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 الفصل األول
املسائل اليت تتطلب إجراء مـن اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي أو الـيت                 

 يوجه إليها انتباه اجمللس
 

 *رهتا التاسعة واألربعنيإعالن اعتمدته جلنة وضع املرأة يف دو -ألف  
 
يوجه انتباه اجمللس إىل اإلعالن التايل الذي اعتمدته جلنة وضع املرأة العتماده من ِقبـل                - ١

 .اجلمعية العامة
 

ــرأة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني مبناســبة الــذكرى الســنوية         ــة وضــع امل إعــالن مــن جلن
 العاشرة للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة

 
 للجنـة وضـع املـرأة يف        حنن، ممثلي احلكومـات اجملـتمعني يف الـدورة التاسـعة واألربعـني             

نيويورك، مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة املعقود يف بـيجني              
معيـة  سياق استعراض نتائج املؤمتر والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للج         ، يف ١٩٩٥يف عام   

 والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي      نينسـ املسـاواة بـني اجل    : ٢٠٠٠املرأة عـام     �العامة املعنونة 
، وإسـهام اللجنـة يف االجتمـاع العـام الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة السـتعراض                    �والعشرين

 / أيلـــول١٦ إىل ١٤ والـــذي ســُيعقد يف الفتـــرة مــن   )١(إعــالن األمـــم املتحــدة بشـــأن األلفيــة   
 ،٢٠٠٥ تمربسب

 الذي اعتمده املـؤمتر العـاملي الرابـع         )٢( إعالن ومنهاج عمل بيجني    نعيد تأكيد  - ١ 
 ؛)٣(املعين باملرأة والوثيقتني اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 بالتقــدم احملــرز حــىت اآلن علــى طريــق حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني،  نرحــب - ٢ 
 أنــه ال تــزال هنــاك حتــديات وعقبــات علــى طريــق تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونؤكــد

والــوثيقتني اخلتــاميتني للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة، ونتعهــد يف هــذا    
 الصدد باختاذ املزيد من اإلجراءات لكفالة تنفيذمها التام والعاجل؛

__________ 
 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 

 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )١( 
منشـورات األمـم املتحـدة،     (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلـول ١٥-٤ير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،         تقر )٢( 

 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13رقم املبيع 
 .، املرفق٢٣/٣ -، املرفق، والقرار د إ ٢٣/٢ -قرار اجلمعية العامة د إ  )٣( 
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ل إلعالن ومنهاج عمل بيجني مسألة أساسـية         أن التنفيذ الكامل والفعا    نؤكد - ٣ 
لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك تلــك الــواردة يف اإلعــالن بشــأن    

، ونشـدد علـى احلاجـة إىل كفالـة إدمـاج منظـور جنسـاين يف االجتمـاع العـام الرفيـع                       )١(األلفية
 املستوى بشأن استعراض اإلعالن بشأن األلفية؛

بــأن تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني والوفــاء بااللتزامــات مبوجــب لّم نســ - ٤ 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يعـزز كـل منـهما اآلخـر يف حتقيـق املسـاواة                     

 بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
 منظومة األمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومجيع قطاعـات          نناشد - ٥ 

تمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، وكـذلك مجيـع النسـاء والرجـال، بـااللتزام                  اجمل
بصورة تامة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقتني اخلتـاميتني للـدورة االسـتثنائية الثالثـة                

 .والعشرين للجمعية العامة وزيادة مسامهاهتم
 

 هامشاريع قرارات يوصي اجمللس باعتماد -باء  
توصي جلنة وضـع املـرأة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي باعتمـاد مشـاريع القـرارات                   - ٢

 :التالية
 مشروع القرار األول  
 *حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها  

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ــرأة الفلســطي   وقــد نظــر مــع التقــدير    ــة امل ــام عــن حال ــر األمــني الع نية وتقــدمي  يف تقري

 ،)٤(املساعدة إليها
ـــر  ــاملرأة   وإذ يشيــ ــهوض بــ ــة للنــ ــريويب التطلعيــ ــتراتيجيات نــ ــيما  ، وال)٥( إىل اســ ســ
 الــذي أقــر يف )٦( املتعلقــة بالنســاء واألطفــال الفلســطينيني، ومنــهاج عمــل بــيجني ٢٦٠ الفقــرة

__________ 
 .ملناقشة، انظر الفصل الثاينلالطالع على ا * 

 )٤( E/CN.6/2005/4. 
املسـاواة والتنميـة والسـلم، نـريويب،        : تقرير املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمـرأة           )٥( 

 .، الفصل األول، الفرع ألف)E.85.IV.10منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٥يوليه / متوز٢٦-١٥
منشـور األمـم املتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤قرير املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني،            ت )٦( 

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع 
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ثنائية الثالثــة والعشــرين دورة االســتوالــوثيقتني اخلتــاميتني للــاملــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، 
املساواة بني اجلنسني، والتنميـة والسـالم يف القـرن          : ٢٠٠٠املرأة عام   �للجمعية العامة املعنونة    

 ،)٧(�احلادي والعشرين
وإىل قـرارات    ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٣ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٥٦  إىل قـراره   وإذ يشري أيضـا    

 األمم املتحدة األخرى ذات الصلة،
 من حيـث صـلته حبمايـة        )٨( إعالن القضاء على العنف ضد املرأة       إىل وإذ يشري كذلك   

 السكان املدنيني،
سـياق  علـى نطـاق كامـل يف         عـن احلاجـة املاسـة إىل اسـتئناف املفاوضـات             وإذ يعرب  

عملية السالم يف الشرق األوسط على أساسها املتفـق عليـه وألجـل التوصـل سـريعا إىل تسـوية             
 اإلسرائيلي،هنائية بني اجلانبني الفلسطيين و

لنسـاء الفلسـطينيات يف األرض الفلسـطينية        ل ةاخلطـري احلالـة    بشـأن    وإذ يساوره القلق   
 االسـتيطان اإلسـرائيلية غـري القانونيـة         أنشـطة نتيجة شدة وطـأة     ،  احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية    

العمليـات  النامجـة عـن     العواقـب الوخيمــة    وإقامة اجلدار العازل بصورة غري مشروعة و      ،  اجلارية
علـى   ضـار  كـان هلـا تـأثري        الـيت على املناطق املدنية وفرض حصار عليها و      اإلسرائيلية  العسكرية  

 الــيت يواجهنــها هــننســانية اإلزمــة أحــواهلن االقتصــادية واالجتماعيــة وعملــت علــى تعميــق األ 
 وأسرهن،
 ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ يف الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل الدوليــة إىل الفتــوىوإذ يشــري  

وإذ يشـري  ، )٩(�ةاآلثار القانونية املترتبـة علـى إنشـاء جـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـ      �بشأن  
 ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-ىل قرار اجلمعية العامة دإطأيضا إ

 إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية والعهـد الـدويل                 وإذ يشري أيضا   
، وإذ يؤكـد  )١١(، واتفاقيـة حقـوق الطفـل   )١٠(دية واالجتماعية والثقافيـة اخلاص باحلقوق االقتصا  

وجوب احترام صكوك حقوق اإلنسان هذه يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلـك القـدس                 
 الشرقية،

__________ 
 .٢٣/٣ - و دإ ٢٣/٢ -انظر قراري اجلمعية العامة دإ  )٧( 
 .٤٨/١٠٤انظر قـرار اجلمعية العامة  )٨( 
 .Corr.1 و A/ES.10/273انظر  )٩( 
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة  )١٠( 
 .٢٧٥٣١، العدد ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١١( 
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 كافة أعمال العنف، مبا فيها كافة أعمال اإلرهـاب واالسـتفزاز            وإذ يعرب عن إدانته    
 االسـتخدام املفـرط للقـوة ضـد املـدنيني الفلسـطينيني، والكـثري               سـيما  والتحريض والتدمري، وال  

 منهم نساء وأطفال، مما يسفر عن إصابات وخسائر يف األرواح البشرية،
ــ - ١  كــل اجلهــود الضــرورية  إىل بــذل األطــراف املعنيــة، واجملتمــع الــدويل،  دعو ي

مــع مراعــاة األســس  لعمليــة الســالم وفقــا ألساســها املتفــق عليــه،   الكامــل لكفالــة االســتئناف 
املشـتركة الــيت تـــم إرســاؤها فعــال، ويــدعو إىل اختـاذ تــدابري إلحــداث حتســن ملمــوس يف حالــة   

 وفـي الظروف املعيشية اليت تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن؛املرير الواقع 
 أن االحـتالل اإلسـرائيلي ال يـزال عقبـة رئيسـية حتـول دون                يؤكد من جديـد    - ٢ 

فلســطينيات، ودون اعتمــادهن علــى أنفســهن، ودون إشــراكهن يف التخطــيط    تقــدم النســاء ال 
 اإلمنائي جملتمعهن؛

 بأن متتثـل إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل، امتثـاال تامـا ألحكـام               يطالـب - ٣ 
، واألنظمة املرفقــة باتفاقية الهاي الرابعـة املؤرخـة         )١٢(ومبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

، واتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب            )١٣(١٩٠٧أكتـوبر   /ن األول  تشري ١٨
 ، ألجل محاية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن؛)١٤(١٩٤٩أغسطس / آب١٢املؤرخة 
ل عـــودة مجيـــع الالجـــئني واملشـــردين مـــن النســـاء يتســـهإىل إســـرائيل يـــدعو  - ٤ 

 امتثاال لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛واألطفال الفلسطينيني إىل ديارهم وممتلكاهتم، 
تقــدمي املســاعدات واخلــدمات الــيت  إىل مواصــلة  اجملتمــع الــدويل أيضــايــدعو  - ٥ 

إليهـا للتخفيـف مـن حـدة األزمـة اإلنسانيــة الرهيبـة الـيت تواجههـا النسـاء                    توجد حاجـة ماسـة      
 طينية ذات الصلة؛عادة بناء املؤسسات الفلستقدمي املساعدة إلالفلسطينيات وأسرهن، و

 إىل جلنــة وضــع املــرأة مواصــلة الرصــد واختــاذ إجــراءات بشــأن تنفيــذ   يطلــب - ٦ 
 املتعلقـــة بالنســـاء ٢٦٠ســـيما الفقـــرة  ، ال)٥(اســـتراتيجيات نـــريويب التطلعيـــة للنـــهوض بـــاملرأة
دورة الــوثيقتني اخلتــاميتني للــ مــا جــاء يف و، )٦(واألطفــال الفلســطينيني، ومنــهاج عمــل بــيجني  

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )١٢( 
 Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 andانظـر   )١٣( 

1907 (New York, Oxford University Press, 1915)       صـندوق كـارينجي للسـلم الـدويل، اتفاقـات وإعالنـات ،
 ).١٩١٥نيويورك، مطبعة جامعة اكسفورد،  (١٩٠٧ و ١٨٩٩الهاي لعامي 

 .٩٧٣، العدد ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٤( 



E/2005/27 
E/CN.6/2005/11  
 

05-34636 5 
 

ــت ــة املعنونــة   االس ــرأة عــام  �ثنائية للجمعيــة العام ــاواة بــني اجلنســني، والتنميــة    : ٢٠٠٠امل املس
 ؛)٧(�والسالم يف القرن احلادي والعشرين

النســـاء وأن يســـاعد إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل اســـتعراض احلالـــة يطلـــب  - ٧ 
ــواردة يف تقريــر فيهــا مبــا الفلســطينيات جبميــع الســبل املتاحــة،   ــوهتلــك ال ــة املــرأة �ن  املعن حال

، تقريـرا اخلمسني  إىل جلنة وضع املرأة يف دورهتا        ، وأن يقدم  �الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها   
 عن التقدم احملـرز    ،املعلومات املقدمة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا       مبا يف ذلك    

 .يف تنفيذ هذا القرار
 

 مشروع القرار الثاين  
 *لفتاة يف أفغانستانحالة املرأة وا  

 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
ــة حقــوق اإلنســان    ؤكــد مــن جديــد يإذ   ــز ومحاي  أن علــى مجيــع الــدول التزامــا بتعزي

 وواجب الوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا مبوجـب خمتلـف الصـكوك يف              واحلريات األساسية، 
 هذا اجملال،

 العديد مـن الصـكوك الدوليـة املتعلقـة     أن أفغانستان طرف يف إىل  جديدنشري ميوإذ  
 ،)١٥( مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةحبقوق اإلنسان،

 ٣١املـؤرخ   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥  جملـس األمـن    اتإىل أمهيـة تنفيـذ قـرار      أيضا   شرييوإذ   
ــرين ــوبر / األولتشـ ــن، و ٢٠٠٠أكتـ ــرأة والســـالم واألمـ ــأن املـ  املـــؤرخ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ بشـ

 بشـأن محايـة     ٢٠٠٠أبريل  /نيسان ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦ و   ١٩٩٩سبتمرب  /أيلول ١٧
 بشـأن   ٢٠٠٤أبريـل   /نيسـان  ٢٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩املدنيني يف الصراعات املسلحة، و      

 ة،األطفال يف الصراعات املسلح
ن مـواطين أفغانسـتان، رجـاال        إىل أن الدسـتور اجلديـد يـنص علـى أ           شري كـذلك  يوإذ   
 ،ضمن حقوق املرأة يف عضوية اجلمعية الوطنيةيأنه و ،، متساوون أمام القانونونساء

 األخـرية، ال تـزال املـرأة يف أفغانسـتان تواجـه      التطـورات اإلجيابيـة   بأنه رغم    سلميوإذ   
ال سـيما يف املنـاطق      و ، يف كـثري مـن أحنـاء البلـد          اإلنسان اخلاصـة هبـا     انتهاكات جسيمة حلقوق  

 الريفية،
__________ 
 .على املناقشة، انظر الفصل الثاينلالطالع  * 

 .٢٠٣٧٨، العدد ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٥( 
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 جلميـع األفغـان وخاليـة مـن العنـف والتمييـز وسـوء            آمنـة  أن هتيئة بيئة   بقوةؤكد  ي وإذ 
 واستدامة عملية اإلنعاش والتعمري،لنجاعة  شرط أساسي ،املعاملة

 علـــى احلاجـــة إىل إدراج منظـــور جنســـاين لـــدى صـــوغ وتنفيـــذ الـــربامج وإذ يؤكـــد 
 والسياسات،

 :رحبي - ١ 
 بضـمان متتـع النسـاء والفتيـات متتعـا كـامال          األفغانيـة    احلكومةباستمرار التزام    )أ( 

 يف احليـاة    للمشـاركة بنشـاط    املرأة األفغانية وعودة  ،  جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    
، وإتاحــة الفرصــة للمــرأة كــي  والفتيــان وتعلــيم الفتيــات ،السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة

 ؛تعمل خارج املرتل
 تــنص علــى أن مــواطين أفغانســتان، رجــاال     بأحكــام الدســتور اجلديــد الــيت    )ب( 

ونساء، متساوون أمام القانون، وعلى انتخـاب امـرأتني علـى األقـل مـن كـل مقاطعـة لعضـوية                     
تـنص علـى أن يكـون نصـف الـذين          الـيت   كمتوسـط وطـين، و    ) جملـس العمـوم   (الفولسي جريغا   

 من النساء؛) جملس األعيان(يعينهم الرئيس يف املشرانو جريغا 
 األفغانيـة   تضـطلع هبـا احلكومـة    مليات اجلارية إلصـالح قطـاع األمـن الـيت           بالع )ج( 

بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك تســريح املقــاتلني الســابقني ونــزع ســالحهم وإعــادة      
 إدماجهم وتعيني كادر جديد من الشرطة النسائية؛

ــيت      )د(  ــة الــ ــلمية والناجحــ ــية الســ ــات الرئاســ ــرتباالنتخابــ ــرين ٩ يف جــ  تشــ
 يف املائـة مـن      ٤٠مبـا نسـبته      ومبسـتوى مشـاركة الناخبـات الالئـي أدلـني            ٢٠٠٤أكتوبر  /ولاأل

 جمموع عدد األصوات؛
 وتعـيني   ، الـرئيس ونائـب الـرئيس      بترشيح النساء األفغانيات لكـل مـن منصـيب         )هـ( 

ــة يف          ــاكم مقاطعـ ــب حـ ــوىل منصـ ــرأة تتـ ــيني أول امـ ــة وتعـ ــب وزاريـ ــاء يف مناصـ ــالث نسـ ثـ
 ؛ ٢٠٠٥مارس /آذار ٢

يف أفغانســتان بـالتقرير الــذي نشــرته مـؤخرا اللجنــة املســتقلة حلقـوق اإلنســان     )و( 
 ؛�دعوة إىل العدالة�عن العدالة االنتقالية حتت عنوان

باجلهود اليت تبذهلا احلكومة األفغانية لوضع خطة عمل وطنيـة بشـأن املسـاواة         )ز( 
 بني اجلنسني؛
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العام إىل جلنة وضـع املـرأة عـن حالـة           بالتقرير الذي قدمه األمني      أيضارحب  ي - ٢ 
 ؛)١٦(املرأة والفتاة يف أفغانستان

 : حكومة أفغانستان علىثحي - ٣ 
التنفيذ الكامـل للدسـتور وجلميـع املعاهـدات الدوليـة، الـيت تـدخل أفغانسـتان                  )أ( 

 ؛)١٥(طرفا فيها، مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 تــدعم كـل التــدابري التشــريعية واإلداريـة وغريهــا متتـع املــرأة والفتــاة    أنكفالـة   )ب( 

 يف  ةاجلنسـاني القضـايا   الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وذلك بوسائل منـها تعمـيم            
بشــأن إلذكــاء الــوعي السياســات والــربامج مــن مجيــع املســتويات، وتنظــيم محــالت مســتمرة    

 املساواة بني املرأة والرجل؛
متكني املرأة والفتاة من املشاركة الكاملة واملتسـاوية والفعليـة يف احليـاة املدنيـة       )ج( 

 والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية يف مجيع أحناء البلد وعلى كافة املستويات ؛
 مـن التسـجيل     ، مبا يف ذلك من خـالل ضـمان أمـن النسـاء            كفالة متكّن النساء   )د( 

والترشـح للمناصـب والقيـام حبمـالت انتخابيـة والتصـويت يف االنتخابـات        يف قـوائم النـاخبني،   
 ؛٢٠٠٥ املقبلة للجمعية الوطنية املقررة يف عام

تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة وتيسري وصوهلا إىل األنشـطة املـدرة للـدخل               )هـ( 
املــرأة قــوق حمنــها ضــمان بطرائــق وإىل االئتمانــات ووســائل اإلنتــاج والتكنولوجيــا واملــوارد، 

 والفتاة يف التملك يف املرياث؛
حصول النسـاء والفتيـات علـى الرعايـة الصـحية والتعلـيم علـى               مواصلة تعزيز    )و( 

 حنو فعال وكامل ومتساو؛
وزارة شـؤون املـرأة     كـل مـن     كفالة توافر ما يكفي من موارد بشـرية وماليـة ل           )ز( 

سسـات القضـائية األفغانيـة الدائمـة لكـي          واملؤيف أفغانسـتان    واللجنة املسـتقلة حلقـوق اإلنسـان        
 ؛ملعايري الدوليةيتفق وااجلنسانية مبا املنظورات يتسىن هلا أداء والياهتا ومعاجلة 

ــايري        )ح(  ــا للمع ــانون، وفق ــادة إرســاء ســيادة الق ــة إىل إع ــا الرامي مواصــلة جهوده
كلفـة بإنفـاذ القـانون      احتـرام الوكـاالت امل     النظام القضـائي و    نزاهةالدولية، بوسائل منها كفالة     

، مــع التشــديد بوجــه خــاص علــى جعــل  مناصــرهتا هلــاحقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية و
  يف متناول املرأة؛ وآليات االنتصافالعدالة

__________ 
 )١٦( E/CN.6/2005/5. 
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ــة إىل    )ط(  ــا الرامي ــدريب وأنشــطة  يف منظــور جنســاين  إدخــال مواصــلة جهوده ت
 تعــيني النســاء األفغانيــات يف القضــائي، وتشــجيعواجلهــاز العــامني الشــرطة واجلــيش واملــدعني 

 مجيع الرتب؛
والفتــاة نـع ممارســة العنـف ضــد املـرأة    وتعزيــز التـدابري الكفيلــة مب زيـادة الـوعي    )ي( 

هبـدف تغـيري املواقـف الـيت تسـمح حبـدوث       ، والقضاء عليه، مبا يف ذلك العنف املرتيل واجلنسـي  
 ؛هذا العنف وتطوير خدمات لدعم ضحايا هذه اجلرائم

راج عن السجينات احملتجزات يف مراكـز االعتقـال التابعـة للدولـة ألفعـال               اإلف )ك( 
ال تشكل جرائم مبوجـب القـانون األفغـاين وتقـدمي الـدعم هلـن إلعـادة االنـدماج يف جمتمعـاهتن                      

 احمللية؛
مـن  ) ب (١٦وإلغائه وفقا للمـادة     الزواج القسري زيادة الوعي بضرورة منع      )ل( 

 ؛كال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أش
ــاة      )م(  ــرأة والفت ــع امل ــة متت ــة إىل كفال ــدابري الرامي ــع دعــم الت حقــوق اإلنســان  جبمي

 االنتـهاكات اجلسـيمة حلقـوق اإلنسـان          ارتكـاب  واحلريات األساسية، وحماسبة املسـؤولني عـن      
دوليـة مـن   يف املاضي وضمان إجراء حتقيقـات وافيـة وتقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة وفقـا للمعـايري ال            

 ؛أجل مكافحة اإلفالت من العقاب
 :إىل نياملاحناملنظمات الدولية وغري احلكومية واألمم املتحدة ومنظومة  دعوي - ٤ 
ضمان اتباع هنج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان واعتمـاد سياسـة متسـقة وتـوفري             )أ( 

، علــى أســاس املــوارد مــن أجــل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف مجيــع الــربامج والعمليــات 
مبدأي عدم التمييز واملساواة بني املرأة والرجل، وضـمان انتفـاع املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع                 

 الرجل هبذه الربامج يف مجيع القطاعات؛
جتسيد احتياجات املرأة والفتاة وأمهية دورمها يف عملية بنـاء السـالم والـتعمري                )ب( 
 والتنمية؛
ي ميـدان حقـوق اإلنسـان وتشـجيع         ـــ فالناشـطني     ر اجملتمع املدين  ــم عناص ــدع )ج( 

 مشاركة املرأة فيها؛
ــة  )د(  ــل     تلقــيكفال ــدوليني والــوطنيني قب ــع موظفيهــا ال تقــدمي شــروعهم يف  مجي
التـدريب بشـأن    املساواة بني اجلنسـني وكـذلك تلقـيهم قـدرا مناسـبا مـن                علىتدريبا  خدماهتم  

ملامهم التـام باملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان           تاريخ أفغانستان، وثقافتها وتقاليدها مع ضمان إ      
 واالهتداء هبا يف عملهم؛
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ــد اجلهــود مــن أجــل   )هـ(  ــع جهــود   الوضــع الصــحي   حتســنيتوحي للمــرأة يف مجي
وتعزيـز   مـا قبـل الـوالدة،        يف فتـرة    املتخصصـة   الرعاية الطبية   توفري من خالل ال سيما   والتعمري،  

الوالدة، وعـن طريـق الـربامج التثقيفيـة يف املسـائل             املتخصصة لدى    فرص حصوهلا على الرعاية   
الرعايـة يف حـاالت     الصحية األساسية، واألنشطة اإلعالمية على صـعيد اجملتمـع احمللـي، وتـوفري              

 ؛التوليد الطارئة
مواصلة دعم التدابري املتخذة من أجل توظيف املرأة، وإدراج منظور جنسـاين          )و( 

ائية وبرامج التعمري، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألرامـل         يف مجيع الربامج االجتماعية واإلمن    
والعائـدات مـن النسـاء والفتيـات الالجئـات واملشـردات فضـال عـن اللـوايت يعشـن يف                     واليتامى  

 املناطق الريفية؛
االســـتمرار يف تقـــدمي الـــدعم املـــايل والـــتقين لـــوزارة شـــؤون املـــرأة وجلميـــع    )ز( 

 اجلنسانية يف براجمها وميزانياهتا؛املنظورات ج الوزارات التنفيذية من أجل إدما
تقدمي ما يكفي من الدعم املايل والـتقين لعمليـة انتخابـات اجلمعيـة الوطنيـة يف          )ح( 

 أو مرشحات؛كُنَّ ن أجل تسهيل املشاركة الكاملة للنساء، ناخبات ــ، م٢٠٠٥عام 
ز النظام القضـائي    تقدمي الدعم لوضع استراتيجية طويلة األجل هتدف إىل تعزي         )ط( 

 ؛مبا يتماشى مع املعايري الدولية
 االنتـهاكات اجلسـيمة      ارتكـاب  حماسبة املسؤولني عـن   دعم التدابري الرامية إىل      )ي( 

 ، وضمان إجراء حتقيقات وافية وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛حلقوق اإلنسان يف املاضي
اديـة والسـتني يف تقريـر        جلنة حقوق اإلنسان إىل أن تنظـر يف دورهتـا احل           دعوي - ٥ 

مـع إدراج   الـذي سـُيقدم إىل اجلمعيـة العامـة      حالـة املـرأة والفتـاة يف أفغانسـتان    عناألمني العام  
  حلالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان؛يف أي دراسةحالة النساء والفتيات بصورة كاملة 

أفغانسـتان   إىل األمني العام أن يواصل استعراض حالة املـرأة والفتـاة يف    طلبي - ٦ 
ن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ        ـــ را ع ـــ  تقري اخلمسـني ا  ـــ ي دورهت ــفرأة  ــع امل ــ وض ةــنجلدم إىل   ــوأن يق 
 . القرارهذا
 

 مشروع مقرر يوصي اجمللس باعتماده -جيم  
توصي جلنة وضع املرأة أيضا اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي باعتمـاد مشـروع املقـرر           - ٣

 :التايل
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 ررمشروع مق  
تقرير جلنة وضع املرأة عن دورهتا التاسعة واألربعني وجدول األعمـال املؤقـت والوثـائق            

 *اخلمسني للجنةللدورة 
إن اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي حيـيط علمـا بتقريــر جلنـة وضـع املـرأة عـن دورهتــا           

ى جدول األعمال املؤقت والوثائق للـدورة اخلمسـني للجنـة علـى             التاسعة واألربعني ويوافق عل   
 :النحو املنصوص عليه أدناه

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١
 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢
 

 الوثائق   
 جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح 

 ملعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنونـة             متابعة املؤمتر العـاملي الرابـع ا       - ٣
املســاواة بــني اجلنســني، والتنميــة والســالم يف القــرن احلــادي       : ٢٠٠٠رأة عــام ملــا�

 :�والعشرين
 

 الوثائق   
 ٢٠١١-٢٠٠٧لجنة وضع املرأة، لمقترحات لربنامج العمل املتعدد السنوات  
 الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها عن حالة املرأة تقرير األمني العام 
 يف أفغانستانالنساء والفتيات  عن حالة تقرير األمني العام 
ــر   ــاملرأة ومفوضــية األمــم املتحــدة     عــن تقري خطــة العمــل املشــتركة لشــعبة النــهوض ب

 اإلنسان حلقوق
صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة      تقريـر   من األمني العام حييل هبا      مقدمة  مذكرة   

 للقضاء على العنف ضد املرأةأنشطة الصندوق عن 
للجنـة املعنيـة بالقضـاء      نتائج الدورة الرابعة والثالثني     هبا  مذكرة من األمانة العامة حتيل       

 التمييز ضد املرأةعلى 
استعراض تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف كيانـات منظومـة األمـم              )أ(  

 املتحدة؛
 

 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس * 
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 الوثائق   
 عن التدابري اليت اختذت والتقدم الذي أحرز يف متابعة وتنفيذ املـؤمتر             عامتقرير األمني ال   

العاملي الرابع املعين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، مـع                   
 املتحدة تقييم للتقدم احملرز يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف منظومة األمم

ت الناشـئة والنـهج اجلديـدة يف تنـاول القضـايا الـيت              القضايا واالجتاهـا   )ب(  
 متس وضع املرأة أو املساواة بني املرأة والرجل؛

ــا يف      )ج(   ــب اختاذهـ ــراءات الواجـ ــتراتيجية واإلجـ ــداف االسـ ــذ األهـ تنفيـ
 :جماالت االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

يئـة بيئـة متكينيـة لتحقيـق        هت: حتسني مشاركة املـرأة يف التنميـة       ��١   
 مراعاة أمور منها  املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، مع       

 التعليم والصحة والعملميادين 
مشــاركة املــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف عمليــات    ��٢   

 صناعة القرار على مجيع املستويات
 الوثائق   

متكينيــة لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني  هتيئــة بيئــة : حتســني مشــاركة املــرأة يف التنميــة  
املســألة  (التعلــيم والصــحة والعمــلميــادين أمــور منــها مراعــاة والنــهوض بــاملرأة، مــع 

 )لجنةالاملواضيعية املعروضة على 
القــرار علــى مجيــع  اختــاذ مشــاركة املــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف عمليــات     

 )لجنةاللى املسألة املواضيعية املعروضة ع (املستويات
ــةمــذكرة مــن مكتــب    ــل مناقشــة حــول  : اللجن ــدة املســتديرة اجتمــاع دلي ــعاملائ   الرفي

 املستوى للجنة
 .الرسائل املتعلقة بوضع املرأة - ٤

 الوثائق   
 السرية املتعلقة بوضع املرأةالرسائل مذكرة من األمني العام حييل هبا قائمة  
 غري السرية املتعلقة بوضع املرأةسائل الرمذكرة من األمني العام حييل هبا قائمة  

 .متابعة قرارات ومقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ٥
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 الوثائق   
  جلنة وضع املرأةةرسالة موجهة من رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل رئيس 
الـدورة املوضـوعية    مذكرة من األمانة العامـة كمسـامهة يف اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن                  
 ٢٠٠٦لعام لمجلس االقتصادي واالجتماعي ل

 .جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسني للجنة - ٦
 . اخلمسنياعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا - ٧
 

 املسائل اليت يوجه انتباه اجمللس إليها -دال  
 :يوجه انتباه اجمللس إىل القرارات واملقررات التالية اليت اختذها اجمللس - ٣

 ٤٩/١القرار   
 *اإليدز/املرأة والطفلة وفريوس نقص املناعة البشرية  

 ،إن جلنة وضع املرأة 
األهداف واإلجراءات االستراتيجية ذات الصلة املبينـة يف منـهاج عمـل            عيد تأكيد   إذ ت  
إىل ، و)١٨( وللوثيقتني اخلتاميتني للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة            )١٧(بيجني

الـذي   )١٩(اإليـدز /ملرامي واألهداف املبينة يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشـرية           ا
، واألهـداف   ٢٠٠١اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية السادسة والعشـرين، يف عـام             

 فيـة الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األل           واإليـدز   /املتصلة بفريوس نقص املناعـة البشـرية      
، انتشـار  ٢٠١٥ وال سيما اهلدف املتعلق بوقف الـدول األعضـاء، حبلـول عـام        )٢٠(٢٠٠٠لعام  

 اإليدز والبدء يف عكس اجتاهه،/فريوس نقص املناعة البشرية
 املـــؤرخ  ٤٧/١ و ٢٠٠٢مـــارس  / آذار١٥ املـــؤرخ  ٤٦/٢ اهتـــا إىل قراروإذ تشـــري  

والطفلـــة ملتعلقـــة بـــاملرأة ا، ٢٠٠٤مـــارس / آذار٩ املـــؤرخ ٤٨/٢ و ٢٠٠٣مـــارس /آذار ١٠
 ،)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /وفريوس نقص املناعة البشرية

__________ 
 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 

تحدة، رقم منشور األمم امل (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني  )١٧( 
 .، املرفق الثاين١الفصل األول، القرار ) E.96.IV.13املبيع 

 .، املرفق٢٣/٣- و دإ٢٣/٢-القراران دإ )١٨( 
 .، املرفق٢٦/٢-قرار اجلمعية العامة دإ )١٩( 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٢٠( 
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إىل اإلعــالن وخطــة العمــل الــواردين يف الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة       أيضــا وإذ تشــري  
 وإذ تسـلم بـأن   )٢١(�عـامل صـاحل لألطفـال   �االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفل، واملعنونة       

 ذمها ميثل إسهاما رئيسيا يف محاية حقوق الطفل وتعزيز رفاهه،تنفي
 / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٣٦ إىل قــرار اجلمعيــة العامــة   كــذلك وإذ تشــري 
تنفيـذ إعـالن    : متابعة نتائج الدورة االستثنائية السادسـة والعشـرين       �، واملعنون   ٢٠٠٣ديسمرب  

 ،�)اإليدز(زمة نقص املناعة املكتسب متال/االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
أبريـــل / نيســـان١٦املـــؤرخ  ٢٠٠٤/٢٦ إىل قـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـان وإذ تشـــري 
فـريوس نقـص    مـن مثـل     يف سـياق جـوائح      سبل احلصـول علـى العـالج        إتاحة  � املعنون   ٢٠٠٤

 ،�متالزمة نقص املناعة املكتسب والسل واملالريا/املناعة البشرية
انعقــاد املــؤمتر الــدويل اخلــامس عشــر املعــين باإليــدز يف بــانكوك   إىل وإذ تشــري أيضــا  

احترامـا   �العالج للجميع تقدمي  � حتت شعار    ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٦ إىل   ١١خالل الفترة من    
 اإليدز،/ نقص املناعة البشريةسلألشخاص الذين يعيشون مع فريو

بــإطالق وشــركائه  بقيــام برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين باإليــدز   وإذ ترحــب 
، الـذي يسـعى إىل زيـادة الـوعي     ٢٠٠٤فربايـر  /التحالف العاملي املعين باملرأة واإليدز يف شـباط   

اإليدز على النساء والفتيات، وإىل احلث علـى اختـاذ وزيـادة            /ر فريوس نقص املناعة البشرية    اثآب
 اإليدز،/اإلجراءات الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

/  باالجتماع الرفيـع املسـتوى املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية               ترحب أيضا وإذ   
، الســتعراض التقـــدم احملــرز صــوب الوفـــاء    ٢٠٠٥يونيــه  /اإليــدز، املقــرر عقــده يف حزيـــران   

 اإليدز،/بااللتزامات املعينة يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
 والدعم والعالج الذي يستهدف املصابني واملتـأثرين         بأن الوقاية، والرعاية،   وإذ تسلم  

جيـب  بأنـه  ال تعـزز بعضـها الـبعض، و     اإليـدز هـي عناصـر رد فعَّـ        /بفريوس نقص املناعة البشـرية    
 إدماجها يف هنج شامل ملكافحة الوباء،

 الصـراعات املسـلحة وحـاالت        نتيجـة  عزع اسـتقرارهم   زُ  أن السكان الذين   وإذ تدرك  
الكــوارث الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك الالجئــون واملشــردون داخليــا، وخباصــة الطــوارئ اإلنســانية و

النساء واألطفال، يواجهون بدرجة أكرب خطر التعرض لإلصـابة بعـدوى فـريوس نقـص املناعـة             
 البشرية،

__________ 
 .، املرفق٢٧/٢-قرار اجلمعية العامة دإ )٢١( 
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ــق   ــالغ القل ــريوس نقــص املناعــة البشــرية   وإذ يســاورها ب ــاء ف ــدز / ألن جائحــة وب اإلي
يف النساء والفتيات، وألن أغلبيـة اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس            العاملية، تؤثر تأثريا غري متناسب      

 نقص املناعة البشرية حتدث بني الشباب،
ــق   ــاورها القلـ ــري     وإذ يسـ ــاعي غـ ــادي واالجتمـ ــانوين واالقتصـ ــرأة القـ ــع املـ  ألن وضـ

املتساوي، والعنف ضد النساء والفتيات، فضـال عـن العوامـل الثقافيـة والفسـيولوجية األخـرى                 
 اإليدز،/لفريوس نقص املناعة البشريةتزيد تعرضها 

النســاء والفتيــات إزاء تبــاين وتفــاوت الســبل املتاحــة أمــام  أيضــا وإذ يســاورها القلــق 
 /مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــريةالالزمــة للوقايــة والعــالج املــوارد الصــحية للحصــول علــى 

  والستعماهلن هلذه املوارد،اإليدز،
 /فـريوس نقـص املناعـة البشـرية       الطوارئ املتعلقـة ب   حالة   أن   تؤكد ببالغ القلق   - ١ 

، تتطلب اختاذ إجراءات عاجلة يف مجيـع امليـادين وعلـى مجيـع              يناإليدز، حبجمها وأثرها املدمر   
 املستويات؛

 أن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة والفتـاة ميـثالن عنصـرين                 تؤكد أيضـا   - ٢ 
اإليدز، وتشـدد علـى أن   /س نقص املناعة البشرية  أساسيني يف احلد من تعرضهما لإلصابة بفريو      

 النهوض باملرأة والفتاة ميثل عامال رئيسيا لعكس اجتاه اجلائحة؛
 ضرورة قيام احلكومات، بدعم من األطراف الفاعلة املعنية،         تؤكد من جديد   - ٣ 

اهتـا بشـأن   مبا يف ذلك اجملتمع املدين، بتكثيـف اجلهـود الوطنيـة والتعـاون الـدويل يف تنفيـذ التزام         
 /مكافحة اإليدز وعدوى فريوسه الواردة يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعـة البشـرية    

البعـد  تعكس على حنو فعـال يف سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا الوطنيـة             بالعمل على أن    ، و )١٩(اإليدز
  زمنيا؛ةلجائحة، وذلك متشيا مع أهداف اإلعالن احملدداجلنساين ل
ــز      احلكوحتــث - ٤  ــتمكني املــرأة ولتعزي ــدابري الالزمــة ل ــع الت مــات علــى اختــاذ مجي

استقالهلا االقتصادي، ومحاية وتعزيز متتعها الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية            
 لتمكينها من محاية نفسها من عدوى فريوس نقص املناعة البشرية؛

هنا زيــادة قــدرات  احلكومــات علــى تعزيــز املبــادرات الــيت مــن شــأحتــث أيضــا - ٥ 
املــرأة والفتــاة املراهقــة علــى محايــة نفســيهما مــن خطــر اإلصــابة بعــدوى فــريوس نقــص املناعــة  
البشرية، وال سيما من خالل توفري الرعاية الصحية واخلدمات الصحية، مبا فيها رعاية الصـحة               

ني يف إطــار الــذي يعــزز املســاواة بــني اجلنســبالوقايــة اجلنســية واإلجنابيــة، ومــن خــالل التثقيــف 
 يراعي الثقافة والفوارق بني اجلنسني؛
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احلكومــات علـى زيــادة فـرص احلصـول علــى العـالج، بطريقــة      كـذلك  حتـث  - ٦ 
ومعاجلتـها، واالسـتخدام الفعـال      النـاهزة   متدرجة ومستدامة، مبا يف ذلك االتقاء مـن األمـراض           

األدوية الفعالة وغريها مـن     ، وتعزيز إمكانية احلصول على      الرجعيةللعقاقري املضادة للفريوسات    
 ؛ بتكاليف منخفضةاملنتجات الصيدالنية ذات الصلة

 إىل احلكومات تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             تطلب - ٧ 
اإليــدز، مبــا يف ذلــك مــن خــالل /النســاء والفتيــات فيمــا يتصــل بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 

تمـاعي، واملواقـف التمييزيـة وضـروب عـدم املسـاواة        التصدي للقوالب النمطيـة، والوصـم االج      
اإليـدز، وتشـجيع مشـاركة الرجـال        /بني اجلنسـني، فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية              

  مشاركة فعالة يف هذا الصدد؛الفتيانو
 اسـتمرار التعـاون بـني برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس                   تشجع - ٨ 

يدز، ومنظمة الصـحة العامليـة، وسـائر وكـاالت األمـم املتحـدة، فضـال                اإل/نقص املناعة البشرية  
عــن الصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل واملالريــا، واملنظمــات الدوليــة األخــرى علــى     

ال سيما يف سـياق احلـاالت       و،   واحلد من انتشاره   اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   لالتصدي  
نية، وتشجع أيضـا علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف            الطارئة وكجزء من اجلهود اإلنسا    

 عملها؛
بالتزام منظمة الصـحة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين                ترحب   - ٩ 

اإليدز بالعمل مع اجملتمـع الـدويل لـدعم البلـدان الناميـة يف بلـوغ                /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 لثالثـة   ٢٠٠٥حبلـول هنايـة عـام       الرجعيـة   املضـادة للفريوسـات     اهلدف املتمثل يف توفري العقـاقري       

 ؛اإليدز/ماليني شخص مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
علـى   العمل الذي تقوم به منظومة األمـم املتحـدة يف تقـدمي معلومـات                تشجع - ١٠ 

ملسـاواة بـني    بني عـدم ا   بالصلة احلامسة   ائحة اإليدز، والتوعية    اجلنساين جل ُبعد  نطاق واسع عن ال   
 اإليدز؛/اجلنسني واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

الـربامج العالجيــة للوقايـة مـن انتقــال    نطـاق  توســيع اإلسـراع ب  ضـرورة  تؤكـد  - ١١ 
عــدوى فــريوس نقــص املناعــة البشــرية مــن األم إىل الطفــل، وتشــجيع الرجــال علــى مشــاركة    

 ال العدوى من األم إىل الطفل؛النساء يف الربامج اهلادفة إىل الوقاية من انتق
 علـى وضـع وتنفيـذ بـرامج لـتمكني الرجـال، مبـن فـيهم الشـباب، مـن              تشجع - ١٢ 

، وعلى استخدام الطرق الفعالة ملنـع انتشـار فـريوس    آمن ومسؤولاتباع سلوك جنسي وإجنايب    
 ؛اإليدز/نقص املناعة البشرية
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 والتثقيـف، مبـا يف ذلـك         بأمهية حصول الرجال والنساء على املعلومـات       تسلم - ١٣ 
التثقيــف مــن خــالل األقــران، وتثقيــف الشــباب خاصــة بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية،   
واخلــدمات الالزمــة لتنميــة املهــارات احلياتيــة الالزمــة لتقليــل تعرضــهم لعــدوى فــريوس نقــص    

رعايــة ، ومقــدمي الاملــربنياملناعــة البشــرية، مبشــاركة كاملــة مــع الشــباب، واآلبــاء، واألســر، و 
 الصحية؛
إلدخــال  إىل تعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا مجيــع األطــراف الفاعلــة املعنيــة  تــدعو - ١٤ 

اإليـدز، ويف   /منظور جنساين يف إعداد برامج وسياسات مكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية            
 تدريب العاملني املعنيني بتنفيذ تلك الربامج، مبا يف ذلك عن طريـق التركيـز علـى دور الرجـال                  

 اإليدز؛/ يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشريةالفتيانو
 احلكومــات علــى مواصــلة تشــجيع مشــاركة املصــابني بفــريوس نقــص    حتــث - ١٥ 

اإليدز والشباب واألطراف الفاعلة يف القطـاع املـدين وإسـهامهم إسـهاما كـبريا               /املناعة البشرية 
  تشـجيع  مجيع جوانبها، مبـا يف ذلـك  اإليدز يف/يف التصدي ملشكلة فريوس نقص املناعة البشرية    

يف وضـع   الكـاملني   شـراكهم ومشـاركتهم     إجنساين، وحتث أيضا علـى تشـجيع        إدخال منظور   
 اإليدز؛/وختطيط وتنفيذ وتقييم برامج فريوس نقص املناعة البشرية

 باملسامهات املالية املقدمة حىت اآلن يف سبيل إنشـاء الصـندوق العـاملي              ترحب - ١٦ 
اإليـدز، والسـل، واملالريـا، وحتـث كـذلك علـى تقـدمي        /وس نقـص املناعـة البشـرية     ملكافحة فـري  

املزيد من املسامهات لإلبقاء على الصندوق، وتطلب إىل مجيع البلدان تشجيع القطـاع اخلـاص               
 على املسامهة يف الصندوق؛

ــب - ١٧  ــوارد الالزمــة،       تطل ــوافر امل ــدابري لضــمان ت ــاذ ت ــات اخت ــع احلكوم  إىل مجي
 مـن البلـدان املاحنـة، وأيضـا مـن امليزانيـات الوطنيـة، متشـيا مـع إعـالن االلتـزام بشـأن                         سيما الو

 اإليدز؛/فريوس نقص املناعة البشرية
ــدعو - ١٨  ــد إعــداد     ت ــار عن ــام إىل أن يضــع املنظــور اجلنســاين يف االعتب  األمــني الع

 ؛٥٨/٢٣٦التقرير الذي طلبته اجلمعية العامة يف قرارها 
 .صل النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلمسنيأن تواتقرر  - ١٩ 
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 ٤٩/٢القرار   
القضــاء علــى الطلــب علــى النســاء والفتيــات املتــاجر هبــن ألغــراض االســتغالل جبميــع       

 *أشكاله
 

 ،إن جلنة وضع املرأة 
 جبميـع أشـكال االجتـار بالنسـاء والفتيـات الـواردة يف              األحكام املتصلة إذ تؤكد جمددا     

ة للمؤمترات الدولية ومؤمترات القمة ذات الصلة، ال سـيما اهلـدف االسـتراتيجي         الوثائق اخلتامي 
املتعلق مبسـألة االجتـار الـوارد يف إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي                        

 ،)٢٢(الرابع املعين باملرأة
فتيـات   القرارات السابقة بشـأن مشـكلة االجتـار بالنسـاء وال           جممل طائفة وإذ تستذكر    

اليت اختذهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، ال سيما إعادة تأكيدها على املبـادئ الـواردة                
يف الصـــكوك واإلعالنـــات اخلاصـــة حبقـــوق اإلنســـان والتصـــميم الـــذي أعـــرب عنـــه رؤســـاء  

 مـن أجـل حماربـة اجلرميـة         تكثيـف اجلهـود   علـى    )٢٣(احلكومات يف إعالن األمـم املتحـدة لأللفيـة        
  العابرة للحدود الوطنية بكل أبعادها، مبا يف ذلك االجتار بالبشر،املنظمة

وخباصـة  ، نع وقمع االجتـار باألشـخاص     األمم املتحدة مل  بروتوكول  وإذ تستذكر أيضا     
املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  عليــه )٢٤(واملعاقبــة، النســاء واألطفــال

 )٢٦(اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأةو، )٢٥(العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة
 وبروتوكوهلـا االختيـاري املتعلـق ببيـع         )٢٨(واتفاقية حقوق الطفـل     ، )٢٧(وبروتوكوهلا االختياري 

__________ 
 .صل الثاينلالطالع على املناقشة، انظر الف * 

منشـورات األمـم املتحـدة؛      (،  ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٢٢( 
 .، املرفقان األول والثاين١ الفصل األول، القرار IV.13.96)رقم املبيع 

 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٢٣( 
 . املرفق الثاين،٥٥/٢٥انظر قرار اجلمعية العامة  )٢٤( 
 .، املرفق األول٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  )٢٥( 
 .٢٠٣٧٨، العدد ١٢٤٩اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )٢٦( 
 .، املرفق٥٤/٤قرار اجلمعية العامة  )٢٧( 
 .٢٧٥٣١، العدد ١٥٧٧اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )٢٨( 
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، واتفــاقييت منظمــة العمــل  )٢٩(األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة  
 ؛١٨٢ و ٢٩الدولية رقم 

كافحة االجتـار بالنسـاء والفتيـات ألغـراض االسـتغالل جبميـع أشـكاله               ان م  وإذ تؤكد  
حيتاج إىل اتباع هنج شامل يتصدى جلميع العوامل واألسـباب اجلذريـة الـيت تعـزز الطلـب عليـه             

 وجتعل النساء والفتيات عرضة لالجتار هبن، باالضافة إىل محاية الضحايا واعادة تأهيلهن؛
ار باألشـخاص هـم مـن النسـاء والفتيـات، وال سـيما        بأن معظم ضـحايا االجتـ   وإذ تقر  

 من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية،
 من تزايد االجتار ألغراض االسـتغالل جبميـع أشـكاله ، خصوصـا              ساورها القلق  ي وإذ 

 االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، مما يؤثر على النساء والفتيات تأثريا طاغيا،
ــز املتعــددة وظــروف احلرمــان تســاهم يف     رها القلــقوإذ يســاو  مــن أن أشــكال التميي

تعـــرض النســـاء والفتيـــات لالجتـــار هبـــن وأن نســـاء وفتيـــات الشـــعوب األصـــلية والالجئـــات   
 واملشردات داخليا واملهاجرات قد يكن معرضات على حنو خاص للمخاطر؛

 الواجـب ملنــع   أن متـارس احلـرص  أن مـن واجـب مجيـع الـدول    وإذ تضـع يف اعتبارهـا    
االجتار باألشـخاص والتحقيـق مـع املتـاجرين باألشـخاص ومعاقبتـهم وتـوفري احلمايـة للضـحايا                   
 وأن عدم القيام بذلك خيل بتمتعهم حبقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية ويضعفه أو يلغيه،

بح  من أن استغالل املرأة يف الشبكات الدولية للبغاء واالجتـار أصـ            ساورها القلق  ي وإذ 
 الرئيسية للجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية،أحد االهتمامات 

 النسـاء والفتيـات املتـاجر هبـن    بأن القضاء على الطلب على    تعرب عن اقتناعها    وإذ   
 االستغالل اجلنسي يشكل عنصـرا أساسـيا مـن      مبا يف ذلك  ألغراض االستغالل جبميع أشكاله،     

 عناصر مكافحة االجتار،
 املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان املعنيـة باالجتـار باألشـخاص،            عيني بت وإذ ترحب  

وال سيما النسـاء واألطفـال، وباعتزامهـا تكـريس اهتمـام خـاص يف تقريرهـا السـنوي للقضـايا                     
املواضيعية، مبا يف ذلك أمور من بينها األسباب اجلذرية لالجتـار وإحبـاط الطلـب الـذي يغـذي                   

 ميع أشكاله،االجتار ألغراض االستغالل جب
 : احلكومات إىلتدعو - ١ 

__________ 
 .، املرفق الثاين٥٤/٢٦٣قرار اجلمعية العامة  )٢٩( 
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اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على الطلب علـى النسـاء والفتيـات املتـاجر           )أ( 
 هبن ألغراض االستغالل جبميع أشكاله ؛

ــدام        )ب(  ــر وانع ــا يف ذلــك الفق ــل الرئيســية، مب ــدابري مناســبة ملعاجلــة العوام اختــاذ ت
ن العوامــل اخلارجيــة الــيت تشــجع االجتــار بالنســاء والفتيــات   املســاواة بــني اجلنســني، فضــال عــ 

ألغراض البغاء وغريه من أشكال استغالل اجلنس ألغراض جتارية، والـزواج القسـري وأعمـال        
السخرة، مبا يف ذلك من خالل تعزيز التشريعات املعمول هبا هبدف توفري محاية أفضـل حلقـوق     

 ة تدابري جنائية ومدنية معا؛النساء والفتيات ومعاقبة الفاعلني، بواسط
جترمي االجتار باألشخاص، وال سيما بالنساء والفتيات، جبميع أشكاله، وإدانـة          )ج( 

ومعاقبة املتاجرين والوسطاء، مع تأمني احلماية واملساعدة لضـحايا االجتـار، واالحتـرام الكامـل       
 حلقوقهم اإلنسانية؛

ري تشـريعية، كالتـدابري التثقيفيـة        اعتماد أو تعزيـز وفـرض تـدابري تشـريعية وغـ            )د( 
ــردع املســتغلني        ــدد األطــراف، ل ــائي واملتع ــاون الثن ــها التع ــة، بوســائل من ــة والثقافي واالجتماعي
ــع         ــات ألغــراض االســتغالل جبمي ــذي يغــذي االجتــار بالنســاء والفتي ــى الطلــب ال والقضــاء عل

 أشكاله؛
للتصـدي ملشـكلة االجتـار    إبرام اتفاقات ثنائيـة ودون إقليميـة وإقليميـة ودوليـة            )هـ( 

باألشخاص، وال سيما النساء والفتيات، مبا يف ذلك معاهدات املسـاعدة املتبادلـة، واالتفاقـات               
ومذكرات التفاهم لتعزيز عملية إنفاذ القـانون والتعـاون القضـائي، واختـاذ تـدابري حمـددة ترمـي                

املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة    التفاقيـة األمـم   إىل احلد من الطلب، حسبما يقتضي األمر، استكماال        
ــة  وخباصــة ، وقمــع االجتــار باألشــخاص ا ملنــع بروتوكوهلــ و)٢٥(املنظمــة العــابرة للحــدود الوطني

 ؛)٢٤(واملعاقبة عليه، النساء واألطفال
 : احلكومات واجملتمع املدين إىلأيضا  تدعو - ٢ 
سـيما   ، وال كاء الوعي العام مبسألة االجتار باألشـخاص      ذاختاذ تدابري مناسبة إل    )أ( 

بالنسـاء والفتيــات، مبـا يف ذلــك التصـدي جلانــب الطلـب مــن هـذه املشــكلة، وتعمـيم القــوانني       
واألنظمة والعقوبات املتعلقة هبذه املسـألة، والتشـديد علـى أن االجتـار هـو جرميـة بغيـة القضـاء                     

 س؛على الطلب على النساء والفتيات املتاجر هبن، مبا يف ذلك من قبل السياح بدافع اجلن
تنفيذ برامج تثقيفيـة، مبـا يف ذلـك علـى املسـتوى احمللـي، بغـرض نشـر الـوعي                      )ب( 

بالنتــائج الســلبية لالجتــار بالنســاء والفتيــات مبــا يف ذلــك صــلته باالســتغالل اجلنســي ألغــراض    
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جتارية، وباجلرمية املنظمة، وباآلثار الضـارة بالصـحة العامـة، مثـل انتشـار فـريوس نقـص املناعـة                    
 يدز، وحبقوق واحتياجات النساء والفتيات املتاجر هبن؛اإل/البشرية

إجراء أحباث حول أفضل املمارسات، والنهج واالسـتراتيجيات، واملعلومـات           )ج( 
ومحالت اإلعالم اجلماهريي واملبادرات االجتماعية واالقتصادية ملنع االجتار بالنسـاء والفتيـات            

 وحماربته، وال سيما القضاء على الطلب؛
احلكومات على تكثيـف تعاوهنـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة لوضـع                ع  تشج - ٣ 

واخلطـوط اهلاتفيـة املخصصـة لتقـدمي     برامج شاملة وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك بـرامج تـوفري املـأوى          
ــاعدة لضــحايا   والتــدريب تقــدمي املشــورة  ، وملــن حيتمــل أن يصــبحن ضــحايا    أواالجتــار املس

 ؛ على حنو فعاليف اجملتمعتصاديا اجتماعيا واقعادة إدماجهن إللضحايا ول
 قطاع األعمال التجارية، وال سيما صناعة السياحة ومقدمو خـدمات           تشجع - ٤ 

اإلنترنــت علــى وضــع مــدونات ســلوك أو التقيــد هبــا، بغيــة منــع االجتــار باألشــخاص ومحايــة     
ــة، ومراعــاة       ضــحايا هــذا االجتــار، وخاصــة يف مــا يتعلــق باالســتغالل اجلنســي ألغــراض جتاري
حقــوقهم وكرامتــهم وأمنــهم، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التعــاون مــع املنظمــات احلكوميــة وغــري  

 .احلكومية
 

 ٤٩/٣القرار 
 *معين بالقوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأةاستصواب تعيني مقرر خاص   

 
 ،إن جلنة وضع املرأة  
املـؤمتر   مـن قبـل     مـد الوارد يف إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، املعت           االلتزام إىل   إذ تشري  

، بضـمان املسـاواة وعـدم التمييـز         )٣٠(١٩٩٥يف بـيجني عـام      املعقود  العاملي الرابع املعين باملرأة،     
أي قـوانني متبقيـة تنطـوي       بنقض  ،  )د (٢٣٢احملدد الوارد يف الفقرة     وااللتزام   ،)٣١(قانونا وفعال 

  جمال إقامة العدل،التحامل اجلنساين يفإزالة حاالت اجلنس، وأساس نوع على متييز على 
دابري اإلضـافية واملبـادرات الراميـة إىل تنفيـذ          تـ بالقلق الذي أبـدي يف ال     وإذ حتيط علما     
ــالن و ــهاجإع ــة       من ــة والعشــرين للجمعي ــتثنائية الثالث ــدورة االس ــدين يف ال ــيجني، املعتم ــل ب  عم

__________ 
 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 

منشـور األمـم املتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤بـيجني   تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة،        )٣٠( 
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار E.96.IV.13)املبيع 

 .٢-١فصل الرابع أوال، اهلدف االستراتيجي املرجع نفسه ال )٣١( 
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إلنفـاذ، تـؤدي    أن بعض الثغرات التشريعية والتنظيمية، فضال عن عدم التنفيذ وا         من  ،  )٣٢(ةالعام
ومـن أنــه يف  ،  سـواء مـن الناحيــة القانونيـة أو الفعليــة   إىل إدامـة حـاالت عــدم املسـاواة والتمييــز   
تلــك مبــا جــاء يف و )٣٣(وي علــى متييــز ضــد املــرأةطــبعــض احلــاالت، اســتنت قــوانني جديــدة تن

اليت تـرد فيهـا   األحكام التمييزية سعيا إىل إزالة    باستعراض التشريعات احمللية،     التزاممن  الوثيقة  
 .)٣٤(٢٠٠٥بأسرع ما ميكن، حبذا حبلول عام 

 مــدى استصـواب تعـيني مقـرر خــــاص     النظر يف ب،أن تقوم، يف دورهتا اخلمسني  تقرر 
املرأة، واضعة يف االعتبـار اآلليـات القائمـة بغـرض           ليت تنطوي على التمييز ضد      معين بالقوانني ا  

م يف هـذا الصـدد أن يقـدم إىل جلنـة وضـع املـرأة يف       جتنب االزدواجية، و تطلب إىل األمني العـا      
دورهتا اخلمسني تقريرا عن آثار اسـتحداث منصـب مقـرر خـاص معـين بـالقوانني الـيت تنطـوي              
على متييز ضد املرأة، وأن يدرج يف تقريره، آراء الدول األعضـاء وهيئـات األمـم املتحـدة ذات         

مييز ضد املرأة ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق        الصلة مبا يف ذلك اللجنة املعنية بالقضاء على الت        
 .االنسان

 
 ٤٩/٤القرار 

 *الوطنيةربامج السياسات والتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع   
 

 إن جلنة وضع املرأة، 
تني ثيقالـو  و ))٣٥(٦(بـيجني  مـل عبـأن إعـالن ومنـهاج       تعرب عـن اقتناعهـا الشـديد        إذ   

ــاميتني ل ــدورة االســتثنائية  اخلت ــة والعشــرين  ل ــة الثالث ــام  �املعنون ــرأة ع ــني  : ٢٠٠٠امل املســاواة ب
تشـكل مسـامهات مهمـة يف عمليـة          )٣٦(� والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين      نينساجل

مــن أجــل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني، ال بــد مــن  قاطبــة النــهوض بــاملرأة علــى صــعيد العــامل 
 املنظمات املعنية،وسائر ل ومنظومة األمم املتحدة ترمجتها إىل عمل فعال من قبل مجيع الدو

__________ 
 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 

 .، املرفق٢٣/٣-قرار اجلمعية العامة دإ )٣٢( 
 .٢٧املرجع نفسه، الفقرة  )٣٣( 
 ).ب (٦٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣٤( 
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع       (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٣٥( 

A.96.IV.13( والثاين األولان، املرفق١، الفصل األول، القرار . 
 ، املرفق ٢٣/٣-، املرفق، و دإ٢٣/٢-قرارا اجلمعية العامة دإ  )٣٦(
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اتباع هنج ثنـائي املنحـى   ن تعزيز فرص املرأة وإمكاناهتا وأنشطتها يقتضي      بأ سلموإذ ت  
للمـرأة، فضـال عـن احتياجاهتـا        وضع برامج ترمـي إىل تلبيـة االحتياجـات األساسـية            يركز على   

، إىل جانب تعميم مراعـاة املنظـور       والتمكني  يف جمال بناء القدرات والتطوير التنظيمي      ،اخلاصة
 الربامج وتنفيذها، بصوغ اجلنساين يف مجيع األنشطة املتعلقة 

 أن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يشـكل اسـتراتيجية مقبولـة                وإذ تؤكد من جديـد     
  عـن طريـق إحـداث تغـيري جـوهري يف           املساواة بـني اجلنسـني،    متكني املرأة وحتقيق    عامليا لتعزيز   

ــا  اهتمامــات وجتــارب الرجــال والنســاء   هياكــل عــدم املســاواة وذلــك بإدمــاج    يف إدماجــا تام
ــية      ــاالت السياسـ ــع اجملـ ــا يف مجيـ ــها وتقييمهـ ــذها ومراقبتـ ــربامج وتنفيـ ــات والـ ــميم السياسـ تصـ

بالتسـاوي والقضـاء علـى    لنسـاء والرجـال   لمنـها  حـىت يتسـىن اإلفـادة    واالقتصادية واالجتماعية   
 ،املساواةعدم 

 أن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يشــكل اســتراتيجية ذ تؤكــد مــن جديــد أيضــاوإ 
ــيجني و    ــهاج عمــل ب ــذ من ــة يف جمــال تنفي ــاميتني ل حيوي ــوثيقتني اخلت ــة  ال ــدورة االســتثنائية الثالث ل

