولية:

واملشاريع  للربامج  املخصص  التمويل     زيــادة 

الرامية اىل ترويج األنشطة املستدامة املنتجة يف 

مجال تنظيم املشاريع من أجل توليد الدخل بني 

تحت  يعشن  الاليت  والنساء  املحرومات  النساء 

وطأة الفقر.

الهدف االسرتاتيجي ألف - 4 -

وضــع منهجيات قامئـــة عىل أساس الجنسني وإجراء 

البحوث الرامية اىل مواجهة تأنيث الفقر

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الحكومية  واملنظامت  الحكومات  جانب   67-  من 

والبحثية  األكادميية  واملؤسسات  الدولية 

والقطاع الخاص:

إلدراج  والعملية  النظرية  املنهجيات  )أ(  وضع   

عملية  يف  الجنس  نوع  تراعي  التي  املنظورات 

تقرير السياسات االقتصادية بجميع جوانبها، مبا 

يف ذلك برامج التكيف الهيكيل وتخطيطه؛

املنهجيات يف إجراء تحليالت ألثر   )ب(  تطبيق هذه 

برامج  ذلك  يف  مبا  والربامج،  السياسات  جميع 

نتائج  ونرش  الجنسني،  عىل  الهيكيل،  التكيف 

البحث.

الوطنية  اإلحصائية  املنظامت  جانب   68-  من 

والدولية:

)أ(  جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر   

االقتصادي  النشاط  جوانب  وجميع  الفقر  عن 

األداء  تقييم  لتيسري  إحصائية  مؤرشات  ووضع 

االقتصادي من منظور يراعي نوع الجنس؛

لالعرتاف  مناسبة  إحصائية  سبل   )ب(  استحداث 

االقتصاد  يف  مساهامتها  وبجميع  املرأة  بعمل 

املساهامت  وتلك  العمل  ذلك  وإبراز  الوطني 

إبرازا كامال، مبا يف ذلك مساهمتها يف القطاعني 

بني  العالقة  ودراسة  أجر  بدون  والعمل  املنزيل 

عمل املرأة بدون أجر ونسبة الفقر بني النساء 

وتعرضهن له.
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باء - تعليم املرأة وتدريبها

أداة  وهو  االنسان  حقوق  من  حق   5٩-  التعليم 

والتنمية  املساواة  أهداف  تحقيق  يف  أساسية 

والسلم. والتعليم الالمتييزي يفيد كال من البنات 

والبنني، وهو بالتايل يساهم يف نهاية املطاف يف 

عالقات أكرث مساواة بني املرأة والرجل. وينبغي 

أن تكون هنالك مساواة يف الوصول إلـى هـذه 

التعليمية  املؤهالت  الحصول عىل  الفرص وفـي 

إذا ما أردنا أن يزداد عدد النساء اللوايت يشكلن 

عنارص فاعلة للتغيري. ويعد إملام املرأة بالقراءة 

والتغذية  الصحة  لتحسني  هامة  أداة  والكتابة 

من  املــرأة  ولتمكني  األرسة،  داخــل  والتعليم 

املشاركة يف صنع القرارات داخل املجتمع. وقد 

وغري  النظامي  التعليم  يف  االستثامر  أن  ثبت 

النظامي للبنات والنساء وتدريبهن، مع ما يعود 

به ذلك من فوائد اجتامعية واقتصادية عظيمة، 

التنمية  الوسائل لتحقيق  هو وسيلة من أفضل 

والقابل  املستدام  االقتصادي  والنمو  املستدامة 

لالستدامة.

والذكور  االناث  حقق  االقليمي،  الصعيد   7٠-  وعىل 

املساواة يف فرص التعليم االبتدايئ باستثناء بعض 

مناطق افريقيا، وبخاصة جنوب الصحراء الكربى 

التعليم  مرافق  زالت  ما  حيث  آسيا،  ووسط 

الثانوي  التعليم  يف  تقدم  وأحــرز  كافية.  غري 

الفتيات  بني  الوصول  تكافؤ فرص  حيث تحقق 

الفتيات  قيد  وزاد  البلدان.  بعض  يف  والفتيان 

وتؤدي  العايل.  التعليم  يف  كبرية  زيادة  والنساء 

البلدان،  من  العديد  يف  أيضا،  الخاصة  املدارس 

التعليم  فرص  تحسني  يف  هاما  تكميليا  دورا 

عىل جميع املستويات. بيد أنه عىل الرغم من 

ميض ما يزيد عىل خمس سنوات منذ أن اعتمد 

املؤمتر العاملي لتوفري التعليم للجميع )جومتيان، 

تايلند عام 1٩٩٠، وإطار العمل لتلبية احتياجات 

يزال هناك زهاء 1٠٠  األساسية( 1٢/، ال  التعليم 

مليـون  يقـل عن ٦٠  ما ال  بينهم  مليون طفل، 

بنـت، محرومــون من الدراسة االبتدائية، كام أن 

ما يزيد عىل ثلثي األميني بني البالغني يف العامل، 

زال  وما  النساء.  مليونا، هم من  وعددهم ٩٦٠ 

ارتفاع مستوى األمية السائدة يف معظم البلدان 

الصحراء  جنوب  افريقيا  يف  سيام  وال  النامية، 

الكربى وبعض الدول العربية، يشكل عائقا خطريا 

أمام النهوض باملرأة وأمام التنمية.

التعليم  إىل  البنات  وصول  يف  التمييز  يزال   71-  وال 

مستمرا يف العديد من املناطق بسبب األعراف، 

كفاية  وعدم  املبكر،  والحمل  املبكر  والــزواج 

القائم  وانحيازها  والتعليم،  التدريس  لــوازم 

عىل أساس االنتامء الجنيس، والتحرش الجنيس، 

التي  الكافية  املدرسية  املرافق  إىل  واالفتقار 

يسهل الوصول إليها ماديا وبغري ذلك. وتتحمل 

البنات يف سن مبكرة للغاية أعباء العمل املنزيل. 

يضطلعن  أن  والشابات  البنات  من  ينتظر  كام 

آن  يف  املنزلية  واملسؤوليات  التعلم  مبسؤوليات 

أداء  األحيان عن  واحد، مام يسفر يف كثري من 

مدريس رديء واالنقطاع عن الدراسة يف مرحلة 

األثر  بعيدة  مبكرة. وينطوي ذلك عىل عواقب 

بالنسبة لجميع الجوانب الحياتية للمرأة.

يعامل  واجتامعية  تعليمية  بيئة  خلق   7٢-  ويكون 

فيها النساء والرجال والبنات والبنون عىل قدم 

إمكاناتهم  تحقيق  عىل  ويشجعون  املساواة 

الكاملة، مع احرتام حريتهم فيام يتعلق بالفكر 

املوارد  فيها  وتعزز  والعقيدة،  والدين  والضمري 

والرجال،  للنساء  النمطية  الصور غري  التعليمية 

املرأة  التمييز ضد  القضاء عىل أسباب  فعاال يف 

والالمساواة بني الرجل واملرأة.
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من  االســتــفــادة  مــن  ــرأة  املـ متكني   73-  وينبغي 

االكتساب املستمر للمعارف واملهارات، باالضافة 

سنوات  يف  املكتسبة  واملهارات  املعارف  إىل 

الشباب. ومفهوم التعلم عىل مدى الحياة هذا 

يشمل املعارف واملهارات املكتسبة من التعليم 

والتدريب النظاميني، فضال عن التعلم املكتسب 

بطرق غري نظامية، مبا يف ذلك النشاط التطوعي، 

والعمل بدون أجر، واملعارف التقليدية.

إىل  متحيزة  التدريس  ومواد  املناهج  تزال   74-  وال 

ونادرا  الجنيس،  االنتامء  أساس  عىل  كبري  حد 

والنساء.  للبنات  الخاصة  باالحتياجات  تهتم  ما 

والذكر  األنثى  أدوار  ترسيخ  عىل  ذلك  ويعمل 

فرص  املــرأة  نيل  دون  تحول  التي  التقليدية 

املشاركة الكاملة واملتساوية يف املجتمع. ويؤدي 

افتقار املربني، عىل جميع املستويات، إىل الوعي 

بشؤون الجنسني إىل تعزيز أوجه عدم االنصاف 

تعزيز  خالل  من  واالنــاث،  الذكور  بني  القامئة 

امليول التمييزية، كام أنه يقوِّض تقدير الفتيات 

لذواتهن. ويرتك انعدام التثقيف الصحي الجنيس 

واإلنجايب/أثرا عميقا عىل املرأة والرجل.

بشكل  متحيزة  العلمية  الدراسية   75-  واملناهج 

تعكس  وال  الجنيس.  االنتامء  أساس  عىل  خاص 

الكتب املدرسية العلمية تجارب الحياة اليومية 

التقدير  العاملات  تعطى  وال  والبنت،  للمرأة 

التعليم  من  الفتيات  تحرم  ما  وغالبا  الواجب. 

ومن  والعلوم  الرياضيات  مجال  يف  األســايس 

التدريب التقني اللذين يوفران معارف ميكنهن 

وتعزيز  اليومية  حياتهن  لتحسني  استخدامها 

يف  املتقدمة  والدراسات  العاملة.  يف  فرصهن 

العلم والتكنولوجيا تُِعد املرأة للقيام بدور فعال 

يف تطوير بلدها تكنولوجيا وصناعيا، مام يستلزم 

املهني  بالتدريب  يتعلق  فيام  منوعا  نهجا 

والتقني. وملا كانت التكنولوجيا تعمل تدريجيا 

عىل تغيري العامل وتؤثر أيضا عىل البلدان النامية، 

فمن األسايس أال تستفيد املرأة منها فحسب بل 

بدءا مبرحلة  العملية  أيضا يف هذه  وأن تشارك 

والرصد  التطبيق  مبراحل  وانتهاء  التخطيط 

والتقييم.

االلتحاق  بفرص  والنساء  الفتيات  متتع   76-  إن 

ذلك  يف  مبا  مستوياته،  جميع  عىل  بالتعليم 

املجاالت  جميع  ويف  العايل،  التعليم  مستوى 

يشكل  التعليم  هذا  يف  واستمرارهن  األكادميية 

األنشطة  يف  املستمر  تطورهن  عوامل  أحد 

الفتيات  أن  مالحطة  تسهل  ذلك  ومع  املهنية. 

ما زلن متجمعات يف عدد محدود من ميادين 

الدراسة.

وسائل  من  قوية  وسيلة  اإلعالم  وسائط   77-  وتعترب 

أداة  بوصفها  االعالم،  لوسائط  وميكن  التعليم. 

املربون  يسخرها  وسيلة  تكون  أن  تعليمية، 

واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية للنهوض 

ونظم  املحوسب  والتعليم  وللتنمية.  باملرأة 

إىل  متزايد  بشكل  تتحول  املحوسبة  املعلومات 

املعرفة.  ونرش  التعلم  عنارص  من  هام  عنص 

وللتلفزيون بشكل خاص أكرب أثر عىل الشباب، 

وهو بصفته تلك له القدرة عىل أن يحدد قيم 

سواء  وتصوراتهن  ومواقفهن  والفتيات  النساء 

لذلك  سلبي.  نحو  عىل  أو  إيجايب  نحو  عىل 

النقدي  الحس  املربون  يدرس  أن  األسايس  من 

واملهارات التحليلية.

املخصصة  املوارد  تعترب  البلدان،  من  كثري   78-  ويف 

كافية،  والنساء، غري  للفتيات  للتعليم، وبخاصة 

بل وزاد تقليصها يف بعض الحاالت، مبا يف ذلك 

التكيف.  وبرامج  سياسات  سياق  يف  تقليصها 
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أثر  املوارد  من  الكافية  غري  املخصصات  ولهذه 

وال  البرشية،  التنمية  عىل  األجل  طويل  يسء 

سيام عىل تنمية املرأة.

 7٩-  ويتعني عىل الحكومات وسائر القطاعات، لدى 

وعدم  التعليم  فرص  تكافؤ  لعدم  معالجتها 

فعالة  عامة  سياسة  اعتامد  تشجع  أن  كفايتها، 

منظورا  السائد  الرئييس  التيار  يف  تدمج  وجلية 

جميع  يف  االعتبار  يف  الجنيس  االنتامء  يأخذ 

اتخاذ  قبل  ميكن،  بحيث  والربامج،  السياسات 

والرجل  للمرأة  بالنسبة  أثرها  تحليل  القرارات، 

عىل التوايل.

الهدف االسرتاتيجي باء - 1 - 

كفالة تكافؤ فرص التعليم

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

 8٠-  من جانب الحكومات:

التعليم  )أ(  العمل عىل تحقيق هدف تكافؤ فرص   

التعليم  يف  التمييز  عىل  للقضاء  تدابري  باتخاذ 

اعتبارات  اىل  استنادا  املستويات  جميع  عىل 

أو  العقيدة،  أو  اللغة،  أو  العرق،  أو  الجنس، 

األصل الوطني، أو السن، أو اإلعاقة، أو أي شكل 

كان  حيثام  ـ  والنظر  التمييز،  أشكال  من  آخر 

الشكاوى  إقامة تدابري ملعالجة  ـ يف  ذلك مالمئا 

يف هذا الصدد؛

األســايس  التعليم  توفري   ،٢٠٠٠ عــام   )ب(  بحلول 

األقل  عىل  املائة  يف   4٢ إمتام  وكفالة  للجميع 

من األطفال الذين بلغوا سن الدراسة االبتدائية 

الفارق بني الجنسني  تعليمهم األسايس؛ وتذليل 

عام  بحلول  والثانوي  االبــتــدايئ  التعليم  يف 

٢٠٠5وتوفري التعليم االبتدايئ للجميع يف جميع 

البلدان قبل عام ٢٠15؛

 )ج(  القضاء عىل أوجه التباين يف الوصول إىل جميع 

مجاالت التعليم العايل، وذلك عن طريق ضامن 

الوظيفي،  التطور  يف  للمرأة  متساوية  فرص 

واملنح  الزماالت  عىل  والحصول  والتدريب، 

عند  إيجابية  ــراءات  إج وباعتامد  الدراسية، 

االقتضاء؛

الجنسني  اعتبارات  يراعي  تعليمي  نظام  )د(  إنشاء 

والتدريبية،  التعليمية  الفرص  تكافؤ  لكفالة 

يف  ومتساوية  كاملة  مشاركة  املــرأة  ومشاركة 

وصنع  السياسات  ووضــع  التعليمية  االدارة 

القرارات؛

واملنظامت  الوالدين،  مع  بالتعاون   )ه(  القيام، 

الشباب،  منظامت  ذلك  يف  مبا  الحكومية،  غري 

بتوفري  الخاص،  والقطاع  املحلية  واملجتمعات 

التدريب األكادميي والتقني واملهارات يف مجال 

واملهارات  والقيادة  الوظيفية،  الحياة  تخطيط 

للشابات  العمل  يف  والــخــربة  االجتامعية، 

إلعدادهن للمشاركة مشاركة كاملة يف املجتمع؛

من  الفتيات  واستبقاء  قيد  معدالت  ــادة  )و(  زي  

خالل رصد املوارد املالية املناسبة؛ وحشد دعم 

تنظيم  طريق  وعن  والوالدين  املحيل  املجتمع 

املدارس  مرنة يف  زمنية  برامج  الحمالت ووضع 

الوسائل  من  وسواها  واملنح  الحوافز  وتقديم 

الهادفة إىل التخفيف قدر االمكان عىل األرس من 

الوالدين  قدرة  وتسهيل  بناتهن  تعليم  تكاليف 

الطفلة؛  به  تلتحق  الذي  التعليم  اختيار  عىل 

وعن طريق ضامن احرتام حقوق املرأة والفتاة 
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يف حرية الضمري والدين يف املؤسسات التعليمية 

من خالل إلغاء أية قوانني أو ترشيعات متييزية 

تقوم عىل أساس الدين أو العرق أو الثقافة؛

عىل  يقيض  تعليمي  إطــار  تهيئة  عىل  )ز(  العمل   

جميع الحواجز التي تحول دون تعليم الحوامل 

ذلك،  مبا يف  الشابات،  واألمهات  املراهقات  من 

الطفل  لرعاية  مرافق  توفري  االقتضاء،  حسب 

إليها  الوصول  ويسهل  التكلفة  ميسورة  تكون 

ماديا وتعليم الوالدين لتشجيع الذين يضطلعون 

أثناء  وأقاربهم  أطفالهم  رعاية  مبسؤولية  منهم 

أو  املدارس  إىل  العودة  عىل  دراستهم  سنوات 

عىل مواصلة تعليمهم وامتامه؛

 )ح(   تحسني نوعية التعليم وتكافؤ الفرص بني الرجل 

بالتعليم،  االلتحاق  إمكان  حيث  من  واملــرأة 

األعامر  جميع  من  النساء  استطاعة  لضامن 

اكتساب املعارف، والطاقات والقدرات واملهارات 

والقيم األخالقية الالزمة للتطور والنمو واملشاركة 

عملية  يف  متساوية  ظــروف  ظل  يف  الكاملة 

التنمية االجتامعية واالقتصادية والسياسية؛

والتي  التمييز  عىل  القامئة  غري  املشورة   )ط(  توفري 

تراعي اعتبارات الجنسني من جانب متخصصني 

ووضع برامج التعليم الوظيفي لتشجيع الفتيات 

بغية  والتقنية  األكادميية  املناهج  مواصلة  عىل 

توسيع فرصهن الوظيفية يف املستقبل؛

عىل  بعد،  بذلك  تقم  مل  التي  الــدول،   )ي(  تشجيع 

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  عىل  التصديق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية(13/.

 الهدف االسرتاتيجي باء - ٢ -

القضاء عىل األمية بني النساء

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الوطنية  والهيئات  الحكومات،  جانب   81-  من 

الثنائية  املانحة  والجهات  والدولية،  واالقليمية 

واملتعددة األطراف واملنظامت غري الحكومية:

نصف  إىل  االنــاث  بني  األمية  معدل  )أ(  تخفيض   

األقل،  1٩٩٠ عىل  عام  الذي سجلته يف  املعدل 

واملهاجرة،  الريفية،  ــرأة  امل عىل  الرتكيز  مع 

والالجئة، واملرشدة يف الداخل، واملعاقة؛

 )ب(  توفري فرص وصول الجميع إىل التعليم االبتدايئ 

والسعي إىل ضامن املساواة بني الجنسني يف إمتام 

التعليم االبتدايئ بحلول عام ٢٠٠٠؛

مجال  يف  الجنسني  بني  القامئة  الفجوة   )ج(  إزالــة 

االملام األسايس والوظيفي بالقراءة والكتابة كام 

أوىص بذلك االعالن العاملي بشأن توفري التعليم 

للجميع )جومتيان(؛

املتقدمة  البلدان  بني  التفاوت  أوجه  من  )د(   الحد   

النمو والبلدان النامية؛

لتشجيع  التعلم  عىل  واألرس  الراشدين   )ه(  حث 

بالقراءة  الكامل  االملام  عىل  األشخاص  جميع 

والكتابة؛

والكتابة  ــراءة  ــق ال تعليم  عملية  )و(   إقـــران   

العلمية  واملعارف  الحياتية  املهارات  بتنمية 

تعريف  يف  التوسع  اىل  والسعي  والتكنولوجية، 
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األهداف  مراعاة  مع  والكتابة،  بالقراءة  اإلملام 

ومعايري التقييم الحالية.

 الهدف االسرتاتيجي باء - 3 -

التدريب  عىل  املــرأة  حصـول  إمكانيــة  تحسيــن 

املهني، والعلم والتكنولوجيا، والتعليم املتواصل

اإلجرءات التي يتعني اتخاذها

أرباب  مع  بالتعاون  الحكومات،  جانب   8٢-  من 

العمل والعامل والنقابات العاملية، واملنظامت 

الدولية وغري الحكومية ومن ضمنها املنظامت 

واملؤسسات  الشباب،  ومنظامت  النسائية 

التعليمية:

والتدريب  للتعليم  سياسات  وتنفيذ  )أ(  صوغ   

سيام  وال  النساء،  أجل  من  التدريب  وإعــادة 

العمل، من أجل  الشابات والعائدات إىل سوق 

االحتياجات  لتلبية  الالزمة  املهارات  إكسابهن 

املوجودة يف سياق اجتامعي ـ اقتصادي متغري، 

توخيا لتحسني فرص حصولهن عىل الوظائف؛

فرص  يف  بالحق  والنساء  للفتيات  ــرتاف   )ب(  االع

التعليم غري الرسمي ضمن النظام التعليمي؛

املتصلة  باملعلومات  والفتيات  النساء   )ج(  تزويد 

يف  التدريب  وبرامج  املهني  التدريب  بتيرس 

ميدان العلم والتكنولوجيا، ضمن برامج التعليم 

املتواصل، وباملنافع التي ميكن استمدادها منها؛

للنساء  وتدريبية  تعليمية  برامج  )د(   تصميم   

العاطالت عن العمل، بغية تزويدهن باملعارف 

فرص  وتوسع  تعزز  التي  الجديدة  واملهارات 

استخدامهن، ومن ضمن ذلك عملهن لحسابهن، 

وتنمية مهاراتهن يف ميدان تنظيم املشاريع؛

فرص  وزيادة  والتقني،  املهني  التدريب   )ه(  تنويع 

حصول الفتيات والنساء عىل التعليم والتدريب 

والرياضيات،  العلوم،  مثل  مجاالت  يف  املهني 

البيئيني،  والتكنولوجيا  والعلم  والهندسة، 

الرفيعة،  والتكنولوجيا  املعلومات  وتكنولوجيا 

فرص  عن  فضال  اإلداري،  التدريب  وكذلك 

استمرارهن يف هذه املجاالت؛

ميدان  يف  ــرأة  امل تؤديه  الــذي  ــدور  ال )و(   تعزيز   

اإلرشاد  برامج  ويف  والزراعية  الغذائية  البحوث 

والتعليم؛

)ز(  التشجيع عىل تكييف املناهج الدراسية واملواد   

داعم،  تدريبي  مناخ  تهيئة  وعىل  التعليمية، 

واتخاذ إجراءات إيجابية للنهوض بالتدريب يف 

كامل سلسلة الخيارات املهنية التي تتيح للرجال 

والنساء حياة وظيفية غري تقليدية، ومن ضمن 

ذلك تهيئة دورات دراسية متعددة التخصصات 

وعيهم  إذكاء  بغية  والرياضيات  العلوم  ملدريس 

بأهمية العلم والتكنولوجيا لحياة املرأة؛

 )ح(  وضع مناهج دراسية واستحداث مواد تعليمية 

وتهيئة واتخاذ تدابري إيجابية تفتح للمرأة مزيدا 

من فرص الدخول واملشاركة يف املجاالت التقنية 

والعلمية، وال سيام املجاالت التي يكون متثيلها 

فيها معدوما أو ناقصا؛

عىل  ــرأة  امل تشجع  وبــرامــج  سياسات   )ط(  صــوغ 

املشاركة يف كل برامج التمهن؛
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املجاالت  يف  التدريب  فرص  من  املزيد   )ي(  إتاحة 

الزراعي  اإلرشاد  مجال  ويف  واالداريــة  التقنية 

مجاالت  يف  العامالت  أمام  التسويق  ومجال 

واألعــامل  والصناعة  األســامك  وصيد  الزراعة 

لزيادة فرص  توخيا  والحرف،  والفنون  التجارية 

توليد الدخل واشرتاك النساء يف اتخاذ القرارات 

املنظامت  طريق  عن  وخصوصا  االقتصادية، 

النسائية العاملة عىل مستوى القواعد الشعبية، 

والتسويق  االنتاج  يف  مساهمتها  خالل  ومن 

واألعامل التجارية والعلم والتكنولوجيا؛

رفيعي  وتدريب  تعليم  عىل  الحصول   )ك(  ضامن 

للنساء  املالمئة،  املستويات  كل  عىل  النوعية، 

لن  لن العلم أو مل يحصِّ البالغات اللوايت مل يحصِّ

رشعا،  واملهاجرات  واملعوقات،  قليال،  إال  منه 

والالجئات واملرشدات، بغية فتح مزيد من فرص 

العمل أمامهن.

 الهدف االسرتاتيجي باء - 4 -

 إيجاد تعليم وتدريب غري قامئني عىل التمييز

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

التعليمية  والسلطات  الحكومات  جانب   83-  من 

وسواها من املؤسسات التعليمية واألكادميية:

وكتب  دراسية  مناهج  وصوغ  توصيات  )أ(  وضع   

من  خالية  تدريس  معينات  وتهيئة  مدرسية 

القوالب النمطية املستندة اىل الهوية الجنسية، 

عىل جميع مستويات التعليم، ومن ضمن ذلك 

جميع  مع  بالتشاور  وذلك  املعلمني،  تدريب 

واملدرسون،  النارشون،  وهم   - املعنية  الهيئات 

والسلطات العامة، ورابطات الوالدين؛

 )ب(  إعداد برامج ومواد تدريبية للمدرسني واملربني 

تذيك الوعي مبركز ودور ومساهمة املرأة والرجل 

يف األرسة كام ورد تعريفها يف الفقرة ٢٩ أعاله، 

املساواة  تشجيع  السياق،  هذا  ويف  واملجتمع؛ 

والتعاون واالحرتام املتبادل وتشاطر املسؤوليات 

بني البنات والبنني من مستوى ما قبل الدراسة 

فصاعدا، والعمل بوجه خاص عىل وضع مناذج 

عىل  الحصول  للبنني  تكفل  تعليمية  تدريبية 

املنزلية  باحتياجاتهم  للعناية  الالزمة  املهارات 

عن  املسؤولية  تحمل  يف  واملشاركة  الذاتية 

أرسهم وعن رعاية املعالني؛

واملربني  للمدرسني  تدريبية  ومواد  برامج   )ج(  وضع 

تذيك الوعي بدورهم يف عملية التعليم، من أجل 

تزويدهم باالسرتاتيجيات الفعالة للتعليم الذي 

يراعي الفوارق بني الجنسني؛

للمدرسات  تتاح  أن  تضمن  ــراءات  إج )د(   اتخاذ   

للمدرسني  تتاح  التي  الفرص  نفس  واألستاذات 

إىل  بالنظر  وذلــك  مركزهم  ونفس  واألساتذة 

املستويات  جميع  عىل  معلامت  وجود  أهمية 

باملدارس  لاللتحاق  البنات  لجذب  وتوخيا 

واستمرارهن يف التعلم؛

بالوسائل  املنازعات  حل  عىل  التدريب   )ه(  ادخال 

السلمية، وتشجيع هذا التدريب؛

الاليئ  النساء  نسبة  تزيد  إيجابية  تدابري  )و(  اتخاذ   

التعليمية  السياسات  وضع  عملية  اىل  يصلن 

املعلامت  التعليمية. وخصوصا  القرارات  وصنع 

عىل كل مستويات التعليم ويف الفروع العلمية 

تكون  أن  عىل  العادة  درجت  التي  األكادميية 

امليادين  ذلك  بني  ومن  الذكور،  هيمنة  تحت 

العلمية والتكنولوجية؛
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)ز(  دعم وتطوير الدراسات واألبحاث املتعلقة بكل   

التعليم،  مستويات  جميع  عىل  الجنسني  من 

يف  العليا  الدراسات  مستوى  عىل  وخصوصا 

الدراسات  هذه  وتطبيق  األكادميية،  املؤسسات 

ومن  الدراسية،  املناهج  صوغ  يف  واألبحاث 

والكتب  الجامعية،  الدراسية  املناهج  ضمنها 

املدرسية، ومعينات التدريس، وكذلك يف ميدان 

تدريب املعلمني؛

مامرسة  وفرص  القيادة  عىل  التدريب  تنمية   )ح(  

هذه القيادة أمام جميع النساء لتشجيعهن عىل 

االضطالع بأدوار قيادية أثناء طلبهن العلم وبعد 

أن يصبحن بالغات يف املجتمع املدين؛

 )ط(  وضع برامج تثقيفية وإعالمية مالمئة تويل االعتبار 

الواجب لتعددية اللغات، وخصوصا بالتعاون مع 

وسائط اإلعالم، لتوعية أفراد الجمهور، وال سيام 

الوالدين، بأهمية إعطاء األطفال تعليام غري قائم 

عىل التمييز، وأهمية تقاسم املسؤوليات العائلية 

بالتساوي بني الفتيات والفتيان؛

تشمل  اإلنسان  حقوق  لتعليم  برامج   )ي(  وضع 

الجنس، وذلك عىل جميع  بنوع  املتعلق  البعد 

مستويات التعليم، وال سيام بتشجيع مؤسسات 

التعليم العايل عىل أن تدرج، خصوصا يف مناهج 

عىل  والسياسية  واالجتامعية  القانونية  العلوم 

الدراسات  مستوى  وعىل  الجامعي  املستوى 

املرأة كإنسان كام ترد يف  العليا، دراسة حقوق 

اتفاقيات األمم املتحدة؛

القانونية  الحواجز  ــة  إزال االقتضاء،   )ك(  وعند 

التثقيف  تعرتض  التي  واالجتامعية  والتنظيمية 

إطار  يف  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  يف 

الصحة  مسائل  بشأن  الرسمي  التعليم  برامج 

النسائية؛

والبنني  البنات  أهــايل  من  بدعم   )ل(   التشجيع، 

واملؤسسات  التعليم  موظفي  مع  وبالتعاون 

التعليمية، عىل وضع برامج تعليمية لهم وإيجاد 

خدمات متكاملة بغية زيادة وعيهم مبسؤولياتهم 

املسؤوليات،  هذه  تحمل  عىل  ومساعدتهم 

املشار  والخدمات  التعليم  أهمية  مراعاة  مع 

اليها بالنسبة إىل منو الشخصية واحرتام الذات، 

غري  الحمل  تفادي  إىل  الحاجة  مراعاة  وكذلك 

عن  تنتقل  التي  األمراض  وتفيش  فيه  املرغوب 

طريق االتصال الجنيس، وال سيام فريوس نقص 

قبيلها  من  والظواهر  البرشية/اإليدز،  املناعة 

العنف الجنيس واالعتداء الجنيس؛

الوصول   )م(   تأمني مرافق ترويحية ورياضية يسهل 

الفوارق بني  اليها، ووضع وتعزيز برامج تراعي 

من  والنساء،  الفتيات  منها  تفيد  ليك  الجنسني 

كل األعامر، يف جميع معاهد التدريس واملعاهد 

مجاالت  كل  يف  باملرأة  النهوض  ودعم  األهلية، 

ضمنها  ومــن  والبدنية،  الرياضية  األنشطة 

الرياضة،  اإلرشاف والتدريب واإلدارة يف ميدان 

الصعيد  من  كل  عىل  مشاركة  بصفتها  وكذلك 

الوطني واإلقليمي والدويل؛

إىل  املنتميات  والفتيات،  النساء  بحق  )ن(   االعرتاف 

السكان األصليني، يف التعليم؛ وتشجيع اتباع نهج 

الثقافات يستجيب الحتياجات  تعليمي متعدد 

وتطلعات وثقافات النساء من السكان األصليني، 

سبيل  يف  جهود  بذل  بينها  من  أمور  بواسطة 

مالمئة  دراسية  ومناهج  تعليمية  برامج  وضع 

اإلمكان،  قدر  مالمئة،  تدريس  معينات  وتهيئة 

كفالة  وبواسطة  األصليني؛  السكان  بلغات 

األصليني  السكان  اىل  املنتميات  النساء  مشاركة 

يف هذه العمليات؛
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 )س(  االعرتاف باألنشطــة الفنية والروحية والثقافيــة 

ما  وإيالئها  األصليني،  السكــان  من  للنساء 

تستحقه من اعتبار؛

والتنوع  واملساواة  الجنس  نوع  احرتام   )ع(  ضامن 

الثقايف والديني يف املؤسسات التعليمية؛

واملزارعات  الريفيات  لتعليم  برامج   )ف(  ترويج 

املالمئة،  باملعلومات  وتزويدهن  ولتدريبهن 

باهظة  غري  تكنولوجيات  استخدام  بواسطة 

وسائط  طريق  عن  وكذلك  ومالمئة،  الثمن 

اإلذاعية،  الربامج  مثال،  ذلــك،  يف  مبا  ــالم،  اإلع

واألرشطة، والوحدات اإلعالمية املتنقلة؛

 )ص(  تأمني التعليم غري الرسمي، وخصوصا للريفيات، 

لتمكينهن من تحقيق الطاقات الكامنة لديهن 

الصغرى،  واملشاريع  بالصحة،  يتعلق  فيام 

والزراعة، والحقوق القانونية؛

الفتيات  إلحاق  التي تعرتض  الحواجز   )ق(  إزالة كل 

النظامي،  بالتعليم  الشابات  واألمهات  الحوامل 

خدمات  وسائر  األطفال  رعاية  توفري  ودعــم 

الدعم لهن حيثام تدعو الرضورة.

 الهدف االسرتاتيجي باء - 5 -

التعليمية  لإلصالحات  الكافيــة  املــوارد  تخصيـص 

ورصد تنفيذها

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

 84-  من جانب الحكومات:

للقطاع  امليزانية  يف  الــالزمــة  املـــوارد  )أ(  تأمني   

داخل  األموال  تخصيص  إعادة  مع  التعليمي، 

للتعليم  األموال  من  مزيد  لتأمني  القطاع  هذا 

األسايس، حسب االقتضاء؛

 )ب(  إنشاء آلية، عىل املستويات املالمئة، لرصد تنفيذ 

اإلصالحات والتدابري التعليمية يف الوزارات ذات 

التقنية، حسب  للمساعدة  برامج  ووضع  الصلة، 

االقتضاء، ملعالجة املسائل التي تثريها جهود الرصد.

 85-  من جانب الحكومات، وحيثام كان ذلك مالمئا، 

الخاصة  البحث  ومعاهد  واملنشآت  املؤسسات 

والعامة واملنظامت غري الحكومية:

)أ(  عندما تدعو الرضورة، حشد أموال إضافية من   

املؤسسات واملنشآت ومعاهد البحوث العامــة 

ومـــن املنظامت غري الحكومية لتمكني الفتيات 

قدم  عىل  ـ  والرجال  الفتيان  وكذلك  والنساء، 

املساواة ـ من إكامل تعليمهم، مع الرتكيز بصفة 

تحصل  التي  السكانية  املجموعات  عىل  خاصة 

عىل خدمات منقوصة؛

التي  تلك  مثل  الخاصة،  للربامج  التمويل   )ب(  تأمني 

والعلوم،  الرياضيات،  مجاالت  يف  بها  يُضطلع 

وتكنولوجيا الحاسوب، بغية توسيع الفرص أمام 

جميع الفتيات والنساء.
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املتعددة  اإلمنائية  املؤسسات  جانب   86-  من 

األطراف، ومن ضمنها البنك الدويل، واملصارف 

الثنائيون،  واملانحون  اإلقليمية،  اإلمنائية 

واملؤسسات الثنائية:

لتلبية  يقدم  الــذي  التمويل  زيــادة  يف  )أ(  النظر   

التعليم  مــن  والنساء  البنات  احتياجات 

برامج  يف  أولوية  ذلــك  باعتبار  والتدريب، 

املساعدة اإلمنائية؛

)ب(  النظر يف العمل مع الحكومات املتلقية لضامن 

املخصص  التمويل  مستويات  عىل  الحفاظ 

التكيف  برامج  يف  زيادته  أو  النساء  لتعليم 

الهيكيل واالنتعاش االقتصادي، مبا يف ذلك برامج 

التسليف وتحقيق االستقرار املايل.

واملنظامت  الدولية  املنظامت  جانب   87-  من 

األمم  منظمة  سيام  وال  الدولية،  الحكومية 

الصعيد  عىل  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة 

العاملي:

)أ(  املساهمة يف تقييم التقدم املحرز، مع االستعانة   

الهيئات  توجدها  التي  التعليمية  باملؤرشات 

الوطنية واإلقليمية والدولية، وحث الحكومات 

الالزمة  للتدابري  تنفيذها  يف  تعمل  أن  عىل 

وبني  والرجال  النساء  بني  الفروق  إزالــة  عىل 

البنني والبنات يف فرص التعليم والتدريب، ويف 

امليادين، وال سيام  اإلنجاز يف جميع  مستويات 

الربامج الخاصة بالتعليم االبتدايئ وبرامج تعليم 

القراءة والكتابة؛

 )ب(  تزويد البلدان النامية، بناء عىل طلبها، باملساعدة 

رصد  عىل  قدرتها  لتعزيز  تلزمها  التي  التقنية 

يف  والرجال  النساء  بني  الفجوة  سد  يف  التقدم 

ويف  والبحوث،  والتدريب  التعليم  مجاالت 

امليادين، وال سيام  اإلنجاز يف جميع  مستويات 

التعليم األسايس ومحو األمية؛

 )ج(  شن حملة دولية تدعو اىل حق املرأة والبنت يف 

التعليم؛

)د(  تخصيص نسبة مئوية كبرية من مواردها للتعليم   

األسايس للنساء والبنات.

 الهدف االسرتاتيجي باء - 6 -

العمر  التعليم والتدريب عىل مدى   تعزيز الحق يف 

للبنات والنساء

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

التعليم  ومؤسسات  الحكومات  جانب   88-  من 

واملجتمعات املحلية:

الربامج  من  واسعة  مجموعة  تيرسُّ  )أ(  ضــامن   

التعليمية والتدريبية املؤدية إىل اكتساب النساء 

والبنات، باستمرار، للمعارف واملهارات الالزمة 

ولتقديم  وبلدانهن  مجتمعاتهن  يف  للعيش 

املساهامت من أجل هذه املجتمعات والبلدان 

واستمداد النفع منها؛

 )ب(  مساندة خدمات رعاية الطفولة وسائر الخدمات 

التي متكِّن األمهات من مواصلة الدراسة؛

وإعادة  والتدريب  للتعليم  مرنة  برامج   )ج(  إيجاد 

التدريب من أجل التعلم عىل مدى العمر يكون 

من شأنها أن تسهِّل تنقل النساء بني األنشطة يف 

جميع مراحل حياتهن.
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جيم - املرأة والصحة*

 8٩-  من حق املرأة التمتع بأعىل املستويات املمكنة 

بهذا  والتمتع  والعقلية.  البدنية  الصحة  من 

عىل  وقدرتها  ورفاهها  لحياتها  الزم  أمر  الحق 

العامة  الحياة  مجاالت  جميع  يف  املساهمة 

بدنية  سالمة  حالة  هي  والصحة  والخاصة. 

وعقلية واجتامعية كاملة، وليست مجرد انعدام 

املرأة تشمل سالمتها  اإلعاقة. وصحة  أو  املرض 

عاطفيا واجتامعيا وبدنيا، وهي تتحدد بالسياق 

لحياتها،  واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي 

ومع  الخاص.  البيولوجي  بتكوينها  وكذلك 

لغالبية  يتوفران  ال  والسالمة  الصحة  فإن  ذلك، 

واملرأة  الرجل  بني  املساواة  وانعدام  النساء. 

الرئييس  العائق  هو  أنفسهن  النساء  بني  وفيام 

من  املمكنة  املستويات  أعىل  املرأة  بلوغ  أمام 

الصحة يف مختلف املناطق الجغرافية والطبقات 

وقد  والعرقية.  األصلية  والجامعات  االجتامعية 

والدولية،  الوطنية  املحافل  يف  النساء،  شددت 

يف  املشاركة  ذلــك  يف  مبا  املــســاواة،  أن  عىل 

هي  والسلم  والتنمية  ــة،  األرسي املسؤوليات 

من  األمثل  بالقدر  املرأة  لتمتع  الزمة  رشوط 

الصحة طوال دورة حياتها.

عىل  املرأة  حصول  إمكانية  وتتفاوت   ٩٠-  وتختلف 

الخدمات  الصحية األساسية، مبا يف ذلك  املوارد 

الصحية األولية، وذلك فيام يتعلق بالوقاية من 

التغذيــــة،  وسوء  ومعالجتها،  األطفال  أمراض 

التي  واألمــراض  اإلسهال،  وأمراض  الدم،  وفقر 

أمراض  من  وغريها  واملالريا  بالعدوى،  تنتقل 

ذلك  وغري  الرئوي،  ــدرن  وال الحارة،  املناطق 

الفرص  أيضا  وتتفاوت  وتختلف  األمراض.  من 

املتاحة لحامية صحة املرأة وتعزيزها والحفاظ 

عليها. ويف كثري من البلدان النامية، يُعد انعدام 

بوجه  للقلق  مصدرا  الطارئة  التوليد  خدمات 

ما  كثريا  الصحية  والربامــج  والسياسات  خاص. 

النمطية الشائعــة للجنسني، وال  تديــم الصور 

تراعي الفوارق االجتامعية - االقتصادية وغريها 

تأخذ  ال  وقد  النساء،  بني  فيام  االختالفات  من 

يف حسبانها بالكامل افتقار املرأة إىل االستقالل 

املرأة  وتتأثر صحة  بصحتها.  يتعلق  فيام  الذايت 

أيضا باالنحياز القائم عىل نوع الجنس يف النظام 

كافية  طبية  خدمات  توفري  وبعدم  الصحي، 

ومناسبة للمرأة.

النامية،  البلدان  والسيام  البلدان،  من  كثري   ٩1-  ويف 

يؤدي  منوا،  البلدان  أقل  يف  أخص  وجه  وعىل 

ويف  العامة،  الصحة  عىل  اإلنفاق  انخفاض 

تدهور  اىل  الهيكيل،  التكيف  الحاالت  بعض 

العامة. وباالضافة اىل ذلك، تؤدي  الصحة  نظم 

توفري  دون  الصحية،  الرعاية  نظم  خصخصة 

رعاية  عىل  الجمهور  لحصول  مالمئة  ضامنات 

مدى  تقليل  اىل  تكاليفها،  تحمل  ميكن  صحية 

وهذه  أكبـر.  بدرجــة  الصحيـة  الرعاية  توافر 

عىل  مبارشة  بصورة  فحسب  تؤثر  ال  الحالــة 

أيضا  تلقي  إنها  بل  والنساء،  البنات  صحة 

مبسؤوليات غري متناسبة عىل عاتق املرأة، التي 

ذلك  يف  مبا  املتعددة،  بأدوارها  غالبا  يُعرتف  ال 

ومن  املحيل؛  املجتمع  ويف  األرسة  يف  دورهــا 

الدعم االجتامعي والنفيس  هنا، فإنها ال تتلقى 

واالقتصادي الالزم.

بأعىل  التمتع  يف  املرأة  حق  كفالة  من  بد   ٩٢-  وال 

مستويات الصحة طوال دورة حياتها عىل قدم 

من  بكثري  النساء  وتتأثر  الرجل.  مع  املساواة 

* أعرب الكريس الرسويل عن تحفظ عام عىل هذا الجزء. ويجب أن يُفهم التحفظ يف 

ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس الرسويل يف الجلسة الرابعة للجنة الرئيسية، 

يوم 14 أيلول/سبتمرب 1٩٩5٠ )انظر الفصل الخامس من هذا التقرير، الفقرة 11(.
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الرجال،  بها  يتأثر  التي  ذاتها  الصحية  األوضاع 

مختلفة.  بصورة  بها  متر  ــرأة  امل كانت  وإن 

النساء،  بني  االقتصادية  والتبعية  الفقر  فشيوع 

السلبية من  وما يصادفنه من عنف، واملواقف 

من  وغريه  العنصي  والتمييز  والبنات  النساء 

كثري  به  يتمتع  ما  ومحدودية  التمييز،  أشكال 

الجنسية  حياتهن  عىل  سلطان  من  النساء  من 

عملية صنع  التأثري يف  إىل  واالفتقار  واالنجابية، 

التي ترتك  الحقائق االجتامعية  القرار، هي من 

النساء  فافتقار  املرأة.  صحة  عىل  معاكسا  أثرا 

غري  بصورة  يُوزع  وكونه  الغذاء،  إىل  والبنات 

عادلة يف األرسة املعيشية، وعدم كفاية إمكانية 

الصف  ومرافق  املأمونة  املياه  إىل  وصولهن 

الصحي وإمدادات الوقود، وال سيام يف املناطق 

أوضاع  وقصور  الفقرية،  والحرضية  الريفية 

اإلسكان، تلقي جميعها بأعباء زائدة عىل كاهل 

النساء وأرسهن وترتك تأثريا سلبيا عىل صحتهن. 

بحياة  املــرأة  لتمتع  الزم  أمر  الصحة  وسالمة 

يف  النساء  جميع  حق  أن  كام  ومرضية،  منتجة 

وعىل  صحتهن،  جوانب  جميع  عىل  السيطرة 

األخص خصوبتهن، هو أمر أسايس يف متكينهن.

عن  ينشأ  ما  كثريا  الذي  البنات،  ضد   ٩3-  والتمييز 

تفضيل األبناء الذكور، يف الحصول عىل التغذية 

وخدمات الرعاية الصحية يُعرض للخطر صحتهن 

أن  كام  املستقبل.  ويف  الحارض  يف  وسالمتهن 

األوضاع التي تجرب الفتيات عىل الزواج والحمل 

للمامرسات  وتُعرِّضهن  مبكر،  والوالدة يف وقت 

تشكل  ــاث،  اإلن ختان  عمليات  مثل  الضارة 

مخاطر صحية جسيمة. وتحتاج املراهقات مع 

الصحية  الخدمات  عىل  الحصول  إىل  بلوغهن 

والتغذوية الالزمة، وإن كن ال يحصلن عليها يف 

الغالب األعم. وحصول املراهقات عىل املشورة 

بالصحة  يتعلق  فيام  والخدمات  واملعلومات 

معدوما  أو  قارصا  يزال  ال  واإلنجابية  الجنسية 

متاما، وكثريا ما ال يؤخذ يف االعتبار حق الشابات 

واملوافقة  ــرتام  واالح والرسية  الخصوصية  يف 

بيولوجيا  تعرضا،  أكرث  واملراهقات  املستنرية. 

واجتامعيا ونفسيا، من األوالد املراهقني لإليذاء 

العالقات  ولعواقب  والبغاء  والعنف  الجنيس 

الجنسية غري املحمية والسابقة ألوانها. واالتجاه 

انعدام  مع  املبكرة،  الجنسية  التجارب  إىل 

الحمل  خطر  من  يزيد  والخدمات،  املعلومات 

خطر  ومن  للغاية،  واملبكر  فيه  املرغوب  غري 

اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وغريه من 

األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، 

وكذلك خطر عمليات اإلجهاض غري املأمون. وال 

تحسينات  إحداث  يعوق  املبكر  الحمل  يزال 

واالجتامعي  واالقتصادي  التعليمي  الوضع  يف 

عامة،  وبصورة  العامل.  أنحاء  جميع  يف  للمرأة 

للشابات  املبكرة  واألمومة  املبكر  الزواج  فإن 

التعليم  فرص  من  كبرية  بدرجة  يحدا  أن  ميكن 

والعمل، ومن املرجح أن يرتكا أثرا معاكسا طويل 

األجل عىل حياتهن وحياة أطفالهن. وكثريا ما ال 

يتعلم الشبان احرتام حق املرأة يف تقرير املصري 

الحياة  أمور  يف  املرأة  مع  املسؤولية  واقتسام 

الجنسية واإلنجاب.

 ٩4-  والصحة اإلنجابية هي حالة سالمة كاملة بدنيا 

املتعلقة  األمــور  جميع  يف  واجتامعيا  وعقليا 

وليست  وعملياته.  ووظائفه  التناسيل  بالجهاز 

ولذلك  اإلعاقة.  أو  املرض  من  السالمة  مجرد 

تعني الصحة اإلنجابية قدرة الناس عىل التمتع 

عىل  وقدرتهم  ومأمونة،  مرضية  جنسية  بحياة 

اإلنجاب وموعده  تقرير  اإلنجاب، وحريتهم يف 

األخري  الرشط  هذا  من  ضمنا  ويفهم  وتواتره. 

معرفة  عىل  يكونوا  أن  يف  والنساء  الرجال  حق 

واملقبولة  واملمكنة  والفعالة  املأمونة  بالوسائل 
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التي يختارونها لتنظيم األرسة فضال عن الوسائل 

األخرى التي يختارونها لتنظيم الخصوبة والتي 

إىل  الوصول  وسهولة  القانون،  مع  تتعارض  ال 

خدمات  إىل  الوصول  يف  والحق  الوسائل،  هذه 

للمرأة  تتيح  التي  املناسبة  الصحية  الرعاية 

مأمونة  بصورة  والوالدة  الحمل  مراحل  اجتياز 

طفل  إلنجاب  للزوجني  الفرص  أفضل  وتوفري 

أعاله  الــوارد  للتعريف  ووفقا  بالصحة  يتمتع 

للصحة اإلنجابية، تعرف رعاية الصحة اإلنجابية 

والخدمات  والتقنيات  الوسائل  مجموعة  بأنها 

عن  والرفاه  اإلنجابية  الصحة  يف  تسهم  التي 

الصحة  التي تكتنف  املشاكل  طريق منع وحل 

الجنسية  الصحة  أيضا  تشمل  وهي  اإلنجابية. 

التي يتمثل هدفها يف تحسني الحياة والعالقات 

الشخصية، وليس مجرد تقديم املشورة والرعاية 

فيام يتعلق باإلنجاب واألمراض التي تنتقل عن 

طريق االتصال الجنيس.

الحقوق  تشمل  السابق،  التعريف   ٩5-  ومبراعاة 

بها  املعرتف  اإلنسان  حقوق  بعض  اإلنجابية 

الدولية  والوثائق  الوطنية  القوانني  يف  فعال 

لحقوق اإلنسان وغريها من الوثائق التي تظهر 

توافقا دوليا يف اآلراء. وتستند هذه الحقوق إىل 

االعرتاف بالحق األسايس لجميع األزواج واألفراد 

أوالدهم  عدد  ومسؤولية  بحرية  يقرروا  أن  يف 

إنجابهم،  وتوقيت  بينهم  فيام  التباعد  وفرتة 

الالزمة  والوسائل  املعلومات  لديهم  تكون  وأن 

ممكن  مستوى  أعىل  بلوغ  يف  وبالحق  لذلك، 

تشمل  كام  واإلنجابية.  الجنسية  الصحة  من 

باإلنجاب  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  حقهم 

املبني  النحو  عىل  عنف  أو  إكراه  أو  متييز  دون 

يف وثائق حقوق اإلنسان. ولدى مامرسة األزواج 

واألفراد لهذا الحق، ينبغي أن يأخذوا يف االعتبار 

حاجات معيشتهم ومعيشة األوالد يف املستقبل 

ومسؤولياتهم تجاه املجتمع. وينبغي أن يكون 

تعزيز املامرسة املسؤولة لهذه الحقوق بالنسبة 

للسياسات  األسايس  املرتكز  هو  الناس  لجميع 

يف  واملجتمع  الحكومة  تدعمها  التي  والربامج 

مجال الصحة اإلنجابية، مبا يف ذلك تنظيم األرسة. 

االهتامم  إيــالء  ينبغي  التزامهم،  من  وكجزء 

الكامل لتعزيز إيجاد عالقات بني الجنسني تتسم 

بوجه  واالهتامم  واإلنصاف،  املتبادل  باالحرتام 

والخدمية  التثقيفية  الحاجات  بتلبية  خاص 

الجانب  معالجة  من  يتمكنوا  كيام  للمراهقني 

الجنيس من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة. 

من  الكثريين  إىل  تصل  ال  اإلنجابية  والصحة 

سكان العامل بسبب عوامل متعددة، منها عدم 

كفاية مستويات املعرفة عن الجانب الجنيس يف 

حياة البرش، وعدم مالمئة املعلومات والخدمات 

نوعيتها؛  ضعف  أو  اإلنجابية  بالصحة  املتصلة 

مخاطر  عىل  املنطوي  الجنيس  السلوك  وشيوع 

التمييزية؛  االجتامعية  واملــامرســات  كبرية؛ 

والقدر  والفتاة،  املرأة  تجاه  السلبية  واملواقف 

والفتيات  النساء  من  كثري  سيطرة  من  املحدود 

واملراهقون  واإلنجابية.  الجنسية  حياتهن  عىل 

افتقارهم  معرضون للخطر بوجه خاص بسبب 

الخدمات  عىل  حصولهم  وعدم  املعلومات  إىل 

املسنون  أما  البلدان.  معظم  يف  الصلة  ذات 

واملسنات فلديهم قضايا مميزة خاصة بالصحة 

الكافية يف  العناية  تلقى  اإلنجابية والجنسية ال 

أغلب األحيان.

أن  يف  حقها  للمرأة  اإلنسان  حقوق   ٩6-  وتشمل 

املسائل  بحرية ومسؤولية يف  تبت  تتحكم وأن 

صحتها  ذلك  يف  مبا  الجنسية،  بحياتها  املتصلة 

أو متييز  إكراه  الجنسية واإلنجابية، وذلك دون 

أو عنف. وعالقات املساواة بني الرجال والنساء 

مبا  واإلنجاب،  الجنسية  العالقات  مسألتي  يف 
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للفرد،  املادية  للسالمة  الكامل  االحرتام  يف ذلك 

وتقاسم  والقبول  املتبادل  ــرتام  االح تتطلب 

املسؤولية عن نتائج السلوك الجنيس.

ملخاطر  النساء  تتعرض  ــك،  ذل عىل  ــالوة   ٩7-  وع

االستجابة  كفاية  لعدم  نتيجة  خاصة  صحية 

االحتياجات  لتلبية  الالزمة  الخدمات  ولنقص 

واالنجاب.  الجنسية  بالحياة  املتصلة  الصحية 

والوالدة هي من  بالحمل  املتصلة  فاملضاعفات 

يف  النساء  بني  واملــرض  الوفيات  أسباب  أبــرز 

النامي.  العامل  كثرية من  أجزاء  اإلنجاب يف  سن 

بعض  يف  ما  حد  إىل  مامثلة  مشاكل  وتوجد 

البلدان التي متــر اقتصاداتها مبرحلة التحــول. 

حياة  تهدد  املأمون  غري  اإلجهاض  وعمليات 

النساء، مام ميثل مشكلة خطرية  عدد كبري من 

النساء  أن  حيث  العامة،  الصحة  مشاكل  من 

يتعرضن  الاليئ  هن  سنا  واألصغر  فقرا  األكرث 

املمكن  ومن  املخاطر.  ألعىل  األول  املقام  يف 

الصحية  واملشاكل  الوفيات  هذه  معظم  اتقاء 

واإلصابات، من خالل تحسني إمكانية الحصول 

يف  مبا  الكافية،  الصحية  الرعاية  خدمات  عىل 

لتنظيم األرسة  والفعالة  املأمونة  األساليب  ذلك 

واالعرتاف  الطارئة  التوليد  حاالت  يف  والرعاية 

ويف  املعلومات  تلقي  يف  والرجال  النساء  بحق 

ومتوفرة  وفعالة  مأمونة  أساليب  الحصول عىل 

اختيارهم،  حسب  األرسة،  لتنظيم  ومقبولة 

وكذلك ما يختارونه من أساليب أخرى لتنظيم 

الخصوبة مام ال يتعارض مع القانون، والحق يف 

املالمئة  الصحية  الرعاية  خدمات  عىل  الحصول 

الحمل  مرحلتي  اجتياز  من  املرأة  متكن  التي 

فرصة  أفضل  للزوجني  وتتيح  بأمان،  والــوالدة 

معالجة  وينبغي  بالصحة.  يتمتع  إلنجاب طفل 

هذه املشاكل والوسائل عىل أساس تقرير املؤمتر 

بصفة  الرجوع  مع  والتنمية،  للسكان  الدويل 

خاصة إىل الفقرات ذات الصلة من برنامج عمل 

املؤمتر 14/. وإهامل الحقوق اإلنجابية للمرأة، يف 

معظم البلدان، يحد بصورة شديدة من الفرص 

املتاحة لها يف الحياة العامة والخاصة، مبا يف ذلك 

فرص التعليم واكتساب أسباب القوة االقتصادية 

يف  التحكم  عىل  ــرأة  امل ــدرة  وق واالجتامعية. 

بالحقوق  للتمتع  هاما  أساسا  تشكل  خصوبتها 

الرجال  بني  املسؤولية  اقتسام  أن  كام  األخرى. 

الجنيس  بالسلوك  املتصلة  املسائل  يف  والنساء 

واالنجاب أمر الزم لتحسني صحة املرأة.

البرشية/متالزمة  املناعة  نقص  فريوس   ٩8-  ويرتك 

جانب  إىل  ــدز(،  )اإلي املكتسب  املناعة  نقص 

طريق  عن  تنتقل  التي  األمـــراض  من  غــريه 

انتقالها  يكون  أمراض  وهي  الجنيس،  االتصال 

عىل  مدمرا  أثرا  الجنيس،  للعنف  نتيجة  أحيانا 

صحة املرأة، وبصفة خاصة عىل صحة الفتيات 

املراهقات والشابات. فكثريا ما ال ميتلكن القدرة 

املأمونة،  الجنسية  املامرسات  عىل  اإلرصار  عىل 

للحصول  ضئيلة  إمكانية  سوى  لهن  يتوافر  وال 

للوقاية  الالزمة  والخدمات  املعلومات  عىل 

مجموع  نصف  ميثلن  الاليئ  والنساء،  والعالج. 

املناعة  نقص  بفريوس  حديثا  املصابني  البالغني 

تنتقل  التي  األمراض  من  وغريه  البرشية/اإليدز 

عن طريق االتصال الجنيس، يؤكدن أن الضعف 

القوة  عالقات  يف  املساواة  وانعدام  االجتامعي 

التي  العقبات  من  هام  والرجال  النساء  بني 

تبذلنه  وما  املأمونة،  الجنسية  املامرسة  تعرتض 

التي  األمراض  انتشار  عىل  للسيطرة  جهود  من 

وتتجاوز  الجنيس.  االتصال  طريق  عن  تنتقل 

البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  عواقب 

حدود صحة املرأة، لتصل إىل دورها كأم وراعية، 

ألرستها.  االقتصادي  الدعم  يف  مساهمتها  وإىل 

والصحية  واإلمنائية  االجتامعية  والعواقب 
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وغريه  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  لفريوس 

االتصال  طريق  عن  تنتقل  التي  األمراض  من 

منظور  من  إليها  يُنظر  أن  ينبغي  الجنيس 

يراعي الفروق بني الجنسني.

أساس  عىل  والقائم  الجنيس  العنف  أن   ٩٩-    كام 

والنفيس،  البدين  اإليذاء  فيه  مبا  الجنس،  نوع 

من  ذلك  وغري  والفتيات،  بالنساء  واالتجار 

يُعرض  الجنيس،  واالستغالل  اإليــذاء  أشكال 

الفتيات بدرجة كبرية لخطر الصدمات البدنية 

والعقلية، واملرض، والحمل غري املرغوب فيه. 

استفادة  دون  تحول  ما  كثريا  الحاالت  وهذه 

من  وغريها  الصحية  الخدمات  من  ــرأة  امل

الخدمات.

بالتهميش،  املتصلة  العقلية  1٠٠-  واالضطرابات 

القوة، والفقر، إىل جانب  واالفتقار إىل أسباب 

أعامل  تواتر  وتزايد  والضغوط  الزائد  العمل 

العنف األرسي، وكذلك إساءة استخدام املواد، 

التي  األخــرى  الصحية  املسائل  بني  من  هي 

أنحاء  يف  فالنساء  للمرأة.  متناميا  قلقا  تشكل 

من  يــزدن  منهن،  الشابات  وبخاصة  العامل، 

آثار  من  ذلك  يرتكه  ما  مع  للتبغ،  استهالكهن 

أن  كام  أطفالهن.  وعىل  صحتهن  عىل  خطرية 

أهميتها،  يف  تتزايد  املهنية  الصحية  املخاطر 

النساء يف وظائف  كبري من  يعمل عدد  حيث 

الرسمية  العمل  سوق  يف  األجــور  منخفضة 

وغري  مرهقة  أوضاع  ظل  يف  الرسمية  غري  أو 

صحية، وهذا العدد مستمر يف التزايد. كذلك، 

أنواع  الثدي والرحم وغريهام من  فإن رسطان 

الرسطان التي تصيب الجهاز التناسيل، وكذلك 

من  متزايدة  أعدادا  تصيب  أصبحت  العقم، 

أو  منها  الوقاية  ميكن  أمــراض  وهي  النساء، 

عالجها إذا رصدت يف وقت مبكر.

وتنامي  املتوقع  العمر  معدل  يف  الزيادة  1٠1-  ومع 

شواغلهن  أصبحت  املسنات،  النساء  عــدد 

واالحتامالت  خاصا.  اهتامما  تتطلب  الصحية 

الصحية الطويلة األجل للمرأة تتأثر بالتغريات 

يف فرتة انقطاع الطمث، التي ميكن، مع اقرتانها 

الحياة وغري ذلك من  املمتدة طوال  باألوضاع 

العوامل، مثل ضعف التغذية وانعدام النشاط 

األوعية  أمــراض  خطر  من  تزيد  أن  البدين، 

الدموية وترقق العظام. كام يلزم إيالء اهتامم 

وللعالقات  األخرى،  الشيخوخة  ألمراض  خاص 

املتبادلة بني الشيخوخة واإلعاقة بني النساء.

سيام  وال  الرجل،  شأن  ذلك  يف  شأنها  1٠٢-  واملرأة، 

يف املناطق الريفية واملناطق الحرضية الفقرية، 

الصحية  للمخاطر  متزايدة  بصورة  تتعرض 

البيئية نتيجة للكوارث البيئية ولتدهور البيئة. 

مختلف  تجاه  مختلفة  حساسية  وللمرأة 

تعاين  البيئية، وهي  واملواد  وامللوثات  املخاطر 

آثارا مختلفة من التعرض لها.

للمرأة  الصحية  الرعاية  نوعية  تكون  ما  1٠3-  وكثريا 

تبعا للظروف املحلية.  قارصة بأشكال عديدة، 

تُكفل  باحرتام، وال  يعاملن  ما ال  فالنساء كثريا 

عىل  يحصلن  وال  والرسية،  الخصوصية  لهن 

الخيارات  عن  كاملة  معلومات  عىل  الــدوام 

والخدمات املتاحة. وعالوة عىل ذلك، كثريا ما 

وكأنها  املرأة  بحياة  املتعلقة  األحداث  تعامل 

مشاكل طبية، مام يؤدي إىل التدخل الجراحي 

دون رضورة وإىل وصف دواء غري مالئم.

1٠4-  وكثريا ما ال يتم بصورة منتظمة جمع البيانات 

اإلحصائية املتعلقة بالصحة، وفرزها، وتحليلها 

االجتامعي  والوضع  والجنس،  السن،  حسب 

املستقرة  الدميغرافية  واملعايري  االقتصادي،   -
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املستخدمة لخدمة مصالح الفئات الفرعية، مع 

الضعيفة  الفئات  عىل  خاصة  بصفة  التشديد 

ذات  املتغريات  من  ذلــك  وغــري  واملهمشة، 

بيانات  البلدان  من  كثري  يف  تتوافر  وال  الصلة. 

وفيات  بشأن  عليها  االعتامد  ميكن  حديثة 

واألمراض  األوضاع  وبشأن  واعتاللهن،  النساء 

يُعرف  املرأة بصفة خاصة. فال  التي تؤثر عىل 

سوى القليل نسبيا عن الطريقة التي تؤثر بها 

صحة  عىل  واالقتصادية  االجتامعية  العوامل 

الفتيات والنساء من جميع األعامر، وعن توفري 

وأمناط  والنساء  للفتيات  الصحية  الخدمات 

قيمة  وعن  الخدمات،  هذه  من  استفادتهن 

الصحة  وتحسني  األمراض  من  الوقاية  برامج 

األهميــة  ذات  فاملواضيــع  للنساء.  بالنسبة 

لصحة املرأة مل تخضع للبحث مبا فيه الكفاية، 

والبحوث الصحية املتعلقة باملرأة كثريا ما تفتقر 

إىل التمويل. فالبحوث الطبية، املتعلقة بأمراض 

املتعلقة  والدراسات  املثال،  سبيل  عىل  القلب 

تعتمد  ما  كثريا  البلدان،  من  كثري  يف  باألوبئة 

مخصصة  ليست  فهي  فحسب؛  الرجال  عىل 

ملحوظة  بصورة  وتغيب  الجنس.  لنوع  تبعا 

النساء  عىل  تجرى  التي  الرسيرية  التجارب 

لتحديد املعلومات األساسية املتعلقة بجرعات 

العقاقري، مبا يف ذلك وسائل منع الحمل، وآثارها 

دامئا  تتقيد  ال  أنها  كام  وفعاليتها،  الجانبية 

باملعايري األخالقية للبحوث واالختبارات. وكثري 

من بروتوكوالت العالج بالعقاقري وغري ذلك من 

تُجرى  التي  الطبية  والتدخالت  العالج  أشكال 

عىل  أجريت  بحوث  عىل  يعتمد  إمنا  للمرأة 

رجال دون أي بحث أو تعديل ملراعاة الفروق 

بني الجنسني.

1٠5-  وعند معالجة أوجه انعدام املساواة بني النساء 

الوضع الصحي، ويف الحصول عىل  والرجال يف 

خدمات الرعاية الصحية ومدى كفايتها، ينبغي 

عىل الحكومات وغريها من األطراف أن تشجع 

إلدماج  وواضحة  نشطة  سياسة  انتهاج  عىل 

الجنسني يف جميع  الفروق بني  منظور مراعاة 

السياسات والربامج، بحيث يتسنى، قبل اتخاذ 

من  كل  عىل  آلثارها  تحليل  إجراء  القرارات، 

النساء والرجال.

 الهدف االسرتاتيجي جيم - 1 -

زيادة إمكانية حصول املرأة، طيلة دورة الحياة عىل 

الصلة  الصحية واملعلومات والخدمات ذات  الرعاية 

وبحيث تكون مالمئة وبأسعار ميسورة وذات نوعية 

جيدة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

1٠6-  من جانب الحكومات، بالتعاون مع املنظامت 

العمل  أصحاب  ومنظامت  الحكومية  غري 

والعاملني وبدعم من املؤسسات الدولية:

برنامج  يف  املعقودة  االلتزامات  وتنفيذ  )أ(  دعم   

عىل  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 

ويف  املؤمتر،  هــذا  تقرير  يف  املحدد  النحو 

االجتامعية  التنميــة  بشــأن  كوبنهاغن  إعالن 

للتنمية  العاملي  القمة  مؤمتر  عمل  وبرنامج 

يف  األطراف  الدول  والتزامات   ،/15 االجتامعية 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة واالتفاقات الدولية ذات الصلة، من أجل 

جميع  من  والفتيات  النساء  احتياجات  تلبية 

األعامر؛

)ب(  إعادة تأكيد حق املرأة والفتاة يف التمتع بأعىل   

والعقلية  الجسدية  الصحة  من  مستويات 



منهاج العمل

5٢

وتعزيزه  الحق  هذا  وحامية  بلوغها،  ميكن 

سبيل  عىل  الوطنية،  الترشيعات  يف  وإدراجه 

املثال، واستعراض الترشيعات القامئة، مبا فيها 

السياسات،  عن  فضال  الصحية،  الترشيعات 

إزاء صحة  االلتزام  لجعلها تعكس  يلزم  حيثام 

حيثام  للمرأة،  ملا  استجابتها  وضامن  املــرأة، 

وجدت، من أدوار ومسؤوليات متغرية؛

النسائية  املنظامت  مع  بالتعاون  )ج(  القيام،   

بتصميم  املحلية،  املجتمعات  ومنظامت 

الجنس،  نوع  تراعي  صحية  برامج  وتنفيذ 

وتشمل خدمات صحية ال مركزية، بحيث تلبي 

احتياجات املرأة يف جميع مراحل حياتها، وتأخذ 

يف االعتبار أدوارها ومسؤولياتها املتعددة وما 

يتطلبه أداؤها من وقت، واالحتياجات الخاصة 

للنساء الريفيات واملعوقات، وتنوع احتياجات 

املرأة الناشئ عن االختالفات يف السن والفوارق 

عن  فضال  والثقافية،  واالقتصادية  االجتامعية 

عوامل أخـرى، وإدراج شـؤون املـرأة وال سيام 

والسكان  املحليـة  املجتمعـات  إلـى  املنتميـة 

األصليني يف تحديد وتخطيط أولويات وبرامج 

التي  العقبات  جميع  وإزالة  الصحية؛  الرعاية 

تعرتض تقديم الخدمات الصحية للمرأة وتوفري 

مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية؛

)د(  متكني املرأة، طيلة دورة الحياة، من االستفادة من 

نظم الضامن االجتامعي عىل قدم املساواة مع 

الرجل؛

الصحية  الرعاية  خدمات  من  املزيد  )ه(  توفري   

األولية املتاحة وذات النوعية الجيدة والزهيدة 

الصحة  مجال  يف  الرعاية  ذلك  يف  مبا  الثمن 

الخدمات  تتضمن  التي  واإلنجابية  الجنسية 

إيالء  مع  األرسة  بتنظيم  املتعلقة  واملعلومات 

اهتامم خاص لرعاية األمومة والرعاية يف حالة 

يف  عليه  املتفق  النحو  عىل  الطارئ  التوليد 

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية؛

الصحية  والخدمات  املعلومات  تصميم  )و(  إعادة   

والتدريب املوجه إىل العاملني يف مجال الصحة، 

كيام تراعي نوع الجنس وتعكس وجهات نظر 

االتصاالت  مبهارات  يتعلق  فيام  املستعمل 

أن  املستعمل يف  اآلخرين وحق  مع  والتعامل 

أن  وينبغي  والرسية؛  الخصوصية  له  تضمن 

وعمليات  واملعلومات  الخدمات  هذه  تكون 

التدريب قامئة عىل اتباع نهج كيل؛

)ز(  كفالة تقيد جميع الخدمات الصحية والعاملني   

واملعايري  اإلنسان  بحقوق  الصحة  مجال  يف 

نوع  تراعي  التي  واملعايري  واملهنية  األخالقية 

الصحية  الخدمات  تقديم  عند  وذلك  الجنس 

املوجهة إىل املرأة والرامية إىل ضامن املوافقة 

وضع  وتشجيع  والواعية؛  والطوعية  املسؤولة 

تسرتشد  السلوك  لقواعد  مدونات  وتنفيذ 

السلوك  لقواعد  القامئة  الدولية  باملدونات 

تحكم  التي  األخالقية  املبادئ  وكذلك  الطبي، 

سائر العاملني يف املهن الطبية؛

عىل  للقضاء  املناسبة  التدابري  جميع  )ح(  اتخاذ   

أو  الضارة  الطبية  للتدخالت  املرأة  تعريض 

القرسية أو التي ال داعي لها طبيا، فضال عن 

األدوية غري املناسبة أو الجرعات املفرطة من 

علام  النساء  جميع  إحاطة  وكفالة  ــة،  األدوي

والتي  لهن  املتاحة  بالخيارات  كامل  نحو  عىل 

الجانبية  ــار  واآلث املحتملة  الفوائد  تتضمن 

تدريبا  مدربني  أفراد  ِقبل  من  وذلك  املمكنة، 

سليام؛
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الصحية  الخدمات  توجيه  وإعــادة  )ط(  تعزيز   

بغية  األولية  الصحية  الرعاية  خاصة  وبصورة 

الصعيد  عىل  والبنت  ــرأة  امل حصول  ضامن 

العاملي عىل الخدمات الصحية الجيدة؛ والحد 

من مرض واعتالل األمهات، والقيام عىل نطاق 

العامل، بتحقيق الهدف املتفق عليه املتمثل يف 

تخفيض وفيات األمهات بنسبة 5٠ يف املائة عىل 

األقل عن مستوياتها يف عام 1٩٩٠ بحلول عام 

٢٠٠٠، ثم تخفيضها مبقدار النصف بحلول عام 

الرضورية  الخدمات  تكون  أن  وكفالة  ٢٠15؛ 

الصحي؛  النظام  مستويات  كل  عىل  متاحة 

ومتكني جميع األفراد ذوي األعامر املناسبة من 

الحصول عىل رعاية الصحة اإلنجابية وذلك يف 

أقرب وقت ممكن عىل أال يتجاوز عام ٢٠15؛

أثر  من  املأمون  غري  لإلجهاض  مبا  )ي(  االعــرتاف   

بوصفه  ــر  األث ذلــك  ومعالجة  الصحة  عىل 

الصحة  مجال  يف  الرئيسية  االهتاممات  أحد 

الفقرة  يف  عليه  اتفق  ما  نحو  عىل   العامة، 

٨-٢5 من برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 

والتنمية 14/؛

)ك(  يف ضوء الفقرة ٨-٢5 من برنامج عمل املؤمتر   

أنه  فيها  جاء  التي  والتنمية،  للسكان  الدويل 

إىل  الدعوة  األحــوال  من  حال  بأي  يجوز  “ال 

األرسة.  تنظيم  وسائل  من  كوسيلة  اإلجهاض 

وعىل جميع الحكومات واملنظامت الحكومية 

الدولية واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة 

املرأة،  صحة  عىل  بالحفاظ  التزامها  تعزيز 

ومعالجة اآلثار الصحية لإلجهاض غري املأمون 

يف  الرئيسية  االهتاممات  من  باعتبارها   /1٦

من  التقليل  يتعني  كام  العامة،  الصحة  مجال 

اللجوء إىل اإلجهاض، وذلك من خالل التوسع 

كذلك  وتحسينها.  األرسة  تنظيم  خدمات  يف 

القصوى  األولوية  إعطاء  الدوام  عىل  ينبغي 

وبذل  فيه،  املرغوب  غري  الحمل  حاالت  ملنع 

اللجوء  إىل  الحاجة  عىل  للقضاء  الجهود  كافة 

حمال  يحملن  الاليت  النساء  أما  اإلجهاض.  إىل 

فرص  لهن  تيرس  أن  فينبغي  فيه  مرغوب  غري 

واملشورة  املوثوقة  املعلومات  عىل  الحصول 

تتصل  تغيريات  أو  تدابري  ــة  وأي الخالصة. 

ال  الصحية  الرعاية  نظام  إطار  يف  باإلجهاض 

أو  الوطني  املستوى  عىل  إال  تتقرر  أن  ميكن 

الحاالت  ويف  الوطني.  للترشيع  ووفقا  املحيل 

للقانون،  مخالفا  اإلجهاض  فيها  يكون  ال  التي 

وينبغي  مأمونا.  يكون  أن  عىل  الحرص  يجب 

عىل  املرأة  حصول  تيسري  الحاالت  جميع  يف 

معالجة  عىل  تعينها  املستوى  جيدة  خدمات 

املضاعفات الناجمة عن اإلجهاض. وينبغي أن 

تتوافر لها عىل الفور خدمات ما بعد اإلجهاض 

األرسة،  وتنظيم  والتوعية  املشورة  مجاالت  يف 

تجنب  عىل  املساعدة  شأنه  من  الذي  األمر 

تكرار اإلجهاض.”، النظر يف استعراض القوانني 

ضد  عقابية  إجــراءات  اتخاذ  عىل  تنص  التي 

املرأة التي تجري إجهاضا غري قانوين؛

البنات وال سيام  اهتامم خاص الحتياجات  )ل(  إيالء 

ذلك  يف  مبا  الصحي  السلوك  عىل  التشجيع 

لسد  محددة  تدابري  واتخاذ  البدنية؛  األنشطة 

مبعدالت  يتعلق  فيام  الجنسني  بني  الفجوات 

مع  حظا،  أقل  البنات  حيث  والوفاة  اإلعتالل 

تحقيق األهداف املتفق عليها دوليا واملتمثلة يف 

تخفيض معدالت وفيات الرضع واألطفال - وعىل 

وجه التحديد تحقيق انخفاض بحلول عام ٢٠٠٠ 

سن  دون  واألطفال  الرضع  وفيات  معدالت  يف 

الخامسة مبقدار ثلث مستواها يف عام 1٩٩٠، أو 
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بنسبة ترتاوح بني 5٠ و 7٠ يف األلف من املواليد 

األحياء، أيهام أدىن؛ وتحقيق انخفاض بحلول عام 

٢٠15 يف معدل وفيات الرضع إىل ما دون 35 يف 

املائة لكل 1٠٠٠ مولود حي وإىل ما دون 45 لكل 

ألف بالنسبة إىل األطفال دون سن الخامسة؛

عىل  مستمر  بشكل  البنات  حصول  )م(  كفالة   

مع  والتغذوية  الصحية  والخدمات  املعلومات 

تقدمهن يف السن بغية تيسري انتقالهن بشكل 

سليم من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الكهولة؛

)ن(  وضع برامج وخدمات إعالمية ملساعدة املرأة   

السن  يف  بالتقدم  املتصلة  التغريات  فهم  عىل 

والتكيف معها؛ والعناية باالحتياجات الصحية 

خاص  اهتامم  إيالء  مع  وتلبيتها،  للمسنات 

أو  آخرين جسديا  يعتمدن عىل  الاليئ  للنساء 

سيكولوجيا؛

جميع  من  والنساء،  البنات  حصول   )س(  كفالة 

األعامر، الاليت يعانني من أي شكل من أشكال 

اإلعاقة عىل الخدمات الداعمة؛

وسن  الربامج  وتصميم  خاصة  سياسات   )ع(  صياغة 

األخطار  تخفيف  بغية  الالزمة  الترشيعات 

البيت،  داخل  بالعمل  املرتبطة  واملهنية  البيئية 

تلك  عىل  والقضاء  وغريها،  العمل،  أماكن  ويف 

األخطار مع إيالء االهتامم للحوامل واملرضعات؛

)ف(  ادماج خدمات الصحة العقلية يف نظم الرعاية   

املستويات  من  غريها  أو  األولية  الصحية 

وتدريب  داعمة،  برامج  ووضــع  املناسبة، 

عىل  التعرف  عىل  الصحة  مجال  يف  العاملني 

البنات والنساء من جميع مراحل العمر الاليت 

تعرضن ألي شكل من أشكال العنف وال سيام 

العنف داخل األرسة، أو االعتداء الجنيس أو أي 

نوع آخر من أنواع إساءة املعاملة الناتجة عن 

النزاع املسلح وغري املسلح ومعالجتهن؛

 )ص(  تعزيز اإلعالم املتعلق بفوائد الرضاعة الثديية؛ 

بتحقيق  الكفيلة  والوسائل  السبل  يف  والنظر 

التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل 

لنب األم التي وضعتها منظمة الصحة العاملية/

منظمة األمم املتحدة للطفولة، ومتكني األمهات 

من ارضاع مواليدهن وذلك عن طريق تقديم 

الدعم القانوين واالقتصادي والعميل واملعنوي؛

غري  املنظامت  وإرشاك  لدعم  آليات  )ق(  إنشاء   

النسائية  املنظامت  خاصة  وبصورة  الحكومية، 

والجامعات املهنية وغريها من الهيئات العاملة 

من أجل تحسني صحة البنات والنساء، يف وضع 

عىل  الربامج،  وتصميم  الحكومية  السياسات 

النحو املالئم، وتنفيذها يف إطار القطاع الصحي 

والقطاعات ذات الصلة عىل جميع املستويات ؛

)ر(  دعم املنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال   

الشبكات  إنشاء  عىل  واملساعدة  املرأة  صحة 

الرامية إىل تحسني التنسيق والتعاون بني جميع 

القطاعات التي تؤثر يف الصحة؛

إمداد  وجود  وضامن  العقاقري  رشاء   )ش(  ترشيد 

واملــعــدات  ــوازم  ــل ال مــن  ومستمر  مــوثــوق 

النوعية  الحمل ذات  الصيدالنية ووسائل منع 

مع  واملعدات،  اللوازم  من  وغريها  الرفيعة 

االسرتشاد بالقامئة النموذجية لألدوية األساسية 

وكفالة  العاملية؛  الصحة  منظمة  وضعتها  التي 

أن تكون العقاقري والوسائل مأمونة وذلك من 

للموافقة  التنظيمية  الوطنية  العمليات  خالل 

عىل العقاقري؛
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التي تيسء  املرأة  )ت(  توفري سبل محسنة لحصول   

عىل  أرستها  وحصول  املــخــدرات  استعامل 

خدمات العالج وإعادة التأهيل املناسبة؛

)ث(  القيام، حسب االقتضاء، بتعزيز وضامن األمن   

وعىل  املعيشية  األرسة  صعيد  عىل  الغذايئ 

إىل  الرامية  الربامج  وتنفيذ  الوطني،  الصعيد 

تحسني الحالة التغذوية لجميع البنات والنساء 

عن طريق تنفيذ االلتزامات املعقودة يف برنامج 

املؤمتر  اعتمده  الذي  التغذية  بشأن  العمل 

الدويل املعني بالتغذية 17/، مبا يف ذلك تحقيق 

واملعتدل  الحاد  التغذية  سوء  يف  انخفاض 

لدى األطفال دون سن الخامسة عىل الصعيد 

نصف  مبقدار   ،٢٠٠٠ عام  بحلول  العاملي، 

التي كانت مسجلة يف عام 1٩٩٠؛  املستويات 

وإيالء اهتامم خاص للفجوات بني الجنسني يف 

مجال التغذية، وتحقيق انخفاض يف فقر الدم 

الناتج عن نقص الحديد لدى البنات والنساء، 

بحلول عام ٢٠٠٠، مبقدار ثلثي املستويات التي 

كانت مسجلة يف عام 1٩٩٠؛

والصف  املأمونة  الرشب  مياه  توافر  )خ(  كفالة   

نظم  وإنشاء  العاملي  الصعيد  عىل  الصحي 

فعالة للتوزيع العام يف أقرب وقت ممكن؛

السكان  إىل  املنتمية  ــرأة  امل وصــول  )ذ(  كفالة   

إىل  املساواة  قدم  كامل وعىل  األصليني بشكل 

الهياكل األساسية والخدمات يف مجال الرعاية 

الصحية.

 الهدف االسرتاتيجي جيم - ٢ - 

ن صحة املرأة تعزيز الربامج الوقائية التي تحسِّ

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

1٠7-  من جانب الحكومات، بالتعاون مع املنظامت 

والقطاع  اإلعــالم،  ووسائط  الحكومية،  غري 

الخاص، واملنظامت الدولية ذات الصلة، مبا يف 

ذلك هيئات األمم املتحدة، حسب االقتضاء:

التعليمية  الربامج  من  كل  إىل  األولوية  )أ(  إعطاء   

التي تدعم املرأة ومتكنها  الرسمية وغري الرسمية 

املعرفة،  واكتساب  ــذات،  ال احــرتام  تنمية  من 

يتعلق  فيام  املسؤولية  وتحمل  القرارات،  واتخاذ 

املسائل  يف  املتبادل  االحــرتام  وتحقق  بصحتها، 

وتثقف  والخصوبة،  الجنسية  بالحياة  املتعلقة 

الرجل فيام يتعلق بأهمية صحة املرأة وسالمتها، 

مع الرتكيز بصورة خاصة عىل الربامج املوجهة إىل 

كل من الرجل واملرأة والتي تؤكد عىل القضاء عىل 

الختان،  ذلك  يف  مبا  الضارة،  واملامرسات  املواقف 

وتفضيل األبناء الذكور )مام ينتج عنه وأد اإلناث 

واالنتقاء الجنيس قبل الوالدة(، والزواج املبكر، مبا 

يف ذلك زواج األطفال، والعنف املوجه ضد املرأة، 

واالستغالل الجنيس، واالعتداء الجنيس، الذي يؤدي 

أحيانا إىل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/

متالزمة نقص املناعة املكتسب )االيدز( وغريها 

االتصال  طريق  عن  تنتقل  التي  ــراض  األم من 

الجنيس، وإساءة استعامل املخدرات، والتمييز ضد 

من  ذلك  وغري  األغذية،  توزيع  يف  واملرأة  البنت 

املواقف واملامرسات الضارة املتعلقة بحياة املرأة 

وصحتها وسالمتها، مع التسليم بأن بعض من هذه 

اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  تشكل  قد  املامرسات 

وملبادئ آداب مهنة الطب؛
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تنمية  وسياسات  اجتامعية  سياسات  )ب(  اتباع   

والعاملة  التعليم  مجايل  يف  وسياسات  برشية 

منه  تعاين  الذي  الفقر  عىل  القضاء  أجل  من 

لالعتالل،  تعرضها  من  الحد  وبغية  ــرأة  امل

وتحسني صحتها؛

)ج(  تشجيع الرجل عىل تحمل نصيبه بالتساوي يف   

وتقديم  البيت،  داخل  والعمل  األطفال  رعاية 

حصته من الدعم املايل ألرسته حتى وإن كان ال 

يعيش معها؛

وتشجيع  املؤسسات  وإصالح  القوانني  )د(  تعزيز   

التمييز  عىل  تقيض  التي  واملامرسات  املعايري 

ضد املرأة وتشجع كال من املرأة والرجل عىل 

واإلنجايب؛  الجنيس  سلوكه  مسؤولية  تحمل 

الشخصية،  للسالمة  الكامل  االحرتام  وكفالة 

الالزمة  الرشوط  ضامن  بغية  التدابري  واتخاذ 

ملامرسة املرأة حقوقها اإلنجابية، والقضاء عىل 

القوانني واملامرسات القرسية؛

)ه(  إعداد معلومات يسهل الحصول عليها، ونرشها   

ووسائط  العامة،  الصحية  الحمالت  من خالل 

التعليمي،  والنظام  املوثوقة  واملشورة  اإلعالم، 

اكتساب  يكفل  نحو  عىل  مصممة  تكون 

الخصوص،  والشباب عىل وجه  والرجل،  املرأة 

سيام  وال  بصحتهم،  يتعلق  فيام  للمعرفة 

واالنجاب،  الجنسية  األبعاد  بشأن  املعلومات 

عىل  الحصول  يف  الطفل  حقوق  مراعاة  مع 

واحــرتام  والرسية  والخصوصية  املعلومات 

املوافقة الواعية، فضال عن مسؤوليات وحقوق 

الوالدين وأولياء األمور الرشعيني يف  وواجبات 

أن يوفروا، بطريقة تتفق مع القدرات املتطورة 

للطفل، التوجيه واالرشاد املناسبني يف مامرسة 

الطفل لحقوقه املعرتف بها يف اتفاقية حقوق 

عىل  القضاء  اتفاقية  مع  يتفق  ومبا  الطفل، 

التمييز ضد املرأة؛ وكفالة إيالء  جميع أشكال 

جميع  اتخاذ  عند  أوليا  اعتبارا  الطفل  مصالح 

االجراءات املتعلقة به؛

ويف  التعليمي،  النظام  يف  برامج  ودعم  )و(  وضع   

إلتاحة  املحيل  املجتمع  ويف  العمل،  مكان 

األعامر  جميع  من  والنساء  للبنات  الفرص 

ملامرسة الرياضة واألنشطة البدنية والرتويحية 

مثلام هي متاحة للرجال والبنني؛

للمراهقني،  املحددة  باالحتياجات  )ز(  االعــرتاف   

التعليم  مثل  محددة،  مناسبة  برامج  وتنفيذ 

وتقديم املعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية 

عن  تنتقل  التي  األمــراض  وبشأن  واإلنجابية 

فيها فريوس نقص  الجنيس، مبا  االتصال  طريق 

املناعة البرشية/اإليدز، مع مراعاة حقوق الطفل 

ومسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين املبينة 

يف الفقرة 1٠7 )ه( أعاله.

