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  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 

  جلنة وضع املرأة  
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 
  **من جدول األعمال املؤقت) د( و) ج (٢البندان 

 ٢٠١٠مارس / آذار١٢-١  
  ***من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

ــستوى اجلــزء ا ــع امل ــسنوي : لرفي ــوزاري ال االســتعراض ال
تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليهـا”بشأن موضوع   

  “املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةبفيما يتعلق دوليا 
االجتاهات والتحـديات”مناقشة موضوعية حول موضوع     

العاملية والوطنية احلالية وأثرها على املساواة بـني اجلنـسني
  “املرأةومتكني 

ــدورة   ــاملرأة وال ــين ب ــع املع ــاملي الراب ــؤمتر الع ــائج امل ــة نت متابع
املـرأة”االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة           

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــســـالم يف: ٢٠٠٠عــام 
تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية :“القــرن احلــادي والعــشرين 
ذهــا يف جمــاالت االهتمــام احلامســةواإلجــراءات الواجــب اختا

اســتعراض تنفيــذ :واختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات واملبــادرات
إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج أعمال الدورة االستثنائية

ومدى إسهامها يف تشكيل منظـور جنـساين الثالثة والعشرين 
        ألهداف اإلمنائية لأللفيةيكفل إجناز ا

 تنفيذ إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية               استعراض    
ــشكيل منظــور      ــة العامــة ومــدى إســهامها يف ت ــة والعــشرين للجمعي الثالث

  جنساين يكفل إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية إجنازا تاما
    

  تقرير األمني العام    
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  جزمو  
 لتنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة  اهــذا التقريــر استعراضــيتــضمن   

ومدى إسهامها يف تشكيل منظـور جنـساين يكفـل          االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة      
قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     وهو ما طلبه  ،  إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية إجنازا تاما     

٢٠٠٩/١٥.  

 فـإن  التقـارير،  بتوحيـد  املـتعلقني  ٥٠/٢٠٦ و ٣٣/٥٦ العامـة  اجلمعيـة  لقـراري  ووفقا  
 الــذي واالجتمــاعي، االقتــصادي للمجلــس ٢٠٠٦/٩ للقــرار تنفيــذاً أيــضا مقــدم التقريــر هــذا
 مراعـاة  تعمـيم  يف احملـرز  التقـدم  عـن  تقريـرا  سـنويا،  اللجنة، إىل يقدم أن العام األمني إىل طلب
 بـشكل  التركيـز  مع وتقييمها، وتنفيذها الوطنية والربامج السياسات إعداد يف نسايناجل املنظور
 املـستوى  الرفيـع  اجلـزء  أعمـال  يف إسـهاما  يـشكل  أنـه  كما األولوية، ذي املوضوع على خاص
 يف الـواردة  عليهـا  املتفـق  السـتنتاجات  امتثاالً ل  واالجتماعي، االقتصادي للمجلس ٢٠١٠ لعام
  .٦١/١٦ العامة اجلمعية قرارلو ٢٠٠٢/١ اجمللس قرار
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  احملتويات
  

الصفحة  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  -ألف     
٦. . . . . . . . . . . . . . املقرر أن جتريه جلنة وضع املرأةاخلمس عشرة سنة استعراض   -اء ـــب    
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمليات االستعراض اإلقليمية  - جيم     

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جماالت االهتمام احلامسةتنفيذاستعراض   -ثانيا   
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة والفقر  - ألف    
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم والتدريب  -  باء    
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة والصحة  - جيم     
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنف ضد املرأة  - دال     
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة والرتاع املسلح  -  هاء    
٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة واالقتصاد  - واو     
٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة املرأة يف السلطة وصنع القرار  - زاي     
٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للنهوض باملرأةاآلليات املؤسسية   - حاء     
٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان للمرأة  - طاء     
٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة ووسائط اإلعالم  - ياء     
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة والبيئة  - كاف     
١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطفلة  -الم     

١١٦. . . . . . . . لأللفية  منهاج عمل بيجني وحتقيق األهداف اإلمنائيةإعالن وبني تنفيذ أوجه الترابط   - ثالثا   
١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال     
١١٧. . منهاج عمل بيجني وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية إعالن وبني تنفيذأوجه الترابط   - ء با    
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١٣٠. . . . . . . . تسريع األداء املتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املراعية لالعتبارات اجلنسانية  -  رابعا  
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وشراكات استراتيجيةتشاركية عمليات   -ألف     
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تزام السياسي والقيادة السياسيةتعزيز االل  - اء ــب    
١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتسني عمليات التحليل والرصد واإلبالغ  - جيم     
١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل من أجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  - دال     

١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات من اًمزيد تتطلب اليت األولوية ذات اجملاالت  - خامسا  
١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م احلامسة االهتمااإلجراءات عرب جماالت  -ألف     
١٣٨. . . . . . . . . . . . .  حمددةاهتمام حامسة جماالت بشأناالستراتيجيات واإلجراءات   - اء ــب    
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  مقدمة  -أوال   
   أساسية معلومات  - ألف  

ـــا،”  - ١ ـــن إننــ ــات، حنـ ـــد احلكوم ــا نعتمــ ــ ه ــهاج اهن ــايل العمــل من ــزم الت ــذه، ونلت  بتنفي
 ومنـهاج  إعـالن  اعُتمـد  الـصيغة  هبـذه  .)١(“اوبراجمنـ  سياساتنا مجيع يف اجلنسني مراعاة يكفل مبا

 هـو  العمل ومنهاج .)١(١٩٩٥ عام ُعقد الذي باملرأة املعين الرابع العاملي املؤمتر يف بيجني عمل
 ومتكـني  للمـرأة  اإلنـسان  حقـوق  وكفالـة  اجلنـسني  بـني  للمساواة العاملي العامة السياسات إطار

 املتحــدة األمــم مــؤمترات يف هبــا التعهــد مت لــيتا االلتزامــات إىل يــستندهــو و .والفتيــات النــساء
 )٣(١٩٨٠ عــام وكوبنــهاغن ،)٢(١٩٧٥ عــام املكــسيك يف ُعقــدت الــيت ،بــاملرأة املعنيــة العامليــة
ــريويب ــيت األخــرى االلتزامــات إىل باإلضــافة ،)٤(١٩٨٥ عــام ون ــا التعهــد مت ال ــؤمترات يف هب  امل
  .)٥(التسعينيات يف حدةاملت األمم عقدهتا اليت العاملية القمة ومؤمترات

 عمــل ومنــهاج إعــالن لتنفيــذ وتقييمــا استعراضــا أجــرتقــد  العامــة اجلمعيــةوكانــت   - ٢
 الثالثــة االســتثنائية دورهتــا يف ٢٠٠٠ عــام وذلــك اعتمادمهــا، مــن ســنوات مخــس بعــد بــيجني،

 رنالقــ يف والــسالم والتنميــة اجلنــسني بــني املــساواة :٢٠٠٠ عــام املــرأة” :املعنونــة والعــشرين
 اإلجـراءات ” :بعنـوان  ختاميـة  ووثيقـة  سياسـيا  إعالنـا  اجلمعيـة  واعتمدت .“والعشرين احلادي

فيهمـا   احلكومات جّددت ،)٦(“بيجني عمل ومنهاج إعالن بتنفيذ الكفيلة األخرى واملبادرات
ــا ــذ التزامه ــالن بتنفي ــهاج إع ــل ومن ــيجني عم ــى واتفقــت ،ب ــاذ عل ــد اخت ــن املزي ــراءات م  اإلج

 احمللـي  الـصعيد  علـى  والفتيـات  النـساء  ومتكـني  اجلنسني بني املساواة بتعزيز نهوضلل واملبادرات
  .والعاملي واإلقليمي والوطين

                                                         
ــ (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥‐٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،    انظــر  )١(   شورات األمــم من

  .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13 املتحدة، رقم املبيع
 ١٩٧٥يوليــه / متــوز٢ ‐يونيــه / حزيــران١٩ للــسنة الدوليــة للمــرأة، مكــسيكو،  تقريــر املــؤمتر العــاملي  انظــر  )٢(  

  ).E.76.IV.1 شورات األمم املتحدة، رقم املبيعمن(
ــر املــؤمتر العــاملي لعقــد األمــم املتحــدة للمــرأة   انظــر   )٣(   ــهاغن،  : تقري ــة والــسلم، كوبن  ٣٠‐١٤املــساواة والتنمي

  ). والتصويبE.80.IV.3دة، رقم املبيع منشـــورات األمم املتح( ١٩٨٠يوليــه /متوز
املـساواة والتنميـة والـسالم،      : تقرير املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمـرأة          انظر    )٤(  

  ).E.85.IV.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٥يوليه / متوز٢٦‐١٥نريويب، 
 ،)١٩٩٢( والتنميـة  للبيئـة  املتحـدة  األمـم  ومـؤمتر  ،)١٩٩٠( للطفـل  العـاملي  ةالقمـ  مـؤمتر  املـؤمترات  هذه تشمل  )٥(  

 العــاملي القمــة ومــؤمتر )١٩٩٤( والتنميــة للــسكان الــدويل واملــؤمتر ،)١٩٩٣( اإلنــسان حلقــوق العــاملي واملــؤمتر
  ).١٩٩٥( االجتماعية للتنمية

  .، املرفق٢٣/٢إ -قرار اجلمعية العامة دانظر   )٦(  
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 ،٢٠٠٥ عـــام املعقـــودة واألربعـــني التاســـعة دورهتـــا يف املـــرأة، وضـــع جلنـــة وقامـــت  - ٣
 اعتمادمهـا،  علـى  سنوات عشر مرور بعد بيجني، عمل ومنهاج إعالن تنفيذ وتقييم باستعراض

 إعالنـا  األعـضاء  الـدول  واعتمـدت  .العامـة  للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية الدورة ونتائج
 .والعــشرين الثالثــة االســتثنائية الــدورة ونتــائج بــيجني عمــل ومنــهاج إعــالن جمــددا فيــه أكــدت
 وعقبـات  حتـديات  هنـاك  تـزال  ال أنـه  أكدت فقد احملرز، بالتقدم األعضاء الدول رّحبت وبينما
  .)٧(والعاجل التام التنفيذ لكفالة اإلجراءات من املزيد باختاذ وتعهدت التنفيذ، طريق على

  
  املرأة وضع جلنة جتريه أن املقرر سنة عشرة اخلمس استعراض  - باء  

 املـرأة  وضـع  جلنة تناقش أن ،٢٠٠٦/٩ هقراريف   ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرر  - ٤
 عمــل ومنـهاج  إلعـالن  ٢٠١٠ عـام  يف اسـتعراض  إجـراء  يـة إمكان واخلمـسني  الثالثـة  دورهتـا  يف

 املـرأة،  وضـع  جلنـة  وقـررت  .العامة للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية الدورة ونتائج بيجني،
 مـس فتـرة اخل  ل استعراضـا  واخلمـسني  الرابعـة  دورهتـا  يف جتـري  أن واخلمـسني،  الثالثـة  دورهتا يف

 اخلــربات تبــادل علــى مؤكــدة ،العمــل ومنــهاج اإلعــالن اعتمــاد علــى الــيت مــضت ســنة ةعــشر
 جديـدة،  حتـديات  مـن  ظهـر  ومـا  عقبـات  مـن  تبقـى  مـا  على التغلب هبدف اجليدة واملمارسات

ــة األهــداف بتحقيــق املتعلقــة التحــديات فيهــا مبــا ــة اإلمنائي  أن كــذلك اجمللــس وقــرر .)٨(لأللفي
 والعـشرين  الثالثـة  االسـتثنائية  الـدورة  ونتائج بيجني عمل ومنهاج إعالن تنفيذ اللجنة تستعرض
 اإلمنائيـة  األهـداف  إجنـاز  يكفـل  جنـساين  منظـور  تـشكيل  يف إسـهامها  ومـدى  العامـة،  للجمعية
  .)٩(تاما إجنازا لأللفية

 وذلـك  للجنـة،  واخلمـسني  الرابعـة  الـدورة  يف سـنة  عشرة اخلمس استعراض وسيجري  - ٥
ــرة يف ــدول فرصــة عراضاالســت وســيتيح .٢٠١٠ مــارس/آذار ١٣ إىل ١ مــن الفت  األعــضاء لل

 وسـريكز  .والفتيـات  النـساء  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيق هبدف التزامها تأكيد إلعادة
 التفاعليـة،  املناسـبات  مـن  عـدد  تنظـيم  وسـيمكن  .الوطين الصعيد على التنفيذ على االستعراض
 فادةاملــــست  والــــدروس  الوطنيــــة  اخلــــربات  تبــــادل  تيــــسري  مــــن  املــــستوى،  رفيــــع  بتمثيــــل

  .اجليدة واملمارسات

                                                         
  .E/2005/27انظر   )٧(  
  .٥٣/١قرار جلنة وضع املرأة انظر   )٨(  
  .٢٠٠٩/١٥ واالجتماعي االقتصادي اجمللس رارانظر ق  )٩(  
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 عـشرة  اخلامـسة  الـسنوية  بالـذكرى  لالحتفـال  تذكاريـة  جلـسة  العامة اجلمعية وستعقد  - ٦
  .)١٠(للجنة واخلمسني الرابعة الدورة خالل بيجني عمل ومنهاج إعالن العتماد

ــر هــذا ويقــدَّم  - ٧ ــاً للتكليفــات املــذكورة  التقري ــذ استعراضــا ويتــضمن ،وفق  إعــالن لتنفي
 الـصعيد  علـى  العامـة  للجمعيـة  والعـشرين  الثالثـة  االستثنائية الدورة ونتائج بيجني عمل ومنهاج
 لألمــم اإلقليميــة اللجــان وجهتــه اســتبيان علــى الــواردة الــردود فيــه اســتخدمت وقــد .الــوطين
ــة يف كــل املتحــدة، ــيت املنطق ــهامت ال ــع إىل ،ثل ــدول مجي ــدول األعــضاء ال ــيت وال ــع مب ال  ركــزتتمت
 علـى  ردت ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثاين تشرين ٣٠ وحىت .)١١(٢٠٠٨ عام هناية يف وذلك املراقب،
ــة ١٣٩ االســتبيان ــة عــضوا دول ــع مبركــز     واحــدة ودول ــيت تتمت ــدول ال ــن ال ــبم ــرد .املراق  وي
  .)املرفق انظر( التقرير هذا مرفق يف املناطق، حسب مصنفة الواردة، للردود عام استعراض

 عـام  إجـراؤه  املقرر للمجلس السنوي الوزاري راضاالستع لىع التقرير هذاوسيعرض    - ٨
ــذي ،٢٠١٠ ــى ســريكز وال ــذ” موضــوع عل ــا املتفــق وااللتزامــات األهــداف تنفي ــا عليه  دولي
 الــذي االســتعراض نتــائج ستــسهم كمــا .“املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني باملــساواة يتــصل فيمــا

 واالجتمــــاعي االقتــــصادي للمجلــــس الــــسنوي الــــوزاري االســــتعراض يف اللجنــــة ســــتجريه
  .٢٠١٠ لعام
 علـى  التركيـز  خالل من وخباصة - لجنةال تجريهس الذي االستعراض نتائج وستشكل  - ٩

ــذ بــني القائمــة الــصالت ــهاج تنفي ــة األهــداف وحتقيــق العمــل من ــة اإلمنائي  يف إســهاما - لأللفي
 يف العامـة  عيـة اجلم تعقـدها  أن املقـرر  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  بـشأن  املـستوى  الرفيعة املناسبة
  .)١٢(٢٠١٠ سبتمرب/أيلول

  
  اإلقليمية االستعراض عمليات  - جيم  

 الـدول  اعتمـدت  ،١٩٩٥ عـام  بـيجني  يف بـاملرأة  املعين الرابع العاملي املؤمتر لعقد متهيدا  - ١٠
 سـنوات  مخـس  بعـد  العمل منهاج تنفيذ استعراض سياق ويف .)١٣(إقليمية عمل خطط األعضاء

                                                         
  .A/C.3/64/L.3انظر   )١٠(  
ــن  )١١(   ــى   ميكــــ ــالع علــــ ــتبيان واالطــــ ــردوداالســــ ــرب الــــ ــع عــــ ــشبكي املوقــــ ــشعبة الــــ ــهوض لــــ ــاملرأة النــــ  بــــ

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/national-level.html#quest.  
  .٦٣/٣٠٢قرار اجلمعية العامة انظر   )١٢(  
 ؛)١٩٩٤ يونيــه/حزيــران( اهلــادئ احملــيط ومنطقــة آســيا يف بــاملرأة للنــهوض جاكرتــا عمــل وخطــة إعــالنانظــر   )١٣(  

 ألوروبـا  االقتـصادية  اللجنـة  منظـور  مـن  العمـل  أجـل  مـن  نـداء  :مـتغري  عـامل  يف املـرأة  :اإلقليمـي  العمـل  ومنهاج
 نـوفمرب /الثـاين  تـشرين ( ٢٠٠٥ عـام  حـىت  باملرأة للنهوض العربية العمل وخطة ؛)١٩٩٤ أكتوبر/ولاأل تشرين(

 ٢٠٠١-١٩٩٥ الكـارييب،  البحـر  ومنطقة الالتينية أمريكا يف املرأة أجل من اإلقليمي العمل وبرنامج ؛)١٩٩٤
  ).١٩٩٤ نوفمرب/الثاين تشرين( األفريقي العمل ومنهاج ؛)١٩٩٤ نوفمرب/الثاين تشرين(
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ــامي يف ــضا جــــرت ،٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ عــ ــات أيــ ــتعراض عمليــ ــيم اســ ــى وتقيــ ــصعيد علــ  الــ
  .)١٤(اإلقليمي

 واخلمــسني الرابعــة الــدورة يف إجــراؤه املقــرر ســنة عــشرة اخلمــس ســتعراضال ومتهيــدا  - ١١
 تقـارير  وأعـّدت  استعراض عمليات مجيعها اخلمس اإلقليمية املتحدة األمم جلان أجرت للجنة،
 اجتماعــات إقليميــة جلــان أربــع عقــدت كمــا .)١٥(اللجنــة إىل التقــارير هــذه وســتقدم .إقليميــة
 إىلكـذلك    اإلقليميـة  االجتماعـات  هـذه  نتـائج  وستقدم .اإلقليمي الصعيد على دولية حكومية
ــة ــدت .اللجنـ ــات وعقـ ــري املنظمـ ــة غـ ــات احلكوميـ ــاطق يف اجتماعـ ــة املنـ ــالتزامن املعنيـ ــع بـ  مـ

 يف بنـشاط  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  شـاركت  كما .اإلقليمية اللجان عقدهتا اليت االجتماعات
  .اإلقليمية الدولية احلكومية االجتماعات

 املعنيـة  للجنـة  الرابعـة  الـدورة  آسـيا  لغـريب  واالجتماعيـة  االقتـصادية  اللجنـة  واستضافت  - ١٢
 املــؤمتر واعتمــد .بــريوت يف ،٢٠٠٩ أكتــوبر/األول تــشرين ٢٣ إىل ٢١ مــن الفتــرة يف بــاملرأة

 االقتـصادية  اللجنـة  وعقدت .“١٥ + بيجني :بيجني عمل منهاج تنفيذ متابعة” املعنون قرارال
 ،١٥ + بـيجني  اإلقليمـي  ياالستعراض االجتماع وهو ،اإلقليمي التحضريي اجتماعها ألوروبا

ــرة يف ــذا نتـــائجوُعرضـــت  .جنيـــف يف ،٢٠٠٩ نـــوفمرب/الثـــاين تـــشرين ٣ إىل ٢ مـــن الفتـ  هـ
 واحملـيط  آلسـيا  واالجتماعيـة  قتـصادية اال اللجنـة  واستضافت .لرئيسأعده ا  موجز يف االجتماع
 عمـل  ملنـهاج  اإلقليمـي  التنفيـذ  السـتعراض  املـستوى  الرفيـع  الـدويل  احلكومي االجتماع اهلادئ
ــة ونتائجــه بــيجني  نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٨ إىل ١٦ مــن الفتــرة يف وذلــك والعامليــة، اإلقليمي
 اللجنـة  وأجـرت  .١٥ + بـيجني  بشأن بانكوك إعالن االجتماع واعتمد .بانكوك يف ،٢٠٠٩

ــا االقتــصادية  يف ٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٠ إىل ١٦ مــن الفتــرة يف استعراضــها ألفريقي
 واعتمـد  ).١٥ + بـيجني ( بـاملرأة  املعـين  الثـامن  األفريقـي  اإلقليمـي  املـؤمتر  خالل وذلك غامبيا،

 عمـل  منـهاجي  يـذ تنف تـسريع  اسـتراتيجيات ب املتعلـق  بنجول إعالن ختامية، كوثيقة االجتماع،
 البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  ألمريكا االقتصادية للجنة اإلقليمي االجتماع وسُيعقد .وبيجني داكار

 ومنطقـة  الالتينيـة  أمريكا يف باملرأة املعين اإلقليمي للمؤمتر عشرة احلادية الدورة خالل الكارييب
  .٢٠١٠ يوليه/متوز ١٦ إىل ١٣ من الفترة يف برازيليا يف عقدها املقرر الكارييب، البحر

  

                                                         
  .E/CN.6/2005/2انظر   )١٤(  
ــى    )١٥(   ــالع علــــ ــن االطــــ ــارير ميكــــ ــة التقــــ ــ اإلقليميــــ ــع ربعــــ ــشبكي املوقــــ ــشعبة الــــ ــهوض لــــ ــاملرأة النــــ  :بــــ

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/regional_review.html#rep.  
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   جماالت االهتمام احلامسةتنفيذاستعراض   -ثانيا   
 الــسياسات، جمــال يف الرئيــسية العامــة التطــورات علــى عامــة نظــرة التــايل اجلــزء يقــدم  - ١٣

 جمـال  بكـل  يتعلـق  فيما الباقية والتحديات والثغرات الوطين الصعيد على التنفيذ يف واالجتاهات
  .يف منهاج العمل عشر اإلثىن امسةاحل االهتمام جماالت من
  

  والفقر املرأة  - ألف  
  مقدمـة  -  ١  

 الـدخل  إىل االفتقـار  أمـور  مجلـة  يف منـها  ة،فـ خمتل مظاهر للفقر أن العمل منهاج الحظ  - ١٤
 احلـصول  سـبل  نقـص /دوديـة حمو الـصحة،  وضـعف  التغذيـة،  وسـوء  واجلوع اإلنتاجية، واملوارد
 والبيئـــات الالئـــق، غـــري والـــسكن والتـــشرد ألساســـية،ا اخلـــدمات مـــن وغـــريه التعلـــيم علـــى
 علــى القــضاء اســتراتيجيات أن املنــهاج وأكــد .االجتمــاعيني واالســتبعاد والتمييــز اآلمنــة، غــري
 الـسياسات  مـن  واسـعة  طائفـة  علـى  اجلنـساين  التحليـل  تطبيق وأن شاملة تكون أن ينبغي الفقر

 وبلـوغ  الفقـر  مـن  احلـد  اسـتراتيجيات  وضـع  يف ةحامسـ  أمهيـة  االجتماعيةو االقتصادية والربامج
 ينبغـي  أنـه  والعـشرين  الثالثـة  االستثنائية دورهتا يف العامة اجلمعية والحظت .تنفيذها يف النجاح
 النـاس  يـشكل  الـيت  املـستدامة  البـشرية  التنمية يف املتمثل اهلدف لتحقيق وبرامج سياسات وضع

 شـبكات  ذلـك  يف مبا االجتماعية، للحماية مةمالئ تدابري واختاذ العيش أسباب وتأمني حمورها،
ــان، ــدعم املعــززة واألنظمــة األم ــوارد إىل املتكــافئ والوصــول األســر، ل ــة امل ــصادية املالي  واالقت
  .)١٦(ءالنسا بني املتناسب وغري املتزايد الفقر على والقضاء فيها، والتحكّم

 بالقــضاء التـزامهم  ديـد ج مــن العـامل  قـادة  أكـد  ،٢٠٠٥ عــام العـاملي  القمـة  مـؤمتر  ويف  - ١٥
 وعقـدوا  للجميع الشامل والرخاء املستدامة والتنمية املطرد االقتصادي النمو وتعزيز الفقر على
 الواســع اجلنــسني بــني التمييــز علــى القــضاء وعلــى اجلنــسني بــني املــساواة تــشجيع علــى العــزم

 امللكيــة يف بــاحلق املــساواة قــدم وعلــى حبريــة املــرأة متتــع ضــمان منــها بوســائل وذلــك االنتــشار
 املـرأة  وصـول  إمكانيـة  وتعزيـز  واملـساكن؛  للممتلكات املأمونة حيازهتا ضمان وكفالة واملرياث

 العمـل؛  يف املالئمـة  الوقايـة  وسـبل  املـستدامة  العمالـة  إىلو العمـل  أسـواق  إىل املساواة قدم على
 ذلـك  يف مبـا  نتاجيـة، اإل واملـوارد  األصـول  إىل املـساواة  قـدم  علـى  املرأة وصول إمكانية وضمان
 أشـار  ،)٢٠٠٨( التنميـة  متويـل  بـشأن  الدوحـة  إعالن ويف. )١٧(اوالتكنولوجي واالئتمان األرض
 اإلنــسان حقــوق مــن أساســي حــق اجلنــسني بــني املــساواة أن إىل واحلكومــات الــدول رؤســاء

                                                         
  .٢٣/٣-قرار اجلمعية العامة دإانظر   )١٦(  
  .٦٠/١قرار اجلمعية العامة انظر   )١٧(  
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 النمـو  عناصـر  مـن  أساسـي  عنـصر  وهـي  ،االجتماعيـة  العدالـة  قـضايا  مـن  وقضية أساسية وقيمة
  .)١٨(ةالتنمي وفعالية البيئية واالستدامة الفقر من واحلد قتصادياال
 الـيت و ،املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بني املساواة متويل بشأن عليها املتفق االستنتاجات ويف  - ١٦

 تـبني  الـيت  الـدالئل  مـن  املتزايـدة  اجملموعـة  املـرأة  وضـع  جلنـة  الحظت ،٢٠٠٨ عام يف اعتمدت
 والنمــو والكفــاءة اإلنتاجيــة علــى مــضاعف أثــر والفتيــات ساءالنــ تــشغيل يف لالســتثمار أن

 اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق أساســي أمــر اقتــصادياً ملــرأةا متكــني زيــادة وأن املطــرد، االقتــصادي
 للقـضاء  اسـتراتيجيات  وضـع  علـى  احلكومـات  اللجنـة  وحثـت . )١٩(رالفق على وللقضاء لأللفية
 املـرأة  قـدرة  يعـزز  أن شـأنه  مـن  وفاعـل  كامـل  حنـو  علـى  املـرأة  مبشاركة وتعزيزها، ،الفقر على

  .)١٩(للعوملة السلبية واالقتصادية االجتماعية لآلثار التصدي من وُيمكّنها
  

  الوطين الصعيد على التنفيذ يف االجتاهات  -  ٢  
ــاريخ يتعلــق فيمــا  - ١٧ ــق املــستهدف بالت ــة األهــداف لتحقي ــة اإلمنائي ــربي والــذي لأللفي  قت

 البيانــات أحــدث علــى وبنــاء .املــدقع الفقــر علــى القــضاء هلــدف متزايــدة عنايــة تــوىل بــسرعة،
 املنـاطق  يف مـدقع  فقـر  يف يعيـشون  الـذين  األشـخاص  عـدد  تقليـل  يف كـبري  تقـدم  حرزأُ املتاحة،
 ،٢٠٠٥ عــام يف املنــاطق هــذه يف الــسكان ربــع عــن بقليــل يزيــد العــدد هــذا أن دروقُــ الناميــة،

 املنـاطق  صـعيد  علـى  متفـاوت  احملـرز  التقـدم  أنإال  . )٢٠(١٩٩٠ عام يف همنصف حبوايل قارنةبامل
 عـام  يف املائـة  يف ٣٩ مـن  مـثال،  آسـيا،  شـرق  يف اخنفـض  الفقـر  أن حـني  فـي ف .البلـدان  وداخل
 الــصحراء جنــوب أفريقيــا يف الفقــر مــستويات فــإن ،٢٠٠٥ عــام يف املائــة يف ١٩ إىل ١٩٩٥
 األزمـة  وهتدد .الفترة نفس مدى على فقط ةاملائ يف ٥١ إىل املائة يف ٥٧ من اخنفضت الكربى
 .الفقـر  مـن  احلـد  يف تقـدم  مـن  أحـرز  مـا  بعـض  عـن  بـالرجوع  احلالية العاملية واالقتصادية املالية
 مليــون ٧٣ بــني يتــراوح النــاس مــن إضــايف عــدد بقــاء عــن األزمــة تــسفر أن املتوقــع ومــن

ــر يف األشــخاص مــن ماليــني ١٠٣ و ــوعهم أو الفق ــر يف وق ــةبامل وذلــك ،الفق ــديرات قارن  بتق
  .)٢١(ةاألزم قبل ما

                                                         
  .٦٣/٢٣٩قرار اجلمعية العامة انظر   )١٨(  
  . الفصل األول، اجلزء ألفE/208/27انظر   )١٩(  
ــر  )٢٠(   ــم املتحــدة، رقــم املبيــع     ( Millennium Development Goals Report 2009 ٢٠٠٩: انظ ــشورات األم من

A.09.1.12.(  
، نيويـورك،  املتحـدة األمـم  ( World Economic Situation and Prospects 2009: update as of mid-2009 :انظـر   )٢١(  

  ).www.un.org/esa/policy/wess: انظر) (٢٠٠٩
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 مـن  أكـرب  فقـر  يف النـساء  عـيش  احتمـال  بأن البلدان بعض من الواردة الردود وأوحت  - ١٨
 شملتـ و .للفقـر  خـاص  بـشكل  معرضـة  النـساء  فئـات  بعـض  وأن فقر يف الرجال عيش احتمال
 اإلعاقـة  ذوات ساءوالنـ  واملهـاجرات  الرمسـي  غري القطاع يف والعامالت املزارعات الفئات هذه
 رعايـة  بعـبء  والـدة ال انفـراد  إىل البلـدان  بعض يف للفقر النساء تعرض ويعزى .السن كبرياتو

 املعيـشية  ألسـر اب مقارنـة  فقـر  يف أنثـى  تعيلـها  اليت املعيشية األسر من أعلى نسبة وتعيش .األبناء
  .ذكر يعيلها اليت
 مـع  بـاالقتران  للمـرأة،  االقتـصادية  قاحلقـو  تضمن قانونية أحكام إىل االفتقار ويتسبب  - ١٩

 إعاقـة  يف واالئتمـان،  وامللكيـة  واألرض ثإلربـا  يتعلـق  فيمـا  املرأة ضد متيز اليت العرفية القوانني
 الـيت  األخـرى  العوامـل  تشملو. )٢٢(رالفق من اخلروج على وقدرهتا لمرأةل قتصادياال تمكنيال

 فيهـا،  والـتحكم  املـوارد  علـى  املـرأة  حـصول  سـبل  حمدوديـة  النـساء  أوسـاط  يف الفقر إىل تؤدي
 والعمـودي،  األفقـي  املهـين  والعـزل  اجلنسني، بني األجور يف الفجوة منها أمور عن ذلك وينتج

ــة ــة وعــدم والبطال ــة املعاشــات كفاي ــدان بعــض وأكــد .التقاعدي ــر البل ــاجم الــسليب األث  عــن الن
 املاليـــة املـــوارد بتخـــصيص املتعلقـــة االقتـــصادية القـــرارات اختـــاذ يف املـــرأة مـــشاركة اخنفـــاض

  .وتوزيعها واالقتصادية
 .احلامسـة  االهتمـام  جمـاالت  من اجملال هذا ملعاجلة اإلجراءات من طائفة الدول واختذت  - ٢٠

 وضـع  يف الفقـرية  املـرأة  وأولويـات  احتياجـات  تلبيـة  )أ( :وهـي  رئيسية اجتاهات ةأربع وظهرت
 التـصدي  إىل الراميـة  االجتماعيـة  احلماية تدابري على التركيز زيادة )ب( ؛البحوثو السياسات

 مــن وغريهــا وامللكيــة األرض علــى املــرأة حــصول ســبل زيــادة )ج( النــساء؛ أوســاط يف لفقــرل
   .املالية اخلدمات على املرأة حصول سبل زيادة )د( اإلنتاجية؛ املوارد

  
  بحوثالو السياسات وضع يف الفقرية املرأة وأولويات احتياجات تلبية    

 أساســية اســتراتيجية يــشكل للمــرأة االقتــصادي الــتمكني بــأن متزايــد اعتــراف هنــاك  - ٢١
 اوجمتمعاهتـ  املعيـشية  وأسرها للمرأة االقتصادي الوضع حتسني على تقتصر ال االقتصادية للتنمية
 االقتــصادي الــتمكني إىل واالفتقــار .االقتــصادي للنمــو مـضاعفا  أثــرا أيــضا ثدحــُت بــل احملليـة، 
  .التنمية حيث من إجيابية أقل نتائج إىل ويؤدي الفقر من واحلد النمو لخطرل يعرض للمرأة
 .الناميــة البلــدان مــن للعديــد الوطنيــة األولويــات مــن أوليــة الفقــر مــن احلــد ويــشكل  - ٢٢

 الوطنيـة  االسـتراتيجيات  يف اجلنـسانية  املنظـورات  مراعاة لتعميم تإجراءا أعضاء دول واختذت
                                                         

منشورات األمـم املتحـدة،    (Innovative Approaches to Promoting Women’s Economic Empowerment: رانظ  )٢٢(  
  ).٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ) (III.B.23.08رقم املبيع 
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 بـني  للمـساواة  وطنيـة  آليـات  متزايد حنو على وأدرجت .التنمية حتقيقو الفقر من للحد القائمة
 وضـع  يف اجلنـسانية  املنظـورات  لـدمج  جهـود  وبـذلت  .االسـتراتيجيات  هـذه  وضع يف اجلنسني
ــذ ــن لكــل سياســات وتنفي ــصاد م ــي االقت ــصادو الكل ــي االقت ــوعي وإلذكــاء .اجلزئ ــاد ال  باألبع
 احلـد  باسـتراتيجيات  يتعلق فيما الرئيسية املعنية اجلهات بني مشاورات نظمت للفقر، اجلنسانية

 تـستهدف  اجلنـساين  والتحليـل  اجلنـسني  بـني  املـساواة  بـشأن  تدريبية أنشطة وكذلك الفقر، من
  .الربامج ومنفذي الرئيسية السياسات مقرري
 حبالـة  املتعلقـة  البحوث ذلك يف مبا للفقر، اجلنسانية باجلوانب املتعلقة البحوث وزادت  - ٢٣
ــاطق يف رأةاملـــ ــز منـ ــصادرات جتهيـ ــساء الـ ــاليت والنـ ــرن الـ ــال يباشـ ــرة األعمـ ــات احلـ  واملنتجـ

 اســتحقاقات علــى والرجــل املــرأة حــصول ســبل يف تفــاوتال مــسألة حثــتُب كمــا.الزراعيــات
 .الرعايـة  تقـدمي  ذلـك  يف مبـا  املـأجور،  غـري  العمـل  اقتسام يف التكافؤ وعدم االجتماعي الضمان
 املـساواة  تعـزز  الـيت  االجتماعيـة  والـربامج  العامـة  الـسياسات  تقيـيم و وضع يف البحوث وتساهم

  .واالجتماعي االقتصادي الرفاه يف املرأة تقدمها اليت باملسامهات وتعترف اجلنسني بني
  

  النساء زيادة التركيز على تدابري احلماية االجتماعية الرامية إىل التصدي للفقر يف أوساط    
 متعـددة  كظـاهرة  بـالفقر  اعترافهـا  تزايـد  األعـضاء  الـدول  نمـ  الـواردة  الردود عكست  - ٢٤

 والــصحة التعلــيم مــن احلرمــان أيــضا بــل فحــسب، الــدخل حيــث مــن فقــرال تــشمل ال األبعــاد
 بــني املــساواة عــدم أوجــه معاجلــة بــضرورة االعتــراف وكــذلك والــسلطة، املــسموع والــصوت
 احلمايـة  تـدابري  أصـبحت  وقد .اقتصاديا وتبعيتها اجتماعيا املرأة استبعاد إىل تؤدي اليت اجلنسني

 نطـاق  علـى  منـها  واحلـد  األخطـار  منـع  يف احلاليـة  املتعـددة  زمـات األ سـياق  يف أهم االجتماعية
 البلـدان  مـن  العديـد  أن مـثالً  ذلك من .النساء أوساط يف الفقر إىل التعرض وتقليل احلياة دورة
 ،الـسن  كـبريات و اإلعاقـات  ذوات فيهن مبن النساء، أوساط يف الفقر من للتخفيف تدابري اختذ
  .االجتماعي واإلدماج االجتماعية احلماية استراتيجيات إطار يف
 ومنطقـة  الالتينيـة  أمريكـا  يف الفقـر  مـن  والطفـل  املـرأة  حلماية األمان شبكات وأنشئت  - ٢٥
 أجـل  مـن  املـشروطة  النقديـة  والتحـويالت  الـدخل  دعم طريق عن وأوروبا اهلادئ واحمليط آسيا
 .العازبـات  لألمهـات  سـيما  وال األطفـال،  رعاية وتوفري لألسر، األجل القصرية املساعدة قدميت

 يـة االرع علـى  الفقـرية  املعيـشية  األسـر  حـصول  سـبل  زيادة يف والعينية النقدية البدالت وجنحت
 الـصحة  قبيـل  مـن  جمـاالت  يف التـدريب  املساعدة برامج وفرت كما .والتعليم والتغذية الصحية
 قـسائم  وجنحـت  .اإلنتاجيـة  واألنشطة احمللية اجملتمعات وتنظيم له والتصدي املرتيل لعنفا ومنع

 لألســر والتعلــيم والتغذيــة الــصحية الرعايــة علــى احلــصول ســبل وفــرت الــيت ،والتعلــيم الــصحة
 بالنـسبة  سـيما  وال الدراسـة،  عـن  االنقطـاع  معـدالت  ختفـيض  يف ،فقـر ال من تعاين اليت املعيشية
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 األسـرة  إىل احلكومـة  تقـدمها  الـيت  والتعلـيم  الـصحة  قـسائم  تدبري على النساء ربتوُد .للفتيات
 مـثال  األطفـال  رفـاه  اإلجيابيـة  النتـائج  ومشلت .والتعليم الصحة خدمات شراء أجل من املعيشية

 وأثـرت  .الدراسـة  على واظبةاملو الصحية بالنظافة املتعلقة واملمارسات التغذية حتسن خالل من
 أدى ممـا  املعيـشية  األسـر  يف والرجل املرأة بني العالقات على احلاالت بعض يف تالتدخال هذه
  .األطفال رعاية ذلك يف مبا املأجور، غري العمل يف الرجل مشاركة زيادة إىل
 النــساء ســيما وال الفقــراء، يــستهلك أن احملتمــل مــن أصــبح الغذائيــة، لألزمــة ونتيجــة  - ٢٦

 ســوء زيــادة عــن يــسفر ممــا أقــل جــودة ذات أغذيــة أو األغذيــة مــن أقــل كميــات والفتيــات،
 تغذيــة لتحــسني شــاملة تغذويــة وبــرامج بــسياسات البلــدان مــن عــدد يف العمــل أوبــد .التغذيــة
 مــثال الــربامج هــذه ووفــرت .الريفيــة املنــاطق وســكان النــساء علــى خــاص تركيــز مــع الفقــراء،
 إىل نقديـة  بدالت وقدمت .املعدنية واألمالح بالفيتامينات املقوى احلليب مثل األساسية السلع
 تــسبب الــذي الــشرائية قــدرهتا اخنفــاض عــن لتعــويضل البلــدان بعــض يف املعيــشية األســر أفقــر
  .األغذية أسعار ارتفاع فيه
 مـشاركتهن  زيـادة  بتيـسري  النـساء  أوسـاط  يف الفقر من احلد إىل الرامية اجلهود ومشلت  - ٢٧
 وكبـار  األطفـال  رعايـة  مرافـق  نطـاق  وتوسـيع  األطفـال  رعايـة  بدالت توفري ،املأجور العمل يف

 كـبريات  سـيما  وال للفقـر،  املـرأة  تعـرض  مـن  اإليـدز /البشرية املناعة نقص فريوس ويزيد .السن
 وللتـصدي  .اإليـدز  بـسبب  أيتامـا  صـاروا  الـذين  األطفـال  عـن  باملسؤولية يضطلعن الاليت السن
  .هاوختفيف الرعاية أعباء حتمل دعم أجل من السن وكبار لألطفال منح رتوفَّ احلالة، هلذه
 التقاعديـة  املعاشـات  خطـط  من املساواة قدم على املرأة استفادة لكفالة تدابري واختذت  - ٢٨

ــشيخوخة ــد للـ ــر والتقاعـ ــؤدي .املبكـ ــات وتـ ــة املعاشـ ــية التقاعديـ ــري األساسـ ــ غـ ــى ةالقائمـ  علـ
 يف التفـاوت  أوجـه  بتقليل املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز يف حامسا دورا االشتراكات

ــساء مــن الــسن كبــار بــني الــدخل  اتللمنظــور املراعيــة اإلصــالحات وتأخــذ .والرجــال الن
 أجـل  مـن  العمـل  عـن  التوقـف  فتـرات  بـسب  املـرأة  لعمـل  املتقطـع  الطـابع  اعتبارها يف ةاجلنساني
 باملعاشـات  متعلقـة  اسـتحقاقات  مـن  هلـن  مبـا  النـساء  لتوعيـة  محـالت  وأجريـت  .األطفـال  رعاية

ــة ــغ .التقاعدي ــدابري عــن احلكومــات مــن عــدد وأبل ــة ت ــة للحماي ــستهدف ال االجتماعي ــرأة ت  امل
 تزيـد  قـوانني  سـن  املبـادرات  هذه لتشمو .للفقر املرأة تعرض تقلل أن املتوقع من لكن حتديدا،
ــوفري ،لألجــور األدىن احلــد مــن ــة، التحــويالت وت ــة الــسن شــروط وختفــيض االجتماعي  املتعلق
  .التقاعدية املعاشات لذوي أدىن دخل وحتديد للبقاء، التقاعدية املعاشات من ستفيدينبامل
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   اإلنتاجية واملوارد وامللكية األرض على املرأة حصول سبل زيادة    
 اسـتفادهتا  مـن  اإلنتاجيـة  املـوارد  مـن  وغريهـا  وامللكيـة  األرض علـى  املرأة حصول زيدُي  - ٢٩
 الـيت  األراضـي  صـالح إ عمليـات ال مـن  العديـد  أن حـني  ويف .اإلنتاجيـة  علـى  ويؤثر االئتمان من

 الـذكور  تـستهدف  كانـت  التـوطني  وإعـادة  امللكيـة  سـندات  إصـدار  خطـط  مثـل  ،سابقاً جرت
 أكثـر  عمليـات ال جعـل  علـى  ركـزت  األخرية التدابري من العديد فإن املعيشية، األسر أرباب من

 علــى املـرأة  حـصول  ســبل حتـسني  إىل البلـدان  مــن عـدد  وسـعى  .اجلنــسانية لالعتبـارات  مراعـاة 
 ملكيـة  يف املـرأة  حبـق  تعتـرف  اجلنـسانية  لالعتبـارات  مراعيـة  شريعاتت باعتماد اإلنتاجية املوارد

 علـى  واحلـصول  األراضـي  علـى  املـشترك  التـصديق  منـها  بوسـائل  ،املـساواة  قـدم  على األراضي
 يف زيـادة  عـن  بلـغ أُ لـذلك،  جـة ونتي .األراضـي  مبلكيـة  املتعلقـة  املـسائل  يف الزوجني كال موافقة
 امللكيـة  سـندات  إصـدار  لتيـسري  مـثال،  إجيابيـة،  تدابري واختذت .املسجلة لألراضي النساء ملكية
ــساء ــاطق يف يعــشن الــاليت للن ــة املن ــساء الريفي ــشعوب ولن ــد .األصــلية ال  اجملموعــات لعبــت وق

 أنـشطة  طريـق  عـن  امللكية ويف األرض يف ملرأةا حقوق تعزيز يف فعاالً دوراً النسائية والشبكات
  .والتدريب الدعوة
 عنايـة  وتوىل ،الفقر من احلد يف الالئق السكن على للحصول احلامسة باألمهية عترفيو  - ٣٠

 تــشجيع منـها  بوســائل وذلـك  الــسكن، حبقـوق  املــساواة قـدم  علــى املـرأة  متتــع لـضمان  متزايـدة 
 بلـدان  بـضعة  توأورد .والتـدريب  األساسـية  اهلياكـل  وتـوفري  املـشتركة  امللكية سندات إصدار
  .السكنية اإلنشاءات من املساواة قدم على املرأة استفادة لكفالة تدابري اختذت أهنا
 والتكنولوجيـا  والطاقـة  امليـاه  مثل ،املوارد على احلصول يؤدي البلدان، من العديد ويف  - ٣١

 الوقـت  إتاحـة و املـرأة،  مـل ع أعباء تقليل إىل ،بفعالية املوارد هذه الستخدام الالزمة واخلدمات
 العــيش ســبل ويف واإلســهام اإلنتاجيــة وزيــادة اجملتمعيــة، واألنــشطة الــدخل توليــد ألنــشطة
 ميــاه علـى  احلـصول  ســبل زيـادة  إىل الراميـة  اجلهــود تواصـل تو .الفقـر  علــى والقـضاء  املـستدامة 
 عليهـــا يعـــول للطاقـــة إمـــدادات علـــى احلـــصول ســـبل وحتـــسني الـــصحي والـــصرف الـــشرب
 اسـتخدام  يف املـرأة  تؤديـه  الـذي  املتزايـد  الـدور  عنـها  املبلـغ  اإلجيابيـة  التطورات ومن .ورةوميس
 الـيت  احملليـة  املنظمـات  يف القـرارات  اختـاذ  يف املـشاركة  زيـادة  طريـق  عـن  مـثال  وإدارهتـا،  املوارد
  .احمللية اجملتمعات صعيد على فيها تحكموت املياه موارد تدير

      
   املالية اخلدمات ىعل املرأة حصول زيادة    

 والتـأمني  االدخـار  ذلـك  يف مبـا  املاليـة،  اخلـدمات  مجيـع  علـى  احلصول إىل املرأة حتتاج   - ٣٢
 احلـصول  أن إال .االقتـصادية  الفـرص  مـن  بالكامـل  لالسـتفادة  واالئتمانات، املالية والتحويالت

 عمومـا  النـساء  تلقـى تو .املنـاطق  معظم يف للغاية كاف غري زال ما الرمسية املالية اخلدمات على
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 يــشكل الــصغرية االئتمانــات تــوفري زال مــاو .بالرجــال قارنــةبامل أصــغر مببــالغو أقــل ائتمانــات
 الــصغرية االئتمانــات زالــت مــاو .الرمسيــة املاليــة اخلــدمات إىل املــرأة الفتقــار موحــدة اســتجابة

 ،٢٠٠٧ عـام  ويف .لمـرأة ل قتـصادي اال لـتمكني ل حامسة وأداة الفقر من للحد مهمة استراتيجية
 يـني مال ١٠٦,٦ منـهم  عميـل،  مليـون  ١٥٤,٨ الصغرية االئتمانات مؤسسات عمالء عدد بلغ

ــل ــني مــن كــانوا عمي ــر ب ــدما األشــخاص أفق ــى لواحــص عن ــساء وشــكلت .قــرض أول عل  الن
 كـبري  عـدد  إىل وصـلت  الصغرية االئتمانات أن معو. )٢٣(ةاألخري الفئة هذه من املائة يف ٨٣,٤

 مباشـرات  احتياجـات  تلـب  ملو النـساء  أفقـر  إىل تـصل  مل كـثرية،  حاالت يف ،هنافإ النساء، من
  .أعماهلن نطاق توسيع يف نبغير الاليت الناجحات احلرة األعمال

 يف اإلســـهام واصـــلت اجملموعـــات علـــى القائمـــة الـــصغرية االئتمانـــات خطـــط أن إال  - ٣٣
 مــن احلــرة األعمــال ملباشــرات الــالزم التمويــل تــوفري طريــق عــن للمــرأة االقتــصادي الــتمكني
 والتــسويقية التنظيميــة املهــارات تنميــة أجــل مــن الفــرص تــوفريو واملتوســط الــصغري املــستويني
 تــوفري تكنولوجيــات تعزيــز يف مهمــا دورا الــصغرية االئتمانــات مؤســسات أدت كمــا .واملاليــة
 والقطـاع  العـام  القطـاع  مؤسـسات  تواختـذ  .الفقـريات  عمـل  أعبـاء  مـن  احلـد  أجـل  من اجلهد
 تبـسيط  ومشلـت  االئتمانـات،  علـى  الفقـريات  حـصول  سـبل  لزيـادة  تـدابري  الـسواء  علـى  اخلاص

 األعمـال  ملباشـرات  املالية املوارد وتوفري واالئتمان، االدخار مؤسسات من االستفادة إجراءات
 التعـاون  األخرى املبادرات ومشلت .املزارعني رابطات طريق عن للمزارعات والقروض احلرة،
 علـى  املـرأة  حـصول  سـبل  لزيـادة  اخلـاص  والقطـاع  اجلنـسني  بـني  للمساواة الوطنية اآلليات بني

 النـــسائية التعاونيـــة للمجموعـــات الـــصغرية االئتمانـــات خطـــط وإنـــشاء الـــصغرية االئتمانـــات
  .الشعيب املستوى على املشاريع تنمية ألغراض

  
  والتحديات الثغرات  -  ٣  

 الفقـر  مـن  للحـد  السـتراتيجيات  والفعـال  الكامـل  تنفيـذ ال تواجه اليت التحديات تشمل  - ٣٤
 انتـشار و للنـساء  بالنـسبة  العمالـة  فـرص  تكـافؤ  وعدم املوارد نقص اجلنسانية االعتبارات تراعي
 التحـديات  هـذه  وتعكـس  .األسواق إىل النساء وصول سبل حمدوديةو النساء أوساط يف األمية
 للفقـر  التـصدي  يف القطاعـات  متعـدد  شـامل  جهنـ  اتباع وضرورة اجلوانب املتعددة الفقر مسات
ــساء أوســاط يف ــذه أن حــني ويف .الن ــت التحــديات ه ــى اختلف ــدان صــعيد عل ــاطق، البل  واملن

                                                         
 ,S. Daley-Harris, (2009), State of the Microcredit Summit Campaign Report 2009 (Washington:انظـر   )٢٣(  

D.C., 2009).  
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 أزمـيت  عـن  فـضال  واالقتـصادية  املاليـة  األزمـة  نتيجـة  تفاقمت بأهنا أفادت احلكومات بعض فإن
  .والطاقة الغذاء
 تقـدمي  دون عامـة،  بـصفة  الفقـر  مـن  احلـد  إىل الراميـة  اجلهـود  عـن  البلـدان  بعض بلغأو  - ٣٥
 التـدابري  هـذه  ومشلـت  .للفقـر  اجلنـسانية  األبعاد ملعاجلة املبذولة اجلهود بشأن حمددة تفاصيل أي

 خــدمات وتــوفري االجتماعيــة، االســتحقاقات يف والزيــادة املعيــشية، لألســر املــايل الــدعم تقــدمي
 اإلمنائيـة  والـصناديق  املـزارعني،  لـصاحل  نالـديو  لتعليـق  األجـل  قـصرية  وبـرامج  والتعليم، الصحة

 تعزيـز  يف العامـة  التدابري هذه فعالية برصد منهجية بصورة القيام املهم ومن .احمللية للمجتمعات
  .التدابري هلذه اجلنسانية ثاراآلو اجلنسانية االعتبارات مراعاة على ةالقائم الفقر من احلد جهود
 الفقــر علــى بالقــضاء يتعلــق فيمــا اجلنــسني بــني اةاملــساو أهــداف معاجلــة أن حــني ويف  - ٣٦

 مـستوى  علـى  تنفيـذها  يف كـبرية  ثغـرات  هنـاك  تـزال  ال فإنـه  الـسياسات،  مـستوى  علـى  تتزايد
 اجلهـود  بفعاليـة  يتعلـق  فيمـا  منهجيـة  بـصورة  واإلبـالغ  الرصـد  زيـادة  الـضروري  ومـن  .الربامج
 أثرهـا  وتقيـيم  اجلنـسانية  لالعتبـارات  مراعـاة  أكثر الفقر من احلد استراتيجيات جعل إىل الرامية
  .النساء أوساط يف الفقر على
 عقبـة  يـشكل  املـرأة  فقر بشأن اجلنس نوع حسب مصنفة بيانات إىل االفتقار زال وما  - ٣٧

 أثـر  قيـاس  أمـام و اجلنـسانية  االعتبـارات  تراعـي  الفقـر  مـن  لحدل استراتيجيات وضع أمام كربى
 ملكيـــة عـــن حمـــسنة نـــاتابي إىل احلاجـــة اصخـــ بـــشكل بـــرزتوأُ .االســـتراتيجيات هـــذه
  .لألراضي املرأة
 احلقــوق يف باملــساواة املــرأة متتــع لكفالــة تــشريعية بإصــالحات اميــالق مت أنــه حــني ويف  - ٣٨

 .اإلصــالحات هــذه تنفيــذ يف احملــرز التقــدم عــن قليلــة علومــاتمل فــإن ،األرض علــى واحلــصول
 تنفيـذ  أمـام  كـربى  عقبات متثل الريفية املناطق يف رثاإل جمال يف التمييزية املمارسات أن وورد

 الــسكاين النمــو يطــرح كمــا.األرضو رثاإل حقــوق يف املــساواة للمــرأة تــضمن الــيت القــوانني
 والــسكن األرض علــى املــرأة حــصول أمــام حتــديات والتحــضر األســواق وتوســع املنــاخ وتغــري

  .األخرى اإلنتاجية واملوارد
 فقـط،  الـصغرية  االئتمانات على احلصول إىل الفقريات، سيما وال النساء، حتاجتـ وال  - ٣٩
 والتـأمني  االدخـار  ذلـك  يف مبـا  الرمسيـة،  املاليـة  اخلـدمات  مـن  أوسـع  طائفـة  إىل أيضا حيتجن بل

 االئتمانـات  جمـال  يف اهلـدف  حمددة تدخالت وتلزم .االستشارية واخلدمات املالية والتحويالت
ــصغرية ــساء إىل للوصــول ال ــاليت الن ــر يف يعــشن ال ــدقع، فق ــساء ســيما وال م ــاطق ن ــة املن  الريفي
 أوسـاط  يف الفقـر  مـن  حتـد  أن ميكنـها  الـصغرية  االئتمانـات  أن على دليل وجود ورغم .والنائية
 زالـت  مـا  الصغرية، االئتمانات مؤسسات عمالء من الفقراء أغلبية يشكلن النساء وأن النساء،
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 مـن  أصـغر  مبـالغ  علـى  حيـصلن  مـا  وغالبـا  اناتاالئتم على احلصول يف حتديات واجهني النساء
 ذلـك  يف مبـا  املاليـة،  املؤسـسات  تتبعهـا  الـيت  اإلقـراض  سياسات حتدو .للرجال املخصصة املبالغ

  .االئتمانات على املرأة حصول سبل من القروض، وضمانات الصارمة الشروط
 املاليــة زمــةاأل أوقــات خــالل العــام اإلنفــاق خفــض إىل امليــل علــى يترتــب أن وميكــن  - ٤٠

 خــاص، بوجــه ،والتعلــيم الــصحة خــدماتف .االجتماعيــة اخلــدمات يف ســليب أثــر واالقتــصادية
 يف األغذيــة، أســعار ارتفــاع إىل أدت الــيت الغذائيــة، األزمــة وســامهت .للفقــريات األمهيــة بالغــة
 تهنبـصف  الغذائية باألزمة خاص بشكل الفقريات تأثرتو .الفقريات تواجه اليت التحديات تفاقم

 جـزءا  خيصـصن  هنـن أل نظـراً  مـستهلكات  بـصفتهن  يـضا أ ولكـن  الغذائيـة،  للمحاصـيل  منتجات
  .للغذاء دخلهن من كبريا
 النـساء  أوسـاط  يف سيما وال الفقر، على للقضاء ةامساحل اإلمنائي التعاون أمهية وتستمر  - ٤١

ــة أعطــى املاحنــة البلــدان مــن كــبريا عــددا أن ومــع .واألطفــال  يف للفقــر يللتــصد خاصــة أمهي
 وجـه ي التمويـل  فـإن  دويل، إمنـائي  تعـاون  مـن  البلـدان  هـذه  بـه  تقـوم  مـا  إطار يف النساء أوساط
 أمـوال  ختـصيص  مـع  ،األوىل بالدرجـة  والتعليم الصحة وهي االجتماعية، القطاعات إىل أساسا
  .التمويل أو األساسية اهلياكل أو الزراعة مثل جملاالت حمدودة

  
 يبالتعليم والتدر  - باء  

 مقدمة  -  ١  

 بـني النـساء والرجـال يف        التفاوتأوجه  دعا منهاج العمل احلكومات إىل القضاء على          - ٤٢
احلصول على التعليم والنتائج التعليمية على مجيع املستويات ويف مجيـع أشـكال التعلـيم، مبـا يف                  

لكبـار، والـتعلم   ذلك التعليم االبتدائي والثانوي والعايل، والتـدريب املهـين، وحمـو األميـة لـدى ا         
 .١٩٩٠لعام  مدى احلياة، متشيا مع نتائج املؤمتر العاملي لتوفري التعليم للجميع

 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٣  و ٢تـوفري التعلـيم للجميـع واهلـدفان         اخلـاص ب  طار  اإلوركّز    - ٤٣
 ، املــستهدفوعكَــَس التــاريُخ .لأللفيــة قــدرا كــبريا مــن االهتمــام علــى مــسألة تعلــيم الفتيــات  

 يف التعلــيم االبتــدائي والثــانوي يف التفــاوت اجلنــساينأوجــه  للقــضاء علــى ،٢٠٠٥عــام  هــوو
 ملعاجلــة الفجــوة القائمــة بــني اجلنــسني يف احلاجــة امللحــة النطــاق بــشأن اتفاقــا واســع ٣اهلــدف 

 الفوائـد   ئل علـى  ومثـة جمموعـة كـبرية مـن الـدال          .التعليم من أجل حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية      
بتحـسني اإلنتاجيـة، وختفـيض       التعلـيم    طابـ ترتيـات، مبـا يف ذلـك ا       ة على تعليم النساء والف    املترتب
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ــشار       ــة والــصحة، ومكافحــة انت معــدالت وفيــات الرضــع والوفيــات النفاســية، وحتــسني التغذي
 .غري أن هذا اهلدف مل يتحقق. )٢٤(اإليدز/نقص املناعة البشريةفريوس 

هتا ونتائجهــا معاجلــة اجلوانــب الفائقــة األمهيــة  وواصــلت جلنــة وضــع املــرأة يف مــداوال   - ٤٤
 مـن اسـتنتاجاهتا املتفـق عليهـا مـؤخرا           وحتتـوي عـدةٌ    .املتعلقة بتعليم النساء والفتيات وتدريبـهن     

 اجلنــساين وتعزيــز التعلــيم والتــدريب التفــاوتأوجــه ية هتــدف إىل القــضاء علــى أحكامــا رئيــس
 بـشأن القـضاء   ٢٠٠٧استنتاجاهتا املتفق عليها عـام  املراعيني لالعتبارات اجلنسانية، مبا يف ذلك  

 .)٢٥( أشكال التمييز والعنف ضد الطفلةعلى كافة
  

 التنفيذ على الصعيد الوطينيف جتاهات الا  -  ٢  

 علــى مجيــع الــصعد،   يف أحنــاء العــامل  علــى التعلــيم   الفتيــاتازدادت فــرص حــصول   - ٤٥
يف احلـصول علـى التعلـيم االبتـدائي        ا أكـرب    ونالت الفتيات فرصـ    .سيما يف التعليم االبتدائي    وال

وارتفعت نـسبة الفتيـات      .على حد سواء  ) االلتحاق باملدارس (واملشاركة فيه   ) كمية الدروس (
 ١٠٠ مـن بـني      فتـاة  ٩٢ يف الصف األول االبتدائي على املـستوى العـاملي مـن             مقارنة بالصبيان 
، وحقــق حــوايل ثلثــي ٢٠٠٦ صــىب يف عــام ١٠٠ مــن بــني فتــاة ٩٥ إىل ١٩٩٩صــيب يف عــام 

ـــ  دارس  الــيت تــوفرت البيانــات بــشأهنا املــساواة بــني اجلنــسني يف االلتحــاق باملــ   ١٨٧البلــدان ال
 .)٢٦(٢٠٠٦االبتدائية حبلول عام 

وعلى الصعيد العاملي، كان معدل االستمرار يف الدراسـة حـىت هنايـة املرحلـة االبتدائيـة           - ٤٦
 يف املائـة بالنـسبة      ٨٨  يف املائة بالنسبة للفتيـات و      ٨٩لغ  هو ذاته تقريبا للفتيات والصبيان، إذ ب      

وحقق أكثر من نصف البلـدان الـيت تـوافرت بـشأهنا بيانـات املـساواة                . ٢٠٠٥للصبيان يف عام    
 التفــاوت، كانــت  الــيت اســتمر فيهــابــني اجلنــسني يف االســتبقاء يف املــدارس، ويف ثلثــي البلــدان 