 ،والعشرين للجمعية العامة
تعزيـز  ودعوته إىل    )٣٧(إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية    وإذ تؤكد من جديد كذلك       

 ،ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةا
د مـن أجـل التنفيـذ التـام لتعمـيم مراعـاة             و احلاجـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـ           وإذ تدرك  

 املنظور اجلنساين،
أن التنفيـذ التـام والفعـال لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين حيتـاج إىل         وإذ تدرك أيضا   

 موارد بشرية ومالية كافية،
ة مراعاة تنوع جهود املرأة واحتياجاهتا وظروفها عنـد تنفيـذ            ضرور وإذ تدرك كذلك   

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين،
ؤسســة املليــات لآلفعالــة للنــهوض بــاملرأة والقويــة والوطنيــة الجهــزة لأل أن وإذ تــدرك 

ن أيف تنسـيق اسـتراتيجية لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين ودفعهـا قـدما و                 مركزيا تؤديـه    دورا  
 يف االعتبـار والتحلـيالت اجلنسـانية        نـوع اجلـنس   ات واملؤشرات والبحوث اليت تأخـذ       اإلحصاء

 يف تعميم املنظور اجلنساين،ذات أمهية حامسة وغريها من األدوات والتدريب واملنهجيات 

__________ 
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٣٧( 
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اآلليــات املؤسســية الالزمــة    بشــأن ١٩٩٩/٢ باســتنتاجاهتا املتفــق عليهــا   وإذ تــذكّر 
 ،)٣٨(للنهوض باملرأة

 التأكيد على أن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين أداة فعالـة مـن أدوات         رتكر - ١ 
رسم السياسة على مجيـع املسـتويات، ولـيس بـديال مـن السياسـات والـربامج املوجهـة اخلاصـة                     

مـن إنشـاء   ال من التشريعات املتصـلة باملسـاواة واألجهـزة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة و        باملرأة وال 
 ؛جهات للقضايا اجلنسانية

والــوثيقتني اخلتــاميتني  )٣٩(عمــل بــيجنيبرنــامج كفالــة تنفيــذ علــى أنــه لؤكــد ت - ٢ 
، وتعزيز العمل املضـطلع بـه       تنفيذا فعاال  )٣٦(للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة     

ــدويل، ينبغــي       ــوطين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي وال ــاملرأة علــى الصــعد ال مــن أجــل النــهوض ب
تضـاعف جهودهـا مـن أجـل        أن   املنظمـات املعنيـة   وسـائر   منظومة األمـم املتحـدة      للحكومات و 

ــهاج ع يتشــج ــة وواضــحة املعــامل يف جمــال تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين    انت  يف سياســة فعال
 تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم مجيع السياسات والربامج؛

الصــعد أمــران  علــى مجيــع نياإلرادة وااللتــزام السياســي علــى أن أيضــا تشــدد - ٣ 
نساين لدى اعتماد وتنفيـذ سياسـات شـاملة وعمليـة           اجلنظور  املضروريان لكفالة تعميم مراعاة     

 ؛املنحى يف مجيع اجملاالت
 : مبا يليترحب - ٤ 
ــأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين      )أ(  ــراف علــى نطــاق واســع ب ــذي  ،االعت ال
،  والسياســات والــربامج واملشــاريع إىل إدمــاج املنظــور اجلنســاين يف مجيــع التشــريعات  يهــدف 

 ؛املساواة بني اجلنسنيالرامية إىل تعزيز أثر السياسات زيادة يشكل استراتيجية ل
هبـذه األجهـزة   واالعتـراف  للنـهوض بـاملرأة،     وطنيـة   الجهـزة   األإنشاء أو تعزيز     )ب( 

ــى  بوصــفها قاعــدة مؤسســية   ــز عل ــاة املن   حتف ــني اجلنســني وتعمــيم مراع ــز املســاواة ب ظــور تعزي
اجلمعيــة العامــة  دورة الــوثيقتني اخلتــاميتني لــ  اجلنســاين ورصــد تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني و     

مـا يتصـل بوضـوح األنشـطة الـيت تقـوم هبـا هـذه          يف والتقـدم احملـرز      االستثنائية الثالثة والعشرين  
 ؛األجهزة ومركزها ونطاق وصوهلا وتنسيقها

__________ 
 .١٩٩٩/١٧، القرار )E/1999/99( ١، امللحق رقم ١٩٩٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٣٨( 
منشـور األمـم املتحـدة، رقـم        (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٣٩( 

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار E.96.IV (3))املبيع 
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هـزة يف مسـاعدة الـوزارات    الدور احلفاز املهـم الـذي اضـطلعت بـه هـذه األج         )ج( 
 والوكاالت على معاجلة الشواغل اجلنسانية يف سياساهتا وبراجمها؛

األجهـزة يف تنميـة املـوارد البشـرية يف جمـال الدراسـات اجلنسـانية             إسهام هـذه     )د( 
جـراء  إلاجلـنس والسـن و    نوع  نتاج ونشر بيانات مصنفة حسب      اجلهود املتزايدة املبذولة إل   يف  و

 تراعي الفروق بني اجلنسني؛ائق حبوث وإصدار وث
 أن عـــدم كفايـــة املـــوارد املاليـــة والبشـــرية وانعـــدام اإلرادة وااللتـــزام   تـــدرك - ٥ 

لنهوض بـاملرأة وأن ذلـك يتفـاقم        لالسياسيني يف عدد من البلدان يعوق أنشطة األجهزة الوطنية          
 فيمــا بــني نتيجــة عــدم وجــود فهــم كــاف للمســاواة بــني اجلنســني ولتعمــيم املنظــور اجلنســاين  

البيانــات املفصــلة حبســب نــوع اجلــنس   واحلكوميــة، ونقــص اإلحصــاءات اجلنســانية  األجهــزة 
وعدم كفاية الطرائق الـيت تسـتخدم لتقيـيم التقـدم احملـرز، إضـافة               يف الكثري من اجملاالت     والسن  

 إىل ضآلة السلطة وعدم كفاية الروابط بني عناصر اجملتمع املدين؛
 :اء إىل الدول األعضتدعو - ٦ 
اشــراك املــرأة يف عمليــة اختــاذ القــرار علــى مجيــع املســتويات لضــمان جتســيد      )أ( 

 اهتماماهتا وجتارهبا بالكامل عند وضع السياسات والربامج وتنفيذها؛
كفالة تفهـم تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين وإضـفاء الطـابع املؤسسـي عليـه                    )ب( 

هــود إذكــاء الــوعي بــإعالن ومنــهاج عمــل  وتنفيــذه علــى حنــو كامــل علــى أن تشــمل هــذه اجل 
 ؛ا وتعزيز تفهمهاالستثنائية الثالثة والعشريناجلمعية العامة دورة بيجني والوثيقتني اخلتاميتني ل

حتسني فهم تعميم املنظور اجلنساين باعتباره استراتيجية لدعم حتقيـق املسـاواة             )ج( 
ي لألسـباب الرئيسـية لتـأثر الرجـال     بني اجلنسني عن طريق التحليل واالستجابة على حنو منهج     

والنســاء علــى حنــو خمتلــف بعمليــات التحــول االقتصــادي واالجتمــاعي والــتغريات اهليكليــة يف   
 االقتصاد، مبا يف ذلك العوملة؛

ــة     )د(  ــاد الكلـــي والتنميـ ــاين يف سياســـات االقتصـ ــور اجلنسـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ تعمـ
 االجتماعية وبرامج التنمية الوطنية الرئيسية؛

وضــع أطــر ومبــادئ توجيهيــة وغــري ذلــك مــن األدوات واملؤشــرات العمليــة     )هـ( 
، ممــا يشــمل إجــراء حبــوث واســتخدام املنظــور اجلنســاينواســتخدامها للتعجيــل بتعمــيم مراعــاة 

أدوات ومنـــهجيات حتليليـــة وتـــوفري التـــدريب وإجـــراء دراســـات إفراديـــة وتـــوفري إحصـــاءات 
 ط مجيع السياسات والربامج؛على أساس نوع اجلنس يف ختطيومعلومات 
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وضع آليات فعالة ومتسـقة للمسـاءلة، وخصوصـا مـن خـالل إدمـاج املنظـور                  )و( 
اجلنساين ومؤشرات املساواة بـني اجلنسـني يف عمليـات التخطـيط والتقيـيم وامليزنـة علـى مجيـع                     

زمـة لـدعم    املستويات احلكومية، وإن اقتضى األمر، توفري املبادئ التوجيهيـة واخلـربة الفنيـة الال             
 هذه العملية؛

حتسني وتعزيز مجع املؤشرات اليت تتعلق باملساواة بني اجلنسـني واإلحصـاءات             )ز( 
 االجتماعيـــة وغريهـــا مـــن -املصـــنفة حســـب نـــوع اجلـــنس والعمـــر واملؤشـــرات االقتصـــادية 

ــتمكني مــن اســتحداث األدوات       املؤشــرات ذات الصــلة وتصــنيفها ونشــرها واســتخدامها، لل
 راض التخطيط والربجمة والرصد على خمتلف املستويات؛املناسبة ألغ

تقـــدمي املســـاعدة، حســـب االقتضـــاء، إىل الوكـــاالت مبـــا فيهـــا غـــري التابعـــة    )ح( 
للحكومات، يف وضع ما يلـزم مـن مؤشـرات األداء الـيت تراعـي الفـوارق بـني اجلنسـني لقيـاس                       

مبــا يف ذلــك النــهوض بــاملرأة واســتعراض التقــدم احملــرز يف جمــال حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني، 
 وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛

دعم توفري التدريب بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتعزيـز رفـع الـوعي       )ط( 
واحلمالت االعالمية وبنـاء القـدرات مبـا يف ذلـك تـوفري التـدريب، يف جمـال القضـايا اجلنسـانية                      

وللقطـاع العـام والسـلطة القضـائية لضـمان كفالـة            للهيئات احلكومية، علـى مجيـع املسـتويات،         
 فهم هذه األجهزة دورها ومسؤولياهتا وتسهيل تنفيذها؛

ــزم ذلــك، يف رصــد      )ي(  ــة، والســلطات القضــائية حيثمــا يل إشــراك اجملــالس النيابي
ــز          ــاة املنظــور اجلنســاين يف أوجــه النشــاط الرئيســية وتعزي ــيم مراع ــدم احملــرز يف جمــال تعم التق

تعلقة بنوع اجلنس يف مجيع التقارير اليت تقـدمها احلكومـات، وكفالـة الشـفافية عـن                 اجلوانب امل 
طريق احلوار املفتوح والقائم على املشاركة والتشجيع على مشاركة النساء والرجال على حنـو              

 متوازن يف مجيع جماالت اختاذ القرار وعلى مجيع املستويات؛
ــتظم   )ك(  ــاملرأة    بــني والشــراكةتشــجيع التعــاون املن ــهوض ب ــة للن األجهــزة الوطني

 لتشـجيع إجـراء البحـوث واسـتحداث األدوات واملنـهجيات            والبحثيـة واملؤسسات األكادمييـة    
 املناسبة؛
تشــجيع منظمــات القطــاع اخلــاص علــى تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني، مبــا يف  )ل( 

فيـذ عمليـة   ذلك عـن طريـق إدراجهـا يف خطـط عملـها ويف تقاريرهـا، وإجيـاد هياكـل لـدعم تن          
 التكافؤ يف الفرص وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛
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االعتراف بدور اجملتمع املدين، وخباصة املنظمـات غـري احلكوميـة النسـائية، يف               )م( 
اإلسهام يف وضـع وتصـميم وتنفيـذ وتفعيـل املبـادرات الوطنيـة املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـني                      

ــة واإلقليم    ــع املســتويات احمللي ــى مجي ــوح       عل ــق احلــوار املفت ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــة مب ــة والوطني ي
 والتشاركي؛

إقامة أجهزة وطنية للنـهوض بـاملرأة، أو تعزيـز األجهـزة القائمـة منـها وتنظـيم            )ن( 
وظائفهــا علــى النحــو املناســب يف مجيــع املســتويات بغيــة ضــمان الفعاليــة واملســاءلة يف تعمــيم    

 مراعاة املنظور اجلنساين؛
ــد األجهــ  )س(  ــة تزوي ــاملرأة  زة الوطني ــهوض ب ــة   للن ــة الالزم ــاملوارد البشــرية واملالي  ب
مراعـاة  يف ذلك عن طريق استكشاف خطـط متويليـة مبتكـرة لكـي يتسـىن تعمـيم             مبا والكافية،

 مجيع السياسات العامة والربامج واملشاريع؛تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم املنظور اجلنساين يف 
علـى مجيـع املسـتويات للعمـل مـع          ز القائم منها    أو تعزي إنشاء آليات مؤسسية     )ع( 

علـى تعزيـز الـدعم اجملتمعـي للمسـاواة بـني اجلنسـني،              املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة       األجهزة الوطنية   
 النسائية؛ سيما املنظمات غري احلكومية بالتعاون مع اجملتمع املدين، والوذلك 

 تعمـيم مراعـاة املنظـور     على أنه رغم كون املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ  ؤكدت - ٧ 
اجلنساين تقع على عاتق احلكومات، فان إقامة شراكات مـع مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنـيني                  

  يساهم يف حتقيق نتائج فعلية؛على مجيع املستوياتوالتعاون معهم وتبادل اخلربات 
 اجملتمـع الـدويل، مبـا فيـه منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات                     تدعو - ٨ 

ليمية ودون اإلقليمية، إىل دعم اجلهـود املبذولـة لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف أوجـه                    اإلق
 :النشاط الرئيسية على الصعيد الوطين من خالل

ــه مــن جهــود لتعزيــز اآلليــات الوطنيــة،      )أ(  ــة يف مــا تبذل دعــم احلكومــات الوطني
 ساعدة املناسبة؛وذلك عن طريق املساعدة اإلمنائية الرمسية وغريها من أشكال امل

تشجيع الوكاالت املاحنة واإلمنائية املتعددة األطـراف والثنائيـة علـى أن تـدرج         )ب( 
 يف برامج تقدمي املساعدة اليت تضطلع هبا أنشطة تعزز األجهزة الوطنية؛

تقدمي التعاون التقين وغريه من أشكال املساعدة إىل البلدان النامية، وال سـيما             )ج( 
 ل البلدان منوا، يف تنفيذ منهاج عمل بيجني؛يف أفريقيا وأق

ــة، واملنـــهجيات وأفضـــل    )د(  ــادل املعلومـــات بشـــأن املبـــادئ التوجيهيـ تيســـري تبـ
املمارســات وإتاحــة هــذه املعلومــات مبــا يف ذلــك، يف مجلــة أمــور، مــن خــالل أشــكال خمتلفــة، 

 ؛فيها األشكال اليت تعرض على الشبكة العاملية واألشكال اإللكترونية مبا
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والتنفيــذ التــام متكــني املــرأة تعزيــز اجلنســني و أن تشــجيع املســاواة بــني تؤكــد - ٩ 
والفعال إلعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقتني اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثـة والعشـرين             

حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،      يف العناصر األساسية بني هي من  للجمعية العامة   
دمـاج املنظـور   إوتؤكـد احلاجـة إىل كفالـة    األلفيـة   بشـأن   عـالن   اإلفيها األهداف الـواردة يف       مبا

اجلنساين يف األعمـال التحضـريية لالجتمـاع العـام الرفيـع املسـتوى السـتعراض اإلعـالن بشـأن                    
 يف االجتماع؛ واأللفية 

 اخلمســني  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا  تطلــب - ١٠ 
 يف وضع وتنفيذ وتقييم السياسـات والـربامج         نسايناجلنظور  املتعميم  تقرير عن التقدم احملرز يف      

ــدد         ــل املتع ــامج العم ــا يف برن ــألتيها املواضــيعيتني حســبما وردت ــار مس ــة آخــذا يف االعتب الوطني
 .السنوات

 
 ٤٩/٥القرار 

الالحقــة والــتعمري لتأهيــل اإلنعــاش وإعــادة ااإلغاثــة وإدمــاج منظــور جنســاين يف جهــود   
 *اهلندي تسونامي اليت عصفت باحمليطيف أعقاب كارثة مبا يف ذلك سيما  الو ،للكوارث
 ،املرأةوضع إن جلنة  
ــة  إذ تشــري  ــة العام ــرارات اجلمعي ديســمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٤٦/١٨٢ إىل ق
ــانون األول٢٠ املـــــؤرخ ٥٩/٢١٢ و ١٩٩٩ رخ  املـــــؤ٥٩/٢٣١، و ٢٠٠٤ديســـــمرب / كـــ
 ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٢ و ٢٠٠٤ديســمرب /كــانون األول ٢٢
ــاير / الثــاينكــانون ١٩ املــؤرخ ٥٩/٢٧٩ و ، وكــذا إىل االســتنتاجات املتفــق عليهــا  ٢٠٠٥ين

 ،)٤٠( بشأن اإلدارة البيئية والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية٢٠٠٢للجنة يف عام 
، الـذي اعتمـده املـؤمتر       ٢٠١٥-٢٠٠٥يوغـو للفتـرة      إىل إطار عمل ه    وإذ تشري أيضا   

ــان،       ــذي عقــد يف كــويب، بالياب ــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث، ال ــرة مــن  يف الع  إىل ١٨الفت
، والــذي ســلَّم بوجــوب إدمــاج منظــور جنســاين يف مجيــع       ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون ٢٢

كــوارث، مبــا فيهــا تلــك  السياســات واخلطــط وعمليــات صــنع القــرار املتعلقــة بــإدارة خمــاطر ال  
 املتصلة بتقييم املخاطر واإلنذار املبكر وإدارة املعلومات والتثقيف والتدريب،

__________ 
 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 

 .، اجلزء باء٢٠٠٢/٥، القرار (E/2002/99) ١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم  )٤٠( 
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 وااللتـزام، مبشـاركة مـن    )٤١( علـى إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني       وإذ تؤكد من جديـد     
املرأة مشاركة فعالة، بتصميم وتنفيذ ورصد، بـرامج وسياسـات فعالـة وكفـؤة تراعـي الفـروق                  

 وتعــزز بعضــها الــبعض علــى مجيــع املســتويات مــن شــأهنا أن تــدعم متكــني املــرأة   بــني اجلنســني
 والنهوض هبا،

 إىل االلتزامات املتعلقة بالنساء والفتيات الالئي تضررن من جّراء الكـوارث            وإذ تشري  
الطبيعية وغري ذلك من حاالت الطوارئ يف منهاج عمل بـيجني والـوثيقتني اخلتـاميتني للـدورة                 

 ،)٤٢( الثالثة والعشرين للجمعية العامةاالستثنائية
 ٢٠٠٤/٤ االقتصـادي واالجتمـاعي      اجمللـس  وقـرار    ٤٨/٤ إىل قرارها    وإذ تشري أيضا   
 بشــأن تعمــيم منظــور جنســاين يف مجيــع السياســات والــربامج يف ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٧املــؤرخ 
 ، األمم املتحدةمنظومة

تزايد، خاصة يف البلدان الناميـة،       عدد وحجم الكوارث الطبيعية وتأثريها امل      وإذ تدرك  
مبا يف ذلك كارثة تسونامي اليت عصفت مبنطقة احمليط اهلندي ومنـاطق جنـوب شـرق آسـيا يف                   

، مما أسفر عن وفاة مئات اآلالف وتشريد أكثر مـن مليـون             ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانون ٢٦
 شخص أصبحوا بدون مأوى،

كلون األغلبيـة السـاحقة ألولئـك       مـن أن النسـاء واألطفـال يشـ         وإذ تعرب عـن القلـق      
الــذين تضــرروا ضــررا بالغــا بســبب الكــوارث الطبيعيــة وعواقبــها، مبــا فيهــا كارثــة تســونامي     

 األخرية وأن أولئك الذين يعيشون يف فقر حلقهم أشد الضرر،
 أن املرأة لديها أدوار متعددة ومتنوعـة، مبـا فيهـا رعايـة النـاجني واحملافظـة                  وإذ تالحظ  

 واجملتمع يف حاالت الكوارث،على األسرة 
 من أن النساء والفتيات أكثـر عرضـة للعنـف، مبـا يف ذلـك االعتـداء                  وإذ تشعر بالقلق   

اجلنسي وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس يف الكـثري مـن                
 حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك يف أعقاب الكوارث الطبيعية،

بلــدان املتضــررة واجملتمــع الــدويل ودعمهمــا ومســاعدهتما يف   باســتجابة الوإذ ترحــب 
جمال جهود اإلغاثة واإلنعـاش وإعـادة التأهيـل والـتعمري، الـيت تعكـس روح التضـامن والتعـاون             

 الوطنيني والدوليني للتصدي لكارثة تسونامي األخرية وغريها من الكوارث،
__________ 

منشـور األمـم املتحـدة رقـم         (١٩٩٥سـبتمرب   /أيلـول  ١٥-٤ املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بـيجني،         تقرير )٤١( 
 .ين، املرفقان األول والثا١الفصل األول، القرار ) E.96.IV.13املبيع 

 .، املرفق٢٣/٣-، املرفق ودإ ٢٣/٣ -قرارا اجلمعية العامة د إ  )٤٢( 
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التأهيــل والــتعمري احلاليــة  مــن أن جهــود اإلغاثــة واإلنعــاش وإعــادة وإذ تشــعر بــالقلق 
الالحقة للكـوارث، مبـا يف ذلـك كارثـة تسـونامي األخـرية، ال تعـاجل األبعـاد اجلنسـانية للحالـة                       

 معاجلة كافية،
ــة الكــوارث     حتــث - ١  ــد ختطــيط االســتعداد للكــوارث ومواجه ــات، عن  احلكوم

 ومتســاٍو مــع الطبيعيــة، علــى إدراج منظــور جنســاين فضــال عــن كفالــة قيــام املــرأة بــدور فّعــال 
 الرجل يف مجيع مراحل إدارة الكوارث؛

 مجيع كيانات األمـم املتحـدة ومنظمـات اإلغاثـة اإلنسـانية الدوليـة               تطلب إىل  - ٢ 
 واحمللية أن تعزز األبعاد اجلنسانية الستجاباهتا يف حاالت الكوارث؛

 احلكومــات واهليئــات األخــرى ذات الصــلة، أثنــاء اســتجاباهتا      تــدعو بقــوة  - ٣ 
االت الكــوارث، إىل تلبيــة احتياجــات الســكان املتضــررين مــن قبيــل الغــذاء وامليــاه النظيفــة   حلــ

يف ذلـك     واألمن البدين، وإىل تقدمي خدمات مثل الرعاية الصـحية مبـا           واملرافق الصحية واملأوى  
الصحة اإلجنابية والصحة النفسية والدعم النفساين واالجتمـاعي وكـذلك التعلـيم، وأن تراعـي               

 اجات اخلاصة للنساء والفتيات؛االحتي
، تقودهـا  للحد من الفقـر  على أمهية استحداث وتنفيذ برامج مستدامة        تؤكد - ٤ 

حكومــات البلــدان املتضــررة، تــؤدي إىل حتســني وصــول النســاء والفتيــات الــاليت تضــررن مــن  
 جّراء الكوارث إىل املوارد اإلنتاجية والسيطرة عليها؛

ــوثيقتني     تؤكــد علــى احلاجــة إىل ال � ٥  ــام والفعــال ملنــهاج عمــل بــيجني وال تنفيــذ الت
 من أجل التصدي للتحـديات      )٤٢(اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة      

 الرئيسية اليت تواجه النساء والفتيات يف حاالت الكوارث الطبيعية ويف عواقبها؛
وانــب ضــعف وقــدرات   علــى ضــرورة إيــالء اهتمــام خــاص جل  تشــدد أيضــا - ٦ 

 اجملموعات النسائية املهمشة مبن فيها الفتيات؛
 ضــرورة اســتخدام اخلــربة واملعرفــة والشــبكات النســائية لتشــجيع تؤكــد علــى - ٧ 

املساواة بـني اجلنسـني وإشـاعة العدالـة االجتماعيـة يف سـياق جهـود اإلغاثـة واإلنعـاش وإعـادة                      
صـول املـرأة إىل وسـائط اإلعـالم وتكنولوجيـا           التأهيل والتعمري يف حاالت الكـوارث وتيسـري و        

 االتصاالت واملعلومات؛
ــوة  - ٨  ــات األخــرى ذات     حتــث بق ــم املتحــدة واهليئ ــات األم ــات، وكيان  احلكوم

الصلة على اختاذ التدابري الالزمة، مبـا فيهـا اسـتحداث وتنفيـذ مـدونات سـلوك تراعـي الفـروق                     
االسـتغالل اجلنسـي ومـن االعتـداء اجلنسـي      بني اجلنسني، من أجل محاية النسـاء والفتيـات مـن     
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 املالئمـني  والـدعم ومجيع أشكال العنف األخرى يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة وتـوفري الرعايـة              
 للنساء والفتيات الالئي تعرضن لالعتداء اجلنسي وألشكال العنف األخرى؛

ــات األخــرى ذات الصــلة      حتــث - ٩  ــم املتحــدة واهليئ ــات األم ــات وكيان  احلكوم
اركة يف جهود اإلغاثة واإلنعـاش وإعـادة التأهيـل والـتعمري الالحقـة للكـوارث علـى تـوفري                    املش

التدريب على محايـة النسـاء والفتيـات وحقـوقهن واحتياجـاهتن اخلاصـة وتشـجيع التـوازن بـني                    
 اجلنسني ومراعاة الفروق بني اجلنسني بني صفوف ممثليها وموظفيها؛

اء يف مجيع مسـتويات عمليـات اختـاذ القـرار            احلكومات إىل إشراك النس    تدعو - ١٠ 
 يف حاالت الكوارث، مبا فيها مراكز توفري الرعاية للمشردين على مستوى اجملتمع احمللي؛

 التـام حبقـوق     والفتيات احلكومات إىل تشجيع ومحاية متتع النساء        اتدعو أيض  - ١١ 
ــة واإلنعــاش وإعــادة التأه     ــتعمري يف حــاالت  اإلنســان، مبــا فيهــا يف ســياق جهــود اإلغاث يــل وال

 الكوارث الطبيعية؛
 علـى تنفيـذ      األمـم املتحـدة    نظومـة  احلكومـات واهليئـات ذات الصـلة مب        تشجع - ١٢ 

، وتـدعو البلـدان      النـاس  اجلنسـني وحمورهـا   هنج قائمة على اجملتمع احمللي وتراعـي الفـوارق بـني            
املشـــاركة يف جهـــود اإلغاثـــة املاحنـــة واملؤسســـات املاليـــة اإلقليميـــة والدوليـــة واجملتمـــع املـــدين 

واإلنعــاش وإعــادة التأهيــل والــتعمري إىل فعــل ذلــك، لضــمان مشــاركة املــرأة التامــة واملتكافئــة،  
وتشجع كذلك احلكومات علـى رصـد هـذه األمـور عـن طريـق تـدابري عديـدة، مبـا فيهـا مجـع                         

احملـرز  واستخدام بيانات إحصائية مصنفة حسـب نـوع اجلـنس مـن أجـل التتبـع الـدقيق للتقـدم                   
 وملشاركة املرأة؛

 احلكومات وكيانات األمم املتحدة وأصحاب املصلحة من ذوي الصـلة           حتث - ١٣ 
على دعم بناء القدرات القائم على مراعـاة الفـوارق بـني اجلنسـني علـى مجيـع مسـتويات إدارة                

 الكوارث؛
 واملنظمـات اإلقليميـة علـى معاجلـة     األمم املتحدة   منظومةاحلكومات و تشجع   - ١٤ 

جوانب ضعف النساء والفتيات وقدراهتن وتدعو البلدان املاحنة إىل فعل ذلك من خالل وضـع               
برامج وختصيص موارد تليب احتياجـات اجلنسـني يف جهـود اإلغاثـة واإلنعـاش وإعـادة التأهيـل                   

 والتعمري ما بعد الكارثة بالتنسيق مع حكومات البلدان املتضررة؛
يف دورهتــا درج يف تقــاريره إىل اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يــتطلــب  - ١٥ 
الــيت تقــوم وإعــادة الــتعمري األبعــاد اجلنســانية جلهــود اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل واإلنعــاش الســتني 

 .سونامي األخريةت حاالت الكوارث الطبيعية، مبا فيها كارثة يفبتنسيقها األمم املتحدة 
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 ٤٩/٦القرار   
 *ث والتدريب من أجل النهوض باملرأةتعـزيز املعهـد الدويل للبح  

 ،إن جلنة وضع املرأة 
إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة بشـــأن العمليــات املســتقبلية    إذ تشيــــر 

 للمعهد الدويل للبحث والتدريــب من أجل النهوض باملرأة،
ــا  ـــر أيضـ ــاعي   وإذ تشيـ ــادي واالجتمـ ــرار اجمللـــس االقتصـ ــؤرخ ٢٠٠٣/٥٧إىل قـ  املـ

ـــه /متــوز ٢٤ ــدويل     ٢٠٠٣يولي ـــه اجمللــس تعــديل النظـــام األساســي للمعهـــد ال ـــرر في ، الــذي ق
 للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة،

لمعهــد الـدويل للبحـث والتـدريب     إطـار اخلطـة االسـتراتيجية ل      وإذ تضع يف اعتبارهـا     
 ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة من أجل النهوض باملرأة

رات االستراتيجية اهلامة اليت اضطلع هبا املعهـد، مبـا يف ذلـك              بعدد من املباد   وإذ تسلم  
إعــادة تصــميم موقعــه علــى شــبكة االنترنــت، وتعزيــز الترتيبــات التعاونيــة مــع كيانــات األمــم    
املتحــدة، وتوســيع برناجمــه البحثــي، وتكثيــف محلتــه جلمــع األمــوال، وتعزيــز االتصــاالت مــع     

يئـات األكادمييـة والقطـاع اخلـاص، وتعزيـز أنشـطته            الوكاالت احلكومية، واجملتمـع املـدين، واهل      
 املتعلقة بالتدريب، وبناء القدرات والتوعية،

 بـأن تنفيـذ برنـامج العمـل واخلطـة االسـتراتيجية للمعهـد سيسـهم يف                  وإذ تسلم أيضـا    
  للدورة االستثنائيةتني اخلتاميتني والوثيق)٤٣(استعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني

 ،)٤٤(ثة والعشرين للجمعية العامةالثال
 ملعهـد الدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة             مبشاركة ا ترحب   - ١ 

 تني والــوثيق)٤٢(يف اســتعراض وتقيــيم تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني  اإلجيابيــة وإســهاماته 
 الــدورة التاســعة يف ســياق )٤٣(الثالثـة والعشــرين للجمعيــة العامـة    للــدورة االســتثنائيةتنياخلتـامي 

 واألربعني احلالية؛
الـدول األعضـاء إىل تقـدمي تربعــات ماليــة إىل صـندوق األمـم املتحـدة                  تدعو   - ٢ 

االستئماين للمعهــد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة، وتؤكـد أمهيـة هـذه               
 ؛التربعات لتمكينـه من االضطالع بواليتــه

__________ 
 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 

منشـور األمـم املتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤، بـيجني    ر املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة       تقري )٤٣( 
 .، املرفقان األول والثاين١ار ، الفصل األول، القر)E.96. IV. 13املبيع 

 .، املرفق٢٣/٣-، املرفق و دإ٢٣/٢-قرارا اجلمعية العامة دإ )٤٤( 
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 هيئات األمم املتحدة ذات الصلة علـى دعـم اجلهـود            األمني العام ومجيع  حتث   - ٣ 
املعهـد وال سيما عن طريق تعزيز تعاونه وتنسيقه مع اهليئات األخرى داخـل             تعزيز  الرامية إلـى   

 منظومة األمم املتحدة؛
قـدم إىل جلنـة وضـع املـرأة يف دورهتـا            ت للمعهد بأن    ة التنفيذي ةإىل املدير طلب  ت - ٤ 

ــرا اخلمســني  ــرة    بشــأن تنتقري ــه االســتراتيجية للفت ــه وخطت ــامج عمل ــذ برن ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤في
 للــدورة تنياخلتــاميتني وخاصــة األنشــطة املتعلقــة مبتابعــة إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني والــوثيق  

 الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛ االستثنائية
 املعهــد ورصـد التقـدم احملـرز يف        لتعزيـز   مواصلة تشجيع اجلهود املبذولـة      تقرر   - ٥ 

 .اخلمسنيهذا الصدد خالل دورتـها 
 

 ٤٩/٧القرار   
 

بعـــد اســـتعراض الســـنوات العشـــر إلعـــالن ومنـــهاج : حالـــة نســـاء الشـــعوب األصـــلية  
 *بيجني عمل

 ،إن جلنة وضع املرأة 
 وبروتوكوهلـا  )٤٥( إىل أن اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة        إذ تشري  
 ،)٤٦(االختياري
 والـوثيقتني اخلتـاميتني للـدورة    )٤٧( إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني    ديـد وإذ تؤكد مـن ج   

املسـاواة بـني اجلنسـني      : ٢٠٠٠املرأة عام   �االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة       
وبرنـــامج عمـــل املـــؤمتر الـــدويل للســـكان  � والتنميـــة والســـالم يف القـــرن احلـــادي والعشـــرين 

ية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلـك الـواردة يف اإلعـالن بشـأن                 واألهداف اإلمنائ  )٤٨(والتنمية
 بشـأن  ٢٠٠٤ديسـمرب  / كـانون األول  ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/١٧٤ وقـرار اجلمعيـة العامـة        )٤٩(األلفية

__________ 
 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 

 .٢٠٣٧٨، العدد ١٢٤٩األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )٤٥( 
 .، املرفق٥٤/٤قرار اجلمعية العامة  )٤٦( 
منشور األمم املتحدة، رقـم      (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥ إىل   ٤ العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني       تقرير املؤمتر  )٤٧( 

 .، املرفقان األول والثاين١ الفصل األول، القرار A.96.IV.13)املبيع 
، منشـور األمـم املتحـدة      (١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣ إىل   ٥تقرير املؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة، القـاهرة،            )٤٨( 

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار E.95.XIII.18)رقم املبيع 
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٤٩( 
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العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل واألحكام ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمـل                
 جبميـع حقـوق اإلنسـان متتعـا     م الدول بتعزيز ومحاية متتع املـرأة     ، وإذ تعيد تأكيد التزا    )٥٠(ديربان
 كامال،

 أن نساء الشعوب األصلية يشكلن جزءا من التنوع الذي مييز نساء العـامل،              وإذ تدرك  
 افات ذات احتياجات وشواغل خمتلفة،وأهنن ميثلن تنوعا واسعا من الثق

ــ وإذ ترحــب  ــدائم  أن موضــب ــدى ال ــة للمنت ــدورة الثالث  املعــين بقضــايا الشــعوب  وع ال
 بالتوصـيات الـيت تؤكـد علـى         وإذ حتـيط علمـا    األصلية قد ركز على نساء الشـعوب األصـلية،          

اعي لنسـاء وفتيـات الشـعوب       املساواة وعدم التمييـز وتنـوع اهلويـات الثقافيـة والتنظـيم االجتمـ             
 األصلية،
ماعـات  صـلية واجل  األ بوجـود أوجـه التفـاوت الشـديد بـني نسـاء الشـعوب                وإذ تسلم  

األخــرى، وبــأن معاجلــة أوجــه التفــاوت هــذه مــن خــالل التنفيــذ الكامــل ملنــهاج عمــل بــيجني  
ــر أساســ     ــة والعشــرين أم ــدورة االســتثنائية الثالث ــاميتني لل ــوثيقتني اخلت ــوغ  يوال ــه لبل  ال غــىن عن

 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلك الواردة يف اإلعالن بشأن األلفية،
 احلكومات إىل أن تأخذ يف اعتبارها شواغل نساء الشعوب األصـلية يف           تدعو - ١ 

مجيع مراحل تنفيذ منهاج عمل بـيجني واألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا تلـك                       
 . وأعمال متابعتهما ورصدمها)٤٩(الواردة يف اإلعالن بشأن األلفية

الدوليــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع   احلكومــات والوكــاالت احلكوميــة تــدعو - ٢ 
املدين إىل اختاذ التدابري اليت تكفل مشاركة نساء الشـعوب األصـلية مشـاركة كاملـة وفعالـة يف                   

 مجيع جوانب شؤون اجملتمع؛
ــدعو - ٣  ــات الشــعوب       ت ــة نســاء وفتي ــال لتحســني حال ــدويل الفع ــاون ال  إىل التع
 األصلية؛
 وتتعــاون علــى حنــو تــام مــع نســاء   علــى أمهيــة أن تتشــاور احلكومــات تؤكــد - ٤ 

الثـاين للشـعوب األصـلية يف       تنفذ مقاصد وأنشطة العقد الـدويل       صلية فيما ختطط و   الشعوب األ 
 .العامل

 

__________ 
 .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر  )٥٠( 
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 ٤٩/٨القرار   
 النهوض االقتصادي باملرأة  

 
 إن جلنة وضع املرأة، 
ج  على األهداف والغايات وااللتزامـات الـواردة يف إعـالن ومنـها            إذ تؤكد من جديد    

ــة العامــة    )٥١(عمــل بــيجني ــة والعشــرين للجمعي ــاميتني للــدورة االســتثنائية الثالث ــوثيقتني اخلت  وال
 ،�)٥٢(املساواة بني اجلنسني والتنمية، والسالم يف القرن احلادي والعشرين�املعنونة 
األهــداف وااللتزامــات الــواردة يف مجيــع املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات  إىل وإذ تشــري 

 ى ذات الصلة اليت تعقدها األمم املتحدة،القمة األخر
 ،)٥٣( إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوإذ تشري أيضا 
ديســمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٨/١٤٢إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة إذ تشــري و 
 كــــانون ٢٣ املــــؤرخ ٥٨/٢٠٦ بشــــأن املــــرأة واملشــــاركة يف احليــــاة السياســــية، و  ٢٠٠٣

ــمرب /ولاأل ــة، و  ٢٠٠٣ديســ ــرأة يف التنميــ ــأن دور املــ ــؤرخ ٥٩/٢٤٦  بشــ ــانون ٢٢ املــ  كــ
بشأن دور االئتمانات الصغرية والتمويل الصغري يف القضـاء علـى الفقـر              ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 ،٢٠٠٥لعام 

إىل استنتاجاهتا املتفق عليها بشأن القضاء على الفقر، بسبل مـن بينـها             أيضا   وإذ تشري  
، وإىل استنتاجاهتا املتفق عليهـا بشـأن        ل إىل العوملة  ّوح يف عامل يت   دورة حياهتا طوال  متكني املرأة   

وأثـر  واسـتفادهتا منـها،     صال،  توسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واال    يف  مشاركة املرأة   
 هذه الوسائط والتكنولوجيات واستخدامها أداة للنهوض باملرأة ومتكينها،

نـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقطـاع اخلـاص والتنميـة، املعنـون                 بتقريـر جل   وإذ حتيط علما   
 ،)٥٤(تسخري األعمال التجارية من أجل الفقراء: إطالق روح تنظيم املشاريع احلرة

 بتقريـر اللجنـة العامليـة املعنيـة بالبعـد االجتمـاعي للعوملـة املعنـون                 وإذ حتيط علما أيضا    
 ،)٥٥(�هتيئة الفرص للجميع: ضفةعوملة مْن�

__________ 
منشـور األمـم املتحـدة رقـم        (،  ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بـيجني          )٥١( 

 . األول والثاينان، املرفق١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13املبيع 
 .، املرفق٢٦/٣ -، املرفق، و د إ ٢٦/٢ -قرارا اجلمعية العامة د إ  )٥٢( 
 .٢٠٣٧٨، العدد ١٢٤٩األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )٥٣( 
 .E.04.III.8.4منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  )٥٤( 
 .A/59/98-E/2004/79انظر  )٥٥( 
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 أن مئات املاليني من النساء والفتيات يف مجيع أحناء العـامل يعشـن              إذ تالحظ كذلك  و 
يف حالة من الفقر، وأن غالبية هـؤالء يعشـن يف املنـاطق الريفيـة، حيـث تعتمـد سـبل معيشـتهن                
علــى زراعــة الكفــاف واحليــازات الزراعيــة الصــغرية، والعمالــة يف القطــاع غــري الرمســي، مبــا يف  

 رجية وموارد امللكية املشتركة،ذلك املوارد احل
 على أن متكني املرأة عامل حاسم يف القضـاء علـى الفقـر وأن تنفيـذ تـدابري                   وإذ تشدد  

 خاصة ترمي إىل متكني املرأة قد يساعد يف بلوغ هذه الغاية،
 بــأن حتســني الوضــع االقتصــادي للمــرأة حيســن أيضــا الوضــع االقتصــادي    وإذ تســلم 

 ة، وبذا يتحقق التأثري املضاعف للنمو االقتصادي،ألسرهن وجمتمعاهتن احمللي
 بوجوب إتاحة فرص مكافئة للمرأة كيما يتسىن هلا حتقيق االسـتقالل            وإذ تسلم أيضا   

االقتصادي، إذ أن التمييز ضد املـرأة وعـدم متتعهـا بـالفرص املتكافئـة يف احلصـول علـى التعلـيم                    
ملشـاريع واملـوارد االقتصـادية األخـرى،     والتدريب، واخلـدمات املاليـة، وفـرص العمـل وتنظـيم ا        

وحقوق امللكية واملرياث، وغري ذلك من سبل احلمايـة القانونيـة، يشـكل عقبـة كـأداء تعتـرض                    
 سبيل النمو االقتصادي املستدام والتنمية املستدامة والنهوض االقتصادي املستدام هبا،

يف ى قــدم املســاواة  علــى أن التمثيــل التــام للمــرأة ومشــاركتها التامــة وعلــ وإذ تشــدد 
عمليات اختاذ القرار يف اجملاالت السياسية واالجتماعيـة واالقتصـادية يف اجملتمعـات الـيت تعـيش                 

 فيها يعزز السياسات اإلمنائية واالجتماعية واالقتصادية،
بــأن القيــام علــى حنــو يقــظ وشــفاف بتطبيــق ســيادة القــانون علــى الصــعد   وإذ تســلم  

وبإتاحة سبل الوصول إىل العدالة والدميقراطية وبتعزيز االسـتقاللية         الوطين واإلقليمي والدويل،    
ــز النمــو     واالقتصــادية للمــرأة  ــة هــي عناصــر ضــرورية لتعزي بتــرويج انتــهاج سياســات ال متييزي

 االقتصادي املستدام والتنمية املستدامة،
 التـام جلميـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية أمـر        أن اإلعمـال    وإذ تؤكد جمـددا    

 غىن عنه لتمكني النساء والفتيات، ال
 أنه يف حني وفـرت عمليتـا العوملـة والتحريـر للمـرأة يف العديـد مـن البلـدان                     وإذ تدرك  

فرصا للعمل، وال سيما يف البلدان النامية وأقل البلدان منوا فإهنما قد جعلتـا املـرأة أكثـر عرضـة        
 للمشاكل النامجة عن التقلب االقتصادي املتزايد،

 بأن هتميش النساء اجتماعيـا واقتصـاديا وعـدم التكـافؤ يف احلقـوق أمـر قـد                   تسلموإذ   
يعــوق قــدراهتن علــى املشــاركة الكاملــة والفعالــة يف احليــاة االقتصــادية جملتمعــاهتن احملليــة وغــري   
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احمللية، وبـأن النسـاء قـد حيـَتْجن إىل دعـم خـاص ومتكـني قـانوين ملواجهـة التحـديات ولإلفـادة                        
  العوملة وحترير األسواق،التامة من فرص

أن تعزيز الفرص التجاريـة وسـبل الوصـول إىل األسـواق أمـام البلـدان              على   وإذ تؤكد  
النامية بسبل منـها حتريـر التجـارة أمـر مـن شـأنه أن حيسـن احلالـة االقتصـادية هلـذه اجملتمعـات،                         

 الريفية،يف ذلك أمام املرأة، وهو ما حيظى بأمهية بالغة يف اجملتمعات احمللية  مبا
 االقتصــادية الصــعبة الــيت متــر هبــا العديــد مــن  -الظــروف االجتماعيــة  بــأن وإذ تســلم 

 البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، ذات صلة بشيوع الفقر بني اإلناث،
بأن تقسيم العمل حسب نوع اجلـنس، وال سـيما          مع اإلعراب عن القلق      وإذ تسلم  

ــني الرجــال والنســاء      االســتمرار يف القســمة الالمت  ــأجورة ب ــأجورة وغــري امل ــة لألعمــال امل كافئ
واالفتقـار إىل خـدمات الـدعم أمـر مــا زال حيـد مـن قـدرة النســاء علـى االسـتفادة مـن الفــرص           

اع مــن نظــم الضــمان االجتمــاعي تفــاالقتصــادية وعلــى نيــل االســتقاللية االقتصــادية وعلــى االن
ك قـدرهتن علـى الصـمود أمـام البيئـات االقتصـادية       وعلى بناء االستقرار االقتصادي، مبـا يف ذلـ       

 غري املؤاتية، وعلى احلفاظ على سبل العيش واألصول والدخل يف أوقات األزمات،
، وال ســيما النســاء، حيتــاجون إىل  بــأن األشــخاص الــذين يعيشــون يف فقــر وإذ تســلم 

نقـل احلـواالت،   سبل أفضل للحصول على اخلدمات املالية، مبـا يف ذلـك املـدخرات والتـأمني و              
وخدمات الدفع، واالئتمان، وبأن النساء قـد أثـبنت قـدرهتن علـى احلـرص يف االدخـار والفطنـة               

 ،يف االقتراض واالستئمار والنجاح يف إدارة مشاريع األعمال احلرة
بـــأن تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت ميكـــن أن تكـــون أداة حيويـــة    وإذ تســـلم 

 لتدريب النساء ومتكينهن،
بأن احلصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية بتكلفـة معقولـة           تسلم أيضا   وإذ   

مسـتويات الرعايـة الصـحية أمـر حاسـم          أعلـى   مات الصحية اخلاصة بالوقاية وعلـى       ووعلى املعل 
األمهيـــة للنـــهوض االقتصـــادي بـــاملرأة وبـــأن االفتقـــار إىل الـــتمكني االقتصـــادي واالســـتقالل   

اء لطائفـة مـن العواقـب الصـحية الضـارة مبـا يف ذلـك خطـر         االقتصـادي يزيـد مـن تعـرض النسـ     
اإليدز وبأن إغفال احلقـوق اإلجنابيـة للنسـاء حيـدد بقـدر      /العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية 

ــيم والــتمكني            ــا يف ذلــك فرصــة التعل ــاة العامــة واخلاصــة، مب ــدا مــن فَُرصــهن يف احلي ــبري ج ك
 االقتصادي والسياسي،

م التمكني االقتصادي يزيد من تعرض النساء جلميـع أشـكال            أن عد  وإذ تالحظ بقلق   
 العنف،
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 مع التقدير جبميع اجلهود اإلقليمية والوطنية املبذولة يف جمال تعمـيم مراعـاة              وإذ تسلم  
والــوثيقتني اخلتــاميتني . املنظــور اجلنســاين ومتكــني النســاء يف ســبيل تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني 

عشرين للجمعية العامة، مبا يف ذلك اجلهـود احلثيثـة الـيت تبـذهلا مـن                للدورة االستثنائية الثالثة وال   
 البلدان األفريقية لتنفيذ الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا،

 الدول األعضاء إىل تعزيز اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ االلتزامـات الوطنيـة               تدعو - ١ 
 والدولية اليت تعجل بتحقيق املساواة للمرأة؛

 الــدول األعضــاء إىل تعزيــز تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف    أيضــاتــدعو - ٢ 
 مراحل تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم مجيع السياسات االقتصادية واالجتماعية؛

 الــدول األعضــاء إىل حتســني القــدرة علــى مجــع ونشــر وحتليــل  كــذلك تــدعو - ٣ 
 هبـا املصـنفة حسـب نـوع         املؤشرات اإلحصائية اليت تراعي نوع اجلـنس واإلحصـاءات املوثـوق          

اجلــنس وغــري ذلــك مــن العوامــل ذات الصــلة والنــهوض هبــذه القــدرة وبنائهــا مــن أجــل تيســري  
حســن وضـــع السياســـات املتعلقـــة بالنـــهوض االقتصـــادي واالجتمـــاعي بـــاملرأة ورصـــد هـــذه  

 السياسات وتقييمها؛
قـوق   الدول األعضاء علـى القضـاء علـى التمييـز وكفالـة املسـاواة يف احل                حتث - ٤ 

تمكني النسـاء والفتيـات مـن       بـ يف التعليم والتدريب وسبل احلصول عليهمـا وعلـى القيـام هبمـة              
ضـع الـربامج اهلادفـة إىل       بواملشاركة يف التعليم والتـدريب علـى كافـة املسـتويات، مبـا يف ذلـك                 

إمـــداد النســـاء مبهـــارات تصـــريف األعمـــال والتجـــارة وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت 
 ل مبشاريع األعمال احلرة؛واالشتغا
 الـدول األعضـاء إىل اختـاذ التـدابري التشـريعية واإلداريـة واملاليـة الالزمـة                  تدعو - ٥ 

لتهيئة بيئة شديدة التمكني جلميع املشـتغالت مبشـاريع األعمـال احلـرة والنسـاء املشـاركات يف                  
 تقــوم علــى ســوق العمــل، مبــا يف ذلــك إجيــاد إطــار ســليم لالقتصــاد الكلــي؛ واســتحداث نظــم 

املساءلة إلدارة املـوارد العامـة؛ وهتيئـة منـاخ لألعمـال التجاريـة جـاذب لالسـتثمارات ويشـجع               
على االنتقال من القطاع غـري الرمسـي إىل القطـاع الرمسـي بطـرق منـها األسـواق القـادرة علـى                       

 ثقة اجلمهـور    املنافسة، والعقود القابلة لإلنفاذ، وانتقاء الفساد، والسياسات التنظيمية اليت تعزز         
 بالسوق، واحلد من احلواجز أمام التجارة الدولية ضمن إطار زمين مناسب؛

 الدول األعضاء على أن تسن وتـنقح قـوانني تكفـل مـنح النسـاء حقوقـا                  حتث - ٦ 
كاملــة ومناويــة يف امــتالك األراضــي وغريهــا مــن املمتلكــات، بطــرق منــها املــرياث، وعلــى أن  

ذلـك مـن التـدابري الالزمـة إلعطـاء النسـاء احلـق يف احلصـول                 تضطلع بإصالحات إداريـة وغـري       
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علــى االئتمــان ورأس املــال والتكنولوجيــا املناســبة والوصــول إىل األســواق واحلصــول علــى         
 املعلومات؛

 الـدول األعضـاء إىل تيسـري مزيـد مـن التطـوير يف القطـاع املـايل لزيـادة          تـدعو  - ٧ 
 وغريهــا مــن اخلــدمات املاليــة واإلشــراف عليهــا فــرص املــرأة لإلفــادة مــن املــدخرات واالئتمــان

وذلــك مــن خــالل تــوفري احلــوافز وإنشــاء اجلهــات الوســيطة الــيت تلــيب احتياجــات املشــتغالت    
مبشاريع األعمال احلرة على أساس تكـافؤ الفـرص يف املنـاطق الريفيـة واحلضـرية علـى السـواء،                   

ارة والتخطـيط واختـاذ القـرارات       وكذلك من أجل إشراك املرأة إشراكا كامال يف عمليات اإلد         
 ذات الصلة؛

 الدول األعضاء إىل اعتماد سياسات والنظـر يف ختصـيص مـوارد،             تدعو أيضا  - ٨ 
حســـب االقتضـــاء، مبـــا يـــدعم املنظمـــات التجاريـــة والرابطـــات املهنيـــة والوكـــاالت العامـــة،   

ــل        ــن مث ــروض املتجــددة، م ــات، وصــناديق الق ــة، والتعاوني صــناديق واملنظمــات غــري احلكومي
التمويل الصغري واحتادات التسليف وغريها مـن املنظمـات الشـعبية ومجاعـات املسـاعدة الذاتيـة               
النسائية، من أجل تلبية احتياجات النساء املشتغالت مبشاريع األعمال احلرة يف املناطق الريفيـة              

 واحلضرية؛
قتصـادية  األنشـطة اال  مـن    الدول األعضاء إىل تعزيز إفـادة املـرأة          تدعو كذلك  - ٩ 

القائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف مجيــع القطاعــات، مــن مثــل األعمــال         
التجاريــة الصــغرية واملتوســطة احلجــم والعمالــة املرتليــة، وفــرص اإلفــادة مــن نظــم املعلومــات،    
والتكنولوجيات احملسنة، وإىل زيادة تطوير املراكز الـيت تسـتعني بتكنولوجيـا االتصـال مـن بعـد            

 قاط الوصول اجملتمعية وحاضنات األعمال التجارية؛ون
 الدول األعضاء إىل تعزيـز إمكانـات املـرأة الريفيـة علـى توليـد الـدخل،                  تدعو - ١٠ 

مع مالحظـة أمهيـة القطـاع الزراعـي، وال سـيما يف البلـدان الناميـة، وأمهيـة زيـادة أمـن احليـازة                         
ارة البيئــة، وإىل النظــر يف اختــاذ تــدابري  الزراعيــة وملكيــة األراضــي مــن أجــل تعبئــة املــوارد وإد  

خاصــة مؤقتــة لــتمكني النســاء يف القطــاع الريفــي مــن مواجهــة التحــديات واإلفــادة مــن فــرص 
 حترير السوق الزراعية؛

 الدول األعضاء على القضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف أسـواق العمـل،                 حتث - ١١ 
 فــرص متكافئــة للمــرأة يف الفئــات    ويف ممارســات التوظيــف ويف أمــاكن العمــل، مــع إتاحــة     

والقطاعــات املهنيــة حيــث يكــون متثيلــهن فيهــا ناقصــا، ومــع تــوفري فــرص متكافئــة للمــرأة يف     
يتعلق باحلق يف تنظيم النقابات العمالية واملشاركة فيها ويف التفـاوض اجلمـاعي مبـا يف ذلـك                   ما

لدى تسـاوي العمـل أو   بشأن شروط العمل وفرص التطوير الوظيفي وتكافؤ األجر مع الرجل    
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للعمل املتساوي القيمة، وعلى اختاذ إجراءات إلزالة احلواجز اهليكلية والقانونية وكذا املواقـف        
النمطية من نوع اجلنس يف العمل والتدريب، وعلـى القضـاء علـى الفـروق يف األجـور القائمـة                    

ألساسـية، مبـا يف     على نوع اجلنس، وذلك من خالل اتباع هنج متعـدد األوجـه يعـاجل العوامـل ا                
 ذلك الفصل القطاعي واملهين، والتعليم، والتدريب، وتصنيف األعمال، ونظم الدفع؛

 الدول األعضـاء إىل احتـرام وتعزيـز وإعمـال املبـادئ الـواردة يف إعـالن            تدعو - ١٢ 
منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقـوق األساسـية يف مكـان العمـل ومتابعتـه، وإىل النظـر                   

تصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة الـيت هلـا صـلة كـبرية بكفالـة حقـوق املـرأة يف                      يف ال 
 مكان العمل، وتنفيذ هذه االتفاقيات تنفيذا تاما؛

باختـاذ تـدابري    مـىت تطلـب األمـر ذلـك،         القيـام    الدول األعضاء إىل     تدعو أيضا  - ١٣ 
ــة  ــة بــني الرجــ  خاصــة مؤقت ال والنســاء يف مجيــع قطاعــات  ترمــي إىل اإلســراع باملســاواة الفعلي

االقتصاد والتوظيف والفئات املهنية، وإىل التسليم باحلاجة إىل تقدمي أوجه دعم خاصـة للمـرأة                
لإلفــادة مــن الفــرص الــيت توفرهــا التجــارة الدوليــة، وإىل القيــام، حســب االقتضــاء، باألخــذ يف 

 ملزيد من هتميش املرأة؛جمال السياسة العامة باختاذ التدابري الوقائية الكفيلة بتجنب ا
ــدعو كــذلك  - ١٤  ــة السياســات مبــا يف ذلــك    ت ــدول األعضــاء إىل التســليم بأمهي  ال

السياسات املتعلقة مبكان العمل ووجوه الدعم األخرى، من مثل استحقاقات وإجازة األمومـة             
ذه واألبوة، ورعاية األطفال والرعايـة املقدمـة إىل غريهـم مـن املعـالني وإىل تطـوير وتشـجيع هـ                    

ــل واألســرة، والــيت تقــر بأمهيــة قيمــة            ــات، الــيت تيســر التوفيــق بــني مســؤوليات العم السياس
اإلسهامات غري السوقية اليت يقدمها األفراد واألسـر إىل اجملتمـع واالقتصـاد، مبـا يكفـل حقـوق                   
املرأة والرجل يف اختاذ القرار احلر واملسـؤول بشـأن عـدد األطفـال وتوقيـت إجنـاهبم واملباعـدة،                    

 الوالدات، وتشجع الرجال على املشاركة، على قـدم املسـاواة مـع ربـات األسـر املعيشـية،                   بني
يف رعاية األطفال وغريها مـن مسـؤوليات تقـدمي الرعايـة، ومـع القيـام أيضـا بكفالـة أن يكـون                       

 للمرأة حقوق متكافئة يف استحقاقات الضمان االجتماعي وغريها؛
 مـن   لدور احلفاز للقطـاع العـام كـرب عمـل          الدول األعضاء إىل تعزيز ا     تدعو - ١٥ 

  ومتكنها فعال؛أجل هتيئة بيئة تثّبت املرأة
 الدول األعضاء واملنظمات الدولية إىل تعزيز السياسات والـربامج، الـيت          تدعو - ١٦ 

تدعم الفرص االقتصادية وفرص الربط الشـبكي، وتنشـئ خـدمات الـدعم وتقـدمها إىل فئـات                  
  أو املستضعفات؛معينة من النساء احملرومات

 الـدول األعضـاء إىل اإلعـراب عـن تقـديرها لإلسـهام اهلـام الـذي                  تدعو أيضا  - ١٧ 
تقدمه النساء املهاجرات للتنمية االقتصادية لبلداهنا األصلية ولبلدان املقصد علـى السـواء، وإىل              
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ارسـات  تعزيز فرصهن يف العمل وفقا للتشريعات الوطنية، مع مراعاة مهـاراهتن، وإىل إرسـاء مم              
 ترمي إىل تقليص تكاليف نقل حتويالت العمال املهاجرين؛

 مجيــع صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا والوكــاالت املتخصصــة ذات تشــجع - ١٨ 
 وفقـا لوالياهتـا اخلاصـة، املسـاعدة إىل احلكومـات، بنـاء علـى طلبـها، يف               ،الصلة علـى أن تقـدم     

ي باملرأة بسبل منها ممارسات وبرامج العمـل        تعزيز قدراهتا على تعزيز ودعم النهوض االقتصاد      
 وتنظيم مشاريع األعمال احلرة اليت تثّبت املرأة ومتكِّنها؛

اجلهــات املاحنــة علــى اســتعراض وتنفيــذ السياســات الــيت تــدعم اجلهــود  حتــث  - ١٩ 
ئية، وتـدعو   الوطنية الرامية إىل زيادة املوارد املتاحة أمام املرأة، وال سيما يف املناطق الريفية والنا             

ــام      ــة األقاليميــة، كــال يف نطــاق واليتــها، إىل القي ــة واملصــارف اإلمنائي ــة الدولي املؤسســات املالي
 بذلك؛

 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إىل جلنـة وضـع                    تطلب - ٢٠ 
 .املرأة يف دورهتا اخلمسني

 
 ٤٩/١٠١املقرر   

 
 *ملرأةاستعراض أساليب عمل جلنة وضع ا  

تقــرر جلنــة وضــع املــرأة مواصــلة مناقشــة أســاليب عملــها خــالل دورهتــا اخلمســني يف    
 .٢٠٠٦ عام
 

 ٤٩/١٠٢املقرر   
 

برنــامج العمــل املقتــرح ملكتــب املستشــارة اخلاصــة للقضــايا اجلنســانية والنــهوض بــاملرأة    
 *٢٠٠٧-٢٠٠٦ولشعبة النهوض باملرأة لفترة السنتني 

أن حتيط علما بربنامج العمل املقترح بصيغته الـواردة يف الوثيقـة            تقرر جلنة وضع املرأة      
E/CN.6/2005/CRP.3. 