)ح(  وضع سياسات تخفف من العبء غري املتكافئ   

يقمن  الاليت  النساء  تتحمله  الذي  واملتزايد 

وذلك  واملجتمع  األرسة  داخل  متعددة  بأدوار 

عن طريق إمدادهن مبا يكفي من دعم وبرامج 

يف إطار الخدمات الصحية واالجتامعية؛

)ط(  اعتامد أنظمة تضمن أن تكون ظروف العمل، 

مبا يف ذلك األجر والرتقية بالنسبة إىل املرأة يف 

متييزية  غري  الصحي،  النظام  مستويات  جميع 

ليك  وذلــك  واملهنية  املنصفة  باملعايري  وتفي 

تتمكن من االضطالع بعملها عىل نحو فعال؛

)ي(  ضامن أن تشكل املعلومات وعمليات التدريب   

من  يتجزأ  ال  والتغذية جزءا  الصحة  مجال  يف 



57

واملناهج  الكبار  أمية  محو  برامج  جميع 

الدراسية بدءا من املرحلة االبتدائية؛

وبرامج  اإلعالم  لوسائط  وتنفيذ حمالت  )ك(  وضع   

والفتيات  النساء  لتوعية  وتثقيفية  إعالمية 

الصلة  ذات  واألخــطــار  الصحية  باألخطار 

املخدرات  استعامل  إســاءة  عن  الناجمة 

تشجع  وبرامج  اسرتاتيجيات  واتباع  وإدمانها 

املخدرات واإلدمان  استعامل  عىل عدم إساءة 

وتعزز إعادة التأهيل والشفاء؛

ومتامسكة  شاملة  برامج  وتنفيذ  استنباط  )ل(    

يصيب  مرض  وهو  العظام،  ترقق  من  للوقاية 

املرأة يف الغالب، ولتشخيصه ومعالجته؛

مبا  والخدمات،  الربامج  تعزيز  و/أو  )م(  إيجاد   

تتناول  التي  اإلعالم،  وسائط  حمالت  ذلك  يف 

وغري  الرحم  وعنق  الثدي  من رسطان  الوقاية 

التناسيل،  الجهاز  رسطــان  ــواع  أن من  ذلــك 

والكشف املبكر عنها، ومعالجتها؛

الصحة  تهدد  التي  البيئية  األخطار  من  )ن(  الحد   

بشكل متزايد، وال سيام يف املناطق واملجتمعات 

الفقرية؛ وتطبيق نهج وقايئ، عىل النحو املتفق 

عليه يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي 

بالبيئة  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  اعتمده 

األخطار  عن  اإلبالغ  وإدراج  والتنمية(.1٨/ 

عملية  ضمن  املرأة  صحة  تهدد  التي  البيئية 

رصد تنفيذ جدول أعامل القرن ٢1 1٩/؛

مجال  يف  والعاملني  املــرأة  لدى  وعي  )س(  إيجاد   

العام  والجمهور  السياسات  وواضعي  الصحة 

باألخطار الصحية الجسيمة التي ميكن مع ذلك 

تفاديها، الناجمة عن استهالك التبغ، وبالحاجة 

اتخاذ تدابري تنظيمية وتعليمية للحد من  إىل 

التدخني، بوصف هذه التدابري أنشطة هامة يف 

مجال تحسني الصحة والوقاية من املرض؛

الطبية  الدراسية  املناهج  تتضمن  أن  )ع(  كفالة   

الرعاية  مجال  يف  التدريب  أنواع  من  وغريها 

الصحية دروسا شاملة والزامية وتراعي الفروق 

بني الجنسني فيام يتعلق بصحة املرأة؛

املرأة  لحامية  محددة  وقائية  تدابري  ا عتامد  )ف(   

أنواع  من  نوع  أي  من  والطفل  والشباب 

االعتداء  املثال،  سبيل  عىل   - املعاملة  سوء 

الجنيس واالستغالل واالتجار والعنف -، مبا يف 

الحامية  وتوفري  القوانني،  وإنفاذ  صياغة  ذلك 

القانونية، واملساعدة الطبية وغريها.

الهدف االسرتاتيجي جيم - 3 -

وتتصدى  الجنس  نوع  تراعي  مببادرات   االضــطالع 

لألمراض التي تنتقل عن طريـق االتصـال الجنسـي، 

وفريوس نقص املناعــة البرشيـــة/اإليـــدز، وقضايــا 

الصحــة الجنسية واالنجابية

االجراءات التي يتعني اتخاذها

مبا  الدولية،  والهيئات  الحكومات،  جانب  1٠8-  من 

والجهات  املتحدة،  األمم  منظامت  ذلك  يف 

املانحة الثنائية واملتعددة األطراف واملنظامت 

غري الحكومية ذات الصلة:

املصابات  سيام  وال  النساء،  مشاركة  )أ(  كفالة   

غريه  أو  البرشية/اإليدز  املناعة  نفص  بفريوس 

االتصال  طريق  عن  تنتقل  التي  األمراض  من 

الجائح، يف  الوباء  بذلك  املتأثرات  أو  الجنيس، 
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بوضع  املتصلة  القرارات  عمليات صنع  جميع 

والربامج  السياسات  وتقييم  ورصد  وتنفيذ 

املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

طريق  عن  تنتقل  التي  ــرى  األخ واألمـــراض 

االتصال الجنيس؛

باستعراض  املــالئــم،  النحـو  عىل  )ب(  القيـام،   

التي  املامرسات  ومكافحة  القوانني  وتعديل 

بفريوس  لالصابة  املــرأة  تعرض  يف  تسهم  قد 

األمراض  من  غريه  أو  البرشية  املناعة  نقص 

مبا  الجنيس،  االتصال  طريق  عن  تنتقل  التي 

يف ذلك سن الترشيعات املناهضة للمامرسات 

االجتامعية - الثقافية التي تسهم فيه، وتنفيذ 

ترشيعات وسياسات ومامرسات لحامية النساء 

التمييز  من  الصغريات  والفتيات  واملراهقات 

املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  عن  الناشئ 

البرشية/اإليدز؛

ذلك  يف  مبا  املجتمع،  قطاعات  جميع  )ج(  تشجيع   

الدولية  املنظامت  عن  فضال  الخاص،  القطاع 

عىل استحداث سياسات ومامرسات متعاطفة 

بفريوس  يتعلق  فيام  متييزية  وغري  وداعمة 

حقوق  تحمي  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص 

األفراد املصابني؛

نقص  فــريوس  ــاء  وب انتشار  مبــدى  ــرتاف  )د(  االع  

يف  آخذة  بلدانها،  يف  البرشية/اإليدز  املناعة 

املرأة،  عىل  أثره  الخصوص  وجه  عىل  االعتبار 

به  وذلك بهدف ضامن عدم تعرض املصابات 

للنبذ والتمييز مبا يف ذلك أثناء السفر؛

متعددة  واسرتاتيجيات  برامج  )ه(  استحداث   

تبعية  إلنهاء  الجنس  نوع  تراعي  القطاعات 

االجتامعية وضامن  الناحية  والبنت من  املرأة 

االجتامعية  الناحيتني  من  ومساواتها  متكينها 

الربامج  ترويج  عملية  وتيسري  واالقتصادية؛ 

تحمل  الرجل ومتكينه من  تثقيف  إىل  الرامية 

مسؤولياته من أجل الوقاية من فريوس نقص 

التي  األخرى  واألمراض  البرشية/اإليدز  املناعة 

تنتقل عن طريق االتصال الجنيس؛

املجتمع  صعيد  عىل  اسرتاتيجات  وضع  )و(  تيسري   

املحيل كفيلة بحامية النساء من جميع األعامر 

من  وغريه  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  من 

االتصال  طريق  عن  تنتقل  التي  األمــراض 

للفتيات  والدعم  الرعاية  وتقديم  الجنيس، 

جميع  وتعبئة  وأرسهــن،  املصابات  والنساء 

قطاعات املجتمع يك تقوم، تصديا لوباء فريوس 

ضغط  بفرض  البرشية/اإليدز،  املناعة  نقص 

عىل جميع السلطات املسؤولة حتى تستجيب 

ومستدام  فعال  وبشكل  املناسب  الوقت  يف 

ويراعي نوع الجنس؛

وضع  عىل  الوطنية  الــقــدرة  وتعزيز  )ز(  دعــم   

نوع  تراعي  التي  السياسات والربامج  وتحسني 

املناعة  نقص  بفريوس  يتعلق  فيام  الجنس 

تنتقل  التي  األخرى  واألمراض  البرشية/اإليدز 

عن طريق االتصال الجنيس، مبا يف ذلك توفري 

يصبحن  الاليت  للنساء  والتسهيالت  املــوارد 

الرعاية أو الدعم  الرئييس الذي يقدم  العنص 

نقص  بفريوس  املصابني  لألشخاص  االقتصادي 

املناعة البرشية/اإليدز أو املتأثرين بهذا الوباء 

األطفال  سيام  وال  ضحاياه،  وألقــارب  الجائح 

واملسنني؛

والتدريب  والتعليم  العمل  حلقات  )ح(  توفري   

فريوس  من  بالوقاية  يتعلق  فيام  املتخصصني 

نقص املناعة البرشية/اإليدز واألمراض األخرى 
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الجنيس  االتــصــال  طريق  عن  تنتقل  التي 

وعواقبها عىل كل من املرأة والرجل من جميع 

األعامر للوالدين وصناع القرارات وقادة الرأي، 

يف  مبا  املحيل،  املجتمع  مستويات  جميع  عىل 

ذلك السلطات الدينية والتقليدية؛

)ط(  تزويد جميع النساء والعاملني يف مجال الصحة   

التي  األمــراض  عن  الصلة  ذات  باملعلومات 

تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، مبا يف ذلك  

والحمل  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس 

وما ترتكه اإلصابة بهذا الفريوس من آثار عىل 

املولود، مبا يف ذلك الرضاعة الثديية؛

وغري  الرسمية  ومنظامتهن  النساء  )ي(  مساعدة   

فعالة  برامج  وتوسيع  وضع  عىل  الرسمية 

يف  االشــرتاك  وعىل  ــران  األق وتوعية  لتثقيف 

تصميم هذه الربامج وتنفيذها ورصدها؛

)ك(  إيالء االهتامم الكامل لتعزيز قيام عالقات بني   

املتبادل،  واالحرتام  باالنصاف  تتسم  الجنسني 

وإيالء االهتامم بصورة خاصة لتلبية احتياجات 

املراهقني إىل التعليم والخدمات بغية متكينهم 

بطريقة  الجنسية  حياتهم  مع  التعامل  من 

إيجابية ومسؤولة؛

)ل(  تصميم برامج محددة موجهة اىل الرجال من   

جميع األعامر، واىل املراهقني، مع مراعاة أدوار 

الوالدين املشار اليها يف الفقرة 1٠7 )ه( أعاله 

تهدف اىل توفري معلومات كاملة ودقيقة عن 

واملسؤول،  املأمون  واالنجايب  الجنيس  السلوك 

مبا يف ذلك االستخدام الطوعي لوسائل الوقاية 

من  الوقاية  بغية  والفعالة  املناسبة  الذكرية 

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واألمراض 

االتصال  طريق  عن  تنتقل  التي  األخــرى 

منها  أمور  جملة  خالل  من  وذلك  الجنيس، 

التعفف ومنها استخدام الواقيات الذكرية؛

)م(  كفالة توفري حصول األزواج واألفراد عىل الصعيد   

العاملي عىل الخدمات الوقائية املناسبة وبأسعار 

عن  تنتقل  التي  باألمراض  يتعلق  فيام  زهيدة 

طريق االتصال الجنيس، مبا يف ذلك فريوس نقص 

نظام  خالل  من  وذلك  البرشية/اإليدز،  املناعة 

توفري  نطاق  وتوسيع  األولية،  الصحية  الرعاية 

املشورة وخدمات التشخيص والعالج الطوعية 

والرسية للمرأة؛ وحيث ما أمكن، كفالة تزويد 

الدوائر الصحية بالواقيات الذكرية ذات النوعية 

الرفيعة وباألدوية الخاصة بعالج األمراض التي 

تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، وتوزيع هذه 

املواد عىل تلك الدوائر؛

)ن(  دعم الربامج التي تعرتف بأن ارتفاع خطر اإلصابة 

بفريوس نقص املناعة البرشية بني النساء مرتبط 

بالسلوك املنطوي عىل مخاطر كبرية، مبا يف ذلك 

الوريدي  الحقن  طريق  عن  املخدرات  تعاطي 

بدون  املخدرات  تأثري  تحت  الجنيس  والسلوك 

املسؤول  غري  الجنيس  والسلوك  وقائية  وسائل 

واتخاذ تدابري وقائية مناسبة؛ 

بشأن  املنحى  العملية  البحوث  وتعجيل   )س(  دعم 

تتحكم  والتي  املناسبة،  األسعار  ذات  الوسائل 

املناعة  نقص  فريوس  من  للوقاية  املرأة،  فيها 

عن  تنتقل  التي  األخــرى  ــراض  واألم البرشية 

اسرتاتيجيات  وبشأن  الجنيس،  االتصال  طريق 

متكني املرأة من أن تحمي نفسها من األمراض 

التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، مبا فيها 

وبشأن  البرشية/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس 

طرائق رعاية املرأة ودعمها وعالجها، مع كفالة 

إرشاكها يف جميع جوانب هذه البحوث؛
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املــرأة  ــاع  أوض تتناول  التي  البحوث  )ع(  دعــم   

تلك  فيها  مبا  بإجرائها،  واملبادرة  واحتياجاتها 

املناعة  نقص  بفريوس  املرأة  بإصابة  املتعلقة 

البرشية واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق 

االتصال الجنيس، وبوسائل الوقاية التي تتحكم 

ال  التي  امليكروبات  مبيدات  مثل  املرأة،  فيها 

ومامرسات  ومبواقف  املنوية،  الحيوانات  تقتل 

الذكور واإلناث املنطوية عىل مخاطر.

 الهدف االسرتاتيجي جيم - 4 -

 تشجيع البحوث ونرش املعلومات عن صحة املرأة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

األمم  ومنظومة  الحكومات،  جانب  1٠٩-  من 

املتحدة، واملهن الصحية، ومؤسسات البحوث، 

املانحة،  والجهات  الحكومية،  غري  واملنظامت 

اإلعالم،  ووسائط  األدوية،  صناعة  ومؤسسات 

حسب االقتضاء:

تسمح  بنظم  ــذ  واألخـ الباحثني  )أ(  تــدريــب   

جمعها  يجري  التي  البيانات  باستخدام 

منها  عوامل  عدة  حسب  وتصنيفها  وتحليلها 

نوع الجنس والعمر وسائر املعايري الدميغرافية 

املستقرة، واملتغريات االجتامعية - االقتصادية، 

يف عملية وضع السياسات حسب االقتضاء، ويف 

التخطيط والرصد والتقييم؛

)ب(  تشجيع البحوث وأساليب العالج والتكنولوجيا   

املرأة،  عىل  وتركز  الجنس  نوع  تراعي  التي 

وبني  واملحلية  التقليدية  املعرفة  بني  والربط 

للمرأة  املعلومات  إتاحة  مع  الحديث،  الطب 

لتمكينها من اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة؛

يف  القيادية  املناصب  يف  النساء  عدد  )ج(  زيــادة   

املهن الصحية، مبهن فيهن الباحثات والعاملات، 

تحقيقا للمساواة يف أقرب وقت ممكن؛

الدعم  أنــواع  من  وغريه  املايل  الدعم  )د(  زيــادة   

البحوث  إلجــراء  املصادر  جميع  من  اآلتية 

والسلوكية  الطبية،  والبيولوجية  الوقائية، 

الصحية  الخدمات  وبحوث  املناسبة  والوبائية 

املتعلقة  والبحوث  املرأة،  مسائل صحة  بشأن 

واالقتصادية  االجتامعية  والنتائج  باألسباب 

والسياسية للمشاكل الصحية التي تتعرض لها 

املرأة، مبا يف ذلك أثر نوع الجنس والتفاوت يف 

العمر، وال سيام فيام يتعلق باألمراض املزمنة 

وغري املعدية، وبصورة خاصة أمراض وإصابات 

القلب واألوعية الدموية والرسطان والتهابات 

نقص  وفريوس  التناسلية،  املسالك  وإصابات 

التي  األخرى  واألمراض  البرشية/اإليدز  املناعة 

والعنف  الجنيس،  االتصال  طريق  عن  تنتقل 

األرسي، والصحة املهنية، واإلعاقات، واملشاكل 

املناطق  وأمــراض  بالبيئة،  املرتبطة  الصحية 

الحارة، والجوانب الصحية للتقدم يف السن؛

مخاطر  من  تزيد  التي  بالعوامل  املرأة  )ه(  توعية   

املسالك  والتهابات  الرسطان  بأنواع  اإلصابة 

التناسلية وذلك ليك تتخذ قرارات واعية بشأن 

صحتها؛

البحوث االجتامعية واالقتصادية  )و(  دعم ومتويل   

تأثري  كيفية  تتناول  التي  والثقافية  والسياسية 

صحة  يف  الجنس  نوع  عىل  القامئة  التفاوتات 

وعلم  املرض،  أسباب  علم  ذلك  يف  مبا  املرأة، 

ومن  منها  واإلفادة  الخدمات  وتوفري  األوبئة؛ 

نتائج العالج النهائية؛
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وعمليات  بنظم  املتعلقة  البحوث  )ز(  دعــم   

إىل  الــوصــول  لتعزيز  الصحية  الخدمات 

وكفالة  تقدميها،  نوعية  وتحسني  الخدمات 

عن  مسؤولة  بوصفها  للمرأة  املالئم  الدعم 

توفري  أمناط  ودراسة  الصحية،  الرعاية  تقديم 

املرأة  واستخدام  للمرأة؛  الصحية  الخدمات 

لهذه الخدمات؛

بشأن  للبحوث  واملؤسيس  املايل  الدعم  )ح(  تقديم   

والفعالة  املأمونة  والتكنولوجيات  الطرائق 

واملقبولة وذات األسعار املناسبة املتعلقة بالصحة 

والرجل، مبا يف ذلك  للمرأة  والجنسية  اإلنجابية 

واملقبولة  واأليرس  وفعالية  أمانا  األكرث  الطرائق 

التنظيم  ذلك  يف  مبا  الخصوبة،  لتنظيم  أكرث 

الجنسني، ووسائل  بالنسبة إىل  الطبيعي لألرسة، 

الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق االتصال 

الجنيس، ومن بني أمور أخرى، الطرائق البسيطة 

األمــراض.  هذه  لتشخيص  التكلفة  والزهيدة 

ويتعني أن يسرتشد هذا البحث يف جميع مراحله 

الجنس  بنوع  يرتبط  ومبنظور  باملستعملني 

وبصورة خاصة منظور املرأة، وينبغي االضطالع 

البحث  مبعايري  الدقيق  التقيد  ــار  إط يف  به 

والطبية  واألخالقية  القانونية  الطبي  البيولوجي 

املقبولة دوليا؛

أحد  يشكل   /1٦ املأمون  غري  اإلجهاض  أن  )ط(  مبا   

املرأة  صحة  تهدد  التي  الرئيسية  األخطار 

إىل  الرامية  البحوث  تشجيع  ينبغي  وحياتها، 

املتعمد  اإلجهاض  وراء  الكامنة  العوامل  فهم 

عىل  آثاره  ذلك  يف  مبا  عليه،  املرتتبة  والنتائج 

عىل  ومعالجتها  اإلجــهــاض،  بعد  الخصوبة 

اإلنجابية  الصحة  تعزيز  وينبغي  أفضل.  نحو 

والعقلية واملامرسات يف هذا املجال ومامرسات 

عالج  بشأن  البحوث  عن  فضال  الحمل،  منع 

مضاعفات عملية اإلجهاض والرعاية يف فرتة ما 

بعد اإلجهاض؛

)ي(  االعرتاف بالرعاية التقليدية املفيدة وتشجيعها،   

تنتمي  التي  املرأة  التي متارسها  تلك  وال سيام 

املحافظة  بهدف  وذلك  األصليني،  السكان  إىل 

عىل قيمة الرعاية الصحية التقليدية وإدراجها 

ودعم  الصحية،  الخدمات  تقديم  عملية  يف 

البحوث املوجهة نحو تحقيق هذا الهدف؛

البيانات  تقييم  أجل  من  آليات  )ك(  استحداث   

ونتائج البحوث املتاحة وتوزيعها عىل الباحثني 

مجال  يف  والعاملني  السياسات،  وواضعي 

الصحة والجامعات النسائية، وما إىل ذلك؛

الوراثية  بالعوامل  املتعلقة  البحوث  )ل(  مراقبة   

ونرش  ــرأة،  املـ صحة  منظور  مــن  البرشية 

التي تجرى وفقا  الدراسات  املعلومات ونتائج 

للمعايري األخالقية املقبولة؛ 
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 الهدف االسرتاتيجي جيم - 5 - 

زيادة املوارد املخصصة لصحة املرأة ورصد متابعتها

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

11٠-  من جانب الحكومات عىل جميع املستويات، 

وال  الحكومية،  غري  املنظامت  مع  وبالتعاون 

سيام املنظامت النسائية ومنظامت الشباب:

الصحية  للرعاية  امليزانية  اعتامدات  )أ(  زيــادة   

تقديم  مع  األولية،  االجتامعية  والخدمات 

والثالث،  الثاين  للمستويني  املناسب  الدعم 

اإلنجابية  للصحة  ــاص  خ اهــتــامم  ــالء  وإيـ

األولوية  وإعطاء  ــرأة؛  وامل للفتاة  والجنسية 

واملناطق  الريفية  املناطق  يف  الصحية  للربامج 

الحرضية الفقرية؛

الخدمات  لتمويل  ابتكارية  نهج  )ب(  استحداث   

املجتمع  مشاركة  تشجيع  خالل  من  الصحية 

اعتامدات  ــادة  وزي املحيل  والتمويل  املحيل 

يف  الصحية  للمراكز  يلزم  حيثام  امليزانية 

والخدمات  والــربامــج  املحلية،  املجتمعات 

القامئة عىل أساس املجتمع املحيل والتي تلبي 

االحتياجات الصحية املحددة للمرأة؛

التشجيع  مع  محلية،  صحية  خدمات  )ج(  إنشاء   

عىل تضمينها عنارص املشاركة والرعاية الذاتية 

أساس  عىل  والقامئة  الجنس  نوع  تراعي  التي 

املجتمع املحيل، ومع تشجيع الربامج الصحية 

الوقائية املصممة ألغراض خاصة؛

)د(  وضع أهداف وتحديد أطر زمنية، حيثام يلزم،   

لتحسني صحة املرأة ولتخطيط الربامج وتنفيذها 

تقييم  عمليات  إىل  استنادا  وتقييمها  ورصدها 

البيانات  استخدام  مع  بالجنسني،  املتعلق  األثر 

الكمية والنوعية املفصلة حسب الجنس والعمر 

واملتغريات  الدميغرافية  املعايري  من  ذلك  وغري 

االجتامعية - االقتصادية؛ 

الوزارات  بني  ومشرتكة  وزارية  أجهزة  )ه(  إنشاء   

إصالحات  تنفيذ  لرصد  االقتضاء،  حسب 

املرأة؛  بصحة  املتعلقة  والربامج  السياسات 

جهات  إنشاء  عىل  االقتضاء،  حسب  والعمل، 

التخطيط  أجهزة  يف  املستوى  رفيعة  محورية 

الوطني تكون مسؤولة عن الرصد وذلك بغية 

ضامن إدراج االهتاممات املتعلقة بصحة املرأة 

ضمن التيار الرئييس لجميع الوكاالت والربامج 

الحكومية ذات الصلة.

املتحدة  واألمـــم  الحكومات،  جانب  111-  مــن 

املالية  واملؤسسات  املتخصصة،  ووكاالتها 

والقطاع  الثنائية  املانحة  والجهات  الدولية، 

الخاص، حسب االقتضاء:

مجال  يف  االستثامر  ع  تشجِّ سياسات  )أ(  صياغة   

صحة املرأة والقيام، حيثام يقتيض األمر، بزيادة 

االعتامدات املخصصة لهذا االستثامر؛

)ب(  تقديم املساعدة املادية واملالية والسوقية املناسبة   

للمنظامت الشبابية غري الحكومية لتعزيزها حتى 

تلبي اهتاممات الشباب يف مجال الصحة مبا يف 

ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية؛

واستحداث  املرأة  لصحة  أعىل  أولوية  )ج(  إعطاء   

الصحية  ــداف  األه وتنفيذ  لتنسيق  آليات 

الدولية  واالتفاقات  العمل  منهاج  يف  الواردة 

ذات الصلة ضامنا لتحقيق تقدم.
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دال - العنف ضد املرأة

تحقيق  أمــام  عقبة  املــرأة  ضد  العنف  11٢-  ميثل 

والعنف  والسلم.  والتنمية  املساواة  أهداف 

من  سواء  حد  عىل  وينال  ينتهك  املــرأة  ضد 

متتع املرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية 

يف  األمد  الطويل  اإلخـفاق  وميثل  يبطلـها.  أو 

يف  وتعزيزها  والحريات  الحقوق  تلك  حامية 

حالة حدوث عنف ضد املرأة مسألة تثري قلق 

اتسع  وقد  معالجتها.  وينبغي  الدول  جميع 

انتشاره  وآثاره، ومدى  املعرفة مبسبباته  نطاق 

والتدابري الرامية إىل مكافحته، اتساعا كبريا منذ 

تتعرض  املجتمعات،  جميع  ويف  نريويب.  مؤمتر 

بدين  إليذاء  متفاوتة  بدرجات  والبنات  النساء 

وجنيس ونفيس يتخطى حدود الدخل والطبقة 

واالقتصادي  االجتامعي  املركز  وتدين  والثقافة. 

حد  عىل  ونتيجة  سببا  يكون  أن  ميكن  للمرأة 

سواء ألعامل العنف ضد املرأة.

113-  ويقصد مبصطلح “العنف ضد املرأة “أي عمل 

الجنس  نوع  عىل  القائم  العنف  أعامل  من 

عليه،  يرتتب  أن  املحتمل  من  أو  عليه،  يرتتب 

أذى بدين أو جنيس أو نفيس أو معاناة للمرأة، 

هذا  من  بأعامل  بالقيام  التهديد  ذلك  يف  مبا 

من  التعسفي  الحرمان  أو  اإلكراه  أو  القبيل، 

الحرية، سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو 

ضد  العنف  يشمل  ذلك،  عىل  وبناء  الخاصة. 

املرأة ما ييل، عىل سبيل املثال ال الحص:

والنفيس  والجنيس  البدين  العنف  ــامل  )أ(  أع  

الرضب،  ذلك  يف  مبا  األرسة،  يف  تحدث  التي 

واالعتداء الجنيس عىل األطفال اإلناث يف األرسة 

بالبائنة/ املتعلقة  العنف  وأعامل  املعيشية، 

وغري  اإلناث  وختان  الزوجة،  واغتصاب  املهر، 

ذلك من التقاليد الضارة باملرأة، وأعامل العنف 

املتعلقة  العنف  وأعامل  املتزوجني،  غري  بني 

باالستغالل؛

التي  والنفيس  والجنيس  البدين  العنف  )ب(  أعامل   

يف  مبا  ــام،  ع بوجه  املجتمع  داخــل  تحدث 

والتحرش  الجنيس،  واالعتداء  االغتصاب  ذلك 

ويف  العمل،  مكان  يف  والتخويف  الجنيس، 

أخــرى،  أماكن  ويف  التعليمية  املؤسسات 

واالتجار بالنساء واإلكراه عىل البغاء؛

التي  والنفيس  والجنيس  البدين  العنف  )ج(  أعامل   

تقرتفها أو تتغاىض عنها الدولة، أينام تحدث.

املــرأة  ضد  ــرى  األخ العنف  أعــامل  114-  وتشمل 

حاالت  يف  للمرأة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

القتل،  أعـــامل  وبخاصة  املسلح،  ــزاع  ــن ال

والحمل  الجنيس  والرق  املنظم،  واالغتصاب 

القرسي.

التعقيم  املرأة  ضد  العنف  أعامل  تشمل  115-  كام 

واالستخدام  الــقــرسي،  واإلجــهــاض  القرسي 

الحمل،  منع  لوسائل  اإلكــراهــي/الــقــرسي 

واالنتقاء الجنيس قبل الوالدة، ووأد اإلناث.

الاليئ  النساء  مثل  النساء،  فئات  بعض  أن  116-  كام 

ينتمني  الاليئ  والنساء  أقلية،  فئات  إىل  ينتمني 

واملهاجرات  والالجئات،  األصليني،  السكان  إىل 

ومن بينهن العامالت املهاجرات، والنساء الاليئ 

يعشن تحت وطأة الفقر يف مجتمعات ريفية 

أو نائية، واملعدمات، واملودعات يف مؤسسات 

واملصابات  اإلناث،  واألطفال  املحتجزات،  أو 

اىل  والعائدات  واملرشدات،  واملسنات،  بإعاقة، 

أوطانهن، والنساء الاليئ يعشن يف فقر، والنساء 
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الاليئ يعشن يف حاالت النزاع املسلح واالحتالل 

األجنبي والحروب العدوانية والحروب األهلية 

واالرهاب مبا يف ذلك أخذ الرهائن عرضة كذلك 

للعنف بوجه خاص.

سواء  باستعامله،  التهديد  أو  العنف  117-  وأعامل 

املحيل،  املجتمع  يف  أو  البيت،  داخل  حدثت 

تغرس  عنها،  تغاضت  أو  الدولة  اقرتفتها  أو 

الخوف والشعور بانعدام األمن يف نفس املرأة 

وأمام  املساواة  تحقيق  أمــام  عقبة  وتشكل 

التنمية والسلم. وميثل الخوف من العنف، مبا 

يف ذلك التحرش، معوقا دامئا أمام قدرة املرأة 

عىل  حصولها  إمكانية  من  ويحد  التحرك  عىل 

وترتبط  األساسية.  لألنشطة  ومزاولتها  املوارد 

تكاليف اجتامعية وصحية واقتصادية مرتفعة 

ضد  العنف  بأعامل  واملجتمع  للفرد  بالنسبة 

املرأة. وميثل العنف ضد املرأة آلية من اآلليات 

أن  عىل  املرأة  ترغم  التي  الخطرية  االجتامعية 

كثري  ويف  بالرجل.  باملقارنة  أدىن  مرتبة  تشغل 

من الحاالت، يحدث العنف ضد النساء والبنات 

يتغاىض عن  البيت، حيث  داخل  أو  األرسة  يف 

وكثريا  األحيان.  من  كثري  يف  العنف  أعــامل 

والنساء،  الصغريات  البنات  إهامل  يجري  ما 

واالعتداء عليهن بدنيا وجنسيا، واغتصابهن من 

جانب أفراد األرسة واألفراد اآلخرين يف األرسة 

املعيشية، كام تحدث حاالت إيذاء من جانب 

الزوج أو من غري الزوج دون اإلبالغ عنها ومن 

ثم يصعب اكتشافها. وحتى يف حالة اإلبالغ عن 

أعامل العنف تلك، كثريا ما يكون هناك قصور 

يف حامية الضحايا أو معاقبة الجناة.

118-  والعنف ضد املرأة مظهر من مظاهر عالقات 

بني  التاريخ  مدى  عىل  املتكافئة  غري  القوى 

الرجل واملرأة، مام أدى إىل سيطرة الرجل عىل 

نهوض  دون  والحيلولة  ضدها  ومتييزه  املرأة 

املرأة بالكامل. والعنف ضد املرأة طوال أطوار 

حياتها نابع أساسا من األمناط الثقافية، وبخاصة 

تقاليد  أو  عادات  عىل  املرتتبة  الضارة  اآلثار 

معينة وجميع أعامل التطرف املرتبطة بالعنص 

التي تديم تدين  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو 

العمل  املركز املمنوح للمرأة يف األرسة ومكان 

وتتفاقم  ككل.  واملجتمع  املحيل  واملجتمع 

أعامل العنف ضد املرأة بالضغوط االجتامعية، 

ما  معينة  أعامل  شجب  من  الخجل  وبخاصة 

برحت ترتكب ضد املرأة؛ وافتقار املرأة إىل سبل 

الحصول عىل املعلومات القانونية؛ أو املساعدة 

تحظر  التي  القوانني  إىل  واالفتقار  الحامية؛  أو 

املرأة؛ وعدم  العنف ضد  أعامل  فعالة  بصورة 

الجهود  كفاية  وعدم  القامئة؛  القوانني  إصالح 

لزيادة  العامة  السلطات  جانب  من  املبذولة 

الوعي بالقوانني القامئة وإنفاذها؛ وعدم وجود 

مسببات  ملعالجة  وغريها  التعليمية  الوسائل 

ضد  العنف  أعامل  صور  أما  ــاره.  وآث العنف 

املرأة التي تنقلها وسائط اإلعالم، وبخاصة تلك 

التي تصور االغتصاب أو الرق الجنيس وكذلك 

استخدام النساء والبنات كأشياء جنسية، مبا يف 

ذلك املواد اإلباحية، فإنها متثل عوامل مساهمة 

يف استمرار انتشار ذلك العنف، مام يؤثر سلبا 

األطفال  وعىل  عامة،  املحيل  املجتمع  عىل 

والشباب خاصة.

التخصصات  ومتعدد  كيل  نهج  وضع  11٩-  وميثل 

بالعمل  املتعلقة  تحديا  متثل  التي  للمهمة 

والدول  املحلية  واملجتمعات  األرس  جعل  عىل 

خالية من أعامل العنف ضد املرأة أمرا رضوريا 

املساواة  تشيع  أن  بد  وال  تحقيقه.  وميكن 

كرامة  واحرتام  والرجل،  املرأة  بني  واملشاركة 

اإلنسان، يف  جميع مراحل التنشئة االجتامعية. 
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الذات،  احرتام  التعليم  نظم  تعزز  أن  وينبغي 

واالحرتام املتبادل، والتعاون بني املرأة والرجل.

1٢٠-  وعدم وجود قدر كاف من البيانات واالحصاءات 

املصنفة حسب نوع الجنس بشأن مدى انتشار 

العنف يجعل من الصعب وضع الربامج ورصد 

التغريات. ويؤدي االفتقار إىل الوثائق والبحوث 

الجنيس،  والتحرش  األرسي،  بالعنف  املتعلقة 

وأعامل العنف ضد النساء والبنات رسا وعلنا، 

مبا يف ذلك يف أماكن العمل، أو عدم كفاية تلك 

املبذولة  الجهود  عرقلة  اىل  والبحوث،  الوثائق 

لتصميم اسرتاتيجيات محددة للتدخل. ويتضح 

أنه  البلدان  من  عدد  يف  املكتسبة  الخربة  من 

ميكن تعبئة النساء والرجال للتغلب عىل أعامل 

العنف بجميع أشكالها وأنه ميكن اتخاذ تدابري 

العنف  أعامل  مسببات  ملعالجة  فعالة  عامة 

وآثارها عىل حد سواء. ومتثل جامعات الرجال 

عىل  القائم  العنف  ضد  جهودها  تعبئ  التي 

نوع الجنس حليفا رضوريا من أجل التغيري.

يرتكبه  الذي  للعنف  املرأة  تتعرض  أن  1٢1-  وميكن 

األشخاص الذين يكونون يف مواقع السلطة يف 

السواء. ومن شأن  النزاع والالنزاع عىل  حالتي 

القانون  مجال  يف  املسؤولني  جميع  تدريب 

ومعاقبة  اإلنسان،  حقوق  وقانون  اإلنساين 

يساعدا  أن  املرأة،  العنف ضد  أعامل  مرتكبي 

تلك  العنف  أعامل  حدوث  عدم  ضامن  عىل 

أن  ينبغي  الذين  العموميني  املسؤولني  بأيدي 

ومن  فيهم،  تثق  أن  املــرأة  باستطاعة  يكون 

بينهم أفراد الرشطة ومسؤولو السجون وقوات 

األمن.

والبنات  بالنساء  لالتجار  الفعال  القمع  1٢٢-  وميثل 

اهتامما  تثري  مسألة  الجنس  تجارة  ألغــراض 

استعراض  إىل  الحاجة  وتدعو  ملحا.  دوليا 

باألشخاص  االتجار  اتفاقية قمع  تنفيذ  وتعزيز 

 ،/٢٠  1٩4٩ عام  الصادرة  الغري  بغاء  واستغالل 

وقد  الصلة.  ذات  األخرى  الصكوك  عن  فضال 

الدولية  الشبكات  يف  املــرأة  استغالل  أصبح 

رئييس  اهتامم  محور  باملرأة  واالتجار  للبغاء 

الخاصة  واملقررة  املنظمة.  الدولية  للجرمية 

ضد  بالعنف  املعنية  اإلنسان  حقوق  للجنة 

بوصفها  األعامل  تلك  استطلعت  التي  املرأة، 

سببا إضافيا النتهاك حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية للنساء والبنات، مدعوة إىل أن تتناول 

يف حدود واليتها، وبصفة عاجلة، قضية االتجار 

وكذلك  الجنس،  تجارة  ألغراض  باملرأة  الدويل 

قضايا االكراه عىل البغاء، واالغتصاب، واالعتداء 

الجنيس والسياحة القامئة عىل الجنس. ويتزايد 

تعرض النساء والبنات الاليئ يقعن ضحايا لهذه 

التجارة الدولية لخطر املزيد من العنف، وكذلك 

الحمل غري املرغوب فيه واألمراض املعدية التي 

تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، مبا يف ذلك 

اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/االيدز.

الفاعلة،  الجهات  ولسائر  للحكومات  1٢3-  وينبغي 

عند تناول مسألة العنف ضد املرأة، أن تروج 

التباع سياسة نشطة وواضحة ترمي إىل إدراج 

منظور يتعلق بنوع الجنس ضمن التيار الرئييس 

قبل  يتسنى،  بحيث  والربامج،  السياسات  لكل 

اتخاذ القرارات، إجراء تحليل آلثارها عىل املرأة 

وكذلك عىل الرجل.
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 الهدف االسرتاتيجي دال - 1-

املرأة  ضد  العنف  ملنع  متكاملة  ــراءات  إج  اتخاذ 

والقضاء عليه

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

1٢4-  من جانب الحكومات:

التذرع  عن  واالمتناع  املرأة  العنف ضد  )أ(  إدانة   

بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني تجنبا للوفاء 

بالتزاماتها للقضاء عليه كام هي مبينة يف إعالن 

القضاء عىل العنف ضد املرأة؛

وبذل  املرأة  ضد  العنف  مامرسة  عن  )ب(  االمتناع   

الجهود، عىل النحو الواجب، ملنع أعامل العنف 

واالضطالع،  األعامل،  والتحقيق يف هذه  ضدها 

وفقا للقوانني الوطنية، باملعاقبة عىل هذه األعامل 

سواء كان مرتبكها هو الدولة أو فرد عادي؛

)ج(  النص يف القوانني املحلية عىل عقوبات جزائية   

أو  بالعمل  ترتبط  عقوبات  أو  مدنية  أو 

العقوبات  عقوبات إدارية، و/أو تشديد هذه 

يلحق  الــذي  األذى  عىل  املعاقبة  أجــل  من 

شكل  ألي  يتعرضن  الــاليئ  والبنات  بالنساء 

أو  املنزل  يف  حدث  سواء  العنف،  أشكال  من 

يف  أو  املحيل  املجتمع  يف  أو  العمل  مكان  يف 

املجتمع عموما، والتعويض عن هذا األذى؛

)د(  اعتامد و/أو تنفيذ قوانني للقضاء عىل العنف   

العنف  من  الوقاية  عىل  تركز  ــرأة،  امل ضد 

هذه  وتحليل  واستعراض  مرتكبيه،  ومالحقة 

القوانني عىل نحو دوري بغية ضامن فعاليتها؛ 

واتخاذ تدابري تضمن حامية املرأة التي ميارس 

االنتصاف  سبل  إىل  والوصول  ضدها،  العنف 

والتأمني  التعويض  فيها  مبا  والفعالة،  العادلة 

ضد الرضر وعالج الضحايا وتأهيل مرتكبيه؛

تنفيذ  عــىل/أو  التصديق  عىل  بنشاط  )ه(  العمل   

الدولية  جميع قواعد وصكوك حقوق اإلنسان 

ضمنها  ومن  املــرأة،  ضد  بالعنف  تتصل  التي 

تلك الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد   ،/٢1

والسياسية 13/، والعهد الدويل الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية 13/، واتفاقية 

مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة ٢٢/؛

أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  )و(  تنفيذ   

التمييز ضد املرأة، مع مراعاة التوصية العامة 

3٪ التي اعتمدتها اللجنة املعنية بالقضاء عىل 

التمييز ضد املرأة يف دورتها الحادية عرشة ٢3/؛

)ز(  الرتويج التباع سياسة نشطة وواضحة ترمي اىل   

تضمني كل السياسات والربامج املتصلة بالعنف 

ضد املرأة منظورا يتعلق بنوع الجنس؛ والقيام، 

عىل نحو نشط، بتشجيع ودعم وتنفيذ تدابري 

أسباب  وفهم  معرفة  زيادة  تستهدف  وبرامج 

بني  وذلك  املرأة،  العنف ضد  وآليات  وتبعات 

ومنهم  السياسات،  هذه  تنفيذ  عن  املسؤولني 

الرشطة،  وموظفو  القوانني،   إنفاذ  موظفو 

والطبية  القضائية  امليادين  يف  والعاملون 

واالجتامعية وكذلك األشخاص الذين يعالجون 

وصوغ  والالجئني؛  والهجرة  األقليات  مسائل 

اسرتاتيجيات تضمن للنساء من ضحايا العنف 

قوانني  وجــود  بسبب  إيــذاؤهــن  يتكرر  أال 

إنفاذ  يف  مامرسات  أو  قضائية  مامرسات  أو 

القوانني ال تقيم اعتبارا لجنسهن؛
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)ح(  متكني النساء اللوايت ميارس العنف ضدهن من   

الوصول اىل آليات العدالة، وكذلك، عىل النحو 

املنصوص عليه يف القوانني الوطنية، اىل وسائل 

انتصاف عادلة وفعالة ترفع عنهن األذى الذي 

الخاصة  بحقوقهن  واعالمهن  بهن،  يلحق 

بالتامس التعويض من خالل هذه اآلليات؛

)ط(  سن وإنفاذ قوانني ملواجهة مرتكبي مامرسات   

اإلناث،  ختان  مثال،  ومنها،  املرأة،  ضد  العنف 

الوالدة،  قبل  الجنيس  واالنتقاء  اإلناث،  ووأد 

دعم  وتقديم  بالبائنة/املهر؛  املتصل  والعنف 

غري  املنظامت  تبذلها  التي  للجهود  قــوي 

الحكومية واملنظامت األهلية من أجل القضاء 

عىل هذه املامرسات؛

جميع  عــىل  عــمــل،  خطط  وتنفيذ  ــوغ  )ي(  ص  

ضد  العنف  عىل  للقضاء  املناسبة،  املستويات 

املرأة؛

)ك(  اتخاذ جميع التدابري املالمئة، وخصوصا يف ميدان   

االجتامعي  السلوك  أمناط  لتعديل  التعليم، 

والثقايف التي يتبعها الرجال والنساء، وللقضاء 

واملامرسات  املسبقة،  املتحيزة  األفكار  عىل 

املستندة  األخرى  املامرسات  وجميع  العرفية، 

الجنسني،  من  واحد  تفوق  أو  تدين  فكرة  إىل 

تكرسها  التي  والنساء  الرجال  أدوار  وإىل 

القوالب الفكرية النمطية؛

النساء  متكن  مؤسسية  آليات  وتعزيز  )ل(  إيجاد   

والبنات من االبالغ عن أعامل العنف الواقعة 

عليهن، ومن تقديم الشكاوى فيام يتعلق بها، 

وذلك يف جو مأمون ومسترت، خال من خشية 

العقوبات أو االنتقام؛

)م(  ضامن حصول النساء املعوقات عىل املعلومات   

بالعنف  يتعلق  فيام  تلزمهن  التي  والخدمات 

ضد املرأة؛

التدريبية  الربامج  تطوير  أو  تحسني  أو  )ن(  إيجاد   

ملوظفي الشؤون القضائية والقانونية والطبية 

الرشطة  ــال  ورج والتعليمية  واالجتامعية 

االقتضاء،  حسب  الهجرة،  شؤون  وموظفي 

التعسف  لتفادي  توخيا  الربامج  تلك  ومتويل 

يف السلطة الذي يفيض إىل العنف ضد املرأة، 

العنف  أعامل  بطابع  املوظفني  هؤالء  وتوعية 

نوع  أساس  عىل  القامئة  بالعنف  والتهديدات 

الجنس، ضامنا ملعاملة النساء الضحايا معاملة 

منصفة؛

تعاقب  قوانني  باعتامد  يلزم،  )س(  االضطالع، حيثام   

موظفني  أي  أو  األمــن  ــوات  وق الرشطة  رجــال 

آخرين للدولة ميارسون أعامل العنف ضد املرأة 

خالل أدائهم ملهامهم، وتعزيز ما هو موجود من 

هذه القوانني؛ واستعراض القوانني النافذة واتخاذ 

التدابري الالزمة ضد مرتكبي هذا العنف؛

ميزانيات  مــن  كــافــيــة،  مـــوارد  )ع(  تخصيص   

املحلية  املجتمعات  موارد  وتعبئة  الحكومات، 

العنف  بالقضاء عىل  املتصلة  الالزمة لألنشطة 

ضد املرأة، ومن ضمن ذلك ما يلزم من موارد 

املستويات  جميع  عىل  العمل  خطط  لتنفيذ 

املناسبة؛

)ف(  تضمني التقارير التي تقدم وفقا ألحكام صكوك   

األمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسان معلومات 

تتصل بالعنف ضد املرأة وبالتدابري املتخذة لتنفيذ 

اعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة؛



منهاج العمل

68

حقوق  للجنة  الخاصة  املقررة  مع   )ص(  التعاون 

اإلنسان املعنية بالعنف ضد املرأة ومساعدتها 

املعلومات  بكل  وإمدادها  بواليتها،  الوفاء  يف 

اآلليات  سائر  مع  أيضا  والتعاون  تطلبها؛  التي 

املختصة، التي منها املقرر الخاص للجنة حقوق 

اإلنسان املعني بالتعذيب واملقرر الخاص للجنة 

باجراءات  باالعدام  املعني  اإلنسان  حقوق 

العدالة واالعدام  موجزة واالعدام خارج نطاق 

التعسفي، فيام يتصل بالعنف ضد املرأة؛

والية  بتجديد  اإلنسان  حقوق  لجنة  )ق(  توصية   

املرأة  ضد  بالعنف  املعنية  الخاصة  املقررة 

 ،1٩٩7 عام  يف  الوالية،  هذه  تنتهي  عندما 

وباستكامل الوالية وتعزيزها حيثام كان هناك 

ما يسوغ ذلك.

هيئات  ذلك  يف  مبا  الحكومات،  جانب  1٢5-  من 

واملنظامت  املحلية  واملنظامت  املحيل  الحكم 

التعليمية  واملــؤســســات  الحكومية  غــري 

والقطاعان العام والخاص، وال سيام املؤسسات 

ووسائط اإلعالم، حسب االقتضاء:

إيواء ممولة متويالً جيدا وتقديم  )أ(  توفري مراكز   

عليهن  الواقع  والنساء  البنات  إلغاثة  الدعم 

الطبية  الخدمات  تقديم  عن  فضالً  العنف، 

والنفسية وغريها من خدمات املشورة واملعونة 

املنخفضة،  التكلفة  أو ذات  املجانية  القانونية 

املساعدة  وتقديم  اليها،  حاجة  توجد  حيثام 

املناسبة لتمكينهن من إيجاد سبل الرزق؛

وثقافيا  لغويا  ميسورة  خــدمــات  )ب(  إقــامــة   

فيهن  مبن  والبنات،  النساء  من  للمهاجرات 

العامالت املهاجرات من ضحايا العنف القائم 

عىل أساس نوع الجنس؛

عرضة  املهاجرات  العامالت  بــأن  ــرتاف  )ج(  االع  

املعاملة،  إســاءة  أشكال  من  وغــريه  للعنف 

يعتمد  الاليت  املهاجرات  العامالت  فيهن  مبن 

مركزهن القانوين يف البلد املضيف عىل أرباب 

العمل الذين قد يستغلون مركزهن؛

تتخذها  التي  املــبــادرات  اىل  الدعم  )د(  تقديم   

املنظامت النسائية واملنظامت غري الحكومية يف 

جميع أرجاء العامل لزيادة الوعي مبسألة العنف 

املوجه ضد املرأة واملساهمة يف القضاء عليه؛

)ه(  تنظيم حمالت تثقيفية وتدريبية من املجتمع   

املحيل ودعمها ومتويلها من أجل زيادة الوعي 

بالعنف ضد املرأة بوصفه انتهاكا لتمتع املرأة 

املحلية  املجتمعات  وتعبئة  اإلنسان  بحقوق 

ومبتكرة  تقليدية  مناهج  استخدام  أجل  من 

الجنسني لفض  بالفروق بني  الوعي  قامئة عىل 

الخالفات؛

)و(  االعرتاف بالدور األسايس للمؤسسات الوسيطة   

األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  قبيلها  ومن 

الصحة  وخــدمــات  األرسة  تنظيم  ومــراكــز 

املدرسية وخدمات حامية األم والرضع ومراكز 

ميدان  يف  ــك،  ذل شابه  ومــا  املهاجرة  األرس 

املعاملة  بإساءة  املتصل  والتثقيف  املعلومات 

ودعم ذلك الدور وتشجيعه؛

)ز(  تنظيم ومتويل حمالت اعالمية وبرامج تعليمية   

وتدريبية لتوعية البنات والبنني والنساء والرجال 

للعنف  واالجتامعية،  الشخصية  الضارة،  باآلثار 

يف األرسة واملجتمع املحيل واملجتمع؛ وتعليمهم 

توفري  وتشجيع  عنف؛  دون  التواصل  كيفية 

التدريب للضحايا وللضحايا املحتملني يك ميكنهم 

حامية أنفسهم وغريهم من هذا العنف؛
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املتاحة  املساعدة  أشكال  عن  املعلومات  )ح(  نرش   

للنساء واألرس ضحايا العنف؛

وإعادة  االرشاد  برامج  وتشجيع  ومتويل  )ط(  توفري   

البحوث  وتشجيع  العنف،  ملرتكبي  التأهيل 

االرشــاد  بخدمات  املتعلقة  للجهود  تعزيزا 

وإعادة التأهيل هذه بغية الحيلولة دون تكرار 

حدوث العنف؛

يف  االعــالم  وسائط  مبسؤولية  الوعي  ــادة  )ي(  زي  

ترويج صور املرأة والرجل غري النمطية، فضال 

وسائط  يف  العرض  أمنــاط  عىل  القضاء  عن 

املسؤولني  وتشجيع  العنف  تولد  التي  اإلعالم 

مبادئ  االعالم عىل وضع  عن محتوى وسائط 

السلوك؛  لقواعد  ومدونات  مهنية  توجيهية 

وزيادة الوعي أيضا بأهمية دور وسائط االعالم 

ونتائج  أسباب  بشأن  الناس  وتثقيف  إعالم  يف 

العنف ضد املرأة ويف الحفز عىل مناقشة هذا 

املوضوع مناقشة عامة.

1٢6-  من جانب الحكومات وأرباب العمل والنقابات 

واملنظامت  والشبابية  املجتمعية  واملنظامت 

غري الحكومية، حسب االقتضاء:

عىل  القضاء  أجل  من  واجراءات  برامج  )أ(  وضع   

التحرش الجنيس وغريه من أشكال العنف ضد 

ومواقع  التعليمية  املؤسسات  جميع  يف  املرأة 

العمل وسواها؛

التثقيف  اىل  تهدف  واجــراءات  برامج  )ب(  وضع   

وزيادة الوعي بشأن أعامل العنف ضد املرأة 

املرأة  لحقوق  وانتهاكا  جرمية  تشكل  التي 

كانسان؛

الفتيات  ومساندة  وعالج  إلرشاد  برامج  )ج(  وضع   

زلن  ما  أو  كن  الاليئ  والشابات  واملراهقات 

املعاملة،  بسوء  تتسم  عالقات  يف  منخرطات 

أو مؤسسات  بيوت  يعشن يف  الاليت  وال سيام 

تحدث فيها إساءة املعاملة؛

ضد  العنف  عىل  للقضاء  خاصة  تدابري  )د(  إتخاذ   

يكن  حاالت  يف  يعشن  ملن  سيام  وال  املــرأة، 

الشابات  قبيلهن  ومن  للعنف،  عرضة  فيها 

داخليا  واملـــرشدات  واملـــرشدات  والالجئات 

ذلك  يف  مبا  املهاجرات،  والعامالت  واملعوقات 

والقيام،  فعال  موجودة  ترشيعات  أية  إنفاذ 

جديدة  ترشيعات  بوضع  االقتضاء،  حسب 

للعامالت املهاجرات يف كل من البلدان املرسلة 

واملستقبلة عىل السواء.

1٢7-  من جانب األمني العام لألمم املتحدة:

اإلنسان  حقوق  للجنة  الخاصة  املقررة     تزويد 

املرأة بجميع املساعدات  بالعنف ضد  املعنية 

الالزمة  واملوارد  املوظفون  سيام  وال  الالزمة، 

لالضطالع بجميع املهام املدرجة يف واليتها، وال 

سيام يف القيام بالبعثات املضطلع بها عىل حدة 

أو باالشرتاك مع مقررين خاصني وأفرقة عاملة 

الكافية  املساعدة  وتقديم  ومتابعتها،  أخرى 

لعملية املشاورات الدورية مع اللجنة املعنية 

بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة وجميع الهيئات 

املنشأة مبوجب معاهدات.

الدولية  واملنظامت  الحكومات  جانب  1٢8-  من 

واملنظامت غري الحكومية:

التوجيهية  املــبــادئ  وتنفيذ  نرش     تشجيع 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  ــم  األم ملفوضية 
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املتعلقة بحامية الالجئات، واملبادئ التوجيهية 

الجنيس  العنف  مبنع  املتعلقة  للمفوضية 

املوجه ضد الالجئني والرد عليه.

 الهدف االسرتاتيجي دال - ٢ -

املرأة  ضد  املوجه  العنف  ونتائج  أسباب   دراســة 

وفعالية التدابري الوقائية يف هذا الصدد

االجراءات التي يتعني اتخاذها

اإلقليمية  واملنظامت  الحكومات  جانب  1٢٩-  من 

األخرى  الدولية  واملنظامت  املتحدة  واألمم 

النسائية  واملنظامت  البحوث  ومؤسسات 

حسب  الحكومية،  غري  واملنظامت  والشبابية 

االقتضاء:

وتجميع  البيانات  وجمع  البحوث  )أ(  تشجيع   

بالعنف  املتعلقة  تلك  سيام  وال  اإلحصاءات، 

العنف  أشكال  مختلف  انتشار  عن  األرسي، 

املوجه ضد املرأة وتشجيع البحوث فيام يتعلق 

بأسباب العنف ضد املرأة وطبيعته وخطورته 

العنف  ملنع  املنفذة  التدابري  وعواقبه وفعالية 

ضد املرأة وإنصاف املرأة يف حالة ارتكابه؛

)ب(  نرش نتائج البحوث والدراسات عىل نطاق واسع؛  

)ج(  دعم البحوث املتعلقة بأثر العنف، ومن قبيله   

يف  والرشوع  والطفلة،  املرأة  عىل  االغتصاب، 

تلك البحوث، وإتاحة املعلومات واالحصاءات 

التي تسفر عنها للجمهور؛

أثر  دراســـة  عــىل  اإلعـــالم  وســائــط  )د(  تشجيع   

ذلك  يف  مبا  الجنسني  ألدوار  النمطية  القوالب 

التجارية  االعالنات  تدميها  التي  القوالب  تلك 

القامئني  املساواة  وعدم  العنف  تكرس  التي 

انتقالها عرب دورة  الجنس، وكيفية  عىل أساس 

الحياة، واتخاذ تدابري للقضاء عىل تلك الصور 

السلبية بغية التشجيع عىل إقامة مجتمع خال 

من العنف.

الهدف االسرتاتيجي دال - 3 -

ضحايــا  ومساعدة  باملرأة  االتجار  عىل   القضاء 

العنــف الناجــم عـن البغاء وعمليات االتجار

االجراءات التي يتعني اتخاذها

والعبور  املنشأ  بلدان  حكومات  جانب  13٠-  من 

االقليمية  واملنظامت  النهائية،  والوجهة 

والدولية، حسب االقتضاء:

الدولية  االتفاقيات  عىل  التصديق  يف  )أ(  النظر   

ويف  وبالرق  باألشخاص  باالتجار  املتعلقة 

إنفاذها؛

)ب(  اتخاذ تدابري مالمئة للتصدي للعوامل الجذرية،   

مبا فيها العوامل الخارجية، التي تشجع االتجار 

واألشكال  البغاء  ألغــراض  والبنات  بالنساء 

تجارية  ألغــراض  الجنس  الستغالل  األخــرى 

القرسي،  والعمل  باإلكراه  ــزواج  ال وحــاالت 

ذلك  يف  مبا  باملرأة،  االتجار  عىل  القضاء  بغية 

توفري  أجل  من  القامئة  الترشيعات  تعزيز 

حامية أفضل لحقوق النساء والبنات ومعاقبة 

مرتكبي االنتهاكات عن طريق التدابري الجنائية 

واملدنية عىل السواء؛
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)ج(  زيادة تعاون جميع سلطات ومؤسسات إنفاذ   

اجراءات  اتخاذها  وزيادة  املختصة  القوانني 

الشبكات  عىل  القضاء  أجــل  من  متضافرة 

العاملة يف مجال  الوطنية واالقليمية والدولية 

االتجار باملرأة؛

تهدف  شاملة  برامج  لتوفري  موارد  )د(  تخصيص   

يف  وتأهيلهم  باملرأة  االتجار  ضحايا  عالج  اىل 

املجتمع، مبا يف ذلك عن طريق التدريب عىل 

والرعاية  القانونية  املساعدة  وتقديم  العمل 

تدابري  واتــخــاذ  بالرسية  املحاطة  الصحية 

الحكومية  املنظامت غري  التعاون مع  لتحقيق 

والطبية  االجتامعية  الرعاية  توفري  أجل  من 

والنفسية لضحايا االتجار باملرأة؛

)ه(  وضع برامج وسياسات تثقيف وتدريب والنظر   

السياحة  منع  اىل  تهدف  ترشيعات  سن  يف 

القامئة عىل الجنس واالتجار باملرأة، مع الرتكيز 

بصفة خاصة عىل حامية الشابات واألطفال.
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هاء - املرأة والنزاع املسلح

131-  إن قيام بيئة تحافظ عىل السالم العاملي وتعزز 

وتحمي حقوق اإلنسان والدميقراطية وتسوية 

للمبادئ  وفقا  السلمية،  بالوسائل  املنازعات 

املتمثلة يف عدم التهديد باستخدام القوة وعدم 

استخدامها ضد السالمة االقليمية أو االستقالل 

النحو  عىل  السيادة  ــرتام  اح ويف  السيايس 

املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، يشكل 

عامال مهام من عوامل النهوض باملرأة. ويرتبط 

بني  باملساواة  له  انفصام  ال  ارتباطا  السالم 

النساء والرجال وبالتنمية. وما زالت املنازعات 

ــاب  واالره املنازعات  من  وغريها  املسلحة 

أنحاء  من  كثري  يف  موجودة  الرهائن  وأخــذ 

األجنبي،  واالحتالل  العدوان،  ويشكل  العامل. 

املنازعات  من  وغريها  العرقية  واملنازعات 

واقعا مستمرا يؤثر عىل النساء والرجال يف كل 

الجسيمة  االنتهاكات  تزال  وال  تقريبا.  منطقة 

التي  والحاالت  اإلنسان  لحقوق  واملنتظمة 

تشكل عقبات خطرية يف سبيل التمتع الكامل 

بهذه الحقوق تحدث يف مختلف أنحاء العامل. 

باالضافة  والعقبات،  االنتهاكات  تلك  وتشمل 

العقوبة  أو  املعاملة  ورضوب  التعذيب  اىل 

القاسية والالنسانية واملهينة، اإلعدام بإجراءات 

االختفاء،  وحاالت  التعسفي،  واإلعدام  موجزة 

واالحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصية، 

األجنبي،  ــالل  واالحــت العنصي،  والتمييز 

والفقر،  األجانب،  وكره  األجنبية،  والسيطرة 

من  الحرمان  أشكال  من  ذلك  وغري  والجوع، 

والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

ضد  والتمييز  ــاب،  واإلره الديني  والتعصب 

أحيانا  ويجري  القانون.  سيادة  وغياب  املرأة، 

عىل نحو منتظم تجاهل القانون اإلنساين الدويل 

املدنيني  السكان  عىل  االعتداء  يحظر  الذي 

بصفتهم تلك، كام أن حقوق اإلنسان غالبا ما 

تنتهك يف حاالت املنازعات املسلحة، مام يؤثر 

عىل السكان املدنيني، وبخاصة النساء واألطفال 

حقوق  انتهاك  وميثل  واملعوقون.  السن  وكبار 

املسلحة  املنازعات  حاالت  يف  للمرأة  اإلنسان 

الدويل  للقانون  األساسية  للمبادئ  انتهاكا 

الدويل.  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  لحقوق 

واالنتهاكات الجامعية لحقوق اإلنسان، وخاصة 

ما يتخذ منها شكل إبادة األجناس و “التطهري 

العرقي” كاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات الحرب 

مبا  واالغتصاب،  نتائج،  من  عليها  يرتتب  وما 

حاالت  يف  للنساء  املنتظم  االغتصاب  ذلك  يف 

الحرب، األمر الذي يؤدي اىل النزوح الجامعي 

لالجئني واملرشدين، كل هذه مامرسات بغيضة 

مع  فــورا،  وقفها  ويجب  قوية  إدانــة  ومحل 

ويعود  الجرائم.  مرتكبي هذه  معاقبة  وجوب 

اىل  هذه  املسلح  النزاع  حــاالت  بعض  منشأ 

تعرض بلد للغزو أو االستعامر من جانب دولة 

باستخدام  االستعامر  ذلك  أمد  وإطالة  أخرى 

قمع الدولة والقمع العسكري.

13٢-  وتنص اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية األشخاص 

املدنيني وقت الحرب لعام 1٩4٩ وبروتوكوالتها 

النساء  حامية  عىل   ،/٢4  1٩77 لعام  االضافية 

وعىل  رشفهن  عىل  االعتداء  من  خاصة  بصفة 

األخص من املعاملة املهينة واملذلة، واالغتصاب، 

والبغاء القرسي أو أي نوع من االعتداء املشني. 

ويرد كذلك يف إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين 

أن  اإلنسان  لحقوق  العاملي  املؤمتر  اعتمدهام 

حاالت  يف  للمرأة  اإلنسان  حقوق  “انتهاكات 

النزاع املسلح تشكل انتهاكات للمبادئ األساسية 

للقانون الدويل لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين 

الدويل ٢5/. وتقتيض جميع االنتهاكات التي من 

الخصوص  وجه  عىل  ذلك  يف  مبا  النوع،  هذا 
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االغتصاب  ذلك  يف  مبا  واالغتصاب،  القتل، 

القرسي،  والحمل  الجنيس  واالسرتقاق  املنظم 

مواجهتها برد فعال عىل نحو خاص وما زالت 

والحاالت  واملنتظمة  الجسيمة  االنتهاكات 

التي تشكل عقبات خطرية تحول دون التمتع 

مناطق  يف  تحدث  اإلنسان  بحقوق  الكامل 

االنتهاكات  تلك  وتشمل  العامل.  من  مختلفة 

واملعاملة  التعذيب  اىل  باالضافة  والعقبات، 

القاسية والالنسانية واملهينة أو االحتجاز بدون 

أشكال  جميع  التعسفي،  واالحتجاز  محاكمة 

األجانب  وكره  العنصي  والتمييز  العنصية 

والحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية والتعصب الديني.

133-  وتشكل انتهاكات حقوق اإلنسان يف حاالت النزاع 

للمبادئ  انتهاكات  العسكري  املسلح واالحتالل 

اإلنسان  لحقوق  ــدويل  ال للقانون  األساسية 

الدويل املجسدة يف الصكوك  وللقانون اإلنساين 

الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ويف اتفاقيات 

جنيف لعام 1٩4٩ وبروتوكوالتها االضافية. وما 

التطهري  وسياسات  الجسيمة  االنتهاكات  زالت 

الحرب  مزقتها  التي  املناطق  يف  تنفذ  العرقي 

هذه  عن  نشأ  مام  وكــان  املحتلة.  واملناطق 

املامرسات حدوث تدفقات جامعية من الالجئني 

واملرشدين اآلخرين الذين يحتاجون اىل حامية 

دولية واألشخاص النازحني داخليا، وغالبيتهم من 

يتجاوز  ما  واملراهقات واألطفال. وغالبا  النساء 

النساء  من  ومعظمهم  املدنيني،  الضحايا  عدد 

واألطفال، عدد االصابات بني املقاتلني. وباالضافة 

مقدمة  اىل  املــرأة  تتحول  ما  غالبا  ذلــك،  اىل 

خدمات رعاية للمقاتلني املصابني وتجد نفسها، 

نتيجة للنزاع، وقد تحولت بصورة غري متوقعة اىل 

الوحيد لشؤون األرسة املعيشية، والوالد  املدبر 

الوحيد، وراعي األقارب املسنني.

االستقرار  عــدم  باستمرار  يتسم  عــامل  134-  ويف 

نهج  تنفيذ  اىل  ملحة  حاجة  مثة  وبالعنف، 

تعاونية تجاه السلم واألمن. ووصول املرأة اىل 

عىل  فيها  الكاملة  ومشاركتها  السلطة  هياكل 

جميع  يف  الكاملة  ومشاركتها  املساواة،  قدم 

املنازعات  منع  أجل  من  تبذل  التي  الجهود 

وتعزيز  لصون  أساسية  أمور  كلها  وتسويتها، 

تؤدي  بدأت  املرأة  أن  ورغم  واألمــن.  السالم 

السالم،  وحفظ  النزاعات،  حل  يف  هاما  دورا 

فإنها  الخارجية،  والشؤون  الدفاع  آليات  ويف 

مناصب صنع  ناقصا يف  متثيال  ممثلة  زالت  ما 

القرار. وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو 

يف تأمني السلم وصيانته، فيجب متكينها سياسيا 

واقتصاديا، ويجب أن تكون ممثلة عىل جميع 

مستويات صنع القرار متثيال كافيا.

من  تعاين  بأكملها  مجتمعات  أن  ــم  135-  ورغ

النساء  فإن  واإلرهاب،  املسلح  النزاع  عواقب 

مركزهن  بسبب  خاص  بشكل  يتأثرن  والبنات 

تقوم  مــا  وغالبا  وجنسهن.  املجتمع  يف 

عقاب،  بال  النساء  باغتصاب  النزاع  يف  أطراف 

ويستخدمون أحيانا االغتصاب املنظم كأسلوب 

ضد  العنف  أثــر  وتتحمل  ــايب.  وإرهـ حــريب 

تلك  يف  للمرأة  اإلنسان  حقوق  وانتهاك  املرأة 

الحاالت النساء من جميع األعامر، الاليئ يعانني 

واملمتلكات،  املنازل  وفقدان  الترشيد  من 

القرسي،  اختفائهم  أو  األقارب  أقرب  وفقدان 

وتشتتهم،  األرسة  أفراد  وانفصال  الفقر  ومن 

واالرهاب  القتل  ألعامل  ضحية  يقعن  والاليئ 

واالسرتقاق  القرسي  واالختفاء  والتعذيب 

الجنيس واالغتصاب واالعتداء الجنيس والحمل 

وخاصة  املسلح،  النزاع  حــاالت  يف  القرسي 

ذلك  وغري  العرقي  التطهري  لسياسات  نتيجة 

من أشكال العنف الجديدة والناشئة. ويتفاقم 
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املسلحة  النزاعات  يرتتب عىل  ما  بسبب  ذلك 

من  األجنبية  والسيطرة  األجنبي  واالحتالل 

عواقب اجتامعية واقتصادية وصدمات نفسية 

تالزمهن طيلة حياتهن.

املائة  يف   4٢ قرابة  واألطفال  النساء  136-  وتشكل 

املرشدين  من  وغريهم  الالجئني  ماليني  من 

وهم  داخليا.  املــرشدون  فيهم  مبن  العامل،  يف 

مهددون بالحرمان من ممتلكاتهم، ومن السلع 

العودة  يف  حقهم  من  وحرمانهم  والخدمات، 

بالعنف  اىل ديارهم األصلية، ومهددون كذلك 

خاص  اهتامم  إيالء  وينبغي  األمن.  وانعدام 

والبنات  النساء  ضد  املوجه  الجنيس  للعنف 

يف  لالضطهاد  كأسلوب  واملستخدم  املبعدات 

حمالت إرهاب وتخويف منظمة وإرغام أفراد 

مجموعة عرقية أو ثقافية أو دينية معينة عىل 

الفرار من منازلهم. وقد تضطر النساء أيضا اىل 

الفرار بسبب خوف له ما يربره من االضطهاد 

ألسباب مذكورة يف اتفاقية عام 1٩51 املتعلقة 

يف  مبا   ،1٩٦7 عام  وبروتوكول  الالجئني  مبركز 

أو  الجنيس  العنف  خالل  من  االضطهاد  ذلك 

عىل  القائم  االضطهاد  من  األخــرى  األشكال 

للعنف  معرضات  ويظللن  الجنيس،  االنتامء 

واالستغالل وهن يف حالة فرار، يف بلدان امللجأ 

وبلدان إعادة التوطني، ويف أثناء عملية اإلعادة 

املرأة يف  تواجه  ما  وغالبا  وبعدها.  الوطن  اىل 

بها  االعرتاف  اللجوء صعوبات يف  بلدان  بعض 

اىل  مستندا  ذلك  طلبهن  يكون  عندما  كالجئة 

مثل هذا االضطهاد.

واملهاجرات  واملـــرشدات  الالجئات  137-  وتظهر 

التحمل  عىل  وقدرة  قوة  الحاالت  معظم  يف 

بشكل  يساهمن  أن  وميكن  التدبري  وحسن 

إيجايب يف بلدان إعادة التوطني، أو عند العودة 

اىل بلد املنشأ. ويلزم إرشاكهن عىل نحو مناسب 

يف القرارات التي متسهن.

الحكومية  غري  املنظامت  من  كثري  دعا  138-  وقد 

النفقات  يف  تخفيضات  إجــراء  اىل  النسائية 

يف  وكذلك  العامل  أنحاء  جميع  يف  العسكرية 

وانتشارها.  وتهريبها  لألسلحة  الدولية  التجارة 

واالنفاق  النزاعات  من  املترضرين  ــد  وأش

العسكري املفرط هم األشخاص الذين يعيشون 

يف  االستثامر  عدم  بسبب  واملحرومون  فقر  يف 

الاليت  النساء  أيضا  وتعاين  األساسية.  الخدمات 

الريفيات،  الفقر، وبخاصة  يعشن تحت وطأة 

من آثار استخدام األسلحة الضارة بشكل خاص 

أو التي لها آثار عشوائية. ويوجد أكرث من 1٠٠ 

لألفراد  املضادة  األرضية  األلغام  من  مليون 

تناول  وينبغي  العامل.  من  بلدا   ٦4 يف  موزعة 

التنمية  له  تتعرض  الذي  السلبي  األثر  ذلك 

وتجارة  املفرطة  العسكرية  النفقات  جراء  من 

األسلحة  انتاج  ألغــراض  واالستثامر  السالح 

األمن  صون  فإن  الوقت،  نفس  يف  وحيازتها. 

االقتصادي  للنمو  هام  عامل  والسلم  الوطني 

والتنمية ومتكني املرأة.

13٩-  ويعد دور املرأة يف أوقات النزاع املسلح وانهيار 

من  تعمل  ما  غالبا  فهي  حاسام.  املجتمعات 

أجل الحفاظ عىل النظام االجتامعي يف خضم 

النزاعات املسلحة وغريها من النزاعات. وتقدم 

املرأة مساهمة كبرية ولكن غري معرتف بها يف 

أكرث األحيان بوصفها مربية تدعو اىل السلم يف 

كل من أرستها ومجتمعها.

14٠-  والتعليم الرامي اىل تشجيع ثقافة سالم تدعم 

والشعوب  الدول  لجميع  والتسامح  العدالة 

بدؤه  وينبغي  دائم  سالم  اىل  للتوصل  أسايس 
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عنارص  يتضمن  أن  وينبغي  مبكرة.  سن  يف 

التحيز،  من  والحد  والوساطة،  النزاعات،  لحل 

واحرتام التنوع.

املسلحة  النزاعات  معالجة  لدى  141-  وينبغي، 

سياسة  اتباع  تشجيع  النزاعات،  من  وغريها 

فعالة وملحوظة الدماج منظور يراعي االنتامء 

الجنيس ضمن التيار الرئييس لجميع السياسات 

اتخاذ  قبل  يجري،  بحيث  والربامج  العامة 

املرأة  من  كل  عىل  آثارها  تحليل  القرارات، 

والرجل.

الهدف االسرتاتيجي هاء - ٢ -

 زيادة مشاركة املرأة يف حل النزاعات وصنع القرارات 

ظروف  تحت  يعشــن  ــاليئ  ال النســاء  وحامية 

تحت  يعشن  الاليئ  أو  وغريها  املسلحة  النزاعــات 

االحتالل األجنبي

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الدولية  واملؤسسات  الحكومات  جانب  14٢-  من 

والحكومية الدولية اإلقليمية:

)أ(  اتخاذ إجراءات لتشجيع املشاركة املنصفة من   

قبل النساء والفرص املتساوية لهن فيام يتصل 

باإلسهام يف كافة املحافل وأنشطة السلم عىل 

صنع  صعيد  عىل  سيام  وال  األصعدة،  جميع 

القرار، مبا يف ذلك األمانة العامة لألمم املتحدة، 

الجغرايف  للتوزيع  الواجبة  املراعاة  إيالء  مع 

األمم  ميثاق  من   1٠1 للامدة  وفقا  العادل 

املتحدة؛

قدم  عىل  متثيلها  كفالة  و  املرأة  دور  )ب(  تعزيز   

املساواة عىل جميع مستويات صنــع القــرار 

قـد  التـي  والدولية  الوطنية  املؤسسات  فــي 

يتعلق  فيام  عليها  تؤثر  أو  السياسة  تصنع 

والدبلوماسية  السالم  بحفظ  املتصلة  باملسائل 

جميع  ويف  الصلة،  ذات  واألنشطة  الوقائية 

مراحل الوساطة واملفاوضات املتعلقة بالسالم، 

يف  املحددة  العام  األمني  توصيات  مراعاة  مع 

العمل االسرتاتيجية لتحسني مركز املرأة  خطة 

 ،A/49/587( )٢٠٠٠-1٩٩5( ،يف األمانة العامة

الفرع رابعا(؛

)ج(  إدماج منظور يراعي االنتامء الجنيس يف تسوية   

النزاعات املسلحة أو غريها واالحتالل األجنبي، 

عند  الجنسني  بني  التوازن  تحقيق  واستهداف 

القضائية  للمناصب  املرشحني  ترقية  أو  تعيني 

وغريها يف جميع الهيئات الدولية ذات الصلة، 

كاملحكمتني الدوليتني لألمم املتحدة املتعلقتني 

بيوغوسالفيا السابقة ورواندا، ومحكمة العدل 

املتصلة  الهيئات  من  غريها  وكذلك  الدولية 

بتسوية املنازعات بالوسائل السلمية؛

عىل  ــادرة  ق الهيئات  هذه  تكون  أن  )د(  كفالة   

املتعلقة  للقضايا  الصحيح  النحو  التصدي عىل 

بنوع الجنس بتوفري التدريب املناسب ملمثيل 

فيام  املسؤولني  من  وغريهم  والقضاة  االدعاء 

التي تتعلق باالغتصاب  القضايا  يتعلق بتناول 

املسلح،  النزاع  حــاالت  يف  القرسي  والحمل 

واالعتداء غري الالئق وغريه من أشكال العنف 

ذلك  يف  مبا  املسلحة،  املنازعات  يف  املرأة  ضد 

االرهاب وإدماج منظور يراعي نوع الجنس يف 

أعاملها؛
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الهدف االسرتاتيجي هاء - ٢ -

 تخفيض النفقات العسكرية املفرطة والحد من توافر 

األسلحة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

143-  من جانب الحكومات:

)أ(  القيام، حسب االقتضاء، ورهنا باعتبارات األمن   

العسكرية  املــوارد  تحويل  بزيادة  القومي، 

اإلمنائية  األغراض  إىل  الصلة  ذات  والصناعات 

والسلمية والتعجيل بهذه العملية؛

)ب(  التعهد باستكشاف طرق جديدة لتوليد موارد   

مالية عامة وخاصة جديدة، بعدة وسائل منها 

العسكرية  النفقات  يف  املناسب  التخفيض 

العسكرية  النفقات  ذلــك  يف  مبا  املفرطة، 

العاملي،  الصعيد  عىل  باألسلحة  واالتــجــار 

وحيازتها،  األسلحة  انتاج  ألغراض  واالستثامر 

االعتبار،  القومي يف  األمن  أخذ مقتضيات  مع 

وذلك بهدف إمكان تخصيص األموال اإلضافية 

وال  واالقتصادية،  االجتامعية  التنمية  ألغراض 

سيام من أجل النهوض باملرأة؛

الرشطة  أفراد  مع  للتحقيق  اجــراءات  )ج(  اتخاذ   

ممن  وغريهم  املسلحة  والــقــوات  واألمــن 

وانتهاكات  املرأة  ضد  عنف  أعامل  يرتكبون 

لحقوق  وانتهاكات  الدويل  اإلنساين  للقانون 

املسلح  ــنــزاع  ال وحـــاالت  للمرأة  اإلنــســان 

ومعاقبتهم؛

الدفاعية  باالحتياجات  التسليم  مع  )د(  االعرتاف،   

تواجه  التي  باألخطار  املرشوعة،  الوطنية 

واآلثار  املسلحة،  النزاعات  جراء  من  املجتمع 

العسكرية  النفقات  عىل  املرتتبة  السلبية 

املفرطة، واالتجار باألسلحة، وال سيام األسلحة 

األثر، واالستثامر  العشوائية  أو  الرضر  املفرطة 

وحيازتها،  األسلحة  انتاج  ــراض  ألغ املفرط 

برضورة  كذلك  ــرتاف  واالع لذلك؛  والتصدي 

باألسلحة،  ــرشوع  امل غري  االتــجــار  مكافحة 

غري  العقاقري  وانــتــاج  والجرمية،  والعنف، 

املرشوع  غري  واالتجار  واستخدامها  املرشوعة، 

بها، واالتجار غري املرشوع بالنساء واألطفال؛

بوجه  يتأثرون  واألطفال  النساء  ألن  )ه(  إدراكــا   

األرضية  لأللغام  العشوايئ  باالستخدام  خاص 

املضادة لألفراد:

بالعمل فعال، إذا مل تكن قد قامت  ‘1’  التعهد   

عام  اتفاقية  عىل  التصديق  عىل  بذلك، 

استعامل  تقييد  أو  بحظر  الخاصة   1٩٨1

اعتبارها  ميكن  معينة  تقليدية  أسلحة 

سيام  وال  األثر،  عشوائية  أو  الرضر  مفرطة 

الربوتوكول املتعلق بحظر أو تقييد استعامل 

األلغام واألفخاخ املتفجرة واألجهزة األخرى 

إىل  التوصل  بغية   ،/٢٦ الثاين(  )الربوتوكول 

التصديق العاملي عليهام بحلول عام ٢٠٠٠؛

تعزيز  مسألة  يف  بقوة  تنظر  بأن  ‘٢’  التعهد   

االتفاقية لتقليل ما يالقيه السكان املدنيون 

جراء  من  شديدة  ومعاناة  إصابات  من 

االستعامل العشوايئ لأللغام األرضية؛

‘3’  التعهد بتعزيز توفري املساعدة يف مجال إزالة   

املعلومات،  تبادل  بتيسري  وخاصة  األلغام، 

البحوث  وتشجيع  التكنولوجيا،  ونقل 

العلمية، بالنسبة لوسائل إزالة األلغام؛
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بدعم  التعهد  املتحدة،  األمــم  إطــار  ‘4’  ويف   

استجابة  برنامج  تنسيق  اىل  الرامية  الجهود 

دون  األلغام  إزالة  يف  للمساعدة  موحدة 

متييز غري رضوري؛

تكن  مل  إذا  ممكن،  موعد  أقرب  يف  ‘5’  القيام   

قد فعلت ذلك، باتخاذ قرار بتجميد تصدير 

األلغام األرضية املضادة لألفراد، مبا يف ذلك 

تصديرها إىل هيئات غري حكومية، ويالحظ 

مع االرتياح أن دوال كثرية قد أعلنت بالفعل 

أو  األلغام  هذه  تصدير  بتجميد  قــرارات 

نقلها أو بيعها؛

‘٦’  التعهد بتشجيع بذل مزيد من الجهود الدولية   

األلغام  تسببها  التي  للمشاكل  حلول  إليجاد 

األرضية املضادة لألفراد، بغية إزالتها يف نهاية 

املطاف، تسليام بأن الدول ميكن أن تتجه بقدر 

أكرب من الفعالية صوب هذا الهدف، مع ظهور 

بدائل قابلة لالستمرار وإنسانية؛

)و(  اعرتافا بالدور القيادي الذي تضطلع به املرأة   

يف حركة السالم:

السالح  نزع  تحقيق  عىل  بنشاط  ‘1’  العمل   

صارمة  دولية  رقابة  ظل  يف  والكامل  العام 

وفعالة؛

دون  بالقيام،  املتعلقة  املفاوضات  ‘٢’  تأييد   

إبطاء، بإبرام معاهدة عاملية للحظر الشامل 

النووية تكون قابلة للتحقق منها  للتجارب 

األطراف،  املتعدد  الصعيد  وعىل  بفعالية 

وتسهم يف نزع السالح النووي ومنع انتشار 

األسلحة النووية عىل أي صورة من الصور؛

الشامل  الحظر  معاهدة  نفاذ  يبدأ  أن  ‘3’  إىل   

درجات  أقىص  مامرسة  النووية،  للتجارب 

ضبط النفس فيام يتعلق بالتجارب النووية.
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تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد من 

حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان يف حاالت النزاع

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

144-  من جانب الحكومات:

)أ(  النظر يف التصديق عىل الصكوك الدولية التي   

تتضمن أحكاما تتعلق بحامية املرأة والطفل يف 

اتفاقية جنيف  املسلحة، مبا يف ذلك  النزاعات 

وقت  املدنيني  بحامية  املتعلقة   1٩4٩ لعام 

التفاقيات  االضافيان  والربوتوكوالن  الحرب، 

ضحايا  بحامية  املتعلقان   1٩4٩ لعام  جنيف 

األول(  )الربوتوكول  املسلحة  الدولية  النزاعات 

وحامية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية 

تلك  إىل  االنضامم  أو  الثاين(،  )الربوتوكول 

الصكوك ٢4/؛

)ب(  االحرتام الكامل ملبادئ القانون اإلنساين الدويل   

التدابري  كافة  واتخاذ  املسلحة  النزاعات  يف 

من  وبخاصة  والطفل،  املرأة  لحامية  الالزمة 

االغتصاب، واإلكراه عىل البغاء وأي شكل آخر 

من أشكال االعتداء الجنيس؛

قدم  عىل  متثيلها  وكفالة  املــرأة  دور  )ج(  تعزيز   

املساواة عىل جميع مستويات صنع القرار يف 

تصنع  قد  التي  والدولية  الوطنية  املؤسسات 

باملسائل  يتعلق  فيام  عليها  تؤثر  أو  السياسة 
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الوقائية  والدبلوماسية  السالم  بحفظ  املتصلة 

مراحل  جميع  ويف  الصلة،  ذات  واألنشطة 

مع  بالسالم؛  املتعلقة  واملفاوضات  الوساطة 

مراعاة توصيات األمني العام املحددة يف خطة 

يف  املرأة  مركز  لتحسني  االسرتاتيجية  العمل 

 ،A/49/587(  )٢٠٠٠-1٩٩5( العامة،  األمانة 

الفرع رابعا(.

الدولية  واملنظامت  الحكومات  جانب  145-  من 

واإلقليمية:

لجميع  املصري  تقرير  حــق  تأكيد  )أ(  إعـــادة   

الخاضعة  الشعوب  وبخاصة  الــشــعــوب، 

األخرى  األشكال  أو  االستعامرية  للسيطرة 

للسيطرة األجنبية أو االحتالل األجنبي، وأهمية 

اإلعامل الفعال لهذا الحق، عىل النحو املعلن، 

يف جملة أمور، يف إعالن وبرنامج عمل فيينا ٢/، 

املعتمدين يف املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان؛

وتسوية  والتفاوض  الدبلوماسية،  )ب(  تشجيع   

املنازعات بالوسائل السلمية وفقا مليثاق األمم 

املتحدة، وبخاصة الفقرتان 3 و 4 من املادة ٢؛

املنظمة  املامرسة  وإدانــة  كشف  عىل  )ج(  الحث   

املعاملة  رضوب  مــن  وغــريه  لالاغتصاب 

متعمدة  كــأداة  للمرأة  واملهينة  الالنسانية 

للحرب والتطهري العرقي، وعىل اتخاذ الخطوات 

الرامية إىل كفالة توفري املساعدة التامة لضحايا 

هذه االعتداءات من أجل إعادة تأهيلهن بدنيا 

ونفسيا؛

النزاع املسلح  أثناء  تأكيد أن االغتصاب  )د(  إعادة   

ضد  مرتكبة  وجرمية  حــرب  جرمية  يشكل 

اإلنسانية وعمال من أعامل إبادة الجنس عىل 

إبادة  جرمية  منع  اتفاقية  يف  املحدد  النحو 

كافة  واتخاذ   ،/٢7 عليها  واملعاقبة  األجناس 

التدابري الالزمة لحامية املرأة والطفل، وتعزيز 

آليات التحقيق مع كافة املسؤولني ومعاقبتهم 

وتقديم الجناة إىل العدالة؛

)ه(  دعم وتعزيز املعايري املنصوص عليها يف القانون   

لحقوق  الدولية  والصكوك  الــدويل  اإلنساين 

املرأة  ضد  العنف  أعامل  جميع  ملنع  اإلنسان 

يف حاالت النزاع املسلح وأعامل النزاع األخرى 

والتعهد بإجراء تحقيق كامل يف جميع أعامل 

الحرب،  أثناء  ترتكب  التي  املرأة  ضد  العنف 

االغتصاب  وبخاصة  االغتصاب،  ذلك  يف  مبا 

أشكال  وجميع  اإلجباري  والبغاء  املنظم، 

ومحاكمة  الجنيس،  والرق  الالئق  غري  التعدي 

ارتكاب جرائم  املسؤولني عن  املجرمني  جميع 

حرب ضد املرأة وتوفري سبل االنصاف الكامل 

للضحايا من النساء؛

)و(  دعوة املجتمع الدويل إىل إدانة جميع أشكال   

ومظاهر اإلرهاب واتخاذ إجراءات ضدها؛

بني  الفوارق  تراعي  التي  االهتاممات  )ز(  أخذ   

الجنسني يف االعتبار عند وضع برامج تدريبية 

يتعلق  فيام  الصلة  ذوي  املوظفني  لجميع 

والوعي  الــدويل  اإلنساين  بالقانون  بالوعي 

التدريب  بذلك  والتوصية  االنسان  بحقوق 

لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات  يف  للعاملني 

منع  إىل  يهدف  مبا  اإلنسانية،  واملعونة  السالم 

أعامل العنف ضد املرأة بوجه خاص؛

)ح(  تثبيط اتخاذ أي تدبري من طرف واحد ال يتفق   

املتحدة،  األمم  وميثاق  الــدويل  القانون  مع 

االقتصادية  للتنمية  الكامل  التحقيق  ويعوق 
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واالجتامعية لسكان البلدان املترضرة، والسيام 

ويضع  رفاههم  ويعوق  واألطــفــال،  النساء 

بحقوقهم  الكامل  متتعهم  سبيل  يف  عراقيل 

يف  األفــراد  جميع  حق  ذلك  يف  مبا  االنسانية، 

صحتهم  مع  يتالئم  معييش  مبستوى  التمتع 

الطبية  والرعاية  الغذاء  يف  وحقهم  ورفاههم 

والخدمات االجتامعية الرضورية، واالمتناع عن 

هذا  ويؤكد  القبيل.  هذا  من  إجراء  أي  اتخاذ 

املؤمتر من جديد أن الغذاء والدواء ينبغي أال 

يستخدما أداة للضغط السيايس.

)ط(  اتخاذ تدابري وفقا للقانون الدويل بغية تخفيف   

حدة اآلثار السلبية للجزاءات االقتصادية عىل 

النساء واألطفال.
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تشجيع مساهمة املرأة يف إيجاد ثقافة سالم

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

146-   من جانب الحكومات واملؤسسات الحكومية 

الدولية واإلقليمية واملنظامت غري الحكومية:

السلمية  بالوسائل  النزاعات  حل  )أ(  تشجيع   

وإحالل السالم والتوفيق والتسامح عن طريق 

املجتمعية  واإلجــراءات  والتدريب  التعليم 

وبرامج تبادل الشباب، وال سيام للشابات،

التي  السالم  بحوث  تطوير  مواصلة  )ب(  تشجيع   

تنطوي عىل مشاركة املرأة من أجل دراسة أثر 

النزاعات املسلحة عىل املرأة والطفل وطبيعة 

السالم  حركات  يف  املرأة  مشاركة  ومساهمة 

البحوث  وإجراء  والدولية؛  واإلقليمية  الوطنية 

والتعرف عىل اآلليات املبتكرة الحتواء العنف 

عىل  نرشها  أجل  من  وذلك  النزاعات  وحل 

املرأة والرجل  الجامهري يك يستعملها كل من 

عىل السواء؛

املادية  اآلثــار  عن  البحوث  ونــرش  )ج(  تطوير   

املرتتبة  واالجتامعية  واالقتصادية  والنفسية 

وال  للمرأة،  بالنسبة  املسلحة  النزاعات  عىل 

الشابات والفتيات، بغية وضع سياسات  سيام 

وبرامج من أجل التصدي لعواقب النزاعات؛

للبنات والبنني  )د(  النظر يف إقامة برامج تعليمية   

الرتكيز عىل  مع  ثقافة سالم،  إيجاد  عمال عىل 

حل النزاعات دون اللجوء إىل العنف وتشجيع 

التسامح.