 .)٢٦( الصبيان فرصمن أكرب ئيإهناء التعليم االبتدا يف الفتياتفرص 

 صيب يف عـام     ١٠٠ مقابل كل    فتاة ٩٥ بلغ عدد الفتيات املقيدات يف التعليم الثانوي      و  - ٤٧
غــري أن البيانــات علــى الــصعيد العــاملي ختفــي . ١٩٩٩ يف عــام فتــاة ٩٢، باملقارنــة مــع ٢٠٠٦

 البلـدان الـيت ازدادت      ويف مجيـع أحنـاء العـامل، كـان عـدد           .فوارق بني املناطق والبلدان وداخلها    

                                                         
التقريـر عـن الفجـوة بـني     : اإلجنازات واآلفاق اجلنـسانية يف التعلـيم  لتعليم الفتيات،   املتحدة   األممانظر مبادرة     )٢٤(  

  ).٢٠٠٥يورك، للطفولة، نيو املتحدة األمممنظمة  (األول اجلزء، اجلنسني
  .، الفصل األول، ألفE/2007/27انظر   )٢٥(  
: ٢٠٠٩تقرير الرصد العـاملي لتـوفري التعلـيم للجميـع لعـام             للتربية والعلم والثقافة،     املتحدة   األممانظر منظمة     )٢٦(  

  ).٢٠٠٨اليونسكو، باريس،  (ملاذا تـعترب احلوكمة هامة: التغلب على عدم املساواة
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نـسبة قيـد الـصبيان يف     نسبة قيد الفتيات يف مدارسها الثانوية مساويا لعدد البلدان اليت ازدادت            
 .)٢٦(هذه املدارس

ففـي عـام     .وأُحرز تقدم هام أيضا يف حصول املرأة على التعلـيم العـايل يف عـدة بلـدان                  - ٤٨
يم العـــايل علــى الـــصعيد العـــاملي   بلغــت نـــسبة النــساء املقيـــدات يف مؤســـسات التعلــ   ،١٩٩٩

، إذ أصـبحت    ٢٠٠٦ الرجـال يف عـام       عـدد جتاوز عدد النـساء     و رجل،   ١٠٠امرأة مقابل    ٩٦
 فيمـا بـني      التفاوت الكبري  ، تستمر أوجه  ومع ذلك  . رجل ١٠٠ مقابل   من النساء  ١٠٦النسبة  
ة والبلـدان الـيت     ويف حني يرتع عدد النساء إىل جتـاوز عـدد الرجـال يف البلـدان املتقدمـ                 .املناطق

متر مبرحلة انتقالية، ويف منطقيت البحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ، وعلـى حنـو متزايـد يف منطقـة                      
عـددهن ال يـزال دون عـدد الرجـال يف أجـزاء كـثرية مـن العـامل، مبـا يف                  إن  الشرق األوسـط، فـ    

 .)٢٦(ذلك أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

ن اإلجراءات لتنفيذ األهداف االستراتيجية بـشأن        الدول جمموعة واسعة م    قد اختذت و  - ٤٩
 ،التعليم والتدريب علـى الـصعيد الـوطين، مـع حتقيـق مكاسـب هامـة بالنـسبة للنـساء والفتيـات               

سيما فيما يتعلق باحلصول على التعلـيم والتـدريب، كمـا يتـضح ذلـك مـن بيانـات الرصـد                وال
وُحـدِّدت مخـسة اجتاهـات رئيـسية         .لفيـة اخلاصة بتوفري التعلـيم للجميـع واألهـداف اإلمنائيـة لأل          

مواصـلة   )ب( مواصلة االهتمام على سبيل األولوية بالتعليم يف السياسات الوطنيـة؛ و       )أ( :هي
وضع االستراتيجيات واختاذ اإلجراءات الرامية إىل زيادة فرص احلصول على التعلـيم النظـامي؛     

بذل مزيد من اجلهود ملعاجلـة       )د( مييز؛ و زيادة الزخم لتعزيز التعليم غري القائم على الت        )ج( و
 االهتمــام بــالتعليم والتــدريب مواصــلة )هـــ(  اجلنــساين يف جمــاالت الدراســة؛ ولتفــاوتاأوجــه 
 .النظاميني غري
  

 مواصلة االهتمام على سبيل األولوية بالتعليم يف السياسات الوطنية    

مـا يتـضح مـن    وهـو  عظـم البلـدان،   ال يزال التعليم والتدريب يشكالن أولوية بالنسبة مل     - ٥٠
ــيم   ــسي كخــالل إدراج التعل ــسياسات   مجــال رئي ــة، ويف ال ــة الوطني  يف االســتراتيجيات اإلمنائي

وخطــط العمــل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني، وكــذلك مــن خــالل وضــع سياســات واختــاذ   
 .تدابري هادفة بشأن تعليم الفتيات

 .يم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف قطــاع التعلــيمتخــذ التــدابري علــى حنــو متزايــد لتعمــوُت  - ٥١
وتعززت القدرة على االضطالع بوضع الـسياسات والربجمـة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين، علـى                 
سبيل املثال، من خالل زيادة إشراك خرباء املساواة بـني اجلنـسني، وإنـشاء وحـدات أو مراكـز                   

وجعل بعـض    .، يف املدارس واجلامعات   تنسيق جنسانية يف وزارات التعليم، ويف بعض احلاالت       
احلكومات لزاما على املدارس واجلامعات وضع خطط للمساواة بني اجلنسني أو إتاحـة تكـافؤ               
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فعلـى   . أيـضا جهـودا لرصـد تنفيـذ هـذه املبـادرات             اآلخـر  الفرص بني اجلنـسني؛ وبـذل بعـضها       
 بـني اجلنـسني، وطُلـب مـن         سبيل املثال، قّيم مفتشون مـدرَّبون أداء املـدارس يف تعزيـز املـساواة             
وُوِضـعت أدوات مـن قبيـل        .املدارس أن ترصد استفادة الفتيات من املوارد علـى قـدم املـساواة            

 .كتيبات عن مراعاة املنظور اجلنساين

ر البيانــات املتاحــة أن اإلنفــاق الــوطين علــى قطــاع التعلــيم يتفــاوت علــى نطــاق  ظهِــوُت  - ٥٢
فقد ارتفع اإلنفـاق العـام علـى التعلـيم           .جمال التركيز  وأمن حيث إمجايل التمويل     سواء  واسع،  

 اليت تتوافر بيانات بشأهنا بني عـامي        ١٠٥كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف معظم البلدان الـ          
النـاتج احمللـي    ، تراوحت نسبة ٢٠٠٦ويف عام    . بلدا ٤٠، إال أنه اخنفض يف      ٢٠٠٦  و ١٩٩٩

. )٢٦( يف املائة على الـصعيد العـاملي  ١٠,٨  يف املائة و١,٢ اإلمجايل اليت أنفقت على التعليم بني   
ويف حني يتوافر القليل من البيانات عن اإلنفاق الوطين علـى قطـاع التعلـيم الـذي يعـود بـالنفع                     
املباشــر علــى الفتيــات، فــإن مــا يــدعو إىل التفــاؤل هــو أن بعــض الــدول بــدأ يف امليزنــة املراعيــة  

 .عليمللمنظور اجلنساين يف قطاع الت

 .ويف إطــار التعــاون الــدويل، ال يــزال التعلــيم، مبــا فيــه تعلــيم الفتيــات، يــشكل أولويــة    - ٥٣
، بقيت نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة        ٢٠٠٥وباستثناء االخنفاض الذي حدث يف عام       

  .)٢٦(٢٠٠٧ و ٢٠٠٠ يف املائة، بني عامي ٩إىل قطاع التعليم ثابتة عند حوايل 
 

 وضع االستراتيجيات واختاذ اإلجراءات الرامية إىل زيادة فـرص احلـصول علـى           مواصلة    
 التعليم النظامي

سامهت جمموعة متنوعة من االستراتيجيات واإلجـراءات يف حتـسني مـشاركة الفتيـات                - ٥٤
يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل، مبا يف ذلـك اإلجـراءات الراميـة إىل جعـل التعلـيم إلزاميـا                    

 يف املائة من البلدان واألقـاليم البـالغ عـددها    ٩٥، أصدر ما نسبته ٢٠٠٥فبحلول عام    .انياوجم
واسـتمر االجتـاه حنـو إلغـاء الرسـوم املدرسـية أو ختفيـضها يف                . )٢٧(م، قوانني بإلزامية التعلي   ٢٠٣

ري أو الثانوية، سواء بشكل سياسة تطبق على مجيع األطفـال أو بـشكل تـدب     /املرحلة االبتدائية و  
يــستهدف الفتيــات، مبــن فــيهن الفتيــات القادمــات مــن األســر ذات الــدخل املــنخفض أو مــن    

وبغيــة اســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن الطــالب، شــّيد عــدد مــن احلكومــات     .املنــاطق الريفيــة
وبـىن بعـضها     .سيما يف املنـاطق الريفيـة      ها أو جّددها، وال    ما يوجد من    أو وّسع   جديدة مدارس
 . منفصلة لتحسني فرص حصول الفتيات على التعليم ومواظبتهن عليهياه دورات ماآلخر

                                                         
هـل  : ٢٠١٥توفري التعليم للجميع حبلـول عـام   : ٢٠٠٨د العاملي لتوفري التعليم للجميع لعام     تقرير الرص انظر    )٢٧(  

  ).٢٠٠٨اليونسكو، باريس،  (سننجح؟
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وساعدت املعونة املالية والعينيـة علـى تعزيـز قيـد الفتيـات يف املـدارس وكفالـة بقـائهن                      - ٥٥
ومما شجع الفتيات أيضا هـو       .تعليم فتياهتا  من أجل    وقدمت املنح الدراسية حوافز لألسر     .فيها

إرسـال بناهتـا إىل      وأصـبح مـن األجـدى بالنـسبة لألسـر الفقـرية            .اسـي املكافأة عن تفوقهن الدر   
ــدارس، حيـــث أُ ـــ املـ ــية وُوف ــاعم مدرسـ ــازل حـــصصرت نـــشئت مطـ ــذ إىل املنـ ــة تؤخـ  . غذائيـ

أزاحــت الكتــب واملــواد املدرســية والــزي الرمســي اجملــاين، املقدمــة يف بعــض احلــاالت إىل   كمــا
وأتاحـت احلكومـات أيـضا       .رتبطـة بـالتعليم   الفتيات فقط، عن كاهل األسر الفقرية النفقـات امل        

السكن يف املدارس الداخلية أو بيوت الشباب للطالب القادمني من اجملتمعات احملليـة املعزولـة،               
واســُتكملت التــدابري املتخــذة لرفــع  .أو خصــصت نــسبة مئويــة مــن الــسكن اجلــامعي للفتيــات 

 . العائد من تعليم الفتيات بالنفعاحلواجز املالية أمام تلقي التعليم حبمالت توعية

واعتمـدت   .وال يزال احلمـل املبكـر جيـرب بعـض الفتيـات علـى االنقطـاع عـن الدراسـة                     - ٥٦
تيـات احلوامـل يف سـن الدراسـة،         الدول قوانني أو سياسـات حمـددة بـشأن التعلـيم مـن أجـل الف               

يـة إقامـة نظـام      ومشلت التـدابري العمل    .يف ذلك بشأن عودهتن إىل النظام املدرسي بعد الوضع         مبا
وقـّدم   .لتربير غياب الفتيات احلوامـل عـن الـدروس، وتـوفري التوجيـه هلـن ولألمهـات الـشابات                

بعض البلدان مـساعدة ماليـة، مـن قبيـل املـنح الدراسـية أو تـوفري الـدعم لرعايـة األطفـال، بغيـة              
رات  مزيــد مــن اخليــا وتــرجح إتاحــة.تــشجيع طالبــات املرحلــة الثانويــة علــى مواصــلة الدراســة

ــوال          ــى األم ــراج املبكــر عل ــك اإلف ــا يف ذل ــايل، مب ــيم الع ــة التعل ــايل يف مرحل ــدعم امل ــة بال املتعلق
مـع  املخصصة للمنح الدراسية من أجل دفع تكاليف رعاية األطفال ودعم الدراسة يف اخلـارج               

  .أطفال وجود
  

 زيادة الزخم لتعزيز التعليم غري القائم على التمييز    

 فـضال عـن     ، النمطية اجلنسانية يؤثر سلبا على النتائج التعليميـة        قوالبالال يزال انتشار      - ٥٧
حتـرك حنـو    هنـاك  ففي الـسنوات األخـرية، كـان       . من الشابات والشبان   لاخليارات الوظيفية لك  

ارات اجلنــسانية وغــري القــائم علــى حتــسني اإلجــراءات الراميــة إىل تعزيــز التعلــيم املراعــي لالعتبــ
 . جمال التدريب املهين وتعليم الكبارالتمييز، مبا يف ذلك يف

 النمطيـة  قوالـب ة والكتـب املدرسـية يف تعزيـز ال   وأدى االعتراف بدور املناهج الدراسـي     - ٥٨
اجلنسانية أو التصدي هلا إىل زيادة التركيز على حمتوى التعلـيم، مبـا يف ذلـك التعلـيم يف مرحلـة                     

ــة املبكــرة  ــشريعات    .الطفول ــدول ت ــسانية يف  قــضي بتواعتمــد بعــض ال إدمــاج املنظــورات اجلن
 الدراسـية واملـواد التعليميـة       اهجواستعرض عدد متزايد من البلدان املنـ       .املناهج واملواد الدراسية  

 الكتــب  الــيت تقــدمهارصو النمطيــة، مبــا يف ذلــك يف الــ قوالــبلقــضاء علــى الونقحهــا هبــدف ا
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كل إعانـات، لتـشجيع املـدارس       ويف بعض احلاالت، اسُتخِدمت احلوافز املالية، يف ش        .املدرسية
 .على شراء الكتب املدرسية املراعية للمنظور اجلنساين

 النمطيــة وتــساهم يف التعلــيم القــائم قوالــبضا ملواقــف املدرســني أن تعــزز الوميكــن أيــ  - ٥٩
م الكــثري مــن احلكومــات نظــولــذا  .علــى التمييــز بالنــسبة للفتيــات والــصبيان علــى حــد ســواء 

ــة      حلقــات عمــل أو دورات ت  ــّد أدل ــيم، وأع ــوظفي قطــاع التعل ــسانية مل ــة اجلن ــة يف التوعي دريبي
ووضــع بعــضها  .للمدرســني، واألخــصائيني االجتمــاعيني، واألخــصائيني النفــسيني يف املــدارس

تدرب املدرسني إلضـفاء الطـابع   اليت امعات اجلمعاهد أو  لاآلخر مناذج للمساواة بني اجلنسني ل     
 .املؤسسي على هذه اجلهود

ستجيب بعض التـدابري أيـضا لـشاغل ناشـئ يتمثـل يف أن الـصبيان أقـل حتـصيال مـن                      وت  - ٦٠
ومشلت هـذه   .الفتيات، مبعايري منها االنقطاع عن الدراسة، والرسوب، والقيد يف التعليم العايل          
ومـع ذلـك،    .التدابري إقامة دورات تشجيعية للـصبيان وختـصيص فـصول دراسـية جلـنس واحـد            

ه املـسألة، كفالـة أال تـؤدي الـشواغل املتعلقـة بالـصبيان إىل تفكيـك                 من املهم، عند معاجلـة هـذ      
 .التدابري أو خفض االعتمادات من املوارد اليت تستفيد منها الفتيات

وتركزت بعض اجلهود على تثقيف الطالب بشأن املساواة بني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك             - ٦١
ات قائمـة، علـى سـبيل املثـال،         العنف ضد النساء والفتيات، من خالل دورات جديـدة أو دور          

ووضـعت   .يف التثقيف السياسي واملدين، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، والتثقيف اجلنسي          
وأدت  .احلكومات أيضا مواد تثقيفية عن املساواة بني اجلنـسني أو زّودت املـدارس هبـذه املـواد                

 توعيــة الطــالب مبــسائل املناســبات اخلاصــة مــن قبيــل احملاضــرات واملناقــشات واملــسابقات، إىل 
 .املساواة بني اجلنسني

رى ومثّــل تعزيــز البحــوث األكادمييــة بــشأن مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني وســيلة أخــ   - ٦٢
ــةقوالــباســُتخدمت ملعاجلــة انتــشار ال  وأقامــت اجلامعــات أو وّســعت نطــاق الــربامج    . النمطي

وإضــافة إىل  . العمــل الــصيفيةالدراســية أو الــدورات التدريبيــة، مبــا يف ذلــك املــدارس وحلقــات
ذلك، شجعت احلـوافُز املاليـة مدرسـي اجلامعـات علـى إدراج األبعـاد اجلنـسانية يف دروسـهم،                    
وشــجعت الطــالب علــى استكــشاف املواضــيع املتعلقــة بنــوع اجلــنس يف أطروحــاهتم أو يف         

 .مشاريعهم البحثية
  

 االت الدراسة يف جمالتفاوت اجلنساينأوجه بذل مزيد من اجلهود ملعاجلة     

 يف اختيـار    التفـاوت اجلنـساين   أوجـه   أُحرز بعـض التقـدم، وإن كـان بطيئـا، يف معاجلـة                - ٦٣
ويف حني ال تزال النساء على الصعيد العاملي ممـثالت متثـيال ناقـصا               .التعليم والدورات التدريبية  
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 التعلـيم العـايل      يف املائـة يف    ٢٩ نسبة الطالبـات      متوسط يف جماالت العلوم والتكنولوجيا، إذ بلغ     
، فقــد اقــتحم مزيــد مــن  )٢٦(٢٠٠٦ائــة يف جمــال اهلندســة يف عــام   يف امل١٦ يف جمــال العلــوم و

الذكور يف عدد مـن     عادة  اليت يهيمن عليها     النساء هذين اجملالني وغريمها من اجملاالت الدراسية      
 أفـادت التقـارير عـن     ففي بعـض البلـدان،     .الَحظ إحراز تقدم مماثل يف التعليم املهين      وُي .البلدان

 .تزايد اهتمام النساء باجملاالت غري التقليدية من قبيل النجارة والتكييف والتربيد

 يف جمـال الدراسـة      التفاوت اجلنساين أوجه  وكثريا ما ركزت اجلهود املبذولة للحد من          - ٦٤
يـة،  على نشر املعلومـات للنـساء والفتيـات وأهـاليهن بـشأن فـرص التـدريب واخليـارات الوظيف                  

واحللقــات الدراســية واملناســبات مــن قبيــل أيــام املخصــصة لــذلك بطــرق منــها املواقــع الــشبكية 
وجرى التركيز بشكل خـاص علـى زيـادة نـسبة النـساء يف جمـايل العلـوم          .التوجيه يف اجلامعات  

وســاعدت النــساء القــدوة، وطرائــق التــدريس املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية،    .والتكنولوجيــا
ــوفري ا ــوم، علــى التــصدي ألوجــه التمثيــل     وت ــه للفتيــات، ومعــسكرات الرياضــيات والعل لتوجي

 .السليب للمسارات العلمية ومعاجلة افتقار الفتيات إىل الثقة يف اجملاالت العلمية

وأقّر بعض الدول بضرورة توسيع نطاق اخليارات التدريبيـة والوظيفيـة للـصبيان أيـضا،                 - ٦٥
ــال، مــن خــالل الــ    ــة غــري    علــى ســبيل املث ــارات الوظيفي ــز اخلي شروع يف إجــراء البحــوث وتعزي

 .تقدمي املهناملخصصة ليام األة وي فضال عن الفتيات من خالل املواقع الشبك،التقليدية للصبيان
  

 مواصلة االهتمام بالتعليم والتدريب غري النظاميني    

أو غــري الرحبيــة م الــربامج واملؤســسات الــيت تــديرها املؤســسات اخلاصــة أو العامــة  تقــد  - ٦٦
وركّز الكثري من اجلهود غـري الرمسيـة علـى زيـادة             .أنشطة تعليمية خارج نطاق التعليم النظامي     

فرص حصول املرأة على التدريب املهـين والتـدريب علـى املهـارات، ومتكـني فئـات حمـددة مـن          
ملهـاجرات،  النساء، من قبيل ربات األسر املعيشية، أو الفقريات، أو العاطالت عن العمـل، أو ا              

واسـتهدفت املبـادرات التعليميـة والتدريبيـة أيـضا مـساعدة النـساء             .أو الاليت سـبق االجتـار هبـن       
واسـتهدفت بـرامج التـدريب       .على الدخول ثانية يف سوق العمل بعد الـوالدة وتربيـة األطفـال            

دورات املهين األخرى النساء الريفيات، إذ قدمت هلن على سـبيل املثـال، دروسـا حملـو األميـة و             
ات األعمــال احلــرة دورات تعليميــة يف  باشــرلتكنولوجيــا الزراعيــة، كمــا قــدمت مل تدريبيــة يف ا

واختذ بعض احلكومـات تـدابري لتيـسري مـشاركة النـساء يف              .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
ــدروس         ــزمين لل ــال، تعــديل اجلــدول ال ــى ســبيل املث ــها، عل ــدريب املتاحــة، بطــرق من فــرص الت

ات، وختـصيص  طالبـ  للمسؤوليات األسرية، وتوفري الدعم يف رعاية األطفـال لل    راعاةًوأماكنها م 
 .فصول دراسية للنساء فقط
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ــة،    - ٦٧ ــدابري مكافحــة األمي ــعومشلــت ت ــد أهــداف     م ــزال حمــدودة النطــاق، حتدي ــا ال ت  أهن
ة ملموسة للحد من األمية، ووضع أو توسيع نطـاق الـربامج الوطنيـة لتعلـيم الكبـار وحمـو األميـ                    

لديهم، وإقامة مراكز وبرامج خاصة حملو أمية الكبار خمصصة للنساء، وربط التـدريب يف جمـال                
املدرسـية حـوافز     ويف بعض البلدان، وفّر الدعم الغذائي أو املطاعم        .حمو األمية بالتدريب املهين   

امج وأُدرج التركيز على املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة يف بعـض بـر             .للنساء لكي حيضرن  
ويف أجـزاء كـثرية مـن العـامل، واصـلت منظمـات اجملتمـع املـدين                  .حمو األمية وتدريب املدّرسني   

 .االضطالع بدور مهم يف توفري دروس حمو األمية للنساء
  

 الثغرات والتحديات  -  ٣  

 عـدد مـن الثغـرات       وال يـزال   ، املكاسـب  تفاوتـت رغم هذه االجتاهات املـشجعة، فقـد          - ٦٨
 .ن ممارسة النساء والفتيات حقهن يف تلقي التعليم دوحيولوالتحديات 

وال تزال األمية متثل مسألة رئيسية بالنسبة للنساء، الاليت يـشكلن مـا يقـرب مـن ثلثـي                - ٦٩
وتنتشر األمية بـشكل خـاص       . مليون شخص  ٧٧٦عدد الكبار األميني يف العامل البالغ عددهم        

 املنتميـات إىل أقليـات إثنيـة أو القادمـات مـن             لدى النساء املسنات أو الفقريات أو املعوقات أو       
وال بـد   . )٢٦(ومل تتغري نسبة األميني مـن اجلنـسني خـالل العـشرين سـنة املاضـية                .املناطق الريفية 

مــن زيــادة املــوارد وحتــسني التنــسيق يف بــرامج حمــو األميــة لكفالــة اكتــساب النــساء املهــارات     
 .األساسية للقراءة والكتابة

رز تقــدم مهــم يف مــشاركة الفتيــات يف التعلــيم النظــامي، ال تــزال هنــاك  ويف حــني أُحــ  - ٧٠
 ىإذ تواصــل منــاطق أوقيانوســيا وأفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــرب .أوجــه تفــاوت عــرب املنــاطق
. )٢٠(الثغــرات يف القيــد يف املــدارس االبتدائيــة لغــري صــاحل الفتيــات  وغــرب آســيا إظهــار أوســع

 يف  ٥٥ غـري امللتحقـات باملـدارس، الـاليت شـكّلن نـسبة              وإضافة إىل ذلـك، فـإن فـرص الفتيـات         
 مليـون طفـل الـذين بلغـوا سـن الدراسـة االبتدائيـة ومل يلتحقـوا يف املـدارس يف                      ٥٧املائة من الـ    

ويف . )٢٦( يف املـدارس  مطلقـا ، كانت أقل من فرص الصبيان فيما يتعلق بعدم القيـد       ٢٠٠٦عام  
ت منخفضة بشكل خاص يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء           التعليم الثانوي، ال تزال مشاركة الفتيا     

 .)٢٠(الكربى ويف غرب وجنوب آسيا

الفتيـات الـاليت     ف . يف احلصول على التعليم داخل البلـدان       تفاوتأوجه  يستمر وجود   و  - ٧١
يعشن يف الفقر، يف املناطق الريفية أو يف األحياء احلضرية الفقـرية، أو الـاليت ينـتمني إىل مجاعـة                    

نظـرا ألن   و .ات، أكثـر حرمانـا مـن الفتيـات األخريـات          عوقـ ، وكـذلك الفتيـات امل     من األقليات 
معدالت تكافؤ اجلنسني ال تقدم معلومات عن النسبة املئوية للبنات والـصبيان الـذين يواظبـون                

 إمجايل عدد الفتيات والصبيان يف بلد ما، فإهنا ال تـشكل            منعلى الدراسة ويكملون تعليمهم،     
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ومن املهم تركيـز االنتبـاه علـى إمجـايل عـدد الفتيـات الـاليت                 .للتقدم احملرز سوى مقياسا جزئيا    
يقيدن يف التعليم ويكملنه، إذ ال يزال هذا الرقم منخفضا يف التعليم الثانوي والتعلـيم العـايل يف     

 .أحناء كثرية من العامل

 نقــص فـريوس وتطـرح األزمـات العامليـة، مــن قبيـل األزمـة املاليـة واالقتــصادية، ووبـاء          - ٧٢
 والكوارث الطبيعية، حتديات خطرية أمام تـوفري التعلـيم   ،اإليدز، والرتاع املسلح  /املناعة البشرية 

 متــر يف حالــة يوأُثــريت املخــاوف مــن أن التزامــات اجلهــات املاحنــة للتعلــيم األساســ   .للجميــع
شاريع  نقص التمويل عقبـة يف سـبيل رفـع مـستوى الـدروس املـستفادة مـن املـ           اعترب و )٢٦(ركود

وتشري التجارب املكتسبة من األزمات السابقة إىل أن التخفيضات يف اإلنفاق العـام               .التجريبية
وإضـافة إىل ذلـك، فـإن       .واالخنفاض يف دخل األسر يؤدي إىل انسحاب الفتيـات مـن املـدارس            
ل الرعايـة يف سـياق وبـاء        عبء العمل غري مدفوع األجر، مبا يف ذلك زيادة الطلب علـى أعمـا             

 .اإليدز، ال يزال حيد من فرص حصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب/فريوسال

وال تـــزال املواقـــف واملمارســـات الـــسلبية حتـــد مـــن حـــصول الفتيـــات علـــى التعلـــيم     - ٧٣
وقد تويل األسر، يف كـثري مـن البلـدان، أمهيـة أكـرب لتعلـيم الـصبيان، وتتوقـع                .ومشاركتهن فيه 

ــات االهتمــام بعــ   ــة، مــن  مــن الفتي ــسؤوليات املرتلي ــارب،   دد مــن امل ــة األخــوة واألق ــل رعاي  قبي
وإضـافة إىل ذلـك، ال يـزال احلمـل والـزواج املبكـران يـشكالن                 .جلب املاء أو مجع احلطب     أو
 . لالنقطاع عن املدرسةني هامنيبسب

 النمطيــة اجلنــسانية قوالــبالــصبيان يتــأثرون باملعــايري والوال يــزال كــل مــن الفتيــات و   - ٧٤
هــود للحــد مــن التحيــز اجلنــساين يف  اجلويف حــني ُبــذلت  .تقليديــة خــالل مــسريهتم الدراســيةال

 بـشكل كـبري،     تبـاين رسـني، فـإن حجـم هـذه التـدابري ي          املناهج والكتـب املدرسـية ومواقـف املد       
بـد مـن بـذل مزيـد مـن اجلهـود ملعاجلـة اسـتمرار                 وال .وتظل آثارهـا غـري موثقـة بـشكل كـاف          

 .سانية يف جمال التعليم النمطية اجلنقوالبال

وال يزال افتقـار الفتيـات إىل الـسالمة يف طـريقهن إىل املدرسـة وعـودهتن منـها يـشكل            - ٧٥
ويف حني ُبذلت جهود ملكافحة العنف يف املدارس، على سبيل املثـال مـن خـالل              .شاغال مهما 

اذ مزيـد   حاجـة الختـ    هنـاك فـإن   وتوعية الطـالب واملدرسـني،      مرتبطة بالشرطة    نظم إنذار  وضع
مــن اإلجــراءات إلهنــاء املــضايقات والتحــرش اجلنــسي واالعتــداءات اجلنــسية الــيت تتعــرض هلــا    

 ذهـاهبن  أثنـاء خطر اهلجمات الاليت يتعرضن هلـا  الفتيات من جانب الطالب واملدرسني، وإهناء     
 .إىل املدارس وعودهتن منها

هنيـة، إذ حتظـى النـساء بتمثيـل         وال تزال العمالـة يف قطـاع التعلـيم موسـومة بالتفرقـة امل               - ٧٦
أكرب يف املستويات الدنيا من التعليم، وحيظى الرجال بتمثيـل أكـرب يف املـستويات العليـا، مبـا يف                 
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وتعـود هـذه احلالـة مـن الالمـساواة يف احلـصول علـى عمـل                 . )٢٦(ذلك مناصب اختاذ القـرارات    
مـن الـذكور واإلنـاث يف       غياب القدوة   يؤدي  و .لنساءعلى ا أفضل ومناصب أعلى بآثار سلبية      

ففـي بعـض البلـدان، هنـاك         . آثـار سـلبية علـى الفتيـات والـصبيان           إىل خمتلف مـستويات التعلـيم    
 .سـيما يف املنـاطق الريفيـة       عدد حمدود من املدّرسات حىت يف املستويات الدنيا من التعلـيم، وال           

 .ستويات التعليموينبغي معاجلة تفاوت النسبة بني اجلنسني يف صفوف املدرسني على مجيع م

وميكـن أن   .وال يزال الفصل بني اجلنسني يف جمال الدراسـة منتـشرا علـى نطـاق واسـع             - ٧٧
ــاؤال         ــل تف ــة ودخــل أق ــاق وظيفي ــات إىل آف ــساء والفتي ــارات احملــدودة املتاحــة للن ــؤدي اخلي  .ت

 “الذكوريــة”تيــات والنــساء علــى دخــول اجملــاالت يــنعكس االجتــاه املتمثــل يف تــشجيع الف ومل
لتقليدية بالقدر نفسه، من خالل اجلهود املبذولة لتشجيع الطـالب الـذكور علـى الـدخول إىل                 ا

وسـيكون العمـل     .القطاعات اليت هتيمن عليها اإلناث، من قبيل األعمال املتصلة بتقدمي الرعاية          
 يف جمـال    التفاوت اجلنـساين  أوجه  املتضافر، الذي يستهدف الفتيات والصبيان، ضروريا ملعاجلة        

 .دراسة واخليارات الوظيفيةال

بالــضرورة ال يعــين  ارتفــاع التحــصيل التعليمــي للنــساء والفتيــات يف أرجــاء العــامل   إن  - ٧٨
فهناك جمموعة من العوامل السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية الـيت تـؤثر              .حتّسن فرص العمالة  

 التعلــيم االبتــدائي علــى االنتقــال مــن مرحلــة املدرســة إىل مرحلــة العمــل، وختتلــف العــودة إىل  
ونظـرا إىل التمييـز، ال تـزال النـساء تواجـه الكـثري مـن                 .والثانوي والعـايل بـني النـساء والرجـال        

التحــديات يف العمالــة، مبــا يف ذلــك التفرقــة املهنيــة، والفجــوة يف األجــور، وحمدوديــة التطــوير    
ىل إالتعليمـي للنـساء      التحـصيل     ترمجة  حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود لكفالة       وهناك .الوظيفي
  .الفرص يف سوق العمليف تكافؤ 

  
  املرأة والصحة  -جيم   

  مقدمة  -  ١  
منذ اعتماد منهاج عمل بيجني والوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين                   - ٧٩

 لتـأمني حـق املـرأة يف التمتـع بـأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه                   بذلت جهود كبرية   للجمعية العامة، 
إدراج وأعطى مزيدا مـن الـزخم هلـذه اجلهـود           . هتاحة البدنية والعقلية، طوال دورة حيا     من الص 

املتمثلـة  و وكـذلك االلتزامـات ذات الـصلة بالـصحة           ،)٥اهلـدف   (تحـسني صـحة األم      بلتزام  الا
، )٦اهلـدف   (اإليـدز واملالريـا وغريمهـا مـن األمـراض     /يف مكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية   

  . األهداف اإلمنائية لأللفية ضمن،)٤اهلدف ( األطفال وفياتمعدل وخفض 
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للتنميـة االجتماعيـة املعقـود      يف مـؤمتر القمـة العـاملي        العـزم   الدول األعضاء   قد عقدت   و  - ٨٠
 بــني اجلنــسنياملتفــشي تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني والقــضاء علــى التمييــز علــى ، ٢٠٠٥عــام 
تعهـدت الـدول   و.  على خدمات الصحة اإلجنابية   ضمان املساواة يف احلصول   منها  ملة أمور،   جب

ــشرية  يف  األعـــضاء ــة البـ ــسياسي بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـ الـــصادر  )٢٨(اإليـــدز/اإلعـــالن الـ
علـى محايـة      النـساء  ة وزيـادة قـدر     بـني اجلنـسني    عدم املـساواة  أوجه  بالقضاء على   ،  ٢٠٠٦ عام

تـــوفري الرعايـــة أنفـــسهن مـــن خطـــر اإلصـــابة بالعـــدوى، وذلـــك بالدرجـــة األوىل مـــن خـــالل 
، بوســائل لــصحة املــرأةبيئــة متكينيــة خلــق إىل جلنــة وضــع املــرأة ودعــت  .واخلــدمات الــصحية

 وختـصيص املـوارد     سياسات وبرامج القطـاع الـصحي     تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف      تشمل  
وضـــع أمهيـــة اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي علـــى  شـــدد ، ٢٠٠٩يف عـــام و .)٢٩(الكافيـــة

 .)٣٠(نياجلنس فوارق بنيتكون متعددة القطاعات ومراعية لل مج صحيةسياسات وبرا
  

   الوطينلصعيدتنفيذ على االاالجتاهات يف   -  ٢  
ســتراتيجية الجموعــة مــن اإلجــراءات لتنفيــذ األهــداف ا مبت الــدول األعــضاء اضــطلع  - ٨١

 لتعمـيم   الراميـة اجلهـود   زيـادة   ) أ: (، هـي  ظهرت أربعة اجتاهات رئيـسية    و. على الصعيد الوطين  
توسـيع نطـاق    ل، و يال الـصح  باجملـ  يف أطـر الـسياسات ذات الـصلة          ة اجلنـساني  اتاملنظورمراعاة  

ملــرأة علــى اخلــدمات الــصحية اجليــدة؛  احتــسني فــرص حــصول ) ب(وجهــة للمــرأة؛ املتــدابري ال
زيــادة االهتمــام ) د (؛لمــرأةلبـذل مزيــد مــن اجلهـود لتحــسني الــصحة اجلنــسية واإلجنابيـة     )ج(
  .باملرأةاخلاصة ض غري املعدية األمراب

  
 يف أطر السياسات ذات الصلة      ة اجلنساني ات املنظور  مراعاة  لتعميم الراميةاجلهود  زيادة      

  وجهة للمرأةاملتدابري التوسيع نطاق ل، ويال الصحباجمل
، ددة اهلـدف  احملـ تـدابري   النـب   ا لالعتبـارات اجلنـسانية، إىل ج      يةراعاملأطر السياسة   توفر    - ٨٢
كـثرية علـى    عملـت بلـدان     قـد    و .ة االحتياجات الصحية للمرأة بطريقـة شـاملة       تلبيا قويا ل  أساس

بعـض التقـدم   وقد حتقق . تعزيز ما لديها من تشريعات وسياسات واستراتيجيات وخطط عمل   
بعـض  وعـززت  . املضي يف تعزيزهايف و املنظورات اجلنسانية يف نظم الصحة العامة، أإدخاليف  

مـن اخلـدمات الـصحية     على قدم املـساواة مـع الرجـل         لضمان استفادة املرأة    تشريعات  الالبلدان  

                                                         
  .٦٠/٢٦٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٢٨(  
  .E/2008/27  وE/2006/27انظر   )٢٩(  
  .A/64/3انظر   )٣٠(  
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 لتشمل تنظيم األسـرة      مثال، ،اتتشريععلى ال  اتإصالح ىخربلدان أ  أجرتيف حني    ،املتاحة
  . احلملبعدخالل فتريت ما قبل احلمل وما رعاية املرأة و

نـسية واإلجنابيـة   صحة اجلبشأن الـ  خطط العمل    تاعتمدأطر السياسات و  كما عززت     - ٨٣
تحديــد علــى حتقيــق علــى وجــه ال بعــض هــذه اجلهــود تتركــزو. لمــرأة يف عــدد مــن البلــدانل

وُوِضـــعت . األمومــة املأمونـــة، وحتــسني صـــحة األم واحلـــد مــن وفيـــات األمهــات واألطفـــال    
. الــوالدة وبــسبب مــضاعفات احلمــل أالــذي حيــدث االســتراتيجيات ملكافحــة ناســور الــوالدة 

خطوات لزيادة الوعي حول اآلثار الضارة للحمل املبكـر واألمـراض املنقولـة             كذلك  واُتخذت  
 ي بـشأن  الـوع عـززت بعـض الـدول الرفـاه التغـذوي لألمهـات، و         وشجعت  . باالتصال اجلنسي 

  . الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية
فــريوس نقــص املناعــة  املتعلقــة بعمــلالســتراتيجيات وخطــط السياسات واالــ وشــددت  - ٨٤

العــالج تقــدمي الوقايــة للنــساء وتــوفري  علــى ، حمــددةوبــصفة ، بــشكل متزايــداإليــدز،/ةالبــشري
اإليـدز  / فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         والوقاية من  جالاستراتيجيات الع  ملتوتش. نوالرعاية هل 

 وتـوفري مـن األم إىل طفلـها،       منـع انتقـال املـرض       االختبـارات الطوعيـة، و    إجـراء   املـشورة و  على  
  . العكوسة، وتوفري العالج املضاد للفريوساتوي واستخدامهمانثألاالعازل  ويالذكرالعازل 
ملخـدرات والكحـول بـني      إسـاءة اسـتعمال ا    خطط عمل للتصدي للزيادة يف      وُوِضعت    - ٨٥

 مـن  اعتمـد عـددٌ  و. النساء، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى الوقايـة وتقـدمي املـشورة والعـالج                 
اخلاصــة بنظــام ضــطرابات ال ابــشأنلقلــق املتزايــد بٍة ليف اســتجاالبلــدان املتقدمــة خطــط عمــل  

 علـى   اتالنـساء واملراهقـ   هـذه اخلطـط     شجعت  وقد  الشابات،  بني  بني النساء، وخاصة    الطعام  
  .تناول الطعام الصحيعلى ممارسة النشاط البدين و

آلليات املؤسسية أن تلعب دورا حامسا يف تعزيز ودعم تعمـيم مراعـاة املنظـور               لميكن  و  - ٨٦
 الوكـاالت الـصحية    واللجـان أ   وأتعزيز اجملالس    وقد مت إنشاء أ   ف. جلنساين يف القطاع الصحي   ا

د يـ حداليت َتُخـصُّ املـرأة علـى وجـه الت         صحية  القضايا  الاالهتمام ب زيادة   اخلاصة باملرأة من أجل   
 وضــع وتنفيــذ إلســهام يفكــذلك لمثــل الــصحة اإلجنابيــة، وصــحة األم والوفيــات النفاســية، و 

ميــع جت بغــرضصحة املــرأة لــمراصــد وأُنــِشئت . تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسنيالــيت سات الــسيا
ــشر    ــرأة ون ــات حــول صــحة امل ــع هااملعلوم ــور ى ل ــة اجلمه ــو. عام ــع  دأ العمــل يف ب ــاون م التع

الـيت  مـن أجـل تـوفري املعلومـات          البحوث يف جمـال صـحة املـرأة          لتشجيع على إجراء   ل تاجلامعا
  .ت الصحية السياساوضعُيسترشد هبا يف 

 يــةحــرز مزيــد مــن التقــدم يف تعزيــز القــدرة علــى وضــع سياســات صــحية مراع  قــد أُو  - ٨٧
مراكـز  يف مبـا يف ذلـك   موظفيهـا،  ذ البلدان بصورة متزايدة تـدريب     نفُِّتو. لالعتبارات اجلنسانية 
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 ةاملتعلقـ  من االضطالع مبسؤولياهتم     م لتمكينه ،االتنسيق اجلنسانية يف وزارات الصحة ووكاالهت     
ملساواة بـني   تحقيق ا عملت اآلليات املؤسسية ل   و.  بطريقة أفضل  ينا اجلنس بتعميم مراعاة املنظور  

أحيانـا بـدعم مـن      يتم ذلـك    اجلنسني بالتعاون مع وزارات الصحة لتوفري التدريب للموظفني، و        
ستخدم يف التـدريب، مثـل   تُـ  تطـوير أدوات ب بقيامهـا وأفـادت بعـض البلـدان    . املنظمات الدولية 

  .التحليل اجلنساينب و،املنظور اجلنساينمراعاة تعميم ب اليت ُتعىنبادئ التوجيهية والكتيبات امل
لضمان ختصيص موارد كافية لتلبية االحتياجات الصحية للنساء والرجـال علـى حـد              و  - ٨٨
صـصت مـوارد   وقد ُخ. قد مت فحص ميزانيات الصحة من منظور املساواة بني اجلنسني ف ،سواء

نطـاق  ع يبنـاء عيـادات التوليـد، ولتوسـ    ل  مـثال، ، تلك املـوارد   زيادة متت واالت أ يف عدد من اجمل   
ض الــسرطان ومــن امــربوقايــة املــرأة مــن أ زيــادة االهتمــام ولالرعايــة الــصحية األوليــة للمــرأة،  

  . فريوس نقص املناعة البشرية
 ،نسسب نــوع اجلــحبــمــصنفة و بيانــات جيــدة وموثوقــة ريهــود لزيــادة تــوفاجلذلت وُبــ  - ٨٩
 بطريقة فعالـة وللرصـد   لدعم وضع السياسات ، لالعتبارات اجلنسانيةيةمؤشرات صحية مراعو

التــدخالت لتوجيــه خدمت املعلومــات الــيت مت مجعهــا اســُتو. صحة املــرأةفيمــا يتعلــق بــوالتقيــيم 
 وقَـدَّم . دفحمـددة اهلـ   بطريقـة   يةرعاية التوليد التوفري  للضمان سالمة احلمل والوالدة، و    الالزمة  

ــة صــحة          ــضل حلال ــرأة مؤشــرا أف ــصحية للم ــوفرة عــن االحتياجــات ال ــات املت ــل البيان ألم احتلي
واملؤشـرات الـصحية أيـضا     سانيةنـ حـصاءات اجل اإلتوفر كما عمل . والصحة اجلنسية واإلجنابية 

  .  صحة املرأةيف جمالالدالئل بحوث القائمة على الساس إلجراء كأ
  

  خلدمات الصحيةحتسني إمكانية حصول املرأة على ا    
، تني إىل الرعايـة الـصحية واخلـدمات الـصحية املناسـب           ، طوال دورة احليـاة    ،الوصولإن    - ٩٠

 البدنيــة والعقليــة مــل الــسالمةجملبالنــسبة أمــر بــالغ األمهيــة و هــ ،دةيــجنوعيــة بأســعار معقولــة و
 الرعايـة  اجلهـود الراميـة إىل زيـادة فـرص حـصول املـرأة علـى        يف   األولويـة  وقد أُعطيـت  . لنساءل

الـصحية، وتوسـيع نطـاق اخلـدمات        اهلياكل األساسـية     حتسني    إىل الصحية واخلدمات الصحية،  
  .تقدمي هذه اخلدماتعلى  ونوعية الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات الفنيني الصحيني

ــصحية   حتــسينات ومشلــت   - ٩١ ــيت تاهلياكــل األساســية ال ــاء    ال ــرأة بن ــى امل ــدة عل ــود بالفائ ع
يف بعــض و.  تــوفر املعــدات الطبيــةت مــنزاد كمــا ،فيات واملراكــز الــصحيةتوســيع املستــش وأ

بـذلت  وقـد   .  املستشفيات والعيـادات   تشييدعلى   القطاع اخلاص مع  احلكومة  تعاونت  البلدان،  
ــود خاصـــ  ــسني ةجهـ ــية   لتحـ ــل األساسـ ــة    اهلياكـ ــة لتغطيـ ــة والنائيـ ــاطق الريفيـ ــصحية يف املنـ الـ

عــن طريــق إدخــال عيــادات متنقلــة  ســبيل املثــال،، علــى وذلــكاالحتياجــات الــصحية للمــرأة، 
يف الـسنوات   وظهـرت  .اليت تغطي احتياجـات املـرأة      القريةب اخلاصةتوفري جمموعات األدوية     وأ



E/2010/4
E/CN.6/2010/2

 

30 09-63718 
 

 مـن   امهـ ودمـان التـدخني،     إ العيـادات املتخصـصة لعـالج البدانـة و         ،األخرية يف عدد من البلـدان     
 و علــى حنــجتــري معاجلتــهماابات، والــشبــني وخاصــة بــني النــساء، طــرية اخلصحية الــشاكل املــ

  . متزايد
الرعايـة املقدمـة للمـرأة،      وحتـسني   وقد بذلت جهود لتوسـيع نطـاق اخلـدمات الـصحية              - ٩٢
مت توسيع نطاق احلصول على خدمات تنظـيم األسـرة،          و. يف ذلك يف املناطق الريفية والنائية      مبا
رأة، مبـا يف ذلـك ضـحايا        متزايـد للمـ    وعلـى حنـ   متاحـة   خدمات املـشورة املتخصـصة      أصبحت  و

توســيع شــبكات املستــشفيات واملراكــز الــصحية يف أدى و. االعتــداء اجلنــسي والعنــف املــرتيل أ
يف تعـيني  بوجـود زيـادة   وأُفيـد أيـضا   .  اخلـدمات الـصحية للنـساء    ريز تـوف  يـ عزت إىلبعض البلدان   

  .األطباء واملمرضات
 رعاية صـحية وخـدمات      قدمي لت يحال الص  اجمل قدرات العاملني يف  من  عززت البلدان   و  - ٩٣

الرعايــة الــصحية ومقــدمي  جمــال لتــدريب العــاملني يف وبــذلت اجلهــود . صــحية جيــدة للمــرأة
اخلدمات األخرى داخل وخارج احلكومة حـول قـضايا مثـل الـصحة اإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة              

 والوقايـة   ،يـدز اإل/ واألبعاد اجلنـسانية لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           ،واألمراض املنقولة جنسيا  
تخصص لألطبـاء والقـابالت واملمرضـات لتقـدمي        املتدريب  ال قُدِّمتو. من األمراض غري املعدية   

.  مبا يف ذلـك تقـدمي املـشورة بـشأن قـضايا الـصحة اإلجنابيـة علـى سـبيل املثـال                      ،خدمات أفضل 
مومــة  مهــارات األعلــىن تــدريبا ون التقليــديواملعــاجلكمــا تلقــي القــابالت التقليــديات وتلقــت 
تقــدمي خدمــة أفــضل علــى ومت تــدريب أطبــاء وممرضــات املــدارس  .  العــدوىمكافحــةاآلمنــة و

بعــض البلــدان املنظــورات وأَْدَمجــْت . بــشأن قــضايا مثــل الــصحة اإلجنابيــة مدارســهم ب الطــل
حتـسني نوعيـة الرعايـة    من أجل دارس التمريض   اخلاصة مب اجلنسانية للصحة يف املناهج الدراسية      

  . ساءاملقدمة للن
 مبـا يف ذلـك      ، املعلومات الصحية  علىصول املرأة   حتوسيع فرص   جهود ل ذلت أيضا   ُبو  - ٩٤

متزايـد معلومـات صـحية     و احلكومـات علـى حنـ     تنـشر و. الـصحة اإلجنابيـة   ب املعلومات املتعلقة 
باشـرت  تـوفر اخلـدمات الـصحية، و   بـشأن  تراعي الفوارق بني اجلنسني من أجـل زيـادة الـوعي        

املـسائل املتعلقـة بـصحة املـرأة مثـل          ب ُتعـىن مواقع على شبكة االنترنت     على   عملالبعض البلدان   
ــة    ــدي، واألمــراض املنقول ــوباالتــصال اجلنــسي  ســرطان الث ــشيخوخة ال  هــذه ترمــيو. صحيةال

 مثــل نــساء ،اجلهــود إىل الوصــول إىل النــساء بــصفة عامــة، فــضال عــن فئــات معينــة مــن النــساء
 للنـساء   األحيـان  نكـثري مـ   يف    حمـددةٌ  معلومـاتٌ وُتقـدَّم   .  الريفيـة  ونساء املنـاطق  اإلثنية  األقليات  

العـاملون يف اجملـال     ن  واملهنيـ كمـا تلقـى     . احلوامل للحد من حاالت وفيات األطفال واألمهات      
  . اهلدف ملساعدهتم يف توفري رعاية أفضل للنساءحمددة  معلومات يالصح
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  لمرأة لةصحة اجلنسية واإلجنابيال لتحسني  أكرببذل جهود    
 حتــسني صــحة األمهــات، يفلــدور احلاســم للــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة با ويف اعتــراف  - ٩٥
وسع عدد مـن البلـدان مـن تغطيـة بـرامج الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة الـيت تـشمل األمومـة                        فقد  

  . إىل تلك الربامجالوصولمن إمكانية و، اآلمنة وتنظيم األسرة
،  يف البلـدان الناميـة     نمعظمهـ ، و النـساء والفتيـات     من ٥٣٦ ٠٠٠كل سنة   وت يف   ومي  - ٩٦

 مــن تــاريخســتة أســابيع و خــالل ، أالــوالدة و أ، أثنــاء احلمــل الــيت حتــدثلمــضاعفاتل نتيجــة
يف املنـاطق املتقدمـة     و. ومعاجلتـه الوقاية منـه    ميكن    معظمها مشاكل طبية بسبب   وذلكالوالدة،  

ــة  ١٠٠ ٠٠٠ لكــلالنفاســية وفيــات المــن  تــسع قــعو يالنمــ ــة باملوالدة حي ـــ قارن مــن  ٤٥٠ب
 نعـ فيهـا   النفاسـية    وفيـات المعـدل   ال يقل    بلدا   ١٤ هناكويف املناطق النامية،    النفاسية  وفيات  ال

) ٢٦٥ ٠٠٠(النفاسـية   وفيـات   النـصف مجيـع     وحتدث  . والدة حية  ١٠٠ ٠٠٠لكل   ١ ٠٠٠
  .)٢٠(يف جنوب آسيا) ١٨٧ ٠٠٠ (هاثلثحيدث يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، و

هتـدف هـذه   و. نطاق برامج األمومة اآلمنة لتعزيز صحة املـرأة     ع كثري من البلدان   وسُِّتو  - ٩٧
، ، وأثناء الـوالدة   قبل الوالدة  شمل توفري الرعاية  ت فترة احلمل، و   طيلةصحة األم   عناية ب الربامج لل 

قـر الـدم، وتقليـل      األدوية اليت حتتوي على احلديد واليود للوقاية من ف        ويتم توفري   . وبعد الوالدة 
اخلطـوات لزيـادة نـسبة      جيـري كـذلك اختـاذ        و ،املخاطر بالنسبة لألمهات أثناء احلمـل والـوالدة       

غريهـم مـن     وموظفني مهرة، مبا يف ذلك القابالت وأطباء التوليد، أ         تتم بإشراف    الوالدات اليت 
يـتم بـصفة   و.  الطارئةالوصول إىل الرعاية التوليديةإمكانية تعزيز لالعاملني الصحيني املدربني، و   

  . دمات يف املناطق الريفية والنائيةتوفري اخلأيضا متزايدة 
لتعزيـز  واإلرضـاع  أمهية التغذية املناسبة لألمهات أثنـاء احلمـل   برفع مستوى الوعي  إن    - ٩٨

لرضـاعة الطبيعيـة    وجيري التـرويج ل   . شائعةستراتيجية  ايشكل  صحة األمهات واألطفال الرضع     
  .ياد طول فترات الرضاعة الطبيعية مما أدى إىل ازد،هجية يف كثري من البلدان أكثر منبطريقة
توقيــت حتديــد علــى  بــرامج تنظــيم األســرة ملــساعدة املــرأة   مــناحلكومــات ووســعت   - ٩٩
 طـرق بعض احلكومات معلومات عن االستخدام اآلمـن ل       وقد نشرت   . هوتواتر ه، وتباعد امحله

باالتـصال  ، وكـذلك ملنـع العـدوى    اغـري املرغـوب فيهـ   منع حاالت احلمـل  من أجل  منع احلمل   
. انباجملـ  و جعلـت وسـائل منـع احلمـل متاحـة بتكلفـة خمفـضة أ               كما أن بلـدانا أخـرى     اجلنسي،  

 منـع   حبـوب زيـادة يف اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل احلديثـة، وخباصـة                وسجلت بعض البلدان    
عــن  األنثــوي كبــديل لــواقيالتــشجيع علــى اســتخدام ابعــض البلــدان جــرى يف كمــا . احلمــل

  .لواقيات الذكريةا
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واصـلت  وقد  املراهقات خطرا على صحة األم والطفل،       لدى  مل  حاالت احل وتشكل   - ١٠٠
كان هنـاك بعـض التقـدم يف خفـض     و. أعداد هذه احلاالتالدول جهودها الرامية إىل احلد من    

لت علـى إسـداء     عدد حـاالت احلمـل بـني املراهقـات، نتيجـة لـربامج تنظـيم األسـرة الـيت اشـتم                    
ــة منــع احلمــل   ــة بــشأن اســتخدام  الحمــالت لل نتيجــة و،املــشورة للمــراهقني بــشأن كيفي تثقيفي

  .وسائل منع احلمل
 بعض البلدان عـن حـدوث زيـادة ملحوظـة يف معـدالت اإلجهـاض،            أفادتيف حني   و - ١٠١

ــشابات، ذكــر   ال ــدان أ تســيما بــني ال ــديها  ى أنخــربل ــامعــدالت اإلجهــاض ل اســتقرت   إم
ويـتم ذلـك    ستحث،  املـ جهـاض   اإلعمليـة   إجراء    للمرأة حيق من البلدان    يف عددٍ و. خنفضتا وأ

  .يف بعض احلاالت جمانا
. اإلجنابيــةو الــصحة اجلنــسية إحــدى مــشاكلهــو العقــم أن بــتزايــد ماعتــراف وهنــاك  - ١٠٢

ج عـال تـوفري سـبل ال     و اإلخصاب مبساعدة طبيـة،   األطر القانونية لتنظيم    مت تعزيز   نتيجة لذلك،   و
.  مـن بلـد إىل بلـد       انتلفـ خي هـا،  والقـدرة علـى حتمـل تكاليف       ،توافر هذه اخلدمات  أن  مع  لعقم،  ل

 محـالت   تفـذ  ونُ ،ملعاجلـة أسـباب العقـم     ية الراميـة    بحثالمشاريع  الالزم لل تمويل  توفري ال وقد مت   
  . طبيةمبساعدةأساليب عالجه عالمية بشأن العقم وإ

 لوفــاة ، علــى الــصعيد العــاملي،الــسبب الرئيــسيو فــريوس نقــص املناعــة البــشرية هــإن  - ١٠٣
فــريوس نقــص مــن الوقايــة يــتم، بــشكل متزايــد، تنــاول و، )٣١(النــساء يف ســن اإلجنــاب ومــرض

ســياق الــصحة اجلنــسية  الــيت تقــدم بــشأنه، ضــمن   والرعايــة ه وعالجــ،اإليــدز/املناعــة البــشرية
 صاباتالنــساء املــملــنح ورض، إلصــابة هبــذا املــاجلهــود املبذولــة ملنــع اوقــد شــهدت . واإلجنابيــة

  . توسعا كبريا، املشورة والعالجلحصول علىفريوس نقص املناعة البشرية فرصا لب
اجلاريـة بـشأن الوقايـة مـن فـريوس          اإلعالميـة    العديد من البلـدان عـن براجمهـا          وأفادت - ١٠٤

طـوات  ذت اخل اختـ و.  املوجهـة إىل املـراهقني والنـساء        الـربامج  نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلـك      
حتقيقـا  و. من األم إىل طفلها، وخصوصا بني النـساء احلوامـل         بشأن انتقال املرض    لزيادة الوعي   

ملشورة والفحـص الطـوعيني بـشأن فـريوس نقـص املناعـة             اهلذه الغاية، مت حتسني وتوسيع نطاق       
وع مـن   هـذا النـ    اخلطـوات ملنـع انتقـال        ري، بـصفة متزايـدة، اختـاذ      وجيـ . للنساء احلوامل البشرية  

نظـم   وتوسيع نطـاق تـوفر       ، والعالج الوقائي  ،العدوى، مبا يف ذلك من خالل التشخيص املبكر       
ذلت وقــد ُبــ. ملنــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــلالعكوســة، فريوســات للالعــالج املــضادة 

                                                         
منظمــة الــصحة العامليــة،  ( اليــوم، جــدول أعمــال الغــددالئــل: املــرأة والــصحة منظمــة الــصحة العامليــة، انظــر  )٣١(  

  ).٢٠٠٩جنيف، 
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ألمهات املصابات بفريوس نقص املناعـة البـشرية        لجهود لتوسيع نطاق توفري بدائل حليب األم        
  .اإليدز من األم إىل الطفل/يل انتقال فريوس نقص املناعة البشريةلتقل
  

  اديدحتملرأة اخلاصة بااملعدية غري  االهتمام باألمراض ناميت    
، )٣٢(الزيــادة يف األمــراض غــري املعديــة بالنــساء والفتيــات بــشكل غــري متناســب  تتــأثر  - ١٠٥

 زيادة متويـل البحـوث       ذلك لومش. وسعت الدول األعضاء جهودها ملعاجلة هذه األمراض       قدو
 علـى املـرأة،     هـا وتأثريالناجم عنـها     وعوامل اخلطر     املختلفة،  املعدية  غري لتقييم أسباب األمراض  

  .فرص الوقاية منها ومكافحتهالفهم أفضل إلجياد و
سرطان لـ  يناملبكـر والعـالج   تدابري لتحسني االكتشاف    الاختاذ  متزايد   وعلى حن وجيري   - ١٠٦

 بعـد سـرطان   ذي يعـد ثـاين أكثـر أنـواع الـسرطان شـيوعا بـني النـساء يف العـامل               عنق الرحم، الـ   
املوجـات  واالختبار من خالل تصوير الثدي باألشعة الـسينية،         وسائل  توفر  ع  وتوّس .)٣١(الثدي

 جمانــا االختبــاراتهــذه ُتقــدَّم  ،يف بعــض الــسياقاتو. “بابــانيكوالو”خزعــة و ،ةسمعيفــوق الــ
 باجملـان  سـرطان عنـق الـرحم       الكـشف عـن   جتري فحوصات     أخرى يف حاالت جلميع النساء، و  

يف سـن  الفتيـات  يـتم حاليـا تطعـيم      ،يف بعض البلدان  و. للنساء والفتيات يف فئات عمرية حمددة     
سـرطان عنـق   لوقاية من ل بلقاح فريوس الورم احلُليمي البشريتسع سنوات ال مبكرة ال تتجاوز  

مت إبـراز فوائـد الكـشف املبكـر عـن هـذه األنـواع مـن                 وقد  . انيتم ذلك باجمل   وغالبا ما    ،الرحم
  .السرطان من خالل اإلعالم ومحالت التوعيةأمراض 
 اتري النـساء الكـب    لـدى  والعجـز    ة الوفا ابسبأ بني   هي الغالبة ألمراض غري املعدية    إن ا  - ١٠٧

وتـدرس  . ناميـة الالبلدان  وو   النم  ميثلن نسبة متزايدة من املسنني يف البلدان املتقدمة        اليتسن، ال ال
 وكيفيـة التعامـل     ث اليت تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني الوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة                   وبحال

روجـت بعـض البلـدان املتقدمـة        و. املزمنة والتنكسية مثل ترقق العظـام     األمراض  سيما   ، ال معها
شف عـن   للكـ ألربعـني    فحوص منتظمة للنساء ابتداء من سن ا       إلجراء، على سبيل املثال،     النمو

الروماتيزميـة واألمـراض   لألمـراض   اسـتجابته    مـن عدد من البلدان    زاد  و. تناقص الكتلة العظمية  
 التوعيـة، وتقـدمي املـشورة بـشأن الوقايـة     زيـادة  انقطاع الطمث، وذلك من خـالل  بذات الصلة  

  .  نطاق اخلدمات العالجيةت تلك البلدان منوسعكما  ،وأمناط احلياة الصحية
 مبـا يف ذلـك     ، مـن األمـراض الـيت يـسببها التبـغ          نييعـان الـاليت   ايد عدد النساء    تزنظرا ل و - ١٠٨

. التبــغ تــستهدف املــرأة اســتخدام نــع  ملبــرامج والبلــدان املتقدمــة النمــ أعــدت فقــد الــسرطان، 
                                                         