 

 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 
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 ٤٩/١٠٣املقرر   
 

 * من جدول األعمال٣الوثائق اليت نظرت فيها جلنة وضع املرأة يف إطار البند   
ــتأنفة املعقــودة     ــة العشــرين املس ــارس / آذار٢٢ يف يف اجللس ، أحاطــت جلنــة  ٢٠٠٥م

 :وضع املرأة علما بالوثائق التالية
تقرير األمني العام عن التدابري املتخذة والتقدم احملرز يف متابعة وتنفيـذ الوثـائق             )أ( 

ــة      ــاملرأة وللــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعي اخلتاميــة للمــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين ب
 ؛)٥٦(قييم للتقدم احملرز يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف منظومة األمم املتحدةالعامة، مع ت

 ؛)٥٧(تقرير األمني العام عن حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها )ب( 
 ؛)٥٨(تقرير األمني العام عن حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان )ج( 
املشتركة لشعبة النـهوض بـاملرأة ومفوضـية        تقرير ألمني العام عن خطة العمل        )د( 

 ؛)٥٩(األممة املتحدة حلقوق اإلنسان
مذكرة من األمني العام حييل هبا معلومات مقدمة من صندوق األمـم املتحـدة                )هـ( 

 .)٦٠(اإلمنائي للمرأة عن تنفيذ القضاء على العنف ضد املرأة
 

 )ج (٣يف إطار البند   
ــام عــن اســتعراض أ     ــر األمــني الع ــوثيقتني    تقري ــيجني وال ــهاج عمــل ب ــذ من ســاليب تنفي

املساواة بني اجلنسـني    : ٢٠٠٠املرأة عام   �اخلتاميتني للدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنونة       
 ؛)٦١(والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

 

__________ 
 .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين * 

 )٥٦( E/CN.6/2005/3. 
 )٥٧( E/CN.6/2005/4. 
 )٥٨( E/CN.6/2005/5. 
 )٥٩( E/CN.4/2005/69-E/CN.6/2005/6. 
 )٦٠( E/CN.G/2005/7-E/CN.4/2005/70. 
 )٦١( E/CN.6/2005/2. 
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 الفصل الثاين
 

نائية للجمعيــة متابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والــدورة االســتث   
املســـاواة بـــني اجلنســـني والتنميـــة : ٢٠٠٠املـــرأة عـــام �العامـــة املعنونـــة 

 �والسالم يف القرن احلادي والعشرين
 
يف جلستها األوىل إىل العشرين املعقـودة        األعمال   جدول من   ٣نظرت اللجنة يف البند      - ١

ــن  ــباط ٢٨مـ ــر /شـ ــارس /آذار ١١إىل فربايـ ــتأنف مـ ــرين املسـ ــتها العشـ ــودة يف ويف جلسـ ة املعقـ
 .وكانت الوثائق التالية معروضة عليها. ٢٠٠٥مارس /آذار ٢٠

تقرير األمني العام بشأن استعراض أساليب عمـل جلنـة وضـع املـرأة يف سـياق                  )أ( 
التنفيذ واملتابعة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                     

 ؛(E/CN.6/2004/2)نني االقتصادي واالجتماعي يف امليدا املتحدة األمم
تقرير األمني العام عن التدابري املتخذة والتقدم احملـرز يف متابعـة وتنفيـذ املـؤمتر                 )ب( 

العاملي الرابع املعـين بـاملرأة والـوثيقتني اخلتـاميتني للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة مـع تقيـيم             
 ؛(E/CN.6/2004/3) األمم املتحدة منظومةور اجلنساين يف للتقدم احملرز يف تعميم مراعاة املنظ

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن حالـــة املـــرأة الفلســـطينية وتقـــدمي املســـاعدة إليهـــا    )ج( 
(E/CN.6/2004/4)؛ 

 ؛(E/CN.6/2004/5)تقرير األمني العام عن حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان  )د( 
 املشتركة لشعبة النهوض بـاملرأة ومفوضـية        تقرير األمني العام عن خطة العمل      )هـ( 
 ؛)(E/CN.4/2005/69-E/CN.6/2005/6حلقوق اإلنسان  املتحدة األمم

اإلمنـائي للمـرأة     املتحـدة    األمممذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير صندوق          )و( 
 ؛(E/CN.6/2005/7-E/CN.4/2005/70) ٥٠/١٦٦عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة 

 موجهـة إىل رئيسـة جلنـة وضـع املـرأة        ٢٠٠٥فرباير  /شباط ٢٥مؤرخة  رسالة   )ز( 
ــدى         ــدا واملكســيك والنيجــر ل ــلوفينيا وكن ــألردن وس ــدائمني ل ــثلني ال ــن املم ــمم  املتحــدة األم

(E/CN.6/2005/9)؛ 
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل   ٢٠٠٥مــارس /آذار ٢رســالة مؤرخــة   )ح( 

 ؛(E/CN.6/2005/10) املتحدة األممالدائم للكسمربغ لدى 
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بيانات مقدمة من منظمات غري حكومية ذات مركز استشاري لـدى اجمللـس               )ط( 
 ؛(E/CN.6/2005/NGO/1-44)االقتصادي واالجتماعي 

مذكرة من األمني العام عن نتائج الدورة الثانية والثالثني للجنـة القضـاء علـى               )ي( 
 ؛(E/CN.6/2005/CRP.1)التمييز ضد املرأة 

دليــل مناقشــة بشــأن اجتمــاع املائــدة  :  مــن مكتــب جلنــة وضــع املــرأة مــذكرة )ك( 
 ؛(E/CN.6/2005/CRP.2)املستديرة الرفيع املستوى للجنة وضع املرأة 

مذكرة من األمانة العامة عن برنامج العمل املقترح ملكتب املستشارة اخلاصـة             )ل( 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦رة الســنتني للقضــايا اجلنســانية والنــهوض بــاملرأة ولشــعبة النــهوض بــاملرأة لفتــ  

(E/CN.6/2005/CRP.3)؛ 
ــدورة      )م(  ــة العامــة كمــدخل يف اجلــزء الرفيــع املســتوى مــن ال مــذكرة مــن األمان

 ؛(E/CN.6/2005/CRP.4) ٢٠٠٥املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 
 األمــم املتحــدة منظومــةمــذكرة مــن األمانــة العامــة عــن التــدابري الــيت اختــذهتا    )ن( 

 ؛(E/CN.6/2005/CRP.6)تعزيز تنفيذ جماالت االهتمام احلامسة االثين عشر ل
تقرير عن العمليات اإلقليمية للتحضري الستعراض تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني           )س( 

والوثيقتني اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة خالل الـدورة التاسـعة             
 ؛(E/CN.6/2006/CRP.7)رأة واألربعني للجنة وضع امل

اســتعراض تنفيــذ : تقريــر عــن املــؤمتر اإلقليمــي األفريقــي الســابع املعــين بــاملرأة  )ع( 
 ؛(E/CN.6/2005/CRP.7/Add.1)منهاجي عمل داكار وبيجني خالل العقد 

تقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا عن املؤمتر اإلقليمـي التحضـريي لالسـتعراض             )ف( 
ــذ منــ  ــيجني، املعقــود يف  العشــري لتنفي  ٢٠٠٤ديســمرب / األولكــانون ١٥ و ١٤هاج عمــل ب

(E/CN.6/2005/CRP.7/Add.2)؛ 
تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب عـن الـدورة              )ص( 

ــارييب        ــر الكــ ــة البحــ ــة ومنطقــ ــا الالتينيــ ــرأة يف أمريكــ ــن املــ ــي عــ ــؤمتر اإلقليمــ ــعة للمــ التاســ
(E/CN.6/2005/CRP.7/Add.3)؛ 

تقريــر اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة ألســيا واحملــيط اهلــادئ عــن االجتمــاع  )ق( 
احلكــومي الــدويل الرفيــع املســتوى الســتعراض التنفيــذ اإلقليمــي ملنــهاج عمــل بــيجني ونتائجــه  

 ؛(E/CN.6/2005/CRP.7/Add.5)اإلقليمية والعاملية 
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غريب آسـيا عـن املـؤمتر اإلقليمـي الغـريب           تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية ل     )ر( 
 ؛(E/CN.6/2005/CRP.7/Add.5)دعوة إىل السالم : بعد عشر سنوات من بيجني

، أدىل ببيانات متهيدية وكيـل األمـني        فرباير/شباط ٢٨ويف جلستها الثانية، املعقودة يف       - ٢
رة اخلاصة لألمـني العـام      العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية، واألمني العام املساعد، املستشا       

للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، ومديرة شعبة النهوض باملرأة، واملديرة التنفيذيـة للصـندوق         
اإلمنائي للمرأة، ومديرة املعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة، ورئيسـة             

 .جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، ورئيس جلنة حقوق اإلنسان
وأجــرت اللجنــة مناقشــة عامــة رفيعــة املســتوى يف جلســاهتا مــن الثالثــة إىل السادســة،    - ٣

 إىل ٧ ومـــن ٢ و ١واحلاديـــة عشـــرة والثانيـــة عشـــرة والرابعـــة عشـــرة والسادســـة عشـــرة يف  
 .مارس/آذار ٩
باسـم  (، أدىل ببيانـات ممثلـو لوكسـمربغ         مـارس /آذارويف جلستها الثالثـة، املعقـودة يف         - ٤

ــا ورومانيــا؛ والبلــدين املرشــحني    االحتــاد ا ألورويب والبلــدين املنضــمني إىل االحتــاد ومهــا بلغاري
للعضوية تركيا وكرواتيا، وبلدان عمليـة تثبيـت االسـتقرار واالنتسـاب والـيت حيتمـل ترشـيحها                  

وصـربيا  (للعضوية وهي ألبانيـا والبوسـنة واهلرسـك ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة                 
ــ ــا )ودواجلبـــل األسـ ـــ  (؛ وجامايكـ ــة الـ ــم جمموعـ ــة (؛ واألردن ) والصـــني٧٧باسـ ــم اللجنـ باسـ

؛ وغامبيـــا؛ وكرواتيـــا؛ )اإلمنـــائي للمـــرأة أيضـــا املتحـــدة األمـــماالستشـــارية التابعـــة لصـــندوق 
وسـعادة السـيدة جيتـر      وقريغيزستان؛ وتونغا؛ وأوزبكستان؛ وبنمـا؛ ومـايل؛ وجنـوب أفريقيـا؛            

والسويد؛ وفرنسا؛ والنمسا؛ وإسرائيل؛ واملغرب؛ وأيرلنـدا؛       ،  أوباك، وزيرة شؤون الدميقراطية   
وهندوراس؛ وسويسرا؛ والنرويج؛ والـدامنرك؛ وبوتسـوانا؛ وكـوت ديفـوار؛ ومجهوريـة ترتانيـا               

 .املتحدة
، أدىل ببيانات ممثلو أيسلندا؛ وقـربص؛       مارس/آذار ١ويف جلستها الرابعة، املعقودة يف       - ٥

؛ وأنـدورا؛   املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية     اململكة و والربازيل؛ والرأس األخضر؛  
وإيطاليـــا؛ وبـــريو؛ ونيوزيلنـــدا؛ وســـورينام؛ وبوركينـــا فاســـو؛ وفنلنـــدا؛ وأرمينيـــا؛ والبوســـنة   
واهلرسك؛ وإندونيسيا؛ وكمبوديا؛ والبحرين؛ وغانـا؛ ونيجرييـا؛ وماليزيـا؛ وإريتريـا؛ وأنتيغـوا              

 . الفلسطينية؛ وهولندا؛ وتونسوبربودا؛ والسلطة الوطنية
، أدىل ببيانــات ممثلــو كنــدا؛ وجــزر مــارس/آذار ٢ويف جلســتها اخلامســة، املعقــودة يف  - ٦

البهاما؛ والسنغال؛ واملكسيك؛ واجلزائر؛ ومصر؛ وبربـادوس؛ والعـراق؛ وأذربيجـان؛ وكينيـا؛             
بـنغالديش؛ وتركيـا؛    وشيلي؛ وغينيا؛ وزامبيا؛ ومدغشـقر؛ وباسـم اجملموعـة األفريقيـة أيضـا؛ و             



E/2005/27 
E/CN.6/2005/11  
 

05-34636 45 
 

ــة      ــاغو؛ ومجهوري ــداد وتوب ــاراغواي؛ وإســبانيا؛ وتريني وكوســتاريكا؛ وهــاييت؛ وأفغانســتان؛ وب
 .الكونغو الدميقراطية

ويف جلســـتها السادســـة، أدىل ببيانـــات ممثلـــو ناميبيـــا؛ وأوغنـــدا؛ واهلنـــد؛ وأســـتراليا؛   - ٧
ــا؛     ــني؛ وموريتانيـ ــان؛ والصـ ــا؛ واليابـ ــر؛ وبوليفيـ ــو؛ وقطـ ــام؛   والكونغـ ــت نـ ــتان؛ وفييـ وباكسـ

ــالمية؛      ــران اإلسـ ــة إيـ ــا؛ ومجهوريـ ــا؛ وليتوانيـ ــوتو؛ وأملانيـ ــدة؛ وليسـ ــة املتحـ ــارات العربيـ واإلمـ
ــة؛ وكازاخســتان؛     ــة فرتويــال البوليفاري وغواتيمــاال؛ والواليــات املتحــدة؛ والربتغــال؛ ومجهوري

 .واألرجنتني باسم جمموعة ريو؛ وبلجيكا
، اجتمعت اللجنة احتفاال باليوم الـدويل       مارس/آذار ٤ يف   ويف اجللسة التاسعة املعقودة    - ٨

 .وأدىل رئيس اللجنة ببيان. للمرأة
وأدار وكيــل األمــني العــام لالتصــاالت واإلعــالم اجللســة التاســعة، الــيت عقــدت فيهــا     - ٩

 .احتفاالت باليوم الدويل للمرأة
سـبييال، األمينـة العامـة    ويف اجللسة التاسعة، اسـتمعت اللجنـة إىل رسـالة ألقتـها هلغـي                - ١٠

 ).١٩٧٥(للمؤمتر العاملي للسنة الدولية للمرأة 
ويف اجللسة التاسعة أيضا، أدلـت ببيانـات ريغوبريتـا مينشـو تـوم، الفـائزة جبـائزة نوبـل                     - ١١

للسالم، وغلنيدا سيمز، املديرة التنفيذية ملكتب شؤون املرأة يف جامايكـا التـابع ملكتـب رئـيس                 
؛ وبـاين   ))١٩٨٠(يل مري، األمينة العامة للمؤمتر العاملي الثـاين املعـين بـاملرأة             باسم لوس (الوزراء  

دوغال، رئيسـة جلنـة املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة بوضـع املـرأة؛ وليتيشـيا شـاهاين، األمينـة                       
ــد      ــيم إجنــازات عق ــاملي الســتعراض وتقي ــؤمتر الع ــة للم ــمالعام ــرأة  املتحــدة األم ؛ )١٩٨٥(للم

. ف. ؛ وأجنـيال إ   )١٩٩٠(ال، األمينة العامة للمؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة           وغريترود مونغي 
كينغ، األمينة العامة املساعدة لألمـني العـام، واملستشـارة اخلاصـة للقضـايا اجلنسـانية والنـهوض                
 باملرأة سـابقا، وراشـيل ماياجنـا األمينـة العامـة املسـاعدة، املستشـارة اخلاصـة للقضـايا اجلنسـانية                    

 .والنهوض باملرأة؛ ووانغاري ماثاي، الفائزة، جبائزة نوبل للسالم
ــة عشــرة، املعقــودة يف    - ١٢ ــو االحتــاد  مــارس /آذار ٧ويف جلســتها احلادي ــات ممثل أدىل ببيان

ــال؛ وبورونــدي؛ والنيجــر؛ وفيجــي؛ وغــابون؛     ــا؛ ومــالوي؛ ونيب الروســي؛ وســلوفينيا؛ وكوب
الفلــــبني؛ وســــاموا؛ واجلمهوريــــة الدومينيكيــــة؛  ليشــــيت؛ ومنغوليــــا؛ و-وأنغــــوال؛ وتيمــــور 

 .والسلفادور؛ وكولومبيا؛ واليمن؛ ورواندا؛ وتوغو؛ وموريشيوس؛ ومجهورية كوريا
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، أدىل ببيانات ممثلو بليـز وتايلنـد        مارس/آذار ٧ويف جلستها الثانية عشرة، املعقودة يف        - ١٣
الدميقراطيــة الشــعبية؛ وإكــوادور؛ وميامنــار؛ واجلمهوريــة التشــيكية؛ وهنغاريــا؛ ومجهوريــة الو  

 . وجامايكا واجلماهريية العربية الليبية وغيانا ومالطـةوالكرسي الرسويل
ــة      - ١٤ ــة التالي ــة الدولي ــو املنظمــات احلكومي ــات أيضــا ممثل ـــى ببيان االحتــاد األورويب، : وأدل

ــة للفرانك    ــث؛ واملنظمــة الدولي ــة الكومنول ــة؛ والوواالحتــاد األفريقــي، وأمان ــة  فوني رابطــة الدولي
هجرة؛ واالحتـاد   للمجالس االقتصـادية واالجتماعيـة واملؤسسـات املماثلـة؛ واملنظمـة الدوليـة للـ              

؛ واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر؛ واالحتـاد الـدويل            الربملاين الـدويل  
زر احملـيط اهلـادي؛     حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية؛ وجلنة الصليب األمحـر الدوليـة؛ ومنتـدى جـ             

 .والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة
ويف اجللسة الثانية عشرة أيضا أدىل ببيـان املمثل اخلاص ملفوض حقوق اإلنسـان املعـين            - ١٥

 .مبسـألة االجتار باألشخاص
 .ويف اجللسة ذاهتا أدىل أيضا ببيان ممثل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية - ١٦
ببيـان باسم اللجـان    ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربـي آسيا      وأدىل ممثل    - ١٧

 .اإلقليمية اخلمس
مــارس، أدلـــى ببيانــات ممثلــو البنــك  / آذار٨ويف جلســتها الرابعــة عشــرة، املعقــودة يف  - ١٨

 .الدويل، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للتـربية والعلم والثقافة
اجللسة الرابعة عشرة أيضا، أدىل ببيانات ممثلـو صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان،                ويف   - ١٩

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمـم املتحـدة املشـترك املعنــي بفـريوس نــقص املناعـة                   
 ).اإليدز(متالزمـة نقص املناعة املكتسب /البشرية
ــتها السادســـة عشـــرة، املعقـــودة يف     - ٢٠ مـــارس، أدىل ببيانـــات ممثلــــو   / آذار٩ويف جلسـ

ـــا؛ وســري النكــا؛ وطاجيكســتان؛       ـــو؛ وجورجي ـــن؛ وفانوات ــا الوســطى؛ وبنـ ــة أفريقي مجهوري
 .وتشـاد؛ والسودان

ــة      - ٢١ ـــت ببيانــات أيضــا املنظمــات غــري احلكومي ويف اجللســة السادســة عشــرة أيضــا، أدل
إلنسان؛ وهيئة العفـو الدوليـة؛      هيئـة مناصري حقوق اإلنسان؛ واالحتاد الدويل حلقوق ا       : التالية

والتجمع املخصـَّـص حلقوق اإلنسـان؛ واملـؤمتر النسائــي لعمـوم اهلنـد؛ واالحتـاد الـدويل لتنظـيم                
األسرة؛ ودائرة املعلومات واالتصاالت الدولية للمرأة يف مانيـال؛ والتحالف النسائي املسـكوين            

 .؛ وجتمع االحتادات العاملـي٢٠٠٠لعام 
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مـارس، قدمــت املستشـارة اخلاصـة     / آذار١١سة التاسعة عشــرة، املعقـودة يف   ويف اجلل  - ٢٢
للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة تقريـرا شفويــا عـن التحســن الـذي شهــده وضـع املـرأة يف                      

 .منظومة األمم املتحدة
ويف اجللسة ذاهتا أيضا، عرضـت مـديرة شـعبة النـهوض بـاملرأة برنـامج العمـل املقتـرح                     - ٢٣
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة لفترة السنتني ملك
 

 من جدول األعمال) أ (٣البند   
 استعراض تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف كيانات منظومة األمم املتحدة  

 
 من جدول األعمال) ج (٣البند   

 للجنة وضع املرأة بشـأن االبتكـارات يف         اجتماع املائدة املستديرة رفيع املستوى     -ألف  
 الترتيبات املؤسسية لتعزيز املساواة بني اجلنسني على الصعيد الوطنـي

فربايــر، عقــدت اللجنــة اجتماعــات مائــدة  / شــباط٢٨يف اجللســة الثانيــة، املعقــودة يف  - ٢٤
اواة بــني  يف الترتيبــات املؤسســية لتعزيــز املســاالبتكــارات�مســتديرة موازيــة بشـــأن املوضــوع 

 .�اجلنسني على الصعيد الوطنـي
 

 اجتماع املائدة املستديرة رفيع املستوى  
 )غرفة اجمللس االقتصادي واالجتماعي(  

 -عقدت اللجنة اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستـوى تولـت تنظيمه السيدة كيونـغ              - ٢٥
 .، رئيسة اللجنـة)مجهورية كوريا(وا كانـغ 

الرئيسة املشاركة الجتماع فريق اخلـرباء الـذي عـُــقد يف رومـا، السـيدة              وأدلـت ببيـان    - ٢٦
 ).أوغنـدا(غريـس كيـُـوموهينـدو 

ــة     - ٢٧ ــدول التالي ـــود ال ــدة املســتديرة وف ــا،  : وشــاركت يف اجتمــاع املائ أذربيجــان، أرميني
ـــن، بوتســـوانا، بوليفيــ      ـــن، بن ـــدا، البحري ــة املتحــدة، أيرلن ــارات العربي ـــا، إســبانيا، اإلم ـا، تركي

تونس، تونغـا، جنوب أفريقيـا، روانــدا، زامبيــا، السويــد، شيلــي، غينيــا، فرنســا، فلسطيــن،                   
فييـت نـام، كرواتيا، ماليـزيا، املغـرب، املكسـيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا            

 .الشمالية، النيـجـر، نيوزيلنـدا، هنـدوراس، هولنـدا
 .ـان أيضا ممثل االحتاد الربملانـي الدولـيوأدلـى ببي - ٢٨
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وبرنـامج األمـم    ) اليونيسـيف (وأدلـى ببيانات أيضا ممثلو منظمة األمم املتحدة للطفولة          - ٢٩
املتحدة اإلمنائي، واللجنــة االقتصـادية ألوروبـا، واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا                  

، )اهلنـد (ديفـاكـي جيــن  : نظمات غري احلكومية التالية، وكـذا أدلـى ببيانات ممثلو امل )اإلسكوا(
، )ســاموا( ماتاالفايـــا - ا، وتـــاي تواتاغالـــو)الواليــات املتحــدة األمريكيــة(وشارلـــوت بـَـنـْـــش 

 ).غرينـادا(وبـيـجـي أنتروبـص ) هنغاريا(وإيفـا فودور 
 

 اجتماع املائدة املستديرة رفيع املستوى  
 )غرفة جملس الوصايـة(  

عقدت اللجنة اجتماع مائـدة مستديرة رفيع املستوى تولــى تنظيمــه السـيد جيلبــرت                - ٣٠
 .لورين، نائب املمثل الدائم لكنـدا

وأدلـت ببيـان الرئيسـة املشاركة يف تنظيـم اجتماع فريق اخلرباء الذي عـُـقد يف رومـا،               - ٣١
 ).تركيا(السيدة نـْوكـت كـردم 

األردن، إندونيسـيا، باكسـتان،     : املائدة املستديرة الوفـود التاليـة     وشاركت يف اجتماع     - ٣٢
الربازيــل، بربــادوس، بلجيكــا، بــنغالديش، البوسنـــة واهلرســك، اجلزائـــر، جورجيــا، الــدامنرك،  
السنغـــال، ســورينام، الصيـــن، غانـــا، قبـــرص، كمبوديـــا، كنـــدا، كــوت ديفـــوار، كولومبيــا،    

 . النمسـا، نيجيـريالكسمبـرغ، موريتانيا، النـرويج،
وأدلـــى ببيـــان كــل مــن ممثلـــي االحتــاد الربملــاين الــدويل، واللجنــة االقتصــادية ألوروبــا،  - ٣٣

 .وصندوق األمم املتحدة للسكان
رونــــق جيهــــان : وأدلــــى ببيانـــات ممثلــــو املنظمـــات غـــري احلكوميـــة التاليـــة أمســـاؤهم - ٣٤

ـــا جنيـــب اهللا ، و)الربازيــل(، وكارمـــني باروســـو )بــنغالديش( ــدا نويكــا )أفغانســتان(فين ، ووان
 ).لبنــان(، ومنـى كـحـالة )بولنـدا(

مـارس، قــررت اللجنـة إدراج       / آذار ٢٢ ويف اجللسة العشرين املستـأنفـة، املعقـودة يف         - ٣٥
 ).انظر املرفق األول(املوجز الذي يعـده رئيس اجتماع املائدة املستديرة يف تقرير اللجنـة 
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 من جدول األعمال) ج (٣ نقاش بشـأن البند حلقات  
ج عمـل بيجيــن     اأوجـه التـآزر بني التنفيــذ علـى الصـعيد الوطنــي إلعـالن ومنـه               -باء  

 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميـيـز العنصري ضـد املـرأة
حـوار  مارس، عقدت اللجنة حلقـة مناقشة و   / آذار ٣يف جلستها السابـعـة، املعقودة يف       - ٣٦

بشـأن أوجـه التـآزر بني التنفيـذ علـى الصـعيد الوطنــي إلعـالن ومنـهج عمـل بيجيــن واتفاقيـة                     
 .القضاء على مجيع أشكال التميـيـز العنصري ضـد املـرأة

لويــس آربـــر، مفوضـة األمـم        : وأدلـى ببيانـات أعضـاء فريـق املناقشـة التاليـة أمسـاؤهم             - ٣٧
ــوق اإلنســان؛   ــى      املتحــدة الســامية حلق ــة بالقضــاء عل ــة املعني ـــو، رئيســة اللجن ــو مانال  وروزاري

ــز ـــي س  التميي ــرأة؛ وميالن ــة    . ضــد امل ــة اجملتمعي ــة والتنمي ــرة اخلــدمات االجتماعي ـــن، وزي غريفي
ـــز    يف ـــري نـول ــهاما؛ وفالي ـــزر الب ، مــديرة برنــامج مركــز مــوارد  )جــزر البــهاما(كومنولــث جـُ

ظيم األسـرة يف جزر البـهاما؛ ودوبرافكـا سيمونيفتــش،          الصحة واحلياة األسرية التابع لرابطة تن     
رئيســـة إدارة حقـــوق اإلنســـان يف وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة يف مجهوريـــة كرواتيـــا؛ وســـاجنا   

ـــكا  ــا(سارنافـْ ـــاة     )كرواتي ــرأة املسم ــوق الصــحية للم ــة احلق ـــي إجياب�، رئيســة جمموع ـــكون ة ـي
 .�تكونـي حـرة

ــع أعضــ    - ٣٨ ــة حــوارا م ــة    مث أجــرت اللجن ــود التالي ــه الوف ــق املناقشــة، شــاركت في : اء فري
ــا، الســلفادور، الســنغال، سويســرا،       ــة كوري ــر، مجهوري ــونس، اجلزائ أذربيجــان، إندونيســيا، ت

 .الصني، غينيا، الفلبني، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، املغرب، النرويج
املركـز االستشـاري لـدى     وشارك يف احلوار أيضا ممثلو املنظمات غري احلكوميـة، ذات            - ٣٩

باسـم جتمـع آسـيا      (الرابطة اليابانية حلقوق املرأة دوليـا       : اجمللس االقتصادي واالجتماعي، التالية   
ــة حلقــوق اإلنســان للمــرأة    )واحملــيط اهلــادئ  ــتالف املنظمــات غــري   (؛ والرابطــة الدولي باســم ائ

 ). منظمة غري حكومية١٨باسم (؛ ومنظمة املساواة اآلن )احلكومية
ــة إدراج مــارس/آذار ٢٢ويف اجللســة العشــرين املســتأنفة، املعقــودة يف   - ٤٠ ، قــررت اللجن

 ).انظر املرفق الثاين(حلقة املناقشة يف تقرير اللجنة مديرة املوجز الذي يعده 
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ــدورة        -جيم   ــاميتني لل ــوثيقتني اخلت ــيجني وال ــهاج عمــل ب ــذ من ــني تنفي حبــث الصــالت ب
جمعيــة العامــة واألهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا االســتثنائية الثالثــة والعشــرين لل

التقــدم والثغــرات  : دوليــا، مبــا فيهــا تلــك الــواردة يف اإلعــالن بشــأن األلفيــة       
 والتحديات

، عقـدت اللجنـة حلقـة مناقشـة وحـوار           مـارس /آذار ٢يف جلستها الثامنة، املعقودة يف       - ٤١
اخلتـاميتني للـدورة االسـتثنائية      بشأن حبث الصالت بـني تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني والـوثيقتني                

الثالثة والعشرين للجمعية العامة واألهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا تلـك الـواردة                    
 .التقدم والثغرات والتحديات: يف اإلعالن بشأن األلفية

ــة امســاؤهم     - ٤٢ ــة املناقشــة التالي ــق حلق ــدم عروضــا أعضــاء فري نكنوســازانا كالريــس  : وق
 زوما، وزيرة الشؤون اخلارجيـة يف جنـوب أفريقيـا، وزيفـرين ديـابري، مـدير الربنـامج                   دالميين

ــاون يف  ــامجاملع ــائي  برن ــم املتحــدة اإلمن ــد الدراســات     األم ــة كــبري، يف معه ، والربوفســورة نايل
اإلمنائيــة جبامعــة سســكس؛ وكــارين غــراون يف املركــز الــدويل للبحــوث املتعلقــة بــاملرأة يف          

وسوزانا تشيارويت بورو يف معهـد القضـايا اجلنسـانية واحلقـوق والتنميـة يف               واشنطن العاصمة؛   
 .روساريو باألرجنتني

: مث أجرت اللجنة حوارا مع أعضـاء فريـق حلقـة املناقشـة شـاركت فيـه الوفـود التاليـة                     - ٤٣
، بـنغالديش، تركيـا، جنـوب أفريقيـا، فلسـطني، فرتويـال            ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أملانيا، إيران   

، فيجـي، كمبوديـا، كنـدا، لكسـمربغ، مصـر، املكسـيك، موريتانيـا،               ) البوليفارية -هورية  مج(
 .اهلند، هولندا

منظمـــة املـــدن املتحـــدة : وشـــارك يف احلـــوار ممثلـــو املنظمـــات غـــري احلكوميـــة التاليـــة - ٤٤
 .واحلكومات احمللية، وجتمع االحتادات العاملي، واجمللس الدويل للمرأة

ــة إدراج مــارس/آذار ٢٢شــرين املســتأنفة، املعقــودة يف  ويف اجللســة الع - ٤٥ ، قــررت اللجن
 ).انظر املرفق الثالث(حلقة املناقشة يف تقرير اللجنة دير املوجز الذي يعده م

ــى الصــعيد اإلقليمــي        ــيم عل ــييت االســتعراض والتقي ــدمي عمل ــرات  -تق  اإلجنــازات والثغ
 والتحديات

، عقدت اللجنة حلقـة مناقشـة وحـوار         مارس/آذار ٤يف جلستها العاشرة، املعقودة يف       - ٤٦
ــى الصــعيد اإلقليمــي        ــيم عل ــتعراض والتقي ــييت االس ــدمي عمل ــرات  -بشــأن تق ــازات والثغ  اإلجن

 .والتحديات
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جــوزفني أوويــدراوغو، : وقــدم عروضــا أعضــاء فريــق حلقــة املناقشــة التاليــة امســاؤهم   - ٤٧
بــاكريس روبينــو، نائــب األمــني التنفيــذي نائــب األمــني التنفيــذي للجنــة االقتصــادية ألفريقيــا؛ 

للجنـة االقتصـادية ألوروبـا، وأليشـيا بارشـينا ايبـارا، نائـب األمـني التنفيـذي للجنـة االقتصـادية            
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وتيلما كي، رئيسة شعبة القضايا االجتماعية الناشـئة             

 قاسـم، مـديرة مركـز       -يط اهلادئ وفاطمة سبييت     يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمل     
 .شؤون املرأة يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

عقب تقدمي العروض، أجرت اللجنة حوارا مع أعضاء فريـق حلقـة املناقشـة شـاركت                 - ٤٨
 .إسرائيل، والسنغال، وكوبا، وفلسطني: فيه الوفود التالية

 . ممثل جتمع املنظمات غري احلكومية يف أمريكا الالتينيةوكذلك شارك يف احلوار - ٤٩
ــة إدراج مــارس/آذار ٢٢ويف اجللســة العشــرين املســتأنفة، املعقــودة يف   - ٥٠ ، قــررت اللجن

 ).انظر املرفق الرابع(حلقة املناقشة يف تقرير اللجنة دير املوجز الذي يعده م
ــة ذات الصــلة باإلحصــاءات واملؤشــرات     ــاء علــى املناقشــات يف  التحــديات الباقي ، والبن

اجتماعات املائدة املستديرة الرفيعـة املسـتوى الـيت ُنظمـت يف الـدورة الثامنـة واألربعـني                  
 والبيانــات املتاحــة مــن نســاء العــامل يف االجتاهــات واإلحصــاءات       ٢٠٠٤للجنــة عــام  

 والدراسة االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية) ٢٠٠٥(
، عقــدت اللجنــة حلقــة مناقشــة مــارس/آذار ٨ة الرابعــة عشــرة، املعقــودة يف يف اجللســ - ٥١

بشـــأن التحـــديات الباقيـــة ذات الصـــلة باإلحصـــاءات واملؤشـــرات، باالســـتناد إىل املناقشـــة يف 
، وإىل  ٢٠٠٤اجتماع املائدة املستديرة اليت ُنظمت يف الدورة الثامنة واألربعـني للجنـة يف عـام                

ــا   ــن نسـ ــة مـ ــات املتاحـ ــاملالبيانـ ــاءات  : ء العـ ــات واإلحصـ ــة  )٢٠٠٥(االجتاهـ ــن الدراسـ ، ومـ
 ).٢٠٠٥(االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية 

باوال مونينا كولـودو، نائـب      : وقدم عروضا أعضاء فريق حلقة املناقشة التالية امساؤهم        - ٥٢
 إدارة إحصـاءات    مدير مكتب اإلحصـاءات الوطنيـة يف الفلـبني؛ وتاتيانـا غوربـا تشـيفا، مـديرة                

العمل والتعليم والعلم والثقافة يف االحتاد الروسي؛ وفيفيـان ميلـو سـافينتش، ممثلـة وحـدة املـرأة          
والتنمية يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وجون زيـتلني، املـديرة              

سـة فـرع اإلحصـاءات الدميغرافيـة        التنفيذية للمنظمة النسائية للبيئة والتنمية؛ وماري شامي، رئي       
؛ وهانيـا زلوتنيـك، مـديرة شـعبة السـكان            املتحـدة  األمـم واالجتماعية يف شعبة اإلحصاءات يف      

؛ وكريسـتينا كانغـا سـبونتا، ممثلـة          املتحـدة  األمـم يف إدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة يف         
ريوشـي، القائمـة باألعمـال يف       املعين باملخدرات واجلرميـة؛ وفرانسيسـكا ب       املتحدة   األمممكتب  

 . املتحدةاألممقسم ختطيط اإلحصاءات وتطويرها التابع لشعبة اإلحصاءات يف 
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وعقب تقدمي العروض، أجرت اللجنة حوارا مـع أعضـاء فريـق املناقشـة شـاركت فيـه                   - ٥٣
إكــوادور، إيطاليــا، بربــادوس، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، فيجــي، كــوت  : الوفــود التاليــة

 .فوار، كينيا، موريتانيا، النرويجدي
املركـز األورويب حلقـوق   : وشارك يف احلوار أيضا ممثلو املنظمات غري احلكوميـة التاليـة    - ٥٤

اجلمعيـة العامـة الـيت جتمـع بـني النسـاء مـن        (الغجر؛ واالحتاد النسائي لعموم الصـني، وغـابرييال      
 ).أجل اإلصالح والرتاهة واملساواة والريادة والعمل

ــة إدراج مــارس/آذار ٢٢ويف اجللســة العشــرين املســتأنفة، املعقــودة يف   - ٥٥ ، قــررت اللجن
 ).انظر املرفق اخلامس(احللقة يف تقرير اللجنة دير موجز حلقة املناقشة الذي يعده م

 من خالل أعني الشابات والشباب: تعزيز املساواة بني اجلنسني من منظور املستقبل  
، عقـدت اللجنـة حلقـة مناقشـة         مارس/آذار ٩عشرة، املعقودة يف    يف جلستها اخلامسة     - ٥٦
 .�من خالل أعني الشابات والشباب: تعزيز املساواة بني اجلنسني من منظور املستقبل�عن 
؛ )السـويد (السيدة فريـدا أوهاسـن      : وقدم عروضا أعضاء فريق املناقشة التالية امساؤهم       - ٥٧

ــد تاراســوك    ــد(والســيدة إنغري ــ)تايلن ــمصــندوق (يد ســردجان ســتاكيك  ؛ والس  املتحــدة األم
؛ )اسـتراليا (؛ والسيد مايكـل فلـود       )كوستاريكا(؛ والسيدة كاتالينا ديفانداس آغيالر      )للسكان

 ).زامبيا(؛ والسيد إدفورد غاندو ميومت )املكسيك(والسيدة فيليستاس مارتنيث سوالنو 
ق املناقشـة، شـاركت فيـه       وعقب تقدمي العروض، أجرت اللجنة حوارا مع أعضاء فريـ          - ٥٨

إكــوادور، أيســلندا، تايلنــد، جامايكــا، جنــوب أفريقيــا، ســاموا، الســنغال،        : الوفــود التاليــة 
ــال    ــة (ســورينام، الصــني، فرتوي ــة-مجهوري ــوار، كوســتاريكا،   ) البوليفاري ــدا، كــوت ديف ، كن

 .املغرب، النرويج
جتمع الفتيـات يف الـدورة      : ليةوشارك يف احلوار أيضا ممثلو املنظمات غري احلكومية التا         - ٥٩

التاســـعة واألربعـــني للجنـــة، وجتمـــع الشـــباب التـــابع للجنـــة مركـــز املـــرأة، والرابطـــة العامليـــة   
 .للمرشدات وفتيات الكشافة، وفتيات الكشافة يف الواليات املتحدة

، قــررت اللجنــة إدراج مــارس/آذار ٢٢ويف جلســتها العشــرين املســتأنفة، املعقــودة يف  - ٦٠
 ).انظر املرفق اخلامس(احللقة يف تقرير اللجنة دير لقة املناقشة اليت يعدها مموجز ح

 إدماج املنظورات اجلنسانية يف االقتصادات الكلية  
، عقدت اللجنة حلقـة مناقشـة       مارس/آذار ١٠يف جلستها السابعة عشرة، املعقودة يف        - ٦١

 .بشأن إدماج املنظورات اجلنسانية يف االقتصادات الكلية
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السـيدة نينـادي عثمـان، وزيــرة    : وقـدم عروضـا أعضـاء فريـق املناقشـة التاليــة امسـاؤهم       - ٦٢
الدولة للشؤون املاليـة يف نيجرييـا؛ والسـيد داين ليبزيغـر، نائـب رئـيس البنـك للحـد مـن الفقـر                        
واإلدارة االقتصادية يف البنـك الـدويل؛ ومـارك فـريوين، نائـب مـدير إدارة التنميـة املسـتدامة يف                     

 التنمية للبلدان األمريكية؛ وياسني فول، املستشار األقدم بشأن سياسات املسـاواة بـني              مصرف
 .لأللفية؛ وجايايت غوش جبامعة الل هنرو يف اهلند املتحدة األمماجلنسني يف مشروع 

إكـوادور،  : وأجرت اللجنة حوارا مع أعضاء فريق املناقشة شاركت فيه الوفود التاليـة         - ٦٣
ــنغال  ــة، ســاموا،     إندونيســيا، ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــر، مجهوري ــد، جامايكــا، اجلزائ ديش، تايلن

ــبني، فرتويــال   ــة (الصــني، الفل ــة-مجهوري ــا، لكســمربغ، املغــرب،   ) البوليفاري ــا، كوب ، كمبودي
 .النرويج، اهلند، هندوراس، اليمن

ــاليتني     - ٦٤ لضــغط مجاعــة ا: وشــارك يف احلــوار أيضــا ممــثال املنظمــتني غــري احلكــوميتني الت
 .النسائية األوروبية، واملنظمة النسائية للبيئة والتنمية

ــة إدراج مــارس/آذار ٢٢ويف اجللســة العشــرين املســتأنفة، املعقــودة يف   - ٦٥ ، قــررت اللجن
 ).انظر املرفق السابع(احللقة يف تقرير اللجنة دير موجز حلقة املناقشة اليت يعدها م

 دولية يف حتقيق املساواة بني اجلنسنيدور املنظمات اإلقليمية واحلكومية ال  
عقــدت اللجنــة حلقــة مناقشــة حــول دور املنظمــات اإلقليميــة واحلكوميــة الدوليــة يف     - ٦٦

 .حتقيق املساواة بني اجلنسني
الــدكتور راويــدا بكــش، نائــب : وقــدم عروضــا أعضــاء فريــق املناقشــة اآلتيــة امســاؤهم - ٦٧

شعبة برامج التحول االجتماعي يف أمانة الكومنولـث؛        املدير، رئيس قسم القضايا اجلنسانية يف       
والــدكتورة ودودة بــدران، املــديرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة التابــة جلامعــة الــدول العربيــة؛    
ــاتريكس اتينجــر         ــة؛ وبي ــدان األمريكي ــة النســائية للبل ــة للجن ــة التنفيذي ــوميني، األمين وكــارمن ل

اجلنســانية يف أمانــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا؛ كــولني، املستشــارة األقــدم يف القضــايا 
 وولف، مديرة اإلدارة العامة للشؤون الدوليـة للعمـل والشـؤون االجتماعيـة              -ولويسيال بافان   

وتكافؤ الفرص يف املفوضية األوروبية، وويين بيانيما، مـديرة شـؤون املـرأة والقضـايا اجلنسـانية          
 .ألفريقيوالتنمية يف مفوضية جلنة االحتاد ا

أرمينيـا،  : مث أجرت اللجنة حوارا مع أعضاء فريق املناقشة، شاركت فيه الوفود التاليـة     - ٦٨
 .، النرويج)باسم االحتاد األورويب(جامايكا، كوبا، كوت ديفوار، لكسمربغ 

 األمــمموئـل  ( املتحـدة  األمـم وشـارك يف احلـوار ممثـل برنـامج املســتوطنات البشـرية يف       - ٦٩
 ).املتحدة
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وشــارك يف احلــوار أيضــا ممــثال أمانــة الكومنولــث واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب    - ٧٠
 .أفريقيا
جتمــع املنظمــات غــري : وشــارك يف احلــوار أيضــا ممثلــو املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة - ٧١

احلكوميـة يف منطقـة اللجنــة االقتصـادية ألوروبــا ويف رابطـة الـدول املســتقلة؛ ومنظمـة تضــامن       
 .ألفريقية؛ وجتمع املنظمات غري احلكومية وجلنة وضع املرأة بشأن العنف ضد املرأةاملرأة ا
ــة إدراج مــارس/آذار ٢٢ويف اجللســة العشــرين املســتأنفة، املعقــودة يف   - ٧٢ ، قــررت اللجن

 ).انظر املرفق الثامن(احللقة يف تقرير اللجنة دير موجز حلقة املناقشة الذي يعده م
  اللجنةاإلجراء الذي اختذته  
 مبناسـبة الـذكرى السـنوية    إعالن اعتمدته جلنة وضع املرأة يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني      

 العاشرة للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة

أمــام اللجنــة ، كــان معروضــا ٢٠٠٥مــارس / آذار٤ املعقــودة يف جلســتها العاشــرةيف  - ٧٣
 ،)E/CN.6/2005/L.1(ا التاسـعة واألربعـني   جلنة وضع املرأة يف دورهت صادر عن مشروع إعالن 

 ).مجهورية كوريا(وا كانغ  - قدمته رئيسة اللجنة السيدة كيونغ
باالستعاضـة عـن    ديباجـة اإلعـالن     فقـرة   ويف اجللسة نفسها، صححت الرئيسة شـفويا         - ٧٤

جتمـاع  وإسـهامها يف اال   ��بعبـارة   �� وإسهام اللجنة يف االجتماع العام الرفيع املسـتوى       ��عبارة  
 .��العام الرفيع املستوى

انظـر  (شـفويا   بصيغته املصححة   ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع اإلعالن         - ٧٥
 ).الفصل األول، الفرع ألف

، ســوف حتيــل ٢٠٠٤/٣٠٩مقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ألحكــام ووفقــا  - ٧٦
عي إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا         رئيسة اللجنة اإلعالن بواسـطة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـا          

الرفيــع املســتوى الــذي ســتنظمه اجلمعيــة العامــة بشــأن  االجتمــاع العــام  وكــذلك إىلالســتني، 
 .األلفيةبشأن عالن اإلاستعراض 

 ممثلـو الواليـات املتحـدة     املتخـذة وبعد اعتمـاد اإلعـالن، أدىل ببيانـات لشـرح املواقـف         - ٧٧
، ومراقبــو ) أيضــاباســم االحتــاد األفريقــي ( وكوبــا ونيجرييــا  واهلنــد)١(يســلنداأ و)٦٢(األمريكيــة

 )١( وكوســـتاريكا)١(وبنمـــا واملكســـيك )١()باســـم االحتـــاد األورويب(أوروغـــواي ولكســـمربغ 
 باســم أســتراليا وكنــدا( وكوبــا ونيوزيلنــدا )١(والنــرويج والعــراق وأفغانســتان وفيجــي ومالطــة 

__________ 
 .انظر املرفق التاسع )٦٢( 
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باســم (رواتيــا وغينيــا االســتوائية وبــاراغواي  وكــوت ديفــوار وك)١( ونيكــاراغوا)١()ونيوزيلنــدا
وكـذلك مراقـب الكرسـي      ) السوق املشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب والبلـدان املنتسـبة إليهـا             

 .)١(الرسويل
 

 اإليدز/املرأة والطفلة وفريوس نقص املناعة البشرية  
 
ب مـــــارس، قـــــدم مراقـــــ/ آذار٨ املعقــــودة يف   للجنـــــة،يف اجللســــة الثالثـــــة عشـــــرة  - ٧٨

 باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب              ،)٦٣(سموريشيو
ــرار ،األفريقــي ــه  مشــروع ق ــة البشــرية   �� عنوان ــريوس نقــص املناع ــة وف ــرأة والطفل ــدز/امل �� اإلي

)E/CN.6/2005/L.2(ما يلي نصه ، يف: 
 إن جلنة وضع املرأة،�  
 املبينة يف إعالن االلتزام بشأن فـريوس نقـص           إىل املرامي واألهداف   إذ تشري �  

الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية السادسـة              )١(اإليدز/املناعة البشرية 
اإليـدز  /، واألهداف املتصلة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية          ٢٠٠١والعشرين، يف عام    

وال سـيما هـدف الـدول        ،٢٠٠٠  لعـام     الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة       
اإليـدز  /، النتشار فريوس نقص املناعة البشـرية      ٢٠١٥، حبلول عام     وضع حد  األعضاء

 والبدء يف عكس اجتاهه،
ــا�   ــا وإذ تشــــري أيضــ ــارس / آذار١٥ املــــؤرخ ٤٦/٢ إىل قراراهتــ  ٢٠٠٢مــ
 ٢٠٠٤مـــارس / آذار٩ املـــؤرخ ٤٨/٢ و ٢٠٠٣مـــارس / آذار١٠ املـــؤرخ ٤٧/١ و

متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب        /لطفلة وفريوس نقص املناعة البشـرية     املتعلقة باملرأة وا  
 ،)اإليدز(
 إىل اإلعـالن وخطـة العمـل الـواردين يف الوثيقـة اخلتاميـة               وإذ تشري كـذلك   �  

 �امل صــاحل لألطفــالعــ�للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنيــة بالطفــل، واملعنونــة  
 ا يف محاية حقوق الطفل وتعزيز رفاهه،تسلم بأن تنفيذمها ميثل إسهاما رئيسيو
 كــــانون ٢٣ املــــؤرخ ٥٨/٢٣٦ إىل قــــرار اجلمعيــــة العامــــة   وإذ تشــــري�  

ــمرب /األول ــون ٢٠٠٣ديســ ــة   � :واملعنــ ــتثنائية السادســ ــدورة االســ ــائج الــ ــة نتــ متابعــ
متالزمـة نقـص    /تنفيـذ إعـالن االلتـزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية               : والعشرين

 ،�)إليدزا(املناعة املكتسب 
__________ 

 .النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي من ٦٩وفقا للمادة  )٦٣( 
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 املــــؤرخ ٢٠٣/٢٩ إىل قــــرار جلنــــة حقــــوق اإلنســــان  وإذ تشــــري أيضــــا�  
ــل /نيســان ٢٩ ــون و ٢٠٠٣أبري ــالج    إتاحــة �املعن ــى الع يف ســياق ســبل احلصــول عل

متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب والسـل          /فريوس نقص املناعة البشـرية    من مثل   جوائح  
 ،�واملالريا

بفريوس نقص املناعـة      املشترك املعين   بقيام برنامج األمم املتحدة    وإذ ترحب �  
 بـــإطالق التحـــالف العـــاملي املعـــين بـــاملرأة واإليـــدز يف      ئهاإليـــدز وشـــركا /البشـــرية
، الــذي يســعى إىل زيــادة الــوعي بــأثر فــريوس نقــص املناعــة        ٢٠٠٤فربايــر  /شــباط
ــادة اإلجــراءات     /البشــرية ــات، وإىل احلــث علــى اختــاذ وزي ــدز علــى النســاء والفتي اإلي
 اإليدز،/ىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشريةالرامية إ

 باالجتماع الرفيع املسـتوى املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة      وإذ ترحب أيضا �  
 الســتعراض التقــدم احملــرز ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٢املقــرر عقــده يف  واإليــدز/البشــرية

عـــة يف إعـــالن االلتـــزام بشـــأن فـــريوس نقـــص املنااملبينـــة صـــوب الوفـــاء بااللتزامـــات 
 اإليدز،/البشرية

 بأن الوقاية والرعاية والـدعم والعـالج الـذي يسـتهدف املصـابني             وإذ تسلم �  
ال تعــزز بعضــها اإليــدز هــي عناصــر رد فّعــ/واملتــأثرين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية

 البعض، وجيب إدماجها يف هنج شامل ملكافحة الوباء،
لصـــراعات املســـلحة  أن الســـكان الـــذين ُتزعـــزع اســـتقرارهم اوإذ تـــدرك�  

وحاالت الطوارئ اإلنسـانية والكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك الالجئـون واملشـردون                 
داخليــا، وخباصــة النســاء واألطفــال، يواجهــون بدرجــة أكــرب خطــر التعــرض لإلصــابة   

 بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية،
إليـدز  ا/ ألن جائحة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية          وإذ يساورها بالغ القلق   �  

العاملية تؤثر تأثريا غري متناسـب يف النسـاء والفتيـات، وألن أغلبيـة اإلصـابات اجلديـدة                  
 بفريوس نقص املناعة البشرية حتدث بني الشباب،

 ألن وضــع املــرأة القــانوين واالقتصــادي واالجتمــاعي  وإذ يســاورها القلــق�  
لثقافيـــة غـــري املتســـاوي، والعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات، فضـــال عـــن العوامـــل ا       

 اإليدز،/ تزيد تعرضها لفريوس نقص املناعة البشرية،والفسيولوجية األخرى
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 إزاء تبـاين وتفـاوت السـبل املتاحـة أمـام النسـاء       وإذ يسـاورها القلـق أيضـا   �  
 مـن فـريوس نقـص       للوقايـة والعـالج   والفتيات للحصول على املـوارد الصـحية الالزمـة          

 ،ه املواردهلذ والستعماهلناإليدز /املناعة البشرية
 أن حالـة الطـوارئ املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة              تؤكد ببالغ القلق   - �١  

، تتطلــب اختــاذ إجــراءات عاجلــة يف مجيــع يناإليــدز، حبجمهــا وأثرهــا املــدمر/البشــرية
 امليادين وعلى مجيع املستويات؛

 أن املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة والفتــاة ميــثالن  تؤكــد أيضــا - �٢  
ــ ــة     عنصــ ــريوس نقــــص املناعــ ــابة بفــ ــهما لإلصــ ــن تعرضــ ــد مــ ــيني يف احلــ رين أساســ
اإليـدز، وتشـدد علـى أن النـهوض بـاملرأة والفتـاة ميثـل عـامال رئيسـيا لعكـس                     /البشرية

 اجتاه اجلائحة؛
ــد  - �٣   ــدعم مــن األطــراف    تؤكــد مــن جدي ــام احلكومــات، ب  ضــرورة قي

اجلهود الوطنيـة والتعـاون الـدويل يف      الفاعلة املعنية، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، بتكثيف         
تنفيذ التزاماهتا بشأن مكافحة اإليدز وعدوى فريوسه الواردة يف إعالن االلتزام بشـأن             

أن تعكــس علــى حنــو فعــال يف  العمــل علــى اإليــدز، و/فــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
اف لجائحـة، وذلـك متشـيا مـع أهـد         البعـد اجلنسـاين ل    سياساهتا واسـتراتيجياهتا الوطنيـة      

  زمنيا؛ةاإلعالن احملدد
ــرأة     حتــث  - �٤   ــتمكني امل ــة ل ــدابري الالزم ــع الت ــى اختــاذ مجي احلكومــات عل

ولتعزيز اسـتقالهلا االقتصـادي، ومحايـة وتعزيـز متتعهـا الكامـل جبميـع حقـوق اإلنسـان           
ــة نفســها مــن عــدوى فــريوس نقــص املناعــة       ــها مــن محاي واحلريــات األساســية لتمكين

 البشرية؛
 احلكومــات علــى تعزيــز املبــادرات الــيت مــن شــأهنا زيــادة أيضــاحتــث  - �٥  

قدرات املرأة والفتاة املراهقة على محايـة نفسـيهما مـن خطـر اإلصـابة بعـدوى فـريوس            
نقص املناعة البشرية، وال سيما من خالل توفري الرعاية الصحية واخلـدمات الصـحية،              

 الـذي يعـزز     بالوقايـة  ل التثقيـف  ة اجلنسية واإلجنابيـة، ومـن خـال       يرعاية الصح المبا فيها   
 املساواة بني اجلنسني يف إطار يراعي الثقافة والفوارق بني اجلنسني؛

 احلكومـات علـى زيـادة فـرص احلصـول علـى العـالج،               حتث كـذلك   - �٦  
ــاهزة بطريقــة متدرجــة ومســتدامة، مبــا يف ذلــك االتقــاء مــن األمــراض     ــها، الن ومعاجلت

، وتعزيـز إمكانيـة احلصـول       التراجعيـة دة للفريوسـات     املضا لألدويةواالستخدام الفعال   
 بتكاليف منخفضة؛ على األدوية الفعالة وغريها من املنتجات الصيدالنية ذات الصلة
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 إىل احلكومــات تكثيــف اجلهــود للقضــاء علــى مجيــع أشــكال  تطلــب - �٧  
ا يف  اإليـدز، مبـ   /التمييز ضد النساء والفتيات فيما يتصل بفريوس نقـص املناعـة البشـرية            

ذلـك مــن خـالل التصــدي للقوالـب النمطيــة والوصـم االجتمــاعي واملواقـف التمييزيــة      
وضروب عدم املساواة بني اجلنسـني، وتشـجيع مشـاركة الرجـال والصـبيان مشـاركة                

 فعالة يف هذا الصدد؛
 اســتمرار التعــاون بــني برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين تشــجع - ٨  

اإليـدز ومنظمـة الصـحة العامليـة وسـائر وكـاالت األمـم         /يةبفريوس نقص املناعة البشـر    
ــا واملنظمــات       ــدز والســل واملالري املتحــدة فضــال عــن الصــندوق العــاملي ملكافحــة اإلي

ــة األخــرى   ــى الدولي ــة البشــرية  لالتصــدي عل ــدز/فــريوس نقــص املناع ــن  اإلي  واحلــد م
انية، وتشـجع   ال سيما يف سياق احلاالت الطارئة وكجزء من اجلهود اإلنسـ          و،  انتشاره

 أيضا على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عملها؛
 بالتزام منظمة الصحة العاملية وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك             ترحب - �٩  

اإليـدز بالعمـل مـع اجملتمـع الـدويل لـدعم البلـدان              /املعين بفريوس نقص املناعـة البشـرية      
 حبلـول   الرجعيـة املضـادة للفريوسـات     ري  العقـاق النامية يف بلوغ اهلدف املتمثـل يف تـوفري          

، اإليـدز / لثالثة ماليني شخص مصابني بفريوس نقص املناعة البشـرية    ٢٠٠٥هناية عام   
 ؛�٥ يف �٣أي هدف 

 العمــل الــذي تقــوم بــه منظومــة األمــم املتحــدة يف تقــدمي        تشــجع - �١٠  
صــلة بالائحــة اإليــدز والتوعيــة علــى نطــاق واســع بشــأن البعــد اجلنســاين جلاملعلومــات 

 اإليدز؛/بني عدم املساواة بني اجلنسني واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةاحلامسة 
 الـربامج العالجيـة للوقايـة مـن          نطاق توسيعاإلسراع ب  ضرورة   تؤكد - �١١  

تشـجيع الرجـال علـى    لانتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل و   
 هلادفة إىل الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛مشاركة النساء يف الربامج ا

 علـــى وضـــع وتنفيـــذ بـــرامج لـــتمكني الرجـــال، مبـــن فـــيهم تشـــجع - �١٢  
، وعلــى اســتخدام الطــرق آمــن ومســؤولالشــباب، مــن اتبــاع ســلوك جنســي وإجنــايب 
 اإليدز؛/الفعالة ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

الرجـال والنسـاء علـى املعلومـات         الشـباب مـن      ل بأمهية حصـو   سلم  - �١٣  
والتثقيــف، مبــا يف ذلــك التثقيــف مــن خــالل األقــران، وتثقيــف الشــباب خاصــة بشــأن 
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية، واخلــدمات الالزمــة لتنميــة املهــارات احلياتيــة الالزمــة    
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اب لتقليل تعرضهم لعـدوى فـريوس نقـص املناعـة البشـرية، مبشـاركة كاملـة مـع الشـب                   
  ومقدمي الرعاية الصحية؛واملربنيواآلباء واألسر 

 إىل تعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا مجيــع األطــراف الفاعلــة املعنيــة  تــدعو - �١٤  
منظــور جنســاين يف إعــداد بــرامج وسياســات مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة إلدخــال 
 يف ذلـك عـن      اإليـدز، ويف تـدريب العـاملني املعنـيني بتنفيـذ تلـك الـربامج، مبـا                /البشرية

ــال وال   ــى دور الرجـ ــز علـ ــق التركيـ ــان طريـ ــة   فتيـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــدي لفـ يف التصـ
 اإليدز؛/البشرية

 احلكومــات علــى مواصــلة تشــجيع مشــاركة املصــابني بفــريوس ثحتــ - �١٥  
 املـدين وإسـهامهم     اجملتمـع يف  واجلهـات الفاعلـة     اإليـدز والشـباب     /نقص املناعة البشرية  

ــبريا يف التصــدي مل   ــة البشــرية   إســهاما ك ــريوس نقــص املناع ــع  /شــكلة ف ــدز يف مجي اإلي
 املنظــور اجلنســاين، وحتــث أيضــا علــى تشــجيع  تشــجيع مراعــاةجوانبــها، مبــا يف ذلــك

 يف وضع وختطيط وتنفيذ وتقييم برامج فـريوس نقـص    نيومشاركتهم الكامل إشراكهم  
 اإليدز؛/املناعة البشرية

 الصــندوق العــاملي إىل اآلن  باملســامهات املاليــة املقدمــة حــىت ترحــب - �١٦  
اإليـدز والسـل واملالريـا، وحتـث كـذلك علـى            /ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية        

تقدمي املزيد من املسامهات لإلبقاء على الصندوق، وتطلـب إىل مجيـع البلـدان تشـجيع                
 القطاع اخلاص على املسامهة يف الصندوق؛

لضــمان تــوافر املــوارد    إىل مجيــع احلكومــات اختــاذ تــدابري    تطلــب - �١٧  
الالزمة، وال سيما من البلدان املاحنة، وأيضا من امليزانيـات الوطنيـة، متشـيا مـع إعـالن                  

 اإليدز؛/االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
 األمــني العــام إىل أن يضــع املنظــور اجلنســاين يف االعتبــار عنــد تــدعو - �١٨  

 ؛٥٨/٢٣٦امة يف قرارها إعداد التقرير الذي طلبته اجلمعية الع
 .� أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلمسنيتقرر - �١٩  

اللجنـة   أمـام مـارس، كـان معروضـا    / آذار١١ املعقـودة يف     التاسعة عشـرة،  يف اجللسة   و - ٧٩
 باسم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف              )٢(مشروع قرار منقح قدمته موريشيوس    

املــــرأة والطفلــــة وفــــريوس نقــــص املناعــــة �� عنوانــــه منائيــــة للجنــــوب األفريقــــياجلماعــــة اإل
 ).E/CN.6/2005/L.2/Rev.1 (�)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية
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ويف اجللســة نفســها، أضــاف مراقــب موريشــيوس تنقيحــا شــفويا للفقــرة األوىل مــن       - ٨٠
 .��إذ تعيد تأكيد��بعبارة �� ري إىلإذ تش��عبارة باالستعاضة عن ديباجة القرار وذلك 

، انضــم إىل مقــدمي القــرار املــنقح كــل مــن إثيوبيــا وأنتيغــوا   أيضــاويف اجللســة نفســها - ٨١
سلندا والربازيل وبربـادوس وبـنغالديش وبنمـا وبـنن وبوركينـا            أيوبربودا وأندورا وإندونيسيا و   