الهدف االسرتاتيجي هاء - 5 -

لالجئات  والتدريب  واملساعدة  الحامية   كفالة 

وكذلك  دولية  حامية  اىل  بحاجة  الاليئ  واملــرشدات 

املرشدات داخليا

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الحكومية  واملنظامت  الحكومات  جانب  147-  من 

الدولية واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات 

األخرى املشاركة يف تقديم الحامية واملساعدة 

املرشدات  من  وغريهن  لالجئات  والتدريب 

ممن هن بحاجة إىل حامية دولية واملرشدات 

املتحدة  األمم  مفوضية  ذلك  يف  مبا  داخليا، 

العاملي،  األغذية  وبرنامج  الالجئني  لشؤون 

حسب االقتضاء:
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املرأة مشاركة  )أ(  اتخاذ خطوات لضامن مشاركة   

ورصد  وتنفيذ  وتصميم  تخطيط  يف  تامة 

وتقييم جميع املشاريع والربامج القصرية األجل 

والطويلة األجل التي تقدم املساعدة لالجئات 

إىل  بحاجة  هن  ممن  املرشدات  من  وغريهن 

ذلك  يف  مبا  داخليا،  واملرشدات  دولية  حامية 

وضامن  الالجئني،  ومــوارد  مخيامت  إدارة 

النساء  من  ــرشدات  واملـ الالجئات  حصول 

والفتيات مبارشة عىل الخدمات املقدمة؛

للمرشدين  الكافية  واملساعدة  الحامية  )ب(  تقديم   

وإيجاد  بلدهم  داخل  واألطفال  النساء  من 

بغرض  لترشدهم  الجذرية  لألسباب  حلول 

اتقائه، والعمل، حسب االقتضاء، عىل عودتهم 

أو إعادة توطينهم؛

)ج(  اتخاذ خطوات لحامية أمان الالجئات وغريهن   

حامية  إىل  بحاجة  هن  ممن  املــرشدات  من 

دولية واملرشدات داخليا، وسالمتهن الجسدية 

مجتمعات  اىل  عودتهن  وعند  ترشدهن  أثناء 

املنشأ، مبا يف ذلك برامج إعادة التأهيل؛ واتخاذ 

املرشدات  أو  الالجئات  لحامية  فعالة  تدابري 

من العنف، وإجراء تحقيق غري متحيز وشامل 

اىل  عنها  املسؤولني  وتقديم  انتهاكات  أية  يف 

املحاكمة؛

واملراعاة  الكامل  ــرتام  االح إطــار  يف  )د(  القيام،   

الدقيقة ملبادئ عدم اإلعادة القرسية لالجئني، 

أجل  من  الرضورية  الخطوات  كافة  باتخاذ 

العودة  يف  واملــرشدات  الالجئات  حق  كفالة 

وكرامة،  بأمان  األصلية  أماكنهن  إىل  الطوعية 

وحقهن يف الحامية بعد العودة؛

والتعاون  الوطني  الصعيد  عىل  تدابري،  )ه(  اتخاذ   

األمم  مليثاق  وفقا  االقتضاء،  حسب  الــدويل 

للمسائل  دامئة  حلول  إيجاد  بغية  املتحدة 

يف  حقهن  ذلــك  يف  مبا  بــاملــرشدات،  املتصلة 

املواطن  بلدان  اىل  اآلمنة  االختيارية  العودة 

األصلية؛

ومنظامته  الــدويل  املجتمع  يوفر  أن  )و(  كفالة   

الدولية املوارد املالية وغريها من أجل اإلغاثة 

ــاالت الــطــوارئ وغــري ذلــك من أنــواع  يف ح

املساعدة الطويلة األجل التي تأخذ يف االعتبار 

املحددة  واإلمكانات  ــوارد  وامل االحتياجات 

لالجئات وغريهن من املرشدات اللوايت يحتجن 

اىل الحامية الدولية، واملرشدات يف الداخل؛ وأن 

جميع  واملساعدة،  الحامية  توفري  عند  تتخذ، 

التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة 

والفتاة، بغية ضامن املساواة يف الحصول عىل 

القدر املناسب والكايف من الغذاء واملاء واملأوى 

والتعليم والخدمات االجتامعية والصحية مبا يف 

ذلك خدمات الصحة االنجابية ورعاية األمومة 

وخدمات مكافحة أمراض املناطق الحارة؛

)ز(  تيسري توفري املواد التعليمية باللغات املناسبة   

بغية  الطوارئ  حاالت  يف  أيضا  بذلك  والقيام 

الحد من تعطل الدراسة بني األطفال الالجئني 

واملرشدين؛

املساواة  لضامن  الدولية  القواعد  )ح(  تطبيق   

من  واالستفادة  والرجل  ــرأة  امل معاملة  يف 

ومنح  الالجىء  مركز  تحدد  التي  االجــراءات 

حق اللجوء، مبا يف ذلك االحرتام التام واملراعاة 

الدقيقة ملبدأ عدم االعادة القرسية عن طريق 

جملة أمور منها تحقيق توافق النظم األساسية 

ذات  الدولية  الصكوك  مع  للهجرة  الوطنية 
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الالجئات  مبركز  االعــرتاف  يف  والنظر  الصلة 

املركز  بهذا  مطالبتهن  تستند  الاليت  للنساء 

لألسباب  االضطهاد  من  الحقيقي  الخوف  اىل 

املذكورة يف اتفاقية عام 1٩51 ٢٨/ وبروتوكول 

مبا  الالجئني،  مبركز  املتعلقني   /٢٩  1٩٦7 عام 

الجنيس  العنف  االضطهاد عن طريق  ذلك  يف 

وتأمني  الجنس،  بنوع  املتصل  االضطهاد  أو 

الوصول اىل موظفني مدربني تدريبا خاصا، من 

بينهم موظفات، إلجراء مقابالت شخصية مع 

النساء بشأن التجارب الحساسة أو املؤملة ومن 

قبيلها االعتداء الجنيس؛

الدول  الجهود من جانب  بذل  )ط(  دعم وتشجيع   

من أجل وضع معايري ومبادئ توجيهية بشأن 

نحو  املوجهة  االضطهاد  لعمليات  االستجابة 

املعلومات  وتقاسم  التحديد  وجه  عىل  املرأة 

بشأن املبادرات التي تتخذها الدول لوضع تلك 

بعمليات  والقيام  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري 

رصد لضامن تطبيقها املنصف واملستمر؛

لدى  ــذات  ال عىل  االعتامد  ــدرات  ق )ي(  تشجيع   

هن  ممن  املــرشدات  من  وغريهن  الالجئات 

داخليا  واملــرشدات  دولية  حامية  إىل  بحاجة 

يف  الشابات،  والسيام  للمرأة،  الربامج  وتوفري 

القرار  وصنع  القيادة  عىل  التدريب  مجال 

داخل مجتمعات الالجئات والعائدات؛

لالجئات  ــســان  االن حقوق  حامية  ــامن  )ك(  ض  

ــرشدات  وامل الالجئات  وتوعية  واملـــرشدات 

بحقوقهن؛ وضامن االعرتاف باألهمية الحيوية 

لجمع شمل األرس؛

الاليت  النساء  بتمكني  االقتضاء،  )ل(  القيام، حسب   

االستفادة  من  كالجئات،  مركزهن  تحدد 

يف  مبا  والفني،  املهني  التدريب  برامج  من 

تنمية  عىل  والتدريب  اللغوي  التدريب  ذلك 

املشاريع الصغرية والتخطيط وخدمات االرشاد 

مبا  املرأة،  ضد  العنف  أنواع  بجميع  املتصلة 

التعذيب  ضحايا  تأهيل  إعادة  برامج  ذلك  يف 

للحكومات  وينبغي  النفسية.  والصدمات 

بالقدر  تسهم  أن  األخــرى  املانحة  والجهات 

لالجئات  املساعدة  تقديم  برامج  يف  الكايف 

اىل  يحتجن  اللوايت  ــرشدات  امل من  وغريهن 

مع  الداخل،  يف  واملــرشدات  الدولية  الحامية 

عىل  يرتتب  ملا  خاصة  بصورة  االعتبار  إيالء 

من  الكبرية  لألعداد  املتزايدة  االحتياجات 

املستقبلة.  البلدان  عىل  آثــار  من  الالجئني 

املانحة  الجهات  قاعدة  توسيع  اىل  وللحاجة 

وزيادة تقاسم العبء؛

تقدمها  التي  باملساهمة  العام  الوعي  )م(  زيادة   

الالجئات لبلدان إعادة التوطني وتشجيع تفهم 

واحتياجاتهن  بهن  الخاصة  اإلنسان  حقوق 

املتبادل  والتقبل  التفهم  وتشجيع  وقدراتهن، 

عن طريق الربامج التعليمية التي تشجع عىل 

تحقيق الوئام بني الثقافات واألجناس؛

املقدمة  األساسية  الخدمـات  ودعــم  )ن(  توفري   

للمرشدات من أماكن املنشأ نتيجة لألرهاب أو 

العنف أو االتجار باملخدرات أو أسباب أخرى 

تتصل بحاالت العنف؛

للمرأة والقيام،  االنسان  الوعي بحقوق   )س(  تنمية 

والتدريب  التثقيف  بتقديم  االقتضاء،  حسب 

العسكريني  لألفراد  االنسان  حقوق  مجال  يف 

النزاع  مناطق  يف  العاملني  الرشطة  ورجــال 

املسلح واملناطق التي توجد فيها الالجئات.
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148-  من جانب الحكومات:

األمم  ملفوضية  التوجيهية  املبادئ  وتنفيذ  )أ(  نرش   

املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حامية الالجئات 

حاالت  بتقييم  املتعلقة  التوجيهية  واملبادئ 

ضحايا الصدمات النفسية والعنف ورعايتهم أو 

مع  الوثيق  بالتعاون  مامثلة،  توجيهات  تقديم 

الالجئات يف جميع قطاعات برامج الالجئني؛

)ب(  حامية النساء واألطفال الذين يهاجرون كأفراد   

أرسة من إساءة املعاملة والحرمان من حقوق 

يف  والنظر  يكفلوهم  من  جانب  من  االنسان 

متديد اقامتهم يف حالة انفصام عرى العالقات 

األرسية، ضمن حدود الترشيعات الوطنية.

الهدف االسرتاتيجي هاء - 6 -

املستعمرات واألقاليم  املرأة يف  اىل  املساعدة   تقديم 

غري املتمتعة بالحكم الذايت

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الحكومية  واملنظامت  الحكومات  جانب  14٩-  من 

الدولية وغري الحكومية:

)أ(  دعم وتشجيع إعامل حق جميع الشعوب يف   

يف  عليه  املنصوص  النحو  عىل  املصري،  تقرير 

صكوك منها إعالن وبرنامج عمل فيينا، وذلك 

من خالل توفري برامج خاصة يف مجال القيادة 

ويف مجال التدريب عىل اتخاذ القرارات؛

القيام، حسب  العام عن طريق  الوعي  )ب(  زيادة   

ووسائل  اإلعالم  وسائط  باستخدام  االقتضاء، 

التعليم عىل جميع املستويات والربامج الخاصة 

إليجاد تفهم أفضل لحالة املرأة يف املستعمرات 

واألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذايت.
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واو - املرأة واالقتصاد

املرأة  وصول  إمكانات  يف  كبرية  فروق  15٠-  هناك 

مجتمعهام  يف  االقتصادية  الهياكل  إىل  والرجل 

والفرص املتاحة لهام ملامرسة سيطرتهام عليها. 

واقع  املرأة يف  تغيب  العامل،  أنحاء  ويف معظم 

األمر عن مجاالت صنع القرار االقتصادي، أو يأيت 

متثيلها ناقصا يف هذه املجاالت، مبا فيها صياغة 

وغريها  والتجارية  والنقدية  املالية  السياسات 

النظم  عىل  عالوة  االقتصادية،  السياسات  من 

األجور.  دفع  تنظم  التي  والقواعد  الرضيبية 

الرجال والنساء كثريا  األفراد من  أن  ونظرا إىل 

ما يحددون قراراتهم يف إطار هذه  السياسات 

وقتهم  توزيـع  كيفيـة  منها  أمور  جملة  بشأن 

بيـن األعمـال التي يُتقاىض عنها أجر واألعامل 

التي ال يتقاىض عنها أجر، فإن التنمية الفعلية 

لهذه الهياكل والسياسات االقتصادية يكون لها 

أثر مبارش عىل وصول املرأة والرجل إىل املوارد 

وبالتايل  االقتصادية،  قوتهام  وعىل  االقتصادية 

الفردي  الصعيدين  عىل  بينهام  املساواة  مدى 

واألرسي ويف املجتمع ككل.

151-  ويف كثري من املناطق، زادت مشاركة املرأة يف 

األعامل التي يُتقاىض عنها أجر يف أسواق العمل 

وتغريت  كبرية،  زيادة  الرسمي  وغري  الرسمي 

ويف حني  املنصم.  العقد  املشاركة خالل  هذه 

استمرت املرأة تعمل يف مجايل الزراعة ومصائد 

األسامك، فإنها أصبحت تشارك بصورة متزايدة 

والصغرية  الصغر  املتناهية  املؤسسات  يف 

واملتوسطة وأصبحت تشكل، يف بعض املناطق، 

يتسع  الذي  الرسمي  غري  القطاع  يف  غالبية 

نطاقه باستمرار. وبالنظر اىل جملة أمور، منها 

قوة  اىل  واالفتقار  الصعبة  االقتصادية  األحوال 

املساومة الناجم عن عدم املساواة القائم عىل 

نوع الجنس، اضطر العديد من النساء اىل قبول 

األجر املنخفض وظروف العمل السيئة وأصبحن 

لذلك يف كثري من الحاالت العامل املفضل. ومن 

ناحية أخرى، انضمت املرأة بصورة متزايدة اىل 

القوى العاملة باختيارها عندما أصبحت واعية 

لحقوقها وطالبت بهذه الحقوق. ونجح بعض 

واالرتقاء  العمل  ميدان  اىل  الدخول  يف  النساء 

فيه ويف تحسني أجورهن وظروف عملهن. بيد 

االقتصادية  بالحالة  بالغا  تأثرا  تأثرت  املرأة  أن 

طبيعة  غريتا  اللتني  التشكيل  إعادة  وبعملية 

فقدان  اىل  الحاالت،  بعض  يف  وأدتــا،  العمل، 

واملاهرات  للمهنيات  بالنسبة  حتى  الوظائف، 

من  العديد  دخل  ذلك،  عىل  وعــالوة  منهن. 

النساء القطاع غري الرسمي بسبب عدم توافر 

واالهتاممات  املرأة  مشاركة  أما  أخرى.  فرص 

املتعلقة بنوع الجنس فال تزال مفقودة اىل حد 

بعيد يف عملية وضع السياسات يف املؤسسات 

برامج  رشوط  تحدد  التي  األطراف  املتعددة 

وقروض ومنح التكيف الهيكيل وتضع بالتعاون 

وينبغي  الربامج،  هذه  أهداف  الحكومات  مع 

عملية  يف  واالهتاممات  املشاركة  هذه  إدراج 

وضع السياسات هذه.

التوظيف  ويف  والتدريب  التعليم  يف  15٢-  والتمييز 

واألجور ويف مامرسات الرتقية والتنقل األفقي، 

وعدم  العمل،  مرونة ظروف  عدم  عىل  عالوة 

كفاية  وعدم  االنتاجية،  املــوارد  إىل  الوصول 

تقاسم املسؤوليات األرسية، باالقرتان مع عدم 

كفاية خدمات من قبيلها رعاية األطفال، هي 

أمور ال تزال تقيد عاملة املرأة والفرص املتاحة 

لها يف املجال االقتصادي واملهني وغري ذلك من 

الفرص وتحد من تنقلها وتجعل مشاركتها أمرا 

عقبات  هناك  فإن  ذلك،  عن  وفضال  مجهدا. 

من  متنعها  ــرأة  امل حيال  باملواقف  متصلة 
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املشاركة يف وضع السياسات االقتصادية، وتقيـد 

حصول النساء والفتيات يف بعض املناطق عىل 

التعليم والتدريب يف مجال اإلدارة االقتصادية.

153-  وما برحت حصة املرأة يف القوى العاملة آخذة 

يف االرتفاع، وهي تعمل بصورة متزايدة يف كل 

مكان تقريبا خارج األرسة املعيشية، عىل الرغم 

من أن مسؤوليتها عن األعامل التي ال يُتقاىض 

عنها أجر يف األرسة املعيشية واملجتمع مل تخف 

مقابل ذلك. وأصبح دخل املرأة رضوريا بصورة 

ويف  أنواعها.  بجميع  املعيشية  لألرس  متزايدة 

املشاريع  أنشطة  املناطق، حدث منو يف  بعض 

عىل  القامئة  األنشطة  من  وغريها  النسائية 

غري  القطاع  يف  سيام  ال  الذات،  عىل  االعتامد 

الرسمي. ويف بلدان كثرية، تشكل املرأة غالبية 

العاملني يف األعامل غري النظامية، مثل األعامل 

يف  الوقت  لبعض  والعمل  والعرضية،  املؤقتة، 

عدة أماكن، واألعامل التعاقدية واملنزلية.

املهاجرات، مبن  النساء  العامالت من  154-  وتساهم 

املالية  بتحويالتهن  املنازل،  يف  العامالت  فيهن 

يف  أيضا  ويساهمن  املرسل،  البلد  اقتصاد  يف 

يف  املشاركة  من خالل  املستقبل  البلد  اقتصاد 

قوة العمل. غري أن النساء املهاجرات يواجهن، 

يف كثري من البلدان املستقبلة، مستويات أعىل 

املهاجرين  غري  بالعامل  باملقارنة  البطالة  من 

وبالعامل املهاجرين من الذكور عىل حد سواء.

العالقة  لتحليل  كاف  اهتامم  توجيه  155-  وعدم 

املــرأة  مساهامت  أن  معناه  الجنسني  بني 

الهياكل  يف  مهملة  تظل  ما  غالبا  واهتامماتها 

املالية،  واملؤسسات  األسواق  مثل  االقتصادية 

وأسواق العمل، ويف االقتصاد كتخصص نظري، 

والنظام  واالجتامعية،  االقتصادية  الهياكل  ويف 

وداخل  االجتامعي،  الضامن  ونظم  الرضيبي 

نتيجة  ورمبــا  املعيشية.  األرس  ويف  العائلة 

والربامج  السياسات  من  العديد  يستمر  لذلك 

املرأة  بني  املساواة  عدم  أوجه  يف  اإلسهام  يف 

تقدم  فيها  أحرز  التي  الحاالت  أما  والرجل. 

فقد  بالجنسني،  املتعلقة  املنظورات  تكامل  يف 

والسياسات  الربامج  فعالية  يف  زيادة  شهدت 

أيضا.

حقق  النساء  من  كبريا  عددا  أن  من  156-  وبالرغم 

تقدما يف الهياكل االقتصادية، فقد أدى استمرار 

العقبات، بالنسبة للغالبية منهن، وال سيام من 

قدرتهن  إعاقة  إىل  إضافية،  حواجز  يواجهن 

إتاحة  وكفالة  اقتصادي،  استقالل  تحقيق  عىل 

ومعاليهن.  ألنفسهن  مستدامة  رزق  مــوارد 

من  متنوعة  مجموعة  يف  املـــرأة  وتنشط 

املجاالت االقتصادية تقوم بالجمع بينها يف كثري 

من الحاالت وهي ترتاوح بني العمل لقاء أجر 

يف  والعمل  األسامك،  وصيد  الكفافية  والزراعة 

القطاع غري الرسمي. عىل أن الحواجز القانونية 

أو  األرض  ملكية  دون  تحول  التي  والعرفية 

املال  ورأس  الطبيعية  املــوارد  عىل  الحصول 

وسائل  من  وغريها  والتكنولوجيا  واالئتامنات 

االنتاج، عالوة عىل الفوارق يف األجور، كل ذلك 

يساهم يف إعاقة تقدم املرأة اقتصاديا. واملرأة 

العمل بأجر  التنمية ليس من خالل  تسهم يف 

من  كبري  قدر  خالل  من  أيضا  وإمنا  فحسب 

العمل بدون أجر. فاملرأة من ناحية، تشارك يف 

عمليات انتاج السلع والخدمات املعدة للسوق 

ويف  املعيشية  األرسة  مستوى  عىل  واالستهالك 
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الزراعة، أو انتاج األغذية أو املشاريع األرسية. 

وهذا العمل الذي ال يتقاىض عنه أجر مندرج 

القومية  للحسابات  املتحدة  األمم  نظام  يف 

العمل،  الدولية الحصاءات  املعايري  وبالتايل يف 

ولكنه يف كثري من األحيان يقدر بأقل من قيمته 

الحقيقية وال يسجل بالقدر الكايف - والسيام ما 

أخرى،  ناحية  ومن  بالزراعة.  متعلقا  منه  كان 

العمل  من  األكرب  القسط  تؤدي  املرأة  تزال  ال 

بدون أجر يف املنزل ويف املجتمع املحيل، مثل 

رعاية األطفال واملسنني وإعداد الطعام لألرسة، 

الطوعية  املساعدة  وتقديم  البيئة  وحامية 

ومجموعات.  أفراد  من  واملحرومني  للضعفاء 

ويف كثري من األحيان ال يقاس هذا العمل من 

حيث كميته وال تعطى له قيمة يف الحسابات 

بأقل  يقدر  التنمية  يف  املرأة  وإسهام  القومية. 

من قيمته الحقيقية اىل حد بعيد، وبالتايل فإن 

محدود.  االجتامعية  الناحية  من  به  االعرتاف 

يتقاىض  ال  الذي  العمل  ومن شأن ظهور هذا 

ومداه  نوعه  من حيث  كامال  أجر ظهورا  عنه 

وتوزيعه أن يسهم أيضا يف تقاسم املسؤوليات 

عىل نحو أفضل.

157-  ورغم أن عوملة االقتصاد أدت اىل تهيئة بعض 

فرص العمل الجديدة للمرأة، فإنه توجد أيضا 

بعض املواقف التي تسهم يف تعميق الالمساواة 

أن  ميكن  ذاته  الوقت  ويف  والرجل.  املرأة  بني 

تؤدي العوملة، مبا يف ذلك التكامل االقتصادي، 

تدفع  املرأة  عاملة  حالة  يف  إيجاد ضغوط  اىل 

وإليجاد  الجديدة  للظروف  التكيف  أجل  من 

مصادر جديدة للعمل مع تغري أمناط التجارة. 

التحليل ألثر  مزيد من  إجراء  اىل  فثمة حاجة 

العوملة عىل مركز املرأة االقتصادي.

158-  وتتجسد هذه االتجاهات يف عدة مظاهر مثل 

انخفاض األجور، وقلة معايري الحامية يف العمل، 

ال  العمل،  ظروف  ورداءة  كلية،  انعدامها  أو 

الوظيفيتني،  والسالمة  للصحة  بالنسبة  سيام 

للمرأة، ويف انخفاض مستويات املهارة العملية، 

والضامن  الوظيفي،  االستقرار  توافر  وعدم 

االجتامعي يف القطاعني الرسمي وغري الرسمي. 

خطرية  مشكلة  ــرأة  امل بطالة  أصبحت  وقد 

والقطاعات. وال  البلدان  كثري من  ومتنامية يف 

تزال صغار العامالت يف القطاعني غري الرسمي 

األقل  الطائفة  املهاجرات  والعامالت  والريفي 

العمل  قوانني  تسبغها  التي  بالحامية  متتعا 

األرس  ربات  خاصة  للنساء،  تتاح  وال  والهجرة. 

التي ال يوجد فيها أطفال صغار، إال  املعيشية 

فرص عمل محدودة ألسباب عديدة، منها عدم 

مشاركة  كفاية  وعدم  العمل  ظروف  مرونة 

الرجال واملجتمع يف املسؤوليات األرسية.

سياسية  تحوالت  تشهد  التي  البلدان  15٩-  ويف 

واقتصادية واجتامعية جذرية، ميكن أن تشكل 

نحو  عىل  استخدمت  ما  إذا  املــرأة،  مهارات 

االقتصادية  الحياة  يف  رئيسيا  إسهاما  أفضل، 

تنمية  مواصلة  ينبغي  ثــم  ومــن  لبلدها. 

إسهاماتها ودعمها، ومواصلة تحقيق إمكاناتها.

الخاص  الــقــطــاع  يف  العمل  فــرص  16٠-  وقــلــة 

العامة  بالخدمات  أملت  التي  واالنخفاضات 

غري  بشكل  تؤثر  العامة  الخدمة  ووظائف 

تقوم  البلدان  املرأة. ففي بعض  متناسب عىل 

األطفال  كرعاية  أجر،  بال  إضايف  بعمل  املرأة 

واملرىض وكبار السن، أو تقوم بأعامل تستهدف 

املعيشية  األرسة  دخــل  فقد  عن  التعويض 

العامة.  الخدمات  تتوافر  ال  عندما  سيام  وال 

اسرتاتيجيات  تول  مل  الحاالت،  من  كثري  ويف 
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للوظائف  كافيا  اهتامما  العمل  فرص  خلق 

والقطاعات التي تكون الغلبة فيها للنساء، كام 

مل تعزز مبا فيه الكفاية إمكانية وصول النساء 

الذكور  يحتلها  التي  والقطاعات  الوظائف  اىل 

بصورة تقليدية.

الكثري  فتعرتض  بأجر  يعملن  الاليئ  النساء  161-  أما 

مطامحهن.  تحقيق  دون  تحول  عقبات  منهن 

يف  يعملن  الاليت  النساء  عدد  يتزايد  حني  ويف 

أدىن املستويات االدارية، تسود عادة اتجاهات 

أعىل.  رتب  اىل  ترقيهن  دون  تحول  متييزية 

اهانة  الجنيس  التحرش  عمليات  متثل  كذلك، 

تقديم  من  ومتنعها  العاملة،  املــرأة  لكرامة 

عن  وينجم  قدراتها.  مع  تتناسب  اسهامات 

روح  تسودها  التي  العمل  بيئة  اىل  االفتقار 

وجود  عــدم  ذلــك  يف  مبا  والصداقة،  األرسة 

الخدمات املناسبة وامليسورة لرعاية الطفل أو 

ساعات العمل املرنة، عجز كثري من النساء عن 

العمل بطاقتهن الكاملة.

16٢-  ويف القطاع الخاص، مبا فيه الرشكات عرب الوطنية 

والرشكات الوطنية، يؤخذ تغيب املرأة الواضح 

السياسات عادة  االدارة وصوغ  عن مستويات 

عىل أنه داللة عىل التمييز الحاصل يف سياسات 

بيئة  دفعت  وقد  والرتقية.  التعيني  ومامرسات 

العمل غري املواتية ومحدودية الفرص الوظيفية 

املتاحة للمرأة بكثري من النساء اىل البحث عن 

تعمل  متزايدة  بدرجة  املرأة  بدائل. وأصبحت 

ومديرة  مالكة  وأصبحت  نفسها  لحساب 

ملرشوعات بالغة الصغر أو صغرية أو متوسطة 

الحجم. كام أن التوسع الحاصل يف القطاع غري 

التي  البلدان يف الرشكات  الرسمي يف كثري من 

املستقلة  والرشكات  أصحابها  لحساب  تدار 

يرجع اىل املرأة يف جانب كبري منه التي مثلت 

الذايت  التعاونية والقامئة عىل الدعم  مامرستها 

االنتاج  مجاالت  يف  ومبادراتها  والتقليدية 

وعندما  حيويا.  اقتصاديا  مصدرا  والتجارة 

املال  رأس  اىل  للوصول  سبيل  للمرأة  يتسنى 

واالئتامن وغريه من املصادر، واىل التكنولوجيا 

كله،  السيطرة عىل ذلك  لها  وتتاح  والتدريب، 

يف  والدخل  والتسويق  االنتاج  تزيد  أن  ميكنها 

سبيل تحقيق التنمية املستدامة.

163-  وأخذا فـي الحسبان أن تحقيق تقدم ملموس 

يتواجدان  املساواة  عدم  أوجه  استمرار  مع 

معا، ال بد من إعادة النظر يف سياسات العمل 

باملساواة  املتعلق  املنظور  ادمــاج  أجل  من 

بنطاق  والتبصري من خاللها  فيها  الجنسني  بني 

الفرص األوسع، والتصدي ألي انعكاسات سلبية 

تتصل مبسألة الجنسني تكون ناجمة عن األمناط 

للمساواة  وتحقيقا  والتوظف.  للعمل  الراهنة 

من  يقدمانه  فيام  والرجل  املرأة  بني  الكاملة 

تبذل  أن  بد  ال  اقتصاداتهام،  اىل  مساهامت 

جهود نشطة من أجل التسليم بالتأثري املتكافئ 

وخرباتهم  والرجال  النساء  لعمل  املجتمع  يف 

ومعارفهم وقيمهم وتقدير ذلك التأثري.

من  وغريها  الحكومات،  تصدي  سياق  164-  ويف 

الفاعلة، ملسألة اإلمكانات االقتصادية  الجهات 

عليها  يتعني  االقتصادي،  واستقاللها  للمرأة 

فعالة  سياسة  وجود  تعزيز  أجل  من  العمل 

نوع  يراعي  الذي  املنظور  الستيعاب  وواضحة 

بحيث  وبرامجها،  سياساتها  جميع  يف  الجنس 

آثارها عىل  تحليل  القرارات  اتخاذ  قبل  يجري 

كل من املرأة والرجل.
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الهدف االسرتاتيجي واو - 1 -

 تعزيز حقوق املرأة االقتصادية واستقاللها االقتصادي 

وظروف  العاملـة  فرص  عىل  حصولها  ذلك  يف  مبا 

االستخــدام املالمئة والسيطرة عىل املوارد االقتصادية

االجراءات التي يتعني اتخاذها

165-  من جانب الحكومات:

املرأة  حقوق  تكفل  ترشيعات  وتنفيذ  )أ(  سن   

والرجل يف الحصول عىل أجر متساو عن العمل 

املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية؛

القائم  التمييز  ملكافحة  قوانني  وتنفيذ  )ب(  اعتامد   

عىل أساس الجنس يف سوق العمل، ويف التعيني 

والضامن  العمل  مكاسب  منح  ويف  والرتقية، 

إيالء  مع  العمل؛  ظــروف  ويف  االجتامعي، 

اهتامم خاص للعامالت املسنات؛

)ج(  القضاء عىل املامرسات التمييزية من جانب أرباب   

العمل واتخاذ تدابري مناسبة مراعاة لدور املرأة 

االنجايب ومهامها االنجابية، ومن هذه املامرسات 

حرمان املرأة أو فصلها من العمل بسبب حملها 

أو  ثدييا،  إرضاعا  وليدها  إرضاع  اىل  حاجتها  أو 

مطالبتها بتقديم دليل عىل استخدام وسائل ملنع 

الحمل، واتخاذ تدابري فعالة لضامن عدم التمييز 

ضد الحوامل، أو النساء املتغيبات عن العمل يف 

إجازات أمومة، أو العائدات اىل سوق العمل بعد 

انجاب أطفالهن؛

لتمكني  إيجابية  تدابري  آليات واتخاذ  )د(  استنباط   

املرأة من الوصول الكامل وعىل قدم املساواة 

وتحديد  السياسات  صياغة  يف  املشاركة  إىل 

كــوزارات  معينة  هيئات  خالل  من  الهياكل 

الوطنية،  االقتصادية  واللجان  والتجارة  املالية 

من  وغريها  االقتصادية  البحوث  ومعاهد 

يف  مشاركتها  خالل  ومن  الرئيسية،  الوكاالت 

الهيئات الدولية املناسبة؛

إدارية  بإصالحات  واالضطالع  ترشيعات  )ه(  سن   

الحقوق يف  الرجل يف  مع  املساواة  املرأة  ملنح 

عىل  الحصول  ذلك  يف  مبا  االقتصادية،  املوارد 

امللكية  أشكال  من  وغريها  األرايض  ملكية 

والسيطرة عليها، وإىل االئتامن واملرياث واملوارد 

الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة املالمئة؛

للدخل  الوطنية  للرضائب  استعراضات  )و(  إجراء   

أجل  من  االجتامعي  الضامن  ولنظم  والرتكات 

القضاء عىل أي تحيز قائم فيها ضد املرأة؛

)ز(  السعي إىل إيجاد معرفة أكرث شموال عن العمل   

والتوظيف من خالل بذل جهود، من جملتها 

قياس العمل غري املأجور وزيادة تفهم أنواعه 

املتعلق  العمل  سيام  ال  وتوزيعه  ونطاقاته 

لخدمة  املأجور  غري  والعمل  املعالني،  برعاية 

وتشجيع  التجارية،  أعاملها  أو  األرسة  مزارع 

نرش املعلومات املتعلقة بالدراسات والتجارب 

الداخلة يف هذا امليدان، مبا فيها وضع أساليب 

لتقدير قيمتها الكمية الحتامل التعبري عنها يف 

حسابات ميكن اصدارها بصورة منفصلة، لكنها 

متناسقة، مع الحسابات القومية األساسية؛

لعمل  الناظمة  القوانني  وتعديل  )ح(  استعراض   

بتقديم  قيامها  يكفل  مبا  املالية  املؤسسات 

الخدمات للرجال والنساء عىل قدم املساواة؛
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وشفافية  انفتاحا  أكرث  عمليات  وجود  )ط(  تيسري   

للميزانية، عىل املستويات املناسبة؛

داعمة آلليات  وتنفيذ سياسات وطنية  )ي(  تنقيح   

االدخار واالئتامن واإلقراض التقليدية للمرأة؛

)ك(  السعي اىل ضامن عدم تأثري السياسات الوطنية   

واإلقليمية  الدولية  التجارة  باتفاقات  املتصلة 

االقتصادية  األنشطة  عىل  معاكسا  تأثريا 

الجديدة والتقليدية للمرأة؛

)ل(  كفالة امتثال جميع الرشكات مبا فيها الرشكات   

الوطنية،  واملدونات  للقوانني  الوطنية  عرب 

واالتفاقات  االجــتــامعــي،  الــضــامن  ولنظم 

مبا  املنطبقة،  الدولية  واالتفاقيات  والصكوك 

املتصلة  االتفاقات والصكوك واالتفاقيات  فيها 

بالبيئة، وغريها من القوانني ذات الصلة؛

إعــادة  ييرس  مبا  العمل  سياسات  )م(  تعديل   

تقاسم  تشجيع  أجل  من  العمل  أمناط  هيكلة 

املسؤوليات األرسية؛

التي  املنتديات  من  وغريها  آليات  )ن(  إنشاء   

والنساء  مشاريع  ينظمن  الاليئ  النساء  متكن 

السياسات  املساهمة يف صياغة  من  العامالت 

االقتصاد  وزارات  وضعها  تتوىل  التي  والربامج 

واملؤسسات املالية؛

 )س(  سن وتعزيز القوانني التي تقر بتكافؤ الفرص، 

واتخاذ اجراءات إيجابية يف هذا الشأن، وضامن 

االمتثال لها من جانب القطاعني العام والخاص 

باتباع أساليب مختلفة؛

الجنس  بنوع  املرتبط  األثر  تحليل  )ع(  استخدام   

والجزيئ  الكيل  االقتصاد  سياسات  وضع  عند 

هذا  رصد  أجل  من  االجتامعية  والسياسات 

األثر وإعادة هيكلة السياسات يف الحاالت التي 

يحدث فيها أثر ضار؛ 

لنوع  املراعية  والتدابري  السياسات  )ف(  تشجيع   

املرأة كرشيك  زيادة قدرات  الجنس من أجل 

متكافئ مع الرجل يف امليادين التقنية واإلدارية 

واملشاريعية؛

 )ص(  إصالح القوانني، أو سن سياسات وطنية داعمة 

لوضع قوانني للعمل تكفل حامية جميع النساء 

العمل  مامرسات  تأمني  ذلك  يف  مبا  العامالت، 

إىل  الوصول  ويف  التنظيم  يف  والحق  السليمة، 

العدالة.

الهدف االسرتاتيجي واو - ٢ -

إىل  املساواة  قدم  عىل  املــرأة  وصول  سبل   تسهيل 

املوارد والعاملة واألسواق والتجارة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

166-  من جانب الحكومات:

الخاص  لحسابها  املرأة  عمل  ودعم  )أ(  تشجيع   

وقيامها مبشاريع صغرية، وتدعيم سبل حصول 

برشوط  األموال  ورؤوس  االئتامن  عىل  املرأة 

الــرشوط  مــع  املــســاواة  ــدم  ق عــىل  مناسبة 

الزيادة  طريق  عن  وذلك  للرجل  متنح  التي 

املكرسة  املؤسسات  نسبة  يف  التدريجية 

مبا  املرأة،  قبل  من  املشاريع  تنظيم  لتشجيع 

غري  االئتامن  نظم  االقتضاء،  حسب  ذلك،  يف 
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عن  فضال  املتبادل،  االئتامن  ونظم  التقليدي 

إقامة روابط مبتكرة مع املؤسسات املالية؛

الدولة  به  تضطلع  الذي  الحافز  الدور  )ب(  تعزيز   

بوصفها ربة عمل لوضع سياسة إلتاحة الفرص 

املتساوية للمرأة والرجل؛

)ج(  تعزيز قدرة املرأة الريفية عىل تحقيق الدخل،   

الوطني واملحيل، بتيسري سبل  عىل الصعيدين 

االنتاج،  موارد  إىل  املساواة  قدم  عىل  وصولها 

وحقوق  املــال،  ورأس  واالئتامن،  واألرايض، 

التعاونية،  والهياكل  التنمية،  وبرامج  امللكية، 

وسيطرتها عليها؛

الصغر،  املتناهية  املشاريع  وتدعيم  )د(  تشجيع   

الجديدة،  الصغرية  التجارية  واألعـــامل 

واملشاريع التعاونية، واألسواق املوسعة وفرص 

العمل األخرى والقيام، حيثام كان ذلك مناسبا، 

إىل  الرسمي  غري  القطاع  من  االنتقال  بتيسري 

القطاع الرسمي، وال سيام يف املناطق الريفية؛

)ه(  وضع وتكييف الربامج والسياسات التي تعرتف   

الغذايئ وتعززه،  األمن  الحيوي يف  املرأة  بدور 

وتيسري السبل عىل قدم املساواة للمرأة املنتجة 

بأجر وبدون أجر، وال سيام املرأة التي تشارك 

يف إنتاج األغذية، مثل الزراعة، وصيد األسامك، 

املشاريع  وكذلك  املائية،  األحياء  وتربية 

الحرضية، للوصول إىل التكنولوجيات املناسبة، 

ومرافق  االرشــاد،  وخدمات  النقل  وخدمات 

املحيل  الصعيدين  عىل  واالئتامن  التسويق 

واملجتمعي؛

املؤسسات  وتشجيع  مناسبة  آليات  )و(  إنشاء   

املشرتكة بني القطاعات التي متكِّن التعاونيات 

عىل  الحصول  بسبل  الوصول  من  النسائية 

الخدمات الرضورية إىل الحد األمثل؛

مجال  يف  العاملني  بني  النساء  نسبة  )ز(  زيــادة   

الذين  اآلخرين  الحكوميني  واملوظفني  اإلرشاد 

بإدارة  يقومون  أو  التقنية  املساعدة  يقدمون 

الربامج اإلقتصادية؛

)ح(  القيام باستعراض أو إعادة صياغة، إذا لزم األمر،   

للسياسات، مبا يف ذلك قانون األعامل التجارية 

واألنظمة  العقود  وقانون  التجاري  والقانون 

الحكومية، وتنفيذها، لضامن عدم تحيزها ضد 

املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 

الريفية  التي متتلكها املرأة يف املناطق  الحجم 

والحرضية؛

املشورة  وتقديم  التحليل  بأعامل  )ط(  القيام   

التي يتم  والتنسيق والتنمية بشأن السياسات 

مبقتضاها إدراج احتياجات ومصالح املوظفات 

ومنِظامت  الخاص  لحسابهن  والعامالت 

وامليزانيات  والربامج  السياسات  يف  املشاريع 

القطاعية واملشرتكة بني الوزارات؛

)ي(  ضامن تكافؤ فرص حصول املرأة عىل التدريب   

وخدمات  التدريب،  وإعادة  الفعال،  املهني 

املشورة والتنسيب التي ال تقتص عىل مجاالت 

العمل التقليدية؛

من  واألنظمة  السياسات  تشكله  ما  ــة  )ك(  إزال  

االجتامعية  الربامج  يف  املــرأة  تواجه  عقبات 

واإلمنائية مام يثبِّط املبادرة الخاصة والفردية؛

األساسية،  العمل  احرتام حقوق  وتعزيز  )ل(  تأمني   

مبا يف ذلك منع السخرة وعمل األطفال، وحرية 
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تكوين الجمعيات، والحق يف التنظيم، والحق 

بني  األجر  واملساواة يف  الجامعية  املساومة  يف 

الرجل واملرأة عن العمل ذي القيمة املتساوية، 

الكامل  والتنفيذ  العمل،  يف  التمييز  وعدم 

حالة  يف  الدولية  العمل  منظمة  التفاقيات 

ومراعاة  االتفاقيات،  تلك  يف  األطراف  الدول 

االتفاقيات  تلك  يف  عليها  املنصوص  املبادئ 

من  فيها،  طرفا  ليست  التي  البلدان  حالة  يف 

أجل تحقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية 

املستدامة حقا.

املركزية  واملصارف  الحكومات،  جانب  167-  من 

واملؤسسات  الوطنية  التنمية  ومــصــارف 

املرصفية الخاصة، حسب االقتضاء:

الاليت  النساء  فيهن  مبن  النساء،  اشرتاك  )أ(  زيادة   

االستشارية  املجالس  يف  مشاريع،  ينظمن 

الاليت  النساء  لتمكني  ــرى  األخ واملنتديات 

ومتكني  القطاعات  جميع  يف  مشاريع  ينظمن 

مؤسساتهن من املساهمة يف صياغة واستعراض 

السياسات والربامج التي تتوىل وضعها الوزارات 

االقتصادية واملؤسسات املصفية؛

االقراض وإعادة  لزيادة  القطاع املصيف  )ب(  تعبئة   

وإيجاد  الحوافز  تقديم  طريق  عن  التمويل 

النساء  احتياجات  تلبي  وسيطة  مؤسسات 

املناطق  يف  واملنتجات  مشاريع  ينظمن  الاليت 

وارشاك  ســواء،  حد  عىل  والحرضية  الريفية 

وتخطيطها  املؤسسات  تلك  قيادة  يف  املــرأة 

وصنع قراراتها؛ 

الريفية  املرأة  إىل  للوصول  خدمات  )ج(  تصميم   

والحرضية العاملة يف مشاريع متناهية الصغر 

أو صغرية أو متوسطة الحجم، مع إيالء اهتامم 

خاص للشابات، واملنخفضات الدخل واألقليات 

اإلثنية والعرقية، والنساء من السكان األصليني 

الاليئ ال يتيرس لهن سبل الحصول عىل رؤوس 

وصول  سبل  نطاق  وتوسيع  واألصول؛  األموال 

تحديد  طريق  عن  املالية  األسواق  إىل  املرأة 

والتنظيمية  اإلرشافية  االصالحات  وتشجيع 

وغري  املبارشة  الجهود  تدعم  التي  املالية 

املالية  املبارشة املبذولة من جانب املؤسسات 

واالحتياجات  االئتامنية  االحتياجات  لتلبية 

للمشاريع  أفضل  نحو  عىل  األخــرى  املالية 

الحجم  واملتوسطة  والصغرية  الصغر  املتناهية 

التي تضطلع بها املرأة؛

)د(  ضامن ادراج أولويات املرأة يف برامج االستثامر   

االقتصادية،  األساسية  بالهياكل  املتعلقة  العام 

مثل املياه والصف الصحي، والكهربة وحفظ 

الطاقة، والنقل وإنشاء الطرق؛ وتشجيع زيادة 

تخطيط  مراحل  يف  املستفيدة  املرأة  مشاركة 

املشاريع وتنفيذها لكفالة توفري سبل الحصول 

عىل الوظائف والعقود.

غري  واملــنــظــامت  الحكومات  جــانــب  168-  مــن 

الحكومية:

)أ(  إيالء اهتامم خاص الحتياجات املرأة عند نرش   

املعلومات املتعلقة باألسواق والتجارة واملوارد 

وتوفري التدريب املناسب يف هذه امليادين؛

االقتصادية  التنمية  اسرتاتيجيات  )ب(  تشجيع   

للمجتمعات املحلية التي تعتمد عىل املشاركة 

املجتمع  أفراد  وتشجيع  الحكومات،  بني  فيام 

الظروف  ومعالجة  الوظائف  املدين عىل خلق 

االجتامعية لألفراد واألرس واملجتمعات املحلية.
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األطــراف،  املتعددي  املمولني  جانب  16٩-  من 

ومصارف التنمية اإلقليمية، فضال عن وكاالت 

التمويل الثنائية والخاصة، عىل الصعيد الدويل 

واإلقليمي ودون اإلقليمي:

والــربامــج  السياسات  باستعراض  )أ(  القيام   

اللزوم،  عند  صياغتها  ــادة  وإع واملشاريع، 

وتنفيذها لضامن وصول نسبة أعىل من املوارد 

إىل املرأة يف املناطق الريفية واملناطق النائية؛

املؤسسات  لتمويل  مرنة  متويل  ترتيبات   )ب(  وضع 

االقتصادية  األنشطة  تستهدف  التي  الوسيطة 

قدرة  وزيادة  الذايت  االكتفاء  وتشجيع  للمرأة، 

املشاريع االقتصادية للمرأة وربحيتها؛

مساعدتها  وتعزيز  لتوحيد  اسرتاتيجيات   )ج(  وضع 

والصغرية  الصغر  املتناهية  املشاريع  لقطاع 

واملتوسطة الحجم، لزيادة الفرص ملشاركة املرأة 

من  معا  والعمل  املساواة،  قدم  وعىل  بالكامل 

أجل تنسيق وزيادة فعالية هذا القطاع، استنادا 

من  املتاحة  املالية  واملــوارد  الفنية  الخربة  إىل 

الثنائية  الوكاالت  من  وكذلك  منظامتها  داخل 

والحكومات واملنظامت غري الحكومية.

واملتعددة  الدولية  املنظامت  جانب  17٠-  من 

األطراف والثنائية للتعاون اإلمنايئ:

   تقديم الدعم، عن طريق توفري رؤوس األموال 

و/أو املوارد، إىل املؤسسات املالية التي تخدم 

يف  واملنِتجات  مشاريع  ينظمن  الاليت  النساء 

املشاريع املنخفضة الدخل ذات الحجم الصغري 

وغري  الرسمي  القطاعني  يف  الصغر  واملتناهي 

الرسمي عىل حد سواء.

171-  من جانب الحكومات و/أو املؤسسات املالية 

املتعددة األطراف: 

املالية  املؤسسات  وإجراءات  قواعد     استعراض 

الرسمية عىل الصعيدين الوطني والدويل التي 

تعرقل تكرار منوذج مصف غرامني الذي يقدم 

املناطق  يف  املــرأة  إىل  االئتامنية  التسهيالت 

الريفية.

17٢-  من جانب املنظامت الدولية:

   توفري قدر كاف من الدعم للربامج واملشاريع 

املشاريع  تنظيم  أنشطة  تشجيع  إىل  الرامية 

وبخاصة  النساء،  بني  واملنتجة  املستدامة 

املحرومات.

 الهدف االسرتاتيجي واو - 3 -

الوصول  وسبل  والتدريب  التجارية  الخدمات   توفري 

وبخاصة  والتكنولوجيا  واملعلومات  األســواق  إىل 

للمرأة املنخفضة الدخل

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

173-  من جانب الحكومات بالتعاون مع املنظامت 

غري الحكومية والقطاع الخاص:

العامة  األساسية  الهياكل  من  املزيد  )أ(  توفري   

املشاريع  منظمي  وصول  فرص  تكافؤ  لكفالة 

من الرجال والنساء إىل األسواق؛

التدريب،  وإعادة  التدريب  توفر  برامج  )ب(  وضع   

وبخاصة عىل التكنولوجيات الجديدة، وتقديم 

الخدمات املنخفضة التكاليف للمرأة يف مجال 
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والتمويل،  املنتجات،  وتطوير  األعامل،  إدارة 

والتسويق  والنوعية،  االنتاج  عىل  والرقابة 

والجوانب القانونية لألعامل التجارية؛

املنخفضة  املــرأة  إلبالغ  توعية  برامج  )ج(  توفري   

الريفية  املناطق  يف  وبخاصة  والفقرية،  الدخل 

والنائية، بالفرص املتاحة للوصول إىل األسواق 

والتكنولوجيا، وتقديم املساعدة لالستفادة من 

تلك الفرص؛

يف  مبا  متحيزة  غري  دعم  خدمات  )د(  استحداث   

التي  التجارية  لألعامل  استثامرية  أموال  ذلك 

وبخاصة  املــرأة،  واستهداف  املــرأة،  تبارشها 

تنشيط  برامج  يف  الدخل،  املنخفضة  املــرأة 

التجارة؛

يف  الناجحات  النساء  عن  املعلومات  )ه(  نرش   

تنظيم مشاريع يف مجاالت النشاط االقتصادي 

التقليدية عىل حد سواء وعن  التقليدية وغري 

وتيسري  النجاح،  لتحقيق  الرضورية  املهارات 

التواصل وتبادل املعلومات؛

)و(  اتخاذ تدابري لكفالة تكافؤ سبل حصول املرأة   

عىل التدريب املستمر يف مكان العمل، بحيث 

العزباء،  واألم  العاطلة،  املــرأة  ذلك  يشمل 

انقطاع  بعد  العمل  سوق  إىل  العائدة  واملرأة 

مسؤوليات  بسبب  العمل  عن  ممتد  مؤقت 

األرسة وألسباب أخرى، واملرأة املرشدة بسبب 

األشكال الجديدة من االنتاج أو بسبب ضغط 

النفقات، وزيادة الحوافز التي تقدم للمشاريع 

لزيادة عدد املراكز املهنية والتدريبية التي توفر 

التدريب للمرأة يف املجاالت غري التقليدية؛

)ز(  توفري خدمات الدعم املنخفضة التكاليف، مثل   

الجيدة  النوعية  ذات  الطفل  رعاية  خدمات 

احتياجات  تراعي  التي  وامليسورة،  واملرنة 

العاملني من الرجال والنساء.

174-  من جانب منظامت األعامل التجارية املحلية 

والوطنية واالقليمية والدولية واملنظامت غري 

الحكومية املعنية بقضايا املرأة:

ودعم  لتشجيع  الصعد،  جميع  عىل     الدعوة، 

بها  تضطلع  التي  واملشاريع  التجارية  األعامل 

املرأة ، مبا يف ذلك األعامل واملشاريع املضطلع 

فرص  وتكافؤ  الرسمي،  غري  القطاع  يف  بها 

حصول املرأة عىل موارد االنتاج.

 الهدف االسرتاتيجي واو - 4 -

التجارية  والشبكــات  االقتصاديـة  القــدرة   تعزيــز 

للمرأة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

175-  من جانب الحكومات: 

األعمــال  منظامت  تدعم  سياسات  )أ(  اعتامد   

الحكومية،  غيـر  واملنظمــات  التجاريــة، 

الدائــرة،  القروض  وصناديق   ، والتعاونيات 

واملنظمــات  االئتمــان،  واتــحــــــــادات 

الذاتية  الجهود  ومجموعات  الشعبيــة، 

النسائية واملجموعات األخرى وذلك من أجل 

تزويد النساء الاليت ينظمن مشاريع بالخدمات 

يف املناطق الريفية والحرضية؛
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جميع  يف  الجنس  نوع  يراعي  منظور  )ب(  إدراج   

االقتصادي  الهيكل  تشكيل  إعــادة  عمليات 

برامج  وتصميم  الهيكيل  التكيف  وسياسات 

الهيكل  تشكيل  بــإعــادة  املتأثرة  للمرأة 

االقتصادي، مبا يف ذلك برامج التكيف الهيكيل، 

وللمرأة العاملة يف القطاع غري الرسمي؛

)ج(  اعتامد سياسات لتهيئة بيئة مواتية ملجموعات   

الجهود الذاتية النسائية ومنظامت وتعاونيات 

الــعــامــالت، مــن خــالل أشــكــال الــدعــم غري 

التقليدية، ومن خالل االعرتاف بالحق يف حرية 

تشكيل الجمعيات والحق يف التنظيم؛

النفس  عىل  االعتامد  تعزز  التي  الربامج  )د(  دعم   

الشابات،  مثل  النساء،  من  خاصة  ملجموعات 

والنساء  واملسنات  بعجز،  املصابات  والنساء 

الاليئ ينتمني إىل أقليات عرقية وإثنية؛

الجنسني من خالل تعزيز  املساواة بني  )ه(  تعزيز   

الدراسات املتعلقة باملرأة، ومن خالل استخدام 

بالفروق  املتعلقة  والبحوث  الدراسات  نتائج 

ذلك  يف  مبا  امليادين،  جميع  يف  الجنسني  بني 

امليدان االقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛

)و(  دعم األنشطة االقتصادية التي متارسها النساء   

معارفهن  مراعاة  مع  األصليني،  السكان  من 

التقليدية، بغية تحسني حالتهن وتنميتهن؛

)ز(  اعتامد سياسات ملد نطاق حامية قوانني العمل   

الاليئ  لتشمل  االجتامعي  الضامن  وأحكام 

يعملن بأجر يف البيت، أو للمحافظة عىل تلك 

الحامية؛

)ح(  االعرتاف مبساهمة العاملات والتكنولوجيات يف   

البحوث، وتشجيعها؛

ضد  واألنظمة  السياسات  تحيز  عدم  )ط(  ضامن   

املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 

الحجم التي تديرها املرأة.

176-  من جانب الوسطاء املاليني، ومعاهد التدريب 

واملنظامت  االئتامنية،  واالتحادات  الوطنية، 

غري الحكومية، والرابطات النسائية، واملنظامت 

املهنية، والقطاع العام، حسب االقتضاء: 

الوطني  الصعيد  التدريب، عىل كل من  )أ(  توفري   

واالقليمي والدويل، عىل مجموعة من املهارات 

املالية  واإلدارة  التجارية  باألعامل  املتصلة 

وبخاصة  النساء،  لتمكني  الفنية  واملهارات 

الشابات منهن، من املشاركة يف رسم السياسات 

االقتصادية عىل هذه الصعد؛

التجارية،  األعامل  مجال  يف  الخدمات  )ب(  توفري   

التجارية،  واملعلومات  التسويق  ذلك  يف  مبا 

وتصميم وابتكار املنتجات، ونقل التكنولوجيا، 

التجارية  األعامل  ملؤسسات  النوعية،  ومراقبة 

يف  املؤسسات  ذلك  يف  مبا  باملرأة،  الخاصة 

قطاعات االقتصاد الخاصة بالتصدير؛

وإقامة  والتجارية  التقنية  الروابط  )ج(  تعزيز   

ينظمن  الاليئ  النسـاء  بني  مشرتكة  مشاريع 

الوطني  الصعيد  مــن  كــل  عــىل  مشاريع 

واالقليمي والدويل، لدعم املبادرات النابعة من 

املجتمع املحيل؛

النساء  فيهن  مبن  النساء،  مشاركة  )د(  تعزيز   

املهمشات، يف التعاونيات اإلنتاجية والتسويقية 
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واملايل،  التسويقي  الدعم  توفري  طريق  عن 

وخاصة يف املناطق الريفية واملناطق النائية؛

املتناهية  النسائية  املشاريع  وتعزيز  )ه(  تشجيع   

الصغرية،  الجديدة  التجارية  واألعامل  الصغر، 

واملؤسسات التعاونية، وتوسيع األسواق وفرص 

االقتضاء،  حسب  والقيام،  ــرى،  األخ العمل 

اىل  الرسمي  غري  القطاع  من  االنتقال  بتيسري 

القطاع الرسمي، يف املناطق الريفية والحرضية؛

حوافظ  وإنــشــاء  ــوال  األمـ رؤوس  )و(  استثامر   

استثامرات لتمويل املشاريع التجارية النسائية؛

التقنية،  )ز(  إيالء االهتامم الكايف لتوفري املساعدة   

وإعادة  والتدريب  االستشارية،  والخدمات 

اىل  بانضاممهن  يتعلق  فيام  للنساء  التدريب 

االقتصاد السوقي؛

)ح(  دعم شبكات االئتامن واملشاريع االبتكارية، مبا   

يف ذلك مشاريع االدخار التقليدية؛

)ط(  توفري ترتيبات تكفل التواصل بني النساء الاليت   

الفرص  توفري  ذلك  يف  مبا  مشاريع،  ينظمن 

إلرشاف من هن أكرث مترسا عىل غري املتمرسات؛

)ي(  تشجيع املنظامت املجتمعية والهيئات العامة   

الاليت  للنساء  إقــراض  مجمعات  إنشاء  عىل 

النامذج  عىل  االعتامد  مع  مشاريع  ينظمن 

الناجحة للتعاونيات الصغرية.

177-  من جانب القطاع الخاص، مبا يف ذلك الرشكات 

عرب الوطنية والرشكات الوطنية: 

العقود  ملنح  آليات  وإنشاء  سياسات  )أ(  اعتامد   

عىل أساس غري متييزي؛

ومناصب  القيادية،  املناصب  يف  املرأة  )ب(  تعيني   

وتوفري  ــة،  اإلداري واملناصب  القرارات،  صنع 

برامج تدريبية، كل ذلك عىل قدم املساواة مع 

الرجل؛

)ج(  احرتام القوانني الوطنيـة املتعلقة ببيئة العمل،   

ما  سيام  ال  والسالمــة،  والصحة،  واملستهلك، 

يتعلق منها باملرأة.

 الهدف االسرتاتيجي واو - 5 -

أشكال  وجميـع  الوظيفيـة  التفرقـة  علـى   القضـاء 

التمييز يف العمل

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

178-  من جانب الحكومات وأرباب العمل واملوظفني 

والنقابات العاملية واملنظامت النسائية:

والتشجيع  واألنظمة،  القوانني،  وإنفاذ  )أ(  تطبيق   

الطوعية  السلوك  قواعد  مدونات  وضع  عىل 

التي تكفل انطباق معايري العمل الدولية، مثل 

بشأن  الدولية  العمل  ملنظمة   1٠٠ االتفاقية 

األجر املتساوي وحقوق العامل، عىل العامالت 

والعامل بصورة متساوية؛

املتعلقة  التدابري  ووضع  القوانني  وإنفاذ  )ب(  سن   

بتنفيذها، مبا يف ذلك سبل االنتصاف والوصول 

وذلك  االمتثال،  عدم  حالة  يف  العدالة  اىل 

أساس  عىل  املبارش  وغري  املبارش  التمييز  ملنع 

الجنس، مبا يف ذلك من خالل اإلشارة اىل الحالة 
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بفرص  يتعلق  فيام  العائلية  أو  االجتامعية 

يف  مبا  العمل،  وظــروف  العمل،  اىل  الوصول 

والسالمة،  والصحة،  والرتقية،  التدريب،  ذلك 

عالوة عىل انتهاء الخدمة والضامن االجتامعي 

من  القانونية  الحامية  ذلك  يف  مبا  للعامل، 

التحرش الجنيس والعنصي؛

السياسات  ووضـع  القوانيـن  وإنفـاذ  )ج(  سـن   

املتعلقة مبكان العمل ملنع التمييز عىل أساس 

العامالت  العمل، مع مراعاة  الجنس يف سوق 

التوظيف  ويف  الخصوص،  وجه  عىل  املسنات 

والرتقية، ويف منح استحقاقات العمل والضامن 

العمل  بــرشوط  يتعلق  وفيام  االجتامعي، 

وضع  وينبغي  الجنيس؛  والتحرش  التمييزية 

ورصدها  القوانني  هــذه  الستعراض  آليات 

بصورة منتظمة؛

)د(  إزالة املامرسات التمييزية التي يقوم بها أرباب   

العمل عىل أساس األدوار والوظائف اإلنجابية 

النساء  توظيف  رفــض  ذلــك  يف  مبا  للمرأة، 

الرضاعة  الحمل ومسؤوليات  وفصلهن بسبب 

الثديية؛

للنساء  العاملة  برامج وخدمات  )ه(  وضع وتعزيز   

الاليئ يلتحقن و/أو يعدن إىل االلتحاق بسوق 

الحرض  يف  الفقريات  النساء  سيام  وال  العمل، 

يعملن  الــاليئ  والنساء  والشابات،  والريف 

سلبا  يتأثرن  الاليئ  والنساء  الخاص،  لحسابهن 

بالتكيف الهيكيل؛

وبرامج  اإليجايب  العمل  برامج  ورصد  )و(  تنفيذ   

اإلنصاف يف العمل يف القطاعني العام والخاص 

بصورة  املرأة  تواجهه  الذي  التمييز  ملعالجة 

النساء  سيام  ال  العاملة،  القوى  يف  منتظمة 

محرومة،  فئات  اىل  ينتمني  والاليئ  املعوقات 

جميع  يف  النساء  بتعيني  يتعلق  فيام  وذلك 

وتوفري  وترقيتهن  بهن  واالحتفاظ  القطاعات 

التدريب املهني لهن؛

)ز(  إزالة التمييز املهني، وخاصة عن طريق تعزيز   

التي  الوظائف  يف  للنساء  املتساوية  املشاركة 

اإلدارة  وظائف  ويف  عالية  مهارات  تتطلب 

العليا، وعن طريق تدابري أخرى مثل املشورة 

والتنسيب لحفز تطويرهن الوظيفي يف مكان 

يف  العليا  العمل  مراتب  اىل  واالنتقال  العمل 

الخيارات  تنويع  عىل  والحفز  العمل،  سوق 

السواء؛  عىل  والرجال  النساء  أمام  الوظيفية 

بالوظائف غري  االلتحاق  النساء عىل  وتشجيع 

التقليدية، ال سيام يف مجال العلم والتكنولوجيا، 

العمل يف  التامس فرص  الرجال عىل  وتشجيع 

القطاع االجتامعي؛

الحقوق  كأحد  الجامعية  باملساومة  )ح(  االعرتاف   

عدم  عىل  للقضاء  الهامة  اآلليات  وإحــدى 

ظروف  ولتحسني  األجــر،  يف  ــرأة  امل مساواة 

عملها؛

النقابيات  املسؤوالت  انتخاب  عىل  )ط(  التشجيع   

وضامن كفالة الحامية الوظيفية واألمن البدين 

لتمثيل  ينتخنب  الاليئ  النقابيات  للمسؤوالت 

املرأة لدى أدائهن لوظائفهن؛

وضامن  املعوقات  للنساء  خاصة  برامج  )ي(  وضع   

عىل  الحصول  من  لتمكينهن  اليها  الوصول 

الحصول  بها، وضامن  العمل واالحتفاظ  فرص 

عىل التعليم والتدريب عىل جميع املستويات 

تحقيق  بشأن  املوحدة  للقواعد  وفقا  املالمئة، 

وتكييف ظروف   ./3٠ للمعوقني  الفرص  تكافؤ 
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احتياجات  يناسب  مبا  اإلمكان،  قدر  العمل، 

لهن  تكفل  أن  ينبغي  الاليئ  املعوقات  النساء 

الحامية القانونية ضد فقد وظائفهن عىل غري 

أساس ولكونهن معوقات؛

النساء  أجور  بني  الفجوة  لسد  الجهود  )ك(  زيادة   

األجر  مبدأ  لتنفيذ  خطوات  واتخاذ  والرجال، 

ذي  العمل  أو  املتساوي  العمل  عن  املتساوي 

القيمة املتساوية عن طريق تعزيز الترشيعات 

لقوانني  االمتثال  ذلك  يف  مبا  املجال،  هذا  يف 

تقييم  نظم  وتشجيع  الدولية،  العمل  ومعايري 

الوظائف عىل أساس معايري محايدة من حيث 

نوع الجنس؛

يف  تفصل  التي  اآلليات  تعزيز  و/أو  )ل(  وضع   

املسائل املتعلقة بالتمييز يف األجور؛

عىل  للقضاء  مستهدفة  محددة  مواعيد  )م(  وضع   

جميع أشكال عمل األطفال التي تتعارض مع 

للقوانني  التام  التنفيذ  الدولية، وكفالة  املعايري 

االقتضاء،  والقيام، حسب  الصلة،  ذات  القامئة 

بسن الترشيعات الالزمة لتنفيذ اتفاقية حقوق 

مبا  الدولية  العمل  منظمة  ومعايري  الطفل 

يكفل حامية األطفال العاملني، وال سيام أطفال 

الصحية  الخدمات  توفري  الشوارع، عن طريق 

االجتامعية  الخدمات  من  وغريها  والتعليمية 

املالمئة؛

)ن(  كفالة معالجة االسرتاتيجيات املتعلقة بالقضاء   

بعض  عىل  يقع  ملا  أيضا  األطفال  عمل  عىل 

به  تقمن  فيام  باهظة  مطالب  من  الفتيات 

من أعامل منزلية بال أجر يف أرسهن املعيشية 

وغريها من األرس املعيشية، حيثام ينطبق ذلك؛

 )س(  استعراض وتحليل هياكل األجور يف املهن التي 

والتمريض  التدريس  مثل  اإلناث  عليها  تغلب 

حسب  صياغتها  وإعـــادة  الطفل،  ورعــايــة 

وأجورهن  مراكزهن  تحسني  بغرض  االقتضاء، 

الدنيا؛

)ع(  تيسري العاملة املنتجة للمهاجرات الاليئ يحملن   

الوثائق الالزمة )مبن فيهن النساء الاليئ يتقرر 

اعتبارهن الجئات وفقا لالتفاقية املتعلقة مبركز 

الالجئني لعام 1٩51 عن طريق زيادة االعرتاف 

األجنبية،  التأهيل  ووثائق  األجنبي(  بالتعليم 

التدريب  إزاء  متكامل  نهج  اتباع  خالل  من 

عىل  يشتمل  والــذي  العمل  بسوق  املتعلق 

التدريب اللغوي.
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واألرسة  العمـل  مسؤوليات  بيـن  املواءمــة   تعزيـز 

للنساء والرجال

االجراءات التي يتعني اتخاذها

17٩-  من جانب الحكومات:

غري  العامل  متتع  لضامن  سياسات  )أ(  اعتامد   

املتفرغني والعاملني يف وظائف مؤقتة والعامل 

املوسميني والعاملني يف مشاريع منزلية بالحامية 

وبتعويضات  العمل  قوانني  املالمئة من جانب 

الوظيفي  التطور  وتعزيز  االجتامعي؛  الضامن 

بني  التوفيق  تكفل  عمل  ظروف  أساس  عىل 

مسؤوليات العمل واملسؤوليات األرسية.

قدم  عىل  والرجل،  املرأة  اختيار  حرية  )ب(  كفالة   

الوقت،  بعض  أو  الوقت  كل  للعمل  املساواة، 
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غري  للعامل  املناسبة  الحامية  توفري  والنظر يف 

العمل  وظروف  العاملة  حيث  من  النظاميني 

والضامن االجتامعي؛

)ج(  القيام، عن طريق الترشيعات، بتوفري الحوافز   

للنساء  الفرص  تهيئة  عىل  التشجيع  و/أو 

الوالدية مـع  والرجال للحصول عىل اإلجازات 

وعىل  وظائفهم  فــي  استمرارهم  ضمــان 

التقاسـم  وتشجيع  الوالديـة؛  املستحقات 

املتساوي ملسؤوليات األرسة بني الرجل واملرأة، 

املالمئة  الترشيعات  طريق  عن  ذلك  يف  مبا 

تيسري  تعزيز  وأيضا  التشجيع  و/أو  والحوافز 

الرضاعة الثديية بالنسبة لألمهات العامالت؛

يف  تتناول،  التعليم  مجال  يف  سياسات  )د(  وضع   

تعزز  التي  االتجاهات  تغيري  ــور،  أم جملة 

بغية  الجنس،  نوع  أساس  العمل عىل  تقسيم 

يف  األرسية  املسؤوليات  تقاسم  مفهوم  تعزيز 

العمل ويف املنزل، ال سيام فيام يتعلق برعاية 

األطفال وكبار السن؛

التكنولوجيات  اقتناء  وفرص  تنمية  )ه(  تحسني   

التي من شأنها تيسري األعامل املهنية واملنزلية، 

وتشجيع اإلعالة الذاتية، وتوليد الدخل، وإجراء 

للجنسني  املخصصة  األدوار  يف  تحوُّل  عملية 

من  املرأة  ومتكني  االنتاجية،  العملية  إطار  يف 

الخروج من نطاق الوظائف املنخفضة األجر؛

مبا  والربامج،  السياسات  من  مجموعة  )و(  دراسة   

ونظم  االجتامعي  الضامن  ترشيعات  ذلك  يف 

الرضائب، وفقا لألولويات والسياسات الوطنية، 

الجنسني،  بني  املساواة  تعزيز  كيفية  لتحديد 

واملرونة يف تقسيم وقت الناس ما بني التعليم 

واملسؤوليات  بأجر،  والعمل  والتدريب، 

من  وغريها  الطوعية،  واألنشطة  ــة،  األرسي

والراحة  املفيدة،  االجتامعي  العمل  أشكال 

والفراغ، واالستفادة منها.

الخاص  والقطاع  الحكومات  جانب  18٠-  مــن 

واألمم  والنقابات،  الحكومية،  واملنظامت غري 

املتحدة، حسب االقتضاء:

الهيئات  تشمل  التي  املناسبة  التدابري  )أ(  اعتامد   

أربــاب  ورابــطــات  الصلة  ذات  الحكومية 

للنساء  يتيح  مبا  العاملني  ورابطات  العمل 

مؤقتة  لفرتات  إجازات  الحصول عىل  والرجال 

عمل  مستحقات  لهم  تكون  وأن  العمل،  من 

الرتتيبات  ووضــع  للتحويل،  قابلة  وتقاعد 

ذلك  يكون  أن  دون  العمل  ساعات  لتعديل 

عىل حساب تطورهم وتقدمهم يف أعاملهم ويف 

حياتهم الوظيفية؛

طريق  عن  تعليمية  برامج  وتوفري  )ب(  تصميم   

التعليم  وبرامج  املبتكرة،  اإلعالمية  الحمالت 

باملساواة  الوعي  لزيادة  واملجتمعية  املدرسية 

النساء  بني  األدوار  حص  وعدم  الجنسني،  بني 

عىل  منطية  قوالب  يف  األرسة  داخل  والرجال 

ومرافق  خدمات  وتوفري  الجنس؛  نوع  أساس 

أماكن  يف  الطفل  رعاية  خدمات  مثل  الدعم، 

العمل، وترتيبات العمل التي تتسم باملرونة؛

)ج(  سن وإنفاذ القوانني ضد التحرش الجنيس وغريه   

من أشكال التحرش يف جميع أماكن العمل.
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زاي - املرأة يف مواقع السلطة وصنع القرار

علـى  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعـالن  181-  ينص 

حـق كل فرد يف أن يشرتك فـي حكومـة بلده. 

ومتكني املرأة من أداء دورها ونيلها لالستقالل 

الذايت وتحسني مركزها االجتامعي واالقتصادي 

والسيايس أمر رضوري لتحقيق الحكم واالدارة 

الوضوح  ــاس  أس عىل  املستدامة  والتنمية 

وعالقات  الحياة.  جوانب  جميع  يف  واملساءلة 

حياة  املرأة  تحيا  أن  دون  تحول  التي  القوة 

مشبعة تؤثر عىل عدة مستويات يف املجتمع، 

من املستوى الشخيص للغاية إىل أعىل مستوى 

الهدف  تحقيق  فإن  لذلك  العامة.  الحياة  يف 

قدم  عىل  والرجل  املــرأة  اشــرتاك  يف  املتمثل 

املساواة يف صنع القرار من شأنه أن يؤدي إىل 

املجتمع،  تكوين  أدق  بصورة  يعكس  توازن 

وتشجيع  الدميقراطية  لتعزيز  الزم  وهــو 

املساواة  وتؤدي  السليم.  الدميقراطي  التطبيق 

مؤثرة  وظيفة  السيايس  القرار  صنع  عملية  يف 

االدماج  تحقيق  كبري  حد  إىل  بدونها  يتعذر 

القرار  عملية صنع  املساواة يف  لعنص  الفعيل 

الحكومي. ويف هذا الصدد، فإن اشرتاك املرأة يف 

الحياة السياسية عىل قدم املساواة يؤدي دورا 

باملرأة بشكل  النهوض  بالغ األهمية يف عملية 

عام. فاشرتاك املرأة يف عملية صنع القرار عىل 

قدم املساواة ال يعد مطلبا من مطالب العدالة 

ميكن  وإمنا  فحسب  البسيطة  والدميقراطية 

مصالح  ملراعاة  رضوريا  رشطا  كذلك  اعتباره 

نشطا  اشرتاكا  املــرأة  اشــرتاك  فبدون  ــرأة.  امل

صنع  مستويات  كافة  يف  منظورها  وإدخــال 

يف  املتمثلة  األهداف  تحقيق  ميكن  ال  القرار، 

املساواة والتنمية والسلم.

النطاق نحو  الواسعة  الحركة  الرغم من  18٢-  وعىل 

البلدان، ال تزال  األخذ بالدميقراطية يف معظم 

املرأة إىل حد كبري ممثلة متثيال ناقصا يف معظم 

مستويات الحكم، ال سيام يف الهيئات الوزارية 

وغريها من الهيئات التنفيذية، ومل تحرز سوى 

قدر ضئيل من التقدم يف الحصول عىل سلطة 

تحقيق  يف  أو  الترشيعية  الهيئات  يف  سياسية 

املائة  يف   3٠ إىل  املرأة  بنسبة  الوصول  هدف 

 1٩٩5 عام  بحلول  القرار  صنع  مناصب  من 

االقتصادي  املجلس  أقره  الذي  الهدف  وهو 

واالجتامعي. فنسبة النساء بني أعضاء الهيئات 

الترشيعية ال تزال ال تتعدى 1٠ يف املائة، وتقل 

الوزارية،  املناصب  يف  اآلن  ذلك  عن  نسبتهن 

ذلك  يف  مبا  البلدان،  بعض  أن  بل  عامليا. 

واقتصادية  سياسية  بتغريات  متر  التي  البلدان 

يف  كبريا  انخفاضا  شهدت  جذرية،  واجتامعية 

نسبة متثيل املرأة يف الهيئات الترشيعية. ورغم 

يف  األقل  عىل  الناخبني  نصف  متثل  املرأة  أن 

جميع البلدان تقريبا وأنها حصلت عىل الحق 

يف التصويت ويف شغل املناصب يف كافة الدول 

األعضاء يف األمم املتحدة تقريبا، فإنها ال تزال 

يتعلق  فيام  خطري  بشكل  ناقصا  متثيال  ممثلة 

أمناط  ألن  وذلك  العامة.  للمناصب  باملرشحني 

العمل التقليدية للعديد من األحزاب السياسية 

مبثابة  تظل  أن  ميكن  الحكومية  والهياكل 

الحياة  يف  املــرأة  اشــرتاك  دون  تحول  عقبات 

العامة. وقد تتعرض املرأة للتثبيط عن السعي 

املواقف  بسبب  السياسية  املناصب  شغل  اىل 

واملامرسات التمييزية، ومسؤولياتها عن األرسة 

اىل  للسعي  الباهظة  والتكلفة  الطفل  ورعاية 

شغل املنصب العام وللمحافظة عليه. واشرتاك 

القرار يف  السياسة ويف مناصب صنع  املرأة يف 

الحكومات والهيئات الترشيعية يسهم يف اعادة 

تحديد األولويات السياسية، ويؤدي إىل إدراج 
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السياسية  األعــامل  جــداول  يف  جديدة  بنود 

للمرأة  ما  تعالج  وأن  تعكس  أن  شأنها  من 

بجنسها،  تتعلق  اهتاممات وقيم وتجارب  من 

التيار  قضايا  بشأن  جديدة  منظورات  ويتيح 

العام السياسية.

من  كبري  بقدر  متتعها  ــرأة  امل أثبتت  143-  ولقد 

املهارات القيادية يف املنظامت املجتمعية وغري 

التنشئة  العامة. ولكن  الوظائف  الرسمية، ويف 

والرجل،  للمرأة  السلبية  والقولبة  االجتامعية 

مبا يف ذلك القولبة عن طريق وسائط االعالم، 

املتمثل يف استمرار جعل عملية  تؤكد االتجاه 

الرجل. كذلك  السيايس حكرا عىل  القرار  صنع 

فإن متثيل املرأة متثيال ناقصا يف مناصب صنع 

والرياضة  والثقافة  الفن  مجاالت  يف  القرار 

ووسائط اإلعالم والتعليم والدين والقانون قد 

حال دون أن يكون للمرأة أثر يذكر يف العديد 

من املؤسسات الرئيسية.

الوصول  سبل  عن  محجوبة  املرأة  كانت  184-  وملا 

القرار يف  التقليدية إىل السلطة، كهيئات صنع 

األعامل  أرباب  ومنظامت  السياسية  األحزاب 

والنقابات، فقد متكنت من الوصول إىل السلطة 

قطاع  يف  سيام  ال  بديلة،  هياكل  خالل  من 

املنظامت غري الحكومية. فأمكن لها من خالل 

األهلية  واملنظامت  الحكومية  غري  املنظامت 

تضع  وأن  وشواغلها،  اهتامماتها  عن  تعرب  أن 

القضايا النسائية عىل جداول األعامل الوطنية 

واالقليمية والدولية.

العامة  الحياة  يف  املساواة  عدم  يبدأ  ما  185-  وكثريا 

األرسة  داخل  التمييزية  واملامرسات  باملواقف 

عىل النحو املبني يف الفقرة ٢٩ أعاله، فتقسيم 

أفراد  العمل واملسؤوليات بصورة مجحفة بني 

األرسة املعيشية عىل أساس عالقات سلطوية ال 

املرأة  قدرة  أيضا من  يحد  املساواة  تقوم عىل 

املهارات  وتنمية  الــالزم  الوقت  إيجاد  عىل 

يف  القرار  صنع  عملية  يف  لالشرتاك  الالزمة 

املحافل العامة األوسع نطاقا. لذلك فإن اقتسام 

بصورة  واملــرأة  الرجل  بني  املسؤوليات  هذه 

أكرث إنصافا من شأنه أن يؤدي ليس فقط إىل 

تحسني نوعية حياة املرأة وبناتها وإمنا أيضا إىل 

وتصميم  بتكييف  يتعلق  فيام  فرصهن  تعزيز 

العامة  والنفقات  واملــامرســات  السياسات 

وتلبيتها.  مبصالحهن  االعرتاف  يتسنى  بحيث 

القرار  صنع  وأمناط  الرسمية  غري  والشبكات 

عىل صعيد املجتمع املحيل، التي تعكس غلبة 

الذكور، تقيِّد قدرة املرأة عىل االشرتاك عىل قدم 

املساواة يف الحياة السياسية واالقتصادية.

القـرار  صانعـي  بيـن  النساء  نسبة  186-  وانخفاض 

الصعيـد  مـن  كـل  عىل  والسيايس  االقتصادي 

وجود  عىل  يدل  والــدويل  واإلقليمي  الوطني 

مواجهتها  تتعني  ومواقفية  هيكلية  حواجز 

الحكومات  أن  إذ  إيجابية.  تدابري  باتخاذ 

ووسائط  والوطنية،  الوطنية  عرب  والرشكات 

األكادميية  واملؤسسات  واملــصــارف  ــالم  اإلع

والدولية،  االقليمية  واملنظامت  والعلمية 

األمم  منظومة  يف  الداخلة  الهيئات  فيها  مبا 

مهارات  كامل  بشكل  تستغل  ال  املتحدة، 

النساء كمديرات يف املستويات العليا ومقررات 

للسياسة ودبلوماسيات ومفاوضات.

وصنع  للسلطة  املنصف  التوزيع  187-  ويتوقف 

الحكومات  عىل  املستويات،  كافة  عىل  القرار، 

بتحليل  تقوم  التي  األخرى  الفاعلة  والجهات 

البيانات االحصائية املتعلقة بالجنسني وبإدخال 

التيار  يف  الجنسني  بني  الفروق  يراعي  منظور 
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العام لعملية وضع السياسات وتنفيذ الربامج. 

واملساواة يف صنع القرار أساسية لتمكني املرأة. 

اإليجايب لصالح  العمل  أدى  البلدان  ويف بعض 

الحكم  املرأة إىل جعل نسبة متثيلها يف أجهزة 

املحيل والحكومات الوطنية تبلغ 33,3 يف املائة 

أو أكرث.

الوطنية  االحصائية  املؤسسات  دراية  تزال  188-  وال 

واالقليمية والدولية بطريقة عرض القضايا ذات 

الصلة باملعاملة القامئة عىل املساواة بني املرأة 

واالجتامعي  االقتصادي  املجالني  يف  والرجل 

غري كافية. وبصفة خاصة،  ال تستخدم قواعد 

البيانات واملنهجيات املوجودة حاليا مبا يكفي 

يف املجال الهام - مجال صنع القرار.

الفاعلة األخرى،  18٩-  وينبغي للحكومات والجهات 

وهي تتصدى ملشكلة عدم املساواة بني الرجل 

وصنع  السلطة  باقتسام  يتعلق  فيام  واملــرأة 

عىل  تشجع  أن  املستويات،  كافة  عىل  القرار 

انتهاج سياسة نشطة وعلنية ترمي اىل إدخال 

الفروق بني الجنسني يف صميم  منظور مراعاة 

كل السياسات والربامج يك يتسنى بذلك تحليل 

اتخاذ  قبل  والرجل،  املرأة  من  كل  عىل  أثرها 

أية قرارات.

الهدف االسرتاتيجي زاي - 1 -

قدم  عىل  املــرأة  بوصول  الكفيلة  التدابري   اتخاذ 

صنــع  وعمليــات  السلطة  هياكل  إلــى  املساواة 

القــرار واملشاركة الكاملة فيها

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

1٩٠-  من جانب الحكومات:

)أ(  االلتزام بتحديد هدف التوازن بني الجنسني يف   

الكيانات  يف  وكذا  الحكومية،  واللجان  الهيئات 

اإلدارية العامة، ويف النظام القضايئ؛ مبا يف ذلك، 

وتنفيذ  محددة  أهداف  وضع  أمور،  جملة  يف 

تدابري مبا يحقق زيادة ملموسة يف عدد النساء 

املرأة  بني  متساو  متثيل  إىل  الوصول  بغرض 

واإلداريــة  الحكومية  املناصب  كل  يف  والرجل 

العامة باتخاذ تدابري إيجابية إذا دعا الحال؛

اتخاذ تدابري تشمل، حيث يكون ذلك مناسبا،  )ب(    

األحزاب  ع  تشجِّ االنتخابية  النظم  يف  تدابري 

السياسية عىل إرشاك املرأة يف املناصب العامة 

النسب  بنفس  االنتخابية  غري  أو  االنتخابية 

واملستويات املتاحة للرجل؛

)ج(  حامية وتعزيز حقوق املرأة والرجل عىل قدم   

املساواة يف مامرسة العمل السيايس ويف حرية 

يف  العضوية  ذلك  يف  مبا  الجمعيات،  تكوين 

األحزاب السياسية والنقابات؛

االنتخابية عىل  للنظم  املتغاير  التأثري  )د(  مراجعة   

املنتخبة،  الهيئات  يف  للمرأة  السيايس  التمثيل 

والنظر، عند االقتضاء، يف تعديل هذه النظم أو 

إصالحها؛
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)ه(  رصد وتقييم التقدم املحرز يف متثيل املرأة من   

الكمية  البيانات  ونرش  وتحليل  جمع  خالل 

والكيفية بانتظام عن املرأة والرجل عىل جميع 

املستويات يف مختلف مناصب صنع القرار يف 

عن  البيانات  ونرش  والخاص،  العام  القطاعني 

مختلف  عىل  املوظفني  والرجال  النساء  عدد 

سنوية،  بصورة  الحكومات  يف  املستويات 

يف  متكافئ  بحق  والرجل  املرأة  متتع  وضامن 

الوصول إىل الوظائف العامة مبختلف أنواعها، 

لرصد  الحكومية  الهياكل  آليات داخل  وإقامة 

التقدم املحرز يف هذا امليدان؛

ومعاهد  الحكومية  غــري  املنظامت  )و(  دعــم   

البحوث التي تجري دراسات عن مشاركة املرأة 

يف عملية صنع القرار والبيئة التي تحدث فيها 

تلك العملية، وعن أثر هذه املشاركة؛

السكان  من  النساء  مشاركة  زيــادة  )ز(  تشجيع   

جميع  عىل  القرار  صنع  عملية  يف  األصليني 

املستويات؛

)ح(  تشجيع، وعند االقتضاء، ضامن تبني املنظامت   

املمولة من الحكومات لسياسات ومامرسات ال 

متييزية لزيادة عدد النساء يف هذه املنظامت 

ورفع مستوياتهن؛

)ط(  اإلقرار بأن تقاسم العمل ومسؤوليات الوالدين   

بني املرأة والرجل يعزز زيادة مشاركة املرأة يف 

لتحقيق  مناسبة  تدابري  واتخاذ  العامة،  الحياة 

هذه الغاية، مبا يف ذلك التدابري الالزمة للتوفيق 

بني الحياة األرسية والحياة املهنية؛

قوائم  الجنسني يف  بني  توازن  لتحقيق  )ي(  السعي   

يف  التعيني  أو  لالنتخاب  الوطنيني  املرشحني 

املتخصصة،  ووكاالتها  املتحدة  األمم  هيئات 

يف  الذايت  االستقالل  ذات  األخرى  واملنظامت 

املناصب  املتحدة، وال سيام يف  األمم  منظومة 

العليا.

1٩1-  من جانب األحزاب السياسية:

وإجراءات  الحزبية  الهياكل  دراسة  يف  )أ(  النظر   

إزالة كل الحواجز التي متيز ضد مشاركة املرأة 

متييزا مبارشا أو غري مبارش؛

)ب(  النظر يف اتخاذ املبادرات التي متكِّن املرأة من   

املشاركة التامة يف كل الهياكل الداخلية لوضع 

التي  للوظائف  التنسيب  السياسات وعمليات 

تشغل بالتعيني أو االنتخاب؛

)ج(  النظر يف إدخال قضايا نوع الجنس يف برامجها   

السياسية واتخاذ تدابري لتكفل أن يكون بوسع 

السياسية  األحزاب  زعامة  يف  املشاركة  املرأة 

عىل قدم املساواة مع الرجل.

الوطنية  والهيئات  الحكومات  جانب  1٩٢-  من 

والقطاع الخاص واألحزاب السياسية والنقابات 

البحثية  واملؤسسات  العمل  أرباب  ومنظامت 

واألكادميية، والهيئات دون اإلقليمية واإلقليمية 

واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية:

)أ(  القيام بعمل إيجايب لتكوين األعداد الرضورية   

من القائدات واملسؤوالت التنفيذيات واملديرات 

يف املناصب االسرتاتيجية لصنع القرار؛

للمرأة  الفرص  اتاحة  لرصد  آليات  )ب(  إقامة   

أو  القرار،  لصنع  العليا  املناصب  إىل  للوصول 

تعزيزها، حسب االقتضاء؛
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)ج(  مراجعة معايري التوظيف والتعيني يف الهيئات   

إىل  والرتقية  القرار  صنع  وهيئات  االستشارية 

املناصب العليا لضامن أن تكون هذه املعايري 

مناسبة وال متيز ضد املرأة؛

غري  املنظامت  تبذلها  التي  الجهود  )د(  تشجيع   

الحكومية والنقابات والقطاع الخاص لتحقيق 

التكافؤ يف الرتب بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك 

القرار ويف  املتكافئة يف هيئات صنع  املشاركة 

جميع  وعىل  املجاالت  جميع  يف  املفاوضات 

املستويات؛

الحوار  لتشجيع  اتصال  اسرتاتيجيات  )ه(  وضع   

العام بشأن األدوار الجديدة للرجل واملرأة يف 

املجتمع، ويف األرسة كام ورد تعريفها يف الفقرة 

٢٩ أعاله؛

والتطوير  التوظيف  برامج  تشكيل  ــادة  )و(  إع  

قدم  عىل  الفرص  إتاحة  لضامن  الوظيفي 

للتدرب  الشابة،  سيام  وال  للمرأة،  املساواة 

عىل اإلدارة وتنظيم املشاريع والتدرب التقني 

والقيادي، مبا يف ذلك التدرب أثناء العمل؛

يف  للمرأة  الوظيفي  للتقدم  برامج  )ز(  وضــع   

الوظيفي،  التخطيط  تشمل  األعامر  مختلف 

واملشورة،  والتوجيه  الوظيفي،  املسار  وتتبع 

وإعــادة  والتدريب  الخصويص،  والتدريب 

التدريب؛

النسائية  املنظامت  مشاركة  ودعم  )ح(  تشجيع   

املتحدة  األمــم  مؤمترات  يف  الحكومية  غري 

والعمليات التحضريية لها؛

الجنسني ودعم  توازن بني  )ط(  السعي إىل تحقيق   

األمم  لدى  الوفود  تكوين  يف  التوازن  هذا 

املتحدة واملحافل الدولية األخرى.