منظمــة الــصحة العامليــة،   (املــرأة واالرتفــاع الــسريع يف األمــراض غــري املعديــة  انظــر منظمــة الــصحة العامليــة،    )٣٢(  
  ).٢٠٠٩جنيف، 
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نشر املعلومات من خالل اخلطـوط الـساخنة واملواقـع اإللكترونيـة            على   الربامج   تلكملت  تشاو
  . ه الصحيةوعواقب خماطر التدخني بشأنلوعي واإلعالنات لرفع مستوى ا

  
  ات والتحدياتثغرال  -  ٣  

يــستمر وجــود ، ومتفاوتــةيف جمــال صــحة املــرأة  الــيت حتققــت املكاســب لقــد كانــت  - ١٠٩
 يف ،لـنظم الــصحية لميكـن  و. ســتراتيجيةال حتقيـق األهـداف ا  أمــامالثغـرات والتحـديات الكـبرية    

ترســخ الطبقيــة أن ويف اجملــال الــصحي عــدم املــساواة اإلجحــاف وأن تولّــد  ،كــثري مــن البلــدان
أن يف حـني    و. )٣٣(ول املرأة على الرعايـة الـصحية      حصاالجتماعية اليت ميكن أن تؤثر سلبا على        

اهلياكـل األساسـية     مثـل    ،اهتماما لتحسني جمـاالت معينـة مـن الـنظم الـصحية           احلكومات أولت   
زيـــد مـــن املإدخـــال يلـــزم ان متفاوتـــا، والتقـــدم احملـــرز كـــإال أن  ،وبنـــاء القـــدرات والتمويـــل

  . التحسينات
وتظـل  . اإلجنابيـة للمـرأة    و حتقيـق الـصحة اجلنـسية     أمام  وجد حتديات كبرية    تال تزال   و - ١١٠

 الــسبب الرئيــسي تــشكلضاعفات أثنــاء احلمــل والــوالدة، املــمــشاكل الــصحة اإلجنابيــة، مثــل  
توزيـع خـدمات الـصحة اإلجنابيـة         يـزال    وال .)٣٤( العـامل  على نطاق الوفاة  العتالل صحة املرأة و   

مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٥اهلـدف   و .)٣٥(درجـة كـبرية    غـري منـصف ل     هابينـ فيمـا   داخل البلدان و  
قـدر مـن    أقـل   مت فيـه إحـراز        الـذي  اهلـدف  وهالنفاسية،  وفيات  التحسني معدل   لأللفية، املعين ب  

صول  مـن زيـادة إمكانيـة احلـ        ال بد  املتعلقة بصحة األمهات، ف    هدافاألحتقيق   لضمانو. تقدمال
رعايـة قبـل الـوالدة،    لتقـدمي ال زيارات منتظمـة وكافيـة   القيام ب وسائل منع احلمل احلديثة، و    على
  . يف احلاالت الطارئة عند احلاجةيةرعاية التوليدتقدمي العند الوالدة، واملوظفني املهرة  ريوتوف
رأة، مثـل األمـراض املزمنـة، والـصحة     املاألخرى املتعلقة بصحة     القضايا اهلامة  نكما أ  - ١١١

 ال حتظـى باالهتمـام   ،الـسن تقـدم   واألمراض ذات الـصلة ب ،اليت يسببها التبغواألمراض العقلية،  
ر ظهِـ وُت.  هـذه األمـراض  ةجلاعم تدابري ملنع وهاختاذببلدان من القليل جدا   فقد أفاد عدد    . الكايف

تضاعف ثالث مـرات علـى     يخنات سوف   حصاءات منظمة الصحة العاملية أن عدد النساء املد       إ
 األمـراض  بفعـل  مليـون امـرأة قبـل األوان    ٢٠٠أكثر مـن    مما سيتسبب بوفاة    مدى اجليل القادم    

                                                         
ة باحملـددات االجتماعيـة     ، اللجنـة املعنيـ    النظم الـصحية  حتديات عدم اإلنصاف يف      منظمة الصحة العاملية،     انظر  )٣٣(  

  ).٢٠٠٩جنيف، (للصحة 
ــة الـــسكان يف العـــامل  انظـــر صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان،    )٣٤(   صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان،  (حالـ

  ).٢٠٠٥ نيويورك،
 الصحي من خـالل العمـل علـى احملـددات     اإلنصاف: سد الفجوة يف جيل واحد منظمة الصحة العاملية،  انظر  )٣٥(  

  ).٢٠٠٨منظمة الصحة العاملية، جنيف، (لصحة االجتماعية ل



E/2010/4 
E/CN.6/2010/2  
 

09-63718 35 
 

كبريات السن يـشكل حتـديا كـبريا    الال يزال التصدي الحتياجات النساء  و .)٣٦(التبغالناجتة عن   
  .لنظم الصحيةل

 اإليــدز/ة لفــريوس نقــص املناعــة البــشريةابفجــوة بــني اجلنــسني يف االســتجال تــزال ال و- ١١٢
فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        اإلصـابة ب  النساء والفتيات يشكلن نـصف عـدد حـاالت          ف. قائمة

أكثـر مـن    و. نـاطق بعـض امل  كبرية من اإلصابات يف     مئوية   نسبة   يشكلن ، كما  العامل على نطاق 
يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء       فريوس نقص املناعة البـشرية يعـشن        املصابات ب ثالثة أرباع النساء    

هناك زيـادة يف اجلهـود الراميـة إىل تزويـد النـساء احلوامـل املـصابات                 يف حني أن    و .)٣٧(الكربى
ضادات مبـ بفريوس نقص املناعة البشرية يف البلدان املنخفضة الدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل       

لنــساء احــصول قلــة أن إال  ،)٣٨(األم إىل طفلــهاانتقــال املــرض مــن ملنــع العكوســة فريوســات ال
هنـاك أيـضا حاجـة      و. زال مـصدر قلـق    تاملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية على العالج ال         

 الرعايـة يف سـياق فـريوس نقـص          يف تقـدمي  ملرأة  اسؤوليات  ملآلثار الصحية   لة  حيصرالعاجلة  املإىل  
  .اإليدز/املناعة البشرية

ددة للصحة يف مجيع مراحل احلياة، وسـوء        التغذية الكافية هي من أهم العوامل احمل      إن   - ١١٣
لنـساء يف سـن اإلجنـاب       ول. التغذية بني النساء والفتيات ال يزال ميثل حتديا يف كثري مـن البلـدان             

مـا يقـرب مـن      ويعـاين   . نألطفاهلن و احلالة التغذوية هل   اليت حتدد هي  احتياجات غذائية إضافية،    
 ويزيـد   هنشاطن، وحيد من    ن مما يؤثر على صحته    نصف النساء يف البلدان النامية من فقر الدم،       

نظـم تنـاول    اضـطرابات   كمـا أن     .)٣٩(ضن هلا أثنـاء احلمـل والـوالدة       ركثريا من املخاطر اليت يتع    
  . قويةاستجاباتأيضا تتطلب الطعام 
يشكل العنف خطرا كـبريا علـى صـحة املـرأة اجلنـسية واإلجنابيـة، وميكـن أن يـؤدي                    و - ١١٤

والوقاية الفعالة واالسـتجابات    . زمنةاملصحية  الشاكل  املنفسية وغريها من    إىل اعتالل الصحة ال   

                                                         
  ).www.emro.who.int/TFI/sharedworld-women.htm(مبادرة التحرر من التبغ املرجع نفسه،   )٣٦(  
  )٣٧(  Michel Carael, Hein Marais, Judith Polsky and Aurorita Mendoza “Is there a Gender Gap in the HIV 

response? Evaluating National HIV Responses From the United Nations General Assembly Special 

Session on HIV/AIDS Country Reports” (2009)..  
منظمـة   واإليـدز، /ملناعـة البـشرية  وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص ا منظمة الصحة العاملية،     )٣٨(  

رفـع مـستوى األولويـة يف       : يف سـبيل حـصول اجلميـع علـى اخلـدمات          ”،  )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
منظمـة الـصحة العامليـة،       (“اإليـدز يف قطـاع الـصحة      /عمليات التدخل ملواجهة فريوس نقـص املناعـة البـشرية         

  ).٢٠٠٩ جنيف،
-٢٠٠٢ألمــم املتحـدة، خطــة العمــل املتعلقــة بـاملنظور اجلنــساين والتنميــة للفتــرة   منظمـة األغذيــة والزراعــة ل   )٣٩(  

  ).٢٠٠٣ ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، باريس (٢٠٠٧
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الــصحي وســائر القطاعــات  تتطلــب تعاونــا بــني النظــام ،، مبــا يف ذلــك تقــدمي اخلــدماتناســبةامل
  .ذات الصلة

. قـوي علـى االحتياجـات الـصحية للمـرأة         الرد  الـ مـن   عدم كفايـة املـوارد املاليـة        وحيد   - ١١٥
ؤدي إىل ختفـيض اإلنفـاق   سـت ل قلقهـا مـن أن األزمـة املاليـة العامليـة األخـرية             بعض الـدو  وتبدي  

مـع تقلـص    و.  النـساء والفتيـات    بـصفة خاصـة علـى      ؤثريميكن أن   مما  قطاع الصحة،   على  العام  
 السـتغناء اإىل   وأ قد تضطر املـرأة إىل تـأخري خـدمات الرعايـة الـصحية            ف ،الدخل املتاح لإلنفاق  

 امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين لضمان ختصيص املوارد الكافيـة لتلبيـة            تعزيز وينبغي   .)٤٠(هاعن
  .)٤١(االحتياجات الصحية للنساء والفتيات

املؤشــرات و سب نــوع اجلــنسحبــ البيانــات املــصنفة ،عــدم كفايــة و أ،عــدم وجــودإن  - ١١٦
لـسياسات  فعالة على مستوى ا   استجابات  وضع   قد أعاق    راعية للفروق بني اجلنسني   الصحية امل 

ختصيص املـوارد   الفروق بني اجلنسني،كما أعاق عمليات      تتصل باالعتبارات اجلنسانية وتراعي     
 الـيت مل يـتم الوفـاء هبـا        تطلب تلبية االحتياجات الـصحية للنـساء والفتيـات          تو. والرصد والتقييم 

  .البيانات واملؤشراتبمزيدا من االهتمام 
  

  املرأة ضد العنف  - دال  
  مقدمة  -  ١  

ــذ - ١١٧ ــتعراض منـ ــهاج اسـ ــل منـ ــام العمـ ــبح ،٢٠٠٥ عـ ــد العنـــف أصـ ــرأة ضـ ــسألة املـ  مـ
 مـؤمتر  نتائج يف العزم الدول عقدت فقد .والوطين واإلقليمي العاملي األصعدة على أولوية ذات
 املــرأة  ضــد والعنــف  التمييــز أشــكال  مجيــع علــى  القــضاء علــى  ٢٠٠٥ لعــام العــاملي  القمــة
 مجيـع  بشأن متعمقة دراسة العام األمني أصدر ،٢٠٠٦ وبرأكت/األول تشرين ويف. )١٧(والطفلة
 سلـسلة  العامـة  اجلمعيـة  اختـذت  الدراسة، إصدار إثر وعلى .هومظاهر املرأة ضد العنف أشكال

 جهودهـا  تكثيـف  إىل املعنيـة  اجلهـات  كافـة  تـدعو  الـيت  املنحـى  والعمليـة  الـشاملة  القـرارات  من
  .)٤٢(املرأة ضد العنف على القضاء إىل الرامية

                                                         
  .E/CN.6/2009/CRP.9انظر   )٤٠(  
ذ تنفيـ : املنظـورات اجلنـسانية فيمـا يتعلـق بالـصحة العامـة علـى الـصعيد العـاملي             ”انظر ورقـة املوضـوعات عـن        )٤١(  

، جلنــــة وضــــع املــــرأة “األهــــداف اإلمنائيــــة املتفــــق عليهــــا دوليــــا، مبــــا فيهــــا األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة
  ).٢٠٠٩ نيويورك،(

ــة     )٤٢(   ــة العام ــرارات اجلمعي ــضا اختــاذ    و ؛٦٣/١٥٥ و ٦٢/١٣٣ و ٦١/١٤٣انظــر ق ــة أي ــة العام تواصــل اجلمعي
ا يف ذلـك االجتـار بالنـساء والفتيـات والعنـف        من العنف ضد املرأة، مب     حمددةالقرارات بشأن أشكال ومظاهر     

  .ضد العامالت املهاجرات
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 تقـين  اسـتعراض  إجـراء  يتـوىل  الرئيس ألصدقاء فريق تشكيل على املوافقة أعقاب ويف - ١١٨
 ،)٣٩/١١٦ املقــرر( املــرأة ضــد املمــارس العنــف حجــم لقيــاس املقترحــة للمؤشــرات متعمــق

 ،)٤٠/١١٠ املقــرر( املؤشــرات مــن مؤقتــة جمموعــة ٢٠٠٩عــام  اإلحــصائية اللجنــة اعتمــدت
 مـن  أيـضا  العمـل  وانطلـق  .املؤشـرات  تلـك  بـشأن  عملـهم  متابعـة  الـرئيس  أصـدقاء  إىل وطلبت
 املمـارس  العنـف  حجـم  بقيـاس  املتعلقـة  القائمـة  املنهجيـة  التوجيهيـة  املبادئ تطوير مواصلة أجل
  .املؤقتة املؤشرات جمموعة ومالءمة صالحية مدى وحتديد املرأة، ضد
 قـراره  خـالل  مـن  واألمـن  والسالم ةاملرأ بقضايا التزامه إىل استنادا األمن، جملس وقام - ١١٩

 بـاملرأة  تتعلـق  قـرارات  مـن  تـاله  ومـا  ،٢٠٠٠ عـام  اختـذه  الذي املسبوق غري) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
 حـد  لوضع مكرَّسة قرارات باختاذ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي يف اجمللس اختذها واألمن والسالم
  .)٤٣(املسلحة الرتاعات يف اجلنسي للعنف
 العـام  األمـني  أطلـق  املـرأة،  ضـد  العنـف  سألةمبـ  املتعلـق  العمل يف زخم خلق أجل ومن - ١٢٠
 وستــستمر ،٢٠٠٨ عــام يف “املــرأة ضــد العنــف إلهنــاء لنتحــد” العامليــة محلتــه املتحــدة لألمــم
 قاعـدة  العامـة،  اجلمعيـة  مـن  بطلـب  أيـضا،  العـام  األمـني  وأنـشأ  .٢٠١٥ عـام  هنايـة  حىت احلملة
ــه جيــد شــامل شــبكي موقــع أول وهــي - املــرأة ضــد العنــف بــشأن بيانــات  كافــة الراغــب في

 املــــرأة ضــــد للعنــــف للتــــصدي األعــــضاء الــــدول تتخــــذها الــــيت التــــدابري عــــن املعلومــــات
)www.un.org/esa/vawdatabase(. دولـة  ٨٠ من أكثر كان ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ويف 

   .البيانات قاعدة يف إلدراجها معلومات قدمت قد اًعضو
  

  الوطين الصعيد على التنفيذيف  جتاهاتاال  -  ٢  
 الــدول تتخــذها الــيت التــدابري يــةوالنوع العــدد حيــث مــن كــبري بــشكل ارتفعــت لقــد - ١٢١

 التـدابري  هـذه  اسـتعراض  ولـدى  .٢٠٠٥ عـام  منـذ  لـه  والتصدي املرأة ضد العنف ملنع األعضاء
 ؛نطاقهـا  وتوسـيع  ؤسـسية املو سياسيةالو قانونيةال عملال أطر تعزيز )أ( :التالية االجتاهات تظهر

 ونوعيتــها؛ توفرهــا حيــث مــن منــه والناجيــات العنــف لــضحايا املقدمــة اخلــدمات نيحتــس )ب(
 البيانـات  مجـع  عمليات نيحتس )د( املرأة؛ ضد العنف منعيف   متعددة معنية جهات إشراك )ج(

  .وحتليلها
          

                                                         
ــرارانظــر   )٤٣(   ــون اجلــزءانظــر ) (٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨(١٨٢٠ جملــس األمــن  يق ــرأة والرتاعــات  ” املعن امل

  ).“املسلحة

http://www.un.org/esa/ffd/trustfund/index.htm�
http://www.un.org/esa/vawdatabase�
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  نطاقها وتوسيع واملؤسسية والسياسية القانونية العمل أطر تعزيز    
 .املـرأة  ضـد  للعنـف  والفعـال  الـشامل  التـصدي  عليه يقوم الذي األساس التشريع يوفر - ١٢٢

 الكـارييب،  بحـر ال ومنطقـة  الالتينيـة  أمريكـا  يف سـيما  وال الـدول،  قامت األخرية، السنوات يفو
 ةدعوالـ و العنـف  هـذا  بتجـرمي  تكتفـي  ال وهـي  املـرأة،  ضـد  بالعنف تتعلق شاملة قوانني باعتماد

 واحلمايــــة الــــدعم تقــــدمي علــــى أيــــضا تــــنص بــــل ومعاقبتــــهم، قــــضائيا اجلنــــاة متابعــــة إىل
ــات،/للــضحايا ــدابري واختــاذ الناجي ــة، الت ــشاء الوقائي ــات وإن ــذ عــن فــضال املؤســسية، اآللي  تنفي

 ضـد  عنـف لل متعـددة  أشـكاال  القـوانني  هذه بعض وتتناول .القانون تنفيذ مدى لرصد ياتعمل
 ســيما وال العنــف، ذلــك أشــكال مـن واحــد  شــكل علــى أخـرى  قــوانني تركــز حــني يف املـرأة، 
 باألشـخاص،  لالجتـار  للتـصدي  الـشاملة  القـوانني  مـن  كـبري  عـدد  مـد اعُت وقـد  .األسـري  العنف
 النـساء  وخباصـة  باألشـخاص،  االجتـار  ومعاقبـة  وقمـع  منـع  وكولبروت على منها العديد ويرتكز

  ).٢٠٠٠( الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل واألطفال،
 ضـد  بـالعنف  املتعلقـة  تـشريعاهتا  بتعـديل  أعـضاء  دول عـدة  قامـت  ،٢٠٠٥ عـام  ومنذ - ١٢٣
ــرأة، ــدروس آخــذة امل ــدان مــن عــدد وأدرج .احلــسبان املــستفادة يف ال ــها يف البل ــة قوانين  اجلنائي

 والعنـف  األسـري  بـالعنف  تتعلـق  إجراميـة  أفعـال  علـى  الصريح التنصيص القوانني من غريها أو
 .العنـف  هـذا  علـى  املطبقة العقوبات من البلدان من العديد وزاد باألشخاص، واالجتار اجلنسي
 عقوبــة أن بيــد .الــدول مــن دمتزايــ عــدد يف للعقــاب الــزواج إطــار يف االغتــصاب وخيــضع

 يرتكبـه  الـذي  االغتـصاب  عقوبـة  مـن  أقل البلدان معظم يف تزال ال الزواج إطار يف االغتصاب
 .التعقـب التحرشـي    جتـرمي  علـى  صـراحة  تـنص  تشريعات سن حنو ناشئ اجتاه وهناك .األغراب

 الــيت تالتعــديال فــإن نــادرا، أمــرا يبقــى اجلنــسي بــالتحرش تتعلــق خاصــة قــوانني ســن أنمــع و
 املتعلقــة والقــوانني العمــل وقــوانني اجلنــسني بــني باملــساواة املتعلقــة التــشريعات علــى أُدخلــت
  .عديدة بلدان يف اجلنسي التحرش متنع املدنية اخلدمة/العام القطاع مبوظفي
 إخـراج  علـى  تنص اليت املدنية احلماية بأوامر البلدان من متزايد عدد يف العمل وجيري - ١٢٤
ــاة ــن اجلن ــة م ــة أمكن ــشتركة اإلقام ــف حــاالت يف امل ــى و األســري العن ــرضعل ــودال ف ــى قي  عل

 مـن  أخـرى  بأشـكال  يتعلـق  فيمـا  بلـدان  بضعة يف احلماية بأوامر أيضا العمل وجيري .تصرفاهتم
 جمـال  ليـشمل  األسري بالعنف املتعلقة القوانني من العديد وُعدل .القسري الزواج مثل العنف،
 يف سـيما  وال بلدان، عدة يف ومت .الزواج غري أخرى عالقات إطار يف املرتكب العنف تطبيقها
 التعريفـات  إن حـىت  ،مـن عناصـر اجلـرم      أوسـع  نطاقـا  ليـشمل  االغتـصاب  معـىن  توسيع أفريقيا،
 دول عــدة وقامــت .املاديــة القــوة عنــصر علــى تركــز ممــا أكثــر الرضــا عنــصر علــى اليــوم تركــز
 املرتبطـة  واحلقـوق  اإلقامـة  تصاريح منح من نميكّ مبا القوانني من وغريها اهلجرة قوانني بتعديل
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 تكفـل  تـدابري  البلـدان  مـن  العديد يف واعُتمدت .منه والناجيات باألشخاص االجتار لضحايا هبا
ــضحايا حقــوق ــات/ال ــاء الناجي ــ اإلجــراءات ريســ أثن ــا ،ضائيةالق ــسماح ذلــك يف مب ــضحايا ال  ل
ــف ــات/العنـ ــه الناجيـ ــاإلدالء منـ ــشهاداهتن بـ ــ يف بـ ــة ساتجلـ ــدمي مغلقـ ــدعم وتقـ ــسي الـ  النفـ

   .هلن والقانوين واالجتماعي
 تــشريعات ســن إىل اإلشــارة جتــدر ،٢٠٠٥ عــام منــذ ظهــرت الــيت االجتاهــات ومــن - ١٢٥
 منــها، جـزء  بتــر أو لألنثـى  التناســلية األعـضاء  تـشويه  ذلــك يف مبـا  الــضارة، باملمارسـات  تتعلـق 

 أفريقيـا  يف وذلـك  ،“الـشرف ” جـرائم  مىيـس  ومـا  ،القـسري  والزواج املبكر الزواج وحاالت
 مايسـ  وال اإلقليميـة،  احلـدود  تتجـاوز  قـضائية  والية التشريعات هذه تنشئ ما وكثريا .وأوروبا

 العنـف  مـن  األشـكال  هـذه  ألن منـها،  ءجـز  بتر أو لألنثى التناسلية األعضاء بتشويه يتعلق فيما
   .احلدود عرب ُترتكب قد

 ووضـع  العام الشأن عن املسؤولني توعية دون الكامل هلامفعو للتشريعات يكون ولن - ١٢٦
 اعتمـاد  شـأن  ومـن  .منـه  الناجيـات /املـرأة  ضـد  العنـف  ضـحايا  الحتياجـات  املناسبة اإلجراءات
 العنـف  أسـباب  موضـوع  يف املـوظفني  وتـدريب  اجلنائيـة،  العدالـة  إطـار  يف متخصصة إجراءات

ــرأة ضــد ــه، امل ــرأة تعــرض مــن يقلــال أن وتبعات ــانوي يف ســياق   إىل امل ــذاء الث ــة نظــاماإلي  العدال
ــة، ــائج اوحيــسن األداء، يف الكفــاءة اويعــزز اجلنائي ــها تــسفر الــيت النت  سيــشجع ممــا القــضايا، عن
 تنـشئ الـيت    الدولزاد عدد    ،٢٠٠٥ عام ومنذ .قضاياهنعن   اإلبالغ على الناجيات/الضحايا
 شــرطة  وحــدات  وتقــيم ة،العامــ  النيابــة يف متخصــصني  أعــضاء  وتعــني املتخصــصة،  احملــاكم

 وُوضــعت .اجلنــسي العنــف أو/و األســري العنــف حبــاالت ُتعــىن اتــصال ومراكــز متخصــصة،
 ذلـك  يف مبـا  جديدة، ومعايري وأدلة توجيهية ومبادئ وبروتوكوالت لوائح البلدان من كثري يف
 دميوتقـ  علـيهن  والتعـرف  منـه  الناجيـات /العنـف  ضـحايا  محايـة  أوامر تنفيذ بسبل منها يتعلق ما

 املؤسـسي  الطـابع  وأُضـفي  املعنـيني،  للمـسؤولني  املوجـه    التـدريب  حجـم  وزاد إلـيهن،  املساعدة
   .احلاالت بعض يف التدريب لكذ على
 حتديـد  أجـل  مـن  األمهيـة  بـالغ  أمـرا  تنفيـذها  مـدى و القـوانني  فعاليـة  مـدى  تقييم وُيعد - ١٢٧
 عـدد  وهنـاك  .مقـصودة  غـري  ةسـلبي  آثـار  مـن  هناك يكون قد ماو التحسني تتطلب اليت األوجه
 يف املـدين  اجملتمـع  منظمـات  وتـضطلع  .لقوانينـها  رمسيـة  تقييمـات أجـرت    اليت الدول من متزايد
  .إلصالحه قترحاتامل ووضع القانون تنفيذ مدى رصد يف هام بدور دول عدة
 شـامال  إطـارا  املـرأة  ضـد  بالعنف املتعلقة الوطنية واالستراتيجيات العمل خطط وتتيح - ١٢٨
 وقـد  .الزمنيـة  املواعيد حمددة أهدافا لألنشطة ويضع املعنية الكيانات بني التنسيق يعزز أن ميكن
 بـصفة  املـرأة  ضـد  العنـف  ملـسألة  مكرسـة  سياسـات  ٢٠٠٥ عـام  منـذ  الـدول  من العديد اعتمد
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 األعــضاء وتــشويه باألشــخاص، واالجتــار األســري، العنــف مثــل ،همنــ معينــة شــكالأل أو عامــة
ــلية ــر/نثــىلأل التناس ــها، جــزء بت ــسري والــزواج من ــدان وحــصرت .الق  عملــها خطــيت يف البل
 العنــف مــن خمتلفــة أشــكال أو النــساء مــن معينــة فئــات يف اهتمامهــا الثالثــة أو الثانيــة الــوطنيتني

 متزايــد بـشكل  واالسـتراتيجيات  اخلطـط  اعتمـاد  وجيــري .األوىل اخلطـة  يف هلـا  التـصدي  يـتم  مل
 العامــة املؤســسات قبــل مــن اعتمادهــا عــن فــضال احمللــي، توىواملــس احملافظــات مــستوى علــى

 األخـرى،  املعنيـة  واجلهـات  الدولـة  بـني  التعـاون  حجـم  وزاد .اجلامعات مثل املستقلة، واخلاصة
 وبـرامج  واسـتراتيجيات  خطـط  وضـع  يف ،املتحـدة  األمـم  ملنظومـة  التابعـة  الكيانات ذلك يف مبا
  .املرأة ضد العنف مبسألة تعلقت

 ضـد  بـالعنف  املتعلقـة  واألنـشطة  األهـداف  بإدراج منتظمة صورةب عديدة دول قوموت - ١٢٩
 اجلنـسني  بـني  املـساواة  ذلـك  يف مبـا  األخـرى،  باملـسائل  املتعلقـة  الوطنيـة  عملـها  خطـط  يف املرأة

ــصحة ــريوس وال ــة نقــص وف ــشرية املناع ــدز/الب ــة اإلي ــن والوقاي ــف م ــي العن ــه، احلــد/اجملتمع  من
  .اهلجرة/واالندماج ماعي،االجت اإلدماج/والتنمية
 باعتبارهـا  واإلقليميـة  الدولية التعاون باستراتيجيات متزايد حنو على االعتراف وجيري - ١٣٠
 عــرب املبــادرات مــن العديــد وُنفــذ .املــرأة ضــد العنــف إهنــاء إىل الراميــة اجلهــود يف هامــا عنــصرا
 االجتـار  ومنـع  منـه،  يـات والناج باألشـخاص  االجتـار  ضـحايا  علـى  التعرف عملية لتعزيز احلدود

 جهـود  تبـذل قـد   و .الناجيـات /للـضحايا  اإلدمـاج إعـادة   و التأهيل خدمات وتوفري باألشخاص
 األخـرى  األشـكال  ملعاجلـة  واإلقليمـي  الـدويل  الصعيدين على التعاون جمال يف وناجحة جديدة
ــرأة، ضــد العنــف مــن ــزواج ســيما وال امل ــشويهالقــسري  ال ــى التناســلية األعــضاء وت ــر/لألنث  بت
  .منها جزء
 وجـود  علـى  املـرأة  ضـد  العنـف  لظاهرة للتصدي مكرسة مؤسسية آليات إنشاء ويدل - ١٣١
 وقـام  .املـسألة  هـذه  معاجلـة  عـن  املـسؤولة  احلكومية اجلهات بوضوح وحيدد قوية سياسية إرادة
 عامـة،  بـصفة  املـرأة  ضـد  للعنـف  للتصدي جديدة مؤسسية آليات بإنشاء البلدان من كبري عدد
 واللجـان  العمـل  فـرق  إنـشاء  ذلـك  يف مبـا  ،خاصـة  بصفة باألشخاص واالجتار ريساأل نفوالع

ــددة ــيني القطاعــات املتع ــررين وتع ــون مق ــددة بقطاعــات يعن ــدان بعــض يف وُعقــدت .متع  البل
 أحـد  أو املـرأة  ضـد  بـالعنف  تعـىن  الـيت  املعنيـة  اجلهـات  مـن  كاملة طائفة مجعت وطنية مؤمترات
 .اجلهات تلك بني والتعاون االتصاالت وعززت أشكاله،

  
 ونوعيتها توافرها حيث من منه الناجياتو العنف لضحايا املقدمة اخلدمات حتسني

 علـى  املناسـب  الوقـت  يف احلـصول  إىل منـه  الناجيـات /املـرأة  ضد العنف ضحايا حتتاج - ١٣٢
 مــن املزيــد إىل التعــرض مــن وحتمــيهن األجــل، القــصرية ألضــرارا تعــاجل الــيت الــدعم خــدمات
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 وتعـاجل  النفـسية،  والرعايـة  املـشورة  ذلـك  يف مبـا  القانونيـة،  واملـشورة  الـدعم  هلن وتقدم العنف،
 يف الواعـدة  االجتاهـات  أهـم  أحـد  ويتمثـل  .والعمـل  الـسكن  مثـل  األجـل،  الطويلة االحتياجات

 .واحــد موقــع يف اخلــدمات مــن كاملــة جمموعــة تقــدم مراكــز إنــشاء يف اخلــدمات تقــدمي جمــال
 املعنيـة  اجلهـات  مـع  بالتعـاون  بإنشائها الدول وتقوم عديدة، بلدان يف اآلن ملراكزا هذه وتوجد

 وُتبـذل  .املتحـدة  األمـم  ملنظومـة  التابعة والكيانات املدين اجملتمع منظمات ذلك يف مبا األخرى،
   .االتصاالت وإجراءات اإلحالة خدمات خالل من التنسيق لتعزيز دول عدة يف اجلهود
 ضــد العنــف لــضحايا املقدمــة للخــدمات متويــل مــن الــدول صــصهخت مــا اكــثري وزاد - ١٣٣
 املالجـئ  ذلـك  يف مبـا  أوسـع،  نطـاق  علـى  اآلمنـة  والبيـوت  املالجئ وتتوفر .منه الناجيات/املرأة

 فيهـا  تتـوفر  الـيت  البلـدان  عـدد  ويتزايـد  .منـه  الناجيـات /باألشـخاص  االجتـار  لضحايا املتخصصة
 تـــوفر الـــيت واملراكـــز املـــساعدة، طلـــب وخطـــوط اشـــر،املب لالتـــصال وطنيـــةهاتفيـــة  خطـــوط
 فـضال  منـه،  الناجيات/املرأة ضد العنف لضحايا واإلحالة والدعم املشورة وخدمات املعلومات

ــساعدة عــن ــة امل ــة القانوني ــد .اجملاني ــتخدام ويتزاي ــا اس ــدة، التكنولوجي ــيما وال اجلدي  شــبكة س
ــت، ــدمي اإلنترنـ ــدمات لتقـ ــشورة خـ ــة املـ ــدميو .واإلحالـ ــد قـ ــن العديـ ــات مـ ــدعم احلكومـ  الـ
 الناجيـات /للـضحايا  واملـساعدة  البعيـد  املـدى  علـى  الـسكن  علـى  العثـور  يف الناجيـات /للضحايا

 مبـشاريع  أفريقيـا  يف وُيـستعان  .اإلقامة مكان تغيري أجل منالعمل   من استقاالهتن يقدمن يتالال
   .اتالناجي/للضحايا الرزق لكسب جديدة وسيلة لتوفري الصغرى التمويالت

 االجتــار لــضحايا املتاحــة املتخصــصة اخلــدمات هبــا توجــد الــيت البلــدان عــدد ويتزايــد - ١٣٤
 علـى  العثـور  يف واملـساعدة  النفـسية،  الرعاية اخلدمات تلك وتشمل .منه الناجيات/باألشخاص

 الطويـل،  املـدى  علـى  الـصحية  والرعاية االجتماعية واخلدمات السكن وعلى بديلة عمل فرص
 للتعــايف فرصــا الناجيــات/للــضحايا حاليــا عديــدة دول وتــوفر .القانونيــة اخلــدماتو واملــشورة
 املقدمـة  املـساعدة  أن بيـد  .أمـامهن  املتاحـة  اخليـارات  ودراسة التفكري من يتمكن حىت والتفكري
 اسـتعداد  مبـدى  البلـدان  مـن  عـدد  يف مرهونة تزال ال منه الناجيات/باألشخاص االجتار لضحايا
  .اقضائي اجلناة متابعة يف للمشاركة الناجيات/الضحايا
 مـن  متزايـد  عـدد  يقـوم  اجلـودة،  مـن  مـستوى  أعلى على اخلدمات تكون أن ولضمان - ١٣٥

ــدان ــدريب البل  ملعاجلــة هنــج علــى وغريهــم االجتمــاعيني واملرشــدين الــصحيني األخــصائيني بت
 املنـاهج  يف أيضا املرأة ضد العنف مسألة أُدرجت وقد .الضحايا حموره يكون املرأة ضد العنف

 آليـات  البلـدان  بعـض  وأنـشأت  الطبـيني،  وشـبه  الطبيني املوظفني تدريب يف املستعملة الدراسية
  .اجلودة ضمان أجل من اخلدمات تقدمي عمليات لرصد
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 املرأة ضد العنف ملنع املتعددة املعنية اجلهات إشراك    

 تعاقـب  أنأال تكتفـي بـ     الـدول  علـى  جيـب  املـرأة،  ضـد  العنـف  علـى  القـضاء  أجل من - ١٣٦
 .العنـف  مـن  النـوع  هـذا  وقـوع  نـع الكفيلـة مب   الالزمـة  التـدابري  تتخـذ  أنبل عليهـا أيـضا       اجلناة،

 ضـد  العنـف  عـن  تتغاضى اليت االجتماعية املواقف لتغيري ضروري املعنية اجلهات كافة إشراكو
 ذلـك  يف مبـا  ملعنيـة، ا اجلهـات  دائـرة  تتوسع فتئت وما .اجلنسني بني املساواة عدم وتكرس املرأة
 الدينيـــة والقيـــادات املـــدين، اجملتمـــع ومنظمـــات اخلـــاص، والقطـــاع اإلعـــالم، وســـائط ممثلـــو

 العنـف  إهنـاء  إىل الراميـة  املبـادرات  يف تـشارك  أصـبحت  الـيت  واملـشاهري،  والـشباب،  واجملتمعية،
ــاك .املــرأة ضــد ــة وهن ــدة أدل ــزام إرادة وجــود علــى متزاي ــىأ علــى واضــحني سياســيني والت  عل

بـدور قيـادي يف      الـدول  رؤسـاء  مـن  متزايد عدديقوم   إذ املسألة، هذه ملعاجلة احلكم مستويات
 يف مبـا  العنـف  أشـكال  خمتلـف  تـدين  الـيت املراسيم   وإصدار العامة البيانات خالل منهذا اجملال   

 التناســـلية األعـــضاء وتـــشويه باألشـــخاص، واالجتـــار ،“الـــشرف” جـــرائم يـــسمى مـــا ذلـــك
   .منها زءج بتر/للمرأة
 وُتنفــذ التجــاوزات، مــع إطالقــا التــساهل عــدم إىل للــدعوة وشــبكات نــواد تئوأُنــش - ١٣٧
 النطــاق علــى محــالت وتنفــذ البلــدان، مــن متزايــد عــدد يف “األبــيض الــشريط” محلــة أنــشطة
 لزيـادة  الـسياسية،  والشخـصيات  الرياضـة  مـشاهري  مثـل  مرموقـون،  رجـال  فيهـا  يشارك الوطين
 الـدول  بعـض  وأنتجـت  .املرأة ضد العنف إهناء إىل الرامية املبادرات يف لفتيانوا الرجال إشراك
 بـصورة  املرأة ضد العنف عننشر األخبار    على لتشجيعهم الصحفيني ودربت لإلعالميني أدلة

 تغـيري  غايتـها  اجلنـاة  تـستهدف  للتـدخل  بـرامج  دول عـدة  ولـدى  .اجلنسانية لالعتبارات مراعية
  .العنف أعمال من املزيد ارتكاهبم ومنع وسلوكهم مواقفهم
 ضـد  العنـف  بـشأن  للتوعيـة  الوطنيـة  احلمـالت  مـن  أكثر أو محلة عديدة دول ونفذت - ١٣٨
 أفريقيـا  يف بلـدان  عـدة  قامـت  حـني  يف األسري، العنف على اًتركيز أوروبا فقد شهدت  .املرأة

 منـع  هبـدف  أوروبـا و أفريقيـا  مـن  كل يف توعية أنشطة ونفذت .اجلنسي العنف بشـأن بالتوعية
 للتوعيـة  محـالت  بتنظيم كذلك الدول وقامت .منها أجزاء بتر/ثىلألن التناسلية األعضاء تشويه
 عـدد  ويقـوم  .البغـاء  ألغـراض  والفتيـات  بالنـساء  االجتار ذلك يف مبا باألشخاص، االجتار بشأن
 علـى  للقضاء الدويل ومبالي االحتفال مبناسبة أنشطة بتنفيذ العامل أحناء مجيع يف البلدان من كبري
 اهلـادف  النـشاط  مـن  عـشرة  الـستة  األيـام  وخـالل  )نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥( املرأة ضد العنف
 وقـد  ).ديـسمرب /األول كـانون  ١٠ إىل نـوفمرب /الثاين تشرين ٢٥ من( اجلنساين العنف إهناء إىل

 طرائـق بو ،يـديو الف ألعـاب  مثـل  اجلديـدة،  وسـائط الب الوعي لنشر مبذولة جهود عدة يف اسُتعني
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 مجهـور  أوسع إىل الوصول أجل من التقليدي، واملسرح اإلقليمية احلوارات ذلك يف مبا خمتلفة،
  .الشباب وإشراك ممكن
 منـه  الناجيات/العنف ضحايا إبالغ على الوعي إلذكاء بذلت عديدة جهود وركزت - ١٣٩

 وإنـشاء  كتيبـات  نـشر  اجلهود هذه ومشلت .حقوق من هلن مبا العنف خلطر املعرضات والنساء
 بتقـــدمي اجلمهـــور وعامـــة اخلـــدمات ومقـــدمي الناجيـــات/الـــضحايا تـــستهدف شـــبكية مواقـــع

 لوحـات ال وتعليـق  وإذاعيـة،  تلفزيونيـة  إعالنـات  بـث  وكـذلك  املتاحة، اخلدمات عن معلومات
 املهــاجرات مثــل النــساء، مــن معينــة فئــات إىل الوصــول إىل اجلهــود بعــض تســعو .يــةعالناإل

 وأخطـار  خـاطر مب املهـاجرات توعيـة    لـضمان  خاصـة  جهـود  وُبذلت .اإلعاقة وذوات واملسنات
   .بالبشر االجتار
 الـيت  املواقـف  معاجلـة  اخالهلـ  من ميكن ةهام منابر واملؤسسات التعليمية املناهج وتوفر - ١٤٠
 باملعرفـة  زودهم يـ  تـدريبا  البلـدان  مـن  العديـد  يف املدرسـون  تلقـى  قدف .املرأة ضد العنف تكرس
 حمـددة  منـاهج  البلـدان  من قليل عدد يف وُوضعت .طالهبم مع املرأة ضد العنف ملناقشة الالزمة

 أيــام املـدارس  يف ونظمـت  املــرأة، وحقـوق  املـرأة  ضــد العنـف  بـشأن  األطفــال لتثقيـف  وُنفـذت 
  .يةعللتو
  

 وحتليلها البيانات مجع عمليات حتسني

 قـوانني  وتنفيـذ  لوضـع  حيويـا  أمـرا  املرأة ضد العنف بشأن األكيدة البيانات توفر يعترب - ١٤١
 كـي  منتظمـا  البيانـات  مجـع  يكـون  أن يـتعني و .سليمة وقائية وتدابري واستراتيجيات وسياسات

 االعتبـارات  تراعـي  بـصورة  يـتم  وأن الزمن، مبرور حيصل الذي التغيري عن واضحة صورة يقدم
 .املـرأة  ضـد  العنـف  طبيعـة  لـى ع مطلعـني  يكونـون  املقـابالت  بـإجراء  مكلفني يد على اجلنسانية
   .العرقي واالنتماء والسن اجلنس مثل الدميوغرافية، العوامل حسب البيانات تصنف أن وينبغي
 استقـصاءات  إجـراء  هـي  املـرأة  ضـد  العنـف  عن البيانات جلمع مشوال األكثر والطريقة - ١٤٢

 مكرسـة  اءاتاستقـص  البلـدان  من العديد ىأجر وقد .السكان إىل وموجهة للموضوع مكرسة
 إزاء الــسكان ومواقــف األســري، العنــف ســيما وال املــرأة، ضــد العنــف انتــشار مــدى لقيــاس
 ضـد  العنـف  عـن  البيانـات  جبمع حاليا كثرية دول تقوم ذلك، إىل وباإلضافة .املرأة ضد العنف
 باجلرميـة  املتعلقـة  تلـك  مثـل  أخـرى،  سـكانية  استقـصاءات  ضـمن خاصة   وحدة خالل من املرأة

   .املعيشة احلياة ونوعية واإليذاء
 مــن عــدد أو للــشرطة، عنــها املبلــغ احلــاالت عــدد مثــل اإلداريــة، اإلحــصاءات وتــوفر - ١٤٣

 فـضال  املـرأة،  ضـد  العنـف  انتـشار  مـدى  عـن  للمعلومـات  هاما مصدرا املستشفيات، تستقبلهن



E/2010/4
E/CN.6/2010/2

 

44 09-63718 
 

ــة الــصحة قطــاعي اســتجابة مــدى عــن ــة لتعزيــز التــدابري واختــذت .اجلنائيــة والعدال  مجــع عملي
 ومــن .املختــصة الــسلطات مــن وغريهــم العــامني واملــدعني الــشرطة قبــل مــن اإلداريــة البيانــات
 ضـد  العنـف  عـن  وطنيـة  بيانـات  قواعد إنشاء اإلدارية البيانات مجع جمال يف الواعدة االجتاهات

  .البلدان من العديد يف املرأة
 أن املـرأة  ضـد  املرتكـب  العنـف  علـى  املترتبـة  التكاليف عن دراسات إجراء شأن ومن - ١٤٤
 قليلــة دول أجــرت وقــد .اجملتمــع علــى املــرأة ضــد العنــف تــأثري مبــدى الــوعي زيــادة إىل يــؤدي

ــن دراســات ــذا م ــصنف ه ــزال وال .ال ــة الدراســات ت ــيت راســاتدوال األكادميي ــضطلع ال ــا ت  هب
  .السياسات وضع عملية يف هامة مسامهات تقدم احلكومية غري املنظمات
 ضـد  العنـف  عن الدقيقة البيانات مجع جمال يف الوطنية القدرات كبرية ةبصور وتتعزز - ١٤٥
 وقواعـد  توجيهية مبادئ اعتماد عن فضال لإلحصائيني، املتخصص التدريب توفري بفضل املرأة
  .اإلحصائيني قدرات لبناء تدابري البلدان من متزايد عدد وينفذ .البيانات جلمع عليها متفق

  
 والتحديات الثغرات  -  ٣  

 باإلعجـاب  جـديرة  جهـود  من العامل بقاع شىت من عديدة بلدان بذلته مما الرغم على - ١٤٦
 للمـرأة  اإلنـسان  حلقوق الصارخ االنتهاك هذا فإن املرأة، ضد العنف لظاهرة التصدي أجل من
 عنـها  املبلـغ  املـرأة  ضـد  العنـف  حـاالت  عدد يف ارتفاعا الدول من عدد شهد بل .قائما زال ما
 مبـن  العنـف،  مـن  أعلـى  ملـستويات  تتعـرض  النـساء  مـن  معينـة  فئات تزال وال .٢٠٠٥ عام منذ

ــيهن ــساء ف ــشعوب ن ــشابات، األصــلية، ال ــات وال ــاطق إىل واملنتمي ــة املن ــات إىل أو الريفي  األقلي
  .العرقية
 للتـصدي  العـامل  أحناء مجيع يف املتخذة املبادرات يف كبرية زيادة حصلتأنه   حني ويف - ١٤٧
 يـزال  وال متواصـلة،  أو متـسقة  أو شاملة تكون ال ما كثريا اجلهود هذه فإن رأة،امل ضد للعنف
 تعتـرض  تـزال  ال الـيت  العقبـات  أكـرب  ومـن  .الـصلة  ذات القطاعات بني التنسيق يف نقص يوجد
   .قررةامل التدابري تنفيذ أجل من املوارد ندرة املرأة ضد للعنف التصدي عملية
 وعــدم الــسلبية النمطيــة النمــاذج تكــرس الــيت الــسلوكياتو املواقــف ســتمرارا وُيعــد - ١٤٨

 املـرأة  ضـد  العنـف  ملنـع  كبريا حتديا العامل أحناء مجيع يف املرأة ضد والعنف اجلنسني بني املساواة
 والتعلــيم، الــوعي انعــدام إىل األحيــان مــن كــثري يف مردهــا املواقــف وهــذه .عليــه والقــضاء

 مـن  ذلـك  يف مبـا  الناجيـات، /الـضحايا وصـم    إىل تـؤدي  مـا  وغالبا الريفية، املناطق يف سيما وال
   .أسرهن قبل
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 ارتكـاب علـى    العقـاب  مـن  اإلفـالت  مـن  احلـد  إىل حمـددة  قـوانني  سـن  أدى حني ويف - ١٤٩
 تقلـيص  مثـل  قائمـة،  تـزال  ال التمييزيـة  األحكـام  فـإن  البلـدان،  مـن  العديـد  يف املرأة ضد العنف

 مـرتكيب  علـى  العقوبـات  وختفيـف  ضـحاياهم  من وجونيتز الذين اجلناة على الصادرة األحكام
 تـشترط  الـيت  االغتـصاب تعـاريف    أيـضا  القـصور  أوجـه  وتـشمل  .“الشرف” جرائم يسمى ما

 عالقـة  وجـود يف حـال     االغتصاب بكون تعترف ال أو/و االرض غياب من بدال القوة استخدام
 شـرف  ضـد  جرميـة  ارهباعتبـ  اجلنسي العنف مع التعامل عن فضال جرما، يشكل الطرفني جتمع
 الـسالمة  يف املرأة حق تنتهك جرمية باعتباره وليس اجملتمع، ضد أو للحشمة انتهاكا أو األسرة

 قبــل مــن جيــدا مفهومــة غــري وتكــون بفعاليــة اجلديــدة القــوانني تطبــق ال مــا وكــثريا .اجلــسدية
 الرمسـي  النظـام  خـارج  املـرأة  ضـد  العنـف  حـاالت  تـسوى  البلـدان،  مـن  العديـد  ويف .السلطات
 إىل بالنــــسبة ســــلبية بنتــــائج مــــصحوبا ذلــــك يكــــون مــــا وكــــثريا األول، املقــــام يف للعدالــــة
  .الناجية/الضحية
 اخلـوف  بـسبب  حبـاالهتن  اإلبـالغ  علـى  منقـدِ ُي ال الناجيـات /الضحايا النساء تزال وال - ١٥٠

 اجملتمــع، أو األسـرة  يفمـن وصــمهن   أو اجلنائيــة العدالـة  نظــام يفالثـانوي   إليــذاءل التعـرض  مـن 
 هلـن  خيوهلـا  الـيت  حبقـوقهن  الناجيـات /الـضحايا  وعـي  عـدم  أو/و احملـاكم،  إجـراءات  تعقيدأو  /و

  .يةضائالق اإلجراءات بدء كيفيةب وجهلهن ،القانون
 توفرهــا حيــث مــن الناجيــات/للــضحايا املقدمــة اخلــدمات كــبرية بــصورة زادت وقــد - ١٥١

ــا احلــصول وســهولة ــزال ال اخلــدمات أن إال .عليه ــوفرة ت ــن كــثري يف مت ــدان م ــع يف البل  مواق
   .احلكومةالذي تقدمه  التمويللظروف تقلبات  وختضع فقط مركزية
 وتأثريهـا  انتـشارها  ومـدى  املـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيـع  عـن  املتاحة املعرفة وتظل - ١٥٢

ــها ــري وتكلفت ــة، غ ــا أن  كافي ــدرةكم ــى الق ــك مجــع عل ــات تل ــا البيان ــت م ــستوى دون زال  امل
 قابلـة  غـري  تكـون  مـا  وكـثريا  مـصنفة،  دائماليست   فهي البيانات ُتجمع عندما وحىت .باملطلو

 مجـع  وكـاالت  بـني  التنـسيق  يـزال  وال .البلد أو الزمن يف عنها ختتلف اليت مثيالهتا مع للمقارنة
 العنـف  لدراسـة  الالزمـة  اخلربةال تتمتـع بـ     الوطنيـة  اإلحصائية املكاتب ومعظم ضعيفا، البيانات
 بعينــها حــاالت يف حمــصورة املتخــذة التــدابري أثــر وتقيــيم رصــد عمليــة وتظــل .رأةاملــ ضــد
  .كافية وغري
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  املرأة والرتاع املسلح  - هاء  
  مقدمة  -  ١  

 واخلــــاص، حــــدث توســــع كــــبري يف اإلطــــار الــــدويل املعيــــاري ١٩٩٥منــــذ عــــام  - ١٥٣
يـضم  و  مـن الـشمول   يتـسم بقـدر أكـرب      إجياد هنج إزاء السالم واألمـن     إىل  لسياسات، مما أدى    با

عترافــا أكــرب بــاألثر الــذي تلحقــه الرتاعــات املــسلحة   اقطاعــات متعــددة، األمــر الــذي يعكــس  
، سـيحتفل  ٢٠١٠ويف عـام  . باملرأة، واعترافا مبـسامهة املـرأة يف عمليـات الـسالم وبنـاء الـسالم            

الـسالم  بـشأن املـرأة و    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراره التـارخيي     الختاذهجملس األمن بالذكرى العاشرة     
 يعزز املشاركة الكاملة للمرأة على قدم املساواة يف عمليـات الـسالم             وهو القرار الذي  واألمن،  

، خطـا   ٢٠٠٨يونيـه   /ويف حزيـران  . ويف مبادرات السالم واألمن املراعية لالعتبارات اجلنـسانية       
 والتأكيد على عزمه القـضاء علـى      ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ القرار   باختاذهاجمللس خطوة حامسة أخرى     

كافة أشكال العنـف اجلنـسي ضـد املـرأة يف الرتاعـات املـسلحة، بـسبل مـن بينـها القـضاء علـى                       
 ١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨وأعاد قرارا جملس األمـن الـصادران مـؤخرا       . اإلفالت من العقاب  

حا املزيـــد مـــن التأكيـــد علـــى التـــزام اجمللـــس إزاء املـــرأة والـــسالم واألمـــن، وأوضـــ  ) ٢٠٠٩(
  .اإلجراءات احملددة

 ٢٠٠٦، أنـشئت جلنـة بنـاء الـسالم يف عـام            ٢٠٠٥ؤمتر القمـة العـاملي لعـام        ملـ ومتابعة   - ١٥٤
ــن        ف القــرارات وتكلّــ. بوصــفها هيئــة فرعيــة استــشارية تابعــة للجمعيــة العامــة وجمللــس األم

ــة     ــة بوالي ــاء الــسالم هــذه اللجن ــة بن تعمــيم املنــاظري اجلنــسانية يف مجيــع  تــشمل التأسيــسية للجن
 ن اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم يف البلـدان األربعـة املدرجـة               تضّمقد  و .)٤٤(جوانب عملها 

التزامــات هامــة بــشأن حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة،  )٤٥( علــى جــدول أعمــال اللجنــةحاليــا
وقام صندوق األمم املتحدة لبناء الـسالم، الـذي بـدأ عملـه يف تـشرين           . وباملساواة بني اجلنسني  

مويـل العديـد مـن املـشاريع الـيت تعـزز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني           ، بت٢٠٠٦أكتوبر  /األول
  .)٤٦(املرأة يف هذه البلدان ويف بلدان إضافية

                                                         
  ).٢٠٠٥ (١٦٤٥قرار جملس األمن  و٦٠/١٨٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٤٤(  
ــرياليون،   )٤٥(   ــدي، وســـــــ ــابورونـــــــ ــطى    -  وغينيـــــــ ــا الوســـــــ ــة أفريقيـــــــ ــساو، ومجهوريـــــــ ــر(بيـــــــ  :انظـــــــ

www.un.org/peace/peacebuilding/index.shtml.  
  .www.unpbf.org انظر  )٤٦(  
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  االجتاهات يف التنفيذ على الصعيد الوطين  -  ٢  
: عــة اجتاهــات كــربى يف التنفيــذ ، ظهــرت علــى الــصعيد الــوطين أرب ٢٠٠٥منــذ عــام  - ١٥٥

 االلتزامــات املتعلقــة بالــسياسات علــى الــصعيد العــاملي؛ التركيــز بــصورة أكــرب علــى تنفيــذ   )أ(
توطيـد العـزم    ) ج(استمرار التركيز على زيادة مشاركة املـرأة يف عمليـات صـنع القـرار؛                )ب(

على معاجلة املسائل املتعلقة بـالعنف اجلنـسي واجلنـساين والقـضاء علـى اإلفـالت مـن العقـاب؛                    
  . يف جمال السالم واألمنة اجلنسانياتنظوراملمراعاة بذل جهود متسقة من أجل تعميم ) د(

  
  سياسات على الصعيد العامليالتركيز بصورة أكرب على تنفيذ االلتزامات املتعلقة بال    

يتزايد عدد البلدان اليت تقوم بوضع خطط وطنية للعمل بنـاء علـى قـرار جملـس األمـن                - ١٥٦
وتنــسيق االســتراتيجيات   يف عمليــة تنفيــذ وضــع األولويــات    سترشد هبــاُيــ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

، بلـغ عـدد البلـدان الـيت اعتمـدت خططـا وطنيـة        ٢٠٠٩أكتـوبر  /ويف تشرين األول . واألنشطة
ويف ظـل  . ، وهناك العديد من البلدان يف سـبيلها لـصياغة مثـل هـذه اخلطـط       )٤٧( بلدا ١٦لعمل  ل

ة  بإدمــاج االســتراتيجيات واإلجــراءات املعنيــ ، قــام بعــض البلــدانغيــاب خطــط حمــددة للعمــل 
بــاملرأة والــسالم واألمــن يف الــسياسات واالســتراتيجيات الوطنيــة القائمــة املعنيــة باملــساواة بــني  

صة، من قبيل األفرقة العاملة بني الوكـاالت،        ت آليات خم  أنشئتويف عدد من البلدان،     . اجلنسني
وجهات الرصد والشبكات، من أجل دعم ورصد تنفيذ االسـتراتيجيات واإلجـراءات الوطنيـة              

  .عنية باملرأة والسالم واألمنامل
ــة بااللتزامــات املتعلقــة بالــسياسات علــى الــصعيد العــاملي، عملــت      - ١٥٧ ومــن أجــل التوعي
 اجلهات الفاعلة على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك اآلليـات الوطنيـة املعنيـة باملـساواة بـني                   خمتلف

عوة بـشأن قـراري جملـس      هـود للتوعيـة وللـد     اجلاجلنسني، ومنظمات اجملتمـع املـدين، علـى بـذل           
ــن   مــن قبيــل تنظــيم حلقــات العمــل واملــؤمترات      ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األم

  .اث بشأن املرأة والسالم واألمنونشر املعلومات واألحب
وجرى االضطالع بعـدد مـن املبـادرات اإلقليميـة مـن أجـل دعـم التنفيـذ علـى الـصعيد                       - ١٥٨
 املؤسـسات اإلقليميـة     ١٣٢٥  للقـرار  االحتـاد األورويب  فعلى سـبيل املثـال، تـضم شـراكة          . الوطين

والوطنيــة، مبــا يف ذلــك املؤســسات العــسكرية واألكادمييــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، مــن أجــل 
، اعتمــد وزراء ٢٠٠٨ويف عــام . تعزيــز الــوعي وتنــسيق جهــود التنفيــذ علــى الــصعيد اإلقليمــي  

                                                         
يــسلندا والربتغــال وبلجيكــا والــدامنرك والــسويد وسويــسرا وشــيلي وفنلنــدا وكــوت ديفــوار  أ وأوغنــدا واإســباني  )٤٧(  

: ميكن االطالع عليه يف   . مى وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا وهولندا     وليربيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظ    
www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/national_level_impl.html.  
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 ذالنـهج الـشامل لالحتـاد األورويب لتنفيـ        ”اخلارجية األوروبيـون وثيقـة سياسـات جديـدة عنواهنـا            
 كــل مــن  أيــضاوقــام. “ بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن١٨٢٠ و ١٣٢٥  املتحــدةقــراري األمــم

طلـسي، ومنظمـة األمــن والتعـاون يف أوروبـا، باختــاذ     االحتـاد األفريقـي، ومنظمـة حلــف مشـال األ    
  .ذه املنظمات من أعمالسياق ما تقوم به هيف ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥خطوات إلدماج تنفيذ القرار 

ويف االسـتراتيجية املـشتركة بـني أفريقيـا         . وجرى االضـطالع أيـضا مببـادرات أقاليميـة         - ١٥٩
 لالحتـاد األورويب وأفريقيـا يف لـشبونة          الثـاين  واالحتاد األورويب، اليت اعتمدت أثناء مؤمتر القمـة       

حتــاد األورويب بتنفيــذ ، التــزم كــل مــن االحتــاد األفريقــي واال ٢٠٠٧ديــسمرب /يف كــانون األول
 كـل مـن املفوضـية       تـشارك ،  ٢٠٠٩سـبتمرب   /ويف أيلـول  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملـس األمـن      

حنـو  ” املعنـون رفيع املستوى   الاألوروبية، واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف رئاسة االجتماع         
هود مـن أجـل     تضافر اجل : ١٣٢٥ قرار جملس األمن     الختاذاالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة     

  .“ يف جمال املرأة والسالم واألمنيإحراز تقدم حقيق
  

ــة             ــرار املتعلقـ ــنع القـ ــات صـ ــرأة يف عمليـ ــشاركة املـ ــادة مـ ــى زيـ ــز علـ ــتمرار التركيـ اسـ
  واألمن  السالمب

أمهية مشاركة املرأة علـى كافـة األصـعدة ويف          باالعتراف  يف   زيادة كبرية    مع أن هناك   - ١٦٠
لسالم واألمن، مبا يف ذلك على األصعدة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة،      كافة اجملاالت املتعلقة با   

 ال يــزال  العليــاي يــشغلن املناصــب القياديــةئــالتقــدم احملــرز صــوب زيــادة عــدد النــساء الالفــإن 
ــسريع. حمــدودا ــل      ولت ــن قبي ــدابري م ــات ت ــدم، اختــذت بعــض احلكوم ــق التق ــدرج حتقي  يف أن ت

ــانون أح  ــة ويف الق ــسياسات الوطني ــال ــة،    اكام ــسالم الوطني ــات ال ــرأة يف عملي ــشأن إدخــال امل  ب
  .الرتاعومفاوضات بناء السالم، وتسوية 

ويف السنوات األخرية، زاد عدد البلدان اليت اختـذت تـدابري مـن أجـل زيـادة مـشاركة            - ١٦١
وعلــى ســبيل املثــال، . العمليــات الدوليــة لــدعم الــسالم واملــرأة يف القــوات املــسلحة والــشرطة  

ــشرطة    فتحــت احل ــسلحة وال ــوات امل ــة يف الق ــسارات الوظيفي ــع امل ــساء ، ســواء لكومــات مجي لن
الفـرص؛ واضـطلعت جبهـود      تكـافؤ   لرجال؛ وأرست مبادئ توجيهية وآليات تعىن بتحقيق        ل وأ

 مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية؛       خاصـة بـالتوظيف   لمرأة، وقامت بإعداد مـواد      لللتوعية موجهة   
 واسـتحقاقات   واألجـور  مبـا يف ذلـك مـن حيـث الترقيـات             زيـة، غـري متيي   للعمـل    اوأنشأت ظروف 

. التحـــرش اجلنـــسياحلمايـــة مـــن االســـتحقاقات الوالديـــة، واملعاشـــات التقاعديـــة و والـــوالدة 
 علـى ســبيل  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ففـي الفتـرة   . وحظيـت هـذه اجلهـود بالـدعم مـن األمــم املتحـدة      

 بتعزيـز وصـوهلا   لعامـة لألمـم املتحـدة     التابعة لألمانـة ا    املثال، قامت إدارة عمليات حفظ السالم     
، وقامت عـن طريـق سلـسلة مـن احلـوارات       عسكرية وقوات شرطةإىل البلدان املسامهة بقوات 



E/2010/4 
E/CN.6/2010/2  
 

09-63718 49 
 

وحلقات العمـل املعنيـة بالـسياسات، بدراسـة اسـتراتيجيات تعزيـز التـوازن اجلنـساين فيمـا بـني                     
تجنيــد املزيــد مــن أفــراد ، بــدأت اإلدارة يف نــشاط عــاملي ل٢٠٠٩ويف عــام . األفــراد النظــاميني