ــونس و تيمــور     ــا وتشــاد وت ــد وتركي ــدي  وتايلن ــر  ليشــيت - فاســو وبورون  وجامايكــا واجلزائ
الدميقراطيــة وســانت فنســنت  واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة كوريــا ومجهوريــة الكونغــو

ــراق       ــادين والســلفادور والســنغال والســودان وسويســرا والصــومال والصــني والع وجــزر غرين
وغابون وغانـا وغواتيمـاال وغيانـا والكـامريون وكمبوديـا وكنـدا وكوبـا وكينيـا وليختنشـتاين                   

 .ومايل ومدغشقر واملغرب واملكسيك والنيجر ونيجرييا ونيوزيلندا واليابان
بلغت اللجنة بأنه ال تترتب على مشروع القرار آثـار           أيضا، أُ  التاسعة عشر ويف اجللسة    - ٨٢

 .يف امليزانية الربناجمية
، )دال(ألول، الفــرع ا  انظــر الفصــل(القــرار اجللســة ذاهتــا   يفواعتمــدت اللجنــة أيضــا - ٨٣

  ).٤٩/١القرار 
كـل مـن ممثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة ومراقـب              ببيـان   وبعد اعتماد القرار، أدلـى      - ٨٤

 .أندورا
 

 القضاء على الطلب على النساء والفتيات املتاجر هبن جلميع أشكال االستغالل  
ــة عشــرة   - ٨٥ ــودة يف ،يف اجللســة الثالث ــات امل  / آذار٨ املعق ــل الوالي ــدم ممث ــارس، ق تحــدة م

ــرار   ــة مشــروع ق ــه األمريكي ــاجر هبــن     �� عنوان ــات املت ــى النســاء والفتي ــب عل ــن الطل �� احلــد م
)E/CN.6/2005/L.3(ما يلي نصه ، يف:  

 إن جلنة وضع املرأة،�  
ــة  إذ تشـــــري�   ــة العامـــ ــرار اجلمعيـــ ــؤرخ ٥٩/١٦٦ إىل قـــ ــانون ٢٠ املـــ  كـــ

  املــــــؤرخ٢٠٠٤/٤٥ وقــــــرار جلنــــــة حقــــــوق اإلنســــــان  ٢٠٠٤ديســــــمرب /األول
 ،٢٠٠٤ أبريل/نيسان ١٩

 فتيات،النساء ومن ال بأن معظم ضحايا االجتار باألشخاص هن وإذ تقر�  
 لتزايــد حــدوث االجتــار ألغــراض االســتغالل اجلنســي ســاورها القلــقيوإذ �  

 ،بدافع اجلنسوالسياحة 
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 بــأن البغــاء واالجتــار باألشــخاص ألغــراض البغــاء ال يتفقــان مــع وإذ تســلم�  
 نسان وقيمته ويعرضان رفاه الفرد واألسرة واجملتمع للخطر،كرامة شخص اإل

 بـأن اسـتخدام املـرأة يف الشـبكات الدوليـة للبغـاء واالجتـار                وإذ تسلم أيضا  �  
 أصبح من األهداف الرئيسية اليت تركز عليها اجلرمية املنظمة الدولية،

النسـاء   بأن من العناصر الرئيسـية ملكافحـة مشـكلة االجتـار ب            وإذ هي مقتنعة  �  
والفتيات يف حد ذاهتـا هـي احلـد مـن الطلـب علـى الضـحايا، مبـا يف ذلـك الطلـب علـى البغـاء                             

 وغريه من أشكال االستغالل اجلنسي،
 مـن ذوي  السـالم حفظـة   إزاء ارتكـاب عـدد مـن    وإذ يساورها بالغ القلـق  �  

لسـالم   واملوظفني املدنيني العاملني يف بعض بعثات األمـم املتحـدة حلفـظ ا     الزي الرمسي 
، وإذ تشـعر بـالقلق ألن       الدالة على غياب الضمري    واالستغالل اجلنسيني    االعتداءأفعال  

 ، باألشخاصهذا العمل يذكي الطلب على ضحايا االجتار
 : احلكومات إىلتدعو - �١  
ــدابري      )أ(�   ــدابري، كالت ــدابري تشــريعية أو غريهــا مــن الت ــز ت اعتمــاد أو تعزي

 مــن خــالل التعــاون الثنــائي واملتعــدد  مبــا يف ذلــك،  غريهــاالتثقيفيــة أو االجتماعيــة أو
األطراف، لكبح الطلـب الـذي يشـجع كـل أشـكال اسـتغالل األشـخاص، وال سـيما                   

  إىل االجتار باألشخاص؛والذي يفضيالنساء واألطفال، 
االجتار باألشخاص، وال سيما النسـاء واألطفـال،        مجيع أشكال   جترمي   )ب(�  

 ين والوســطاء، مــع تــأمني احلمايــة واملســاعدة لضــحايا االجتــار  وإدانــة ومعاقبــة املتجــر 
 ، واملراعاة الكاملة ملا هلم من حقوق اإلنسان؛باألشخاص

فــرض أو اعتمــاد تــدابري تشــريعية وغــري تشــريعية لــردع املســتغلني         )ج(�  
 الطلب على البغاء مما يؤدي إىل االجتار باجلنس؛يثريون ومشتري اجلنس الذين 

 اتفاقات ثنائية ودون إقليمية وإقليميـة ودوليـة للتصـدي ملشـكلة             إبرام )د(�  
االجتــار باألشــخاص، وال ســيما النســاء واألطفــال، مبــا يف ذلــك معاهــدات املســاعدة    

 الشــرطة، واالتفاقــات ومــذكرات التفــاهم بشــأن تقاســم   بــنيتعــاونالاملتبادلــة لتعزيــز 
 طلب؛املعلومات، واختاذ تدابري حمددة ترمي إىل احلد من ال

 : احلكومات واجملتمع املدين إىل أيضاتدعو - �٢  
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اختــاذ تــدابري مناســبة لنشــر الــوعي العــام مبســألة االجتــار باألشــخاص،  )أ(�  
سيما بالنساء والفتيات، مبا يف ذلـك التصـدي جلانـب الطلـب مـن هـذه املشـكلة،                    وال

يد علــى أن هــذا ونشــر القــوانني واألنظمــة والعقوبــات املتعلقــة هبــذه املســألة، والتشــد  
، مبـا يف ذلـك   مجر هبـ ا املتـ واألطفـال االجتار جرمية، بغية استئصال الطلب علـى النسـاء       

 اجلنس؛بدافع سياح المن قبل 
إذكـاء  تنفيذ برامج تعليمية، مبا يف ذلك على املستوى احمللي، بغـرض             )ب(�  

ك وكــذل الــوعي بالنتــائج الســلبية للبغــاء وغــريه مــن أشــكال االســتغالل اجلنســي،         
االجتــار باألشــخاص واجلرميــة املنظمــة واآلثــار الضــارة بالصــحة العامــة، مــع الصــالت ب

 ؛تعانيه البغاياوتعريف مشتري اجلنس بالعنف الذي 
إجراء أحباث بشـأن العالقـة بـني االجتـار بالنسـاء واألطفـال ألغـراض                 )ج(�  

 جلنسي؛اجلنس والتشريعات اليت تطبق على البغاء وغريه من أشكال االستغالل ا
 قطاع األعمال، وال سيما صناعة السياحة ومقدمي خـدمات          تشجع - �٣  

 :شبكة اإلنترنت على ما يلي
وضــع مــدونات ســلوك أو التقيــد هبــا بغيــة منــع االجتــار باألشــخاص    )أ(�  

ــار، وخاصــة     ــذا االجت ــة ضــحايا ه ــوقهم    الضــحايا ومحاي ــز حق ــاء، وتعزي يف جمــال البغ
 وكرامتهم وأمنهم؛

 احلكوميــة واختــاذ  غــرياون مــع املنظمــات احلكوميــة واملنظمــات التعــ )ب(�  
 األطفال؛مع نس بدافع ممارسة اجلسياحة الاإلجراءات بالتنسيق معها الستئصال 

أن يكفــل، بالتعــاون مــع البلــدان املســامهة     إىل  األمــني العــام  تــدعو - �٤  
الســـالم فظـــة بقـــوات يف بعثـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم، تـــوفري التـــدريب حل

، مبـا يف ذلـك     االعتـداء واالسـتغالل اجلنسـيني     واملستشارين املدنيني والعسكريني بشأن     
ــة باألشــخاصاالجتــار  ــداء واالســتغالل اجلنســني تحقيــق يف ادعــاءات ال، وكفال ، االعت

 .�باألشخاص، واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا بشكل عاجليف ذلك االجتار  مبا
 مشـروع   اللجنـة مارس، كان معروضا أمـام / آذار ١١ملعقودة يف    ا ،لسة العشرين اجليف   - ٨٦

ــة   ــه الواليــات املتحــدة األمريكي ــه قــرار مــنقح قدمت القضــاء علــى الطلــب علــى النســاء   �� عنوان
 ).E/CN.6/2005/L.3/Rev.1(�� والفتيات املتاجر هبن جلميع أشكال االستغالل

مريكيـة تنقيحـات شـفوية علـى        ويف اجللسة نفسها، أضاف ممثـل الواليـات املتحـدة األ           - ٨٧
 : كما يليالنص
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اتفاقيـة القضـاء    و��: الفقرة الثالثة من الديباجـة اجلملـة التاليـة         هناية   يفأضيفت   )أ( 
علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبروتوكوهلــا االختيــاري، واتفاقيــة حقــوق الطفــل           

يف إنتـاج املـواد     ستغالل األطفال   بغاء األطفال وا  وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع األطفال و     
 ؛��١٨٢ رقم  و٢٩  رقم منظمة العمل الدوليةاإلباحية، واتفاقييت

 :أدرجت فقرة جديدة بعد الفقرة الثالثة من الديباجة كما يلي )ب( 
مكافحــة االجتــار بالنســاء والفتيــات ألغــراض االســتغالل   علــى وإذ تشــدد ��  

صـدى جلميـع العوامـل واألسـباب اجلذريـة          جبميع أشكاله تستدعي اتباع هنج شـامل يت       
ــيت تعــزز   ــات عرضــة لالجتــار    ال ــة  هبــنالطلــب وجتعــل النســاء والفتي ، فضــال عــن محاي
 ؛��نتأهيلهإعادة الضحايا و

  :أدرجت فقرة جديدة بعد الفقرة اخلامسة من الديباجة كما يلي )ج( 
احلرمـان  تعددة وظروف   التمييز امل أشكال  من أن     أيضا وإذ يساورها القلق  ��  

، وألن نســـاء وفتيـــات الشـــعوب هبـــنالجتـــار ل النســـاء والفتيـــات تعـــرضتســـاهم يف 
ــ األصــلية ات واملشــردات واملهــاجرات قــد يكــن معرضــات علــى حنــو خــاص    والالجئ
 ؛��للمخاطر

جر اعلى النساء والفتيـات املتـ     ��أدرجت يف الفقرة الثامنة من الديباجة العبارة         )د( 
بالعبـارة  �� سـيما  ال��؛ واسـتبدلت العبـارة      ��يع أشكال االسـتغالل   مج��قبل عبارة   �� ...ـ  هبن ل 

يف ��بالنسـاء والفتيـات   ��؛ وحذفت عبـارة     ��ألغراض جتارية �� عبارة   ؛ وحذفت ��مبا يف ذلك  ��
 ؛��باألشخاص�� وأضيفت مكاهنا كلمة هناية الفقرة

 :واليت كان نصها كما يلي. حذفت الفقرة التاسعة من الديباجة )هـ( 
ــق  و�   ــالغ القل ــى     إذ يســاورها ب ــب عل ــذكي الطل ــيت ت ــع األنشــطة ال  إزاء مجي

ــالم         ــة السـ ــلحة وحفظـ ــوات املسـ ــا القـ ــوم هبـ ــيت تقـ ــطة الـ ــيما األنشـ ــار، وال سـ ــحايا االجتـ ضـ
 ؛�واملستشارون املدنيون والعسكريون يف البلدان األخرى

 :جديدة كما يلي) أ( من املنطوق فقرة فرعية ١يف الفقرة وأدرجت  )و( 
 الراميــة إىل القضــاء علــى الطلــب علــى النســاء   املناســبة مجيــع التــدابريذختــاا��  

 ��جر هبن جلميع أشكال االستغالل؛اوالفتيات املت



E/2005/27
E/CN.6/2005/11

 

64 05-34636 
 

كـبح  �� من املنطوق عن العبارة      ١من الفقرة   ) ج(استعيض يف الفقرة الفرعية      )ز( 
ــارة �� الطلــب ــارة  ��القضــاء علــى الطلــب ��بعب �� خاصاســتغالل األشــ ��، واســتعيض عــن عب
 ؛��االستغالل��بكلمة 

وانتـهاكا  �� مـن املنطـوق العبـارة        ٢مـن الفقـرة     ) أ(حذفت يف الفقرة الفرعيـة       )ح( 
 ؛��جر هبماحلقوق اإلنسان لألشخاص املت

لالجتـار  �� العبـارة     مـن املنطـوق    ٢من الفقـرة    ) ب(أدرجت يف الفقرة الفرعية      )ط( 
اجلنسـي ألغـراض    االسـتغالل   ��قبـل عبـارة     �� لبالنساء والفتيات، مبا يف ذلك صالته باالستغال      

يف هنايـة   أضـيفت   ؛ و ��مبـا يف ذلـك ارتباطاتـه باالجتـار باألشـخاص          �� العبارة   وحذفت؛  ��جتارية
 ؛��جر هبناوحبقوق واحتياجات النساء والفتيات املت��: العبارة التالية الفقرة الفرعية نفسها

 : نصهاما يلي يف يدةجد ٣ من املنطوق فقرة ٢الفقرة بعد أدرجت  )ي( 
وضـع  لمع املنظمات غـري احلكوميـة       تعاوهنا  احلكومات على تكثيف     تشجع��  

اخلطـوط اهلاتفيـة املخصصـة      تـوفري املـأوى و    بـرامج    مبا يف ذلك  برامج شاملة وتنفيذها،    
ن ضحايا له، وتقـدمي     االجتار باألشخاص أو ملن حيتمل أن يقع      لتقدمي املساعدة لضحايا    

 ؛��ب إلعادة إدماجهن اجتماعيا واقتصاديا على حنو فعالاملشورة والتدري
 :، اليت كان نصها كما يلي من املنطوق٤ الفقرة تحذف )ك( 
 احلكومــات إىل أن تكفــل تــوفريا لتــدريب بشــأن االســتغالل اجلنســي تــدعو�  

ألغــراض جتاريــة واالعتــداء اجلنســي، مبــا يف ذلــك االجتــار؛ للقــوات املســلحة وحفظــة  
تشارين العسكريني واملدنيني املزمع نشرهم يف بلدان أخرى، مبـا يف ذلـك        السالم واملس 

بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم، وإىل أن تكفل إجراء حتقيق عاجـل يف االدعـاءات               
املتعلقة باالستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنسـي، مبـا يف ذلـك االجتـار والتصـدي لـه إىل         

 .�أقصى حد
 إىل مقـدمي مشـروع القـرار أذربيجـان واألردن           تيضـا، انضـم   ويف اجللسة العشـرين أ     - ٨٨

يســلندا وباكســتان وبــنغالديش وبــنن أوإريتريــا وإســرائيل وأفغانســتان وأوزبكســتان وأوغنــدا و
وبوتســوانا وبوركينــا فاســو وبورونــدي والبوســنة واهلرســك وتايلنــد وتوغــو وجــزر مارشــال    

الدميقراطيـة ومجهوريـة     ومجهورية الكونغـو ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية ترتانيا املتحدة  
مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة وجنـوب أفريقيـا وجورجيـا والـرأس األخضـر وروانـدا وسـاموا                  
والسنغال و صربيا واجلبل األسود والصـني وطاجيكسـتان والعـراق وغـابون وغانـا وغواتيمـاال         
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ــا وكــوت ديفــوار وال    ــا والفلــبني وقطــر والكــامريون وكمبودي ــا ومــايل  وغيني كونغــو وكولومبي
 .ومدغشقر واملغرب والنرويج ونيبال والنيجر ونيجرييا ونيكاراغوا

 .وأبلغت اللجنة بأنه ال تترتب على مشروع القرار آثار يف امليزانية الربناجمية - ٨٩
انظـر الفصـل األول،   ( القـرار بصـيغته املنقحـة     اعتمدت اللجنة أيضـا   يف اجللسة ذاهتا،    و - ٩٠

 .)٤٩/٢ القرار الفرع دال،
 .، أدىل كل من مراقب سنغافورة ونيبال ببيان القراروقبل اعتماد - ٩١
وبعد اعتماد القرار، أدىل ببيان كل من ممثلي اهلند واململكة املتحـدة وهولنـدا والصـني          - ٩٢

باســم الســوق املشــتركة لبلــدان (واجلزائــر وتايلنــد، وكــل مــن مــراقيب كوســتاريكا وبــاراغواي 
 ). نويب والبلدان املنتسبة إليهااملخروط اجل

 
 مدى استصواب تعيني مقرر خاص معين بالقوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة  

، )٢(مـارس، قـدم املراقـب عـن روانـدا         / آذار ٨يف اجللسة الثالثة عشـرة الـيت عقـدت يف            - ٩٣
لقوانني الـيت تنطـوي     املقـرر اخلـاص املعـين بـا       �وباسم املراقب عن الفلبني، مشروع قرار معنونا        

 :، ونصه كما يلي(E/CN.6/2005/L.4)� على متييز ضد املرأة
 ،إن جلنة وضع املرأة�  
 إىل التعهد الوارد يف برنامج العمل، املعتمد من ِقَبـل املـؤمتر العـاملي               إذ تشري �  

، بضــمان املســاواة وعــدم التمييــز قانونــا  ١٩٩٥، يف بــيجني عــام الرابــع املعــين بــاملرأة 
، بـنقض أي قـوانني متبقيـة تنطـوي          )د (٢٣٢، والتعهد احملـدد الـوارد يف الفقـرة          وفعال

على متييز قائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، وإزالـة حـاالت التحامـل اجلنسـاين يف جمـال                      
 إقامة العدل،

 بالقلق الذي أبـدي يف التـدابري اإلضـافية واملبـادرات الراميـة          وإذ حتيط علما  �  
عمـــل بـــيجني، املعتمـــدين يف الـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة  إىل تنفيـــذ إعـــالن وبرنـــامج 

والعشــرين للجمعيــة العامــة، مــن أن بعــض الثغــرات التشــريعية والتنظيميــة، فضــال عــن 
عدم التنفيذ واإلنفاذ، تؤدي إىل إدامة حاالت عدم املساواة والتمييز سواء من الناحيـة              

ت قـوانني جديـدة تنطـوي علـى     القانونية أو الفعلية، ومن أنه، يف بعض احلاالت، استن       
متييز ضـد املـرأة؛ ومبـا جـاء يف تلـك الوثيقـة مـن تعهـد باسـتعراض التشـريعات احملليـة،                        
سعيا إىل إزالـة األحكـام التمييزيـة الـيت تـرد فيهـا بأسـرع مـا ميكـن، حبـذا حبلـول عـام                    

٢٠٠٥. 
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و  بالتقدم احملرز يف تنفيذ تلك التعهدات حبلول املوعد احملدد وه          وإذ ترحب �  
 ، مع اإلشارة إىل إحراز املزيد من التقدم؛٢٠٠٥عام 

 احلكومات على تكثيف جهودهـا الراميـة إىل نقـض أي قـوانني              حتث - �١  
تنطوي على التمييز القائم على نوع اجلنس وإزالة حاالت التحامل اجلنسـاين يف جمـال               

لتــدابري إقامــة العــدل، وفقــا لربنــامج عمــل بــيجني، وذلــك باعتمــاد كافــة الوســائل وا    
 املناسبة على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 أن تقوم، يف دورهتا اخلمسني، بدراسة مـدى استصـواب تعـيني              تقرر - �٢  
 .�مقرر خاص معين بالقوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة

مــارس، نقــح ممثــل روانــدا الــنص،     / آذار١١ويف اجللســة العشــرين الــيت عقــدت يف     - ٩٤
 :، كما يليشفهيا

املقرر اخلاص املعـين بـالقوانني الـيت تنطـوي          �استعيض عن العنوان الذي نصه       )أ( 
مــدى استصــواب تعــيني مقــرر خــاص معــين بــالقوانني الــيت  �بــالعنوان � علــى متييــز ضــد املــرأة

 ؛�تنطوي على متييز ضد املرأة
ــوارد� التعهــد�يف الفقــرة األوىل مــن الديباجــة، اســتعيض عــن كلمــة    )ب(  ة يف ال

إعــالن وبرنــامج �بعبــارة � برنــامج�واســتعيض عــن كلمــة � االلتــزام�الســطر األول بكلمــة 
 ؛�عمل بيجني

يف الفقــرة الثانيــة مــن الديباجــة، يف الســطر قبــل األخــري، اســتعيض عــن كلمــة  )ج( 
 ؛�التزام�بكلمة � تعهد�

 حذفت الفقرة الثالثة من الديباجة؛ )د( 
 لقرار؛ من منطوق ا١حذفت الفقرة  )هـ( 
ــرة  )و(  ــة      ٢يف الفق ــارة التالي ــرة، أضــيفت العب ــة الفق ــرار، يف هناي ــن منطــوق الق  م

واضعة يف االعتبـار اآلليـات القائمـة بغـرض جتنـب االزدواجيـة، وتطلـب إىل األمـني العـام يف                  �
اسـتحداث  هذا الصـدد أن يقـدم إىل جلنـة وضـع املـرأة، يف دورهتـا اخلمسـني، تقريـرا عـن آثـار                  

ص معين بالقوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة وأن يدرج يف تقريـره آراء               منصب مقرر خا  
الدول األعضاء وهيئات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى                       

 .�التمييز ضد املرأة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
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 القرار املنقح ال يتضـمن أيـة آثـار تتعلـق            ويف اجللسة نفسها أبلغت اللجنة بأن مشروع       - ٩٥
 .بالربنامج

 من منطـوق القـرار حتـذف    ٢واقترح ممثل الواليات املتحدة إدخال تعديل على الفقرة         - ٩٦
وأن يدرج يف تقريره آراء الدول األعضاء وهيئات األمم املتحـدة ذات الصـلة،              �مبوجبه عبارة   

، �ييـز ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان           مبا يف ذلـك اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التم            
 .وأدىل بعد ذلك كل من ممثل كوبا واملراقب عن رواندا ببيان

 صــوتا ٣٦وجــرى التصــويت علــى التعــديل بنــداء األمســاء ومل يعتمــد التعــديل بأغلبيــة  - ٩٧
وكانـت نتيجـة التصـويت    .  أعضاء عن التصويت٧معارضا مقابل صوت واحد مؤيد وامتناع   

 :ليكما ي
 

 :عارضونامل  
ــلندا،         ــيا، آيسـ ــا، إندونيسـ ــا، أملانيـ ــتني، أرمينيـ ــان، األرجنـ ــي، أذربيجـ ــاد الروسـ االحتـ

باكســـتان، بلجيكـــا، بوتســـوانا، بوليفيـــا، بـــريو، تركيـــا، مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة،   
اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، مجهوريـــة كوريـــا، جنـــوب أفريقيـــا، الســـودان، ســـورينام،  

ــا  ــا، اململكــة    الصــني، غــابون، غان ــا، الكونغــو، ماليزي ــدا، كوب ــا، كن ، غواتيمــاال، غيني
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشـيوس، نيجرييـا، نيكـاراغوا، اهلنـد،             

 .هنغاريا، هولندا، اليابان
 

 :املؤيدون  
 .الواليات املتحدة األمريكية 

 
 :املمتنعون  

فاســـو، تايلنـــد، تـــونس، اجلزائـــر، الســـلفادور، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، بوركينـــا  
 .كازاخستان

 .وأدىل ممثل بوركينا فاسو ببيان بشأن تصويت بلده - ٩٨
ــة القــرار، بصــيغته املنقحــة شــفهيا     - ٩٩ انظــر الفصــل (ويف اجللســة نفســها اعتمــدت اللجن

 ).٤٩/٣األول، الفرع دال، مشروع القرار 
 .واليات املتحدة األمريكية ببيان  وبعد اعتماد القرار أدىل ممثل ال- ١٠٠
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 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج الوطنية  
مــارس، قــدم ممثــل اململكــة املتحــدة / آذار٨  يف اجللســة الثالثــة عشــرة الــيت عقــدت يف - ١٠١

وإيطاليـــا، لربيطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا الشـــمالية، وأيضـــا باســـم إســـبانيا، وأملانيـــا، وأيرلنـــدا، 
والربتغــال، وبلجيكــا، وبــنغالديش، وبولنــدا، واجلمهوريــة التشــيكية، والــدامنرك، وســلوفاكيا،  
وسلوفينيا، وفرنسـا، وفنلنـدا، وقـربص، ولكسـمربغ، وليتوانيـا، ومالطـة، والنمسـا، وهنغاريـا،                 

اسـات  تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف مجيـع السي        �وهولندا، واليونان، مشروع قرار عنوانه      
وفيما بعد انضم إىل مؤيدي مشروع القـرار كـل مـن      . (E/CN.5/2005/L.5)� والربامج الوطنية 

ــدا، وآيســلندا، والربازيــل،     إريتريــا، وإســتونيا، وإكــوادور، وإندونيســيا، وأوزبكســتان، وأوغن
وبلغاريــا، وبنمــا، وبــنن، وبوتســوانا، وبوركينــا فاســو، وبــريو، وتايلنــد، وتركيــا، وتوغــو،         

 ليشيت، وجامايكا، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،            -وتيمور  وتونس،  
ومجهوريـــة كوريـــا، ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية،  
ــرأس       ــا، وال ــدوفا، وجنــوب أفريقي ــة مول ــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، ومجهوري ومجهوري

ــدا، ورو ــادين،    األخضــر، وروان ــا، وســان مــارينو، وســانت فنســنت وجــزر غرين ــا، وزامبي ماني
وســانت لوســيا، وســري النكــا، والســلفادور، والســنغال، وســوازيلند، والســودان، والســويد، 
ــا،      ــا، وغيني ــا، وغواتيمــاال، وغيان ــا، وغان وشــيلي، وطاجيكســتان، والعــراق، وغــابون، وغامبي

ســتان، والكــامريون، وكرواتيــا، وكمبوديــا،  بيســاو، والفلــبني، وفييــت نــام، وكازاخ-وغينيــا 
وكنــدا، وكــوت ديفــوار، وكولومبيــا، والكونغــو، وليربيــا، وليختنشــتاين، وليســوتو، ومــايل،    
ومدغشــقر، واملغــرب، واملكســيك، ومــالوي، وموريشــيوس، ومونــاكو، وناميبيــا، والنــرويج،  

 :شروع القراروفيما يلي نص م. والنيجر، ونيجرييا، ونيوزيلندا، واليابان، واليمن
 إن جلنة وضع املرأة،�  
والـوثيقتني  بـيجني    مـل ع بأن إعالن ومنـهاج      قتناعشديد اال إذ هي مقتنعة    �  

املسـاواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     �املعنونـة   االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين       اخلتاميتني للدورة   
همـة  تشـكل مسـامهات م     � والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعشـرين        نينسبني اجل 

من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسـني       قاطبة  يف عملية النهوض باملرأة على صعيد العامل        
وسـائر  ال بد من ترمجتها إىل عمل فعال من قبل مجيع الدول ومنظومـة األمـم املتحـدة        

 املنظمات املعنية،
اتبــاع هنــج أن تعزيــز فــرص املــرأة وإمكاناهتــا وأنشــطتها يقتضــي وإذ تــدرك �  

للمـرأة،  وضـع بـرامج ترمـي إىل تلبيـة االحتياجـات األساسـية              حى يركز على    ثنائي املن 
،  والـتمكني  يف جمـال بنـاء القـدرات والتطـوير التنظيمـي      ،اخلاصـة فضال عن احتياجاهتـا     



E/2005/27 
E/CN.6/2005/11  
 

05-34636 69 
 

الـربامج  بصـوغ   إىل جانب تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع األنشـطة املتعلقـة                 
 وتنفيذها،

 مراعاة املنظور اجلنساين يشـكل اسـتراتيجية         أن تعميم  وإذ تؤكد من جديد   �  
اهتمامـات وجتـارب الرجـال     تقتضي إدمـاج  مقبولة عامليا لتعزيز املساواة بني اجلنسني،     

يف تصــميم السياســـات والـــربامج وتنفيـــذها  إدماجـــا تامـــا والنســاء علـــى حـــد ســواء   
حـىت يتسـىن   ومراقبتها وتقييمها يف مجيع اجملـاالت السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة         

 ، املساواةاإلفادة منها بالتساوي والقضاء على عدملنساء والرجال ل
ــد أيضــا �    أن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يشــكل   وإذ تؤكــد مــن جدي

لــدورة والــوثيقتني اخلتــاميتني لاســتراتيجية حيويــة يف جمــال تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني  
 ،االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

اآلليــات املؤسســية  بشــأن ١٩٩٩/٢ باســتنتاجاهتا املتفــق عليهــا  وإذ تــذكّر�  
 ،الالزمة للنهوض باملرأة

بإعالن األمم املتحدة لأللفية وبندائها مـن أجـل تعزيـز املسـاواة         وإذ ترحب   �  
 بني اجلنسني ومتكني املرأة،

عمــل بــيجني تنفيــذا  منــهاج كفالــة تنفيــذ علــى أنــه لتكــرر التأكيــد  - �١  
، وتعزيز العمل املضطلع به من أجل النـهوض بـاملرأة علـى الصـعد الـوطين ودون                  فعاال

وســائر  منظومــة األمــم املتحــدة   اإلقليمــي والــدويل، ينبغــي للحكومــات و   /اإلقليمــي
سياسـة فعالـة وواضـحة املعـامل يف جمـال تعمـيم       انتهاج أن تشجع على  املنظمات املعنية 

لـة أمـور منـها رصـد وتقيـيم مجيـع السياسـات               مـن خـالل مج     مراعاة املنظـور اجلنسـاين    
 والربامج؛

 علـى مجيـع الصـعد أمـران         نياإلرادة وااللتزام السياسي   على أن    تشدد - �٢  
نساين لدى اعتماد وتنفيـذ سياسـات شـاملة     اجلنظور  املضروريان لكفالة تعميم مراعاة     
 ؛وعملية املنحى يف مجيع اجملاالت

 : مبا يليترحب - �٣  
 ،تــراف علــى نطــاق واســع بــأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين االع )أ(�  

إىل إدماج املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع التشـريعات والسياسـات والـربامج               الذي يهدف   
املســاواة بــني الراميــة إىل تعزيــز أثــر السياســات زيــادة يشــكل اســتراتيجية ل، واملشــاريع
 ؛اجلنسني
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هبــذه واالعتـراف  هوض بــاملرأة، للنـ وطنيــة الجهـزة  األإنشـاء أو تعزيــز   )ب(�  
تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني وتعمــيم ُتحفِّــز علــى بوصــفها قاعــدة مؤسســية األجهــزة 

دورة والوثيقتني اخلتـاميتني لـ    مراعاة املنظور اجلنساين ورصد تنفيذ منهاج عمل بيجني         
ــة   ــة العام ــة والعشــرين اجلمعي ــا يتصــل بوضــو  يف، والتقــدم احملــرز  االســتثنائية الثالث ح م

 ؛األنشطة اليت تقوم هبا هذه األجهزة ومركزها ونطاق وصوهلا وتنسيقها
ــة املــوارد    إســهام هــذه   )ج(�   ــة، يف تنمي ــة مواردهــا املالي األجهــزة، رغــم قل

ــة إل  يف والبشــرية يف جمــال الدراســات اجلنســانية    ــدة املبذول ــود املتزاي ــاج ونشــر  اجله نت
ث وإصــدار وثــائق تراعــي جــراء حبــوإلاجلــنس والســن ونــوع بيانــات مصــنفة حســب 
 الفروق بني اجلنسني؛

 : الدول األعضاء إىلتدعو - �٤  
كفالـــة تفهـــم تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين يف أوجـــه النشـــاط    )أ(�  

الرئيسية وإضفاء الطابع املؤسسي عليه وتنفيذه علـى حنـو كامـل علـى أن تشـمل هـذه                  
اجلمعيـة  دورة  يقتني اخلتاميتني ل  اجلهود إذكاء الوعي بإعالن ومنهاج عمل بيجني والوث       

  وتعزيز تفهمها؛االستثنائية الثالثة والعشرينالعامة 
وضــع أطــر ومبــادئ توجيهيــة وغــري ذلــك مــن األدوات واملؤشــرات    )ب(�  

ا يشمل إجراء حبـوث     مب،  املنظور اجلنساين العملية واستخدامها للتعجيل بتعميم مراعاة      
فري التــدريب وإجــراء دراســات إفراديــة     واســتخدام أدوات ومنــهجيات حتليليــة وتــو    

 ؛وتوفري إحصاءات ومعلومات وذلك انطالقا من مراعاة الفوارق بني اجلنسني
وضع آليات للمساءلة الفعالة، وخصوصا مـن خـالل إدمـاج املنظـور              )ج(�  

اجلنساين ومؤشـرات املسـاواة بـني اجلنسـني يف عمليـات امليزنـة علـى مجيـع املسـتويات                    
قتضــى األمــر، تــوفري املبــادئ التوجيهيــة واخلــربة الفنيــة الالزمــة لــدعم احلكوميــة، وإن ا

 هذه العملية؛
تعزيــز مجــع اإلحصــاءات والبيانــات املصــنفة حســب نــوع اجلــنس         )د(�  

واملؤشرات اليت تراعي الفوارق بني اجلنسـني وترتيبـها ونشـرها واسـتخدامها للـتمكني               
الربجمــة ومــن وضــع نظــم فعالــة مــن اســتحداث األدوات املناســبة ألغــراض التخطــيط و

 للرصد؛
تقدمي املساعدة، حسب االقتضاء، إىل الوكاالت مبا فيهـا غـري التابعـة              )هـ(�  

للحكومات، يف وضع ما يلزم من مؤشـرات األداء الـيت تراعـي الفـوارق بـني اجلنسـني           
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لقيــاس واســتعراض التقــدم احملــرز يف جمــال حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني، مبــا يف ذلــك  
 نهوض باملرأة وإدماج املنظور اجلنساين يف أوجه النشاط الرئيسية؛ال
دعــم تــوفري التــدريب بشــأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين جلميــع   )و(�  

األجهزة احلكومية، على مجيع املستويات، من أجل كفالة فهـم هـذه األجهـزة دورهـا                
 ومسؤولياهتا؛

قضــائية حيثمــا يلــزم ذلــك، يف إشــراك اجملــالس النيابيــة، والســلطات ال )ز(�  
رصد التقدم احملرز يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف أوجـه النشـاط الرئيسـية                 
ــيت تقــدمها احلكومــات،       ــارير ال ــع التق ــوع اجلــنس يف مجي ــة بن ــز اجلوانــب املتعلق وتعزي
وكفالــة الشــفافية عــن طريــق احلــوار املفتــوح والقــائم علــى املشــاركة والتشــجيع علــى 

 ركة النساء والرجال على حنو متوازن يف مجيع جماالت اختاذ القرار؛مشا
تنظـــيم وظـــائف األجهـــزة الوطنيـــة علـــى النحـــو املناســـب يف مجيـــع   )ح(�  

املستويات بغية ضمان الفعالية يف إدماج املنظور اجلنساين يف أوجـه النشـاط الرئيسـية،               
 اجلـنس وعلـى وضـع       وتعزيز قدرهتا على إجراء حتلـيالت للمعلومـات مـن حيـث نـوع             

املنهجيات واألدوات الالزمة للقيـام بـدور حفـاز يف مـا يتعلـق بتعمـيم مراعـاة املنظـور                
 اجلنساين يف مجيع القطاعات احلكومية وذلك بالتعاون مع الوزارات املختصة؛

 مبـا يف ذلـك عـن      ،تزويد األجهزة الوطنية باملوارد البشـرية واملاليـة الالزمـة          )ط(�  
املنظــور اجلنســاين يف مراعــاة  لكــي يتســىن تعمــيم ،طــط متويليــة مبتكــرةطريــق استكشــاف خ

 مجيع السياسات العامة والربامج واملشاريع؛
علــى مجيــع املســتويات أو تعزيــز القــائم منــها إنشــاء آليــات مؤسســية  )ي(�  

وذلـك  للعمل مع األجهزة الوطنية على تعزيز الدعم اجملتمعي للمساواة بـني اجلنسـني،              
 سيما املنظمات النسائية غري احلكومية؛ ع اجملتمع املدين، والبالتعاون م

 علــى أنــه رغــم كــون املســؤولية الرئيســية عــن تعمــيم مراعــاة   ؤكــدت - �٥  
املنظور اجلنساين تقع علـى عـاتق احلكومـات، فـال بـد مـن إقامـة شـراكات مـع طائفـة                 

مي والـدويل مـن    واسعة من األجهزة السياسية واالجتماعية على الصعد الوطين واإلقلي        
 أجل حتقيق نتائج فعلية؛

 اجملتمع الدويل، مبا فيه منظومة األمم املتحدة، إىل دعم اجلهـود            تدعو - �٦  
املبذولة إلدماج املنظور اجلنساين يف أوجه النشـاط الرئيسـية علـى الصـعيد الـوطين مـن                  

 :خالل ما يلي
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ــز       )أ(�   ــه مــن جهــود لتعزي ــا تبذل ــة يف م ــات دعــم احلكومــات الوطني اآللي
 الوطنية عن طريق املساعدة اإلمنائية الرمسية وغريها من أشكال املساعدة املناسبة؛

تشجيع الوكاالت املاحنـة واإلمنائيـة املتعـددة األطـراف والثنائيـة علـى               )ب(�  
 أن تدرج يف برامج تقدمي املساعدة اليت تضطلع هبا أنشطة تعزز األجهزة الوطنية؛

تقين وغريه من أشـكال املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة،            تقدمي التعاون ال   )ج(�  
 وال سيما يف أفريقيا وأقل البلدان منوا، يف تنفيذ منهاج عمل بيجني؛

ــد - �٧   ــني و  تؤكـ ــني اجلنسـ ــاواة بـ ــجيع املسـ ــز  أن تشـ ــرأة  تعزيـ ــني املـ متكـ
، هـي مـن      يف أوجـه النشـاط الرئيسـية       نسـاين اجلنظـور   املومسامهتها، إىل جانب تعمـيم      

األلفيـة علـى حنـو       بشـأن    ألمـم املتحـدة   العناصر األساسـية للنـهوض بتنفيـذ إعـالن          ابني  
ــا       ــا، مب ــا دولي ــة املتفــق عليه ــق األهــداف اإلمنائي ــا  يهــدف، بوجــه خــاص، إىل حتقي فيه

ــدورات       ــؤمترات وال ــؤمترات القمــة وامل ــائج م ــة ونت ــواردة يف إعــالن األلفي األهــداف ال
 االستثنائية اليت تعقدها األمم املتحدة؛

ــا      تطلــب - �٨   ــرأة يف دورهت ــة وضــع امل ــدم إىل جلن ــام أن يق  إىل األمــني الع
اخلمسني تقريرا عن التقدم احملرز يف استخدام التحليل اإلحصائي حبسب نـوع اجلـنس              

 يف وضـع الـربامج والسياسـات وتنفيـذها وتقييمهـا مـن أجـل                نسايناجلنظور  املتعميم  و
 والرجل يف ما يتعلق بتقاسم السـلطة واختـاذ          القضاء على أوجه عدم املساواة بني املرأة      

 .القرار على مجيع املستويات
مــارس، كــان معروضــا علــى اللجنــة / آذار١١  ويف اجللسـة العشــرين الــيت عقــدت يف  - ١٠٢

 املقـــدم مـــن مقـــدمي مشـــروع القـــرار     (E/CN.6/2005/L.5/Rev.1)مشـــروع القـــرار املـــنقح   
E/CN.6/2005/L.5 .ش النص، شفهيا، كما يليونقح املراقب عن بنغالدي: 

 ؛�السياسات�قبل كلمة � مجيع�يف العنوان، أضيفت كلمة  )أ( 
 الفقرة العاشرة من الديباجـة اليت كان نصها )ب( 
 ونـداءها مـن     )١٥( األمـم املتحـدة لأللفيـة       إعـالن  وإذ تؤكد من جديد أيضـا     �  

 ،�أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 ان الفقرة اخلامسة من الديباجة؛نـُـقلت إىل مك

 ؛�إضافيـة�يف الفقرة السادسة من الديباجة، حـُـذفت كلمة  )ج( 
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 مـــن املنطـــوق أضـــيفت فقـــرة فرعيـــة جديـــدة، هـــي الفقـــرة        ٦يف الفقـــرة  )د( 
 :، كما يلي)أ( الفرعية

إشـراك املـرأة يف عمليـة اختـاذ القـرار علـى مجيـع املسـتويات لضـمان جتسـيد                   �  
 ؛� وخرباهتا بالكامل عند وضع السياسات والبـرامج وتنفيذهاتماماهتا،اه

ــدة، هــي الفقــرة    املنطــوق  مــن ٦يف الفقــرة  )هـ(  ــة جدي أيضــا أضــيفت فقــرة فرعي
 :، ونصها كما يلي)د(الفرعية 
ــيم �   ـــاة تعم ــة      املمراع ــي والتنمي ــور اجلنســاين يف سياســات االقتصــاد الكل نظ

 ؛�االجتماعية ويف برامج التنمية الوطنية
بعبـارة  � وترتيبهــا �استـُــعيض عـن عبـارة       ) هــ  (٦يف الفقرة الفرعية السـابقة       )و( 

مبـا يف ذلـك مـن خـالل         �يف السطر الثاين؛ ويف السـطر الثالـث، حـُــذفت عبـارة             � وتصنيفها�
، ويف هنايـة الفقـرة استـُــعيض       �إقامـة الشراكات مع مؤسسات البحوث ومكاتب اإلحصاءات      

والربجمـة والرصـد علـى خمتلـف        �بعبـارة   �  للرصـد  ة ومن وضـع نظـم فعالـة       والربجمـ�عن عبارة   
 ؛�املستويات
وتعزيــز رفـــع الوعـــي   �أضيفـــت عبــارة  ) ز (٦يف الفقــرة الفرعيــة الســابقة    )ز( 

بعـد  � اإلعالمية وبناء القدرات، مبا يف ذلـك التـدريب يف جمـال القضـايا اجلنسـانية،               مالت  احلو
ــارة  ـــيتعمــيم مراعــاة املنظــور  �عب ـــذفت كلمــة   ؛�اجلنسان ــاين، حـُ ــع� ويف الســطر الث � جلمي

بعـد  �  القضـائية وللقطاع العام والسلطة�؛ وأضيفت عبارة �اهليئـات�واستعيض عنها بكلمة  
 ؛�على مجيع املستويات�عبارة 

 ؛)ط(و ) ح (٦حـُـذفت الفقرتان الفرعيتان السابقتان  )ح( 
بعــــد عبــــارة � واملشــــاركة� ، أضــــيفت عبــــارة)ك (٦يف الفقــــرة الفرعيــــة  )ط( 

 ؛�األكادمييـة�بعد كلمة � والبحثيــة�، وأضيفـت عبارة �والتعاون املنتظم�
وتقيـيـم املبـادرات الوطنيـة املتعلقـة       �، حذفـت عبارة    )م (٦يف الفقرة الفرعية     )ي( 

 سـاواة وتنفيذ وتفعيل املبادرات الوطنية املتعلقة بامل     �وأضيفت عبارة   � بتعميم املنظور اجلنساين  
مبـا يف ذلـك عـن طريـق         �قبل عبارة   � بني اجلنسني، على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنـية      

 ؛�احلوار املفتوح والتشاركي
وتعزيز قـدرهتا علـى إجـراء عمليـات حتليـل           �حذفت العبارات   ) ن(يف الفقرة    )ك( 

لقيــام بــدور  مــن حيــث نــوع اجلــنس وعلــى وضــع املنــهجيات واألدوات الالزمــة لللمعلومــات
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حفـاز يف تشــجيع متكيـــن املــرأة واملســـاواة بــني اجلنســني ويف مــا يتعلــق بتعمــيم مراعــاة املنظــور  
 ؛�اجلنسانـي يف مجيع القطاعات احلكومية وذلك بالتعاون مع الوزارات املختصة

بعـــــد كلمـــــة  � والكافيـــــة�، أضـــــيفت عبـــــارة   )س (٦يف الفقرة الفرعية  )ل( 
 ؛�الالزمة�

علــى الصــعيد الــوطين   � مــن املنطــوق، استـُـــعيض عــن عبــارة     ٧ة يف الفقــر )م( 
 ؛�على مجيع املستويات�بعبارة � يـواإلقليمي والدول

ــة   )ن(  ــرة الفرعيـ ــارة    ) د (٨يف الفقـ ــن عبـ ـــعيض عـ ــوق، استـُـ ــن املنطـ ــادل �مـ تبـ
ــارة � املعلومــات ــادل املعلومــات تســهيل ت�بعب ــارة  �ب ــة  �؛ وأضــيفت عب مبــا يف ذلــك، يف مجل

 ؛�من أشكال خمتلفة�ل عبارة قب �،أمور
ومســامهتها، إىل جانــب تعمــيم � مــن املنطــوق، حـُـــذفت عبــارة ٩يف الفقــرة  )س( 

ــور اجلنســاين  والتنفيــذ التـــام والفعــال   �وأضــيفت عبــارة  �  يف أوجـــه النشــاط الرئيســية  املنظ
العشــرين إلعــالن، ومنــهاج عمــل، بيجيـــن وللــوثيقتني اخلتاميتيـــن للــدورة االســتثنائية الثالثــة و  

للنـهوض  �؛ وحـذفت عبـارة      �هــي مـن بـني العناصـر األساسـية         �قبل عبارة   � للجمعية العامة 
؛ واسـتعيض عـن   �بتنفيـذ إعالن األمم املتحدة بشـأن األلفية على حنـو يهـدف، بوجــه خـاص،     

بعبـارة  � مؤمترات القمة واملؤمترات والـدورات االسـتثنائية الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة              �عبارة  
ؤكـد احلاجة إىل ضمان إدماج منظـور جنسانــي يف األعمـال التحضـريية لالجتمـاع العـام                  وت�

 ؛�الرفيع املستوى املعين باستعراض اإلعالن بشـأن األلفية ويف االجتماع نفسـه
آخــذا يف اعتبــاره املناقشــات � مــن املنطــوق، حـُـــذفت عبــارة ١٠ويف الفقــرة  )ع( 

الـيت تـرد    � شاركة النساء والرجـال يف عمليـة صـنع القـرار          اليت جرت فيها بشـأن املساواة يف م      
الـربامج  �؛ واسـتعيض عـن عبـارة        �قدم احملرز يف تعمـيم املنظـور اجلنسـاين        وعن الت �قبل عبارة   

اء على أوجـه عـدم املسـاواة بـني املـرأة والرجـل             والسياسات وتنفيذها وتقيـيمها من أجل القض     
ــنع القـــرار    ــلطة وصـ ــا يتعلـــق بتقاســـم السـ ــتويات يف مـ ـــارة � علـــى مجيـــع املسـ الـــربامج �بعبــ

والسياسات الوطنيـة، وتنفيـذها وتقييمهـا، آخـذا يف االعتبـار مسألتيهــا املوضوعيتـيــن حسـبما                  
 .�وردتـا يف برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات

ويف اجللسة نفسها أُبلغـت اللجنة بأن مشروع القـرار ال يتضمــن أيــة آثـار يف امليزانيـة              -١٠٣
 .الربناجمية
انظـر الفصـل    (ويف اجللسة نفسها أيضا اعتمدت اللجنة القرار بصـيغته املنقحـة شـفويا               -١٠٤

 ).٤٩/٤األول، الفرع دال، مشروع القرار 
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إدماج منظور جنساين يف جهود اإلنعاش وإعادة التأهيـل الالحقـة للكـوارث، وال سـيما              
 ندييف أعقاب كارثـة تسونامي اليت عصفـت باحمليط اهل

، وأيضـا  )٢(مـارس، قــدم املراقـب عـن الفلـبني     / آذار٨، الـيت عقـدت يف    ١٣يف اجللسة    -١٠٥
إدمـاج منظـور جنسـاين يف جهـود         �باسم توفالو وسري النكا والصيـن مشروع قـرار عنوانــه           

اإلنعاش وإعادة التأهيـل الالحقة للكوارث، ال سيما يف أعقاب كارثـة تسونامي اليت عصفــت              
وفيمـا بعـد، انضـمت أذربيجـان، واألردن، وإريتــريا،           ). E/CN.6/2005/L.6(� نـدي باحمليط اهل 

وإسرائيل، وأفغانستان، وأوزبكستان، وأوغنـدا، وأيسلنـدا، وباكسـتان، وبـنغالديش، وبنــــن،            
وبوتســوانا، وبوركينــا فاســـو، وبورونـــدي، والبوســنة واهلرســـك، وتايلنـــد، وتوغــــو، وجــزر   

ــة أ ــة الكونغـــو   مارشـــال، ومجهوريـ ـــزانيا املتحـــدة، ومجهوريـ ـــى، ومجهوريـــة تنـ ــا الوسطـ فريقيـ
الدميقراطية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، وجنـوب أفريقيـا، وجورجيـا، والـرأس               
األخضر، وروانـدا، وسامــوا، والسـنغال، وصـربيا واجلبـل األسـود، والصيــن، وطاجيكسـتان،                

ماال، وغينيـا، والفلبيــن، وقطــر، والكاميــرون، وكمبوديـا،         والعراق، وغابـون، وغانــا، وغواتي   
وكوت ديفوار، وكولومبيا، والكونغـو، ومالـــي، ومدغشقــر، واملغــرب، والنــرويج، ونيبـال،              

وكـان نـص مشـروع القـرار        . والنيجـر، ونيجيـريـا، ونيكاراغوا إلــــى مقدمــي مشـروع القـرار          
 :يلــي كما

 ،املرأةوضع إن جلنة �  
ــري�   ــة إذ تشــ ــة العامــ ــرارات اجلمعيــ ــؤرخ ٥٩/٢١٢  إىل قــ ــانون ٢٠ املــ  كــ

ــمرب /األول ــؤرخ ٥٩/٢٣١ و ،٢٠٠٤ديسـ ــانون األول٢٢ املـ ــمرب / كـ ، ٢٠٠٤ديسـ
 املـــــؤرخ ٥٩/٢٧٩، و ٢٠٠٤ديســـــمرب /كـــــانون األول ٢٢ املـــــؤرخ ٥٩/٢٣٢ و

 ،٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٢٨
ت مبـنطقيت احملـيط اهلنـدي       سونامي اليت عصـف   ت كارثة   وإذ تضع يف االعتبار   �  

ديســمرب والــيت نــتج عنــها آالف الوفيــات / كــانون األول٢٦وجنــوب شــرق آســيا يف 
 األشخاص،ماليني تشريد و
 سونامي،تشد تأثرا بكارثة األ بأن النساء واألطفال كانوا وإذ تسلّم�  
لنـاجني واحملافظـة علـى      لرعاية  توفري ال  أن املرأة قد باشرت دور       وإذ تالحظ �  

 سرة واجملتمع احمللي،األ
ــالقلق �   ــه   إزاء وإذ تشــعر ب ــفاســتمرار توجي ــداالعن ــه   عم ــا في ــداء ، مب االعت

اجلنسي وغريه من العنف القائم على نـوع اجلـنس ضـد املـرأة     وأشكال العنف اجلنسي  
 سونامي،تمن حاالت الطوارئ، مبا فيها تلك اليت أعقبت كارثة والفتيات يف كثري 
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ــد �   ــوارد  ا وإذ تؤكــد مــن جدي ــاع ال ــيجني بضــرورة وضــع   القتن يف إعــالن ب
الفوارق بـني اجلنسـني     ياسات وبرامج فعالة يعزز بعضها بعضا تراعي        سوتنفيذ ورصد   

 ا يعزز متكني املرأة وهنوضها،مبعلى مجيع املستويات مشاركة كاملة شاركة املرأة مب
ثرات املتــــأوالفتيــــات  إىل االلتزامــــات املعقــــودة جتــــاه النســــاء  وإذ تشــــري�  

بــالكوارث الطبيعيــة وحــاالت التشــريد وحــاالت الطــوارئ األخــرى يف منــهاج عمــل  
 بيجني والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة،

 املـؤرخ   ٢٠٠٤/٤  إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     وإذ تشري أيضا  �  
ت اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  بشــأن اســتعراض اســتنتاجا٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٧

منظـــور جنســـاين يف مجيـــع مراعـــاة  واملتعلقـــة بتعمـــيم ١٩٩٧/٢املتفـــق عليهـــا لعـــام 
 السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة،

اإلنعــاش وإعــادة التأهيــل اإلغاثــة وأن جهــود  مــن وإذ تشــعر بقلــق عميــق�  
سـونامي األخـرية، ال تعـاجل األبعـاد        تة  مبا فيها املتعلقة بكارث   كوارث،  احلالية الالحقة لل  

 للحالة،اجلنسانية 
 احلكومـــات وكيانـــات األمـــم املتحـــدة ومنظمـــات املســـاعدة  حتـــث - �١  

اإلنسانية الدولية على إدراج منظـور جنسـاين وإشـراك املـرأة يف ختطـيط وتنفيـذ مجيـع                    
 ارثة؛الالحقة للكالتعمري مراحل إدارة الكوارث، وال سيما يف مرحلة اإلنعاش و

ــتجابة  تـــدعو - �٢   ــلة إىل االسـ  احلكومـــات واهليئـــات األخـــرى ذات الصـ
لتـوفري  واملـأوى وكـذلك     النظيفـة   يـاه   املبشكل مالئم لالحتياجات األساسية كالغذاء و     

النســاء الرعايــة الصــحية والــدعم الســيكولوجي وأن تراعــي بصــفة خاصــة احتياجــات  
 والفتيات؛

ا سبل كسـب العـيش واألمـن وملكيـة           احلاجة إىل معاجلة قضاي    تؤكد - �٣  
ــرأة، وال ســيما      النســاء األرض واإلســكان نظــرا ألهنــا متثــل حتــديات كــبرية تواجــه امل

لنسـاء الالئـي   رب أســرة وحيـد أو ربـــة أســرة وحيـدة وا        رأسها  ياألرامل واألسر اليت    
 فقدن مجيع أفراد أسرهن؛

جملموعـات النسـائية     احلاجة ملنح االهتمام إىل احتياجات ا      تؤكد أيضا  - �٤  
 واملسنات واملعوقات؛الفتيات املهمشة، مبا فيها 

الشـبكات  يف   احلاجة إىل استخدام الدراية الفنية واملعرفـة         علىتشدد   - �٥  
املساواة بـني اجلنسـني والعدالـة االجتماعيـة يف          لتحقيق  النسائية لتعزيز التغيري املؤسسي     
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ارب واملعارف احملليـة لبنـاء القـدرات يف         اخلربات والتج  ذلك   حاالت الكوارث، مبا يف   
 حاالت الكوارث؛

 احلكومــات وكيانــات األمــم املتحــدة واهليئــات ذات الصــلة   تشــجع - �٦  
االعتـداء اجلنسـي   على توفري التدابري الالزمة حلماية النساء والبنـات مـن          قـوة  األخرى ب 

 وأشكال العنف األخرى؛
 عمليـة اختـاذ القـرار يف حـاالت           احلكومات إىل إشراك املرأة يف     تدعو - �٧  

ــة للمشــردين تــوفري الكــوارث، مبــا فيهــا علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي ومراكــز     الرعاي
 وكفالة احلد من انتهاكات حقوق اإلنسان؛

جبميع املعنـيني بإغاثـة وإعـادة تأهيـل وإنعـاش الضـحايا إدراج              هيب  ـت - �٨  
علـى  يف املـداخالت   الحتياجـاهتم و تدريب يف جمال العالقة بـني اجلنسـني يف تقيـيمهم         ال

 األسرة؛مستوى اجملتمع احمللي ومستوى 
 الدول املتأثرة واهليئات ذات الصلة يف منظومة األمـم املتحـدة           تشجع - �٩  

اجملتمـع املـدين العاملـة    مؤسسات والبلدان املاحنة واملؤسسات املالية اإلقليمية والدولية و 
 تنفيذ ورصد هنج املشاركة القائمة علـى اجملتمـع          يف جهود إعادة التأهيل والتعمري على     

احمللــي حــىت تســتطيع املــرأة لعــب دور نشــط علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف مجيــع   
 وختطيط اإلنعاش والتعمري؛املخيمات مراحل ومستويات إدارة 

 إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل عنـــد تنســـيق عمليـــات اإلغاثـــة تطلـــب - �١٠  
 األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة والبلـدان املاحنـة والـدول        واإلنعاش مسامهة منظومة  

 مجيـع بـرامج     بالنسـاء والفتيـات يف    االحتياجات اخلاصـة    بشكل أكرب يف مراعاة     املتأثرة  
 التعمري؛

ــة   تطلــب كــذلك  - �١١   ــدرج يف تقــاريره إىل اجلمعي ــام أن ي  إىل األمــني الع
ة التأهيـل واإلنعـاش الـيت تقـوم بتنسـيقها           العامة األبعاد اجلنسانية جلهـود اإلغاثـة وإعـاد        

 .�سونامي األخريةت حاالت الكوارث الطبيعية، مبا فيها كارثة يفاألمم املتحدة 
ـــقدت يف    - ١٠٦ ــيت عـُ ـــح املراقــب عــن   / آذار١١ويف اجللســة التاســعة عشــرة، ال مــارس، نقـَّ

 :الفلبيـن مشروع القرار، شفهيا، كما يلـي
 ؛�مبا يشمـل�بعبارة � ال سيما�يض عن كلمة يف العنوان، استـُـع )أ( 
يف الفقــرة األوىل مــن الديباجــة، أعيــد ترتيــب القــرارات، زمنيــا، علــى النحــو    )ب( 
 :التايل
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 / كـانون األول  ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/٢١٢ إىل قرارات اجلمعية العامـة       إذ تشيـر �  
، ٢٠٠٤ديســــــمرب / كــــــانون األول٢٢ املــــــؤرخ ٥٩/٢٣١، و ٢٠٠٤ ديســــــمرب

 املـــــؤرخ ٥٩/٢٧٩، و ٢٠٠٤ديســـــمرب / كـــــانون األول٢٢املـــــؤرخ  ٥٩/٢٣٢ و
 ،٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٢٨

 ؛�والتشـرد�يف الفقرة الرابعة من الديباجة، حـُـذفت عبارة  )ج( 
ــارة     )د(  ــرة السادســة مــن الديباجــة، أضيفـــت عب ــدان  �يف الفق ، وخاصــة يف البل
األشــخاص الــذين مالييـــن �يض عــن عبــارة ؛ واســتع�تأثريهــا املتـــزايد�بعــد عبــارة � الناميــة،
 ؛�أكثر من مليون شخص أصبحوا�بعبارة � أصبحوا
 :حـُـذفت الفقرة العاشرة من الديباجة اليت كان نصها كما يلي )هـ( 
 من أن النساء والفتيات يف كثري من احلاالت، مبـا يف            وإذ ينتاهبا القلق أيضا   �  

ني ضحايا العنف، مبا يف ذلـك االعتـداء   ذلك يف أعقاب كارثة تسونامي، ال زلن من ب 
 ؛�اجلنسـي والعنف اجلنسي وغريه من العنف القائم على أساس نوع اجلنس،

قبــل عبــارة � واملرافــق الصــحية� مــن املنطــوق، أضــيفت عبــارة  ٣يف الفقــرة  )و( 
 ؛�وكذلك�بعبارة � التعليم�الوارد قبل عبارة � و�، واستعيض عن احلرف �ىواملـأو�

بعبــارة � رـملكافحــة الفقــ� مــن املنطــوق، استـُـــعيض عــن عبــارة  ٤لفقــرة يف ا )ز( 
 ؛�للحد من الفقـر�

 : من املنطوق بفقرة جديدة نصها كما يلي٥استـُـعيض عن الفقرة  )ح( 
 ملنهاج عمل بيجيـن والـوثيقتني       على احلاجة إىل التنفيذ التام والفعال      تؤكــد�  

ــاميتني للــدورة االســتثنائية الثال  ــة العامــة مــن أجــل التصــدي    اخلت ــة والعشــرين للجمعي ث
للتحديات الرئيسـية الـيت تواجــه النسـاء والفتيـات يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة ويف                   

 ؛�عواقبها
بعبــارة � الرعايــة املالئمــة� مــن املنطــوق، استـُـــعيض عــن عبــارة ٨يف الفقــرة  )ط( 

 ؛� والدعم املالئميـنالرعاية�
متتـع  �بعبـارة  � متتـع املــرأة �وق، استـُـعيض عن عبارة  من املنط١١يف الفقرة    )ي( 

 ؛�النساء والفتيات
بعــد عبــارة � وحمورهــا النــاس� مــن املنطــوق، أُدخلـــت عبــارة ١٢يف الفقــرة  )ك( 

تســتطيع املــرأة لعــب دور حــىت �؛ واستـُـــعيض عــن عبــارة �وتراعـــي الفــوارق بــني اجلنســني�
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ــع املراحــل و     ــدم املســاواة يف مجي ــى ق ــع املســتويات، و  نشــط عل ــى مجي ــارة � عل لضــمان �بعب
 ؛�مشاركة املرأة التامة واملتكافئـة؛ وتشجع كذلك احلكومات على