1٩3-  من جانب األمم املتحدة:

واعتامد  القامئة  والتدابري  السياسات  )أ(  تنفيذ   

لتحقيق  للعاملة  جديدة  وتدابري  سياسات 

مساواة شاملة بني الجنسني يف االستخدام، وال 

فوقها،  وما  الفنية  الوظائف  مستوى  يف  سيام 

االعتبار  يف  تؤخذ  أن  عىل   ،٢٠٠٠ عام  بحلول 

أساس  عىل  املوظفني  تعيني  أهمية  الواجب 

نطاق  أوسع  عىل  العادل  الجغرايف  التوزيع 

من   1٠1 املــادة  من   3 للفقرة  وفقا  ممكن، 

ميثاق األمم املتحدة؛

يف  للتعيني  مرشحات  لتنسيب  آليات  )ب(  وضع   

والوكاالت  املتحدة  األمــم  يف  عليا  وظائف 

يف  والهيئات  املنظامت  وسائر  املتخصصة 

منظومة األمم املتحدة؛

والنوعية  الكمية  البيانات  ونرش  جمع   )ج(  مواصلة 

القرار  صنع  مناصب  يف  والرجل  ــرأة  امل عن 

وتحليل تأثريها املتغاير عىل عملية صنع القرار؛ 

ورصد التقدم املحرز نحو تحقيق الهدف الذي 

حدده األمني العام لتقلد املرأة ما نسبته 5٠ يف 

املائة، من مناصب اإلدارة ومناصب صنع القرار 

بحلول عام ٢٠٠٠.

1٩4-  من جانب املنظامت النسائية واملنظامت غري 

االجتامعيني،  والرشكاء  والنقابات،  الحكومية 

ومنظامت املنتجني والصناعيني واملهنيني:



1٠3

خالل  من  النساء  بني  التضامن  وتعزيز  )أ(  بناء   

أنشطة اإلعالم والتعليم والتوعية؛

)ب(  الدعوة عىل جميع املستويات إىل متكني املرأة   

والنظم  والعمليات  القرارات  عىل  التأثري  من 

والسعي  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية 

التزامهم  عن  املنتخبني  املمثلني  ملساءلة 

باالهتاممات املتعلقة بنوع الجنس؛

ومؤهالتها  املرأة  عن  للبيانات  قواعد  )ج(  إقامة   

وذلك الستخدام هذه البيانات يف تعيني النساء 

واملناصب  القرار  لصنع  العليا  املناصب  يف 

وتوزيعها  البيانات  هذه  ونرش  االستشارية، 

عىل الحكومات واملنظامت اإلقليمية والدولية 

ومؤسسات القطاع الخاص واألحزاب السياسية 

املعنية، وذلك مبا يتمىش  الهيئات  وغريها من 

وترشيعات حامية البيانات.

 الهدف االسرتاتيجي زاي - ٢ -

القرار  صنع  يف  املشاركة  عىل  املــرأة  قــدرة   زيــادة 

والقيادة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الوطنية،  والهيئات  الحكومات  جانب  1٩5-  من 

السياسية،  واألحـــزاب  الــخــاص،  والقطاع 

والنقابات، ومنظامت أرباب العمل، والهيئات 

غري  واملنظامت  واإلقليمية  اإلقليمية  دون 

واملؤسسات  الدولية  واملنظامت  الحكومية 

التعليمية:

الذات  واحــرتام  القيادة  عىل  تدريب  )أ(  توفري   

ذوات  سيام  وال  والفتيات،  النساء  ملساعدة 

واملنتميات  واملعوقات  الخاصة،  االحتياجات 

من  يزيد  مبا  واإلثنية،  العرقية  لألقليات 

تقلد  عىل  ويشجعهن  لذواتهن  احرتامهن 

مناصب صنع القرار؛

القرار  صنع  ملناصب  شفافة  معايري  )ب(  وضــع   

يف  الجنسني  بني  املــتــوازن  التمثيل  وضــامن 

هيئات اختيار املرشحني؛

إىل  والتوجيه  املشورة  لتقديم  نظام   )ج(  إنشاء 

النساء املفتقرات إىل الخربة، وبالخصوص لتوفري 

صنع  عىل  التدريب  ذلك  يف  مبا  لهن،  التدريب 

الذات  وتوكيد  الجمهور  أمام  والتحدث  القرار 

وكذا عىل الحمالت السياسية؛

النساء  الجنس إىل  يراعي نوع  )د(  تقديم تدريب   

الالمتييزية  العمل  عالقات  لتعزيز  والرجال 

والحرتام التنوع يف أساليب العمل واإلدارة؛

املرأة  يشجعان  تدريب  وتوفري  آليات  )ه(  وضع   

عىل املشاركة يف العمليات االنتخابية واألنشطة 

السياسية واملجاالت القيادية األخرى.
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حاء - اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة

كل  يف  باملرأة  للنهوض  وطنية  أجهزة  1٩6-  أنشئت 

يف  وذلك،  تقريبا  األعضاء  الدول  من  واحدة 

تشجع  التي  السياسات  لوضع  أمــور،  جملة 

وتنفيذها  لتنفيذها  والرتويج  باملرأة  النهوض 

الدعم  وتعبئة  والدعوة  وتقييمها  ورصدها 

من  الوطنية  األجهزة  وتختلف  لها.  ــالزم  ال

فعاليتها، وقد  حيث شكلها وتتفاوت يف مدى 

اآلليات،  وهذه  الحاالت.  بعض  يف  تدهورت 

الهياكل  داخل  تهميشها  يجري  ما  كثريا  التي 

كثري  يف  لإلعاقة  عرضة  الوطنية،  الحكومية 

أو  األحيان من جراء عدم وضوح والياتها  من 

والتدريب  املوظفني  يكفي من  ما  إىل  االفتقار 

والبيانات واملوارد، وعدم كفاية الدعم من قبل 

القيادة السياسية الوطنية.

تواجه  ــدويل،  وال االقليمي  الصعيدين  1٩7-  وعىل 

النهوض  إىل  تدعو  التي  واملؤسسات  اآلليات 

باملرأة بوصفه جزءا ال يتجزأ من التيار األسايس 

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  للتنمية 

بالتنمية  املتعلقة  املبادرات  ومن  والثقافية، 

عدم  مردها  مامثلة  مشاكل  اإلنسان،  وحقوق 

وجود التزام عىل أعىل املستويات.

1٩8-  ولقد أكدت املؤمترات الدولية املتتالية الحاجة 

لدى  بالجنسني  املتعلقة  العوامل  مراعاة  إىل 

مل  هذا  أن  بيد  والربامج.  السياسات  تخطيط 

يحدث يف كثري من الحاالت.

املعنية  اإلقليمية  الهيئات  تعزيز  جرى  1٩٩-  ولقد 

بالنهوض باملرأة، باالضافة إىل األجهزة الدولية، 

مثل لجنة مركز املرأة واللجنة املعنية بالقضاء 

عىل التمييز ضد املرأة. ولكن محدودية املوارد 

املتاحة ال تزال تعيق التنفيذ التام لوالياتها.

املنظامت وضع منهجيات  العديد من  ٢٠٠-  وتم يف 

عىل  يقوم  والربامج  للسياسات  تحليل  إلجراء 

للسياسات  ملا  وللتصدي  الجنسني  بني  الفروق 

وتلك  والرجل،  املــرأة  عىل  متغايرة  آثار  من 

املنهجيات متاحة للتطبيق ولكنها ال تطبق يف 

كثري من األحيان أو ال تطبق بشكل منتظم.

٢٠1-  وتعترب األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة الوحدة 

الحكومة.  داخل  السياسات  لتنسيق  املركزية 

وتتمثل مهمتها األساسية يف دعم عملية إدماج 

منظور املساواة بني الجنسني يف التيار الرئييس 

الحكومة.  نطاق  عىل  السياسة  مجاالت  لكافة 

األجهزة  هذه  ألداء  الالزمة  الرشوط  وتشمل 

الوطنية ملهامها ما ييل:

داخــل  ممكن  مستوى  أعــىل  يف  )أ(  وجــودهــا   

مجلس  يف  وزيــر  مسؤولية  تحت  الحكومة 

الوزراء؛

تيرس،  مؤسسية  عمليات  أو  آليات  )ب(  إيجاد   

حسب االقتضاء، ال مركزية التخطيط والتنفيذ 

والرصد بهدف ارشاك املنظامت غري الحكومية 

واملنظامت املجتمعية من القاعدة إىل القمة؛

)ج(  كفالة وجود املوارد الكافية من حيث امليزانية   

والقدرة املهنية؛

)د(  إتاحة الفرصة للتأثري يف وضع جميع السياسات   

العامة الحكومية.
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٢٠٢-  ويتعني عىل الحكومات والقطاعات األخرى، لدى 

معالجتها ملسألة اآلليات التي تدعو اىل النهوض 

فعالة  عامة  سياسة  اعتامد  تشجيع  باملرأة، 

وواضحة ترمي اىل إدماج منظور يراعي الفروق 

بني الجنسني يف التيار الرئييس لكافة السياسات 

القرارات،  اتخاذ  قبل  يجري،  بحيث  والربامج 

تحليل آلثارها عىل كل من املرأة والرجل.

 الهدف االسرتاتيجي حاء - 1 -

وهيئات  وطنيــة  أجهــزة  تعزيـز  أو   استحــداث 

حكومية أخرى

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

٢٠3-  من جانب الحكومات:

)أ(  ضامن اسناد املسؤولية عن النهوض باملرأة عىل   

أعىل مستوى ممكن يف الحكومة. ويف العديد 

من الحاالت ميكن اسناد هذه املسؤولية عىل 

مستوى وزير يف مجلس الوزراء؛

بإنشاء  التزام سيايس قوي،  )ب(  القيام، عىل أساس   

أجهزة وطنية، حيث ال توجد، وبتعزيز األجهزة 

أعىل  عىل  االقتضاء،  حسب  القامئة،  الوطنية 

النهوض  أجل  من  ممكن  حكومي  مستوى 

وسلطة  واليات  لها  تكون  أن  وينبغي  باملرأة، 

الحاسمة  العنارص  وستكون  بوضوح؛  محددة 

والقدرة  املــوارد  من  يكفي  ما  إتاحة  هي 

السياسات  عىل  للتأثري  ــالزم  ال واالختصاص 

وينبغي، يف  الترشيعات واستعراضها.  وصياغة 

بتحليل  األجهزة  هذه  تقوم  أن  أمور،  جملة 

السياسات  هــذه  اىل  والــدعــوة  السياسات 

واإلبالغ بها وتنسيقها ورصد تنفيذها؛

)ج(  توفري التدريب للموظفني فيام يتعلق بتصميم   

وتحليل البيانات من منظور يراعي الفروق بني 

الجنسني؛

جمع  من  األجهزة  لتمكني  إجــراءات  )د(  وضع   

عىل  العامة  السياسة  قضايا  عن  املعلومات 

الحكومة يف مرحلة مبكرة واستخدامها  نطاق 

السياسات  وضع  عملية  يف  مستمرة  بصفة 

واستعراضها داخل الحكومة؛

الهيئات  إىل  أساس منتظم  تقارير عىل  )ه(  تقديم   

الجهود  يف  املحرز  التقدم  بشأن  الترشيعية 

الرامية، حسب االقتضاء، إىل ادماج االهتاممات 

املتعلقة بالجنسني يف التيار الرئييس، مع مراعاة 

تنفيذ منهاج العمل؛

)و(  حث وتشجيع الجهات املؤسسية الفاعلة ذات   

القاعدة العريضة واملتنوعة عىل االشرتاك النشط 

يف القطاعات العامة والخاصة والطوعية للعمل 

الرامي إىل تحقيق املساواة بني املرأة والرجل.

 الهدف االسرتاتيجي حاء -٢ -

بني  الفــروق  تراعـي  التـي  املنظورات   إدمـاج 

الجنسني يف الترشيعات والسياسات العامة والربامج 

واملشاريع

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

٢٠4-  من جانب الحكومات:

)أ(  السعــي إلــى ضمــان اجراء تحليل للقرارات   

املتعلقة بالسياسة العامة قبل اتخاذها، لبيان 

ما لها من أثر عىل كل من املرأة والرجل؛
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السياسات  باستعراض  منتظمة  بصورة  )ب(  القيام   

تنفيذها،  الوطنية، وكذلك  والربامج واملشاريع 

بغية  والدخل  العاملة  سياسات  أثر  وتقييم 

مبارشة  مستفيـدة  املــرأة  تكـون  أن  ضامن 

مـن التنمية، وأن تُراعى مساهمتها الكاملة يف 

التنمية، بأجر أو بغري أجر عىل حد السواء، يف 

السياسات االقتصادية والتخطيط االقتصادي؛

الوطنية  واألهـــداف  االسرتاتيجيات  )ج(  تعزيز   

والرجل  املرأة  بني  املساواة  بتحقيق  املتعلقة 

دون  تحول  التي  العقبات  ــة  إزال أجل  من 

كافة  واستئصال شأفة  لحقوقها  املرأة  مامرسة 

أنواع التمييز ضدها؛

الترشيعية، حسب  الهيئات  أعضاء  مع  )د(  العمل   

يقوم  منظور  تشجيع  أجــل  من  االقتضاء، 

كافة  يف  الجنسني  بني  الفروق  مراعاة  عىل 

الترشيعات والسياسات؛

مراجعة  سلطة  الــــوزارات  كافة  )ه(  تخويل   

السياسات والربامج من منظور يراعي الفروق 

وإسناد  العمل؛  منهاج  الجنسني ويف ضوء  بني 

أعىل  عىل  الوالية  تلك  تنفيذ  عن  املسؤولية 

هيكل  تعزيز  وإنــشــاء/أو  ممكن؛  مستوى 

الوالية،  هذه  لتنفيذ  ــوزارات  ال بني  التنسيق 

األجهزة  مع  والتواصل  املحرز،  التقدم  ولرصد 

ذات الصلة.

٢٠5-  من جانب األجهزة الوطنية:

الحكومية  السياسات  وتنفيذ  صياغة  )أ(  تيسري   

ووضع  والرجل،  املرأة  بني  باملساواة  املتعلقة 

وتشجيع  املالمئة،  واملنهجيات  االسرتاتيجيات 

املركزية  الحكومة  داخل  والتعاون  التنسيق 

بني  الفروق  يراعي  منظور  ــاج  إدم لضامن 

عمليات  لجميع  الرئييس  التيار  يف  الجنسني 

وضع السياسات؛

فروع  مع  تعاونية  عالقات  وإقامة  )ب(  تشجيع   

الدراسات  ومراكز  الصلة،  ذات  الحكومة 

والبحوث املتعلقة باملرأة، واملعاهد األكادميية 

والتعليمية، والقطاع الخاص، ووسائط اإلعالم، 

واملنظامت غري الحكومية، وال سيام املنظامت 

يف  األخرى  الفاعلة  العنارص  وجميع  النسائية، 

املجتمع املدين؛

)ج(  االضطالع بأنشطة تركِّز عىل اإلصـالح القانونـي   

باألسـرة،  أمـور،  جملـة  فـي  يتعلق،  فيام 

والضامن  العاملة،  وظروف  العاملة  ورشوط 

االجتامعي، ورضيبة الدخل، وتكافؤ الفرص يف 

التعليم، واتخاذ تدابري إيجابية لتعزيز النهوض 

املواتية  والثقافة  املواقف،  وتصور  باملرأة، 

منظور  إيجاد  عن  فضال  املساواة؛  لتحقيق 

القانونية  السياسة  يف  الجنس  نوع  يراعي 

وبرمجة االصالحات؛

)د(  تعزيز زيادة اشرتاك املرأة كعنص فاعل نشط   

من  الذي  األمر  التنمية،  عملية  يف  ومستفيد 

الحياة  نوعية  يف  تحسني  اىل  يؤدي  أن  شأنه 

للجميع؛

الوطنية  الهيئات  مع  مبارشة  روابــط  )ه(  إقامة   

واإلقليمية والدولية العاملة يف مجال النهوض 

باملرأة؛

االستشارية  املساعدة  وتقديم  التدريب  )و(  توفري   

للوكاالت الحكومية من أجل إدماج منظور يراعي 

الفروق بني الجنسني يف سياساتها وبرامجها.
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الهدف االسرتاتيجي حاء - 3 -

حسب  مفصلة  ومعلومـات  بيانــات  ونشـر   توفري 

الجنس ألغراض التخطيط والتقييم

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الوطنية  اإلحصائية  ــر  ــدوائ ال جانب  ٢٠6-  مــن 

الصلة  ذات  والوكاالت  والدولية  واإلقليمية 

بالتعاون  املتحدة،  واألمم  للحكومات  التابعة 

مجال  يف  كل  والتوثيق،  البحث  منظامت  مع 

مسؤولياته:

الصلة  ذات  اإلحــصــائــيــات  جمع  )أ(  كفالة   

مصنفة  وعرضها  وتحليلها  وتبويبها  باألفراد 

تلك  تعرب  أن  وكفالة  والعمر،  الجنس  حسب 

واملسائل  والقضايا  املشاكل  عن  االحصائيات 

املتصلة بالرجال والنساء يف املجتمع؛

)ب(  القيام، بصفة منتظمة، بجمع وتبويب وتحليل   

وعرض البيانات املفصلة حسب العمر والجنس 

واملؤرشات االجتامعية - االقتصادية وغريها من 

املؤرشات ذات الصلة، مبا يف ذلك عدد املعالني، 

السياسات  تخطيط  يف  استخدامها  أجل  من 

والربامج وتنفيذها؛

باملرأة  املتعلقة  ــدراســات  ال مراكز  )ج(  إرشاك   

ومنظامت البحوث يف وضع واختبار املؤرشات 

تعزيز  أجل  من  األبحاث  ومنهجيات  املالمئة 

لرصد  وكذلك  بالجنسني  املتعلق  التحليل 

وتقييم تنفيذ أهداف منهاج العمل؛

برامج  لتعزيز  موظفني  تعيني  أو  )د(  اختيار   

اإلحصاءات املتعلقة بالجنسني وضامن تنسيق 

اإلحصايئ،  العمل  ميادين  وربط جميع  ورصد 

شتى  من  إحصاءات  تدمج  نواتج  ــداد  وإع

مجاالت املواضيع؛

الكاملة  املساهمة  عن  البيانات  جمع  )ه(  تحسني   

ذلك  يف  مبا  االقتصاد،  يف  والــرجــال  للنساء 

مشاركتهم يف القطاعات غري الرسمية؛

من  والعاملة  بالعمل  أشمل  معرفة  )و(  اكتساب   

خالل القيام مبا ييل:

بدون  العمل  عن  البيانات  جمع  ‘1’  تحسني   

املتحدة  األمم  نظام  بالفعل يف  املدرج  أجر 

للحسابات القومية، كام يف الزراعة، وال سيام 

أنشطة  من  ذلك  وغري  الكفافية،  الزراعة 

االنتاج غري السوقي؛

‘٢’  تحسني املقاييس التي تقلل حاليا من شأن   

سوق  يف  الناقصة  وعاملتها  املــرأة  بطالة 

العمل؛

لتقدير  املناسبة،  املنتديات  ‘3’  إيجاد طرق، يف   

يف  املندرج  غري  أجر  بــدون  العمل  قيمة 

كرعاية  كميا،  تقديرا  القومية  الحسابات 

التعبري  الحتامل  الطعام،  وإعداد  املعالني 

من  غريها  أو  التابعة  الحسابات  يف  عنه 

إعدادها  ميكن  التي  الرسمية  الحسابات 

القومية  الحسابات  عن  مستقلة  بصورة 

األساسية ولكنها تكون متسقة معها، وذلك 

بغية االعرتاف باملساهمة االقتصادية للمرأة 

التوزيع غري املتساوي للعمل بأجر  وإظهار 

وبدون أجر بني النساء والرجال؛
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أجل  مــن  لألنشطة  دويل  تصنيف  ــع  )ز(  وض  

إحصاءات استخدام الوقت يراعي الفروق بني 

بأجر وبدون أجر، وجمع  املرأة والرجل  عمل 

لة حسب الجنس والقيام مبا ييل،  بيانات مفصَّ

عىل الصعيد الوطني، رهنا بالقيود الوطنية:

‘1’  إجراء دراسات منتظمة عن استخدام الوقت   

إلجراء قياس كمي للعمل بدون أجر، مبا يف 

آن  يف  تؤدى  التي  األنشطة  تسجيل  ذلك 

أجر  عنها  يتقاىض  التي  األنشطة  مع  واحد 

أو غريها من األنشطة التي ال يتقاىض عنها 

أجر؛

يف  املندرج  غري  أجر  بــدون  العمل  ‘٢’  قياس   

الحسابات القومية قياسا كميا والعمل عىل 

عىل  والعمل  قيمته  تقدير  طرق  تحسني 

التعبري عن قيمته بدقة يف الحسابات التابعة 

تكون  التي  األخرى  الرسمية  الحسابات  أو 

األساسية  القومية  الحسابات  عن  منفصلة 

ولكنها متسقة معها؛

عن  البيانات  جمع  وطرق  مفاهيم  )ح(  تحسني   

ذلك  يف  مبا  والرجال،  النساء  بني  الفقر  قياس 

إمكانية حصولهم عىل املوارد؛

وإدخــال  الحيوية  اإلحــصــاءات  نظم  )ط(  تعزيز   

املنشورات  يف  بالجنسني  املتعلقة  التحيلالت 

والبحوث؛ ومنح األولوية للفوارق بني الجنسني 

يف تصميم البحوث ويف جمع البيانات وتحليلها 

املتعلقة  البيانات  تحسني  أجل  من  وذلــك 

البيانات  جمع  وتحسني  االعتالل؛  مبعدالت 

الخدمات  عىل  الحصول  بإمكانية  املتعلقة 

عىل  الحصول  إمكانية  ذلك  يف  مبا  الصحية 

الشاملة،  واالنجابية  الجنسية  الصحة  خدمات 

أولوية  منح  مع  األرسة،  وتنظيم  األم  ورعاية 

خاصة لألمهات املراهقات ورعاية املسنني؛

الجنس  لة حسب  مفصَّ بيانات محسنة  )ي(  إعداد   

أشكال  جميع  ومرتكبي  ضحايا  عن  والعمر 

األرسي،  كالعنف  املــرأة،  ضد  العنف  أعامل 

ومسافحة  واالغتصاب،  الجنيس،  والتحرش 

بالنساء  واالتجار  الجنيس،  واالعتداء  املحارم، 

يرتكبه  الــذي  العنف  عن  فضال  والفتيات، 

موظفو الدولة؛

عن  البيانات  جمع  وطرق  مفاهيم  )ك(  تحسني   

ذلك  مبا يف  املعوقني،  والرجال  النساء  مشاركة 

إمكانية حصولهم عىل املوارد.

٢٠7-  من جانب الحكومات:

عن  إحصايئ  ملنشور  املنتظم  االنتاج  )أ(  ضامن   

مواضيعية  بيانات  ويفرس  يعرض  الجنسني 

لطائفة  مناسب  والرجال يف شكل  النساء  عن 

واسعة من املستعملني غري التقنيني؛

ومستخدميها  االحصاءات  منتجي  قيام  )ب(  ضامن   

يف كل بلد، بصورة منتظمة، باستعراض كفاية 

للقضايا  وتغطيته  الرسمي  االحصاءات  نظام 

من  يلزم  مبا  وإعداد خطة  بالجنسني  املتعلقة 

التحسينات، حيثام يقتيض األمر ذلك؛

ونوعية  كمية  دراسات  وضع  وتشجيع  )ج(  وضع   

ويف  والنقابات،  األبحاث،  منظامت  من جانب 

الخاص،  والقطاع  العمل،  ــاب  أرب منظامت 

يف  املشاركة  بشأن  الحكومية  غري  واملنظامت 

السلطة والنفوذ يف املجتمع، مبا يف ذلك عدد 

عليا  مناصب  يشغلون  الذين  والرجال  النساء 
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العام  القطاعني  يف  القرارات  اتخاذ  مجال  يف 

والخاص عىل حد سواء؛

بني  للفروق  مراعاة  أكرث  بيانات  )د(  استخدام   

وتنفيذ  العامة  السياسات  وضع  يف  الجنسني 

الربامج واملشاريع.

٢٠8-  من جانب األمم املتحدة:

أفضل  سبل  إليجاد  طرق  استحداث  )أ(  تشجيع   

لجمع ومقارنة وتحليل البيانات التي قد تتصل 

العنف  ذلك  يف  مبا  للمرأة،  اإلنسان  بحقوق 

ضد املرأة، ليك تستخدمها جميع هيئات األمم 

املتحدة ذات الصلة؛

)ب(  تشجيع استحداث املزيد من الطرق اإلحصائية   

يف  املرأة  بدور  تتصل  التي  البيانات  لتحسني 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية 

والسياسية؛

)ج(  إعداد عدد جديد من “املرأة يف العامل” لإلصدار   

وتوزيعه  سنوات  خمس  كل  منتظمة  بصورة 

عىل نطاق واسع؛

)د(  مساعدة البلدان، بناء عىل طلبها، يف استحداث   

سياسات وبرامج تتعلق بنوع الجنس؛

واملنشورات  والبيانات  التقارير  إحالة  )ه(  ضامن   

اإلحصائية  الشعبة  تعدها  التي  الصلة  ذات 

الدويل  واملعهد  املتحدة  لألمم  العامة  باألمانة 

للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة عن 

التقدم املحرز عىل الصعيدين الوطني والدويل 

اىل لجنة مركز املرأة بصورة منتظمة ومنسقة.

املتعددة  اإلمنائية  املؤسسات  جانب  ٢٠٩-  من 

األطراف واملانحني الثنائيني:

يف  الوطنية  القدرات  تطوير  ودعم     تشجيع 

البلدان النامية ويف البلدان التي متر اقتصاداتها 

ــوارد  امل توفري  طريق  عــن  انتقال  مبرحلة 

من  البلدان  تتمكن  ليك  التقنية  واملساعدة 

به  تضطلع  الذي  للعمل  كامل  قياس  إجراء 

املرأة والرجل، مبا يف ذلك العمل بأجر والعمل 

االقتضاء  وعند  ســواء،  حد  عىل  أجر  بــدون 

الحسابات  أو  التابعة  الحسابات  استخدام 

الرسمية األخرى للعمل بدون أجر.
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طاء - حقوق اإلنسان للمرأة

حق  األساسية  والحريات  االنسان  حقوق  ٢1٠-  إن 

بحكم املولد لجميع البرش؛ وحاميتها وتعزيزها 

عاتق  عىل  تقع  التي  األوىل  املسؤولية  هام 

الحكومات.

االنسان  لحقوق  العاملي  املؤمتر  أكــد  ٢11-  وقــد 

بالوفاء  رسميا  الدول  جميع  التزام  جديد  من 

جميع  احــرتام  بتعزيز  املتعلقة  بالتزاماتها 

للجميع  األساسية  والحريات  االنسان  حقوق 

العاملي  الصعيد  عىل  وحاميتها  ومراعاتها 

الدويل،  والقانون  املتحدة،  األمم  مليثاق  وفقا 

والصكوك األخرى املتعلقة بحقوق االنسان. وال 

الحقوق والحريات  العاملي لهذه  الطابع  يقبل 

أي نقاش.

االنسان  حقوق  جميع  تعزيز  اعتبار  ٢1٢-  يجب 

أولوية  ذا  األساسية وحاميتها هدفا  والحريات 

ملقاصدها  وفقا  املتحدة،  األمم  اىل  بالنسبة 

ومبادئها، وال سيام هدف التعاون الدويل. ويف 

تعزيز  يشكل  واملبادئ،  املقاصد  هذه  إطار 

جميع حقوق االنسان وحاميتها شاغال مرشوعا 

عىل  ويجب  ــدويل.  ال املجتمع  اىل  بالنسبة 

املجتمع الدويل أن يعامل حقوق االنسان عىل 

وعادلة، وعىل  منصفة  وبطريقة  عاملي،  نطاق 

قدم املساواة وبنفس القدر من الرتكيز. ويؤكد 

منهاج العمل من جديد أهمية اتسام النظر يف 

بطابع عاملي وبالحياد  اإلنسان  مسائل حقوق 

والالئنتقائية.

جميع  أن  جديد  من  العمل  منهاج  ٢13-  ويؤكد 

والثقافية  منها  املدنية   - االنسان  حقوق 

مبا  واالجتامعية،  والسياسية  واالقتصادية 

قابلة  وغري  عامة   - التنمية  يف  الحق  ذلك  يف 

للتجزئة ومرتابطة ويتوقف بعضها عىل بعض، 

مثلام يبني ذلك اعالن وبرنامج عمل فيينا. وأكد 

أن  االنسان من جديد  لحقوق  العاملي  املؤمتر 

جزء  هي  وللطفلة  للمرأة  االنســان  حقــوق 

العامة  االنسان  للتصف من حقوق  قابل  غري 

ينفصل  وال  الحقوق  هذه  من  يتجزأ  ال  وجزء 

عنها. ومتتع املرأة والطفلة متتعا كامال بجميع 

حقوق االنسان والحريات األساسية هو أولوية 

من أولويات الحكومات واألمم املتحدة وأمر ال 

غنى عنه للنهوض باملرأة.

٢14-  واملساواة بني الرجل واملرأة يف الحقوق مذكورة 

بشكل رصيح يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة. 

وتدرج جميع الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق 

االنسان نوع الجنس عىل أنه أحد األسباب التي 

ال يجوز للدول أن متيَّز عىل أساسها.

متتنع  أن  عىل  الحكومات  واجب  يقتص  ٢15-  وال 

فحسب عن انتهاك حقوق االنسان للمرأة، بل 

عليها أن تعمل أيضا عىل تعزيز هذه الحقوق 

بأهمية  االعــرتاف  عىل  يدل  ومام  وحاميتها. 

الدول  أرباع  للمـرأة أن ثالثة  حقوق اإلنسـان 

أطرافا  أصبحت  قد  املتحدة  األمم  يف  األعضاء 

التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  يف 

ضد املرأة.

من  اإلنسان  لحقوق  العاملي  املؤمتر  أكد  ٢16-  وقد 

للمرأة  اإلنسان  حقوق  أن  وبوضوح  جديد 

طيلة دورة حياتها هي جزء غري قابل للتصف 

من حقوق اإلنسان العامة وجزء ال يتجزأ من 

املؤمتر  وأكد  عنها.  ينفصل  وال  الحقوق  هذه 

حقوق  جديد  من  والتنمية  للسكان  الــدويل 

املرأة اإلنجابية وحقها يف التنمية. ويضمن كل 
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واتفاقية حقوق   /31 الطفل  إعالن حقوق  من 

مبدأ  يؤيدان  وهام  الحقوق،  هذه   /11 الطفل 

عدم التمييز عىل أساس نوع الجنس.

والتمتع  الحقوق  وجود  بني  القامئة  ٢17-  والفجوة 

الحكومات  التزام  عدم  عن  ناشئة  بها  الفعيل 

قيامها  وعدم  وحاميتها،  الحقوق  تلك  بتعزيز 

بهذه  سواء  حد  عىل  والرجل  املــرأة  بتوعية 

آليات  انعدام  املشكلة  بهذه  ويقرتن  الحقوق. 

االنتصاف املالمئة ونقص املوارد عىل الصعيدين 

البلدان  أغلبية  اتخذت  وقد  والدويل.  الوطني 

خطوات من شأنها إدراج الحقوق التي تكفلها 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة يف صلب القانون الوطني. كام أنشأ عدد 

عىل  املــرأة  قدرة  لتعزيز  آليات  البلدان  من 

مامرسة حقوقها.

من  للمرأة،  اإلنسان  حقوق  حامية  ٢18-  وبغية 

حد  أقىص  إىل  ــدول،  ال تتفادى  أن  الــرضوري 

تكفل  وأن  التحفظات  إىل  اللجوء  ممكن، 

االتفاقية  أي تحفظ مع موضوع  تعارض  عدم 

مع  آخر  بشكل  اتفاقه  عدم  أو  منها  والغرض 

قانون املعاهدات الدويل. وسوف تظل حقوق 

اإلنسان للمرأة، عىل نحو ما حددتها الصكوك 

بغري  إسام  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية 

مل  ومــا  الكامل  ــرتاف  االع تنل  مل  ما  مسمى 

يف  وإعاملها  وتنفيذها  وتطبيقها  حاميتها  تتم 

الوطنية،  املامرسة  عن  فضال  الوطني  القانون 

والتجارية  والجنائية  املدنية  ــات  واملــدون

ويف  والعمل،  ــاألرسة،  ب الخاصة  واملــدونــات 

القواعد واألنظمة اإلدارية.

٢1٩-  ومساواة املرأة، بحكم القانون، ليست مكفولة 

يف  أطرافا  بعد  تصبح  مل  التي  البلدان  يف  بعد 

التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية 

املتعلقة  األخرى  الدولية  والصكوك  املرأة  ضد 

بحقوق اإلنسان، أو التي أبديت فيها تحفظات 

والغرض  االتفاقية  موضوع  مع  متمشية  غري 

القوانني  فيها  تنقح  مل  التي  البلدان  أو  منها، 

الوطنية بعد من أجل تنفيذ املعايري واملقاييس 

كامال  متتعا  املرأة  متتع  يعوق  ما  إن  الدولية. 

باملساواة يف الحقوق هو التناقضات بني بعض 

الترشيعات الوطنية والقانون الدويل والصكوك 

ويديم  اإلنسان.  بحقوق  املتعلقة  الدولية 

االجــراءات  للمرأة  الفعلية  املساواة  انعدام 

يف  الوعي  ونقص  التعقيد،  املفرطة  اإلداريــة 

انتهاك  رصد  وعدم  القضائية،  العملية  إطار 

وافيا،  رصدا  النساء  لجميع  اإلنسان  حقوق 

يف  كافيا  متثيال  املرأة  متثيل  عدم  اىل  باالضافة 

الحقوق  عن  املعلومات  ونقص  العدالة،  نظم 

القامئة، واستمرار املواقف واملامرسات. ويديم 

انعدام املساواة الفعلية أيضا عدم إنفاذ جملة 

املتعلقة  املدونات  أو  القوانني  بينها  أشياء من 

باألرسة والقوانني أو املدونات املدنية والجنائية 

واملتعلقة بالعمل والتجارة أو القواعد واألنظمة 

اإلدارية التي يقصد بها ضامن متتع املرأة متتعا 

كامال بحقوق اإلنسان والحريات األساسية.

٢٢٠-  وينبغي أن يكون لكل شخص الحق يف املشاركة 

والسياسية  واالقتصادية  الثقافية  التنمية  يف 

واالجتامعية واإلسهام فيها والتمتع بها. ويف كثري 

التمييز  من  والفتاة  املرأة  تعاين  الحاالت  من 

واالجتامعية.  االقتصادية  ــوارد  امل توزيع  يف 

االقتصادية  لحقوقهام  مبارش  انتهاك  ذلك  ويف 

واالجتامعية والثقافية.

والفتيات  النساء  لجميع  اإلنسان  ٢٢1-  وحقوق 

األنشطة  من  يتجزأ  ال  جزءا  تشكل  أن  ينبغي 
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واملتعلقة  املتحدة  األمــم  بها  تضطلع  التي 

بحقوق اإلنسان. وهناك حاجة إىل بذل جهود 

املركز وحقوق  املساواة يف  إدراج  بغية  مكثفة 

التيار  ضمن  والفتيات  النساء  لجميع  اإلنسان 

نطاق  عىل  املتحدة  األمــم  ألنشطة  الرئييس 

بشكل  القضايا  هــذه  ومعالجة  املنظومة، 

واآلليات  الهيئات  جميع  يف  ومنتظم  دوري 

أمور  األمر يستدعي جملة  الصلة. وهذا  ذات 

لجنة  بني  والتنسيق  التعاون  تحسني  منها 

السامي  املتحدة  األمم  ومفوض  املرأة،  مركز 

مبا  اإلنسان،  حقوق  ولجنة  اإلنسان،  لحقوق 

املعنيون مبواضيع  الخاصون  مقرروها  ذلك  يف 

املستقلون،  االستشاريون  والخرباء  محددة، 

واألفرقة العاملة، ولجنتها الفرعية ملنع التمييز 

املستدامة،  التنمية  ولجنة  األقليات،  وحامية 

ولجنة التنمية االجتامعية، ولجنة منع الجرمية 

والعدالة الجنائية، واللجنة املعنية بالقضاء عىل 

املنشأة  األخرى  والهيئات  املرأة  ضد  التمييز 

اإلنسان،  بحقوق  واملعنية  معاهدات  مبوجب 

منظومة  يف  الصلة  ذات  الكيانات  وجميع 

األمم املتحدة، مبا يف ذلك الوكاالت املتخصصة. 

لجهاز  تعزيزا  التعاون  إىل  أيضا  حاجة  وهناك 

وترشيده  االنــســان  لحقوق  املتحدة  ــم  األم

وتبسيطه وزيادة فعاليته وكفاءته، مع مراعاة 

ال  اللذين  والتداخل  االزدواج  تفادي  رضورة 

داعي لهام يف الواليات واملهام.

٢٢٢-  وليك يتحقق الهدف املتمثل يف إعامل حقوق 

الواجب  من  للجميع،  كامال  إعامال  االنسان 

االنسان  لحقوق  الدولية  الصكوك  تطبيق 

الوضوح  من  مبزيد  االعتبار  يف  تأخذ  بطريقة 

املرأة  ضد  للتمييز  واملنتظم  الشامل  الطابع 

املتعلق  التحليل  بوضوح  اليه  أشــار  الــذي 

بالجنسني.

إذ  باملرأة  املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر  ٢٢3-  إن 

الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  اعتباره  يف  يضع 

للسكان والتنمية 14/ وإعالن برنامج عمل فيينا 

لحقوق  العاملي  املؤمتر  اعتمدهام  اللذين   /٢

اإلنسان، يؤكد من جديد أن الحقوق اإلنجابية 

تقوم عىل االعرتاف مبا لجميع األزواج واألفراد 

من حق أسايس يف أن يقرروا بحرية ومسؤولية 

الوالدات  بني  الفاصلة  والفرتات  أطفالهم  عدد 

ومواعيد اإلنجاب، ويف الحصول عىل املعلومات 

حق  ومن  ذلك،  من  متكنهم  التي  والوسائل 

الجنسية  الصحة  من  مستوى  أعىل  بلوغ  يف 

اتخاذ  واإلنجابية. وهذا يشمل أيضا حقهم يف 

التعرض  دون  باإلنجاب  يتعلق  فيام  القرارات 

لتمييز وإكراه وعنف، عىل نحو ما هو مبني يف 

وثائق حقوق اإلنسان.

٢٢4-  والعنف ضد املرأة ينتهك ويعوق أو يبطل متتع 

األساسية.  والحريات  االنسان  بحقوق  املرأة 

التمييز  القضاء عىل  االعتبار إلعالن  إيالء  ومع 

فإن  الخاصني،  املقررين  وأعــامل  املــرأة،  ضد 

مثل  الجنس  نوع  أساس  عىل  القائم  العنف 

األرسى،  العنف  أشكال  من  وغــريه  الــرضب 

واالستغالل  واالستعباد  الجنيس،  واالعتداء 

واألطفال،  بالنساء  الدويل  واالتجار  الجنسيني، 

عن  فضال  الجنيس،  والتحرش  القرسي،  والبغاء 

العنف املوجه ضد املرأة بسبب التحيز الثقايف، 

األجانب،  وكره  العنصي،  والتمييز  والعنصية 

اإلباحية،  املــواد  انتاج  يف  املــرأة  واستخدام 

واالحتالل  املسلح،  والنزاع  العرقي  والتطهري 

املناوئ  والتطرف  الديني  والتطرف  األجنبي، 

كرامة  مع  تتناىف  أمور  هي  واإلرهاب،  للدين، 

والقضاء  مكافحتها  ويجب  وقــدره  االنسان 

بعض  جوانب  من  ضار  جانب  وأي  عليها. 

العصية  أو  العرفية  أو  التقليدية  املامرسات 
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والقضاء  منعه  ينبغي  املــرأة  حقوق  ينتهك 

تدابري  تتخذ  أن  للحكومات  وينبغي  عليه. 

عاجلة ملكافحة جميع أشكال العنف ضد املرأة 

يف الحياة الخاصة والعامة والقضاء عليها، سواء 

كانت مرتكبة أو مسموح بها من الدولة أو من 

األشخاص العاديني.

٢٢5-  وتواجه نساء كثريات عوائق اضافية تحول دون 

مثل  عوامل  بسبب  اإلنسان  بحقوق  التمتع 

الثقافة  أو  اإلثني  االنتامء  أو  اللغة  أو  الِعرق 

االجتامعية  الطبقة  أو  اإلعاقة  أو  الدين  أو 

األصليني  السكان  من  ألنهن  أو  واالقتصادية 

املهاجرات،  العامالت  فيهن  مبن  مهاجرات،  أو 

أيضا  يتعرضن  وقد  الجئات.  أو  مرشدات  أو 

إدراكهن  عدم  بسبب  والتهميش  للحرمان 

ولعدم  اإلنسان  حقوق  من  لهن  ملا  عموما 

التي  العوائق  عن  فضال  بها،  لهن  االعــرتاف 

تعرتضهن يف الوصول اىل املعلومات واىل آليات 

االنتصاف يف حاالت تعرض حقوقهن لالنتهاك.

الالجئات  فــرار  وراء  تكمن  التي  ٢٢6-  والعوامل 

اىل  بحاجة  هن  ممن  املرشدات  من  وغريهن 

تكون  قد  داخليا  ــرشدات  وامل دولية  حامية 

اىل  الرجل  تدفع  التي  العوامل  عن  مختلفة 

للتعديات  عرضة  النسوة  هؤالء  وتظل  ذلك. 

مرحلة  يف  اإلنسان  حقوق  من  لهن  ما  عىل 

فرارهن وبعدها.

النظام  متزايد  نحو  املرأة عىل  ٢٢7-  وبينام تستخدم 

الوعي  نقص  فإن  حقوقها،  ملامرسة  القانوين 

بوجود هذه الحقوق، يف كثري من البلدان، يشكل 

اإلنسان  بحقوق  الكامل  املرأة  متتع  أمام  عائقا 

التجربة  بينت  وقد  املساواة.  درجة  وبلوغها 

املرأة  متكني  الوسع  يف  أن  البلدان  من  كثري  يف 

النظر  بصف  بحقوقها،  التمسك  عىل  وحثها 

االجتامعي  مركزها  أو  التعليمي  مستواها  عن 

األمية  محو  برامج  أدت  وقد  االقتصادي.   -

القانونية، واسرتاتيجية وسائط االعالم، دورا فعليا 

حقوقها  بني  الصلة  فهم  يف  املرأة  مساعدة  يف 

أنه  إثبات  ويف  حياتها،  من  األخرى  والجوانب 

حيث  من  فعالة  مببادرات  االضطالع  باإلمكان 

التكاليف ملساعدة املرأة يف نيل تلك الحقوق. 

أمر  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التعليم  وتوفري 

اإلنسان  حقوق  فهم  تعزيز  أجل  من  رضوري 

للمرأة مبا يف ذلك معرفة آليات االنتصاف لجرب 

يكون  أن  الــرضوري  ومن  حقوقها.  انتهاكات 

يف  تعيش  التي  املرأة  سيام  وال  األفراد،  لجميع 

ظروف حرجة، معرفة تامة بحقوقهم مع إتاحة 

إمكانية الوصول إىل الوسائل القانونية لالنتصاف 

يف حالة انتهاك حقوقهم.

٢٢8-  ويجب حامية املرأة املهتمة بالدفاع عن حقوق 

تضمن  أن  الحكومات  واجب  ومن  اإلنسان. 

وبصفة  سلمي  بشكل  تعمل  التي  املرأة  متتع 

تعزيز  أجل  من  منظمة  إطار  يف  أو  شخصية 

بجميع  كامال  متتعا  اإلنسان  حقوق  وحامية 

لحقوق  العاملي  االعالن  يف  الــواردة  الحقوق 

بالحقوق  الخاص  ــدويل  ال والعهد  اإلنسان، 

الخاص  الــدويل  والعهد  والسياسية،  املدنية 

والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 

وقد أدت املنظامت غري الحكومية واملنظامت 

مساواة  إىل  الداعية  واملجموعات  النسائية 

اإلنسان  لحقوق  الرتويج  يف  حفازا  دورا  املرأة 

عىل  بها  املضطلع  األنشطة  خالل  من  للمرأة، 

صعيد القاعدة الشعبية، والدعوة، والعمل معا 

كشبكة، وهي بحاجة إىل التشجيع والدعم من 

جانب الحكومات وإىل الوصول إىل املعلومات 

بغية االضطالع بهذه األنشطة.
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التمتع بحقوق اإلنسان،  ٢٢٩-  وعند معالجة مسألة 

األخرى  الفاعلة  والعنارص  للحكومات  ينبغي 

وواضحة  نشطة  سياسة  اتباع  عىل  تشجع  أن 

إلدماج منظورات الجنسني ضمن التيار الرئييس 

لجميع السياسات والربامج حتى يتم تحليل ما 

يرتتب عليها من آثار بالنسبة إىل كل من املرأة 

والرجل، قبل اتخاذ القرارات.

الهدف االسرتاتيجي طا - 1 -  

اإلنســـان  حقـــوق  من  للمرأة،  ما  وحامية  تعزيز 

حقوق  صكوك  لجميع  الكامل  التنفيذ  خـالل  من 

جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  سيمـــا  وال  اإلنســـان، 

أشكال التمييز ضد املرأة

االجراءات التي يتعني اتخاذها

٢3٠-  من جانب الحكومات:

التصديق عىل  أجل  من  نشطة  بصورة  )أ(  العمل   

املعاهدات الدولية واالقليمية املتعلقة بحقوق 

اإلنسان أو االنضامم إليها وتنفيذها؛

جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  عىل  )ب(  التصديق   

إليها  واالنضامم  املــرأة  ضد  التمييز  أشكال 

وضامن تنفيذها حتى يتحقق التصديق عليها 

عىل الصعيد العاملي بحلول عام ٢٠٠٠؛

اتفاقية  عىل  تحفظات  أي  نطاق  من  )ج(  الحد   

املرأة،  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع 

أو صياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأقىص 

وضامن  والتضييق،  الدقة  من  ممكن  قدر 

عدم تعارض أي تحفظ مع موضوع االتفاقية 

والغرض منها، أو تعارضه بشكل آخر مع قانون 

التحفظات  واستعراض  ــدويل؛  ال املعاهدات 

وسحب  سحبها؛  بــهــدف  دوري  بشكل 

اتفاقية  موضوع  مع  تتناقض  التي  التحفظات 

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء 

والغرض منها، أو التي تتعارض بشكل آخر مع 

قانون املعاهدات الدويل؛

تحدد  وطنية  عمل  خطط  وضــع  يف  )د(  النظر   

حقوق  تعزيز  بتحسني  الكفيلة  الخطوات 

اإلنسان وحاميتها، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان 

العاملي  املؤمتر  به  أوىص  ما  نحو  عىل  للمرأة، 

لحقوق اإلنسان؛

)ه(  إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحامية هذه   

حقوق  ذلك  يف  مبا  لها،  والرتويج  الحقوق 

املؤسسات،  تلك  تعزيز  أو  للمرأة،  اإلنسان 

لحقوق  العاملي  املؤمتر  به  أوىص  ما  نحو  عىل 

اإلنسان؛ 

حقوق  مجال  يف  للتعليم  شامل  برنامج  )و(  وضع   

املرأة مبا لها من حقوق  لزيادة وعي  اإلنسان 

اإلنسان ووعي اآلخرين بتلك الحقوق؛ 

بتنفيذ  أطرافا،  كونها  حالة  يف  الــدول،  )ز(  قيام   

االتفاقية عن طريق استعراض جميع القوانني 

الوطنية  واالجراءات  واملامرسات  والسياسات 

يف  املبينة  االلتزامات  مع  اتفاقها  لضامن 

االتفاقية، وقيام جميع الدول باستعراض جميع 

واالجراءات  واملامرسات  والسياسات  القوانني 

الوطنية لضامن اتفاقها مع االلتزامات الدولية 

املتعلقة بحقوق االنسان يف هذا الصدد؛

التقارير  بالجنسني يف  املتصلة  الجوانب  )ح(  إدراج   

وصكوك  اتفاقيات  جميع  مبوجب  املقدمة 
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اتفاقيات  فيها  مبا  األخــرى،  اإلنسان  حقوق 

الدولية، لضامن تحليل حقوق  العمل  منظمة 

اإلنسان للمرأة واستعراضها؛

الوقت  يف  االتفاقية،  تنفيذ  عن  تقرير  )ط(  تقديم   

املحدد، إىل اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 

التي  التوجيهية  املبادئ  اتباع  مع  املرأة  ضد 

املنظامت  وإرشاك  بالكامل،  اللجنة  وضعتها 

غري الحكومية، حيثام كان ذلك مالمئا، أو أخذ 

مساهامتها بعني االعتبار لدى إعداد التقرير؛

التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة  )ي(  متكني   

بالكامل،  بواليتها  االضــطالع  من  املــرأة  ضد 

باتاحة وقت كاف لالجتامع، من خالل  وذلك 

الذي  التنقيح  عىل  النطاق  الواسع  التصديق 

القضاء  اتفاقية  يف  األطراف  الدول  اعتمدته 

 ٢٢ يف  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل 

 ،٢٠ املادة  من   /3٢  1 للفقرة   1٩٩5 أيار/مايو 

وبتعزيز طرائق العمل الفعالة؛

مركز  لجنة  فيها  رشعت  التي  العملية  )ك(  دعم   

اختياري  بروتوكول  مرشوع  وضع  بغية  املرأة 

التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

أقرب  املفعول يف  نافذ  يصبح  أن  املرأة، ميكن 

االلتامسات،  تقديم  حق  بشأن  ممكن،  وقت 

بشأن  العام  األمني  تقرير  مراعاة  مع  وذلك 

اآلراء  تلك  ذلك  يف  مبا  االختياري،  الربوتوكول 

املتعلقة بإمكانية وضعه؛

عىل  التصديق  لتحقيق  عاجلة  تدابري  )ل(  اتخاذ   

اتفاقية حقوق الطفل أو االنضامم اليها عامليا 

قبل نهاية عام 1٩٩5 وضامن تنفيذها بالكامل 

يف  والفتيان  الفتيات  بني  املساواة  لكفالة 

أطرافا  بعد  الذين مل يصبحوا  الحقوق ويَُحث 

يف اتفاقية حقوق الطفل عىل القيام بذلك بغية 

بحلول  العاملي  الصعيد  عىل  تنفيذها  تحقيق 

عام ٢٠٠٠.

باألطفال،  املتعلقة  الحادة  املشاكل  )م(  معالجة   

املضطلع  الجهود  دعم  خالل  من  ذلك  يف  مبا 

والرامية  املتحدة  األمم  منظومة  إطار  يف  بها 

منع  أجل  من  فعالة  دولية  تدابري  اعتامد  إىل 

وبيع  بهم،  الضار  األطفال  وعمل  اإلناث،  وأد 

األطفال وأعضائهم، وبغاء األطفال، واستخدام 

ذلك  وغري  االباحية،  املواد  إنتاج  يف  األطفال 

من أشكال االستغالل الجنيس، والقضاء عليها، 

والنظر يف اإلسهام يف صياغة بروتوكول اختياري 

التفاقية حقوق الطفل؛

اإلنسان  حقوق  صكوك  جميع  تنفيذ  )ن(  تعزيز   

املنظم  االتجار  مكافحة  بغية  الصلة  ذات 

ألغراض  االتجار  ذلك  يف  مبا  واألطفال  بالنساء 

االستغالل الجنيس وانتاج املواد اإلباحية والبغاء 

والسياحة الجنسية وغريها من أشكال االتجار 

من  جملة  خالل  من  عليها  والقضاء  الجنيس، 

التدابري منها التعاون الدويل، وتقديم الخدمات 

أن  وينبغي  للضحايا؛  واالجتامعية  القانونية 

الدويل  التعاون  أجل  من  أحكاما  ذلك  يشمل 

يف محاكمة ومعاقبة املسؤولني عن االستغالل 

املنظم للنساء واألطفال؛

 )س(  النظر، انطالقا من الحاجة إىل ضامن االحرتام 

السكان  من  للنساء  اإلنسان  لحقوق  الكامل 

السكان  لحقوق  اعــالن  وضــع  يف  األصليني، 

يف  العامة  الجمعية  تعتمده  يك  األصليني، 

يف  االصليني  للسكان  الــدويل  العقد  ــار  إط

السكان  من  النساء  مشاركة  وتشجيع  العامل، 

بإعداد  املعني  العامل  الفريق  يف  األصليني 
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مرشوع اإلعالن، وفقا لألحكام الخاصة مبشاركة 

منظامت السكان األصليني.

ذات  والوكاالت  والهيئات  األجهزة  جانب  ٢31-  من 

التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وجميع  الصلة 

األمم  منظومة  يف  اإلنسان  حقوق  هيئات 

املتحدة  األمــم  مفوض  عن  فضال  املتحدة، 

األمم  ومفوضة  اإلنــســان  لحقوق  السامي 

العمل  مع  الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة 

خالل  من  والفعالية  الكفاءة  ــادة  زي عىل 

تحسني التنسيق بني مختلف الهيئات واآلليات 

تفادي  إىل  الحاجة  مراعاة  ومع  واالجــراءات، 

يف  لهام  داعي  ال  اللذين  والتداخل  االزدواج 

والياتهم ومهامهم:

املساواة  قــدم  عىل  الكامل  االهتامم  )أ(  إيــالء   

وبشكل مستمر لحقوق اإلنسان للمرأة وذلك 

منهم  بكل  الخاصة  بالواليات  االضطالع  عند 

حقوق  جميع  ــرتام  اح بتعزيز  يتعلق  فيام 

واالقتصادية  والثقافية  منها  املدنية   - اإلنسان 

والسياسية واالجتامعية - مبا يف ذلك الحق يف 

التنمية، وحاميتها عىل الصعيد العاملي؛

لحقوق  العاملي  املؤمتر  توصيات  تنفيذ  )ب(  كفالة   

اإلنسان املتعلقة بتحقيق دمج حقوق اإلنسان 

التيار  ضمن  وجعلها  كامال  دمجا  للمرأة 

الرئييس؛

العامة  بالسياسة  متعلق  شامل  برنامج  )ج(  وضع   

للمرأة ضمن  اإلنسان  إدماج حقوق  من أجل 

منظومة  مؤسسات  جميع  يف  الرئييس  التيار 

األمم املتحدة، مبا يف ذلك يف األنشطة املضطلع 

االستشارية،  بالخدمات  يتعلق  فيام  بها 

التقارير،  إعداد  ومنهجية  التقنية،  واملساعدة 

بالجنسني،  يتعلق  فيام  األثر  تقييم  وعمليات 

مجال حقوق  يف  والتعليم  واإلعالم  والتنسيق، 

هذا  تنفيذ  يف  نشط  بدور  والقيام  اإلنسان، 

الربنامج؛

)د(  ضامن إدماج املرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها   

وإعادة  التنمية،  عملية  يف  ومستفيدة  فاعلة 

من  العاملي  للعمل  املحددة  األهداف  تأكيد 

أجل املرأة، توخيا للتنمية املستدامة واملنصفة، 

البيئة  بشأن  ريــو  إعــالن  عليها  ينص  التي 

والتنمية 1٨/؛

حقوق  بانتهاكات  املتعلقة  املعلومات  )ه(  إدراج   

يف  الجنس  نوع  أساس  عىل  القامئة  اإلنسان 

جميع  يف  االستنتاجات  وإدراج  أنشطتهم، 

برامجهم وأنشطتهم؛

جميع  عمل  يف  وتنسيق  تعاون  وجود  )و(  ضامن   

اإلنسان  بحقوق  املعنية  واآلليات  الهيئات 

لكفالة احرتام حقوق اإلنسان للمرأة؛

مركز  لجنة  بني  والتنسيق  التعاون  )ز(  تعزيز   

التنمية  ولجنة  اإلنسان،  حقوق  ولجنة  املرأة، 

ولجنة  املستدامة،  التنمية  ولجنة  االجتامعية، 

وهيئات  الجنائية،  والعدالة  الجرمية  منع 

األمم املتحدة املعنية برصد معاهدات حقوق 

بالقضاء عىل  املعنية  اللجنة  فيها  مبا  اإلنسان، 

املتحدة  األمم  وصندوق  املرأة،  ضد  التمييز 

للبحث  الـــدويل  واملعهد  للمرأة،  اإلمنـــايئ 

وبرنامج  باملرأة،  النهوض  أجل  من  والتدريب 

املتحدة  األمم  اإلمنايئ، ومنظمة  املتحدة  األمم 

ملنظومة  التابعة  األخرى  واملنظامت  للطفولة، 

األمم املتحدة، عاملة يف إطار الواليات الخاصة 

اإلنسان  حقوق  تعزيز  أجل  من  منهم،  بكل 
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النهوض  شعبة  بني  التعاون  وتحسني  للمرأة، 

باملرأة ومركز حقوق اإلنسان؛

املتحدة  األمم  مفوض  بني  فعال  تعاون  )ح(  إقامة   

السامي لحقوق اإلنسان، ومفوضة األمم املتحدة 

السامية لشؤون الالجئني، والهيئات األخرى ذات 

منهم،  بكل  الخاصة  الواليات  إطار  يف  الصلة، 

ومع إيالء االعتبار للصلة الوثيقة بني االنتهاكات 

يف  سيام  وال  اإلنسان،  لحقوق  النطاق  الواسعة 

شكل إبادة األجناس، والتطهري العرقي، واالغتصاب 

املنظم للنساء يف حاالت الحرب وتدفقات الالجئني 

وغريها من أشكال الترشد، وبني كون الالجئات 

واملرشدات والعائدات قد يكن عرضة لنوع خاص 

من انتهاكات حقوق اإلنسان؛

)ط(  التشجيع عىل إدراج منظور يراعي نوع الجنس   

يف برامج العمل الوطنية، ويف مؤسسات حقوق 

الوطنية، وذلك يف سياق  اإلنسان واملؤسسات 

مجال  يف  االستشارية  الخدمات  تقديم  برامج 

حقوق اإلنسان؛

)ي(  توفيــر التدريــب يف مجــال حقـوق اإلنسـان   

للمـرأة لجميع أفراد وموظفي األمم املتحدة، 

حقوق  بأنشطة  منهم  يضطلع  من  سيام  وال 

وتعزيز  اإلنسانية،  الغوثية  واألنشطة  اإلنسان 

يعرتفوا  يك  للمرأة  اإلنسان  لحقوق  فهمهم 

ويعالجوها  للمرأة  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات 

ويستطيعوا أخذ الجانب املتعلق بنوع الجنس 

بعني االعتبار الكامل يف عملهم؛

عمل  خطة  تنفيذ  استعراض  عند  )ك(  الحرص   

للتثقيف يف مجال حقوق  املتحدة  عقد األمم 

نتائج  مراعاة  عىل   )٢٠٠4-1٩٩5( اإلنسان 

املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة.

 الهدف االسرتاتيجي طاء - ٢ - 

ضامن املساواة وعدم التمييز أمام القانون

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

٢3٢-  من جانب الحكومات:

املرأة  متتع  وحامية  لتعزيز  األولوية  )أ(  إعطاء   

بجميع  املساواة  قدم  عىل  بالكامل  والرجل 

بدون  األساسية  والحريـات  اإلنسان  حقوق 

العرق،  أساس  التمييز عىل  أنواع  نوع من  أي 

أو  الدين،  أو  اللغة،  أو  الجنس،  أو  اللون،  أو 

الوطني  األصل  أو  غريها،  أو  السياسية  اآلراء 

أو االجتامعي، أو املمتلكات، أو املولـد، أو أي 

مركز آخر؛

إصــدار  و/أو  الدستورية  الضامنات  )ب(  توفري   

الترشيع املالئم ملنع التمييز عىل أساس الجنس 

والفتيات يف جميع  النساء  إىل جميع  بالنسبة 

املرأة يف جميع  العمر وضامن حصول  مراحل 

مراحل العمر عىل حقوق متساوية ومتتعها بها 

متتعا كامال؛

يف  والرجل  املرأة  بني  املساواة  مبدأ  )ج(  تجسيد   

لهذا  العميل  التطبيق  وضــامن  ترشيعاتها، 

األخرى  والوسائل  القانون  خالل  من  املبدأ، 

املالمئة؛

الوطنية مبا يف ذلك قوانني  القوانني  )د(  استعراض   

املجاالت  يف  القانونية  واملــامرســات  العرف 

والعمل،  األرسة  مجايل  ويف  والجنائية  املدنية 

املبادئ  لتنفيذ  ضامنا  التجاري  والقانون 

واإلجراءات الواردة يف جميع الصكوك الدولية 
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وذلك  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الصلة  ذات 

ما  وإلغاء  الوطنية،  الترشيعات  طريق  عن 

تبقى من قوانني متيِّز عىل أساس الجنس وإزالة 

التحيز عىل أساس نوع الجنس يف إقامة العدل؛

حقوق  لحامية  برامج  وضع  وتشجيع  )ه(  تعزيز   

اإلنسان للمرأة يف املؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان التي تضطلع بربامج، مثل لجان حقوق 

اإلنسان أو أمناء/أمينات املظامل، ومتكينها مام 

االتصال  وإمكانية  ومــوارد  مركز  من  يالمئها 

واملــرأة  األفــراد،  تساعــد  كــي  بالحكومة 

هذه  ــويل  ت أن  وكفالـة  خاصـة،  بصـورة 

املؤسسات اهتامما للمشاكل املتعلقة بانتهاك 

حقوق اإلنسان للمرأة؛

ــرتام  االح لكفالة  الــالزمــة  اإلجـــراءات  )و(  اتخاذ   

والحامية الكاملني لحقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف 

ذلك الحقوق املشار إليها يف الفقرات ٩4 إىل ٩٦ 

أعاله؛

)ز(  اتخاذ تدابري عاجلة ملكافحة العنف ضد املرأة،   

والناتج  اإلنسان،  لحقوق  انتهاكا  يشكل  الذي 

الضارة،  العرفية  أو  التقليدية  املامرسات  عن 

والتحيزات الثقافية، والتطرف؛

موجودا،  كــان  حيثام  اإلنــاث،  ختان  )ح(  حظر   

وتقديم دعم قوي للجهود التي تُبذل فيام بني 

املجتمع  ومنظامت  الحكومية  غري  املنظامت 

للقضاء عىل هذه  الدينية  واملؤسسات  املحيل 

املامرسات؛

حقوق  مجال  يف  وتــدريــب  تعليم  )ط(  توفري   

للموظفني  الجنس  ــوع  ن يــراعــي  اإلنــســان 

واألفــراد  الرشطة  أفــراد  فيهم  مبن  العامني، 

واملوظفون  االصالحيات،  وضباط  العسكريون 

يف مجال الصحة واملجال الطبي، واإلخصائيون 

املختصون  األشخاص  فيهم  مبن  االجتامعيون، 

واملدرسون يف جميع  واللجوء،  الهجرة  بقضايا 

مراحل النظام التعليمي، وإتاحة هذا التعليم 

والتدريب أيضا ألعضاء هيئة القضاء والربملان 

مبسؤولياتهم  االضــطالع  من  متكينهم  بغية 

العامة عىل نحـو أفضل؛

)ي(  تعزيز حق املرأة عىل قدم املساواة يف االنخراط   

املنظامت  من  وغريها  النقابات  عضوية  يف 

املهنية واالجتامعية؛

انتهاكات  يف  للتحقيق  فعالة  آليات  )ك(  إنشاء   

حقوق اإلنسان للمرأة التي يرتكبها أي موظف 

عام واتخاذ إجراءات العقاب القانونية الالزمة 

وفقا للقوانني الوطنية؛

ــراءات  واإلجـ القوانني  وتعديل  )ل(  استعراض   

الجنائية، حسب الحاجة، للقضاء عىل أي متييز 

الجنايئ  القانون  يكفل  ألن  ضامنا  املرأة،  ضد 

للمرأة  الفعلية  الحامية  الجنائية  واإلجراءات 

من الجرائم املوجهة ضدها أو التي متسها أكرث 

من غريها، واملعاقبة عىل هذه الجرائم بصف 

الضحية،  وبني  مرتكبها  بني  العالقة  عن  النظر 

املتهامت، والضحايا و/أو  وضامن عدم تعرض 

الشاهدات لإلكراه أو التمييز يف أثناء التحقيق 

يف الجرائم واملحاكمة عليها؛

)م(  ضامن أن يكون للمرأة الحق، كالرجل، يف أن   

تكون قاضية أو محامية أو يف تقلد غري ذلك 

أن  يف  الحق  وكذلك  املحاكم،  وظائف  من 

تصبح ضابطة يف الرشطة وضابطة يف السجون 

واملعتقالت، بني جملة وظائف أخرى؛
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 )ن(  تعزيز اآلليات اإلدارية وبرامج املعونة القانونية 

بديلة يسهل  آليات وبرامج  إقامة  أو  املوجودة 

الوصول إليها وتقدم الخدمات مجانا أو بتكاليف 

ميسورة ملساعدة املرأة املحرومة يف سعيها إىل 

االنتصاف عند حدوث انتهاكات لحقوقها؛

املنظامت  وجميع  النساء  جميع  متتع   )س(  ضامن 

مجال  يف  العاملني  وأعضائها  الحكومية،  غري 

حامية وتعزيز جميع حقوق االنسان - املدنية 

والسياسية،  واالقتصادية  والثقافية  منها 

 - التنمية  يف  الحق  ذلك  يف  مبا  واالجتامعية، 

والحريات  االنسان  بجميع حقوق  كامال  متتعا 

االنسان  لحقوق  العاملي  واإلعــالن  يتفق  مبا 

وسائر صكوك حقوق االنسان، وحامية القانون 

الوطني؛ 

يف  الواردة  التوصيات  تنفيذ  وتشجيع  )ع(  تعزيز   

الفرص  تكافؤ  تحقيق  بشأن  املوحدة  القواعد 

اهتامم خاص لضامن  إيالء  3٠/، مع  للمعوقني 

املعوقات،  والبنات  النساء  ضد  التمييز  عدم 

حقوق  بجميع  املساواة  قدم  عىل  ومتتعهن 

اإلنسان والحريات األساسية، مبا يف ذلك حقهن 

يف  والخدمات  املعلومات  عىل  الحصول  يف 

عن  فضال  املــرأة،  ضد  املوجه  العنف  ميدان 

مشاركتهن النشطة يف جميع جوانب املجتمع 

وإسهامهن فيها؛

اإلنسان  لحقوق  برامج  وضع  عىل  )ف(  التشجيع   

تراعي نوع الجنس.

 الهدف االسرتاتيجي طاء - 3 - 

تحقيق اإلملام باملبادئ القانونية

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

غري  واملــنــظــامت  الحكومات  جــانــب  ٢33-  مــن 

الحكومية، واألمم املتحدة واملنظامت الدولية 

األخرى، حسب االقتضاء:

)أ(  أن تقوم، كلام كان ذلك ممكنا، برتجمة القوانني   

يف  النساء  جميع  مبساواة  املتصلة  واملعلومات 

املحلية  اللغات  إىل  اإلنسان  حقوق  ويف  املركز 

أشكال  يف  وإصدارها  األصليني  السكان  ولغات 

ذوي  ولألشخاص  للمعوقني  مالمئة  بديلة 

التعليمية املنخفضة، واإلعالن عنها  املستويات 

واإلعــالن  املعلومات  هذه  وتشمل  ونرشها، 

العاملي لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل الخاص 

الدويل  والعهد  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 

أشكال  جميع  عىل  القضاء  واتفاقية  والثقافية، 

للقضاء  الدولية  واالتفاقية  املرأة،  ضد  التمييز 

عىل جميع أشكال التمييز العنصي 33/، واتفاقية 

التعذيب  مناهضة  واتفاقية  الطفل،  حقوق 

وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الإلنسانية أو املهينة، وإعالن الحق يف التنمية 

ضد  املوجه  العنف  عىل  القضاء  وإعالن   ،/34

املرأة، فضال عن نتائج املؤمترات ولقاءات القمة 

ذات الصلة التي تعقدها األمم املتحدة والتقارير 

الوطنية املقدمة إىل اللجنة املعنية بالقضاء عىل 

التمييز ضد املرأة؛

يف  وتوزيعها  املعلومات  بهذه  )ب(  التعريف   

بديلة  أشــكــال  ويف  فهمها  يسهل  أشــكــال 
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املستويات  ذوي  ولألشخاص  للمعوقني  مالمئة 

التعليمية املنخفضة؛

)ج(  نرش املعلومات عن الترشيعات الوطنية وأثرها   

عىل املرأة، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية يسهل 

نظام  استخدام  بكيفية  تتعلق  عليها  الحصول 

العدالة يك ميارس الشخص حقوقه؛

)د(  إدراج معلومات عن الصكوك واملعايري الدولية   

برامجها  ويف  اإلعالمية  أنشطتها  يف  واإلقليمية 

التعليمية يف مجال حقوق اإلنسان، ويف برامج 

التي تستهدف بصورة  الكبار،  تعليم وتدريب 

وأفــراد  العسكريني  مثل  مجموعات  خاصة 

القوانني  إنفاذ  موظفي  من  وغريهم  الرشطة 

باملهن  واملشتغلني  القضائية  الهيئة  وأعضاء 

الفعلية  الحامية  لضامن  وبالصحة  القانونية 

لحقوق اإلنسان؛

)ه(  إتاحة املعلومات عىل نطاق واسع عن وجود   

لالنتصاف  ودولية  وإقليمية  وطنية  آليات 

ونرش  للمرأة،  اإلنسان  حقوق  تُنتهك  عندما 

هذه املعلومات بالكامل؛

)و(  تشجيع املجموعات النسائية املحلية واإلقليمية   

واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة واملربني 

ووسائط اإلعالم، والتنسيق والتعاون مع هذه 

مجال  يف  تعليمية  برامج  لتنفيذ  ــراف،  األط

لها  مبا  املرأة  توعية  أجل  من  اإلنسان  حقوق 

من حقوق اإلنسان؛

اإلنسان  بحقوق  املتصل  التعليم  )ز(  تعزيز   

والحقوق القانونية للمرأة يف املناهج الدراسية 

التعليم واالضطالع بحمالت  يف جميع مراحل 

عامة، باللغات املستخدمة عىل أوسع نطاق يف 

البلد، عن املساواة بني املرأة والرجل يف الحياة 

داخل  حقوقهام  ذلك  يف  مبا  والخاصة،  العامة 

ذات  اإلنسان  حقوق  ومبوجب صكوك  األرسة 

الصلة والقانونني الوطني والدويل؛

مجال  يف  البلدان  جميع  يف  التعليم  )ح(  تشجيع   

الدويل  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  حقوق 

ألفراد قوات األمن الوطني والقوات املسلحة، 

عمليات  يف  للعمل  املعينون  أولئك  فيهم  مبن 

عىل  والقيام  السالم،  لحفظ  املتحدة  األمــم 

وتوعيتهم  بتذكريهم  ومستمر  يومي  أساس 

بأنه ينبغي لهم احرتام حقوق املرأة، يف جميع 

عدا  وفيام  لواجبهم  تأديتهم  أثناء  األوقــات، 

للقواعد  خاص  اهتامم  إيالء  مع  أيضا،  ذلك 

املتعلقة بحامية املرأة والطفل ولحامية حقوق 

اإلنسان يف حاالت النزاع املسلح؛

الالجئات  التدابري املالمئة لضامن توعية  )ط(  اتخاذ   

املهاجرات  والعامالت  واملهاجرات  واملرشدات 

مبا لهن من حقوق اإلنسان وبآليات االنتصاف 

املتاحة لهن.
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ياء - املرأة ووسائط اإلعالم

٢34-  سهل التقدم الذي أحرز خالل العقد املايض يف 

تكنولوجيا املعلومات قيام شبكة اتصال عاملية 

السياسة  يف  وتؤثر  الوطنية  الحدود  تتخطى 

وال  الخاصة،  والسلوكيات  واملواقف  العامة، 

والشباب.  األطــفــال  وسلوك  مواقف  سيام 

تقدم  ليك  مكان  كل  يف  متوفرة  واإلمكانية 

مجال  يف  بكثري  أكرب  مساهمة  اإلعالم  وسائط 

النهوض باملرأة.

قطاع  يف  العامالت  النساء  عدد  ازداد  ٢35-  وقد 

االتصال، بيد أن قلة منهن وصلن اىل مناصب 

يف  يعملن  أو  الــقــرارات  صنع  مستوى  عىل 

سياسة  يف  تؤثر  التي  االدارة  وهيئات  مجالس 

الفروق  مراعاة  عدم  ويتجىل  اإلعالم.  وسائط 

التقاعـس  يف  اإلعالم  وسائط  يف  الجنسني  بني 

أساس  عىل  القامئة  النمطية  القولبة  إزالة  عن 

يف  مالحظتها  ميكن  التي  الجنيس  االنتامء 

والخاصة  العامة  ــالم  اإلع وسائط  منظامت 

واملحلية والوطنية والدولية.

٢36-  وال بد من تغيري عرض الصور السلبية واملهينة 

للمرأة املستمر يف وسائط اإلعالم - االلكرتونية 

فوسائط  والسمعية.  والبصية  واملطبوعة 

معظم  يف  وااللكرتونية  املطبوعة  اإلعــالم 

البلدان ال توفر صورة متوازنة عن تنوع حياة 

متغري.  عامل  يف  املجتمع  يف  ومساهامتها  املرأة 

وباالضافة اىل هذا، فإن منتجات وسائط اإلعالم 

أيضا بشكل  اإلباحية تؤثر  أو  العنيفة واملهينة 

املجتمع.  املرأة وعىل مشاركتها يف  سلبي عىل 

والربامج التي تعزز أدوار املرأة التقليدية ميكن 

أن تكون مقيدة بنفس الدرجة. كام أن االتجاه 

خلق  االستهالكية  نحو  أجمع  العامل  يف  السائد 

والدعايات  االعالنات  فيه  تصور  ما  غالبا  جوا 

كمستهلك،  رئييس  بشكل  ــرأة  امل التجارية 

وتستهدف الفتيات والنساء من جميع األعامر 

بشكل غري الئق.

٢37-  وينبغي متكني املرأة عن طريق تحسني مهاراتها 

تكنولوجيا  اىل  وصولها  ــرص  وف ومعرفتها 

مكافحة  عىل  قدرتها  سيعزز  فهذا  املعلومات. 

الدويل،  الصعيد  عىل  للمرأة  السلبية  الصور 

والتصدي لحاالت اساءة استعامل السلطة لدى 

اىل  حاجة  وهناك  األهمية.  متزايدة  صناعة 

وسائط  أجل  من  التنظيم  ذاتية  آليات  انشاء 

الربامج  إلزالة  النهج  ووضع  وتعزيزها  اإلعالم 

ومعظم  الجنسني.  ألحد  التحيز  عىل  القامئة 

لسن  النامية،  البلدان  يف  وبخاصة  النساء، 

قادرات عىل الوصول بشكل فعال اىل شبكات 

يف  اآلخــذة  الرسيعة  االلكرتونية  املعلومات 

االتساع، ولذلك ليس يف وسعهن انشاء شبكات 

تزودهن مبصادر معلومات بديلة. ولذلك هناك 

حاجة أيضا اىل إرشاك املرأة يف صنع القرارات 

الجديدة  التكنولوجيات  باستحداث  املتعلقة 

بقصد املشاركة مشاركة كاملة يف منوها وأثرها.

الفاعلة  والعنارص  الحكومات  عىل  ٢38-  ويتعني 

وسائط  تعبئة  ملسألة  معالجتها  لدى  األخرى، 

واضحة  فعالة  سياسة  اتباع  تشجيع  اإلعــالم، 

الجنسني  بني  الفروق  يراعي  منظور  إلدماج 

ضمن التيار الرئييس للسياسات والربامج.
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الهــدف االســـرتاتيجي ياء - 1 -

 زيــادة مشاركــة املــرأة وتحسيـــن فرصهــا للتعبري 

االعـالم  وسائــط  فــي  القرارات  وصنع  آرائها  عن 

وتكنولوجيات االتصــال الجديـــدة ومــن خاللها

االجراءات التي يتعني اتخاذها

٢3٩-  من جانب الحكومات:

بقصد  وتوظيفها  وتدريبها  املرأة  تعليم  )أ(  دعم   

أساس  عىل  املـــرأة،  ــول  وص ــامن  وض تعزيز 

اإلعالم  وسائط  مجاالت  جميع  اىل  املساواة، 

ومستوياتها؛

)ب(  دعم البحث يف جميع الجوانب املتعلقة باملرأة   

التي  املجاالت  تحديد  بقصد  اإلعالم  ووسائط 

تحتاج اىل اهتامم وعمل، واستعراض سياسات 

فيها منظور  يدمج  القامئة ليك  اإلعالم  وسائط 

يراعي الفروق بني الجنسني؛

قدم  وعــىل  الكاملة  ــرأة  امل مشاركة  )ج(  تعزيز   

املساواة يف وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك اإلدارة 

والربمجة والتعليم والتدريب والبحث؛

يف  الجنسني  بني  التوازن  تحقيق  إىل  )د(  السعي   

الهيئات  واملرأة يف جميع  الرجل  تعيني  مجال 

االستشارية أو اإلدارية أو التنظيمية أو هيئات 

بوسائط  املتصلة  الهيئات  ذلك  يف  مبا  الرصد، 

اإلعالم الخاصة والحكومية أو العامة؛

)ه(  تشجيع هذه الهيئات، بالقدر الذي يتامىش مع   

املعدة  الربامج  زيادة عدد  التعبري، عىل  حرية 

بقصد  املرأة،  تعدها  التي  أو  املرأة  أجل  من 

ومعالجة  املرأة  احتياجات  تلبية  عىل  السهر 

اهتامماتها بشكل سليم؛

النسائية  ــالم  اإلع وسائط  شبكات  )و(  تشجيع   

واالعرتاف بها، مبا يف ذلك الشبكات اإللكرتونية 

الجديدة،  االتصال  تكنولوجيات  من  وغريها 

وجهات  وتبادل  املعلومات  لنرش  كوسيلة 

النظر، مبا يف ذلك عىل الصعيد الدويل، ودعم 

املجموعات النسائية العاملة يف جميع وسائط 

اإلعالم ونظم االتصال لهذا الغرض؛

وسائط  يف  للربامج  الخالق  االستخدام  )ز(  تشجيع   

والحوافز  الوسائل  وتوفري  الوطنية  اإلعــالم 

مختلف  عن  املعلومات  نرش  أجل  من  لذلك، 

األشكال الثقافية للسكان األصليني واستحداث 

يف  الصدد  هذا  يف  وتعليمية  اجتامعية  قضايا 

إطار القانون الوطني؛

توفر  وبالتايل  اإلعــالم  وسائط  حرية  )ح(  ضامن   

القانون الوطني والعمل،  الحامية لها يف إطار 

تشجيع  عىل  التعبري،  حرية  مع  يتامىش  مبا 

وسائط اإلعالم عىل االشرتاك اإليجايب يف القضايا 

اإلمنائية واالجتامعية.

الوطنية  اإلعالم  وسائط  شبكات  جانب  ٢4٠-  من 

والدولية:

   إنشاء آليات تنظيمية تتمىش مع حرية التعبري، 

آليات طوعية، تشجع تصوير وسائط  مبا فيها 

اإلعالم وشبكات االتصال الدولية للمرأة تصويرا 

متوازنا متنوعا، كام تشجع زيادة مشاركة املرأة 

والرجل يف االنتاج وصنع القرارات.
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أو  االقتضاء،  حسب  الحكومات،  جانب  ٢41-  من 

األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة:

وتدريبية  تثقيفية  برامج  وضع  عىل  )أ(  التشجيع   

انتاج معلومات موجهة  بغية  املرأة،  من أجل 

الجهود  ذلك متويل  مبا يف  اإلعالم،  إىل وسائط 

التجريبية، واستعامل التكنولوجيات الجديدة، 

يف مجاالت االتصال وعلم التحكم اآليل والفضاء 

والسواتل )األقامر الصناعية(، سواء كانت عامة 

أم خاصة؛

يف  مبا  االتصال،  نظم  استخدام  عىل  )ب(  التشجيع   

لتعزيز  كوسيلة  الجديدة،  التكنولوجيات  ذلك 

مشاركة املرأة يف العمليات الدميقراطية؛

)ج(  تسهيل إعداد دليل بأسامء الخبريات يف مجال   

وسائط اإلعالم؛

)د(  تشجيع مشاركة املرأة يف وضع مبادئ توجيهية   

ومدونات قواعد سلوك مهنية أو آليات مناسبة 

اإلعالم  وسائط  لتشجيع  التنظيم،  ذاتية  أخرى 

عىل تصوير املرأة تصويرا متوازنا دون استخدام 

قوالب منطية.

٢4٢-  من جانب املنظامت غري الحكومية والرابطات 

املهنية لوسائط اإلعالم:

اإلعالم  وسائط  ملراقبة  جامعات  إنشاء  )أ(  تشجيع   

ميكنها رصد وسائط اإلعالم والتشاور معها لضامن 

ابراز احتياجات املرأة واهتامماتها بشكل مالئم؛

تكنولوجيا  استخدام  عىل  املــرأة  )ب(  تدريب   

اإلعالم  ووسائط  االتصال  ألغراض  املعلومات 

بشكل أكرب مبا يف ذلك عىل الصعيد الدويل؛

)ج(  إنشاء شبكات فيام بني املنظامت غري الحكومية   

واملنظامت النسائية واملنظامت املهنية لوسائط 

اإلعالم ووضع برامج إعالمية لها، بغية التعرف 

وسائط  يف  للمرأة  املحددة  االحتياجات  عىل 

يف  للمرأة  املتزايدة  املشاركة  وتيسري  اإلعــالم، 

االتصال، مبا يف ذلك عىل الصعيد الدويل، دعام 

بني  والحوار  الجنوب  بلدان  بني  فيام  للحوار 

الشامل والجنوب داخل هذه املنظامت وفيام 

بينها لتحقيق جملة أمور منها تشجيع حقوق 

اإلنسان للمرأة واملساواة بني املرأة والرجل؛

واملؤسسات  اإلعالم،  وسائط  صناعة  )د(  تشجيع   

مجال  يف  التدريب  ومؤسسات  التعليمية 

أن تستحدث أشكاال من  وسائط اإلعالم، عىل 

التقليدية  املالمئة،  باللغات  اإلعــالم،  وسائط 

اإلعالم  وسائط  أشكال  من  وغريها  واألصلية 

قبيلها  ومن  العرقية،  باملجموعات  الخاصة 

والشعر  املرسحي  والتمثيل  القصص  روايــة 

واستخدام  ثقافاتها  تعكس  التي  ــاين،  واألغ

عن  املعلومات  لنرش  هذه  االتصال  أشكال 

قضايا التنمية والقضايا االجتامعية.

 الهدف االسرتاتيجي ياء - ٢ -

 تشجيع تقديم صورة متوازنــة وغري منطية للمرأة يف 

وسائط اإلعالم

االجراءات التي يتعني اتخاذها

الدولية،  واملنظامت  الحكومات  جانب  ٢43-  من 

بالقدر الذي يتامىش مع حرية التعبري:

لإلعالم  اسرتاتيجية  وتنفيذ  البحوث  )أ(  تشجيع   

تقديم  تشجيع  تستهدف  واالتصال  والتثقيف 
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صورة متوازنة للمرأة والفتاة واألدوار املتعددة 

لهام؛

)ب(  تشجيع وسائط اإلعالم ووكاالت اإلعالن عىل وضع   

برامج محددة لزيادة الوعي مبنهاج العمل؛

بني  الفروق  يراعي  الذي  التدريب  )ج(  تشجيع   

فيهم  اإلعالم، مبن  للمهنيني يف حقل  الجنسني 

إيجاد  لتشجيع  اإلعالم،  وسائط  ومديرو  مالك 

واستخدام صور متوازنة ومتنوعة وال تقوم عىل 

القوالب النمطية للمرأة يف وسائط اإلعالم؛

عن  االمتناع  عىل  ــالم  اإلع وسائط  )د(  تشجيع   

منزلة  أدىن  مخلوق  أنها  عىل  املــرأة  تصوير 

واستغاللها كامدة وسلعة يف سوق الجنس بدال 

أسايس  وعنص  خالقة  كإنسانة  اظهارها  من 

ومساهمة يف عملية التنمية ومستفيدة منها؛

)ه(  ترويج مفهوم أن القوالب النمطية القامئة عىل   

اإلعالم  وسائط  تعرضها  التي  الجنيس  التحيز 

تتسم بالتمييز عىل أساس نوع الجنس، ومهينة 

يف طابعها ومنفرة؛

)و(  اتخاذ تدابري فعالة أو إرساء مثل هذه التدابري،   

املواد  مبا يف ذلك سن ترشيع مالئم ضد نرش 

عىل  اإلعالم  وسائط  يف  الرتكيز  وضد  اإلباحية 

العنف ضد املرأة واألطفال.

٢44-  من جانب وسائط اإلعالم ومنظامت االعالن:

)أ(  وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك   

الذايت،  التنظيم  أشكال  من  وغريها  للمهنيني 

تتامىش مع حرية التعبري، لتشجيع تقديم صور 

للمرأة ال تقوم عىل القوالب النمطية؛

)ب(  وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك   

تتناول  التعبري،  حرية  مع  متامشية  للمهنيني، 

اإلباحية  أو  املهينة  أو  بالعنف  املتسمة  املواد 

ذلك  يف  مبا  اإلعالم،  وسائط  يف  باملرأة  املتصلة 

اإلعالنات؛

يف  الجنسني  بني  الفروق  يراعي  منظور  )ج(  وضع   

كل املسائل التي تهم املجتمعات واملستهلكني 

واملجتمع املدين؛

)د(  زيادة مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار عىل   

كافة مستويات وسائط اإلعالم.

غري  واملنظامت  اإلعــالم  وسائط  جانب  ٢45-  من 

بالتعاون، حسب  الخاص،  والقطاع  الحكومية 

االقتضاء، مع األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة:

)أ(  تشجيع التقاسم املنصف للمسؤوليات األرسية   

عىل  تركز  اإلعالم  لوسائط  عن طريق حمالت 

التي  الجنسني  وأدوار  الجنسني  بني  املساواة 

األرسة  داخل  النمطية  القوالب  عىل  تقوم  ال 

إيذاء  القضاء عىل  وتنرش معلومات تستهدف 

ضد  العنف  أشكال  وجميع  واألطفال  الزوجة 

املرأة مبا فيها العنف األرسي؛

القيادات  توزيع مواد إعالمية عن  )ب(  إنتاج و/أو   

رائدات  أمور،  جملة  يف  تصورهن،  النسائية 

تجارب  من  بكثري  القيادية  أدوارهــن  يغنني 

يف  تجاربهن  تتضمن  التي  املختلفة  الحياة 

األرسية  ومسؤولياتهن  العمل  بني  التوفيق 

ومنظِّامت  ومــديــرات  ومهنيات  كأمهات، 

التجارب،  االقتصار عىل هذه  للمشاريع، دون 

بوجه  الشابات  بها  تحتذي  وتقدمهن كنامذج 

خاص؛
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من  تستفيد  مكثفة،  حمالت  شن  )ج(  تشجيع   

لنرش  والخاصة،  العامة  التثقيفية  الربامج 

املعلومات عن حقوق اإلنسان للمرأة، وزيادة 

الوعي بها؛

جديدة  إعــالم  وسائط  ومتويل  إنشاء  )د(  دعم   

بديلة، حسب االقتضاء، واستخدام كل وسائل 

وعنهن  النساء  بني  املعلومات  لنرش  االتصال 

وعن اهتامماتهن؛

التحليل  لتطبيق  الخرباء  وتدريب  نهج  )ه(  وضع   

الذي يراعي الفروق بني الجنسني فيام يتعلق 

بربامج وسائط اإلعالم.
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كاف - املرأة والبيئة

املستدامة.  التنمية  اهتامم  محور  هم  ٢46-  البرش 

وئام  يف  ومنتجة  صحية  حياة  يف  الحق  ولهم 

به  تضطلع  أسايس  دور  وللمرأة  الطبيعة.  مع 

مستدامة  واالنتاج  لالستهالك  أمناط  ايجاد  يف 

بيئيا  وسليمة  مستدامة  ونهج  بيئيا  وسليمة 

به  أقر  ما  نحو  عىل  الطبيعية،  املوارد  الدارة 

والتنمية  بالبيئة  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر 

يف  ورد  وما  والتنمية  للسكان  الدويل  واملؤمتر 

خالل  حدث  وقد   .٢1 القرن  أعــامل  جــدول 

الوعي بنضوب  تزايد ملحوظ يف  العقد األخري 

وبأخطار  الطبيعية  النظم  وتدهور  ــوارد  امل

تدمر  املتفاقمة  الظروف  وهذه  امللوثة.  املواد 

النظم االيكولوجية الهشة، وتحمل املجتمعات 

األنشطة  ترك  عىل  النساء،  وخصوصا  املحلية، 

املأمونة  للبيئة  متزايدا  تهديدا  ومتثل  املنتجة، 

البيئي  بالتدهور  الفقر  ويرتبط  والصحية. 