الشرطة من النساء يف عملياهتا حلفظ الـسالم، هبـدف رفـع نـسبة أفـراد الـشرطة مـن اإلنـاث يف                    
، وذلـك زيـادة   ٢٠١٤ يف املائـة حبلـول عـام         ٢٠بعثات األمم املتحدة حلفظ الـسالم لتـصل إىل          

  . يف املائة٨عن نسبتها احلالية اليت تبلغ 
 لزيادة عدد النـساء يف املناصـب القياديـة العليـا يف عمليـات             ومع أنه جرى اختاذ تدابري     - ١٦٢

ويف . هنـاك حاجـة إىل القيـام باملزيـد    فـإن  األمم املتحدة حلفـظ الـسالم ويف البعثـات الـسياسية،          
ــا (، كانــت هنــاك ثــالث بعثــات ترأســها امــرأة   ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين ــة أفريقي مجهوري

ة مـن عمليـات حفـظ الـسالم والبعثـات الـسياسية              عمليـ  ٢٧مـن بـني     ) ونيبـال ليربيـا   والوسطى  
اخلاصة ومكاتب دعم بناء السالم، وكانت هناك سبع بعثات تولت فيهـا املـرأة منـصب نائـب                  

اييت بوروندي ومجهورية أفريقيـا الوسـطى وتـشاد ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وهـ         (الرئيس  
  ).والعراق وليربيا والسودان

تيحـت يف أوضـاع مـا بعـد انتـهاء الـرتاع يف بعـض البلـدان           واستخدمت الفرص الـيت أ     - ١٦٣
مـن  مناصب اختاذ القرار و   الالئي يشغلن   اخلارجة من الرتاع املسلح من أجل زيادة عدد النساء          

ويف إطـار   . إنفـاذ القـانون   سـلطات   تعزيز إسهاماهتن، مبـا يف ذلـك يف الربملـان واحلكومـة و            أجل  
ة، علـى سـبيل املثـال، أزالـت البلـدان أحكامـا قانونيـة               األطـر الدسـتورية والقانونيـ     تنقـيح   عملية  

متييزيــة، وســنت قــوانني وأرســت عمليــات انتخابيــة مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية، ووضــعت   
التــدابري املتخــذة لتعزيــز ودعمــت .  النــسبية للنــساءصتــدابري خاصــة مؤقتــة، مثــل نظــام احلــص 

توعيـة  اسـتهدفت    جهـود    مـا بـذلت   ك. التمكني االجتمـاعي واالقتـصادي للمـرأة هـذه اجلهـود          
ونتيجـة لـبعض    . شاركة املـرأة ومتثيلـها يف صـناعة القـرار         مبـ األحزاب السياسية وعامة اجلمهـور      

 مبـا فيهـا روانـدا وأنغـوال         - من هذه اجلهـود، أصـبح العديـد مـن بلـدان مرحلـة مـا بعـد الـرتاع                   
 يف نـسبة    اثالثني بلد  ضمن أعلى    - ليشيت وأفغانستان    -وموزامبيق ونيبال وبوروندي وتيمور     

  .ة يف الربملان على مستوى العاملمتثيل املرأ
وال تزال املنظمات والشبكات املعنية باملرأة يف مجيع املناطق تواصـل تقـدمي إسـهامات                - ١٦٤

 ،بالغة األمهيـة إىل اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي لتحقيـق الـسالم واألمـن                     
ثال، بوضع خطط عمل مـشتركة وأصـدرت إعالنـات ومقترحـات            حيث قامت، على سبيل امل    

ونــداءات مــن أجــل العمــل تــستهدف رؤســاء احلكومــات وكــذلك قــادة اجلماعــات املــسلحة    
 عمليـات الـسالم عـن طريـق     يفوقـدمت املـرأة إسـهامات كـبرية      . ركة يف عمليات السالم   ااملش

 ونظمـت أيـضا     .لتـسوية املنازعـات    “املسار الثـاين  ”آليات  االشتراك يف اآلليات غري الرمسية أو       
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 تــسوية املنازعــات؛ وقامــت بأحبــاث وأصــدرت دراســات بــشأن اجلوانــب  عــنبــرامج تدريبيــة 
املختلفة للسالم واألمن، من قبيل إصالح القطاع األمين؛ ونظمت محالت للتوعيـة اسـتنادا إىل               

اســـتهدفت خمتلـــف أصـــحاب املـــصلحة، مبـــا يف ذلـــك  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـــرار جملـــس األمـــن 
 منـع   احملاربات السابقات؛ وعقدت مـؤمترات علـى الـصعيد دون اإلقليمـي بـشأن دور املـرأة يف                 

  .نشوب الرتاعات وتسويتها
حظيت املبادرات احملليـة الـيت قامـت هبـا النـساء مـن أجـل الـسالم، وكـذلك مـن            كما   - ١٦٥

ملنظمـات   ا  جانـب  دعم مـن  الـ أجل متكينهن سياسـيا واجتماعيـا واقتـصاديا يف خمتلـف األقـاليم ب             
ــة واملتعــددة األطــراف  ــال،  ف. املاحنــة الثنائي ــسائية اجلماعــات متثــلعلــى ســبيل املث  يف اللجــان الن

التوجيهية املشتركة إلسداء املشورة بشأن تصميم املـشاريع الـيت ميوهلـا صـندوق األمـم املتحـدة                 
نطـاق  احة بشأن   املعلومات املت هناك قدرا حمدودا من     ن  أ إال   ذه املشاريع، ه لبناء السالم وتنفيذ  

  .هذه اجلهود ونتائجها
  

توطيــد العــزم علــى معاجلــة املــسائل املتعلقــة بــالعنف اجلنــسي واجلنــساين والقــضاء علــى       
  اإلفالت من العقاب

 احلاجة املاسة ملنع العنف اجلنسي واجلنساين يف الرتاعات املسلحة والتـصدي لـه           تلقت - ١٦٦
 اختــاذ جملــس األمــن مــؤخرا وقــد دلّــل. لــوطين غــري مــسبوق علــى الــصعيدين الــدويل واااهتمامــ

ــرارات ــراره  للق ــها ق ــيت  )٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠، ومن ، إىل جانــب التطــورات ال
جديـة العـزم علـى إهنـاء منـاخ اإلفـالت مـن العقـاب            زيـادة    علـى  علم القـانون الـدويل،       شهدها

احملكمـة اخلاصـة   ، علـى سـبيل املثـال، أدانـت         ٢٠٠٧ففـي عـام     . الذي حييط مبثـل هـذه اجلـرائم       
لــسرياليون الــزواج القــسري بوصــفه جرميــة ضــد اإلنــسانية مبوجــب القــانون اجلنــائي الــدويل،     

  .)٤٨(وذلك للمرة األوىل يف التاريخ
وقامت بعض البلدان اليت تشهد نزاعا مسلحا أو اخلارجـة مـن الـرتاع املـسلح، بـدعم                   - ١٦٧

ألمم املتحـدة، بوضـع خطـط    ائية وكيانات  مبا يف ذلك اجلهات املاحنة الثنا،من خمتلف الشركاء  
أو بـرامج ملنـع العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس والتـصدي لـه وأطلقـت                    /وطنية شاملة للعمل و   

  .جلرائم املرتكبةا عناحلاجة إىل املساءلة بمحالت وطنية للتوعية بالعنف اجلنسي و
ي له، وهـي تتـضمن      وجرى اختاذ تدابري حامسة ملنع العنف اجلنسي واجلنساين والتصد         - ١٦٨

غتــصاب؛ وإنــشاء آليــات متخصــصة، اعتمــاد تــشريعات جديــدة مــن قبيــل قــوانني اال: مــا يلــي
                                                         

مـن املتـهمني مـن اجمللـس     (املدعي العام ضد ألكس تامبا وبرميـا بـازي كامـارا وسـانتيكي بوربـور كـانو           انظر    )٤٨(  
  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠، احملكمة اخلاصة لسرياليون، SCSL-04-16-T، )سلحةالثوري للقوات امل
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يف ذلــك احملــاكم اخلاصــة حملاكمــة مــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية واجلنــسانية؛ ووضــع إجــراءات    مبــا
تشغيل موحدة للتعامل مع حاالت العنف القائم على نوع اجلـنس، وبنـاء القـدرات للمـوظفني         

حـاالت مـا بعـد      لرعايـة   بيني، ونظـام العـدل والـشرطة؛ وتوزيـع املعـدات والعقـاقري الالزمـة                الط
وقــوع االغتــصاب؛ وإنــشاء خطــوط هاتفيــة ســاخنة لإلبــالغ عــن حــاالت العنــف القــائم علــى 

وتــوفر إصــالحات قطــاع األمــن والعدالــة فرصــا ملنــع العنــف والتــصدي   . أســاس نــوع اجلــنس
  .ا ماليا وتقنيا ملثل هذه اجلهود البلدان املاحنة دعملإلفالت من العقاب، وقدمت بعض

وجرى أيضا اختاذ خطوات هامة من حيث إنشاء آليـات وعمليـات لتحقيـق املـساءلة                 - ١٦٩
 لالسـتغالل واإليـذاء اجلنـسيني مـن جانـب العـسكريني واملـدنيني العـاملني يف عمليـات             تتصدى

ضـحة للـسلوك، وإنـشاء وحـدات معنيـة           معـايري وا   وضـع حفظ السالم الدولية، بسبل من بينها       
  .مبالسلوك واالنضباط يف بعثات حفظ السال

  
   يف جمال السالم واألمنة اجلنسانياتاملنظورمراعاة بذل جهود متسقة من أجل تعميم     

أدت زيــادة االعتــراف بالــدور اهلــام الــذي تقــوم بــه املؤســسات املعنيــة بــدعم الــسالم   - ١٧٠
 ملــساواة بــني اجلنــسني، إىل تعزيــز االهتمــام املنــصب علــى تعمــيم وبالقطــاع األمــين يف توطيــد ا

 هنــاك جمموعــة متعــددة مــن أصــحاب توكانــ.  وتنميــة القــدراتة اجلنــسانيات املنظــورمراعــاة
ــن يف  ــصلحة، مب ــكامل ــة      ذل ــم املتحــدة، واملنظمــات اإلقليمي ــات األم ــضاء، وكيان ــدول األع  ، ال

يف حفــظ وشــرطة ممــن يعمــل ريني ومــدنيني عــسكمــن  تــدريبا لألفــراد تواجملتمــع املــدين، قــدم
مبادئ حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء واملـساواة       :  بشأن مسائل تتضمن ما يلي     ، وذلك السالم

االجتــار بالبــشر، منــع  و؛بــني اجلنــسني؛ ومنــع العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس والتــصدي لــه   
وأعـدت  . ة اإلنـسانية   حفظ الـسالم واملـساعد     موظفيواالستغالل واإليذاء اجلنسني من جانب      

بعــض البلــدان جمموعــات مــن األنــشطة التدريبيــة والــدورات التدريبيــة اســتنادا إىل قــرار جملــس  
 ألفراد الشرطة واألفـراد العـسكريني الـوطنيني العـاملني           ، وهي موجهة  )٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  

بــني  علــى نطــاق واســع  هــذه األنــشطةيف العمليــات الدوليــة حلفــظ الــسالم، وقــد جــرى نــشر 
  .ألطرافتعددة ااملكيانات األمم املتحدة، والدول األعضاء األخرى، واملنظمات 

: وتتــضمن األمثلــة علــى ذلــك مــا يلــي . تــدابري علــى الــصعيد اإلقليمــي الوجــرى اختــاذ  - ١٧١
نـسان واملـسائل اجلنـسانية يف الـسياسة األوروبيـة لألمـن والـدفاع،        إصدار دليل لـدمج حقـوق اإل     

 ١٣٢٥ضمان تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين وتنفيـذ قـرار جملـس األمـن               وإعداد قائمة مرجعية ل   
ودعما هلـذه اجلهـود، جـرى       . يف إطار التخطيط لعمليات السياسة األوروبية وإجرائها      ) ٢٠٠٠(

  .والدفاع السياسة األوروبية لألمناخلاصة ببعثات النشر مستشارين بشأن املسائل اجلنسانية يف 
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نظــورات املــساواة بــني اجلنــسني يف املــساعدة اإلنــسانية وبنــاء   مبم هتمــاكمــا تزايــد اال - ١٧٢
فعلى سبيل املثال، يـشترط توافـق اآلراء األورويب بـشأن املـساعدات اإلنـسانية، الـذي                 . السالم

رأة واملـــسامهات اخلاصـــة هبـــا، راعـــى االحتياجـــات اخلاصـــة بـــامل، أن ُت٢٠٠٧اعتمـــد يف عـــام 
العنــف اجلنــسي واجلنــساين يف مجيــع جوانــب املــساعدة دمج اســتراتيجيات احلمايــة ضــد ُتــ وأن

يف إطار تعاوهنا اإلمنائي من أجـل املـساواة         حمددة  وخصصت بعض البلدان ميزانيات     . اإلنسانية
  . يف ذلك يف أوضاع ما بعد الرتاعبني اجلنسني ومتكني املرأة، مبا

ــرأة والرجــل     - ١٧٣ ــأدوار امل ــوعي ب ــادة ال ــاةوالفــويف بعــض احلــاالت أدت زي ــاء ىت والفت  أثن
 احملــاربني، إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود مــن أجــل إدمــاج  نمــالرتاعــات، مبــا يف ذلــك بوصــفهم 

منظورات املساواة بني اجلنـسني يف بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وحتديـدا                  
ح ويف سـياق بعـض بـرامج نـزع الـسال     . من أجل تعزيز إمكانية وصول املـرأة إىل هـذه الـربامج      

 التعامـل مـع خطـر       يـة علـى    تدريب  وحلقـات  ظمـت حلقـات عمـل     والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، نُ     
اسـتمرار العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع، وذلـك مـن قبيـل               

  .األسريالعنف 
وحتققــت حتــسنات يف محايــة النــساء املــشردات داخليــا والالجئــات، ويتــضح ذلــك يف  - ١٧٤

تعزيـز االهتمـام املنـصب علـى       يف  قانونية والسياسية اليت تعـزز حقـوقهن وحتميهـا، و         الصكوك ال 
أو إعـادة تـوطني   /املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف الـربامج الـيت هتـدف إىل تـوفري الـدعم و          

. ا اجلماعات املشردة، ويف تعزيز واليات اجلهات اإلنـسانية الفاعلـة واسـتجاباهت            تأهيلأو إعادة   
عـّدل مـن هـذه      عدد من الـدول األعـضاء قـوانني تتعلـق بـالالجئني وملتمـسي اللجـوء أو                  وسّن  

وقـدمت بعـض الـدول دعمـا ماليـا          . بأنشطة للتوعية القانونيـة   هذه الدول    قامت   القوانني، كما 
 إىل ،مبـا يف ذلـك خمتلـف الـربامج التعليميـة والتدريبيـة      ،  الـدعم أشـكال مباشرا أو غري ذلك مـن   

  .اص املشردين داخلياجئني واألشخالال
  

  الثغرات والتحديات  -  ٣  
يف مــستمرة هنــاك ثغــرات كــبرية ال تــزال فــإن  راســخة،واليــات عامليــة مــع أن هنــاك  - ١٧٥
فـرص وإىل عـدم     ضـياع ال   إىل   هنـج التنفيـذ   عـدم االتـساق يف      التباين و وحىت اآلن، أدى    . التنفيذ
تعزيز املساواة بـني اجلنـسني، وحقـوق        مبا يكفي من املوارد من أجل       األنشطة   الكثري من    تزويد

الــردود ومــن ضــمن .  يف إطــار القــضايا الــسائدة للــسالم واألمــن ، وذلــكاملــرأة ومتكــني املــرأة
هـذا اجملـال    ، مل يتنـاول     على تنفيذ منهاج عمل بيجني    اخلمس عشرة سنة    الواردة إىل استعراض    

  .بلدانإال ما يقرب من نصف تلك العلى القلق والباعث بالغ األمهية ال
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 الكثري مـن الثغـرات والتحـديات القائمـة يف ضـمان املـشاركة الكاملـة              ويستمر وجود  - ١٧٦
ــة مراحــل عمليــات الــسالم، وال ســيما يف       للمــرأة علــى قــدم املــساواة يف صــنع القــرار يف كاف

 ميـثلن يف    ١٩٩٢وبينت أحباث أجريت مؤخرا أن النـساء منـذ عـام            . الرمسيةالسالم  مفاوضات  
ومل تتجـاوز نـسبتهن      يف املائة فقط من املفاوضني يف بعثات املفاوضات الرمسيـة،            ٧,١املتوسط  

 مل يكـن أي     ،حىت اآلن ووباإلضافة إىل ذلك،    .  يف املائة من املوقعني على اتفاقات السالم       ٢,١
مــن كبــار الوســطاء مــن النــساء، ومل يكــن هنــاك إال القليــل مــن النــساء ممــن شــاركن يف أدوار  

وال يــزال غيـاب املــرأة عـن العمليــات الرمسيـة ومفاوضــات الـسالم يعيــق      .)٤٩(الوسـاطة الرمسيـة  
املساواة بني اجلنسني يف اتفاقات السالم، مما يؤدي إلغفـال قـضايا أساسـية مـن قبيـل         باالهتمام  

  .محاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء وتعزيزها، مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية
ي يـشغلن   ئاك أيضا الكثري من التحديات املتمثلة يف زيادة عدد النساء الال          زال هن يوال   - ١٧٧

 والـشرطة، ويف كفالـة مـشاركة النـساء     نيالعـسكري بـني   الدبلوماسـي و السلكيف  عليا  مناصب  
تـزال   وال. بنـاء الـسالم وإعـادة اإلعمـار       يف عمليـات اختـاذ القـرار املتعلقـة ب         العليا  يف املستويات   

اخنفــاض مــستويات التعلــيم والتــدريب، إىل جانــب املعوقــات الــيت تتعلــق    القوالــب النمطيــة، و
 للمــرأة تفعيـل اإلمكانــات القياديـة  بـاألمن الشخـصي واالفتقــار إىل الوقـت، متثـل عقبــات أمـام      

  .ومشاركتها يف صنع القرار
وتتسم بعدم الكفايـة اآلليـات املتبعـة علـى الـصعيدين الـدويل والـوطين مـن أجـل حتديـد                - ١٧٨
. يف عمليــات الـسالم والبعثـات الـسياسية وجهـود الوســاطة    العليـا  اء واختيـارهن للمناصـب   النـس 

وباإلضـافة إىل   . املهـام وهناك حاجة إىل تعزيز نظم تدريب وإرشاد النساء إعدادا هلـن ملثـل هـذه                
 يـصلوا  ضمن أن يكون لدى مجيع املوظفني الـذين حيتمـل أن  تذلك، هناك حاجة إىل بذل جهود  

  .اجلنسني ن ملعاجلة املسائل املتعلقة باملساواة بنيا الفهم والقدرة األساسي العلياإىل املراتب
ــة العامــة        - ١٧٩ ــه كــل مــن جملــس األمــن واجلمعي ــالرغم مــن االهتمــام الكــبري الــذي يولي وب

واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي جلميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، وبــالرغم مــن املبــادرات  
 الــدول األعــضاء وكيانــات األمــم املتحــدة، مل يــرد ذكــر إال القليــل مــن   اهلامــة الــيت قامــت هبــا

ــساين يف الرتاعــات املــسلحة ويف أعقاهبــا، ويف       ــع العنــف اجلنــسي واجلن ــائج، مــن حيــث من النت
 وردت دالئـل وميثل هـذا شـاغال خطـريا نظـرا ألن هنـاك      . سألة اإلفالت من العقاب   مل التصدي

اسـتمرار  تـشري إىل     )٥٠(قطرية احملددة املقدمة إىل جملس األمـن      يف عدد من التقارير املواضيعية وال     
                                                         

  .، نيويورك“مشاركة املرأة يف مفاوضات السالم” ،صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةانظر   )٤٩(  
–A/63/785-S/2009/159, S/2009/362, S/2009/465, S/2009/472, A/64/364 :انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال   )٥٠(  

S/2009/475, S/2009/495, S/2009/535.  
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ويـؤدي  .  االستهداف املقصود للمدنيني واستخدام العنـف اجلنـسي يف الرتاعـات اجلاريـة             وقوع
  .ىل إعاقة استدامة عمليات السالممناخ اإلفالت من العقاب إ

اعدة والعـالج لـضحايا    وجرى حتديد جمموعة من التحديات القائمة يف إطار تقدمي املـس           - ١٨٠
نقـص املـوارد،    التحـديات     هـذه   وتـشمل  .العنف اجلنسي وغريه مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان          

يف ذلك يف نظم احملاكم؛ واالفتقار إىل التدريب من جانب الدوائر األمنية؛ ومعوقات اللجـوء                مبا
 مقـدمي   ، والبعـد عـن    ةإىل القضاء الناجتة عن التكاليف املتعلقة بالكشف الطيب، والرسوم القانوني         

 الـدعم املقـدم لتـوفري املــأوى وأنـشطة سـبل العـيش لــضحايا       كمـا يـستمر الــضعف يف  . اخلـدمات 
نتيجــة لإلجــراءات ثانويــة وغالبــا مــا يعــاين الــضحايا مــن صــدمات  . العنــف اجلنــسي واجلنــساين
علـة  عـدم كفايـة التنـسيق بـني اجلهـات الفا          أيـضا   وميكـن أن يـؤدي      . املطولة والوصم االجتمـاعي   
. لتــصدي للعنــف اجلنــسي واجلنــساين إىل إعاقــة الوصــول للخــدمات  ااملــشتركة يف بــذل جهــود  

  .اجملال وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس نادرة يف هذا
ي هـن علـى صـلة باجلماعـات املـسلحة يف خمتلـف األدوار               ئوجرى استبعاد النساء الال    - ١٨١

مـن االسـتحقاقات الـيت      )  احملـاربني  “زوجات”حبمل األغراض أو الطهو أو      قمن  يي  ئمثل الال (
 عــن البيانــات املتاحــة قلــة توكانــ. تقــدمها بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج 

  .لعناصر اليت أسهمت يف استبعادهنالنساء املرتبطات بالقوات واجلماعات املسلحة أحد ا
ساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة،      باملم كفاية االهتمام    يف عد يستمر التحدي املتمثل    و - ١٨٢

. مبا يف ذلـك يف ختـصيص املـوارد، يف إطـار عمليـات بنـاء الـسالم واإلنعـاش بعـد انتـهاء الـرتاع              
 وبـضعف  من اختاذ القرار يف عمليـات الـسالم،          يةويتصل هذا باستبعاد النساء من املراحل األول      

ــل الالقــدرة علــى إجــراء   ــيم اوتحلي ــة بــصورة هــاالحتياجــات ومجــع البيانــات وتقييم تقي  مراعي
  . املبذولة لإلنعاش وبناء السالماجلهودإطار اجلنسانية يف لالعتبارات 

وفيما يتعلق هبدف منهاج العمل املتمثل يف تقليص اإلنفاق العسكري املفـرط وفـرض        - ١٨٣
لغـام الربيـة املـضادة لألفـراد،        الرقابة على توفر األسـلحة، تـبني البيانـات املتاحـة أنـه باسـتثناء األ               

ويف حني أن البيانات املتاحة حاليا على الصعيد العاملي بشأن عدد األسـلحة             . حيرز أي تقدم   مل
ــا،       مبــا ال يقــل عــن   هــذا العــدد يقــدر   فــإن الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة ال ميكــن الوثــوق هب

ة ال تـزال تـؤدي إىل        وأبلغت بعض الدول األعضاء أن األسلحة الصغري       .)٥١( قطعة مليون ٨٧٥
ــهاكات حقــوق اإلنــسان يف الرتاعــات املعاصــرة، مبــا يف ذلــك       حــدوث طائفــة واســعة مــن انت

  .االغتصاب والعنف اجلنسي
  

                                                         
  .S/2008/258انظر   )٥١(  
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  املرأة واالقتصاد  -واو   
  مقدمة  -  ١  

يتزايد التـسليم بـأن العمـل الالئـق جلميـع النـساء والرجـال أمـر أساسـي للقـضاء علـى                        - ١٨٤
االجتمــاعي للجميــع، وحتقيــق النمــو االقتــصادي ولرفــاه االقتــصادي اجلــوع والفقــر، وحتــسني ا

، أعـرب اجمللــس االقتــصادي  ٢٠٠٦يف اإلعــالن الـوزاري يف عــام  و.  املـستدامة املطـرد والتنميــة 
بواسـطة أمـور مـن بينـها      التزامه بتعزيـز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان للمـرأة        عن واالجتماعي

  .)٥٢(لة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئقاملساواة يف احلصول على العماكفالة 
ــه/يف حزيــران - ١٨٥  مــن تعــايفال” بعنــوان، اعتمــد مــؤمتر العمــل الــدويل قــرارا   ٢٠٠٩ يوني
األزمة املاليـة واالقتـصادية الدوليـة       تأثري   ، ملعاجلة “إبرام ميثاق عاملي لتوفري فرص العمل     : األزمة

 فرصــة  األزمــةاعتبــارضــرورة إىل القــرار ار وأشــ. )٥٣(وفــرص العمــل ةاالجتماعيــمــن اجلوانــب 
وينبغــي أن تراعــي . ملــساواة بــني اجلنــسنيا ة بــشأن عامــة جديــداتل اســتجابات سياســيشكتــل

ــأثري   وأن تــدمج األزمــات االقتــصادية علــى النــساء والرجــال،   جمموعــات إجــراءات اإلنعــاش ت
واعتمـد املـؤمتر توصـيات    . ةالشواغل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع تـدابري االسـتجاب          

ــك        ــا يف ذل ــامل العمــل، مب ــسني يف ع ــني اجلن ــساواة ب ــشأن امل ــرص العمــل شــاملة ب ــة ف ، واحلماي
 الثالثيــةالعمليــة  و، واحلــوار االجتمــاعي،االجتماعيــة، واملبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل 

  .)٥٤(وليةحكومات ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العمال ومنظمة العمل الداألطراف لل
يف االستنتاجات املتفق عليها بشأن التمويل من أجـل املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني          و - ١٨٦
، حثت جلنة وضع املرأة احلكومات على إجـراء تقييمـات           ٢٠٠٨يف عام   مدت  عُتا ، واليت ةاملرأ

ي  ووضع سياسـات تراعـ  ،الوطنيةه  وبراجمهقوانني العمل وسياساتلتراعي الفوارق بني اجلنسني    
الـشركات عـرب   ب تلـك املتعلقـة   هـا نوع اجلـنس واملبـادئ التوجيهيـة ملمارسـات التوظيـف، مبـا في        

تعددة األطراف، مبا يف ذلك اتفاقيات منظمة العمـل         املناسبة  املصكوك  ال واالستناد إىل الوطنية،  
ــة احلكومــات  . الدوليــة ــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال    إىلودعــت اللجن  ختــصيص مــوارد كافي

د املـرأة يف مكـان العمـل، مبـا يف ذلـك عـدم تكـافؤ فـرص الوصـول إىل املـشاركة يف                         التمييز ض 

                                                         
  .، الفصل الثالثA/61/3/Rev.1 انظر   )٥٢(  
، أقـره مـؤمتر العمـل       “إبرام ميثاق عاملي لتوفري فرص العمل     :  من األزمة  تعايفال” انظر منظمة العمل الدولية،       )٥٣(  

  ).٢٠٠٩يونيه /حزيرانجنيف، منظمة العمل الدولية، (الدويل يف دورته الثامنة والتسعني 
، ١٣ انظــر منظمــة العمــل الدوليــة، تقريــر اللجنــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني، احملــضر املؤقــت رقــم               )٥٤(  

ــؤمتر ــة والتـــــسعون    مـــ ــدورة الثامنـــ ــدويل، الـــ ــة، جنيـــــف،  (العمـــــل الـــ ــة العمـــــل الدوليـــ   )٢٠٠٩منظمـــ
)ILC98-PR 13-2009-06-0323-1 En.doc.(  
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 وعدم املساواة يف األجور، فضال عن التوفيق بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة للنـساء                  ،سوق العمل 
  .)١٩(والرجال على حد سواء

حتقيـق املـساواة بـني    قتصادية العاملية احلالية التقدم احملرز بـشأن       االالية و املزمة  وهتدد األ  - ١٨٧
 بيانـات إحـصائية   مع أنـه ال تتـوافر  وفقا ملنظمة العمل الدولية،     و. اجلنسني يف كثري من اجملاالت    

 ســليب علــى معــدالت تــأثريألزمــة احلاليــة لبعــد، مــن املتوقــع أن يكــون قابلــة للمقارنــة موثوقــة 
يف معظـم منـاطق العـامل،       معدالت البطالة بني الذكور     أكرب من تأثريها على     البطالة بني اإلناث    

 إمكانيـة ازديـاد   وتشري التقديرات إىل    . )٥٥(وال سيما يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       
ــاطالت عــن العمــل     ــساء الع ــون ٢٢ إىلعــدد الن ــرأة  ملي ــأثري إال أن . )٥٥(٢٠٠٩يف عــام ام الت

  .يف الوظائف  فصل بني اجلنسني رهنا مبا يوجد من باختالف البلدانلفتخياملتباين 
نظـرا  ألزمـة يف بعـض البلـدان،    بـسبب ا أن تتأثر املرأة علـى حنـو غـري متناسـب       توقع  وُي - ١٨٨
 احلــصول علــى املــوارد ن فرصــها يفأل ومــن الرجــالأكثــر  للتــسريح مــن العمــل عرضــة لكوهنــا

كـثري مـن     ال ، فقد يف بعض البلدان  و.  حمدودة  مثل األرض واالئتمان   عليهااالقتصادية والسيطرة   
ن نتيجـة    وظـائفه  وصناعة املنتجات املعدة للتصدير     الصناعات التحويلية   يف الاليت يعملن النساء  

حلد من اآلثار الـسلبية احملتملـة، يف مجلـة          الرامية إىل ا  طوات  وتشمل اخل .  التجارة محجاخنفاض  
ــة وشــبكات األمــان االجتمــاعي     ــة االجتماعي  املوجهــة إىلأمــور، تــوفري أو تعزيــز بــرامج التنمي

األزمـة  أسـفرت  يف بعـض البلـدان،   و. البالغ الـصغر  على التمويل    حصوهلن وزيادة فرص    النساء
ــة   ــة العاملي ــناملالي ــدين ع ــسني     ت ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــوارد املتاحــة لتحقي  يف  حتــوالًوأحــدثت امل

  .املساواة بني اجلنسنياملتعلقة ب عن املسائل حتويل األموال مما حيتمل أن يؤدي إىلاألولويات، 
 النـساء    علـى   أسعار املواد الغذائية على املاليـني مـن النـاس، وال سـيما             وقد أثّر ارتفاع   - ١٨٩

 دورا حامسـا يف إنتـاج الغـذاء يف أجـزاء عديـدة مـن العـامل،                  تـؤدي  أن املـرأة     ومع. )٥٦(الفقريات
األرض واالئتمـان وخـدمات     مثـل    اإلنتاجيـة  املـوارد    احلـصول علـى   فإهنا تواجه قيودا كـبرية يف       

ر املناخ سلبا علـى دور املـرأة يف القطـاع الزراعـي يف بعـض       تغّيوقد أثّر   . اإلرشاد والتكنولوجيا 
، الدوريـة اجلفـاف   حاالت   املواد الغذائية الناجم عن      فعلى سبيل املثال، أدى نقص    .  العامل بقاع

  .لعمل الزراعياملخصص ل من حيث الوقت أعباء املرأة إىل زيادة
  

                                                         
ــة    )٥٥(   ــر منظم ــوهر العمــل الالئــق     العمــل الدوليــة،   انظ ــني اجلنــسني يف ج ــة العمــل الدوليــة،    (املــساواة ب منظم

  ).٢٠٠٩ جنيف،
الكتـاب   انظر البنك الدويل، منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة،                       )٥٦(  

  ).٢٠٠٩عاصمة، البنك الدويل، واشنطن ال (املرجعي للقضايا اجلنسانية يف الزراعة
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   الوطينالصعيدنفيذ على االجتاهات يف الت  -  ٢  
 فـإهنن  العمـل يف الـسنوات األخـرية،         علـى  على الرغم من تزايد فرص حـصول النـساء         - ١٩٠
لحـصول  لومنخفـضة األجـور،     و غري مستقرة  للحصول على وظائف   الرجال   من  احتماال أكثر

علــى احلقــوق للحــصول ، أو  إطالقــا حمــدودة، أو عــدم احلــصول عليهــا محايــة اجتماعيــةعلــى 
ــية،األسا ــا أن قـــدرهتنسـ ــواهتن   كمـ وتـــشري . )٥٧(حمـــدودة العمـــلجمـــال يف  علـــى إيـــصال أصـ

 يف املائـة تقريبـا      ٤٠ مـا نـسبته   الـصعيد العـاملي،     املرأة تشكل، على    اإلحصاءات األخرية إىل أن     
 يف  ٣٥ نـسبتها ، بزيـادة    ٢٠٠٦ خارج قطاع الزراعة يف عام       األعمال املدفوعة األجر   مجيعمن  

قُـدِّرت مـشاركة اليـد العاملـة مـن          علـى الـرغم مـن هـذه الزيـادة،           و. )٥٨(١٩٩٠ عـام    عـن املائة  
الرجـال   يف املائة، مقارنة بـنسبة مـشاركة اليـد العاملـة مـن         ٥٢,٦ بنسبة   ٢٠٠٨النساء يف عام    

، ٢٠٠٨فـي عـام     ف.  كـبرية بـني املنـاطق والبلـدان        ومثـة تباينـات   . )٥٩( يف املائة  ٧٧,٥اليت بلغت   
البطالــة بــني أعلــى مــن )  يف املائــة٦,٣ ( علــى الــصعيد العــاملياءلنــسا بــني معــدل البطالــة كــان

إىل أن البطالـة    أشـارت الـردود الـواردة مـن بعـض البلـدان           إال أن   . )٥٩() يف املائـة   ٥,٩(الرجال  
ملـرأة لقبـول    ا ولعل ذلك يعزى إىل اسـتعداد     ،  مما هي بني النساء    أعلى   بني الرجال كانت أحيانا   
  .وظائف منخفضة األجر

اق العمــل وتــوفري العمــل الالئــق    وتــشري البيانــات املتاحــة إىل أن الوصــول إىل أســو     - ١٩١
 جمـال العمـل   املرأة ممثلـة بـصورة غـري متناسـبة يف            و .)٥٧( بالنسبة للنساء  وخاصة ،ازال حمدود ي ال

العـامالت يف األسـرة      - غـري احملميـة    العمالـة    بلغـت نـسبة   علـى الـصعيد العـاملي،       و. غري الرمسـي  
 يف املائـة    ٥٢,٧ يف إمجايل عمالة اإلناث      - اخلاص   ن حلساهب والعامالت تقاضني أجرا الاليت ال ي  

 كـبري علـى    تبـاين كـان هنـاك     و.  للرجـال   بالنـسبة   يف املائـة   ٤٩,١، باملقارنة مـع     ٢٠٠٧يف عام   
  .)٥٩( أكرب الثغرات موجودة يف مشال أفريقيا والشرق األوسطوكانتالصعيد اإلقليمي، 

 على الصعيد الوطين لتحـسني وضـع املـرأة يف سـوق             ةذتخاملتدابري  الض  استعرار  ظهِوُي - ١٩٢
 ملـشاركة   ات األطـر التـشريعية والـسياسي      علـى إدخال حتـسينات    ) أ: ( هي العمل أربعة اجتاهات  

 والفجـوات   ،بـني اجلنـسني   والتمييـز   استمرار التركيز علـى الفـصل       ) ب(املرأة يف سوق العمل؛     
دفوع األجـر  املـ عبء العمل غري  بزيادة االهتمام   ) ج(عمل؛  بني اجلنسني يف سوق ال    يف األجور   

 تواجههـا فئـات معينـة       اجلهود املبذولة ملعاجلة املعوقات اليت    ) د( املرأة    عاتق على تناسباملغري  و
  .من النساء

                                                         
  ).٢٠٠٨منظمة العمل الدولية، جنيف،  (االجتاهات العاملية لعمالة املرأة انظر منظمة العمل الدولية،   )٥٧(  
  ).E.08.I.18، رقم املبيع  املتحدةمنشورات األمم (٢٠٠٨ لعام منائية لأللفيةإلتقرير عن األهداف ا انظر   )٥٨(  
  ).٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، جنيف،  (ات العاملية لعمالة املرأةاالجتاه انظر منظمة العمل الدولية،   )٥٩(  
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ــال     ــر التـــشريعية وعلـــى حتـــسينات إدخـ ــة ب األطـ ــسياسياملتعلقـ ــرأة يف اتالـ  ملـــشاركة املـ
  العمل  سوق
مــشاركة املــرأة يف ســوق العمــل إىل جمموعــة زيــادة  التقــدم احملــرز يف زىميكــن أن يعــ - ١٩٣

 أبعـاد عـدم      خمتلـف  تعـاجل  التشريعات والسياسات والربامج الـيت       فيهاواسعة من التدخالت، مبا     
الراميـة  تدابري ومشلت ال.  اجلنس يف سوق العمل    نوععلى  القائم   والتمييز   ،املساواة بني اجلنسني  

 مع االتفاقيات الدوليـة التـصديق علـى اتفاقيـات منظمـة         تتماشىلسياسات   القوانني وا  إىل جعل 
 ومراجعـة تعـديالت علـى قـوانني العمـل،     إدخـال  العمل الدوليـة، واعتمـاد تـشريعات جديـدة و         

 تـشريعات وإدراج أحكـام تكفـل        سّنوكان ل . التشريعات والسياسات القائمة يف سوق العمل     
 دور ،مـثال  ، املتساوية للمرأة والرجل يف قـوانني العمـل        املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة      

حاسم يف معاجلة الفجوات يف األجور بني اجلنسني، مبا يف ذلك مـن خـالل إعطـاء املـرأة احلـق                     
ظـر  احلفقـد ألغـت بعـض البلـدان     . يف رفع دعوى للتعويض عن التمييز يف األجور بني اجلنـسني    

 يف جمـال التعـدين حتـت األرض،         لـى سـبيل املثـال     منـها ع  على توظيف املرأة يف قطاعات معينة،       
  . العملا يف من خياراهتحتّدفقد ، املرأة هتدف إىل محاية اليت على الرغم من أهنا

 ملعاجلـة التمييـز املباشـر وغـري املباشـر       اتسياسييف جمال ال  تدابري تشريعية و  وقد اختذت    - ١٩٤
 والفـصل   ، وعدم املـساواة يف األجـور      ضد املرأة يف مكان العمل، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي،         

سي  مـن التحـرش اجلنـ   املرأةمحاية الرامية إىل تدابري ومشلت ال .  بسبب احلمل والوالدة   العملمن  
 اعتماد تـشريعات جديـدة وإدخـال تعـديالت علـى التـشريعات القائمـة لزيـادة            يف مكان العمل  

يعات والـسياسات الـيت تراعـي        تنفيذ التـشر   وكفالة آليات ملراقبة    ووضعت. األحكام التعويضية 
معـين   احلكومـة     ذلـك تعـيني مفـوض مـن قبـل          مشـل قـد   و.  يف سوق العمل   يةنا اجلنس عتباراتاال
ــ ــسيالتمييز ب ــز  اجلن ــسني  لرصــد التميي ــني اجلن ــيني    ب ــاكن العمــل وتع ــسي يف أم  والتحــرش اجلن

  .يواخلاص لرصد ومنع التحرش اجلنس نساء يف أماكن العمل يف القطاعني العام اتمنسق
  

األجـور بـني اجلنـسني      يف  التركيز على الفصل بني اجلنسني والتمييز والفجوات        استمرار      
  يف سوق العمل

ــسياسات،   - ١٩٥ ــشريعات وال ــدابري ملعاجلــة   خــذت طائفــة ُتاباإلضــافة إىل الت  واســعة مــن الت
علــى و. الفــصل بــني اجلنــسني، والتمييــز والفجــوات يف األجــور بــني اجلنــسني يف ســوق العمــل 

وضـع قواعـد   ب تنفيذ مبدأ األجر املتساوي عن العمل ذي القيمـة املتـساوية        ، مت دعم  يل املثال سب
ــد الوظــائف واملناصــب،    بوضــع  يف إحــدى احلــاالت  و،للممارســة ــيم مــدى تعقي ــة لتقي منهجي

.  دون تفرقة على أساس اجلنس لتعزيـز الـشفافية يف األجـر           من وحتديد مستويات أجور أساسية   
تعزيز احلـد مـن الفجـوات يف األجـور بـني اجلنـسني،         الرامية إىل   خرى  األبري  تداوكان من بني ال   
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 يعمــل فيهــاالــشركات الــيت الطلــب إىل  و،إنــشاء آليــات للرصــد، وزيــادة احلــد األدىن لألجــور
ــن   ــر م ــا ٥٠أكث ــضع موظف ــأن ت ــسني   ا خطط ــني اجلن دت وأ.  ملعاجلــة الفجــوات يف األجــور ب
محـالت التوعيـة    و،  ا األجور بني اجلنـسني وأسـباهب       مدى الفجوات يف   اليت أُجريت عن  البحوث  

تــضييق الراميــة إىل اجلهــود ، إىل تعزيــز واختــاذ تــدابري للقــضاء علــى القوالــب النمطيــة للجنــسني
  .األجورجمال الفجوات بني اجلنسني يف 

البلــدان إىل حتــسني فــرص وصــول املــرأة إىل ســوق العمــل مــن خــالل بــرامج وســعت  - ١٩٦
علـى أسـاس اجلـنس يف       املهـين القـائم     حلـد مـن التمييـز       وبغية ا . ألشغال العامة التدريب وبرامج ا  

 بعض احلكومات النساء علـى دخـول املهـن الـيت يهـيمن عليهـا الـذكور                  شجعتسوق العمل،   
 لزيـادة متثيـل   توجيهيـة بـرامج  خدمت  كمـا اسـتُ   .  تصنيف املهن  من القوالب النمطية    استبعدتو

  .تصاديصنع القرار االقمناصب املرأة يف 
علــى  تــشجيع دور القطــاع اخلــاص  يفلتمييــز ا معاجلــة االبتكــارات يف إحــدى ومتثلــت - ١٩٧
 عـدد مـن البلـدان حـوافز ماليـة           وقـدم .  يف سوق العمل   بشكل كامل وفعال   املرأة   مشاركة تعزيز

تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف         ل للـشركات    ومكافـآت  ،لتشجيع االلتزام باملساواة بـني اجلنـسني      
القطـاع  إىل حكومـات  وقـدمت بـضع   .  العمـل، مبـا يف ذلـك الـسياسات الـصديقة لألسـرة           مكان

الت واسـتهدفت محـ  . الضمان االجتماعي لتوظيف النـساء   أخرى تتعلق ب  اخلاص حوافز ضريبية و   
جهــود وبــذلت . لقطــاع اخلــاص مــن خــالل النــدوات والكتيبــات واحلمــالت اإلعالميــةاالتوعيــة 

  . يف سياق املبادرات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركاتلتعزيز املساواة بني اجلنسني
  

  املرأة  عاتقغري مدفوع األجر علىوتناسب املعبء العمل غري بزيادة االهتمام     
عدم املساواة والتمييز بني اجلنسني يف اسـتمرار عـدم التـوازن يف تقـسيم العمـل              يسهم   - ١٩٨

 بوصــفه مــصدر الكــسب الرئيــسيلرجــل عــن ايــة بــني املــرأة والرجــل وإدامــة التــصورات النمط
يف تقاســم العمــل غــري املــأجور،  عــدم املــساواة إن . مــصدر الكــسب الثــانوي واملــرأة بوصــفها

 يف التامــة مــن قــدرة املــرأة علــى املــشاركة  بــني املــرأة والرجــل حيــّد،يف ذلــك تقــدمي الرعايــة مبــا
دة توزيع عـبء العمـل غـري مـدفوع         إعا وتتطلب. التعليم والتدريب وسوق العمل واجملال العام     

األجــر بــني الرجــل واملــرأة جمموعــة مــن التــدخالت الــيت تركــز علــى حتويــل كــل املواقــف            
 جمموعـــة مـــن ويف. والـــسلوكيات الفرديـــة والترتيبـــات املؤســـسية، ال ســـيما يف ســـوق العمـــل

دة معاجلــة هــذا التفــاوت علــى إعــا اهلادفــة إىل  العامــة اتاســتجابات الــسياست ركــزالبلــدان، 
توزيع عبء العمل غـري مـدفوع األجـر بـني الرجـل واملـرأة، وتـوفري خـدمات الرعايـة الـصحية                       

  . العامةاهلياكل األساسيةحتسني الرامية إىل ستثمارات االيسرة واملتاحة وامل
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املبادرات الرامية إىل إعادة توزيع عبء العمـل غـري مـدفوع األجـر بـني املـرأة                  ومشلت   - ١٩٩
 والـدين ال أحكـام إجـازة     ومـع أن  . والـدين اقات العمـل، مثـل إجـازات ال       تحق اس توسيعوالرجل  

ــستهدف يف  ــة األوىلت ــدان،  املرتب ــساء يف معظــم البل ــد أدخــل  الن ــدان   فق ــد مــن البل  عــدد متزاي
تعـديالت علـى    أدخلـت   الوالدة، أو   بـ  تتعلـق  الـيت متـنح اآلبـاء إجـازة          والـدين السياسات إجـازة    

.  إجـازة  بأخـذ دية للسماح لآلبـاء العـاملني يف اخلدمـة املدنيـة            اإلجازة الوال املتعلقة ب التشريعات  
التوعيـة، وال سـيما األنـشطة الـيت تـسلط الـضوء علـى دور اآلبـاء يف                   وأثبتت األنشطة املتعلقـة ب    

  . الوالدينإجازةتوفري الرعاية لألطفال، فعاليتها يف توسيع نطاق التغطية واستخدام 
األطفـال  رعايـة   ، مبـا يف ذلـك       سرةبأسـعار ميـ   حية  توفري خدمات الرعايـة الـص     ويؤدي   - ٢٠٠

املسنني، والتعليم االبتدائي واخلدمات الصحية دورا رئيسيا يف مساعدة النساء والرجال علـى             و
ترتيبــات العمــل درجــت يف العديــد مــن البلــدان  وأُ. التوفيــق بــني مــسؤوليات العمــل واألســرة  

 إعـادة توزيـع عـبء       مـن أجـل    ،األسـرة عـد، وإجـازة رعايـة       العمل عن بُ  مثل  صديقة لألسرة،   ال
خــرى تقــدمي األ الــسياساتتــدخالت ومشلــت . العمــل غــري مــدفوع األجــر بــني املــرأة والرجــل
إعانـات نقديـة لألطفـال، واالسـتثمار يف         تقـدمي   إعفاءات ضريبية وإعانـات لرعايـة األطفـال أو          

  .هاتوسيع مرافق رعاية األطفال وحتسين
 مثـــل امليـــاه والنقـــل ، العامـــةاهلياكـــل األساســـية يفت االســـتثماراوميكـــن أن تـــؤدي  - ٢٠١

ــة،  ــل إىل درجــة كــبرية مــن  والطاق ــاء إىل التقلي ــرأة أعب ــيت العمــل غــري مــدفوع األجــر،   يف  امل ال
 ، بـل تـشمل كـذلك       وحـدمها  العمـل املـرتيل وتقـدمي الرعايـة       على    يف كثري من البلدان    قتصرت ال

إىل امليــاه ومرافــق الــصرف الــصحي والطــرق تحــسينات يف جمــال وأدت ال. مجــع امليــاه والوقــود
  . يف مجع املياه واحلطبالذي تستغرقه الوقت بتخفيض أوضاع املرأة حتسني

  
  اجلهود املبذولة ملعاجلة املعوقات اليت تواجهها فئات معينة من النساء    

 الــيت تواجههــامبــادرات، مثــل بــرامج التــدريب للتــصدي للقيــود  كــثرية  دول اختــذت - ٢٠٢
 عــن توالعــاطال ،ملــشتغالت باألعمــال احلــرةالنــساء ا ،عينــة مــن النــساء، مبــا يف ذلــك فئــات م
ــل ــامالتو ،العمـ ــاليت ُســـ العـ ــهن  الـ ــن عملـ ــساء و، رحن مـ ــدات إىلالالنـ ــل،  عائـ ــوق العمـ  سـ

 ومــن فئــات املعوقــات، والنــساء مــن املنــاطق الريفيــة     واملهــاجرات، واألمهــات العازبــات،   و
 واضـعي  يف صـفوف عكـس الـوعي والفهـم    يايـد مـن املبـادرات     العـدد املتز  إن  .  العرقية األقليات

 حــاالت الــاليت يعــشن يف للنــساءالحتياجــات واألولويــات اخلاصــة ا معاجلــةأمهيــة بالــسياسات 
  .التعرض للضرر

ختفيـف وطـأة    نطـاق اسـتراتيجيات     أمهيـة تطـوير املـشاريع للنـساء يف          ويتزايد اإلقـرار ب    - ٢٠٣
  مباشــراتاختــذت البلــدان مبــادرات لــدعموقــد . )٥٥(تــصاديةالفقــر واســتراتيجيات التنميــة االق
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مـن خـالل الـربامج      وذلـك   فوفـة باملخـاطر،     احملتتركز يف املشاريع الـصغرية و     اليت  األعمال احلرة   
أدوات مثـل  كمـا مت وضـع   .  العمل واملعارض التجاريةوحلقاتالتدريبية واملؤمترات والندوات  

  .ات األعمال احلرةرشباملمارسات اجليدة تدريبية ودراسات حالة عن املالدلة األ
ألعمــال احلــرة وبــرامج التعلــيم الناجحــة  ل  املباشــراتشــبكات النــساءوقــد شــجعت  - ٢٠٤

املـشورة  بألعمال احلرة   ل املباشرات النساء   وزودت،  التجارية وإدارهتا النساء على بدء األعمال     
 علـى   هذه الفئـة مـن النـساء   صولح عدد من البلدان إىل زيادة وسعى. بشأن املهارات اإلدارية 

 علـى  جريـت حبـوث   وأُ. الـصغر  متناهيـة االئتمان من خالل تـوفري أمـوال حمـددة وبـرامج متويـل              
فــصل بــني الــيت ت للنمــو يف الــصناعات املواتيــةعوامــل ، الاملــشاريع النــسائية، مبــا يف ذلــكتنظــيم 

  . تنظيم املشاريعيفاجلنسني والعقبات اليت تعترض املرأة 
لمساواة بني اجلنـسني يف القطـاع الزراعـي،       ل عدد من البلدان سياسات حمددة       دخلوأ - ٢٠٥

ــشأت وحــدات متخصــصة داخــل وزارات الزراعــة للحــد مــن التفــاوت بــني اجلنــسني يف       وأن
 يف اأولوياهتــت عوجلــواملرأة اخلاصــة بــحتياجــات اال لتلبيــةذلت جهــود ُبــوقــد . املنــاطق الريفيــة

النساء الاليت يعشن يف املنـاطق الريفيـة مـن التـدريب املهـين يف               استفادت  و. السياسات الزراعية 
 القـروض   سـتفادة مـن بـرامج     ادة فـرص اال    زيـ  ومـن التكنولوجيا الزراعية ومهـارات احلاسـوب،       

إىل  احلكومـات     مـن   الـدخل   لتحـسني  مـدفوعات املباشر املقدم على شكل     دعم  من ال الصغرية و 
زيــادة فــرص وكــان ل. إدارة التعاونيــاتجمــال  مــشاركة املــرأة يفومت أيــضا حتــسني . ملــزارعنيا

علـــى خـــدمات اإلرشـــاد الزراعـــي، مثـــل اخلـــدمات االستـــشارية واملعلومـــات املـــرأة حـــصول 
والتــدريب، والتــسهيالت االئتمانيــة، أثــر إجيــايب علــى املــرأة يف األنــشطة الزراعيــة، عــن طريــق   

ــة   ــة والوصــول إىل املــوارد اإلنتاجي ــادة الكفــاءة الفني ــة  ووفــرت . زي ــة الزراعي ــدورات التدريبي ال
  .بستنة وجتهيز املنتجات الزراعيةللمرأة املعلومات واملهارات يف جمال ال

ــدان ملعاجلــة    متثــل يف تطــور ملحــوظ  وحــصل - ٢٠٦  اإلجــراءات الــيت اختــذها عــدد مــن البل
 تــشريعات العمــل وتــدابري احلمايــة  خاصــة وأن يف املنــازل، تالمالعــااملعوقــات الــيت تواجههــا 

 التـشريعات لتــشمل  وُعـدِّلت . جزئيـا تــشملهن ، أو ال تـشملهن يف معظـم األحيـان   جتماعيـة  اال
 طـول   حتديـد و يف احلصول علـى احلـد األدىن لألجـور،           نزل، واالعتراف حبقه  ا يف املن  العامالت
ــاعات ــهسـ ــوم عملـ ــع، ن يف اليـ ــام ووضـ ــق أحكـ ــة  تتعلـ ــازة األمومـ ــسنوية وإجـ ــازة الـ .  باإلجـ

  .تسجيل للتأمني ضد البطالةال مننازل يف بعض البلدان امليف  تالعامالنت متكّ كما
  

  ات والتحدياتثغرال  -  ٣  
العمـل  و املـرأة إىل العمالـة الكاملـة         إمكانيـة وصـول    تواجـه  قيـود كـبرية      ال تزال هنـاك    - ٢٠٧

عـدم املـساواة بـني      الراميـة إىل معاجلـة       كثرية من العامل، على الرغم مـن اجلهـود           بقاعالالئق يف   
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 ومـستويات    املتدنيـة  ذات األجـور  وظـائف   اليف  غالبـا     وتتركز النـساء   . سوق العمل  اجلنسني يف 
 العــزل األفقــي وال يـزال .  حمــدود إىل مناصـب صــنع القـرار   وصــوهلا كمـا أن املنخفــضة، األمـن 

 غــري ات مــسؤوليتقــع علــى عــاتق املــرأة كمــا .  مــن البلــدانالعديــد حتــديا يف يــشكلوالرأســي 
يف العمـل بـدوام     ويتركـز معظـم عمـل املـرأة         . جراأل غري مدفوع عمل  ل أعباء ا   تتمثل يف  ةمتناسب

  .اة يف تقاسم املسؤوليات األسرية ذلك جزئيا إىل عدم املساوويعزىجزئي، 
فجـوة  تتـراوح  و العـامل،    بقـاع  يف مجيـع     قائمـة األجور بـني اجلنـسني      وال تزال فجوات     - ٢٠٨

 ومت حتديـد طائفـة    . )٦٠( يف املائـة   ١٧العـاملي    املعـدل    ويبلغ،   تقريبا  يف املائة  ٥١ و ٣األجور بني   
 الصور النمطيـة    وتشملالفجوات يف األجور بني اجلنسني،      إحداث  من العوامل اليت تساهم يف      

بـدوام  العمـل   غلبـة   و،   بـني اجلنـسني    املرأة، والفـصل األفقـي    تدين مستوى تعليم    بني اجلنسني، و  
اواة يف املــسؤولية عــن العمــل غــري  وعــدم املــس، الــيت تتطلــب مهــارات متدنيــةواألعمــالجزئــي 
جمموعـــات  احلـــصول علـــى حمـــدودة يف تكـــون فرصـــة املـــرأةيف بعـــض احلـــاالت، و. املـــأجور
عـدم وجـود آليـات      وال يـزال    .  أو املكافـآت    العمـل اإلضـايف     مدفوعات ، مثل لعملا تعويضات

  .ويةي عن العمل ذي القيمة املتساتطبيق مبدأ األجر املتساولفعالة للرصد يشكل حتديا 
 النــساء احلوامــل تــسريح قــوق املــرأة يف ســوق العمــل املــستمرة حلنتــهاكات ومــن اال - ٢٠٩

ال يزال التحرش اجلنسي ميثـل مـشكلة كـبرية يف العديـد مـن               و. األطفال الصغار ذوات  والنساء  
  . يف املنازلالاليت يعملنلنساء املهاجرات بالنسبة لالبلدان، وال سيما 

قـروض   عقبـات يف احلـصول علـى         يـواجهن  ألعمال احلرة ل باشرات امل النساء وال تزال  - ٢١٠
. األعمـال التجاريـة  يف  التصورات السلبية عن قدرات املرأة      إىل  واالفتقار إىل الضمانات    بسبب  

 تـوفر الـصغر عـدم     األعمـال التجاريـة الـصغرية واملتناهيـة         القيود اليت تواجههـا املـرأة يف        وتشمل  
ميــة، فــضال عــن األعــراف االجتماعيــة التمييزيــة واملمارســات   واألاألعمــالدارة يف إهــارات امل

 املباشـرات  احلصول على التمويـل العديـد مـن النـساء           احملدودة يف  فرصال وقد أرغمت . الثقافية
املتنــاهي التمويــل وفـشل  . ن التجاريــة يف أعمــاهلنعلـى إعــادة اســتثمار أربـاحه   ألعمـال احلــرة ل

ألعمـال  ل املباشـرات  يف تلبية احتياجات النساء    ) التقرير انظر القسم ثانيا، ألف من هذا     (الصغر  
 التـدفق النقـدي     أمنـاط  تعتمـد  املزارعـات الـاليت   ، واحتياجـات    وتوسـيعها  األعمـال  منـو يف   احلرة
  . على دورات احملاصيللديهن
لربامج التدريب دور أساسي يف زيـادة فـرص وصـول املـرأة إىل سـوق                ويف حني كان     - ٢١١

 وحمدوديـة  ، الدورات املتاحـة  رعاية األطفال، وانعدام املرونة يف   عدم توفر  ّدحيالعمل، ميكن أن    

                                                         
  .International Trade Union Confederation, The Global Gender Pay Gap (www.ituc-csi.org/IMG/pdf/gap-1.pdf)انظر   )٦٠(  



E/2010/4 
E/CN.6/2010/2  
 

09-63718 63 
 

 املـرأة بنجـاح   تكمـل حـىت عنـدما   و. بفعاليـة ملـرأة  امـشاركة  ، مـن  فرص احلصول علـى التمويـل   
 رعايــة األطفــال، تــوفر عمــل بــسبب عــدم ة، ال تكــون قــادرة علــى تــأمني فرصــتدريبيــةبــرامج 

، ة العمـل الـسلبي    إىل مواقـف أصـحاب     ذلـك جزئيـا      ويعـزى ترتيبات عمـل مرنـة،      عدم وجود   و
يف ســوق العمــل، واســتمرار القوالــب  فــرصال  عــنوحمدوديــة فــرص احلــصول علــى املعلومــات

  .النمطية للجنسني
والتفتـيش   يف غالـب األحيـان يف األنظمـة     غري مـشمول  القطاع غري الرمسي نأل نظراو - ٢١٢

جمـال  يف  وتكـون العـامالت     . هنحقـوق نتـهاك   الل و النساء أكثر عرضة لالسـتغال      فإن ،واحلماية
االسـتحقاقات   عـادة إىل     نفتقـر يخارج نطاق التـشريعات العماليـة و      غالبا  االقتصاد غري الرمسي    

وال تـشمل   . بالعمـل  املتـصلة  االسـتحقاقات  وغريهـا مـن      ة التقاعديـ  اتالصحة واملعاشـ  املتعلقة ب 
إىل مـسألة   ردود  الـ  وقد تطـرق عـدد قليـل مـن         .األحكام املتعلقة بإجازة األمومة   الكثريات مثال   

  .ية املرأة يف القطاع غري الرمسيمحا
 بيانــات موثوقــة ومــصنفة حــسب نــوع اجلــنس يف الوقــت املناســب   تــوفرعــدم عــد وُي - ٢١٣

 يف االقتـصاد  عن مسامهة النساء الاليت يتقاضني أجرا والـاليت ال يتقاضـني أجـرا   وقابلة للمقارنة   
ثغـرات  هنـاك   و. نـوع اجلـنس   ل واملراعيةئل   السياسات القائمة على الدال     صنع عقبة رئيسية أمام  

  األعمـال بـشأن مباشـرات  و املـرأة،  عمالـة  بـشأن قابلة للمقارنة  اليف توافر البيانات املوثوق هبا و     
ــة . احلــرة ــة، وال ســيما يف جمــال  الكــايف  باالهتمــاماملــرأة ومل حتــظ عمال يف اإلحــصاءات الرمسي

  .اع غري الرمسيالزراعة وأنشطة القط
  

  مشاركة املرأة يف السلطة وصنع القرار  -زاي   
  مقدمة  -  ١  

ــرَّ - ٢١٤ ــة    أق ــسياسات العاملي ــسان وأطــر ال ــات حقــوق اإلن ــأن ت اتفاقي ــرأة يف  ب مــشاركة امل
 حتقيـق املـساواة      يف أساسـية  الـيت هلـا أمهيـة         حقوق اإلنسان  قضايا من   تعتربعمليات صنع القرار    

دت وشـدَّ . عنصراً حامسـاً يف إرسـاء الدميقراطيـة        باإلضافة إىل كوهنا     رأة،بني اجلنسني ومتكني امل   
هـو شـرط مـسبق       يف صـنع القـرار       بالكامـل فـرص املـرأة     تكـافؤ   الدول األعضاء علـى أن تعزيـز        

  .  لتحقيق التنمية املستدامة والسالم واألمنضروري
 الـصعيدين العـاملي      علـى  اتصدرت التزامات بتحسني مشاركة املرأة يف صنع القرار       و - ٢١٥