 : من املنطوق اليت كان نصها١٤عـُـدِّلـت الفقرة  )ل( 
 إىل حكومات البلدان املتضررة ومنظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات            تطلـب�  

انب ضعف النسـاء والفتيـات وقـدراهتن ومعاجلتـها          اإلقليمية والبلدان املاحنة اإلقرار جبو    
مــن خــالل ختصــيص مــوارد علــى حنـــو يلبـــي احتياجــات اجلنســني يف جهــود اإلغاثــة    

 �واإلنعاش وإعادة التأهيل والتعمري؛
 :لتصبح كما يلــي

 احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة علـى معاجلـة        تشجـع  
ات وقدراهتن، وتدعو البلـدان املاحنـة إىل فعـل ذلـك، مـن              جوانب ضعف النساء والفتي   

خــالل وضــع بــرامج وختصــيص مــوارد تـلبـــي احتياجــات اجلنســني يف جهــود اإلغاثــة   
واإلنعاش وإعـادة التأهيـل والـتعمري مـا بعـد الكارثــة بالتنسـيق مـع حكومـات البلـدان                     

 �املتضررة؛
رار ال يتضـمن أيــة آثــار يف امليزانيـة     ويف اجللسة نفسها أُبلغـت اللجنة بأن مشروع القـ         -١٠٧

 .الربناجمية
ويف اجللسة نفسها، اقترح ممثل إندونيسيا، شفهيا، إدخال تعديل علـى الفقـرة احلاديـة                -١٠٨

ا مـ باستجابة البلدان املتضررة واجملتمـع الـدويل ودعمه       �عشرة من الديباجة باالستعاضة بعبارة      
، وإضــافة عبــارة � الــدويل ودعمـــه ومساعدتـــهباســتجابة اجملتمــع�عــن عبــارة � دهتماومســاع

 .�الدوليـيـن�قبل كلمـة � الوطنيـيـن و�
 .ويف أعقاب بيان أدلـى بــه املراقب عن الفلبني اعتمدت اللجنة التعديل املقترح -١٠٩
ويف اجللســة نفســها، اعتمــدت اللجنــة مشــروع القــرار بصــيغته الــيت أُدخلـــت عليهـــا      -١١٠

ــديالت، ش  ـــة، أخــرى  تنقيحــات وتع ــرار    (فهيـ انظــر الفصــل األول، الفــرع دال، مشــروع الق
٤٩/٥.( 
 .وبعد اعتماد القرار أدلـى ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيـان -١١١
 .وأدلـى ببيـان أيضـا كل من املراقب عن أستراليا واملراقب عن سلوفينيـا -١١٢



E/2005/27
E/CN.6/2005/11

 

80 05-34636 
 

 حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها  
مـارس، قــدم املراقـب عـن جامايكـا،      / آذار٨يف اجللسة الثالثة عشـرة اليت عـُــقدت يف      -١١٣

 والصـني، مشـروع قـرار     ٧٧باسم الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف جمموعـة الـــ                 
 ).E/CN.6/2005/L.7 (�حالـة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليهـا�عنوانه 
مــارس، نقـــح املراقــب عــن    / آذار١١اســعة عشــرة الــيت عـُـــقدت يف    ويف اجللســة الت -١١٤

 :جامايكا، شفهيا، مشروع القرار على النحو التالـي
بكلمـة  � اهلجمــات �يف الفقرة السادسة من الديباجـة، استـُـعيض عـن كلمـة            )أ( 

 ؛�العمليات�
 :حـُـذفت الفقرة السابعة من الديباجة اليت كان نصها كما يلي )ب( 
ـــروإ�   ــة يف    ذ يشي ــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل الدولي ـــوى ال /  متــوز٩ إىل الفت

 يف مـا يتعلـق بعـدم مشــروعية بنـاء جــدار، وإذ يشيــر بوجــه خــاص إىل        ٢٠٠٤ يوليـه 
النتيجة اليت انتهـت إليها احملكمة يف ما يتعلق بانطباق القانون اإلنساين الدويل وقـانون              

 �حملتلة، مبا فيها القدس الشرقيــة،حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية ا
بعــد الفقــرة الســابعة مــن الديباجــة، أضيفـــت فقرتــان إضــافيتان إىل الديباجــة،  )ج( 
 :كما يلي
/  متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل الدوليــة يف      إذ يشيــــر�  

نية الفلسـطي اآلثار القانونية املترتبـة على إنشاء جـدار يف األرض         � بشـأن   ٢٠٠٤ يوليه
ــ�احملتلـــــة ـــر أيضـــ  املـــــؤرخ ١٠/١٥-ا إىل قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة دإط ، وإذا يشيـــ
 ؛٢٠٠٤يوليه /متوز ٢٠

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد       إىل وإذ يشري أيضا  �  
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل،   

ــذه يف األرض الفلســطينية      يؤكـــد  وإذ ــوق اإلنســان ه ـــرام صــكوك حق وجـــوب احت
 �احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية،

 .ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل لكسمبـرغ ببيـان -١١٥
 .وأُبلغـت اللجنة أن مشروع القرار ال يتضمن أيــة آثـار يف امليزانية الربناجميـة -١١٦
ر، بصيغته املنقحـة شفهيـا، بالتصويت املسجل بأغلبيـة        واعتمدت اللجنة مشروع القرا    -١١٧
انظـر الفصـل األول، الفـرع       . ( صوتا مقابل صوت واحـد، وامتناع عضوين عن التصويت        ٣٨

 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). باء، مشروع القرار األول
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 :املؤيدون
 العربيــة املتحــدة، االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، أملانيــا، اإلمــارات  

، باكســتان، بلجيكــا، بوتســوانا، بوركينــا  ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيســيا، إيــران 
فاسو، بيــرو، تايلنــد، تركيــا، تـونس، اجلزائـر، مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة، اجلمهوريـة               
الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريـــا، جنــوب أفريقيــا، الســودان، ســورينام، الصــني، غانــا،  

ال، غينيا، كوبـا، الكونغو، ماليـزيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا            غواتيما
 .الشمالية، موريشيوس، نيجيـريا، نيكاراغوا، اهلنـد، هنغاريا، هولندا، اليـابان

 :املعارضون
 .الواليات املتحدة األمريكية 
 :املمتنعون
 .أيسلنـدا، كنــدا 
واليـات املتحـدة األمريكيـة ببيــان قبـل عمليـة التصـويت        وأدلـى ممثل كل من كنـدا وال   -١١٨

 .معـلـال التصويت
 .وأدلـى ممثل اليابان ببيـان بعد عملية التصويت معلـال التصويت -١١٩
وقبل اعتماد مشروع القرار أدلـى املراقب عن إسرائيل ببيـان؛ وبعـد عمليـة التصـويت                -١٢٠

 .عن النيجـر ببيـانأدلـى كل من ممثل االحتاد الروسي واملراقب 
 

 لتدريب من أجل النهوض باملرأةللبحث واعزيز املعهد الدويل ت  

، )٢(ايكــااماملراقــب عــن جقـــدَّم مــارس، / آذار٨املعقــودة يف الثالثــة عشـــرة يف اجللســة  -١٢١
املكســيك، و والصــني، ٧٧ عضــاء يف جمموعــة الـــاألباســم الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة  

� تعــزيز املعهــد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة                 �انــه   عنومشروع قـرار    
)E/CN.6/2005/L.8( . انضــمت أوزبكســتان وإيطاليــا وكــوت ديفــوار ونيكــاراغوا وفيمــا بعـــد

 .مشروع القرارإىل مقدمـي واليونان 

مـــارس، أدىل املراقـــب عـــن / آذار١١يف التاســـعة عشـــرة الـــيت عـُــــقدت  ويف اجللســـة  -١٢٢
 .ايكا ببيانماج

آثار يف امليزانيـة    يـه أيـة   ال تترتب عل   مشروع القرار  بلغت اللجنة بأن  أُيف اجللسة ذاهتا    و -١٢٣
 .الربناجمية
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ــرار  ،أيضــاالتاســعة عشــرة  ويف اجللســة  -١٢٤ ــة مشــروع الق ل نظــر الفصــ ا ( اعتمــدت اللجن
 ).٤٩/٦مشروع القرار  دال، فرعال، �أوال�

 . ممثل اجلمهورية الدومينيكية ببيانالقرار، أدىلاعتماد وبعد  -١٢٥
 .أيضا ببيــانسبانيا إأدىل املراقب عن ويف اجللسة ذاهتا  -١٢٦

 
 باملرأةاالقتصادي النهوض   

ممثـل الواليـات املتحـدة    قــدَّم  مـارس،  / آذار٨ يفالثالثة عشـرة اليت عـُــقدت     ةلساجليف   -١٢٧
 ).E/CN.6/2005/L.9 (�بـــاملرأةي االقتصـــادالنـــهوض �ـه األمريكيـــة مشـــروع قـــرار عنوانـــ   

 : مشروع القراريلي نص وفيما
 ،إن جلنة وضع املرأة�  
 / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٨/١٤٢ إىل قرارات اجلمعيـة العامـة        إذ تشري �  

ــاركة يف احليــ   ٢٠٠٣ديســمرب   املــؤرخ ٥٨/٢٠٦اة السياســية، و  بشــأن املــرأة واملش
 املـؤرخ  ٥٩/٢٤٦و رأة يف التنميـة،     بشـأن دور املـ     ٢٠٠٣ديسـمرب   /كانون األول  ٢٣
ســنة الدوليــة  ال٢٠٠٥ الــذي رحــب بــإعالن ســنة ٢٠٠٤ديســمرب / كـانون األول ٢٢

 لالئتمانات الصغرية،
 إىل اســتنتاجاهتا املتفــق عليهــا بشــأن القضــاء علــى الفقــر،   أيضــا وإذ تشــري�  

عليهـا بشـأن   بسبل من بينها متكني املـرأة خـالل دورة حياهتـا، وإىل اسـتنتاجاهتا املتفـق          
صــال، تمشــاركة واســتفادة املــرأة مــن وســائط اإلعــالم وتكنولوجيــات املعلومــات واال

  للنهوض باملرأة ومتكينها،وأثر هذه الوسائط والتكنولوجيات واستخدامها أداةً
 بتقريــر جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقطــاع اخلــاص والتنميــة،   وإذ ترحــب�  

تســخري األعمــال التجاريــة مــن :  املشــاريع احلــرة تنظــيم عمليــةإطــالق روح�املعنــون 
الـذي يؤكـد، يف مجلـة أمـور، علـى دور منظِّمـات املشـاريع احلـرة يف                    ،�أجل الفقـراء  

 حتقيق التنمية االقتصادية يف البلدان النامية،
يونيه / خبطة عمل جمموعة البلدان الثمانية املؤرخة حزيران       أيضا وإذ ترحب �  

 ،�نة بقوة تنظيم املشاريع احلرة يف القضاء على الفقراالستعا�، املعنونة ٢٠٠٤
 أن مئــات املاليــني مــن النســاء يف مجيــع أحنــاء العــامل يعشــن يف   وإذ تالحــظ�  

حالة من الفقر، وأن غالبيـة النسـاء الفقـريات يعشـن يف املنـاطق الريفيـة، حيـث تعتمـد               
 فاف واحليازات الزراعية الصغرية،سبل معيشتهن على زراعة الك



E/2005/27 
E/CN.6/2005/11  
 

05-34636 83 
 

 على أنه باإلمكان احلد من الفقر إذا ما توفر للفقراء مـن النسـاء               وإذ تشدد �  
ــا احلكــم الرشــيد        ــة االقتصــادية، ومزاي ــيم، والفــرص املتســاوية، واحلري والرجــال التعل

 وسيادة القانون،
بأن حتسني الوضع االقتصادي للمرأة من شـأنه أيضـا أن حيسـن             سلـِّـم  وإذ ت �  

 جمتمعاهتن احمللية،صادي ألسرهن والوضع االقت
ــدرك�   ــة    وإذ ت ــات السياســية واالجتماعي ــام للمــرأة يف العملي  أن اإلدمــاج الت

القرار يف اجملتمعات الـيت تعـيش فيهـا مـن شـأنه أن يـؤدي                اختاذ  واالقتصادية وعمليات   
 عزيـز السياسات اإلمنائية،إىل ت

مثيــل يف  ملـا تتعـرض لــه املـرأة غالبـا مـن نقـص يف الت      وإذ تعـرب عـن قلقهـا   �  
القرار الرمسية، ولعدم متتعها بالفرص املتكافئـة يف احلصـول علـى التعلـيم،            اختـاذ  هيئات  

واخلدمات املالية، وحقوق امللكيـة واملـرياث، وغـري ذلـك مـن سـبل احلمايـة القانونيـة،                   
 تعترض سبيل النهوض هبا اقتصاديا،وألن التمييز ضد املرأة يشكل عقبة رئيسية 

ــا املعلومــات واالتصــاالت ميكــن أن تشــكل أداة   بــأن توإذ تســلم�   كنولوجي
حيوية لتدريب املـرأة علـى مهـارات تنظـيم املشـاريع، وعلـى االسـتفادة مـن اخلـدمات                  
املالية واحلصول على املعلومات السوقية، ولتزويد األعمال التجارية الصـغرية بإمكانيـة     

 ة من الفرص اليت تتيحها األسواق،االستفاد
 بأن احترام سيادة القانون واحلريات املدنية، وحقـوق اإلنسـان،           مسلـِّـوإذ ت �  

والدميقراطيــة، وتعزيــز احلريــة االقتصــادية، وعــدم التمييــز هــي مجيعهــا عناصــر الزمــة     
 لتعزيز النمو االقتصادي املستدام،

 : من الدول األعضاءتطلب - �١  
ــاء والفت    )أ(�   ــة للنسـ ــرص متكافئـ ــوفري فـ ــز، وتـ ــى التمييـ ــاء علـ ــات القضـ يـ

للحصــول علــى التعلــيم جبميــع مراحلــه، والتشــجيع الفعــال علــى مشــاركتهن يف هــذه  
ــة باألعمــال        ــى املهــارات املتعلق ــدريب للنســاء عل ــوفري الت ــربامج لت ــة، ووضــع ال العملي

 التجارية؛
ــة      )ب(�   ــة بيئ ــة لتهيئ ــة الالزم االضــطالع باإلصــالحات التشــريعية واإلداري

ع احلـرة، والـيت تشـمل وضـع إطـار سـليم لالقتصـاد               شديدة التمكني ملنظِّمـات املشـاري     
اجلزئــي؛ ونظــم تقــوم علــى املســاءلة يف مــا يتعلــق بــإدارة املــوارد العامــة؛ وهتيئــة منــاخ   
جاذب لالستثمارات، يقوم على األسواق التنافسية، والعقود القابلـة لإلنفـاذ، وغيـاب            
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، واحلقـوق الواضـحة     الفساد، والسياسات التنظيمية اليت تعزز ثقة اجلمهور يف السـوق         
 ل احلواجز أمام التجارة الدولية؛يف ما يتعلق بامللكية واملرياث، وتقلي

حصـــاءات املصـــنفة حســب نـــوع اجلـــنس، ونشـــرها  إلتعزيــز مجـــع ا  )ج(�  
وحتليلها، بغية زيادة تيسري رصد حالة املرأة يف خمتلـف اجملـاالت، مبـا يف ذلـك التعلـيم،               

  واحلصول على التمويل؛وفرص العمالة، والدخل، وامللكية،
القضاء على التمييز يف مكان العمـل، وتـوفري فـرص متكافئـة لتشـغيل         )د(�  

 املرأة والنهوض هبا؛
ــرأة         )هـ(�    ــرص امل ــن أجــل حتســني ف ــايل م ــوير القطــاع امل ــادة تيســري تط زي

لالستفادة من املدخرات، والقروض، وغريهـا مـن اخلـدمات املاليـة، مـن خـالل تـوفري                  
ــأهنا أن ختــدم احتياجــات منظ      احلــوافز و ــن ش ــيت م ــيطة ال ــات الوس ـــإنشــاء اجله مات ـِّ

املشاريع احلـرة يف املنـاطق الريفيـة أو احلضـرية، وإدمـاج املـرأة يف قيـادة هـذه اجلهـات                      
 رارات املتعلقة هبا؛والتخطيط هلا واختاذ الق

تشجيع املنظمـات التجاريـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، والرابطـات              )و(�   
ــدائرة، واحتــادات التســليف، واملنظمــات    امل هنيــة، والتعاونيــات، وصــناديق القــروض ال

ــى إنشــاء        ــن اجلماعــات عل ــا م ــة النســائية وغريه الشــعبية، ومجاعــات املســاعدة الذاتي
 ات املشاريع احلرة؛ـمـِّـوتقدمي اخلدمات ملنظ

حتسني إمكانات املرأة الريفيـة علـى توليـد الـدخل، مـع مراعـاة أمهيـة                  )ز(�  
القطــاع الزراعــي يف أشــد البلــدان فقــرا، وأمهيــة زيــادة أمــن احليــازة الزراعيــة وملكيــة   

 األراضي من أجل تعبئة املوارد واإلشراف البيئي؛
تشجيع الربامج احلكومية وبرامج اجملتمع املدين اليت من شأهنا حتسـني            )ح(�  

كـبريات السـن،    الفرص االقتصادية أمام النسـاء الضـعيفات، كاألرامـل، واملعوقـات، و           
ــيت       ــا، وال ــات، واملشــردات داخلي ــة، والالجئ ــات عنصــرية أو عرقي ــات إىل أقلي واملنتمي
تشــجع علــى تشــكيل املؤسســات والرابطــات الــيت تقــوم بإنشــاء وتــوفري اخلــدمات         

 سيما يف املناطق الريفية؛ رة، والملنظِّمات املشاريع احل
 االقتصــادية القائمــة تعزيــز تكــافؤ فــرص اســتفادة املــرأة مــن األنشــطة )ط(�  

على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من قبيل األعمال التجارية الصغرية، والعمـل           
زل، وفــرص االســتفادة مــن نظــم املعلومــات والتكنولوجيــات احملســنة، وزيــادة   ـيف املنــ

تطوير املراكز اليت تستعني بتكنولوجيات االتصال من بعد، ونقاط االتصال اجملتمعيـة،            
 ت األعمال التجارية؛وحاضنا
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 مجيع الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة ذات الصـلة،         تشجع - �٢  
التابعــة لألمــم املتحــدة، علــى أن تقــوم، وفقــا للواليــات املنوطــة بكــل منــها، مبســاعدة  
احلكومــات علــى تعزيــز قــدرهتا علــى إصــالح القــوانني واملمارســات واملؤسســات مــن  

 ريع احلرة؛أجل النهوض مبنظِّمات املشا
 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذه التـدابري إىل                    تطلب - �٣  

 .�جلنة وضع املرأة يف دورهتا اخلمسني
 .بيانبممثل اجلمهورية العربية السورية أدلـى ويف االجتماع نفسه،  -١٢٨
ت املتحـدة    عرض ممثل الواليـا    مارس،/ آذار ١١يف   اليت عـُـقدت    ويف اجللسة العشرين،   -١٢٩

نكليزيـة فقـط، ونصـه      الاألمريكية نصا منقحا ملشروع القرار، تضمنته ورقة غري رمسيـة باللغـة ا            
 :كما يلي
 ،إن جلنة وضع املرأة�  
إعـالن ومنـهاج     األهداف والغايات وااللتزامات الواردة يف       تؤكد جمددا إذ  �  

ثنائية الثالثـة والعشـرين     دورة اجلمعيـة العامـة االسـت      الوثيقتني اخلتاميتني ل  عمل بيجني، و  
املساواة بني اجلنسني والتنمية والسـالم يف القـرن احلـادي           : ٢٠٠٠املرأة عام   �املعنونة  
 ،�والعشرين

ومـؤمترات القمـة    الرئيسـية   ؤمترات  املـ  إىل غايات والتزامات مجيـع       إذ تشري و�  
 ،ا األمم املتحدةهتذات الصلة اليت عقداألخرى 

 ،قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل اتفاأيضا وإذ تشري�  
 كـانون  ٢٢ املؤرخ ٥٨/١٤٢ إىل قرارات اجلمعية العامة     كذلك إذ تشري و�  

ــية  ٢٠٠٣ديســـمرب /األول ــاة السياسـ ــاركة يف احليـ ــرأة واملشـ ــأن املـ  ٥٨/٢٠٦ و ؛ بشـ
 ٥٩/٢٤٦و  ؛بشـأن دور املـرأة يف التنميـة        ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٣ املؤرخ
 والتمويـل   الئتمانـات الصـغرية    بشــأن دور ا    ٢٠٠٤ديسـمرب   / كانون األول  ٢٢خ  املؤر

 الصغري يف القضاء على الفقر،
 إىل استنتاجاهتا املتفق عليها بشأن القضاء علـى الفقـر، بسـبل مـن          وإذ تشري �  

 وإىل اســتنتاجاهتا إىل العوملــة،يتحـــوَّل  يف عــامل  دورة حياهتــا،طــوالبينــها متكــني املــرأة 
وســائط اإلعــالم وتكنولوجيــات املعلومــات  فـــي ق عليهــا بشــأن مشــاركة املــرأة  املتفــ
 ، وأثــر هــذه الوســائط والتكنولوجيــات واســتخدامها أداةً   واســتفادهتا منــهاصــالتواال

 ،للنهوض باملرأة ومتكينها
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طـالق روح   إ�ة املعنـون     بتقرير جلنة القطاع اخلاص والتنميـ      وإذ حتيط علما  �  
 ،��الفقراءمن أجل  األعمال التجارية سخريت: عملية تنظيم املشاريع

 بتقرير اللجنة العاملية املعنية بالبعد االجتمـاعي للعوملـة         وإذ حتيط علما أيضا   �  
 ،�هتيئة الفرص للجميع:  عوملة منصفة�املعنون 

يف مجيـع أحنـاء     والفتيـات   أن مئـات املاليـني مـن النسـاء           وإذ تالحظ كذلك  �  
يعشـن يف املنـاطق الريفيـة، حيـث         هــؤالء   الفقـر، وأن غالبيـة      العامل يعشن يف حالة مـن       

يف العمالــة   تعتمد سبل معيشتهن على زراعة الكفاف واحليازات الزراعيـة الصـغرية، و           
 رجيـة وموارد امللكية املشتركة،وارد احلاملالقطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك 

ضـاء علـى الفقـر    حاسـم يف الق عامـل  هـــو   على أن متكـني املـرأة    شـددوإذ ت �  
 ،هذه الغايةيف بلـوغ كني املرأة قد يساعد متترمي إىل وأن تنفيذ تدابري خاصة 

ــأن حتســني  ســلموإذ ت�   ـــن أيضــا  حيسللمـــرأة وضــع االقتصــادي  ال ب الوضــع ـِّ
بــــذا يتحقــــق التأثيــــر املضاعــــف للنمـــو ، و احملليـــةاالقتصـــادي ألســـرهن وجملتمعـــاهتن

 االقتصادي،
حتقيـق  كيمــا يتسنــى هلـا        نسـاء إتاحـة فـرص متكافئـة لل      وب  وجـ ب وإذ تسلم �  

عــدم متتعهـــا بــالفرص املتكافئــة يف أن التمييــز ضــد املــرأة وإذ االســتقالل االقتصــادي، 
ــى   ــة و   احلصــول عل ــدريب واخلــدمات املالي ــيم والت ــرص تنظــيم    التعل ــل وف ــرص العم ف

سبـــل  ، وغريهـا مـن      املـرياث املشاريع، واملوارد االقتصادية األخرى وحقـوق امللكيــة و        
ــة، يشــكّ  ــة القانوني ــة كــأداء احلماي ـــل ل عقب ، ما املســتدالنمــو االقتصــاديتعتـــرض سبي

 ،باملرأةاملستـدام مة والنهوض االقتصادي اوالتنمية املستد
للمرأة ومشاركتها الكاملـة واملتكافئـة يف     تـام  على أن التمثيل ال    وإذ تـُـشـدد �  

 الـيت تعيــش     تمعـات اجملسية واالجتماعيـة واالقتصـادية يف       اختاذ القرار يف اجملاالت السيا    
 ،إلمنائية االجتماعية واالقتصاديةز السياسات ايعّزفيها 

القانون علـى  قيـام على حنـو يقـِـظ وشفـاف بتطبيـق سيـادة        بأن ال  وإذ تسلم �  
لعدالــــة، بـإتاحـــــة سبـــــل الوصــــول إلـــــى االصـــعيد الــــوطين واإلقليمــــي والــــدويل، و 

ــة، ووالدميق ــز االســتقاللية االقتصــادية للمــرأة، و  براطي ـــتعزي سياســات انتهـــاج ترويج ب
 ،مةام والتنمية املستداهي عناصر ضرورية لتعزيز النمو االقتصادي املستدمتيـيـزيـة  ال
ميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات    إلعمــال التــام جل  أن اوإذ تؤكــد جمــددا �  

 ،والفتياتتمكني النساء لال غنـى عنــه األساسية أمر 
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العوملـة والتحريـر للمـرأة يف العديـد     ـه يف حني أتاحــت عمليتــا     أن وإذ تدرك �  
نامجــة عـن    أكثر تعرضا للمشـاكل ال    أيضا  ملرأة  اجعلتا  إهنمـا  ففرصا للعمل،    من البلدان 
 ،ملتزايد اقتصاديالاالتقلــب 

اواة يف اجتماعيــا واقتصــاديا، وعــدم املســ   بــأن هتميـــش النســـاءوإذ تسلـِّـــم�  
 الكاملـة والفعالـة يف احليـاة االقتصـادية        ةشـارك قدرهتن علـى امل   أمــر قد يعــوق    احلقوق  

إىل دعـم خـاص ومتكـني قـانوين         غري احمللية وبـأن النسـاء قد حيـتـجـن       جملتمعاهتن احمللية و  
 ،رص اليت تتأتى من حترير األسواقملواجهة التحديات، واإلفادة بشكل كامل من الف

أمــام  الوصـول إىل األسـواق       أن تعزيـز الفـرص التجاريـة وسبــل           دؤكـوإذ ت �  
ــة، با ــها لبلــدان النامي ـــل من ــر التجــارة،ـسـُــبـُـ ـــن  حتري ـــه أن حيسـِّ  وضــعال أمـــر مــن شأنـ

أمهيـة خاصـة يف     ، وهو ما حيظـــى ب     املرأةأمـام   لتلك اجملتمعات، مبا يف ذلك       االقتصادي
 ،اجملتمعات احمللية الريفية

بأن الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة اليت متر هبا العديـد           ـمسلذ ت وإ�  
 ذات صلة بشيوع الفقر بني اإلناث،سيما أقل البلدان منوا،  من البلدان النامية، وال

تقسيم العمل حسب نـوع اجلـنس،       بأن   ،قلقالعن  اإلعراب  مع   ،تسلموإذ  �  
عمــال املــأجورة وغــري املــأجورة بــني  يف القســمة الالمتكافئــة لألســتمرار االســيما  الو

خــدمات الــدعم مــا زال حيــد مــن قــدرة املــرأة علــى    إىل واالفتقــار النســاء والرجــال، 
واالنتفـاع مـن    نيـل االسـتقالل االقتصـادي،       علـى   االستفادة من الفرص االقتصـادية، و     

قـدرهتن علـى    قتصادي، مبا يف ذلـك      االستقرار  االبناء  على  نظم الضمان االجتماعي، و   
احلفاظ على سبل العيش واألصـول      غري املواتية وعلى    قتصادية  االبيئات  صمود أمام ال  ال

 ،يف أوقات األزماتوالدخل 

 يماســ فقــر، والحالــة مــن ال بــأن األشــخاص الــذين يعيشــون يف  وإذ تســلم�  
رات دخ املـ  مبا يف ذلك  للوصول إىل اخلدمات املالية،     أفضل  النساء، حيتاجون إىل فرص     

ــأمني، ونقــل ــدفع، واالئتمــان، و والت ــ التحــويالت، وخــدمات ال النســاء قــد أثــبنت  أن ب
والنجـاح يف إدارة    ،  االسـتثمار والفطنة يف االقتراض و   على احلرص يف االدخار     قدرهتن  
 ،احلرةاألعمال مشاريع 

ــات واالتصــاالت ميكــن أن تكــون أداة      وإذ تســلم�   ــا املعلوم ــأن تكنولوجي ب
 النساء ومتكينهن،لتدريب حيوية 
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ــأن احل  أيضــاإذ تســلمو”   ــة     عصــول ب ــية بتكلف ــة الصــحية األساس ــى الرعاي ل
 الرعايــة مســتوياتأعلــى لــى علــى املعلومــات الصــحية اخلاصــة بالوقايــة و عمعقولــة، و

للنــهوض األمهيــة حية، مبــا فيهــا الصــحة اجلنســية والصــحة اإلجنابيــة، أمــر حاســم   الصــ
ــ و،االقتصــادي بــاملرأة واالســتقالل االقتصــادي دي االقتصــاأن االفتقــار إىل الــتمكني ب
الصــحية الضــارة، مبــا يف ذلــك خطــر   العواقــب لطائفــة مــن النســاء يزيــد مــن تعــرض  

 ،يدزإلا/بفريوس نقص املناعة البشريةالعدوى 

النســاء  أن عــدم الــتمكني االقتصــادي يزيــد مــن تعــرض   قلــقبوإذ تالحــظ ”  
 ،جلميع أشكال العنف

املبذولـة يف جمـال     الوطنيـة   قليميـة و  اإلميـع اجلهـود     جب،  مع التقدير وإذ تسلم   ”  
 عمــل بــيجني منــهاجيف ســبيل تنفيــذ النســاء املنظــور اجلنســاين ومتكــني مراعــاة تعمــيم 

 للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة، مبـا يف ذلـك              تني اخلتامي تنيوثيقالو
يـدة مـن أجـل تنميـة     اجلد الـيت تبـذهلا البلـدان األفريقيـة لتنفيـذ الشـراكة      احلثيثـة  اجلهـود  

 ،افريقيأ

تنفيـذ االلتزامـات    الراميـة إىل    تعزيـز اجلهـود     إىل  الدول األعضـاء     تدعو - �١  
 اليت تعجل بتحقيق املساواة للمرأة؛الوطنية والدولية 

اجلنسـاين يف   املنظـور   تعمـيم مراعـاة     إىل تعزيـز    الدول األعضـاء     تدعو - �٢  
 سياسات االقتصادية واالجتماعية؛يع المراحل تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم مج

حتســني القــدرة علــى مجــع ونشــر إىل الــدول األعضــاء  تــدعو كــذلك - �٣  
واإلحصـائيات املوثـوق   اليت تراعي الفروق بني اجلنسـني،       وحتليل املؤشرات اإلحصائية  

 والنـهوض هبـذه     ،هبا واملصنفة حسب نوع اجلنس وغري ذلك من العوامـل ذات الصـلة            
ن أجــل تيســري حســن وضــع ورصــد وتقيــيم مــدى النــهوض بــاملرأة   القــدرة وبنائهــا مــ

 اقتصاديا واجتماعيا؛
 الدول األعضاء على القضاء علـى التمييـز، وكفالـة املسـاواة يف              حتث - �٤  

يف التعلـــيم والتـــدريب وســـبل احلصـــول عليهمـــا، والقيـــام بـــتمكني النســـاء   احلقـــوق 
اهلادفــة إىل ربامج الــوضــع بلــك شــاركة يف مجيــع املســتويات، مبــا يف ذوالفتيــات مــن امل

األعمال والتجارة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت        مبهارات تصريف   تزويد املرأة   
 واالشتغال مبشاريع األعمال احلرة؛
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اليـة  املداريـة و اإلتشـريعية و التـدابري  ال الـدول األعضـاء إىل اختـاذ       دعوت - �٥  
املشـتغالل مبشـاريع األعمـال احلـرة         جلميـع النسـاء   شـديدة الـتمكن     بيئـة   لتهيئـة   الالزمة  

سـليم لالقتصـاد الكلـي       إجيـاد إطـار   مبـا يف ذلـك      والنساء املشاركات يف سوق العمـل،       
ــة نظــم تقــوم علــى املســاءلة إلدارة املــوارد العامــة، و  واســتحداث  ــاخ لألعمــال  هتيئ من

االنتقــال مــن القطــاع غــري الرمســي إىل القطــاع   علــى جــاذب لالســتثمارات ويشــجع  
منـها األسـواق القـادرة علــى املنافسـة والعقـود القابلـة لإلنفـاذ، وانتفــاء        بطـرق  الرمسـي  

احلـواجز  احلـد مـن     السـوق، و  بالفساد، والسياسات التنظيمية الـيت تعـزز ثقـة اجلمهـور            
 ؛أمام التجارة الدولية ضمن إطار زمين مناسب

ملـرأة  مـنح ا  الدول األعضاء على أن تسـن وتـنقح قـوانني تكفـل              ثحت - �٦  
ــة األراضــي وغريهــا مــن املمتلكــات،     حق ــة ومتســاوية يف ملكي ــا كامل ــها  وق بطــرق من

غري ذلك مـن التـدابري الالزمـة إلعطـاء          بإصالحات إدارية و  ب ضطلعاملرياث، وعلى أن ت   
 املناسـبة والوصـول     تق يف احلصول على االئتمـان ورأس املـال والتكنولوجيـا          احلاملرأة  

 إىل األسواق واحلصول على املعلومات؛
القطـاع املـايل   يف ر يتطـو المزيـد مـن      الدول األعضاء إىل تيسـري       تدعو - �٧  

 وغريهــا مــن اخلــدمات املاليــةواالئتمــان، مــن املــدخرات، لإلفــادة فــرص املــرأة لزيــادة 
تلـيب  من خالل توفري احلوافز وإنشـاء اجلهـات الوسـيطة الـيت     وذلك ، ولإلشراف عليها 

يف املنـاطق   علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص         رة  احلـ املشتغالت مبشاريع األعمـال     احتياجات  
يف إشــراكا كــامال املــرأة كــذلك اإلشــراك إلدمــاج ، و علــى الســواءالريفيــة واحلضــرية

 عمليات اإلدارة والتخطيط واختاذ القرارات؛
الدول األعضاء إىل اعتماد سياسات والنظـر يف ختصـيص     و أيضا   تدع - �٨  

تجارية والرابطات املهنيـة، والوكـاالت       املنظمات ال  مبا يدعم موارد، حسب االقتضاء،    
مثـل  املتجددة، من   العامة، واملنظمات غري احلكومية، والتعاونيات، وصناديق القروض        
ــا مـــن    ــليف، وغريهـ ــادات التسـ ــغري، واحتـ ــناديق التمويـــل الصـ ــعبية املنظمـــات صـ الشـ

ــة احتياجــات النســاء       ــة النســائية مــن أجــل تلبي املشــتغالت ومجاعــات املســاعدة الذاتي
 احلرة يف املناطق الريفية واحلضرية؛شاريع األعمال مب
ــرص    و كــذلكتــدع - �٩   ــز ف ــدول األعضــاء إىل تعزي ــرأة مــن  إفــادة  ال امل

ــع      ــاالت يف مجيـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ ــى تكنولوجيـ ــة علـ ــادية القائمـ ــطة االقتصـ األنشـ
، والعمالـة املرتليـة   األعمـال التجاريـة الصـغرية واملتوسـطة احلجـم،           مثل  القطاعات، من   

 والتكنولوجيـات الـيت أدخلـت عليهـا حتسـينات،           ،مـن نظـم املعلومـات     إلفـادة   وفرص ا 
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ــاط        إىل و ــد، ونق ــن بع ــات االتصــال م ــيت تســتعني بتكنولوجي ــادة تطــوير املراكــز ال زي
 االتصال اجملتمعية، وحاضنات األعمال التجارية؛

يـد   الدول األعضاء إىل حتسني إمكانـات املـرأة الريفيـة علـى تول             تدعو - �١٠  
ســيما يف البلــدان الناميــة، وأمهيــة   الو ،أمهيــة القطــاع الزراعــي مالحظــة الــدخل، مــع 

إىل و زيادة أمن احليازة الزراعية وملكية األراضي من أجل تعبئـة املـوارد وإدارة البيئـة؛              
النظر يف اختاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة لـتمكني النسـاء يف القطـاع الريفـي حـىت يسـتطعن                      

دها حترير األسواق الزراعية ويتمكن مـن اسـتغالل الفـرص            يولّ مواجهة التحديات اليت  
 اليت يتيحها هذا التحرير؛

 الدول األعضاء على القضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف أسـواق         حتث - �١١  
متكافئـة  إتاحـة فـرص   مـع  العمـل، وذلـك   أماكن العمل، ويف ممارسات التوظيف، ويف    

ناقصـا، ومـع تـوفري    اليت يكون فيها متثيل املـرأة  ة املهنيللمرأة يف الفئات ويف القطاعات     
واملشــاركة فيهــا، ويف اليــة نقابــات العمالمــا يتعلــق بــاحلق يف تنظــيم  فــرص متكافئــة يف

عمليــة حتديــد شــروط العمــل، وفــرص التطــوير الــوظيفي،  بشــأن التفــاوض اجلمــاعي، 
علـى  مـة، و   العمل أو للعمل املتسـاوي القي      يتكافؤ األجر مع الرجل لدى تساو     بشأن  

مـن نـوع    النمطيـة   وكـذا املواقـف     اختاذ إجراءات إلزالـة احلـواجز اهليكليـة والقانونيـة،           
نـوع اجلـنس   يف العمل والتدريب؛ والقضاء على الفوارق يف األجر على أساس      اجلنس  
الفصـل  هنـج متعـدد األوجـه يعـاجل العوامـل األساسـية مبـا فيهـا                 من خالل اتبـاع     وذلك  

 ونظم الدفع؛األعمال، ليم والتدريب، وتصنيف القطاعي واملهين، والتع
 الدول األعضاء إىل احترام وتعزيز وإعمـال املبـادئ الـواردة يف             تدعو - �١٢  

األساسـية يف مكـان العمـل ومتابعتـه،          إعالن منظمة العمل الدوليـة للمبـادئ واحلقـوق        
بكفالـة  كبرية  اليت هلا صلة    على اتفاقيات منظمة العمل الدولية      التصديق  النظر يف   إىل  و
 ؛تنفيذا تاما االتفاقيات كق املرأة يف مكان العمل وتنفيذ تلوحق

ــدع - �١٣   ــة، مــىت      و أيضــات ــدابري خاصــة مؤقت ــدول األعضــاء إىل اختــاذ ت ال
تكـافؤ الفـرص بـني الرجـال والنسـاء يف           بتحقيق  تطلب األمر ذلك، ترمي إىل التعجيل       

ــع قطاعــات االقتصــاد والتوظيــف والفئــات املهن   ــة وأن تســلم باحلاجــة إىل تقــدمي   مجي ي
تمكن من االستفادة يف الفرص اليت أتاحتها التجـارة        ت حىت   لمرأةأنواع الدعم اخلاصة ل   

 الدولية، واختاذ، عند الضرورة، تدابري سياسية وقائية لتفادي زيادة هتميش املرأة؛

الــدول األعضـــاء إىل التســليم بسياســات، مبــا فيهـــا      و كــذلك تــدع  - �١٤  
اسـتحقاقات  مثـل   ، مـن    ت اخلاصة مبكان العمل وغري ذلك من أشكال الـدعم         السياسا
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 ،ملعــالنيلغريهــم مــن اوإجــازات األمومــة واألبــوة، ورعايــة الطفولــة، والرعايــة املقدمــة 
واألسـرة  لعمـل  مسـؤوليات ا التوفيـق بـني   ُتيّسـر   هذه السياسات الـيت     تشجيع  وتطوير و 

جملتمـع  إىل اسـر   األفـراد و  األية اليت يقـدمها     غري السوق اإلسهامات  واليت تقر بأمهية قيمة     
 عـن عـدد   ، مبا يكفل حقوق املرأة والرجـل يف اختـاذ القـرار احلـر واملسـؤول               ولالقتصاد

الرجـال علـى أن     وعمـا يشـجع     بـني الـوالدات؛     واملباعـدة مـا     أطفاهلم وتوقيت إجنـاهبم     
 مـن   هـا ال وغري رعايـة األطفـ   يف   ،على قدم املسـاواة   املشاركة مع ربات األسر املعيشية      

متتـع املـرأة بـاحلقوق املتسـاوية يف الضـمان      مبا يكفـل أيضـا     مسؤوليات تقدمي الرعاية، و   
 االجتماعي وغريه من االستحقاقات؛

السياســـات تعزيـــز إىل الـــدول األعضـــاء واملنظمـــات الدوليـــة  تـــدعو - �١٥  
خــدمات وتنشــئ الفــرص االقتصــادية وفــرص الــربط الشــبكي،   تــدعم والــربامج الــيت 

 ؛املستضعفاتفئات معينة من النساء احملرومات أو إىل  هالدعم وتقدميا

اإلعراب عن تقديرها لإلسـهام اهلـام الـذي     الدول األعضاء إىل  تدعو - �١٦  
علــى املقصــد املهــاجرات للتنميــة االقتصــادية لبلــداهنن األصــلية ولبلــدان تقدمــه النســاء 

ــز  ،الســواء ــا للتشــريع ا  وتعزي ــوطين، مــع مراعــاة مهــاراهتن  فرصــهن يف العمــل، وفق  ،ل
 نقل حتويالت العمال املهاجرين؛تكاليف ممارسات لتقليص إرساء و

 مجيع صناديق األمم املتحدة وبراجمها والوكـاالت املتخصصـة          تشجع - �١٧  
حلكومـات بنـاًء علـى      إىل ا  اخلاصة، املساعدة    اأن تقدم، وفقا لواليته   على  ذات الصلة،   

منها ممارسـات وبـرامج     بسبل  ودعم النهوض باملرأة    تعزيز  ى  هتا عل اتعزيز قدر يف  طلبها  
 نها؛املرأة ومتكّاألعمال احلرة اليت ُتثبِّت مشاريع العمل وتنظيم 

الـيت  سياسـات   العلى استعراض وتنفيـذ     اإلقليمية   اجلهات املاحنة    حتث - �١٨  
سـيما املـرأة يف      املـرأة، وال  املتاحـة أمـام     زيـادة املـوارد     إىل  تدعم اجلهود الوطنية الرامية     

 وتـدعو املؤسسـات املاليـة الدوليـة واملصـارف اإلمنائيـة كـال يف                املناطق الريفيـة والنائيـة    
 ؛نطاق واليتها إىل القيام بذلك

 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إىل جلنـة               تطلب - �١٩  
 .�وضع املرأة يف دورهتا اخلمسني

ين، انضــمت إثيوبيــا، وبورونــدي، والبوســنة واهلرســك، وتشــاد،   ويف اجللســة العشــر- ١٣٠
 ليشيت، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة،            -وتوغو، وتيمور   

ــدونيا اليوغوســـالفية الســـابقة، وروانـــدا،        ــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، ومجهوريـــة مقـ ومجهوريـ
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وكوت ديفـوار، ومدغشـقر، والنيجـر، ونيجرييـا،         والسنغال، وغابون، والفلبني، والكامريون،     
 .ونيكاراغوا، إىل مقدمي مشروع القرار

 يف اجللســة نفســها، أُبلغــت اللجنــة بــأن مشــروع القــرار ال تترتــب عليــه أيــة آثــار يف    - ١٣١
 .امليزانية الربناجمية

ــا    - ١٣٢ ــا وكوب ــتني وجنــوب أفريقي ــو األرجن ،  ويف اجللســة نفســها أيضــا، أدىل ببيانــات ممثل
 .وكذا املراقب عن النيجر

 من الديباجـة، حبيـث تضـاف     ١٥ يف اجللسة العشرين، اقترح ممثل كوبا تعديل الفقرة          - ١٣٣
للمــرأة يف العديــد مــن �بعــد عبــارة � اوال ســيما يف البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــو�عبــارة 
ص الـيت تتـأتى مـن    الفـر � من الديباجة حبيث استعيض عن عبارة      ١٦، وتعديل الفقرة    �البلدان

ــر األســواق  ــارة    � حتري ــرة بعب ــة الفق ــواردة يف هناي ــأتى   �ال ــيت تت ــرص ال ــر   الف ــة وحتري ــن العومل م
 .�األسواق
 . يف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة التعديلني اللذين اقترحهما ممثل كوبا- ١٣٤
 . ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان- ١٣٥
 ٢٢ويف اجللسة العشرين، اقترح ممثـل جنـوب أفريقيـا إدخـال تعـديالت علـى الفقـرة                    - ١٣٦

 :من الديباجة يتم مبوجبها
ــارة � خــدمات�إضــافة كلمــة  )أ(  ــة الصــحية األساســية بتكلفــة  �قبــل عب الرعاي
 ؛�معقولة

الواردة بعد عبـارة    � اجلنسية والصحة اإلجنابية  مبا فيها الصحة    �حذف عبارة    )ب( 
 ؛�ى مستويات الرعاية الصحيةوعلى أعل�

وبأن إمهال ما للمرأة من حقوق إجنابية حيد كثريا مـن فرصـها             �إدراج عبارة    )ج( 
بعـد  � يف احلياة العامـة واخلاصـة، مبـا يف ذلـك فـرص التعلـيم والـتمكني االقتصـادي والسياسـي                   

 .�اإليدز/مبا يف ذلك خطر العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية�عبارة 
ــة      وا- ١٣٧ ــداء األمســاء بأغلبي ــديالت بتصــويت بن ــل صــوتني؛   ٢٤عُتمــدت التع  صــوتا مقاب

 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  عضوا عن التصويت١٨وامتناع 
 :املؤيدون
األرجنــتني، أرمينيــا، أملانيــا، إندونيســيا، بلجيكــا، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بوليفيــا،   

، جنوب أفريقيا، السودان، الصني، غانـا،       بريو، تركيا، تونس، اجلمهورية الدومينيكية    
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غينيا، كندا، كوبا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية، موريشـيوس،           
 .اهلند، هنغاريا، هولندا

 :املعارضون
 .نيكاراغوا، الواليات املتحدة األمريكية 
 :املمتنعون
 �مجهوريــــة (، إيــــران االحتــــاد الروســــي، أذربيجــــان، اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة  

، أيسـلندا، باكسـتان، تايلنـد، اجلزائـر، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة         )اإلسـالمية 
 .كوريا، السلفادور، سورينام، غابون، غواتيماال، الكونغو، ماليزيا، نيجرييا، اليابان

 وأدىل  وأدىل ببيانـات قبــل التصــويت ممــثال الواليـات املتحــدة األمريكيــة والســلفادور؛  - ١٣٨
 .ممثل كوستاريكا ببيان بعد التصويت

 . أدىل ببيان تعليال للتصويت قبل التصويت ممثل كل من كوبا وماليزيا ونيكاراغوا- ١٣٩
 مــن ١٣ يف اجللســة نفســها، اقتــرح ممثــل جنــوب أفريقيــا إدخــال تعــديل علــى الفقــرة  - ١٤٠

حمـل العبـارة   � واة الفعليـة تستهدف التعجيـل باملسـا  �منطوق مشروع القرار حبيث حتل العبارة     
 .�مي إىل التعجيل بتحقيق تكافؤ الفرصتر�

 يف اجللسة ذاهتا، أدىل كل من ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وممثـل كوبـا ببيـان،                    - ١٤١
 صـوتا   ٣٩وجرى بعد ذلك التصويت على التعديل بنداء األمساء وجرت املوافقة عليـه بأغلبيـة               

 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. ربعة أعضاء عن التصويتمقابل صوت واحد، وامتناع أ
 :املؤيدون
االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،    

إندونيســيا، أيســلندا، باكســتان، بلجيكــا، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بوليفيــا، بــريو،    
ــر، مجهوريــ   ــا، تــونس، اجلزائ ــة،  تايلنــد، تركي ــة الدومينيكي ــا املتحــدة، اجلمهوري ة ترتاني

ــا،     ــابون، غانـ ــورينام، الصـــني، غـ ــودان، سـ ــا، السـ ــا، جنـــوب أفريقيـ ــة كوريـ مجهوريـ
غواتيماال، غينيا، كندا، كوبـا، الكونغـو، ماليزيـا، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                 

 .وأيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا
 :ارضوناملع

 .الواليات املتحدة األمريكية 
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 :املمتنعون
 .مجهورية إيران اإلسالمية، السلفادور، نيكاراغوا، اليابان 
ــا إدخــال تعــديل علــى الفقــرة      - ١٤٢ ــرح ممثــل كوب  مــن ٥ ويف اجللســة العشــرين أيضــا، اقت

نظـم  ، واسـتحداث    لالقتصاد الكلـي  سليم  تشمل إجياد إطار    �املنطوق، ُتحذف مبوجبه العبارة     
تقوم على املساءلة إلدارة املوارد العامة، وهتيئـة منـاخ لألعمـال جـاذب لالسـتثمارات ويشـجع        
على االنتقال من القطاع غـري الرمسـي إىل القطـاع الرمسـي بطـرق منـها األسـواق القـادرة علـى                       

مهـور  املنافسة والعقود القابلة لإلنفاذ، وانتفاء الفساد، والسياسات التنظيمية اليت تعـزز ثقـة اجل             
 .�بالسوق، واحلد من احلواجز أمام التجارة الدولية ضمن إطار زمين مناسب

 وعقب إدالء ممثل الواليات املتحدة األمريكيـة ببيـان، جـرى التصـويت علـى التعـديل                  - ١٤٣
 صـوتا،   ١٥ صـوتا مقابـل      ١٢بنداء األمساء ومل يعتمد التعديل ألن عدد أصوات املؤيدين كان           

 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. لتصويت عضوا عن ا١٧وامتناع 
 :املؤيدون
األرجنــتني، إندونيســيا، بوليفيــا، بــريو، اجلزائــر، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، اجلمهوريــة   

 .الدومينيكية، جنوب أفريقيا، السودان، سورينام، الصني، كوبا
 :املعارضون
، مجهوريـــة كوريـــا، االحتـــاد الروســـي، أملانيـــا، أيســـلندا، بلجيكـــا، بوتســـوانا، تركيـــا 

السلفادور، كنـدا، اململكـة املتحـدة، نيكـاراغوا، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة                 
 .األمريكية، اليابان

 :املمتنعون
ــة املتحـــدة، إيـــران     ــارات العربيـ ــا، اإلمـ ــة (أذربيجـــان، أرمينيـ ، ) اإلســـالمية-مجهوريـ

يمـاال، غينيـا، الكونغـو،      باكستان، بوركينا فاسو، تايلنـد، تـونس، غـابون، غانـا، غوات           
 .ماليزيا، موريشيوس، نيجرييا، اهلند

 ويف اجللســة العشــرين اقتــرح ممثــل كوبــا تعــديال تضــاف مبوجبــه ملنطــوق القــرار فقــرة - ١٤٤
 :، وفيما يلي نصها١٤جديدة بعد الفقرة 

 الدول األعضاء إىل تعزيز الدور احلفاز للقطاع العام كرب عمل مـن             تدعو�  
 .ة تثبت املرأة، ومتكنها فعالأجل هتيئة بيئ

 . ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة التعديل- ١٤٥
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ــة       - ١٤٦ ــنقح، بصــيغته املعدل ــرار امل ــة مشــروع الق ــا أيضــا، اعتمــدت اللجن  ويف اجللســة ذاهت
 ).٤٩/٨انظر الفصل األول، الفرع دال، القرار . (شفهيا
دة األمريكية ونيكاراغوا امسيهما مـن       وقبل اعتماد القرار، سحب ممثال الواليات املتح       - ١٤٧

 .قائمة مقدمي مشروع القرار؛ وبعد اعتماد القرار، أدىل ممثل كوبا ببيان
 

بعـــد اســـتعراض الســـنوات العشـــر إلعـــالن ومنـــهاج : حالـــة نســـاء الشـــعوب األصـــلية  
 بيجني عمل
، باسـم   مـارس، قـدَّم ممثـل بوليفيـا       / آذار ٩ يف اجللسة السادسـة عشـرة الـيت ُعقـدت يف             - ١٤٨

، وبوليفيــا، وبــريو،  )٢(، والربازيــل)٢(، وبــاراغواي)٢(، وأوروغــواي)٢(األرجنــتني، وإكــوادور 
ــال  )٢(وشــيلي ــة (، وغواتيمــاال، وفرتوي ــة-اجلمهوري ــا، وكوســتاريكا )٢() البوليفاري ، )٢(، وكوب

إلعـالن   بعـد اسـتعراض السـنوات العشـر       : حالة نساء الشعوب األصـلية    �مشروع قرار عنوانه    
ويف وقــت الحــق، انضــمت إســبانيا وإيطاليــا  ). E/CN.6/2005/L.10(� ج عمــل بــيجنيومنــها

وبليـز وبنمــا واجلمهوريـة الدومينيكيــة ومجهوريـة كوريــا الشـعبية الدميقراطيــة وجنـوب أفريقيــا      
والدامنرك والسلفادور والسويد وسويسرا وغـابون وفرنسـا والفلـبني وفنلنـدا وكنـدا والكونغـو                

 .نيوزيلندا وهندوراس واليونان إىل مقدمي مشروع القرارواملكسيك والنرويج و
ــدت يف   - ١٤٩ ــيت ُعق ــنص،    / آذار١١ ويف اجللســة العشــرين ال ــا ال ــل بوليفي ــح ممث ــارس، نق م

 :شفهيا، كما يلي
اقتناعـا منـها    �: ُحذفت الفقرة األوىل من الديباجة، اليت كان نصها كما يلـي           )أ( 

 املـرأة ومنـهاج   دقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـ       بأمهية االلتزامات املتعهد هبا يف اتفا 
ان وقرار اجلمعية العامة املتعلق بالعقـد       بريعمل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية وخطة عمل د       

الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل لضمان توفر الرفـاه االقتصـادي واالجتمـاعي والثقـايف                
 :، واستعيض عنها مبا يلي�للمرأة

ــرأة وإىل       إىل إذ تشــري�   ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القضــاء عل اتفاقي
بروتوكوهلا االختياري، وإذ تؤكد من جديد إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني والـوثيقتني               
اخلتــاميتني لــدورة اجلمعيـــة العامــة االســـتثنائية الثالثــة والعشـــرين بشــأن االســـتعراض      

املرأة، وإعالن وخطة عمل القـاهرة، واألهـداف        اخلمسي للمؤمتر الدويل الرابع املعين ب     
اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا تلــك الــواردة يف اإلعــالن بشــأن األلفيــة، وقــرار 

ــة   ــة العام ــؤرخ ٥٩/١٧٤اجلمعي ــد  ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢٠ امل  بشــأن العق
ة يف إعــالن الــدويل الثــاين للشــعوب األصــلية يف العــامل، واألحكــام ذات الصــلة الــوارد 
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وبرنامج عمل ديربان، وإذ تؤكد من جديد االلتزام الـذي قطعتـه الـدول علـى نفسـها                  
 ،�بتعزيز، ورعاية، متتع املرأة الكامل جبميع حقوق اإلنسان

وإهنن ميـثلن تنوعـا   �: يف هناية الفقرة الثانية من الديباجة أضيفت العبارة التالية      )ب( 
 ؛�غل خمتلفةواسعا من ثقافات ذات احتياجات وشوا

ُحذفت الفقرتان الثالثة والرابعة من الديباجة والفقرة من املنطـوق والـيت كـان               )ج( 
 :نصها كما يلي

 التوصـيات املتعلقـة بنسـاء وفتيـات الشـعوب األصـلية             وإذ تؤكد من جديد   �  
الــيت اعتمــدهتا الــدورة الثالثــة للمنتــدى الــدائم املعــين بقضــايا الشــعوب األصــلية، الــيت    

ية املساواة وعدم التمييز واالعتراف بقيمة تنـوع اهلويـات الثقافيـة وأشـكال         أكدت أمه 
 ،�التنظيم االجتماعي لنساء الشعوب األصلية

توجـد بـني نسـاء الشـعوب األصـلية والفئـات            باهلوة العميقة اليت    وإذ تسلم   �  
 �األخرى واليت من شأهنا أن تؤثر يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

تعتمــد احلكومــات، والوكــاالت احلكوميــة الدوليــة، والقطــاع  أن  بــتوصــي�  
اخلاص، واجملتمع املدين تدابري تكفل مشاركة نساء الشعوب األصـلية مشـاركة كاملـة              
وفعالة يف تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وأعمـال متابعتـهما                    

 ،�ورصدمها
 :صأضيفت الفقرات التالية يف هناية الن )د( 
 بــأن موضــوع الــدورة الثالثــة للمنتــدى الــدائم املعــين بقضــايا   وإذ ترحــب�  

الشعوب األصلية قد ركز على نساء السـكان األصـليني، وإذ حتـيط علمـا بالتوصـيات                 
اليت تؤكد على املساواة، وعدم التمييز وتنوع اهلويـات الثقافيـة، والتنظـيم االجتمـاعي               

 لنساء وفتيات السكان األصليني،
 بوجــود أوجــه التفــاوت الشــديد بــني نســاء الشــعوب األصــلية     ذ تســلموإ�  

واجلماعــات األخــرى وبــأن معاجلــة أوجــه التفــاوت هــذه عــن طريــق التنفيــذ الكامــل    
ملنهاج عمل بيجني والوثيقتني اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة             

ائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك     العامة أمر أساسي ال غىن عنه لبلوغ األهداف اإلمن        
 تلك الواردة يف اإلعالن بشأن األلفية،



E/2005/27 
E/CN.6/2005/11  
 

05-34636 97 
 

 احلكومـات إىل أن تأخـذ يف اعتبارهـا شـواغل نسـاء الشـعوب                تدعو - �١  
األصلية يف مجيع مراحـل تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني واألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                     

 األلفية وأعمال متابعتهما ورصدمها؛دوليا، مبا فيها تلك الواردة يف اإلعالن بشأن 
ــة والقطــاع اخلــاص   تــدعو - �٢   ــة الدولي  احلكومــات والوكــاالت احلكومي

واجملتمــع املــدين اختــاذ التــدابري الــيت تكفــل مشــاركة نســاء الشــعوب األصــلية مشــاركة  
 كاملة وفعالة يف مجيع جوانب شؤون اجملتمع؛

 حالـــة نســـاء وفتيـــات  إىل التعـــاون الـــدويل الفعـــال لتحســـنيتـــدعو - �٣  
 الشعوب األصلية؛

أمهية أن تتشاور، احلكومات وتتعـاون علـى حنـو تـام مـع               على   تؤكد - �٤  
ــاين        ــدويل الث نســاء الســكان األصــليني فيمــا ختطــط وتنفــذ مقاصــد وأنشــطة العقــد ال

 .�للشعوب األصلية يف العامل
 . يف امليزانية الربناجمية وأُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار ال تترتب عليه أية آثار- ١٥٠
 ويف اجللسة العشرين أيضا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار بصـيغته املنقحـة شـفهيا                   - ١٥١

 ).٤٩/٧انظر الفصل، الفرع دال، القرار (
 

 حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان  
ــدت يف   - ١٥٢ ــيت ُعقـ ــرة الـ ــة عشـ ــة السادسـ ــن   / آذار٩ يف اجللسـ ــدم املراقـــب عـ ــارس، قـ مـ

ــبانيا )٢(غلكســمرب ــدا )٢(، وإســتونيا)٢(، وأســتراليا)٢(، باســم إس ــا، وأيرلن ــا، )٢(، وأملاني ، وإيطالي
ــدا )٢(والربتغــال ــة التشــيكية )٢(، وبلجيكــا، وبولن ــا، واجلمهوري ــا،  )٢(، وتركي ــة كوري ، ومجهوري
، وصـــربيا واجلبـــل  )٢(، والســـويد)٢(، وســـلوفينيا)٢(، وســـلوفاكيا)٢(، ورومانيـــا)٢(والـــدامنرك
، ولكســـمربغ، )٢(، والتفيـــا)٢(، وكرواتيـــا)٢(، وقـــربص)٢(، وفنلنـــدا)٢(، وفرنســـا)٢(األســـود
، )٢(، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، والنمســا )٢(، ومالطــة)٢(وليتوانيــا

� نحالــة املــرأة والفتــاة يف أفغانســتا�، مشــروع قــرار عنوانــه )٢(وهنغاريــا، وهولنــدا، واليونــان
)E/CN.6/2005/L.11 .( وفيمــا بعــد انضــمت إكــوادور)٢(، وأيســلندا، وبــاالو)٢(، وأنــدورا)٢( ،

، ومجهوريـــة )٢(، وتايلنـــد، ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الســـابقة)٢(، وبنمـــا)٢(وبلغاريـــا
ــدوفا ــرا)٢(مولـ ــيلي)٢(، وسويسـ ــتان)٢(، وشـ ــدا )٢(، وطاجيكسـ ــا، وكنـ ــو، )٢(، وغينيـ ، والكونغـ

 .، واليابان إىل مقدمي مشروع القرار)٢(، والنرويج)٢(وليختنشتاين
مـــارس، نقـــح املراقـــب عـــن / آذار١١ ويف اجللســـة التاســـعة عشـــرة الـــيت ُعقـــدت يف - ١٥٣

 :لكسمربغ النص، شفهيا، على النحو التايل
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مبـا يف   �يف الفقرة الثانية من الديباجة، أضيفت يف هنايـة الفقـرة العبـارة التاليـة                 )أ( 
 ؛ع أشكال التمييز ضد املرأةذلك اتفاقية القضاء على مجي

الـواردة يف   � حلقوقهـا �يف الفقرة اخلامسة من الديباجة، استعيض عـن كملـة            )ب( 
 ؛� اخلاصة هباحلقوق اإلنسان�السطر الثاين بعبارة 