عنه  ينتج  الفقر  أن  حني  ففي  وثيقا.  ارتباطا 

السبب  فــإن  البيئي،  االجهاد  ــواع  أن بعض 

العاملية هو  البيئة  الرئييس يف استمرار تدهور 

القابل لالستدامة،  منط االستهالك واإلنتاج غري 

مسألة  وهي  الصناعية،  البلدان  يف  سيام  وال 

مثار قلق شديد، وتؤدي إىل زيادة حدة الفقر 

البحر  منسوب  ارتفاع  ويتسبب  واالختالالت. 

نتيجة االحرتار العاملي يف تهديد خطري ومبارش 

الجزرية  البلدان  يف  تعيش  التي  للشعوب 

املواد  استخدام  أن  كام  الساحلية.  واملناطق 

املستنفدة لطبقة األوزون، ومن قبيلها املنتجات 

الكلوروفلوروكربون  مركبات  عىل  املحتوية 

)التي  امليثيل  وبرتومني  الهالوجينية  واملــواد 

واملواد  البالستيك(  اللدائنية  املواد  منها  تصنع 

الجوي  بالغالف  شديدا  رضرا  يلحق  الرغوية 

فوق  األشعة  من  مفرطة  ملعدالت  بسامحه 

األرض،  سطح  إىل  بالنفاذ  الضارة  البنفسجية 

مثل  الناس  بصحة  الرضر  شديدة  آثارا  مخلفا 

والرضر  الجلد،  من رسطان  املرتفعة  املعدالت 

املناعة  أجهزة  وإضعاف  بالعيون  يلحق  الذي 

وهو يتسبب أيضا يف إلحاق آثار ضارة بالبيئة، 

مبا يف ذلك اإلرضار باملحاصيل واألحياء املوجودة 

يف املحيطات.

الشعوب  وجميع  الدول  جميع  عىل  ٢47-  ويتعني 

التعاون يف املهمة األساسية املتمثلة يف القضاء 

عىل الفقر كرشط ال بد منه للتنمية املستدامة، 

مستويات  يف  التفاوت  أوجه  من  الحد  بهدف 

سكان  أغلبية  احتياجات  وتلبية  املعيشة 

لألعاصري  أيضا  وميكن  أفضل.  نحو  عىل  العامل 

الطبيعية  والــكــوارث  االستوائية  واألعاصري 

والعنف  املــوارد  تدمري  عن  فضال  األخــرى، 

املقرتنة  األخــرى  ــار  واآلث الترشيد  وعمليات 

بالحرب والنزاعات املسلحة وغريها واستعامل 

األجنبي،  واالحتالل  وتجربتها  النووية  األسلحة 

تدهور  ويحمل  البيئي.  التدهور  يف  تسهم  أن 

املوارد الطبيعية املجتمعات املحلية، وال سيام 

النساء، عىل ترك األنشطة املدرة للدخل، بينام 

يزيد كثريا من العمل دون أجر. فتدهور البيئة، 

السواء،  عىل  والريفية  الحرضية  املناطق  يف 

ونوعية  والسالمة  الصحة  عىل  سلبية  آثار  له 

من  والنساء  والبنات  عامة،  للسكان  الحياة 

جميع األعامر بصفة خاصة. وينبغي االهتامم 

واالعرتاف بوجه خاص بدور املرأة التي تعيش 

القطاع  يف  العاملة  واملرأة  الريفية  املناطق  يف 

أن  ميكن  حيث  الخاصة،  وحالتهام  الزراعي 

التدريب  عىل  الحصول  فــرص  تساعدهام 

واألرض واملوارد الطبيعية واإلنتاجية واالئتامن 

والربامج اإلمنائية والهياكل التعاونية عىل زيادة 

يكون  وقد  املستدامة.  التنمية  يف  مشاركتهام 
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العمل  مكان  ويف  البيت  يف  البيئية  للمخاطر 

للمرأة  ملا  املرأة  صحة  عىل  متناسب  غري  أثر 

السامة  بالنسبة لألثار  من حساسيات مختلفة 

املخاطر  وتشتد هذه  الكيميائية.  املواد  لشتى 

املناطق  يف  خاصة  بصفة  ــرأة  امل صحة  عىل 

الدخل  املنخفضة  املناطق  يف  وكذا  الحرضية، 

الصناعية  املرافق  كبري  بشكل  فيها  ترتكز  التي 

املسببة للتلوث.

٢48-  وتوفر املرأة، من خالل إدارتها للموارد الطبيعية 

ومجتمعها  ألرستها  ــرزق  ال لها،  واستغاللها 

مستهلكة  بصفتها  ــرأة،  امل وتضطلع  املحيل. 

ومنتجة وراعية ألرستها وبصفتها مربية، بدور 

خالل  من  املستدامة  التنمية  تعزيز  يف  هام 

الراهنة  األجيال  حياة  نوعية  عىل  حرصها 

الحكومات  أعربت  وقد  واستدامتها.  واملقبلة 

يدمج  إمنايئ جديد  بإيجاد منوذج  التزامها  عن 

بني  والعدالة  املساواة  مع  البيئية  االستدامة 

الجنسني داخل األجيال وفيام بينها عىل النحو 

املنصوص عليه يف الفصل ٢4 من جدول أعامل 

القرن ٢1 1٩/.

٢4٩-  وال تزال املرأة غائبة بدرجة كبرية عىل جميع 

القرار  وصنع  السياسات  صــوغ  مستويات 

وحاميتها  وحفظها  البيئة  إدارة  مجال  يف 

وإصالحها، وال تزال خربات املرأة ومهاراتها يف 

الطبيعية  للموارد  السليمة  اإلدارة  اىل  الدعوة 

ورصدها تتعرض يف معظم الوقت للتهميش يف 

القرار،  وصنع  العامة  السياسات  وضع  هيئات 

وكذا عىل صعيد اإلدارة يف املؤسسات التعليمية 

يتم  ما  ونادرا  بالبيئة.  الصلة  ذات  والوكاالت 

فنيات  كمديرات  العمل  عىل  النساء  تدريب 

لهن صالحيات وضع  تتوافر  الطبيعية  للموارد 

بتخطيط  قامئات  يصبحن  بحيث  السياسات، 

وخبريات  زراعيات  وفنيات  األرايض  استغالل 

البحرية  البيئة  مجال  يف  وعاملات  حراجة 

وحقوقيات متخصصات يف قانون البيئة. وحتى 

يف الحاالت التي تدرب فيها املرأة عىل العمل 

كمديرة فنية للموارد الطبيعية، غالبا ما يكون 

املخول  الرسمية  املؤسسات  يف  ضعيفا  متثيلها 

من  كل  عىل  السياسات  وضع  صالحيات  لها 

كثري  ويف  والدويل.  واإلقليمي  الوطني  الصعيد 

من الحاالت، ال تشارك املرأة عىل قدم املساواة 

يف إدارة املؤسسات املالية والخاصة التي يؤثر 

حد  اىل  البيئية  النوعية  عىل  فيها  القرار  صنع 

ضعف  أوجــه  مثة  ــك،  ذل عىل  ــالوة  وع كبري. 

النسائية  املنظامت  بني  التنسيق  يف  مؤسيس 

املعنية  الوطنية  واملؤسسات  الحكومية  غري 

باملسائل البيئية، رغم ما حدث مؤخرا من منو 

رسيع وبروز للمنظامت النسائية غري الحكومية 

العاملة بشأن هذه القضايا عىل جميع الصعد.

٢5٠-  وكثريا ما تضطلع املرأة بأدوار قيادية أو تتصدر 

العمل عىل تعزيز األخالقيات البيئية وتخفيض 

استهالك املوارد وإعادة استعامل املوارد وإعادة 

تدويرها للتقليل من التبذير واالستهالك املفرط. 

يف  للغاية  قوي  بدور  تقوم  أن  املرأة  وبإمكان 

التأثري عىل القرارات املتعلقة باالستهالك القابل 

لالستدامة. وباإلضافة اىل ذلك، فإن مساهامت 

املرأة يف اإلدارة البيئية، مبا يف ذلك عن طريق 

الحمالت الجامهريية وحمالت الشباب لحامية 

املحيل،  الصعيد  عىل  تكون  ما  غالبا  البيئة، 

الالمركزي  العمل  اىل  الحاجة  تكون  حيث 

ومتلك  وحاسمة.  ماسة  البيئية  املسائل  بشأن 

النساء ، وال سيام النساء من السكان األصليني، 

وإدارة  االيكولوجية  بالصالت  خاصة  معرفة 

يف  املــرأة  وتوفر  الهشة.  االيكولوجية  النظم 

العاملة  القوة  املحلية  املجتمعات  من  العديد 
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الرئيسية لالنتاج الكفايف )املعييش(، مبا يف ذلك 

بالتايل  دورها  ويعد  البحرية؛  املأكوالت  انتاج 

وتعزيز  والتغذية،  الطعام  توفري  يف  حاسام 

وحفظ  النظامي،  غري  والقطاع  الكفاف  قطاع 

البيئة. ويف بعض املناطق، تكون النساء، عموما، 

أن  استقرارا، حيث  املحيل  املجتمع  أفراد  أكرث 

الرجال كثريا ما يعملون يف أماكن نائية، تاركني 

وضامن  الطبيعية  البيئة  صون  مهمة  للنساء 

توزيع املوارد الكافية واملستدامة داخل األرسة 

املعيشية واملجتمع املحيل.

٢51-  وتتطلب اإلجراءات االسرتاتيجية الالزمة لإلدارة 

لعدة  شامل  كيل  نهج  اتباع  السليمة  البيئية 

ومشاركة  القطاعات.  بني  ومشرتك  تخصصات 

لكل  قيادي رضوريان  بدور  واضطالعها  املرأة 

واملؤمترات   النهج.  ذلك  جوانب  من  جانب 

العاملية األخرية لألمم املتحدة املعنية بالتنمية، 

ملؤمتر  اإلقليمية  التحضريية  املؤمترات  وكذا 

اعرتفت  باملرأة،  املعني  الرابع  العاملي  القمة 

جميعا بأن سياســــات التنمية املستدامة التي 

ال تقوم عىل إرشاك كل من املرأة والرجل لن 

الطويل. ودعت  املدى  النجاح عىل  لها  يكتب 

نحو  عىل  املــرأة  اشــرتاك  اىل  املؤمترات  هذه 

ويف  البيئي  والتثقيف  املعارف  توليد  يف  فعال 

املستويات.  جميع  عىل  واإلدارة  القرار  صنع 

ولذلك فإن خربات املرأة ومساهامتها يف إيجاد 

أن تكون مسألة  ايكولوجيا يجب  بيئة سليمة 

محورية فيام يتعلق بجدول أعامل القرن ٢1. 

وستظل التنمية املستدامة هدفا بعيد املنال إال 

اذا تم االعرتاف بإسهام املرأة يف اإلدارة البيئية 

ودعمه.

٢5٢-  وينبغي أن تعمل الحكومات والجهات الفاعلة 

األخرى، يف تصديها لعدم توافر اعرتاف ودعم 

حفظ  يف  املرأة  مبساهمة  يتعلق  فيام  كافيني 

عىل  البيئة،  وصون  وإدارتها  الطبيعية  املوارد 

منظور  إلدماج  وواضحة  فعالة  سياسة  وضع 

يراعي الفروق بني الجنسني ضمن االتجاه العام 

حسب  ذلك،  يف  مبا  والربامج،  السياسات  لكل 

االقتضاء، إجراء تحليل لألثار عىل كل من املرأة 

والرجل، قبل اتخاذ القرارات.

الهدف االسرتاتيجي كاف - 1 - 

البيئية  القرارات  صنع  يف  فعاال  إرشاكا  املرأة  إرشاك 

عىل جميع املستويات

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها:

٢53-  من جانب الحكومات، عىل جميع املستويات، 

مبا فيها السلطات املحلية حسب االقتضاء:

من  النساء  فيهن  مبن  للنساء،  الفرص  )أ(  كفالة   

القرار  صنع  يف  للمشاركة  األصليني،  السكان 

البيئي عىل جميع املستويات، مبا يف ذلك العمل 

ومخططات  ومصمامت  مديرات  بصفتهن 

ومنفذات ومقيِّامت للمشاريع البيئية؛

عىل  ــرأة  املـ حصول  ــرص  ف وزيـــادة  )ب(  تيسري   

يف  ذلك  يف  مبا  التعليم،  وتلقي  املعلومات 

مام  واالقتصاد،  والتكنولوجيا  العلم  مجاالت 

لها  املتاحة  والفرص  ومهاراتها  معرفتها  يعزز 

للمشاركة يف القرارات البيئية؛ 

واتساقا  الوطنية  بالترشيعات  رهنا  )ج(  العمل،   

عىل   /35 البيولوجي  التنوع  اتفاقية  مع 

ملعارف  الفعالني  واالستخدام  الحامية  تشجيع 

مجتمعات  يف  املــرأة  ومامرسات  وابتكارات 
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يف  مبا  املحلية،  واملجتمعات  األصليني  السكان 

التقليدية،  باألدوية  املتعلقة  املامرسات  ذلك 

املحلية،  والتكنولوجيات  البيولوجي  والتنوع 

والنهوض  وصيانتها  احرتامها  لكفالة  والسعي 

بيئيا،  مستدامة  بطريقة  عليها  والحفاظ  بها 

مبوافقة  أوسع  نطاق  عىل  تطبيقها  وتشجيع 

والعمل  املعارف؛  هذه  أصحاب  ومشاركة 

امللكية  حقوق  حامية  عىل  ذلك،  عن  فضال 

الثقافية القامئة لهؤالء النساء كام هي محمية 

الدويل.  والقانون  الوطني  القانون  مبوجب 

والعمل بنشاط، عند اللزوم، عىل إيجاد طرق 

الفعالني  للحامية واالستخدام  إضافية  ووسائل 

وذلك  واملامرسات  واالبتكارات  املعارف  لهذه 

رهنا بالترشيعات الوطنية واتساقا مع اتفاقية 

التنوع البيولوجي، والقانون الدويل ذي الصلة، 

للمنافع  واملنصف  العادل  التقاسم  وتشجيع 

الناشئة عن استخدام هذه املعارف واالبتكارات 

واملامرسات؛

التي  املخاطر  لتقليل  املناسبة  التدابري  )د(  اتخاذ   

تتعرض لها املرأة من جراء ما تم تحديده من 

ويف  والعمل  البيت  يف  موجودة  بيئية  أخطار 

املالئم  التطبيق  ذلك  يف  مبا  األخرى،  البيئات 

النهج  مراعاة  مع  النظيفة،  للتكنولوجيات 

بشأن  ريو  إعالن  يف  عليه  املتفق  االحــرتازي 

البيئة والتنمية 1٨/؛

الفروق  يراعي  منظور  إلدماج  تدابري  )ه(  اتخاذ   

أمور  عدة  وتنفيذ  تصميم  يف  الجنسني  بني 

بيئيا  سليمة  إدارة  املوارد  إدارة  آليات  منها 

الهياكل  وتنمية  اإلنتاج  وتقنيات  ومستدامة، 

بيئيا  سليمة  بكونها  تتسم  التي  األساسية 

ومستدامة يف املناطق الريفية والحرضية؛

منتجة  بصفتها  املــرأة  لتمكني  تدابري  )و(  اتخاذ   

فعالة،  بيئية  اجراءات  اتخاذ  من  ومستهلكة 

املحيل  ومجتمعها  بيتها  يف  الرجل،  جانب  إىل 

ومكان عملها؛

)ز(  تشجيع مشاركة املجتمعات املحلية، وال سيام   

الخدمات  من  االحتياجات  تحديد  املرأة، عىل 

الهياكل  املكاين وتوفري  الحيز  العامة وتخطيط 

األساسية الحرضية وتصميمها.

الدولية  واملنظامت  الحكومات  جانب  ٢54-  من 

ومؤسسات القطاع الخاص، حسب االقتضاء:

)أ(  مراعاة األثر املرتبط بنوع الجنس يف عمل لجنة   

األمم  هيئات  من  وغريها  املستدامة  التنمية 

املالية  املؤسسات  أنشطة  املعنية ويف  املتحدة 

الدولية؛

يراعي  منظور  وإدماج  املرأة  مشاركة  تشجيع  )ب(    

الفوارق بني الجنسني يف تصميم وإقرار وتنفيذ 

العاملية  البيئة  مرفق  إطار  املمولة يف  املشاريع 

وغريه من مؤسسات األمم املتحدة املعنية؛

)ج(  تشجيع تصميم مشاريع يف املجاالت التي تهم   

مرفق البيئة العاملية من شأنها أن تعود بالنفع 

عىل املرأة وكذلك املشاريع التي تديرها املرأة؛

)د(  وضع اسرتاتيجيات وآليات لزيادة نسبة املرأة   

القاعدة  مستويات  عىل  سيام  ال  املشرتكة، 

ومديرة،  ومخططة،  قرار،  كصانعة  الشعبية، 

وعاملة، ومستشارة تقنية، وبصفتها مستفيدة، 

يف تصميم واستحداث وتنفيذ سياسات وبرامج 

إدارة املوارد الطبيعية وحامية البيئة وحفظها؛
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واالقتصادية  االجتامعية  املؤسسات  )ه(  تشجيع   

للتدهور  التصدي  عىل  والعلمية  والسياسية 

البيئي وما يخلفه من أثر عىل املرأة.

والقطاع  الحكومية  غري  املنظامت  جانب  ٢55-  من 

الخاص:

بالبيئة  املتعلقة  الدعوة يف املسائل  )أ(  تويل مهام   

وإدارة املوارد الطبيعية التي تهم املرأة وتقديم 

لحامية  املوارد  تعبئة  للمشاركة يف  املعلومات 

البيئة وحفظها؛

والعاملة  املزارعة  املرأة  حصول  فرص  )ب(  تسهيل   

املعارف  عىل  والرعي  األسامك  صيد  مجال  يف 

والتكنولوجيات  التسويق  وخدمات  واملهارات 

دورها  وتعزيز  دعم  أجل  من  بيئيا  السليمة 

املــوارد  إدارة  يف  الحاسمني  الفنية  وخربتها 

وحفظ التنوع البيولوجي.

الهدف االسرتاتيجي كاف - ٢ -

تراعــي  الـتي  واملنظـــورات  االهتاممـات   دمــج 

والربامج  السياســات  يف  الجنسني  بني  الفوارق 

املتعلقة بالتنمية املستدامة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

٢56-  من جانب الحكومات:

السكان  من  النساء  فيهن  مبن  النساء،  )أ(  إدماج   

قدم  عىل  ومعارفهن،  ومنظوراتهن  األصليني، 

املساواة مع الرجال، يف صنع القرارات املتعلقة 

السياسات  ووضع  املستدامة  املــوارد  بــإدارة 

يف  مبا  املستدامة،  بالتنمية  املتعلقة  والربامج 

اىل  منها  يرمي  ما  الخصوص  وجه  عىل  ذلك 

التصدي للتدهور البيئي لألرايض واتقائه؛

حيث  من  والربامج  العامة  السياسات  )ب(  تقييم   

ــوارد  امل عىل  ــرأة  امل وحصول  البيئي  أثرها 

املساواة  قدم  عىل  لها  واستخدامها  الطبيعية 

مع الرجل؛

كيفية  لتقدير  كافية  بحوث  إجــراء  )ج(  ضامن   

ومدى تأثر املرأة بوجه خاص بالتدهور البيئي 

ذلك  يف  مبا  لها،  وتعرضها  البيئية  واملخاطر 

إجراء البحوث وجمع البيانات املتعلقة بفئات 

السيام  الحاجة،  حسب  النساء،  من  محددة 

من  والنساء  منهن،  املنخفض  الدخل  ذوات 

السكان األصليني والنساء املنتميات اىل أقليات؛

للمرأة  التقليدية  واملامرسات  املعارف  )د(  دمج   

واإلدارة  باالستخدام  يتعلق  فيام  الريفية 

لإلدارة  برامج  وضع  يف  للموارد  املستدامني 

البيئية واإلرشاد البيئي؛

بني  للفوارق  املراعية  البحوث  نتائج  )ه(  دمج   

الجنسني يف سياسات التيار الرئييس عمال عىل 

وجود مستوطنات برشية مستدامة؛

)و(  تشجيع املعارف ورعاية البحوث املتعلقة بدور   

والنساء من  الريفية  املرأة  املرأة، وبالخصوص 

وإنتاجها،  األغذية  جمع  يف  األصليني،  السكان 

مستجمعات  وإدارة  والــري،  الرتبة،  وحفظ 

املناطق  وإدارة  الصحي،  ــصف  وال املياه، 

املتكامل  والنظام  البحرية،  واملوارد  الساحلية 

األرايض،  استخدام  وتخطيط  اآلفات،  ملقاومة 

وحفظ األحراج، والحراجة املجتمعية، ومصائد 

الطبيعية،  الكوارث  من  والوقاية  األســامك، 
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مع  واملتجددة،  الجديدة  الطاقة  ومصادر 

من  النساء  معارف  عىل  خاص  بوجه  الرتكيز 

السكان األصليني وخربتهن؛

)ز(  وضع اسرتاتيجية للتغيري من أجل إزالة جميع   

الكاملة  املشاركة  دون  تحول  التي  العوائق 

للمرأة عىل قدم املساواة يف التنمية املستدامة 

ــوارد  امل عىل  الحصول  يف  فرصها  وتــســاوي 

وسيطرتها عليها؛

)ح(  تشجيع تعليم البنات والنساء من كافة األعامر   

واالقتصاد  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف 

بالبيئة  املتصلة  التخصصات  من  وغريها 

الواعي  االختيار  لهن  يتسنى  حتى  الطبيعية 

األولويات  تحديد  يف  مستنري  بشكل  واإلسهام 

فيام  والبيئية  والعلمية  االقتصادية  املحلية 

االيكولوجية  والنظم  ــوارد  امل ــإدارة  ب يتعلق 

الطبيعية واملحلية واستخدامها عىل نحو سليم؛

)ط(  وضع برامج إلرشاك املهنيات والعاملات، عالوة   

واالداريــة  التقنية  باألعامل  املشتغالت  عىل 

برامج  ووضع  البيئية  اإلدارة  يف  والكتابية، 

امليادين،  هذه  يف  والنساء  الفتيات  لتدريب 

النساء  لتوظيف  الفرص  من  مزيد  وإتاحة 

تدابري  واتخاذ  امليادين  هذه  يف  وترقيتهن 

املرأة ومشاركتها يف هذه  لتعزيز خربة  خاصة 

األنشطة؛

بيئيا  السليمة  التكنولوجيات  وتشجيع  )ي(  تحديد   

وتحسينها  واستحداثها  تصميمها  تم  التي 

املرأة والرجل  املرأة والتي تالئم  بالتشاور مع 

عىل حد سواء؛

املرأة  وصول  إمكانات  لتنمية  الدعم  )ك(  تقديم   

األساسية  الهياكل  إىل  املــســاواة  قــدم  عىل 

وتكنولوجيات  املأمونة،  واملياه  لإلسكان، 

الطاقة  مثل  وامليسورة،  املستدامة  الطاقة 

الحيوية،  الكتلة  وطاقة  والشمسية،  الريحية، 

وذلك  املتجددة،  الطاقة  مصادر  من  وغريها 

عىل  قامئة  لالحتجاجات  تقييامت  خالل  من 

السياسات  الطاقة، ووضع  املشاركة، وتخطيط 

عىل الصعيدين املحيل والوطني؛

النقية متوافرة ومتاحة  املياه  )ل(  ضامن أن تكون   

وتنفذ  تصمم  وأن   ٢٠٠٠ عام  بحلول  للجميع 

أجل  مــن  وصونها  البيئة  لحامية  خطط 

بناء  وإعــادة  امللوثة  املائية  الشبكات  تنقية 

مستجمعات املياه التي لحقتها أرضار.

غري  واملنظامت  الدولية  املنظامت  جانب  ٢57-  من 

الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص:

االتصاالت  صناعات  يف  العاملة  املرأة  )أ(  إرشاك   

فيام  وخاصة  البيئية،  باملسائل  التوعية  يف 

للمنتجات  والصحية  البيئية  باآلثار  يتعلق 

والتكنولوجيات والعمليات الصناعية؛

قدرتهم  استخدام  عىل  املستهلكني  )ب(  تشجيع   

بيئيا  مأمونة  منتجات  إنتاج  لتشجيع  الرشائية 

وتكنولوجيات  أنشطة  يف  االستثامر  وتشجيع 

الزراعة  مجاالت  يف  ومفيدة  بيئيا  سليمة 

ومصائد األسامك والتجارة والصناعة؛

بتشجيع  كمستهلكة  املــرأة  مبادرات  )ج(  دعم   

إعــادة  ومرافق  العضوية  األغذية  تسويق 

باملنتجات  املتعلقة  واملعلومات  التدوير، 

املواد  توسيم  ذلك  يف  مبا  املنتجات،  وتوسيم 
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اآلفات  مبيدات  وحاويات  السمية  الكيميائية 

بلغة ورموز يفهمها املستهلكون، بصف النظر 

بالقراءة  املامهم  مستوى  أو  أعامرهم  عن 

والكتابة.

الهــدف االسرتاتيجـــي كاف - 3 -

الصعيد  مـــن  كل  عىل  آليات  إنشــاء  أو   تعزيــز 

السياسات  أثر  لتقييم  والدويل  واإلقليمي  الوطنــي 

اإلمنائية والبيئية عىل املرأة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

اإلقليمية  واملنظامت  الحكومات،  جانب  ٢58-  من 

حسب  الحكومية،  غري  واملنظامت  والدولية، 

االقتضاء:

يف  سيام  ال  للمرأة،  التقنية  املساعدة  )أ(  تقديم   

الزراعة، ومصائد  قطاعات  النامية، يف  البلدان 

والتجارة  الصغرية،  واملــشــاريــع  ــامك،  األسـ

تنمية  عىل  العمل  مواصلة  لضامن  والصناعة، 

سليمة  تكنولوجيات  وايجاد  البرشية  املوارد 

بيئيا وتنمية قدرة املرأة عىل تنظيم املشاريع؛

معلومات  ونظم  بيانات،  قواعد  )ب(  استحداث   

ورصد، وبحوث ومنهجيات وتحليالت للسياسة 

عمليــة املنحــى وقامئــة عىل املشاركة، تراعي 

الفوارق بني الجنسني، وبالتعاون مع املؤسسات 

األكادميية والباحثات املحليات، بشأن ما ييل:

‘1’  معرفة املرأة وخربتها بإدارة املوارد الطبيعية   

يف  والخربات  املعرفة  تلك  إلدماج  وحفظها 

املتعلقة  املعلومات  ونظم  البيانات  قواعد 

بالتنمية املستدامة؛

عىل  الطبيعية  واملــوارد  البيئة  تدهور  ‘٢’  أثر   

منها  أسباب  جملة  عن  الناجم  املــرأة 

املستدامة،  غري  واالستهالك  اإلنتاج  أمناط 

واالحرتار  املياه،  نوعية  ورداءة  والجفاف، 

مياه  منسوب  وارتفاع  والتصحر،  العاملي، 

والــكــوارث  الخطرة،  والنفايات  البحر، 

الكيميائية  ــواد  امل ومخلفات  الطبيعية، 

السمية ومبيدات اآلفات، والنفايات املشعة، 

والنزاعات املسلحة وعواقبها؛

بني  العالقات  بني  الهيكلية  الروابط  ‘3’  تحليل   

الجنسني، والبيئة والتنمية، مع الرتكيز بوجه 

الزراعة،  مثل  محددة  قطاعات  عىل  خاص 

والحراجة،  األســامك،  ومصائد  والصناعة، 

البيولوجي،  والتنوع  البيئية،  والصحة 

واملناخ، وموارد املياه، والصف الصحي؛

التحليالت  وإدراج  لتنمية  تدابري  ‘4’  اتخاذ   

واالجتامعية  والثقافية  واالقتصادية  البيئية 

واملراعية للفوارق بني الجنسني، بوصف ذلك 

خطوة أساسية يف وضع الربامج والسياسات 

العامة ورصدها؛

‘5’  وضع برامج إلنشاء مراكز تدريب يف الريف   

مرجعية  ومراكز  أبحاث  ومراكز  والحرض، 

تقوم بنرش التكنولوجيات السليمة بيئيا بني 

النساء؛

ذات  الدولية  بااللتزامات  التام  التقيد  )ج(  كفالة   

مناسبا،  ذلك  كان  كلام  ذلك،  يف  مبا  الصلة، 

املتعلقة  الخرى  واالتفاقيات  بــازل  اتفاقية 

)التي  الحدود  عرب  الضارة  النفايات  بنقل 

مامرسات  ومدونة  السامة(  النفايات  تشمل 

بنقل  املتعلقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
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النفايات املشعة؛ وإصدار وإنفاذ لوائح لإلدارة 

والنقل  بالتخزين  يتعلق  فيام  بيئيا  السليمة 

اآلمنني؛ والنظر يف اتخاذ إجراء يرمي إىل حظر 

واألمن  للسالمة  تفتقر  التي  النقل  عمليات 

للنفايات  الصارمتني  واإلدارة  املراقبة  وكفالة 

لاللتزامات  وفقا  املشعة،  والنفايات  الضارة 

عىل  والقضاء  الصلة،  ذات  واإلقليمية  الدولية 

التي تحظر  البلدان  النفايات اىل  تصدير هذه 

خالل  من  أو  فردية  بصفة  سواء  استريادها، 

اتفاقات دولية؛

)د(  تشجيع التنسيق داخل املؤسسات وفيام بينها   

جدول  من   ٢4 والفصل  العمل  منهاج  لتنفيذ 

أعامل القرن ٢1 بواسطة جملة أمور منها أن 

من  املستدامــة،  التنميــة  لجنة  إىل  يطلب 

أن  واالجتامعـي،  االقتصادي  املجلــس  خالل 

املرأة عند  لجنة مركز  تلتمس مساهامت من 

القرن ٢1 فيام  تنفيذ جدول أعامل  استعراض 

يتعلق باملرأة والبيئة.
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الم - الطفلة

٢5٩-  تسلم اتفاقية حقوق الطفل بأن “تحرتم الدول 

االتفاقية  هذه  يف  املوضحة  الحقوق  األطراف 

أي  دون  لواليتها  يخضع  طفل  لكل  وتضمنها 

نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنص 

عليه  القانوين  الــويص  أو  والديه  أو  الطفل 

أو  دينهم  أو  لغتهم  أو  جنسهم  أو  لونهم  أو 

أو  القومي  أصلهم  أو  غريه  أو  السيايس  رأيهم 

عاهتهم،  أو  ثروتهم،  أو  االجتامعي،  أو  اإلثني 

 ،٢ )املــادة  آخــر  وضــع  أي  أو  مولدهم،  أو 

الدول  الفقرة 1( 11/ ومع ذلك ففي كثري من 

تقع  الطفلة  أن  عىل  املتاحة  املــؤرشات  تدل 

مرورا  الحياة  مراحل  أوىل  من  للتمييز  ضحية 

مناطق  بعض  ويف  بلوغها.  ثم  ومن  بطفولتها 

العامل يتجاوز عدد الرجال عدد النساء مبعدل 

التباين، ضمن  أسباب  5 يف كل 1٠٠. وتشمل 

الضارة  واملامرسات  االتجاهات  أخرى،  أمور 

مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وتفضيل 

البنني - مام يؤدي اىل اختيار جنس الجنني قبل 

مولده ووأد اإلناث - والزواج املبكر، مبا يف ذلك 

واالستغالل  املرأة  والعنف ضد  األطفال،  زواج 

الجنيس واالعتداء الجنيس والتمييز ضد البنات 

املامرسات  من  ذلك  وغري  الطعام  توزيع  يف 

يعيش  لذلك  ونتيجة  والرفاه.  بالصحة  املتصلة 

البنات أقل من عدد  البلوغ عدد من  اىل سن 

البنني.

٢6٠-  وكثريا ما تعامل البنات معاملة األدىن. وتجري 

يف  أنفسهن  يضعن  بحيث  اجتامعيا  تنشئتهن 

مكانة أقل، مام يدمر تقديرهن ألنفسهن. ومن 

أن  الطفولة  مرحلة  يف  واالهامل  التمييز  شأن 

يستهال اتجاها تنازليا عىل مدار العمر ينطوي 

االجتامعي  املسار  واالنعزال عن  الحرمان  عىل 

الكفيلة  املبادرات  اتخاذ  وينبغي  الرئييس. 

بإعداد البنات للمشاركة بصورة نشطة وفعالة 

ومتكافئة مع البنني يف جميع مستويات القيادة 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.

بني  القامئة  الالمساواة  حــاالت  يعزز  ٢61-  ومــام 

لجنس  املنحازة  الرتبوية  العمليات  الجنسني 

الدراسية  املناهج  عىل  ذلك  ويصدق  بعينه 

واملواد واألساليب التعليمية ومواقف املدرسني 

والتفاعل داخل حجرات الدراسة.

طائفة  يتلقني  أن  والبالغات  للبنات  ٢6٢-  وميكن 

املتضاربة واملربكة بشأن  الرسائل  متنوعة من 

أدوار جنسهن من آبائهن ومدرسيهن وأقرانهن 

ثم من وسائط اإلعالم. عىل أن النساء والرجال 

األطفال  مع  العمل  أجل  من  للتآزر  بحاجة 

النمطية  القوالب  هذه  لتحطيم  والشباب 

مراعاة  مع  الجنس  نوع  عىل  القامئة  املزمنة 

حقوق األطفال وحقوق وواجبات ومسؤوليات 

الوالدين عىل النحو املبني يف الفقرة ٢٦7 أدناه.

يف  زاد  قد  املتعلمني  األطفال  عدد  أن  ٢63-  وبرغم 

البلدان،  بعض  يف  األخرية  العرشين  السنوات 

فإن البنني ما زالوا يحظون مبوقع أفضل بكثري 

تكن  مل   1٩٩٠ عام  ففي  البنات.  من  نسبيا 

أمام 13٠  االبتدايئ  التعليم  مثة فرص لتحصيل 

مليون طفل، كان منهم ٨1 مليون طفلة. وميكن 

أن يعزى هذا اىل عوامل من قبيلها اتجاهات 

العرف وتشغيل األطفال وحاالت الزواج املبكر 

املدرسية  املرافق  وغياب  األموال  اىل  واالفتقار 

وعدم  املراهقات  بني  الحمل  وحاالت  الكافية 

املساواة بني الجنسني يف املجتمع ككل وكذلك 

 ٢٩ الفقرة  يف  املبني  النحو  عىل  األرسة  داخل 

أعاله. ويف بعض البلدان ميكن لنقص املعلامت 
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أن يحد كثريا من قيد البنات باملدارس. ويف كثري 

من الحاالت تبدأ البنات يف االضطالع بواجبات 

للغاية،  مبكرة  سن  يف  الوطأة  ثقيلة  منزلية 

تعليمية  مبسؤوليات  القيام  منهن  يتوقع  ثم 

ومنزلية عىل السواء، مام ينتج عنه يف األغلب 

األعم أداء مدريس ضعيف وترسب من الدراسة 

يف مرحلة مبكرة.

يف  املقيدات  للبنات  املئوية  النسبة  زالت  ٢64-  وما 

املدارس الثانوية منخفضة اىل حد كبري يف كثري 

من البلدان. فكثريا ما ال تلقى البنات تشجيعا 

وال تتاح لهن الفرصة ملتابعة التدريب والتعليم 

يحد  مام  والتكنولوجية،  العلمية  املجاالت  يف 

حياتهن  تتطلبها  التي  املعرفة  تحصيل  من 

اليومية أو تتطلبها فرص العمل.

عىل  البنني  من  أقل  تشجيعا  البنات  ٢65-  وتلقى 

االجتامعية  الــواجــبــات  أداء  يف  املشاركة 

والتمرس  املجتمع  يف  والسياسية  واالقتصادية 

بها، مام ينجم عنه حرمانهن من نفس الفرص 

عمليات  يف  للمشاركة  البنون  بها  يتمتع  التي 

اتخاذ القرار.

من  الطفلة  ضد  القائم  التمييز  يؤدي  ٢66-  كذلك، 

الصحة  التغذية وخدمات  حيث حصولها عىل 

للخطر  صحتها  تعريض  إىل  والعقلية  البدنية 

يف الحارض واملستقبل. ولقد تقزم منو ما يقدر 

البلدان  يف  البالغات  من  مليونا   45٠ بنحو 

بروتني  من حيث  التغذية  سوء  نتيجة  النامية 

الطاقة يف مرحلة الطفولة.

يف  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  ٢68-  ويسلم 

الفقرة 7-3 من برنامج العمل 14/، بأنه “ينبغي 

إيالء االهتامم الكامل لتعزيز قيام عالقات بني 

واإلنصاف،  املتبادل  باالحرتام  تتسم  الجنسني 

الحاجات  بتلبية  خاص  بوجه  االهتامم  مع 

يتمكنوا  كيام  للمراهقني  والخدمية  التثقيفية 

حياتهم  من  الجنيس  الجانب  معالجة  من 

مراعاة  ومع  ومسؤولة”،  إيجابية  معالجة 

املعلومات، ويف  اىل  الوصول  يف  الطفل  حقوق 

عىل  القائم  والقبول  واالحرتام  والثقة  الرسية 

معرفة الحقائق، فضال عن مسؤوليات وحقوق 

وواجبات اآلباء واألوصياء القانونيني يف توجيه 

وبطريقة  املالئم  النحو  عىل  وإرشاده،  الطفل 

النمو، يف مامرسته  تتامىش وقدراته اآلخذة يف 

لحقوقه املعرتف بها يف اتفاقية حقوق الطفل، 

عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  مع  يتطابق  ومبا 

جميع  ويف  املرأة.  ضد  التمييز  أشكال  جميع 

األعامل املتعلقة بالطفل ينبغي أن تكون أفضل 

مصالح الطفل اعتبارا رئيسيا. وينبغي تشجيع 

مبؤازرة  للشباب  املتكاملة  الجنسية  الثقافة 

اآلباء وتوجيههم، تأكيدا عىل مسؤولية الذكور 

مبا  والخصوبة  الجنس  مجال  يف  سلوكهم  عن 

التي  باملسؤوليات  النهوض  عىل  يساعدهم 

يتحملونها.

ــرتاوح  ت بنت  مليون   15 مــن  أكــرث  ٢68-  وهــنــاك 

عام.  كل  ينجنب  سنة   1٩ و   15 بني  أعامرهن 

لكن األمومة يف سن صغرية للغاية إمنا تنطوي 

عىل مضاعفات خالل الحمل والوالدة بل وعىل 

خطر يودي بصحة األم بصورة تزيد كثريا عىل 

األمهات  أطفال  فإن  كذلك  املتوسط.  املعدل 

اإلصابة  مستويات  بينهم  ــزداد  ت الشابات 

املبكر  اإلنجاب  برح  وما  والوفيات.  باألمراض 

يشكل عقبة تحول دون تحسني مركز املرأة من 

النواحي التعليمية واالقتصادية واالجتامعية يف 

جميع أنحاء العامل. وإجامال ميكن للزواج املبكر 

من  بالغة  بصورة  يحدا  أن  املبكرة  واألمومة 
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ينجم  أن  املرجح  ومن  والعمل.  التعليم  فرص 

بالنسبة لنوعية  عنهام أثر سلبي طويل األجل 

حياة األم وحياة أطفالها.

التي  ــراض  واألم الجنيس  العنف  عن  ٢6٩-  وينجم 

تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، مبا يف ذلك 

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، أثر مدمر 

أكرث  البنات  أن  األطفال، فضال عن  عىل صحة 

تعرضا من البنني لنتائج العالقات الجنسية غري 

املحمية السابقة ألوانها. وكثريا ما تواجه البنات 

وبسبب  جنسيا.  نشاطا  ميارسن  ليك  ضغوطا 

عوامل منها مثال شبابهن والضغوط االجتامعية 

تلك  إنفاذ  عدم  أو  الحامية  قوانني  وغياب 

جميع  أمــام  البنات  ضعف  يــزداد  القوانني، 

يف  مبا  الجنيس،  العنف  وبخاصة  العنف  أنواع 

واالستغالل  الجنيس  واالعتداء  االغتصاب  ذلك 

الجنيس واالتجار ورمبا بيع أعضائهن وأنسجتهن 

البرشية والسخرة.

واحتياجات  حواجز  املعوقة  الطفلة  ٢7٠-  وتواجه 

واملساواة  التمييز  من  لكفالة حاميتها  إضافية 

والحريات  اإلنسان  حقوق  بجميع  التمتع  يف 

األساسية وفقا للقواعد املوحدة بشأن مساواة 

الفرص أمام املعوقني 3٠/.

وبخاصة  للغاية،  ضعاف  األطــفــال  ٢71-  وبعض 

والنازحون  واملرشدون  عنهم  املتخىل  األطفال 

وأطفال الشوارع واألطفال املقيمون يف مناطق 

للتمييز  املعرضني  األطفال  عن  فضال  النزاع، 

أو  إثنية  جامعة  إىل  انتامئهم  بحكم  ضدهم 

أقلية عرقية .

من  الحواجز  جميع  إزالة  ينبغي  ذلك  ٢7٢-  وعىل 

تطوير  من  استثناء  دون  البنات  متكني  أجل 

خالل  من  الكاملة  ومهاراتهن  إمكاناتهن 

إتاحة فرص متساوية لهن يف مجاالت التعليم 

البدنية  الصحة  ورعاية  والتغذية  والتدريب 

والعقلية وما يتصل بذلك من معلومات.

باألطفال  املتعلقة  للمسائل  التصدي  ٢73-  وعند 

لألخذ  الرتويج  للحكومات  ينبغي  والشباب، 

اعتامد  أجــل  من  وواضحة  فعالة  بسياسة 

من  جزءا  ليصبح  الجنس  نوع  يراعي  منظور 

االتجاه العام لجميع السياسات والربامج بحيث 

لألثار  تحليل  إجراء  القرارات،  اتخاذ  قبل  يتم، 

الناجمة عن القرارات بالنسبة لكل من البنات 

والبنني.

 الهدف االسرتاتيجي الم - 1 - 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد الطفلة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

٢74-  من جانب الحكومات:

حقوق  اتفاقية  توقع  مل  التي  الــدول  )أ(  اتخاذ   

عاجلة  إجـــراءات  عليها  تصدق  أو  الطفل 

الحض  مراعاة  مع  عليها،  والتصديق  لتوقيعها 

الشديد يف املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان عىل 

توقيعها قبل نهاية عام 1٩٩5. أما الدول التي 

ينبغي  فإنه  عليها  وصدقت  االتفاقية  وقعت 

لها أن تكفل تنفيذها بالكامل من خالل اتخاذ 

واإلدارية وغريها  الترشيعية  اإلجراءات  جميع 

متكينية  بيئة  وتهيئة  الالزمة  اإلجــراءات  من 

تشجع عىل االحرتام الكامل لحقوق الطفل؛
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التدابري الكفيلة بأن يسجل الطفل فور  )ب(  اتخاذ   

أن  مولده يف  منذ  الحق  له  يكون  وأن  مولده 

يحمل اسام والحق يف اكتساب جنسية وكذلك، 

وتلقي  والديه  معرفة  يف  الحق  اإلمكان،  قدر 

رعايتهام، وذلك اتساقا مع املادة 7 من اتفاقية 

حقوق الطفل 11/؛

األطفال  يتلقى  بأن  الكفيلة  الخطوات  )ج(  اتخاذ   

الدعم املايل املالئم من والديهم وذلك بواسطة 

تدابري شتى منها إنفاذ قوانني إعالة الطفل؛

وعقبات  غنب  من  الطفلة  تواجهه  ما  )د(  إزالــة   

األوالد  كل  يتمتع  حتى  باإلرث،  يتعلق  فيام 

بحقوقهم دون متييز، وذلك عن طريق جملة 

بسن  االقتضاء،  حسب  القيام،  منها  أمــور، 

وإنفاذ الترشيعات التي تضمن لهم املساواة يف 

حق الخالفة، وتكفل لهم املساواة يف أن يرثوا، 

بغض النظر عن جنس الطفل؛

)ه(  سن وإنفاذ القوانني الكفيلة بأن ال يتم الزواج   

عىل  للمقدمني  والكامل  الحر  الرضا  بغري 

الزواج؛ ويضاف اىل ذلك سن القوانني املتعلقة 

بالحد القانوين األدىن لسن الرشد والحد األدىن 

لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانني بصامة ورفع 

الحد األدىن لسن الزواج عند االقتضاء؛

وبرامج  عمل  وخطط  سياسات  وتنفيذ  )و(  وضع   

شاملة من أجل بقاء الطفلة وحاميتها ومنائها 

الكامل  متتعها  ويحمي  يعزز  مام  وتقدمها، 

اإلنسان، مع كفالة تساوي  لها من حقوق  مبا 

الفرص للبنات؛ وينبغي أن تشكل هذه الخطط 

جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية الشاملة؛

)ز(  ضامن أن يتم تفصيل جميع البيانات املتعلقة   

يف  والعمر  الجنس  نوع  أساس  عىل  باألطفال 

القطاعات الصحية والتعليمية وغريها من أجل 

الجنس يف تخطيط  إدراج منظور مراعاة نوع 

وتنفيذ ورصد تلك الربامج.

الدولية  واملنظامت  الحكومات  جانب  ٢75-  من 

واملنظامت غري الحكومية:

تقديم املعلومات والبيانات املتعلقة باألطفال  )أ(   

لة حسب الجنس والعمر، وإجراء البحوث عن  مفصَّ

حالة البنات والقيام، حسب االقتضاء، بإدراج النتائج 

وصنع  والربامج  السياسات  صياغة  عملية  ضمن 

القرارات من أجل النهوض بالطفلة؛

القوانني  إلنفاذ  االجتامعـــي  الدعــم  )ب(  توليــد   

املتعلقة بالحد األدىن القانوين لسن الزواج، وال 

أمام  التعليمية  الفرص  إتاحة  خالل  من  سيام 

البنات.

 الهدف االسرتاتيجي الم - ٢ -

الثقافية  واملامرسـات  املواقــف  علــى   القضــاء 

السلبية ضد البنات

االجراءات التي يتعني اتخاذها

٢76-  من جانب الحكومات:

وتدعيم  بتشجيع  االقتضاء،  حسب  )أ(  القيام،   

املحلية  واملنظامت  الحكومية  غري  املنظامت 

املواقف  يف  التغيريات  لتشجيع  جهودها  يف 

واملامرسات السلبية ضد البنات؛
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مدرسية  وكتب  ومواد  تعليمية  برامج  )ب(  وضع   

ما  بشأن  البالغني  وتوعية  تثقيف  شأنها  من 

يلحق بالطفلة من آثار ضارة بسبب مامرسات 

تقليدية أو عرفية معينة؛

تعليمية  ومواد  دراسية  مناهج  واعتامد  )ج(  وضع   

وكتب مدرسية لتحسني صورة الذات بني البنات 

وتحسني فرص الحياة والعمل أمامهن، وال سيام 

يف املجاالت التي ما برحت تشهد متثيال منقوصا 

للمرأة مثل الرياضيات والعلم والتكنولوجيا؛

التقاليد  تتخذ  بأال  الكفيلة  الخطوات  )د(  اتخاذ   

واألديان ومظاهر مامرستها أساسا للتمييز ضد 

البنات.

الدولية،  واملنظامت  الحكومات  جانب  ٢77-  من 

واملنظامت غري الحكومية، حسب االقتضاء:

جميع  إزالة  شأنها  من  تعليمية  بيئة  )أ(  تهيئة   

البنات  انتظام  دون  تحول  التي  الحواجز 

املتزوجات و/أو الحوامل واألمهات الشابات يف 

إيجاد  االقتضاء،  حسب  ذلك،  يف  مبا  الدراسة، 

التكاليف  محتملة  األطفال  لرعاية  مرافق 

تهيئة  وكذلك  منها،  االستفادة  بالفعل  وميكن 

يتحملون  من  لتشجيع  الوالدين  تثقيف  سبل 

ومعاليهم  أطفالهم  حامية  عن  مسؤوليات 

خالل سنوات الدراسة عىل أن يعاودوا االنتظام 

يف الدراسة أو يواصلوها أو يكملوها؛

اإلعالم  التعليمية ووسائط  املؤسسات  )ب(  تشجيع   

عىل أن تعتمد وتبث صورا متوازنة غري منطية 

عن البنات والبنني، مع العمل من أجل القضاء 

اإلباحية  ــواد  امل يف  األطفال  استخدام  عىل 

وتصوير الطفلة يف إطار من اإلسفاف والعنف؛

االبنة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  )ج(  القضاء   

تؤدي  التي  اإلبن  تفضيل  أسباب  واستئصال 

مثال  ومنها  أخالقية،  وغري  ضارة  مامرسات  اىل 

األنثى؛  قبل مولده ووأد  الجنني  اختيار جنس 

ويتفاقم هذا األمر يف كثري من األحيان بازدياد 

الجنني  نوع  تحديد  تكنولوجيات  استخدام 

الذي ينجم عنه إجهاض أجنة اإلناث؛ 

)د(  وضع سياسات وبرامج تعطي األولوية لربامج   

التعليم الرسمي وغري الرسمي التي من شأنها 

املعرفة  اكتساب  من  ومتكينهن  البنات  دعم 

باملسؤولية  واالضطالع  الذات  تقدير  وتنمية 

للربامج  خاص  اهتامم  وإيــالء  حياتهن؛  عن 

وبخاصة  والرجل،  املرأة  تثقيف  اىل  الرامية 

وسالمة  صحة  أهمية  بشأن  واألمهات،  اآلباء 

التمييز  إزالة  ذلك  مبا يف  وعقليا،  بدنيا  البنت 

الزواج  وكذلك  الطعام،  توزيع  يف  البنات  ضد 

األعضاء  وتشويه  البنات،  والعنف ضد  املبكر، 

واالعتداء  األطفال  ودعارة  لألنثى،  التناسلية 

الجنيس واالغتصاب ومسافحة املحارم.

 الهدف االسرتاتيجي الم - 3 -

الوعـي  وزيــادة  الطفلـة  حقـوق  وحاميــة   تعزيـز 

باحتياجاتها وإمكانياتها

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الدولية  واملنظامت  الحكومات  جانب  ٢78-  من 

واملنظامت غري الحكومية:

املتكافئ  غري  البنات  بوضع  الوعي  )أ(  توليد   

واملخططني  السياسات  واضعي  صفوف  بني 

واإلداريني واملنفذين عىل شتى الصعد، وكذلك 
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واملجتمعات  املعيشية  األرس  مستوى  عىل 

املحلية؛

تعيش  التي  تلك  وبخاصة  الطفلة،  )ب(  جعل   

ظروفا صعبة، عىل بيِّنة من إمكاناتها وتوعيتها 

بالحقوق املكفولة لها مبقتىض الصكوك الدولية 

حقوق  اتفاقية  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  لحقوق 

أجلها  من  سنت  التي  والترشيعات  الطفل، 

املنظامت  تتخذها  التي  املختلفة  والتدابري 

العاملة  الحكومية  غري  واملنظامت  الحكومية 

عىل تحسني مركزها؛

مبا  والبنني  والبنات  والرجال  النساء  )ج(  تثقيف   

عىل  وتشجيعهم  البنات،  مركز  تعزيز  يكفل 

العمل عىل تحقيق االحرتام املتبادل واملشاركة 

املتكافئة بني البنات والبنني؛

واألجهزة  الخدمات  توفري  يف  املساواة  )د(  تسهيل   

تزويد  عىل  والعمل  املعاقات  للبنات  املالمئة 

الصلة حسب  ذات  الدعم  بخدمات  عائالتهن 

االقتضاء.

الهدف االسرتاتيجي الم - 4 -

فـي مجاالت  البنــات  التمييز ضــد  علـى   القضــاء 

التعليم وتنمية املهارات والتدريب

االجراءات التي يتعني اتخاذها

٢7٩-  من جانب الحكومات:

واملساواة  االبتدايئ  التعليم  تعميم  )أ(  ضامن   

لجميع  بالنسبة  وإكامله  عليه  الحصول  يف 

البنات  بني  القامئة  الفجوة  وإزالــة  األطفال، 

والبنني عىل النحو املنصوص عليه يف املادة ٢٨ 

كفالة  وكذلك  11/؛  الطفل  حقوق  اتفاقية  من 

الثانوي  التعليم  عىل  الحصول  يف  املساواة 

بحلول عام ٢٠٠5 وكفالة املساواة يف الحصول 

عىل التعليم العايل، مبا يف ذلك التعليم املهني 

بينهم  ومن  والبنني،  البنات  لجميع  والتقني، 

املحرومون واملوهوبون؛

محو  برامج  إلدماج  الالزمة  الخطوات  )ب(  اتخاذ   

الحساب،  مببادئ  ــام  واإلمل الوظيفية  األمية 

امللتحقات  غري  للبنات  بالنسبة  وخاصة 

باملدرسة، يف برامج التنمية؛

الربامج  يف  اإلنسان  حقوق  تدريس  )ج(  تعزيز   

تدريس  يشمل  أن  عىل  والعمل  التعليمية 

حقوق اإلنسان تأكيدا عىل أن حقوق اإلنسان 

حقوق  من  يتجزأ  ال  جزء  والطفلة  للمرأة 

االنفصام  التصف وال  العامة ال يقبل  اإلنسان 

وال التجزئة؛

معدالت  وتحسني  ــدرايس  الـ القيد  )د(  زيـــادة   

تخصيص  من خالل  للبنات  املدريس  االستبقاء 

تأييد  والتامس  امليزانيات  يف  مالمئة  مــوارد 

طريق  عن  والوالدين  املحيل  املجتمع  ودعم 

املدرسية،  الجداول  ومرونة  الحمالت،  تنظيم 

وتهيئة  الدراسية،  واملنح  الحوافز  وتقديم 

برامج االلتحاق بالتعليم للبنات غري امللتحقات 

باملدارس الرسمية، وغري ذلك من التدابري؛

للمدرسني  التدريبية  ــواد  وامل الربامج  )ه(  وضع   

واملربني وزيادة الوعي بشأن دورهم يف العملية 

باالسرتاتيجيات  تزويدهم  بغية  التعليمية، 

نوع  يراعي  الذي  التعليم  أجل  من  الفعالة 

الجنس؛
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يتاح  أن  بضامن  الكفيلة  االجــراءات  )و(  اتخاذ   

للمعلامت واألستاذات الجامعيات ما هو متاح 

إمكانيات  من  الجامعيني  واألساتذة  للمعلمني 

ومكانة.

الدولية  واملنظامت  الحكومات  جانب  ٢8٠-  من 

واملنظامت غري الحكومية:

املهارات  عىل  والتدريب  التعليم  سبل  )أ(  تهيئة   

لزيادة الفرص املتاحة للبنات للعمل واملشاركة 

يف عمليات صنع القرار؛

البنات  معارف  لزيادة  التعليم  سبل  )ب(  تهيئة   

ومهاراتهن فيام يتصل بأداء النظم االقتصادية 

واملالية والسياسية؛

والتدريب  املالئم  التعليم  عىل  الحصول   )ج(  ضامن 

املعاقة من أجل  للطفلة  بالنسبة  املهارات  عىل 

مشاركتها الكاملة يف الحياة؛

للبنات يف  الكاملة واملتساوية  املشاركة  )د(  تعزيز   

األنشطة غري املدرسية، مثل األلعاب الرياضية 

واألنشطة املرسحية والثقافية.

الهدف االسرتاتيجي الم - 5 -

 القضــاء علــى التمييـز ضــد البنــات فــي مجالــي 

الصحــة والتغذيــة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الدولية  واملنظامت  الحكومات  جانب  ٢81-  من 

واملنظامت غري الحكومية:

عىل  القضاء  بشأن  العامة  املعلومات  )أ(  تقديم   

مجال  يف  البنات  ضد  التمييزية  املامرسات 

وفــرص  والتغذية  الطعام  حصص  تــوزيــع 

الحصول عىل الخدمات الصحية؛

واملجتمع  واملعلمني  والوالدين  الطفلة  )ب(  توعية   

السليمة وزيادة  الصحة والتغذية  عامة بشأن 

الوعي باألخطار الصحية وغريها من املشكالت 

املتصلة بحاالت الحمل املبكر؛

الصحي  التثقيف  توجيه  ــادة  وإعـ )ج(  تعزيز   

الرعاية  برامج  وبخاصة  الصحية،  والخدمات 

الجنسية  الصحة  ذلك  يف  مبا  األولية،  الصحية 

الجيدة  الصحية  الربامج  وتصميم  واإلنجابية 

والعقلية  الجسدية  االحتياجات  تلبي  التي 

الشابات  األمهات  باحتياجات  وتعنى  للبنات 

واملوشكات عىل الوالدة واألمهات املرضعات؛

معهم  والتواصل  األقران  لتعليم  برامج  )د(  وضع   

لتقليل  والجامعي  الفردي  للعمل  تعزيزا 

املناعة  الفتيات لالصابة بفريوس نقص  تعرض 

عن  تنتقل  التي  ــراض  واألم البرشية/اإليدز 

املتفق  النحو  عىل  الجنيس،  االتصال  طريق 

للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  يف  عليه 
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هذا  تقرير  يف  املحدد  النحو  وعىل  والتنمية، 

املشار  الوالدين  بأدوار  االعرتاف  مع  املؤمتر، 

اليها يف الفقرة ٢٦7 من منهاج العمل هذا؛

بينهن،  املعلومات  ونرش  البنات  تثقيف  )ه(  ضامن   

يتعلق  فيام  املراهقات،  صفوف  بني  وبخاصة 

االنجابية  والصحة  االنــجــاب  بفسيولوجية 

برنامج  يف  عليه  املتفق  النحو  عىل  والجنسية، 

عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وعىل النحو 

تنظيم  املؤمتر، ومامرسة  ذلك  تقرير  املحدد يف 

األرسة،  وحياة  باملسؤولية،  يتسم  بشكل  األرسة 

عن  تنتقل  التي  واألمــراض  االنجابية،  والصحة 

طريق االتصال الجنيس، واالصابة بفريوس نقص 

املناعة البرشية والوقاية من اإليدز، مع االعرتاف 

بأدوار الوالدين املشار اليها يف الفقرة ٢٦7؛

بوصفه  والتغذوي  الصحي  التدريب  )و(  إدراج   

جزءا ال يتجزأ من برامج محو األمية واملناهج 

املدرسية بدءا من مستوى التعليم االبتدايئ مبا 

يحقق مصلحة الطفلة؛

مجال  يف  املراهقني  ومسؤولية  دور  )ز(  تأكيد   

من خالل  واالنجايب  الجنيس  والسلوك  الصحة 

املشورة  وعمليات  بالخدمات  تزويدهم 

املالمئة، عىل نحو ما نوقش يف الفقرة ٢٦7؛

ملخططي  والتدريبية  اإلعالمية  الربامج  )ح(  وضع   

االحتياجات  بشأن  الصحية  الجوانب  ومنفذي 

الصحية الخاصة للطفلة؛

إلغاء  بغية  املالمئة  التدابري  جميع  )ط(  اتخاذ   

املامرسات التقليدية التي ترض بصحة األطفال، 

من   ٢4 املادة  يف  عليه  املنصوص  النحو  عىل 

اتفاقية حقوق الطفل 11/.

الهدف االسرتاتيجي الم - 6 -

األطفال  لعمل  االقتصادي  االستغالل  عىل   القضاء 

وحامية الفتيات الصغريات يف العمل

االجراءات التي يتعني اتخاذها

٢8٢-  من جانب الحكومات:

)أ(  العمل، متشيا مع املادة 3٢ من اتفاقية حقوق   

االستغالل  من  الطفل  11/، عىل حامية  الطفل 

االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون 

أو أن  الطفل  لتعليم  اعاقة  أو أن ميثل  خطريا 

أو  البدين  بنموه  أو  الطفل  يكون ضارا بصحة 

العقيل أو الروحي أو املعنوي أو االجتامعي؛

يف  األطفال  لتشغيل  أدىن  عمري  حد  )ب(  تعيني   

الترشيعات الوطنية مبا يتطابق مع معايري العمل 

الدولية السارية املفعول واتفاقية حقوق الطفل، 

مبا يف ذلك البنات، يف جميع قطاعات النشاط؛

)ج(  حامية البنات الصغريات يف العمل عن طريق   

اجراءات شتى منها:

‘1’  وضع حد أدىن لعمر أو أعامر القبول يف العمل؛  

‘٢’  الرصد الدقيق لظروف العمل )احرتام وقت   

تنص  ال  الذي  األطفال  عمل  حظر  العمل، 

الظروف  ورصد  الوطنية،  الترشيعات  عليه 

الصحية الخاصة والعامة يف العمل(؛

‘3’  تطبيق التغطية بالضامن االجتامعي؛  

‘4’  األخذ بالتدريب والتعليم املتواصلني؛  
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الترشيعات  تعزيز  عىل  االقتضاء  عند  )د(  العمل   

وجود  وكفالة  األطــفــال  عمل  تنظم  التي 

العقوبات املالمئة أو غريها من الجزاءات التي 

تضمن فعالية إنفاذ تلك الترشيعات؛

القامئة، مبا يف  )ه(  استخدام معايري العمل الدولية   

العمل  منظمة  معايري  االقتضاء،  حسب  ذلك، 

الدولية لحامية األطفال العاملني، ليك يسرتشد 

بها يف عملية وضع ترشيعات وسياسات العمل 

الوطنية.

 الهدف االسرتاتيجي الم - 7 - 

استئصال العنف املوجه ضد الطفلة

االجراءات التي يتعني اتخاذها

الدولية  واملنظامت  الحكومات،  جانب  ٢83-  من 

واملنظامت غري الحكومية حسب االقتضاء:

سن  أجل  من  فعالة  وتدابري  اجــراءات  )أ(  اتخاذ   

البنات  وأمن  سالمة  لحامية  ترشيعات  وإنفاذ 

من جميع أشكال العنف يف العمل، مبا يف ذلك 

اتخاذ  مع  دعم،  وبرامج  تدريب  برامج  وضع 

التدابري الرامية إىل القضاء عىل حاالت التحرش 

الجنيس بالبنات يف املؤسسات التعليمية وغريها؛

الترشيعية  املجاالت  يف  املالمئة  التدابري  )ب(  اتخاذ   

لحامية  والرتبوية  واالجتامعية  ــة  واإلداريـ

يف  أو  املعيشية  األرسة  يف  ــواء  س الطفلة، 

أو  البدين  العنف  أشكال  جميع  من  املجتمع، 

العقيل أو اإليذاء أو الحاق الرضر أو اإلهامل 

أو التقصري أو سوء املعاملة أو االستغالل، مبا يف 

ذلك االعتداء الجنيس؛

)ج(  كفالة التدريب للتوعية بنوع الجنس بالنسبة   

والتأهيل  العالج  برامج  يف  املشاركة  للعنارص 

وغريها من برامج املساعدة للبنات من ضحايا 

والدعم  املعلومات  برامج  تعزيز  مع  العنف، 

والتدريب لهؤالء البنات؛

)د(  سن وتنفيذ ترشيعات تحمي البنات من جميع   

أشكال العنف، مبا يف ذلك وأد البنات واختيار 

األعضاء  وتشويه  ــوالدة،  ال قبل  الطفل  نوع 

التناسلية لألنثى، ومسافحة املحارم، واالعتـداء 

األطفال  الجنيس، ودعارة  الجنيس، واالستغالل 

مـع  اإلباحية،  املــواد  يف  األطفال  واستخدام 

وموثوق  ومأمونة  للعمر  مالمئة  برامج  وضع 

واجتامعية  طبية  دعم  خدمات  وكفالة  بها 

ونفسانية ملساعدة البنات املعرضات للعنف.

الهدف االسرتاتيجي الم - 8 -

االجتامعيـــة  بالحيــاة  الطفلـة  وعـي   تعزيـز 

واالقتصاديـة والسياسية ومشاركتها فيها

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

الدولية  واملنظامت  الحكومات  جانب  ٢84-  من 

واملنظامت غري الحكومية:

)أ(   تهيئــة السبــل لحصــول البنات عىل التدريب   

اإلعــالم  وسائط  إىل  والــوصــول  واملعلومات 

والثقافية  االجتامعية  بالقضايا  يتعلق  فيام 

التعبري  من  ومتكينهن  والسياسية  واالقتصادية 

الدقيق عن آرائهن؛

وبخاصة  الحكومية،  غري  املنظامت  )ب(  دعــم   

لتعزيز  جهودها  يف  منها،  الشبابية  املنظامت 

املساواة واملشاركة للبنات يف املجتمع.
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الهدف االسرتاتيجي الم - ٩ -

 تعزيز دور األرسة* يف تحسني مركز الطفلة

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها

٢85-  من جانب الحكومات، بالتعاون مع املنظامت 

غري الحكومية:

مساعدة  إىل  ترمي  وبرامج  سياسات  )أ(  صياغة   

األرسة، كام ورد تعريفها يف الفقرة ٢٩ أعاله، يف 

والتغذية،  والتوعية  الدعم  حيث  من  أدوارها 

التمييــز  الزالـة  خــاص  اهتمــام  إيالء  مع 

ضـد الطفلة داخل األرسة؛

)ب(  تهيئة بيئة مفضية إىل تدعيم األرسة، كام ورد   

تهيئة  الفقرة ٢٩ أعاله، عمال عىل  تعريفها يف 

تدابري داعمة ووقائية تحمي الطفلة وتحرتمها 

وتنهض بامكاناتها؛

الرعاية  ومقدمي  الوالدين  وتشجيع  )ج(  تثقيف   

متساوية  بصورة  والبنني  البنات  معاملة  عىل 

البنات  بني  املسؤوليات  تقاســم  وضمــان 

يف  املبني  النحو  عىل  األرسة،  داخــل  والبنني 

الفقرة ٢٩.

* كام ورد تعريفها يف الفقرة ٢٩ أعاله.
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الفصل الخامس

الرتتيبات املؤسسية

االجراءات  من  مجموعة  العمل  منهاج  ٢86-  يريس 

تغري  حــدوث  إىل  تفيض  أن  شأنها  من  التي 

فورية،  إجراءات  اتخاذ  األمر  جذري. ويستلزم 

تحقيق  إىل  وصــوال  املساءلة  مبدأ  ــامل  وإع

التنفيذ  األهداف بحلول عام ٢٠٠٠. وإذا كان 

يتوقف  فهو  أساسا،  الحكومات  مسؤولية  هو 

املؤسسات  من  واسعة  طائفة  عىل  كذلك 

وغري  والخاصة  العامة  القطاعات  يف  العاملة 

الحكومية، سواء عىل صعيد املجتمع املحيل أو 

عىل كل من الصعيد الوطني ودون االقليمي/

االقليمي والدويل.

-1٩7٦( للمرأة  املتحدة  األمم  عقد  ٢87-  وخالل 

املؤسسات  مــن  كثري  إنــشــاء  تــم   ،)1٩٨5

من  كل  عىل  باملرأة  للنهوض  تحديدا  املكرسة 

فعىل  ــدويل.  وال واإلقليمي  الوطني  الصعيد 

للبحث  الدويل  املعهد  أنشئ  الدويل،  الصعيد 

وصندوق  باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب 

رصد  ولجنة  للمرأة  ــايئ  اإلمن املتحدة  األمــم 

جميع  عىل  بالقضاء  املعنية  االتفاقية  تنفيذ 

أشكال التمييز ضد املرأة. ولقد أصبحت هذه 

الهيئات، باإلضافة إىل لجنة مركز املرأة وأمانتها 

وكذلك شعبة النهوض باملرأة، مبثابة املؤسسات 

تحديدا  املخصصة  املتحدة  األمم  يف  الرئيسية 

وعىل  العاملي.  الصعيد  عىل  باملرأة  للنهوض 

الصعيد الوطني قام عدد من البلدان بإنشاء أو 

والدعوة  التخطيط  تتوىل  وطنية  آليات  تعزيز 

ورصد  باملرأة  النهوض  مجال  يف  تقدم  إلحراز 

خطى هذا التقدم.

بواسطة  العمل  منهاج  تنفيذ  فــإن  ٢88-  كذلك 

اإلقليمية/اإلقليمية  ودون  الوطنية  املؤسسات 

والدولية، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة، 

ميكن أن يتيرس من خالل كفالة الشفافية وزيادة 

الروابط بني الشبكات واملنظامت فضال عن توافر 

املعنية  للمعلومات بني األطراف  تدفق منتظم 

كافة. واألمر يتطلب رسم أهداف واضحة وتوفري 

مع  روابــط  إقامة  تلزم  كام  للمساءلة.  آليات 

املؤسسات األخرى عىل كل من الصعيد الوطني 

ودون اإلقليمي/اإلقليمي والدويل ومع الشبكات 

واملنظامت املخصصة للنهوض باملرأة.

غري  املنظامت  به  تضطلع  محدد  دور  ٢8٩-  ومثة 

مناخ  خلق  يف  األهلية  واملنظامت  الحكومية 

اجتامعي واقتصادي وسيايس وفكري يستند إىل 

املساواة بني املرأة والرجل. وينبغي للمرأة أن 

منهاج  ورصد  تنفيذ  يف  فعالة  مشاركة  تشارك 

العمل.

٢٩٠-  ولسوف يتطلب التنفيذ الفعال للمنهاج كذلك 

للمؤسسات  الداخلية  الديناميات  يف  تغيريات 

والسلوكيات  القيم  ذلك  يف  مبا  واملنظامت 

النهوض  تعوق  التي  واالجــراءات  والقواعد 

باملرأة. وينبغي القضاء عىل التحرش الجنيس.

ودون  الوطنية  للمؤسسات  تسند  أن  ٢٩1-  وينبغي 

قوية  تكليفات  والدولية  اإلقليمية/اإلقليمية 

ومعها  واملوارد،  بالسلطات  تزود  وأن  واضحة 

املطروحة  املهام  ألداء  الالزمة  املساءلة  آليات 

يف منهاج العمل. كام ينبغي لطرائق عملها أن 

ويجب  املنهاج.  تنفيذ  وفعالية  كفاءة  تكفل 

الدولية  والقواعد  باملعايري  واضح  التزام  توافر 

الرجال والنساء باعتباره منطلقا  للمساواة بني 

لجميع االجراءات املتخذة.
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وتعزيزا  العمل،  منهاج  تنفيذ  فعالية  ٢٩٢-  ولكفالة 

من  باملرأة عىل كل  للنهوض  املبذولة  لألعامل 

اإلقليمي/اإلقليمي  ودون  الوطني  الصعيد 

األمم  ومنظومة  للحكومات  ينبغي  والــدويل، 

املتحدة وجميع املنظامت ذات الصلة األخرى 

األخذ بسياسة فعالة وواضحة تكفل  تعزز  أن 

إدراج منظور نوع الجنس ضمن التيار الرئييس 

وتقييم  رصد  بينها  من  أمور  جملة  إطار  يف 

جميع السياسات والربامج.

ألف - الصعيد الوطني

٢٩3-  تتحمل الحكومات املسؤولية األولية عن تنفيذ 

منهاج العمل. وااللتزام عىل أعىل صعيد سيايس 

أمر يستلزمه تنفيذ املنهاج. وينبغي للحكومات 

أن تضطلع بدور رائد يف تنسيق ورصد وتقييم 

فاملؤمتر  باملرأة.  النهوض  يف  املحرز  التقدم 

العاملي الرابع املعني باملرأة هو مؤمتر لاللتزام 

والعمل عىل الصعيدين الوطني والدويل. وهذا 

يتطلب التزاما من جانب الحكومات واملجتمع 

عملية  من  جزء  هو  العمل  ومنهاج  الــدويل. 

مستمرة وله أثر حافز عىل اعتبار أنه سيسهم 

الفتيات  لصالح  العملية  والنتائج  الربامج  يف 

الدول  وتستحث  األعامر.  جميع  من  والنساء 

التحدي  لهذا  االستجابة  الدويل عىل  واملجتمع 

وكجزء  إجــراءات.  باتخاذ  االلتزام  طريق  عن 

من هذه العملية، فقد التزم العديد من الدول 

باتخاذ إجراءات وفق ما هو معرب عنه، من بني 

أمور أخرى، يف بياناتها الوطنية. 

٢٩4-  وينبغي أن تشارك اآلليات واملؤسسات الوطنية 

السياسات  صوغ  يف  باملرأة  بالنهوض  املعنية 

العامة، وتشجيع تنفيذ منهاج العمل من خالل 

القطاع  تشمل  مختلفة  ومؤسسات  هيئات 

أن  االقتضاء،  عند  لها،  ينبغي  كام  الخاص. 

تعمل بوصفها وسيطا حافزا عىل وضع الربامج 

الجديدة بحلول سنة ٢٠٠٠ يف املجاالت التي ال 

تغطيها املؤسسات القامئة.

من  ومتنوعة  عريضة  طائفة  تشجيع  ٢٩5-  وينبغي 

العنارص املؤسسية الفاعلة األخرى عىل تقديم 

بينها  ومن  بفعالية،  املشاركة  وعىل  دعمها 

األكادميية  واملؤسسات  الترشيعية،  الهيئات 

والبحثية، والرابطات املهنية والنقابات العاملية، 

املحلية  املجتمعية  والتشكيالت  والتعاونيات، 

واملنظامت غري الحكومية مبا يف ذلك منظامت 

اإلعالم،  ووسائط  النسائية  والتجمعات  املرأة 

الشبابية،  واملنظامت  الدينية،  والجامعات 

والجامعات الثقافية، فضال عن املنظامت املالية 

واملؤسسات التي ال تقصد الربح.

٢٩6-  ومن أجل تنفيذ منهاج العمل، سوف يستلزم 

األمر أن تقوم الحكومات بإنشاء أجهزة وطنية 

فعالة للنهوض باملرأة عىل أعىل صعيد سيايس، 

األجهزة، ويصدق ذلك  تلك  أو تحسني فعالية 

وتوفري  املناسبة  ــراءات  اإلج وضع  عىل  أيضا 

الوزارات  داخل  املوظفني  من  املالمئة  العنارص 

وفيام بينها، وكذلك املؤسسات التي توكل إليها 

التحليل  وإدماج  املرأة  مشاركة  توسيع  والية 

السياسات  ضمن  الجنس  نوع  يراعي  الذي 

وتتمثل  ذلك.  عىل  القدرة  ومتتلك  والربامج 

تتوىل  أن  يف  العملية  هذه  يف  األوىل  الخطوة 

املؤسسات جميعا استعراض أهدافها وبرامجها 

وإجراءاتها التشغيلية عىل ضوء اإلجراءات التي 

الرئيسية  األنشطة  ومن  املنهاج.  إليها  يدعو 

تعزيز  عىل  العمل  رضورة  الصدد  هــذا  يف 
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منهاج  ــداف  أه ودعــم  الجامهريي،  الوعي 

االتصال  وسائل  بينها  من  شتى  بطرق  العمل، 

الجامهريية والتوعية العامة.

٢٩7-  ويجب أن تبدأ الحكومات يف أقرب وقت ممكن، 

ويفضل أن يكون ذلك مع نهاية عام 1٩٩5، يف 

العمل،  ملنهاج  التنفيذية  اسرتاتيجياتها  وضع 

وكذلك  الصلة  ذات  املؤسسات  مع  بالتشاور 

مع املنظامت غري الحكومية، كام ينبغي لها أن 

أو خطط  اسرتاتيجياتها  أنجزت وضع  قد  تكون 

عملها بحلول نهاية عام 1٩٩٦. وينبغي أن تعتمد 

هذه العملية التخطيطية عىل أشخاص يتبوأون 

أعىل مستوى من السلطة الحكومية وكذلك عىل 

العنارص املختصة يف املجتمع املدين. وينبغي أن 

تكون هذه االسرتاتيجيات التنفيذية شاملة وأن 

تحوي أهدافا محددة زمنيا ومقاييس للرصد، كام 

تخصيص  إعادة  أو  لتخصيص  مقرتحات  تشمل 

موارد التنفيذ. وميكن، عند االقتضاء، التامس تأييد 

ومؤازرة املجتمع الدويل، مبا يف ذلك توفري املوارد.

عىل  الحكومية  غري  املنظامت  تشجيع  ٢٩8-  ويلزم 

املساهمة يف تصميم وتنفيذ هذه االسرتاتيجيات 

أيضا  وينبغي  الوطنية.  العمل  خطط  أو 

بها  الخاصة  الــربامــج  وضــع  عىل  تشجيعها 

األمر  ويقتيض  الحكومية.  الجهود  الستكامل 

النسائية  والتجمعات  املرأة  منظامت  تشجيع 

غري  املنظامت  مع  بالتعاون  تعمل،  أن  عىل 

الشبكات  تنظيم  عىل  األخــرى،  الحكومية 

منهاج  لتنفيذ  الدعوة  وعىل  االقتضاء،  عند 

العمل بواسطة الحكومات والهيئات اإلقليمية 

والدولية وتأييد ذلك التنفيذ.

بهدف  نفسها  تلزم  أن  للحكومات  ٢٩٩-  وينبغي 

شتى،  بطرق  الجنسني  بني  التوازن  تحقيق 

يف  لذلك  الخاصة  اآلليات  إيجاد  بينها  من 

جميع املجالس واللجان الحكومية وغريها من 

الهيئات الرسمية األخرى ذات الصلة - حسب 

االقتضاء - فضال عن جميع الهيئات واملؤسسات 

تقديم  من خالل  وخاصة  الدولية،  واملنظامت 

املزيد من املرشحات من النساء والرتويج لهن.

وال  والدولية،  االقليمية  للمنظامت  3٠٠-  وينبغي 

سيام املؤسسات اإلمنائية، وعىل وجه الخصوص 

صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة واملانحون 

الثنائيون، تقديم املساعدة املالية واالستشارية 

اىل األجهزة الوطنية من أجل زيادة قدرتها عىل 

واالضطالع  الشبكات  وإقامة  املعلومات  جمع 

بواليتها؛ والعمل، باالضافة اىل ذلك، عىل تعزيز 

باملرأة  للنهوض  تروج  ليك  الدولية  األجهزة 

انطالقا من والية كل منها، وذلك بالتعاون مع 

الحكومات.

باء - الصعيد دون اإلقليمي/اإلقليمي

3٠1-  ينبغي أن تعمل اللجان االقليمية التابعة لألمم 

االقليمية/ دون  الهياكل  من  وغريها  املتحدة 

االقليمية عىل تعزيز ودعم املؤسسات الوطنية 

املختصة يف رصد وتنفيذ منهاج العمل الشامل 

يف إطار والياتها. وينبغي أن يتم ذلك بالتنسيق 

مع تنفيذ مناهج أو خطط العمل االقليمية لكل 

املرأة،  مركز  لجنة  مع  الوثيق  وبالتعاون  منها، 

مع مراعاة الحاجة إىل املتابعة املنسقة ملؤمترات 

االقتصادية  امليادين  املعقودة يف  املتحدة  األمم 

واالجتامعية وحقوق اإلنسان وما يتصل بها.

3٠٢-  وتسهيال لعملية التنفيذ والرصد والتقييم عىل 

املجلس  ينظر  أن  ينبغي  اإلقليمي،  الصعيد 

القدرة  استعراض  يف  واالجتامعي  االقتصادي 
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املؤسسية للجان االقليمية التابعة لألمم املتحدة، 

كل ضمن واليتها، مبا يف ذلك الوحدات/الجهات 

املحورية املعنية باملرأة، عىل التعامل مع قضايا 

وكذلك  العمل،  منهاج  ضوء  يف  الجنس  نوع 

إيالء  ويلزم  االقليمية.  العمل  وخطط  مناهج 

االهتامم، من بني أمور أخرى وحسب االقتضاء، 

لدعم القدرات يف هذا الصدد.

إطار والياتها  االقليمية، يف  اللجان  3٠3-  ويتعني عىل 

املــرأة  قضايا  ــدرج  ت أن  القامئة،  وأنشطتها 

الرئييس  التيار  ضمن  الجنس  نوع  ومنظورات 

لعملها، وأن تنظر كذلك يف إنشاء اآلليات وتنفيذ 

العمليات الكفيلة بتطبيق ورصد منهاج العمل 

وينبغي  اإلقليمية.  العمل  وخطط  ومناهج 

للجان اإلقليمية، كل ضمن واليتها، التعاون عىل 

العمل يف قضايا نوع الجنس مع سائر املنظامت 

الحكومية الدولية العاملة عىل الصعيد اإلقليمي 

واملؤسسات  الحكومية  غري  املنظامت  وكذلك 

املالية والبحثية والقطاع الخاص.

التابعة  االقليمية  املكاتب  تعمل  أن  3٠4-  وينبغي 

للوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة، 

حسب االقتضاء، عىل وضع وتعميم خطة عمل 

لتنفيذ منهاج العمل، مبا يف ذلك تحديد األطر 

املساعدة  تضع  أن  وينبغي  واملــوارد.  الزمنية 

بها عىل  املضطلع  التنفيذية  واألنشطة  التقنية 

الصعيد اإلقليمي أهدافا محددة جيدا من أجل 

األخذ  ينبغي  الغاية  ولهذه  باملرأة.  النهوض 

بتنسيق منتظم فيام بني هيئات ووكاالت األمم 

املتحدة.

الحكومية  غري  املنظامت  دعم  األمر  3٠5-  ويستلزم 

يف إطار املنطقة املعنية فيام تبذله من جهود 

إلقامة شبكات من أجل تنسيق الدعوة ونرش 

املعلومات بشأن منهاج العمل العاملي ومناهج 

العمل الخاصة بكل منطقة.

جيم - الصعيد الدويل

1 - األمم املتحدة

األعامل  خالل  من  العمل  منهاج  تنفيذ  3٠6-  يلزم 

ومؤسسات  هيئات  جميع  بها  تضطلع  التي 

-1٩٩5 الفرتة  خالل  املتحدة  األمم  منظومة 

ال  جزءا  وبوصفه  التحديد  وجه  عىل   ٢٠٠٠

وينبغي  األوســع.  الربمجة  عملية  من  يتجزأ 

مجاالت  يف  الدويل  للتعاون  معزز  إطار  رسم 

 ٢٠٠٠-1٩٩5 الفرتة  خالل  الجنس  نوع  قضايا 

مبا يكفل التنفيذ املتكامل والشامل مع متابعة 

وتقييم منهاج العمل يف ضوء النتائج الناجمة 

العاملية  واملــؤمتــرات  القمة  اجتامعات  عن 

التزمت  قد  الحكومات  وكون  املتحدة.  لألمم 

هذه  واملؤمترات  القمة  اجتامعات  جميع  يف 

يجعل  املختلفة  املجاالت  يف  املــرأة  بتمكني 

التنسيق أمرا جوهريا بالنسبة إىل اسرتاتيجيات 

ل”  وينبغي  املذكور.  العمل  ملنهاج  املتابعة 

للتنمية” و “خطة للسالم” أن تأخذا يف  خطة 

اعتبارهام منهاج العمل للمؤمتر العاملي الرابع 

املعني باملرأة.

3٠7-  ويلزم كذلك تحسني القدرات املتاحة ملؤسسات 

االضطالع  أجل  من  املتحدة  األمم  منظومة 

مبسؤولياتها والتنسيق فيام بينها لتنفيذ منهاج 

العمل مع اإلفادة من خرباتها وطرائق عملها يف 

تعزيز النهوض باملرأة.
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3٠8-  وينبغي أن تظل املسؤولية عىل أعىل املستويات 

منظور  وإدراج  العمل  منهاج  تنفيذ  لضامن 

نوع الجنس يف جميع السياسات والربامج التي 

تتوالها منظومة األمم املتحدة.

تقديم  يف  املنظومة  وفعالية  كفاءة  3٠٩-  ولتحسني 

الصعيد  عىل  ومتكينها  املــرأة  ملساواة  الدعم 

أهداف  تحقيق  عىل  قدرتها  ولتعزيز  الوطني، 

منهاج العمل، تدعو الحاجة إىل تجديد وإصالح 

وتنشيط مختلف أجزاء منظومة األمم املتحدة. 

اسرتاتيجيات  وتعزيز  استعراض  هذا  ويشمل 

وطرائق عمل اآلليات املختلفة يف األمم املتحدة 

للنهوض باملرأة من أجل ترشيد مهامها يف مجال 

والرصد  التنفيذ  عىل  والحفز  املشورة  إســداء 

بالهيئات  يتعلق  فيام  االقتضاء  عند  وتدعيمها 

ومن  الرئييس،  التيار  ضمن  العاملة  والوكاالت 

مبا  الجنس  للمرأة/نوع  وحدات  وجود  املهم 

وإن  الرئييس،  التيار  يف  الدمج  فعالية  يكفل 

تطوير  من  املزيد  كذلك  يستلزم  األمــر  كان 

تهميش  حدوث  دون  للحيلولة  االسرتاتيجيات 

بغري قصد بدال من دمج أبعاد نوع الجنس ضمن 

التيار الرئييس يف جميع العمليات.

املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر  متابعة  إطار  31٠-  يف 

منظومة  ينبغي حصول جميع هيئات  باملرأة، 

باملرأة  النهوض  عىل  تركز  التي  املتحدة  األمم 

تنفيذ  أجل  من  دعم  موارد  من  يلزم  ما  عىل 

أنشطة املتابعة. كام يجب دمج جهود الجهات 

املحورية املعنية داخل املنظامت بنوع الجنس 

والربمجة  والتخطيط  العامة  السياسات  ضمن 

ووضع امليزانيات.

311-  ينبغي اتخاذ إجراءات من جانب األمم املتحدة 

إزالة  أجل  من  األخــرى  الدولية  واملنظامت 

يف  باملرأة  النهوض  دون  تحول  التي  الحواجز 

إطار منظامتها طبقا ملنهاج العمل.

الجمعية العامة

حكومية  هيئة  أعىل  بوصفها  العامة  31٢-  الجمعية 

الرئيسية  الهيئة  متثل  املتحدة  األمم  يف  دولية 

املختصة بوضع السياسات العامة وتقييمها فيام 

يتصل مبتابعة املؤمتر وبهذه الصفة ينبغي لها 

أن تدمج قضايا نوع الجنس يف جميع أعاملها. 

يف  املحرز  التقدم  تقييم  تتوىل  أن  يجب  كام 

منطلق  من  العمل  ملنهاج  الفعال  التنفيذ 

السياسات  مجمل  تتخلل  القضايا  هذه  أن 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية. ويف دورتها 

يعرض  سوف   ،1٩٩5 عام  املعقودة  الخمسني 

العاملي  املؤمتر  تقرير  العامة  الجمعية  عىل 

لقرارها 1٦1/4٩،  باملرأة. وطبقا  املعني  الرابع 

سوف تتوىل الجمعية دراسة تقرير من األمني 

العام بشأن متابعة املؤمتر املذكور آخذة بعني 

للجمعية  وينبغي  املؤمتر.  توصيات  االعتبار 

جزءا  بوصفها  املؤمتر  متابعة  تدرج  أن  العامة 

من العمل املتواصل بشأن النهوض باملرأة. ويف 

األعوام 1٩٩٦ و 1٩٩٨ و ٢٠٠٠، ينبغي لها أن 

تستعرض تنفيذ منهاج العمل.