 علـى تعزيـز    العـزم  الـدول األعـضاء  عقـدت ،  ٢٠٠٥ويف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام          . واإلقليمي
، مبـا يف ذلـك عـن طريـق زيـادة متثيـل              تفشي التمييـز بينـهما    املساواة بني اجلنسني والقضاء على      
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يف  الكامـل ب تكـافؤ فـرص مـشاركتها     والـسعي إىل     اتاملرأة يف اهليئـات احلكوميـة لـصنع القـرار         
  .)١٧(العملية السياسية

املـساواة  عليها بـشأن   تفقاملستنتاجات اال، اعتمدت جلنة وضع املرأة      ٢٠٠٦ ويف عام    - ٢١٦
ويف صعد  علـى مجيـع الـ   اتعمليـات صـنع القـرار   يف  على مـستوى املـشاركة   والرجل رأةاملبني  
 وعـام   ٢٠٠٨يف عـام     الحقـا للجنـة   ا عليهـا    الـيت اتفقـت   االستنتاجات  أعادت  و.  اجملاالت كافة

يف صـنع  وعلـى قـدم املـساواة مـع الرجـل           للمـرأة   التأكيد على أمهيـة املـشاركة الكاملـة        ٢٠٠٩
الكيانــات اإلداريــة املــسؤولة يف القــرارات الــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية، ويــشمل ذلــك 

 ديــد علــى حت احلكومــاتوحثــت اللجنــة. عــن الــسياسات االقتــصادية وسياســات املاليــة العامــة
، يف عمليـات     مـع الرجـل    رأة، علـى قـدم املـساواة      للنهوض مبشاركة امل  أهداف ومعايري ملموسة    

 التــصوير اإلجيــايب للنــساء والفتيــات بــصفتهن رســيخوت،  علــى مجيــع املــستوياتاتصـنع القــرار 
  .)٦١(اجملاالت مجيع قائدات وصانعات قرار يف

اختـاذ التـدابري   علـى   األعضاء الدول، )٢٠٠٩ (١٨٨٩، يف القرار    ألمنوحث جملس ا   - ٢١٧
 .  مجيع مراحل عمليات السالميفحتسني مشاركة املرأة يف صنع القرار الرامية إىل 

  
  االجتاهات يف التنفيذ على الصعيد الوطين  -  ٢  

الربملانـات ذات    يف املائـة مـن املقاعـد يف          ١٨,٨ على الـصعيد العـاملي، شـغلت النـساء           - ٢١٨
 إحــراز تقــدم يعــين، ممــا ٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاينتــشرين لس الــدنيا يف اجمللــس الواحــد أو يف اجملــا

 احملـدد يف  ومل يتحقـق اهلـدف      . ١٩٩٥ يف املائـة عـام       ١١,٣ بنسبةمطرد إمنا متواضع، باملقارنة     
 بلـداً يف أفريقيـا وآسـيا وأوروبـا          ٢٤ يف املائة إال يف      ٣٠نسبة  والداعي إىل بلوغ     )٢(التسعينيات

الربملانــات ذات اجمللــس يف  ٣٠بلغــت نــسبة متثيــل املــرأة أو جتــاوزت  وأمريكــا الالتينيــة، حيــث
 ربـع ويـضم  . ١٩٩٨، باملقارنـة مـع سـتة بلـدان أوروبيـة فقـط عـام         الواحد أو يف اجملالس الدنيا    

 ال تـضم     برملانيـة  تـسعة جمـالس   هنـاك    و  مـن النائبـات     يف املائة  ١٠ربملانية كافة أقل من     الاجملالس  
ويف مــا يتعلــق ). ة احملــيط اهلــادئ ودول اخللــيج العربيــ جــزر يف اصــةوخب (قعلــى اإلطــالنــساًء 

القائمـة الـيت يبلـغ     أحـد جملـسي الربملانـات         امـرأة  ٣٥ حاليـاً    الربملان، تـرأس   داخل   بالقيادة العليا 
  .)٦٢( برملانا١٨٧ًعددها 
ــوزع - ٢١٩ ــادة يف  و ال تت ــرأة   الزي ــاين للم ــل الربمل ــساوياً التمثي ــاً مت ــع املنــ يف  توزيع . اطقمجي

ــدف ــسبة  حتققــت أعظــم املكاســب يف األمــريكيتني    ق  متثيــل املــرأة يف الربملــان   ، حيــث بلغــت ن
                                                         

  .E/2009/27 و E/2008/27 و E/2006/27: انظر  )٦١(  
  .Inter-Parliamentary Union 2009 (www.ipu.org/wmn-e/world.htm): انظر  )٦٢(  
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يف البلدان األوروبية ضمن منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا             كما بلغ متثيلها    املائة،   يف ٢٢,٦
نـسبة  وبلغت ال ربملان،  املقاعد يف ال  يف املائة من     ١٨,٦ املرأة   شغلتويف آسيا،   .  يف املائة  ٢١,٥
احملــيط منطقــة  يف املائــة يف ١٣ يف بلــدان أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، و املائــة يف ١٧,٨

  .يف املائة يف الدول العربية ٩ اهلادئ، و
، وللمـرة  ٢٠٠٦فـي عـام   ف. ٢٠٠٥ منذ عـام  ت حتققالكربى إال أن بعض اإلجنازات   - ٢٢٠

ــة اقترعــوا ترشــح الرجــال والنــساء علــى حــد ســواء لالنتخابــات و  األوىل،  يف اإلمــارات العربي
ــدا أول بلــد يف ال  ــة مــن النــساء يف جملــس النــواب   عــاملتحــدة؛ وأصــبحت روان امل ينتخــب أغلبي

  للمـرة األوىل    مخـس نـساء     الربملـان الكـوييت    ضـم ؛ و ٢٠٠٨سـبتمرب   /يف أيلول )  يف املائة  ٥٦,٣(
ــام  ــام . )٦٢(٢٠٠٩يف ع ــوب األفري  أرســت، ٢٠٠٨ويف ع ــة للجن ــة اإلمنائي ــابقة   اجلماع ــي س ق

يف مناصب صنع القرارات يف القطـاعني العـام واخلـاص    املرأة  إقليمية حني رفعت هدفها لتمثيل      
  .٢٠١٥ حبلول عام  هذا اهلدف يف املائة، على أن يتحقق٥٠ إىل ٣٠من 
ــاين - ٢٢١ ــشرين الثـ ــوفمرب / ويف تـ ــت ، ٢٠٠٩نـ ــرأة كانـ ــة املـ ــسة دولـ ــدان  رئيـ ــة بلـ  يف مثانيـ

حكومـة   ورئيـسة )  وفنلنـدا، وليربيـا، وليتوانيـا، واهلنـد         والفلبني، لي،األرجنتني، وأيرلندا، وشي  (
وباملقارنـة،  ). يـسلندا، وبـنغالديش، وكرواتيـا، وموزامبيـق       أأملانيا، وأوكرانيـا، و   (يف ستة بلدان    

  .تتبوأ رئاسة الدولة أو احلكومة امرأة ١٢ كان هناك، ١٩٩٥يف عام 
 يف املائــة مــن جممــوع احلقائــب ١٦,١رأة  الــسلطة التنفيذيــة، شــغلت املــعلــى صــعيد و- ٢٢٢

يف مـا يتعلـق     ه   يف املائة أو جتـاوز     ٥٠وحقق عدد قليل من البلدان معدل       . ٢٠٠٨الوزارية عام   
وبلغـت نـسبة مـشاركة املـرأة يف         . بتمثيل املرأة يف املناصـب الوزاريـة خـالل الـسنوات األخـرية            

 واخنفـض عـدد البلـدان الـيت ال تـشغل            يف املائة يف اثـنني وعـشرين بلـداً؛         ٣٠احلكومة أكثر من    
وكانـت  . )٦٣(٢٠٠٨ و   ٢٠٠٥ بني عـامي      بلداً ١٣ إىل   ١٩فيها املرأة أي منصب وزاري من       

ــرأة    ــشغلها امل ــيت ت ــة ال ــة  مبعظمهــااحلقائــب الوزاري ــشؤون االجتماعي األســرة، و،  ذات صــلة بال
ــة، والتعلــيمشــؤون املــرأة، و، والــشبابوالطفــل،  م أحــرز يف هــذا  بعــض التقــدغــري أن. والبيئ

  . والعدل، واخلارجية، والعمل،تجارةاجملال، مع تعيني املرأة على رأس وزارات منها ال
اخلدمة املدنية، أحرزت املـرأة تقـدماً علـى مـستوى متثيلـها، وال سـيما علـى                  ويف جمال    - ٢٢٣

. يــااملــستويات اإلداريــة املتوســطة، ولكــن الرجــل ال يــزال يــسيطر علــى املناصــب اإلداريــة العل  
يف السلك الدبلوماسي، على الـرغم مـن أن         شهد حتسناً   متثيل املرأة   أن  وأفادت الدول األعضاء    

                                                         
 ,Intern-Parliamentary Union, press release 298, “Women in politics: not enough progress” (IPU:انظـر   )٦٣(  

Geneva, 2008).  
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وزاد عـدد املمـثالت واملراقبـات       . املرأة ال تزال غري ممثلة مبا فيه الكفايـة علـى مـستوى الـسفراء              
ة مـن    يف الفتـر   ٢٣ إىل   ١٣الدائمات يف مقر األمم املتحـدة بنيويـورك، علـى سـبيل املثـال، مـن                 

  . ٢٠٠٩يوليه / إىل متوز٢٠٠٥
ويف بعـض  .  على قطـاع القـضاء وإنفـاذ القـانون       إىل حد كبري   ال يزال الرجل يسيطر   و - ٢٢٤

، ومشـل ذلـك تعـيني قاضـيات للمـرة      الـسلطة القـضائية  البلدان، أحرزت املـرأة بعـض التقـدم يف         
 ضــمن قــضاة  نــساء٩توجــد وعلــى الــصعيد الــدويل،  . احملــاكم العليــاوتعــيني نــساء يف األوىل 

ــة  ــة الدولي ــالغ عــددهم احملكمــة اجلنائي تــشكل و. )٦٤(٢٠٠٩نــوفمرب /، يف تــشرين الثــاين١٨ الب
 ، يف حـني   - مها أستراليا وجنوب أفريقيا      - يف املائة من قوة الشرطة يف بلدين فقط          ٣٠النساء  

ده الراميـة   وأفـاد عـدد مـن البلـدان عـن جهـو           . )٦٥( يف املائة  ١٠ ملي لتمثيلهن عن  املعدل العا يقل  
  . الشرطة والقوات املسلحةجهازإىل زيادة عدد النساء يف 

تـزداد صـعوبة    و  فإنـه أقـل توثيقـا      على املستوى احمللي  ات  متثيل املرأة يف صنع القرار    أما   - ٢٢٥
وال تعكـس النتـائج علـى املـستوى احمللـي بالـضرورة النتـائج               . يف هـذا اجملـال    قياس التقدم احملرز    
ــالــيت حتققــت علــى   ــوطينامل ــة    . ستوى ال ــة ومنطق ــواردة مــن أمريكــا الالتيني وتــشري البيانــات ال

 عـام   كـانوا مـن النـساء      يف املائـة مـن رؤسـاء البلـديات           ١٠إىل أن حنو     )٦٧( وأوروبا )٦٦(الكارييب
  . يف املائة من املقاعد يف اجملالس احمللية٢٥حنو  النساء شغلن ، وأن٢٠٠٨
تقلـد  ومشـل ذلـك    ور املرأة يف القطـاع اخلـاص،         وأفيد عن إحراز بعض التقدم بشأن د       - ٢٢٦

وعلــى . التنفيــذيني وأعــضاء جمــالس اإلدارة املــوظفني  كبــارالعليــا، مــن قبيــل مناصــبناصـب  امل
 بنـسبة    التجاريـة اخلاصـة    ؤسـسات املـرأة املناصـب اإلداريـة العليـا يف امل          شغلت   املستوى العاملي، 

ــام ٢٤ ــة عـ ــو حتـــسن طفيـــف  ٢٠٠٩ يف املائـ ــة، وهـ ــعباملقارنـ ــام  مـ  حـــني كانـــت ٢٠٠٤ عـ

                                                         
  ./International Criminal Court (www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Chambers/The +Judges: انظر  )٦٤(  
 T. Denham, “Police Reform and Gender”, M. Bastick and K. Valasek (Eds.), “Gender and: انظـر   )٦٥(  

Security Sector Reform Toolkit”, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 

and the International Research and Training Institute for the Advancement of Women (Geneva, 2008).  
 ?Gender Equality Observatory of Latin America and the Caribbean (www.eclac.cl/oig/ default.asp:انظـر   )٦٦(  

idioma=IN; accessed on 18 November 2009).  
 Council of Europe, “Sex-disaggregated statistics on the participation of women and men in:انظـر   )٦٧(  

political and public decision-making in Council of Europe member states. Situation as of 2008”  
(www.coe.int/t/e/human_rights/equality/PDF_CDEG_2009_1_final_en.pdf).  
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ــرأة  حــصة ــةمــن املناصــب امل ــا اإلداري ــغ  العلي ــة١٩ تبل ، شــغلت ٢٠٠٨ويف عــام . )٦٨( يف املائ
ــساء ــا الن ــنمــن املقاعــدً  ٥٠١ يف أوروب ــغ عــددها   املقاعــد يف جمــ  أصــل م ــيت يبل الس اإلدارة ال
ز ، وترأســت مثــاين نــساء شــركات يف ترتيــب صــحيفة فايننــشيل تــامي  )يف املائــة ٩,٧ (٥ ١٤٦

وال ترأس أي امرأة مصارف مركزيـة يف أي مـن الـدول األعـضاء               . )٦٩( شركة أوروبية  ٥٠٠ لـ
ــاد األورويب   ــشرين يف االحتـ ــسبع والعـ ــت. )٧٠(الـ ــشركات   وبلغـ ــسائية يف الـ ــادة النـ ــسبة القيـ  نـ

 أمريكــا  يف املائــة يف٢٥وأقــل مــن  يف املائــة مــن املناصــب التنفيذيــة يف آســيا، ١٠واملؤســسات 
  .)٧١(يف املائة يف أوروبا ١٠ ، والشمالية
ــدِّدت - ٢٢٧ ــالث وُح ــسألة     اجتاهــات ث ــذ هــذه امل ــة إىل تنفي ــسية يف إطــار اجلهــود الرامي  رئي

النـسبية بغيـة تعزيـز      التنفيـذ الفعـال لنظـام احلـصص         ) أ(: على املـستوى الـوطين    الشديدة األمهية   
اء بيئـة متكـن املـرأة مـن     إنش) ب( صنع القرار ومشاركتها فيها؛  حمافلإمكانية وصول املرأة إىل     

زيـادة االعتـراف بالـصالت القائمـة بـني دور املـرأة يف صـنع                ) ج(املشاركة يف صنع القرارات؛     
  .ة العامةالقرار ونتائج السياس

  
 صـنع  افـل  تعزيـز إمكانيـة وصـول املـرأة إىل حم         النسبية بغية التنفيذ الفعال لنظام احلصص         

  القرار ومشاركتها فيها
  عـدد مـن    والتدابري اخلاصة املؤقتة األخرى، مثل ختـصيص      النسبية  صص   احل نظام كان ل  - ٢٢٨

نظام احلصص النـسبية،    واستخدم  .  النساء يف احلياة العامة    مشاركةاملقاعد، دور بارز يف زيادة      
 يف املائة أو أكثـر مـن   ٣٠يف أغلب البلدان األربعة والعشرين اليت تضم نسبة ، على سبيل املثال 

  وطبقتـه  الدسـاتري والقـوانني   النـسبية مـن خـالل      نظام احلـصص     جرى تنفيذ و. انالنساء يف الربمل  
ويـرتبط جناحـه بنـوع النظـام االنتخـايب، والتـزام            .  على أساس تطـوعي     أيضاً األحزاب السياسية 

  .قادة األحزاب واحلكومات بتعزيز دور املرأة يف السياسة، وقوة املنظمات النسائية

                                                         
 Grant Thornton International, International Business Report 2009 – Global overview: privately held :انظر  )٦٨(  

businesses: the lifeblood of the economy . www.gt.com/staticfiles//GTCom/Grant%20Thornton%20%20 

Thinking/International/IBR_2009_-_Global_overview_FINAL_(Med_Res).pdf.  
ــر  )٦٩(   . Catalyst, “Women in Europe: Quick takes”, Catalyst (New York, 2009): انظـــ

www.catalyst.org/publication/285/women-in-europe.  
 ,"European Union, “The EU and Gender Equality. Advancing women's full potential", "EU Insight:انظـر   )٧٠(  

Delegation of the European Commission to the United States.  
ــر  )٧١(    (Catalyst, Catalyst Member Benchmarking Report 2009, Catalyst New York, 2009:انظـ

(www.catalyst.org/publication/345/2009-catalyst-member-benchmarking-report).  
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يف الـسلطتني   النـسبية متثيـل املـرأة       احلـصص   ب  األحكام املتعلقـة   دد ويف القطاع العام، حت    - ٢٢٩
الـدول  بـدأت  ،  اآلونـة األخـرية   ويف  .  يف املائة  ٥٠  و ١٠  بنسبة تتراوح بني   التشريعية والتنفيذية 

حتـدد احلـد األقـصى لتمثيـل كـال اجلنـسني، مـع             نـسبية    نظم حـصص      تتجه حنو اعتماد   األعضاء
أال تقـل عـن      يف املائـة و    ٦٠الرجـال   النـساء وال     جـاوز نـسبة   تتاالشتراط على سبيل املثـال بـأال        

  . يف املائة من املرشحني على القوائم االنتخابية٤٠
ــب اســتخدامه يف     و - ٢٣٠ ــسبية، إىل جان ــام احلــصص الن ــق نظ ــة، يف  طُبِّ ــات االنتخابي العملي

يـة، واختيـار    موظفي اخلدمة املدنيـة، والتعيينـات يف اهليئـات االستـشارية واإلدار           تعيني  عمليات  
ق نظــام بِّــوطُ.  واالختيــارالتعــينيالقــضاة؛ وأســهم يف إضــفاء املزيــد مــن الــشفافية علــى قواعــد  

 يف القطـاع اخلـاص ملعاجلـة الـنقص يف متثيـل املـرأة يف أدوار               تطبيقـاً فعـاالً   أيضاً  النسبية  احلصص  
 بعــض وحــدد.  الــشركات التجاريــةإدارة أعــضاء جمــالس مــن قبيــلصــنع القــرار االقتــصادي، 

 الـشركات   إدارةجملـس   رأة يف    املـ  يصل متثيل الدول األعضاء على سبيل املثال شرطاً إلزامياً بأن         
  .ضمن إطار زمين حمدد يف املائة ٤٠إىل اململوكة للدولة 

 املرشــحني أو إدراجبقواعــد حتكــم واســُتكملت نظــم احلــصص النــسبية، تفعــيالً هلــا،   - ٢٣١
 بعـض البلـدان أهـدافاً       وضـع و. زيـادة إمكانيـة انتخـاب النـساء        على القوائم االنتخابيـة ل     رتيبهمت

 صصاحلــ التنفيــذ التــدرجيي ألحكــام حمــددة زمنيــاً وانتــهج هنجــاً مبواعيــد متداخلــة مــن خــالل   
  . عدة دورات انتخابيةعلى امتداد وزيادة النسبة املئوية للمرشحات النسبية 
 علــى حنــو  االنتخابيــةأو األنظمــة القــوانني لحــظ ولتعزيــز تطبيــق األحكــام القائمــة، ت - ٢٣٢

احلـصص حـني    قتـضيات نظـام     متزايد فرض جزاءات علـى األحـزاب الـسياسية الـيت ال تتقيـد مب              
وميكن أن تشمل اجلزاءات حق الـسلطات االنتخابيـة يف رفـض القـوائم              . حيهاتقدم قوائم مرش  

أو احلــد مــن فــرض غرامــات ماليــة،   وأاالنتخابيــة الــيت ال تــضم العــدد املطلــوب مــن النــساء،   
  .التمويل العام للحمالت االنتخابية

  
  إنشاء بيئة متكن املرأة من املشاركة يف صنع القرار     

 تــضمن الدســاتري والتــشريعات يف العديــد مــن البلــدان مبــدأ املــساواة يف الوصــول إىل   - ٢٣٣
 لوياهتـا يف أو خطـط العمـل الوطنيـة املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني               تضع  كما  .  العامة وظائفال

، ومـن ضـمنها يف سـياق        ية وغريها من عمليات صنع القرار     مشاركة املرأة يف العمليات السياس    
  .اخلطط اإلمنائية الوطنية

رأة الـيت تطمـح      لـدعم املـ    يـشكل تـدبرياً فعـاالً      وتبني أن زيـادة االسـتفادة مـن التمويـل            - ٢٣٤
ميـع  علـى قـدم املـساواة جل        الدعم املـايل   أن يشمل التمويل توفري   وميكن  . سياسيلشغل منصب   
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عن اجلنس وختصيص املزيد من األموال العامـة لألحـزاب الـسياسية الـيت               املرشحني بغض النظر  
تـدريب النـساء    لدمت املـنح    ويف بعـض احلـاالت، قُـ      . تزيد عدد النساء على قوائمهـا االنتخابيـة       

ين نقـصاً   نس الذي يعا  عضاء املنتخبني من اجل   لألدم كذلك الدعم املايل اخلاص      وقُ. على القيادة 
  . يف التمثيل

 ة مرشـح  مـرأة بـصفتها    فرص التدريب وتطوير القدرات املهـارات القياديـة لل         عززت و - ٢٣٥
 املهــارات األساســية إلدارة احلمــالت، واخلطابــة، ومجــع األمــوال، مبــا فيهــا، ة منتخبــةومــسؤول
رفـة املـرأة باملؤسـسات      وركز بعض املبادرات العامـة علـى زيـادة مع         . األساسيةرسائل  الوإعداد  

وقـد  .  وآليـات رقابـة املـواطنني      ،السياسية على خمتلف مستويات احلكم، والعمليات االنتخابيـة       
ــساء ورجــاالً، علــى     املــساواة بــني  مــسائل ازداد تــدريب املــسؤولني احلكــوميني والربملــانيني، ن

. رصـدها وتقييمهـا   اجلنسني، وال سيما يف جمال إعداد السياسات املراعيـة للمنظـور اجلنـساين و             
 املناصــب العليــا  شغلويف القطــاع اخلــاص، ركــزت بــرامج التــدريب علــى إعــداد النــساء لــ        

  .واإلدارية عن طريق التدريب والتوجيه على املهارات القيادية
 بني القطاع اخلاص واحلكومـة وسـيلة لتعزيـز          ارفأصبح التعاون واحلوار وتبادل املع    و - ٢٣٦

ولتـشجيع توظيـف النـساء      . ض بـاملرأة يف املناصـب اإلداريـة العليـا         التزام القطاع اخلـاص بالنـهو     
ــساء   وترقيتــ ؛ واســتحدثت املــؤهالت تتــوىل احلكومــة تــشغيلها  هن، أنــشئت قواعــد بيانــات للن

.  املناصــب اإلداريــةللــدفاع عــن تعــيني املــرأة يفجمــالس تتــألف مــن كبــار املــوظفني التنفيــذيني  
يف جمـال األعمـال     ة   املميـز  ات النـسائية  تكـرمي القيـاد   وأنشأ بعض الدول األعضاء جوائز خاصة ل      

ــة أو  ــسعى   ملالتجاريـ ــيت تـ ــشركات الـ ــأة الـ ــى    إىل كافـ ــسني يف أعلـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــق املـ حتقيـ
  .اإلدارة مستويات

ــدا   و- ٢٣٧ ــدهن  ُشــنت احلمــالت املوجهــة حتدي ــاخبني باملرشــحات وتأيي ــز ثقــة الن .  إىل تعزي
ساواة بـني اجلنـسني، والتوعيـة بـشأن املـساواة بـني        املـ علـى  أمشـل وكان لبعض احلمالت تركيز   

 مـن   االسـتفادة الكاملـة للمـرأة      املـشاركة يف احليـاة العامـة وكـذلك           على مستوى املرأة والرجل   
وقــام كــل مــن الزعمــاء التقليــديني والــسلطات احملليــة بتوعيــة . املــوارد اإلنتاجيــة وفــرص العمــل

  . يف صنع القراراتاجملتمعات احمللية بشأن أمهية مشاركة املرأة
 يف تعزيز حـضور املـرأة وإمسـاع صـوهتا يف صـنع             لقيادات النسائية  وأسهمت شبكات ا   - ٢٣٨
 داخل الربملان، إمـا يف إطـار جمموعـة          معاتويف عدد من البلدان، شكلت الربملانيات جت      . القرار

ــع سياســية واحــدة أو مــن خــالل    ــان حــشد مجي ــسياسية يف الربمل ــشأ بعــض .  اجملموعــات ال  وأن
الربملانات جلاناً متخصصة معنية بتكافؤ الفرص واملـساواة بـني اجلنـسني باعتبارهـا آليـات هامـة                  

قـوم  وميكـن هلـذه اللجـان أن ت   .  التشريعات املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذها        سنلرصد  
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يف  عـن النظـر   متأن   املناقشات بشأن السياسات الوطنية يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني، و             بتيسري
 تـشريعات حمـددة، مـن قبيـل القـوانني           إىل سـن  تـدعو   أن  األثر اجلنساين للتشريعات املقترحـة، و     

  .، أو التماس آراء خمتلف اجلهات املعنية وتعميم املعلومات عليهااألسرياملتعلقة بالعنف 
 احملليـة شـبكات     ة ويف عدد من البلدان، أنشأت النساء املنتخبات علـى مـستوى اإلدار            - ٢٣٩
ومـن  . دل االستراتيجيات والتجارب بشأن دفع جدول أعمال املـساواة بـني اجلنـسني قـدماً              لتبا

 يف اإلدارات   بـة  املنتخ ات النـسائية   القيـاد  ات الشبكة األمريكية الالتينيـة لرابطـ      األمثلة على ذلك  
ام  يف عـ اتني الـشبكتني  العمـل هبـ  وقـد بـدأ   ، وشبكة النساء العربيات يف اإلدارة احمللية،        )٧٢(احمللية

القيـادات   شـبكات مـن    إنـشاء ويف إطار القطـاع اخلـاص، أفـاد عـدد مـن البلـدان عـن          . ٢٠٠٨
  .النسائية يف جمال األعمال التجارية

 شـهادات الـوالدة وبطاقـات       حـصول اجلميـع علـى     عـززت كفالـة     يف بعض املناطق،     و - ٢٤٠
ــة الالزمــة ل ــة قــدرة املــواطنني  لتــسجيل اهلوي ــدوائر االنتخابي ــراع يف ال  علــى املــشاركة يف واالقت

  .االنتخابات
ــة لألحبــاث   وأنــشأت احلكومــات - ٢٤١ ــة قواعــد  والــشبكات الدولي واملنظمــات غــري الدولي

رصد نتـائج االنتخابـات وتعـيني    تتوىل قواعد البيانات هذه و. بيانات ألغراض البحث والدعوة  
ت األحبــاث وأجريــ. عــضوية جمــالس إدارة الــشركاتالنــساء يف خمتلــف اهليئــات احلكوميــة ويف 

العالقـة  بتقيـيم   الدراسـات  قامـت ويف اآلونـة األخـرية،    . الستعراض أثر التدابري القائمة وتقييمـه     
  . يف إدارة الشركات وأداء تلك الشركاتاإلجيابية بني متثيل املرأة 

  
   ونتائج السياسة العامةرأة يف صنع القرارــ دور املنية بـمالت القائراف بالصتادة االعزي    

 العمليـات    سـياق  يف  االعتراف باإلسهام اإلجيايب ملـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار            تزايد - ٢٤٢
  . نتائج هامة يف جمال السياسة العامةأسفر عنالدميقراطية واالقتصادية، األمر الذي 

رصـن علـى أن يراعـى        وأفادت الدول األعضاء، على سـبيل املثـال، بـأن الربملانيـات حي             - ٢٤٣
ــشريعية  اليفاملنظــور اجلنــساين   ــة الت ــرأة يف    . عملي ــدان، كانــت مــشاركة امل ــد مــن البل ويف العدي

 العامة أساسية لوضع سياسات وبرامج تراعي االعتبارات اجلنسانية، وتعزز مبـادرات            وظائفال
. امليزنة املراعية للمنظـور اجلنـساين، واعتمـاد القـوانني والـسياسات ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة                   

مـن النـساء يف جمـالس    إىل أن زيـادة عـدد    الدالئل أشارتلقطاع اخلاص، وعلى حنو مماثل، يف ا  
  .سن األداء العام للشركاتوميكن أن حتشكل استراتيجية جتارية جيدة تاإلدارة 

                                                         
ــر   )٧٢(   -www.un-instraw.org/en/media-centre/press-releases/latin-america-new-network-of-women-sانظـــــــــــــــــ

associations-in-local-governm.html.  
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  الثغرات والتحديات  -  ٣  

ــادة   - ٢٤٤ ــرغم مــن زي ــاة العامــ عــدد علــى ال ــساء يف احلي ــاطق،   الن ــع املن ــسياسية يف مجي ة وال
والـنقص يف  .  ناقصاً على املستويات العليا لصنع القرارات يف مجيـع اجملـاالت  رأةيزال متثيل امل   ال

ــة          ــاطق الريفي ــن املن ــساء م ــشعوب األصــلية والن ــساء ال ــسائية، كن ــات الن ــف اجملموع ــل خمتل متثي
ويف بعـض   . يف معظـم اجملتمعـات    أشـد   واملعزولة على سبيل املثـال، يف احليـاة الـسياسية والعامـة             

اقف واملمارسات التمييزية علـى املـستوى احمللـي مـن مـساحة التعـبري الـسياسي             املناطق، حتد املو  
  .داخل جمتمعاهتا احملليةاملتاحة للمرأة 

تنفيـذ هـذا   ، ال يزال  النسبية  احلصص نظاميف حتديد   يف حني أنه مت إحراز تقدم كبري         و - ٢٤٥
 عـدم االتـساق يف      وتواصـل الـدول األعـضاء اإلبـالغ عـن         .  يـشكل حتـدياً    النظام على حنو فعال   

، مبا يف ذلك التباين يف تطبيقهـا علـى خمتلـف            األنظمة واألحكام املتعلقة باحلصص النسبية    تنفيذ  
  .مستويات احلكم وعدم فعالية تطبيق اجلزاءات

كـبرية  هيكليـة   عقبـات    األحـزاب الـسياسية والقـادة        عدم االلتزام مـن جانـب      ويشكل   - ٢٤٦
 عــن تفيــد التقــاريرمــا كــثرياً و. اسية واالقتــصادية العليــااملناصــب الــسيإىل املــرأة تعيــق وصــول 

 نمواقـــف متييزيـــة يف عمليـــات االختيـــار واملمارســـات التقليديـــة باعتبارهـــا عوامـــل حتـــول دو 
وال تـزال االسـتفادة     . يف احليـاة العامـة    علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل           املشاركة الكاملة للمـرأة     

بنـاء مـستقبل     التقـارير عمومـاً أمـام        ا تفيـد عنـه    شكل عقبة تاحملدودة للمرأة من املوارد والتعليم      
  .مهين هلا يف جمال السياسة أو احلياة العامة

 اجلنــسانية واملواقــف التمييزيــة يف مــا يتعلــق بــأدوار املــرأة   األمنــاط وال يــزال اســتمرار - ٢٤٧
اواة بـني املـرأة   املس أمام حتقيق عقبة كبريةوالرجل، مبا يف ذلك قدرة املرأة على القيادة، يشكل   

وكـثرياً مـا تواجـه املـرأة        . عمليات صـنع القـرار علـى مجيـع املـستويات          يف  شاركة  والرجل يف امل  
 اجلنـــسانية، ال يـــزال األمنـــاط ســـيطرةونظـــراً إىل . ة ردوداً ســـلبيةي الـــسياس احليـــاةالنـــشطة يف

وذلـك بعـدم    بقـدرة املـرأة علـى القيـادة     تـهم عـدم ثق عربـون عـن     الناخبون، مبـن فـيهم النـساء، ي       
  .ملرشحاتاإلدالء بأصواهتم لصاحل ا

نقص الـ بـسبب   للتقييـد  يف مناصب صنع القرار وغريها من اجملـاالت  وخيضع تأثري املرأة     -٢٤٨
ــهيف  ــى مــستوى متثيل ــا ا عل ــة العلي ــا  املناصــب القيادي ــة تأثريهــ  ، مم ــى صــنع  ا حيــد مــن إمكاني عل

الـنظم الداخليـة    ة التنظيميـة و   فـ ثقا ذلـك، ميكـن لل     وعـالوةً علـى   . السياسات من منظور جنساين   
مراعـاة  ومن شـأن  . لربملانات واألحزاب السياسية واهليئات األخرى أن تسهم يف هتميش املرأة   ل

  حتـسني أسـاليب العمـل والثقافـات املؤسـسية          من خالل  االعتبارات اجلنسانية داخل املؤسسات   
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  لــدى ســن جلنــسني علــى التــصدي ملــسائل املــساواة بــني ا    ة هــذه املؤســسات قــدرتعــزز أن 
  .وضع السياساتالتشريعات و

 أمــام عقبــة أساســية وتــشكل صــعوبة التوفيــق بــني املــسؤوليات املهنيــة وأعبــاء األســرة  - ٢٤٩
وجيــب أن توضــع الــسياسات والتــدابري . املــشاركة الكاملــة للمــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة

ــع املؤســسات و وامل ــة لألســرة يف مجي ــة   العمــل، مبــا فيأمــاكناتي ــات، لكفال  شاركةاملــهــا الربملان
على حنـو    مسؤوليات توفري الرعاية     تقاسمسواء يف احلياة العائلية و    الرجل واملرأة على    لل الكاملة

  . أكثر تكافؤاً
 الـسياسي   املـضمار  وال يزال رصـد مـشاركة املـرأة يف هيئـات صـنع القـرارات خـارج                   - ٢٥٠

 البيانـات املتعلقـة بتمثيـل        علـى نطـاق واسـع      فرواتـ  ت وفيمـا . يشكل حتدياً يف العديد مـن البلـدان       
 بيانــات موثوقــة وقابلــة  فــإن احلــصول علــى املــرأة يف الربملــان واملناصــب الرفيعــة يف احلكومــة،   

 دوائرللمقارنة حمدود يف جمـاالت أخـرى، وال سـيما يف مـا يتعلـق باخلدمـة املدنيـة والقـضاء والـ             
وال بـد مـن تعزيـز مجـع         . رات االقتـصادية  األكادميية ووسائط اإلعالم، وكـذلك يف صـنع القـرا         

 مجيـع مـستويات صـنع القـرار وحتليلـها           علـى البيانات الكمية والنوعية املتعلقة بالنساء والرجال       
ومـن شـأن حتـسني احلـصول علـى البيانـات أن ميكـن احلكومـات واألطـراف                   . ونشرها بانتظـام  

 يف   صـنع القـرار    دور املـرأة يف   وض بـ  للنـه املؤثرة األخرى من تعزيز التدابري القانونية والـسياسية         
  .مجيع اجملاالت

  
  اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة  -حاء   

  مقدمة  -  ١  
 . يف تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة             اً حفـاز  اً اآلليات املؤسـسية دور    تؤدي - ٢٥١

ــاول  ــد تن ــساواة      وق ــق امل ــات املؤســسية لتحقي ــن اآللي ــصيل الغــرض م ــهاج العمــل بالتف ــني  من  ب
يــة لتنــسيق الوحــدة املركز”بوصــفها لــدور األجهــزة الوطنيــة  خاصــاً  اهتمامــاًأوىلاجلنــسني، و

اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيد احلكـومي لتعمـيم مراعـاة               دعم مبا يـ   “السياسات داخل احلكومة  
لحكومـات  ل  أنـه ينبغـي    نـهاج امل الحـظ و. )٧٣(املنظور اجلنساين يف كافة جماالت السياسة العامـة       

  اة ــــلتعميم مراعومرئيــة  نشطة اتاج سياســع على انتهــرى أن تشجـلة األخــهات الفاعواجل

                                                         
منـشورات األمـم املتحـدة،     (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلـول ١٥يجني، تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، ب      انظر    )٧٣(  

  .٢٠١، الفصل الرابع، املرفق الثاين، الفقرة )A.96.IV.13رقم املبيع 
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 ثــاراآل، قبــل اختــاذ القــرارات، حتليــل ا يتــيحاملنظــور اجلنــساين يف مجيــع الــسياسات والــربامج مبــ 
  القيـام، علـى أسـاس      إىل أيـضاً  احلكومـات    ودعيـت . )٧٤( على املرأة والرجل على التـوايل      املترتبة
املؤشـرات   حـسب العمـر واجلـنس و       املـصنفة بيانـات   المـع وتـصنيف وحتليـل وعـرض         جب منتظم،

ــرات  ــصادية واملؤشـ ــة واالقتـ ــرىاالجتماعيـ ــدد املُ   األخـ ــك عـ ــا يف ذلـ ــصلة، مبـ ــالني،  ذات الـ عـ
  .)٧٥(ستخدامها يف ختطيط السياسات والربامج وتنفيذهاال

  مراعــاةأمهيــة تعمــيمة الدوليــة يف ســياق العمليــات احلكوميــ  وُتثــار علــى حنــو متزايــد  - ٢٥٢
 هـذه   ومـن ،   يف تصميم وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم مجيـع الـسياسات والـربامج              ة اجلنساني اتاملنظور

تمويـل  ل الـدويل   املتابعةؤمترمو، )١٧( ٢٠٠٥ على سبيل املثال مؤمتر القمة العاملي لعام   العمليات
ألقــي الــضوء علــى و. )١٨(٢٠٠٨عــام اســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتريي يف املعــين بالتنميــة 

  .ذه اجلهودهل وضوعياحلاجة إىل هياكل مؤسسية فعالة وكفؤة لتوفري الدعم التقين وامل
 تنفيـذ   لـدعوة إىل   ل متينـة  احلاجـة إىل آليـات وطنيـة         باستمرارجلنة وضع املرأة     وأبرزت   - ٢٥٣

 لـــك املـــساواة بـــني اجلنـــسني ودعمهـــا ورصـــدها وتقييمهـــا، وذ تـــشريعات وخطـــط وبـــرامج
 عتمـــدةيف أســـاليب العمـــل اجلديـــدة املو. )٧٦( ٢٠٠٦ املتفـــق عليهـــا منـــذ عـــام ااســـتنتاجاهت يف
 التقـدم احملـرز يف تعمـيم مراعـاة املنظـور      قيـيم بتسـنوياً   تقـوم   أن  ، قـررت اللجنـة      ٢٠٠٦ عام يف

اجلنساين يف وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج الوطنية، مع التركيـز بـشكل خـاص علـى      
 اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يواصــل، وإضــافة لــذلك. )٧٧(ع احملــددة ذات األولويــةاملواضــي
ــشأن إرشــادات مفــصلة ملنظومــة األمــم املتحــدة   تقــدمي ــسانات تعمــيم مراعــاة املنظــور ب  ية اجلن

  .)٧٨( على أساس سنوي،مجيع السياسات والربامج يف
  

   الوطينصعيداالجتاهات يف التنفيذ على ال  -  ٢  
علــى املــستوى هــذا  احلاســم الثــة اجتاهــات رئيــسية يف تنفيــذ جمــال االهتمــام  ثبــرزت - ٢٥٤
 على تعزيز دور اآلليات املؤسسية، مبا يف ذلـك األجهـزة الوطنيـة              شديداستمرار الت ) أ (:الوطين

التركيـز علـى تعزيـز ودعـم تعمـيم مراعـاة املنظـور              استمرار  ) ب (؛ملساواة بني اجلنسني  املعنيَّة با 

                                                         
  .٢٠٢املرجع نفسه، الفقرة   )٧٤(  
  ).ب (٢٠٦املرجع نفسه، الفقرة   )٧٥(  
  .E/2009/27 و E/2008/27 و E/2007/27انظر   )٧٦(  
  .١٨، الفقرة ٢٠٠٦/٩ واالجتماعي قرار اجمللس االقتصاديانظر   )٧٧(  
  .٢٠٠٩/١٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي انظر   )٧٨(  
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بذل مزيد من اجلهود جلمع بيانـات مـصنفة حـسب اجلـنس     ) ج( يع القطاعات؛اجلنساين يف مج  
  .لالعتبارات اجلنسانية راعيةواستخدام املؤشرات امل

  
املعنيَّة  على تعزيز دور اآلليات املؤسسية، مبا يف ذلك األجهزة الوطنية شديداستمرار الت    

  اجلنسني  ملساواة بنيبا
 املـساواة بـني اجلنـسني       شجيع لتـ  كل حمركـات حامسـة    تـش  اآلليـات املؤسـسية      ما زالـت   - ٢٥٥

الـدفاع  والتغـيري     حفـز  هـا يف  تأديـة دور   قـدرهتا علـى       وقد تعـززت بأشـكال عـدة       .ومتكني املرأة 
  .، واالستجابة للسياقات املتغرية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسنيهعن

إلطـار  يف ا  أساسـياً اًاألجهزة الوطنية للنهوض باملرأة عنـصر     تشكل  ،  ١٩٩٥منذ عام   ف - ٢٥٦
 عـدد   يعتـرب و. جهـزة  األ  هـذه   احلكومـات تعزيـز    ما واصلت  يف من البلدان،    العديداملؤسسي يف   
  املتـوفر  على الـدعم الـسياسي  مؤشراًة يشكل   الوطين داخل احلكوم   هاز اجل وقع م أنمن البلدان   

 صـنع القـرار    إىلهوصولسبل  الوطين وهاز اجل وعلى مدى سلطة  لتحقيق املساواة بني اجلنسني،     
 الـرئيس    مكتـب  لـوطين إىل  ُنقـل اجلهـاز ا    يف بعـض البلـدان،      و.  فيـه  دوراالضطالع ب  و احلكومي

. ساواة بـني اجلنـسني    تحقيـق املـ    احلكومـة ب   التـزام عـن    رسـالة قويـة       بغيـة بعـث    رئيس الوزراء  أو
 نياملـساواة بـني اجلنـس      قائمـة بـذاهتا مـن أجـل          بلـدان وزارات  للغاية نفـسها، أنـشأ عـدد مـن ال         و
  .حافظ على ما يوجد منها بالفعل أو

  معينـــة مـــن وزارة جـــزءاًتـــشكلاألجهـــزة الوطنيـــة مـــا زالـــت يف معظـــم البلـــدان، و - ٢٥٧
االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك األســرة، والرعايــة سائل  املــاالضــطالع مبــسؤولية مهامهــاتــشمل  قــد

يف هــذه و. عمالــةمــسائل ال/ أو العمـل ، العامــةة، واخلدمــته أو صـح شــؤون الطفــلاالجتماعيـة و 
وخـضع  .  مديريـة  أو أو دائـرة،   مكتـب،     أو  إدارة،  كناية عن   الوطين هازكون اجل ي قد   ،احلاالت

هـذا  يف حـني أن     و. نتخاباتالل، مبا يف ذلك نتيجة      إلعادة التنظيم  بعض األجهزة الوطنية مراراً   
 يف بعـض  وهتـا  وقإعادة التنظيم أو التغـيري املؤسـسي قـد عـزز موقـع األجهـزة الوطنيـة         من   النوع

 تعزيـز سياسـات   علـى  ة هـذه األجهـزة  قـدر وراء تراجـع  يف بلـدان أخـرى      إال أنه كـان     البلدان،  
 مــسائلاملــسؤولية عــن االضـطالع ب  االســتمرارية يف عــدم فعــل ب، وذلـك املـساواة بــني اجلنــسني 

  .املساواة بني اجلنسني داخل احلكومة
مـن خـالل     للتغـيري  الوطنيةةجهزعض األ ب واليات ومهامخضعت،  ٢٠٠٥منذ عام   و - ٢٥٨
 اخلاصـة   اإلجراءات اإلدارية  أو   يةراسيم احلكوم املأو  قوانني  ال سيما الو تشريعات جديدة،    سن

سؤولية تعزيـز ودعـم    مبـ  االضـطالع  من األجهزة الوطنية     وواصل العديد . باملساواة بني اجلنسني  
 ووضــع ورصــد تنفيــذ ؛ يف مجيــع جمــاالت الــسياسة العامــةة اجلنــسانياتورصــد إدمــاج املنظــور

 أن  أفيـد أنـه    يف حـني  و. شريعاتالتـ  سـن  و ؛ املساواة بني اجلنسني    واستراتيجيات وبرامج  خطط
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 ،منـهاج العمـل   يف   مجيع جماالت االهتمام احلامسة      تتناولاألجهزة الوطنية يف العديد من البلدان       
 جهـزة بعـض األ إن فـ ، )٧٩( التمييـز ضـد املـرأة      مجيـع أشـكال     القضاء على  اتفاقية عن تنفيذ    فضالً
  علـى سـبيل املثـال حقـوق اإلنـسان          يـشمل  معينـة، مبـا      مـسائل  علـى    اً أكـرب   تركيز  أولت الوطنية
  وصـول  تـسهيل مـن أجـل     التوفيق بني العمل واملـسؤوليات األسـرية         وأاملرأة،  عمالة   وأ للمرأة،

والفتيــان يف دور الرجــال  وأ، رأةاالجتــار بـامل  وأالعنــف ضــد املـرأة،   وأ إىل ســوق العمـل،  رأةاملـ 
  .اإليدز/حتقيق املساواة بني اجلنسني، أو الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

 مـن البلـدان     العديدملساواة بني اجلنسني يف     املعنيَّة بتحقيق ا   األجهزة الوطنية    وما زالت  - ٢٥٩
أن بـش  احلكومـة،    يفإعـداد التقـارير، بالتنـسيق مـع أجـزاء أخـرى             يف  سؤولية رئيـسية    تضطلع مبـ  
اهليئـات  وإىل   إىل الربملـان،     وتقـدَّم التقـارير    لقـوانني وسياسـات املـساواة بـني اجلنـسني،            االمتثال

التمييـز   القضاء على املعنية ب لجنة  ل سيما ال، و الدولية املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان     
عـن  املـساءلة  زيـز  تع ممـا أدى إىل ، تطلبـات ذه املهبـ مـن البلـدان بانتظـام    تقيَّد العديد و. ضد املرأة 
  .املساواة بني اجلنسنيالنهوض ب

،  لديـه  تـدريب القدرات و ال تنمية    على توسيع مهام    األجهزة الوطنية  وعمل العديد من   - ٢٦٠
 مجيـع القطاعـات احلكوميـة، وتنظـيم          يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين       ب فيما يتعلق  سيما الو

ــية و ــاتحلقـــات دراسـ ــ عمـــل ملختلـــف حلقـ ــديرين  ةاجلهـــات املعنيـ ــار املـ ــا يف ذلـــك كبـ ، مبـ
  .القرار انعيوص
 مـع املهـام     متناسبة الوطنية   جهزة املوارد البشرية واملالية املخصصة لأل     ونادراً ما كانت   - ٢٦١
 عن ختصيص موارد إضافية من ميزانية الدولـة،          أفادت يف حني أن بعض البلدان    و.  إليها املوكلة

 الوطنيــة يف عــدد جهــزةاألفــإن بنــاء القــدرات، ملــوظفني وأنــشطة تغطيــة تكــاليف ا لســيما الو
لتغطيـة  أنشطتها، وبـصفة خاصـة      ب للقيام املاحننيالبلدان النامية ال تزال تعتمد على تربعات         من

  .وظفنيامل تكاليف
تعزيـز املــساواة  الراميـة إىل  ؤســسية املليـات  اآل واصـلت يف الـسنوات القليلـة املاضــية،   و - ٢٦٢

، سـواء مـن حيـث عـددها        يف العديد مـن البلـدان      توّسعها والفتيات   بني اجلنسني ومتكني النساء   
،  املـساءلة  شجيعلتـ وهياكـل    آليـات    علـى إنـشاء أو تعزيـز       عـدد مـن البلـدان        عمـل و. أو تنوعها 
تحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني والقـضاء علـى            ب اتيةتنفيذ االلتزامـات القانونيـة والـسياس      تسهيالً ل 

حمـاكم   وألمـساواة بـني اجلنـسني،        ل  مستقلة حنو متزايد جمالس  وأنشئت على   . التمييز ضد املرأة  

                                                         
  .٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩ اجمللد ،جمموعة معاهدات األمم املتحدةانظر   )٧٩(  
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 سـبل  وفرياثلـة لتـ  مميئـات  همناء املظامل أو   هيئات أل  وأتكافؤ الفرص،   لان  جل وأ التمييز،   ناهضةمل
  . ضد التمييز للنساءالنتصافا

، املــساواة بــني اجلنــسني املعنيَّــة بالساجملــلجــان أو ال ، تــضطلع مــن البلــدانالعديــديف و - ٢٦٣
 مــشاركني رفيعــي املــستوى مــن احلكومــة  إىل جانــب بــدور استــشاري لــدى احلكومــة وذلــك 

 مبا يف ذلك اجملتمع املـدين واألوسـاط األكادمييـة           اجلهات املعنية، وممثلني عن جمموعة واسعة من      
.  بـني اجلنـسني  املساواةبرصد التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات املتعلقة       تهي   و .وقطاع األعمال 

 بعـض   تـشكل يف  لمـساواة بـني اجلنـسني،       ل عـدد مـن البلـدان مراصـد          أنشأ اآلونة األخرية،    ويف
 التقـدم   تقـيس دعمه، و  أداة يف يد اجلهاز الوطين املعين باملساواة بني اجلنسني، وحتظى ب           األحيان
  . إىل اجلمهور العام املعلومات، وتقدم املساواة بني اجلنسني حتقيقاحملرز حنو

ــاه حنــو االتواصــل و - ٢٦٤ ــقجت ــات املؤســسية     ال حتقي ــة اآللي ــة بمركزي ــساواة  املعنيَّ ــز امل تعزي
 املقاطعــات والبلــديات واملــستويات احملليــة     علــى مــستوى   اآلليــات   وأنــشئت .اجلنــسني  بــني 
ــام العديــد مــن و.  يف عــدد مــن البلــدان تعــززت أو جهــات لتنــسيق الــشؤون   بتعــينيبلــدان ال ق

 أو العديـد     القطاعـات احلكوميـة    يف مجيع  ساواة بني اجلنسني  ين معنيني بامل  مستشار اجلنسانية أو 
كفالــة  علــى أعلــى مــستوى، مــن أجــل دعــم تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين و ، وأحيانــاًمنــها

ــربامج  مــسائل إدمــاج ــدان، و.  املــساواة بــني اجلنــسني يف الــسياسات وال أســنِدت يف بعــض البل
جهـات تنـسيق الـشؤون اجلنـسانية        ق عمل   فرق عمل مشتركة بني الوزارات مسؤولية تنسي       إىل

 إىل شـبكات رمسيـة أو غـري رمسيـة         ى،   أخـر  بلدان يف   ،التنسيقأوِكل هبذا   ، و يف عدد من البلدان   
ــضاً  ــشمل أي ــسؤولني   ت ــان م ــات   يف بعــض األحي ــستوى اإلقليمــي واملقاطع ــى امل ــديات/عل . البل

ني يف شـؤون املـساواة   األخصائي  أمام الفرص هذههياكل التنسيق عززت  عدد من البلدان،     يفو
  .تبادل املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدةمن أجل  بني اجلنسني

هيئـات   املعنية باملـساواة بـني اجلنـسني أو         املتخصصة  اللجان  ألغيت يف بعض البلدان،  و - ٢٦٥
 رصـد المـسؤولية   أوِكلـت إليهـا     و،  حديثاًأنشئت  املساواة  ب  معنيَّة  يف جلان  جمت، ودُ أمناء املظامل 

وتقدمي املشورة وتوفري سبل االنتصاف ضد التمييز على أساس عدد من األسباب، مبا يف ذلـك                
 ومل تــصدر. اجلنــساين، باإلضــافة إىل التمييــز يــل اجلنــسياملو والــسن واإلعاقــة ثنيــة واإلرقالعــ

  .اآلثار املترتبة على هذا التطوراالنعكاسات و عنحبوث كافية 
علـى   اآلليـات املؤسـسية لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني         ءويتواصل بشكل متزايـد إنـشا      - ٢٦٦

املـساواة بـني   ب  أو اللجـان املعنيَّـة  تجمعاتال  تعملعلى سبيل املثال،ف.  التشريعيمستوى اجلهاز 
تـشريعات  يف ال تقيـيم تـأثري املـساواة بـني اجلنـسني           علـى   يف عدد متزايـد مـن الربملانـات          اجلنسني

.  للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة اعتمادهــاط مــن أجــل الــضغأو  ســن التــشريعاتاملقترحــة و
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ــدان،  يفو ــسلطة القــضائية بعــض البل ــشأت ال ــ أن ــساواة   اً جلان ــز امل ــات لتعزي  متخصــصة أو مجعي
  .املرأةحقوق اجلنسني و بني

لنــهوض بــاملرأة، بالــدور  املعنيَّــة با األجهــزة الوطنيــة ســيما ال احلكومــات، ووتعتــرف - ٢٦٧
املـشاركة    منـها واصـل العديـد  وي. تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني    ب ة املعنيَّـة ملنظمـات املـرأ  احملوري  

 وقـد دعمـت بعـض      . وطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني         واسـتراتيجيات  وضع وتنفيذ سياسـات    يف
لنـساء،  إىل ا  عليهـا لتقـدمي اخلـدمات        عتمـدت نشطة املنظمـات غـري احلكوميـة، أو ا        أاحلكومات  

املنظمــات  ، ُدعيــت يف عــدد مــن البلــدان  و.  اجلنــسني املــساواة بــني بــشأن وتــوفري التــدريب  
 امتثـال   وطين يف إطـار   الـ  اجلهـاز  إىل إىل تقدمي مدخالت أو تعليقـات         املعنيَّة باملرأة  احلكومية غري

القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز  اتفاقيــة  اللتزاماهتــا بتقــدمي التقــارير مبوجــبالدولــة الطــرف
 عن املنظمـات غـري احلكوميـة كجـزء مـن الوفـود الرمسيـة                 ممثلني ن بعض البلدا   وضمّ .ةاملرأ ضد

  .إىل املؤمترات الدولية، مبا يف ذلك مؤمترات األمم املتحدة
 شراكات جديدة بني اآلليات املؤسسية والقطاع اخلاص، واملنظمـات          وأفيد أيضاً عن   - ٢٦٨

  .الدولية واإلقليمية
  

  نظور اجلنساينالتركيز على تعزيز ودعم تعميم مراعاة املاستمرار     
،  املنظــور اجلنــساين مراعــاة اســتراتيجية تعمــيم أعيــد التأكيــد علــى،٢٠٠٥منــذ عــام  - ٢٦٩

مــن أجــل تعزيــز املــساواة  بوصــفها عــامالً حامســاً أكثــر رســوخاًوأصــبحت هــذه االســتراتيجية 
 عـــدد ُيطلـــب إىلو. اجلنـــسني يف مجيـــع القطاعـــات ويف مجيـــع جمـــاالت الـــسياسة العامـــة  بـــني
ــ مــن ــة دان البل  . املنظــورات اجلنــسانيةة العامــة أن تعكــس الــسياسمبوجــب أمــر تــوجيهي كفال

مــن اجملــاالت  موعــةيف جمتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين ل وُوضــعت سياســات وخطــط عمــل
 االًلقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة باعتبــاره جمــ  ا عــدد مــن البلــدان املتقدمــة  حــدَّدو. القطاعيــة

  .ارجية اخلتهأولوية يف سياس ذا
 املنظـور اجلنـساين      مراعـاة   مـسؤولية تعمـيم     إيكـال  من البلدان العديد   يف   ويف حني يتم   - ٢٧٠

كـثرياً مـا حتــتفظ    ساواة بـني اجلنـسني  ملـ با  املعنيَّـة ألجهـزة الوطنيـة  افـإن    التنفيذيـة، إىل الـوزارات 
  .جراء التحليالت اجلنسانيةإل املوظفني اتتنسيق والرصد، وبناء قدرالمبسؤولية 

 املنظـور اجلنـساين، مبـا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة،          مراعـاة   أدوات تعميم  وتزايد توفر  - ٢٧١
 .األثـر اجلنـساين   إلجـراء تقييمـات     وكذلك التوجيهات املقدمـة      كتيبات،الرجعية، و املقوائم  الو

 تــدريب متخــصص وحلقــات عمــل وحلقــات دراســية للمــوظفني يف خمتلــف الــوزارات ويتــوفر
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 جـودة أو أثـر      لكن املعلومات املتوفرة بشأن   . مية، مبا يف ذلك لكبار املديرين     والوكاالت احلكو 
  . قليلةهذا التدريب

  املنظـور اجلنـساين     مراعـاة  تعميم كأداة هامة ل    امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين    وبرزت - ٢٧٢
يهيـة  بـادئ توج  مأدوات و وُوضعت  . الرجالوللنساء  إنصافاً  أكثر  للموارد   صيص خت بغية كفالة 

بعــض وزارات املاليــة توجيهــات أو مبــادئ توجيهيــة بــشأن امليزنــة املراعيــة  ، وأصــدرت عمليــة
هــذه املــوظفني وتدريبــهم يف جمــال نــاء قــدرات وُنظمــت حلقــات عمــل لب. للمنظــور اجلنــساين

  .يف وزارات املالية والوزارات والوكاالت احلكومية األخرى امليزنة
 ، املـــساواة بـــني اجلنـــسنيبـــشأن اتية وطنيـــة حمـــددة تـــشريعية وسياســـوأُِعـــدت أطـــر - ٢٧٣
 مبزيـد مـن التفـصيل يف أجـزاء أخـرى            على النحـو املبـيَّن     ،تعززت يف عدد متزايد من البلدان      أو

 مـن أجـل القـضاء علـى التمييـز حبكـم القـانون،          ة جديـد  ات تـشريع   وصـدرت  .من هذا الفـصل   
، اعتِمـدت   يف بعـض البلـدان    و. نـسانية مراعاةً لالعتبارات اجل   قوانني جلعلها أكثر     اسُتعرضت أو

 لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، ومواءمـة           اً املساواة بني اجلنسني لتكون إطار     بشأنشاملة  قوانني  
هــذه التــشريعات والــسياسات تــستخَدم و. التــشريعات احملليــة مــع املعــايري وااللتزامــات الدوليــة

  .تعزيز املساواة بني اجلنسنياملعنيَّة بأساس جلميع الوكاالت واهليئات احلكومية ك
ــل   وُوضــعت - ٢٧٤ ــتراتيجيات وخطــط عم ــدة أو منقَّحــة  سياســات واس  يف اجملــاالت  جدي
عـدد متزايـد    ووضـع   . االجتار بالبشر، أو تكـافؤ الفـرص       وأ ،العنف ضد املرأة  كاألولوية،   ذات

خطــط وترمــي ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥مــن البلــدان خطــط عمــل بــشأن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن   
 هذه إىل ترمجة السياسات إىل إجراءات ملموسة، وحتتـوي علـى جـداول زمنيـة ومعـايري                  العمل

  .ومؤشرات لقياس التقدم احملرز يف التنفيذ
  

 راعيـة بذل مزيد من اجلهود جلمع بيانات مصنفة حسب اجلنس واستخدام املؤشـرات امل                
  اجلنسانية  لالعتبارات

لالعتبــارات  راعيــة املؤشــرات املضــعوصنفة حــسب اجلــنس واملــبيانــات ال مجــع شــهد - ٢٧٥
 األهـداف    وزادت .توسـعاً منتظمـاً    السياسات والرصـد والتقيـيم       إعداد دعمألغراض  اجلنسانية  

صنفة املـ بيانـات   العلى مجع   التشجيع   ،قابلة للقياس ال ها ومؤشراهتا  أهداف بفضلاإلمنائية لأللفية،   
 يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك             تاحـة باتـت م    احملسَّنة يف حني أن البيانات   و. حسب اجلنس 

غري موثوق وغري قابل للمقارنـة مـع        بقى  توفر البيانات يف جماالت أخرى      فإن   والتعليم،   العمالة
الصادرة أخـرياً    املوافقة    وتشكل . على سبيل املثال   الفقر والعنف ضد املرأة   فيما يتعلق ب  الوقت،  

تة من املؤشرات بشأن العنف ضـد املـرأة          جمموعة مؤق  علىألمم املتحدة   ل اللجنة اإلحصائية    عن
ــام يف  ) ٢٠٠٩( ــة إىل األم ــات   جمــالخطــوة هام ــوع  ويواصــل . حتــسني مجــع البيان ــم مطب األم
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 وفريتـ   كـل مخـس سـنوات،      ، الذي ُيعد  “اجتاهات وإحصاءات : املرأة يف العامل  ” املعنون املتحدة
  .لبيانات املتاحة بشأن املساواة بني اجلنسنيعن ا حملة شاملة

واجلهـات  ملـساواة بـني اجلنـسني       املعنيَّـة با   األجهـزة الوطنيـة      تواصـل  وعلى حنو متزايد،     - ٢٧٦
صنفة حــسب اجلــنس واســتخدام املؤشــرات املــبيانــات ال الــدعوة جلمــع املعنيَّــة األخــرى أنــشطة

صنيف مبنهجيــة أكــرب بالنــسبة تــال  إعــدادوجيــري التركيــز علــى. لالعتبــارات اجلنــسانية راعيــةامل
 اسـتخدام   كاستقـصاءات تخصـصة، ستقصاءات م، وإجراء ابيانات اليت جرى مجعها  كافة ال  إىل

 مــشاركة بــشأنيانــات الب  وأصــبحت. الــصحيةستقــصاءاتالعنــف ضــد املــرأة، واالو ،الوقــت
الـسياسة وقطـاع األمـن،      ك ، يف عدد مـن اجملـاالت       متزايد تاحة بانتظام م،  لاملرأة، مقارنة بالرج  