 : من املنطوق، على النحو التايل١إىل الفقرة ) ز(أضيف فقرة فرعية جديدة  )ج( 
ــة األف  �   ــذهلا احلكوم ــيت تب ــاجلهود ال ــة لوضــع خطــة ب ــة بشــأن  عمــل  غاني وطني

 ؛�املساواة بني اجلنسني
مبــا يف �  مــن املنطــوق، أضــيفت العبــارة٣مــن الفقــرة ) د(يف الفقــرة الفرعيــة  )د( 

 ؛�كفالة متكن النساء�بعد عبارة . �ذلك من خالل ضمان أمن النساء
 مـــن املنطـــوق، اســـتعيض عـــن كلمـــة  ٣مـــن الفقـــرة ) و(يف الفقـــر الفرعيـــة  )هـ( 

 ؛�مواصلة تعزيز�بعبارة � انضم�
ــة   )و(  ــرة الفرعي ــرة  ) ي(يف الفق ــن الفق ــارة     ٣م ــن عب ــتعيض ع ــوق، اس ــن املنط  م

 ؛�وتعزيز التدابري الكفيلة مبنع� بعبارة � منعبضرورة�
، كمـــا يلـــي )ي(بعـــد الفقـــرة الفرعيـــة ) ن(أضـــيفت فقـــرة فرعيـــة جديـــدة   )ز( 

تشكل جـرائم   ال التابعة للدولة ألفعال ال      اإلفراج عن السجينات احملبوسات يف مراكز االعتق      �
 ؛�مبوجب القانون األفغاين؛ وتقدمي الدعم الالزم هلن إلعادة االندماج يف جمتمعاهتن احمللية

 مـن املنطـوق والـيت كـان نصـها           ٤مـن الفقـرة     ) ب(وُحذفت الفقـرة الفرعيـة       )ح( 
يـع أطـوار تقـدمي املسـاعدة     ضمان مشـاركة املـرأة األفغانيـة الكاملـة والفعليـة يف مج          �: كما يلي 

لتنمية، مبـا يف ذلـك التخطـيط ووضـع الـربامج والتنفيـذ         وانعاش والتعمري   إلاإلنسانية وعمليات ا  
 :استعيض عنها مبا يلي� والرصد والتقييم

اء الســـالم جتســيد احتياجــات املـــرأة والفتــاة وأمهيــة دورمهـــا يف عمليــة بنــ      �  
 ؛�والتعمري والتنمية

� واليتـامى � من املنطوق، أدخلت كلمـة       ٤من الفقرة   ) و(ية  يف الفقرة الفرع   )ط( 
 .�االحتياجات اخلاصة لألرامل�بعد عبارة 

 من املنطوق، وبعـد     ٥ ويف اجللسة نفسها، اقترح ممثل اهلند إدخال تعديل على الفقرة            - ١٥٤
 .ذلك أدىل كل من ممثل كندا وممثل كوبا واملراقب عن لكسمربغ ببيان
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فسها، اقترح الرئيس إدخال تعديل شفهي على النص بـأن تـنقح شـفهيا               ويف اجللسة ن   - ١٥٥
 : من املنطوق، اليت كان نصها٥الفقرة 

ــذ     تطلــب�   ــد صــياغة وتنفي ــدول األعضــاء إدراج املنظــور اجلنســاين عن إىل ال
 :، حبيث يصبح نصها�الربامج والسياسات املتعلقة بأفغانستان

ــى احلاجــة إىل إدراج منظــور وإذ تؤكــد �   ــذ   عل ــدى صــوغ وتنفي  جنســاين ل
 �الربامج والسياسات

 .وتغيري موضعها حبيث تصبح الفقرة السابعة من الديباجة
 . ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة التعديل- ١٥٦
 ويف اجللسة العشرين، اعتمدت اللجنة مشروع القرار بصيغته املنقحة واملعدلـة شـفهيا      - ١٥٧

 ).شروع القرار الثاينانظر الفصل األول، اجلزء باء، م(
 

 استعراض أساليب عمل جلنة وضع املرأة  
مــارس، تــال الــرئيس مشــروع مقــرر / آذار٨ يف اجللسـة الثالثــة عشــرة الــيت ُعقــدت يف  - ١٥٨

 .شفهيا يتعلق بأساليب عمل جلنة وضع املرأة
ــا       - ١٥٩ ــها إىل دورهت ــاليب عمل ــة إرجــاء مناقشــتها ألس ــررت اللجن  ويف اجللســة نفســها، ق
 ).٤٩/١٠١انظر الفصل أوال، اجلزء دال، مشروع املقرر (مسني اخل
 

برنــامج العمــل املقتــرح ملكتــب املستشــارة اخلاصــة للقضــايا اجلنســانية والنــهوض بــاملرأة    
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ولشعبة النهوض باملرأة لفترة السنتني 

ملـرأة،  مارس، قـررت جلنـة وضـع ا   / آذار١١ يف جلستها التاسعة عشرة اليت ُعقدت يف  - ١٦٠
انظر الفصـل    (E/CN.6/2005/CRP.3أن حتيط علما بربنامج العمل املقترح كما ورد يف الوثيقة           

 ).٤٩/١٠٢األول، الفرع دال، مشروع املقرر 
 

  من جدول األعمال٣الوثائق اليت نظرت فيها جلنة وضع املرأة يف إطار البند   
 قــررت جلنــة ٢٠٠٥مــارس /آذار ٢٢ يف اجللســة العشــرين املســتأنفة الــيت ُعقــدت يف  - ١٦١

انظــر ( مــن جــدول األعمــال ٣وضــع املــرأة، أن حتــيط علمــا بعــدد مــن الوثــائق يف إطــار البنــد  
 ).٤٩/١٠٣الفصل األول الفرع دال، مشروع املقرر 



E/2005/27
E/CN.6/2005/11

 

100 05-34636 
 

 لفصل الثالثا  
 

 الرسائل املتعلقة مبركز املرأة  
ىل والسادسـة عشـرة    مـن جـدول األعمـال يف جلسـتيها األو      ٤نظرت اللجنـة يف البنـد        - ١
وكــان معروضــا عليهــا . ٢٠٠٥مــارس / آذار٩فربايــر و / شــباط٢٨املعقــودتني يف ) املغلقــتني(

مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل فيهـــا القائمـــة الســـرية مـــن الرســـائل املتعلقـــة مبركـــز املـــرأة   
)E/CN.6/2005/SW/Communications List No. 39 (     وتقريـر الفريـق العامـل املعـين بالرسـائل 

 .(E/CN.6/2005/CRP.5)املتعلقة مبركز املرأة 
 من جدول األعمـال، فريقـا عـامال للنظـر يف الرسـائل       ٤أنشأت اللجنة، يف إطار البند       - ٢

ــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي       ــرأة عمــال بق ــة مبركــز امل ــيني . ١٩٨٣/٢٧املتعلق ومت تع
ــاطق    ــذين مت ترشــيحهم بواســطة من ــة أمســاؤهم ال ــة أعضــاء يف الفريــق  األعضــاء اآلتي هم اإلقليمي

 :العامل
 )الصني(زياو مي يل  
 )أذربيجان(فارا أدجالوفا  
 )غواتيماال(كوين تاراسينا  
 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(ريتشارد وود  
 )نيجرييا(أديكونيب أبيباث سونكي  

 
 :اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 
 العامل املعين بالرسائل املتعلقة مبركز املرأةتقرير الفريق   

، نظرت اللجنـة    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٩املعقودة يف   ) املغلقة(السادسة عشرة   يف اجللسة    - ٣
 ).E/CN.6/2005/CRP.5(يف تقرير الفريق العامل املعين بالرسائل املتعلقة مبركز املرأة 

 املتحدة لربيطانيـا    اململكةحتاد الروسي و  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو كوبا واال        - ٤
 .العظمى وأيرلندا الشمالية

ــل    أيضــاويف اجللســة السادســة عشــرة    - ٥ ــق العام ــر الفري ــا بتقري ــة علم ، ، أحاطــت اللجن
 :نص الفريق العامليف ما يلي و.  على إدراجه يف تقرير اللجنةووافقت
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كـز املـرأة يف جلسـات مغلقـة     انعقد الفريق العامـل املعـين بالرسـائل املتعلقـة مبر       - ١ 
 االقتصـادي   اجمللـس قبل انعقاد الدورة التاسعة واألربعني للجنة مركز املرأة وفقا ملقـرر            

 اجمللـس  واسترشد الفريق يف مداوالته بالوالية اليت حـددها          ٢٠٠٢/٢٣٥واالجتماعي  
 بالصـيغة الـيت عـدهلا اجمللـس يف قراراتـه     ) ٥-د (٦٧يف قـراره  االقتصادي واالجتمـاعي    

ــاء  ٣٠٤ ــار ١٩٩٢/١٩ و ١٩٨٣/٢٧و ) ١١-د(طـ ــعا يف اعتبـ ــة  ه واضـ ــرر جلنـ  مقـ
 .�لفريق العامل املعين بالرسائلل األعمال املقبلة� املعنون ٤٨/١٠٣مركز املرأة 

 السرية والـردود املقدمـة مـن احلكومـات          الرسائلنظر الفريق العامل يف قائمة       - ٢ 
)E/CN.6//2004/SW/COMM.List/39   و Add.1 .(تكن هنالك قائمة برسائل غري      ومل 

 . تسلّم األمني العام رسائل من هذا القبيلسرية تتعلق مبركز املرأة نظرا لعدم
 الـيت وردت مباشـرة إىل شـعبة      ١٨ونظر الفريق العامل يف الرسائل السرية الــ          - ٣ 

ــاملرأة   ــهوض ب ــيت (الن ــوع    ال ــاءات بوق ــالة بادع ــن   ٤٠تضــمنت رس ــة منفصــلة م  حادث
 الـيت وردت مـن مفوضـية األمـم املتحـدة            ٣ والرسائل السرية الــ      )لتمييزيةالتشريعات ا 

والحـظ الفريـق العامـل أن إحـدى الرسـائل      . حلقوق اإلنسان واليت تتعلق مبركـز املـرأة     
 ذاهتـا الـيت      تشـمل نـص القضـية      ١٥٠٣اليت مت اختيارها بواقع املادة اإلجرائية ورقمهـا         

والحـظ الفريـق العامـل عـدم ورود         . بـاملرأة إىل شعبة النهوض    قُدمت كرسالة مباشرة    
 أو الوكـاالت املتخصصـة     املتحـدة    األمـم رسائل سرية تتعلـق مبركـز املـرأة مـن هيئـات             

 .األخرى
 مــن ٥الحــظ الفريــق العامــل أن هنــاك ردودا جــاءت مــن احلكومــات علــى و - ٤ 

ا علـى   اليت تلقتها شـعبة النـهوض بـاملرأة مباشـرة، كمـا أن هنـاك ردود        ١٨الرسائل الـ   
 ١٤وقـدمت  . حلقـوق اإلنسـان   املتحـدة  األمـم احملالة مـن مفوضـية    ٣ـ الرسائل المجيع  

 . دولة منفصلة٤٠حكومة ردا على رسالة وحيدة تّدعي وجود تشريعات متييزية يف 
 مــن القــرار ٤ يف الفقــرة دديشــري الفريــق العامــل إىل واليتــه علــى النحــو احملــو - ٥ 

 :يق العامل ينبغي أن يؤدي املهام التاليةتنص على أن الفراليت  ١٩٨٣/٢٧
مــن يف حــال وجودهــا النظــر يف مجيــع الرســائل، مبــا يف ذلــك الــردود  )أ(  

ــا يف ذلـــك ردود      ــائل، مبـ ــة إىل تلـــك الرسـ ــام اللجنـ ــترعاء اهتمـ ــة اسـ احلكومـــات بغيـ
اليت تبدو وكأهنا تكشـف عـن منـط متسـق مـن الظلـم واملمارسـات                 عليها،  احلكومات  
 ؛ تثبت بصورة موثوقة أهنا ضد املرأةالتمييزية اليت

تلــك الرســائل الســرية وغــري الفريــق لإعــداد تقريــر اســتنادا إىل حتليــل  )ب(  
 . الرسائل للجنةدميبني الفئات اليت يغلب فيها تقالسرية ُي
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 :اليت يغلب فيها تقدمي الرسائل إىل اللجنةالتالية الفريق العامل الفئات تبّين  - ٦ 
نسي، مبا يف ذلك االغتصاب واالغتصاب اجلمـاعي والـرق          العنف اجل  )أ(  

اجلنسي الذي يرتكبه املسؤولون احلكوميون وأفراد الشـرطة واألفـراد العسـكريون مـع        
اإلفالت من العقوبة، وكذلك االستخدام املنتظم للعنف اجلنسـي ضـد املـرأة ألسـباب               

  وقمعها؛ املعارضة احملتملةعلىخمتلفة تشمل السيطرة 
ــ )ب(   ــوفري    قي ــات واغتصــاهبن والفشــل يف ت ــراد خبطــف البن ــة احلام األف ماي

يف واف  حتقيـق  يف إجـراء الئمة لضحايا هـذه االنتـهاكات والفشـل    املساعدة املوتقدمي  
 ؛من دون إبطاءهذه القضايا وتقدمي اجلناة للعدالة 

ــرأة، مبــا يف ذلــك اجلــرائم      )ج(   ــة ضــد امل أشــكال العنــف األخــرى املرتكب
يف إطـار   غتصـاب   السم الشرف والعنف املتعلـق بـاملهر والـزواج القسـري وا           املرتكبة با 

ممارسـة الـدول احلـرص الواجـب علـى القيـام، علـى حنـو واف، بـإجراء                   زواج وعـدم    ال
 ؛التحقيقات وحماكمة ومعاقبة املرتكبني

 بإجبـارهم علـى التراجـع عـن          أو الضغط علـيهم    هتديد ضحايا العنف   )د(  
 ؛ التعسفية ومعاقبة الضحايااتاحملاكمإجراء دعواهم، فضال عن 

ــهاكات     )هـ(   ــة وانتـ ــانية واملهينـ ــية وغـــري اإلنسـ ــة القاسـ التعـــذيب واملعاملـ
فضـال عـن احلـق يف       تكوين اجلمعيـات وحريـة التنقـل،        حرية التعبري وحرية    يف  قوق  احل

 ؛املشاركة يف احلياة السياسية والعامة
ــاع ســوء اســتعمال الســلطة   )و(   ــة  اإلجــراوعــدم اتب ــة ءات القانوني الواجب

 تـــوفري حماكمـــة عادلـــة واملعاملـــة غـــري اإلنســـانية أثنـــاء   عـــدمواالحتجـــاز التعســـفي و
 ؛االحتجاز

يف تطبيق العقوبات مبوجب القانون اسـتنادا إىل نـوع اجلـنس،            باين  الت )ز(  
يف ق احلــمبــا يف ذلــك أشــكال العقوبــة القاســية وغــري اإلنســانية واملهينــة دون تــوفر         

 ؛االستئناف
ــهاكات  )ح(   ــوقانت ــات،    اإلنســان حق ــة إىل األقلي ــرأة املنتمي ــا  للم ــا فيه مب

لتحقيـق  رص الواجب ل  االغتصاب واالختفاء القسري واالحتجاز التعسفي وانعدام احل      
 ؛يف االنتهاكات وحماكمة ومعاقبة اجلناة واإلفالت من العقوبة
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 قــوقى حلالتمييــز العــام ضــد املــرأة الــذي يفضــي إىل انتــهاكات أخــر )ط(  
االجتاهـات النمطيـة والسياسـات غـري املالئمـة للمـرأة، مبـا يف          إىل  واخلاصة هبـا     اإلنسان

  بال أجر؛الرعايةلتقدمي من النساء ذلك اختاذ أعداد 
 :ضد املرأة على أساستنطوي على متييز التشريعات اليت  )ي(  
ــي واحلقـــ   ��١   ــع الشخصـ ــزواج والوضـ ــراف  وقالـ ــويت واالعتـ  يف التصـ

 ؛اوي أمام القانون واملركز املتساوي واجلنسية واهلجرةاملتس
، مبــا يف  والتغاضــي عنــهالعنــف املوجــه للمــرأةعلــى إضــفاء الشــرعية  ��٢  

 واجلـرائم   يف إطار الـزواج   غتصاب  الذلك يف جماالت العنف املرتيل وا     
ــة القاســية وغــري اإلنســانية       ــة باســم الشــرف وأشــكال العقوب املرتكب

 ؛واملهينة
 ؛مل، وال سيما يف القوات املسلحةالع ��٣  
 .احلق يف ملكية ووراثة التركات ��٤  
 مجيـع الرسـائل، مبـا فيهـا الـردود الـواردة              يف  أثنـاء نظـره    ،ساور الفريق العامل   - ٧ 

عـن   تكشـف   تبـدو كأهنـا  من احلكومات بشأهنا، وما إذا كانت أي من هـذه الرسـائل       
 ، أهنـا ضـد املـرأة      موثوقـة يت تثبت بصورة     متسق من الظلم واملمارسات التمييزية ال      منط
 :قلق إزاء ما يليال
الـيت  البيئة اليت يسود فيها اإلفالت من العقوبة يف العديد من احلاالت     )أ(  

 من قبـل أفـراد األمـن وأفـراد          ،االنتهاك ضد املرأة، وال سيما االنتهاك اجلنسي      يتم فيها   
 ملعاجلـة مسـألة اإلفـالت مـن         الشرطة، وعدم وجود التزام ظاهر من قبـل بعـض الـدول           

 ؛ يف منع ارتكاب العنف ضد املرأةمن مثا يساهم مبالعقوبة 
 حقـــوقبعـــض الـــدول مبـــا يتنـــاقض مـــع التزاماهتـــا يف جمـــال إخفـــاق  )ب(  

 علـى حنـو واف    التحقيـق   ويف  ملـرأة   ضـد ا  ملنع العنف   احلرص الواجب   إيالء  يف   اإلنسان
 ؛يف هذه اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها

 تتعـرض فيهـا الضـحايا        الـيت   من احلاالت  ، على ما يبدو،   لعدد الكبري ا )ج(  
علـى   للتهديـد مـن أجـل الضـغط          ،تقـدمي شـكاوى   عنـد    ،أفراد أسـرها  أو  /ومن النساء   

ــراد أســرها    ــدما تتعــرض الضــحايا نفســها      الضــحايا أو أف ــا أو عن للتراجــع عــن بياناهت
 مـن اجلـرائم املرتكبـة    صـاف نإأو لالحتجـاز بـدال مـن احلصـول علـى      للعقوبة التعسفية  

 م؛ضده
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استمرار وجود تشـريعات أو ممارسـات يف العديـد مـن اجملـاالت الـيت                 )د(  
ــات          ــن االلتزام ــالرغم م ــا ب ــرأة أو يكــون نتيجــة هل ــز ضــد امل ــا ممارســة التميي ُيقصــد هب

 .ّرم هذا التمييزالدولية للدول واألحكام الدستورية اليت حتوالتعهدات 
 عن تقديره للتعاون الذي أبدتـه احلكومـات الـيت قـدمت              الفريق العامل  يعرب - ٨ 

ق العامـل هـذا التعـاون أساسـيا         ويعتـرب الفريـ   .  أو حتفظات على الرسائل الـواردة      اردود
 الـواردة أن    الـردود ويسر الفريق العامل أن يـذكر مـن         . داء واجبه بفعالية  ه أل يقوم ب  ملا

اختـاذ   يف سـبيله إىل      لتمييزية أو هو  عددا من احلكومات قد اختذ تدابري إللغاء القوانني ا        
 .هذه التدابري
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 الفصل الرابع  
 

  االقتصادي واالجتماعياجمللس تمتابعة قرارات ومقررا  
 املعقـودة يف    الثالثـة عشـرة    يف جلسـتها      مـن جـدول األعمـال      ٥نظرت اللجنة يف البنـد       - ١
ديســمرب /ل كــانون األو١٦، وكــان معروضــا عليهــا رســالة مؤرخــة     ٢٠٠٥مــارس /آذار ٨

إىل رئــيس جلنــة مركــز املــرأة     االقتصــادي واالجتمــاعي  اجمللــس موجهــة مــن رئــيس   ٢٠٠٤
)E/CN.6/2005/8 (  يف اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن     دخلمـن األمانـة العامـة كمـ    مقدمة ومذكرة 

 )E/CN.6/2005/CRP.4 (٢٠٠٥لعام  االقتصادي واالجتماعي لمجلسالدورة املوضوعية ل
 

 ذته اللجنةاإلجراء الذي اخت  
ــة ذاهتــا  - ٢ ــأن يســترعي اهتمــام    ، أذنــت اللجنــة يف اجللس  االقتصــادي اجمللــس للــرئيس ب

طـالع  ال) E/CN.6/2005/CRP.4( أعاله من األمانة العامـة       ملشار إليها إىل املذكرة ا  واالجتماعي  
 . عليها٢٠٠٥جمللس لعام من ااجلزء الرفيع املستوى 
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 الفصل اخلامس  
 ؤقت للدورة اخلمسني للجنةجدول األعمال امل  

 يف  املعقـودة  املسـتأنفة ٢٠يف جلسـتها   األعمـال    جـدول  مـن    ٦نظرت اللجنة يف البنـد       - ١
 ة مــن األمانــة العامــة تتضــمن مشــروعوكــان معروضــا عليهــا مــذكر. ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٢

ــدورة  األعمــال املجــدول  ــة اخلمســنيؤقــت لل ــدير شــعبة  ) E/CN.6/2005/L.13( للجن ــه م قدم
 .ض باملرأةالنهو
ويف اجللسة ذاهتا، وبعد بيانـات أدىل هبـا ممثلـو كوبـا وغواتيمـاال وأذربيجـان، أوصـت                    - ٢

املؤقــت لــدورهتا  األعمــال جــدولباعتمــاد مشــروع  االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــساللجنــة 
 .) األول مشروع املقرر، الفرع باء،انظر الفصل األول(اخلمسني بالصيغة اليت ُنقح هبا شفويا 
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 الفصل السادس
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة واألربعني  

 ، عـرض املقـرر    ٢٠٠٥مـارس   /آذار ٢٢ يف   ، اليت عقـدت   لسة العشرين املستأنفة  اجليف   - ١
 ).E/CN.6/2005/L.12(مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة واألربعني 

ني اعتمدت اللجنـة مشـروع التقريـر عـن           أدىل هبا ممثال بوركينا فاسو والص      نيوإثر بيان  - ٢
 . بالصيغة اليت ُصحح هبا شفويا وأوكلت إىل املكتب مهمة إكمالهالتاسعة واألربعنيدورهتا 
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 الفصل السابع
 تنظيم الدورة  

 افتتاح الدورة ومدة انعقادها -ألف  
 الفتـرة مـن     ة واألربعني يف مقر األمم املتحـدة يف       سعاتعقدت جلنة وضع املرأة دورهتا ال      - ١
 ٢٠عقـدت اللجنـة     قـد   و. ٢٠٠٥ مـارس   / آذار ٢٢ويف  مـارس   / آذار ١١فرباير إىل   / شباط ٢٨

 ).العشرينإىل األوىل من اجللسات (جلسة 
، الـيت أدلـت    )مجهوريـة كوريـا    ( كـانغ   وا   - اللجنـة، كيونـغ      ةوافتتحت الدورة رئيسـ    - ٢

 .أيضا ببيان
 اللجنـة  ألقـى كلمـة أمـام   ، فرباير/ شباط٢٨ يفعقدت اناليت ،  للجنةاألوىلويف اجللسة    - ٣

 . ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي،باإلنابة العامة اجلمعية ورئيس ،األمني العامكل من 
، أعدتـه إدارة شـؤون      �عوامل التغيري �بعنوان  بالفيديو  وشاهدت اللجنة عرضا قصريا      - ٤

 .اإلعالم
يدة املكســيك األوىل، ووزيــرة الشــؤون  اجللســة ذاهتــا، أدىل ببيانــات كــل مــن ســ  ويف  - ٥

 والـري يف كينيـا، ونائـب رئـيس         يف الـدامنرك، ووزيـرة امليـاه         بني اجلنسني االجتماعية واملساواة   
االحتــاد  سونائــب رئــييف الصــني اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بــاملرأة والطفــل التابعــة جمللــس الدولــة   

ات األمـم  مـؤمتر بلدان اليت استضـافت  ، بوصفهن شخصيات بارزة متثل ال   الصني ومالنسائي لعم 
 . باملرأةةاملعنية ربع األة العاملياملتحدة

 
 احلضور -باء  

ــة ٤٥حضــر الــدورة ممثلــو   - ٦  مراقبــون عــن دول هاكمــا حضــر. يف اللجنــةأعضــاء  دول
، وممثلــون عــن مؤسســات منظومــة األمــم يف األمــم املتحــدةودول غــري أعضــاء أخــرى أعضــاء 

 . منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية ومنظمات أخرىاملتحدة، ومراقبون عن
 

 انتخاب أعضاء املكتب -جيم  
 الــيت أوصــى ،١٩٨٧/٢١قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  مــن ٢لفقــرة وفقــا ل - ٧

ــ  يعمــلفيهــا اجمللــس بــأن سيواصــل  ،ن لعضــوية مكتــب اللجنــة لفتــرة ســنتني واألعضــاء املنتخب
ــ الــذيناألعضــاء التاليــة أمســاؤهم   ةخــالل الــدور عملــهم  يف الــدورة الثامنــة واألربعــني وا انُتخب

 :ة واألربعنيسعاتال
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 :الرئيسة
 )مجهورية كوريا (كانغ وا -كيونغ  

 :نواب الرئيسة
 )تسوانابو (ِتباتسو باِلِسنغ 
 )ادنك (ماييهس رياتيب 
 )اليت عملت أيضا مقررة) (انييمأر (*فتيانا دمارين 

تنكوبـا  رومـي  انتخبـت اللجنـة   فربايـر،  / شـباط ٢٨ يف األوىل، اليت انعقـدت      ةلساجليف   - ٨
 .الدورة التاسعة واألربعنيلشغل منصب نائب رئيسة ) بريو(
 

 جدول األعمال وتنظيم األعمال -دال  
جـدول أعماهلـا    اعتمدت اللجنة   ،  فرباير/ شباط ٢٨ يفعقدت  ان   األوىل، اليت  ةلساجليف   - ٩

. 2 و   Corr.1 و   E/CN.6/2005/1ق  ائاملؤقت وأقـرت تنظـيم أعماهلـا علـى النحـو الـوارد يف الوثـ               
 :وفيما يلي جدول األعمال

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و - ٢ 
ر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة             متابعة املؤمت  - ٣ 

، املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والســــالم يف            ٢٠٠٠املرأة عـــام   � املعنونــــة
 :�القرن احلادي والعشرين

منظومــة كيانــات املنظــور اجلنســاين داخــل مراعــاة اســتعراض تعمــيم  )أ(  
 األمم املتحدة؛

والنـهج اجلديـدة يف تنـاول القضـايا الـيت           الناشـئة   قضايا واالجتاهـات    ال )ب(  
 متس وضع املرأة أو املساواة بني املرأة والرجل؛

ــا يف      )ج(   ــب اختاذهـ ــراءات الواجـ ــتراتيجية واإلجـ ــداف االسـ ــذ األهـ تنفيـ
 :جماالت االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

ج عمـــل بـــيجني والوثـــائق اخلتاميـــة  اســـتعراض تنفيـــذ منـــها ��١   
 

 .ربعني فحسبانتخبت يف الدورة الثامنة واألربعني للعمل يف الدورة التاسعة واأل * 
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املـــرأة عـــام �للـــدورة االســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة املعنونـــة 
املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف القــرن  : ٢٠٠٠

 ؛�احلادي والعشرين
ــتراتيجيات التطلعيــــة للنــــهوض   ��٢    التحــــديات الراهنــــة واالســ

 .بالنساء والفتيات ومتكينهــن
 .تعلقة بوضع املرأةالرسائل امل - ٤ 
 .متابعة قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومقرراته - ٥ 
 .ني للجنةمسجدول األعمال املؤقت للدورة اخل - ٦ 
 .ة واألربعنيسعاتاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا ال - ٧ 

 
 تعيني أعضاء الفريق العامل املعين بالرسائل املتعلقة بوضع املرأة -هاء  

فريقـا عـامال    أنشأت اللجنة   ،  ١٩٨٣/٢٧عمال بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       - ١٠
ــرأة     ــة بوضــع امل ــائل املتعلق ــر يف الرس ــة أمســاؤهم والــ     . للنظ ــة التالي ذين وعــني األعضــاء اخلمس

 :رشحتهم جمموعاهتم اإلقليمية
 )صنيال ( يليم زياو 
 )نأذربيجا (فرح أدَجلوفا 
 )الماغواتي (كوين تاراسينا 
 ) الشماليةوأيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  (ريتشارد وود 
 )يانيجري (أِدكُنيب أبيبات سونايكه 

 .جلسة واحدةوقد عقد الفريق العامل  - ١١
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 املرفق األول  
 

موجز مقدم من رئيسي اجتماع املائدة املسـتديرة الرفيـع املسـتوى املعـين                
ؤسسية لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني علـى           باالبتكارات يف الترتيبات امل   �

 �الصعيد الوطين
دة فربايـــر، نظمـــت اللجنـــة اجتمـــاع مائـــ / شـــباط٢٨يف اجللســـة الثانيـــة املعقـــودة يف  - ١

مستديرة رفيع املستوى يف جلسـتني متـوازيتني عـن االبتكـارات يف الترتيبـات املؤسسـية لتعزيـز                   
املساواة بني اجلنسني على الصعيد الوطين يف سياق االستعراض والتقييم العشـري ملنـهاج عمـل         

الغـرض  وكان  . بيجني وللوثيقتني اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة        
 هـو تعزيـز     ٤٦/١٠١من اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املسـتوى مثلمـا حـدده مقـرر اللجنـة                

التركيـــز يف اللجنـــة علـــى التنفيـــذ العملـــي مـــن خـــالل تبـــادل املمارســـات احلســـنة والـــدروس 
املستخلصــة، وحتديــد العقبــات واملعوقــات الــيت متــت مواجهتــها يف ســياق التنفيــذ وكــذلك         

ووفـر دليـل للمناقشـة أعـده مكتـب اللجنـة            . يات اجلديدة والقضايا الناشئة   الوقوف على التحد  
(E/CN.6/2005/CRP.2)  ووفـر تقريـر اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـذي نظمتـه شـعبة           .  إطارا للحوار

ــاملرأة  ــهوض بـ ــن  (النـ ــرة مـ ــاين٢٨يف الفتـ ــرين الثـ ــوفمرب إىل / تشـ ــانون األول٢نـ ــمرب / كـ ديسـ
: لوطنيـة يف تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة              دور اآلليـات ا   �، بروما بشأن    )٢٠٠٤

 . دعما للمناقشات)أ(�اإلجنازات والثغرات والتحديات
وقد نظم اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى يف جلستني متوازيتني يتيح التفاعـل              - ٢

نـة مركـز املـرأة،       رئيسـة جل   وترأس اجللستني علـى التـوايل     . فيما بني العدد الكبري من املشاركني     
. السيدة كيونغ وا كانغ ونائب املمثل الدائم لكندا لدى األمـم املتحـدة السـيد جلـربت لـورين              

وبعد عرض قصري قدمه الرئيسان املشاركان لنتائج وتوصيات اجتماع فريق اخلرباء املعقـود يف              
مـا بـني الـوزراء    روما مت تكريس اجلزء األول من اجتمـاع املائـدة الرفيعـة املسـتوى للمناقشـة في              

وكبار املمثلني لألجهزة الوطنية املعنية بالنهوض بـاملرأة الـذين كـانوا حيضـرون الـدورة التاسـعة             
وأثنـاء اجلـزء الثـاين، شـارك يف املناقشـة املـدعوون مـن ممثلـي كيانـات األمـم                     . واألربعني للجنـة  

 .ينياملتحدة ومن ممثلي املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية واألكادمي
ومشلـت قائمـة    .  متحدثا يف جلسيت اجتماع املائدة الرفيع املستوى       ٧٣وقد شارك حنو     - ٣

 ممـثلني ملنظمـات     ١٠ ممثلني لكيانـات األمـم املتحـدة و          ٦ وزيرا ونائب وزير و      ٥٥املشاركني  
 .غري حكومية أو ملؤسسات أكادميية وممثال واحدا ملنظمة دولية

 

 . /http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/nationalm2004 )أ( 

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/nationalm2004/
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األخرية يف جمال تعزيز وتوسـيع األجهـزة الوطنيـة املعنيـة            وناقش املشاركون اإلجنازات     - ٤
وأشـاروا إىل أن فعاليـة هـذه اآلالت تتعـزز يف          . بالنهوض بـاملرأة وتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني          

حال وجودها يف أعلى املستويات الختاذ القرار كأن يكون ذلك على سـبيل املثـال مـن خـالل                   
أو عندما تكون رئاستها علـى مسـتوى وزاري وعنـدما           ملكتب الرئيس أو رئيس الدولة      تبعيتها  

وقدم املشاركون أيضا أمثلة على الواليات املعززة وعلـى         . حتظى بدعم سياسي قوي وملموس    
 الوطنيـة أيضـا بـدور     ألجهـزة وشاركت ا .  الوطنية لألجهزةزيادة املوارد املالية والبشرية املتاحة      

 .اخلطط اإلمنائية الوطنية اجلنسانية يف ت املنظوراإدماجنشط يف كفالة 
. آليــات متعــددة لتعزيــز املســاواة بــني اجلنســنيأنشــأ عــدد متزايــد مــن البلــدان بالفعــل  - ٥

آليــات علــى خمتلــف املســتويات احلكوميــة أي املســتوى  إنشــاء ومشــل ذلــك علــى ســبيل املثــال  
ــوطين و ــي إضــافة إىل مراكــز    املال ــدي واملســتوى احملل ون تنســيق لشــؤ أو وحــدات لســتوى البل

وأضـيفت آليـات   . اجلنسني يف خمتلف الوزارات وكـذلك إنشـاء جلـان مشـتركة بـني الـوزارات            
واجتهـت  . جديدة مثل جلان املساواة بني اجلنسني وأمناء املظامل املعنيون باملساواة بـني اجلنسـني             

 تأُنشـئ كمـا  .  برملانية تعـىن باملسـاواة بـني اجلنسـني        جتمعاتالربملانات بشكل متزايد إىل إنشاء      
أو /وطنية للمساواة بني اجلنسني تقوم بـأدوار تنسـيقية و  أو جمالس أو هيئات     أيضا جلان خاصة    

 اجملتمـع املـدين     كممثلـي هذه اهليئات أصحاب املصـلحة احلقيقـيني        ضمت  وغالبا ما   . استشارية
وأصـبح يـوىل املزيـد    . األكادميية واألحـزاب السياسـية والقطـاع اخلـاص       والنقابات واملؤسسات 

ورحب املشاركون بزيادة إشـراك الرجـل يف آليـات وأنشـطة تعزيـز              .  الطفلة هتمام حلالة من اال 
كما مت التخطيط أيضا إلنشاء هيئات جديدة ملعاجلة التمييز القـائم علـى             . املساواة بني اجلنسني  

أسس خمتلفة مبا يف ذلك نوع اجلنس والعرق والعمر واإلثنيـة أو أنـه جيـري العمـل إلنشـائها يف                     
 . البلدانعدد من

كانت التحسينات اهليكلية لألجهزة الوطنية غالبا ما يصحبها ازدياد التعاون فيما بـني              - ٦
اهليئات علـى الصـعيد الـوطين والصـعيد البلـدي واحمللـي وكـذلك بـني اهليئـات احلكوميـة وغـري                       
 احلكومية واملنظمات وكـان هنالـك اجتـاه متزايـد للـربط الشـبكي اإلقليمـي فيمـا بـني األجهـزة                 
الوطنية والزدياد التعاون بني مجعيات حقوق اإلنسان واجملموعات والشبكات العاملة النسـائية            

والحـظ املشـاركون أن وجـود واليـات ومسـؤوليات وعالقـات        . لدعم املسـاواة بـني اجلنسـني      
حمددة املعامل جلميع اجلهات صاحبة املصلحة يسهل من تعزيز التنسيق والتعـاون بشـأن القضـايا      

كما ميكن لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت أن تـؤدي دورا            .  باملساواة بني اجلنسني   املتعلقة
 .مهما يف دعم التنسيق
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وقدم املشاركون وصفا لعـدد كـبري مـن األنشـطة الـيت يـتم االضـطالع هبـا ولـألدوات                      - ٧
لـك تعزيـز    ومشل ذ . اليت استحدثتها اآلليات الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني ولتمكني املرأة         

وتيسري اسـتخدام اسـتراتيجية تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف خمتلـف القطاعـات احلكوميـة             
زيـادة  والـدعم ل املنظورات اجلنسانية يف السياسات واخلطط اإلمنائية القطاعية والوطنيـة          وإدماج  

يف ة   الوطنيـ  ألجهـزة يف عـدد مـن البلـدان كانـت ا         و .استخدام التحليل القائم على نـوع اجلـنس       
كمــا قامــت أيضــا بوضــع أدوات  . عمليــات امليزنــة الــيت تراعــي نــوع اجلــنس طليعــة َمــن رّوج 

 احلكومــات يف جمــال املســاواة بــني اجلنســني ووفــرت التــدريب وبنــاء القــدرات  مســاءلةلتعزيــز 
ومت حتسـني آليـات الرصـد والتقيـيم         . املديرين على شىت املسـتويات احلكوميـة      للموظفني وكبار   

ــا يف  ــارير منتظمــة إىل احلكومــات والربملانــ    أيضــا مب ــق تقــدمي تق  واســتخدام ات ذلــك عــن طري
وتعاونت اآلليات الوطنيـة أيضـا     . املؤشرات اخلاصة بنوع اجلنس يف عمليات الربجمة والتخطيط       

مع املكاتب اإلحصائية الوطنية يف مجع واستخدام اإلحصاءات والبيانات املصنفة حسـب نـوع              
 .نشطة التوعيةأتنظيم محالت زيادة الوعي وشاركت أيضا يف  اجلنس كما

 ملنهاج عمل بيجني واألهداف اإلمنائيـة       املركزيةسلط املشاركون الضوء على األمهية      و - ٨
، أمهيـة املعاهـدات الدوليـة واإلقليميـة       ب أيضـا    وسـلّموا . لأللفية يف تشكيل عمل اآلليات الوطنية     

ويف عـدد مـن احلـاالت كانـت         . د املـرأة   مثل اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـ             من
وقــدم . تركيــز القــوي علــى حقــوق اإلنســان للمــرأةاليــد الطــوىل يف كفالــة الآلليــات الوطنيــة ل

 التغـيريات التشـريعية   إجراء الوطنية يف األجهزةاملشاركون معلومات عن الدور الذي قامت به     
العمل وكذلك فيما يتعلق حبق املـرأة       يف القانون املدين وقانون األسرة والقانون اجلنائي وقانون         

 أيضــا فيمــا يتعلــق بالضــمان االجتمــاعي والصــحة      مثلــةكمــا قُــدمت أ . يف امللكيــة واألرض
ومت تيسـري تطـورات مهمـة فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة جبميـع أشـكاله وال سـيما                        . والتعليم

 .بالنساء والبناتالعنف املرتيل واالجتار 
ومشـل  .  الوطنيـة  األجهـزة ديات اليت ظلت تواجهها العديد من    ناقش املشاركون التح  و - ٩

ــها    ــدعم السياســي لعمل ــة ال ــة والبشــرية وتــدين   وذلــك انعــدام أو حمدودي ــة املــوارد املالي حمدودي
ويف . نفوذهـا مـن  درهتا علـى اختـاذ القـرار و   حـّدت مـن قـ   وضعيتها داخل اهلياكل احلكومية ممـا   

واليـة واضـحة مركـزة أو قـدرة أو سـلطة         دون   مـن بعض احلـاالت اسـتمرت اآلليـات الوطنيـة          
السياسـة املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـني داخـل احلكومـة              جمـال   ل يف   كفـؤ وفعـا   لتحقيق تنسيق   

 املشـاركون أن  الحـظ و. املصلحة خارج احلكومةمع اجلهات صاحبة وعلى مجيع املستويات و  
تقيــيم فضــال عــن عــدم كفايــة انعــدام املســاءلة مبــا يف ذلــك غيــاب آليــات اإلبــالغ والرصــد وال 

.  الوطنيـة  األجهـزة عـوق أيضـا فعاليـة       أمـور ت  البيانات واملؤشرات املصـنفة حسـب نـوع اجلـنس           
مراعـاة  ولوحظ أيضا انعدام األدوات واجلهود لبناء القدرات مبا يف ذلك التدريب علـى تعمـيم       
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ــور اجلنســاين  ــل اجلنســاين يف     . املنظ ــأن اســتخدام منهجيــة التحلي  اجملــاالت غــري  ومت التســليم ب
نـوع  علـى املـرأة والرجـل الـذي يتفـاوت بتفـاوت          التقليدية حيث ال يظهر بشكل مباشر األثـر         

ــة األجهــزةكمــا أن وجــود سياســة أو إطــار قــانوين لعمــل   .  حتــديا خاصــاميثــلاجلــنس   الوطني
فانعــدام الفهــم الواضــح ملفهــوم املســاواة بــني اجلنســني   . يكفــي يف حــد ذاتــه إلحــراز نتــائج  ال
 املنظور اجلنساين وكيفية استخدامه فيما بني املسؤولني احلكـوميني           مراعاة ستراتيجية تعميم الو

 . حتديا أيضا اعُتربوعامة اجلمهور
قــدم املشــاركون تعليقــات علــى اســتمرار تــدين أعــداد النســاء يف اجملــاالت السياســية   و - ١٠

وناقشـوا أيضـا    . اة بني اجلنسـني   وجماالت اختاذ القرار وأثر ذلك على السياسات املتعلقة باملساو        
 اإلجيـايب األخـرى     لعمـل أوجـه ا  أو  /احلاجة إىل اختاذ تدابري مبا يف ذلك إدخال نظـام احلصـص و            

وأكـد املشـاركون أن زيـادة أعـداد النسـاء كـان هلـا أثـر                 . لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة     
ق املساواة بني اجلنسني ومتكـني      إجيايب على اإلرادة السياسية للحكومات من أجل العمل لتحقي        

  يف تعبئــة ومواصــلة اإلرادة السياســيةحامســا غــري احلكوميــة دورا اتكمــا لعبــت املنظمــ. املــرأة
والحــظ بعــض املتحــدثني مــا حتدثــه القــيم واالعتقــادات التقليديــة وكــذلك االعتبــارات   . هــذه

طيــة فيمــا يتعلــق بــدور  ضــد املــرأة واســتمرار االجتاهــات النم تنطــوي علــى متييــز  الثقافيــة الــيت 
. حتقيــق املســاواة بــني اجلنســنيمــن أثــر علــى ومســؤولية املــرأة والرجــل يف األســرة ويف اجملتمــع 

الوطنيــة دورا رياديــا يف تســهيل احلــوار يف أوســاط اجلمهــور بشــأن باشــر األجهــزة ويــتعني أن ت
 .هذه القضايا الصعبة

بتطبيـق  زيز املساواة بني اجلنسني     ذكر املشاركون أن منهاج عمل بيجني يدعو إىل تع        و - ١١
املنظــور اجلنســاين بــربامج ومشــاريع    مراعــاة اســتراتيجية مزدوجــة تشــمل اســتكمال تعمــيم     

ويف الوقت الذي تـدعو فيـه احلاجـة    . تستهدف املرأة لسد الثغرات ومواجهة التحديات احملددة 
بـني اجلنسـني يـتعني أن    لمسـاواة  العـام ل إىل اختاذ مبادرات لزيادة الوعي من أجل زيـادة الـدعم         

فهمـه وقبولـه    يتسىن  املناهج الدراسية يف مجيع املستويات مبدأ املساواة بني اجلنسني حىت           جتسد  
مراعـاة  تعمـيم   ب  املتعلقـة  سـتراتيجية الواقُتـرَح أيضـا زيـادة توضـيح ا        . من ِقَبل الشبان والشـابات    

 . لعامة اجلمهوروبياهنااملنظور اجلنساين 
 املسـاواة   عزيزلتعزيز دور اآلليات املؤسسية لت    وناشئة  حتديات جديدة   حدد املشاركون    - ١٢

 قبـل األجهـزة   بني اجلنسني ومتكني املرأة فضال عن اجملاالت اليت حتتاج ملزيـد مـن االهتمـام مـن                  
أهــداف املتزايــد بالصــلة بــني حتقيــق أهــداف املســاواة بــني اجلنســني والتســليم ويــدعو . الوطنيــة

اجلهـات  بـني مجيـع   الشـراكات  جتماعيـة واحلكـم الـدميقراطي إىل تعزيـز     التنمية االقتصـادية واال   
على حنو مماثل أن تعـزز اآلليـات الوطنيـة    يتعني و. لااملصلحة وإقامة شراكات مع الرج    صاحبة  



E/2005/27 
E/CN.6/2005/11  
 

05-34636 115 
 

ــائية    ــات النسـ ــة واجلماعـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــع املنظمـ ــاون مـ ــا أن. التعـ ــي  ومبـ ــياق السياسـ  السـ
 الوطنيــة تـربز احلاجـة لبــذل   ألجهـزة جنــاح عمـل ا ا يف حامسـ عـامال  كــان واالجتمـاعي والثقـايف   

 .ا اخلاصة هبا يف إطار سياقاهتألجهزةهود لزيادة متكني ودعم هذه ااجل
بــني التــدابري الالزمــة لضــمان تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني مــن خــالل اآلليــات    ومــن  - ١٣

إشـراك   فضـال عـن       الكافيـة  الوطنية دعا املشاركون إىل تـوفري السـلطة واملـوارد املاليـة والبشـرية             
ملسـاعدة إىل اآلليـات     اويـتعني أن يقـدم اجملتمـع الـدويل          . يف عمليـات اختـاذ القـرار      هذه اآلليات   

ومت التركيز على احلاجة لوضع ُنهج وآليات فعالة ومالئمة ملعاجلـة           . لبلدان النامية يف ا املؤسسية  
 .أخرىالتمييز ضد املرأة ألنه خيتلف عن التمييز القائم على أسس 

كيمـا  باإلضافة إىل الدراية الفنية بشأن املساواة بني اجلنسـني حتتـاج اآلليـات الوطنيـة                و - ١٤
ويـتعني عليهـا تنفيـذ أنشـطة لبنـاء          . مارسـة الضـغط والتفـاوض     ملإىل قدرات   تكون آليات فعالة    

املنظـور اجلنسـاين ورصـده      مراعـاة   القدرات والتدريب واستحداث آليـات ومنـهجيات لتعمـيم          
وكانـت  . ييمه ولتعزيز أوجه املساءلة مبا يف ذلك من خالل مؤشرات وأهداف حمددة زمنيا            وتق

ــات  ــات املصــنفة       لالتقييم ــى التشــريعات والسياســات واإلحصــاءات والبيان ــر اجلنســاين عل ألث
لتقدم احملـرز يف حتقيـق    قد عززت املساءلة وسامهت يف حتقيق رصد أفضل ل        حسب نوع اجلنس    
 .ات وحتديد اجملاالت اليت حتتاج ملزيد من اإلجراءاملساواة بني اجلنسني

اآلليـات الوطنيـة لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني            ضرورة إشراك   وافق املشاركون على    و - ١٥
 حـىت    ورصـد التقـدم احملـرز يف حتقيقهـا         األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    بلوغ  ومتكني املرأة بفعالية يف     

ومتكني املرأة بشكل كامـل يف مجيـع اجلهـود املبذولـة            ميكن ضمان إدراج املساواة بني اجلنسني       
كما يتعني عليها االستفادة بشكل أكـرب مـن اتفاقيـة القضـاء             . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

 . ضد املرأة يف مجيع املبادرات التشريعية واملتعلقة بالسياسة العامة التمييزعلى مجيع أشكال
ة علــى إجــراء تقييمــات مســتقلة لفعاليتــها أو إجــراء    الوطنيــاألجهــزةمت تشــجيع وقــد  - ١٦

 مـع هيئـات   حوارهـا  أيضا علـى تكثيـف   تشجيعهاكما مت . تقييمات ذاتية لتعزيز أوجه املساءلة 
حقوق اإلنسان واجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص فضـال عـن وسـائط اإلعـالم وعامـة اجلمهـور                     

 .لمساواة بني اجلنسنيالداعم ل
التحــديات فيمــا بــني احلســنة واملعلومــات عــن تجــارب واملمارســات أن تبــادل الرئــي  - ١٧

مسـامهة   اجلهات صاحبة املصلحة ميثل      ومسامهةاملختلفة  العواصم  من  املمثلني الرفيعي املستوى    
ــيجني       ــل ب ــهاج عم ــيم العشــري ملن ــتعراض والتقي ــة يف االس ــاميتني ل قيم ــوثيقتني اخلت ــدورة ولل ل

وأعـرب املشـاركون عـن تشـجيعهم ملواصـلة هـذا            . ية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمع   
 .حمددةالتبادل على املستويات الوطنية واإلقليمية والتعاون بشأن مواضيع 
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 املرفق الثاين
 

موجز مقدم من مديرة حلقة املناقشة بشـأن أوجـه التـآزر بـني التنفيـذ علـى                    
ء علـى مجيـع     الصعيد الوطين إلعالن ومنهاج عمل بـيجني والتفاقيـة القضـا          

 أشكال التمييز ضد املرأة 
 

 )رومي تنكوبا(املناقشة حلقة موجز قدمته مديرة 
، نظمـت جلنـة وضـع املـرأة حلقـة           ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣يف اجللسة السابعة املعقـودة يف        - ١

مناقشة أعقبها حوار بشأن أوجه التآزر بني التنفيذ على الصعيد الوطين إلعـالن ومنـهاج بـيجني                 
لـويز أربـور،    : وشارك يف احللقـة كـل مـن       . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      والتفاقية  

مفوضة األمم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان؛ ورزاريـو ج مانـالو، رئيسـة جلنـة القضـاء علـى                       
ــوزارة الشــؤون       ــز ضــد املــرأة؛ ودوبرافكــا ســيمونوفيتش، رئيســة قســم حقــوق اإلنســان ب التميي

غريفني، وزيرة اخلدمات االجتماعية والتنميـة اجملتمعيـة احملليـة          . ؛ وميالين س  اخلارجية يف كرواتيا  
يف جزر البهاما؛ وفالريي نولس، رابطة تنظـيم األسـرة يف جـزر البـهاما؛ وسـاجنا سـارنافكا ممثلـة                     

B.a.B.e) وجـرت املناقشـة يف إطـار       . يف كرواتيـا  ) شطي وحترري، وهـي منظمـة غـري حكوميـة         ان
 . شعبة النهوض باملرأةورقة قضايا أعدهتا

 والحظ املشاركون أن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة هـي صـك                  - ٢
حقوق اإلنسان الدويل املركزي حلماية حقوق اإلنسـان للمـرأة وتعزيزهـا وللقضـاء علـى التمييـز                 

ــرأة  ــالن ا     . ضــد امل ــا أداة للسياســات، يكم ــيجني، باعتبارمه ــهاج ب ــالن ومن ــا أن إع ــة كم التفاقي
ويعـزز كـل    . ويتضمنان توصيات عمليـة وحمـددة للعمـل مـن أجـل حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني                   

منهما اآلخر، ويوفران معا إطـارا، وأدوات عمليـة للعمـل ملكافحـة التمييـز وحتقيـق املسـاواة بـني                   
اجلنسني من خالل اإلصالح التشـريعي ووضـع السياسـات والـربامج وغـري ذلـك مـن التـدابري يف                     

ــع اجملــاالت مج ــني       . ي ــة حامســة لضــمان املســاواة ب ــة إرشــاد ذات أمهي ــهما عالم ويشــكل كــل من
وتوفر أوجه التداؤب بني إعالن ومنهاج عمل وبيجني وبـني االتفاقيـة فرصـا لتنفيـذمها               . اجلنسني

 .بصورة معززة على الصعيد الوطين
كانـة رفيعـة يف قائمـة       وقد لعبت احلركة النسائية دورا حامسـا يف إعطـاء شـواغل املـرأة م               - ٣

وأشـــادت املشـــاركات . االهتمامــات الوطنيـــة والدوليــة، وال ســـيما يف جمــال حقـــوق اإلنســان    
واملشــاركون جبهــود اجملتمــع املــدين، وال ســيما اجملموعــات والشــبكات النســائية، مــن أجــل دعــم 

لتـوفري  فقد اختذت هـذه اجملموعـات والشـبكات إجـراءات حمـددة             . تنفيذ االتفاقية ومنهاج العمل   
 .اخلدمات للنساء وزيادة الوعي، كما اضطلعت بأنشطة ممارسة الضغوط والرصد
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 وأبرز املشاركون أمهية الشراكات والتعاون بني خمتلف اجلهات صـاحبة املصـلحة علـى         - ٤
وللجهـود املشـتركة الـيت بذلتـها احلكومــات     . الصـعيد الـوطين يف تنفيـذ االتفاقيـة ومنـهاج العمــل     

. حلكومية واجملتمع املدين دور أساسي يف حتقيق التقدم حنو املساواة بني اجلنسـني            واملنظمات غري ا  
وكذلك مت التأكيد على أمهية اجلهود التعاونية بني احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة ضـمن               

واعُتـرب  . عملية اإلبالغ اليت تتم يف إطار االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك متابعـة التعليقـات اخلتاميـة للجنـة                    
وذج احللقة، الذي مشل ممثلني من احلكومات واملنظمات غري احلكومية من نفس البلـد، مبـادرة      من

 .طيبة إلبراز أمهية التعاون يف تنفيذ منهاج العمل واالتفاقية
ورحب املشاركون بزيادة عدد الدول األطـراف يف االتفاقيـة منـذ مـؤمتر بـيجني، فضـال                   - ٥

ولـه حيـز النفـاذ واسـتخدامه، باعتبارمهـا مثـالني للنتـائج        عن اعتماد الربوتوكـول االختيـاري ودخ      
وانضمام عـدد كـبري مـن الـدول إىل          . العملية املترتبة على اإلجراءات اليت دعا إليها منهاج العمل        

هــذين الصــكني دليــل علــى زيــادة الــوعي العــاملي واإلرادة السياســية بإنفــاذ مبــدأي عــدم التمييــز  
ورحــب املشــاركون مبـا توليــه جلنــة القضــاء علــى  . د الــوطينواملسـاواة بــني اجلنســني علــى الصـعي  

 .التمييز ضد املرأة من اهتمام لتنفيذ منهاج العمل يف إطار أدائها مهامها
وأورد املشاركون أمثلة على التقدم احملرز يف تنفيذ الصكني على الصعيد الـوطين، مبـا يف       - ٦

ال الشخصـية ومـدونات قـوانني األسـرة،         ذلك تعديل القوانني والدساتري، وإصالح قوانني األحو      
ومدونات القوانني اجلنائية ومدونات قوانني العمل والقوانني املتعلقة باملرياث واجلنسية واحلقـوق            

وقد ُوضعت خطط عمل وسياسات وطنية بشأن املساواة بـني اجلنسـني والنـهوض              . يف األراضي 
النسـاء يف مناصـب اختـاذ القـرار         باملرأة، وُخصصت حصص واعُتمدت تدابري أخرى لزيادة عدد         

وقد استنارت احلكومات واملنظمات غري احلكوميـة باالتفاقيـة         . ويف احلياة العامة، مبا فيها الربملان     
ومبنــهاج العمــل يف أعماهلــا اهلادفــة إىل زيــادة اســتفادة املــرأة والفتــاة مــن التعلــيم علــى مجيــع           

ئتمانات الصغرية والفرص املتاحة للمرأة املستويات، وحتسني اخلدمات الصحية وتوسيع نطاق اال      
وأصبحت إجراءات احملـاكم وغريهـا مـن اإلجـراءات القضـائية أكثـر              . ملمارسة األعمال التجارية  

 .مراعاة للفوارق بني اجلنسني، مما يزيد من فرص جلوء املرأة إىل العدالة
، تعزيـز اآلليـات     وقد سهل منهاج العمل وعمليـة متابعتـه وتنفيـذه، إىل جانـب االتفاقيـة               - ٧

وكذلك أُنشئت آليات تتمثـل  . الوطنية، مبا فيها تعيني أمناء مظامل، وإنشاء مراصد وجلان برملانية       
 .واليتها يف متابعة التعليقات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة

تـزال   واتفق املشاركون على أنه علـى الـرغم مـن التقـدم الـذي مت حتقيقـه يف التنفيـذ، ال                      - ٨
هناك ثغرات كبرية بني أطر القوانني والسياسـات املنبثقـة عـن هـذين الصـكني وبـني واقـع احليـاة                      

وقــد اعُتــرب نقــص املــوارد، وعلــى األخــص يف البلــدان الناميــة، عقبــة كــأداء أمــام . اليوميــة للمــرأة
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يـز املسـاواة    ومل ُيستفد بالقدر الكايف من أوجه التداؤب بني الصكني، وظلت تـدابري تعز            . التنفيذ
وباإلضافة إىل ذلـك ال تـزال قـوانني متييزيـة سـارية املفعـول يف كـثري                  . بني اجلنسني غري متماسكة   

وال يزال العنف ضد املرأة، الذي يشكل انتهاكا جوهريـا حلقـوق اإلنسـان، متفشـيا              . من البلدان 
ة دليـل علـى     لدرجة خميفة، كمـا أن تزايـد معـدالت إصـابة النسـاء بفـريوس نقـص املناعـة البشـري                    

ــزال لــديها حتفظــات علــى كــثري مــن أحكــام     . التمييــز اجلنســاين كمــا أن كــثريا مــن الــدول ال ت
وظلت قدرة املرأة على املطالبة حبقوقها حمدودة بسبب نقـص اإلملـام بالقـانون والـوعي                . االتفاقية

اإلصـرار علـى    ومن العوامل اليت كثريا ما حتـول دون متكـني املـرأة مـن               . باالتفاقية ومبنهاج العمل  
 .حقوقها عدم فعالية أو كفاءة سبل االنتصاف من االنتهاكات على الصعيد الوطين

ودعــا املشــاركون إىل إعــادة التأكيــد علــى األهــداف وااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف     - ٩
للجمعيـة العامـة   الثالثـة والعشـرين   لدورة االسـتثنائية  منهاج عمل بيجني ويف الوثيقتني اخلتاميتني ل  

ــا ــام   �ةملعنونـ ــرأة عـ ــادي    : ٢٠٠٠املـ ــرن احلـ ــالم يف القـ ــة والسـ ــاواة بـــني اجلنســـني والتنميـ املسـ
ودعــا . ، وإىل تعزيــز اإلرادة السياســية مــن أجــل تنفيــذ هــذه األهــداف وااللتزامــات �والعشــرين

املشاركون إىل اتباع هنج متعددة القطاعات والتخصصات إلحداث التغيري يف اجتاه املسـاواة بـني               
ومن الضروري أيضا معاجلة املواقف النمطيـة واملمارسـات والقـيم الثقافيـة واملعتقـدات          . اجلنسني

ومـن الضـروري تـوفري مـوارد كافيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                   . اليت تنطوي على متييز ضد املـرأة      
املساعدة الدولية للبلدان النامية، والدعم املقدم من منظومة األمم املتحدة، مـن أجـل حتقيـق هـذه        

داف واملقاصد، لكن مع ضمان االستخدام األمثل للموارد احملدودة، سـواء البشـرية منـها أو             األه
. �اجلنـوب � والنسـاء يف     �الشمال�ومثة حاجة كذلك إىل تعزيز التضامن بني النساء يف          . املالية

وينبغي مواصلة التأكيد علـى دور الرجـال يف النـهوض باملسـاواة بـني اجلنسـني، وُدعـي إىل بـذل                      
كما ينبغي رعايـة  . ود لتشجيع الرجال على اإلسهام يف التغيري حيثما دعت احلاجة إىل ذلك    اجله

 .وتوجيه جيل جديد من دعاة املساواة بني اجلنسني
وينبغــي تعزيــز التعــاون بــني احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة مــن أجــل النــهوض     - ١٠

علــى قنــوات اتصــال مفتوحــة مــع باملســاواة بــني اجلنســني، وُشــجعت احلكومــات علــى احملافظــة  
ولوحظ يف نفس الوقت أن املنظمات احلكوميـة ال         . املنظمات غري احلكومية والشبكات النسائية    

تستطيع إحـداث التغـيري مبفردهـا، وينبغـي هلـا إذن مواصـلة التعـاون مـع احلكومـات وغريهـا مـن                        
 .اجلهات صاحبة املصلحة، وخاصة مع النواب يف الربملانات

ملشاركون الدول اإلثنيت عشرة األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت مل تصـدق بعـُد               وشجع ا  - ١١
على االتفاقية على االستفادة مـن زخـم الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة وضـع املـرأة مـن أجـل                        

وُشجعت الدول األطراف يف االتفاقية اليت مل تصدق على         . تكثيف جهودها الرامية إىل التصديق    
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وتـدعو احلاجـة إىل بـذل جهـود إضـافية مـن       . ياري لالتفاقية على القيام بـذلك  الربوتوكول االخت 
وعلى الصعيد اإلقليمـي ينبغـي حتقيـق التكامـل بـني            . أجل سحب كافة التحفظات على االتفاقية     

تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية وبني متابعـة منـهاج العمـل، وينبغـي وضـع مبـادئ توجيهيـة هبـذا                     
 .اخلصوص