املجلس االقتصادي واالجتامعي

313-  يقوم املجلس االقتصادي واالجتامعي، يف سياق 

املتحدة  األمم  ميثاق  مبوجب  املحدد  دوره 

و   ٢٦4/45 العامة  الجمعية  لقرارات  وطبقا 

عمليات  عىل  باإلرشاف   ،1٦٢/4٨ و   ٢35/4٦

لتنفيذ  بالنسبة  املنظومة  التنسيق عىل صعيد 

هذا  يف  توصيات  طــرح  مع  العمل  منهاج 

استعراض  إىل  املجلس  املضامر. وينبغي دعوة 
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لتقارير  االعتبار  إيالء  العمل مع  منهاج  تنفيذ 

هيئة  املجلس  وباعتبار  ــرأة.  امل مركز  لجنة 

تنسيقية، ينبغي دعوته الستعراض والية لجنة 

إىل  الحاجة  االعتبار  بعني  آخذا  املــرأة  مركز 

ومع  الصلة  ذات  اللجان  مع  التنسيق  فعالية 

للمجلس  وينبغي  املؤمتر.  متابعة  عمليات 

جميع  مناقشته  يف  الجنس  نوع  قضايا  إدراج 

مسائل السياسات العامة، مع املراعاة الواجبة 

أن  يجب  كام  اللجنة.  تعدها  التي  للتوصيات 

املستوى  رفيع  واحد  جزء  تخصيص  يف  ينظر 

عىل األقل من اجتامعاته قبل حلول عام ٢٠٠٠ 

ظل  يف  العمل  منهاج  وتنفيذ  باملرأة  للنهوض 

من  شتى  جهات  من  فعالة  ومشاركة  جهود 

البنك  ذلك  يف  مبا  املتخصصة  الوكاالت  بينها 

الدويل وصندوق النقد الدويل.

314-  ويجب عىل املجلس أن ينظر يف تخصيص جزء 

قبل  التنسيقية  أنشطته  من  األقل  عىل  واحد 

عام ٢٠٠٠ لتنسيق النهوض باملرأة، استنادا إىل 

مستوى  عىل  األجل  املتوسطة  املنقحة  الخطة 

املنظومة للنهوض باملرأة.

تخصيص  يف  ينظر  أن  املجلس  عىل  315-  ويجب 

قبل  األقل  عىل  التنفيذية  أنشطته  من  جزء 

التنمية  أنشطة  لتنسيق   ٢٠٠٠ عام  حلول 

الخطة  إىل  استنادا  الجنس  بنوع  املرتبطة 

املتوسطة األجل املنقحة عىل مستوى املنظومة 

املبادئ  إرساء  أجل  من  وذلك  باملرأة  للنهوض 

منهاج  لتنفيذ  الالزمة  واالجــراءات  التوجيهية 

العمل باستخدام أموال وبرامج منظومة األمم 

املتحدة.

يف  تنظر  أن  االدارية  التنسيق  للجنة  316-  وينبغي 

األسلوب الذي يكفل للهيئات املشاركة فيها أن 

تقوم عىل أفضل وجه بتنسيق أنشطتها بسبل 

علــى  القامئة  االجراءات  استخدام  منها  شتى 

التنسيق  الوكاالت لكفالة  الصعيد املشرتك بني 

أهداف  تنفيذ  أجل  من  املنظومة  صعيد  عىل 

منهاج العمل واملساعدة عىل متابعتها.

لجنة مركز املرأة

املجلس  وكذلك  العامة،  الجمعية  317-  تدعى 

لواليتيهام  وفقا  واالجــتــامعــي،  االقتصادي 

والية  وتعزيز  استعراض  إىل  بهام  الخاصتني 

منهاج  االعتبار  بعني  أخذا  املرأة  مركز  لجنة 

العمل والحاجة إىل التنسيق الفعال مع اللجان 

متابعة  عمليات  ومع  الصلة  ذات  األخــرى 

املنظومة  نطاق  نهج عىل  اعتامد  واىل  املؤمتر، 

بأكملها من أجل تنفيذه.

لجنة  بوصفها  املرأة،  مركز  لجنة  واجب  318-  ومن 

واالجتامعي،  االقتصادي  املجلس  تساعد  فنية 

أن تضطلع بدور محوري يف رصد تنفيذ منهاج 

املتحدة،  األمم  منظومة  نطاق  داخل  العمل 

املجلس،  إىل  الشأن  هذا  يف  املشورة  واســداء 

وتتاح  واضحة  والية  لها  تسند  أن  ينبغي  كام 

لها موارد برشية ومالية كافية من خالل إعادة 

تخصيص املوارد يف إطار امليزانية العادية لألمم 

املتحدة بغية االضطالع بهذه الوالية.

املجلس  تساعد  أن  املــرأة  مركز  لجنة  31٩-  وعىل 

لعملية  تنسيقه  يف  واالجتامعي  االقتصادي 

مع  العمل  منهاج  تنفيذ  عن  التقارير  تقديم 

األمم  ملنظومة  التابعة  الصلة  ذات  املؤسسات 

املتحدة. وعىل اللجنة أن تستفيد من املدخالت 

الواردة من مؤسسات املنظومة األخرى وغريها 

من املصادر، حسب االقتضاء.
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3٢٠-  وينبغي للجنة، لدى وضعها برنامج عملها للفرتة 

االهتامم  مجاالت  تستعرض  أن   ،٢٠٠٠-1٩٩٦

كيفية  يف  وتنظر  العمل،  منهاج  يف  الحاسمة 

باملرأة يف  املعني  العاملي  املؤمتر  ادراج متابعة 

جدول أعاملها. ويف هذا السياق، ينبغي للجنة 

مركز املرأة أن تنظر يف كيفية إجراء مزيد من 

التطوير لدورها الحافز يف ادراج منظور خاص 

بنوع الجنس يف أنشطة األمم املتحدة.

اللجان الفنية األخرى

التابعة  األخرى  الفنية  اللجان  واليات  إطار  3٢1-  يف 

أن  ينبغي  واالجتامعي،  االقتصادي  للمجلس 

ملنهاج  الواجب  االعتبار  اللجان  هذه  تويل 

بنوع  الخاصة  الجوانب  إدماج  وتكفل  العمل 

الجنس يف أعامل كل منها.

املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة 

والهيئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات

ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة  3٢٢-  عىل 

مبوجب  مبسؤولياتها  اضطالعها  إطار  يف  املرأة، 

التمييز ضد  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

املرأة، أن تراعي، ضمن واليتها، منهاج العمل عند 

نظرها يف التقارير التي تقدمها الدول األطراف.

3٢3-  وتدعى الدول األطراف يف اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة، لدى تقدميها 

التقارير مبوجب املادة 1٨ من االتفاقية، إىل أن 

لتنفيذ  املتخذة  التدابري  عن  معلومات  تدرج 

املعنية  اللجنة  أعامل  ييرس  مبا  العمل  منهاج 

يتعلق  فيام  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء 

التمتع  عىل  املرأة  لقدرة  فعال  برصد  بالقيام 

بالحقوق التي تكفلها لها االتفاقية.

عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة  قدرة  فإن  3٢4-  كذلك 

االتفاقية  تنفيذ  رصد  عىل  املرأة  ضد  التمييز 

ينبغي دعمها من خالل توفري املوارد البرشية 

واملالية يف إطار امليزانية العادية لألمم املتحدة، 

مبا يف ذلك توفري املساعدة القانونية من جانب 

اللجنة،  الجتامع  الكايف  الوقت  وتوفري  الخرباء 

والقرار   1٦4/4٩ العامة  الجمعية  لقرار  طبقا 

الذي اتخذه اجتامع الدول األطراف يف االتفاقية 

املعقودة يف أيار/مايو 1٩٩5. وينبغي للجنة أن 

تزيد من تنسيقها مع الهيئات األخرى املنشأة 

اإلنسان  لحقوق  األخرى  املعاهدات  مبوجب 

آخذة بعني االعتبار التوصيات الواردة يف اعالن 

وبرنامج عمل فيينا.

األخرى  للهيئات  ينبغي  واليتها،  إطــار  3٢5-  ويف 

االعتبار  تويل  أن  معاهدات  مبوجب  املنشأة 

الالزم لتنفيذ منهاج العمل وتكفل إدراج املركز 

املتساوي وحقوق اإلنسان للمرأة يف أعاملها.

األمانة العامة لألمم املتحدة

 مكتب األمني العام

مبسؤولية  االضــطالع  العام  األمني  إىل  3٢6-  يُطلب 

تنسيق السياسات العامة داخل األمم املتحدة 

التيار  ضمن  يدرج  وأن  العمل،  منهاج  لتنفيذ 

الرئييس منظورا يراعي نوع الجنس عىل نطاق 

أنشطة األمم  بأكملها ليشمل جميع  املنظومة 

الهيئات  واليــات  االعتبار  يف  أخــذا  املتحدة، 

يف  ينظر  أن  العام  لألمني  وينبغي  املختصة. 

الفعال  التنسيق  تكفل  محددة  تدابري  اتخاذ 

الهدف،  لهذا  وتحقيقا  الغايات.  تلك  تنفيذ  يف 

عالية  وظيفة  إنشاء  اىل  العام  األمني  يدعى 

شاغلها،  يعمل  العام  األمني  مكتب  يف  الرتبة 



151

الحالية،  واملالية  البرشية  باملوارد  مستعينا 

قضايا  بشأن  العام  لألمني  مستشارا  بوصفه 

نوع الجنس ويساعد عىل ضامن تنفيذ منهاج 

بالتعاون  بأكملها،  املنظومة  العمل عىل نطاق 

الوثيق مع شعبة النهوض باملرأة.

 شعبة النهوض باملرأة

التابعة  باملرأة،  النهوض  لشعبة  األولية  3٢7-  املهمة 

املستدامة،  والتنمية  السياسات  تنسيق  إلدارة 

الفنية للجنة مركز  الخدمات  تتمثل يف تقديم 

الدولية،  الحكومية  الهيئات  من  وغريها  املرأة 

عندما يتعلق األمر بالنهوض باملرأة، فضال عن 

بالقضاء  املعنية  اللجنة  إىل  الخدمات  تقديم 

بوصفها  حددت  وقد  املرأة.  ضد  التمييز  عىل 

نريويب  اسرتاتيجيات  لتنفيذ  محورية  جهة 

استعراض  باملرأة. ويف ضوء  للنهوض  التطلعية 

يف  الوارد  النحو  عىل  املرأة  مركز  لجنة  والية 

النهوض  شعبة  مهام  فإن  أعاله،   313 الفقرة 

إىل  ويطلب  تقييم.  إعادة  إىل  ستحتاج  باملرأة 

نحو  عىل  الشعبة  قيام  يكفل  أن  العام  األمني 

يف  تزويدها،  خالل  من  بواجباتها  فعالية  أكرث 

جملة أمور، باملوارد املالية والبرشية الكافية يف 

إطار امليزانية العادية لألمم املتحدة.

3٢8-  وينبغي للشعبة أن تتدارس العقبات التي تحول 

دون النهوض باملرأة من خالل استخدام تحليل 

األثر املرتبط بنوع الجنس يف دراسات السياسة 

املرأة، ومن خالل  للجنة مركز  بالنسبة  العامة 

األخرى.  الفرعية  الهيئات  إىل  الدعم  تقديم 

املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر  انعقاد  وبعد 

يف  تنسيقي  بدور  تقوم  أن  لها  ينبغي  باملرأة، 

إعداد تنقيح الخطة املتوسطة األجل عىل نطاق 

 ،٢٠٠1-1٩٩٦ للفرتة  باملرأة  للنهوض  املنظومة 

وأن تواصل العمل بوصفها أمانة التنسيق فيام 

كام  باملرأة،  النهوض  أجل  من  الوكاالت  بني 

تستمر يف الحفاظ عىل تدفق للمعلومات مع 

العاملة  الوطنية  واملؤسسات  الوطنية  اللجان 

غري  املنظامت  ومع  باملرأة  النهوض  أجل  من 

الحكومية فيام يتعلق بتنفيذ منهاج العمل.

 الوحدات األخرى باألمانة العامة لألمم املتحدة

العامة  باألمانة  املختلفة  للوحدات  3٢٩-  ينبغي 

تقرر  ليك  برامجها  تفحص  أن  املتحدة  لألمم 

يف  املساهمة  لها  تكفل  التي  السبل  أفضل 

أن  ويلزم  العمل.  ملنهاج  املتناسق  التنفيذ 

تنقيح  املنهاج ضمن  تنفيذ  مقرتحات  تنعكس 

املنظومة  نطاق  عىل  األجل  املتوسطة  الخطة 

للنهوض باملرأة للفرتة 1٩٩٦-٢٠٠1، فضال عن 

الخطة املتوسطة األجل املقرتحة لألمم املتحدة 

يتوقف مضمون  للفرتة 1٩٩٨-٢٠٠٢. ولسوف 

االجراءات املتخذة عىل واليات الهيئات املعنية.

33٠-  وينبغي تطوير الروابط الجديدة والقامئة يف كل 

أجزاء األمانة العامة لكفالة األخذ مبنظور نوع 

أنشطة  بُعدا مركزيا يف جميع  بوصفه  الجنس 

األمانة العامة.

املوارد  إدارة  مكتب  يعمل  أن  ينبغي  331-  كذلك 

الربامج  مــديــري  مــع  بالتعاون  الــبــرشيــة، 

العمل  لخطة  وطبقا  العاملي،  النطاق  عىل 

األمانة  يف  املرأة  مركز  لتحسني  االسرتاتيجية 

إعطاء  مواصلة  عىل   ،)٢٠٠٠-1٩٩5( العامة 

الوظائف  يف  النساء  وترقية  لتوظيف  األولوية 

يف  سيام  وال  الجغرايف،  للتوزيع  الخاضعة 

السياسات  وضع  بها  املنوط  العليا  الوظائف 

يف  الواردة  لألهداف  تحقيقا  القرارات،  وصنع 
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 ٢3٩/45 و   1٢5/45 العامــة  الجمعية  قراري 

فــي  عليهــا  التأكيــد  أعيـد  التـي  جيـم، 

و   ٩3/47 و   1٠٠/4٦ العامة  الجمعية  قرارات 

التدريب  لدائرة  وينبغي  و 1٦7/4٩.   1٠٦/4٨

أن تعمل عىل تصميم وإجراء التدريب بصورة 

أو  الجنس  نوع  اعتبارات  يراعي  مبا  منتظمة 

التدريب  عمليات  أنشطتها  جميع  يف  تدرج 

التي تراعي االعتبارات املذكورة.

تسعى  أن  اإلعــالم  ــؤون  ش إلدارة  33٢-  وينبغي 

إلدراج منظور مراعاة نوع الجنس يف أنشطتها 

اإلعالمية وأن تعمل، يف حدود املوارد املتاحة، 

باملرأة  املتصلة  برامجها  وتحسني  تدعيم  عىل 

والطفلة. ولهذه الغاية، ينبغي أن تعمل اإلدارة 

متعددة  اتصاالت  اسرتاتيجية  صياغة  عىل 

الوسائط لدعم تنفيذ منهاج العمل آخذة بعني 

التكنولوجيا الجديدة. وينبغي  االعتبار الكامل 

للنواتج املنتظمة الصادرة عن اإلدارة أن تعزز 

البلدان  يف  سيام  وال  العمل  منهاج  أهــداف 

النامية.

333-  أما الشعبة اإلحصائية التابعة إلدارة املعلومات 

السياسات،  وتحليل  واالجتامعية  االقتصادية 

فينبغي أن يوكل لها دور تنسيقي هام يف األعامل 

املبنيَّ يف  النحو  اإلحصاء عىل  الدولية يف مجال 

الفصل الرابع، الهدف االسرتاتيجي حاء - 3.

النهوض  أجل  والتدريب من  للبحث  الدويل  املعهد 

باملرأة

والتدريب  للبحث  الدويل  املعهد  اىل  334-  أوكلت 

البحث  تعزيز  والية  باملرأة  النهوض  أجل  من 

وعىل  والتنمية.  املرأة  حالة  بشأن  والتدريب 

يستعرض  أن  ينبغي  العمل،  منهاج  ضــوء 

لتنفيذ  املعهد برنامج عمله وأن يضع برنامجا 

جوانب منهاج العمل التي تندرج ضمن واليته، 

ومنهجيات  البحوث  نوعيات  يحدد  أن  وعليه 

البحث التي تعطى أولوية، وأن يدعم القدرات 

الوطنية عىل إجراء الدراسات املتعلقة باملرأة، 

مبا  الجنس،  نوع  باعتبارات  املتصلة  والبحوث 

فيها البحوث املتعلقة مبركز الطفلة، وأن ينيشء 

ميكن  التي  البحوث  مؤسسات  من  شبكات 

يحدد  أن  ينبغي  كام  الغرض،  لهذا  حشدها 

نوعيات التثقيف والتدريب التي ميكن للمعهد 

دعمها وتحسينها بصورة فعالة.

صندوق األمم املتحدة االمنايئ للمرأة

335-  أوكلت اىل صندوق األمم املتحدة االمنايئ للمرأة 

والية زيادة الخيارات والفرص املتاحة للتنمية 

البلدان  يف  للمرأة  واالجتامعية  االقتصادية 

التقنية  املساعدة  تقديم  خالل  من  النامية، 

واملالية الدراج البعد املتعلق باملرأة يف التنمية 

عىل جميع األصعدة، ومن ثم ينبغي أن يقوم 

الصندوق، حسب االقتضاء، باستعراض وتعزيز 

برنامج عمله يف ضوء منهاج العمل، مع الرتكيز 

يف ذلك عىل متكني املرأة يف امليدانني السيايس 

واالقتصادي. ويجب أن يركز دور الدعوة الذي 

حوار  إقامة  تشجيع  عىل  الصندوق  به  يقوم 

يتعلق  فيام  السياسات  حول  األطراف  متعدد 

للصندوق  تتوافر  أن  وينبغي  املرأة،  بتمكني 

املوارد الكافية للقيام مبهامه.

الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة 

األمم املتحدة

336-  تعزيزا للدعم الذي تقدمه لإلجراءات املتخذه 

ملساهامتها  وتعزيزا  الوطني  الصعيد  عىل 
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املتحدة،  األمم  جانب  من  املتابعة  تنسيق  يف 

ينبغي لكل منظمة أن تضع إجراءات محددة 

تلتزم بها، مبا يف ذلك تحديد األهداف والغايات 

توجيه  واعــادة  األولويات  تكييف  أجل  من 

يف  املحددة  العاملية  باألولويات  للوفاء  املوارد 

واضح  إطار  يطرح  أن  وينبغي  العمل.  منهاج 

للمسؤولية واملساءلة. وهذه املقرتحات ينبغي 

بدورها أن تنعكس يف خطة العمل عىل نطاق 

للفرتة  باملرأة  النهوض  أجل  من  املنظومة 

.٢٠٠1-1٩٩٦

337-  وعىل كل منظمة أن تلتزم عىل أعىل مستوى، 

لدى توخيها هذه األهداف، باتخاذ االجراءات 

واملسؤوليات  األدوار  ودعم  بتعزيز  الكفيلة 

بشأن  فيها  املحورية  الجهات  تتحملها  التي 

قضايا املرأة.

338-  وباالضافة إىل ذلك، ينبغي للوكاالت املتخصصة 

التي تضطلع بواليات تقيض بتقديم املساعدة 

التقنية للبلدان النامية، وخاصة يف افريقيا وأقل 

يكفل  مبا  تعاونها  من  تزيد  أن  منوا،  البلدان 

مواصلة تعزيز النهوض باملرأة.

33٩-  كام ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تنظر يف 

أشكال  من  وغريها  التقنية  املساعدة  تقديم 

التي  االقتصادات  ذات  البلدان  إىل  املساعدة 

تلك  لها  تقدم  وأن  انتقالية،  مرحلة  تجتاز 

فيام  املحددة  مشاكلها  لحل  تسهيالً  املساعدة 

يتعلق بالنهوض باملرأة.

34٠-  وعىل كل منظمة أن تعطي أولوية أكرب لتوظيف 

لتحقيق  املهني  املستوى  عىل  املــرأة  وترقية 

مستويات  عىل  وخاصة  الجنسني  بني  التوازن 

األسمى  االعتبار  يكون  أن  عىل  القرار،  صنع 

رشوط  وتحديد  املوظفني  استخدام  مجال  يف 

مستويات  أعىل  تأمني  رضورة  هو  الخدمة 

إيالء  وينبغي  والنزاهة.  واملقدرة  الكفاءة 

عىل  موظفني  تعيني  ألهمية  الواجب  االعتبار 

املنظامت  وعىل  ممكن.  جغرايف  نطاق  أوسع 

أن تقدم تقارير بانتظام إىل هيئاتها التنفيذية 

بشأن التقدم املحرز يف تحقيق هذا الهدف.

األنشطة  تنسيق  تحسني  ــر  األم 341-  ويستلزم 

التنفيذية لألمم املتحدة من أجل التنمية عىل 

املنسق  نظام  طريق  عن  القطري،  الصعيد 

املقيم طبقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن 

الجمعية العامة، وخاصة قرار الجمعية العامة 

1٩٩/47، وذلك توخيا للمراعاة الكاملة ملنهاج 

العمل.

٢ - املؤسسات واملنظامت الدولية األخرى

تنفيذ  عند  الدولية،  املالية  املؤسسات  ع  34٢-  تشجَّ

منهاج العمل، عىل استعراض وتنقيح السياسات 

أن  لتكفل  التوظيف  وعمليات  ــراءات  واإلج

تكون االستثامرات والربامج مفيدة للمرأة وأن 

ع  التنمية املستدامة. وتشجَّ تساهم من ثم يف 

النساء  عدد  زيادة  عىل  أيضا  املؤسسات  هذه 

املوظفني  تدريب  وزيادة  العليا،  املناصب  يف 

عىل تحليل التباين بني أوضاع الجنسني، وإرساء 

بإيالء  الكفيلة  التوجيهية  واملبادئ  السياسات 

االعتبار الكامل للتفاوت يف تأثري برامج االقراض 

والرجل.  ــرأة  امل عىل  األنشطة  من  وغريها 

بريتون  ملؤسسات  ينبغي  الصدد،  هذا  ويف 

إىل صناديقها  باالضافة  املتحدة،  واألمم  وودز، 

تجري  أن  املتخصصة،  والوكاالت  وبرامجها 

حوارات دورية وموضوعية، مبا يف ذلك حوارات 

مساعدتها  تنسق  ليك  امليداين،  املستوى  عىل 
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تعزيز  سبيل  يف  والفعالية  الكفاءة  من  مبزيد 

فعالية برامجها لصالح النساء وأرسهن.

االعتبار  العامـة  الجمعيـة  تولـي  أن  343-  ويجب 

يف  للنظر  العاملية  التجـارة  منظمة  لدعوة 

منهـاج  تنفيـذ  فـي  مساهمتهـا  امكانية 

تتـم  التـي  األنشطـة  ذلـك  فـي  مبـا  العمـل، 

بالتعـاون مع منظومة األمم املتحدة.

غري  املنظامت  به  تضطلع  مهم  دور  344-  ومثــة 

العمل.  منهاج  تنفيذ  يف  الدولية  الحكومية 

وينبغي إيالء االعتبار النشاء آلية للتعاون مع 

املنظامت غري الحكومية لتشجيع تنفيذ منهاج 

العمل عىل مختلف املستويات.
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الفصل السادس

الرتتيبات املالية

بوجه  كافية  والبرشية  املالية  املوارد  تكن  345-  مل 

عام للنهوض باملرأة، مام أسهم يف بطء التقدم 

اسرتاتيجيات  تنفيذ  يف  اآلن  حتى  الحاصل 

ويتطلب  باملرأة.  للنهوض  التطلعية  نريويب 

مبا  العمل،  ملنهاج  والفعال  الكامل  التنفيذ 

يف  املتخذة  الصلة  ذات  االلتزامات  ذلك  يف 

السابقة  املؤمترات  القمة وغريها من  مؤمترات 

املوارد  بتوفري  سياسيا  التزاما  املتحدة،  لألمم 

البرشية واملالية الالزمة لتمكني املرأة. ويقتيض 

إدماج املنظور املتعلق بنوع الجنس يف قرارات 

كام  والربامج،  بالسياسات  املتصلة  امليزانية 

محددة  لربامج  الكايف  التمويل  توفري  يقتيض 

والرجل.  املــرأة  بني  املساواة  تحقيق  تكفل 

بتحديد  القيام  العمل  منهاج  تنفيذ  ويستلزم 

وتعبئة التمويل املتأيت من جميع املصادر ويف 

حاجة  هناك  تكون  ورمبا  القطاعات.  جميع 

تخصيص  وإعادة  السياسات  صياغة  إعادة  اىل 

املوارد داخل الربامج الحالية وفيام بينها، إال أن 

بعض التغيريات املتعلقة بالسياسة قد ال يرتتب 

عليها بالرضورة آثار مالية. ورمبا يتطلب األمر 

أيضا تعبئة موارد إضافية، عامة وخاصة، مبا يف 

ذلك تعبئة مصادر مبتكرة للتمويل.

ألف - الصعيد الوطني

346-  تتحمل الحكومات املسؤولية األساسية عن تنفيذ 

ولتحقيق  العمل.  ملنهاج  االسرتاتيجية  األهداف 

هذه األهداف يتعني عىل الحكومات بذل جهود 

تتيح لها إجراء استعراضات منهجية للكيفية التي 

ميكن أن تستفيد بها املرأة من نفقات القطاع 

العام؛ ويتعني عليها أن تقوم بتعديل امليزانيات مبا 

يكفل تكافؤ الحصول عىل نفقات القطاع العام، 

سواء من أجل تعزيز الطاقة االنتاجية أو الوفاء 

باالحتياجات االجتامعية؛ وأيضا من أجل إنجاز 

االلتزامات ذات الصلة مبسألة نوع الجنس عىل 

النحو املعلن عنه يف سائر مؤمترات القمة وغريها 

من مؤمترات األمم املتحدة. ولوضع اسرتاتيجيات 

تنفيذ وطنية ناجحة ملنهاج العمل، يتعني عىل 

الحكومات أن تخصص موارد كافية، مبا يف ذلك 

املوارد الالزمة إلجراء تحليل األثر املتعلق بنوع 

الجنس. وينبغي عىل الحكومات أيضا أن تشجع 

القطاع  ومؤسسات  الحكومية  غري  املنظامت 

الخاص وسواها من املؤسسات عىل تعبئة موارد 

إضافية.

كافية  مــوارد  تخصيص  أيضا  الــرضوري  347-  ومن 

باملرأة،  بالنهوض  املعنية  الوطنية  لألجهزة 

وحسب االقتضاء، لجميع املؤسسات التي ميكن 

أن تسهم يف تنفيذ منهاج العمل ورصده.

التي ال توجد فيها أجهزة وطنية  348-  ويف الحاالت 

هذه  تكون  ال  أو  باملرأة،  بالنهوض  معنية 

عىل  يتعني  دامئا،  طابعا  اتخذت  قد  األجهزة 

متويل  لتوفري  جاهدة  تسعى  أن  الحكومات 

كاف وموارد مستمرة لهذه األجهزة.

تقوم  أن  بد  ال  العمل،  منهاج  لتنفيذ  34٩-  وتسهيال 

الحكومات، حسب االقتضاء، بتخفيض النفقات 

العسكرية املفرطة، واالستثامرات التي توظفها 

ألغراض إنتاج األسلحة واقتنائها، ومبا ال يتعارض 

مع متطلبات األمن الوطني.

الحكومية،  غري  املنظامت  تشجيع  من  بد  35٠-  وال 

والقطاع الخاص وغريهام من العنارص الفاعلة 
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تخصيص  يف  النظر  عىل  املــدين  املجتمع  يف 

املوارد الرضورية لتنفيذ منهاج العمل. ويتعني 

عىل الحكومات أن تعمل عىل تهيئة بيئة من 

شأنها تعزيز تعبئة املوارد من جانب املنظامت 

والشبكات  املنظامت  خاصة  الحكومية،  غري 

الجنسني،  بني  املــســاواة  ــاة  ودع النسائية، 

والقطاع الخاص، وغري ذلك من القوى الفاعلة 

املساهمة يف  املدين، ملساعدتها يف  املجتمع  يف 

تعزيز ودعم  بد من  الهدف. وال  تحقيق هذا 

قدرات املنظامت غري الحكومية يف هذا الصدد.

باء - الصعيد اإلقليمي

اإلقليمية  اإلمنائية  املصارف  دعــوة  351-  ينبغي 

من  وغــريهــا  اإلقليمية  األعـــامل  ــطــات  وراب

تنفيذ  يف  للمساهمة  اإلقليمية  املؤسسات 

منهاج العمل، واملساعدة يف تعبئة املوارد عن 

طريق اإلقراض وغريه من األنشطة التي تقوم 

بها. ويتعني أيضا تشجيعها عىل مراعاة منهاج 

العمل يف سياساتها وأساليبها التمويلية.

35٢-  ويتعني عىل املنظامت دون اإلقليمية واإلقليمية 

واللجان اإلقليمية القيام، حسب االقتضاء، ويف 

يف  املساعدة  بتقديم  الحالية،  والياتها  إطار 

تعبئة األموال الالزمة لتنفيذ منهاج العمل.

جيم - الصعيد الدويل

353-  ينبغي تخصيص موارد مالية كافية عىل الصعيد 

الدويل من أجل تنفيذ منهاج العمل يف البلدان 

البلدان منوا.  أفريقيا وأقل  النامية، ال سيام يف 

للبلدان  الوطنية  القدرات  تعزيز  ويتطلب 

بذل  العمل  بتنفيذ منهاج  يتعلق  النامية فيام 

وقت  أقرب  يف  الوفاء،  أجل  من  كبرية  جهود 

أن  يف  املتمثل  عليه  املتفق  بالهدف  ممكن، 

تكون نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية العامة 

اإلجــاميل  القومي  الناتج  من  املائة  يف   ،٠7

زيادة  اىل  باإلضافة  النمو،  املتقدمة  للبلدان 

حصة التمويل لألنشطة التي يقصد بها تنفيذ 

عىل  يتعني  أخرى،  ناحية  ومن  العمل.  منهاج 

تحليل  إجراء  إمنايئ  تعاون  الداخلة يف  البلدان 

تحسني  أجل  من  للمساعدة  لربامجها  تقييمي 

نوعية وفعالية املعونة عن طريق إدماج النهج 

املتعلق بنوع الجنس فيها.

الدولية  املالية  املؤسسات  دعوة  من  بد  354-  وال 

النقد الدويل،  البنك الدويل، وصندوق  مبا فيها 

واملصارف  الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق 

من  تقدمه  فيام  النظر  اىل  اإلقليمية،  اإلمنائية 

منح وقروض، وأن تخصص للحكومات قروضا 

ومنحا من أجل تنفيذ منهاج العمل يف البلدان 

النامية، ال سيام يف افريقيا وأقل البلدان منوا.

تقدم  أن  املتحدة  األمم  355-  وينبغي عىل منظومة 

اىل البلدان النامية دعام تقنيا وغريه من أشكال 

املساعدة، ال سيام يف أفريقيا واقل البلدان منوا، 

فيام يتعلق بتنفيذ منهاج العمل.

التي  البلدان  العمل يف  تنفيذ منهاج  356-  ويتطلب 

تجتاز اقتصاداتها مرحلة انتقالية الحصول عىل 

ويتعني  مستمرين.  دوليني  ومساعدة  تعاون 

عىل املؤسسات والهيئات التابعة ملنظومة األمم 

والقطاعية،  التقنية  الوكاالت  فيها  مبا  املتحدة، 

البلدان  تلك  تبذلها  التي  الجهود  تسهل  أن 

لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بالنهوض 

الغاية، ال بد من دعوة  باملرأة. وتحقيقا لهذه 

دعم  اىل  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق 

هذه الجهود.
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مؤمتر  عنها  أسفر  التي  النتائج  تنفيذ  357-  وينبغي 

يتعلق  فيام  االجتامعية  للتنمية  العاملي  القمة 

مؤمترات  وكذلك  وتخفيضها،  املديونية  بإدارة 

القمة العاملية واملؤمترات األخرى التي عقدتها 

أهداف  لتحقيق  تسهيال  وذلك  املتحدة،  األمم 

منهاج العمل.

عىل  يتعني  العمل،  برنامج  تنفيذ  358-  ولتسهيل 

والبلدان  النمو  املتقدمة  البلدان  من  الرشكاء 

التزام  عىل  تتفق  التي  باألمر،  املهتمة  النامية 

متبادل بتخصيص نسبة تبلغ يف املتوسط ٢٠٪ 

و  الرسمية  اإلمنائية  املساعدة  من  املائة  يف 

للربامج  الوطنية  امليزانيات  من  املائة  يف   ٪٢٠

املتعلق  املنظور  مراعاة  األساسية،  االجتامعية 

بنوع الجنس.

اإلمنائية  الصناديق والربامج  أن تجري  35٩-  وينبغي 

ملدى  عاجال  تحليال  املتحدة  األمم  ملنظومة 

منهاج  تنفيذ  اىل  ومشاريعها  برامجها  توجيه 

بالنسبة لدورة الربمجة املقبلة  العمل، ويتعني 

أوجه  إزالة  نحو  املوجهة  املوارد  كفاية  ضامن 

التعاون  الرجل واملرأة يف أنشطة  التفاوت بني 

والتمويل التقنيني املدرجة فيها.

األمم  به صناديق  تقوم  الذي  بالدور  36٠-  وتسليام 

املتحدة وبرامجها ووكاالتها املتخصصة، وال سيام 

اإلمنايئ  املتحدة  األمم  صندوق  به  يضطلع  ما 

من  والتدريب  للبحث  الدويل  واملعهد  للمرأة 

تعزيز  باملرأة من دور خاص يف  النهوض  أجل 

متكني املرأة، وبالتايل يف تنفيذ منهاج العمل يف 

حدود الوالية املنوطة بكل منها، يف جملة أمور 

واملعلومات  والتدريب  البحوث  أنشطة  منها 

املساعدة  وكذلك  باملرأة،  للنهوض  الالزمة 

االعتبارات  إلدمــاج  الالزمة  واملالية  التقنية 

ينبغي  اإلمنائية،  الجهود  يف  بالجنسني  الخاصة 

الدويل  املجتمع  يقدمها  التي  املوارد  تكون  أن 

وافية بالغرض، وأن تستمر مبعدالت كافية.

361-  ولتحسني كفاءة وفعالية منظومة األمم املتحدة 

فيام تبذله من جهود من أجل تعزيز النهوض 

باملرأة، وتعزيز قدرتها عىل دعم أهداف منهاج 

العمل، هناك حاجة إىل تجديد مختلف أجزاء 

والهيئات  والوحدات  املتحدة  األمم  منظومة 

الفرعية األخرى، التي تناط بها واليات محددة 

وتنشيطها،  وإصالحها  باملرأة  بالنهوض  تتعلق 

لألمانة  التابعة  باملرأة  النهوض  شعبة  سيام  ال 

يتعني  الصدد،  املتحدة. ويف هذا  لألمم  العامة 

داخل  الصلة  ذات  اإلدارة  هيئات  تشجيع 

منظومة األمم املتحدة عىل إيالء اعتبار خاص 

واستعراض  العمل  ملنهاج  الفعال  للتنفيذ 

مبا  وأنشطتها  وميزانياتها  وبرامجها  سياساتها 

واألنجع  األكفأ  االستعامل  تحقيق  من  ميكنها 

لألموال يف تحقيق هذا الغرض. وسيستلزم األمر 

امليزانية  داخل  من  إضافية  موارد  تعبئة  أيضا 

العادية لألمم املتحدة لتنفيذ منهاج العمل.
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الحوايش

1/  تقرير املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات   

التنمية  املساواة،  للمرأة:  املتحدة  األمم  عقد 

 1٩٨5 متوز/يوليه   ٢٦  -  15 نــريويب،  والسلم، 

 ،)E.85.IV.10 منشور األمم املتحدة، رقم املبيع(

الفصل األول، الفرع ألف.

٢/  تقرير املؤمتر العاملي لحقوق االنسان، فيينا، 14-   

      A/CONF.157/24)  1٩٩3 حزيران/يونيه   15

(الجزء األول((، الفصل الثالث.

3/  قرار الجمعية العامة 1٨٠/34، املرفق.  

4/  قرار الجمعية العامة 1٦4/45.  

5/  قرار الجمعية العامة 44/٨٢.  

٦/  قرار الجمعية العامة 4٨/1٢٦.  

A/47/308-E/1992/97  /7، املرفق.  

٨/  قرار الجمعية العامة 1٠4/4٨.  

املؤمتر  تقرير  فيينا،  عمل  وبرنامج  ٩/  إعــالن   

الثالث،  الفصل   ،... اإلنسان  لحقوق  العاملي 

الفقرة 5.

1٠/  انظر نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية 

)جنيف،  القانونية  النصوص  األطراف:  املتعددة 

أمانة الغات، 1٩٩4(.

11/   قرار الجمعية العامة ٢5/44، املرفق.

التعليم  لتوفري  العاملي  للمؤمتر  النهايئ  1٢/   التقرير 

األساسية،  التعلم  احتياجات  تلبية  للجميع: 

جومتني، تايلند، 5 - ٩ آذار/مارس 1٩٩٠، اللجنة 

املتحدة  األمم  )برنامج  الوكاالت  بني  املشرتكة 

الدويل(  البنك  اليونيسيف،  اليونسكو،  االمنايئ، 

التابعــة للمؤمتر العاملي لتوفري التعليم للجميع، 

نيويورك، 1٩٩٠، التذييل 1.

13/  قرار الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف )د - ٢1(، املرفق.

والتنميــة،  للسكان  الــدويل  املؤمتــر  14/  تقريــر 

أيلول/سبتمرب 1٩٩4 )منشور  القاهــرة، 5 - 13 

األمم املتحدة، رقم املبيع E.95.XIII.18(، الفصل 

األول، القرار 1، املرفق.

االجتامعية،  للتنمية  العاملي  القمة  مؤمتر  15/  تقرير 

 1٩٩5 ــارس  ــ ــ آذار/م  1٢  -  ٦  كــوبــنــهــاغــن، 

 ،1 القرار  األول،  الفصل   ،(A/CONF.166/9)

املرفقان األول والثاين.

يتخذ  إجراء  بأنه  املأمون  غري  االجهاض  1٦/  يعرف 

أشخاص  بواسطة  إما  مرغوب  غري  حمل  النهاء 

بيئة  يف  أو  الــالزمــة،  املــهــارات  إىل  يفتقرون 

أو  الطبية  املعايري  من  األدىن  الحد  يعوزها 

كليهام (استنادا إىل منظمة الصحة العاملية، منع 

تقرير  املأمون،  غري  االجهاض  مسألة  ومعالجة 

 1٩٩٢ نيسان/أبريل  جنيف،  تقني،  عامل   فريق 

.((WHO/MSM/92.5)

17/  التقرير الختامي للمؤمتر الدويل املعني بالتغذية، 

روما، 5 - 11 كانون األول/ديسمرب 1٩٩٢ )روما، 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 1٩٩3(، 

الجزء الثاين.
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1٨/  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، 

 ،1٩٩٢ حزيران/يونيه   14  -  3 جانريو،  دي  ريو 

املؤمتر  اتخذها  التي  القرارات  األول،  املجلد 

 E.93.I.8 املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  )منشور 

والتصويبات(، القرار 1، املرفق األول.

1٩/  املرجع نفسه، القرار 1، املرفق الثاين.

٢٠/  قرار الجمعية العامة 317 )د - 4(، املرفق.

٢1/  قرار الجمعية العامة ٢17 ألف )د - 3(.

٢٢/  قرار الجمعية العامة 4٦/3٩، املرفق.

٢3/  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة 

الفصل   ،(A/47/38) واألربعون، امللحق رقم 3٨ 

األول.

٢4/  األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 75، 

رقم ٩73، ص ٢٨7.

٢5/  تقرير املؤمتر العاملي لحقوق االنسان ...، الفصل 

الثالث، الفرع الثاين، الفقرة 3٨.

٢٦/  انظر: حولية األمم املتحدة لنزع السالح، املجلد 

املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  )منشور   1٩٨٠  :5 

E.81.IX.4(، التذييل السابع.

٢7/  قرار الجمعية العامة ٢٦٠ ألف )د - 3(، املرفق.

٢٨/  األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1٨٩، 

رقم ٢545.

٢٩/  املرجع نفسه، املجلد ٦٠٦، رقم ٨7٩1.

3٠/  قرار الجمعية العامة ٩٦/4٨، املرفق.

31/  قرار الجمعية العامة 13٨٦ )د - 14(.

.CEDAW/SP/1995/2 3٢/  انظر

33/  قرار الجمعية العامة ٢1٠٦ ألف )د - ٢٠(، املرفق.

34/  قرار الجمعية العامة 1٢٨/41، املرفق.

التنوع  اتفاقية  للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج     /35

واألنشطة  البيئي  القانون  )مركز  البيولوجي 

الربنامجية للمؤسسات(، حزيران/يونيه 1٩٩٢.





بيجني +5

الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة املعنونة 

"املرأة عام ٢٠٠٠: املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم يف القرن الحادي 

والعرشين" ، 5- ٩ حزيران\ يونيو  ٢٠٠٠
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االستثنائية  الــدورة  يف  املشاركة  الحكومات   نحن 

للجمعية العامة

والغايات  باألهداف  التزامنا  جديد  من  1 -  نؤكد   

بيجني   /٢ عمل  ومنهاج   /1 إعــالن  يف  ــواردة  ال

املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر  يف  املعتمدين 

املعقود يف عام 1٩٩5، ويف اسرتاتيجيات  باملرأة 

عام  حتى   /3 باملرأة  للنهوض  التطلعية  نريويب 

٢٠٠٠، بوصف ذلك تتويجا لعقد األمم املتحدة 

للمرأة، املمتد من عام 1٩7٦ إىل عام 1٩٨5؛

مجاالت  بتنفيذ  التزامنا  أيضا  جديد  من  ٢ -  نؤكد   

االهتامم الحاسمة االثني عرش الواردة يف منهاج 

وتعليم  والفقر،  املرأة  وهي،  أال  بيجني،  عمل 

املرأة وتدريبها، واملرأة والصحة، والعنف املوجه 

واملــرأة  املسلح،  ــصاع  وال ــرأة  وامل ــرأة،  امل ضد 

واتخاذ  السلطة  مواقع  يف  واملــرأة  واالقتصاد، 

للنهوض  الالزمة  املؤسسية  واآلليات  القرارات، 

واملرأة  اإلنسان،  بحقوق  املرأة  ومتتع  باملرأة، 

والطفلة؛  والبيئة،  ــرأة  وامل ــالم،  اإلع ووسائط 

وندعو إىل تنفيذ االستنتاجات والقرارات املتفق 

عليها بشأن متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعني 

منذ  املرأة  مركز  لجنة  اعتمدتها  التي  باملرأة، 

دورتها التاسعة والثالثني؛

عن  الرئيسية  املسؤولية  نتحمل  بأننا  3 -  نعرتف   

التطلعية  نريويب  السرتاتيجيات  الكامل  التنفيذ 

بيجني،  عمل  ومنهاج  وإعالن  باملرأة،  للنهوض 

من  الصادرة  الصلة  ذات  االلتزامات  وجميع 

الصدد  هذا  يف  وندعو  باملرأة،  النهوض  أجل 

إعادة  ذلك  يف  مبا  الدويل،  التعاون  مواصلة  إىل 

التأكيد عىل السعي بجد للوفاء بالهدف املتفق 

يف  يتم  أن  وهو  بعد،  يتحقق  ومل  دوليا  عليه 

من  املائة  يف   ٠.7 تخصيص  ممكن  وقت  أقرب 

املتقدمة  البلدان  يف  اإلجاميل  القومي  الناتج 

النمو للمساعدة اإلمنائية الرسمية العامة؛

4 -  نرحب بالتقدم املحرز حتى اآلن صوب تحقيق   

املساواة بني الجنسني وتنفيذ منهاج عمل بيجني 

من  الخطى  بإرساع  التزامنا  جديد  من  ونؤكد 

اتفاقية  عىل  العاملي  التصديق  تحقيق  أجل 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 4/، 

عىل  املبذولة  بالجهود  الصدد  هذا  يف  ونعرتف 

األمم  منظومة  وُصعد  الحكومية  الصعد  جميع 

وغريها  الدولية  الحكومية  واملنظامت  املتحدة 

عىل  ونحث  واإلقليمية،  الدولية  املنظامت  من 

منهاج  تنفيذ  أجل  من  الجهود  هذه  مواصلة 

عمل بيجني تنفيذا كامال؛

املــدين،  املجتمع  يؤديه  ــذي  ال بــالــدور  5 -  نقـر   

واملنظامت  الحكومية  غري  املنظامت  وال سيام 

مجال  يف  مساهمة،  من  يقدمه  ومبا  النسائية، 

تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونشجع عىل 

مشاركة هذه املنظامت يف العمليات الرامية إىل 

مواصلة تنفيذ هذا املنهاج وتقييمه؛

6 -  نؤكد أنه يجب عىل الرجل أن يشارك يف العمل   

عىل تحقيق املساواة بني الجنسني، وأن يتحمل 

املسؤولية املشرتكة مع املرأة يف هذا الصدد؛

7 -  نؤكد من جديد أهمية تعميم املنظور الجنساين   

يف عملية تنفيذ نتائج املؤمترات ومؤمترات القمة 

الرئيسية األخرى لألمم املتحدة ورضورة املتابعة 

القمة  ومؤمترات  املؤمترات  لجميع  املنسقة 

اإلقليمية  واملنظامت  الحكومات  تعقدها  التي 

األمم  منظومة  ومؤسسات  هيئات  وجميع 

املتحدة يف إطار والية كل منها؛
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األلفية  مشارف  عىل  نقف  إذ  الحكومات   ونحن 

الجديدة

التي  العقبات  بتذليل  التزامنا  جديد  من  8 -  نؤكد   

تنفيذ منهاج عمل بيجني واسرتاتيجيات  تعرقل 

بيئة  إيجاد  عملية  وبتعزيز  التطلعية،  نريويب 

وطنية ودولية متكينية وحاميتها، وتحقيقا لهذا 

اإلجــراءات  من  مزيد  باتخاذ  نتعهد  الهدف، 

كامال  تنفيذا  واالسرتاتيجيات  املنهاج  لتنفيذ 

ورسيعا، بوسائل من بينها تعزيز وحامية جميع 

وتعميم  األساسية،  والحريات  اإلنسان  حقوق 

املنظور الجنساين يف جميع السياسات والربامج، 

ومتكينها،  للمرأة  الكاملة  املشاركة  وتشجيع 

منهاج  تنفيذ  أجل  من  الدويل  التعاون  وتعزيز 

عمل بيجني تنفيذا كامال؛

٩ -  نتفـق عىل أن نضطلع بانتظام بتقييم مواصلة   

عام  الجمع يف  بغية  بيجني،  منهاج عمل  تنفيذ 

٢٠٠5 بني جميع األطراف املعنية لتقييم التقدم 

املحرز والنظر، عند االقتضاء، يف اتخاذ مبادرات 

اعتامد  عىل  سنوات   1٠ انقضاء  بعد  جديدة، 

اعتامد  عىل  سنة  و ٢٠  بيجني،  عمل  منهاج 

اسرتاتيجيات نريويب التطلعية؛

فيها  تعمل  مجتمعات  تهيئة  بكفالة   1٠ -  نتعهـد 

ميكن  عامل  إيجاد  أجل  من  سويا  والرجل  املرأة 

والتنمية  باملساواة  يتمتع  أن  فرد  لكل  فيه 

والسالم يف القرن الحادي والعرشين.



اإلجراءات واملبادرات األخرى 
الكفيلة بتنفيذ إعالن ومنهاج 

عمل بيجني
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أوال

مقدمة

الدورة  يف  اجتمعت  التي  الحكومات  1 -  تعيد   

التزامها  تأكيد  العامة  للجمعية  االستثنائية 

ومنهاج  إعالن  يف  الواردة  واألهداف  بالغايات 

 /5 العاملي  املؤمتر  يف  املعتمدين  بيجني  عمل 

الرابع املعني ٦/ باملرأة املعقود عام 1٩٩5 عىل 

إعالن  ويحدد  املؤمتر.  تقرير  يف  الوارد  الوجه 

تحقيق  الغايات يف  بيجني هذه  ومنهاج عمل 

والسالم،  والتنمية  الجنسني  بني  املــســاواة 

ويشكالن خطة لتمكني املرأة. وقد استعرضت 

تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  وقيّمت  الحكومات 

والتحديات  العقبات  وحددت  العمل،  منهاج 

بأن  الحكومات  وأقرت  تنفيذه.  أمام  الراهنة 

الغايات وااللتزامات الواردة يف منهاج العمل مل 

تنفذ أو تتحقق بشكل تام، واتفقت عىل القيام 

بإجراءات ومبادرات أخرى عىل الصعد املحيل 

بخطى  للتعجيل  والدويل  واإلقليمي  والوطني 

تحقيق  بالتزامات  التام  الوفاء  وكفالة  تنفيذه 

املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم.

وحدد منهاج عمل بيجني 1٢ مجاال من مجاالت    - ٢  

االهتامم الحاسمة للعمل فيها عىل سبيل األولوية 

ومتكينها.  باملرأة  النهوض  عملية  إنجاز  بغرض 

واستعرضت لجنة وضع املرأة التقدم املحرز يف 

كل مجال من مجاالت االهتامم الحاسمة اإلثني 

استنتاجات   1٩٩٦ عام  منذ  واعتمدت  عرش 

وتوصيات متفق عليها للتعجيل بالتنفيذ. ويشكل 

االستنتاجات  هذه  جانب  إىل  العمل،  منهاج 

مزيد  إلحراز  قاعدة  عليها،  املتفق  والتوصيات 

الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  نحو  التقدم  من 

والتنمية والسالم يف القرن الحادي والعرشين.

يتفق متاما  الذي  العمل،  3 -   والهدف من منهاج   

املتحدة  األمــم  ميثاق  ومبادئ  مقاصد  مع 

لجميع  التمكني  هــو  ــدويل،  الـ والــقــانــون 

الكامل لكافة حقوق  النساء. كام أن اإلعامل 

النساء  لجميع  األساسية  والحريات  اإلنسان 

أال  يجب  وبينام  املرأة.  لتمكني  جوهري  أمر 

القومية  الخصائص  أهمية  البال  عن  تغيب 

الخلفيات  وشتى  واإلقليمية  واالقتصادية 

واجب  فإن  والدينية،  والثقافية  التاريخية 

السياسية  نظمها  عن  النظر  بغض  ــدول،  ال

وتحمي  تعزز  أن  والثقافية،  واالقتصادية 

األساسية.  والحريات  اإلنسان  حقوق  جميع 

خالل  من  ذلك  يف  مبا  العمل،  منهاج  وتنفيذ 

االسرتاتيحيات  وصياغة  الوطنية  القوانني 

اإلمنائيــــة،  األولويــات  وتحديد  والربامج، 

هــــو مسؤولية سيادية لكل دولة، مبا يتفق 

مع حقوق اإلنسان والحريات األساسية كافة، 

بها  تحظى  التي  األهمية  تسهم  أن  وينبغي 

والخلفيات  الدينية واألخالقية  القيم  مختلف 

لألفراد  الفلسفية  واملعتقدات  الثقافية 

لها،  الكامل  واالحرتام  املحلية،  ومجتمعاتهم 

اإلنسانية  بحقوقها  كامال  متتعا  املرأة  متتع  يف 

وتحقيق املساواة والتنمية والسالم.

للنساء  أن  عىل  بيجني  عمل  منهاج  4 -  ويؤكد   

معالجتها  ميكن  ال  مشرتكـــة  اهتاممات 

إال بالعمل الجامعي وعىل أساس الرشاكة مع 

الرجل من أجل تحقيق الهدف املشرتك املتمثل 

أنحاء  مختلف  يف  الجنسني  بني  املساواة  يف 

الكامل  التنوع  العمل  منهاج  ويراعي  العامل. 

ألحوال املرأة وظروفها ويقدره كام يعرتف بأن 

بعض النساء يواجهن عوائق خاصة تحول دون 

متكينهن.
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5 -  ويعرتف منهاج العمل بأن املرأة تواجه عوائق   

ودون  الكاملة  باملساواة  متتعها  دون  تحول 

العنص  قبيل  من  عوامل  بسبب  بها  النهوض 

أو العمر أو اللغة أو األصل العرقي أو الثقافة 

أو الدين أو العجز، أو ألنها تنتمي إىل السكان 

وتواجه  آخر.  وضع  أي  بسبب  أو  األصليني 

نساء عديدات عقبات محددة تتصل بوضعهن 

ومبركزهن  وحيدات؛  كأمهات  ال سيام  األرسي 

ظروف  ذلك  يف  مبا  االقتصادي،  االجتامعي 

أو  املعزولة  أو  الريفية  املناطق  يف  معيشتهن 

مبن  واملرشدات  الالجئات  تواجه  كام  الفقرية. 

فيهن املرشدات داخليا واملهاجرات والنازحات 

ومنهن العامالت املهاجرات عوائق إضافية. كام 

بالكوارث  خاصة  بصفة  عديدات  نساء  تتأثر 

البيئية واألمراض الخطرية واملعدية وغري ذلك 

من أشكال العنف ضد املرأة.
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ثانيا

اإلنجازات املحققة والعقبات 

املصادفة يف تنفيذ املجاالت  

الحاسمة الـ 1٢ التي يتضمنها 

منهاج العمل

بالنسبة  واإلنــجــازات  العقبات  تقييم  6 -  يجب   

لاللتزامات املتعهد بها يف منهاج عمل بيجني ويف 

مجاالت االهتامم الحاسمة الـ 1٢ التي يتضمنها، 

والنتائج  املتخذة  االجــراءات  يف  بالنظر  وذلك 

الوطنية  التقارير  يف  وردت  حسبام  املحققة، 

وباإلحاطة بالعلم بتقارير األمني العام، وبنتائج 

االجتامعات اإلقليمية الخمسة املعقودة يف إطار 

األعامل التحضريية للدورة االستثنائية للجمعية 

العامة، واستنتاجاتها، واالتفاقات التي توصلت 

إليها، وغري ذلك من املصادر ذات الصلة. ويبني 

إمكانية متييز  الرغم من  أنه عىل  التقييم  هذا 

تطـــورات إيجابيـــة هامة، فالحواجز ما زالت 

مواصلـــة  إىل  حاجـــة  هناك  تزال  وال  قامئة 

تنفيـــذ ما اتفق عليه من غايات وما قدم من 

التزامات يف بيجني. لذا ميكن أن يشكل موجز 

اإلنجازات وموجز العقبات املستمرة أو الجديدة 

إطارا شامال لتحديد إجراءات ومبادرات أخرى 

للتغلب عىل العقبات ولتحقيق وتعجيل التنفيذ 

ويف  الصعد  جميع  عىل  العمل  ملنهاج  الكامل 

جميع املجاالت.

ألف - املرأة والفقر

زيادة  يف  كبري  تقدم  إحــراز  تم  7 -  اإلنــجــازات.   

اإلقرار باألبعاد الجنسانية للفقر ويف اإلقرار بأن 

التي  العوامل  أحد  الجنسني هي  املساواة بني 

لها أهمية كبرية يف القضاء عىل الفقر وبخاصة 

جهود  بذلت  كام  الفقر.  بتأنيث  يتعلق  فيام 

وبرامج  سياسات  يف  الجنساين  املنظور  لدمج 

القضاء عىل الفقر التي تضطلع بها الحكومات، 

بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية. كام تويل 

الدولية  األطراف  املتعددة  املالية  املؤسسات 

منظور  إلدمــاج  متزايدا  اهتامما  واإلقليمية 

باتباع  تقدم  أحرز  وقد  سياساتها.  يف  جنساين 

نهج ذي شقني يتمثل يف تعزيز أنشطة العاملة 

وإدرار الدخل املتعلقة باملرأة، وتوفري إمكانية 

الوصول إىل الخدمات االجتامعية األساسية، مبا 

برزت  الصحية. وقد  والرعاية  التعليم  يف ذلك 

االئتامنات الصغرية وغريها من األدوات املالية 

التي تخدم املرأة كاسرتاتيجية ناجحة يف مجال 

نطاق  توسيع  إىل  وأدى  االقتصادي  التمكني 

يعانني  الاليئ  النساء  لبعض  االقتصادية  الفرص 

الفقر وبخاصة يف املناطق الريفية. وقد روعيت 

يف عملية وضع السياسات االحتياجات الخاصة 

إىل  البحوث  وأدت  اإلناث.  تعيلها  التي  لألرس 

يحدثها  التي  التأثريات  اختالف  فهم  تعزيز 

األدوات  ووضعت  والرجال  النساء  عىل  الفقر 

الالزمة للمساعدة يف إجراء هذا التقييم.

الفجوة  يف  كثرية  عوامل  أسهمت  8 -  العقبات.   

الرجل  بني  االتساع  يف  اآلخــذة  االقتصادية 

الدخل،  يف  املساواة  عدم  ذلك  يف  مبا  واملرأة، 

عمقا  تزداد  التي  الفقر  ومستويات  والبطالة، 

كام  وتهميشا.  الفئات ضعفا  أكرث  إىل  بالنسبة 

املفرط،  العسكري  واإلنفاق  الديون،  أعباء  أن 

القومي،  األمن  احتياجات  مع  املتناسب  غري 

واحد  جانب  من  املتخذة  القرسية  والتدابري 

وغري املتفقة مع القانون الدويل وميثاق األمم 

األجنبي،  واالحتالل  املسلح،  والصاع  املتحدة، 
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املساعدة  مستويات  وانخفاض  واإلرهــاب، 

اإلمنائية الرسمية، فضال عن عدم الوفاء بالتعهد 

الذي مل يتحقق بعد وهو االلتزام الذي يشكل 

 ٠.7 نسبة  لتخصيص  دوليا  عليه  متفقا  هدفا 

للبلدان  اإلجاميل  القومي  الناتج  من  املائة  يف 

اإلمنائية  املساعدة  إلجاميل  النمو  املتقدمة 

و  املائة  يف   ٠,15 بني  ترتاوح  ونسبة  الرسمية 

٢٠, يف املائة ألقل البلدان منوا، فضال عن عدم 

عوامل  جانب  إىل  بكفاءة،  املــوارد  استخدام 

أخرى ميكن أن تعيق الجهود الوطنية ملكافحة 

عدم  أوجه  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الفقر. 

املساواة تتفاوت بني الجنسني لتقاسم السلطة 

املرأة  بني  املتكافئ  غري  والتوزيع  االقتصادية، 

أجر،  عنها  يدفع  ال  التي  األعامل  يف  والرجل 

ملنظامت  ومايل  تكنولوجي  دعم  وعدم وجود 

املشاريع التي تديرها املرأة، وعدم تكافؤ فرص 

الوصول إىل رأس املال والتحكم فيه، وبخاصة 

األرايض واالئتامنات وعدم تكافؤ فرص الوصول 

إىل األسواق، فضال عن جميع املامرسات الضارة 

والتقليدية والعرفية كلها أمور أدت إىل إعاقة 

وتفاقم  للمرأة  االقتصادي  التمكني  عملية 

األساسية  العمليات  أدت  وقد  الفقر.  تأنيث 

التي  البلدان  بها  قامت  التي  الهيكلة  إلعادة 

متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية إىل نقص املوارد 

إىل  الرامية  الفقر  عىل  القضاء  لربامج  املتاحة 

متكني املرأة.

باء - تعليم املرأة وتدريبها

٩ -  اإلنجازات. هناك وعي متزايد بأن التعليم من   

أقيم سبل تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني 

وتدريب  تعليم  يف  تقدم  أُحــرز  وقد  املــرأة. 

املستويات  جميع  عىل  والفتيات  النساء 

وتخصيص  سيايس  التزام  توفر  حيثام  ال سيام 

يف  تدابري  واتخذت  كاف.  نحو  عىل  للموارد 

جميع املناطق لبدء أنظمة تعليمية وتدريبية 

والفتيات يف  النساء  إىل  الوصول  بغرض  بديلة 

من  ذلك  وغري  األصليني  السكان  مجتمعات 

عىل  لتشجيعها  واملهمشة  املحرومة  الفئات 

دخول ميادين الدراسة، خاصة ميادين الدراسة 

ألحد  التحيز  أشكال  ــة  وإزال التقليدية،  غري 

الجنسني يف مجال التعليم والتدريب.

الجهود  البلدان  بعض  يف  أعيقت  1٠ -  العقبات.   

اإلملام  وتعزيز  األمية  عىل  للقضاء  املبذولة 

والفتيات  النساء  بني  فيام  والكتابة  بالقراءة 

وزيادة إمكانية وصولهن إىل جميع مستويات 

املوارد واإلرادة  نتيجة النعدام  التعليم  وأنواع 

الهياكل  لتحسني  الكافيني  السياسيني  وااللتزام 

اإلصالحات  ــراء  وإجـ التعليمية  األساسية 

بني  التمييز  الستمرار  ونتيجة  التعليمية؛ 

الجنسني والتحيز ألحدهام، مبا يف ذلك يف مجال 

تدريب املدرسني؛ والقوالب النمطية الوظيفية 

تعليم  ومؤسسات  املدارس  داخل  الجنسانية 

مرافق  وانعدام  املحلية؛  واملجتمعات  الكبار 

للقوالب  الدائب  واالستخدام  الطفل؛  رعاية 

النمطية الجنسانية يف املواد التعليمية؛ وعدم 

املرأة يف  بني دراسة  للصلة  اهتامم كاف  إيالء 

سوق  وديناميات  العايل  التعليم  مؤسسات 

املجتمعات  لبعض  النايئ  واملوقع  العمل. 

املحلية ويف بعض الحاالت عدم كفاية املرتبات 

جذب  الصعب  من  يجعل  واالستحقاقات 

واستبقاء الفنيني يف مجال التدريس مام يؤدي 

إىل تدين مستوى التعليم. وباإلضافة إىل ذلك، 

واالجتامعية  االقتصادية  الحواجز  أسهمت 

املتصلة بالبنية األساسية واملامرسات التمييزية 

تقليل معدالت  البلدان يف  التقليدية يف بعض 

فيها.  واستمرارهن  باملدارس  البنات  التحاق 
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يف  األمية  عىل  القضاء  يف  ضئيل  تقدم  وأحرز 

تفاقم  إىل  أدى  مام  النامية،  البلدان  بعض 

الصعد  عىل  والرجل  املرأة  بني  املساواة  عدم 

بعض  ويف  والسيايس.  واالجتامعي  االقتصادي 

التكيف  سياسات  لتطبيق  كان  البلدان  هذه 

الهيكيل أثر شديد جدا يف قطاع التعليم، ألنها 

األساسية  البنى  يف  االستثامر  تراجع  إىل  أدت 

للتعليم.

جيم - املرأة والصحة

11 -  اإلنجازات. جرى تنفيذ برامج ترمي إىل التوعية   

عىل  والقامئني  السياسات  واضعي  أوساط  يف 

تشمل  صحية  برامج  وضع  برضورة  التخطيط 

عىل  املرأة  بصحة  املتعلقة  الجوانب  جميع 

زيادة  يف  أسهم  مام  حياتها  مراحل  امتداد 

وتزايد  البلدان.  من  العديد  يف  املتوقع  العمر 

النساء  الوفيات بني  بارتفاع معدالت  االهتامم 

واألمراض  والسل،  املالريا،  بسبب  والفتيات 

ــراض  واألم املــيــاه؛  طريق  عن  تنتقل  التي 

التغذية.  وسوء  اإلسهال،  وأمــراض  املعدية؛ 

واإلنجابية  الجنسية  بالصحة  االهتامم  وتزايد 

الواردة  بصيغتها  للمرأة  اإلنجابية  والحقوق 

كام  العمل.  منهاج  من   ٩5 و   ٩4 الفقرتني  يف 

تنفيذ  عىل  البلدان  بعض  يف  الرتكيز  تزايد 

الفقرة ٩٦ من منهاج العمل. وازدادت املعرفة 

واستخدام تنظيم األرسة وأساليب منع الحمل 

واستخدامها، فضال عن زيادة الوعي يف أوساط 

األرسة  تنظيم  مجال  يف  مبسؤوليتهم  الرجال 

وازداد  واستخدامها.  الحمل  منع  وأساليب 

طريق  عن  املنقولة  العدوى  بأنواع  االهتامم 

بفريوس  اإلصابة  ذلك  مبا يف  الجنيس،  االتصال 

املناعة  نقص  البرشية/متالزمة  املناعة  نقص 

املكتسب )اإليدز( يف أوساط النساء والفتيات 

وطرق الوقاية منها. وكذلك االهتامم بالرضاعة 

واألمهات.  الرضع  والتغذية، وصحة  الطبيعية؛ 

الصحة  مجال  يف  الجنساين  املنظور  وأدِخــل 

واألنشطة التثقيفية والبدنية املتصلة بالصحة، 

وبرامج الوقاية والتأهيل املوجهة حسب نوع 

مبا  املواد،  استعامل  بإساءة  واملتعلقة  الجنس 

الكحولية،  واملرشوبات  واملخدرات  التبغ  فيها 

وزاد االهتامم بالصحة العقلية للنساء، وكذلك 

العمل  مكان  يف  الصحية  بالظروف  العناية 

باالحتياجات  واالعرتاف  البيئية،  واالعتبارات 

السن.  يف  املتقدمات  للنساء  الخاصة  الصحية 

دورتها  يف  العامة  الجمعية  واستعرضت 

يف  املعقودة  والعرشين  الحادية  االستثنائية 

إىل  3٠ حزيران/يونيه  من  الفرتة  يف  نيويورك، 

تحققت  التي  اإلنجازات   1٩٩٩ متوز/يوليه   ٢

صحة  ميدان  يف   /7 رئيسية  تدابري  واعتمدت 

املرأة ملواصلة تنفيذ برنامج العمل الذي أقره 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ٨/.

الفجوة  فإن  العاملي،  الصعيد  عىل  1٢-  العقبات.   

وداخل  الفقرية  والبلدان  الغنية  البلدان  بني 

األطفال  منها يف معدالت وفيات وأمراض  كل 

النساء  صحة  تتناول  التي  والتدابري  والنفاس 

تجاه  وضعهن  لهشاشة  نظـــراً  والفتيات 

أنواع العدوى التي تنتقل عن طريق االتصال 

نقص  بفريوس  اإلصابة  ذلك  يف  مبا  الجنيس، 

املناعة البرشية/اإليدز وغري ذلك من املشاكل 

املتعلقة بالجنس واإلنجاب، فضال عن معدالت 

والسل،  املالريا،  قبيل  من  املعدية  األمــراض 

عن  تنتقل  التي  واألمراض  اإلسهال،  وأمراض 

طريق املياه، واألمراض املزمنة غري املعدية، ال 

تزال  ال  البلدان،  بعض  ويف  مقبولة.  غري  تزال 

والسارية  واملعدية  املستوطنة  األمراض  هذه 

أوساط  يف  الوفيات  من  كبري  عدد  إىل  تؤدي 
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تزال  ال  أخرى،  بلدان  ويف  والفتيات.  النساء 

والرئة  القلب  كأمراض  املعدية،  غري  األمراض 

من  التنكسيّة  واألمراض  الدم  ضغط  وارتفاع 

لدى  والوفيات  لألمراض  الرئيسيــــة  األسباب 

أحرزته  الذي  التقدم  من  وبالرغم  النساء. 

بعض البلدان، ال تزال معدالت أمراض ووفيات 

يف  مقبول  غيــــر  بشكل  مرتفعــــة  النفاس 

الرعاية  يف  االستثامر  يزال  وال  البلدان.  معظم 

من  العديد  يف  كاٍف  غري  األساسية  التوليدية 

يف  الكيل  النهج  انعدام  أدى  ولقد  البلدان. 

مجال الصحة والرعاية الصحية املقدمة للنساء 

التمتع  يف  املرأة  حق  أساس  عىل  والفتيات، 

بأعىل مستوى ميكن الحصول عليه من الصحة 

حياتها،  مراحل  امتداد  عىل  والعقلية  البدنية 

النساء  بعض  تزال  ال  كام  التقدم.  عرقلة  إىل 

بأعىل  متتعهن  دون  تحول  عقبات  يواجهن 

مستوى ميكن الحصول عليه من الصحة البدنية 

نظم  يف  الغالب  الرتكيز  فإن  كذلك  والعقلية. 

من  بدال  املرض  معالجة  عىل  الصحية  الرعاية 

الحفاظ عىل متام الصحة يحول دون اتباع نهج 

كيل. ويف بعض البلدان يوجد نقص يف االهتامم 

واالجتامعية  االقتصادية  املــحــددات  بــدور 

الحصول  إمكانية  انعدام  ويعترب  للصحة. 

والصف  املناسبة  والتغذية  النقية،  املياه  عىل 

الصحي املأمون، ونقص البحوث والتكنولوجيا 

الصحية املوجهة حسب نوع الجنس؛ فضال عن 

الجنــس  بنــوع  الخاص  البعد  كفايــة  عــدم 

والخدمات  والرعاية  املعلومـات  توفــــري  يف 

التي  واملهنية  البيئية  املخاطر  من  الصحية، 

والبلدان  النامية  البلدان  يف  املرأة  عىل  تؤثر 

وانعدام  الفقر  فإن  لذلك  النمو.  املتقدمة 

التنمية ال يزاالن يؤثران عىل قدرة العديد من 

البلدان النامية عىل توفري وتطويـــــر الرعايــة 

أدى  وقد  الجيدة.  النوعيــة  ذات  الصحيــة 

يف  سيام  وال  والبرشية،  املالية  املــوارد  نقص 

النامية، وأحيانا إعادة تشكيل القطاع  البلدان 

خصخصة  نحو  االتجاه  تزايد  و/أو  الصحي 

نوعية  انخفاض  إىل  الصحية  الرعاية  أنظمة 

كفايتها،  وعدم  وتخفيضها  الصحية  الرعاية 

الفئات  أضعف  بصحة  االهتامم  ضعف  وإىل 

التوازن  عدم  قبيل  من  والعوائق  النساء.  من 

يف العالقات بني الرجال والنساء حيث ال متلك 

املرأة غالباً القدرة عىل االرصار عىل املامرسات 

انعدام  وإن  واملسؤولة   املأمونة  الجنسية 

بالنسبة  والرجال  النساء  بني  والتفاهم  الحوار 

إىل احتياجات املرأة الصحية يؤدي من جملة 

أمور إىل تعريض صحة املرأة للخطر، وبخاصة 

باألمراض  لإلصابة  قابليتها  زيادة  خالل  من 

التناسلية، مبا فيها اإلصابة بفريوس نقص املناعة 

حصول  فرص  عىل  يؤثر  مام  البرشية/اإليدز، 

والتعليم.  الصحية  الرعايــــة  علـــــى  املرأة 

املراهقات،  وبخاصة  املراهقون،  يــزال  وال 

املعلومات  عىل  الحصول  فرص  إىل  يفتقرون 

والتثقيف والخدمات الالزمة يف مجال الصحة 

تُعامل  ال  الغالب،  ويف  واإلنجابية.  الجنسية 

املرأة التي تحصل عىل الرعاية الصحية باحرتام 

وال  بها  املتعلقة  املعلومات  رسية  تُكفل  وال 

الخيارات  عن  الكاملة  املعلومات  تحصل عىل 

والخدمات املتاحة. ويف بعض الحاالت، ال تزال 

الدوائر الصحية والعاملون الصحيون ال يراعون 

واملهنية  األخالقية  واملعايري  اإلنسان  حقوق 

واملعايري التي تراعي الفوارق بني الجنسني لدى 

تقديم الخدمات الصحية للنساء، وال يكفلون 

وطوعية  مسؤولة  بطريقة  عليها  موافقتهن 

للمعلومات  افتقار  مثة  يزال  وال  ومستنرية. 

والخدمات  الصحيــــة  بالرعاية  املتعلقة 

والجيدة  التكلفة  واملنخفضة  املناسبة  الصحية 

الرعاية  ذلك  يف  مبا  عليها،  الحصول  وإلمكانية 



اإلجراءات واملبادرات األخرى الكفيلة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني

174

الكايف  واالهتامم  واإلنجابية  الجنسية  الصحية 

وكذلك  الطارئة،  والنفاسية  التوليدية  بالرعاية 

افتقار الوقاية من أمراض رسطان الثدي وعنق 

والكشف  العظام  وهشاشة  واملبيض  الرحم 

وتطوير  اختبار  يــزال  وال  ومعالجتها.  عنها 

وسائل منع الحمل التي يستخدمها الرجال غري 

باتخاذ  البلدان  بعض  قيام  وبالرغم من  كاف. 

عليها  املنصوص  االجراءات  فإن  معيّنة،  تدابري 

الفقرتني 1٠٦ )ي( و 1٠٦ )ك( من منهاج  يف 

العمل املتعلقة بأثر اإلجهاض غري املأمون عىل 

اللجوء إىل اإلجهاض  الصحة ورضورة تخفيض 

تعاطي  ارتفاع حاالت  وأدى  بالكامل.  تُنّفذ  مل 

التبغ بني النساء، وال سيام الشابات، إىل زيادة 

الخطرة  ــراض  واألم بالرسطان  اإلصابة  خطر 

التي  الجنس  بنوع  املرتبطة  واألخطار  األخرى 

تنجم عن التبغ والبيئة امللوثة بدخان التبغ.

دال - العنف ضد املرأة

13 -  اإلنجازات. اإلنجازات: بات من املسلم به عىل   

والفتيات  النساء  ضد  العنف  أن  واسع  نطاق 

يُعد  الخاصة  أو  العامة  الحياة  يف  كان  سواء 

ومن  اإلنــســان.  حقوق  مسائل  من  مسألة 

يشكل  املـــرأة  ضــد  العنف  أن  بــه  املسلم 

أو  هي  عنه  سكتت  أو  الدولة  ارتكبته  حيثام 

موظفوها انتهاكا لحقوق اإلنسان. ومن املسلم 

عىل  باالجتهاد  التزاما  الدول  عىل  أن  أيضا  به 

أعامل  وقوع  دون  للحيلولة  الواجب  النحو 

سواء  عليها  واملعاقبة  فيها  والتحقيق  العنف 

أشخاص  أو  الدولة  األعامل  تلك  مرتكب  كان 

معنويني كام أن عليها توفري الحامية للضحايا. 

ومحاربة  مبنع  متزايدان  والتزام  وعي  ومثة 

ذلك  يف  مبا  والفتيات  النساء  ضد  العنف 

بحقوق  التمتع  من  ينال  الذي  املنزيل  العنف 

اإلنسان والحريات األساسية ويعيقه أو يقيض 

وسائل  عــدة  خــالل  من  ــك  وذل متاما  عليه 

والسياسات  الترشيعات  تحسني  بينها  من 

إصالحات  الحكومات  استهلت  وقد  والربامج. 

آليات  وأقامت  العامة  السياسات  مجال  يف 

ووضعت  اإلدارات  بني  املشرتكة  اللجان  مثل 

وطنية  وبرامج  وبروتوكوالت  توجيهية  مبادئ 

التصدي  بغرض  التخصصات  متعددة  منسقة 

الحكومات  بعض  أيضا  وأدخلت  للعنف. 

أجل حامية  من  القوانني  يف  عدلت  أو  قوانني 

العنف.  أشكال  جميع  من  والفتيات  النساء 

املستويات  جميع  عىل  متزايد  اعرتاف  ومثة 

تؤثر  املــرأة  ضد  العنف  أشكال  جميع  بأن 

للعاملني  أن  ويعترب  تأثريا خطريا عىل صحتها. 

يف ميدان توفري الرعاية الصحية دورا مهام يف 

التصدي لهذه املسألة. وقد أُحرز بعض التقدم 

الذين  واألطفال  للنساء  الخدمات  توفري  يف 

تقديم  ذلك  يف  مبا  املعاملة  لسوء  يتعرضون 

خدمات قانونية وتوفري أماكن إيواء وخدمات 

صحية خاصة وإسداء املشورة وتوفري خطوط 

هاتفية لالتصال املبارش ووحدات رشطة مدربة 

تدريبا خاصا. ويجري النهوض بعملية تثقيف 

العاملني يف مجال إنفاذ القانون وأعضاء الهيئة 

القضائية والقامئني عىل توفري خدمات الرعاية 

الصحية والعاملني يف مجال الرعاية االجتامعية. 

وأُعدت مواد تثقيفية للنساء ونُظمت حمالت 

بشأن  بحوث  أيضا  وأُجريت  العامة  للتوعية 

نحو  للعنف. ويضطلع عىل  الجذرية  األسباب 

بشأن  متخصصة  ــات  ودراس ببحوث  متزايد 

أدوار الجنسني وبخاصة أدوار الرجال والفتيان، 

املــرأة،  ضد  العنف  أشكال  جميع  وبشأن 

يف  يشبون  الذين  األطفال  حالة  بشأن  وكذلك 

أرس يقع فيها العنف وبشأن تأثري ذلك العنف 

املنظامت  بني  ناجح  تعاون  وتحقق  عليهم. 
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الحكومية واملنظامت غري الحكومية يف ميدان 

الفعال  للدعم  وكان  املرأة.  ضد  العنف  منع 

املنظامت  املدين وبخاصة  املجتمع  املقدم من 

هام،  دور  الحكومية  غري  واملنظامت  النسائية 

التوعية  حمالت  تشجيع  منها  أمور،  عدة  يف 

ضحايا  من  للنساء  الدعم  خدمات  وتوفري 

العنف. ولقيت الجهود الرامية إىل القضاء عىل 

ختان  فيها،  مبا  الضارة،  التقليدية  املامرسات 

اإلناث الذي ميثل شكال من أشكال العنف ضد 

عىل  العامة  السياسات  مجال  يف  دعام  املرأة 

األصعدة الوطني واإلقليمي والدويل. وأدخلت 

والتوعية  للتثقيف  برامج  عديدة  حكومات 

واتخذت تدابري ترشيعية تجرم تلك املامرسات. 

تعيني  الدعم  هذا  يشمل  ذلك  إىل  وباإلضافة 

خاص  لسفري  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق 

بشؤون القضاء عىل ختان اإلناث.

14 -  العقبات. ال تزال املرأة ضحية ملختلف أشكال   

لألسباب  الكايف  الفهم  عدم  ويعوق  العنف. 

ضد  املوجه  العنف  أشكال  لجميع  الجذرية 

هذا  عىل  القضاء  إىل  الرامية  الجهود  املــرأة 

العنف. ومثة نقص يف الربامج الشاملة للتعامل 

الربامج  الجناة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء،  مع 

كام  عنف.  دون  املشاكل  حل  لهم  تتيح  التي 

أن عدم كفاية البيانات املتعلقة بالعنف ميثل 

والتحليل  السياسات  صنع  أمام  إضافيا  عائقا 

عىل أسس سليمة. وتؤدي املواقف االجتامعية 

بالتمييز والالمساواة عىل  التي تتسم  الثقافية 

الصعيد االقتصادي إىل زيادة تدين وضع املرأة 

فيه  تكون  إىل وضع  يؤدي  وهذا  املجتمع.  يف 

النساء والفتيات عرضة لشتى صنوف العنف، 

داخل  والنفيس  والجنيس  البدين،  العنف  مثل 

الجنيس  واالعتداء  الرضب  ذلك  يف  مبا  األرسة، 

املرتبط  والعنف  البيت،  يف  الفتيات  عىل 

وختان  الــزواج،  إطار  يف  واالغتصاب  باملهور، 

التقليدية  املامرسات  من  ذلك  وغري  اإلنــاث 

الزوجية  إطار  خارج  والعنف  باملرأة،  املرضة 

بلدان،  عدة  ويف  باالستغالل.  املرتبط  والعنف 

التخصصات  املتعدد  ق  املنسَّ النهج  يزال  ال 

الصحة  نظام  يشمل  الذي  العنف،  ملواجهة 

ونظام  اإلعـــالم،  ووســائــط  العمل،  وأمــاكــن 

وال  بالقصور.  يتسم  العدالة،  ونظام  التعليم، 

تزال بعض البلدان تعترب العنف داخل األرسة، 

الزواج،  إطار  يف  الجنيس  العنف  ذلك  يف  مبا 

يف  نقص  هناك  يزال  وال  الخاصة.  األمور  من 

وطرق  األرسة،  داخل  العنف  بعواقب  الوعي 

منعه وحقوق ضحاياه. ورغم التحسن املسجل 

وبخاصة  والترشيعية،  القانونية  التدابري  فإن 

شتى  عىل  للقضاء  الجنائية،  العدالة  مجال  يف 

أشكال العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك 

العنف العائيل واملواد اإلباحية ال تزال ضعيفة 

اسرتاتيجيات  تزال  وال  البلدان.  من  الكثري  يف 

كونها  عن  تزيد  وال  مجزأة  أيضا  العنف  منع 

ردود أفعال ومثة قلة من الربامج املتعلقة بهذه 

املسائل. ويالَحظ أيضا أن املشاكل قد تفاقمت 

يف بعض البلدان نتيجة استعامل تكنولوجيات 

االتجار  بغرض  الجديدة  واالتصاالت  اإلعالم 

أشكال  جميع  ولغرض  والفتيات  بالنساء 

االستغالل االقتصادي والجنيس.

هاء - املرأة والرصاع املسلح

15 -  اإلنجازات. هناك اعرتاف عىل نطاق واسع بأن   

املرأة  عىل  مدمرة  آثارا  املسلحة  للصاعات 

نوع  يراعي  نهج  اتباع  املهم  وأنه من  والرجل 

لحقوق  الدويل  القانون  تطبيق  إزاء  الجنس 

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقد اتخذت 

والــدويل  الوطني  الصعيدين  عىل  خطوات 



اإلجراءات واملبادرات األخرى الكفيلة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني

176

للتصدي لسوء املعاملة التي تتعرض لها املرأة، 

لوضع  االهتامم  من  مزيد  إيالء  ذلك  يف  مبا 

جرائم  ارتكاب  عىل  العقاب  من  لإلفالت  حد 

ضد املرأة يف حاالت الصاع املسلح. وقد كان 

السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  املحكمة  ألعامل 

إسهام  لرواندا  الدولية  الجنائية  واملحكمة 

 /1٠ يف  املرأة  ضد  للعنف  التصدي  يف  كبري   /٩

سياق الصاع املسلح. ومن األمور التي تكتيس 

األسايس  النظام  اعتامد  كذلك  تاريخية  أهمية 

للمحكمة الجنائية الدولية 11/ الذي ينص عىل 

أن االغتصاب واالستعباد الجنيس واإلكراه عىل 

وغري  القرسي  والعقم  القرسي  والحمل  البغاء 

حرب  جرائم  هي  العنف  أشكال  من  ذلك 

وجرائم  مسلح  رصاع  إطــار  يف  ارتكبت  إذا 

معينة.  ظروف  يف  ارتكبت  إذا  اإلنسانية  ضد 

وتحظى مساهمة املرأة يف مجاالت بناء السالم 

باعرتاف  الصاعات  وتسوية  السالم  وصنع 

متزايد. واستُحدث التعليم والتدريب عىل نبذ 

تقدم  أحرز  كام  الصاعات.  تسوية  يف  العنف 

لحامية  التوجيهية  املبادئ  وتنفيذ  تعميم  يف 

الالجئات وتلبية احتياجات املرشدات. وقد تم 

قبول االضطهاد عىل أساس نوع الجنس كسبب 

للحصول عىل اللجوء يف بعض البلدان. وتعرتف 

واملنظامت،  ــدويل  ال واملجتمع  الحكومات 

الرجل  تجربتي  بأن  املتحدة  األمم  سيام  وال 

تختلفان  اإلنسانية  الطوارئ  حاالت  واملرأة يف 

وأن هناك حاجة إىل توفري الدعم، عىل أساس 

ومنهن  ــرشدات،  وامل لالجئات  شمولية،  أكرث 

الاليئ عانني من مختلف أشكال سوء املعاملة 

نوع  أســاس  عىل  املعاملة  ســوء  ذلــك  ومــن 

الحصول  يف  املساواة  لضامن  وذلك  الجنس، 

املناسبة  والتغذية  األغذية  من  يكفي  ما  عىل 

املأمون واملأوى  النقي والصف الصحي  واملاء 

مبا  والصحية  االجتامعية  والخدمات  والتعليم 

فيها الرعاية يف مجال الصحة اإلنجابية والرعاية 

إىل  بالحاجة  متزايد  اعرتاف  وهناك  النفاسية. 

إدماج املنظور الجنساين يف تخطيط املساعدة 

املوارد  وتوفري  وتقدميها  وتصميمها  اإلنسانية 

اإلنسانية  اإلغاثة  وكــاالت  وتــؤدي  الكافية. 

غري  املنظامت  ذلك  يف  مبا  املــدين،  واملجتمع 

توفري  يف  األهمية  متزايد  دورا  الحكومية، 

املساعدة اإلنسانية ويف تصميم وتنفيذ برامج، 

النساء  احتياجات  لتلبية  االقتضاء،  عند 

واملــرشدات  الالجئات  فيهن  مبن  والفتيات 

حاالت  ويف  اإلنسانية  الــطــوارئ  حــاالت  يف 

الصاعات واملراحل التي تعقبها.

بني  عراها  تنفصم  ال  صلة  مثة  16 -  العقبات.   

والتنمية.  واملرأة  الرجل  بني  واملساواة  السالم 

من  وغريها  املسلحة  الصاعات  برحت  وما 

ــروب الــعــدوان، ومــا إىل  ــواع الــصاع، وح أن

واالستعامر  األجنبية  السيطرة  أنواع  من  ذلك 

تسبب  اإلرهاب  وكذلك  األجنبي،  واالحتالل 

باملرأة.  النهوض  دون  تحول  جسيمة  عراقيل 

واستهداف املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال، 

ينتهك  مبا  األطفال  وتجنيد  السكان،  وترشيد 

الدولة  قبل  من  الدويل  أو  الوطني  القانون 

الذي  الرسمية،  غري  الفاعلة  األطــراف  و/أو 

تأثري  له  كان  املسلحة،  الصاعات  يف  يحصل 

وعىل  الجنسني  بني  املساواة  عىل  للغاية  ضار 

حقوق اإلنسان للمرأة. ويؤدي الصاع املسلح 

إىل خلق نسبة عالية من النساء اللوايت يرأسن 

النسبة،  هذه  تفاقم  إىل  أو  املعيشية  األرس 

يف  الفقر  يف  تعيش  املعيشية  األرس  وهــذه 

حاالت  عديدة. ويشكل انخفاض متثيل املرأة 

القرار،  صنع  مناصب  يف  الصعد  جميع  عىل 

كاملبعوثني الخاصني أو املمثلني الخاصني لألمني 

السالم  وبناء  السالم  حفظ  عمليات  يف  العام 
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الصاع،  انتهاء  بعد  اإلعامر  واملصالحة وإعادة 

وكذلك انعدام التوعية بالفوارق بني الجنسني 

يتم  ومل  خطرية.  عقبات  املجاالت،  هذه  يف 

بالوجه املناسب توفري املوارد الكافية وتوزيعها 

بالشكل املالئم لتلبيـــة احتياجــــات األعداد 

النساء  من  وأغلبهم  الالجئني،  من  املتزايدة 

التي  النامية  البلدان  إىل  سيام  وال  واألطفال، 

أن  كام  الالجئني.  من  كبرية  أعدادا  تستضيف 

املساعدة الدولية مل تواكب العدد املتزايد من 

للمرشدين  املتزايد  العدد  يزال  وال  الالجئني. 

داخليا وتلبية احتياجاتهم، وال سيام احتياجات 

كاهل  عىل  مزدوجا  عبئا  واألطفال،  النساء 

البلدان املتأثرة وعىل مواردها املالية. وال تزال 

التدريب  توفر  عدم  بسبب  قامئة  املشكلة 

املالئم للموظفني العاملني عىل تلبية احتياجات 

النساء يف حاالت الصاع املسلح أو احتياجات 

معينة  برامج  توفري  نقص يف  وهناك  الالجئني، 

تهتم مبعالجة النساء اللوايت يتعرضن للصدمات 

وتأمني التدريب عىل اكتسابهن للمهارات.

املفرط، مبا يف ذلك  العسكري  اإلنفاق  17 -  ويؤدي   

اإلنفاق العسكري يف العامل، والتجارة باألسلحة، 

مراعاة  مع  األسلحة،  إنتاج  يف  واالستثامر 

األموال  تحويل  إىل  القومي،  األمن  متطلبات 

التنمية االجتامعية واالقتصادية، وبخاصة  عن 

للجزاءات  وكــان  باملرأة.  النهوض  مجال  يف 

االقتصادية يف بلدان عديدة تأثريها االجتامعي 

وبخاصة  املدنيني،  السكان  عىل  واإلنساين 

النساء واألطفال.

18 -  ويف بعض البلدان، يتأثر النهوض باملرأة بشكل   

سلبي بسبب التدابري املتخذة من جانب واحد 

والتي ال تتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم 

العالقات  أمام  العراقيل  مام يضع  املتحدة 

تحقيق  دون  ويحول  البلدان،  بني  التجارية 

كامل  بشكل  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية 

ويؤثر عىل رفاهية السكان يف البلدان املعنية، 

النساء  عىل  بخاصة  تؤثر  بنتائج  يتسبب  مام 

واألطفال.