 مـن البلـدان منـشورات متخصـصة       أصدر العديـد    و. حة للجمهور تاامل قواعد البيانات    يشمل مبا
البيانـــات املـــصنفة حـــسب اجلـــنس يف املنـــشورات أدرِجـــت ، ونـــسانية اإلحـــصاءات اجلبـــشأن
 -  ومنتجيهـا  تعزيز التعـاون بـني مـستخدمي اإلحـصاءات        ويشجَّع، على حنو متزايد،     . الرئيسية

  . املكاتب اإلحصائية الوطنيةسيما الو
،  أيــضاً املنظمــات الدوليــةمــع التعــاون مــع اجلامعــات ومراكــز البحــوث، ويــد لقــد تزا- ٢٧٧

حلقــات كالقــدرات، كمــا جــرى االضــطالع مببــادرات لتنميــة . حتــسني مجــع البيانــاتهبــدف 
  .العمل التدريبية واحللقات الدراسية بشأن مجع البيانات وحتليلها

  
  والتحدياتثغرات ال  -  ٣  

 مبـا يف ذلـك األجهـزة الوطنيـة     ،ساواة بـني اجلنـسني  ملعنيَّـة باملـ   ا اآلليات املؤسسية    تفتقر - ٢٧٨
 لوصـول بإمكانيـة حمـدودة ل  إال حتظـى  ال  و،فعـال ال الـسياسي    إىل الـدعم   ،العديد من البلـدان    يف

تعزيـز  علـى صـعيد      الدعم ضعيفاً  يكونعندما  و. إىل السياسات الرئيسية وعمليات صنع القرار     
إمكانية قيام تعاون فعال بني األجهزة الوطنيـة        تتناقص  توى،  املساواة بني اجلنسني من أعلى مس     

.  يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين    بطـيء  إىل تقـدم  يـؤدي لحكومـة، ممـا     ل األخـرى  األجزاءو
 يف العمل املتعلـق   حصرية أو رئيسية    تتمتع مبسؤولية   وطنية على أهنا    الجهزة  األ وعندما ُينظر إىل  

 يف القطاعـات احلكوميـة األخـرى        ختـاذ إجـراءات    قليالً ال  الضغط يكوناملساواة بني اجلنسني،    ب
  .اليت ينبغي أن تشارك يف مثل هذا العمل

 والتعـاون بـني اآلليـات    ، عن األداء، والفعاليـة، والتنـسيق  املفصَّلةعلومات  امل وما زالت  - ٢٧٩
عكــس  عــدد اآلليــات ي تزايــديف حــني أنو. املؤســسية لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني شــحيحة

تعزيـز  مـن أجـل      مجيـع املـستويات ومجيـع فـروع احلكومـة             الواقعة علـى   مسؤوليةل أفضل ل  اًفهم
دور ومهـام هـذه اآلليـات       يبقـى أن    املساواة بني اجلنسني ودعم تنفيذ االلتزامـات ذات الـصلة،           
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 التـآزر يف عمـل اآلليـات        عـدم بعض البلدان إىل أن     وقد أشارت   . يفتقر حىت اآلن إىل الوضوح    
  . على حنو فعال عقبة أمام تعزيز املساواة بني اجلنسنيميثلة القائم
 فهو ال حيظـى   ،  اً الدعم السياسي لتحقيق املساواة بني اجلنسني قوي        عندما يكون  حىتو - ٢٨٠
نتيجـة   مقيَّـدة     فعالية اآلليـات املؤسـسية يف كـثري مـن البلـدان             وتصبح .لمواردلتخصيص  ب دائماً

لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى اخلــربات املتخصــصة يف مجيــع  اليــةملابــشرية والوارد لعــدم كفايــة املــ
تبـدل  ارتفاع معدل   يستمر   كما   .المهام املوكلة إليه  للتنفيذ الكامل   لجماالت السياسة العامة، و   

ــوظفني، وعــدد  ــدين دود واحملــ همامل ــؤهالهتت ــائق ل ،مم ــة كع ــاتاآلفعالي ــدان  و. لي يف بعــض البل
 حتـديات علـى اسـتمرارية       اخلـارجيني  املـاحنني لوطنية على متويل     األجهزة ا  تكالايفرض  النامية،  
 األزمـة   تـؤثر  احتمـال أن     إزاءبعـض الـدول قلقهـا       وأبـدت   .  حتقيق املساواة بني اجلنـسني     جهود

  .ؤسسيةاملليات اآل على متويل  سلباً الراهنةاالقتصادية واملالية
إدمـاج  و جنـسانية  تء حتلـيال  إجـرا علـى    تبقى القـدرة ضـعيفة     من البلدان،    العديديف  و - ٢٨١

التـدابري  ومـع أنـه مت اختـاذ    .  على حنو فعالاملنظورات اجلنسانية يف السياسات واخلطط والربامج 
 تنـسيق   جهـات لدعم وتعزيز القدرات التقنية للموظفني يف األجهـزة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة و              

قد أشـارت   ، و متسقةغري  تبقي   هذا العمل فعالية  فإن  ،   التنفيذية الشؤون اجلنسانية يف الوزارات   
 علـى حنـو     ينبغـي أن حتـدَّد     تنـسيق الـشؤون اجلنـسانية        جهات مهامبعض البلدان إىل أن أدوار و     

 بـاألخص  املـساواة بـني اجلنـسني، و       غـري كـافيني يف جمـال       رشـاد ال يـزال التـدريب واإل     و. أفضل
نوعيـة وأثـر أنـشطة تنميـة         نادراً مـا جيـري تقيـيم      املنظور اجلنساين، و  مراعاة  تعميم  ب ما يتعلق  يف

كمـا تبـدي بعـض البلـدان قلقهـا مـن أن يكـون الـنقص يف اخلـربات                    . القدرات والنتائج احملققـة   
، قــد أعــاق التقــدم، ومــن أن يكــون  امليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين جمــاالت جديــدة، ك يف

  .تطبيقه املنهجي مقيَّداً جراء النقص يف املعرفة واخلربات
وضـع  يف   بعض التقدم يف مجع البيانـات املـصنفة حـسب اجلـنس و             أنه ُسجل ويف حني    - ٢٨٢

مجـع البيانـات   وأعيـق   . فـإن الثغـرات مـا زالـت قائمـة     ،مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية     مؤشرات  
والحــظ . هــاتكــاليف أســاليب مجعوحجــم ، ات املنــهجي القائمــة علــى صــعيدلتحــدياتل نظــراً

 عـدم تـوفر     ظـل  رصد وتقييم تنفيذ منهاج عمل بيجني يف       قائماً أمام اً   حتدي  أن مثة  بعض البلدان 
  .صنفة حسب اجلنساملبيانات ال

 نقص يف الصكوك واألدوات الالزمة للرصد والتقيـيم واملـساءلة مـن أجـل تعزيـز                 ومثة - ٢٨٣
يف حني أن مثل هذه األدوات والصكوك أصـبحت متاحـة علـى نطـاق               و. املساواة بني اجلنسني  

عقبـــــات أمـــــام  فمـــــن املالحـــــظ يف بلـــــدان أخـــــرى وجـــــود أوســـــع يف بعـــــض البلـــــدان، 
  .واستخدامها وضعها
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  حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء   
  مقدمــــة  -  ١  

، علــى تعزيــز حقــوق اإلنــسان للمــرأة ومحايتــها      ١٩٩٥منــذ عــام  ، ف العمــلتكثّــ - ٢٨٤
 الـذكرى الـثالثني العتمـاد اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                 ٢٠٠٩ويوافـق عـام     . هاتطبيقو
تـزال حموريـة يف اجلهـود الراميـة إىل تـأمني حقـوق اإلنـسان للمـرأة يف                    لتمييز ضد املرأة اليت ال    ا

، وتعــد االتفاقيــة ثــاين أكثــر صــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة املــصدق عليهــا  . مجيــع اجملــاالت
ويـوفر الربوتوكـول    . ٢٠٠٩ ديـسمرب /كـانون األول  يف   دولـة    ١٨٦بلغ عدد األطراف فيها      إذ

لجـوء علـى الـصعيد الـدويل ضـد انتـهاكات حقـوق اإلنـسان للمـرأة                ال )٨٠(لالتفاقيـة االختياري  
ــة  ل همبوجــب إجراءاتــ  ــشكاوى الفردي ــقول ــدول األطــراف يف     .التحقي ــاطراد عــدد ال ــد ب ويتزاي

  .٢٠٠٩ديسمرب /ولة يف كانون األول د٩٩إمجايل الربوتوكول االختياري، البالغ 
ــاول حقــوقَ  - ٢٨٥ ــسان للمــرأة أيــ  وتتن ــاُتاإلن ــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق   ضا اهليئ  املن

ــة      ــسان الدولي ــوق اإلن ــدات حق ــار معاه ــسان يف إط ــك خــرىاألاإلن ــة  ، وذل ــا العام يف تعليقاهت
مشلـت صـكوك الـسياسات، مـن قبيـل إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن               قـد   و. ومالحظاهتا اخلتاميـة  

ــة عــام   ــام   ، )٨١(٢٠٠٠األلفي ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي لع ــساواة بــني  )١٧(٢٠٠٥ونت ــز امل ، تعزي
  .)٥(ني حموريني التزاممهااجلنسني ومتكني املرأة باعتبار

العمـل  ،  )٨٢(٢٠٠٦وقد عزز جملس حقوق اإلنسان، الذي أنشأته اجلمعية العامة عام            - ٢٨٦
وعقـد حلقـات     )٨٣(فقـد اختـذ عـددا مـن القـرارات          .على نشر حقوق اإلنسان للمرأة ومحايتـها      

ضــد املــرأة املوجــه  اإلنــسان للمــرأة والقــضاء علــى التمييــز  نقــاش خمصــصة ســنويا عــن حقــوق 
وكان اجمللـس قـد اسـتعرض حالـة حقـوق            .وكذلك عن دمج املنظور اجلنساين يف عمل اجمللس       

اإلنسان للمرأة يف البلدان املعنية يف إطـار املراجعـة الدوريـة الـشاملة وتناولـت الـدول األعـضاء                    
  .ن للمرأةتوصيات حمددة لتعزيز محاية حقوق اإلنسا

  

                                                         
  .، املرفق٥٤/٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٨٠(  
  .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٨١(  
  .٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة   )٨٢(  
  .١٢/١٧  و١١/٨  و٦/٣٠انظر قرارات جملس حقوق اإلنسان،   )٨٣(  
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  االجتاهات يف التنفيذ على الصعيد الوطين  -  ٢  
األطر القانونية والسياساتية عامليا اسـتمرار االهتمـام حبقـوق          التوسع يف وضع    صاحب   - ٢٨٧

وقد استخدمت االتفاقية على حنو متزايـد بوصـفها إطـارا            .اإلنسان للمرأة على الصعيد الوطين    
 : الـيت اختـذهتا الـدول األعـضاء عـن اجتـاهني رئيـسيني       ويكـشف اسـتعراض التـدابري     . لعمـل ذا ا هل
إعمـال  اسـتمرار العمـل مـن أجـل          )ب (؛زيادة االهتمـام بتحقيـق املـساواة القانونيـة للمـرأة           )أ(

  .العملي على الصعيد حقوق املرأة
  

  زيادة االهتمام بتحقيق املساواة القانونية للمرأة    
 ا حامسـ  ا باسـتمرار أمـر    هـا نـسان للمـرأة وحيمي    يعزز حقوق اإل  يعترب وجود إطار قانوين      - ٢٨٨

بالتــايل  و،وقــد أحــرزت الــدول تقــدما يف تنفيــذ اإلصــالحات القانونيــة .يف متتــع املــرأة حبقوقهــا
  .تعزيز املساواة القانونية بني املرأة والرجل

يتم إدراج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل وحظر التمييز على أساس اجلـنس بـشكل                و - ٢٨٩
وهنـاك عـدد     .أو قـوانني تكـافؤ الفـرص واملـساواة بـني اجلنـسني            /د يف الدسـاتري الوطنيـة و      متزاي

 من االتفاقية الـيت حتظـر       ١ متزايد من القوانني اليت تتضمن تعريفا للتمييز ضد املرأة وفقا للمادة          
 هــايف ذلــك حقوق  حقــوق اإلنــسان للمــرأة، مبــا لاخــوجيــري إد. التمييــز املباشــر وغــري املباشــر 

اعتماد القوانني واللوائح املتعلقـة     ري  وجي .تدرجييا يف الدساتري الوطنية   ،  تصادية واالجتماعية االق
  .باملساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يف اهليئات الوالئية والبلدية داخل البلدان

وطنيـة  القانونيـة   الطر  األوهناك عدد من الدول اليت استحدثت تدابري خاصة مؤقتة يف            - ٢٩٠
وقـد نـصت   .  السياسي والعامنيسيما يف اجملال عجيل بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل، وال  للت

واألهداف الرقمية وأنواع أخرى من التدابري اخلاصة املؤقتة الـيت          النسبية  القوانني على احلصص    
ــيت تـُـ       ــة مــن املناصــب ال ــستويات خمتلف ــساوي للمــرأة يف م ــل املت شغل هتــدف إىل ضــمان التمثي

يف ذلــك اخلدمــة املدنيــة والــشرطة      يف األحــزاب الــسياسية ويف احلكومــة، مبــا    وتخــاب، باالن
 القضائية ويف الـسلك     وقد اعتمدت بعض البلدان قوانني لتعزيز متثيل املرأة يف السلطة          .واجليش

  .الدبلوماسي
قــوانني العقوبــات اإلصــالحات القانونيــة يف وقــد ركــزت الــدول بــشكل كــبري علــى   - ٢٩١

يف إلغـاء   الـدول   تـستمر   و. يتعلق مبمارسة العنف ضـد املـرأة       سيما فيما   اجلنائية، ال  تواإلجراءا
جديــدة لــضمان محايــة حقــوق اإلنــسان إدراج أحكــام األحكــام التمييزيــة يف هــذه القــوانني، و

  .نظام العدالة اجلنائيةجوانب للمرأة يف مجيع 
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 وقـد سـنَّ   .لتمييـز يف مقـر العمـل    ومن جماالت التركيز األخرى اعتماد قوانني ملعاجلة ا        - ٢٩٢
تكافؤ الفرص يف التوظيـف حتظـر التمييـز علـى           لكثري من البلدان قوانني عمل جديدة أو قوانني         

وتتــضمن هــذه  .أســاس اجلــنس وتــنص علــى تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف التوظيــف   
واة يف احلقـوق يف     القوانني أحكاما بشأن األجر املتـساوي لقـاء العمـل املتـساوي القيمـة واملـسا               

فـاوض اجلمـاعي،    ترأة يف عمليـات ال    املعاش التقاعدي وغريه مـن االسـتحقاقات، ومـشاركة املـ          
يف درجـت   أُكما   .توظيفواختاذ تدابري خاصة مؤقتة للتغلب على عدم مساواة املرأة يف جمال ال           

مــن  ذلــك يف أحكــام حلمايــة املــرأة مــن التمييــز يف مكــان العمــل، مبــاقــوانني عــدد مــن البلــدان 
وتقــوم الــدول، خباصــة يف أوروبــا وأمريكــا الــشمالية، بتعزيــز فــرص إجــازة  . التحــرش اجلنــسي

ــةواألمومــة  ومثــة دول كــثرية تعتمــد تــدابري لتحــسني التوفيــق بــني مــسؤوليات العمــل     .الوالدي
وهناك عدد من البلـدان يف خمتلـف    .يف ذلك ترتيبات العمل املرنة واألسرة للنساء والرجال، مبا  

  .ملناطق قد عززت القوانني حلماية حقوق النساء العامالت يف املنازلا
يف ذلك قوانني األسـرة واألحـوال املدنيـة     عدلت القوانني، مبا  اليت  عدد الدول   يتزايد  و - ٢٩٣

ضــد املــرأة يف اجملــال اخلــاص، مبــا يف ذلــك داخــل    املوجــه والشخــصية، للقــضاء علــى التمييــز   
لغــاء األحكــام التمييزيــة املتــصلة باحلــد األدىن لــسن الــزواج   قامــت عــدة دول بإقــد و .األســرة

األحكـــام الـــيت تكفـــل املـــساواة يف احلقـــوق الـــدول أيـــضا وقـــد اعتمـــدت . للنـــساء والرجـــال
. يتعلــق بفــسخ الــزواج يتعلــق باألســرة، واملــساواة فيمــا واملــسؤوليات بــني املــرأة والرجــل فيمــا

وقـد  . وانني إلنشاء صـناديق النفقـة للمـرأة       وهناك عدد من الدول يف غرب آسيا قد اعتمدت ق         
ــدول   ــشمل  نطــاق مــددت بعــض ال ــساواة لت ــران العــريف أحكــام امل كمــا مت ســن   .حــاالت الق

تـزال قـوانني     وال. يف عـدد قليـل مـن البلـدان        ضمن اجلنس الواحـد     تشريعات متكن من الزواج     
 اجلنـسية أو تغيريهـا أو     املواطنة واجلنسية ُتعدل لضمان متتع املرأة حبقـوق متـساوية يف اكتـساب            

هناك عدة دول قد حـّسنت القـوانني لتـسهيل تـسجيل      و. االحتفاظ هبا ومنح جنسيتها ألطفاهلا    
خباصـة يف االلتحـاق    شهادات امليالد وإصدار بطاقات اهلوية الوطنية ملـساعدة النـساء والفتيـات          

عـــضاء، الـــدول األتـــستمر و. اخلـــدمات االجتماعيـــةاســـتحقاقات باملـــدارس واحلـــصول علـــى 
يف استخدام املمتلكـات    املتساوية  ح القوانني لتكريس حقوق املرأة      يتنقيف  سيما يف أفريقيا،     وال
 لضمان احلقوق املتساوية للمرأة يف إبرام العقـود         اإلصالحاتأُجريت  كما  . ا ووراثتها حيازهتو
  .القانونية واحلصول على جواز سفراإلجراءات لقيام بوا

مـي حقـوق    حتأو  /ضـد املـرأة و    املوجـه    أحكامـا حتظـر التمييـز        وقد أدرجت عدة دول    - ٢٩٤
فـريوس نقـص املناعـة     مكافحـة    الـصحية و   والرعايـة اإلنسان للمـرأة يف قـوانني الـسكن والتعلـيم           

ومــن التوجهــات . الــضمان االجتمــاعيو واســتحقاقات العجــز هاإليــدز والعــالج منــ /البــشرية
ضـد فئـات خمتلفـة مـن        املوجـه   ء علـى التمييـز      الناشئة اعتماد قوانني أو أحكام هتدف إىل القـضا        
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 ة األصــليء الــشعوبسانــيف ذلــك  النــساء اللــوايت يعــانني مــن أشــكال متعــددة مــن التمييــز، مبــا 
.  والنــساء املــسنات، وكــذلك النــساء املعوقــات واألمهــات العازبــات ات والالجئــاتواملهــاجر

ستهدف  اهلـادئ قـوانني تـ      احملـيط منطقـة   ، اعتمد عـدد مـن البلـدان يف آسـيا و           ٢٠٠٥ومنذ عام   
وهناك عدد متزايد من البلدان اليت تعتمـد        . اتالدعم واملساعد  يف تقدمي    فئات معينة من النساء   

  .االعتبارات اجلنسانيةأيضا مبادئ توجيهية لضمان إجراءات اللجوء اليت تراعي 
بــني ساواة أو املــ/ويف عــدة بلــدان، أيــدت اللجــان الربملانيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان و   - ٢٩٥

املعــايري الدوليــة حلقــوق  خــال املــساواة بــني اجلنــسني، وإد خاصــة باعتمــاد تــشريعات اجلنــسني 
ــة   ــشريعات الوطني ــسان يف الت ــة ومؤســسات أخــرى       .اإلن ــدول جلــان وطني ــشأت بعــض ال وأن

صــالحات علــى  إدخــال اإلإلصــالح القــوانني مــن أجــل إعــادة النظــر يف القــوانني واقتــراح        
عتمــد بــصورة متزايــدة مبــادئ توجيهيــة إلجــراء حتليــل       وُت .التمييزيــةاألحكــام والتــشريعات 

ــوانني  ــشاريع الق ــساين مل ــات   .جن ــز عملي ــد تعزي ــضمن إشــراك  ،وينانصــالح القــ اإلويع ــيت تت  ال
ــدول   ،أصــحاب املــصلحة املتعــددين  ــ وتنظــر . مــن التطــورات الواعــدة يف كــثري مــن ال  اتاهليئ

أو /وبـني اجلنـسني      فعالية وتأثري قـوانني املـساواة        التشريعية على حنو متزايد يف تقارير عن مدى       
  .تكافؤ الفرص

  
  إعمال حقوق املرأة على الصعيد العمليالعمل املتواصل من أجل     

دعم أوجــه التقــدم تــو .تتطلــب املــساواة أمــام القــانون تطبيــق القــوانني تطبيقــا كــامال  - ٢٩٦
إعمـال  مـن التـدابري الـيت هتـدف إىل      التشريعي يف كثري من البلدان السياسات واآلليات وغريهـا          

ــرأة   ــسان للم ــوق اإلن ــي  حق ــصعيد العمل ــى ال ــة خطــط العمــل      . عل ــدول بأمهي ــد اعترفــت ال وق
وتضمن هذه اخلطـط تنـسيق       .االستراتيجيات الوطنية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة        أو

 والـصحة وصـنع   يف ذلـك التعلـيم    العمل املتعدد القطاعـات يف عـدد مـن اجملـاالت املختلفـة، مبـا              
وهناك عدد من الدول اليت اعتمدت خطط عمل وطنية ثانية أو ثالثـة بـشأن          .توظيفالقرار وال 

تـشمل التركيـز علـى حقـوق اإلنـسان للمـرأة، وكرسـت اهتمامـا                وهـي   املساواة بني اجلنسني،    
وقــد اعتمــد عــدد قليــل مــن  . تــدابري التقيــيم واملراقبــةتحبقــوق فئــات معينــة مــن النــساء وعــزز

دول األعضاء استراتيجيات وطنية مكرسة للدفاع عن حقوق اإلنسان للمـرأة يف إطـار نظـام                ال
ــة  ــة اجلنائي ــة      .العدال يف ومــن االجتاهــات الواعــدة إدراج أهــداف ميكــن قياســها وجــداول زمني

  .اخلطط هذه
توفر خطط العمل الوطنية إطارا لتنفيذ االلتزامات مبوجب الصكوك الدولية حلقـوق             و - ٢٩٧
 ،طط حقوق اإلنـسان للمـرأة يف إطـار االتفاقيـة          هذه اخل  ناولويف عدد من البلدان، تت     .اناإلنس
ــيت ــستخدم ال ــدة    ُت ــذ خطــط عدي ــايري ومؤشــرات لتنفي ــدول    . لوضــع مع ــن ال ــدد م ــد زاد ع وق
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االعتمـادات املخصـصة يف امليزانيـة لتنفيـذ خطـط وطنيـة ولـضمان اسـتدامة املـشاريع مـن أجــل           
وقــد وضــعت خطــط لتعزيــز حقــوق املــرأة أيــضا علــى    .لمــرأةدعــم إعمــال حقــوق اإلنــسان ل 

وجيــري االعتــراف علــى حنــو متزايــد بتعزيــز    .مــستوى الواليــات والبلــديات يف بعــض البلــدان 
حقــوق املــرأة بوصــفه عنــصرا واضــحا مــن عناصــر اخلطــط الوطنيــة بــشأن املــسائل األخــرى،     

  .اإليدز/قص املناعة البشريةفيها تلك املتعلقة بالتنمية املستدامة والصحة وفريوس ن مبا
وقد أنشأت الدول جمموعة من اآلليـات واملؤسـسات لتـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني                  - ٢٩٨

وزارات جديـدة  ذلـك  شمل يـ و .مع التركيز على حتقيق املساواة يف احلقوق بني املـرأة والرجـل           
ــوظف        ــة مل ــددة القطاعــات وشــبكات وطني ــرق عمــل متع ــوزارات وف ــشتركة بــني ال ي وجلــان م

ويضطلع عدد من الدول بعمليات مراجعة حقوق املـرأة          .البلديات ومنسقي الشؤون اجلنسانية   
وُتنــشأ  .لتقيــيم أثــر القــوانني والــسياسات والــربامج، وتــضع توصــيات ملعاجلــة أوجــه القــصور    

 . علـى تطبيـق قـوانني تكـافؤ الفـرص أو املـساواة بـني اجلنـسني                 لإلشرافبشكل متزايد مراصد    
ألجهزة الوطنية املالحظات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                 وقد استخدمت ا  

  .جلة الثغرات يف تنفيذ االتفاقيةاملرأة لوضع اخلطط ومعا
وقام كثري من البلدان بالتوسع يف واليـة املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان لتـشمل                   - ٢٩٩

قـوق اإلنـسان املزيـد مـن الـشكاوى          وتتلقـى املؤسـسات الوطنيـة حل       .التركيز على حقوق املرأة   
ويف العديد من البلدان، كُلفت املؤسسات الوطنية حلقـوق          .املتعلقة بالتمييز على أساس اجلنس    

توعيــة لتعزيــز حقــوق اإلنــسان  إذكــاء الاإلنــسان علــى وجــه التحديــد بتنفيــذ محــالت وبــرامج  
  .للمرأة
صول النــساء الالئــي حــضمان وقــد تأكــدت بــرامج املعونــة القانونيــة كوســيلة هامــة لــ - ٣٠٠

جمــال الوصــول إىل احملــاكم واحلــصول علــى التعــويض عــن   يف لــى العدالــة ععقبــات اليــواجهن 
ومن التوجهات الناشئة وضع برامج املعونـة القانونيـة املـستهدفة للوصـول             .قوقهنحنتهاكات  ا

ــدان آليــات وخطــوط ســاخنة      . فئــات حمــددة مــن النــساء إىل ــشأ كــثري مــن البل دمي لتقــوقــد أن
كمــا جيــري علــى حنــو متزايــد إنــشاء احملــاكم . للمــرأة الــيت تعــاين مــن التمييــزالــشكاوى متاحــة 

إتاحــة املتخصــصة الــيت تعــىن بــشؤون األســرة أو العنــف املوجــه ضــد املــرأة مــن أجــل ضــمان     
  .اياموظفني مكرسني للفصل يف هذه املسائل، وتعزيز الكفاءة وحتسني نتائج القض

ــرام حقــوق املــرأة  إن للــسلطة القــضا - ٣٠١ ــز وضــمان احت ــسيا يف تعزي وتــشري  .ئية دورا رئي
 اىل املعـايري  ،علـى حنـو متزايـد   عليـا،  فيهـا احملـاكم الدسـتورية وغريهـا مـن احملـاكم ال        احملاكم، مبـا  

سـجل مـن الـسوابق      يف كثري من البلدان     قد نشأ   و .سيما االتفاقية  الدولية حلقوق اإلنسان، وال   
ضد املـرأة واملـرياث   املوجه  ق اإلنسان للمرأة يف قضايا تتصل بالعنف        حبقوالقضائية اليت تكرس    
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ويتزايـد عـدد جمموعـات أو مجعيـات القـضاة امللتزمـة بتعزيـز                . وغريهـا مـن اجملـاالت      توظيفوال
عـدد مـن البلـدان    يتخـذ  و .ضـد املـرأة  املوجـه  والقـضاء علـى التمييـز     املساواة بني املرأة والرجل 

  . العدالةائية وضمان وصول النساء إىلخطوات لتعزيز السلطة القض
توعيــة املــوظفني العمــوميني حبقــوق اإلنــسان للمــرأة      التــدريب ل وقــد زادت بــرامج   - ٣٠٢

وأبـرزت  . وبضمان وجود استجابة كافية للتمييـز املوجـه ضـد املـرأة، وأصـبحت أكثـر انتظامـا        
شريعية الوطنيـة الـسارية يف   هذه الربامج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان واألطـر الدسـتورية والتـ         

ــرأة وعــدم التمييــز   ــادئ حقــوق     .جمــال حقــوق امل ــة بــشأن مب ــادئ توجيهي ــة ومب ووضــعت أدل
كمـا باتـت     .الـشرطة وغريهـم   أفـراد   اإلنسان وعـدم التمييـز ملـوظفي اخلدمـة املدنيـة والقـضاة و             

لفئـات  ااحلكوميـة و   أنشطة التدريب على حقوق اإلنـسان للمـرأة يف النقابـات واملنظمـات غـري              
  .املهنية أكثر شيوعا أيضا

ن تعليم الفتيات والفتيان والنساء والرجال بشأن حقوق اإلنسان للمـرأة هـو املفتـاح              إ - ٣٠٣
قـد  و. ضد املرأة وانتهاك حقوق املـرأة  املوجه  ملواجهة املواقف والسلوكيات اليت تكرس التمييز       

ــيم يف جمــال حقــوق اإلنــسان    ــسان للمــرأة، يف   وخباصــة ح،أدجمــت دول كــثرية التعل قــوق اإلن
درجـــت االتفاقيـــة واتفاقيـــة حقـــوق وقـــد أُ. املنـــاهج املدرســـية واجلامعيـــة وتـــدريب املدرســـني

ونفذت برامج حمددة إلثراء املكتبـات املدرسـية         .يف املناهج التعليمية يف بعض الدول      )٨٤(الطفل
حنــو مج موجهــة بــرايف عــدد مــن الــدول كمــا نفــذت  .بــاملواد املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان للمــرأة

بــشأن تعلــيم الالوصــول إىل مــن النــساء مــن خمتلــف اخللفيــات الثقافيــة والدينيــة  ضــمان متكــني 
  .تزايد مراكز موارد حقوق اإلنسانوُتنشأ على حنو م. حقوق اإلنسان

وقــد نفــذ العديــد مــن الــدول محــالت وطنيــة لرفــع مــستوى الــوعي حبقــوق اإلنــسان     - ٣٠٤
د اســتهدفت محــالت رفــع مــستوى الــوعي حتــدي القوالــب  وقــ.  هــذه احلقــوقللمــرأة، ودعــم

وقـد   .النمطية اجلنسانية اليت تـسهم يف املواقـف التمييزيـة بـشأن دور املـرأة يف األسـرة واجملتمـع                   
لكترونيـــة واملطبوعـــة واملـــسموعة والرســـوم إلوســـائل االح علـــى نطـــاق أوســـع اســـتخدام يتـــأ

يف ذلـك نـص االتفاقيـة ومنـهاج          إلنـسان، مبـا   املواد املتعلقـة حبقـوق ا     من  غريها  ة و الكاريكاتوري
 يف أشـكال سـهلة      وإصـدارها وتقوم بلـدان أكثـر بترمجـة هـذه املـواد إىل اللغـات احملليـة                  .العمل
ــة       .الفهــم ــوعي باالتفاقي ــادة ال وقــد نظــم عــدد مــن الــدول جــوالت علــى الــصعيد الــوطين لزي

يدة يف اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة        ويشارك الرجال والفتيان بصورة متزا     .وتوكوهلا االختياري ربوب
  .رأة وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأةالتمييز املوجه ضد امل

                                                         
  .٢٧٥٣١، رقم ١٥٧٧ اجمللد ،جمموعة معاهدات األمم املتحدةانظر   )٨٤(  



E/2010/4 
E/CN.6/2010/2  
 

09-63718 87 
 

جهــت جهــود حمــددة إىل متكــني املــرأة مــن ممارســة حقوقهــا مبوجــب القــوانني   وقــد ُو - ٣٠٥
ويف عدد قليل من البلـدان، تـتم محـالت حمـو األميـة القانونيـة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة                       .الوطنية

 ونـساء   اتيف ذلك املهاجر   وتستهدف اجلهود فئات خمتلفة من النساء، مبا       .ستمرعلى أساس م  
ــات   ــلية واملعوقــ ــشعوب األصــ ــتراتيجيات      .الــ ــياق اســ ــود يف ســ ــذه اجلهــ ــذل بعــــض هــ وتبــ

  .الوطين التكامل
بالتعــاون بــني خمتلــف القطاعــات علــى أنــه يــشكل جانبــا حامســا يف ضــمان   يعتــرف و - ٣٠٦

ويتزايـد   .ن أجـل التنفيـذ العملـي حلقـوق اإلنـسان للمـرأة            العمل على حنو متماسـك ومتـسق مـ        
احلكوميـــة يف جمـــال العمليـــات القانونيـــة وإصـــالح  ة وغـــرييـــتعـــاون اجلهـــات الفاعلـــة احلكوم

ــى         ــوعي عل ــادة ال ــدريب وزي ــشطة الت ــات األخــرى ويف أن ــل واآللي ــرق العم ــسياسات ويف ف ال
لقــات الدراســية واملــؤمترات حــول يف ذلــك حلقــات العمــل واحل املــستويني الــوطين واحمللــي، مبــا

ومن التوجهات الواعدة مشاركة الوزارات التنفيذيـة يف إعـداد وعـرض التقـارير               .حقوق املرأة 
وتقــوم احلكومــات أيــضا بإشــراك اجملتمــع املــدين بــصورة أكثــر   .الوطنيــة بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة

ويف العديـد    . اخلتاميـة للجنـة    منهجية يف تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية ويف متابعة املالحظـات         
عــادة عــرض املالحظــات اخلتاميــة علــى اجمللــس التــشريعي والــوزارات        جيــري مــن البلــدان،  

ــة ــدة حقــوق اإلنــسان بــصفة عامــة، وحقــوق املــرأة بــصفة خاصــة،      .التنفيذي وتــرى دول عدي
ــة، و    ــسياسة اخلارجيـ ــة يف الـ ــاملة مهمـ ــضايا شـ ــفها قـ ــي بوصـ ــة  هـ ــشاريع الثنائيـ ــاون يف املـ تتعـ

  .املتعددة األطراف لتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة أو/و
  

  ات والتحدياتثغرال  -  ٣  
يــزال التمييــز  وال .مل تتحقــق املــساواة القانونيــة والفعليــة للمــرأة يف أي بلــد يف العــامل  - ٣٠٧

مــن يف القــانون ويف املمارســة العمليــة، مــع معانــاة كــثري مــن النــساء   قائمــا ضــد املــرأة املوجــه 
  .صول على احلقوق واملوارد والفرصاحلمن ضعف إمكانيات  من التمييز وأشكال متعددة

اجلهود الرامية إىل إدمـاج االتفاقيـة متامـا يف القـانون احمللـي باالهتمـام الكـايف           ومل حتظ  - ٣٠٨
زال العــدد الكــبري مــن التحفظــات علــى االتفاقيــة يــشكل معــضلة،    ومــا .يف كــثري مــن الــدول

ــى اســيما  وال ــادتني عل ــا ال   ، ١٦  و٢مل ــة أهن ــرب اللجن ــع هــدف  تتمــشى  وهــي حتفظــات تعت م
  .وتشكل هذه التحفظات عقبة أمام إعمال حقوق اإلنسان للمرأة .االتفاقية والغرض منها

ــرغم مــن   - ٣٠٩ ــى ال ــسان للمــرأة يف األطــر     أوجــه وعل ــز حقــوق اإلن التقــدم احملــرز يف تعزي
وجــودة يف التــشريعات قائمــة يف العديــد مــن تــزال القــوانني التمييزيــة والثغــرات امل القانونيــة، ال
تــزال هــذه  وال .يتــرك النــساء بــدون محايــة أو أســاس قــانوين للمطالبــة حبقــوقهن    البلــدان، ممــا

األحـوال  واألسـرة والطـالق     قـوانني   سـيما يف      ال ،األحكام التمييزية قائمة يف عـدد مـن البلـدان         
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ــة وقــوانني اجلنــسية والقــوانني   ــة األراضــي  الشخــصية والقــوانني اجلنائي ــاملرياث وملكي  املتعلقــة ب
 القـوانني واملمارسـات العرفيـة     وهيمنـة   يزال تعايش الـنظم القانونيـة املتعـددة،          وال .واملمتلكات

تزال مشاريع القـوانني بـشأن املـساواة بـني      وال . مصدرا للقلق يف عدة بلدان ،الدينية التمييزية و
  . التأخري يف اعتمادهابسبب الدول اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة معلقة يف عدد من

ــدما   - ٣١٠ ــذ  وحــىت عن ــتم تنفي ــة، اإلصــالحاتي ــوانني   القانوني ــإن الق ــن   ف ــق يف كــثري م تطب
ــة ويظــل املــسؤولون ال   ــان دون فاعلي ــون غــري عماألحي ــاهتم جتــاه  للقــوانني ولمــدركني  ومي واجب

 اإلجـراءات باشـرة   م سـبل يزال العديـد مـن النـساء يفتقـرن إىل الـوعي حبقـوقهن و               وال. تنفيذها
. نـصاف يـزلن يعـدمن الثقـة يف آليـات اإل          ملطالبة حبقـوقهن، وال   كينهن من ا  يتم مت  القانونية، وال 

وهنـاك  .  والتـأخري يف إصـدار القـرارات       نصافتكلفة آليات اإل  كما تستمر العقبات املتمثلة يف      
عـن  لن مهمشات   يز فئات معينة من النساء، من قبيل املهاجرات أو نساء الشعوب األصلية، ال           

  .النظام القانوين الرمسي
ــان ال   - ٣١١ ــة النطــاق      ويف كــثري مــن األحي تعكــس خطــط العمــل واالســتراتيجيات الوطني

تـزال الـدول     وال .توفر آليـات التنفيـذ أو الرصـد املناسـبة          الكامل لالتفاقية ومنهاج العمل، وال    
ــستندة إىل      ــهج املتماســكة امل ــز الن ــوقتواجــه التحــديات اخلاصــة بتعزي ــني  إزاء  احلق ــساواة ب  امل

  .اجلنسني يف مجيع مستويات احلكومة
يتعلــق بــأدوار ومــسؤوليات كــل مــن املــرأة   كمــا أن اســتمرار املواقــف النمطيــة فيمــا  - ٣١٢

يـزال يـشكل حتـديا     خ تبعيـة مكانـة املـرأة، ال      ترسّـ  الـيت غالبـا مـا     ووالرجل يف األسرة واجملتمـع،      
  .اإلنسان للمرأةكبريا أمام التطبيق العملي حلقوق 

  
  املرأة ووسائط اإلعالم  -ياء   

 مقدمة -  ١  

لــدى وســائط اإلعــالم لإلســهام يف اإلمكانــات الكــبرية  منــهاج العمــل بأمهيــة اعتــرف - ٣١٣
جمـاالً   دور وسـائط اإلعـالم يف كافـة جمـاالت االهتمـام احلامسـة، كمـا كـان                وأُبرز. متكني املرأة 
: مهـا ن  ان اسـتراتيجي  ا هـدف  ويف هذا السياق، هناك   .  األمهية  الشديدة ّددةاحمل التركيز من جماالت 

صـنع القـرار يف وسـائط اإلعـالم     ويف لتعبري عن آرائها يف ازيادة مشاركة املرأة وحتسني فرصها      
عــرض صــورة متوازنــة وغــري منطيــة  التــرويج لوتكنولوجيــات االتــصال اجلديــدة ومــن خالهلــا؛  

 .للمرأة يف وسائط اإلعالم

يف الوثيقــة اخلتاميــة لــدورهتا االســتثنائية الثالثــة     قــد دعــت  معيــة العامــة   اجلوكانــت - ٣١٤
لنــساء املــساواة يف الفــرص بــني ااختــاذ إجــراءات والقيــام مببــادرات لتحقيــق  إىل  )١٦(والعــشرين
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ــصاالت   اوالرجــال باعتبارمهــ  ــات واالت ــا املعلوم ــتجني لتكنولوجي ــستخدمني ومن ــشجيع ؛ م  ولت
مات، مبا يتماشى مع حرية التعبري، علـى اعتمـاد أو وضـع املزيـد             وسائط اإلعالم وصناعة املعلو   

ة، وغـري ذلـك مـن املبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة             هنيّـ من مدونات الـسلوك، واملبـادئ التوجيهيـة املِ        
ــالتنظيم ــة   ب ــة القوالــب النمطي ــذايت، مــن أجــل إزال ــرامج  . اجلنــسانية ال كمــا دعــت إىل وضــع ب

 تواصـل ولتحـسني تبـادل املعلومـات املتعلقـة باملـساواة       قـدرة املـرأة علـى إقامـة شـبكات      لتعزيـز 
ــى      بـــني ــصاالت، علـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــق تكنولوجيـ ــن طريـ ــسالم عـ ــة والـ اجلنـــسني وبالتنميـ

 .العاملي املستوى

، بـإقرار   ٢٠٠٣وقامت جلنة وضع املرأة، يف دورهتا الـسابعة واألربعـني املعقـودة سـنة                - ٣١٥
 املعلومــات ااركة املــرأة يف وســائط اإلعــالم وتكنولوجيــاالســتنتاجات املتفــق عليهــا بــشأن مــش

 وتـأثري هـذه الوسـائط والتكنولوجيـات واسـتخدامها           ،واالتصاالت ومتكينها من الوصول إليهـا     
 . )٨٥(كأداة للنهوض باملرأة ومتكينها

 أثناء مرحليت مؤمتر القمـة العـاملي املعـين          باستفاضة هذه التعهدات وبلورهتا     ترسيخومت   - ٣١٦
 ســنة ِمــدعُتاوالتــزم إعـالن املبــادئ، الـذي   . تمـع املعلومــات، املعقـودتني يف جنيــف وتـونس   مبج

ــا املعلومــات واالتــصاالت   ٢٠٠٣ ــتمكني املــرأة عــن طريــق تكنولوجي ــزام  )٨٦(، ب ، واعتــرف الت
، بوجــود فجــوة جنــسانية داخــل الفجــوة الرقميــة، والتــزم   ٢٠٠٥ ســنة ِمــدعُتاتــونس، الــذي 

نظور املساواة بني اجلنسني يف السياسات والربامج املعنية بتكنولوجيـا          بتمكني النساء وبإدراج م   
 .)٨٧(املعلومات واالتصاالت

ــذ ســنة   - ٣١٧ ــة  برحــت  مــا، ٢٠٠٥ومن ــة العام ــة وســائط   تاجلمعي ــد علــى أمهي كــرر التأكي
اإلعــالم وتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني النــساء  

 بشأن حتسني حالـة املـرأة يف املنـاطق الريفيـة، أكـدت اجلمعيـة              ٦٢/١٣٦ويف القرار   . والفتيات
ــا املعلومــات       ــة مــن تكنولوجي ــة اســتفادة املــرأة الريفي ــد أفــضل املمارســات لكفال ضــرورة حتدي
واالتصاالت ومشاركتها الكاملـة فيهـا، ومعاجلـة أولويـات املـرأة والفتـاة الريفيـة واحتياجاهتمـا                  

ــستخد  ــصفتهما مــ ــذ    بــ ــع وتنفيــ ــشاركتهما يف وضــ ــة مــ ــات، وكفالــ ــشطتني للمعلومــ متني نــ
. )٨٨(استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت علـى الـصعد العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة        

 بشأن دور املرأة يف التنمية، أكدت اجلمعية من جديـد أن تكـافؤ فـرص                ٦٢/٢٠٦ويف قرارها   
                                                         

  .٢٠٠٣/٤٤انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٨٥(  
  .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢، WSIS-03/GENEVA/DOC/4-Eانظر وثيقة االحتاد الدويل لالتصاالت   )٨٦(  
  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨، WSIS-05/TUNIS/DOC/7-Eانظر وثيقة االحتاد الدويل لالتصاالت   )٨٧(  
  .٥، الفقرة ٦٢/١٣٦انظر قرار اجلمعية العامة   )٨٨(  
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 املستويات، وخباصة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات          احلصول على التعليم والتدريب على مجيع     
ــصاالت،  ــسني ومتكــني املــرأة والقــضاء علــى الفقــر         أواالت ساســي لتحقيــق املــساواة بــني اجلن

ــة أمامهــا        ــة وإتاحــة فرصــة متكافئ ــام ومتكــافئ يف التنمي ــشكل ت ــسماح للمــرأة باإلســهام ب وال
ود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال          بـشأن تكثيـف اجلهـ      ٦٣/١٥٥ويف قرارها   . )٨٩(لالستفادة منها 

العنف ضد املرأة، حثت اجلمعية العامة الدول كذلك علـى إدراج محـالت تثقيـف يف خططهـا                  
الـيت تفـضي إىل   والوطنية للقضاء على القوالب النمطية اخلاصة بنوع اجلنس يف وسائط اإلعالم      

  .)٩٠(العنف ضد النساء والفتيات

، دعـــت إىل اختـــاذ إجـــراءات ســـابقاا اللجنـــة واســـتنادا إىل األعمـــال الـــيت قامـــت هبـــ - ٣١٨
 بوسائط اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عدد من اسـتنتاجاهتا املتفـق             يتعلق فيما

، مبـا يف ذلـك اسـتنتاجها املتفـق عليـه املتعلـق بتعزيـز مـشاركة املـرأة يف                  ٢٠٠٥عليها منـذ سـنة      
ــة ــق املــساوا   : التنمي ــة مــساِعدة علــى حتقي ــة بيئ ــاملرأة، تأخــذ يف   هتيئ ــهوض ب ة بــني اجلنــسني والن
 منها التعليم والـصحة والعمـل؛ ومـشاركة املـرأة والرجـل      جماالت عدة ، يف مجلة أمور،   االعتبار

على قدم املساواة يف عمليات صنع القرار على مجيع املـستويات؛ والقـضاء علـى مجيـع أشـكال             
ليات بـني املـرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك            التمييز والعنف ضد الطفلة؛ واملساواة يف تقاسـم املـسؤو         
 وســلَّمت اللجنــة بــأن عــدم. )٩١(اإليــدز/تقــدمي الرعايــة يف ســياق فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

سـيطرهتا عليهـا علـى قـدم        ومـن   صول على تكنولوجيا املعلومـات واالتـصال        من احل  املرأة   متكن
لتعزيـز اشـتراك املـرأة يف العمليـات      حتـدّيا حيـول دون هتيئـة بيئـة متكينيـة            ميثلاملساواة مع الرجل    

، حـسب االقتـضاء    وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة،          ات وحثت احلكومـ   ،اإلمنائية واستفادهتا منها  
ــات و      ــا املعلومـ ــى تكنولوجيـ ــات علـ ــساء والفتيـ ــصول النـ ــرص حـ ــادة فـ ــى زيـ ــصاالت اعلـ التـ

 لقـسري لطفلـة ا  ا بـشأن زواج     ٥١/٣ويف قراريهـا    . )٩٢( بـشكل متكـافئ وفعـال      ن هلا واستعماهل
ــة      ٥٢/٢ و ــى، دعــت اللجن ــشويه األعــضاء التناســلية لألنث ــى ت ــشأن القــضاء عل ــدريب إىل  ب ت

 .لقيام بأنشطة دعوة وتوعية، تشمل محالت للتصدي هلذه املمارساتاوسائط اإلعالم و
  

                                                         
  .، الفقرة الثانية عشرة من الديباجة٦٢/٢٠٦انظر قرار اجلمعية العامة   )٨٩(  
  ).أ (١٦، الفقرة ٦٣/١٥٥انظر قرار اجلمعية العامة   )٩٠(  
  .E/2009/27  وE/2007/27  وE/2006/27انظر   )٩١(  
  .E/2006/27انظر   )٩٢(  
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 الوطينالصعيد التنفيذ على يف جتاهات اال -  ٢  

إلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات      اوسـائط   شهد العامل عملية توّسـع ديناميكيـة لقنـوات           - ٣١٩
وعلى الرغم من تنـامي مـشاركة املـرأة يف القطـاع اإلعالمـي، مبـا يف ذلـك علـى                     . واالتصاالت

صــعيدي اختــاذ القــرار واإلدارة، وازديــاد إقبــال النــساء علــى وســائط اإلعــالم وتكنولوجيــا          
تـزال    والق بعـدُ املعلومات واالتصاالت واستخدامهن هلـا، فـإن التكـافؤ بـني اجلنـسني مل يتحقـ            

 . راسخة املتفشيةالقوالب النمطية اجلنسانية 

 عقـب   كانت قد نـشأت   اجتاهات التنفيذ على املستوى الوطين اليت       قد استمر تدعيم    و - ٣٢٠
وأشـارت الـردود    . ٢٠٠٥ منذ إجـراء االسـتعراض والتقيـيم سـنة           ، وذلك اعتماد منهاج العمل  

سائط اإلعالم باعتبارهـا أداة لتعزيـز املـساواة بـني            من احلكومات إىل ازدياد استخدام و      الواردة
هود للتقليل من القوالب النمطية اجلنـسانية ومـن التمييـز           اجلاجلنسني ولتمكني النساء وإىل بذل      

ويكـشف  . ضد املرأة يف وسـائط اإلعـالم ويف تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت وبواسـطتها               
االسـتمرار يف اختـاذ     ) أ: (اء عـن االجتاهـات التاليـة      لتدابري اليت اختـذهتا الـدول األعـض       ااستعراض  

ــرأة يف وســائط اإلعــالم؛     ال ــشاركة امل ــادة م ــدابري لزي ــادة ) ب(ت ــة زي ــةألطــراف اتوعي  يف املعني
 تعزيز وصـول املـرأة إىل       الرامية إىل تكثيف اجلهود   ) ج(املساواة بني اجلنسني؛    بوسائط اإلعالم   

ــا املعلومــات وا   ــدابري مواصــلة ) د(التــصاالت واســتعماهلا هلــا؛  وســائط اإلعــالم وتكنولوجي الت
تـشجيع إيـالء املزيـد     ) هــ (لتصدي للقوالب النمطية اجلنـسانية يف وسـائط اإلعـالم؛           ا الرامية إىل 

الـشديدة  من االهتمـام يف وسـائط اإلعـالم ويف تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت للمواضـيع                  
 . اليت تؤثر على النساء والفتياتاألمهية

  
 تدابري لزيادة مشاركة املرأة يف وسائط اإلعالمالالستمرار يف اختاذ ا    

إن زيــادة عــدد النــساء املــشاركات يف قطــاع اإلعــالم، وخاصــة علــى مــستوى اختــاذ    - ٣٢١
لالعتبــارات أكثــر مراعــاة مشوليــة وأكثــر القــرار، عنــصر حاســم لكفالــة تــوفري وســائط إعــالم   

ــه .اجلنــسانية ــة النــساء يف وســائط   توجــد يف الوقــت ا  الومــع أن حلــايل إحــصاءات بــشأن عمال
اإلعالم، وبوجه خاص يف مواقع اختاذ القرار، فإن البيانات اليت مجعها مشروع متابعـة اإلعـالم                

. )٩٤( علــى إحــراز تقـــدُّم يف بعــض اجملـــاالت   دللـــت بلــدا،  ٧٦مـــن  )٩٣(٢٠٠٥سنة لــ العــاملي  
                                                         

 ، مـــــن يـــــصنع األخبـــــار؟٢٠٠٥التقريـــــر العـــــاملي لـــــسنة انظـــــر مـــــشروع متابعـــــة اإلعـــــالم العـــــاملي،    )٩٣(  
)www.whomakesthenews.org/who_makes_the_news/report_2005.(  

ع املدين هذه األخبار يف يوم حمدد كل مخـس سـنوات وُتـشرك املئـات مـن املنظمـات،                    تستعرض مبادرة اجملتم    )٩٤(  
وتضم نـشطاء يف اجملـال اجلنـساين واإلعالمـي ومنظمـات غـري حكوميـة وطالبـا وأكـادمييني ورابطـات مهنيـة                

  .٢٠١٠ومن املنتظر صدور نسخة منقَّحة ملشروع متابعة اإلعالم العاملي سنة . مجاعات كنسيَّةو
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 إىل ١٩٩٥ يف املائــة ســنة ٢٨ الــصحفيات مــن املراســالتســبيل املثــال، ارتفعــت نــسبة  فعلــى
ــة ســنة   ٣٨ ــائط اإلعــالم   ٢٠٠٥يف املائ ، ٢٠٠٥  و٢٠٠٠ ةوبــني ســن .  يف مجيــع فئــات وس

ــة يف ٤٢ إىل ٣٦ الــــصحفيات مــــن املراســــالتارتفعــــت نــــسبة  التلفزيــــون، ومــــن  يف املائــ
ويف نفــس الفتــرة، .  يف املائــة يف الــصحف٢٩ إىل ٢٦، ومــن ةاإلذاعــ يف املائــة يف ٤٥ إىل ٢٨

ــصاد مــن     ارتفعــ ــارا عــن االقت ــنقلن أخب ــي ي ــساء الالئ ــسبة الن ــة، وعــن  ٤٣ إىل ٣٥ت ن  يف املائ
 . )٩٣( يف املائة٣٢ إىل ٢٦ من اتالسياسة واحلكوم

جنــازات يف وأعــدت الــدول األعــضاء تقــارير عــن اإلجــراءات املتخــذة وعــن بعــض اإل - ٣٢٢
 ارتفـع وعلى سبيل املثـال،     . الم وسائط اإلع  مجيعإطار اجلهود املبذولة لزيادة مشاركة املرأة يف        

عدد النساء الالئي يعملن يف قطاع اإلعالم يف أفريقيا، على صعيد اختـاذ القـرار وعلـى الـصعيد                   
مها عــدد مــن ووفقــا لبيانــات قــّد. العامــة وأ املؤســسات اإلعالميــة اخلاصــة ســواء يفاإلداري، 

ــس       ــن النـ ــة مـ ــسبة العمالـ ــراوح نـ ــيا، تتـ ــا وآسـ ــا وأفريقيـ ــدول يف أوروبـ ــني  الـ ــالم بـ اء يف اإلعـ
ــة،  ٤٣ و ٢٠ ــسبة إىل يف املائ ــة٥٥ وترتفــع الن ــساء يف وســائط   ٦٧  و يف املائ ــة مــن الن  يف املائ

أنه جـرى تعـيني نـساء يف مناصـب     بوأبلغت دول . اإلعالم املطبوعة وكصحفيات يف التلفزيون   
ئط اإلعـالم    لوسـا  ة عامـ  ة مديرة يف مؤسسة التلفزيون الوطنية، ومـدير       من بينها رفيعة املستوى،   

لثقافــة ل ةوزيــروواالتــصاالت علــى مــستوى وزاري، وعلــى رأس وكالــة أنبــاء وطنيــة رمسيــة،   
 .لس وطين لالتصاالتجمل ةرئيسو لرئيس دولة، ة إعالميةتشارومسواإلعالم، 

ــرأة يف        - ٣٢٣ ــشاركة امل ــادة م ــة حامســة لزي ــسياسيات أمهي ــشريعات وال ــسي تطــوير الت ويكت
 تـشريعات لتيـسري إزالـة احلـواجز        من احلكومـات باسـتعراض وسـنِّ      وقام عدد   . وسائط اإلعالم 

القــوانني املتعلقــة بالبــث مــشروعات وعلــى ســبيل املثــال، نــصت  . الــيت تعرقــل مــشاركة املــرأة 
 . اإلذاعي والتلفزيوين صراحة على تعزيز مبدأ املساواة بني املرأة والرجل

اركة املــرأة يف اختــاذ القــرار يف ســتراتيجيات مبتكــرة أخــرى لتعزيــز مــشالومثــة حاجــة  - ٣٢٤
 ، قامــتعليـا مـثالً  وإلتاحـة املزيـد مـن الفـرص لوصـول املرشـحات ملناصـب        . وسـائط اإلعـالم  
ــات  ــساء ذوات اخلــرب    ال إحــدى اهليئ ــات عــن الن ــة بإعــداد قاعــدة بيان ــة ةعام  ، يف جمــاالت خمتلف

 .  وفعال لكفالة استخدامها بشكل منهجي خيتصون إعالميونبشكل مباشر، ،شارك فيهاو
  

 املساواة بني اجلنسنيب يف وسائط اإلعالم املعنيةألطراف اتوعية زيادة     

 يف وســائط اإلعــالم باملــساواة بــني اجلنــسني املعنيــةميكــن أن يكــون لتوعيــة األطــراف  - ٣٢٥
وحقوق اإلنسان للمـرأة تـأثري كـبري علـى مـدى تغطيـة املـسائل املتعلقـة بالنـساء واملـساواة بـني                        

ــساء والفتيــات يف وســائط اإلعــالم  تــصوير طبيعــة لك علــى كــذاجلنــسني و  قــد ُوِضــعت و. الن
أمـور منـها   عـن طريـق    ،يـة صناعة اإلعالمالاستراتيجيات وخطط العمل يف مجيع املناطق لتوعية       
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إدراج منظور جنساين يف الدراسات املتعلقة باإلعالم الـيت ُتجريهـا اجلامعـات ومؤسـسات      مثال  
 يف مـساعيها اهلادفـة إلثـارة املـسائل          ا وسائط اإلعالم أكثر اسـتباق     التدريب على اإلعالم لتكون   

وشــجعت احللقــات التدريبيــة ومناقــشات اجتماعــات املائــدة  . املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني 
صـانعي  ، علـى مـستوى      املـساواة بـني اجلنـسني     بالتواصل بشأن املسائل املتعلقـة      على  املستديرة،  

 . سائط اإلعالم وخرباء العالقات العامةالسياسات والعاملني يف جمال و

 ،البحوث املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني ووسـائط اإلعـالم          بـ  يتزايـد االضـطالع   كما   - ٣٢٦
 . السياسيات يف وسائط اإلعالمتصوير ُسبلبحوث عن اليف ذلك  مبا

عنيـة  وتعاونت مؤسسات حكومية يف عدد من البلدان، مبا يف ذلك اآلليات الوطنيـة امل           - ٣٢٧
باملــساواة بــني اجلنــسني، مــع املنظمــات اجملتمعيــة ووســائط اإلعــالم احملليــة علــى صــياغة وتنفيــذ 

 اإلعـالم النـسائية بـدور       رابطـات واضـطلعت   . استراتيجيات هتدف لتعزيز املساواة بني اجلنسني     
هبـا  وتشمل األمثلـة علـى األنـشطة الـيت مت القيـام             .  يف أفريقيا  سيما  وال رئيسي يف هذه اجلهود،   

 .  برامج تلفزيونية عن متكني املرأةوإعدادتأسيس صحيفة عن املرأة والقيادة، 

 بأمهية التدابري الرامية للتنويه باإلجنازات يف جمال تعزيـز املـساواة بـني              االعترافوتزايد   - ٣٢٨
صورة متوازنـة وواقعيـة وبأمهيـة       بـ لنساء والفتيـات يف وسـائط اإلعـالم         ا تصويراجلنسني وكفالة   

ــشئوأ. ة هــذه اإلجنــازات فــأمكا ــاول املــسائل    ن ــربامج الــيت تتن ت جــوائز ومكافــآت لتــشجيع ال
ــرويج      ــاملُخرِجني والــصحفيني ولتــشجيعهم علــى الت ــه ب املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني وللتنوي

  . للمساواة بني اجلنسني يف أعماهلم، مبا يف ذلك عن طريق تغطية حقوق اإلنسان للمرأة
  

تعزيز وصول املرأة إىل وسائط اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات إىل  لراميةاتكثيف اجلهود     
 واالتصاالت واستعماهلا هلا

ومـن بينـها   البيانات املتعلقة بوصول املرأة إىل تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت،     إن   - ٣٢٩
 احملمولـة،  إال أنـه لُـوحظ أن اهلواتـف   . هلواتف احملمولـة، تكـاد تكـون منعدمـة     ا على سبيل املثال  

 متنوعـة   جمموعـات واسـعة   عندما تكون متاحة، متثل أدوات متكينية للمرأة إذ تيّسر وصوهلا إىل            
أســعار احملاصــيل  واملعلومــات عــن  مــن املعلومــات واخلــدمات اهلامــة مثــل اخلــدمات املــصرفية    

ــةواملنتجــات ــة        الزراعي ــريوس نقــص املناع ــصحة وف ــة وال ــن الزراع ــواق، وع  األخــرى يف األس
 . )٩٥( اهلامةاإليدز، واجملاالت األخرى/يةالبشر

                                                         
 ’’Kinoti, Kathambi (2006), ‘‘Mobile phone telephony’s promise of bridging the digital divideانظــر  )٩٥(  

www.awid.org/eng/Issues-and-Analysis/Library/Mobile-telephony-s-promise-of-bridging-the-digital-divide).  
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وإضافة إىل الـسياسات والتـشريعات املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية، مـن املهـم القيـام                   - ٣٣٠
ــة وصــول املــرأة إىل وســائط اإلعــالم       ــز إمكاني ــة لتعزي مبجموعــة متنوعــة مــن األعمــال الربناجمي

 تـصميم وتنفيـذ مـشاريع يف املنـاطق          التـدابري هذه  ومشلت  . وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
الريفيــة لتعزيــز إمكانيــة وصــول املــرأة إىل الــربامج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ودعــم تأســيس منافــذ    

 .إعالمية للنساء

 تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت إىل تـوفري           جمـال  وأفضى التقدم العـاملي املُحـَرز يف       - ٣٣١
ــرأة اقتــ    ــدة    إمكانــات هامــة لتيــسري متكــني امل ــق اكتــساب مهــارات جدي صاديا، مــثال عــن طري

ويتطلب حتقيق هذه اإلمكانات بـذل جهـود لزيـادة وصـول املـرأة              . واحلصول على فرص عمل   
وأدى إنـشاء مراكـز اتـصال عـن بعـد يف            . بصورة فعالـة  إىل هذه التكنولوجيا والستخدامها هلا      