واقُتـرح أن ُتنشـئ جلنـة وضـع املـرأة           . عـن التأييـد لتمديـد مـدة اجتمـاع اللجنـة           وأُعرب   - ١٢
والية ملقرر خاص معين بالقوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة، بغية اإلسراع يف حتقيق التقدم       

 .يف تنفيذ منهاج العمل واالتفاقية
اذ خطــوات إلدمــاج ومــن أجــل اإلســراع يف تنفيــذ منــهاج العمــل واالتفاقيــة ينبغــي اختــ  - ١٣

املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز يف القوانني ويف آليات الرصد، ولتعزيز خطط العمـل الوطنيـة                 
وينبغي أن تشتمل برامج    . وحتقيق التكامل بني التدابري اهلادفة إىل متابعة التعليقات اخلتامية للجنة         

وكــذلك ينبغــي اختــاذ  . قــوقوسياســات حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني علــى هنــج تســتند إىل احل  
وينبغـي تشـجيع اسـتخدام املـرأة     . خطوات لضمان جلوء املرأة إىل العدالة وزيادة الـوعي حبقوقهـا          

وينبغــي تــدريب مــوظفي القطــاع العــام، وال ســيما القضــاة   . لآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان 
لك تدعو احلاجة إىل بـذل  وكذ. واملدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون، يف ما يتعلق باالتفاقية       

 .جهود أكرب لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف كافة السياسات والربامج
وينبغي أن تواصل شعبة النهوض باملرأة ومفوضـية حقـوق اإلنسـان التعـاون علـى تعزيـز               - ١٤

وابط وكذلك ينبغي متـتني الـر  . املساواة بني اجلنسني وضمان متتع املرأة مبا هلا من حقوق اإلنسان 
عاهـدات حقـوق    بني اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة وبـني سـائر اهليئـات املنشـأة مب                  

 واإلجراءات اخلاصة التابعـة للجنـة حقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك مـن خـالل االجتمـاع                    اإلنسان
 .حقوق اإلنساناهليئات املنشأة مبعاهدات رؤساء السنوي ل
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 املرفق الثالث
 

حبـث الصـالت بـني      �: مته مديرة املناقشة يف حلقة النقاش املعنونـة       موجز قد   
للــدورة االســتثنائية الثالثــة تني اخلتــاميتني  منــهاج عمــل بــيجني والــوثيقتنفيــذ

والعشرين للجمعية العامة واألهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا               
 �والتحدياتالتقدم والثغرات : األلفيةبشأن عالن اإلتلك الواردة يف 

 )كانغ-كيونغ وا (موجز قدمته مديرة املناقشة 
 
، نظمــت جلنــة وضــع املــرأة حلقــة ٢٠٠٥مــارس / آذار٣ة املعقــودة يف ثامنــاليف اجللســة  - ١

والـوثيقتني  حبـث الصـالت بـني تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني               �: حتت العنـوان   حوار   أعقبهامناقشة  
شـرين للجمعيـة العامـة واألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا          للدورة االسـتثنائية الثالثـة والع     اخلتاميتني  

وشارك يف  . �التقدم والثغرات والتحديات  : األلفيةبشأن  عالن  اإلدوليا، مبا فيها تلك الواردة يف       
السيدة نكوسازانا دالميين زوما، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا؛ والسيد زفرييـن           : احللقة كل من  

، زميلـة يف    )بنغالديش(مج األمم املتحدة اإلمنائي؛ والسيدة نائلة كبري        ديابري، املدير املعاون لربنا   
، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا       )Sussex(معهد الدراسات اإلمنائية جبامعة ساسكس      

الشمالية؛ والسيدة كارن غراون، مديرة قسم احلد من الفقر واإلدارة االقتصادية بـاملركز الـدويل         
ة، واشـنطن العاصـمة؛ والسـيدة سـوزانا شـيارويت، مـديرة معهـد الشـؤون اجلنسـانية           لبحوث املرأ 

 كانغ، رئيسة جلنة    -وأدارت املناقشة السيدة كيونغ وا      . واحلقوق والتنمية، روزاريو، األرجنتني   
 .وضع املرأة

، واسـتندت املناقشـة   وجرت املناقشة يف إطار ورقة قضـايا أعـدهتا شـعبة النـهوض بـاملرأة       - ٢
اإلجنـازات والثغـرات   �فريـق اخلـرباء الـذي نظمتـه الشـعبة حتـت عنـوان         ضا إىل تقريـر اجتمـاع       أي

 اإلمنائيـة   هـداف األلفيـة واأل  بشـأن   عـالن   اإلوالتحديات يف الربط بني تنفيذ منهاج عمل بـيجني و         
 ).٢٠٠٥فرباير / شباط١٠-٧باكو، أذربيجان،  (�)أ(لأللفية

جل بصراحة الصالت بني منهاج عمل بيجني وبني        وأكد املشاركون على ضرورة أن ُتعا      - ٣
األهــداف اإلمنائيــة احملــددة زمنيــا الــواردة يف اإلعــالن بشــأن األلفيــة، واملعروفــة باســم األهــداف    

ــة  ــة لأللفي ــده     . اإلمنائي ــرر أن تعق ــع املســتوى املق ــام الرفي ــيح االجتمــاع الع ــة يف  ويت ــة العام اجلمعي
فرصـة قيمـة   الن بشـأن األلفيـة وعمليتـه التحضـريية       الستعراض تنفيـذ اإلعـ     ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

 أجـل   وأكد املشاركون أمهية اتباع هنج يستند إىل احلقوق من        . الصالتللتحقق من وجود هذه     

__________ 
 .http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/bpfamd2005/EGM-BPFA-MD-MDG-2005-REPORT-final.pdf )أ( 
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حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف املتصل حبماية حقـوق اإلنسـان اخلاصـة بـاملرأة                 
اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               إسـهام    وُوجه االنتباه هبذا الصدد إىل    . وتعزيزها

 .املرأة
وأكد املشاركون على أن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مها هدفان يف حـد ذاهتمـا،         - ٤

إضافة إىل كوهنما وسيلتني هـامتني لبلـوغ كافـة األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا                        
، وأنــه ال ســبيل لبلــوغ هــذه األهــداف إذن دون متكــني املــرأة وحتقيــق  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 اإلمنائيـة املتفـق    هـداف التقـدم احملـرز يف حتقيـق األ       يسـهم   ومن جانب آخـر     . املساواة بني اجلنسني  
وعليه يكون من األمهيـة احلامسـة إدمـاج    . متكني املرأةعليها دوليا يف تعزيز املساواة بني اجلنسني و     

 .ين يف مجيع السياسات والربامج الرامية إىل حتقيق هذه األهدافاملنظور اجلنسا
والحظ املشاركون املكانة البارزة اليت حيتلها اإلعالن بشأن األلفية واملستوى العايل مـن              - ٥

ومع أن الطابع احملدد لألهداف اإلمنائية لأللفية، واقتراهنا بآجال زمنية معينة يشكالن            . االلتزام به 
ني لرصـد التقـدم احملـرز وحتقيـق نتـائج ملموسـة، فقـد وجـه املشـاركون االنتبـاه إىل                      معيارين فعـال  

مشولية حمتوى اإلعالن بشأن األلفية، الذي يتناول قضايا من قبيـل حقـوق اإلنسـان والدميقراطيـة                 
ينبغـي  واحلكم الرشيد والسالم واألمن، باإلضافة إىل التنمية والقضاء على الفقر، ومجيعها قضايا             

 .املركزيةكل فيها تعزيز املساواة بني اجلنسني أحد االعتبارات أن يش
وأعرب املشاركون عن قلقهم من كون اجلهود الرامية إىل حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني                 - ٦

 ويف الغايات واملؤشرات املنبثقـة عنـه، علـى    ٣ومتكني املرأة ال تزال تنحصر يف الغالب يف اهلدف     
ق واسع بالصالت القائمة بني مساعي حتقيق املساواة بني اجلنسـني           الرغم من االعتراف على نطا    

فقلمـا ُيـربط بـني سـائر األهـداف وبـني منـهاج عمـل بـيجني                  . وسائر األهداف اإلمنائية األخـرى    
واتفـق املشـاركون علـى احلاجـة إىل بـذل           . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          و

د اجلنسانية لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مقـدمني أمثلـة عمليـة عـن                جهود أكرب بكثري إلبراز األبعا    
الكيفيـة الـيت تــؤدي هبـا مسـاعي إدمــاج املنظـورات اجلنسـانية إىل تعزيــز جهـود حتقيـق األهــداف         

اإليدز، /اإلمنائية لأللفية يف جماالت الفقر، ومعدل وفيات األطفال، وفريوس نقص املناعة البشرية           
وذكروا عالوة على ذلك أن واضعي السياسـات وغريهـم مـن      . فق الصحية والصحة، واملاء واملرا  

ملنـهاج عمـل بـيجني،    مواصلة إيالء كامل االهتمام لألهـداف الشـاملة    األطراف املعنية ينبغي هلم     
 اإلمنائيـة  األهـداف ال متثـل سـوى جمموعـة دنيـا مـن جممـل           باعتبار كون األهداف اإلمنائية لأللفية      

 وهو موضوع مل ،الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأةعلى  يصدق ذلك خاصة و. املتفق عليها دوليا  
  اإلمنائية لأللفيةهدافطرق يف األُي
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وذكر املشاركون أن توفري املوارد البشرية واملالية ضـروري لتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني                  - ٧
داف اإلمنائيــة ، وكــذلك لبلــوغ األهــلــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين تني اخلتــاميتني لالــوثيقو

ومـن األمهيـة مبكـان إذن تعزيـز الشـراكات العامليـة والوفـاء               . لأللفية، وال سيما يف البلدان الناميـة      
 ومـن شـأن ختفيـف عـبء الـديون عـن            ).٨اهلـدف   (بااللتزامات بتقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية      

فيـذ منـهاج عمـل بـيجني         تن ااجملـال أمامهـا للوصـول إىل األسـواق أن يعـزز           وفسـح   البلدان النامية   
ــة يف بعــض البلــدان أن تكــاليف    .٣ دف يف حتقيــق اهلــاويســهم  وقــد كشــفت احلســابات األولي

 كانــت طفيفــة باملقارنــة مــع ٣ هــدفاألنشــطة القائمــة علــى نــوع اجلــنس املضــطلع هبــا حتقيقــا لل
 منـهاج  وينبغي كذلك أن ُيراعى يف تنفيـذ . النفقات األخرى من قبيل تلك املتصلة خبدمة الديون     

 .عمل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية أثُر العوملة على املرأة 
وأشار املشاركون إىل وجود قاعدة املعـارف والتكنولوجيـا واملـوارد الالزمـة للحـد مـن                  - ٨

هـدف  حتقيـق أول    عدد من البلدان لن تتمكن من       ولئن كان   . الفروق بني اجلنسني ومتكني املرأة    
ــة مــن األهــداف  ــدائي   (لأللفيــة اإلمنائي ــة التفــاوت بــني اجلنســني يف مــرحليت التعلــيم االبت أي إزال

، فــإن بــذل مزيــد مــن اجلهــود احملــددة األهــداف يف املوعــد املقــرر) ٢٠٠٥والثــانوي حبلــول عــام 
غـري أن ذلـك     . ٢٠١٥ املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة حبلـول عـام           هدفكفيل بتيسري حتقيق    

ة لزيادة االستثمارات يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة  سيتطلب اختاذ خطوات ملموس   
وال بـد  . وتعزيز عمليات امليزنة املراعية للفروق بني اجلنسني على الصعد احمللي والوطين والـدويل        

 ، وذلك يف أطر السياسات والربامج   ،على الصعيد القطري   باملنظور اجلنساين    من ضمان االهتمام  
كمـا  .  األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وورقات استراتيجية احلـد مـن الفقـر            من قبيل إطار عمل   

ميكن االستفادة بشكل أفضل من عملية اإلبـالغ املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع                 
 .أةأشكال التمييز ضد املر

 فرقــةُالــيت أوصــت هبــا وأشــار املشــاركون إىل األولويــات االســتراتيجية املترابطــة الســبع   - ٩
مـن أجـل     )ب()٣فرقـة العمـل     ( بالتعليم واملساواة بني اجلنسني       املعنيةُ األلفيِةالتابعة ملشروع   عمل  ال

التعليم يف مـا    بـ الفتيـات   التحاق  تعزيز فرص   ) أ: (حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وهي      
علقـة بإتاحـة التعلـيم االبتـدائي         مع الوفـاء يف الوقـت نفسـه بااللتزامـات املت           ،بعد املرحلة االبتدائية  

االستثمار يف البنية األساسية من  ) ج(ضمان الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية؛      ) ب(؛  للجميع
ضمان حقوق املرأة والفتاة يف امللكية      ) د(؛   هبا املرأة والفتاة   ءأجل ختفيف ضغوط الوقت اليت تنو     

 العمل بتقليص اعتماد املـرأة علـى العمـل غـري            إزالة التفاوت بني اجلنسني يف جمال     ) هـ(واملرياث؛  
 زيـادة نصـيب املـرأة مـن       ) و( التمييـز املهـين؛    الرمسي وسد فجوة األجور بني اجلنسني واحلـد مـن         

__________ 
 .٢٠٠٥، حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: اختاذ إجراء، شروع األلفية التابعة مل٣عمل الفرقة  )ب( 
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. مكافحـة العنـف ضـد املـرأة والفتـاة         ) ز(املقاعد يف الربملانات الوطنية واهليئات احلكومية احملليـة؛         
للــدورة تني اخلتــاميتني نــهاج عمــل بــيجني والــوثيقوتتماشــى هــذه االســتراتيجيات مــع أهــداف م

ويلـزم إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات          .  وينبغي التعجيـل بتطبيقهـا     ،االستثنائية الثالثة والعشرين  
 ال ســيما النســاء الفقــريات ونســاء الشــعوب األصــلية والنســاء    ،ضــعفة مــن النســاء ستاملفئــات ال

 ،والنسـاء الـاليت يعشـن يف بيئـة يسـودها الصـراع            اإليـدز   /املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    
 .والشابات واملراهقات

ــيري       - ١٠ ــة وإحــداث التغ ــدرات التقني ــز الق ــزام السياســي وتعزي وأوضــح املشــاركون أن االلت
املؤسســي واهليكلــي، فضــال عــن تعزيــز عملــييت الرصــد واملســاءلة وإتاحــة املــوارد الكافيــة، كلــها 

ودعــوا إىل حتســني وســائل تعمــيم املنظــور  . اإلمنائيــة لأللفيــة هــدافعوامــل حامســة يف حتقيــق األ
فمـا زال االفتقـار     . اجلنساين ووضع برامج كلية تعاجل أوجه التآزر بني خمتلـف وثـائق السياسـات             

يسـتلزم حتسـني    مما  إىل البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس يطرح حتديات على مستوى الرصد،            
 .رارهازيادة تكنوعية عملية مجع البيانات و

واملؤشــرات للغايــات ويلــزم بــذل املزيــد مــن اجلهــود مــن أجــل تعزيــز األبعــاد اجلنســانية   - ١١
 وينبغـي  . اإلمنائية لأللفية مع ضرورة النظر يف حتديد أهداف ومؤشرات إضافية هدافاملتعلقة باأل 

احـة   أال وهـو إت    ،للمشاركني يف اجللسات العامة الرفيعة املسـتوى النظـر يف إضـافة هـدف جديـد               
إمكانيــة احلصــول علــى خــدمات الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة مــن خــالل نظــام الرعايــة الصــحية    

 .األولية
وقد اضطلعت األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة بـدور حيـوي يف تنفيـذ منـهاج               - ١٢

دين وينبغـي تعزيـز التعـاون بـني احلكومـات واجملتمـع املـ             .  اإلمنائيـة لأللفيـة    هدافعمل بيجني واأل  
وكــذا الربملانــات والنقابــات املهنيــة والشــبكات املعنيــة بقضــايا املــرأة كمــا ينبغــي بــذل مزيــد مــن 

 .اجلهود لكفالة مسامهة الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني
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 املرفق الرابع
 

 عملـييت االسـتعراض     موجز مقـدم مـن مـديرة حلقـة املناقشـة بشـأن عـرض                
  اإلجنازات والثغرات والتحديات-يد اإلقليمي والتقييم على الصع

 
 )السيدة مارين دفتيان(موجز قدمته مديرة املناقشة 

 
، نظمت جلنة وضع املرأة يف حلقة       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤يف اجللسة العاشرة املعقودة يف       - ١

ــا حــوار بشــأن    ــى الصــعيد اإلقليمــي   عــرض�مناقشــة تبعه ــيم عل ــييت االســتعراض والتقي  -  عمل
جـوزفني ويـدراغو، نائـب األمـني        : وشارك يف احللقة كل من    ". زات والثغرات والتحديات  اإلجنا

التنفيذي باإلنابـة للجنـة االقتصـادية ألفريقيـا؛ وبـاتريس روبينـو، نائـب األمـني التنفيـذي باإلنابـة                     
للجنــة االقتصــادية ألوروبــا؛ وأليســيا بارســينا إيبــارا، نائــب األمــني التنفيــذي باإلنابــة للجنــة           

قتصــادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب؛ وثيلمــا كــي، رئيســة شــعبة القضــايا           اال
 -االجتماعية الناشئة يف اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادي؛ وفاطمـة سـبييت                   

وجـرت املناقشـة يف   . قاسم، مـديرة مركـز املـرأة يف اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا            
 .ار ورقة قضايا أعدهتا شعبة النهوض باملرأةإط
وأوجــز املشــاركون يف احللقــة عمليــات االســتعراض اإلقليميــة واالجتماعــات اإلقليميــة    - ٢

وقدموا مدخالت يف عمليـة االسـتعراض والتقيـيم         . الرفيعة املستوى اليت دعمتها اللجان اإلقليمية     
ليت ُتجرى بعـد عشـر سـنوات لتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني والـوثيقتني اخلتـاميتني للـدورة                      العاملية ا 

ــة العامــة   ــة والعشــرين للجمعي وقــد أتاحــت هــذه االستعراضــات معلومــات   ). أ(االســتثنائية الثالث
مفصلة عن وضع املرأة، وأجرت تقييما للتقدم احملرز، وحددت التحديات واجملاالت الـيت حتتـاج               

. وأبرزت القضايا اخلاصة بكل منطقة، على حنو يستجيب لكل سياق إقليمي          . ةإىل جهود مكثف  
اللجنـة  أما يف منطقة    .  بشكل أساسي على مكافحة الفقر     للجنة االقتصادية ألفريقيا  وقد ركزت ا  

، فقد أعري اهتمام خاص لدور املرأة يف االقتصاد، ولآلليات املؤسسـية لتعزيـز              االقتصادية ألوروبا 
اللجنة االقتصادية  وغطت عملية االستعراض اليت أجرهتا      . اجلنسني، ولالجتار بالنساء  املساواة بني   

اللجنة االقتصادية  ، فيما ركزت    مجيع جماالت االهتمام احلامسة    واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   
دي  بصورة رئيسية علـى فقـر املـرأة، واسـتقالهلا االقتصـا            ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

وأولــت . واملســاواة بــني اجلنســني، وعلــى متكــني املــرأة ومشــاركتها السياســية، وبنــاء املؤسســات
 اهتماما كبريا للسالم، كما عاجلـت مسـائل مـن قبيـل         آسيا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب   
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من وأدت االجتماعات إىل إعادة التأكيد على منهاج عمل بيجني وعلى كل       . أُمية املرأة وفقرها  
وُيسـهم تنفيـذ   . مناهج العمل اإلقليمية على حدة، وأكدت علـى االلتـزام بتنفيـذها تنفيـذا كـامال       

منهاج عمل بيجني ومناهج العمل اإلقليمية يف تنفيذ نتائج مؤمترات األمم املتحدة ولقاءاهتا، ويف              
 .مساعي حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

عمليــة تنفيــذ االلتزامــات الــواردة يف منــهاج عمــل  وأشــار املشــاركون يف احللقــة إىل أن  - ٣
وأُنشـئت أو   . بيجني على املستوى اإلقليمي شهدت تعاونا أوثق بني احلكومـات واجملتمـع املـدين             

ُعــززت شــبكات وشــراكات بــني خمتلــف اجلهــات صــاحبة املصــلحة، وُعــززت التحالفــات بــني   
افزا يف اجلمع بـني خمتلـف األطـراف،    وأدت اللجان اإلقليمية دورا ح    . خمتلف اجملموعات النسائية  

 .مبا يف ذلك كيانات منظومة األمم املتحدة
وبينما حتقق على وجه العموم تقدم يف تنفيذ منهاج عمل بـيجني، فـإن النتـائج تتفـاوت                   - ٤

فقـد الحـظ    . جمـاالت االهتمـام احلامسـة     من منطقة إىل أخرى، ومن بلد آلخر، وفيما بني خمتلف           
 مثال أنه يف جمال املشاركة يف اختاذ القرارات، تشغل النساء يف رواندا نسـبة               املشاركون يف احللقة  

اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة    ويف منطقـة  .  يف املائة من املقاعد يف الربملان   ٤٨,٥قياسية بلغت   
كمـا حققـت املـرأة      .  يف املائـة مـن الربملـانيني       ٢٠، تشكل النسـاء أكثـر مـن         آلسيا واحمليط اهلادئ  

، وإن يك ذلك انطالقـا مـن         آسيا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب    كبرية يف منطقة     مكاسب
وتشكل األعداد املتزايدة من النساء يف احلكومات احمللية، خاصـة مـن خـالل              . قاعدة متدنية جدا  

 .نظام احلصص وغريه من اإلجراءات اإلجيابية، تطورا مشجعا
 اآلليـات املؤسسـية للنـهوض بـاملرأة أو مت تعزيزهـا       وقد أُنشئت آليات وطنية وغريها مـن       - ٥

ومت التوكيـد علـى أمهيـة دور    . يف مجيع املناطق، وإن مل حيصـل ذلـك بطريقـة موحـدة أو منتظمـة               
وقــد شــهد العقــد املاضــي كــذلك اســتخدام املــرأة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت . الربملــان

د ألغراض الـدعوة للسياسـات ولزيـادة التـرابط         ووسائط اإلعالم اجلديدة بنجاح وعلى حنو متزاي      
 .الشبكي داخل البلدان وعرب احلدود

ويف مجيع املناطق، تزايد التقيد بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تنطوي على أمهية              - ٦
ومت اعتماد قوانني للقضاء علـى      . خاصة للمرأة، وحيظى متتع املرأة حبقوق اإلنسان باهتمام متزايد        

ز ضد املرأة ودعم مساواهتا بالرجل يف جماالت كثرية، على الرغم مـن اسـتمرار التناقضـات                 التميي
وأصــبحت جهــود التصــدي للعنــف ضــد املــرأة أكثــر . بــني القــوانني العرفيــة والتشــريعية والدينيــة

 .انتظاما
 وأبرز عدد من املشاركني يف احللقة ما حتقق من تقـدم يف تعلـيم الفتـاة واملـرأة، مشـريين                    - ٧

إىل أن معدالت تسجيل الفتيـات يف املـدارس أصـبحت اآلن مسـاوية ملعـدالت تسـجيل األوالد،                   
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وتكاد بعض املناطق اليت كانت الفتيات فيها متخلفـات تبلـغ           . بل وتزيد عليها يف بعض احلاالت     
وأشـار املشـاركون يف   . هدف القضاء على التفاوت بـني اجلنسـني يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي      

اإليدز وغريه من قضايا    /ة إىل العناية اخلاصة اليت حظي هبا وباء فريوس نقص املناعة البشرية           احللق
ويف . الصــحة، يف جوانبــها ذات الصــلة بــاملرأة، مــن خــالل التوعيــة، ويف جمــايل الوقايــة والعــالج 

 لإلنـاث، وختفـيض معـدالت وفيـات         العمـر املتوقـع   بعض املنـاطق حتقـق تقـدم ملحـوظ يف زيـادة             
وقـد ازداد عـدد النسـاء يف    . ات، وتنال احلقـوق اجلنسـية واإلجنابيـة للمـرأة اهتمامـا متزايـدا       األمه

الوظائف النظامية، ومثة منو يف عدد النسـاء املشـتغالت باألعمـال التجاريـة احلـرة، كمـا وضـعت                 
 . خمططات لالئتمانات الصغرية

د عانـت املـرأة مـن آثـار     وقـ  .وأكد املشاركون على وجود حتديات كثرية ينبغي جماهبتها - ٨
وقـد   .العوملة وقلـة االهتمـام بـاملنظور اجلنسـاين يف السياسـات املتعلقـة بالتجـارة والنمـو والعمالـة         

ترتبـت علـى قلـة العنايـة بالقضـايا اجلنسـانية يف سياسـات الضـرائب وامليزانيـة، ويف اإلصـالحات           
كمـا كشـفت    .تناسـبة علـى املـرأة     املتعلقة باإلنفاق االجتماعي واالستحقاقات، آثار سـلبية غـري م         

االستعراضات عـن تـدهور األمـن االجتمـاعي، وظـروف الصـحة والعمـل بالنسـبة للمـرأة، كمـا                     
ال سـيما فـريوس     وكشفت وجود تفاوت بني أجور اجلنسني، وانتشار األمراض املنقولة جنسـيا،            

ر اجلنساين يف مجيع    العمليات احلاجة إىل إدماج املنظو    هذه  وأبرزت  . اإليدز/نقص املناعة البشرية  
ــار الســلبية للسياســات الــيت       ــاه إىل اآلث ــع اجملــاالت، ووجهــت االنتب ــربامج يف مجي السياســات وال

 .تتجاهل الفروق بني اجلنسني
وغرب آسيا والبلدان الـيت     وشهدت بعض املناطق أو املناطق دون اإلقليمية، مثل أفريقيا           - ٩

 ُتلـب  ومل . ارتفاعا يف معدل فقـر املـرأة    ،ادية ألوروبا بفترة انتقالية ضمن منطقة اللجنة االقتص     متر  
ضـعفة مـن النسـاء، وخاصـة     ست املفئاتاحتياجات املرأة يف أقل البلدان منوا، كما تتطلب بعض ال       

املنفــردات بإعالــة األســر، واملســنات واملراهقــات والشــابات واملهــاجرات، والنســاء مــن ســكان    
شكل االجتـار بالنسـاء حتـديا       يو. املوجهة إليها لعناية  الريف، ونساء الشعوب األصلية، مزيدا من ا      

ويف منطقــة اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا  .يف منطقــة اللجنــة االقتصــادية ألوربــاكــبريا 
واحملــيط اهلــادئ، أدى تزايــد الطــابع غــري النظــامي وغــري الرمســي لســوق العمــل إىل االضــطراب     

 االسـتقرار السياسـي النـاجم عـن الرتاعـات املسـلحة       وأثـر عـدم   .وانعدام الدخل املضمون للمـرأة 
 والقيود االقتصادية تأثريا سلبيا على رفاه املـرأة يف منطقـة اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب                  

البحـر  منطقـة  على الرغم من إسهام املرأة يف منطقـة اللجنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة و      .آسيا
 . ظللن فقرياتمن النساء  يف املائة ٤٤حوايل فإن تنمية، الكارييب إسهاما كبريا يف ال
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 هـا مواردذلـك    ىتـدل علـ   كمـا   وظلت اآلليات املؤسسية ضـعيفة يف كـثري مـن البلـدان،              - ١٠
 عـن    النسـاء  البشرية واملاليـة احملـدودة، وااللتـزام غـري الكـايف واإلرادة السياسـية الضـعيفة؛ وإبعـاد                 

 .لرصد واملساءلةآليات اغياب الوزارات التنفيذية؛ و
وأكد املشاركون يف احللقة على اقتراحـات للعمـل املسـتقبلي انبثقـت عـن االجتماعـات            - ١١

ويتطلـب تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني التوسـع يف اسـتخدام اسـتراتيجية تعمـيم            .اإلقليميـة 
االجتماعيـة،  املنظور اجلنساين، وإقامة روابط وثيقة بني السياسات والـربامج االقتصـادية و           مراعاة  

وانتــهاج سياســات للضــرائب وامليزانيــة تراعــي الفــروق بــني اجلنســني، وتقيــيم اآلثــار اجلنســانية    
استخدام اصة ب اخلتحديات  الويلزم جماهبة   . للسياسات التجارية وإلصالحات القطاع االجتماعي    

احللقـة  وأبـرز املشـاركون يف   . تكون األطراف الفاعلة والتدابري فيها حمـددة بوضـوح     خطط عمل   
الدور احلاسم للمنظمات غري احلكومية، ودعوا إىل تنسيق أكثر فعالية بني األطراف الفاعلة على              
الصــعد احمللــي والــوطين واإلقليمــي، مبــا يف ذلــك التنســيق مــع الوكــاالت العامــة واجملتمــع املــدين    

ضـل املمارسـات    أفوتبادهلا، وتبـادل    واللجان اإلقليمية وفيما بينها، من أجل التعلم من التجارب          
واقُترح اختاذ إجراءات ملواصلة تعميم إعالن ومنهاج  .والعمل على حل املشاكل العابرة للحدود

عمــل بــيجني؛ وزيــادة ختصــيص املــوارد لــربامج املســاواة بــني اجلنســني؛ وإقامــة شــبكات إقليميــة  
 تراعــي تســمح لالقتصــاديني مــن الرجــال والنســاء بالعمــل يف جمــال السياســات االقتصــادية الــيت   

ــز مجــع البيانــات املصــنفة حســب اجلــنس واســتخدامها؛ وحتســني       الفــروق بــني اجلنســني؛ وتعزي
وتدعو احلاجـة إىل   .املنظور اجلنساينمراعاة األدوات اليت تسهل االستفادة من استراتيجية تعميم 

ــة املؤسســات، و    ــى تنمي ــز عل ــادة التركي ــيادة زي ــى    س ــة، والتصــديق عل ــذ االتفاقي ــانون، وتنفي الق
من أجـل التصـدي لألفكـار النمطيـة         زيادة الوعي   لربوتوكول االختياري، وكذلك التركيز على      ا

 .التغيريات الثقافيةوواملمارسات التمييزية 
أن أدوار وواليــات اللجــان اإلقليميــة قــد اتســعت يف مــا والحــظ املشــاركون يف احللقــة  - ١٢

 تأخـذ بعـني االعتبـار التوجهــات     حبيـث ،خيـتص باملسـاواة بـني اجلنسـني يف أعقـاب مـؤمتر بـيجني       
ــؤدي دورا        ــني اجلنســني يف اللجــان ت ــاواة ب ــدة، وأن وحــدات املس ــتراتيجية اجلدي ــريعيا االس تش

ووضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مؤشرا للتنمية اجلنسانية يقوم مقام  .وتنفيذيا يف نفس الوقت
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط وقدمت اللجنة  .إطار موحد لتقييم التقدم احملرز يف التنفيذ

 ضمنوتقنية إىل صانعي السياسات يف املنطقة، وخاصة أولئك العاملني          تشريعية  اهلادئ مساعدة   
وتواصل اللجان تنفيذ حلقات عمـل لبنـاء القـدرات والتـدريب      .الوطنية للنهوض باملرأةاألجهزة 
 .املنظور اجلنساين يف مجيع أوجه نشاطهامراعاة  بغية تعميم ،تعزيز القدرات املؤسسية لمن أج
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 املرفق اخلامس
لإلحصـاءات  موجز مقدم من مديرة حلقة املناقشة بشأن التحديات الباقيـة             

املائـدة املسـتديرة الرفيعـة      اجتماعـات   واملؤشرات، بنـاء علـى املناقشـات يف         
على  و ٢٠٠٤املستوى اليت نظمت يف الدورة الثامنة واألربعني للجنة عام          

علـى  و) ٢٠٠٥(االجتاهات واإلحصاءات   : لبيانات املتاحة من نساء العامل    ا
 )٢٠٠٥(الدراسة االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية 

 )بياتريس ماي(موجز قدمته مديرة املناقشة 
، نظمـت اللجنـة حلقـة       ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٨الرابعة عشرة املعقودة يف     يف اجللسة    - ١

 بنــاء علــى  �التحــديات الباقيــة لإلحصــاءات واملؤشــرات   �ر بشــأن تبعهــا حــوا مناقشــة 
املائدة املسـتديرة الرفيعـة املسـتوى الـيت نظمـت يف الـدورة الثامنـة                اجتماعات  املناقشات يف   

االجتاهـــات : البيانـــات املتاحـــة مـــن نســـاء العـــامل علـــى  و٢٠٠٤واألربعـــني للجنـــة عـــام  
ــى و) ٢٠٠٥(واإلحصــاءات  ــة   الدراســة االستقصــائية ا عل ــرأة يف التنمي ــة عــن دور امل لعاملي

السـيدة بـوال مونينـا كـوالدو، نائـب مـدير املكتـب              : وشارك يف احللقة كل من    )" ٢٠٠٥(
الوطين الفلبيين لإلحصاءات؛ والسيدة تاتيانـا غورباتشـيفا، مـديرة إدارة إحصـاءات العمـل               

يفيتش، إحصـائية يف    والتعليم والعلوم والثقافة يف االحتاد الروسي؛ والسـيدة فيفيـان ميلسـافل           
وحدة املرأة والتنمية التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب؛ والسـيدة     
جون زايتلني، املديرة التنفيذية للمنظمة النسـائية للبيئـة والتنميـة؛ والسـيدة مـاري شـامي، رئيسـة                   

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية بـاألمم      شعبة اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية التابعة إلدارة     
ــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية        ــديرة شــعبة الســكان التابع ــك، م ــة زلوتني املتحــدة؛ والســيدة هاني

السيدة كريستينا كانغاسـبونتا، ممثلـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              وواالجتماعية باألمم املتحدة؛    
ي، املوظفــة املســؤولة عــن قســم ختطــيط     باملخــدرات واجلرميــة؛ والســيدة فرانتشيســكا بريوتشــ    

يف شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة  وتطويرهــا اإلحصــاءات 
 .باألمم املتحدة

باالستناد إىل الدراسة االستقصائية ورقة قضايا أعدهتا شعبة النهوض باملرأة، قد قدمت  و - ٢
: ، والبيانات املتاحة يف التقرير اخلاص عـن نسـاء العـامل           )٢٠٠٥(العاملية عن دور املرأة يف التنمية       

 .إطارا هلذا احلوار وسندا هلذه املناقشة) ٢٠٠٥(االجتاهات واإلحصاءات 
وأكدت املشاركات أمهية البيانات املصنفة حسب اجلنس واملؤشرات القائمة على نـوع             - ٣

اخلتـاميتني  تني  مـل بـيجني، والـوثيق     اجلنس لقياس وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ إعـالن ومنـهاج ع           
تحقيق الفعالية يف صوغ السياسـات      لللدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، و      
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ومنـذ اعتمـاد منـهاج عمـل        .  املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة       تعزيزووضع الربامج اهلادفة إىل     
الل التعـدادات السـكانية والدراسـات    بيجني استمرت اجلهـود اهلادفـة إىل مجيـع البيانـات مـن خـ         

االستقصائية وتطوير نظم املؤشرات املراعية لنوع اجلنس، وتوسعت هذه اجلهود لتشمل جماالت            
ــدرات    ــاء الق ــادرات بن ــدعمها مب ــدة، ت ــن التجــارب      .جدي ــد م ــوافر اآلن مزي ــذلك يت ونتيجــة ل

جملــالني االقتصــادي والقــدرات علــى القيــاس وإجــراء التحلــيالت القائمــة علــى نــوع اجلــنس يف ا  
وبفعل اجلهود الرمية إىل حتقيـق الغايـات احملـددة زمنيـا لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            . واالجتماعي

اشتدت احلاجة إىل بيانات مصنفة حسب اجلنس، وتكثفـت املناقشـات بشـأن األبعـاد اجلنسـانية                  
كمـا أن  . قيـق هـذه األهـداف   لألهداف اإلمنائية لأللفية، واملقـاييس املناسـبة للتقـدم احملـرز حنـو حت       

تــوافر البيانــات والتحلــيالت املصــنفة حســب اجلــنس، مبــا يف ذلــك تلــك الــواردة يف املنشــورات   
 .املساواة بني اجلنسنيأدوات هامة للدعوة إىل املتخصصة، كان 

وأكدت املشاركات على أمهية التعاون وإقامة الشبكات بني اآلليـات الوطنيـة للنـهوض                - ٤
هــا مــن اجلهــات املناديــة باملســاواة بــني اجلنســني وبــني املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة   وغري،بــاملرأة

وغريها من األطراف املعنية لتحقيق تقدم يف مجع البيانات واإلحصاءات املصـنفة حسـب اجلـنس                
وقد مسـح هـذا التعـاون بـني مسـتخدمي           . ونشرها وحتليلها، ووضع مؤشرات تراعي نوع اجلنس      

يضاح احتياجات اجلانبني، وشجع على استحداث أساليب منهجيـة وزيـادة   البيانات ومنتجيها بإ  
 املنظمـات الدوليـة     وأدت .مساءلة كافة اجلهات الفاعلـة مـن أجـل حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني                

واملنظمات غري احلكومية أيضا دورا هاما عن طريق دعم وتشجيع عمليـة مجـع البيانـات املصـنفة       
وكذلك أدت املسـاعي مـن أجـل قيـاس التقـدم احملـرز حنـو                . احسب اجلنس ونشرها واستخدامه   

هـود تعاونيـة مـن أجـل مجـع          بـذل ج  حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة إىل إنشـاء آليـات جديـدة و             
 .البيانات وحتليلها على الصعيدين الوطين والدويل

ري  اإلجنــازات احملققــة، أعربــت املشــاركات عــن قلقهــن إزاء التقــدم غــ علــى الــرغم مــنو - ٥
الكايف يف مجع البيانات املصنفة حسب اجلنس ونشرها واستخدامها على املستوى الـوطين، وقلـة      

وبفعل عدم االنتظـام يف مجيـع البيانـات يصـعب تقيـيم االجتاهـات مبـرور         .موثوقية بعض البيانات
ال تعكــس ويف كــثري مــن اجملــاالت ال تشــمل املنــهجيات القائمــة املنظــور اجلنســاين، و    .الوقــت

وفضال عن ذلك تستمر جهود إجراء القياسـات   .وضع املرأة بصورة كافيةياسات الناجتة إذن الق
يف التركيز على األرقام، أو علـى اجلوانـب القابلـة للقيـاس كميـا، مـع إمهـال كـثري مـن اجلوانـب                         

 . الكيفية ذات األمهية احلامسة ملنهاج عمل بيجني، اليت ينطوي قياسها على مزيد من الصعوبة
غري أن احلاجة تدعو كذلك إىل بذل جهود كـبرية وابتكـار هنـج وأفكـار خالقـة لزيـادة                     - ٦

وميكن أن يؤدي عـدم طلـب املسـتخدمني لـبعض البيانـات             . االستفادة من اإلحصاءات املوجودة   
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قـد  و.  احلـال مـثال يف جمـال اهلجـرة الدوليـة           يإىل التأخر يف توفريهـا، أو عـدم جدولتـها، كمـا هـ             
احلاجــة إىل البيانــات ) ٢٠٠٥(ستقصــائية العامليــة عــن دور املــرأة يف التنميــة  أبــرزت الدراســة اال

. للــهجرة الداخليــةحســب نــوع اجلــنس املصــنفة حســب اجلــنس مــن أجــل تســهيل التحلــيالت  
لألمـم املتحـدة عـن اجتاهـات االجتـار بالبشـر،            عـاملي    أول تقريـر     ٢٠٠٥يف أواخر عام     وسيصدر

ة يف مجع بيانات موثوقة وشاملة يف هذا اجملال، فضال عن بيـان  وسيربز التقرير الصعوبات املنهجي 
ــر األمــم املتحــدة املقبــل   . اتصــعوبســبل معاجلــة هــذه ال  ــام  �وســيربز تقري ، )٢٠٠٥(نســاء الع

بسـبب انعـدام البيانـات      حسب نـوع اجلـنس      اجملاالت اليت يصعب فيها إجراء قياسات وحتليالت        
ومن ضمن اجملـاالت  . باإلسكان والعنف ضد املرأة والفقرأو عدم كفايتها، مثل اجملاالت املتعلقة   

وال تــزال تعــاين مــن الثغــرات جمديــة ذات صــلة بنــوع اجلــنس، األخــرى الــيت تنعــدم فيهــا بيانــات 
مسـامهتها يف جمـال العمالـة، وكـذلك الرتاعـات           مـن مثـل      املسامهات االقتصادية للمـرأة      ،املنهجية

عية، واالجتار باملرأة، وقضايا االقتصاد الكلي مبا فيها التجـارة  املسلحة، والبيئة وإدارة املوارد الطبي  
 . واهلجرة والعوملة

وبينما أشارت املشاركات إىل أمهية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، أعربن عـن قلقهـن               - ٧
وينطبـق ذلـك مـثال علـى مقـاييس الفقـر       . من عدم مراعاة املؤشرات املوجودة للمنظور اجلنسـاين      

وهنالـك  . ، اليت ال تعكس فقر املرأة بصورة كافية، كما ال تعكس مسـامهتها يف االقتصـاد               احلالية
جوانـب  ختفـق يف تسـجيل   مؤشرات أخـرى، منـها تلـك املتعلقـة بـالتعليم، وسـلطة اختـاذ القـرار،          

وقد لوحظ بصفة خاصة عدم احتـواء األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى مؤشـرات                 . جنسانية هامة 
  .لعنف ضد املرأة والصحة اجلنسية واإلجنابيةعن مسائل مثل ا

أخرى، عوامل  وأبرزت املشاركات أيضا احلاجة إىل ضمان مجع بيانات مصنفة حسب            - ٨
 الضـعيفة مـن     فئـات رق، لضـمان اتبـاع سياسـات موجهـة حنـو دعـم ال             وعلى أألخص العمر والعِـ    

وتواجـه   .ية ويف القطاع غري الرمسيوينبغي إعارة أمهية خاصة حلالة املرأة يف املناطق الريف. النساء
بعض البلدان، وخاصة تلك اخلارجة من الرتاع، انعداما شبه تام للبيانـات، وقـدرة حمـدودة علـى             

وأُعرب أيضا عن القلق إزاء نقص متويل اإلحصاءات االجتماعية واجلنسانية علـى            . مجع البيانات 
مت التأكيـد علـى احلاجـة إىل اسـتثمارات          و .الصعيدين الوطين والدويل، أو االقتطاعات يف متويلها      

طويلــة األمــد يف مجــع البيانــات املصــنفة حســب اجلــنس بصــورة منتظمــة، وإىل وضــع منــهجيات  
وباإلضافة إىل حتسني مجع املعلومات مثـة حاجـة ماسـة كـذلك إىل              . ومؤشرات يف مجيع اجملاالت   

  .تعزيز القدرات على إجراء حتليالت جنسانية للبيانات واإلحصاءات
ومن ضمن اجملاالت اليت ُيخطط للقيام بأعمال مستقبلية فيها، األعمـال املنهجيـة لزيـادة                - ٩

وكــذلك ينبغــي تعزيــز  .مراعــاة الشــأن اجلنســاين يف عمليــات امليزنــة ويف اإلحصــاءات الزراعيــة 
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مجع وحتليل إحصاءات اجلرمية من أجـل حتسـني القياسـات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة،                   عمليات  
واقترحت املشاركات أن تركـز     . ُدعي إىل وضع منهجية لألمم املتحدة لقياس العنف املرتيل        كما  

التحســينات املســتقبلية يف مجــع البيانــات وحتليلــها علــى جمــاالت مثــل العمــل، وحقــوق الصــحة    
مزيـد مـن   وينبغـي بـذل   . اإلجنابية، والعنف املرتيل، والتعليم، مبا فيه نوعية التعليم، وكذلك الفقـر  

واقُترح استكمال دراسة  .هود لنشر نتائج الدراسات االستقصائية وتعميمها على نطاق أوسعاجل
 .استخدام الوقت اليت أعدهتا األمم املتحدة يف التسعينات

وحبسب تزايد االهتمام الـذي حيظـى بـه تـوافر اإلحصـاءات اجلنسـانية، مت التأكيـد علـى                     - ١٠
ــادل التجــارب والــدروس املســتفادة   ــة تب وأكــدت املشــاركات أن مجــع البيانــات ونشــرها    .أمهي

كما تتطلب  بطريقة موثوقة ومنتظمة هي أمور تتطلب موارد مالية وبشرية مناسبة،        اواستخدامه
وأُعرب عن األمل يف أن تواصـل جلنـة وضـع املـرأة             .  على الصعيد الوطين   ال سيما بناء القدرات،   

 . ليل يف دورهتا اخلمسنيمناقشة مسائل مجع البيانات وتطوير املنهجيات والتح
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 املرفق السادس
 

مـــن خـــالل أعـــني   : اآلفـــاق املســـتقبلية لتعزيـــز املســـاواة بـــني اجلنســـني       
 والشبان الشابات

 
 )رميا صالح(موجز قدمته مديرة املناقشة 

 
ــة حلقــة  ٢٠٠٥مــارس / آذار٨اخلامســة عشــرة املعقــودة يف  يف اجللســة  - ١ ، نظمــت اللجن

مــن خــالل أعــني : اآلفــاق املســتقبلية لتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني�تبعهــا حــوار بشــأن مناقشــة 
، األمينـة العامـة   )السويد(السيدة فريدة أولسون  : وشارك يف احللقة كل من    . �الشابات والشبان 

طالبـة يف سـنة   ) تايلنـد (؛ والسيدة إنغريـد ثاراسـوك   )Young Folk’s Association (نالشبالرابطة 
خصـائي شـؤون    إان والدراسات النسائية؛ والسيد سـرديان سـتاكيتش،         البكالوريوس، علم اإلنس  

ــا ديفانــداس أغــيالر     يفاملــراهقني والشــباب  صــندوق األمــم املتحــدة للســكان؛ والســيدة كاتالين
، نائبــة ســابقة لــرئيس منتــدى حقــوق اإلنســان للمعــوقني؛ والســيد مايكــل فلــود    )كوســتاريكا(
امعـة  جبكـز االسـترايل لبحـوث اجلـنس والصـحة واجملتمـع             ، زميل بعد الـدكتوراه يف املر      )أستراليا(

املركــز الــوطين لتنســيق   ، مــديرة) املكســيك(التــروب؛ والســيدة فليســيتاس مــارتينيس ســوالنو   
رئـيس منظمـة النتسـوي      ) زامبيـا (شؤون نساء الشعوب األصلية؛ والسيد إدفورد غاندو موتومـا          

رؤى  (��Youth Visionير الــربامج يف الرونــا للشــباب األفارقــة املــدافعني عــن احلقــوق، ومــد  
وتولت إدارة املناقشة السيدة رميا صالح، نائـب املـدير التنفيـذي ملنظمـة األمـم                . بزامبيا) الشباب

وجــرت املناقشــة يف إطــار ورقــة قضــايا أعــدهتا شــعبة النــهوض   ). اليونيســيف(املتحــدة للطفولــة 
 .باملرأة
جهـــات نظـــر الشـــابات والشـــبان يف اتفـــق املشـــاركون علـــى أمهيـــة ضـــمان إدمـــاج وو - ٢

السياســات والــربامج اهلادفــة إىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، وإيــالء مزيــد مــن    
، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بـالفقر؛ والتعلـيم والتـدريب؛              مهم بصورة خاصة  االهتمام للمسائل اليت هت   

اإليدز؛ والعنف ضـد    /املناعة البشرية والصحة، مبا فيها الصحة اجلنسية واإلجنابية، وفريوس نقص         
الشابات والفتيات، واالجتار؛ والعمالة؛ وعالقـات القـوة بـني الشـابات والشـبان؛ والصـورة الـيت                  

  .ترمسها وسائط اإلعالم عن الفئتني؛ فضال عن األفكار النمطية الثقافية والتقاليد
ورهتم والتعـاون   وتقع على عاتق احلكومـات مسـؤولية خاصـة عـن دعـم الشـباب ومشـا                 - ٣

.  السياسـات الوطنيـة    ضمن شواغلهم   عاجلةمعهم، ومع منظمات الشباب واجملتمع احمللي، سعيا مل       
كات فعالـة، وروابـط     اوناقش املشاركون الـدور اهلـام ملنظمـات الشـباب واحلاجـة إىل إقامـة شـر                

مجيــع وُدعــي إىل التعــاون بــني  .وشــبكات مــن أجــل تعزيــز املســاواة لصــاحل الشــابات والفتيــات 
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وبني كافة القطاعات، مبا فيه التعاون بـني املنظمـات احلكوميـة الدوليـة              صاحبة املصلحة   اجلهات  
واملنظمات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، وبني الشـابات والشـبان، وبـني املـدارس واآلبـاء،                 

ت مثـل برملانـا  حسـنة  والحـظ املشـاركون وجـود ممارسـات      .ومنظمات الشباب واجملتمـع احمللـي  
 يةنظمـات الشـباب   املالشباب، وإنشاء املراصد الوطنية للشباب، ودعـوا إىل تعزيـز الشـراكات بـني               

وأكدوا كذلك على احلاجة إىل توفري األسر واجملتمعات احمللية الدعم جلهود  .واملنظمات النسائية
 . حتقيق املساواة لصاحل الشابات والفتيات، وإىل هتيئة بيئة مواتية للطفلة

ار املشاركون إىل أن الشابات والفتيات يتضررن على حنو خاص مـن الفقـر، الـذي                وأش - ٤
ومـن خيـارهتن يف جمـاالت كـثرية         النـهوض هبـن     يؤثر على مجيع جماالت حياهتن ويقلل من فـرص          

وشـدد املشـاركون علـى أن حتســني أوضـاع الشـابات والفتيــات       .مثـل التعلـيم والصـحة والعمــل   
واردة يف اإلعــالن بشــأن األلفيــة، وعلــى األخــص األهــداف شــرط أساســي لتحقيــق األهــداف الــ

 .اإلمنائية لأللفية
التمييزيــة واملمارســات الثقافيــة  القوالــب النمطيــة والحــظ املشــاركون اســتمرار تفشــي   - ٥

 علـى الشـابات والفتيـات، مثـل الـزواج القسـري واملبكـر، وختـان         آثـارا سـيئة   الـيت تتـرك     الضارة  
ر اويف أدوأدوات للجـنس  تصوير الشابات يف وسـائط اإلعـالم   شكل وي .اإلناث، وتفضيل البنني

القوالـب  وأكـد املشـاركون علـى أمهيـة مكافحـة       .منطية عائقـا كـبريا أمـام املسـاواة بـني اجلنسـني      
. النـهوض بـاملرأة وتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني           تعـوق   واملمارسات الثقافية والدينية الـيت      النمطية  

كة  جهود لتشجيع وسائط اإلعـالم علـى إظهـار املـرأة بصـورة املشـارِ          كما تدعو احلاجة إىل بذل    
وينبغـي أن تشـمل هـذه      . النشطة يف مجيع جماالت احلياة، وكمثال حتتذي بـه الشـابات والفتيـات            

 .اجلهود برامج التوعية والتثقيف
. لشـبان وأُبرز ما ينطوي عليه التعليم، مبا فيه التعليم غري النظامي، من أمهية للشـابات وا               - ٦

، وإسهامه يف القضاء على      اخلايل من التمييز   وشدد املشاركون على فوائد تعليم الفتيات والفتيان      
الصور النمطية، ويف إقامة عالقات أكثر تكافؤا، وإحالل االحترام املتبادل، وتقاسم املسـؤوليات     

وقـات ذات الصـبغة   األسرية، والقضاء على املمارسات التقليدية الضارة، وإحـداث التغـيري يف املع      
وأشـري إىل عـدم االسـتفادة مـن التعلـيم ذي النوعيـة        .الثقافيـة الـيت تـؤثر علـى الشـابات والفتيـات      

اجليدة على خمتلف املستويات، وهي التعليم االبتـدائي والثـانوي والعـايل، ومـن التـدريب املهـين،                  
عقبات رئيسية أمام   واعُتربت  ات،   النمطية اجلنسية، وانعدام البيئة املواتية لتعليم البن       وإىل القوالب 

وكذلك شدد املشاركون على الصلة اهلامة بني التعليم والعمالة، وأشاروا إىل أنه حـىت              . متكينهن
 مـع ذلـك علـى       ونحيصـل فـإن الرجـال     عندما حتقق املرأة مستويات أعلى مـن التحصـيل العلمـي،            
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 ذلـك شـاغال مـن الشـواغل       تمثيل أقوى يف مناصب اختاذ القرار، ويشكل      يتمتعون ب دخل أعلى و  
 . الكبرية للجيل احلايل من الفتيات والشابات

غريهـن، الحـظ املشـاركون      مـن   وباعتبار جوانب الضعف اليت متيـز الشـابات والفتيـات            - ٧
األمهية اخلاصة لقضايا الصحة بالنسـبة إلـيهن، واألثـر النـاجم عـن اسـتمرار تعـذر احلصـول علـى                      

نسـية واإلجنابيـة واملعلومـات علـى نطـاق واسـع، مبـا يف               اخلدمات الصـحية وخـدمات الصـحة اجل       
وموانـع احلمـل، واخلـدمات املأمونـة والسـرية والعـالج            األسـرة،   ذلك التثقيف اجلنسـي، وتنظـيم       

ومـن ضـمن الشـواغل      . اإليـدز مـن الشـابات والفتيـات       /للمصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    
وأبــرز املشــاركون . اإليــدز علــى املراهقــات/ريةاخلاصــة األثــر املــدمر لفــريوس نقــص املناعــة البشــ

 .العنف ضـد الشـابات والفتيـات     بني  اإليدز و /الصالت بني الصحة وفريوس نقص املناعة البشرية      
ــذا ودعــا املشــاركون   ــة     هب ــة القانوني اخلصــوص إىل االهتمــام بصــورة خاصــة باحلاجــة إىل احلماي

مـن   فيـه العنـف املـرتيل، واالجتـار، و         والفعلية للشـابات والفتيـات ضـد مجيـع أشـكال العنـف، مبـا              
 .تشويه األعضاء التناسلية لإلناثاملمارسات الضارة مثل 

وبينمــا  .ونــاقش املشــاركون أمهيــة االعتــراف بتنــوع جتــارب الشــابات واالســتجابة لــه   - ٨
فئــات خاصــة مــن النســاء  بســبب نــوع اجلــنس عمومــا، فــإن  يتعــرض كــثري مــن النســاء للتمييــز  

رق  أشكال متعددة ومتداخلة مـن التمييـز ألسـباب إضـافية مثـل اإلعاقـة والعِـ                 والفتيات تعاين من  
ولـوحظ أن الشـابات املعوقـات يعـانني مـن       .واألصل اإلثين والطبقة املنغلقة والوضع االجتمـاعي 

فهــن حمرومــات مــن الرعايــة الصــحية املناســبة والتثقيــف    .أشــكال مــن التمييــز الشــديد القســوة 
أكثر من غريهن، وأمامهن فرص أقل للمشاركة يف احلياة االجتماعيـة  اجلنسي، ومهددات بالفقر  

وأعلـن املشـاركون أنـه     .أكثر تعرضا للعنف، مبا يف ذلك التعقيم القسريكما أهنن واالقتصادية، 
ــربامج   بينمــا مــن املهــم إدراج الشــواغل املتعلقــة باملعوَّ   ــع السياســات وال ــادرات وقــات يف مجي املب

شـروع االتفاقيـة الدوليـة الشـاملة واملتكاملـة حلمايـة وتعزيـز حقـوق املعـوقني                  القانونية، مبا فيها م   
 .إن الطبيعة احملددة للتمييز ضدهن تتطلب اهتماما خاصا كذلكفوكرامتهم، 

ويـؤدي الفقـر املـدقع، والتمييـز      .الشـعوب األصـلية  نسـاء  التمييـز ضـد   مت التأكيد علـى  و - ٩
 .ية إىل تفاقم وضـع نسـاء الشـعوب األصـلية كفئـة حمرومـة      املتأصل وتدهور البيئة واملوائل الطبيع

مثـل سـوء التغذيـة، واهنيـار الـبىن          مـن   ويتأثر الرقي االجتماعي لفتيات الشعوب األصـلية بعوامـل          
األسرية بسبب الكحول واهلجرة، وارتفاع معدالت التسرب مـن املدرسـة، وحتمـل قسـط أكـرب                 

 إدراج وجهـات نظـر شـابات الشـعوب األصـلية يف      ودعا املشاركون إىل .من املسؤوليات املرتلية
 .السياسات والربامج على الصعيدين الوطين والدويلصوغ مجيع عمليات 
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وشدد املشاركون على احلاجة إىل مشاركة الشبان والفتيـان مشـاركة نشـطة يف جهـود                 - ١٠
دورة االسـتثنائية   للـ تني اخلتـاميتني    تنفيـذ منـهاج العمـل والـوثيق       يف  حتقيق املساواة بـني اجلنسـني، و      

وينبغي للفتيان والشبان اإلسهام يف تغـيري املواقـف والتصـرفات            .للجمعية العامة الثالثة والعشرين   
، ويف تعزيــز السياســات واإلجــراءات الراميــة إىل حتقيــق املســاواة بــني   نيدوار اجلنســأالنمطيــة، و
 للنســاء وتنطــوي علــى والحــظ املشــاركون أن األدوار التقليديــة للــذكور غــري منصــفة .اجلنســني

وعلـى  . خطر اإلضرار بالشابات والفتيات، وتفرض قيودا على الرجال بإدامـة أدوارهـم النمطيـة             
ام يف القضـاء علـى املفهـوم التقليـدي للرجولـة،            هـ كل من الشابات والشبان أن يضـطلعوا بـدور          

  . اجلنسنيعن أدوار الرجال والنساء متيل إىل املساواة بنيوجمتمعية وخلق توقعات فردية 
التمويل والدعم التقين لعمل الشباب وإىل زيـادة  توفري  وأشار املشاركون إىل احلاجة إىل       - ١١

وتدعو احلاجة إىل توفري مـوارد إضـافية للـربامج واملشـاريع يف             . حجم املشاريع اإلرشادية القائمة   
لفتيــات ف اوإرهــاف الــوعي بــني صــفو خمتلــف اجملــاالت، مبــا فيهــا التعلــيم واخلــدمات الصــحية   

 إعـداد بـرامج تدريبيـة وأدوات ومـواد      ذلـك بنـاء القـدرات، مبـا يف   األمور احلامسة   ومن  . والفتيان
وينبغي قيـاس مشـاركة املـرأة يف النـدوات العامـة       .فعالة لتعزيز املساواة لصاحل الشابات والفتيات

 .واستخدامه وسيلة لتعزيز مشاركة الشابات يف احلياة العامة
شاركون احلاجة إىل عمليات رصـد خاصـة بالشـباب وإىل تنفيـذ قـوانني وطنيـة              وأبرز امل  - ١٢

مثـل منـهاج عمـل    مـن  تتعلق باملساواة بني اجلنسني،  صكوك قانونية وصكوك سياسات     ودولية و 
شـار  أو. بيجني، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل                   

ال واملتعلــق بــاملرأة والســالم واألمــن، ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥جملــس األمــن املشــاركون إىل أمهيــة قــرار 
ــات، وهبــدف ضــمان مشــاركتهن        ــدمرة للرتاعــات علــى النســاء والفتي ــار امل ســيما يف ضــوء اآلث

 .مشاركة تامة يف إعادة بناء جمتمعاهتن بعد الرتاع
عملية ق  اي نظر الشابات والشبان بعني االعتبار يف س       اتوأوصى املشاركون بأخذ وجه    - ١٣

وينبغــي للجنــة وضــع املــرأة أن تشــجع بشــكل حمــدد الــربامج اهلادفــة إىل . إصــالح األمــم املتحــدة
مـع  حتقيق املساواة لصـاحل الشـابات والفتيـات وتـدعمها، مبـا فيهـا الـربامج الـيت ترمـي إىل العمـل                 

 بانتظام يف وينبغي إشراك لشابات والشبان .الشبان والفتيان من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني
ــتظم      ــى أســاس من ــة عل ــاجل اللجن ــي أن تع ــة، وينبغ ــا الشــابات    عمــل اللجن ــيت تواجهه املســائل ال

 .والفتيات

 



E/2005/27
E/CN.6/2005/11

 

136 05-34636 
 

 املرفق السابع
 

موجز مقدم من مدير حلقة املناقشـة بشـأن إدمـاج املنظـورات اجلنسـانية                 
 يف االقتصادات الكلية

 
 )السيد أوسكار دي روخاس(املنسق  موجز مقدم من

، عقــدت جلنــة وضــع ٢٠٠٥مــارس / آذار١٠اجللســة الســابعة عشــرة املعقــودة يف يف  - ١
. �إدماج املنظورات اجلنسانية يف االقتصـادات الكليـة       �املرأة حلقة مناقشة أعقبها حوار بشأن       

عثمـان، وزيـرة الدولـة      . نينـادي إي  : وكانت حلقة املناقشة مؤلفة من األعضاء التالية أمسـاؤهم        
ــا؛   ــة يف نيجريي ــيس شــبكة احلــد مــن الفقــر واإلدارة     للمالي ــرئيس ورئ وداين اليبزيغــر، نائــب ال

ــة املســتدامة التابعــة ملصــرف       االقتصــادية يف البنــك العــاملي؛ ومــاركو فــريوين، مــن إدارة التنمي
التنميــة للبلــدان األمريكيــة؛ وياســني فــال، كــبري مستشــاري السياســات لشــؤون املســاواة بــني   