انتهاكات  تتواصل  املسلح،  الصاع  حاالت  1٩ -  ويف   

انتهاكات  وهــي  للمرأة،  اإلنــســان  حقوق 

لحقوق  الــدويل  للقانون  األساسية  للمبادئ 

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. وقد تزايدت 

ذلك  يف  مبا  املرأة،  ضد  العنف  أشكال  جميع 

واالغتصاب  واالغتصاب  الجنيس،  االسرتقاق 

املنتظم واإلساءة الجنسية والحمل القرسي يف 

حاالت الصاع املسلح. كام أن التهجري املقرون 

بفقدان املنازل واملمتلكات، وبالفقر، وبتفكك 

للنزاع  األخرى  وبالعواقب  وباالنفصال  األرسة 

وال  السكان،  عىل  شديدا  تأثريا  يؤثر  املسلح، 

سيام النساء واألطفال. كام أن الفتيات تتعرضن 

القانون  يخالف  مبا  للتجنيد  أو  لالختطاف 

الدويل يف حاالت الصاع املسلح، وألغراض منها 

استغاللهن يف القتال أو الستعبادهن جنسيا أو 

لتوفري الخدمات املنزلية.

واو - املرأة واالقتصاد

٢٠ -  اإلنجازات. تشارك املرأة بشكل متزايد يف سوق   

العمل وتحرز بالتايل مزيدا من املكاسب فيام 

يخص االستقالل االقتصادي. وقد اتخذت بعض 

الحكومات طائفة من التدابري تتناول الحقوق 

يف  ومساواتها  للمرأة  واالجتامعية  االقتصادية 

فيها  والتحكم  االقتصادية  املوارد  إىل  الوصول 

التدابري  فضال عن املساواة يف العمل. وتشمل 

األخرى التصديق عىل اتفاقيات العمل الدولية 

الترشيعات ملواءمتها  أو تعزيز  فضال عن سن 
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متزايد  وعي  وهناك  االتفاقيات.  تلك  مع 

العمل  مسؤوليات  بني  التوفيق  إىل  بالحاجة 

التي  اإليجابية  وباآلثار  األرسية  واملسؤوليات 

األمومة  إجــازة  قبيل  من  تدابري  عىل  ترتتب 

ومزايا  الوالدية  اإلجازة  وكذلك  األبوة  وإجازة 

وأدرجــت  واألرسة.  األطفال  رعاية  خدمات 

بغرض  قوانينها  يف  أحكاما  الحكومات  بعض 

يف  واالستغاليل  التمييزي  للسلوك  التصدي 

أماكن العمل ومنع ظروف العمل غري الصحية 

املرأة  بدور  للنهوض  آليات متويل  أقامت  كام 

والتدريب مبا يف  والتعليم  املشاريع  تنظيم  يف 

ويف  والتقنية  العلمية  املهارات  تطوير  ذلك 

العراقيل  بشأن  بحوث  وأجريت  القرار.  صنع 

التي تحول دون متكني املرأة مبا يف ذلك العالقة 

القامئة بني العمل املدفوع األجر وغري املدفوع 

تساعد  وسائل  إليجاد  الجهود  وتبذل  األجر. 

عىل تقييم هذا الوضع.

الجنساين  املنظور  إن أهمية مراعاة  العقبات.    - ٢1  

غري  أمــر  الكيل  االقتصاد  سياسات  وضــع  يف 

معرتف به بعد عىل نطاق واسع. وهناك عدد 

املناطق  يف  يعملن  زلن  ما  النساء  من  كبري 

كمنتجات  النظامي  غري  االقتصاد  ويف  الريفية 

الخدمات،  قطاع  ويف  الكفاف،  مستوى  عىل 

ومبستويات متدنية من الدخل مع قدر ضئيل 

من األمن الوظيفي أو الضامن االجتامعي. ومثة 

مامثلة  وخربات  مهارات  ذوات  عديدات  نساء 

إىل  مردها  األجور  يف  فجوة  تواجههن  للرجال 

يف  الرجال  عن  كثريا  ويتخلفن  الجنس  نوع 

النظامي.  القطاع  يف  الوظيفي  والتنقل  الدخل 

فاألجور املتساويــــة للذكــــور واإلنــــاث عن 

األعامل املتساوية أو األعامل املتساوية القيمة 

مل تتحقق بعد بالكامل. وال يزال التمييــــز يف 

قامئا،  بالحمل  يتصل  وفيام  والرتقية  التوظيف 

مبا يف ذلك عن طريق إجراء الفحوص للتحقق 

من الحمل، والتحرش الجنيس يف أماكن العمل. 

ويف بعض البلدان مل يعرتف بعد، يف الترشيعات 

الوطنية، بالحقوق الكاملة واملتساوية للمرأة يف 

مبــــا  املمتلكــــات  من  وغريها  األرض  حيازة 

تزال  وال  اإلرث.  يف  الحق  خالل  من  ذلك  يف 

املرأة تواجه صعوبات أكرب يف التقدم املهني يف 

والتدابري  البنى  انعدام  بسبب  الحاالت  معظم 

واملسؤوليات  األمومة  مسؤوليات  تراعي  التي 

استمرار  أدى  الحاالت  بعض  ويف  األرسيــة. 

نوع  اختالف  عىل  القامئة  النمطية  القوالب 

الجنس إىل تدين مكانة الرجل العامل كأب وإىل 

بني  التوفيق  عىل  الرجال  تشجيع  كفاية  عدم 

حدة  من  ويزيد  واألرسية.  املهنية  املسؤوليات 

مراعية  سياسات  إىل  االفتقار  الصعوبات  هذه 

لألرسة فيام يخص تنظيم العمل. كام أن التنفيذ 

الفعال للترشيعات وألنظمة دعم عملية ال يزال 

املدفوع  العمل  بني  الجمع  زال  وما  كاف.  غري 

والعائلة  األرسة  داخل  الرعاية  وتوفري  األجر 

أعباء  املرأة  تحمل  إىل  يؤدي  املحيل  واملجتمع 

غري  نصيبا  يتحمل  الرجل  دام  ما  متناسبة  غري 

كاف من املهام واملسؤوليات. كام أن املرأة هي 

التي ال تزال تؤدي الجزء األكرب من األعامل غري 

املدفوعة األجر.

زاي - املرأة يف مواقع السلطة وصنع القرار

املشاركة  بأهمية  التسليم  يتزايد  ٢٢ -  اإلنجازات.   

عىل  والسلطة  القرار  صنع  يف  للمرأة  الكاملة 

الصعد ويف جميع املحافل، مبا يف ذلك  جميع 

القطاعات الحكومية الدولية والحكومية وغري 

البلدان  بعض  يف  املرأة  ووصلت  الحكومية. 

وطبق  امليادين.  هذه  يف  عليا  مناصب  إىل 

عىل  تقوم  سياسات  البلدان  من  متزايد  عدد 
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العمل اإليحايب واإلجراءات اإليجابية من بينها 

أنظمة الحصص أو االتفاقات الطوعية يف بعض 

البلدان، وأهداف وغايات ميكن قياسها وإعداد 

النسائية  القيادة  مجال  يف  تدريبية  برامج 

املسؤوليات  بني  للتوفيق  تدابري  واستحدث 

والرجال.  النساء  من  لكل  واملهنية  األرسيــة 

آليات وطنية  تعزيز  أو  أو تحسني  إنشاء  وتم 

للنهوض باملرأة وكذلك شبكات وطنية ودولية 

والربملانيات   بالسياسة  املشتغالت  للنساء 

وصاحبات  املختلفة  امليادين  يف  والناشطات 

املهن.

تحقيق  لرضورة  العام  القبول  رغم   ٢3 -  العقبات. 

التوازن بني الجنسني يف هيئات صنع القرار عىل 

القامئة  الفجوة  استمرت  فقد  الصعد،  جميع 

الواقع.  وبحكم  القانون  بحكم  املساواة  بني 

املرأة  بني  املساواة  يف  الكبري  التحسن  ورغم 

كبري  تغيري  يطرأ  مل  القوانني،  نص  يف  والرجل 

أعىل مستويات  للمرأة يف  الفعيل  التمثيل  عىل 

والدويل  الوطني  الصعيدين  عىل  القرار  صنع 

منذ املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة املعقود 

يف  الجسيم  والنقص   1٩٩5 عام  يف  بيجني  يف 

جميع  يف  القرار  صنع  هيئات  يف  النساء  متثيل 

وآليات  السيايس،  املجال  ذلك  يف  مبا  املجاالت، 

والبيئة،  واالقتصاد،  ومنعها  الصاعات  حل 

يف  جنساين  منظور  إدراج  ــالم  اإلع ووســائــط 

مجاالت النفوذ الحاسمة األهمية هذه. وال تزال 

املرأة ممثلة متثيال ناقصا عىل الصعد الترشيعية 

والوزارية وشبه الوزارية، وكذلك يف أعىل صعد 

االجتامعية  املؤسسات  وسائر  الرشكات  قطاع 

بصفة  املحددة  األدوار  وتــؤدي  واالقتصادية. 

املرأة يف  اختيارات  تقييد  للجنسني إىل  تقليدية 

تحمل  عىل  وتجربها  والوظيفة  التعليم  مجال 

املبادرات  وتتعرقل  األرسة.  مسؤوليات  أعباء 

والربامج الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة يف صنع 

القرار نتيجة لالفتقار إىل املوارد البرشية واملالية 

السياسية  الوظائف  مجال  يف  للتدريب  الالزمة 

وإىل الدعوة للعمل فيها؛ وإىل املواقف إزاء املرأة 

واملجتمع التي تراعي الفروق بني الجنسني، وإىل 

وعي املرأة باملشاركة يف عملية صنع القرارات يف 

بعض الحاالت؛ وإىل تحميل املسؤولني املنتخبني 

تعزيز  عن  املسؤولية  السياسية  واألحـــزاب 

يف  املرأة  مشاركة  وإىل  الجنسني،  بني  املساواة 

الحياة العامة؛ وإىل وعي املجتمع بأهمية متثيل 

املرأة والرجل متثيال متوازنا يف صنع القرار؛ وإىل 

السلطة  لتقاسم  الرجال  جانب  من  االستعداد 

مع النساء؛ وإىل وجود حوار وتعاون كافيني مع 

جانب  إىل  الحكومية،  غري  النسائية  املنظامت 

الهياكل التنظيمية والسياسية التي متكن النساء 

كافة من املشاركة يف جميع مجاالت صنع القرار 

السيايس.

حاء - اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة

وطنية  أجهزة  تعزيز  أو  إنشاء  تم   ٢4 -  اإلنجازات. 

وتم االعرتاف بها بوصفها قاعدة مؤسسية تعمل 

كعوامل “حافزة” لتعزيز املساواة بني الجنسني 

تنفيذ  الجنساين ورصد  املنظور  مراعاة  وتعميم 

عىل  القضاء  واتفاقية  بيجني  عمل  منهاج 

1٢/ يف حاالت  املرأة  التمييز ضد  أشكال  جميع 

فيام  تقدم  البلدان  من  كثري  يف  وأحرز  كثرية. 

هذه  بها  تقوم  التي  األنشطة  بوضوح  يتصل 

وتنسيقها.  وصولها  ونطاق  ومركزها  األجهزة 

تعميم  بأن  واســع  نطاق  عىل  ــرتاف  االع وتم 

اسرتاتيجية  يشكل  الجنساين  املنظور  مراعاة 

تشجيع  إىل  الرامية  السياسات  أثــر  لتعزيز 

املساواة بني الجنسني. وتهدف االسرتاتيجية إىل 

الترشيعات  جميع  يف  الجنساين  املنظور  إدماج 
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أسهمت  وقد  واملشاريع.  والربامج  والسياسات 

إسهاما  املالية،  مواردها  قلة  رغم  األجهزة،  تلك 

كبريا يف تنمية املوارد البرشية يف مجال الدراسات 

بيانات  ونرش  إنتاج  يف  أسهمت  كام  الجنسانية 

مصنفة حسب الجنس والسن ويف إجراء بحوث 

وإصدار وثائق تراعي نوع الجنس. وأحزر داخل 

تعميم  يف  كبري  تقدم  املتحدة  األمم  منظومة 

الجنساين عن طريق سبل منها  املنظور  مراعاة 

استحداث أدوات وإنشاء مراكز تنسيق للشؤون 

الجنسانية.

عدم  يشكل  البلدان،  من  العديد  يف   ٢5 -  العقبات. 

اإلرادة  وانعدام  والبرشية  املالية  املوارد  كفاية 

اللتني  الرئيسيتني  العقبتني  السياسيني  وااللتزام 

تواجهان األجهزة الوطنية. وتزداد هاتان العقبتان 

بني  للمساواة  الكايف  الفهم  عدم  نتيجة  تفاقام 

يف  الجنساين  املنظور  مراعاة  وتعميم  الجنسني 

الهياكل الحكومية، واملفاهيم النمطية السائدة 

التمييزية،  واملواقف  الجنس  بنوع  يتعلق  فيام 

وضوح  وعدم  الحكومية،  األولويات  وتنافس 

املهمش  وموقعها  البلدان،  بعض  يف  الواليات 

واالفتقار  الوطنية،  الحكومات  هياكل  ضمن 

يف  والسن  الجنس  بحسب  مصنفة  بيانات  إىل 

الطرق  تطبيق  كفاية  وعدم  عديدة  مجاالت 

الالزمة لتقييم التقدم املحرز، فضال عن افتقارها 

للنفوذ وعدم كفاية صالتها باملجتمع املدين. كام 

أن املشكالت الهيكلية واالتصال داخل الوكاالت 

أنشطة  عرقلة  إىل  أدت  بينها  وفيام  الحكومية 

األجهزة الوطنية.

طاء - حقوق اإلنسان واملرأة

لتحريم  قانونية  إصالحات  أُجريت   ٢6 -  اإلنجازات. 

جميع أشكال التمييز وأُلغيت األحكام التمييزية 

للقانون املدين وقانون العقوبات وقانون األحوال 

العائلية،  والعالقات  للزواج  الناظمة  الشخصية 

وجميع أشكال العنف، وحقوق املرأة يف امللكية 

وحقها  السياسية  ــرأة  امل وحقوق  واالمتالك 

من  املرأة  لتمكني  تدابري  واتُّخذت  العمل.  يف 

التمتع الفعيل بحقوق اإلنسان من خالل تهيئة 

البيئة املواتية، مبا يف ذلك اعتامد تدابري تتعلق 

والرصد  اإلنفاذ  آليات  وتحسني  بالسياسات 

والقيام بحمالت للتوعية واإلملام بالقوانني عىل 

جميع األصعدة. ولقد قام 1٦5 بلدا بالتصديق 

التمييز  القضاء عىل جميع أشكال  اتفاقية  عىل 

ضد املرأة أو باالنضامم إليها. وما فتئت اللجنة 

تحث  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية 

قامت  كام  لالتفاقية.  الكامل  التنفيذ  عىل 

والخمسني  الرابعة  دورتها  يف  العامة  الجمعية 

باعتامد الربوتوكول االختياري لالتفاقية 13/ الذي 

عني التعرض النتهاك أي  يسمح للنساء الاليئ يدَّ

من الحقوق املحمية مبوجب االتفاقية من طرف 

دولة طرف بتقديم مطالباتهن إىل اللجنة املعنية 

وأسهمت  ــرأة،  امل ضد  التمييز  عىل  بالقضاء 

املنظامت غري الحكومية يف ذلك بزيادة الوعي 

بشأن االتفاقية والسعي وراء حشد التأييد الالزم 

غري  النسائية  املنظامت  وساهمت  العتامدها. 

حقوق  بأن  الوعي  تعميق  يف  أيضا  الحكومية 

املرأة هي من حقوق اإلنسان. كام قامت بحشد 

التأييد الالزم لألخذ مبنظور جنساين لدى بلورة 

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية. 

وتم إحراز تقدم يف دمج حقوق اإلنسان للمرأة 

وتعميم املنظور الجنساين يف منظومــــــة األمم 

حقوق  مفوضية  أعامل  ذلك  يف  مبا  املتحدة، 

اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان. 

الجنسني وغريه  بني  التمييز  يزال  ال   -  ٢7 -  العقبات 

من أشكال التمييز، ال سيام العنصية، والتمييز 
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بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنصي، 

التي  األسباب  من  التسامح،  عدم  أشكال  من 

وحرياتها  اإلنسانية  بحقوقها  املرأة  متتع  تهدد 

واالحتالل  املسلح  النزاع  حاالت  ويف  األساسية. 

للمرأة  اإلنسانية  الحقوق  فتئت  ما  األجنبي، 

من  عددا  أن  ورغم  جسيم.  النتهاك  تتعرض 

البلدان قام بالتصديق عىل اتفاقية القضاء عىل 

الهدف  فإن  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع 

عام  بحلول  عليها  العاملي  التصديق  يف  املتمثل 

كبري  عدد  مثة  يزال  وال  بعد،  يتحقق  مل   ٢٠٠٠

قبول  كان  ولنئ  االتفاقية.  عىل  التحفظات  من 

بلدانا  فإن  تزايد،  يف  الجنسني  بني  املساواة 

االتفاقية.  أحكام  بالكامل  بعد  تنفذ  مل  كثرية 

فضال  قامئة،  التمييزية  الترشيعات  تزال  وال 

الضارة،  والعرفية  التقليدية  املامرسات  عن 

باملرأة  املتعلقة  السلبية  النمطية  والقوالب 

الخاصة  املدونات  أو  القوانني  أن  كام  والرجل. 

والتجارة،  والعمل  والعقوبات  األرسة،  مبيادين 

اإلدارية،  واألنظمة  القواعد  أو  املدين،  والقانون 

بشكل  الجنسانية  االعتبارات  تتجاهل  تزال  ال 

والتنظيمية،  الترشيعية  الثغرات  وال تزال  تام. 

الترشيعات  وإنفاذ  للتنفيذ  االفتقار  عن  فضال 

املساواة  عــدم  حالة  عىل  تُبقي  واألنظمة، 

والتمييز سواء من الناحية القانونية أو الفعلية. 

ويف بعض الحاالت، استنت قوانني جديدة تتسم 

بالتمييز ضد املرأة. ويف بلدان كثرية، مثة نقص 

والجهل  األمية،  بسبب  بالقانون،  املرأة  إملام  يف 

وعدم  ــوارد،  وامل املعلومات  ونقص  بالقانون، 

الوعي  ونقص  الجنساين،  والتحيز  االهتامم 

عن  املسؤولني  لدى  للمرأة  اإلنسانية  بالحقوق 

أن هؤالء  إذ  القضائية،  واألجهزة  القانون  إنفاذ 

اإلنسانية  الحقوق  يحرتمون  ال  كثرية  يف حاالت 

للمرأة وكرامة اإلنسان وقيمته. ومثة اعرتاف غري 

فضال  والفتاة،  للمرأة  اإلنجابية  بالحقوق  كاف 

بهذه  الكامل  متتعهام  أمام  حواجز  وجود  عن 

الحقوق، التي تشمل بعض حقوق اإلنسان كام 

هي معرَّفة يف الفقرة ٩5 من منهاج عمل بيجني. 

وال تزال بعض النساء والفتيات يواجهن حواجز 

أمام تحقيق العدل والتمتع بحقوقهن اإلنسانية 

بسبب عوامل من قبيل العرق، واللغة، واإلثنية، 

والثقافة، والدين، واإلعاقة أو الطبقة االجتامعية 

للسكان  انتامئهن  بسبب  أو  االقتصادية،   –

فيهن  مبن  مهاجرات،  كونهن  أو  األصليني، 

العامالت املهاجرات، واملرشدات أو الالجئات.

ياء - املرأة ووسائط اإلعالم

 ٢8 -  اإلنجازات. ساهم إنشاء شبكات محلية ووطنية 

عىل  باملرأة  الخاصة  ــالم  اإلع لوسائط  ودولية 

ودعم  النظر  وجهات  وتبادل  املعلومات  نرش 

التنظيامت النسائية الناشطة يف العمل اإلعالمي. 

واالتصال،  اإلعالم  تكنولوجيات  استحداث  وأدى 

وال سيام شبكة اإلنرتنِت إىل تحسني فرص متكني 

النساء والفتيات مام مكَّن عددا متزايدا من النساء 

من املشاركة يف تبادل املعرفة والتواصل وأنشطة 

التجارة اإللكرتونية. وازداد عدد املنظامت والربامج 

اإلعالمية الخاصة باملرأة، مام يرسَّ الهدفني املتمثلني 

يف زيادة مشاركة املرأة يف وسائط اإلعالم وتشجيع 

إيجابية عنها. وأُحرز تقدم يف مجال  رسم صورة 

محاربة الصور السلبية عن املرأة من خالل وضع 

سلوك طوعية  ومدونات  مهنية  توجيهية  مبادئ 

واستخدام  عادال  تصويرا  املــرأة  تصوير  تشجع 

اللغوية غري املصبوغة عىل أساس نوع  املفردات 

الجنس يف برامج وسائط اإلعالم.

أشكــــــال  مختلف  تــزايــدت   -  ٢٩ -  العقبات 

التصوير السلبي، والعنيف و/أو املـُهني للمرأة، 

النمطية،  والقوالب  اإلباحية  املواد  ذلك  يف  مبا 
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يف  الجديدة  االتصال  تكنولوجيات  باستخدام 

يف  املرأة  ضد  التحيز  واستمر  الحاالت،  بعض 

إمكانية  وعدم  الفقر،  ومينع  اإلعــالم.  وسائط 

واالتصال،  اإلعالم  تكنولوجيات  من  االستفادة 

وانعدام الفرص، واألمية، وعدم اإلملام بالحاسوب 

استخدام  من  النساء  بعض  اللغوية،  والحواجز 

ويُعد  اإلنرتنِت.  فيها  مبا  التكنولوجيات،  هذه 

واالستفادة  لإلنرتنِت  األساسية  الهياكل  تطوير 

النامية،  البلدان  يف  كبرية  بدرجة  محدودا  منها 

وبخاصة بالنسبة للمرأة. 

كاف - املرأة والبيئة

والربامج  السياسات  بعض  قامت   3٠ -  اإلنجازات. 

البيئية الوطنية بدمج املنظور الجنساين واعرتافا 

بالصلة بني املساواة بني الجنسني، والقضاء عىل 

املستدامة  والتنمية  البيئي،  والتدهور  الفقر، 

أنشطة  الحكومات  أدرجــت  البيئة،  وحامية 

يف  التدريب  عن  فضال  للمرأة  للدخل  مــدرة 

مجال إدارة املوارد الطبيعية والحامية البيئية يف 

لحفظ  مشاريع  وبُدئت  اإلمنائية.  اسرتاتيجياتها 

املعرفة التقليدية للمرأة واالستفادة بها وبصفة 

لنساء  التقليدية  اإليكولوجية  املعرفة  خاصة 

السكان األصليني يف مجال إدارة املوارد الطبيعية 

وحفظ التنوع البيولوجي.

العام  للوعي  افتقار  هناك  يزال  ال   31 -  العقبات. 

ومبنافع  املرأة  تواجهها  التي  البيئية  باملخاطر 

حامية  لتعزيز  بالنسبة  الجنسني  بني  املساواة 

البيئة. ولقد أدت محدودية فرص وصول املرأة 

إىل املهارات التقنية وإىل املوارد واملعلومات وال 

سيام يف البلدان النامية بسبب أمور من جملتها 

مشاركة  إعاقة  إىل  الجنسني،  بني  املساواة  عدم 

البيئة  بشأن  القرار  صنع  يف  الفعالة  ــرأة  امل

الدويل.  الصعيد  عىل  ذلك  يف  مبا  املستدامة، 

واالسرتاتيجيات  واإلجــراءات  البحوث  تزال  وال 

دون  تقص  العام  والوعي  األهــداف  املحددة 

البيئية  للمشاكل  املختلفة  باآلثار  اإلحاطة 

حلول  ألية  وينبغي  والرجل.  للمرأة  بالنسبة 

التدهور  فيها  مبا  البيئية،  للمشاكل  حقيقية 

ملشاكل  الجذرية  لألسباب  تتصدى  أن  البيئي، 

السياسات  وتفتقر  األجنبي.  االحتالل  قبيل  من 

يراعي  منظور  إىل  البيئية  والــربامــج  العامة 

االعتبارات الجنسانية وهي ال تأخذ يف االعتبار 

أدوار املرأة ومساهمتها يف االستدامة البيئية.

الم - الطفلة

 3٢ -  اإلنجازات. أحرز بعض التقدم يف مجال التعليم 

االبتدايئ وإىل حد أقل يف مجال التعليم الثانوي 

بيئات  خلق  بسبب  وذلك  للبنات  والجامعي 

الجنسني،  بني  للفوارق  مراعاة  أكرث  مدرسية 

وزيادة  التعليمية  األساسية  الهياكل  وتحسني 

وآليات  فيها،  والبقاء  باملدارس  االلتحاق  نسبة 

الدعم للحوامل من البنات املراهقات واألمهات 

غري  التعليم  فــرص  وزيــادة  املراهقات،  من 

العلوم  دروس  يف  الحضور  ــادة  وزي النظامي 

لصحة  متزايد  اهتامم  أويل  وقد  والتكنولوجيا. 

الطفلة، مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية 

البلدان  من  متزايد  عدد  ووضع  للمراهقات. 

عقوبات  وفرض  اإلناث  ختان  لحظر  ترشيعات 

أشد عىل املتورطني يف اإليذاء الجنيس للطفالت 

لألغراض  بهن واستغاللهن مبا يف ذلك  واالتجار 

اعتامد  مؤخرا هو  تحقق  إنجاز  ومثة  التجارية. 

الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول 

املتعلق باشرتاك األطفال يف الصاعات املسلحة 

14/ وبروتوكولها االختياري املتعلق ببيع األطفال 

وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال 15/.
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33 - العقبات. إن استمرار الفقر، واملواقف التمييزية 

الثقافية  واملامرسات  واملواقف  والفتاة،  املرأة  إزاء 

النمطية  القوالب  عن  فضال  الفتاة،  ضد  السلبية 

الفتاة، ونقص  التي تحد من طاقات  للفتاة والفتى، 

الطفلة،  وعمل  للطفلة،  الخاصة  بالحالة  الوعي 

عىل  امللقى  املنزلية  للمسؤوليات  الثقيل  والعبء 

عىل  الحصول  وفرص  التغذية  ونقص  الفتاة،  عاتق 

غالبا  الذي  املالية  املوارد  ونقص  الصحية،  الخدمات 

ما مينع الفتاة من متابعة وإكامل دراستها وتدريبها، 

الفرص  من  الحد  يف  كلها  ساهمت  عوامل  هي 

الثقة  مرحلة  تبلغ  ليك  للفتاة  املتاحة  واإلمكانيات 

الذايت.  واالستقالل  الذات  عىل  واالعتامد  بالنفس 

وإن الفقر، وانعدام دعم األبوين وتوجيههام، ونقص 

املعلومات والتعليم، وإساءة املعاملة وجميع أشكال 

يف  يسفر  ضدها،  املوجه  والعنف  الطفلة  استغالل 

حاالت كثرية عن حاالت حمل غري مرغوب فيها ونقل 

فريوس نقص املناعة البرشية، مام قد يؤدي أيضا إىل 

املوارد  انعدام  ويتسبب  التعليمية.  الفرص  تقييد 

البرشية واملالية املخصصة أو نقصها يف عرقلة الربامج 

آليات وطنية  الطفلة. وكان مثة بضع  املعدة لصالح 

بالطفلة،  الخاصة  والربامج  السياسات  لتنفيذ  قامئة 

ويف بعض الحاالت، فإن التنسيق فيام بني املؤسسات 

الوعي  اآلن  حتى  يسفر  ومل  كــاف.  غري  املسؤولة 

االحتياجات  فيها  مبا  الصحية،  باالحتياجات  املتزايد 

الصحية الجنسية واإلنجابية الخاصة باملراهقات، عن 

توفري ما يكفي من املعلومات والخدمات الرضورية. 

ورغم إحراز تقدم يف الحامية القانونية، فإن االعتداء 

تزال  وال  ــاد.  ازدي حالة  يف  الجنسيني  واالستغالل 

تعليم وخدمات  يلزم من  ما  إىل  يفتقرن  املراهقات 

لتمكينهن من التعامل بصورة إيجابية ومسؤولة مع 

حياتهن الجنسية.
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ثالثا

التحديات الراهنة التي تؤثر عىل 

التنفيذ الكامل إلعالن ومنهاج 

عمل بيجني

تم استعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل    - 34 

عام  فمنذ  التغري.  عاملي رسيع  سياق  يف  بيجني 

1٩٩5، برزت عدة قضايا واتخذت أبعادا جديدة 

التنفيذ  يخص  فيام  إضافية  تحديات  تطرح 

الكامل والعاجل للمنهاج بغية قيام الحكومات 

والهيئات الحكومية الدولية واملنظامت الدولية 

الحكومية  غري  واملنظامت  الخاص،  والقطاع 

حسب االقتضاء، بتحقيق املساواة بني الجنسني 

مواصلة  إىل  حاجة  وهناك  والسالم،  والتنمية 

االلتزام السيايس بتحقيق املساواة بني الجنسني 

منهاج  تنفيذ  أجل  من  املستويات  جميع  عىل 

العمل تنفيذا كامال.

لتحقيق  جديدة  تحديات  العوملة   35 -  وطرحت 

بيجني وبلوغ  التي قّدمت يف مؤمتر  االلتزامات 

غاياته. وتسببت عملية العوملة يف بعض البلدان 

زيادة  السياسات لصالح  يف حدوث تحوالت يف 

وخصخصة  املالية،  والتدفقات  التجارة  انفتاح 

اإلنفاق  وتخفيض  الدولة  متلكها  التي  الرشكات 

عىل  سيام  وال  الحاالت،  من  العديد  يف  العام 

إىل  التغري  هذا  وأدى  االجتامعية.  الخدمات 

التقدم  خطوات  وتسارع  اإلنتاج  أمناط  تحويل 

واالتصاالت  املعلومات  مجايل  يف  التكنولوجي 

ومستهلكة.  كعاملة  ــرأة  امل حياة  عىل  ــر  وأثَّ

يف  عدد  سيام  وال  البلدان،  من  كبري  عدد  ويف 

لهذه  كان  منواً،  البلدان  وأقل  النامية  البلدان 

وزادت  املرأة  حياة  يف  معاكس  أثر  التغيريات 

منهجي  تقييم  أي  يجِر  ومل  املساواة.  عدم  من 

التغيريات.  هذه  عىل  املرتتب  الجنساين  لألثر 

ثقافية وسياسية واجتامعية  آثار  أيضاً  وللعوملة 

وأشكال  الحياة  وأساليب  الثقافية  القيم  عىل 

االتصال، وكذلك عىل تحقيق التنمية املستدامة. 

وقد حدث توزيع غري متكافئ للمنافع الناشئة 

تزايد  يف  تسبب  مام  العاملي،  االقتصاد  منو  عن 

التفاوت االقتصادي، وتأنيث الفقر، وتفاقم عدم 

ذلك  يف  مبا  الجنس،  نوع  عىل  القائم  املساواة 

ووجود  العمل  ظروف  تدهور  خالل  من  غالباً 

االقتصاد  يف  وبخاصة  اآلمنة،  غري  العمل  بيئات 

غري الرسمي واملناطق الريفية. ورغم أن العوملة 

أدت إىل زيادة الفرص االقتصادية لبعض النساء 

من  العديد  فإن  الذايت،  استقاللهن  من  وزادت 

النساء األخريات جرى تهميشهن بسبب تفاقم 

عدم املساواة فيام بني البلدان ويف كل بلد عىل 

حدة، بحرمانهن من فوائد هذه العملية. ورغم 

العاملة  القوة  املرأة يف  ارتفاع مستوى مشاركة 

بعض  تطبيق  أحــدث  فقد  كثرية،  بلدان  يف 

السياسات يف حاالت أخرى أثر سلبي، حيث أن 

الزيادة يف عدد العامالت مل تجاريها تحسينات 

فالعديد  العمل.  وظروف  والرتقيات  األجور  يف 

من النساء ال يزلن يعملن يف وظائف منخفضة 

ويف  الوقت،  لبعض  العمل  أساس  وعىل  األجر، 

أعامل باملقاولة، وهي وظائف تفتقر إىل األمان 

ويجري التعرض فيها ألخطار تؤثر عىل السالمة 

والصحة. ويف العديد من البلدان، ال تزال النساء، 

وال سيام املستجدات يف سوق العمل، تكون يف 

يحصل  من  وآخر  يفقد وظيفته  من  أول  عداد 

عىل عمل مرة أخرى.

التفاوت  جوانب  أدت  األخــرية،  السنوات   36 -  ويف 

املتزايدة يف الحالة االقتصادية فيام بني البلدان ويف 

الرتابط  بتزايد  كل بلد عىل حدة، والتي اقرتنت 
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عوامل  عىل  واعتامدها  الــدول  بني  االقتصادي 

تغيري  إىل  املالية،  األزمــات  عن  فضال  خارجية، 

النمو كام تسببت يف زعزعة االستقرار  إمكانات 

االقتصادي يف العديد من البلدان، مام كان له أثر 

بالغ الشدة يف حياة املرأة. وأثرت هذه العوامل 

عىل قدرة الدول عىل توفري الحامية االجتامعية 

الالزم  التمويل  عن  فضال  االجتامعي  واألمــن 

الصعوبات  هذه  وتجلت  العمل.  منهاج  لتنفيذ 

أيضا يف انتقال تكلفة الحامية االجتامعية واألمن 

االجتامعي وخدمات الرعاية االجتامعية األخرى 

وأدى  املعيشية.  األرسة  إىل  العام  القطاع  من 

طريق  عن  املتاح  التمويل  مستويات  تناقص 

التعاون الدويل إىل زيادة تهميش عدد كبري من 

البلدان النامية والبلدان التي مير اقتصادها مبرحلة 

انتقالية التي تكون املرأة فيها من أشد املواطنني 

فقرا. ومل تتحقق بعد النسبة املستهدفة البالغة 

٠.7 يف املائة من الناتج القومي اإلجاميل للبلدان 

املتقدمة النمو املتفق عىل تخصيصها للمساعدة 

اإلمنائيـــــة الرسمية عموما. وأدت هذه العوامل 

إىل زيادة تأنيث الفقر مام قوض الجهود الرامية 

وتستلزم  الجنسني.  بني  املساواة  تحقيق  إىل 

اتباع  الدولة  مستوى  عىل  التمويل  محدودية 

نهج مبتكرة لتخصيص املوارد املتاحة، ال من ِقبل 

الحكومات فقط ولكن أيضا من ِقبل املنظامت 

غري الحكومية والقطاع الخاص. ومن هذه الُنُهج 

املبتكرة إجراء تحليل جنساين للميزانيات العامة، 

املتباين  التأثري  لتحديد  فعالة  كأداة  بزغ  الذي 

يف  وللمساعدة  والرجال  النساء  عىل  للنفقات 

ضامن االستخدام املنصف للموارد القامئة. ويعد 

بني  املساواة  لتعزيز  حاسام  أمرا  التحليل  هذا 

الجنسني.

وبرامج  العوملة  عىل  املرتتب  ــر  األث ــؤدي   37 -  وي

التكيف الهيكيل، وارتفاع تكاليف خدمة الديون 

التجاري  التبادل  معدالت  وتناقص  الخارجية، 

سبيل  تعرتض  التي  العقبات  تفاقم  إىل  الدويل، 

عدة  يف  الفقر،  تأنيث  حدة  وزيــادة  التنمية، 

بلدان نامية. وما زالت العواقب السلبية لربامج 

التكيف الهيكيل الناجمة عن التصميم والتطبيق 

غري املالمئني تضع عبئاً غري متناسب عىل كاهل 

املرأة من خالل جملة أمور منهــــــا تخفيضات 

مبا  األساسية،  االجتامعية  الخدمات  ميزانيات 

فيها التعليم والصحة.

 38 -  ويسود اتفاق أوسع نطاقا عىل أن عبء الديون 

النامية ال  البلدان  تواجهه معظم  الذي  املتزايد 

ميكن تحمله وميثل عقبة من العقبات الرئيسية 

التنمية  تقدم يف مجال  إحراز  تحول دون  التي 

والقضاء  البرش  محورها  يكون  التي  املستدامة 

البلدان  من  العديد  إىل  وبالنسبة  الفقر.  عىل 

مبرحلة  اقتصادها  مير  التي  والبلدان  النامية 

انتقالية، أدت الخدمة املفرطة للديون إىل الحد 

كثريا من قدرتها عىل تعزيز التنمية االجتامعية 

التنفيذ  الخدمات األساسية، وأثّرت عىل  وتوفري 

الكامل ملنهاج العمل.

 3٩ -  ويف البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، 

املشقة  من  األعظم  القسط  ــرأة  امل تتحمل 

االقتصادية  الهياكل  تشكيل  إعادة  الناجمة عن 

وظائفهم  يخرسون  من  أول  عداد  يف  وتكون 

عىل  تحمل  كام  االقتصادي.  الركود  فرتات  يف 

النمو. وتتمثل  الخروج من القطاعات الرسيعة 

البلدان  املرأة يف هذه  تواجهها  التي  التحديات 

إللغاء  نتيجة  األطفال  رعاية  مرافق  فقدان  يف 

أماكن العمل الحكومية أو خصخصتها، وازدياد 

املرافق  توفر  دون  املسنني  رعاية  إىل  الحاجة 

الالزمة، واستمرار عدم تكافؤ الفرص يف الحصول 

عىل التدريب الذي يتيح الحصول عىل وظائف 
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جديدة وعىل أصول ذات أهمية إنتاجية لدخول 

ميدان األعامل التجارية أو توسيعها.

باعتبارهام  والتكنولوجيا،  العلم  أخذ   4٠ -  وقد 

عنصين أساسيني من عنارص التنمية، يف تحويل 

عمل  فرص  خلق  يف  واإلسهام  اإلنتاج،  أمناط 

وأساليب  للوظائف  جديدة  تصنيفات  وإيجاد 

قائم  مجتمع  بناء  يف  واإلسهام  للعمل،  جديدة 

عىل املعارف. فالتغيري التكنولوجي ميكن أن يتيح 

فرصا جديدة للنساء كافة يف جميع املجاالت، إذا 

ما توافرت لهن فرص متكافئة والتدريب املالئم. 

فعلية  مشاركة  املرأة  تشارك  أن  أيضا  وينبغي 

التغريات،  بتلك  املتصلة  السياسات  تحديد  يف 

آثارها  وتقييم  وتنفيذها  وتطويرها  وتصميمها 

يف  النساء  من  الكثري  ويقوم  الجنسني.  عىل 

التكنولوجيا واالتصاالت  باستعامل  أجمع  العامل 

شبكات  إقامة  لغرض  فعاال  استعامال  الجديدة 

واألعامل  املعلومات  وتبادل  والدعوة،  االتصال، 

اإلعالمية،  واالستشارات  والتعليم،  التجارية، 

الربيد  طريق  عن  تجارية  مببادرات  وللقيام 

املاليني  من  العديد  فإن  ذلك  ومع  االلكرتوين. 

العامل مل تتح لهم  النساء والرجال يف  من فقراء 

فرص الحصول عىل هذه الفوائد املستمدة من 

العلم والتكنولوجيا ويعتربون يف الوقت الحارض 

والفرص  الجديد  امليدان  هذا  من  مستبعدين 

التي يتيحها.

املهاجرة  العاملة  اليد  تدفقات  أمناط   41 -  وأخذت 

يف التغري. وازدادت مشاركة النساء والفتيات يف 

عن  بحثا  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  الهجرة 

األعامل  يف  غالبا  املهن،  من  العديد  يف  العمل 

الزراعية واألعامل املنزلية وبعض أشكال أعامل 

فرص  من  تزيد  الحالة  هذه  أن  ورغم  الرتفيه. 

فإنها  أنفسهن،  واعتامدهن عىل  للامل  كسبهن 

املتعلامت  وغري  الفقريات  وبخاصة  تعرضهن، 

واللوايت يفتقرن إىل املهارات و/أو املهاجرات غري 

الحائزات عىل املستندات الالزمة، لظروف عمل 

ولخطر  متزايدة،  صحية  ومخاطر  مالمئة  غري 

والجنيس،  االقتصادي  واالستغالل  بهن،  االتجار 

األجانب،  وكره  العنصي  والتمييز  والعنصية 

التي  املعاملة،  إســاءة  أشكال  من  ذلك  وغري 

تعوق متتعهن بحقوق اإلنسان وتشكل يف بعض 

الحاالت انتهاكا لحقوق اإلنسان.

ولنئ كان من املسلم به أن الحكومات منوط بها    - 4٢ 

سياسات  وتنفيذ  وضع  عن  الرئيسية  املسؤولية 

الرشاكات  فإن  الجنسني،  بني  املساواة  تحقق 

يف  الفاعلة  العنارص  ومختلف  الحكومات  بني 

متزايد  بشكل  إليها  ينظر  بات  املدين  املجتمع 

عىل أنها آلية هامة لتحقيق هذا الهدف. وميكن 

هذا  لتعزيز  وابتكارية  إضافية  نهج  وضع  أيضا 

التعاون.

االتــجــاهــات  أسهمت  الــبــلــدان  بعض   43 -  ويف 

انخفاض  تظهر  التي  الراهنة،  الدميوغرافية 

املتوقع  العمر  وازديـــاد  الخصوبة  معدالت 

وانخفاض معدالت الوفاة، يف كرب سن السكان. 

كام أن ازدياد األمراض املزمنة أمر له آثاره عىل 

ونظم  عليها  واإلنفاق  الصحية  الرعاية  نظم 

بها.  املتعلقة  والبحوث  الرسمية  غري  الرعاية 

املتوقع  العمر  بني  القامئة  الفجوة  إىل  ونظرا 

عدد  كبري  حد  إىل  ازداد  فقد  واإلناث،  للذكور 

األرامل والنساء املتقدمات يف السن الاليئ يعشن 

عزلتهن  إىل  كثرية  أحيانا  يؤدي  مام  مبفردهن، 

االجتامعية وغري ذلك من التحديات االجتامعية. 

من  استفادت  إن  الكثري  املجتمعات  وتكسب 

ومن  الحياة.  يف  وخربتهن  املسنات  معارف 

هو  للشباب  الراهن  الجيل  فإن  أخرى،  ناحية 
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والشباب  وللمراهقات  التاريخ.  يف  عددا  األكرث 

احتياجات خاصة ستتطلب املزيد من االهتامم.

املناعة  نقص  فريوس  وباء  النتشار  كان   44 -  وقد 

العامل  يف  وبخاصة  برسعة،  البرشية/اإليدز 

النامي، أثر مدمر عىل املرأة. والسلوك املسؤول 

وتحقيق املساواة بني الجنسني من بني الرشوط 

تستدعي  كام  الوباء.  هذا  انتشار  ملنع  الهامة 

فعالية  أكــرث  اسرتاتيجيات  اعتامد  الحاجة 

املتصلة  باملسائل  تتحكم  بحيث  املرأة  لتمكني 

بحياتها الجنسية وتتخذ بشأنها القرارات بحرية 

مخاطر شديدة  نفسها  لتقي  وذلك  ومسؤولية، 

وسلوكا غري مسؤول يؤدي إىل إصابتها باألمراض 

املناعة  نقص  متالزمة  بينها  من  التناسلية 

املسؤول  السلوك  ولتشجيع  املكتسب/اإليدز، 

الرجل  ِقبل  من  باالحرتام  يتسم  والذي  واآلمن 

وتعترب  الجنسني.  بني  املساواة  تشجيع  وكذلك 

مشكلة  املكتسب/اإليدز  املناعة  نقص  متالزمة 

صحية عامة طارئة وقد فشلت الجهود املبذولة 

الحتوائها وأدت يف العديد من البلدان إىل اإلرضار 

باملكاسب التي حققتها التنمية. وتقع مسؤولية 

املناعة  املصابني مبتالزمة نقص  رعاية األشخاص 

أهلهم  تويف  الذين  وباألطفال  املكتسب/اإليدز 

بسبب إصابتهم مبتالزمة نقص املناعة املكتسب/

اإليدز بشكل خاص عىل كاهل املرأة ألن البنى 

التحديات.  هذه  ملواجهة  كافية  غري  األساسية 

النساء املصابات مبتالزمة نقص  وغالبا ما تعاين 

ومن  االضطهاد  من  املكتسب/اإليدز  املناعة 

ومل  للعنف.  يتعرضن  ما  غالبا  وهن  الوصامت 

املسائل  معالجة  الكايف  بالشكل  اآلن  يتم حتى 

من  اإليدز  فريوس  وانتقال  بالوقاية،  املتعلقة 

األم إىل الطفل، والرضاعة الطبيعية، واملعلومات 

الشباب،  إىل  خاص  بشكل  املوجه  والتثقيف 

عن  العقاقري  واستخدام  الخطر،  السلوك  ومنع 

طريق األوردة، وفئات الدعم، وتقديم املشورة 

اآلخر،  الطرف  وإبالغ  الطوعية،  واالختبارات 

بعض  ويف  املكلفة.  األساسية  العقاقري  وتوفري 

مكافحة  يف  إيجابية  عالمات  تظهر  البلدان، 

وهي  املكتسب/اإليدز،  املناعة  نقص  متالزمة 

التغريات السلوكية لدى الشباب، وتدل التجارب 

للشباب  املوجهة  التثقيفية  الربامج  أن  عىل 

أكرث  نظر  وجهات  اعتامد  إىل  تؤدي  أن  ميكنها 

الجنسني  بني  العالقات  إىل  بالنسبة  إيجابية 

وتأخري  الجنسني،  بني  املساواة  تحقيق  وإىل 

اإلصابة  وتخفيض خطر  الجنس،  البدء مبامرسة 

باألمراض التناسلية.

الشابات  استعامل  ــاءة  إس ــاد  ازدي أدى   45 -  وقــد 

والفتيات للمخدرات واملواد يف البلدان املتقدمة 

النمو والبلدان النامية عىل حد سواء، إىل زيادة 

الحد  إىل  الرامية  الجهود  مضاعفة  إىل  الحاجة 

العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  عىل  الطلب  من 

ومقاومة إنتاجها غري املرشوع، وعرضها، واالتجار 

غري املرشوع بها.

الناتجة عن  اإلصابات واألرضار  ازدياد  أدى   46 -  كام 

الكوارث الطبيعية إىل زيادة الوعي بعدم كفاية 

مالءمتها  وعدم  الحالية  التدخل  وطرق  النهوج 

تتحمل  التي  هذه  الطوارئ  لحاالت  للتصدي 

الرجل عبء  يتحمل  مام  أكرث  غالبا  املرأة  فيها 

املبارشة  اليومية  االحتياجات  تلبية  مسؤولية 

ألرستها. وقد زادت هذه الحالة الوعي برضورة 

وتنفيذ  وضع  عند  الجنساين  املنظور  مراعاة 

حدتها  وتخفيف  الكوارث  ملنع  اسرتاتيجيات 

وإصالح ما أنزلته من خراب.

الجنسني،  للعالقات بني  املتغرية  الظروف   47 - وأدت 

بني  املــســاواة  حــول  الــدائــر  النقاش  وكذلك 
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التي  األدوار  تقييم  إعادة  ازدياد  اىل  الجنسني، 

أيضا  األمر  ذلك  وقد شجع  الجنسان.  بها  يقوم 

عىل بحث أدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف 

الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  عىل  معا  العمل 

التي  والتقليدية  النمطية  األدوار  تغيري  ورضورة 

طاقاتها.  لكامل  املرأة  إطالق  إمكانية  من  تحد 

للمرأة والرجل  اىل مشاركة متوازنة  ومثة حاجة 

االعــرتاف  فعدم  أجــر.  وبغري  بأجر  العمل  يف 

وعدم  أجر  بدون  املــرأة  تؤديه  الذي  بالعمل 

قياس حجمه وقيمته ال تقدر غالبا يف الحسابات 

الوطنية، يعني أن يظل إسهام املرأة الكامل يف 

التنمية االجتامعية واالقتصادية منقوص القيمة 

ال  واملسؤوليات  املهام  دامت  وما  والتقدير. 

تقتسم بقدر كاف مع الرجل، فإن العمل بأجر 

استمرار  اىل  سيؤدي  الرعاية  بتقديم  املقرون 

تحمل املرأة لعبء جائر باملقارنة مع الرجل.
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رابعا

اإلجراءات واملبادرات الالزمة 

للتغلب عىل العقبات وتحقيق 

التنفيذ الكامل ملنهاج عمل بيجني

 48 -  بالنظر إىل تقييم التقدم الذي أحرز بعد مرور 

خمس سنوات عىل املؤمتر العاملي الرابع املعني 

العمل  ومنهاج  بيجني  إعالن  تنفيذ  يف  باملرأة 

فضال  أعاله،  الثاين  الفصل  يف  الوارد  النحو  عىل 

تنفيذه  عىل  تؤثر  التي  الراهنة  التحديات  عن 

تقرر  الثالث،  الفصل  يف  إليها  واملشار  بالكامل، 

بيجني  بإعالن  مجددا  التزامها  اآلن  الحكومات 

باتخاذ  أيضا  بااللتزام  وتتعهد  عمله  ومنهاج 

عىل  للتغلب  واملبادرات  اإلجراءات  من  املزيد 

إذ  والحكومات،  التحديات.  ومواجهة  العقبات 

تتخذ خطوات متواصلة وإضافية لتحقيق غايات 

منهاج العمل تسلم، بأن جميع حقوق اإلنسان 

والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  املدنية 

هي  التنمية،  يف  الحق  فيها  مبا  واالجتامعية، 

ومرتابطة  للتجزئة  قابلة  وغري  عامة  حقوق 

املساواة  لتحقيق  رضوريــة  وهي  ومتشابكة، 

بني الجنسني والتنمية والسالم يف القرن الحادي 

والعرشين.

 4٩ -  ومطلوب من مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

منظمة  عن  فضال  وودز  بريتون  ومؤسسات 

التجارة العاملية وغريها من الهيئات املشرتكة بني 

واإلقليمي،  الدويل  الصعيدين  عىل  الحكومات 

القطاع  فيه  مبا  املدين،  واملجتمع  والربملانات، 

ونقابات  الحكومية،  غري  واملنظامت  الخاص 

العامل وغريها من أصحاب املصلحة، أن تدعم 

برامج  االقتضاء،  عند  وتضع  الحكومية  الجهود 

الكامل  التنفيذ  لتحقيق  بها  خاصة  تكميلية 

والفعال ملنهاج العمل.

الحكومية  واملنظامت  الحكومات  وتعرتف    - 5٠ 

الحكومية  غري  املنظامت  مبساهمة  الدولية 

الكامل  ــرتام  االحـ مــع  التكمييل،  ــا  ــدوره وب

عىل  العمل  منهاج  تنفيذ  كفالة  يف  الستقاللها، 

نحو فعال وينبغي لها مواصلة تعزيز الرشاكات 

مع املنظامت غري الحكومية وبخاصة املنظامت 

منهاج  ومتابعة  تنفيذ  يف  اإلسهام  يف  النسائية 

العمل عىل نحو فعال.

الهدف  بلوغ  ميكن  ال  أنه  التجربة  وأظهرت    - 51 

عىل  الجنسني،  بني  املساواة  تحقيق  يف  املتمثل 

نحو كامل، إال يف سياق عالقات جديدة فيام بني 

الصعد.  جميع  عىل  املصلحة  أصحاب  مختلف 

أساس  عىل  للمرأة  والفعالة  الكاملة  فاملشاركة 

املساواة يف جميع طبقات املجتمع هي مساهمة 

رضورية يف بلوغ هذا الهدف.

ومتكني  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق   5٢ -  ويتطلب 

النساء  بني  املساواة  عدم  أوجه  إصالح  املرأة 

املساواة  وكفالة  والفتيان  والفتيات  والرجال 

والفرص  واملسؤوليات  الحقوق  يف  بينهم 

الجنسني  بني  املساواة  وتعني  واإلمكانيات. 

احتياجات  وكذلك  املرأة  احتياجات  أن  ضمنا 

وتجاربهام  واهتامماتهام  ومصالحهام  الرجل 

تصميم  من  جوهريا  بُعدا  تشكل  وأولوياتهام 

جميع اإلجراءات يف جميع املجاالت، وتنفيذها 

ورصدها وطنيا ومتابعتها وتقييمها مبا يف ذلك 

عىل الصعيد الدويل.

الحكومات  تكون  العمل  منهاج   53 -  وباعتامد 

أعامل  جدول  عىل  وافقا  قد  الدويل  واملجتمع 
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بني  املــســاواة  فيه  تشكل  للتنمية  مشرتك 

وقد  أساسيني.  مبدأين  املرأة  ومتكني  الجنسني 

الرامية إىل ضامن مشاركة  اتسع نطاق الجهود 

بني  الجمع  إىل  تحتاج  وهي  التنمية،  يف  املرأة 

الرتكيز عىل ظروف املرأة واحتياجاتها األساسية، 

الحقوق  يف  املساواة  عىل  يقوم  كيل  نهج  وبني 

حقوق  جميع  وحامية  وتعزيز  والــرشاكــات، 

وضع  وينبغي  األساسية.  والحريات  اإلنسان 

املتمثل  الهدف  لتحقيق  وبرامج  سياسات 

يشكل  التي  املستدامة  البرشية  التنمية  يف 

واتخاذ  العيش  أسباب  وتأمني  محورها،  الناس 

ذلك  يف  مبا  االجتامعية،  للحامية  مالمئة  تدابري 

املعززة لدعم األرسة،  شبكات األمان، واألنظمة 

والوصول املتكافئ إىل املوارد املالية واالقتصادية 

والتحّكم فيها، والقضاء عىل الفقر املتزايد وغري 

تعتمد  أن  وينبغي  النساء.  بني  فيام  املتناسب 

السياسات واملؤسسات االقتصادية فضال  جميع 

املوارد  تخصيص  عن  املسؤولة  املؤسسات  عن 

التنمية  منظورا جنسانيا يكفل اقتسام عائدات 

عىل قدم املساواة.

 54 -  وتسليام باستمرار وزيادة وطأة الفقر عىل املرأة 

يف كثري من البلدان وال سيام البلدان النامية، فإنه 

ال بد من االستمرار انطالقا من منظور جنساين، 

وبرامج  سياسات  وتنفيذ  وتعديل  استعراض  يف 

وامليدان  الكيل  االقتصاد  مجال  يف  متكاملة 

االجتامعي، تشمل، السياسات والربامج املتعلقة 

الخارجي،  الدين  ومشاكل  الهيكيل  بالتكييف 

وضامن الوصول الشامل واملنصف إىل الخدمات 

االجتامعية، وال سيام التعليم، وخدمات الرعاية 

الوصول  فرص  وتكافؤ  التكاليف  قليلة  الصحية 

إىل املوارد االقتصادية والتحكم فيها.

 55 -  وهناك حاجة إىل بذل مزيد من الجهود بغرض 

إتاحة فرص متساوية يف الوصول إىل الخدمات 

التعليمية والصحية واالجتامعية وكفالة حقوق 

بأعىل  ومتتعهن  التعليم  يف  والفتيات  النساء 

البدن  وسالمة  صحة  من  املمكنة  املستويات 

عن  فضال  العمر،  مراحل  جميع  يف  والعقل 

والقليلة  املالمئة  الصحية  والخدمات  الرعاية 

التكلفـــة والتي ميكن للجميع الوصـــول إليها 

واإلنجابية  الجنسية  الصحـــة  ذلك  فـــي  مبا 

املناعة  نقص  فريوس  وباء  انتشار  مع  سيام  ال 

الخدمات  هــذه  تعترب  البرشية/اإليدز؛كام 

رضورية بالنظر إىل ازدياد نسبة النساء املسنات.

منتجات  من  هن  العامل  نساء  معظم  أن  ومبا    - 56 

بد  فال  البيئية،  ــوارد  امل ويستخدمن  الكفاف 

وأولويات،  معارف  من  لهن  مبا  االعــرتاف  من 

وإدماجها يف حفظ هذه املوارد وإدارتها من أجل 

كفالة استدامتها. ومثة حاجة إىل برامج وهياكل 

بهدف  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  أساسية 

الكوارث  حاالت  يف  فعال  نحو  عىل  االستجابة 

املتصل  واألمــن  البيئة  تهدد  التي  والطوارئ 

االحتياجات  تلبية  تهدد  كام  العيش  بأسباب 

األساسية للحياة اليومية.

الدول  للسكان يف  الرزق  تأمني أسباب   57 -  ويعتمد 

فيها  مبا  الشحيحة،  أو  املحدودة  املوارد  ذات 

كبريا  اعتامدا  النامية،  الصغرية  الجزرية  الدول 

وينبغي  وحاميتها.  البيئة  عىل  الحفاظ  عىل 

معتادة  معرفة  من  املــرأة  لدى  مبا  ــرتاف  االع

واستخدامه  وبــإدارتــه  البيولوجي،  بالتنوع 

استخداما مستداما.

 58 -  واإلرادة وااللتزام السياسيان عىل جميع الصعد 

منظور  مراعاة  تعميم  لكفالة  رضوريان  أمران 
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شاملة  سياسات  وتنفيذ  اعتامد  لدى  جنساين 

وعملية املنحى يف جميع املجاالت. وااللتزامات 

عىل صعيد السياسات العامة أساسية من أجل 

وصول  يكفل  الذي  الالزم  اإلطار  بناء  مواصلة 

املوارد،  عىل  متكافئ  بشكل  وسيطرتها  املرأة 

املجالني  يف  واملؤسسات  والخدمات  والتدريب 

صنع  يف  مشاركتها  عن  فضال  واملايل  االقتصادي 

القرارات واإلدارة. وتتطلب عمليات صنع القرار 

املشاركة بني الرجال والنساء عىل جميع الصعد. 

يشاركوا  أن  والفتيان  للرجال  أيضا  وينبغي 

مشاركة فعلية ويلقوا التشجيع يف جميع الجهود 

الرامية إىل تحقيق وتنفيذ أهداف منهاج العمل.

 5٩ -  يشكل العنف ضد املرأة والفتاة عقبة كبرية أمام 

تحقيق األهداف املتمثلة يف تحقيق املساواة بني 

الجنسني والتنمية والسالم. ويشكل العنف ضد 

وحرياتها  للمرأة  اإلنسان  لحقوق  انتهاكا  املرأة 

بهذه  متتعها  يلغي  أو  يقوض  كام  األساسية 

الحقوق والحريات. ومبا يتناىف مع كرامة اإلنسان 

وقيمته العنف القائم عىل نوع الجنس كالرضب 

ــذاء  واإلي العائيل،  العنف  أشكال  من  وغــريه 

الجنيس، واالستعباد الجنيس واالستغالل الجنيس، 

والبغاء  واألطفال،  النساء  يف  الــدويل  واالتجار 

القرسي، والتحرش الجنيس فضال عن العنف ضد 

والعنصية،  الثقايف،  التحامل  عن  الناشئ  املرأة 

وإنتاج  األجانب،  وكراهية  العنصي،  والتمييز 

املواد اإلباحية، والتطهري العرقي، والصاع املسلح، 

والتطرف  الديني،  والتطرف  األجنبي،  واالحتالل 

مكافحتها  يجب  ولذلك  واإلرهاب،  األديان،  ضد 

والقضاء عليها.

 6٠ -  وتؤدي املرأة دورا حاسام يف األرسة. واألرسة هي 

الوحدة األساسية للمجتمع كام أنها تشكل قوة 

دافعة يف تحقيق الرتابط واالندماج االجتامعيني 

وينبغي، عىل هذا األساس، تعزيزها. فعدم كفاية 

ألرستها،  والدعم  الحامية  وقلة  للمرأة  الدعم 

الجهود  ويقوضان  ككل  املجتمع  عىل  يؤثران 

ويف  الجنسني.  بني  املساواة  تحقيق  إىل  الرامية 

النظم الثقافية والسياسية واالجتامعية املختلفة 

احرتام  ويجب  األرس  من  متنوعة  أشكال  توجد 

حقوق أفراد األرسة وقدراتهم ومسؤولياتهم. وما 

زالت املساهمة االجتامعية واالقتصادية للمرأة 

يف رفاه األرسة وكذا األهمية االجتامعية لألمومة 

االهتامم.  من  الكايف  القدر  تلقى  ال  ــوة  واألب

واألوصياء  الوالدين  ودور  ــوة  واألب فاألمومة 

وكذا  األطفال  تنشئة  ويف  األرسة  يف  القانونيني 

صالح  تحقيق  يف  األرسة  أفــراد  جميع  أهمية 

األرسة أمور معرتف بها ويجب أال تشكل أساسا 

للتمييز. كام أن املرأة ما زالت تتحمل عبئا غري 

ويف  املعيشية  األرس  مسؤوليات  من  متناسب 

حاجة  وهناك  واملسنني.  املرىض  األطفال  رعاية 

مستمرة إىل إصالح عدم التوازن هذا، عن طريق 

يستهدف  ما  سيام  وال  مالمئة  وبرامج  سياسات 

عند  الترشيعات،  طريق  وعن  التعليم،  منها 

االقتضاء. وليك يتسنى تحقيق الرشاكة الكاملة، 

يف املجاالت العامة والخاصة، يتعني متكني املرأة 

والرجل عىل السواء من التوفيق بني مسؤوليات 

العمل  وتوزيع  األرسيــة  واملسؤوليات  العمل 

بالتساوي بينهام.

للنهوض  قوية  وطنية  آليات  إنشاء   61 -  ويتطلب 

التزاما  الجنسني  بني  املساواة  وتعزيز  باملرأة 

سياسيا عىل أعىل املستويات وتسخري كل ما يلزم 

وضع  وتيسري  ملبارشة  ومالية  برشية  موارد  من 

وقدرات  وترشيعات  سياسات  ورصد  واعتامد 

بحيث  بذلك  والتوصية  املرأة،  متكني  أجل  من 

للحوار  حفازة  كعنارص  اآلليات  هذه  تعمل 

الجامهريي املفتوح بشأن املساواة بني الجنسني 
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باعتبار ذلك هدفا مجتمعيا. وذلك من شأنه أن 

باملرأة  النهوض  تعزيز  اآلليات، من  مُيكِّن هذه 

وتعميم األخذ باملنظور الجنساين يف السياسات 

دور يف  أداء  املجاالت، ومن  والربامج يف جميع 

إىل  الوصول  يف  املساواة  وضامن  الدعوة  مجال 

جميع املستويات واملوارد، فضال عن تعزيز بناء 

القطاعات.  جميع  يف  للمرأة  بالنسبة  القدرات 

هذا  تحديات  مجابهة  إىل  الرامية  واإلصالحات 

للمرأة  املساواة  لضامن  رضورية  املتغري  العامل 

كام  واملنظامت.  املؤسسات  إىل  الوصول  يف 

جانبا  واملفاهيمية  املؤسسية  التغيريات  تشكل 

لتنفيذ  مؤاتية  بيئة  تهيئة  يف  وهاما  اسرتاتيجيا 

منهاج عمل بيجني.

الربنامجي  للدعم  يكون  أن  ــرضوري  ال ومن    - 6٢ 

وإمكاناتها  ــرأة  امل فــرص  تعزيز  إىل  الــرامــي 

وأنشطتها نقطتا تركيز: فمن جهة هناك الربامج 

األساسية  االحتياجات  تلبية  إىل  تهدف  التي 

والحاجات الخاصة باملرأة من أجل بناء القدرات 

أخرى  والتمكني؛ ومن جهة  التنظيمية  والتنمية 

جميع  يف  الجنساين  املنظور  تعميم  هناك 

الربامج وتنفيذها. ومن األهمية  أنشطة صياغة 

للربمجة  جديدة  مجاالت  نحو  التوسع  مبكان 

للنهوض بتحقيق املساواة بني الجنسني استجابة 

للتحديات الراهنة.

وعموما تكون الفتيات والنساء املعوقات بشكل    - 63 

االجتامعية  الفئات  أضعف  ضمن  بآخر،  أو 

وأشدها تهميشا عىل اختالف أعامرهن. وهناك 

حاجة بالتايل إىل أن تراعى وتعالج اهتامماتهن يف 

جميع عمليات صنع السياسات ووضع الربامج. 

تدابري  األصعدة  جميع  عىل  تتخذ  أن  وينبغي 

خاصة إلدماجهن يف التيار الرئييس للتنمية.

الفعالة  ــج  ــربام وال الخطط  وضــع   64 -  ويقتيض 

كامال  تنفيذا  العمل  منهاج  لتنفيذ  واملنسقة 

والفتيات،  النساء  بحالة  دقيق  نحو  اإلملام عىل 

البحوث،  إىل  تستند  واضحة  معرفة  وتوفر 

وبيانات مصنفة بحسب نوع الجنس، وإنجازات 

القصري  املديني  عىل  زمنيا  محددة  مستهدفة 

منها،  أنجز  ما  قياس  ميكن  وأهداف  والطويل، 

وآليات ملتابعة تقييم التقدم املحرز. وتستدعي 

الرضورة بذل الجهود لكفالة بناء قدرات جميع 

الجهات الفاعلة املعنية بتحقيق هذه األهداف. 

عىل  الجهود  بذل  أيضاً  ــرضورة  ال وتستدعي 

الصعيد الوطني لزيادة الشفافية واملساءلة.

املتمثلة  األهداف  وتحقيق  إعامل  دعم  ويلزم    - 65 

يف توفري املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم 

بتخصيص جميع املوارد البرشية واملالية واملادية 

الالزمة عىل الصعد املحلية والوطنية واإلقليمية 

التعاون  وتعزيز  بزيادة  وكذلك  والدولية، 

يف  األهــداف  بهذه  الصيح  واالهتامم  الــدويل. 

جميع عمليات إعداد امليزانيات عىل الصعيدين 

الوطني والدويل هو أمر رضوري.

ألف - اإلجراءات التي يتعني اتخاذها عىل الصعيد 

الوطني من جانب الحكومات

66 -  )أ( وضع أهداف محددة زمنيا أو غايات قابلة 

القصري  املديني  عىل  واضحة  تكون  للقياس 

ذلك  يف  مبا  استخدامها،  وتشجيع  والطويل 

التقدم  لتعزيز  االقتضاء،  عند  حصص،  تحديد 

ذلك  يف  مبا  الجنسني،  بني  التوازن  تحقيق  نحو 

تحقيق املساواة يف توفري فرص الوصول للمرأة 

مع  املــســاواة  قــدم  عىل  التامة  ومشاركتها 

صعد  جميع  وعىل  املجاالت  جميع  يف  الرجل 

القرار  صنع  مواقع  يف  وبخاصة  العامة،  الحياة 
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السياسية  ــزاب  األح ويف  السياسات،  وصنع 

ــوزارات  ال جميع  ويف  السياسية،  واألنشطة 

الحكومية واملؤسسات الرئيسية املشتغلة بصنع 

الهيئات  يف  املشاركة  عن  فضال  السياسات، 

والسلطات اإلمنائية املحلية؛

 )ب(  التصدي للعوائق التي تواجهها املرأة، وال سيام 

النساء  من  وغريهن  األصليني  السكان  نساء 

واملشاركة  الوصول  لفرص  بالنسبة  املهمشات، 

ذلك  يف  مبا  القرار،  وصنع  السياسة  مجال  يف 

االفتقار إىل التدريب والعبء املضاعف الناشئ 

عن عملها بأجر ودون أجر، واملواقف املجتمعية 

والقوالب النمطية.

فرص  تكافؤ  تضمن  سياسات  وضع  كفالة  67 -  )أ( 

بني  التفاوت  وإزالـــة  التعليم  إىل  الــوصــول 

الجنسني يف التعليم مبا يف ذلك توفري التدريب 

العلوم والتكنولوجيا، وإمتام  املهني، ويف مجايل 

التعليم األسايس للفتيات وال سيام الاليت يعشن 

منهن يف األرياف ويف املناطق املحرومة، وتوفري 

فرص مواصلة التعليم بجميع مستوياته لجميع 

النساء والفتيات؛

جودة  لتأمني  عمل  وبرامج  خطط  تنفيذ   )ب(  دعم 

والتحاق  استمرار  معدالت  وتحسني  التعليم 

بني  التفاوت  وإزالــة  باملدارس  والبنات  البنني 

بنوع  املتصلة  النمطية  والقوالب  الجنسني 

الجنس يف املقررات الدراسية واملوارد التعليمية 

ويف عملية التعليم؛

السيايس  االلتزام  وتعزيز  ــراءات  اإلج  )ج(  تعجيل 

التعليم  يف  الجنسني  بني  الفاصلة  الفجوة  لسد 

وضامن   ٢٠٠5 عام  بحلول  والثانوي  االبتدايئ 

التعليم االبتدايئ اإللزامي والشامل املجاين للبنني 

والبنات عىل حد سواء بحلول عام ٢٠15 وفقا 

وإلغاء  عاملية،  مؤمترات  عدة  إليه  دعت  ملا 

الفجوة  هذه  تزيد  أنها  تبني  التي  السياسات 

اتساعا واستمرارا؛

تراعــــي  دراسية  مقـــــــررات  )د(   وضـــع   

األطفال  ــاض  ري من  الجنسانية  االعتبارات 

املهني  التدريب  إىل  االبتدائية،  املــدارس  إىل 

القوالب  معالجة  يتسنى  ليك  والجامعات، 

أحد  والتي هي  الجنس  بنوع  املتصلة  النمطية 

الرجل واملرأة يف  للتفرقة بني  الجذرية  األسباب 

الحياة العملية.

وتحمي  تعزز  سياسات  وتنفيذ  تصميم  68 -  )أ( 

اإلنســــان  حقـــوق  بجميع  ــرأة  امل متتع 

والحريــــات األساسيـــة وتهيئ بيئة ال تتحمل 

وجود انتهاكات لحقوق النساء والفتيات؛

متييزية  غــري  قانونية  بيئة  وتعهد   )ب(  تهيئة 

النظر  بإعادة  الجنسانية  لالعتبارات  ومراعية 

األحكام  إلغاء  إىل  السعي  بغية  الترشيعات  يف 

األفضل  ومن  ممكن  وقت  أقرب  يف  التمييزية 

الترشيعية  الفجوات  وسد   ،٢٠٠5 عام  بحلول 

حقوقهام  حامية  دون  والفتاة  املرأة  ترتك  التي 

ودون وسيلة انتصاف فعالة ضد التمييز القائم 

عىل اختالف نوع الجنس؛

 )ج(  التصديق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال 

التمييز ضد املرأة، والحد من نطاق أي تحفظ 

مع  تتعارض  التي  التحفظات  وسحب  بشأنها 

بشكل  ال تتمىش  أو  االتفاقية  ومقاصد  أهداف 

أو بآخر مع قانون املعاهدات الدولية؛
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التفاقية  االختياري  الربوتوكول  توقيع  يف  )د(  النظر   

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء 

والتصديق عليه؛

روما  نظام  عىل  والتصديق  التوقيع  يف   )هـ(  النظر 

األسايس للمحكمة الجنائية الدولية؛

أشكال  جميع  تحظر  وإجــراءات  قوانني  )و(  وضع   

عليها،  وتقيض  والفتيات  النساء  ضد  التمييز 

ومراجعة تلك القوانني واإلجراءات وتنفيذها؛

اإلنجاب،  اتخاذ  عــدم  لضامن  تدابري  )ز(  اتخاذ   

واألمومة، وتربية األطفال ودور املرأة يف التناسل 

مشاركتها  من  للحد  أو  ضدها  للتمييز  أساسا 

الكاملة يف املجتمع؛

القانوين  ــالح  اإلص عمليات  تــؤدي  أن   )ح(  ضــامن 

املرتبطة  العمليات  فيها  مبا  الوطنية،  واإلداري 

الالمركزية  نظام  وتطبيق  الزراعي،  باإلصالح 

وإعادة توجيه االقتصاد، إىل تعزيز حقوق املرأة، 

الاليت  والنساء  الريفية  املرأة  حقوق  سيام  وال 

وتنفيذ  لتعزيز  التدابري  واتخاذ  فقر،  يف  يعشن 

متساوية  فرص  إتاحة  خالل  من  الحقوق  تلك 

للمرأة للوصول إىل املوارد االقتصادية والسيطرة 

امللكية،  وحقوق  األرايض،  ذلك  يف  مبا  عليها، 

واالستفادة  االئتامنات  ويف  املرياث،  يف  والحق 

املصارف  مثل  التقليدية،  التوفري  برامج  من 

والتعاونيات النسائية؛

 )ط(  تعميم مراعاة منظور جنساين، حسب االقتضاء 

الوطنية  واملــامرســات  والنظم  السياسات  يف 

تعزيز  يتسنى  ليك  واللجوء،  الهجرة  مجال  يف 

وحامية حقوق جميع النساء، مبا يف ذلك النظر 

االضطهاد  بخطورة  لالعرتاف  اتخاذ خطوات  يف 

تقييم  عند  الجنس  بنوع  املتصلني  والعنف 

األسباب املوجبة ملنح وضع الجئ ومنح اللجوء؛

التمييز  التدابري املناسبة للقضاء عىل   )ي(  اتخاذ كل 

أي  قبل  من  والفتيات  النساء  ضد  والعنف 

شخص أو منظمة أو مؤسسة تجارية؛

الخاص  بالقطاع  املتعلقة  الالزمة  التدابري   )ك(  اتخاذ 

االمتثال  وتعزيز  لتيسري  التعليمية  واملؤسسات 

للترشيعات غري التمييزية.

باستعراض  األولــويــة،  سبيل  عىل  القيام  6٩ -  )أ( 

أجل  من  االقتضاء  عند  وتنقيحها  الترشيعات 

املتعلقة  فيها  مبا  فعالة  ترشيعات  استحداث 

التدابري  واتخاذ  املــرأة،  ضد  املوجه  بالعنف 

النساء  لكفالة حامية جميع  األخرى  الرضورية 

الجسدي  العنف  أشكال  جميع  من  والفتيات 

والنفيس والجنيس وتزويدهن بوسائل االنتصاف 

لدى العدالة؛

ضد  العنف  أشكال  جميع  مرتكبي   )ب(  محاكمة 

النساء والفتيات وإصدار أحكام مالمئة ضدهم 

مرتكبي  مساعدة  إىل  تهدف  إجراءات  وإدخال 

وتشجيعهم  العنف  دائرة  كرس  عىل  الجرائم 

عىل ذلك، واتخاذ تدابري لتوفري سبل لجرب أرضار 

الضحايا؛

النساء  ضد  العنف  أشكال  جميع   )ج(  معاملة 

جرمية  بوصفها  األعــامر  جميع  من  والفتيات 

يعاقب عليها القانون، مام يشمل العنف القائم 

عىل التمييز بجميع أشكاله؛

املناسبة  اآلليات  تعزيز  و/أو  الترشيعات  )د(  وضع   

بجميع  املتعلقة  الجنائية  املسائل  ملعالجة 
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أشكال العنف العائيل، مبا يف ذلك االغتصاب يف 

للنساء والفتيات،  الزواج واإليذاء الجنيس  إطار 

وكفالة رسعة تقديم هذه القضايا إىل العدالة؛

حسب  أخــرى  وتدابري  قوانني  واعتامد   )هـ(  وضع 

من  وذلك  كامال،  تنفيذا  وتنفيذها  االقتضاء، 

قبيل السياسات العامة والربامج الرتبوية الرامية 

إىل القضاء عىل املامرسات العرفية أو التقليدية 

املبكر  والزواج  اإلناث  الضارة مبا يف ذلك ختان 

واإلكراه عىل الزواج وما يسمى بجرائم الرشف 

للمرأة  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  تشكل  التي 

بحقوق  املرأة  متتع  سبيل  يف  وعقبات  والفتاة، 

متتعا  بها  الخاصة  األساسية  والحريات  اإلنسان 

كامال، وتكثيف الجهود، بالتعاون مع الجمعيات 

الجامعي  الوعي  لزيادة  املحلية  النسائية 

املامرسات  بها  تنتهك  التي  بالطرق  والفردي 

العرفية أو التقليدية حقوق اإلنسان للمرأة؛

فهم  لتحقيق  البحوث  إجـــــراء  )و(  مواصلـــة   

العنف  الجذرية لجميع أشكال  أفضل لألسباب 

تدابري  واتخاذ  برامج  تصميم  بغية  املرأة  ضد 

ترمي إىل القضاء عىل أشكال العنف هذه؛

)ز(  اتخاذ تدابري للتصدي إىل ما تعانيه املرأة والفتاة   

من  وذلك  عنصي  بدافع  وعنف  عنصية  من 

خالل وضع السياسات والربامج؛

األولوية  وجه  عىل  ملموسة،  إجــراءات   )ح(  اتخاذ 

األصليني،  للسكان  والطوعية  التامة  وباملشاركة 

السكان  نساء  عىل  أثر  من  للعنف  ما  ملعالجة 

وخدمات  برامج  تنفيذ  بغية  وذلك  األصليني، 

جميع  عىل  القضاء  إىل  ترمي  وفعالة  مناسبة 

أشكال العنف؛

والفتيات، ودمج  للنساء  العقلية  الصحة   )ط(  تعزيز 

خدمات الصحة العقلية يف نظم الرعاية الصحية 

األولية، ووضع برامج داعمة مراعية لالعتبارات 

العاملني يف املجال الصحي  الجنسانية وتدريب 

اختالف  عىل  القائم  العنف  عىل  التعرف  عىل 

والنساء  للفتيات  الرعاية  وتوفري  الجنس  نوع 

من جميع األعامر الاليت عانني من أي شكل من 

أشكال العنف؛

جميع  مواجهة  يف  كيل  نهج  واتباع   )ي(  اعتامد 

والنساء  الفتيات  ضد  واإليــذاء  العنف  أشكال 

الفتيات والنساء  من جميع األعامر مام يشمل 

املعوقات وكذلك النساء والفتيات املستضعفات 

املختلفة  احتياجاتهن  تلبية  بغية  واملهمشات 

الرعاية  عىل  والحصول  التعليم  بينها  ومن 

والخدمات  املناسبة  الصحية  والــخــدمــات 

االجتامعية األساسية؛

 )ك(  إقرار وتعزيز نهج كيل ملحاربة العنف ضد املرأة 

كل  ويف  الحياتية  دورتها  مراحل  جميع  طيلة 

ظروفها.

العوامل  ملعالجة  املالمئة  التدابري  اتخاذ  7٠ -  )أ( 

الخارجية،  العوامل  ذلــك  يف  مبا  الجذرية، 

والفتيات  بالنساء  االتجار  عىل  تشجع  التي 

التجاري،  الجنس  أشكال  وسائر  البغاء  بغرض 

للقضاء عىل  القرسي  القرسي، والعمل  والزواج 

تدعيم  بالنساء، مبا يف ذلك عن طريق  االتجار 

الترشيعات الحالية لتوفري حامية أفضل لحقوق 

طريق  عن  املسيئني  وملعاقبة  والفتيات  النساء 

التدابري الجنائية واملدنية؛

 )ب(  استحداث وإنفاذ وتعزيز تدابري فعالة ملكافحة 

جميع أشكال االتجار بالنساء والفتيات والقضاء 



اإلجراءات واملبادرات األخرى الكفيلة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني

1٩6

عليها من خالل وضع اسرتاتيجية شاملة ملكافحة 

وحمالت  ترشيعية  تدابري  ضمنها  من  االتجار 

الضحايا  ومساعدة  املعلومات،  وتبادل  للوقاية 

جميع  ومحاكمة  إدماجهن  وإعادة  وحاميتهن 

الضالعني يف هذا االتجار، مبن فيهم الوسطاء؛

 )ج(  النظر يف القيام، يف سياق اإلطار القانوين ووفقا 

ضحايا  محاكمة  مبنع  الوطنية،  للسياسات 

بسبب  والفتيات،  النساء  ال سيام  االتــجــار، 

يف  األخذ  مع  القانونيني،  غري  واإلقامة  الدخول 

االعتبار أنهن ضحايا لالستغالل؛

للتنسيق  آلية وطنية  تعزيز  أو  إنشاء  )د(  النظر يف   

بني  مشرتكة  صيغة  أو  وطني  مقرر  قبيل  من 

ضمنه  ومن  املدين  املجتمع  مبشاركة  الوكاالت، 

تبادل  لتشجيع  الحكومية  غــري  املنظامت 

واألسباب  البيانات  عن  ــالغ  واإلب املعلومات 

الجذرية والعوامل واالتجاهات يف مجال العنف 

ضد املرأة، ال سيام االتجار؛

ورسم  وألرستها،  للمرأة  والدعم  الحامية   )هـ( توفري 

سياسات وتعزيزها لتدعيم أمن األرسة.

حسب  وطني،  ترشيع  اعتامد  يف  النظر  71 -  )أ( 

البيولوجي  التنوع  اتفاقية  مع  يتسق  االقتضاء، 

وابتكاراتهن  النساء  مــعــارف  لحامية   /1٦

األصليني  السكان  مجتمعات  يف  ومامرساتهن 

بالطب  يتعلق  فيام  املحلية  واملجتمعات 

والتكنولوجيات  البيولوجي،  والتنوع  التقليدي، 

املحلية؛

والزراعية،  البيئية  واآلليات  السياسات   )ب(  تكييف 

والقيام،  جنساين  منظور  إلدماج  االقتضاء،  عند 

املزارعني،  بدعم  املدين،  املجتمع  مع  بالتعاون 

وال سيام املزارعات والنساء املقيامت يف املناطق 

الريفية، بتوفري برامج التعليم التدريبي لهن؛

7٢ -  )أ( اعتامد سياسات وتنفيذ تدابري تتناول، عىل 

للتحديات  الجنسانية  الجوانب  األولوية،  سبيل 

الناشئة واملستمرة مثل املالريا والسل  الصحية 

وغريها  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  وفريوس 

من األمراض التي تؤثر بشكل غري متناسب عىل 

أعىل  تتسبب يف  التي  ذلك  املرأة، مبا يف  صحة 

معدالت الوفيات واالعتالل؛

 )ب(  كفالة إيالء األولوية يف القطاع الصحي لتخفيض 

وفيات األمهات وإصابتهن بأمراض أثناء النفاس 

عىل  بيرس  للحصول  للمرأة  الفرصة  وإتاحة 

بالتوليد،  املتصلة  األساسية  الوالدية  الرعاية 

بالقدر  ــزودة  املـ األم  صحة  خدمات  وعــىل 

من  وبالعناية  واملوظفني،  املعدات  من  الكايف 

وبالرعاية  الوالدة،  أثناء  مهرة  اختصاصيني  قبل 

الفعال  والتحويل  بالتوليد،  املتصلة  الطارئة 

عند  الرعاية  من  أرفع  مستويات  إىل  والنقل 

وتنظيم  للوالدة  الالحقة  والرعاية  االقتضاء، 

تعزيز  ــور،  أم جملة  يف  يتسنى،  ليك  األرسة؛ 

سبيل  عىل  اهتامم  وإيالء  األمومة  يف  السالمة 

األولوية للتدابري الرامية إىل الوقاية من رسطان 

الثدي وعنق الرحم واملبايض وهشاشة العظام 

االتصال  طريق  عن  املنقولة  العدوى  وأنــواع 

البرشية/ املناعة  الجنيس مبا فيها فريوس نقص 

اإليدز والكشف عن هذه األمراض وعالجها؛

 )ج(  اتخاذ تدابري لسد االحتياجات التي مل تلب من 

الحمل  منع  ووسائل  األرسة  تنظيم  خدمات 

الثغرات املوجودة يف  النوعية، أي لسد  الجيدة 

الخدمات واللوازم واالستخدام؛
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)د(  جمع ونرش آخر املعلومات املوثوقة عن حاالت   

من  مزيد  وإجراء  النساء  لدى  واالعتالل  الوفاة 

االجتامعية  العوامل  تأثري  كيفية  عن  البحوث 

واالقتصادية يف صحة الفتيات والنساء يف جميع 

بتزويد  املتعلقة  البحوث  عن  فضال  األعــامر، 

وأمناط  الصحية  بالخدمات  والفتيات  النساء 

اإلفادة من هذه الخدمات وأهمية الوقاية من 

املرض وبرامج تعزيز الصحة للمرأة؛

 )هـ(  كفالة وصول املرأة الشاملة طوال دورة حياتها، 

االجتامعية  الخدمات  إىل  املساواة،  قدم  وعىل 

ذات الصلة بالرعاية الصحية، مبا يف ذلك التعليم 

واملياه النقية والصف الصحي املأمون والتغذية 

واألمن الغذايئ وبرامج التوعية الصحية؛

)و(  كفالة توفري ظروف عمل آمنة للعاملني يف مجال   

الرعاية الصحية؛

مناسبا،  ذلك  كان  وحيثام  الرضورة،  عند  )ز(  القيام   

الترشيعات  وتنقيح  واستعراض  وسن  باعتامد 

والسياسات والربامج الصحية وتنفيذها بالتشاور 

العنارص  من  وغريها  النسوية  املنظامت  مع 

الفاعلة يف املجتمع املدين ورصد موارد امليزانية 

مجايَل  يف  املمكنة  املعايري  بأعىل  للوفاء  الالزمة 

الصحة البدنية والنفسية بحيث يتحقق لجميع 

الكامل  الوصول  حياتهن،  مدى  عىل  النساء، 

واملعلومات  الرعاية  إىل  املساواة  قدم  وعىل 

والجيدة  الشاملة  الصحية  والخدمات  والرتبية 

واملنخفضة التكلفة، ولتجسيد الطلبات الجديدة 

نتيجة  والرعاية  الخدمات  عىل  والطفلة  للمرأة 

البرشية/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس  تفيش 

املرأة  احتياجات  بخصوص  الجديدة  واملعارف 

لربامج محددة يف مجال الصحة النفسية واملهنية 

حقوق  وحامية  الشيخوخة،  عملية  وبخصوص 

وفاء  كفالة  خالل  من  بها  والنهوض  اإلنسان 

الصحيني  والعاملني  الصحية  الخدمات  جميع 

لدى  والجنسانية  واملهنية  األخالقية  باملعايري 

تقديم الخدمات الصحية للمرأة، وذلك بوسائل 

أو  تنفيذية  أو  تنظيمية  آليات  إنشاء  منها 

تعزيزها حسب االقتضاء؛

 )ح(  القضاء عىل التمييز ضد جميع النساء والفتيات 

والتوعية  املعلومات  عىل  الحصول  فرص  يف 

والرعاية الصحية؛

 )ط(  والصحة اإلنجابية هي حالة سالمة كاملة بدنيا 

املتعلقة  األمــور  جميع  يف  واجتامعيا  وعقليا 

وليست  وعملياته.  ووظائفه  التناسيل  بالجهاز 

ولذلك  اإلعاقة.  أو  املرض  من  السالمة  مجرد 

تعني الصحة اإلنجابية قدرة الناس عىل التمتع 

عىل  وقدرتهم  ومأمونة،  مرضية  جنسية  بحياة 

اإلنجاب وموعده  تقرير  اإلنجاب، وحريتهم يف 

األخري  الرشط  هذا  من  ضمنا  ويفهم  وتواتره. 

معرفة  عىل  يكونوا  أن  يف  والنساء  الرجال  حق 

واملقبولة  واملمكنة  والفعالة  املأمونة  بالوسائل 

التي يختارونها لتنظيم األرسة فضال عن الوسائل 

األخرى التي يختارونها لتنظيم الخصوبة والتي 

إىل  الوصول  وسهولة  القانون،  مع  تتعارض  ال 

خدمات  إىل  الوصول  يف  والحق  الوسائل،  هذه 

للمرأة  تتيح  التي  املناسبة  الصحية  الرعاية 

مأمونة  بصورة  والوالدة  الحمل  مراحل  اجتياز 

طفل  إلنجاب  للزوجني  الفرص  أفضل  وتوفري 

أعاله  الــوارد  للتعريف  ووفقا  بالصحة  يتمتع 

للصحة اإلنجابية، تعرف رعاية الصحة اإلنجابية 

والخدمات  والتقنيات  الوسائل  مجموعة  بأنها 

عن  والرفاه  اإلنجابية  الصحة  يف  تسهم  التي 

الصحة  التي تكتنف  املشاكل  طريق منع وحل 

الجنسية  الصحة  أيضا  تشمل  وهي  اإلنجابية. 
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التي يتمثل هدفها يف تحسني الحياة والعالقات 

الشخصية، وليس مجرد تقديم املشورة والرعاية 

فيام يتعلق باإلنجاب واألمراض التي تنتقل عن 

طريق االتصال الجنيس؛

الحقوق  تشمل  السابق،  التعريف   )ي(  ومبراعاة 

بها  املعرتف  اإلنسان  حقوق  بعض  اإلنجابية 

الدولية  والوثائق  الوطنية  القوانني  يف  فعال 

لحقوق اإلنسان وغريها من الوثائق التي تظهر 

توافقا دوليا يف اآلراء. وتستند هذه الحقوق إىل 

االعرتاف بالحق األسايس لجميع األزواج واألفراد 

أوالدهم  عدد  ومسؤولية  بحرية  يقرروا  أن  يف 

إنجابهم،  وتوقيت  بينهم  فيام  التباعد  وفرتة 

الالزمة  والوسائل  املعلومات  لديهم  تكون  وأن 

ممكن  مستوى  أعىل  بلوغ  يف  وبالحق  لذلك، 

تشمل  كام  واإلنجابية.  الجنسية  الصحة  من 

باإلنجاب  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  حقهم 

املبني  النحو  عىل  عنف  أو  إكراه  أو  متييز  دون 

يف وثائق حقوق اإلنسان. ولدى مامرسة األزواج 

واألفراد لهذا الحق، ينبغي أن يأخذوا يف االعتبار 

حاجات معيشتهم ومعيشة األوالد يف املستقبل 

ومسؤولياتهم تجاه املجتمع. وينبغي أن يكون 

تعزيز املامرسة املسؤولة لهذه الحقوق بالنسبة 

للسياسات  األسايس  املرتكز  هو  الناس  لجميع 

يف  واملجتمع  الحكومة  تدعمها  التي  والربامج 

مجال الصحة اإلنجابية، مبا يف ذلك تنظيم األرسة. 