ملتاحــة أمــام املــرأة للوصــول إىل  املنــاطق الريفيــة يف العديــد مــن البلــدان إىل تنــامي اإلمكانــات ا 
ومثــة حاجــة لبــذل املزيــد مــن اجلهــود  . تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت التقليديــة واحلديثــة

 عوامـل مـن     مراعـاة لكفالة حصول املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، علـى هـذه املرافـق مـع                 
 .  واملسائل األمنيةالعملقبيل املوقع وأوقات 

 مهارات النـساء يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ضـروريا               وأصبح تطوير  - ٣٣٢
ويف هـذا الـصدد، ُنظِّمـت    . ليتمكنَّ من املشاركة والتنافس يف األسـواق علـى مجيـع املـستويات        

ــا      ــدات تكنولوجيـ ــوفري معـ ــصاالت ومت تـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــى تكنولوجيـ ــدريب علـ ــرامج تـ بـ
 وأُجرِيــت. زيــز إمكانيــة وصــوهلن إىل األســواق   املعلومــات للمــشتغالت باألعمــال احلــرة لتع   

اجــة هلــا لكفالــة حبلكترونيــة للنــساء لتحــسني الكفــاءات واملهــارات الــيت هــّن  إدورات تدريبيــة 
ويف بعض احلاالت، ساهم التدريب املهين أيـضا يف تعزيـز حـصول املـرأة               . حصوهلن على عمل  

 .على عمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 لتوســـيع نطـــاق اســـتخدام النـــساء لتكنولوجيـــا املعلومـــات  مبتكـــرةوُبـــِذلت جهـــود  - ٣٣٣
 لإلملـــام باســـتخدام احلاســـوب للنـــساء تـــوفري تـــدريبواالتـــصاالت، وعلـــى ســـبيل املثـــال، مت 

ــات جد      ــهن نائب ــن بين ــة، م ــشغل مناصــب رمسي ــات ل ــاملنتخب ــن   اتدي ــدد م ــات يف ع  يف الربملان
مباشـرة وفعاليـة يف صـفوف الـسياسيات وبـني الـسياسيات             البلدان، مما يّسر إقامة روابط أكثـر        

 .هنودوائر
  

 لتصدي للقوالب النمطية اجلنسانية يف وسائط اإلعالما إىل التدابري الراميةمواصلة     

القوالــب النمطيــة اجلنــسانية الــسائدة   علــى نطــاق واســع بــضرورة تغــيري  اعتــرافمثــة  - ٣٣٤
أداة كــوســائط اإلعــالم ب يتزايــد االعتــرافمــا ك .أدوار النــساء والرجــال يف اجملتمــع اخلاصــة بــ

 اختـاذ تـدابري   عـن  الـردود  كـشفت و.  انتشار وتأثري كـبري ، نظرا ملا هلا من رئيسية يف هذا الصدد   
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يف مجيع املنـاطق لتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى القيـام بـدور نـشط يف التـرويج للمـساواة بـني                         
ومشلــت األنــشطة الــيت مت القيــام هبــا . زنــاأكثــر توابــصورة لنــساء والفتيــات ا ولتــصويراجلنــسني 
 عـــن صـــورة املـــرأة يف الـــربامج اإلعالميـــة ويف اإلعالنـــات أجرهتـــا مؤســـسات أكادمييـــة حبوثـــا

بـدعم مـن     هـذه البحـوث       بعـض  أُِعـدَّ ومنظمات نسائية ومنظمات أخرى من اجملتمـع املـدين، و         
جلنــسانية؛ ووضــع أنظمــة التــرويج لــربامج مراعيــة لالعتبــارات اكمــا مشلــت األجهــزة الوطنيــة؛ 

ــشريعات    ــات تقــدمي   ،وقواعــد ســلوك، ويف بعــض احلــاالت ت ــة آلي ــ إىل جانــب إقام شكاوى ال
 .رصدولل

واتُِّخــذت إجــراءات تــشريعية يف عــدد مــن البلــدان للقــضاء علــى التمييــز علــى أســاس  - ٣٣٥
ــو     يف تــصوير اجلــنس  ــد امل ــق حظــر أو تقيي ــا يف ذلــك عــن طري ــرأة يف وســائط اإلعــالم، مب اد امل

 بعــض التــشريعات مــن وســائط تتطلبــكمــا . اإلعالنيــة التمييزيــة أو املعلومــات املُهينــة للمــرأة
يل وتستهدف بعض القوانني، علـى سـب      . اإلعالم إذكاء الوعي باملساواة بني اجلنسني يف براجمها       

 اليت تعرض صورة أحـد اجلنـسني علـى أنـه مهـيمن أو خاضـع يف                ،املثال، الربامج أو اإلعالنات   
االتـصال  وسـائل  وحتظـر التـشريعات املالحظـات النمطيـة يف     .  إبـاحي اليت هلا طـابع الب، أو  الغ
 أثـر التـشريعات عـن       َز ويف بعض احلاالت، تعزَّ    .لكترونية العامة أو يف وسائل النشر األخرى      اإل

 . طريق فرض جزاءات

تــنظّم ويف الــسنوات األخــرية، قــام عــدد مــن الــدول يف آســيا وأوروبــا بوضــع قواعــد   - ٣٣٦
يزيـة يف   يمبادئ توجيهية للتـصدي للمحتويـات التم      بصياغة  واإلذاعي والتليفزيوين   صناعة البث   

تفـــادي التركيـــز، بـــشكل غـــري مناســـب، علـــى وجـــوب  املُـــذيعون بوأُبلـــغ. وســـائط اإلعـــالم
ت املــرأة يف جمــاالت  علــى التركيــز علــى إجنــازاوُشــجعوا بــاجلنس اجلــسدية املتــصلة اخلــصائص

 .الرياضة مثل

وأقامت احلكومات شـراكات مـع وسـائط اإلعـالم ومنظمـات اجملتمـع املـدين لتكفـل                   - ٣٣٧
يتـصل بـالعنف      مـا  تفادي تشجيع الربامج التنميط اجلنساين أو التمييـز ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك                

ــرأة  ــد املـ ــات     . ضـ ــسائية ومنظمـ ــبكات نـ ــات وشـ ــراك جمموعـ ــدان، مت إشـ ــن البلـ ــدد مـ ويف عـ
 .ئط اإلعالم وسارصدحكومية أخرى يف  غري

زداد االعتراف بضرورة تقدمي التوجيه والدعم للنظـام التربـوي بـشأن دور وسـائط               يو - ٣٣٨
 أدوات تربويـة، ويف بعـض البلـدان        تثحِدواسـتُ .  القوالب النمطية اجلنـسانية    ترسيخاإلعالم يف   
مت وُصــمِّ.  يف الفــصلهاســني الســتخدام جمموعــة كــبرية مــن املــواد اإلعالميــة للُمدرِّ مت تــوفري

اإلعالم لتوعية الشباب بالقوالب النمطيـة اجلنـسانية وإلذكـاء          ب جمموعات مواد تدريسية خاصة   
 . وعيهم مبزايا اجملتمعات القائمة على املساواة بني اجلنسني
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واعُتبِرت تنميـة قـدرات الـصحفيني أداة رئيـسية ملكافحـة القوالـب النمطيـة اجلنـسانية                   - ٣٣٩
ت جمموعــة مــن بــرامج التــدريب للــصحفيني، مــثال، ليتــدربوا علــى وأُِعــدَّ. والتمييــز ضــد املــرأة

تقنيات إجراء املقابالت، وكتابة النصوص والسيناريوهات، والتعليقات مع مراعاة االعتبـارات           
دعـم التحقيقـات املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية بـشأن مـسائل          أيضا  مشل التدريب   و. اجلنسانية

 األســـرياإليـــدز والعنـــف /ريوس نقـــص املناعـــة البـــشريةمتعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان للمـــرأة وفـــ
يف إطـار  تلك اليت تتعـرض هلـا    ومن بينهاواالغتصاب واألشكال األخرى من العنف ضد املرأة       

 .حةالرتاعات املسلّ
  

ــات          ــا املعلومـ ــالم ويف تكنولوجيـ ــائط اإلعـ ــام يف وسـ ــن االهتمـ ــد مـ ــالء املزيـ ــشجيع إيـ تـ
  اليت تؤثر على النساء والفتياتةالشديدة األمهيواالتصاالت للمواضيع 

مثــة اعتــراف علــى نطــاق واســع بأمهيــة دور وســائط اإلعــالم وتكنولوجيــا املعلومــات   - ٣٤٠
الـوعي  زيـادة   ، و املـرأة واالتصاالت يف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان للمـرأة، ويف دعـم متكـني                

ملراعيــة لالعتبــارات  والتغطيــة اإلعالميــة ا . هــذا الــدور  بقبــولبــدورها القيــادي يف اجملتمــع و  
اجلنــسانية جوهريــة لتــسليط املزيــد مــن األضــواء علــى املــسائل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني   

ــشأهنا      ــام ب ــشجيع احلــوار الع ــات، ولت ــساء والفتي ــتمكني الن ــد و. وب ــِذلت ق ــشجيع  اجلُب ــود لت ه
 .التلفزيون على توسيع نطاق تغطيتها هلذه املسائلوالصحف واجملالت 

اجلــدير بالــذكر علــى وجــه اخلــصوص، ازديــاد االهتمــام بــالعنف ضــد املــرأة يف   ومــن  - ٣٤١
 وأشـار . وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك عرب إجـراء محـالت إعالميـة علـى نطـاق منـاطق بأكملـها        

كومات إىل اسـتخدام وسـائط اإلعـالم التقليديـة، ويف بعـض األحيـان، تكنولوجيـا                عدد من احل  
 للتوعية مبختلف أشـكال العنـف الـيت تتعـرض هلـا             ،ثر فعالية أكصورة  ب ،املعلومات واالتصاالت 

 والــزواج املبكــر واالغتــصاب والعنــف اجلنــسي واالجتــار   اُألســرياملــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف  
فعالـة يف محـالت     صورة  وشاركت وسائط اإلعالم ب   . بالنساء والفتيات، ولتغيري املواقف إزاءها    

 . على نوع اجلنس يف بلدان يف مجيع املناطقيوما من النشاط ضد العنف القائم  ١٦ الـ

تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت    اليت تتيحها   مكانات  اإل إدراج   تموبشكل مطّرد، ي   - ٣٤٢
لكترونيــة، إأنـشئت مواقـع   قـد  و. فعالـة يف اجلهـود اهلادفــة للتـصدي للعنـف ضـد املــرأة     صورة بـ 

 األســرياجلــة قــضايا العنــف   ملعنترنــتتقــدمي املــشورة علــى شــبكة اإل لواســُتحدثت خــدمات 
طــر االجتــار خلوالتحــرش اجلنــسي، وأٌقيمــت خطــوط اتــصال مباشــر للتــصدي، يف مجلــة أمــور، 

 .بالنساء والفتيات

وقــام عــدد مــن البلــدان، يف أفريقيــا علــى وجــه اخلــصوص، باســتخدام البــث اإلذاعــي   - ٣٤٣
 شــبكات اإلعــالم ذلــك يف بعــض األحيــان بــدعم مــن  كــان املُراعــي لالعتبــارات اجلنــسانية، و 
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ــرأة ولعــرض    ــتمكني امل ــرويج ل ــسائية، للت ــساين، وإلقامــة   األحــداثالن ــة مــن منظــور جن  اجلاري
 العنـف ضـد املـرأة، يف        مثـل  مـسائل كانـت حمظـورة يف الـسابق،           دراج بني النساء، وإل   التواصل

 .صميم النقاشات العامة

ــني      - ٣٤٤ ــساواة ب ــصلة بامل ــسائل املت ــة امل ــإن تغطي ــارير، ف ــسني يف وســائط  وحــسب التق  اجلن
اإلعالم، عن طريق الربامج الوثائقية وإعالنـات اخلدمـة العامـة واألفـالم القـصرية، مشلـت متثيـل                   

اإليـدز، والـصحة اجلنـسية      /النساء يف احليـاة الـسياسية والعامـة، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               
ــصحة    ــساء وال ــسألة الالجــئني والن ــة، وم ــى   وركــزت احلمــالت اإلعالم . واإلجنابي ــضا عل ــة أي ي

، وكـذلك علـى حتمـل    يم ويف وسـائط اإلعـالم واإلعالنـات      القوالب النمطية اجلنـسانية يف التعلـ      
 . املسؤوليات األسرية بصورة غري متكافئة

  
  والتحدياتالثغرات  -  ٣  

ــصُعب  - ٣٤٥ ــة للمــرأة يف قطــاعي     إعــداد ي اســتعراض عــام عــاملي واضــح للمــشاركة احلالي
مات واالتـصاالت بـسبب االفتقـار إىل بيانـات مـصنفة حـسب نـوع                اإلعالم وتكنولوجيا املعلو  

البيانـات املوثـوق هبـا والقابلـة للمقارنـة          كما أن   . اجلنس وإىل مؤشرات قائمة على نوع اجلنس      
 .مها هلا حمدودة جداابشأن وصول املرأة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخد

، مبــا يف ذلــك يف  تزايــدت يف وســائط اإلعــالم أعــداد النــساء العــامالت  ويف حــني أن- ٣٤٦
 يف ا يتعلـق بـشغل مناصـب اختـاذ القـرار          ، فإهنن مل يبلغن بعُد مستوى الرجـال فيمـ         عليامناصب  

 . ة بالرصد، مثالً يف اهليئات االستشارية واإلدارية والتنظيمية واملعنيَّيةصناعة اإلعالمال

رات اجلنـسانية يف وسـائط اإلعـالم يف         عدم توفر سياسـات مراعيـة لالعتبـا       قد ساهم   و - ٣٤٧
تتمتـع الـصحفيات بوضـع      وال. يف هـذا املـضمار  عدم املـساواة يف العمـل بـني الرجـال والنـساء          

بـصورة  على أساس عدم التفرغ     يتقاضني عادة أجورا أقل، ويعملن      ومساو لزمالئهن الذكور؛    
تــزال   ال والــصحفياتوإضــافة إىل ذلــك فــإن املواضــيع الــيت يغطيهــا الــصحفيون . أكثــر تــواترا

 .دوار النساء والرجالأخمتلفة بشكل يتواءم مع استمرار القوالب النمطية اجلنسانية بشأن 

ــدما توحـــىت  - ٣٤٨ ــساء   عنـ ــإن النـ ــات واالتـــصاالت، فـ ــا املعلومـ ــة تكنولوجيـ ــّسن إتاحـ  تحـ
 قلـة املـوارد   كمـا أن    .  يف املنـاطق الريفيـة     خاصـة  مـع الرجـال و     بشكل متكـافئ  صلن عليها   حي ال

وارتفاع معدالت األمية واحلواجز اللغوية والعقبات املادية اليت حتول دون الوصـول إىل مراكـز      
 مبـا يف ذلـك    ،  نترنـت تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت املتاحـة لعامـة النـاس وإىل منتـديات اإل             
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 إىل  ، واالفتقـار  )٩٦( فيهـا  والبيئـات غـري اآلمنـة      هذه املراكز واملنتديات     عدم مالءمة مواعيد عمل   
تــزال حتــول دون اسـتفادة املــرأة يف العديــد مــن البلـدان مــن اإلمكانــات الــيت     ال،حمتـوى مالئــم 

 . نترنت شبكة اإلومن بينهاتتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

تــزال تغطيــة املــسائل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني حمــدودة يف أغلــب     الوعمومــا، - ٣٤٩
يــة وســائط اإلعــالم ألدوار ومــسامهات النــساء يف اجملتمــع غــري كافيــة،   تــزال تغط  وال.البلــدان
ة عاطفيـة    تبعيّ حالةُتظهِر النساء بشكل منطي، على أهنن ضحايا وأدوات جنسية ويف             ما وغالبا

من الرجـال  يويهـ . وعلى أهنـن يفتقـدن للحـس املهـين    واقتصادية وعلى أهنن ضعيفات وسلبيات   
وعـززت  .  يف السياسة واالقتصاد والرياضـة     سيما  وال  اجملاالت على التغطية اإلعالمية يف أغلب    

ــاء  ــزة لألنب ــة املتحّي ــة ، ســواء يف وســائط اإلعــالم،التغطي ــة وأ التقليدي ــة ،احلديث  القوالــب النمطي
التـصوير  يـزال     وال .اجلنسانية عرب تصوير عامل تكون فيها النساء والفتيـات غـري مرئيـات نـسبيا              

ــي ــساء يف وســ النمط يا جــدِّيا يف العديــد  ثــل حتــد مي، إلعــالم، وخاصــة يف اإلعالنــات  ائط ا للن
 .البلدان من

التـصاالت   توسـيع نطـاق تكنولوجيـا املعلومـات وا    علـى صـعيد  كما أن التقـدم احملـَرز     - ٣٥٠
ــا. هــاالتحيــزات واملواقــف النمطيــة إزاء كــذلك ملــرأة، وعــن ايــّسر انتــشار صــور ســلبية    وغالب

وهلـذا جيـب التـصدي بـسرعة السـتخدام      .  مـن منظـور سـليب   رنتنتيف شبكة اإلاملرأة تصّور   ما
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرتكاب أعمال عنف ضد النساء والفتيات

  
 املرأة والبيئة  - كاف  

  مقدمة  -  أوال  
. أشار منهاج العمل إىل الروابط القائمة بني املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة املـستدامة                - ٣٥١
 القــرارات البيئيــة علــى مجيــع املــستويات، ودمــج املنظــورات  اختــاذاك املــرأة يف عــزز إشــركمــا 

اجلنــسانية يف الــسياسات والــربامج املتعلقــة بالتنميــة املــستدامة، وتــدعيم أو إنــشاء آليــات علــى   
 .د الوطين واإلقليمي والدويل لتقييم تأثري التنمية والسياسات البيئية على املرأةيالصع

 بــشأن متويــل ،٢٠٠٨االســتنتاجات املتفــق عليهــا لعــام يف وضــع املــرأة دعــت جلنــة و - ٣٥٢
 الدول األعضاء واجملتمـع الـدويل إىل دمـج منظـور جنـساين              ،املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

يف السياسات البيئية الوطنية، وضمان أن تشارك املرأة مشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة يف                  
االستراتيجيات املتـصلة بتـأثري     يف   صعد القضايا البيئية، وبوجه خاص       اختاذ القرارات على مجيع   

                                                         
  .٢١٤، الفقرة A/64/93انظر   )٩٦(  



E/2010/4 
E/CN.6/2010/2  
 

09-63718 99 
 

بـشأن   ٢٠٠٩لعـام  ويف االسـتنتاجات املتفـق عليهـا     . )٩٧(والفتياتتغري املناخ على حياة النساء      
تقاســم املــرأة والرجــل للمــسؤوليات بالتــساوي، مبــا يف ذلــك تقــدمي الرعايــة يف ســياق فــريوس   

 املرأة، على قـدم املـساواة       إشراكالدول األعضاء إىل    دعت اللجنة    اإليدز،/نقص املناعة البشرية  
ووضــع الــسياسات والــربامج  مــع الرجــل، يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة بــإدارة املــوارد املــستدامة 

 .)٩٨(الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة

 مـن االهتمـام    أن مكافحـة تغـري املنـاخ أصـبحت أولويـة دوليـة، ال يـوىل إال القليـل          ومع - ٣٥٣
 التركيـز  ٢٠٠٨جنـة قـررت يف عـام    اللغـري أن   .  املتصلة هبذه القضية   بعاد املساواة بني اجلنسني   أل

وأقـر فريـق    . على املنظورات اجلنسانية لتغري املناخ بوصفها املـسألة املـستجدة يف دورهتـا الـسنوية              
وأبـرز العديـد مـن آثارهـا        رباء بـأن تغـري املنـاخ لـيس ظـاهرة حمايـدة يف األمـور اجلنـسانية،                   اخلمن  

والحـظ الفريـق أن املـرأة       .  النـساء الفقـريات    يفاخلاصة بكل من اجلنـسني، ال سـيما عنـدما تـؤثر             
أثبتت معرفة وخربة فريدتني يف وضع االستراتيجيات وقيـادة اجلهـود ملكافحـة آثـار تغـري املنـاخ،                   

اضــطلعت املــرأة بــدور و. وكــذلك يف إدارة الكــوارث الطبيعيــة، علــى مــستوى القاعــدة الــشعبية
غـري أن املـرأة حنـت عمومـا إىل أن           . قيادي حاسم يف تنشيط اجملتمع احمللي وإدارة املوارد الطبيعية        

تكون ممثلة متثيال ناقصا يف عملية اختاذ القرارات بشأن التنمية املستدامة، مبا يف ذلـك بـشأن تغـري              
 .)٩٩(القضيةا الفريدة والقّيمة حيال هذه املناخ، مما أعاق قدرهتا على املسامهة بتصوراهتا وخرباهت

 املرأة يف املنـاطق     وضع، أبرزت اجلمعية العامة يف إطار تركيزها على         ٢٠٠٧ويف عام    - ٣٥٤
الريفية، احلاجة إىل إدماج منظورات املساواة بـني اجلنـسني يف الـسياسات والـربامج الراميـة إىل                  

 الوطين واإلقليمي والـدويل لتقيـيم     الصعيدت على   حتقيق التنمية املستدامة، وتعزيز أو إنشاء آليا      
 .)١٠٠(التنمية والسياسات البيئية سياسات نتيجة ل على املرأةتترتباآلثار اليت 

ــام  - ٣٥٥ ــات   ٢٠٠٧ويف عـ ــستدامة باحلكومـ ــة املـ ــة التنميـ ــم، أهابـــت جلنـ ــاة أن تعمـ  مراعـ
، علـى مجيـع املـستويات،       تااالعتبارات اجلنسانية، وخاصة دور املرأة يف اإلدارة واختـاذ القـرار          

وهو أمـر حيـوي لتنفيـذ القـضايا املترابطـة املتعلقـة بتـسخري الطاقـة ألغـراض التنميـة املـستدامة،                       
  .)١٠١(الغالف اجلوي، وتغري املناخ/والتنمية الصناعية، وتلوث اهلواء

                                                         
  .E/2008/27انظر    )٩٧(  
  .E/2009/27انظر    )٩٨(  
، الدورة الثانية واخلمسون للجنة وضع املرأة، األمم        “املنظورات اجلنسانية لتغري املناخ   ”انظر موجز املنسق،       )٩٩(  

  ).٢٠٠٨نيويورك، (املتحدة 
  .٦٢/١٦٣انظر قرار اجلمعية العامة   )١٠٠(
  .E/2007/29انظر   )١٠١(
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، أقــرت جلنــة التنميــة املــستدامة بــأن جنــاح التنميــة الريفيــة املــستدامة  ٢٠٠٩ويف عــام  - ٣٥٦
اســتراتيجيات شـــاملة متــصلة بــتغري املنــاخ واجلفــاف والتـــصحر      وضــع وتنفيــذ   يعتمــد علــى   

ومشلـت اإلجـراءات املوصـى باختاذهـا تـدابري لـضمان إتاحـة فـرص عادلـة                  . والكوارث الطبيعية 
ــساء للحــصول   ــىللن ــشاركة      عل ــشجيع م ــا، وت ــة والتكنولوجي ــوارد املالي ــاه وامل  األراضــي واملي

ــا   ــة، مب ــصحر      اجملتمعــات احمللي ــار اجلفــاف ومكافحــة الت ــساء، يف التخفيــف مــن آث ــك الن يف ذل
معاجلـة آثـار التـصحر؛ وزيـادة         وتدهور األراضي؛ وبناء قدرات اجملتمعات احمللية املتضررة على       

االســتثمارات يف جمــاالت التــدريب والبحــوث والتطــوير املتعلقــة باملمارســات والتكنولوجيــات  
هذه التكنولوجيات واملعلومات واألسـاليب واملمارسـات       املستدامة، وتسريع عملية نقل ونشر      
 وســكانن ون والــسكان األصــليو فــيهم النــساء واملزارعــنللوصــول إىل مجيــع املــستخدمني، مبــ 

 .)١٠٢(املناطق النائية
  

 االجتاهات يف التنفيذ على الصعيد الوطين  -  ٢  

، سني والتنمية املـستدامة    بني اجلن   املساواة لالرتباط بني  تفهم متزايد     يف حني أنه يوجد    - ٣٥٧
مل يقم إال عدد قليل من البلدان باإلبالغ عن اختاذ إجراءات حمددة بشأن تنفيذ جمـال االهتمـام                  

وتـشمل  . ويبدو أن اإلجراءات املتخذة تتفاوت تفاوتا كـبريا بـني خمتلـف املنـاطق             . احليوي هذا 
: يف الردود اليت وردت مـا يلـي       االجتاهات الرئيسية يف التنفيذ على الصعيد الوطين اليت ُحّددت          

تعزيــز ) ب( املنظــور اجلنــساين يف القطــاع البيئــي؛ لتعمــيم مراعــاةتعزيــز اآلليــات املؤســسية ) أ(
زيــادة القــدرة علــى تعزيــز سياســات ) ج(مــشاركة املــرأة يف عمليــات اختــاذ القــرارات البيئيــة؛  

التصدي للمعوقات الـيت تواجـه      ) د(؛  االعتبارات اجلنسانية وبرامج التنمية املستدامة اليت تراعي      
ــة االســتفادة مــن    ــزام ) هـــ( املــوارد الطبيعيــة؛ املــرأة فيمــا يتعلــق باملــساواة يف إمكاني ــادة االلت زي

 . املرأةعلى ألثر تغري املناخ والكوارث الطبيعية بالتصدي
  

  املنظورات اجلنسانية يف القطاع البيئيلتعميم مراعاةتعزيز اآلليات املؤسسية     

.  املنظـورات اجلنـسانية يف قطـاع البيئـة        تعميم مراعـاة  ضعت اآلليات املؤسسية لدعم     ُو - ٣٥٨
 والغابــات، وحــدات ،البيئــة، والزراعــة، وامليــاهمــن قبيــل وزارات وأنــشأت الــوزارات املعنيــة، 

لشؤون املرأة وأفرقة عمل وبرامج معنية باملساواة بني اجلنسني علـى الـصعيد الـوطين، وكـذلك          
أنــشئت اللجــان املــشتركة بــني الوكــاالت   و.  يف بعــض احلــاالتدون اإلقليمــيد يعلــى الــصع

املـساواة    بـني  االرتبـاط ومشلت اإلجراءات املتخذة حتليـل       .لتنسيق اجلهود بني خمتلف الوزارات    

                                                         
  .E/2009/29انظر   )١٠٢(
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بني اجلنسني والبيئة، وإدماج املنظورات اجلنسانية يف السياسات والـربامج البيئيـة، ووضـع نظـم             
 .، وتقييم أثر هذه اجلهوداالعتبارات اجلنسانيةومؤشرات رصد تراعي 

ووضــعت البلــدان هنجــا خمتلفــة لــربط املــساواة بــني اجلنــسني بالبيئــة يف خطــط عمــل     - ٣٥٩
ومشلــت بعــض خطــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني    .واســتراتيجيات وطنيــة

 أدجمت خطط العمـل الوطنيـة املتعلقـة         وقد. أجزاء حمددة بشأن البيئة واملوارد الطبيعية والزراعة      
 االعتبــارات اجلنــسانيةبالتنميــة املــستدامة والبيئــة اســتراتيجيات وإجــراءات ومؤشــرات تراعــي   

وأقرت بعض هذه اخلطط صـراحة بـأن املـرأة تـضطلع بـدور أساسـي يف إدارة          . بصورة متزايدة 
مايـة  حللتـدابري الـيت تتخـذ       املوارد الطبيعية وعززت إجراءات حمددة لضمان مـشاركة املـرأة يف ا           

 القـضايا وحدد عدد قليل مـن البلـدان اجلنـسانية والبيئـة جنبـا إىل جنـب مـع غريمهـا مـن                       . لبيئةا
 . يف مجيع الربامج القطاعيةتعميمهماالرئيسية بوصفهما جمالني أساسيني يتعني 

خاصـة   أنـشئت وحـدات      ،ويف بعض األجهـزة الوطنيـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني              - ٣٦٠
معنية بالتنمية املستدامة والبيئة والزراعـة للمـساعدة يف وضـع وتنفيـذ سياسـات وبـرامج تراعـي              

 أهداف وغايات واستراتيجيات تنفيـذ صـرحية؛ وإلنـشاء نظـم رصـد              االعتبارات اجلنسانية وهلا  
ــة للنــساء يف عمليــات اختــاذ   االعتبــارات اجلنــسانيةوتقيــيم تراعــي  ؛ ولتــشجيع املــشاركة الفعال

 .برامج تدريب ومحالت توعية بدأت أيضاوقد . قراراتال
  

  عمليات اختاذ القرارات البيئيةتعزيز مشاركة املرأة يف    

أقرت الدول األعضاء بأمهية تعزيز مشاركة املـرأة يف عمليـات اختـاذ القـرارات البيئيـة                  - ٣٦١
ذلت بعـض   وُب .ت البيئة وأشار عدد من البلدان إىل أن النساء يترأسن وزارا        . والتنمية املستدامة 

 .اجلهود لزيادة عدد النساء العامالت يف الوزارات ذات الصلة

ــشاركتها يف       - ٣٦٢ ــادة م ــة إىل زي ــوارد الطبيعي ــرأة يف إدارة امل ــدير دور امل ــضى تق كــذلك أف
 اجملــالس البلديــة املعنيــة بامليــاه ومنــها مــثالعمليــات اختــاذ القــرارات البيئيــة علــى الــصعد احملليــة، 

 .ا من اهليئات املعنية بإدارة املوارد داخل اجملتمعات احملليةوغريه

وأبلغت البلدان عن زيادة مشاركة املرأة يف منظمات اجملتمع املـدين الـيت تعـزز اإلدارة              - ٣٦٣
الــسليمة للمــوارد الطبيعيــة مــن قبيــل الغابــات وامليــاه واألراضــي واملــوارد األخــرى مــع ضــمان   

 )٥(التبـادل عمليـات  وعـززت وزارات البيئـة   .  يف االسـتدامة البيئيـة   مراعاة دور املرأة ومسامهتها   
 مع املنظمات والشبكات البيئية والنـسائية الـيت حتـدد منظـورات املـساواة بـني اجلنـسني                   ةاملنتظم

 .وتوجه اهتمامها إليها يف جمايل محاية البيئة والتنمية املستدامة
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ــرامج التنم        ــات وبــ ــز سياســ ــى تعزيــ ــدرة علــ ــادة القــ ــي   زيــ ــيت تراعــ ــستدامة الــ ــة املــ يــ
 اجلنسانية  االعتبارات

ــي ويف غريمهــا مــن        أُ - ٣٦٤ ــوظفني يف القطــاعني البيئــي والزراع تيحــت بــرامج تدريبيــة للم
. القطاعات ذات الصلة، مبا يف ذلك من خالل األجهزة الوطنيـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني                  

ادة تركيـزه علـى القـضايا البيئيـة يف إطـار      وكذلك ُشجِّع قطاع التعليم يف بعض البلدان على زي 
، مبــا يف ذلــك مــن )٢٠١٤-٢٠٠٥(عقــد األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن أجــل التنميــة املــستدامة  

ووضــعت بــرامج تعلــيم  . خــالل وضــع برنــامج تعليمــي وطــين بالتعــاون مــع الــوزارات املعنيــة   
نـاء القـدرة اجملتمعيـة علـى     وتوعية على مستوى اجملتمع احمللي تتناول العمليات الـيت هتـدف إىل ب         

 .مواجهة تأثريات تغري املناخ يف مرحلة التعايف من الكوارث

ــوعي    خدمتواســُت - ٣٦٥ ــز ال  احللقــات الدراســية والدراســات الكتيبــات واملنــشورات لتعزي
ووضعت املـواد اإلعالميـة وترمجـت إىل اللغـات احملليـة            . باملنظورات اجلنسانية للتنمية املستدامة   

 .متناول اجملتمعات احملليةجلعلها يف 

واستخدمت األيام الدولية لألمن الغذائي والبيئة، من قبيل يوم األغذية العـاملي واليـوم           - ٣٦٦
العاملي للبيئة، كسياق لتعزيز الوعي بآثـار التـدهور البيئـي اخلاصـة بكـل مـن اجلنـسني واحلاجـة                     

 .االعتبارات اجلنسانية تراعي تدخالتإىل 

 لتحديـد منظـورات املـساواة بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق بـإدارة املـوارد               وأجريت حبوث  - ٣٦٧
ــة ولوضــع اســتجابات مناســبة    ــة والقــضايا البيئي ــة،    .الطبيعي ــة القطاعي ويف ســياق خطــط التنمي

 يف جمـاالت الزراعـة، وتطـوير التكنولوجيـا،          االعتبـارات اجلنـسانية   عززت البحوث اليت تراعـي      
وقيِّمت آثـار التـدهور البيئـي اخلاصـة         . ستدامة للموارد الطبيعية  والتدريب الزراعي، واإلدارة امل   

بكل مـن اجلنـسني، مبـا يف ذلـك املخـاطر الـصحية لـبعض امللوثـات علـى النـساء، واسـتخدمت                     
 .نتائج البحوث لوضع تدابري وقائية حمددة وإلجراء مزيد من البحوث

ب نـوع اجلـنس   وأيدت بعض الدول األعضاء وضـع بيانـات ومؤشـرات مـصنفة حـس        - ٣٦٨
لرصــد اســتخدام وإدارة املــوارد الطبيعيــة واملؤشــرات البيئيــة األخــرى ذات الــصلة مــن منظــور   

 .وأعدت تقارير وطنية بشأن اجلنسانية والبيئة. جنساين

ومشلــت أيــضا اجلهــود املبذولــة لزيــادة القــدرة علــى تنفيــذ سياســات وبــرامج التنميــة     - ٣٦٩
 أنــشطة هتــدف إىل زيـادة قــدرة املـرأة علــى العمــل   جلنـسانية االعتبــارات ااملـستدامة الــيت تراعـي   

واستهدفت الربامج التدريبية يف جمـال اإلدارة املـستدامة للمـوارد الطبيعيـة             . بوصفها عامل تغيري  
ــستدامة    ــا احلاســم يف الزراعــة امل ــز دوره ــرأة لتعزي ــضا   وركــ. امل ــة القــدرات أي ــشطة تنمي زت أن

ومشلـت  . حة ومحاية البيئـة واسـتخدام مـصادر الطاقـة البديلـة     زيادة وعي املرأة باملوارد املتا   على
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الــردود علــى أزمــيت الغــذاء والطاقــة تــوفري التــدريب للنــساء يف جمــايل األمــن الغــذائي وحتــضري     
 .الغذائيةت املنتجا

طرق منها منح القروض واالئتمانات املتناهيـة الـصغر         بووفرت احلكومات دعما ماليا      - ٣٧٠
ووفـر الـدعم     .املرأة يف االستدامة البيئية يف الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية        بغية تعزيز مسامهات    

ــادرات      املــايل مــن خــالل رابطــات املــزارعني أو مؤســسات التمويــل املتنــاهي الــصغر لــدعم مب
املشاريع التجارية السليمة بيئيا أو للـشروع يف مـشاريع الزراعـة املـستدامة بيئيـا واحلفـاظ علـى                    

ومولت احلكومات أيضا مشاريع تقيمها وتديرها منظمات اجملتمـع          .اطق الريفية الغابات يف املن  
 .املدين، مبا فيها املنظمات النسائية، من أجل تعزيز الوعي اجملتمعي بقضايا االستدامة البيئية

واســـتخدمت املـــساعدة اإلمنائيـــة لـــدعم مـــشاركة املـــرأة يف اختـــاذ القـــرارات بـــشأن    - ٣٧١
االعتبــارات دم الــدعم أيــضا إىل املــشاريع الــيت تعــزز اإلدارة الــيت تراعــي وقــ. الــسياسات البيئيــة

ــة     اجلنــسانية ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــة، امتثــاال التفاقي  ومــشاريع احلفــاظ علــى املــوارد الطبيعي
  .املتعلقة بتغّير املناخ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  
ا يتعلــق باملــساواة يف إمكانيــة االســتفادة مــن التــصدي للمعوقــات الــيت تواجــه املــرأة فيمــ    

 املوارد الطبيعية

 بــني إتاحــة فــرص متــساوية للمــرأة والرجــل بــالترابطبــصورة متزايــدة، يــؤدي اإلقــرار  - ٣٧٢
لالستفادة من املوارد الطبيعية واإلدارة املستدامة واستخدام املوارد الطبيعية واحملافظة عليهـا إىل             

ديـد املعوقـات الـيت تواجـه املـرأة يف االسـتفادة مـن املـوارد والـتحكم          اختاذ إجراءات حمـددة لتح   
 .سياقات خمتلفة فيها يف

وبغية تعزيز دور املرأة يف الزراعة ومسامهاهتا اهلامة يف حتقيـق األمـن الغـذائي، اختـذت                  - ٣٧٣
ــل األراضــي         ــازة واســتخدام ونق ــساء يف حي ــساوية للرجــال والن ــوق مت ــضمان حق خطــوات ل

 . وكذلك لضمان املساواة يف االستفادة من خدمات اإلرشاد الزراعي واالئتمان،واملمتلكات

واســتثمرت الــوزارات يف البحــوث يف جمــال اإلنتــاج احملــسن ألصــناف مــن احملاصــيل     - ٣٧٤
الغلـــة الـــوافرة، ويف جمـــال تطـــوير التكنولوجيـــات الـــيت تـــستجيب الحتياجـــات النـــساء     ذات

بيئية الـيت تـستهدف املـرأة، التوعيـة بأسـاليب الزراعـة الـيت               ومشلت أنشطة احلماية ال    .املزارعات
ــة القــدرات يف جمــال تقنيــات احلــصاد املــستدام ويف عمليــات       ــة؛ وتنمي ــدهور الترب ــؤدي إىل ت ت

نت هــذه اإلجــراءات حيــاة املــرأة حــّسقــد و. التجهيــز والتخــزين بعــد احلــصاد ومراقبــة اجلــودة 
ــادرات     ــشاركة يف مب ــى امل ــة، وشــجعتها عل ــزارع    الريفي ــشاء م ــل إن ــستدامة، مــن قبي ــة امل التنمي

 .ومشاريع جتارية مالئمة للبيئة
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ويهـــدد االخنفـــاض الـــسريع للمـــوارد البحريـــة األمـــن الغـــذائي وأســـباب املعيـــشة يف   - ٣٧٥
ويف بعــض  . مــن أجــل العــيش وإدرار الــدخلصــيد األمســاك املــرأة فيهــا متــارساجملتمعــات الــيت 

دم الـدعم ملنظمـات اجملتمـع املـدين حلمايـة املنـاطق           قُ  الصغرية، البلدان، وال سيما الدول اجلزرية    
ــيت تراعــي       ــة مبــصائد األمســاك ال ــربامج املتعلق ــذ ال ــز تنفي ــة وتعزي ــسانية البحري ــارات اجلن ، االعتب

 .وكذلك حلماية املرأة العاملة يف مصائد األمساك ويف إدارة مصائد األمساك من البطالة

ايدة بأدوار املـرأة يف اسـتخدام وإدارة امليـاه يف جمـاالت             وأقرت احلكومات بصورة متز    - ٣٧٦
املبـادرات الـيت اختـذت لـدعم         ومشلـت . االستهالك املـرتيل وزراعـة الكفـاف والـصحة والنظافـة          

اضطالع املرأة هبذه األدوار محـالت التـدريب والتوعيـة املوجهـة لواضـعي الـسياسات واخلـرباء                  
ال وضـــع وتنفيـــذ إدارة متكاملـــة للميـــاه تراعـــي التقنـــيني يف القطـــاعني العـــام واخلـــاص يف جمـــ

ســيما يف جمـال إمكانيــة احلـصول إىل ميـاه الــشرب واالسـتفادة مــن      ، والاالعتبـارات اجلنـسانية  
 .الصرف الصحي

ــة         - ٣٧٧ ــعار معقول ــة بأس ــة النظيف ــى الطاق ــدم احلــصول عل ــصفة خاصــة بع ــرأة ب ــأثر امل . وتت
درات لتعزيـز إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف          واضطلع خمتلـف أصـحاب املـصلحة بطائفـة مـن املبـا            

ووفــرت تكنولوجيــات الطاقــة  .قطــاع الطاقــة وللتــأثري يف القــرارات املتعلقــة باســتخدام الطاقــة 
البديلة يف بعض املناطق الريفية، مبا يف ذلك الغاز احليوي ونظم الطاقة الشمـسية املرتليـة وطاقـة          

 عــن طريــق الــشبكات ومــن مــصادر خــارج  وقللــت زيــادة إمكانيــة التــزود بالكهربــاء .الريــاح
عمـل امللقـى علـى املـرأة لطحـن احلبـوب أو ضـخ امليـاه         الالشبكات يف قرى األرياف من عـبء   

ــاطق إىل احلــد األدىن   ــنح     . يف بعــض املن ــة م ــصاد يف اســتهالك الطاق ــدابري االقت ــضا ت ومشلــت أي
ــة لــشراء الغــاز لالســتخدام املــرتيل، ونــشر املواقــد املرتليــ     ة احملــسنة، وحتديــد احلــد  إعانــات مالي

األقــصى ألســعار الطاقــة لألســر املعيــشية الــيت تعيلــها نــساء، وتقــدمي خــصومات خاصــة علــى     
 .لكترونية املوفرة للطاقةإلاملشتريات من األجهزة ا

ويف ســياق تزايــد اإلقــرار باألمهيــة االســتراتيجية للغابــات يف إدارة أحــواض تــصريف    - ٣٧٨
 اخلـــشب واملـــوارد غـــري اخلـــشبية، وبوصـــفها احتياطيـــا للتنـــوع األهنـــار ومحايـــة البيئـــة وتـــوفري

ــات          ــوارد الغاب ــة مل ــرأة بوصــفها راعي ــدور امل ــراف ب ــن االعت ــد م ــضا مزي ــاك أي ــوجي، هن  البيول
 .ومبسامهتها يف نقل املعارف األصلية والتقليدية

  
  املرأةعلىزيادة االلتزام بالتصدي ألثر تغري املناخ والكوارث الطبيعية     

 بــشكل متزايــد يف املناقــشات ة حموريــقــضيةيف الــسنوات األخــرية، أصــبح تغــري املنــاخ  - ٣٧٩
البيئيــة، وال ســيما آثــاره الــسلبية علــى اجملتمعــات الــيت تعتمــد علــى الزراعــة واجلــزر املنخفــضة   

وتشكل النـساء عـددا كـبريا مـن الفقـراء يف اجملتمعـات احملليـة الـيت               .واجملتمعات احمللية الساحلية  
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 عرضة للتـأثر بـتغري املنـاخ     ن، وه الرزقعتمادا كبريا على املوارد الطبيعية احمللية لكسب        تعتمد ا 
وتتحمل املرأة يف املناطق الريفية يف البلدان النامية معظـم           . منه على حنو غري متناسب     نتضرريو

املـسؤولية عـن إمـدادات امليـاه املرتليـة والطاقـة ألغـراض الطهـي والتدفئـة، وكـذلك عـن األمـن             
 وبـسبب أدوار  . لغذائي، وتتأثر سلبا من جراء اجلفاف وتقلب هطول األمطار وإزالة الغابـات           ا

 مــن تتــضررفهــي ، تــها احلــصول علــى املــوارد وحمدوديــة حرك ها يف وعــدم تكــافؤ فرصــ املــرأة
  تـضررها مـن   ذلك مـثال   يف العديد من السياقات على حنو غري متناسب، من           الكوارث الطبيعية 
وتتــسبب حمدوديــة وصــول املــرأة إىل املــوارد وإىل  . ق واالهنيــاالت الوحليــةالفيــضانات واحلرائــ

 .عمليات اختاذ القرار يف زيادة تعرضها ألثر تغري املناخ

 االعتبـارات اجلنـسانية   ومشلت استراتيجيات االسـتجابة لـتغري املنـاخ إجـراءات تراعـي              - ٣٨٠
 بعــض احلكومــات بإشــراك وقامــت .مــن أجــل ختفيــف حــدة تــأثري تغــري املنــاخ والتكيــف معــه 

املنظمات النسائية وغريها من أصحاب املصلحة يف وضع خطط وبرامج وأنـشطة بيئيـة هبـدف                
ــاخ       ــري املن ــال تغ ــة يف جم ــود املبذول ــسانية يف اجله ــاملنظورات اجلن ــُت .األخــذ ب ــرأة، واس هدفت امل

ــة،      وال ــة والريفي ــاطق املعزول ــرية يف املن ــضعيفة والفق ــرأة ال ــيم هــود مــن خــالل ج ســيما امل التعل
 .والتوعية من أجل التقليل من املخاطر واآلثار النامجة عن تغري املناخ إىل احلد األدىن

ــد، عــززت احلكومــات اإلجــراءات    - ٣٨١ ــز إدمــاج املنظــور   اوبــشكل متزاي ــة إىل تعزي لرامي
ووضـع  . اجلنساين يف السياسات والربامج وجهود االسـتجابة الوطنيـة يف جمـال إدارة الكـوارث              

لتأهـب للكـوارث    ا االعتبـارات اجلنـسانية يف    عض، بدعم من األمم املتحدة، مـشاريع تراعـي          الب
وتعاون عدد قليل مـن وزارات البيئـة مـع اجملتمعـات احملليـة وعلـى وجـه                . واالستجابة للطوارئ 

توطيــد وتنفيــذ االســتراتيجيات الراميــة إىل احلــد مــن املخــاطر وتنميــة   لاخلــصوص مــع النــساء، 
 بنـاء قـدرة اجملتمعـات       يف إطـار  الضطالع بعمليات ما بعد التعايف من الكوارث        القدرات على ا  

 .احمللية على التكيف

وبـــذلت جهـــود لبنـــاء قـــدرات املـــرأة يف جمـــال اإلدارة املـــستدامة للمـــوارد الطبيعيـــة    - ٣٨٢
ــات اإلنعــاش يف أعقــاب الكــوارث     وفيمــا ــسبل االســتجابة لعملي ــق ب ــد هــدفت هــذه  . يتعل وق

تلبيـــة االحتياجـــات احملـــددة للنـــساء وأســـرهن يف حـــاالت الطـــوارئ، ال ســـيما   املـــشاريع إىل 
ــا ــسي       فيمـ ــع العنـــف اجلنـ ــاه ومنـ ــة امليـ ــصحي ومعاجلـ ــصرف الـ ــصحية والـ ــة الـ ــق بالنظافـ يتعلـ
 .املشردين، وال سيما النساء والفتيات واملراهقني ضد
  

 ت والتحدياتثغراال  -  ٣  

رات اجلنــــسانية يف خططهــــا  يف حــــني أن عــــددا مــــن احلكومــــات عــــاجل املنظــــو      - ٣٨٣
استراتيجياهتا الوطنية املتعلقة بالتنمية املـستدامة والبيئـة والتنميـة الريفيـة، أشـارت حكومـات            أو
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أخرى إىل أن تنفيذ هذا اجملال احلاسم ال يزال اهتماما مـستجدا يتطلـب املزيـد مـن اإلجـراءات       
ــاك  . االســتراتيجية ــزال هن ــرةوال ت ــا  ثغ ــام ب ــوعي الع ــن    واســعة يف ال ملنظورات اخلاصــة بكــل م

اجلنسني فيما يتعلق بإدارة املوارد الطبيعية ومبزايا املساواة بني اجلنـسني مـن أجـل تعزيـز التنميـة                   
 .املستدامة ومحاية البيئة

 فيمـــا يتعلـــق بفـــرص االعتبـــارات اجلنـــسانيةومل تـــراع الـــسياسات والـــربامج البيئيـــة   - ٣٨٤
.  فيهــا أو بــأثر التــدهور البيئــي علــى املــرأة والرجــل  االســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة والــتحكم 

تزال املؤسسات تفتقر إىل القدرات واملعارف واملهارات الالزمة إلدماج املنظـور اجلنـساين              وال
 .يف التنمية املستدامة ويف إدارة املوارد الطبيعية، ال سيما فيما يتعلق بتغري املناخ

 حـسب نـوع اجلـنس عـن املـساواة بـني اجلنـسني               وال تزال البحوث والبيانات املفصلة     - ٣٨٥
يف واملنظـورات اجلنـسانية ليـست مدرجـة بالكامـل يف تقييمـات األثـر البيئـي و                  .والبيئة حمـدودة  

 .غريها من آليات الرصد املعنية بالبيئة

ــز مــشاركة املــرأة يف اختــاذ القــرارات     حــرز إالومل ُي - ٣٨٦  القليــل مــن التقــدم يف جمــال تعزي
 يف أجهـزة اختـاذ القـرار الرفيعـة املـستوى يف             هـا  النـاقص أو عـدم وجود       املرأة  متثيل وحّد. البيئية

ــك          ــا يف ذل ــة، مب ــسياسات البيئي ــرأة يف وضــع ال ــسامهات امل ــن م ــشكل خطــري م ــة ب قطــاع البيئ
وأعاقـت الـسبل احملـدودة حلـصول        . استراتيجيات التكيف مع تغري املناخ والتخفيـف مـن آثـاره          

تقنية واملوارد واملعلومات، ال سيما يف املناطق الريفية، مـشاركتها الفعالـة            املرأة على املهارات ال   
 .يف عملية اختاذ القرارات بشأن التنمية املستدامة وإدارة املوارد الطبيعية والتأثري فيها

د دور املــرأة احلاســم يف زراعــة احليــازات الــصغرية وإنتــاج األغذيــة بــسبب عــدم ويقيَّــ - ٣٨٧
ــساواة يف إمكا ــل األراضــي       امل ــن قبي ــا، م ــسيطرة عليه ــة وال ــوارد اإلنتاجي ــة االســتفادة مــن امل ني

وتـؤثر هـذه    . واملمتلكات واالئتمـان وإمكانيـة احلـصول علـى التكنولوجيـا وخـدمات اإلرشـاد              
وكـثريا مـا تكـون بـدائل الطاقـة      . احلالة تأثريا سلبيا يف األمن الغذائي وأسباب املعيشة املستدامة 

 . للمرأة، وال سيما املرأة الفقريةاملستدامة غري متاحة

ــسانية    - ٣٨٨ ــاخ املنظــورات اجلن ــتغري املن ــراع املناقــشات املتعلقــة ب  الــصكوك  كمــا أن.ومل ت
ــة ــاخ       - الدولي ــر املن ــة بتغّي ــة املتعلق ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــل اتفاقي ــن قبي بروتوكــول و )١٠٣(م
 . املناخ على اإلطالقاجلوانب اخلاصة بكل من اجلنسني لتغريال تتناول  - )١٠٤(كيوتو

                                                         
  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة  )١٠٣(
)١٠٤(  FCCC/CP/1997/7/Add.1.  
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 لتيـسري تقيـيم     - تقنية وماليـة علـى حـد سـواء           -ومثة حاجة إىل مساعدة دولية كبرية        - ٣٨٩
ووضــع اســتراتيجيات مناســبة للتعامــل مــع اآلثــار اخلاصــة بكــل مــن اجلنــسني لــتغري املنــاخ يف     

  .االعتبارات اجلنسانيةالبلدان النامية بصورة تراعي 
  

  الطفلة  - الم  
  مةقدم  -  ١  

، ودعــا إىل اختــاذ إجــراءات ةلتمييــز ضــد الفتــالة دداحملــشــكال باأل ج العمــلامنــهأقــر  - ٣٩٠
 تطــوير حتــول دون وإزالــة مجيــع احلــواجز الــيت هــذه احلقــوق،  وتعزيــزا،هادفــة حلمايــة حقوقهــ

 ،عمـل الج  امنـه بنـاء علـى     ال ، وجلنـة وضـع املـرأة      ،)١٠٥(واصـلت اجلمعيـة العامـة     و. اكامل طاقاهت 
 كـذلك علـى ضـرورة التـصدي جلميـع أشـكال             اوشددت. زيز إطار السياسات الدولية   تعفقامتا ب 
ــارس العنــف  ــاضــد املم ــرص حــصوهل    ةالفت ــاكن واحلــاالت، وحتــسني ف ــى ا يف خمتلــف األم  عل

 التعـبري عـن   مـن  هاكنـ مت كفالـة ة، وي والـصح يـة  التعليماخلدماتاخلدمات األساسية، مبا يف ذلك    
 أمــر حاســم لكــسر دائــرة العنــف ةمتكــني الفتــاو.  القــرارذاختــا واملــشاركة يف عمليــات ا،فــسهن

 املتفـق عليهـا لعـام       اقدمت جلنة وضـع املـرأة توجيهـات شـاملة يف اسـتنتاجاهت            و. اوالتمييز ضده 
ــة       ٢٠٠٧ ــف ضــد الطفل ــز والعن ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــشأن الق ــذلك يف )١٠٦( ب ، وك

القـضاء علـى    ب، و )١٠٧(اإليـدز /عـة البـشرية    وفريوس نقـص املنا    ، والطفلة ،املرأةب املتعلقةقرارات  ال
  .)١٠٩(القسري لطفلةازواج و، )١٠٨(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

  
  االجتاهات يف جمال التنفيذ على املستوى الوطين  -  ٢  

تنفيـذ األهـداف االسـتراتيجية علـى         الراميـة إىل      مـن اإلجـراءات    طائفـة الـدول   اختذت   - ٣٩١
يف بيئــة ال عنــف  يف أن تنمــو ةق الفتــاوخــاص علــى حقــالــصعيد الــوطين، مــع التركيــز بــشكل 

ــة ويف متتعهــا، فيهــا ــى اخلــدمات األساســية، وال  بإمكاني ــيم   احلــصول عل ــى . ســيما التعل وتتجل
أكثـر   إطـار قـانوين وسياسـي        لوضـع مواصـلة اجلهـود     ) أ (:ما يلي فياالجتاهات األربعة الرئيسية    

لربنـاجمي املتواصـل حلمايـة حقـوق الطفـل،          العمـل ا  ) ب( ؛هـا رفاهل و اةحلماية حقـوق الفتـ    متانة  
                                                         

 ،٦٣/١٥٦  و،٦١/١٤٤القــرارين  و؛ الطفلــةبــشأن ٦٢/١٤٠  و،٦٠/١٤١انظــر قــراري اجلمعيــة العامــة   )١٠٥(
  .بشأن االجتار بالنساء والفتيات

  .E/CN.6/2007/9انظر  )١٠٦(
  .٥٣/٢ ،٥٢/٤، ٥١/١، ٥٠/٢قرارات جلنة وضع املرأة  )١٠٧(
  .٥٢/٢  و٥١/٢قرارات جلنة وضع املرأة  )١٠٨(
  .٥١/٣جلنة وضع املرأة قرار  )١٠٩(
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شـراكات  إقامـة  ) ج( ؛بوجـه خـاص  عليها،  التركيز  مع   ،يف بعض احلاالت  و،  ة الفتا  ذلك يف امب
  .إشاعة ثقافة غري متييزية) د( ة؛ من أجل تعزيز حقوق الفتا،أقوى بني خمتلف اجلهات املعنية

  
  رفاههالة وحلماية حقوق الفتاأكثر متانة   إطار قانوين وسياسيلوضعمواصلة اجلهود     

 الــيت ،)٨٤(، الــواردة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل هورفاهــالطفــل أمهيــة محايــة حقــوق إن  - ٣٩٢
 أطـر تـشريعية     وعلـى الـرغم مـن تزايـد سـن         .  باهتمـام مطـرد    ىظحت تصديق عاملي،    ت شبه حقق

وضـع   جلعـا الـيت ت  األطـر   تظـل   ،  ه احتياجاتـ  تلبيـة  لدعم حقـوق الطفـل وحتـسني         ،وسياسية أقوى 
 يف الـسياسات    اة شواغل الفت  لتعميم مراعاة  جهود حمدودة    ببذل وأُخطر.  قليلة ،التحديدب ةالفتا

العديــد مــن وأدمــج .  الــوطين، علــى املــستوىواالســتراتيجيات وخطــط العمــل املعنيــة بالطفــل 
 اروحمـ  ،وطينعلـى الـصعيد الـ    ،عمـل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني     الاالستراتيجيات أو خطط    

ــزل ــة  ينــصبلتركي ــذلت حيثو.  علــى الطفل ــا جهــود همــا ُب كــثريا ف، اةتحــسني وضــع الفتــ ل ةدف
  .ستخدم هنج دورة احلياة لتحقيق هدف املساواة بني اجلنسنياجلهود ت كانت هذه ما

 ، عامـة، مبـن فـيهم الفتيـات، مـن التـشريعات الـيت حتمـي حقـوقهم          ،د األطفـال  يتفيسو - ٣٩٣
.  منـها  قـائم ماهو   ت أو عزز  ،ألطفالبا  متعلقة  شاملة  قوانني دانلبوقد سنت بعض ال   . هاوتعزز

 قـوانني األحـوال الشخـصية لالعتـراف بـاحلقوق اخلاصـة          ت على  تعديال ىخروأدخلت بلدان أ  
.  البنـوة  ال تثبـت  محـل اسـم األب حـىت عنـدما          يف  والديـه، و  كـال   طفل، مثـل احلـق يف معرفـة         بال
  .العاملنيعزز بعض البلدان احلماية القانونية لألطفال و

 هقـ  وثّ فحـسبما . طفل مـن العنـف اهتمامـا غـري مـسبوق          ل وتلقى احلاجة امللحة حلماية ا     - ٣٩٤
عـــن العنـــف ضـــد الـــذي أعـــده لألمـــم املتحـــدة فريـــق اخلـــرباء املـــستقل    ٢٠٠٦عـــام تقريـــر 
 أمـاكن  الفتيـات، يف     سيما الرتكب أشكال متعددة من العنف ضد األطفال، و       ، تُ )١١٠(األطفال
ــة ،املــدارس و،زلـمثــل املنــ   علــى حنــو  ،احلكومــاتتقــوم ردا علــى ذلــك،  و.  واجملتمعــات احمللي
م عـدد مـن     علـى سـبيل املثـال، جـرّ       ف. سياسات للتـصدي للعنـف    اتباع  قوانني و باعتماد   ،متزايد

، أو   لإلنـاث  األعـضاء التناسـلية   بتـر   تـشويه    ، اجلاليات املهاجرة  ذات والبلدان   ،البلدان األفريقية 
أثرهــا تجـاوز  يبعــض الـدول تـشريعات   سـن  و. أشـدّ ائمـة لفــرض عقوبـات    القـوانني الق لتّدعُـ 

 لـدى قيـامهن   من أجل محاية الفتيات املهاجرات من هذا الشكل مـن العنـف             ،احلدود اإلقليمية 
يف هــذه العمليــة  خطــوات حلظــر إجــراء  ذت أيــضااختــو.  األصــليةنزيــارات عــودة إىل بلــداهن ب

ــة  ــصحة العام ــد ضــع وو. مؤســسات ال ــشريع ،انعــدد مــن البل ، سياســات ات باإلضــافة إىل الت

                                                         
  .، جنيف العنف ضد األطفالعنالتقرير العاملي ) ٢٠٠٦(األمم املتحدة  )١١٠(
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. ، ملكافحـة هـذه املمارسـة       منـها  قـائم هـو    امـ  ت أو عـزز   ،واستراتيجيات وخطط عمل جديـدة    
  . رفض هذه املمارسةإىللدعوة ل ا الثقافية الوطنية إطاراهتا سياسالبلدانستخدم بعض وت

هـو مظهـر مـن    وسري، بعض التقدم يف معاجلة الزواج املبكـر والقـ    أيضا بإحراز   بلغ  وأُ - ٣٩٥
الـزواج  سـنت بعـض البلـدان قـوانني حلظـر           قـد   ف .اقوقهـ حل وانتـهاك    ة،مظاهر التمييز ضـد الفتـا     

 اآلخـر رفـع الـسن    هايف حـني أن بعـض  ، شد ملنـع هـذه املمارسـة   أ عقوبات ت أو فرض ،القسري
 يف بعـض احلـاالت، للغـرض    ، قواعـد اهلجـرة    تدلعُـ و. ةمحايـة الفتـا   مـن أجـل     القانوين للـزواج    

ــانمت وقــد . فــسهن ــدابرياختــاذ التــشريعات مــن خــالل  تــسريع تنفيــذ  ،يف بعــض األحي   تتعلــقت
  .القسريالزواج خطط عمل ملكافحة وضع  وات،السياسب

ــد حتققــ و - ٣٩٦ ــى حتــسينات تق ــة الفتــ عل ــة،   اة محاي ــ مــن االســتغالل وســوء املعامل ، تجتل
 ،ســتغالل اجلنــسي لألطفــال يف تزايــد عــدد البلــدان الــيت لــديها تــشريعات ملكافحــة اال خاصــة،

 ،احلـدود اإلقليميـة  أثرهـا  تجـاوز  ياسـتغالهلم يف املـواد اإلباحيـة، مبـا يف ذلـك التـشريعات الـيت        و
األطفـال  باالتـصال   فعـل    ويتزايـد أيـضا جتـرمي     . حملاكمة املواطنني املتورطني يف السياحة اجلنـسية      

 سـن   دانلـ بواصلت ال و. ي لغرض االستغالل اجلنس   ،و عن طريق وسائل أخرى    أنترنت،  اإلعرب  
تـستكمل  و. للمتجـرين تشريعات ملكافحة االجتار باألطفال، وزادت العقوبات املطبقة بالنـسبة          

بــشأن طـط عمــل وطنيـة ملكافحــة االسـتغالل اجلنــسي لألطفـال، أو     خب أحيانــا ات التـشريع ههـذ 
تــستفيد  هــذه التــدابري محايــة مجيــع األطفــال، قــد  تــؤمنيف حــني و.  االجتــار باألطفــالمكافحــة

ــا ــها ألهنــا  ، خاصــةة،الفت ــان اهلــدف   تكــون  من ــب األحي ــيف أغل ــن العنــف  هل  ،ذه األشــكال م
  .واالعتداء