ة لأللفيـة؛ وجايـايت غـوش، مـن جامعـة جاواهـارالل هنـرو يف                اجلنسني يف مشروع األمم املتحد    
 .وقد وفرت ورقة قضايا أعدهتا شعبة النهوض باملرأة إطارا للمناقشة. اهلند
وقد أقر املشاركون مبـا يترتـب علـى عـدم املسـاواة إزاء املـرأة مـن أثـر سـليب يف النمـو                          - ٢

اواة تلـك مبـا يفضـي إىل تعزيـز          االقتصادي، وأشاروا إىل بعض سبل احلد مـن أوجـه عـدم املسـ             
كمــا نــاقش املشــاركون فــرص حتديــد املنظــورات اجلنســانية وإدماجهــا يف   . النمــو االقتصــادي

ــي          ــني االقتصــاد الكل ــة ب ــة، وأوضــحوا الصــالت القائم ــرامج االقتصــادات الكلي سياســات وب
ياسـات  وشـدد املشـاركون علـى ضـرورة مراعـاة األبعـاد اجلنسـانية يف س          . واملسائل االجتماعية 

 .االقتصاد الكلي من أجل حتقيق الغايات الواردة يف إعالن األلفية واألهداف اإلمنائية لأللفية
ــة    - ٣ ــاركون إىل تزايـــد تـــدرجيي يف وعـــي احلكومـــات واملنظمـــات الدوليـ وخلـــص املشـ

ورغــم أن االقتصــادات الكليـة عــادة مــا تــدرس  . بـاملنظورات اجلنســانية يف االقتصــادات الكليـة  
امل االقتصادية وتفاعلها يف األسواق، من قبيـل األسـر املعيشـية واملشـاريع التجاريـة            سلوك العو 

والدولــة، يتزايــد اليــوم التســليم بــأن حتليــل االقتصــادات الكليــة ال بــد أن يســتعرض علــى حنــو   
فخـالل  . منفصل أثر سياسات االقتصـاد الكلـي علـى النسـاء والرجـال داخـل األسـرة املعيشـية                  

لكـن علـى الـرغم    . ور الفكر االقتصادي لريجح كفة احللول الواقعيـة واملرنـة       العقد املنصرم، تط  
مــن تزايــد الــوعي مــا زال يــتعني إدمــاج املنظــورات اجلنســانية إدماجــا كــامال يف االقتصــادات    

 اسـتنادا إىل النـاتج احمللـي        -وقد ناقش املشاركون النموذج التقليدي للنمو االقتصادي        . الكلية
الستهالك، واإلنفاق احلكومي، واستثمارات القطاع اخلاص، واالسـترياد        اإلمجايل من جهة، وا   

ويف هذا اإلطار، وجدت فوارق على أسـاس نـوع اجلـنس، وكـان              . والتصدير من جهة أخرى   
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من الضروري دراسة أثرها يف الوصول إىل عوامـل اإلنتـاج والتعلـيم وسـوق العمـل، وكـذا يف                    
 .لتجارة واالستثمار األجنيب املباشرانعكاسات السياسات الضريبية والنقدية وا

وقد شـدد املشـاركون علـى أمهيـة وصـول املـرأة إىل عوامـل اإلنتـاج مـن قبيـل األرض                       - ٤
ورأس املال وأوضحت الدراسات أنه لو سـنحت للنسـاء املزارعـات يف أفريقيـا فرصـا متكافئـة                   

ومـن  .  يف املائـة   ٢٠يف الوصول إىل املدخالت الزراعيـة الزدادت النـواتج بنسـبة قـد تصـل إىل                 
شأن االستجابة كذلك الحتياجات النساء يف جمال النقل أن يرفع إنتاجيتهن من خالل حتسـني               
قدرهتن على الوصول إىل األسواق واملعارض التجارية وتوفري الوقـت الـذي يسـتغرقه احلصـول                

ويف حــني أن االئتمانــات الصــغرى تشــكل أداة لتحســني القــدرات      . علــى إمــدادات الوقــود  
القتصادية للمرأة، وال سـيما املـرأة الـيت تشـتغل مبشـاريع األعمـال احلـرة، إال أهنـا ليسـت هـي                        ا

اجلــواب الشــايف يف جمــال متكــني املــرأة اقتصــاديا، وال ميكــن أن تشــكل مثــل تلــك الــربامج           
 .تكملة للسياسات االقتصادية املراعية للفوارق بني اجلنسني بصفة عامة إال
دة ضعف املرأة حيال تقلبات االقتصاد الكلـي الـيت تـؤثر تـأثريا              والحظ املشاركون زيا   - ٥

بغية احلـد مـن تلـك التقلبـات         � قراءإمنائية مؤاتية للف  �متباينا عليها، ودعوا إىل وضع سياسات       
وقــد أظهــرت التجربــة، مبــا يف ذلــك . ومــن ضــعف البلــدان يف مواجهــة الصــدمات االقتصــادية

ق آسيا يف أواخـر التسـعينات مـن القـرن املاضـي، أن املـرأة       األزمة املالية اليت شهدهتا منطقة شر    
وتبني أن النسـاء العـامالت يف قطـاع التصـدير هـن أكثـر املتضـررين،                 . أول من يتعرض للبطالة   

حيث حتول االستثمار األجنبــي املباشــر إلــى مواقـــع اإلنتـــاج األقـل تكلفـة ممـا أدى إىل إلغـاء           
كمــا أن الفتيــات أول مــن يــنقطعن عــن املــدارس يف . ة املــرأةمــا حتقــق ســابقا مــن منــو يف عمالــ

ويف نفـس الوقـت، شـدد املشـاركون علـى أمهيـة التعلـيم بوصـفه                 . أوقات األزمات االقتصـادية   
وكـذلك يتبـاين تـأثري السياسـات النقديـة علـى            . أساسيا للحد من ضعف املرأة يف سوق العمل       

ع معـدل التضـخم وتزايـده إىل وضـع عـبء      فعلـى سـبيل املثـال، يـؤدي ارتفـا       . النساء والرجال 
ضــرييب غــري متناســب علــى الفقــراء، مبــا يف ذلــك أصــحاب األجــور املنخفضــة وذوو املــداخيل  

كذلك اعتربت مشـاركة املـرأة      . وبذا يؤثر التضخم يف النساء أكثر مما يؤثر يف الرجال         . احملددة
 .يف اختاذ القرار عامال مهما

الفقراء مؤلفة من النسـاء ودعـوا إىل إجـراء قيـاس للفقـر              والحظ املشاركون أن غالبية      - ٦
يتجــاوز معــايري الــدخل واالســتهالك لريكــز علــى التنميــة البشــرية، مبــا يف ذلــك احلصــول علــى  

وأظهـرت الدراسـات االرتبـاط      . احلقوق والفرص واخلدمات العامة، من قبيل التعليم والصـحة        
ــة إن   ــاء ودرجـ ــة للنسـ ــتويات التعليميـ ــادات يف األداء  القـــوي بـــني املسـ تاجيتـــهن، ومـــن مث الزيـ

بيد أن املشـاركني شـددوا علـى أن التركيـز علـى معـدالت التسـجيل غـري                   . االقتصادي للبلدان 
كاف، ذلك أن جودة التعليم هي على نفس القدر من األمهيـة إن مل تكـن أكثـر أمهيـة لكفالـة                      

دويل أن تقلــيص وقــد أوضــحت دراســات أجراهــا البنــك الــ . مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل
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الفجوات بني اجلنسني يف جمال التعليم يف بلدان أفريقيـا وجنـوب آسـيا كفيـل برفـع منـو ناجتهـا                      
ويف الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، .  يف املائــة١ و ٠,٥احمللــي اإلمجــايل بنســبة تتــراوح بــني 

ألسـر املعيشـية     يف املائـة ومتوسـط دخـل ا        ٠,٧ميكن أن يرتفع منو الناتج احمللي اإلمجـايل بنسـبة           
ــبة  ــتويات    ٢٥بنسـ ــة ارتفـــاع مسـ ــائية نتيجـ ــة النسـ ــوة العاملـ ــاركة القـ ــة إذا زادت مشـ  يف املائـ
 .النساء تعليم
وقد متكنت احلكومات، بفضل اعتماد عمليات ميزنـة تراعـي الفـوارق بـني اجلنسـني،                 - ٧

ى عائـدات   من مراجعة سياساهتا العامـة وإعـادة توجيـه النفقـات إىل القطاعـات الـيت حتقـق أعلـ                   
كمـا أن تلـك العمليـات كـثريا         . اجتماعية، واليت يكون النسـاء واألطفـال أكثـر مـن يسـتعملها            

ــا ــة     م ــار الســلبية للعومل ــى اآلث ــد يف الســيطرة عل ــتعراض    . تفي ــا املشــاركون إىل إجــراء اس ودع
للميزانيات العامة من منظوري النفقات واإليرادات، باعتبار أن السياسات الضريبية، من قبيـل             
الضريبة املباشرة على غاز الطبخ أو على النقل، ورسوم اسـتعمال املـاء، وختفيضـات اإلعانـات                 

وقـد تـبني مـا لتخفيضـات اإلنفـاق احلكـومي       . الريفية تؤثر تأثريا سلبيا غري متناسب على املـرأة   
ــاء،      ــداد باملــ ــة، واإلمــ ــة الطفــــل والتغذيــ ــيم ورعايــ ــحة والتعلــ يف قطاعــــات مــــن قبيــــل الصــ

فعلـى سـبيل   . ية، ومد الكهرباء إىل الريف والتحصني من أثر سـليب علـى النسـاء       الصح واملرافق
املثال، أدى عدم الوصول إىل املياه العذبـة إىل زيـادة الوقـت الـذي تقضـيه النسـاء والفتيـات يف            

. أدت ختفيضات اإلنفـاق العـام إىل زيـادة يف عمـل املـرأة غـري مـدفوع األجـر                    كما. جلب املاء 
ــق املزيـــ   ــن حتقيـ ــه      وميكـ ــادة توجيـ ــالل إعـ ــن خـ ــة مـ ــدمات العامـ ــتثمارات يف اخلـ ــن االسـ د مـ

واملــدخالت مــن قطاعــات أخــرى، وكــذا مــن خــالل زيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد     املــوارد
 .املتوافرة

ودعــا املشــاركون إىل إجــراء دراســة متريثــة للصــالت القائمــة بــني التجــارة والــديون     - ٨
ع أعباء الديون الوطنية، واليت غالبـا مـا تفضـي إىل زيـادة              إذ ُترت . واملساعدة وتأثريها على املرأة   

اخلصخصــة، إىل احلــد مــن قــدرة احلكومــات علــى معاجلــة املشــاكل االقتصــادية واالجتماعيــة    
ومن الضروري النظر يف منافع االستثمار األجنيب املباشر والتجارة وما هلما مـن             . داخل اجملتمع 

 التنميــة واحلــد مــن الفقــر وحتقيــق املســاواة بــني   أثــر ســليب علــى الفقــراء وكــذا مســامهتهما يف  
إذ حيتمــل أن تكــون لعمليــة حتريــر التجــارة، مبــا تنطــوي عليــه مــن إلغــاء التعريفــات    . اجلنســني

. وخفــض الضــرائب لصــاحل املســتثمرين األجانــب وخصخصــة املرافــق، تــأثر ســليب علــى املــرأة 
ليـة بسـلع مسـتوردة تنـافس املنتجـات          يؤدي االنفتاح املتزايد لألسواق إىل زخر األسواق احمل        إذ

فـإن املـرأة ال تـتمكن    � األقـوى �وملا كانت سياسـات التجـارة تنحـو إىل تـرجيح كفـة             . احمللية
مــن التنــافس علــى أســاس متكــافئ مــع الســلع املســتوردة بســبب افتقارهــا إىل التعلــيم وعوامــل  

ت الضــريبية املمنوحــة كــذلك أدت اإلعفــاءا. واملعلومــات، أو وصــوهلا احملــدود إليهــا  اإلنتــاج
وقــد دعــا . األجانــب إىل اكتظــاظ الســوق احملليــة هبــم وإقصــاء النســاء الـــُمنِتجات للمســتثمرين



E/2005/27 
E/CN.6/2005/11  
 

05-34636 139 
 

املشــاركون إىل بــذل اجلهــود لكفالــة أن ُتتــاح للمــرأة فــرص متكافئــة للحصــول علــى التعلــيم     
ــد       ــز ق ــة تعزي ــدة بغي ــات اجلدي ــات والتكنولوجي ــاج وكــذا املعلوم ــل اإلنت ــدريب وعوام رهتا والت

 .التنافسية
الـيت تشـهدها العديـد مـن البلـدان          � األزمـة الزراعيـة   �وسلط املشاركون الضوء علـى       - ٩

الناميــة نتيجــة عوامــل منــها آثــار حتريــر التجــارة، وختفــيض اإلعانــات علــى املــدخالت، وإلغــاء  
ا محاية الدولـة، واخنفـاض االئتمـان املؤسسـي املمنـوح للقطـاع الزراعـي، والحظـوا انعاكاسـاهت               

إىل جانب غريها من الصـدمات االقتصـادية،        � األزمة الزراعية �وقد سامهت هذه    . على املرأة 
إذ تزايـد عـدد النسـاء الالئـي يهـاجرن وحـدهن مـن        . يف زيادة اهلجرة النسوية حبثـا عـن العمـل    

املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية، ومـن منـاطق ريفيـة إىل منـاطق ريفيـة أخـرى، وكـذا علـى                      
وبينما ضاعفت اهلجرة فرص حصول املرأة على العمـل املنـتج، فإهنـا انطـوت               . ى الدويل املستو

أيضــا علــى خمــاطر جســيمة يف مــا يتعلــق بطبيعــة العمــل وظــروف العمــل واحتمــاالت تعــرض    
وقلمـا يتيسـر للمهـاجرات      . العامالت املهاجرات لالستغالل من جانب أرباب العمل وغريهـم        

ة األجـور يف صـناعة اخلـدمات احلصـول علـى التعلـيم وسـائر                العامالت يف القطاعات املنخفضـ    
اخلــدمات االجتماعيــة، فضــال عــن معانــاهتن مــن اإلقامــة يف مســاكن والعــيش يف ظــل ظــروف   

ودعا املشاركون إىل تعزيز محاية العـامالت املهـاجرات مـن خمـاطر        . معيشية رديئة وغري مناسبة   
 . منها إمكانية وقوعهن ضحايا االجتار

رح املشـاركون ثالثـة أنـواع مـن األنشـطة، علـى املسـتويني الـوطين والـدويل، مـن                     واقت - ١٠
إذكــاء الــوعي؛ ) أ. (أجــل تعزيــز االهتمــام باألبعــاد اجلنســانية علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي  

األنشــطة املوجهــة الــيت ترمــي إىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني وإىل النــهوض بــاملرأة؛   ) ب( و
وعلــى الــرغم مــن االتســاع  .  اجلنســانية يف مجيــع اجملــاالت القطاعيــة إدمــاج املنظــورات )ج( و

ــرأة وسياســات          ــدم مســاواة امل ــني ع ــائم ب ــاط الق ــة باالرتب ــارف املتعلق ــدة املع امللحــوظ يف قاع
االقتصاد الكلي، وعلى الرغم من توافر البحوث والدراسات بشأن العديد مـن اجلوانـب، فقـد             

 االفتقـار إىل البيانـات املصـنفة حسـب اجلـنس وإىل            أعرب املشاركون عن قلقهم من أن يـؤدي       
األدوات والتــدابري التحليليــة وإىل اإلرادة السياســية إىل اســتمرار إعاقــة إجــراء حتلــيالت واختــاذ  

وأوصــى املشــاركون بتطــوير نظــم مســاءلة عــن املســاواة بــني اجلنســني؛  . تــدابري أكثــر منهجيــة
لعدم املساواة؛ والتطبيق املنهجي لعمليـات امليزنـة        واعتماد أنشطة موجهة لتقومي األوجه احلالية       

املراعيــة للفــوارق بــني اجلنســني يف مجيــع البلــدان؛ وزيــادة تطــوير األدوات واملقــاييس التحليليــة 
لبناء قاعدة أدلة على املستوى القطري؛ وتعزيـز مجـع وحتليـل البيانـات املصـنفة حسـب اجلـنس                    

القتصـاد الكلـي، بوسـائل منـها تكييـف تصـميم            قصد االستنارة هبا يف عمليـة رسـم سياسـات ا          
 .الدراسات االستقصائية املتعلقة باألسر املعيشية

 



E/2005/27
E/CN.6/2005/11

 

140 05-34636 
 

 املرفق الثامن
 

مــوجز مقــدم مــن مــديرة حلقــة املناقشــة بشــأن دور املنظمــات اإلقليميــة     
 واملنظمات احلكومية الدولية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني

 
 )شر باليسنغتيباتسو فيوت(موجز مقدم من املنسق 

 
، عقــدت جلنــة وضــع ٢٠٠٥مــارس / آذار١٠يف اجللســة الثامنــة عشــرة، املعقــودة يف   - ١

ــز       ــة يف تعزي ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي املــرأة حلقــة مناقشــة بشــأن دور املنظمــات اإلقليمي
املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة يف سـياق تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني والـوثيقتني اخلتـاميتني                      

وكانت حلقة املناقشة مؤلفة مـن األعضـاء        . للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة     
ويـين بيانيمـا، مـديرة جلنـة االحتـاد األفريقـي املعنيـة بـاملرأة والقضـايا اجلنسـانية                    : التالية أمسـاؤهم  

ويزيال بافـان   والتنمية؛ وراويدا باكش، رئيسة قسم املسـائل اجلنسـانية يف أمانـة الكمنولـث؛ ولـ               
وولــف، مــديرة الشــؤون الدوليــة يف املديريــة العامــة للشــؤون االجتماعيــة وشــؤون املســاواة يف  
املفوضية األوروبية؛ وودودة بدران، املـديرة العامـة ملنظمـة املـرأة العربيـة التابعـة جلامعـة الـدول                

مريكيــة؛ وبيــاتريكس العربيــة؛ وكــارمن لــوميلني، األمينــة التنفيذيــة للجنــة النســائية للبلــدان األ  
. آتينجــر كــولني، كــبرية املستشــارين للقضــايا اجلنســانية يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا 

 . ووفرت ورقة قضايا أعدهتا شعبة النهوض باملرأة إطارا للمناقشة
وســلط املشــاركون الضــوء علــى أمهيــة الــدور الــذي تضــطلع بــه املنظمــات اإلقليميــة      - ٢

الدوليــة يف تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة يف ســياق تنفيــذ   واملنظمــات احلكوميــة 
. منهاج عمل بيجني والوثيقتني اخلتاميتني للدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة         

هذا وتساهم املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكوميـة الدوليـة يف توطيـد أوجـه التـآزر وتعمـل                  
. لى إجيادها فيما بني الـدول املشـاركة يف جمـال تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني                  يف أحيان كثرية ع   

وما زالت هلذه املنظمات اليد الطـوىل يف لفـت االنتبـاه إىل املسـائل الـيت تنفـرد هبـا كـل منطقـة                         
كما أهنا تضطلع بدور حاسـم يف هتيئـة أرضـية    . ويف توضيح الرؤية بشأهنا على املستوى العاملي 

هلا األعضـاء مـن أجـل وضـع ورصـد سياسـات وبـرامج املسـاواة بـني اجلنسـني                     مشتركة بني دو  
وهـي  . وإدخال معايري وقواعد مشتركة يف جمال املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسـان للمـرأة     

تعمــل بالتنســيق والتعــاون الــوثيقني مــع املنظمــات غــري احلكوميــة وســائر ممثلــي اجملتمــع املــدين،  
 .لقطاع اخلاصفيها نقابات العمال وا مبا
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وتعمل املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية بالتعاون الوثيق مـع املنظمـات             - ٣
فعلــى ســبيل املثــال، يشــهد العمــل املتعلــق  . الدوليــة العامليــة، وال ســيما منظمــة األمــم املتحــدة 

لألمـم املتحـدة   بشؤون املرأة والسالم واألمن مزيدا من التعزيز عقب اختاذ جملـس األمـن التـابع             
 ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥قراره 

وسامهت املنظمات اإلقليميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف تسـهيل ودعـم عملـييت                  - ٤
االستعراض والتعديل التشريعيني يف دوهلـا األعضـاء سـعيا إىل حتقيـق االمتثـال للمعـايري الدوليـة                   

 ضــد املــرأة، واتفاقيــة البلــدان واإلقليميــة، مــن مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز 
وعلـى سـبيل    ). اتفاقية بيلـيم دو بـارا     (األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله         

املثال، قامت منظمة املرأة العربية التابعة جلامعة الدول العربيـة بإعـداد مبـادئ توجيهيـة لتعـديل                 
ــة واســ      ــام التمييزي ــن أجــل معاجلــة األحك ــة التشــريعات م ــوانني احلالي ــدم  . تعراض الق ــا تق كم

املنظمات اإلقليمية واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة املسـاعدة املاليـة والـدعم املتعلـق بالسياسـات                  
إذ يقدم الصـندوق االجتمـاعي األورويب مـثال الـدعم املـايل             . واخلربة التقنية للمشاريع والربامج   

وكجــزء مــن األدوار الــيت . مــاج االجتمــاعيلتنفيــذ اســتراتيجية العمالــة األوروبيــة وعمليــة اإلد
تضطلع هبا يف جمال الدعوة قامت هذه املنظمات بتنظيم محالت توعية وأنشطة لبنـاء القـدرات                

. لصاحل مسؤولني حكوميني وجمموعات نسائية بشـأن القضـايا املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـني                
اعـاة املنظـور اجلنسـاين، مبـا يف         وتضطلع بدور حفاز يف توسـيع اسـتعمال اسـتراتيجية تعمـيم مر            

ــة         ــهج املتكامل ــز الن ــيت تراعــي الفــوارق بــني اجلنســني؛ وتعزي ــة ال ــات امليزن ذلــك تشــجيع عملي
واملتعددة القطاعات من أجل مكافحة العنـف ضـد املـرأة واالجتـار بالنسـاء واألطفـال وفـريوس         

ومـا فتئـت   . منائية لأللفيةاإليدز؛ والقضاء على الفقر؛ وبلوغ األهداف اإل    /نقص املناعة البشرية  
املنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة تنفـــذ بصـــورة منتظمـــة بـــرامج البحـــوث 
والدراسات االستقصائية املتعلقة بوضع املـرأة يف مناطقهـا، وتشـارك يف مجـع البيانـات املصـنفة                  

سـبيل املثـال،   وعلـى  . حسب اجلنس وإقامة قواعد بيانات عن وضـع املـرأة يف خمتلـف اجملـاالت      
ــالعنف       ــة بـ ــرات املتعلقـ ــن املؤشـ ــة مـ ــاد األورويب جمموعـ ــاء يف االحتـ ــدول األعضـ ــدت الـ اعتمـ

كمـا تضـطلع هـذه املنظمـات        . ضد املرأة، وذلـك اسـتنادا إىل عمـل املفوضـية األوروبيـة             املرتيل
 بأدوار هامة يف تسهيل أعمال األجهزة الوطنية من أجـل النـهوض بـاملرأة وتعزيـز املسـاواة بـني                   

 .اجلنسني
والحظ املشاركون ما للثقافة واملعايري واملمارسات التنظيمية السائدة داخل املنظمـات            - ٥

فقد أدت التغيريات اليت أجريت داخـل املنظمـات علـى صـعيد     . نفسها من أثر يف جناح أعماهلا  
ء يف  املؤسسات والسياسات إىل حتسني قدراهتا على تعزيز املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني النسـا               

وتســـارعت وتـــرية تعمـــيم إدمـــاج مراعـــاة املنظـــورات اجلنســـانية يف  . الـــدول األعضـــاء فيهـــا
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السياسات والربامج واملشاريع من خالل توسـيع الواليـات وإنشـاء اللجـان واهليئـات وجهـات                 
التنســيق املعنيــة بالشــؤون اجلنســانية واعتمــاد خطــط عمــل وزيــادة املــوارد وتــدريب املــوظفني   

. جلنسانية وتشجيع مراعاة الفوارق بني اجلنسني يف ثقافـة اإلدارة وحمـيط العمـل        بشأن القضايا ا  
وعلى سبيل املثال، أكدت جلنة االحتاد األفريقـي بصـورة حمـددة علـى ضـرورة معاجلـة القضـايا                 

ــة    ــع حــوافظ اللجن ــدأ تكــافؤ اجلنســني يف   . اجلنســانية معاجلــة شــاملة يف مجي كمــا اعتمــدت مب
أمانـة الكمنولـث، أنشـئت جلنـة توجيهيـة معنيـة بالشـؤون اجلنسـانية                مناصب اختـاذ القـرار ويف       

وعني منسقان للمسائل اجلنسانية يف كل شعبة من أجل تنسيق تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين               
وقد اعتمـدت منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا مدونـة سـلوك                . يف مجيع السياسات والربامج   

 .كلة االجتارللموظفني املوفدين يف مهام مشلت مش
وعلــى الــرغم مــن حتقيــق بعــض اإلجنــازات، مــا زالــت املنظمــات اإلقليميــة واحلكوميــة  - ٦

الدولية تواجه العديد مـن التحـديات يف تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني، سـواء داخـل املنظمـات                      
 .نفسها أو يف الدول األعضاء املشاركة

 ذلك االلتزامـات املتعهـد هبـا علـى          وقد أكد املشاركون على أن وضوح الرؤية، مبا يف         - ٧
أعلى املستويات السياسية والقيادية داخل املنظمات والدول األعضاء املشاركة، تكتسـي أمهيـة          

كما أعربـوا عـن القلـق       . حامسة من أجل التنفيذ الفعال للواليات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني         
وقـد  . وإعطائهـا أولويـات دنيـا    � ا هينـة  قضـاي �إزاء اعتبار القضـايا اجلنسـانية يف أحيـان كـثرية            

أدى غياب الدعم السياسي والقيادي إىل واليات غري مناسبة وموارد مالية وبشرية غـري كافيـة                
وتنظيم أنشطة برناجمية ومشاريعية غري مستدامة من جانـب األجهـزة الوطنيـة واملكاتـب املعنيـة                 

وأعـرب  . نظمـات احلكوميـة الدوليـة     بشؤون املسـاواة بـني اجلنسـني يف املنظمـات اإلقليميـة وامل            
املشاركون عن قلقهم إزاء العبء امللقـى علـى األجهـزة الوطنيـة ذات املـوارد الضـعيفة بسـبب                    
احتياجات اإلبالغ املتعدد املتعلقة بالعضوية يف العديد مـن املنظمـات علـى املسـتويني اإلقليمـي                

 .والعاملي
أوجـه التـآزر بـني املنظمـات اإلقليميـة          واتفق املشاركون على ضرورة تعزيز التنسـيق و        - ٨

واملنظمات احلكومية الدولية من أجـل تعزيـز عملـها يف تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني والـوثيقتني                      
إذ ميكن ترشيد عمليـة اإلبـالغ،       . اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة      

لـى وجـه اخلصـوص، مبوجـب اتفاقيـة          وال سيما من خالل حتسني اسـتخدام عمليـة اإلبـالغ، ع           
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومـن خـالل عملـييت اإلبـالغ ذوايت الصـلة بـإعالن                    

 .ومنهاج عمل بيجني
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ــا نســبية يف تعزيــز      - ٩ ودعــا املشــاركون إىل مزيــد مــن التركيــز علــى مــا لــديهم مــن مزاي
وينبغـي  . ق أفضل يف تقدمي اخلربة التقنيـة املساواة بني اجلنسني يف جماالت خمتلفة ومن أجل تنسي 

للمنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم االستراتيجيات املشـتركة للمسـاواة            
وأوصى املشاركون بـأن تعمـل املنظمـات اإلقليميـة علـى معاجلـة              . بني اجلنسني ورصد تنفيذها   

ومثـال  . لعنايـة علـى املسـتوى العـاملي     املشاكل اخلاصة بكل منطقة واليت مل تلق مـا يكفـي مـن ا             
علــى ذلــك، حــال بعــض اجملموعــات النســائية الــيت واجهــت أشــكاال متعــددة مــن التمييــز            

. واالستبعاد على أساس العرق واألصل اإلثين والسـن والطبقـة االجتماعيـة وكـذا نـوع اجلـنس           
 القطـاع اخلـاص    وينبغي توسيع نطاق التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجلهـات الفاعلـة يف            

واملؤسسات األكادميية ووسائط اإلعالم، وتكثيف استعمال اخلربات واملعارف املتـوافرة حمليـا،            
 .ال سيما يف تنفيذ الربامج واملشاريع

كما دعا املشاركون إىل حتقيق التوازن بـني اجلنسـني يف مـالك املـوظفني ويف عمليـات                   - ١٠
وإنفـاذ السياسـات الـيت توفـق بـني مقتضـيات العمـل              التعيني، ال سيما يف مناصب اختـاذ القـرار          

ومتطلبــات احليــاة مــن أجــل إحــراز التقــدم يف تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني داخــل املنظمــات     
 .نفسها
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 املرفق التاسع
 

 تعليال للموقف مـن اإلعـالن الـذي اعتمدتـه جلنـة وضـع               ا مدىل هب  اتبيان  
 املرأة يف دورهتا التاسعة واألربعني

 
 الكرسي الرسويلأدىل به ممثل يان ب - ١ 

ــابع الكرســي الرســويل باهتمــام كــبري االحتفــال      ــذكرى العاشــرة النعقــاد مــؤمتر   يت بال
وحنن سعداء بالتقدم احملرز يف جماالت حمـددة ويسـرنا أن نـدعم اإلجنـازات             .  املعين باملرأة  بيجني

لكننـا  . نـهاج عمـل بـيجني   العظيمة اليت حتققت على يد املرأة ومن أجلها منذ إصدار إعالن وم         
نعترف يف نفس الوقت بأن الطريق مازال طويال وأن العديد مـن التحـديات اجلديـدة تلـوح يف       

 .األفق وهتدد ذلك التقدم احملرز لصاحل النساء والفتيات
اجلهود املبذولـة إلظهـار أن       بشأن   هاويشاطر الكرسي الرسويل الوفود األخرى شواغل      

. بيجني تنشـئ حقوقـا دوليـة جديـدة        لالستعراض اخلمسي ملؤمتر    بيجني و ؤمتر  الوثائق اخلتامية مل  
عـالوة علـى   . ويتفق وفـدي علـى أنـه مل تكـن لـدى الـدول أيـة نيـة إلنشـاء مثـل تلـك احلقـوق               

 .ذلك، فإن أي حماولة للقيام بذلك ستكون جتاوزا لنطاق السلطة املخولة هلذه اللجنة
ن الكرســي الرســويل يفضـل لــو أن البيــان  مـا يتعلــق بـاإلعالن املعتمــد حــديثا، كـا    ويف 

ورد بصيغة أوضح حبيث يؤكد على أنه ال ميكن تفسري وثائق بـيجني باعتبارهـا تنشـئ حقـوق                   
كمـا ينتـهز الكرسـي الرسـويل هـذه الفرصـة ليعيـد              . إنسان جديدة، مبا فيها احلق يف اإلجهاض      

عاملي الرابع املعين باملرأة، الـذي      يف تقرير املؤمتر ال   الوارد  تأكيد موقفه الذي عرب عنه يف بيجني و       
 .١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥ إىل ٤ من عقد يف بيجني

إن وفدي يعتقد بكل أمانة أن الزخم الذي اكُتسب بالفعل يف جمال النهوض احلقيقـي                
ويتعني على وجـه االسـتعجال مواصـلة اعتبـار حقـوق املـرأة        . باملرأة جيب أن يستمر وأن يتعزز     

إلخالل هبا بواسطة سياسات ال تعترف بـاملرأة علـى أهنـا شـخص يتمتـع                من األولويات وعدم ا   
 .املتأصلتنيبالكرامة والقيمة اإلنسانية 
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 بيان أدىل به ممثل الواليات املتحدة األمريكية - ٢ 
تلتــزم الواليــات املتحــدة التزامــا راســخا بــتمكني املــرأة ودعــم متتعهــا الكامــل حبقــوق     

 .ملعترف هبا عامليااإلنسان واحلريات األساسية ا
لربامج وأنشطة هتدف إىل القضاء على العنـف        طائلة  وقد رصدنا موارد نقدية وبشرية       

ضد املرأة، مبا يف ذلك االجتار بالنساء واألطفال؛ وزيادة فرص احلصول علـى الرعايـة الصـحية                 
ملسـاعدة  والتعليم والفـرص االقتصـادية؛ ومتكـني املـرأة يف حـاالت الصـراع؛ وتقـدمي احلمايـة وا                  

للنساء الالجئـات واألشـخاص املشـردين داخليـا؛ وزيـادة مشـاركة املـرأة يف احلقـل السياسـي؛                    
 .وكفالة املساواة وعدم التمييز أمام القانون ويف املمارسات العملية

. ويتضمن إعالن ومنهاج عمل بيجني أهدافا سياسية هامـة تؤيـدها الواليـات املتحـدة               
اف واملقاصــد وااللتزامــات الــواردة يف إعــالن ومنــهاج عمــل  وحنــن جنــدد التأكيــد علــى األهــد

وإننا ندرك أن هذه الوثائق تشكل إطار هامـا للسياسـات،   . بيجني، على أساس عدة تفسريات  
ــدول مبوجــب        ــا لل ــة أو التزامــات ملزمــة قانون ــة دولي ــا قانوني وأن هــذا اإلطــار ال ينشــئ حقوق

 .القانون الدويل
عالوة على ذلك، نقـدر تأكيـدكم       . فد خيالف تفسرينا  سيديت الرئيسة، مل نسمع أي و      

لقـد مسعنـا هـذا    . �ال ينبغـي أن تعتـرب وثـائق منشـئة حلقـوق إنسـان جديـدة             �بأن وثائق بيجني    
األسبوع توافقا يف اآلراء بشأن هذه النقطة، وهو ما يفيد كثريا يف توضيح الغاية واهلـدف مـن                  

 .إعالن ومنهاج عمل بيجني
ــدول ال تفهــم إعــالن     واســتنادا إىل مشــاور   ــدرك أيضــا أن ال ــدول، ن ات مــع بعــض ال

علـى  ولالستعراض اخلمسي ملـؤمتر بـيجني   بيجني ملؤمتر  ومنهاج عمل بيجني أو الوثائق اخلتامية       
وإن إعـادة تأكيـدنا لألهـداف واملقاصـد وااللتزامـات           . أهنا تدعم أو تؤيد أو تشجع اإلجهاض      

املعاهـدات الـيت    مـن   ي موقف الواليـات املتحـدة       ــريا ف ـيق ال تشكل تغ   ــذه الوثائ ــي ه ــالواردة ف 
 .مل نصدق عليها

مـا يتعلـق باألمومـة      وتدعم الواليات املتحـدة دعمـا كـامال مبـدأ االختيـار الطـوعي يف               
وقد ذكرنا بوضوح يف العديد من املناسبات، متاشـيا مـع املـؤمتر        . وصحة الطفل وتنظيم األسرة   

ال نعتـرف باإلجهـاض وسـيلة لتنظـيم األسـرة وال نشـجع علـى                الدويل للسـكان والتنميـة، أننـا        
وتـدرك الواليـات املتحـدة أن       . اإلجهاض يف إطار املساعدة اليت نقدمها بشأن الصحة اإلجنابية        

ــامثــة توافقــ ــة �  يف اآلراء بــأن مصــطلحا دولي احلقــوق �ومصــطلح � خــدمات الصــحة اإلجنابي
، أو  اجملهضـات لإلجهـاض أو السـتعمال        ال يشمالن اإلجهـاض وال يشـكالن دعمـا         �اإلجنابية

 .تأييدا هلما أو تشجيعا عليهما
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وتؤيــد الواليــات املتحــدة معاجلــة املــرأة الــيت تعــاين مــن إصــابات أو مــرض نتيجــة            
إلجهاض قانوين أو غري قانوين، مبا يف ذلك العناية بعد اإلجهـاض مـثالً، لكنـها ال تـدرج هـذه          

 .باإلجهاضاملعاجلة يف قائمة اخلدمات املتعلقة 
 واسـتخدام   ، واإلخـالص  ،ن ممارسـة اجلـنس    مـ االمتنـاع   �وحنن نؤكد قيمة إدماج هنج       

، يف االســتراتيجيات الشــاملة �حيثمــا كــان ذلــك مناســبااألغمــاد بطريقــة صــحيحة ومتســقة، 
ن ممارسـة اجلـنس     مـ اإليـدز، وتشـجيع االمتنـاع       /ملكافحة انتشار فريوس نقـص املناعـة املكتسـبة        

 .سؤولة للمراهقنيالختيارات الصحية واملاره أفضل اباعتب
ومــن الضــروري االعتــراف حبقــوق وواجبــات ومســؤوليات الوالــدين واألشــخاص         

اآلخرين املسؤولني قانونياً عن املراهقني من أجل تقدمي التوجيه واإلرشـاد املناسـبني، علـى حنـو             
ــراهقني اآلخــذة يف التطــور، بشــأن املســائل اجلنســية وا      ــدرات امل ــة وبشــأن  يتســق مــع ق إلجنابي

اجلوانب التعليمية واجلوانب األخرى حلياة األطفال الـيت يتحمـل الوالـدين املسـؤولية األساسـية                
 .عنها

ذلـك أن   . والواليات املتحدة ال حتبذ نظام احلصص كأسلوب روتيين للنـهوض بـاملرأة            
والسياسـية  أفضل وسيلة لضمان إشراك املـرأة يف العمليـة السياسـية هـي اإلصـالحات القانونيـة                

 .يف الفرصالتكافؤ اليت تضع حدا للتميز ضد املرأة وتعزز 
ويساهم الكتاب والقرص احلاسويب املدمج اللذان قمنا بإصدارمها هذا األسبوع حتـت             
 يف توثيـق بـرامج الواليـات املتحـدة علـى الصـعيدين              �املرأة عرب العـامل   من أجل   العمل  �عنوان  

 . املرأةاحمللي والدويل من أجل تعزيز متكني
ــدول ويســرنا أن ننضــم إىل    ــا    ال ــذل جهــود ملموســة واقعي ــزام بب ــا يف االلت ــة هن اجملتمع
من أجل مواصلة مساعدة النساء علـى االسـتمتاع حبيـاة أفضـل وأكثـر حريـة يف مجيـع                    مكرسة  

 .أحناء العامل
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 بيان أدىل به ممثل أيسلندا - ٣ 
دورة التاسعة واألربعني للجنـة وضـع    يرحب الوفد األيسلندي باعتمادنا اليوم إعالن ال       

 .املرأة
ترى حكومـة بلـدي أن اإلعـالن ينبغـي أن يتفـادى القضـايا الفنيـة املفصـلة وأن يركـز                       

 للــدورة جني والــوثيقتني اخلتــاميتنيفقــط علــى إعــادة تأكيــد مقاصــد إعــالن ومنــهاج عمــل بــي  
 .االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

نة اليت أبان عنها وفد الواليات املتحدة بسحب مقترح التعـديل، وهـو             وإننا نقدر املرو   
 .ج املسائل الفنية املفصلةان اللجنة من اعتماد هذا اإلعالن دون إدرما مكّ

ونــا، وكــذلك ونــود أن نؤكــد علــى أن إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني غــري ملــزمني قان  
وهـذا  .  الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة     للدورة االسـتثنائية   الشأن بالنسبة للوثيقتني اخلتاميتني   

 .غين عن الذكرهو إذن أمر واضح بالنظر إىل طابع هذه الصكوك و
ينبغي أن يكون جتديد تأكيدنا لتلك املقاصد نابعا من مشـاعر الصـدق ال مـن مشـاعر                   

الضغينة، حىت تكون لنا قاعدة صلبة ملواصلة اإلجراءات العمليـة الـيت هتـدف إىل حتسـني وضـع                   
 .ملرأة وظروف حياهتا اليوميةا
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 بيان أدىل به ممثل االحتاد األورويب - ٤ 
يرحب االحتاد األورويب ترحيبا حارا هبذا اإلعالن اهلام الذي يعيـد التأكيـد التـام علـى                  

الثالثــة االلتزامــات الــيت قطعــت قبــل عشــر ســنوات يف بــيجني وقبــل مخــس ســنوات يف الــدورة  
رحــب االحتــاد األورويب بعــزم الــدول األعضــاء جتديــد تأكيــدها وي. للجمعيــة العامــةوالعشــرين 

كمـا نرحـب باملرونـة الـيت        . قوة لتلك االلتزامات ، وهو يعرب عن امتنانه هلا علـى ذلـك            كل  ب
، أبــدهتا الــدول األعضــاء حتقيقــا لتوافــق اآلراء يف هــذه املرحلــة الدقيقــة، ونشــكرها علــى ذلــك 

 .هذا اإلعالنونؤيد 
االحتـاد  حتاد األورويب يف إعالهنم يف لكسمبورغ ويف بيان رئاسـة      وكما ذكر وزراء اال    

هنا يوم الثالثاء، يلتزم االحتاد األورويب التزاما قويا بالتنفيـذ الكامـل والفعـال التفاقيـة          األورويب  
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري، وبربنـامج عمـل القـاهرة                 

ــامج  ــإعالن وبرن ــهاغن وب ــه    .  عمــل كوبن ــدى ب ــرباس يهت ـــزام ن ــى  وهــذا االلت يف السياســات عل
تأييـدنا  يعـد   و. يف الدول األعضاء ويف سياساتنا وإجراءاهتا اإلمنائيـة       ومستوى االحتاد األورويب،    

يف املـدين  القوي لإلعالن الـذي نوافـق عليـه اليـوم هـو نتيجـة أيضـا لعالقتنـا الطيبـة مـع اجملتمـع                   
 .د األورويبخمتلف أحناء االحتا

وقد كان البيان الذي أدىل به األمني العام عند افتتاح هذه الـدورة للجنـة وضـع املـرأة                    
وحنن نؤيـد بقـوة األمهيـة احلامسـة للمسـاواة بـني اجلنسـني مـن              . مبعث تشجيع لالحتاد األورويب   

 يؤكـد بقـوة     ويدعو االحتاد األورويب األمني العـام إىل أن       . أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
مــارس ويف اســتعراض األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى هــذا   /يف تقريــره املرتقــب يف هنايــة آذار 

اإلعالن الذي نوافق عليه اليوم وعلى ضرورة أن تقوم مجيع األطراف بـإدراج مسـألة املسـاواة                 
 فرقـة   وتشـدد األولويـات االسـتراتيجية السـبع الـواردة يف تقريـر            . بني اجلنسـني ضـمن أولوياهتـا      

لـدى  العمل املعنية بالتقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على األمهيـة الـيت تكتسـيها                 
ملرأة مسائل التعليم، والصـحة واحلقـوق اجلنسـية واإلجنابيـة، والتقـدم االقتصـادي، واملشـاركة                 ا

اجـة إىل  ويف هـذا الصـدد، نؤكـد علـى احل        . السياسية، ووضع حد للعنف ضد الفتيات والنساء      
اإلدمــاج التــام إلعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني وبرنــامج عمــل القــاهرة يف األعمــال التحضــريية   

كمـا نـدعو رئـيس اجلمعيـة العامـة إىل مراعـاة هـذا               . سـبتمرب ووثيقتـه اخلتاميـة     /ملؤمتر قمة أيلول  
 .اإلعالن كل املراعاة يف معرض قيادته للمفاوضات

 حققه اجملتمع الدويل لصاحل املـرأة علـى مـدى           ويسوغ لنا أن نفخر قليال بالتقدم الذي       
العشر سنوات املنقضية يف جمال تعزيز الفرص التعليمية واالقتصادية، ويف زيادة فرص احلصـول              
علــى الرعايــة الصــحية، واحلمايــة مــن العنــف، ومســاعدة الالجئــات، واحلمايــة يف حــاالت         
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ريــق طــويال جــدا، لكــن بتوحيــد  مــا زال الط. الصــراع، وزيــادة املشــاركة يف احليــاة السياســية 
حنــو يف العمــل  وأكثــر فعاليــة ةقــوشــد صــفوفنا كمــا نفعــل اليــوم يف هــذا اإلعــالن، ســنكون أ  

 .األهداف اليت اتفقنا عليها يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
وال يفـوتين ســيديت الرئيســة أن أشــكركم وأشــكر املكتـب علــى جهــودكم ســواء قبــل    

فقد كان ملا قمتم به من حتضـري مـتقن وإدارة           . تاسعة واألربعني أو خالل عقدها    عقد الدورة ال  
إننـا نعـيش حلظـة تارخييـة بالنسـبة        . حمكمة لألعمـال دور حيـوي يف التوصـل إىل االتفـاق اليـوم             

واتفاقنـا املشـترك جيعلنـا متفـائلني بشـأن مسـتقبل حقـوق املـرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني                      . للعامل
 .م يف القرن احلادي والعشرينوالتنمية والسال
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 بيان أدىل به ممثل املكسيك - ٥ 
جيدد املكسيك التـزامه بشأن االنضمام إىل خمتلف الصكوك الدولية الـيت صـدق عليهـا                

بلدنا وتنفيذها، واليت سنواصـل دعمهـا مبـا يتماشـى مـع الدسـتور السياسـي للواليـات املتحـدة                     
 .املكسيكية وقوانينها الثانوية
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 بيان أدىل به ممثل كوستاريكا - ٦ 
تلتزم كوستاريكا التزاما تاما بالنهوض باملرأة يف ظروف من املساواة والعدالـة باعتبـار               

ذلك مـن الشـروط الـيت ال منـاص عنـها لتحقيـق تنميـة إنسـانية مسـتدامة، متاشـيا مـع التزاماهتـا                          
 .النامجة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وفضال عن ذلك، ترى كوستاريكا ضرورة النظر إىل مجيع تعهداهتا الدوليـة يف سـياق                
وحنـن نتفـق علـى    . موقفها من حقوق اإلنسان واقتناعها الصريح بسمو وحرمة احلق يف احلياة          

 .هذا اإلعالن يف إطار نظامنا القانوين الوطين
منـهاج عمـل بـيجني      لذلك، وتبعا للتحفظ الذي تقدمت به كوستاريكا على إعالن و          

، نعيـد التأكيـد علـى أنـه ال جمـال            ١٩٩٥املعتمدين يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف عـام           
علــى اإلطــالق لتفســري أي إشــارة إىل احلقــوق اجلنســية أو اإلجنابيــة علــى أهنــا تشــمل الســماح   

 .باإلجهاض
احليـاة منـذ حلظـة     فاإلجهاض ليس حقا مـن حقـوق اإلنسـان ألنـه خمـالف ملبـدأ حرمـة                   

احلق يف احلياة هـو جـوهر حقـوق         �الدستورية، فإن   حمكمتنا  وكما تنص عليه    . حدوث احلمل 
 .�اإلنسان ألنه ال بشرية دون حياة

وختامــا، تــود كوســتاريكا أن تلفــت االنتبــاه إىل ضــرورة االعتــراف حبــق الوالــدين يف   
 بـاحلق يف اخلصوصـية يف هـذه    مسألة الصحة اجلنسية للمـراهقني متامـا كمـا يعتـرف للمـراهقني            

 .املسائل
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 بيان أدىل به ممثل مالطة - ٧ 
يل عظـيم الشـرف أن أحتـدث إلـيكم يف هـذه الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة وضـع            

املرأة، واليت تصادف الذكرى السـنوية العاشـرة للمـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة املعقـود يف                
وتعيـد  . لت لكسمربغ من قبل ببيان نيابة عـن االحتـاد األورويب          وقد أد . ١٩٩٥بيجني يف عام    

 تأكيـد التزامهـا بـدعم املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم وتعزيـز حقـوق اإلنسـان                    مالطة
 .املتعلقة باملرأة ومحايتها

وباالنضمام إىل توافق اآلراء بشأن اإلعالن املعتمد يف هذه الـدورة التاسـعة واألربعـني                
 أن يعيـد تأكيـد الـتحفظ الـذي أبـداه علـى إعـالن ومنـهاج         مالطـة وضع املرأة، يود وفـد  للجنة  

ــق بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة          ــيت تتعل ــة ال ــيجني بشــأن تلــك األجــزاء مــن الوثيق عمــل ب
ويتماشى التفسري الذي تعطيـه مالطـة مـع تشـريعها الـوطين الـذي يعتـرب                 . باإلجهاض املستحث 

وقد أُبدي التحفظ نفسه يف سـياق       . ض املستحث عمال غري قانوين    إهناء احلمل بواسطة اإلجها   
 .مؤمترات واجتماعات أخرى معنية هبذا املوضوع

ونود أن نعرب عـن موقفنـا جمـددا بـأن أي توصـية مقدمـة بشـأن املسـاعدة اإلمنائيـة ال                 
ينبغــي بــأي حــال مــن األحــوال أن تنشــئ التزامــا علــى أي طــرف باعتبــار اإلجهــاض شــكال      

 .من أشكال الصحة أو احلقوق اإلجنابيةمشروعا 
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 بيان أدىل به ممثل نيوزلندا باسم استراليا وكندا ونيوزيلندا - ٨ 
إذ أن ميثـاق األمـم      . إن املساواة يف احلقوق بني الرجـل واملـرأة مسـألة ال تقبـل اجلـدل                

عـاملي حلقـوق    وقـد كـان اإلعـالن ال      . املتحدة نفسه يدعو إىل املساواة التامة بـني الرجـل واملـرأة           
اإلنسان، مبا ورد فيه من بيان صريح بـأن الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء يولـدون متسـاوين              

كمـا  . يف الكرامة واحلقوق، مبثابة اخلطوة األوىل حنو السـعي إىل حتقيـق تلـك املسـاواة الكاملـة                  
 تقبـل   أنه عرب عن فهمنا املشترك بأن احلقوق املبينة بكـل وضـوح يف اإلعـالن حقـوق عامليـة ال                   

مث تعززت تلك احلقوق يف الصك العاملي للحقـوق وورد تفصـيلها يف اتفاقيـة القضـاء                 . التجزئة
وتتضمن تلـك الوثـائق جمتمعـة جمموعـة ملزمـة قانونـا مـن        . ع أشكال التمييز ضد املرأةمجيعلى  

 .حقوق اإلنسان اليت للمرأة
ات اجملتمــع وقبــل عشــر ســنوات خلــون، اعتمــدنا منــهاج عمــل بــيجني إطــارا لسياســ    

وأُنشئ منهاج عمل بيجني على أساس توافق آراء مجيـع          . الدويل من أجل إعمال تلك احلقوق     
وكانت أسس ذلـك التوافـق يف اآلراء أسسـا قويـة، وإن جتديـد تأكيـده اليـوم                   . الدول األعضاء 

دليل على أن منهاج العمل قد صمد أمام حمك الزمن وما زال يشكل ركيزة سياسـاتنا الراميـة                  
 . إعمال حقوق اإلنسان اليت للمرأةإىل

غري أننا أنفقنا الكثري من الوقت يف السنوات األخـرية يف مناقشـة دقـائق وظـالل معـان                    
فـنص بـيجني واضـح ال لـبس         . يف املعايري اليت اتفقنا عليها منذ وقت طويل حنن اجملتمـع الـدويل            

ال . نطـوي علـى معـان خفيـة    فيه وحنن ال نتفق على أن بعض الكلمات أو اجلمل الـواردة فيـه ت        
ينبغي لنا أن نقضي ساعات يف اجلدال العقيم حول مجل تعين يف األساس الشـيء نفسـه، بينمـا                   

فالنسـاء عـرب العـامل ميـنت خـالل الوضـع ويعـانني مـن                . تستمر معاناة النسـاء مـع الفقـر والشـقاء         
 .شرك الفقر ويقعن ضحايا للعنف

كوماتنـا يف بـيجني علـى نفسـها مل تتحقـق            من الواضـح أن االلتزامـات الـيت قطعتـها ح           
وحنـن حباجـة إىل العمـل يف السـنوات العشـر القادمـة علـى تركيـز جهودنـا يف الـتعلم مـن                          .بعد

جناحاتنا وأخطائنا من أجـل التوصـل إىل فهـم مشـترك للتحـديات احلقيقيـة الـيت تواجـه إعمـال                      
داالت نفسـها وأن نركـز بـدال    ويف األمم املتحدة، علينا أن نكف عن اجترار اجل   . حقوق املرأة 

من ذلك على سبل توجيه هذه املنظمة حنو حتسني جهودها لتحقيـق تغـيري حقيقـي علـى أرض                   
 .الواقع

إن جتديد التأكيد اليوم تذكري هـام جلميـع احلكومـات بـأن جـدول األعمـال احملـدد يف                     
حقيــق التنميــة بــيجني مــا زال قائمــا وأن حتقيــق الرؤيــة املضــمنة فيــه مــا زال شــرطا أساســيا لت   

 .والسالم واألمن على الصعيد الدويل، وحنن ما زلنا إذن ملتزمني بتنفيذه تنفيذا تاما وفعاال
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إن جتديد التأكيد اليوم إشـارة إىل أن اجملتمـع الـدويل ال يهمـه إعـادة تفسـري بـيجني أو                       
دهـا أن اجملتمـع   إن جتديد التأكيد رسالة مفا. إعادة التفاوض بشأنه، وإمنا املضي قدما يف تنفيذه     

إنـه جتديـد للتأكيـد علـى أننـا          . الدويل يؤيد حقوق اإلنسان اليت للمرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني           
وحنــن . متحــدون يف دعمنــا ملشــاركة املــرأة التامــة واملتكافئــة يف احليــاة السياســية واختــاذ القــرار 

، ومتحـدون يف دعمنـا      متحدون يف اقتناعنا بأن العنف ضد املرأة ال يغتفر وينبغي القضـاء عليـه             
 .حق املرأة يف اختاذ القرار بشأن حياهتا اجلنسية اخلاصة

. لقد احتفلت اللجنة هذا العام بإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني وجـددت تأكيـدها هلمـا                
لنعمـل علـى    . ويف العام املقبل، ستتفاوض اللجنة بشأن برنامج عملـها للسـنوات القليلـة املقبلـة              

 .عيا وعمليا وواقعيا هدفه األساسي إحداث تغيري حقيقيأن يكون برنامج عملنا تطل
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 بيان أدىل به ممثل نيكاراغوا - ٩ 
 :إن حكومة نيكاراغوا

تصدق على إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين اعتمـدمها وفـد نيكـاراغوا يف بـيجني            � 
العامـة  ، والوثيقتني اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة          ١٩٩٥عام  

لألمم املتحدة، وإعالن جمموعة ريو، وتوافق آراء ليما، وتوافق آراء سنتياغو، وتوافـق             
ــرأة يف      ٢٠٠٤آراء املكســيك  ــرات امل ــس وزي ــاع جمل ــدة يف اجتم ــات املعتم ، واالتفاق

أمريكا الوسطى ومبادرة أمريكا الوسطى املعنية بـاملرأة يف إطـار متابعـة برنـاجمي عمـل                  
 .سكة بالتحفظات احملددة اليت أبدهتا يف تلك املؤمتراتالقاهرة وبيجني، متم

ــع       �  ــة وضـ ــعة واألربعـــني للجنـ ــدورة التاسـ ــذه الـ ــن هـ ــة عـ ــائق املنبثقـ ــع الوثـ ــل مجيـ تقبـ
املرأة،وتكــرر حتفظاهتــا علــى تلــك املصــطلحات واملفــاهيم واإلشــارات الــيت قــد تولــد    

 .تعارضا مع تلك الوثائق ومع الدستور السياسي للجمهورية
  إيفانيا تورونيو باديا:توقيع

 رئيسة الوفد
 حكومة مجهورية نيكاراغوا
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 املرفق العاشر
 

  واألربعنيالتاسعةقائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا   
  
 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال رمز الوثيقة

E/CN.6/2005/1 و Corr.1 األعمال املقترحجدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم ٢ 2 و  
E/CN.6/2005/2 اســتعراض أســاليب تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني تقريــر األمــني العــام عــن ��١) ج (٣ 

املـرأة  �للدورة االستثنائية للجمعيـة العامـة املعنونـة         ثيقتني اخلتاميتني   والو
املساواة بني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي             : ٢٠٠٠عام  

 �والعشرين
E/CN.6/2005/3 رز يف متابعـة وتنفيـذ    والتقـدم احملـ  ةتخـذ التـدابري امل  تقرير األمني العام عن      )أ (٣

الثالثـة والعشـرين    بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية        املؤمتر العاملي الرابـع املعـين     
تعمـيم مراعـــــاة املنظـــــور      ، مـع تقيـيم للتقـدم احملـرز يف           للجمعية العامـة  

 ملتحدةا اجلنساين يف منظومة األمم
E/CN.6/2005/4 عن حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها العاماألمنيتقرير  ٣  
E/CN.6/2005/5 يف أفغانستاناةتقرير األمني العام عن حالة املرأة والفت ٣  

E/CN.6/2005/6-E/CN.4/2005/69ملرأة خطــة العمــل املشــتركة لشــعبة النــهوض بــا  عــن  العــاماألمــنيتقريــر  )أ (٣
 األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمفوضية و

E/CN.6/2005/7-E/CN.4/2005/70 تقريـر صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي           حييل هبا مذكرة من األمني العام      )أ (٣ 
 للمرأة عن القضاء على العنف ضد املرأة

E/CN.6/2005/8 موجهـة مـن رئـيس    ٢٠٠٤ ديسـمرب  /كـانون األول  ١٦رسالة مؤرخـة   ٥ 
 لس االقتصادي واالجتماعي إىل رئيس جلنة وضع املرأةاجمل

E/CN.6/2005/9 موجهـة إىل رئـيس جلنـة وضـع     ٢٠٠٥فربايـر  /شباط ٢٥رسالة مؤرخة    ٣ 
ــدا واملكســيك      ــألردن وســلوفينيا وكن ـــن ل ـــن الدائميـ ـــن املمثليـ ــرأة مـ امل

 والنيجر لدى األمم املتحدة
E/CN.6/2005/10 ــارس /آذار ٢رســالة مؤرخــة   ٣ ـــن   ٢٠٠٥م ــام مـ ــة إىل األمــني الع  موجه

 املمثل الدائم للكسمربغ لدى األمم املتحدة
E/CN.6/2005/L.1 بيان صادر عن جلنة وضع املرأة يف دورهتا التاسعة واألربعني )ج (٣ 
E/CN.6/2005/L.2 املــــرأة والطفلــــة وفــــريوس نقــــص املناعــــة �: مشــــروع قــــرار معنــــون ٣

 �اإليدز/البشرية
E/CN.6/2005/L.2/Rev.1 ــون   ٣ ــرار مــنقح معن ــة وفــريوس نقــص املناعــة   �: مشــروع ق ــرأة والطفل امل

 �اإليدز/البشرية
E/CN.6/2005/L.3 احلـد مـن الطلـب علـى النسـاء والفتيـات املتـاجر              �مشروع قرار معنون     ٣

 �هبن
E/CN.6/2005/L.3/Rev.1 احلــد مــن الطلــب علــى النســاء والفتيــات �مشــروع قــرار مــنقح معنــون  ٣

 �جر هبناملتا
E/CN.6/2005/L.4 املقرر اخلـاص املعـين بـالقوانني الـيت تنطـوي علـى           �مشروع قرار معنون     ٣

 �متييز ضد املرأة
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 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال رمز الوثيقة

E/CN.6/2005/L.5 ــون   ٣ ــرار معنـ ــروع قـ ــع   �مشـ ــاين يف مجيـ ــور اجلنسـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ تعمـ
 �السياسات والربامج الوطنية

E/CN.6/2005/L.5/Rev.1 تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع           �مشروع قرار مـنقح معنـون        ٣
 �السياسات والربامج الوطنية

E/CN.6/2005/L.5 إدمــاج منظــور جنســاين يف جهــود اإلنعــاش     �مشــروع قــرار معنــون    ٣
وإعادة التأهيل الالحقة للكوارث وال سيما يف أعقاب كارثة تسـونامي           

 �اهلندياليت عصفت باحمليط 
E/CN.6/2005/L.6/Rev.1 اإلغاثـة  إدمـاج منظـور جنسـاين يف جهـود      �معنـون   منقح  ع قرار   مشرو ٣

ــل   و ــادة التأهي ــاش وإع ــتعمري اإلنع ــة للكــوارث وال وال ــيما يف  الالحق س
 ��أعقاب كارثة تسونامي اليت عصفت باحمليط اهلندي

E/CN.6/2005/L.7 حالـة املـرأة الفلسـطينية وتقـدمي املسـاعدة          �معنـون    مـنقح    مشروع قـرار   )أ (٣
 �إليها

E/CN.6/2005/L.8 تعـزيز املعهـد الدويل للبحث والتدريب من أجـل       � معنون   قرارمشروع   )أ (٣
 �النهوض باملرأة

E/CN.6/2005/L.9 النهوض االقتصادي باملرأة�مشروع قرار معنون  ٣� 
E/CN.6/2005/L.10 صــلية بعــد اســتعراض ألحالــة نســاء الشــعوب ا�مشــروع قــرار معنــون  ٣

 �ن ومنهاج عمل بيجنيالسنوات العشر إلعال
E/CN.6/2005/L.11 فغانستانأحالة املرأة والفتاة يف �مشروع قرار معنون  ٣� 
E/CN.6/2005/L.12 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني ٧ 
E/CN.6/2005/L.13 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للجنة ٧ 

E/CN.6/2005/NGO/1-44 ج (٣، و )أ (٣و  ٣( ،
 ��٢ ج ٣و � �١ ج ٣ و

بيانات مقدمة من منظمات غـري حكوميـة ذات مركـز استشـاري لـدى               
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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