االهتامم  إيــالء  ينبغي  التزامهم،  من  وكجزء 

الكامل لتعزيز إيجاد عالقات بني الجنسني تتسم 

بوجه  واالهتامم  واإلنصاف،  املتبادل  باالحرتام 

والخدمية  التثقيفية  الحاجات  بتلبية  خاص 

الجانب  معالجة  من  يتمكنوا  كيام  للمراهقني 

الجنيس من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة. 

من  الكثريين  إىل  تصل  ال  اإلنجابية  والصحة 

سكان العامل بسبب عوامل متعددة، منها عدم 

الجنيس  الجانب  عن  املعرفة  مستويات  كفاية 

املعلومات  مالءمة  ــدم  وع البرش،  حياة  يف 

والخدمات املتصلة بالصحة اإلنجابية أو ضعف 

نوعيتها؛ وشيوع السلوك الجنيس املنطوي عىل 

مخاطر كبرية؛ واملامرسات االجتامعية التمييزية؛ 

والقدر  والفتاة،  املرأة  تجاه  السلبية  واملواقف 

والفتيات  النساء  من  كثري  من سيطرة  املحدود 

واملراهقون  واإلنجابية.  الجنسية  حياتهن  عىل 

افتقارهم  معرضون للخطر بوجه خاص بسبب 

الخدمات  عىل  حصولهم  وعدم  املعلومات  إىل 

املسنون  أما  البلدان.  معظم  يف  الصلة  ذات 

واملسنات فلديهم قضايا مميزة خاصة بالصحة 

الكافية يف  العناية  تلقى  اإلنجابية والجنسية ال 

أغلب األحيان؛

أن  يف  حقها  للمرأة  اإلنسان  حقوق  وتشمل   )ك(  

املسائل  يف  ومسؤولية  بحرية  تبت  وأن  تتحكم 

صحتها  ذلك  يف  مبا  الجنسية،  بحياتها  املتصلة 

الجنسية واإلنجابية، وذلك دون إكراه أو متييز أو 

عنف. وعالقات املساواة بني الرجال والنساء يف 

مسألتي العالقات الجنسية واإلنجاب، مبا يف ذلك 

تتطلب  للفرد،  املادية  للسالمة  الكامل  االحرتام 

االحرتام املتبادل والقبول وتقاسم املسؤولية عن 

نتائج السلوك الجنيس؛

 )ل(  تصميم وتنفيذ برامج تشجع الرجل ومتكنه من 

للمسؤولية  إدراك  ينم عن  انتهاج سلوك سليم 

االستخدام  واإلنجايب، وعىل  الجنيس  املجالني  يف 

فيه  املرغوب  غري  الحمل  منع  لوسائل  الفعال 

طريق  عن  تنتقل  التي  األمراض  من  والوقاية 

االتصال الجنيس ومن بينها فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز؛



1٩٩

عىل  للقضاء  املناسبة  التدابري  جميع   )م(  اتخاذ 

التدخالت الطبية الضارة أو غري الالزمة طبيا أو 

غري  األدوية  لوصف  أيضا  حد  ولوضع  القرسية 

األدوية  وصف  يف  اإلفراط  أو  للمرأة  املناسبة 

لها وكفالة قيام موظفني مدربني تدريبا مناسبا 

الالئق  النحو  عىل  علام  النساء  جميع  بإحاطة 

الفوائد  ذلك  يف  مبا  لهن  املتاحة  بالخيارات 

املرجحة واآلثار الجانبية املحتملة؛

من  ضد  التمييز  عدم  لكفالة  تدابري   )ن(  اتخاذ 

املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  يعيشون ظروف 

عن  تنتقل  التي  وباألمراض  البرشية/اإليدز 

النساء  بينهم  ومن  الجنيس،  االتصال  طريق 

والشباب، واحرتام خصوصيتهم حتى ال يُحرموا 

انتقال  استفحال  ملنع  الرضورية  املعلومات  من 

العالج  عىل  الحصول  من  ولتمكينهم  األمراض 

تسفيها  يخشوا  أن  الرعاية دون  وعىل خدمات 

أو متييزا أو عنفا؛

املؤمتر  عمل  برنامج  من   ٢5-٨ الفقرة  ضوء   )س(  يف 

أنه:  عىل  تنص  التي  والتنمية  للسكان  الــدويل 

وسيلة  بوصفه  لإلجهاض  الرتويج  عدم  “ينبغي 

الحكومات  جميع  فإن  لذلك  األرسة.  لتنظيم 

الدولية  الحكومية  وغري  الحكومية  واملنظامت 

املرأة،  بصحة  التزامها  لتعزيز  بإلحاح  مدعوة 

املأمون  لإلجهاض غري  الصحية  لآلثار  وبالتصدي 

الرئيسية  العامة  الصحة  17/ بوصفه من شواغل 

وبتقليل حاالت اللجوء إىل اإلجهاض عن طريق 

وينبغي  األرسة.  تنظيم  خدمات  وتحسني  زيادة 

عىل الدوام أن متنح حاالت الحمل غري املرغوب 

دواعي  إلزالة  جهد  كل  وبذل  عليا  أولوية  فيه 

اإلجهاض؛ وأن تتاح للمرأة التي تعاين من حمل 

غري مرغوب فيه إمكانية الحصول عىل املعلومات 

موقع  من  املشورة  لها  تسدى  وأن  بها  املوثوق 

أو  ــراءات  إج أي  تحديد  ميكن  وال  التعاطف. 

تغيريات ذات صلة باإلجهاض ضمن إطار النظام 

الصحي إال عىل الصعيد الوطني أو املحيل عىل 

أساس اإلجراءات الترشيعية الوطنية. ويف الحاالت 

للقانون،  مخالفا  اإلجهاض  فيها  يكون  ال  التي 

ينبغي أن يكون مأمونا. ويف جميع الحاالت ينبغي 

أن تتاح للمرأة فرصة الحصول عىل خدمات جيدة 

ملعالجة التعقيدات الناشئة عن اإلجهاض. وينبغي 

أن يتم يف الحال توفري خدمات ما بعد اإلجهاض 

األرسة،  وتنظيم  والتعليم  املشورة  مجاالت  يف 

حاالت  تكرار  تجنب  عىل  أيضا  يساعد  ما  وهو 

اإلجهاض”، ينبغي مراجعة القوانني التي تنطوي 

عىل تدابري عقابية موجهة ضد النساء الاليئ يقمن 

بعمليات إجهاض مخالف للقانون؛

اسرتاتيجيات جنسانية   )ع(  تشجيع وتحسني ووضع 

موجهة  منه  والوقاية  التدخني  ملكافحة  شاملة 

إىل النساء وبصفة خاصة للمراهقات والحوامل 

تتضمن، يف جملة أمور برامج وخدمات التثقيف 

ما  وتخفيض  التدخني  عن  والكف  والوقاية 

بيئتهم  يف  التبغ  دخان  من  الناس  له  يتعرض 

العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  وضع  ودعم 

اإلطارية ملكافحة التبغ؛

مجال  يف  والتدابري  الربامج  تحسني  أو   )ف(  تشجيع 

من  للحد  العالج  توفري  ذلك  يف  مبا  املعلومات 

تزايد تعاطي املخدرات بني النساء واملراهقات، 

األخطار  إعالمية عن  تنظيم حمالت  ومن ذلك 

املحدقة بالصحة وغريها من العواقب وما يرتتب 

عليها من آثار بالنسبة لألرسة.

73 -  )أ( تعميم مراعاة منظور جنساين يف السياسات 

والنواحي  الكيل  االقتصاد  مجال  يف  الرئيسية 

االجتامعية والربامج اإلمنائية الوطنية؛
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 )ب(  إدماج منظور جنساين يف وضع وتطوير واعتامد 

وتنفيذ جميع عمليات امليزنة، حسب االقتضاء، 

عادل  نحو  عىل  املــوارد  تخصيص  تعزيز  بغية 

وفعال ومالئم وإدراج مخصصات كافية بامليزانية 

لدعم برامج املساواة بني الجنسني والتنمية التي 

واآلليات  األدوات  وتطوير  املــرأة  متكني  تعزز 

التحليلية واملنهجية الالزمة للرصد والتقييم؛

املوارد، حسب  املالية وغريها من  املوارد   )ج(  زيادة 

االقتضاء، واستعاملها عىل نحو فعال يف القطاع 

والصحة،  التعليم  يف  سيام  وال  االجتامعي، 

املرأة  ومتكني  الجنسني  بني  املساواة  ولتحقيق 

والقضاء  التنمية  ملعالجة  أساسية  كاسرتاتيجية 

عىل الفقر؛

املتناسب  غري  الوجود  من  الحد  عىل  )د(  العمل   

املرأة  ال سيام  فقر،  يف  يعشن  الــاليت  للنساء 

الريفية عن طريق تنفيذ برامج وطنية للقضاء 

جنساين  منظور  عىل  الرتكيز  مع  الفقر  عىل 

القصرية  األهــداف  ذلك  يف  مبا  املــرأة،  ومتكني 

والطويلة األجل.

 – اجتامعية  سياسات  بتنفيذ  االضطالع  74 -  )أ( 

اقتصادية تعزز التنمية املستدامة وتدعم برامج 

سيام  وال  تنفيذها،  وتكفل  الفقر  عىل  القضاء 

فيام يتعلق باملرأة، عن طريق توفري أشياء من 

بينها التدريب عىل املهارات، والوصول املتكافئ 

ذلك  يف  مبا  والقروض،  والتمويل  املــوارد،  إىل 

والتكنولوجيا،  واملعلومات  الصغرية  القروض 

النساء  لصالح  األسواق  إىل  املتكافئ  والوصول 

من جميع األعامر، وبخاصة من تعشن منهن يف 

ظروف الفقر واملهمشات، مبا يف ذلك الريفيات، 

التي  املعيشية  األصليني، واألرس  السكان  ونساء 

ترأسها امرأة؛

 )ب(  إنشاء نظم للحامية االجتامعية وكفالة االستفادة 

االعتبار  يف  تأخذ  أن  عــىل  منها،  املتكافئة 

االحتياجات املحددة لجميع النساء الاليت يعشن 

يف  والتغريات  الدميغرافية  والتغريات  فقر،  يف 

املجتمع، بتوفري ضامنات ضد التقلبات والتغريات 

والعمل عىل  بالعوملة  املقرتنة  العمل  يف ظروف 

واملرنة  الجديدة  العمل  أشكال  استفادة  كفالة 

والناشئة من الحامية االجتامعية؛

السياسات  وتنفيذ  وتعديل  استعراض   )ج(  مواصلة 

من  واالجتامعية  الكلية  االقتصادية  والربامج 

من  تحليل  إجــراء  بينها  من  عمليات  خالل 

منظور جنساين ملا يتصل منها بالتكيف الهيكيل، 

ومشاكل الديون الخارجية، وذلك لكفالة حصول 

وعىل  املساواة  قدم  عىل  ــوارد  امل عىل  ــرأة  امل

الخدمات االجتامعية األساسية عىل نطاق العامل.

75 -  تيسري فرص العمل للمرأة من خالل أمور منها 

وتبسيط  الكافية،  االجتامعية  الحامية  تعزيز 

املالية،  العوائق  ــة  وإزال ــة،  اإلداري ــراءات  اإلج

مثل  أخــرى  تدابري  واتخاذ  االقتضاء،  حسب 

الحصول عىل رأس املال الذايت، وخطط اإلقراض، 

أشكال  من  ذلــك  وغــري  الصغرية  ــقــروض  وال

التمويل، وتيسري إقامة مؤسسات تجارية صغرية 

جدا وصغرية ومتوسطة.

القامئة  املؤسسية  اآلليات  تعزيز  أو  إنشاء  76 -  )أ( 

األجهزة  مع  للعمل  املستويات  جميع  عىل 

الوطنية عىل تعزيز الدعم املجتمعي للمساواة 

املدين،  املجتمع  مع  بالتعاون  الجنسني،  بني 

وال سيام املنظامت النسائية غري الحكومية؛

ملواصلة  املستويات  أعىل  عىل  إجراءات   )ب(  اتخاذ 

النهوض باملرأة وال سيام بتعزيز األجهزة الوطنية 
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لتعميم املنظور الجنساين ترسيعا لتمكني املرأة 

بالسياسات  االلتزام  وكفالة  امليادين  جميع  يف 

املتعلقة باملساواة بني الجنسني؛

 )ج(  تزويد األجهزة الوطنية باملوارد البرشية واملالية 

استكشاف  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  لها،  الالزمة 

خطط متويلية مبتكرة ليك يتسنى إدماج تعميم 

العامة  السياسات  جميع  يف  الجنساين  املنظور 

والربامج واملشاريع؛

)د(  النظر يف إنشاء لجان أو مؤسسات أخرى فعالة   

لتعزيز تكافؤ الفرص؛

 )هـ(  تعزيز الجهود الرامية إىل التنفيذ الكامل لخطط 

عمل  منهاج  لتنفيذ  املوضوعة  الوطنية  العمل 

أو وضع خطط  تكييف  الرضورة،  بيجني، وعند 

وطنية للمستقبل؛

)و(  كفالة تصميم جميع السياسات واالسرتاتيجيات   

فيها  تراعى  بطريقة  الحكومية  اإلعالمية 

االعتبارات الجنسانية.

بالدعم  الوطنية  77 -  )أ( تزويد مكاتب اإلحصاءات 

وتصنيف  جمع  يتسنى  ليك  واملــايل  املؤسيس 

الجنس  نوع  حسب  املوزعة  البيانات  ونرش 

يقتيض  العوامل حسبام  من  ذلك  وغري  والسن 

ولواضعي  للجمهور  يسهل  أشكال  يف  األمــر، 

عليها ألغراض من جملتها  الحصول  السياسات 

نوع  أساس  عىل  األثر  وتقييم  والرصد  التحليل 

إىل  الرامية  الجديدة  األعامل  ودعم  الجنس، 

إعداد إحصاءات ومؤرشات، وبخاصة للمجاالت 

التي ال تتوفر عنها املعلومات إىل حد بعيد؛

الجرمية  بانتظام بتجميع ونرش إحصاءات   )ب(  القيام 

القانون بشأن  إنفاذ  االتجاهات يف مجال  وحص 

انتهاكات حقوق النساء والفتيات لزيادة الوعي ليك 

يتسنى وضع سياسات عامة فعالة بدرجة أكرب؛

ودراسات  بحوث  إجراء  عىل  وطنية  قدرة   )ج(  بناء 

لألثر ذات توجه نحو السياسات العامة وتتعلق 

الجامعات  جانب  من  الجنسانية  باالعتبارات 

ومعاهد البحث/ التدريب الوطنية للتمكني من 

صنع سياسات متخصصة بالنسبة لنوع الجنس 

وتستند إىل املعارف.

عىل  اتخاذها  الواجب  املستقبلية  اإلجراءات   - باء 

الصعيد الوطني

واملنظامت  الخاص  والقطاع  الحكومات  جانب  من 

غري الحكومية وغري ذلك من جهات املجتمع املدين 

الفاعلة

وبرامج ملحو  تدريبية  برامج  تشجيع وضع  78 -  )أ( 

األمية القانونية تبني وتدعم قدرات املنظامت 

اإلنسانية  للحقوق  الــدعــوة  عىل  النسائية 

والحريات األساسية للنساء والفتيات؛

بني  فيام  االقتضاء،  عند  التعاون،   )ب(  تشجيع 

الحكومات واملنظامت غري الحكومية ومنظامت 

التقليدية  والــقــيــادات  الشعبية  الــقــواعــد 

حقوق  جميع  وحامية  لتعزيز  واملجتمعية، 

والفتيات،  للنساء  األساسية  والحريات  اإلنسان 

املتساوية  والحقوق  وقيمته،  اإلنسان  وكرامة 

للمرأة والرجل؛

الحكومية  السلطات  بني  التعاون   )ج(  تشجيع 

املعنية  السلطات  من  وغريها  والــربملــانــات 
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غري  املنظامت  ذلك  مبا يف  النسوية،  واملنظامت 

الحكومية، حسبام يلزم، لضامن خلو الترشيعات 

من التمييز؛

بني  الــفــوارق  يراعي  ــذي  ال التدريب  )د(  توفري   

الجنسني لجميع العنارص الفاعلة، حسبام يلزم، 

يف بعثات حفظ السالم بشأن التعامل مع ضحايا 

ذلك  يف  مبا  والفتيات،  النساء  وبخاصة  العنف، 

العنف الجنيس.

املرأة  صحة  مجال  يف  كيل  نهج  اعتامد  7٩ -  )أ( 

الحياة،  مراحل  جميع  يف  والعقلية،  الجسدية 

تصميم  ــادة  إلع التدابري  من  املزيد  واتخاذ 

املجال  يف  والتدريب  والخدمات  املعلومات 

الصحي للعاملني يف هذا املجال من أجل جعلها 

التوازن  وتعزيز  الجنسانية،  لالعتبارات  مراعية 

الرعاية  نظام  مستويات  جميع  عىل  الجنساين 

باملرأة  الخاص  املنظور  عن  والتعبري  الصحية، 

وحقها يف الخصوصية والرسية، والرضا الطوعي 

واملستنري؛

الجميع  استفادة  الرامية لضامن  الجهود   )ب(  تعزيز 

يف  العالية،  الجودة  ذات  الصحية  الرعاية  من 

جميع مراحل الحياة، مبا يف ذلك الرعاية الصحية 

الجنسية واإلنجابية، يف موعد أقصاه عام ٢٠15؛

والربامج  العامة  السياسات  وتنقيح   )ج(  استعراض 

والترشيعات الوطنية لتنفيذ اإلجراءات األساسية 

ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل املعني 

الجمعية  اعتمدته  الذي  والتنمية  بالسكان 

العامة يف دورتها االستثنائية الحادية والعرشين، 

مع إيالء اعتبار خاص لتحقيق املعايري املحددة 

وزيادة  النفاس،  أثناء  األمهات  وفيات  لتقليص 

القابالت،  مبساعدة  تتم  التي  الــوالدات  نسبة 

وتوفري أوسع نطاق ميكن تحقيقه من تخطيط 

والفعالة  اآلمنة  الحمل  منع  وأساليب  األرسة 

نقص  لفريوس  الشباب  تعرض  خطر  وتقليص 

املناعة البرشية/اإليدز؛

الوضع  تحسني  إىل  الرامية  التدابري  )د(  تعزيز   

التسليم  الفتيات والنساء، مع  التغذوي لجميع 

والتي  واملتوسط  الشديد  التغذية  سوء  بآثار 

القامئة  وبالصلة  الحياة  مدى  التغذية  تخلفها 

بني صحة األم وصحة الطفل، وذلك عن طريق 

التغذية  سوء  لربامج خفض حدة  الدعم  زيادة 

الغذائية  الوجبات  برامج  مثل  وتعزيزها، 

املدرسية وبرامج تغذية األم والطفل، واملغذيات 

الخاص  االهتامم  إيالء  مع  التكميلية،  الدقيقة 

للهوة القامئة بني الجنسني يف مجال التغذية؛

املرأة،  من  كاملتني  ومراقبة  مبشاركة   )هـ(  القيام، 

الصحي  القطاع  إصالح  مبادرات  باستعراض 

حقوق  بكافة  ومتتعها  املرأة  صحة  عىل  وأثرها 

الخدمات  بتوفري  يتعلق  اإلنسان وال سيام فيام 

والحوارض،  األرياف  يف  الفقرية  للمرأة  الصحية 

وضامن أن تتمخض تلك اإلصالحات عن حصول 

عىل  املساواة،  قدم  وعىل  كامل  بشكل  املرأة، 

مع  وجيدة،  ومتيرسة  متوافرة  ورعاية  خدمات 

مراعاة مختلف احتياجات املرأة؛

عند  املراهقات  من  كاملة  مبشاركة  )و(  القيام،   

االقتضاء، بتصميم وتنفيذ برامج لتوفري التعليم 

واملعلومات وخدمات مناسبة خاصة بهن وسهلة 

أجل  من  متييز  دون  املتناول،  ويف  االستخدام 

بشكل  والجنسية  اإلنجابية  احتياجاتهن  تلبية 

فعال مع مراعاة حقهن يف الخصوصية والرسية 

ومسؤوليات  املدروسة  واملوافقة  واالحــرتام 

القانونيني  واألوصياء  اآلباء  وواجبات  وحقوق 
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للطفل،  املناسب  والنصح  التوجيه  تقديم  يف 

الطفـــــل، وذلك  يتوافق مع تطور قدرات  مبا 

بها  املعرتف  للحقوق  الطفل  مامرسة  أجل  من 

مع  يتناسب  ومبا   /1٨ الطفل  اتفاقية حقوق  يف 

التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية 

املرأة وضامن إيالء االعتبار، عىل سبيل األولوية، 

به  يتعلق  ما  جميع  يف  للطفل  املثىل  للمصالح 

من إجراءات. وينبغي أن تُكسب هذه الربامج، 

يف جملة أمور، الفتيات املراهقات الثقة بالنفس 

وتساعدهن عىل تحمل مسؤوليتهن الشخصية؛ 

وتحقيق املساواة بني الجنسني وتشجيع السلوك 

األمراض  بشأن  الوعي  ونرش  املسؤول؛  الجنيس 

التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس مبا فيها 

والعنف  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس 

ومعالجتها؛  ومنعها  الجنيس  والتعدي  الجنيس 

تفادي  بشأن  للمراهقات  املشورة  ــداء  وإس

حاالت الحمل غري املرغوب فيه واملبكر؛

الخدمات  لتوفري  بــرامــج  وتنفيذ  )ز(  تصميم   

للحوامل  االجتامعي  والــدعــم  االجتامعية 

واألمهات من املراهقات، وخاصة لتمكينهن من 

مواصلة دراستهن وإمتامها؛

التدريجي  الحصول  لسبل  خاص  اهتامم   )ح(  إيالء 

وعىل  واملتطورة  الجديدة  التكنولوجيات  عىل 

لتلبية  التكلفة  وقليلة  مأمونة  وعالجات  أدوية 

أمراض  ذلك  مبا يف  للمرأة  الصحية  االحتياجات 

وهشاشة  الدم  ضغط  وارتفاع  والرئتني  القلب 

واملبايض  الرحم  وعنق  الثدي  ورسطان  العظام 

وتخطيط األرسة وأساليب منع الحمل لكل من 

املرأة والرجل.

من  ذلك  وغري  توجيهية  ومبادئ  أطر  8٠ -  وضع 

واستخدامها  العملية  ــؤرشات  واملـ األدوات 

للتعجيل بتعميم مراعاة الفوارق بني الجنسني، 

أدوات  واستخدام  بحوث  إجــراء  يشمل  مام 

وإجراء  التدريب  وتوفري  تحليلية  ومنهجيات 

ومعلومات  إحصاءات  وتوفري  إفرادية  دراسات 

وذلك انطالقا من مراعاة الفوارق بني الجنسني.

املواتية  والظروف  املتساوية  الفرص  إتاحة  81 -  )أ( 

للنساء من جميع األعامر والخلفيات عىل قدم 

االنخراط  الرجال بتشجيعهن عىل  املساواة مع 

جميع  عىل  السيايس  املعرتك  يف  واملشاركة 

الصعد؛

ذلك  يف  مبا  النساء،  من  املزيد  ترشيح   )ب(  تشجيع 

السياسية  األحزاب  طريق  عن  أمور  جملة  من 

وتحديد الحصص وغري ذلك من الوسائل املالمئة 

الترشيعية  والهياكل  الربملانات  يف  النتخابهن 

صياغة  يف  وإسهامهن  حصتهن  لزيادة  األخرى، 

السياسة العامة؛

باملشاركة  استشارية،  وعمليات  آليات   )ج(  إعداد 

غري  املنظامت  فيها  مبا  النسائية  املنظامت  مع 

لكفالة  املحيل،  املجتمع  وجمعيات  الحكومية 

اللوايت  النساء  سيام  وال  النساء  كافة  مشاركة 

الشؤون  يف  مشاركتهن  يف  عقبات  يواجهن 

العامة، مشاركة تامة يف القرارات التي تؤثر عىل 

حياتهن وأن يكن عىل علم بها.

ما  واتخاذ  العامالت  تعزيز وحامية حقوق  8٢ -  )أ( 

فضال  والقانونية  الهيكلية  العوائق  إلزالة  يلزم 

عن املواقف املبنية عىل القوالب النمطية التي 

تعرقل املساواة بني الجنسني يف العمل، ومعالجة 

نوع  عىل  القائم  التمييز  جملتها  من  أمــور 

والعزل  العمل؛  وظروف  التوظيف؛  يف  الجنس 

استحقاقات  يف  والتمييز  املهنيني؛  واملضايقة 
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املرأة وسالمتها يف  االجتامعية؛ وصحة  الحامية 

بالحياة  املتصلة  الفرص  تساوي  وعدم  العمل؛ 

يف  الرجل  مشاركة  كفاية  وعــدم  الوظيفية؛ 

املسؤوليات األرسية؛

 )ب(  تشجيع الربامج الهادفة إىل متكني املرأة والرجل 

األرسة،  ومسؤوليات  العمل  بني  التوفيق  من 

خاصة  بصفة  القيام  عىل  الرجل  وتشجيع 

املعيشية  األرسة  مسؤوليات  املــرأة  مبشاركة 

ورعاية األطفال؛

 )ج(  تطوير أو تعزيز سياسات وبرامج لدعم األدوار 

رفاه  اإلسهام يف  املرأة يف  تؤديها  التي  املتعددة 

باألهمية  تعرتف  أشكالها،  مبختلف  األرسة 

وأداء  األطفال،  وتربية  لألمومة  االجتامعية 

واألوصياء  الوالدين  ودور  الوالدين  وظيفة 

القانونيني يف تربية األطفال ورعاية أعضاء األرسة 

والربامج  السياسات  لهذه  ينبغي  كام  اآلخرين. 

واملرأة  لألبوين  املشرتكة  باملسؤولية  تنهض  أن 

والرجل واملجتمع ككل يف هذا الصدد؛

وخدمات  سياسات  وتعزيز  وتنفيذ  )د(  تصميم   

مراعية لألرسة، مبا يف ذلك خدمات لرعاية األوالد 

وغري  جيدة  نوعية  ذات  املعالني  من  وغريهم 

مكلفة ويسهل الحصول عليها، وكذلك اإلجازات 

وتنظيم  اإلجــازات،  نظم  من  وغريها  الوالدية 

من  وغريه  العام  الرأي  لتنبيه  إعالمية  حمالت 

األطراف الفعالة املعنية بشأن التقاسم املتكافئ 

ملسؤوليات العمل واألرسة بني املرأة والرجل؛

 )هـ(  وضع سياسات وبرامج لزيادة مقبولية املرأة يف 

الوظائف وزيادة فرص حصولها عىل أعامل من 

وصولها  فرص  تحسني  طريق  عن  جيدة  نوعية 

والتدريب  الرسمي  وغري  الرسمي  التعليم  إىل 

املهني، والتعليم وإعادة التدريب مدى الحياة، 

والتعلم عن بعد، مبا يف ذلك يف ميداين تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال ومهارات تنظيم املشاريع، 

وال سيام يف البلدان النامية، لدعم متكني املرأة يف 

مختلف مراحل حياتها؛

)و(  اتخاذ إجراءات لزيادة مشاركة املرأة ولتحقيق   

توازن متثيل املرأة والرجل يف جميع القطاعات 

من  عدة  بطرق  وذلك  العمل  سوق  يف  واملهن 

لدعم  مؤسسية  شبكات  إقامة  تشجيع  بينها 

أو  بها،  والنهوض  للمرأة  الوظيفي  التطوير 

التوسع يف تلك الشبكات؛

لدعم  وسياسات  برامج  تعزيز  و/أو  )ز(  وضــع   

النساء  للمشاريع، مبا يف ذلك  املنظامت  النساء 

املشرتكات يف مشاريع جديدة، وذلك عن طريق 

مبا  والتدريب  املعلومات  إىل  الوصول  توفري 

الجديدة  والتكنولوجيات  املهني،  التدريب  فيه 

والشبكات، واالئتامن، والخدمات املالية؛

األجر  تساوي  لتشجيع  إيجابية  خطوات   )ح(  بدء 

العمل  إذا تساوت قيمة  أو  العمل،  إذا تساوى 

وتقليل الفروق يف الدخل بني املرأة والرجال؛

تشجيع ودعم تعليم الفتيات يف مجاالت العلوم   )ط(  

فيها  مبا  الجديدة  والتكنولوجيات  والرياضيات 

تكنولوجيات املعلومات واملواضيع الفنية وتشجيع 

املرأة، بطرق عدة من بينها اإلرشاد املهني، عىل 

طلب العمل يف القطاعات والوظائف التي تتميز 

بارتفاع معدل النمو واألجر؛

للرجال  برامج وال سيام  وتنفيذ   )ي(  وضع سياسات 

والفتيان بشأن تغيري املواقف والتصفات املبنية 

الجنسني  أدوار  بشأن  النمطية  القوالب  عىل 
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الجنسني  بني  املساواة  لتشجيع  ومسؤولياتهام 

واتخاذ مواقف وتصفات إيجابية؛

والتدريب  الجنسانية  التوعية  حمالت   )ك(  تعزيز 

عىل  للقضاء  والرجال  النساء  بني  املساواة  عىل 

استمرار الصور النمطية التقليدية الضارة؛

إمكانية  وراء  الكامنة  الرئيسية  األسباب   )ل(  تحليل 

املصاحبة  بالعملية  واملرأة  الرجل  تأثر  اختالف 

ملرور االقتصاد مبرحلة انتقالية وللتحول الهيكيل 

يف االقتصاد مبا يف ذلك العوملة وهي عملية خلق 

الوظائف وإلغائها، والتصدي لتلك األسباب عند 

االقتضاء؛

القطاع  لدى  الجنساين  باملنظور  الوعي   )م(  نرش 

املسؤولية  تحمل  عــىل  وتشجيعه  الــخــاص 

العمل  أوقــات  إدارة  منها  بوسائل  اجتامعيا، 

الجنساين  املنظور  تراعي  معلومات  ونــرش 

وتنظيم حمالت للدعوة.

آلية  بإنشاء  االقتضاء  عند  القيام  أو  تعزيز  83 -  )أ( 

إبالغ وطنية عادية وتعاونية مبشاركة املنظامت 

غري الحكومية لتقوم بصفة خاصة برصد التقدم 

واألنشطة  والربامج  السياسات  تنفيذ  املحرز يف 

املرجعية والوطنية فيام يتعلق بتحقيق املساواة 

بني الجنسني؛

 )ب(  دعم أعامل املنظامت غري الحكومية واألهلية يف 

مساعدة النساء املحرومات، وال سيام الريفيات، 

يف الوصول إىل املؤسسات املالية من أجل إقامة 

العيش  سبل  من  ذلك  وغري  التجارية  املشاريع 

املستدامة؛

 )ج(  اتخاذ تدابري لتمكني املسنات من العمل بنشاط 

متنوعة  أدوار  أداء  وكذا  الحياة  أوجه  كل  يف 

وتنفيذ  ووضع  القرار؛  وصنع  العامة  الحياة  يف 

سياسات وبرامج لكفالة متتعهن بحقوق اإلنسان 

احتياجاتهن،  تلبية  إىل  إضافة  الحياة  وبنوعية 

بغية املساهمة يف تحقيق مجتمع لكل األعامر؛

ملعالجة  ــرامــج  وب سياسات  وتنفيذ  ــع  )د(  وض  

االحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات املعوقات 

قدم  عىل  لهم  توفر  بحيث  كاملة  معالجة 

بالتعليم  االلتحاق  فرص  غريهن  مع  املساواة 

التدريب  برامج  ذلك  يف  مبا  مستوياته  بجميع 

الرعاية  لهن وخدمات  املناسبة  والتقني  املهني 

حقوقهن  حامية  بغية  العمل،  وفرص  الصحية 

اإلنسانية وتعزيزها والقضاء، حيثام اقتىض األمر، 

عىل أوجه عدم املساواة بني املعوقني من النساء 

والرجال.

الصعيد  عىل  اتخاذها  الواجب  اإلجــراءات   - جيم 

الدويل

واملنظامت  املتحدة  األمــم  منظومة  جانب  من 

الدولية واإلقليمية، حسب االقتضاء

عىل  طلبها  عىل  بناء  الحكومات،  مساعدة  84 -  )أ( 

عمل  خطط  ووضع  املؤسسية  القدرات  بناء 

القامئة  العمل  تنفيذ خطط  مواصلة  أو  وطنية 

من أجل تنفيذ منهاج العمل؛

سيام  وال  الحكومية،  غــري  املنظامت   )ب(  دعــم 

املنظامت النسائية، يف بناء قدرتها عىل الدعوة 

إىل منهاج العمل وتنفيذه وتقييمه ومتابعته؛
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 )ج(  تخصيص موارد كافية للربامج اإلقليمية والوطنية 

االهتامم  مجاالت  يف  العمل  منهاج  لتنفيذ 

الحاسمة االثني عرش التي يتضمنها؛

مير  التي  البلدان  يف  الحكومات  )د(  مساعدة   

وضع  مواصلة  عىل  انتقالية  مبرحلة  اقتصادها 

وتنفيذ خطط وبرامج تهدف إىل متكني املرأة يف 

امليدانني االقتصادي والسيايس؛

 )هـ(  تشجيع املجلس االقتصادي واالجتامعي عىل أن 

إطار  يف  تقوم،  أن  اإلقليمية  اللجان  من  يطلب 

قاعدة  بإنشاء/تعزيز  ومواردها  منها  كل  والية 

جميع  فيها  تدرج  بانتظام،  تستكمل  بيانات 

أو  الوكاالت  تنفذها  التي  واملشاريع  الربامج 

يف  املتحدة  األمم  ملنظومة  التابعة  املؤسسات 

وكذلك  نرشها،  تيسري  بغرض  منها،  كل  منطقة 

تقييم أثرها عىل متكني املرأة عن طريق تنفيذ 

منهاج العمل.

األعامل  ومتابعة  وتقييم  تنفيذ  مواصلة  85 -  )أ( 

باالعتامد  املتحدة  األمم  وكاالت  إىل  املسندة 

املتاحة  الخربات  من  العريضة  الطائفة  عىل 

إىل  وباالستناد  املتحدة  األمم  منظومة  داخل 

واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  استنتاجات 

واملبادرات  الربامج  سائر  وإىل  عليها  املتفق 

الجنساين يف  املنظور  الرامية إىل تعميم مراعاة 

جميع سياسات وبرامج وخطط منظومة األمم 

تشمل  عدة  طرق  خالل  من  وذلــك  املتحدة 

املؤمترات  لجميع  واملنسقة  املتكاملة  املتابعة 

األمم  تعقدها  التي  القمة  ومؤمترات  الرئيسية 

املتحدة فضال عن كفالة تخصيص موارد كافية 

بالقضايا  املعنية  الوحدات  استمرار  وضامن 

لهذه  تحقيقا  التنسيق  وجهات  الجنسانية 

الغاية؛

وضع  عىل  طلبها،  عىل  بناء  البلدان،   )ب(  مساعدة 

مساهامت  بشأن  وجمعها  لإلحصاءات  طرائق 

وبشأن  واالقتصاد،  املجتمع  يف  والرجل  املرأة 

والرجل،  للمرأة  واالقتصادية  االجتامعية  الحالة 

املدفوع  والعمل  بالفقر،  يتعلق  فيام  سيام  وال 

وغري املدفوع األجر يف جميع القطاعات؛

البلدان  يف  وبخاصة  الوطنية،  الجهود   )ج(  دعم 

تكنولوجيا  إىل  الوصول  فرصة  لتوسيع  النامية، 

املعلومات الجديدة كجزء من الجهود املبذولة 

بحوث  من  تعاوين  بشكل  يجري  ما  لتنمية 

عن  ذلك  يف  مبا  للمعلومات،  ونرش  وتدريب 

واملعلومات  التوعية  شبكات  منظومة  طريق 

بإنشائها  يقوم  التي  الجنسانية  القضايا  بشأن 

والتدريب  للبحث  الدويل  املتحدة  األمم  معهد 

الوقت  يف  القيام  مع  باملرأة،  النهوض  أجل  من 

نفسه بدعم األساليب التقليدية لنرش املعلومات 

والبحث والتدريب؛

املتحدة  األمــم  موظفي  جميع  تلقي  )د(  كفالة   

يف  وال سيام  واملــيــدان،  املقر  يف  ومسؤوليها 

لهم  يتسنى  ليك  تدريبا  امليدانية،  العمليات 

الجنساين يف عملهم، مبا  املنظور  تعميم مراعاة 

املتابعة  وكفالة  الجنساين،  األثر  تحليل  ذلك  يف 

املالمئة لهذا التدريب؛

 )هـ(  دعم لجنة وضع املرأة لتقوم، يف حدود واليتها، 

بيجني  عمل  منهاج  تنفيذ  عجلة  ودفع  بتقييم 

ومتابعته؛

)و(  مساعدة الحكومات، بناء عىل طلبها، عىل إدراج   

منظور جنساين كبعد رئييس من أبعاد التنمية، 

يف الخطط اإلمنائية الوطنية؛
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بناء عىل طلبها، عىل  األطراف،  الدول  )ز(  مساعدة   

القضاء عىل  اتفاقية  لتنفيذ  الالزمة  القدرة  بناء 

يف  والقيام،  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع 

أن  عىل  األطراف  الدول  بتشجيع  الصدد،  هذا 

وأيضا  للجنة  الختامية  للتعليقات  عناية  تويل 

لتوصياتها العامة.

بناء عىل طلبها، عىل  الحكومات،  86 -  )أ( مساعدة 

الجنساين  املنظور  تراعي  اسرتاتيجيات  وضع 

عند  االستجابات  وتوفري  املساعدة  لتقديم 

عن  الناجمة  اإلنسانية  لألزمات  االقتضاء، 

الصاعات املسلحة والكوارث الطبيعية؛

يف  كاملة  مشاركة  املرأة  مشاركة  ودعم   )ب(  كفالة 

فيام  وتنفيذه  القرار  صنع  مستويات  جميع 

مبا  السالم،  وعمليات  اإلمنائية  األنشطة  يخص 

يف ذلك منع نشوب النزاعات وتسويتها وإعادة 

وحفظه  السلم  وإرســاء  النزاعات  بعد  البناء 

النسوية  املنظامت  مشاركة  ودعــم  وبنائه 

واملنظامت األهلية واملنظامت غري الحكومية، يف 

هذا الشأن؛

 )ج(  تشجيع إرشاك املرأة يف صنع القرار عىل جميع 

الصعد وتحقيق التوازن الجنساين يف التعيني بني 

التوزيع  ملبدأ  التام  االحرتام  مع  والرجل  املرأة 

مبهام  القيام  ذلــك  يف  مبا  الــعــادل،  الجغرايف 

املساعي  وبذل  الخاصني  واملمثلني  املبعوثني 

العام، مبا يف ذلك األمور  الحميدة، باسم األمني 

واألنشطة  السالم  وبناء  السالم  بحفظ  املتعلقة 

التنفيذية، مبا فيها مناصب املنسق املقيم؛

بني  الــفــوارق  يراعي  ــذي  ال التدريب  )د(  توفري   

الجنسني لجميع العنارص الفاعلة، حسبام يلزم، 

يف بعثات حفظ السالم بشأن التعامل مع ضحايا 

ذلك  يف  مبا  والفتيات،  النساء  وبخاصة  العنف، 

العنف الجنيس؛

العقبات  ــة  إلزال أخــرى  فعالة  تدابري   )هـ(  اتخاذ 

وإعامل حق الشعوب يف تقرير املصري، وال سيام 

الشعوب التي تعيش تحت االحتالل االستعامري 

معاكسا  تأثريا  يؤثران  زاال  ما  اللذين  واألجنبي 

عىل تنميتها االقتصادية واالجتامعية.

القضاء عىل  التي تهدف إىل  87 -  )أ( دعم األنشطة 

جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا 

يف ذلك توفري الدعم ألنشطة الشبكات النسائية 

داخل منظومة األمم املتحدة؛

عدم  شعارها  دولية  حملة  إطــالق  يف   )ب(  النظر 

التسامح بشأن العنف املوجه ضد املرأة.

هدف  تحقيق  إىل  ترمي  تدابري  تنفيذ  88 -  تشجيع 

املائة يف جميع  بنسبة 5٠ يف  الجنساين  التوازن 

وما  الفنية  الرتب  يف  ذلــك  يف  مبا  الوظائف 

أماناتها مبا يف  العليا يف  الرتب  فوقها، وال سيام 

السالم  ومفاوضات  السالم،  حفظ  بعثات  ذلك 

ذلك،  عن  تقارير  وإعداد  األنشطة،  جميع  ويف 

وتعزيز آليات املساءلة اإلدارية.

8٩ -  اتخاذ التدابري، مبشاركة كاملة من املرأة، لتهيئة 

وصون  إلحالل  الصعد،  كل  عىل  مؤاتية،  بيئة 

وتسوية  الدميقراطية  أجل  من  العاملي،  السلم 

النزاعات بالوسائل السلمية مع االحرتام الكامل 

اإلقليمية،  وسالمتها  ــدول،  ال سيادة  ملبادئ 

التدخل يف الشؤون  واستقاللها السيايس، وعدم 

دولة،  كل  اختصاص  ضمن  أساسا  تندرج  التي 

والقانون  املتحدة  األمــم  مليثاق  وفقا  وذلــك 

حقوق  بجميع  النهوض  عن  فضال  الـــدويل، 
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والحريات  التنمية  يف  الحق  فيها  مبا  اإلنسان 

األساسية، وحاميتها.

الصعيدين  عىل  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات   - دال 

الوطني والدويل

والدولية  اإلقليمية  واملنظامت  الحكومات  قبل  من 

مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية 

الدولية والجهات الفاعلة األخرى، حسب االقتضاء

عن  واإلحجام  تفادي،  أجل  من  ٩٠ -  اتخاذ خطوات 

مع  ال تتفق  واحد  جانب  من  تدابري  أي  اتخاذ 

املتحدة،  األمــم  ميثاق  ومع  الــدويل  القانون 

للتنمية  الكامل  التحقيق  تعوق  أن  شأنها  من 

االقتصادية واالجتامعية لسكان البلدان املترضرة 

وال سيام النساء واألطفال وتحول دون رفاههن 

بحقوق  الكامل  متتعهن  أمام  عوائق  وتخلق 

اإلنسان مبا يف ذلك حق كل شخص يف مستوى 

عيش مناسب لصحته ورفاهه، وحقهن يف الغذاء 

والرعاية الطبية والخدمات االجتامعية الالزمة. 

تستخدم  ال  واألدويــة  األغذية  أن  من  والتأكد 

كأدوات للضغط السيايس.

٩1 -  اتخاذ تدابري عاجلة وفعالة وفقا للقانون الدويل 

من أجل التخفيف من اآلثار السلبية للعقوبات 

االقتصادية عىل النساء واألطفال.

٩٢ -  )أ( تعزيز التعاون الدويل لدعم الجهود اإلقليمية 

الوطنية الرامية إىل إعداد واستخدام التحليالت 

واإلحصاءات الجنسانية بطرق من بينها تزويد 

طلبها،  عىل  بناء  الوطنية،  اإلحصائية  املكاتب 

بالدعم املايل واملؤسيس لتمكينها من االستجابة 

حسب  املصنفة  بالبيانات  الخاصة  للطلبات 

الجنس والعمر لتستخدمها الحكومات الوطنية 

تراعي  التي  اإلحصائية  املــؤرشات  وضــع  يف 

لعمليات  تقييامت  إلجراء  الجنساين  املنظور 

والربامج  السياسات  عىل  املرتتبة  واآلثار  الرصد 

اسرتاتيجية  استقصائية  دراسات  إجراء  وكذلك 

منتظمة؛

إىل  البلدان  لجميع  الكاملة  باملشاركة   )ب(  التوصل 

وطرق  مــؤرشات  بشأن  اآلراء  يف  دويل  توافق 

إنشاء  يف  والنظر  ــرأة  امل ضد  العنف  لقياس 

إليها لإلحصاءات  الوصول  بيانات يسهل  قاعدة 

واملامرسات  التدريب  ــاذج  ومن والترشيعات 

املوارد  املستفادة وغريها من  الجيدة والدروس 

املتعلقة بجميع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف 

ذلك العامالت املهاجرات؛

الصلة،  ذات  املؤسسات  مع  باملشاركة   )ج(  القيام، 

حسب االقتضاء، بتشجيع جمع البيانات املوزعة 

من  ذلك  وغري  والعمر  الجنس  نوع  حسب 

والخدمات  بالصحة  املتعلقة  املناسبة  العوامل 

عام  الشاملة  املعلومات  ذلك  يف  مبا  الصحية 

أثر  من  اإليدز  البرشية/  املناعة  نقص  لفريوس 

وتصنيفها  وتطويرها  حياتها،  طوال  املرأة  عىل 

ومتويلها؛

الطب  بحوث  يف  الجنسني  ألحد  التحيز  )د(  إلغاء   

واالجتامعية  الرسيرية  والبحوث  اإلحــيــايئ 

طوعية  رسيرية  اختبارات  إجراء  منها  بوسائل 

الواجب  االعتبار  ــالء  إي مع  ــرأة  امل مبشاركة 

مع  تام  وبتوافق  بها  الخاصة  اإلنسان  لحقوق 

ومعايري  والطبية  واألخالقية  القانونية  املعايري 

السالمة واملعايري العلمية املقبولة دوليا وجمع 

جرعات  بشأن  الجنس  نوع  حسب  معلومات 

ذلك  يف  مبا  وفعاليتها  الجانبية  وآثارها  األدوية 

وسائل وطرق منع الحمل التي تحمي املرأة من 
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األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، 

للمؤسسات  وتوفريها  املعلومات  هذه  وتحليل 

املعنية وللمستخدمني النهائيني.

٩3 -  )أ( بناء ودعم قدرة الجامعات ومعاهد البحث 

البحث  معاهد  الوطنية وغريها من  والتدريب 

تتصل  ببحوث  االضــطــالع  عىل  الصلة  ذات 

السياسات  عىل  وتركز  الجنسانية  بالقضايا 

السياسة  صانعي  توجيه  يتسنى  ليك  العامة 

وتعزيز التنفيذ التام لربنامج العمل ومتابعته؛

 )ب(  وضع برنامج للتعاون بني بلدان الجنوب ليساعد 

يف بناء قدرات األجهزة الوطنية الخاصة باملرأة 

وتجارب  خــربات  اقتسام  بينها  من  بوسائل 

بتمكني  املتعلقة  الوطنية  اآلليات  ومعارف 

وطرق  ومنهجيات  الجنسانية  والقضايا  املرأة، 

واملتعلقة  الجنساين  املنظور  مراعاة  تعميم 

من  عرش  االثني  الحاسمة  االهتامم  مبجاالت 

منهاج العمل؛

لوضع  الحكومات  تبذلها  التي  الجهود   )ج(  دعم 

لترسيع  املنحى  عملية  تدابري  واتخاذ  برامج 

أهداف  ذات  العمل،  ملنهاج  الكامل  التنفيذ 

محددة زمنيا و/أو غايات قابلة للقياس وطرائق 

نوع  حسب  األثر  تقييم  ذلك  يف  مبا  للتقييم، 

الجنس، مبشاركة املرأة الكاملة يف قياس التقدم 

املحرز وتحليله؛

وإجــراء  املناسبة  البيانات  بجمع  )د(  االضطالع   

مع  األصليني،  السكان  سائر  عىل  البحوث 

تشجيع سياسات  يتسنى  ليك  التامة  مشاركتهم 

وبرامج وخدمات يسهل الوصول إليها ومناسبة 

من الناحيتني الثقافية واللغوية؛

االتجاهات  جميع  بشأن  بحوث  إجراء   )هـ(  مواصلة 

جديدة  تفاوت  حاالت  تخلق  قد  التي  الراهنة 

للعمل  أساس  توفري  يتسنى  ليك  الجنسني  بني 

املتصل بالسياسات العامة.

مراعية  برامج  وتنفيذ  لوضع  تدابري  اتخاذ  ٩4 -  )أ( 

لالعتبارات الجنسانية تهدف إىل تنشيط تنظيم 

املرأة.  الخاصة من جانب  املشاريع واملبادرات 

وتساعد املؤسسات التجارية التي متلكها النساء 

التجارة  منها  أمــور  جملة  يف  املشاركة  عىل 

التكنولوجية واالستثامرات  الدولية واالبتكارات 

واالستفادة منها؛

 )ب(  احرتام وتعزيز وإعامل املبادئ الواردة يف اإلعالن 

مكان  يف  األساسية  والحقوق  باملبادئ  املتعلق 

العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية ومتابعته 

التصديق عىل  العمل بشدة عىل  1٩/ يف  والنظر 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وال سيام ما له 

مكان  يف  املرأة  حقوق  بكفالة  كبرية  صلة  منها 

العمل، وتنفيذ هذه االتفاقيات تنفيذا تاما؛

 )ج(  تشجيع تعزيز مؤسسات االئتامن الصغري القامئة 

دعم  منها  بوسائل  قدراتها  وتعزيز  واملستجدة 

املؤسسات املالية الدولية، بغية توفري الخدمات 

االئتامنية وما يتفرع عنها من خدمات للعاملة 

الذاتية واألنشطة املدرة للدخل إىل عدد متزايد 

من األشخاص يعيشون يف الفقر، وال سيام النساء 

وللميض يف تطوير غري ذلك من صكوك التمويل 

الصغري؛

تراعي  التي  بالتنمية  االلتزام  تأكيد  ــادة  )د(  إع  

الفوارق بني الجنسني ودعم دور املرأة يف وضع 

املستدامني  واإلنتاج  لالستهالك  ونهج  أمنــاط 

والسليمني بيئيا بالنسبة إلدارة املوارد الطبيعية؛
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املرأة  بأعامل  االعــرتاف  لكفالة  تدابري   )هـ(  اعتامد 

يف  حيويا  دورا  تؤدي  زالت  ما  التي  الريفية 

باإلنتاج  الغذايئ والتغذية وتشتغل  توفري األمن 

املتصلة  التجارية  املؤسسات  ويف  الــزراعــي 

بالزراعة وصيد األسامك وإدارة املوارد واألنشطة 

املنزلية وال سيام يف القطاع غري الرسمي، وتقدير 

ليك  وذلك  الواجب  النحو  عىل  األعــامل  هذه 

وصولها  وفرص  االقتصادي  أمنها  تعزيز  يتسنى 

الخدمات  وإىل  االئتامن  وبرامج  ــوارد  امل إىل 

واملنافع وسيطرتها عليها، وليك يتسنى متكينها.

الدراسية  الربامج  تغيريات  وتنفيذ  تشجيع  ٩5 -  )أ( 

يف مجال تدريب املسؤولني الحكوميني لجعلهم 

أكرث وعيا باالعتبارات الجنسانية؛

 )ب(  تعزيز وتشجيع الربامج الرامية إىل دعم مشاركة 

الحوار  وتشجيع  الشباب  منظامت  يف  الشابات 

النمو  املتقدمة  البلدان  بني  الشباب  بني  فيام 

والبلدان النامية وفيام بينها؛

 )ج(  دعم الجهود الوطنية الرامية إىل تعزيز التعليم 

النساء  توجيه  وبرامج  الرسمي  وغري  الرسمي 

اكتساب  من  متكينهن  يتسنى  ليك  والفتيات 

واملهارات  بالنفس  االعتداد  وتنمية  املعرفة، 

املتصلة بالقيادة والدعوة وحل الصاع؛

)د(  االضطالع بإجراءات شاملة لتوفري التدريب عىل   

الصعد،  جميع  عىل  والفتيات  للنساء  املهارات 

ليك يتسنى القضاء عىل الفقر وال سيام، تأنيث 

الفقر من خالل الجهود الوطنية والدولية؛

 )هـ(  وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية باملشاركة 

السكان  نساء  جانب  من  التامة  الطوعية 

األصليني، تحرتم تاريخهن وثقافتهن ومعتقداتهن 

ولغاتهن وتكفل قدرتهن عىل الوصول إىل جميع 

مستويات التعليم الرسمي وغري الرسمي مبا يف 

ذلك التعليم العايل؛

)و(  مواصلة دعم وتعزيز برامج محو األمية للكبار   

عىل الصعد الوطني واإلقليمي والدويل بالتعاون 

الدويل ليك يتسنى تحقيق تحسني قدرة 5٠ يف 

املائة يف مستويات إملام الكبار بالقراءة والكتابة 

للمرأة،  بالنسبة  وبخاصة   ،٢٠15 عام  بحلول 

واملستمر  األسايس  للتعليم  املنصف  والوصول 

لجميع الكبار؛

االلتحاق  معدالت  انخفاض  دراســة  )ز(  مواصلة   

للبنات  الدراسة  عن  التوقف  معدالت  وزيادة 

وللصبيان يف مستويي التعليم االبتدايئ والثانوي 

الدويل،  بالتعاون  والقيام،  البلدان،  بعض  يف 

عىل  للقضاء  مالمئة  وطنية  برامج  بتصميم 

الحياة  مدى  التعلم  ودعم  الجذرية  األسباب 

اإلنجازات  إنجاز  ضامن  بغية  والفتيات  للنساء 

التعليم  بشأن  الصلة  ذات  الدولية  املستهدفة 

التي حددتها املؤمترات الدولية املعنية؛

والفتيات  للنساء  متساوية  فرص  توفري   )ح(  ضامن 

والرتفيهية  الثقافية  األنشطة  يف  للمشاركة 

والرياضية، وكذلك للمشاركة يف أنشطة األلعاب 

الصعيدين  عىل  البدنية  واألنشطة  الرياضية 

االشــرتاك  مثل  والـــدويل،  واإلقليمي  الوطني 

والتدريب واملسابقات واألجور والجوائز؛

 )ط(  االستمرار يف بذل جهود ترمي إىل تعزيز احرتام 

الحضارات  بني  فيام  والحوار  الثقايف  التنوع 

وداخلها بطريقة تسهم يف تنفيذ منهاج العمل، 

بجميع  التام  التمتع  من  املــرأة  متكني  بهدف 

لجميع  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق 
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بني  املــســاواة  تقويض  عــدم  وتكفل  النساء، 

اإلنسان  حقوق  بكافة  التام  والتمتع  الجنسني 

من جانب املرأة؛

لكافة  تتاح  ليك  إيجابية  تدابري  ودعم   )ي(  تطبيق 

فرص  األصليني  السكان  نساء  سيام  وال  النساء، 

متساوية للوصول إىل برامج التدريب عىل بناء 

القدرات تعزيزا ملشاركة يف صنع القرارات ومن 

جميع املجاالت وعىل جميع املستويات.

العامة  السياسات  التعاون واستجابة  ٩6 -  )أ( زيادة 

والتنفيذ الفعال للترشيعات الوطنية وغري ذلك 

من تدابري الحامية والتدابري الوقائية التي تهدف 

والفتيات،  النساء  ضد  العنف  عىل  القضاء  إىل 

الجنيس  االستغالل  أشكال  جميع  وبخاصة 

يف  مبا  االقتصادي،  واالستغالل  تجارية  ألغراض 

والبنات،  بالنساء  االتجار  أمور  جملة  يف  ذلك 

الرشف،  باسم  املرتكبة  والجرائم  البنات،  ووأد 

والجرائم  العاطفة،  باسم  املرتكبة  والجرائم 

األطفال  وخطف  عنصية،  بدوافع  املرتكبة 

باملهر،  املرتبطان  واملــوت  والعنف  وبيعهم، 

التقليدية  واملامرسات  باألحامض،  واالعتداءات 

والزواج  اإلناث  ختان  مثل  الضارة  العرفية  أو 

املبكر والقرسي؛

األســايس  رومــا  بنظام  ــام  واإلمل الوعي  ــادة   )ب(  زي

بأن  يؤكد  الذي  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

عىل  ــراه  واإلك الجنيس  واالستعباد  االغتصاب 

القرسي  والتعقيم  القرسي  والحمل  البغاء 

تشكل  الجنيس  العنف  أشكال  من  ذلك  وغري 

اإلنسانية، يف ظروف  جرائم حرب وجرائم ضد 

من  جرائم  حدوث  منع  بهدف  وذلك  معينة، 

هذا القبيل؛ واتخاذ تدابري لدعم مقاضاة جميع 

الجرائم  تلك  ارتكاب  عن  املسؤولني  األشخاص 

الوعي  للضحايا؛ وزيادة  االنتصاف  وتوفري سبل 

أيضا مبدى استخدام هذه الجرائم كسالح حرب؛

 )ج(  توفري الدعم للمنظامت غري الحكومية بالتعاون 

املتحدة بجملة وسائل منها  األمم  مع منظومة 

التعاون اإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك املنظامت 

النسائية والفئات املجتمعية، يف معالجة جميع 

أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك 

الربامج التي تحارب العنف القائم عىل العنص 

وعىل االنتامء االثني ضد النساء والفتيات؛

)د(  تشجيع ودعم حمالت جامهريية، عند االقتضاء،   

العنف ضد  قبول  بعدم  الجمهور  وعي  لتعزيز 

بأنشطة  والقيام  االجتامعية  وبتكاليفه  املرأة 

ملنع ذلك تهدف إىل تعزيز قيام عالقات صحية 

ومتوازنة عىل أساس املساواة بني الجنسني؛

ودول  األصلية،  الدول  بني  التعاون  تكثيف  ٩7 -  )أ( 

االتجار  ملنع  املقصد  ودول  العابر،  ــرور  امل

وقمع  واألطفال،  النساء  وخاصة  باألشخاص، 

وعقاب مرتكبيه؛

مرشوع  بشأن  املتواصلة  املفاوضات   )ب(  دعــم 

باألشخاص،  اإلتجار  منع  إىل  يرمي  بروتوكول 

وعقاب  وقمع  ــال،  ــف واألط النساء  وخاصة 

مرتكبيه، لتكميل اتفاقية األمم املتحدة املعنية 

بالجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية ٢٠/؛

 )ج(  مواصلة ودعم االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية 

خطر  من  للحد  االقتضاء،  حسب  والدولية، 

الالجئات  بينهن  ومن  والفتيات،  النساء  وقوع 

املهاجرات،  العامالت  عن  فضال  ــرشدات  وامل

الوطنية  الترشيعات  ودعــم  االتجار؛  ضحايا 

أركانها،  بجميع  االتجار  جرمية  تحديد  بزيادة 
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بناء عىل ذلك؛ ووضع  العقوبة عليها  وبتشديد 

واتخاذ  واقتصادية،  اجتامعية  وبرامج  سياسات 

االتجار  ملنع  الوعي،  وزيادة  لإلعالم  مبادرات 

باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، ومكافحته 

ومحاكمة القامئني باالتجار، ووضع تدابري لدعم 

االتجار ومساعدتهن وحاميتهن يف دول  ضحايا 

دول  إىل  عودتهن  وتسهيل  واملقصد؛  املنشأ 

املنشأ ودعم إعادة إدماجهن فيها.

االنتصاف  بسبل  والوعي  املعرفة  تحسني  ٩8 -  )أ( 

من  أو  للمرأة  الواجبة  اإلنسان  حقوق  إلنكار 

انتهاكها؛

النساء  لجميع  اإلنسان  حقوق  وحامية   )ب(  تعزيز 

الحاجات  تلبي  سياسات  وتنفيذ  املهاجرات 

وإذا  املسجالت،  املهاجرات  للنساء  املحددة 

املساواة  عدم  مسألة  معالجة  الرضورة،  دعت 

القائم بني الرجال والنساء من املهاجرين لكفالة 

املساواة بني الجنسني؛

حرية  يف  والرجل  املرأة  لحق  االحــرتام   )ج(  تعزيز 

التفكري والضمري والديانة. وتقدير الدور الرئييس 

الذي يؤديه الدين والروحانيات واملعتقدات يف 

حياة املاليني من النساء والرجال؛

الوعي،  من  عال  مستوى  إىل  الوصول  )د(  تشجيع   

عن طريق وسائط اإلعالم وغريها من الوسائل، 

أو  التقليدية  املامرسات  لبعض  الضارة  باآلثار 

العرفية التي متس بصحة املرأة علام بأن بعضها 

يزيد من تعرضها لفريوس نقص املناعة البرشية/

)اإليدز( وغريه  املكتسب  املناعة  متالزمة نقص 

الجنيس،  باالتصال  تنتقل  التي  األمــراض  من 

وتكثيف الجهود للقضاء عىل تلك املامرسات؛

وفئات  أفــراد  لحامية  الالزمة  التدابري   )هـ(  اتخاذ 

النهوض  مجال  يف  العاملني  املجتمع  وهيئات 

بحقوق اإلنسان للمرأة وحاميتهم؛

إدراج  مواصلة  عىل  األطــراف  الــدول  )و(  تشجيع   

إىل  ترفعها  التي  التقارير  يف  الجنساين  املنظور 

الهيئات التعاهدية؛ وتشجيع هذه الهيئات أيضا 

أداء  يف  الجنساين  املنظور  مراعاة  مواصلة  عىل 

والياتها، عىل أن تأخذ يف االعتبار رضورة تفادي 

أعاملها؛  يف  مربر،  بدون  والتداخل،  االزدواجية 

عىل  اإلنسان  حقوق  آليات  تشجيع  وكذلك 

مواصلة مراعاة املنظور الجنساين يف أعاملها؛

من  املسنة  املرأة  لتمكني  مبتكرة  برامج  )ز(  دعم   

مكافحة  وجهود  التنمية  يف  مساهمتها  زيادة 

الفقر واستفادتها منها.

٩٩ -  )أ( تشجيع وضع برامج شاملة للتعليم يف مجال 

التعاون  منها  وسائل  بجملة  اإلنسان  حقوق 

التعليمية  املؤسسات  مع  األمر  اقتىض  حيثام 

الفاعلة  والجهات  اإلنسان،  حقوق  ومؤسسات 

املنظامت  وبخاصة  املدين،  املجتمع  يف  املعنية 

غري الحكومية وشبكات وسائط اإلعالم، لكفالة 

حقوق  بصكوك  املتعلقة  املعلومات  نرش 

اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  سيام  وال  اإلنسان، 

للمرأة والفتاة عىل نطاق واسع؛

دعم  منها  أمور  جملة  خالل  من  تدابري   )ب(  اتخاذ 

مقاضاة  بها  املنوط  القامئة  اآلليات  وتعزيز 

املرتكبني النتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة، بغية 

وضع حد لإلفالت من العقاب؛

القانون  النتهاكات  حدا  تضع  تدابري   )ج(  اتخاذ 

من  والعديد  املتحدة.  األمم  وميثاق  الــدويل 
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هذه االنتهاكات له أثر سلبي يف تعزيز حقوق 

اإلنسان للمرأة وحاميتها؛

املسلح  للصاع  الجذرية  األسباب  )د(  معالجة   

أثر  يف  التفاوت  وكذلك  ودامئة،  شاملة  بطريقة 

ومراعاتها  والرجل،  املرأة  عىل  املسلح  الصاع 

يف السياسات والربامج املعنية وذلك للقيام من 

سيام  وال  املدنيني،  حامية  بتعزيز  أمور  جملة 

النساء واألطفال؛

النساء  سيام  وال  الرهائن،  عن  اإلفــراج   )هـ(  كفالة 

خالل  الحقا،  سجنوا  من  فيهم  مبن  واألطفال 

الصاعات املسلحة؛

األطفال،  لحامية  وبرامج  سياسات  ودعم  )و(  وضع   

منعا  القتال،  ــاالت  ح يف  الفتيات،  ال سيام 

جانب  من  بالقوة  واستخدامهن  لتجنيدهن 

دعم  أو  آليات  وضع  وتشجيع  كافة،  األطراف 

اآلليات القامئة إلعادة تأهيل وإدماج املجندات، 

مع مراعاة تجاربهن واحتياجاتهن املحددة؛

بالنزاع  املتأثرة  املــرأة  قــدرة  وتعزيز  )ز(  تحسني   

واملـــرشدات،  الالجئات  ذلــك  يف  مبا  املسلح، 

األنشطة  وإدارة  إعداد  يف  إرشاكها  طريق  عن 

اإلنسانية، وضامن استفادتها من هذه األنشطة 

عىل قدم املساواة مع الرجل؛

الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية   )ح(  دعوة 

الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  وكاالت  وغريها من 

يف حدود والية كل منها، وغريها من املنظامت 

مواصلة  إىل  والحكومات  الصلة  ذات  اإلنسانية 

تبذلها  التي  الجهود  إىل  املالئم  الدعم  توفري 

من  كبرية  أعـــدادا  تستضيف  التي  للبلدان 

يف  مرشدون  بها  يوجد  التي  والبلدان  الالجئني 

واملساعدة  الحامية  توفري  إىل  الرامية  جهودها 

الالجئات  الحتياجات  كبري  اهتامم  وإيالء  لهم، 

وغريهن من املرشدات واألطفال املرشدين؛

 )ط(  السعي إىل إرشاك املرأة بصورة كاملة ومتساوية 

يف تعزيز السلم، بوجه خاص عن طريق التنفيذ 

الكامل لإلعالن ومنهاج العمل بشأن نرش ثقافة 

للسلم ٢1/؛

 )ي(  دعم ومتكني املرأة التي تقوم بدور مهم داخل 

أرستها باعتبارها عامل استقرار يف حاالت الصاع 

وما بعد انتهاء الصاع؛

العام  السالح  نزع  أجل  من  الجهود   )ك(  تكثيف 

وفعالة  دقيقة  دولية  مراقبة  إطار  يف  الكامل 

األمم  تحددها  التي  األولــويــات  إىل  استنادا 

املتحدة يف مجال نزع السالح، مبا يتيح استخدام 

بينها  من  مجاالت  يف  املستعملة  غري  املــوارد 

تعود  التي  واالقتصادية  االجتامعية  الربامج 

بالنفع عىل النساء والفتيات؛

مالية  مــوارد  إليجاد  جديدة  سبل   )ل(  استكشاف 

بوسائل  والخاص  العام  القطاعني  من  جديدة 

النفقات  يف  مناسبة  تخفيضات  إحداث  منها 

واالستثامر  األسلحة  وتجارة  املفرطة  العسكرية 

النفقات  فيها  مبا  وحيازتها،  األسلحة  إنتاج  يف 

االحتياجات  مراعاة  مع  الشاملة،  العسكرية 

أموال  رصد  يتيح  مبا  القومي،  باألمن  املتصلة 

وال  واالقتصادية  االجتامعية  للتنمية  إضافية 

سيام من أجل النهوض باملرأة.

سيام  وال  الالجئني،  حامية  لضامن  تدابري   )م(  اتخاذ 

النساء والفتيات، وكفالة حصولهن عىل خدمات 

بني  الفوارق  تراعي  مالمئة  أساسية  اجتامعية 
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وتوفري  والصحة،  التعليم  ذلك  يف  مبا  الجنسني، 

هذه الخدمات لهن.

القطاع  من  رشكــاء  مع  والعمل  التعاون     )أ( 

الصعيدين  عىل  اإلعالمية  والشبكات  الخاص 

الوطني والدويل لتعزيز الفرص املتساوية املتاحة 

للنساء والرجال باعتبارهم منتجني ومستهلكني، 

املعلومات  تكنولوجيات  مجال  يف  سيام  وال 

واالتصاالت، بجملة وسائل منها تشجيع وسائط 

حرية  مع  املتمشية  املعلومات  وصناعة  اإلعالم 

التعبري عىل اعتامد أو وضع املزيد من مدونات 

قواعد السلوك، واملبادئ التوجيهية املهنية وغري 

بالتقييم  الخاصة  التوجيهية  املبادئ  من  ذلك 

الذايت، وإزالة القوالب النمطية املتعلقة باملرأة 

وترويج صور متوازنة للمرأة والرجل؛

إقامة  عىل  املــرأة  قــدرة  لتعزيز  برامج   )ب(  وضع 

وتشجيعها،  إليها  والوصول  الربط  شبكات 

التكنولوجيات  استخدام  طريق  عن  سيام  وال 

الجديدة للمعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك من 

خالل إعداد ودعم برامج ترمي إىل بناء قدرات 

املنظامت غري الحكومية النسائية يف هذا الشأن؛

 )ج(  االستفادة من تكنولوجيات املعلومات الجديدة، 

يف  العاملية  املشاركة  لتحسني  اإلنرتنت،  فيها  مبا 

والدروس  القوة،  ونقاط  والبحوث،  املعلومات، 

املستفادة من تجارب املرأة، مبا يف ذلك “التاريخ 

كام تراه املرأة” ٢٢/ فيام يتعلق بتحقيق املساواة 

األدوار  والسالم، ودراسة  والتنمية  الجنسني  بني 

األخرى التي ميكن أن تؤديها هذه التكنولوجيات 

نحو تحقيق هذه الغاية.

   )أ( اتخاذ تدابري فعالة ملواجهة تحديات العوملة 

النامية  البلدان  مشاركة  بينها  من  طرق  بعدة 

بصورة فعالة ومعززة يف صنع القرارات املتعلقة 

كيام  وذلك  الدولية،  االقتصادية  بالسياسات 

يتسنى يف جملة أمور، ضامن مشاركة النساء وال 

سيام نساء البلدان النامية، عىل نحو متكافئ يف 

عملية صنع القرارات املتعلقة باالقتصاد الكيل؛

للمرأة،  وفعلية  كاملة  مبشاركة  تدابري،   )ب(  اتخاذ 

لكفالة اتباع نهج جديدة حيال التعاون اإلمنايئ 

واإلنصاف  والنمو  االستقرار  عىل  تقوم  الدويل، 

فعالة  بصورة  النامية  البلدان  تشارك  أن  عىل 

ومعززة وتدمج يف االقتصاد العاملي املتجه نحو 

العوملة املوجه نحو القضاء عىل الفقر والحد من 

انعدام املساواة بني الجنسني ضمن اإلطار العام 

الناس  يشكل  التي  املستدامة  التنمية  لتحقيق 

محورها؛

كاملة  مشاركة  املــرأة  مشاركة  ظل  يف   )ج(  القيام 

للقضاء  اسرتاتيجيات  وتعزيز  بوضع  وفعالة 

قدرة  وتعزز  الفقر  تأنيث  من  تحد  الفقر  عىل 

االقتصادية  لآلثار  التصدي  من  ومتكنها  املرأة 

واالجتامعية السلبية املرتتبة عىل العوملة؛

اجتثاث  برامج  تنفيذ  أجل  من  الجهود  )د(  تكثيف   

تأثري هذه  تقييم مدى  املرأة يف  الفقر وإرشاك 

فقر،  يف  تعيش  التي  املرأة  متكني  عىل  الربامج 

والتعليم  التدريب  عىل  الحصول  حيث  من 

بالصحة  املتعلقة  الرعاية  إىل  إضافة  الجيد 

البدنية والنفسية، وعىل فرص العمل والخدمات 

االجتامعية األساسية واإلرث والوصول إىل ملكية 

الصغرى  واالئتامنات  والدخل  والسكن  األرض 

املالية  والخدمات  الوسائل  من  ذلــك  وغــري 

تلك  عىل  تحسينات  وإدخــال  فيها،  والتحكم 

الربامج يف ضوء التقييم أعاله؛
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الجنسني  بني  املساواة  بني  بالرتابط   )هـ( التسليم 

اسرتاتيجيات  وتنفيذ  ووضع  الفقر  عىل  والقضاء 

بني  الفوارق  فيها  تراعى  الفقر  عىل  للقضاء  شاملة 

والهيكلية  االجتامعية  املسائل  وتعالج  الجنسني 

واملسائل املتعلقة باالقتصاد الكيل، والتشاور يف هذا 

الصدد عند االقتضاء مع املجتمع املدين؛

املالية  املؤسسات  مع  باالشرتاك  القيام  )و(  تشجيع   

لإلقراض”  “منافذ  بفتح  يلزم،  حسبام  الخاصة، 

وتوفري خدمات مالية أخرى يسهل الوصول إليها 

ذات إجراءات مبسطة ومصممة خصيصا للوفاء 

التوفري  حيث  من  جميعا  النساء  باحتياجات 

واالئتامن والتأمني؛

التدريب  ودعم  لتوفري  شاملة  إجراءات  )ز(  اتخاذ   

عىل  والفتيات  للنساء  الرفيعة  املهارات  عىل 

اسرتاتيجيات  إىل  استنادا  املستويات،  جميع 

تحقيقا  والفعالة  الكاملة  مبشاركتهن  توضع 

عىل  القضاء  أجل  من  عليها  املتفق  لألهداف 

من خالل  وذلك  الفقر،  تأنيث  وبخاصة  الفقر، 

جهود وطنية وإقليمية ودولية. وينبغي إكامل 

إقليمي ودويل مكثف  بتعاون  الوطنية  الجهود 

للتحديات،  والتصدي  املخاطر،  درء  أجل  من 

البلدان  يف  وبخاصة  النساء،  استفادة  وكفالة 

النامية، من الفرص التي توجدها العوملة؛

كامل  نحو  عىل  املرأة  مشاركة  ظل،  يف   )ح(  القيام، 

املدين،  املجتمع  مع  التشاور  ظل،  يف  وفعال، 

التوقيت  يف  الحكومية  غري  املنظامت  وبخاصة 

االجتامعية،  للتنمية  صناديق  بإنشاء  املناسب، 

حيثام اقتىض األمر، للتخفيف من وطأة ما يقع 

عىل املرأة من آثار سلبية تقرتن بربامج التكيف 

الجائر  العبء  ومن  التجارة  وبتحرير  الهيكيل 

امللقى عىل كاهل النساء الاليت يعشن يف فقر؛

 )ط(  تحديد وتنفيذ حلول دامئة موجهة نحو تحقيق 

ملشاكل  جنساين  منظور  فيها  يدمج  التنمية 

البلدان  يف  الدين  وخدمة  الخارجية  الديون 

بعدة  وذلك  منوا،  البلدان  أقل  فيها  مبا  النامية، 

مام  الديون،  عبء  تخفيف  بينها  من  طرق 

باملساعدة  املتصلة  الديون  إلغاء  خيار  يشمل 

برامج  متويل  ملساعدتها عىل  الرسمية،  اإلمنائية 

ومشاريع تستهدف التنمية مام يشمل النهوض 

باملرأة؛

 )ي(  دعم مبادرة كولون للتخفيف من عبء الديون، 

وال سيام التعجيل بتنفيذ مبادرة البلدان الفقرية 

توفري  وكفالة  تعزيزها،  بعد  بالديون  املثقلة 

الذي  الحكم  وتنفيذ  لتنفيذها،  الكافية  األموال 

ينص عىل أن يستخدم ما تم توفريه من أموال 

يف دعم برامج مكافحة الفقر التي تتناول األبعاد 

الجنسانية؛

بتنفيذ  تنفيذ مبادرة ٢٠/٢٠ والتعجيل   )ك(  تشجيع 

هذه املبادرة التي تدرج منظورا جنسانيا يفيد 

كل النساء والفتيات بصفة خاصة إفادة تامة؛

الدويل مبا يف ذلك  التعاون   )ل(  الدعوة إىل مواصلة 

إعادة تأكيد السعي إىل تحقيق الهدف الذي مل 

٠.7 يف  تخصيص  واملتمثل يف  دوليا  بعد  يحقق 

البلدان  لدى  اإلجاميل  القومي  الناتج  املائة من 

املتقدمة النمو للمساعدة اإلمنائية الرسمية، يف 

أقرب وقت ممكن، مام سيزيد من تدفق املوارد 

لتحقيق املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم؛

سيام  وال  املالمئة،  التكنولوجيا  نقل   )م(  تسهيل 

البلدان  إىل  والعصية،  الجديدة  التكنولوجيا 

مبرحلة  اقتصاداتها  متر  التي  والبلدان  النامية 

التي يبذلها املجتمع  الجهود  انتقالية، وتشجيع 
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هذه  النقل  عمليات  عىل  القيود  إللغاء  الدويل 

الرامية  الوطنية  الجهود  إلكامل  فعالة  كوسيلة 

يف  املتمثلة  الغايات  ببلوغ  التعجيل  زيادة  إىل 

تحقيق املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم؛

لجمعية  التحضريية  اللجنة  تقوم  بأن   )ن(  التوصية 

مراعاة  تعميم  سياق  يف  جهد،  ببذل  األلفية 

املتحدة،  األمــم  منظومة  يف  جنساين  منظور 

وإدماج منظور جنساين يف كل األنشطة والوثائق 

املتعلقة بجمعية األلفية ومؤمتر قمة األلفية، مبا 

يف ذلك النظر يف مسألة القضاء عىل الفقر؛

 )س(  تهيئة بيئة مواتية ووضع وتنفيذ سياسات تعزز 

وتحمي التمتع بجميع حقوق اإلنسان املدنية، 

والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، واالجتامعية 

مبا فيها الحق يف التنمية – والحريات األساسية، 

املساواة  تحقيق  إىل  الرامية  الجهود  من  كجزء 

بني الجنسني والتنمية والسالم.

للقوانني  وفقا  مواتية،  بيئة  وتعزيز  تهيئة     )أ( 

الحكومية  غري  املنظامت  قدرة  لدعم  الوطنية، 

استدامة  لكفالة  املــوارد  حشد  عىل  النسائية 

أنشطتها اإلمنائية؛

أصحاب  بني  رشاكــات  وتعزيز  إقامة   )ب(  تشجيع 

الصعد  جميع  عىل  تتعاون  متعددين  مصلحة 

فيام بني املنظامت الدولية واملنظامت الحكومية 

يف  الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  مع  الدولية، 

املجتمع املدين، مبا فيها املنظامت غري الحكومية، 

والقطاع الخاص، والنقابات العاملية، واملنظامت 

الحكومية  غري  املنظامت  من  وغريها  النسائية 

دعام  اإلعالم  ووسائط  االتصاالت  ومنظومات 

لغايات املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة؛

بني  فيمـــا  والتعـــاون  الــرشاكــات   )ج( تشجيع 

وال سيام  الــدولــيــة،  واملنظامت  الحكومات 

املتعددة  واملنظامت  الدولية،  املالية  املؤسسات 

واملجتمع  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  األطراف، 

الحكومية،  غري  املنظامت  ذلك  يف  مبا  املــدين، 

يف  العاملة  واملنظامت  منها  النسائية  سيام  وال 

القضاء عىل  مبادرات  لدعم  املحلية  املجتمعات 

الفقر التي تركز عىل النساء والفتيات؛

املرأة  تؤديه  الذي  الحاسم  بالدور  )د(  االعــرتاف   

واملنظامت غري الحكومية واألهلية والنسوية يف 

تنفيذ جدول أعامل القرن ٢1 ٢3/ ودعمها، من 

خالل إدماج املنظور الجنساين يف صياغة آليات 

وبرامج وهياكل مستدامة لإلدارة البيئية وإدارة 

املوارد وتصميمها وإعاملها.

   )أ( تعزيز الربامج املتعلقة بالشيخوخة الصحية 

واملساواة  االستقاللية  عىل  تؤكد  التي  النشطة 

واملشاركة واألمن للنساء املسنات وإجراء بحوث 

وبرامج مراعية لنوع الجنس تلبية لحاجتهن؛

 )ب(  القيام، عىل سبيل األولوية، وال سيام يف البلدان 

غري  املنظامت  مع  وبالتشارك  تــرضرا،  األكــرث 

التعليم  فرص  بزيادة  أمكن،  حيثام  الحكومية 

وتكثيف الخدمات وإعداد اسرتاتيجيات للتعبئة 

حامية  بغرض  املحلية،  املجتمعات  عىل  تقوم 

النساء، مبختلف أعامرهن، من اإلصابة بفريوس 

نقص املناعة البرشية وغريه من األمراض املنقولة 

باالتصال الجنيس، مبا يف ذلك عن طريق إعداد 

ومتيرسة  وفعالة  التكلفة  وقليلة  آمنة  طرق 

الجراثيم  مبيدات  قبيل  املرأة، من  فيها  تتحكم 

ــراض  األم من  تحميها  التي  ــرأة  امل ورفـــاالت 

وفريوس  الجنيس  االتصال  طريق  عن  املنقولة 

اختبارات  وإجراء  البرشية/اإليدز؛  املناعة  نقص 
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املناعة  نقص  بفريوس  تتعلق  ورسية  طوعية 

البرشية، وتشجيع السلوك الجنيس املسؤول مبا 

يف ذلك العزوف واستخدام الرفاالت؛ واستحداث 

لقاحات وتشخيصات بسيطة ومنخفضة التكلفة 

املنقولة  لألمراض  واحــدة  بجرعة  وعالجات 

باالتصال الجنيس؛

وميسور  مناسب  عالج  عىل  الحصول   )ج(  إتاحة 

النساء  وال سيام  املصابني،  لجميع  التكلفة 

والفتيات، باألمراض املنقولة عن طريق االتصال 

حياتهم،  تهدد  أمراض  من  يعانون  أو  الجنيس 

البرشية/ املناعة  نقص  ــريوس  ف ذلــك  ومــن 

مثل  انتهازية  أمراض  من  به  يقرتن  وما  اإليدز 

السل، ومتابعة أحوالهم ورعايتهم. وتقديم غري 

املالئم  السكن  ذلك  يف  مبا  الخدمات  من  ذلك 

أثناء  سيام  وال  املناسبة،  االجتامعية  والحامية 

والفتيات  األطفال  ومساعدة  واإلرضاع؛  الحمل 

الذين تيتموا نتيجة لتفيش فريوس نقص املناعة 

تراعي  داعمة  نظم  وإقامة  البرشية/اإليدز؛ 

من  وغريها  املرأة  لصالح  الجنسانية  االعتبارات 

أفراد األرسة القامئني عىل رعاية األشخاص الذين 

ذلك  يف  مبا  خطرية،  صحية  أحــواال  يواجهون 

املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛

العام  الرأي  لتعبئة  فعالة وعاجلة  تدابري  )د(  اتخاذ   

املختلفة  األبعاد  آثار  بشأن  والوطني  الدويل 

ملشاكل املخدرات العاملية عىل النساء والفتيات 

هذه  لتحقيق  املالمئة  ــوارد  امل توفري  وضــامن 

الغاية.

   تشجيع قيام رشاكات بني الحكومات واملنظامت 

غري الحكومية لتنفيذ ما اتخذ من التزامات أثناء 

من  وغريه  باملرأة  املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر 

األمم  تنظمها  التي  واملؤمترات  القمة  مؤمترات 

املتحدة، من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني 

والتنمية والسالم يف القرن الحادي والعرشين.
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٢18

الحوايش

باملرأة،  املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر  1/  تقرير   

 1٩٩5 أيــلــول/ســبــتــمــرب   15  -  4 بــيــجــني، 

املبيع  ــم  رق املــتــحــدة،  األمـــم  ــشــورات   )مــن

A.96.IV.13)، القرار 1، املرفق األول.

٢/  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  

وتقييم  الستعراض  العاملي  املؤمتر  3/  تقرير   

املساواة  للمرأة:  املتحدة  األمم  عقد  منجزات 

متوز/يوليه   ٢٦  -  15 نريويب،  والسالم،  والتنمية 

املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات   1٩٨5 

(A.85.IV.10)، الفصل األول، الفرع ألف.

4/  قرار الجمعية العامة 1٨٠/34، املرفق.  

باملرأة،  املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر  5/  تقرير   

)منشورات   1٩٩5 أيلول/سبتمرب   15-4 بيجني، 

القرار،   ،)A.96.IV.13 املبيع  املتحدة، رقم  األمم 

املرفق األول.

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  /٦  

انظر قرار الجمعية العامة دإ-٢/٢1، املرفق.  /7  

٨/  تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،   

األمم  )منشورات   1٩٩4 أيلول/سبتمرب   13-5

الفصل   ،)A.95.XIII.18 املبيع  رقم  املتحدة، 

األول، القرار 1، املرفق.

٩/   املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني   

عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين 

التي ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ 

عام 1٩٩1.

.

األشخاص  ملحاكمة  الدولية  الجنائية  1٠/  املحكمة 

املسؤولني عن أعامل اإلبادة الجامعية وغري ذلك 

من االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين 

الروانديني  واملواطنني  رواندا  إقليم  يف  املرتكبة 

وغريها  الجامعية  اإلبادة  أعامل  عن  املسؤولني 

من االنتهاكات املامثلة يف أرايض الدول املجاورة 

األول/ كانون   31 و  الثاين/يناير  كانون   1 بني 

ديسمرب 1٩٩4.

.A/CONF.183/9   /11

1٢/   قرار الجمعية العامة 34/1٨٠. 

13/   قرار الجمعية العامة 4/54، املرفق. 

14/ قرار الجمعية العامة ٢٦3/54، املرفق األول.

15/ املرجع نفسه، املرفق الثاين.

1٦/  انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع 

البيولوجي )املركز املعني بأنشطة برنامج القانون 

حزيران/يونيه   1 البيئية(،  واملؤسسات  البيئي 

.1٩٩٢

للتخلص  إجراء  بأنه  املأمون  اإلجهاض غري  17/  يعرف 

أشخاص  بواسطة  إما  فيه  من حمل غري مرغوب 

تفتقر  بيئة  يف  أو  الالزمة  املهارات  إىل  يفتقرون 

إىل أبسط املعايري الطبية أو للسببني معا )حسبام 

جاء يف وثيقة منظمة الصحة العاملية املعنونة منع 



٢1٩

الفريق  تقرير  املأمون،  غري  اإلجهاض  ومعالجة 

 1٩٩٢ نيسان/أبريل  جنيف،  التقني،  العامل 

.)WHO/MSM/92.5(

1٨/ قرار الجمعية العامة ٢5/44، املرفق.

1٩/  اعتمد يوم 1٨ يونيو 1٩٩٨ من قبل مؤمتر العمل 

الدويل يف دورته السادسة والثامنني.

٢٠/ قرار الجمعية العامة 54/1٢٦.

٢1/ قرار الجمعية العامة ٢43/53.

٢٢/  “التاريخ كام تراه املرأة” هو مصطلح مستخدم 

عىل نطاق واسع ويشري إىل رسد األحداث، سواء 

التاريخية أو املعارصة، من وجهة نظر املرأة.

٢3/  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، 

 ،1٩٩7 حزيران/يونيه   14-3 جانريو،  دي  ريو 

املؤمتر  اتخذها  التي  القرارات  األول،  املجلد 

 A.93.I.8 املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات 

والتصويبات(، القرار 1، املرفق الثاين.



هيئة األمم املتحدة للمرأة هي منظمة تابعة لألمم املتحدة مكرّسة للمساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة، وهي مدافعة عاملية عن النساء والبنات، وقد تأسست لتعجيل التقدم نحو تلبية 

احتياجاتهن يف جميع أنحاء العامل.

تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدول األعضاء يف األمم املتحدة العاكفة عىل تحديد معايري 

تصميم  عىل  املدين  واملجتمع  الحكومات  مع  وتعمل  الجنسني،  بني  املساواة  لتحقيق  عاملية 

الهيئة  وتدعم  املعايري.  تلك  تنفيذ  أجل  من  الالزمة  والخدمات  والربامج  والسياسات  القوانني 

املشاَركة املتساوية للمرأة يف جميع مجاالت الحياة، وتركز عىل خمسة مجاالت ذات أولوية، 

جميع  يف  املرأة  وإرشاك  املرأة؛  ضد  العنف  وإنهاء  النسائية؛  واملشاركة  القيادة  زيادة  وهي: 

جوانب العمليات املعنية بالسالم واألمن؛ وتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة؛ وجعل املساواة 

األمم  هيئة  وتنهض  الوطني.  اإلمنايئ  والتخطيط  الوطنية  امليزنة  يف  مركزياً  أمراً  الجنسني  بني 

بتنسيق وتعزيز عمل منظومة األمم املتحدة الرامي إىل الدفع باملساواة  املتحدة للمرأة أيضاً 

بني الجنسني.
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