أدخــل العديــد مــن املتعلــق بــالعنف ضــد املــرأة، هــذا التقريــر يف اجلــزء  يــشري وحــسبما - ٣٩٧
 ةاالفتـ تـستفيد   تشريعاهتا املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة، و       ت على  تعديال ،٢٠٠٥عام  الدول، منذ   
ــة ــة لتجــرمي  الــيت توفرهــامــن احلماي ــداء اجلنــسي  التــشريعات اجلديــدة أو املعدل ،  العنــف واالعت

الفتيـات  وحيتمـل أن   .زيلـ، مبا يف ذلك يف اجملال املنـ هتا، أو زيادالعقوبات عليهما وتوسيع نطاق
 عـدد البلـدان الـيت حتظـر العقـاب البـدين لألطفـال يف مجيـع األوسـاط،                  من زيـادة    أيضا  استفدن  

  .٢٠٠٥زل، منذ عام ـ املنهافي مبا
 وضـع  ،بـصورة متزايـدة   ،  يـساند  ة، العنف ضد الفتا   عنتوافر البيانات والبحوث    وإن   - ٣٩٨

، ل أو الطفـ املـرأة  العنـف ضـد    عـن دراسـات عامـة     إجـراء   باإلضـافة إىل    و. السياسات وتنفيـذها  
، ةالعنـف ضـد الفتـا      خمتلفة مـن      أشكاال أيضا، بالبحث  ،دراسات على املستوى الوطين   تناولت  

 واإلطعـام القـسري، فـضال عـن العنـف يف            ، األعـضاء التناسـلية لإلنـاث      بتـر /مبا يف ذلـك تـشويه     



E/2010/4
E/CN.6/2010/2

 

110 09-63718 
 

آليــات مؤســسية مكرســة تقــوم يف بعــض احلــاالت، و. ســياقات حمــددة مثــل البيئــات التعليميــة 
  .ةرصد العنف صراحة ضد الفتابملعاجلة العنف ضد املرأة 

  
   ة الفتا ذلك يفاماية حقوق الطفل، مبالعمل الربناجمي املتواصل حل    

ىل مكاســـب إاألطـــر القانونيـــة والـــسياسية حتتـــاج إىل ترمجـــة واألنـــشطة الـــربامج إن  - ٣٩٩
تــسريع التقــدم، علــى وعملــت احلكومــات، مــن أجــل . طفــال، مبــن فــيهم الفتيــاتلألملموســة 

، والنــصوص ، عــن طريــق جتميــع كــل االتفاقيــات الــسارية زيــادة الــوعي حبقــوق الطفــل، مــثال 
خاصـــة ألطفـــال مـــدونات ل يف ، والقـــرارات الـــصادرة عـــن احملـــاكم ، والـــسياسات،القانونيـــة

قـوانني محايـة    وجـرى التعريـف ب    . االجتمـاعي يف اجملال    والعاملني   ،اجلهاز القضائي بالعاملني يف   
 عـن   ، والكتيبـات املتخصـصة     املتخصص، التدريبوقد أسفر    ؛الطفل يف أوساط عامة اجلمهور    

 اجلـيش يف عـدد    وأفـراد  ، املعلمـني، واملـوظفني    يف أوساط  إىل فهم أفضل حلقوق الطفل       التوصل
  .من البلدان

 بـني اجلنـسني يف      ساواة واملـ  ،تحقيق تعميم التعليم االبتـدائي    بااللتزامات العاملية   أدت   و - ٤٠٠
انظـر   (ن يف كـثري مـن البلـدا   يـة تـدخالت الربناجم  ال إىل توسـيع نطـاق       ،التعليم االبتدائي والثانوي  

 إىل دعـم األسـر،      ةدفـ  اهلا عـدد مـن التـدابري     ل وُيتوقع أن يكـون   . )اجلزء الثاين باء من هذا التقرير     
 تـأثري  ا،تغطية التكـاليف املباشـرة وغـري املباشـرة لتعلـيم أطفاهلـ           من أجل   ،   منها  الفقرية سيما الو

وم املدرسـية يف    إلغـاء الرسـ   أزال  و. اسـتبقائهن مفيد على التحـاق الفتيـات باملـدارس ومعـدالت           
وســاهم .  إىل املدرســةا الفقــرية يف إرســال بناهتــاألســر عقبــة هامــة تواجههــا ،عــدد مــن البلــدان

 فـرص حـصول   يف زيـادة  باجملـان،  ، والزي املدرسـي ، واللوازم املدرسية،توزيع الكتب املدرسية  
ويف . لـدان  برامج التغذية املدرسية يف عدد مـن الب         سامهت يف ذلك    وكذلك ؛على التعليم الفتاة  

ــة واحــدة، أدى   ــع شــرط  حال ــدمي رف ــيالد تق ــات    ، شــهادة م ــسبة التحــاق الفتي ــادة يف ن إىل زي
  .باملدارس يف املناطق الريفية

 واستكملت بعض البلدان هذه التدابري ببذل جهود تستهدف الفتيات فقـط، وسـعت              - ٤٠١
يـــات الـــشعوب إىل الوصـــول إىل فئـــات حمـــددة مثـــل الفتيـــات الريفيـــات، أو الفقـــريات، أو فت

 أو تـوفري حـصص      ها؛أو ختفيـض  الرسـوم املدرسـية للفتيـات،       تدابري مثل إلغـاء     وُنفذت  . األصلية
 لتعلـيم الفتيـات مـن       ،بعـض احلكومـات حـوافز لألسـر       وأوجـدت   . فقـط للبنـات   زلية  ـغذائية من 

  . أمهية تعليم البناتبشأن محالت توعية أيضااحلكومات ونفذت . خالل تقدمي املنح الدراسية
منـع محـل    يف  لحيـاة األسـرية     اإلعـداد ل   و يةاجلنسالتربية  أمهية  باالعتراف املتزايد   وأدى   - ٤٠٢

ذا هبــ إىل توســيع نطــاق االهتمــام ،الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسياملراهقــات وانتــشار األمــراض 
ربامج كــ أو ،ةالدراســييف املنــاهج نظاميــة دورات املوضــوع يف البيئــات التعليميــة، كجــزء مــن  
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االتــصال التقليديــة معلومــات عــن الــصحة اإلجنابيــة مــن خــالل قنــوات   وجيــري نــشر . خاصــة
بعــض وتــسّهل . نترنــت وعيــادات الــشباب علــى اإل،طبوعــةاملتعليميــة الواد املــديــدة، مثــل واجل

 ت علـى تـشجيع حـس      مـال وعملـت إحـدى احل    . مناقشة بني اآلباء واملـراهقني    إجراء  املبادرات  
مبـا أن احلمـل   و. منـع حـاالت احلمـل غـري املرغـوب فيـه      عـن  والبنات لبنني لشتركة اململسؤولية  ا

 ا دعمـ  منحـا دراسـية أو  بعـض البلـدان  فقد قـدم  ترك املدرسة، على الفتيات جيرب املبكر ال يزال   
  . بعد الوالدةنمواصلة دراستهعلى تشجيع الفتيات يف سن الدراسة من أجل لرعاية األطفال 

ــعوأصــبح  - ٤٠٣ ــة يف   اضــد  العنــف  وقــوعمن ــشطة ألطفــال مــن اجملــاالت ذات األولوي األن
 مراكـز   ، علـى سـبيل املثـال      ،أنـشأ بلـد واحـد     و.  الدول، يف بيئات خمتلفـة     اليت تقوم هبا   الربناجمية

 علـى حـل املـشاكل دون اللجـوء إىل     يهمووالـدِ  من أجـل مـساعدة األطفـال     ،لشباب واألسرة ل
 العنــف يف  وقــوع منــعبــشأن يناجلنــس اتراعــي املنظــور آخــر مــواد  بلــدتــاحأالعنــف، يف حــني 

 ،شكلها اإلنترنـت، علـى سـبيل املثـال        يـ لمخـاطر الـيت     بالتـصدي ل   أيضابلدان  وقامت  . املدارس
تعرضــهم  خطــر تزايــدتعامــل مــع علــى المــشروع جتــرييب ملــساعدة الــشباب املــراهقني  بتنظــيم 

  . واملواد اإلباحيةاألطفال، عتداء اجلنسي علىالل
 تـشمل  ، العنـف ضـد األطفـال       وقـوع  د من الدول محالت توعية ملنـع       عدد متزاي  وشّن - ٤٠٤
ــة، ومــسريات عامــة، ومعــارض، وإعالنــات    إقامــة  ــام وطني ــع   لأي ــشاء مواق ــة العامــة، وإن لخدم
 القــسري، الـزواج  األعـضاء التناســلية لإلنـاث، و  بتـر / منــع تـشويه  محـالتُ تسـتهدف وا. شـبكية 

أحـد  يف  و. املعنيـة  اجلهات طائفة واسعة من     ،ةاملسيئوالعنف ضد الفتيات، والعالقات العاطفية      
ــالبري اتـــدال ــة للمهـــاجرين الـــزواج درج موضـــوع ة، أُوقائيـ ــة إلزاميـ . القـــسري يف دورات لغويـ

 العنــف مــن خــالل بنــاء  وقــوعدف إىل منــعوكانــت هتــ ،فتيــان بعــض املبــادرات الواســتهدفت
  .شراكةإقامة حنو وُوّجهت  أكثر إجيابية، يةهوية ذكور

إلضافة إىل اجلهود الرامية إىل الوقاية، كان هنـاك أيـضا زيـادة يف التـصدي للعنـف                   وبا - ٤٠٥
خـذت خطـوات للتـدخل     اُتو. للفتيات علـى وجـه التحديـد      موجهة  كن  تضد األطفال، وإن مل     

 اتبنـاء قـدر  ب بعـض الـدول   وقامت. اإلبالعتحسني عملية   ليف حاالت العنف ضد األطفال، و     
 أو  ضــد األطفــال،الــصحة، لتحديــد حــاالت العنــفو التعلــيم ايلاملهنــيني، مثــل العــاملني يف جمــ

وحـدات شـرطة    ويف حني أن كثريا من البلدان أنشأت        . والتصدي هلا  يهم،االعتداء اجلنسي عل  
وحـدات  فقـد أنـشأت بلـدان أخـرى أيـضا        ،للتصدي للعنف ضـد النـساء واألطفـال        متخصصة

 ةرتبطـ امل ،السـتغالل اجلنـسي لألطفـال      للتصدي جلرمية ا    متخصصة يف اجلرائم احلاسوبية،    شرطة
ــضمنت. اســتخدام اإلنترنــت ب ــسياقات،  وت ــشجيع  بعــض ال ــالغ عــن    ت ــى اإلب ــاس عل ــة الن عام
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ــال، وال  حــوادث  ــف ضــد األطف ــة      العن ــسي، باســتخدام خطــوط هاتفي ســيما االســتغالل اجلن
  .شبكية ومواقع ،ساخنة
اخلــدمات وعــة مــن جممبلعنــف ا ايا ضــح مــن جهــود لتزويــد األطفــال وُبــذلت أيــضا - ٤٠٦

ــشارية ــة، و والعالجاالست ــل، أخــرىخــدمات دعــم  ي ــة  اخلطــوط مث ــساخنةاهلاتفي ، ومراكــز ال
 متخصـصة يف عـدد مـن البلـدان          وتوجـد خـدمات   . أمـاكن اإليـواء   األزمات، والـدعم الطـيب، و     

هاتفيـة  للفتيات اللوايت يقعن ضحايا لالستغالل اجلنسي ألغراض جتاريـة، مبـا يف ذلـك خطـوط                 
ــرامج إعــادة إدمــاج  تقــدمي ، ومــساعدةلل ــة األخــرى  . ســكن، وب ــامج  وتــشمل األمثل ــوفري برن ت

 وتقـدمي استـشارات مغفَلـة     ،  حـاالت مأسـوية   الواقعـات يف     للفتيـات    ، فتاة إىل فتـاة    توجيهي من 
القـسري،  للـزواج   للفتيـات املعرضـات      املدرسة   مرشدين اجتماعيني يف   ووجود،  اإلنترنتعلى  

أمـاكن إليـواء الفتيـات      تـوفري   إلنـاث، و  ل تشويه األعضاء التناسـلية   الدعم الطيب لضحايا    تقدمي  و
  .القسريالزواج   مناهلاربات من أسرهن خوفا

  
  اجلهات املعنية بني خمتلف ىقوأشراكات إقامة     

 مـن العنـف، مـن خـالل         ا، ومحايتـه  اةحقـوق الطفـل والفتـ     على حنو متزايـد،      ،تز تعزَّ - ٤٠٧
ت دارا واإل ،الوزاراتكـ ،  ةحلأصحاب املص خمتلف  فيما بني    القائمةتعزيز التعاون والشراكات    

 القـضائي، واملنظمـات     اجلهـاز احملليـة، و  الـسلطات    و علـى مـستوى املنـاطق،     العامة، والـسلطات    
، والقــادة احمللــيني، والقطــاع اخلــاص، الوالــِدينرجــال، ورابطــات مجاعــات الغــري احلكوميــة، و

ــات، واألكــادمييني  ــو.  اإلعــالمط ووســائ،والنقاب ُنهــج متعــددة   وضــعإىل اجلهــود  ههــذؤدي ت
االهتمـــام تعزيــز   وم وتلبيــة احتياجــاهت   األطفــال أكثــر تكــامال، حلمايــة حقـــوق   التخصــصات  

  .اةلفتاحالة خبصوصية 
األخــرى، يف احلكوميــة واهليئــات الوكــاالت والتعــاون بــني الــوزارات املختلفــة أدى  و- ٤٠٨

حــوار بــني إجــراء مــن ذلــك مــثال أن . ه وتــسريع الــسياساتوضــعإىل حتــسني بعــض البلــدان، 
منظـورات  فيهـا    أُدرجـت  قـوانني حلمايـة الطفـل        سـن يّسر   ،اجملتمع املدين ومسؤولني حكوميني   

ــسانية ــة  . جن ــضا جهــات فاعل ــضاة، يف صــياغة  ا، مبــن فيهــ ىخــرأ وســاعدت أي  أكــادمييون وق
  .التشريعات

، لــف أصــحاب املــصلحةجمموعــة متنوعــة مــن الــشراكات اجلديــدة بــني خمتر قيــام وأثّــ - ٤٠٩
ن مــن وممثلــعمــل معــا ، تاالإحــدى احلــفــي ف.  إجيابيــا علــى تنفيــذ القــوانني والــسياساتتــأثريا

 علـى   ، واجلماعـات الدينيـة    ، واملنظمـات غـري احلكوميـة      ، والنقابات ، والقطاع اخلاص  ،احلكومة
عامـة،  خمتلـف اهليئـات ال  تعاونـت   ،  ىخـر أ حالـة يف  و ؛جلنة للقضاء على عمالة األطفـال     تشكيل  

مبــا يف ذلــك املــدارس، وســلطات اهلجــرة، واخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة، يف تنفيــذ خطــط  
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 لوضع حـد    ،أصحاب املصلحة على املستوى احمللي    وعمل معا   . القسريالزواج  عمل ملكافحة   
جلـان القـرى مـسؤولني حكـوميني وزعمـاء          ضمت  ،  إحدى احلاالت يف  و. للممارسات الضارة 

 امتثـال   كفالـة ، ل ون تقليـدي  مطهِّـرون  و ،نو ومعلمـون، وزعمـاء دينيـ      ،ءحمليني، من بينـهم نـشطا     
 األمثلــة تــشملو.  األعــضاء التناســلية لإلنــاثبتــر/تــشويهللقــوانني الــيت حتظــر احملليــة جملتمعــات ا

املـدافعني عـن     رؤسـاء البلـديات   لشـبكة   إنـشاء    ،األخرى إلقامـة شـراكات علـى الـصعيد احمللـي          
ــل؛  ــشكيل الطف ــستوى  وت ــى م ــي جلــان عل ــع احملل ــال   مل اجملتم ــع االجتــار باألطف ــشاء  و؛ن ــوادإن  ن

  .اةعمل على حتسني تعليم الفتتألمهات ل
التعاون بني خمتلف أصحاب املـصلحة أمـر حاسـم بالنـسبة لفعاليـة التوعيـة وتقـدمي                  إن   - ٤١٠

شراكة بالـ  اة،أشكال معينة مـن العنـف ضـد الفتـ       وقوع  ، محالت ملنع    اطّرادبوُتشن،  . اخلدمات
 ،لرجـال ا غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمـات         ، واجلهات القطاع العام جلهات الفاعلة من    ابني  
يف كـثري مـن البلـدان،       املنظمات غـري احلكوميـة،      وتؤدي  . عالماإل ط ووسائ ،نودينيالزعماء  الو
الــدعم للفتيــات اللــوايت يقعــن واملــشورة خــدمات  يف تقــدمي ا رائــداوردشراكة مــع الدولــة، بالــ

ــداء ، أشــكال العنــفضــحية ملختلــف ــة لتقــدمي املــشورة  وُتبــذل، أيــضا، . واالعت جهــود تعاوني
  .الصحةمسائل  بشأنللفتيات 
ــة   وأدى قيـــام  - ٤١١ شـــراكات بـــني خمتلـــف أصـــحاب املـــصلحة إىل زيـــادة الفـــرص املتاحـ

.  يف احليـاة العامـة      مـسموع   صـوت  م ويكـون هلـ    وا،شاركلكـي يـ    الفتيات،   سيما اللألطفال، و 
 يف اجملـالس    وانشطولكي ي  ،لشبابلبرملان  و،   أطفال إنشاء جمالس فال من أجل    لألط دعم   مدوقُ

ــة ــرغم مــن أن . البلدي ــى ال ، همجممــوعيف  هــذه اجلهــود هتــدف إىل الوصــول إىل األطفــال    وعل
يف بعــض البلــدان، غالبيــة الربملــانيني    يــشكلن، الفتيــات بنــشاط يف هــذه اهلياكــل، و   تنخــرط 
 الفـرص    مـثال،  اإليـدز، /ن فريوس نقص املناعة البشرية     ع رانبرامج تعليم األق  ووفرت  . األطفال

  .لألطفال والفتيات لتويل أدوار قيادية
  

   ثقافة غري متييزيةإشاعة    
النمطيـة واألدوار التقليديـة     األفكـار    علـى    املرتكـزة  املواقف والتوقعـات     ال يزال ترّسخ   - ٤١٢

، ةا علــى حقــوق الفتــايســلبثريا تــأ يعــزز أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني، ويــؤثر  ،للجنــسني
الــدول األعــضاء واجلهــات قامــت يف الــسنوات األخــرية، و. هافرصــعلــى ، وا لــذاهتهــاواحترام

 ، يف املقــام األول، وكــذلكاســتهداف قطــاع التعلــيم  بتعزيــز تغــيري املواقــف ب ،املعنيــة األخــرى
القيم بـ  للوفـاء ومشلـت األمثلـة وضـع اسـتراتيجيات         . عموما مبادرات تستهدف اجلمهور     باختاذ

 واقـف املبـشأن   النـاس  قادة الـرأي وعامـة   وتوعية،  ة والفتا رأة على امل  سليبتأثري   هلاواملعايري اليت   
التمييـز جتـاه فئـات معينـة مـن          اخلاليـة مـن     ، وتعزيز التسامح واملواقـف      ة الفتا منالنمطية السلبية   
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 مـواد تـشجع    نـشرُ  نـها بطـرق م  قولبـة أدوار اجلنـسني داخـل األسـرة،          وعوجلت أيـضا    . الفتيات
  .الفتيان يف احلياة األسريةمشاركة على على املساواة يف تقاسم املسؤوليات، و

النظـــام لـــصور النمطيـــة للجنـــسني يف ل إىل التـــصدي راميـــةتـــدابري مهمـــة واُتخـــذت  - ٤١٣
 إلزالـة   الكتـب املدرسـية،   واصـلت الـدول مراجعـة املنـاهج الدراسـية و          و. هومن خالل التعليمي،  

توعيــة  و؛اجلــنس، مبــا يف ذلــك الــصور يف الكتــاب املدرســي  نــوع علــى أســاس القــائم التحيــز 
. املرأة يف املقررات الدراسـية واملـواد التعليميـة        و ةالفتاحقوق  مناقشة  إدماج  الطالب من خالل    

الـيت تراعـي    تربيـة   ال و ،املساواة بـني اجلنـسني    مسائل   ، على حنو متزايد   ،تدريب املعلمني ويشمل  
فقـد قامـت   يف سـن مبكـرة جـدا،        يـتم   األعـراف االجتماعيـة     تـّشرب   مبا أن   و. يناساجلناملنظور  

 أدوار اجلنـسني يف     الـذي يتنـاول   ز املساواة بني اجلنسني عن طريق التعلـيم         يتعزببعض املبادرات   
واســتخدام قــصص قــصص،  تــأليف مــن خــالل ،مرحلــة مــا قبــل املدرســة، علــى ســبيل املثــال  

  .لقائمة على نوع اجلنسادوار األت  اليت حتّد،األطفال
اختيـارات   بـشأن  ياناجنـس التوقعـات املتحيـزة     اجلهود املبذولة للقـضاء علـى       وتزايدت   - ٤١٤
خـذت خطـوات لتوسـيع      اُتو .اةلفتـ نطاق اخليارات الوظيفيـة ل    توسيع  لاالت الدراسة، و  جمل ةالفتا

لرياضـيات  خميمـات ل  بإقامـة    ،، على سـبيل املثـال     ةنقا العلم والت  نطاق مشاركة الفتيات يف جمايل    
تــوفري ، وحتــسني تملــااعنــساء فــرص للتفاعــل مــع وإتاحــة بــرامج إرشــادية، تــوفري والعلــوم، و

ــة   واعتــربت مباشــرات ملعاجلــة الفــصل املهــين،  و. معلومــات عــن فــرص العمــل يف املهــن العلمي
عـن   ملعرفـة املزيـد   ةأيـام سـنوي  إقامـة   تـدابري مـن قبيـل    ُنظمـت  و؛فتيات املـدارس األعمال قدوة ل  

لنـشر املعلومـات ذات   الشبكية  استخدام املواقع   جيري حاليا توسيع نطاق      و ؛املهن غري التقليدية  
يف بعـض البلـدان   ُوّسع نطاقهـا  فقد ممت أصال للفتيات، بعض هذه التدابري صُ  مع أن   و. الصلة
  . كذلكالفتيان لتشمل
ــوىل  - ٤١٥ ــد اهتمــام وي ــة اجل  متزاي ــصور النمطي ــدور الرياضــة يف حتــدي ال ــسل ــز ية،نان  وتعزي

للتــصدي وتروجييــة بعــض البلــدان بــرامج ومــواد تعليميــة فقــد وضــعت . املــساواة بــني اجلنــسني
 ولتــشجيع الفتيــات علــى ، الــذكورتقتــصر ممارســته علــىالرياضــة نــشاط أن القائــل بــلمفهــوم ل

دين  أمهية ممارسة النشاط البـ     يربزشريط فيديو   إنتاج  ومشلت هذه اجلهود    . املشاركة يف الرياضة  
 اتـصال منـشورة يف وسـائط       يف مـواد      رياضـيات  العبـات ليف مرحلة املراهقـة، ويتـضمن صـورا         

  . يف جمال الرياضةرمسية
  

  والتحدياتالثغرات   -  ٣  
يف كـثري مـن احلـاالت،    و ،حقوق الطفـل إزاء   متسم باحلياد اجلنساين  هنج  ال يزال ُيّتبع     - ٤١٦

ذه هلـ االهتمـام مـؤخرا     إيـالء   ، علـى الـرغم مـن        اةفتـ عاجلة حالـة ال   مبلتزام  ال ُيعرب بصراحة عن اال    
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ستثناء التعليم، كان هناك اخنفاض ملحوظ يف عدد الـدول الـيت            وبا. املسألة يف جلنة وضع املرأة    
ســتبيان العلــى ا االهتمــام يف ردودهــا  احلاســم مــن جمــاالتقــدمت معلومــات عــن هــذا اجملــال 

. مخـسة عـشر عامـا      العمـل بعـد مـضي        منـهاج إعالن بيجني و  تنفيذ  وتقييم  الستعراض  القطري  
، ٢٠٠٥اسـتعراض عـام     يف   هـذه املـسألة      تطرقـت إىل  أن مجيـع الـدول تقريبـا        وعلى الرغم مـن     

  . األطفال عموماها بعضوتناول ؛ستعراض احلايليف اال أنه مل يتطرق إليها إال نصفها إال
وختــصيص  الــسياسات والــربامج وضــعصــريح يف اهتمــام ب ، بعــد،الطفلــةحتظــى ال و - ٤١٧
فلـيس لـدى   . ةاتـ الـة الف حل كـاف  بـشكل التدابري الـيت تـستهدف األطفـال    ومل تستجب  . املوارد

زال تـ يف الوقـت الـذي ال   و.  الـسياسات العامـة  رسـم  فرصة ضئيلة للمشاركة يف      الفتيات سوى 
  إىلةلفتـا املنــزلة األدىن ل  تؤدي  ،  شكل حتديا  ت صوهتماسمع   يف أن يُ   اقهمحل ة والفتا لفىتممارسة ا 

  .)١١١( يف احلياة العامةإغفاهلادرجة أكرب من 
 ، للتمييـز، مبـا يف ذلـك الفقـر         ةتعرض الفتا حاالت   عدد من العوامل إىل تفاقم       ويؤدي - ٤١٨

 أو ذوات واجه الفتيات الاليت يعشن يف مناطق ريفيـة،         وت. يةنانساجلواستمرار القوالب النمطية    
 والفتيـات   اتاملراهقـ أمـا   .  إضـافية  حاالت حرمان  ، إىل أقليات عرقية   نيينتماللوايت  عاقة، أو   اإل

 خلطــر التمييــز ة،خاصــفيتعرضــن،  ،عنـــزاع أو حــاالت مــا بعــد الحــاالت نــزاالــاليت يعــشن يف 
 البحـوث ومجـع      إجـراء  زيـادة وتلـزم   . كـايف ال تلقى االهتمام  هذه العوامل ال     وال تزال . والعنف

 .ه ورصد،ثر التدابري املتخذةقييم أت من أجل أمور منها، اةالبيانات عن حالة الفت

 زيلـاملنــالعنــف  أشــكال العنــف، مبــا يف ذلــك لــشىت عرضــة ،خاصــة ،ةالفتــاوال تــزال  - ٤١٩
 ١٥٠قــدرت منظمــة الــصحة العامليــة أن فقــد . )١١٢(اجملتمــع واملؤســسات التعليميــةالعنــف يف و

 غـريه مـن      أو ، علـى اجلمـاع اجلنـسي      لإلرغـام  ن، تعرض صيب مليون   ٧٣مليون فتاة، مقارنة مع     
 االجتـار   ة ضـحي  وتبني أيضا أن النسبة املئوية للفتيات اللوايت وقعن       . )١١٠(أشكال العنف اجلنسي  

  يرتكبـه   الـذي  اين، والعنـف اجلنـس    ،العنـف اجلنـسي   و. )١١٣(الـصبيان مـن نـسبة     أكرب    هي بالبشر
عـرض  ويت. )١١٤( الفتيـات  حنـو  ،يف معظمـه  ،  موجهيف البيئات التعليمية    املعلمون وزمالء الدراسة    

 كـل    لإلناث  األعضاء التناسلية  بتر/وقوعهن ضحايا لعمليات تشويه   أكثر من مليوين فتاة خلطر      
  هـذه املمارسـة  اخنفاض بطيء يف معـدالت انتـشار  إىل إال وطنية الدون  بيانات  التشري  ال  و ؛سنة

                                                         
  .A/64/315انظر  )١١١(
  .E/CN.6/2007/2 انظر )١١٢(
  .، فيينا٢٠٠٩ قرير العاملي عن االجتار باألشخاصالتمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  )١١٣(
  .Corr.1  و A/61/122،Add.1انظر  )١١٤(
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مكافحـة  ال تـزال     و  فهـي حمـدودة؛    القـسري الـزواج   لبيانـات املتاحـة عـن       أما ا . يف بعض البلدان  
 .ثل حتديامتذه الظاهرة ه

الــصحة  مبــا يف ذلــكلــى املعلومــات واخلــدمات الــصحية،  عوال يــزال حــصول الفتــاة  - ٤٢٠
 يف أحنــاء ا مرتفعــاتملراهقــوال يــزال معــدل الــوالدات عنــد ا . ، غــري كــافاجلنــسية واإلجنابيــة

بحــر  وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة ال  ، يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى   ســيما الالعــامل، و
مـن البالغـات    ن أكثـر عرضـة      ألهنـ  عواقـب وخيمـة علـى الفتيـات           مـا يرافقهـا مـن      الكارييب، مع 

 ،احلمــل يف ســن مبكــرةويــؤدي . )٢٠(بــسبب املــضاعفات النامجــة عــن احلمــل والــوالدة للوفــاة 
.  إصـابات مـدمرة مـن قبيـل ناسـور الـوالدة            حـدوث  إىل ،عدم كفاية اخلدمات الصحية   ب مقترنا

فـريوس نقـص   املـصابات ب النـساء  ُيحتمـل أن تبلـغ نـسبة     الصحراء الكـربى،  يف أفريقيا جنوب و
مـن   ن ثالثة أضعاف نظرائه   ، تقريبا  عاما، ٢٤ و ١٥املناعة البشرية، ممن تتراوح أعمارهن بني       

شـاملة وصـحيحة    نـساء علـى معرفـة        أربـع  مـن فقـط   واحدة   ال حتصل إال امرأة   الرجال، ولكن   
 .)١١٥(إليدزا/ن فريوس نقص املناعة البشريةع

 عوامـل مـن    أيضا تواجه عقبات كبرية يف احلصول على التعليم، نتيجة        ةالفتاوال تزال    - ٤٢١
 إسـناد ، والفتـاة تعلـيم   مـن  الـصيب لتعليم  أكرب  اهتمام  إيالء  لقوالب النمطية اليت تؤدي إىل      بينها ا 

املـوارد   تـشكل قلـة  ا كمـ .  يف املقـام األول  ةلفتاإىل ا تقدمي الرعاية   ومسؤوليات   املنـزلية األعمال
 .الفتاة تعليم  سبيلألسر الفقرية عائقا هاما يفلدى ا

. عمالـة األطفـال   ب املـصاعب واملخـاطر املرتبطـة        نواجهيـ  تايـ  الفت زال الكثري مـن   ي وال   - ٤٢٢
الفتيــات تــشكل  والفتيــان، تايــالفتعمالــة  مــن نــسبة كــبرية الزراعــة ميثــل العمــل يفيف حــني و

طــول ســاعات العمــل، لكــثريا ممــا يعرضــهن  ؛زليةـملني يف اخلدمــة املنــالغالبيــة العظمــى مــن العــا
  .)١١٦(سوء املعاملةلومثال،  يف التعليم، نوإمهال حقوقه

  

                                                         
املناعـة املكتـسب    متالزمـة نقـص  /برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         انظـر   )١١٥(

املرفـق  ). ٢٠٠٩(تحـدة    واألمـم امل   ؛، جنيف العامليف   عن وباء اإليدز     ٢٠٠٨تقرير عام   ،  )٢٠٠٨() اإليدز(
  .، نيويورك٢٠٠٩ واملؤشرات، الغايات :األهداف اإلمنائية لأللفية: حصائياإل

ــة  انظــر  )١١٦( ــ، )٢٠٠٩(منظمــة العمــل الدولي ــامج املعلومــات  شــواهد مــن : يةنايم الفجــوة اجلنــستقي مــسوح برن
  .جنيف، اإلحصائية ورصد عمل األطفال
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منـهاج عمـل بـيجني وحتقيـق األهـداف          إعـالن و  بـني تنفيـذ     أوجه الترابط     -ثالثا   
  لأللفية اإلمنائية

  مقدمة  -أوال   
، ُحـّددت مثانيـة أهـداف       ٢٠٠٠مـة األلفيـة عـام       عقب اعتماد إعالن األلفية يف مـؤمتر ق        - ٤٢٣

ــة األهــداف هــي جمموعــة فرعيــة مــن األهــداف وااللتزامــات الــيت حــددهتا    هــذه و. إمنائيــة لأللفي
املؤمترات العاملية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة خالل التسعينيات، واليت وفرت أطرا             

ل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، إىل جانـب غاياهتـا            وتـشك . شملهاشاملة للعمل يف اجملـاالت الـيت تـ        
  .مة وفعالة لرصد التقدم احملرز وحتقيق نتائج ملموسةاحملددة زمنيا والقابلة للقياس، معايري قّي

 بصورة متزايدة بأن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات أمر أساسـي             سلَّموُي - ٤٢٤
لفية، وُتبذل اجلهود إلدماج املنظور اجلنساين يف تنفيذ مجيـع          لتحقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأل    

عتمــد يف االســتعراض   ويف اإلعــالن امل . األهــداف علــى الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين     
، بعـد عـشر سـنوات مـن اعتمـاد إعـالن         ٢٠٠٥ن أجرهتما جلنة وضـع املـرأة عـام          يوالتقييم اللذ 

ن التنفيــذ الكامــل والفعــال إلعــالن ومنــهاج ومنــهاج عمــل بــيجني، أكــدت الــدول األعــضاء أ
عمل بيجني مـسألة أساسـية لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك تلـك                         

  .)٧(الواردة يف اإلعالن بشأن األلفية
ويرد اإلطار العام للمعايري والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة يف              - ٤٢٥
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنـهاج العمـل ونتـائج الـدورة االسـتثنائية                اتفاقية

الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وكذلك نتائج االجتماعات احلكومية الدوليـة الالحقـة، مثـل              
ومتثــل األهــداف اإلمنائيــة  . لجنــةالعليهــا الــيت اتفقــت قــرارات اجلمعيــة العامــة واالســتنتاجات  

ية فرصة لزيادة التركيز على تنفيذ منهاج العمل علـى الـصعيد الـوطين، ولقيـاس مـا أُحـرز                لأللف
. من تقدم وما حتقق من نتائج من خالل الغايات واملؤشرات احملددة اليت ُوضـعت هلـذا الغـرض                

  . أيضا بصورة متزايدة بأن تنفيذ منهاج العمل أساسي لتحقيق مجيع األهدافسلَّموُي
 مـن خـالل اتفاقيـة القـضاء         -ار العام للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة         ويوفر اإلط  - ٤٢٦

 توجيهـات شـاملة بـشأن تعمـيم مراعـاة      -على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومنـهاج العمـل          
  .لة باألهداف اإلمنائية لأللفيةاملنظور اجلنساين بفعالية يف مجيع اجملاالت املشمو
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ــرابط   -باء    ــه التـ ــذ بـــني تنفأوجـ ــلإعـــالن ويـ ــهاج عمـ ــداف  منـ ــيجني وحتقيـــق األهـ  بـ

  لأللفية  اإلمنائية
ــق        - ٤٢٧ رغــم مــا حتقــق مــن خطــوات مهمــة علــى الــصعيد العــاملي، فــإن التقــدم حنــو حتقي

فقـد أدت األزمـات العامليـة املتعـددة،         . األهداف اإلمنائية لأللفية ال يرقى إىل مستوى التوقعات       
ة وأزمتـا الغـذاء والطاقـة والتحـدي املتمثـل يف تغـري املنـاخ، إىل                 مبا فيها األزمة االقتصادية واملالي    

حــدوث انتكاســات كــبرية فيمــا يتعلــق بالعديــد مــن األهــداف، مبــا فيهــا تلــك املتــصلة بــالفقر    
ــق   ــصحة والعمــل الالئ ــن     . واجلــوع، وال ــد م ــات يف العدي ــساء والفتي ــصاحل الن ــدم احملــرز ل فالتق

. لأللفية ال يرقى إىل مستوى ما حتقق مـن مكاسـب عامـة            اجملاالت املشمولة باألهداف اإلمنائية     
وتشري هـذه النتيجـة إىل أن أبعـاد املـساواة بـني اجلنـسني مل حتـظ باهتمـام كـاف يف الـسياسات                         

  . واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية املتصلة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ــتراتيجية واإلجــ     - ٤٢٨ ــداف االس ــشخيص واأله ــساعد الت ــن   وي ــد م ــددة يف العدي راءات احمل

 توضيح املنظـور اجلنـساين يف األهـداف اإلمنائيـة           علىمنهاج العمل   يف  جماالت االهتمام احلامسة    
 النـساء والفتيـات يف   هـا لقيـود والتحـديات اجلنـسانية الـيت تواجه    التصدي للأللفية، وكذلك يف  

  .بذولة لتحقيق األهداف املذكورةإطار اجلهود امل
يف بني منـهاج العمـل وأبعـاد املـساواة بـني اجلنـسني          أوجه الترابط    فرعهذا ال ويوضح   - ٤٢٩

 الوضـع احلـايل للتقـدم احملـرز لـصاحل           عـرض كل هدف من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وي         سياق  
كمـا يعـرض    . املرأة، وحيدد األسباب اجلنسانية لعدم إحراز تقدم يف هذا اإلطار، عند االقتضاء           

ع وترية التقدم احملرز صوب حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع مراعـاة                الفرص املتاحة لتسري  
  . االعتبارات اجلنسانية، وذلك باالسترشاد بالتوجيهات اليت يتضمنها املنهاج

  
  القضاء على الفقر واجلوع    

ــيقــر منــهاج العمــل   - ٤٣٠ ة األبعــاد، ويــربز أن النــساء،  أن الفقــر مــشكلة معقــدة ومتعــدد ب
ويشري إىل أن سياسات وبـرامج      .  البلدان النامية، معرضات للفقر أكثر من غريهن       سيما يف  وال
قتصاد الكلي واجلزئي مل تكن دوما مصممة ملراعـاة املنظـور اجلنـساين، مـع مـا يترتـب علـى                     اال

ويف إطار اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر وتعزيز النمـو          . ذلك من آثار على النساء الفقريات     
 اجملــال االقتــصادي، حيــدد املنــهاج أهــدافا اســتراتيجية وإجــراءات إلزالــة أوجــه          والتنميــة يف

الالمــساواة بــني اجلنــسني يف اهلياكــل والــسياسات االقتــصادية، ويف األنــشطة اإلنتاجيــة جبميــع   
ويــربز جمموعــة مــن . أشــكاهلا، ويف االســتفادة مــن املــوارد وفــرص العمــل واألســواق والتجــارة
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ختاذهـا للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف إمكانيـة احلـصول                     التدابري اليت ينبغي ا   
  .رص املتاحة هلا يف جمال العملعلى عمل والف

 القـضاء علـى     املتمثـل يف   ١وهلذه اإلجراءات والتـدابري دور حمـوري يف حتقيـق اهلـدف              - ٤٣١
ل دخلـهم   ختفـيض نـسبة الـسكان الـذين يقـ         : يتضمن ثالث غايات، هي   الذي  الفقر واجلوع، و  

ــومي عــن دوالر   ــني     الي ــا ب ــرة م ــة   ٢٠١٥ و ١٩٩٠واحــد إىل النــصف يف الفت ــوفري العمال ؛ وت
النـساء والـشباب؛ وختفـيض نـسبة الـسكان       الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، مبـن فـيهم         

احملـرز  وُيرصد التقـدم    .  ٢٠١٥ و   ١٩٩٠الفترة ما بني     الذين يعانون من اجلوع إىل النصف يف        
 نسبة السكان الـذين يقـل دخلـهم عـن دوالر واحـد يف اليـوم               :  تسعة مؤشرات، هي   ن خالل م
مس األفقر من الـسكان يف االسـتهالك         وحصة اخلُ  ؛؛ ونسبة فجوة الفقر   )تعادل القوة الشرائية  (

 ونـسبة الـسكان العـاملني إىل        ؛الوطين؛ ومعدل منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل لكـل شـخص عامـل               
تعـادل   (ة السكان العاملني الـذين يقـل دخلـهم عـن دوالر واحـد يف اليـوم                عدد السكان؛ ونسب  

؛ ونــسبة العــاملني حلــساهبم اخلــاص والعــاملني مــن أفــراد األســرة املــسامهني يف   )القــوة الــشرائية
نفقاهتا إىل جمموع العـاملني؛ وعـدد األطفـال الناقـصي الـوزن الـذين تقـل أعمـارهم عـن مخـس                       

  .  حيصلون على احلد األدىن من السعرات احلرارية ونسبة السكان الذين ال؛سنوات
احلـد مـن الفقـر، يف إطـار األهـداف اإلمنائيــة      هــدف  غايـة  بلـوغ عمومـا   وبينمـا ميكـن   - ٤٣٢

يف يعيـشون   من املرجح أن يظل بليون شـخص        و،  يتسىن هلا ذلك  لأللفية، فإن بعض املناطق لن      
وع اجلــنس ليــست متــوفرة يف األرقــام مــصنفة حــسب نــ و .)٢٠(٢٠١٥فقــر مــدقع حبلــول عــام  

غري أن بيانات اإلنفاق االستهالكي والدخل اليت ُجمعت على مـستوى األسـر املعيـشية               . احلال
وتنـدرج  . تكشف أن النساء والفتيات غالبا ما يندرجن أكثر من غريهن ضمن الفئات الفقـرية             

ــشية وأكثرهــا        ــر األســر املعي ــى ضــمن أفق ــها أنث ــيت تعيل ــشية ال ــى  بعــض األســر املعي ــا عل حرمان
أو الفتيـات املـسؤولية الرئيـسية عـن العمـل       /تتوىل النـساء و   في هذه األسر املعيشية،     ف. اإلطالق

اإلنتــاجي واإلجنــايب يف آن واحــد، ويــواجهن جمموعــة مــن العراقيــل يف االســتفادة مــن املــوارد    
  .)١١٧(االقتصادية واملالية

، ومنـها ارتفـاع أسـعار الغـذاء يف        وأدى تضافر جمموعة من العوامل يف اآلونة األخـرية         - ٤٣٣
وتقــدر  .انعــدام األمــن الغــذائيتفــاقم األســواق احملليــة واخنفــاض الــدخل وتفــشي البطالــة، إىل  

 بليون شـخص، وهـو   ١,٠٢ بنحو ٢٠٠٩منظمة األغذية والزراعة عدد اجلوعى يف العامل عام     
الرجــال يف والنــساء معرضــات لــنقص التغذيــة أكثــر مــن . ١٩٧٠جل منــذ عــام أعلــى رقــم ُســ

                                                         
باملرأة، إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، تقريـر فريـق اخلـرباء عـن                انظر األمم املتحدة، شعبة النهوض       )١١٧(

  ).٢٠٠٩نوفمرب /جنيف، تشرين الثاين(أثر تنفيذ منهاج عمل بيجني على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
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ــات أقــل مــن ا      ــدان، ألهنــن حيــصلن علــى كمي ــد مــن البل ــشية،   العدي لغــذاء داخــل األســرة املعي
  .)١١٨(سيما عند ندرته وال

، فإن فرص دخـول املـرأة إىل أسـواق العمـل     ا من هذا التقرير ثانيرع يف الف وردوكما   - ٤٣٤
أكثـر مـن    ة ممثَّلـة    وما زالت املـرأ    ،)٥٧(واحلصول على عمل الئق ما زالت حمدودة بشكل خاص        

 يف قطاع العمل غري الرمسـي وممثلـة بـشكل مركَّـز يف األعمـال املنخفـضة اجلـودة ضـمن                      الرجل
 العاملي، بلغ نصيب العمالـة املعرَّضـة للمـؤثرات املختلفـة            صعيدوعلى ال  .)١١٩(قطاع املهن احلرة  

ئــة يف حالــة  يف املا٤٩,١ ـ، مقارنــة بــ٢٠٠٧ يف املائــة عــام ٥٢,٧يف جممــل اســتخدام اإلنــاث 
مل تطرأ زيادة ُيعتـد هبـا علـى تقاسـم العمـل غـري املـأجور بـني املـرأة والرجـل، مبـا يف                          و .الرجال

ذلــك تــوفري الرعايــة، وهــو مــا يــؤثر علــى اخليــارات املتاحــة للمــرأة يف جمــال العمــل والفــرص      
  .)١٢٠(األخرى

  
  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي    

تعليم حق من حقـوق اإلنـسان وأداة أساسـية لتحقيـق             أن ال  جمددايؤكد منهاج العمل     - ٤٣٥
ــسالم  ــة وال ــة  . املــساواة والتنمي ــة  ةمهمــأداة ويــشري إىل أن حمــو األمي ــصحة والتغذي  لتحــسني ال

وحيـدد املنـهاج عـددا مـن     . والتعليم يف األسـرة ومتكـني املـرأة مـن املـشاركة يف اختـاذ القـرارات               
لة استفادة النساء والفتيـات مـن التعلـيم ومـن           األهداف االستراتيجية واإلجراءات من أجل كفا     

ويوصــي باختــاذ . الفــرص املتاحــة هلــن يف هــذا اجملــال، وذلــك علــى قــدم املــساواة مــع الــذكور   
تنميـة املهـارات والتـدريب،    لجمموعة من التدابري للقضاء على التمييز ضـد الفتيـات يف التعلـيم و        

 وطريقة تنفيذها أي متييـز، وأن تـسهم يف   ولكفالة أال يكون يف حمتوى برامج التعليم والتدريب       
  . تعزيز املساواة بني اجلنسني

 حتقيـق تعمـيم     تمثل يف  امل ٢ويتيح منهاج العمل هنجا شامال لتسريع وترية حتقيق اهلدف           - ٤٣٦
التعليم االبتدائي، وبلوغ الغايـة املتمثلـة يف كفالـة متكـن األطفـال يف كـل مكـان، سـواء الـذكور                       

احملــرز مــن  وُيرصــد التقــدم  .٢٠١٥، حبلــول عــام ام مرحلــة التعلــيم االبتــدائيإمتــ اإلنــاث، مــن  أو
يصلون الذين   ثالثة مؤشرات لقياس صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي؛ ونسبة التالميذ             خالل

                                                         
  ).٢٠٠٩، روما الفاو، (حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل ،ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمنظمة انظر  )١١٨(
  ).٢٠٠٧، جنيفمنظمة العمل الدولية،  (مواجهة التحديات: املساواة يف العمل ،منظمة العمل الدوليةانظر  )١١٩(
ــة   ،األمــم املتحــدةانظــر  )١٢٠( ــة عــن دور املــرأة يف التنمي ســيطرة املــرأة علــى املــوارد   :الدراســة االستقــصائية العاملي

ــوارد املاليــ    ــى امل ــصادية وحــصوهلا عل ــِصغر   االقت ــالغ ال ــل الب ــك التموي ــا يف ذل ــصادية  ة مب ــشؤون االقت ، إدارة ال
  ).٢٠٠٧نيويورك، (واالجتماعية 
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األول؛ ومعـدل    بالدراسـة يف الـصف      بـني الـذين التحقـوا       إىل الصف األخري من التعليم االبتـدائي        
  . سنة٢٤ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني  قراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور اإلملام بال
. تقدم صوب تعمـيم التعلـيم االبتـدائي ليـشمل مجيـع األطفـال             بعض ال  أُحرزوعموما،   - ٤٣٧

فخالل العقد األخري، على سبيل املثال، مت توسـيع نطـاق اهلياكـل األساسـية واملرافـق الدراسـية                   
 يف املائــة مــن األطفــال يف ســن ١٠غــري أن أكثــر مــن . م البلــدان الناميــةإىل حــد كــبري يف معظــ

 غري ملتحقني باملدرسة، وماليـني األطفـال يبـدؤون الدراسـة لكنـهم ينقطعـون                يالتعليم االبتدائ 
ختفي أوجه تفاوت بني خمتلف املنـاطق       غري التفصيلية   كما أن األرقام     ،)٢٠( املطاف عنها يف هناية  

  . منهاوالبلدان وداخل كل 
 ارتفعـت فقـد  . وزادت نسبة استفادة الفتيات مـن التعلـيم االبتـدائي ومـشاركتهن فيـه          - ٤٣٨

 فـىت يف عـام   ١٠٠ فتـاة مقابـل كـل    ٩٢نسبة الفتيات إىل الفتيان يف الـصف األول عمومـا مـن          
، ومتكن حنو ثلثي البلدان اليت تتـوافر        ٢٠٠٦ فىت يف عام     ١٠٠ فتاة مقابل كل     ٩٥ إىل   ١٩٩٩
، مــن حتقيــق التكــافؤ بــني اجلنــسني مــن حيــث نــسبة القيــد يف   ١٨٧بــشأهنا، وعــددها بيانــات 

  .)٢٠(٢٠٠٦املدارس االبتدائية يف عام 
فاحتمـال قيـد الفتيـات الالئـي        . ويف نفس الوقت، ما زالت هناك بعض أوجـه التفـاوت           - ٤٣٩

 ينــتمني إىل إحــدى يعــشن يف فقــر أو يف املنــاطق الريفيــة أو األحيــاء احلــضرية الفقــرية، أو الالئــي 
ــن    ــن غريهــ ــل مــ ــات، أقــ ــات املعوقــ ــذلك الفتيــ ــات، وكــ ــة إىل  . األقليــ ــة املتاحــ ــشري األدلــ وتــ

فيهـا أبـدا وارد أكثـر ممـا هـو احلـال مـع               يسجلن  الفتيات غري امللتحقات باملدرسة لن       أن احتمال
يـل واملـوارد،    ويف العديد من البلدان النامية، تعاين النظم املدرسية من نقـص يف التمو            . )٢٠(الفتيان

ونتيجــة لــذلك، فــإن العديــد مــن الفتيــات  . تعجــز عــن تــوفري تعلــيم ذي جــودة عاليــة  وغالبــا مــا
  .)٢٠(والفتيان يغادرون املدرسة دون اكتساب املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب

 تـتغري النـسبة     ومل حيرز إال تقدم طفيف فيما يتعلق مبؤشر اإلملام بالقراءة والكتابة، ومل            - ٤٤٠
فمـا زالـت النـساء    .  األمية لدى الكبار خـالل العـشرين سـنة املاضـية      على مستوى بني اجلنسني   

  .)٢٦()ا ثانيرعانظر الف(ثلن الثلثني تقريبا من حيث نسبة األمية لدى الكبار يف العامل مي
  

  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
ل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد           الدول األعضاء، مـن خـال      وضعت   - ٤٤١

وحيـدد  . تمكني النـساء والفتيـات    لـ عاملية للمساواة بني اجلنسني و    العايري  املاملرأة ومنهاج العمل،    
رأة والرجـل علـى أرض الواقـع،     املنهاج أهدافا اسـتراتيجية وإجـراءات لتحقيـق املـساواة بـني املـ             

، القــضاء علــى التمييــز القــانوين والفعلــي؛ واعتمــاد  يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر  مبــا
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 وتــوفري اخلــدمات وتنفيــذ ورصــد سياســات وبــرامج يف مجيــع منــاحي احليــاة العامــة واخلاصــة؛  
احلاجة إىل مجع ونشر واستخدام بيانـات ومعلومـات مـصنفة           املنهاج  يربز  كما  . والدعم للمرأة 

  . ياسات العامة وتقييمهاحسب نوع اجلنس وإجراء حبوث جنسانية لدعم ختطيط الس
 تعزيــز املتمثــل يف ٣ حتقيــق اهلــدف العمــل علــىوينبغــي أن ُيــسترشد هبــذا اإلطــار يف   - ٤٤٢

ــدة بلــوغ املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، و   ــه الوحي ــة التفــاوت بــني  املتمثلــة يف غايت إزال
وبالنـسبة  ، ٢٠٠٥م أن يكـون ذلـك حبلـول عـا      اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل       

 وُيرصد التقدم احملـرز مـن خـالل ثالثـة           .٢٠١٥ يف موعد ال يتجاوز عام       التعليم ميع مراحل   جل
 وحـصة   ،والثـانوي والعـايل    مؤشرات لقياس نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتـدائي            

عد اليت تـشغلها النـساء       ونسبة املقا  ،غري الزراعي  النساء من األعمال املدفوعة األجر يف القطاع        
  .الربملانات الوطنيةيف 

وذلــك اســتنادا إىل حمــدودا، كــان  هــذا اهلــدفحتقيــق التقــدم احملــرز صــوب  علــى أن - ٤٤٣
 إلزالـة التفـاوت     ٢٠٠٥فلم ُيلتزم بالتاريخ املستهدف األول املتمثـل يف عـام           . املؤشرات الثالثة 

مـستوى   أنـه علـى     ٢٠٠٦ر تقـديرات عـام      وتظهـ . بني اجلنـسني يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي         
، فـإن عـدد البلـدان الـيت تتجـاوز فيهـا نـسبة قيـد البنـات يف املـدارس الثانويـة نـسبة              ككل العامل

 غـري أن البيانـات      ؛عدد البلدان الـيت تتجـاوز فيهـا نـسبة قيـد البـنني نـسبة البنـات                 يساوي  البنني  
 .)٢٦(نـاطق والبلـدان وداخـل كـل منـها     املتاحة على مستوى العامل ككل ختفي اختالفات بني امل     

ــايل ويكملــن           ــيم الثــانوي والع ــي يلــتحقن مبؤســسات التعل ــات الالئ ــدد الكلــي للبن ــل الع ويظ
  . دراستهن متدنيا يف العديد من أحناء العامل

 يفكس وهــو مــا يــنع، اســتنادا إىل الفــوارق بــني اجلنــسنيتقــسيم العمــل  كمــا يــستمر - ٤٤٤
ء يف أشــكال العمــل املعّرضــة للخطــر؛ والتفرقــة املهنيــة وفجــوات   التركّــز غــري املتناســب للنــسا 

وفيمــا واصــلت النــساء . األجــور؛ والتقــسيم غــري املتكــافئ للعمــل املــرتيل غــري املــدفوع األجــر  
ــام          ــديرات ع ــإن تق ــامل، ف ــاطق الع ــع من ــة يف مجي ــاع الزراع ــن قط ــشري إىل ٢٠٠٧اخلــروج م  ت

ففـي أفريقيـا جنـوب      . طـة يف هـذا القطـاع      النساء بـشكل عـام مـا زلـن ممـثالت بـصورة مفر              أن
 يف املائـة مـن مجيـع    ٦٠الصحراء الكربى ويف جنوب آسيا، يشكِّل القطاع الزراعـي أكثـر مـن            

  .)٢٠(حاالت استخدام النساء
ــدا     - ٤٤٥ ــعا جـ ــر الثالـــث متواضـ ــق باملؤشـ ــا يتعلـ ــرز فيمـ ــدم احملـ ــل التقـ ــشرين  . وظـ ــي تـ ففـ
ــة اجمللــس ، بلغــت نــسبة مقاعــد الربمل ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين جمــالس النــواب الــيت  /انــات األحادي

ــاملي،     ــصعيد الع ــى ال ــساء، عل ــشغلها ن ــة١٨,٨ت ـــ   ،)٦٢( يف املائ ــة ب ــام  ١١,٣مقارن ــة ع  يف املائ
ــام  . ١٩٩٥ ــرقم املـــسجل عـ ــزال الـ ــن هـــدف ٢٠٠٩وال يـ ــدا عـ ــدا جـ ـــ بعيـ ــة ٣٠  الـ  يف املائـ
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وية بــني املنــاطق، وهــذه املكاســب غــري موزعــة بطريقــة متــسا .)١٢١(ُحــّدد يف التــسعينيات الــذي
ــة ختفــي عــدد ن اجملــاميع اإلإ إذ ــدان  ا كــبرياقليمي ــيت  مــن البل ــشارك ال ــا ال ت ــرأة يف اختــاذ  فيه امل

  .القرارات الوطنية إال بشكل حمدود
  

  ختفيض معدل وفيات األطفال    
ــ- ٤٤٦ وفر منــهاج العمــل تقييمــا شــامال جلوانــب الــضرر احملــددة الــيت تواجههــا الفتيــات،      ي

ف االســتراتيجية واإلجــراءات الالزمــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التميــز         األهــداويعــرض
. الفتيـات، مبـا يف ذلـك مـا خيـص املمارسـات والظـروف الـيت تـساهم يف وفيـات األطفـال                        ضد

وهو يربز الظروف اليت هلا تأثري على وفيات األطفال، مؤكـدا علـى سـبيل املثـال أمهيـة القـضاء              
ــات يف ختــصيص    ــز ضــد الفتي ــى التميي ــصحية،    عل ــة والوصــول إىل اخلــدمات ال ــذاء والتغذي  الغ

. ويتناول احلمل املبكر بوصفه سببا يف ارتفاع مستويات اعـتالل ووفيـات األمهـات واألطفـال                
وهــو يقتــرح إجــراءات متنوعــة ميكــن أن تــساهم يف ختفــيض وفيــات األطفــال، ال ســيما بــني      

عيــة االقتــصادية الــسلبية ضــد الفتيــات، وتــشمل القــضاء علــى االجتاهــات واملمارســات االجتما
 . الفتيات والتمييز ضد الفتيات يف جمايل الصحة والتغذية

ــدم        - ٤٤٧ ــدر كــبري التق ــه أن حتــسن بق ــهاج وإجراءات ــيم املن ــق   وميكــن لتقي ــا يتعل احملــرز فيم
، الذي يرمي إىل ختفيض وفيـات األطفـال، هبـدف ختفـيض معـدل               ٤ اهلدف   يف سياق لفتيات  با

دم ويقــاس التقــ ،٢٠١٥ و ١٩٩٠خلامــسة مبقــدار الثلــثني، بــني عــامي  وفيــات األطفــال دون ا
ــة مؤشــرات    ــق ثالث ــات     :احملــرز عــن طري ــال دون اخلامــسة؛ ومعــدل وفي ــات األطف معــدل وفي

 .سنة احملصنني ضد احلصبةالالرضع؛ ونسبة األطفال يف عمر 

ــامل     - ٤٤٨ ــات األطفــال دون اخلامــسة اخنفــضت يف الع   مــن ككــلويف حــني أن معــدل وفي
، فإن بلـدانا عديـدة،   ٢٠٠٧ و ١٩٩٠ وفاة لكل ألف مولود حي فيما بني عامي      ٦٧إىل   ٩٣

أحــرزت  رز أي تقــدم أوال ســيما يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى وجنــوب آســيا، مل حتــ 
ومع أنه ال تتوافر بيانات عامليـة مفـصلة حـسب اجلـنس،              .)٢٠(تقدما ضئيال يف شأن هذا املؤشر     

 ضـمن ىل أن التمييـز ضـد الفتيـات وتقاسـم الغـذاء واملـوارد غـري املتـساوي                   فإن الشواهد تشري إ   
حتسني صحة املرأة وتعزيز الـصحة       وسيسهم   .األسر املعيشية له تأثري كبري على وفيات الفتيات       

 مباشــــرة يف حتقيــــق  بــــصورة) ٥اهلــــدف (واخلــــدمات اإلجنابيــــة وصــــحة األم وخــــدماهتا    
  .)١٢٢(٤ اهلدف

                                                         
  .، التوصية السادسة٧، الفقرة ١٩٩٠/١٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي انظر  )١٢١(
  .٢٠٠٩حالة أطفال العامل، يونيسيف، ال )١٢٢(
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أحنـاء العـامل النـامي يف الـسيطرة علـى عـدة أمـراض               خمتلـف   ري يف   وقد أُحـرٍز تقـدم كـب       - ٤٤٩
مهمة، منها احلصبة، ويف ختفيض وفيات األطفال، وال سـيما خـالل فتـرة العمـر مـن شـهر إىل                     

ولكـن ختفـيض    . زالـت توجـد فـروق يف داخـل كـل مـن البلـدان الناميـة وفيمـا بينـها                     وما. سنة
قبــل الــوالدة وأثناءهــا وبعــدها، عايــة مالئمــة  تــوفري رجمــردوفيــات حــديثي الــوالدة ال يتطلــب 

 تـوفري تغذيـة ورعايـة صـحية كـافيتني للنـساء والفتيـات منـذ الـوالدة وحـىت                     يتطلب كـذلك   بل
  . )١٢٢(الطفولة واملراهقة وسن احلمل

  
  األم صحة حتسني    

يؤكــد منــهاج العمــل حــق املــرأة يف التمتــع بأقــصى مــستوى ميكــن الوصــول إليــه مــن   - ٤٥٠
بدنية والعقلية، وكذلك حقها يف خدمات رعاية صحية مالئمة، لتمكينها من احلمـل             الصحة ال 

وهــو يــشري إىل خمــاطر ونــواحي ضــعف معينــة تتــصل بالــصحة اجلنــسية . والوضــع بــصورة آمنــة
واإلجنابية للمرأة، من بينـها مـا يتعلـق بانعـدام أو عـدم كفـاءة اخلـدمات واملعلومـات الـصحية،                      

. لتمييزيـة جتـاه األدوار احملـدودة للنـساء والفتيـات يف اختـاذ القـرارات           واالجتاهات واملمارسات ا  
وترمي األهداف االستراتيجية للمنهاج واإلجراءات النابعة عنه إىل زيـادة وصـول املـرأة طـوال                
دورة حياهتا إىل الرعاية الصحية واملعلومـات واخلـدمات املتـصلة هبـا علـى حنـو مالئـم وميـسور                     

وهـو يـربز جمموعـة مـن التـدابري لتحـسني الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة                  . التكلفة ومتـسم بـاجلودة    
ورعايـة التوليــد يف احلـاالت الطارئــة،    للمـرأة، مـن بينــها مـا يتعلــق بتنظـيم األسـرة ورعايــة األم     

والوصول إىل تلـك الرعايـة عـن طريـق نظـام الرعايـة الـصحية األوليـة، وكـذلك تـدابري ملعاجلـة                   
وهو حيـدد مالمـح التـدابري الراميـة إىل تقويـة            . ملأمون على الصحة  تأثري حاالت اإلجهاض غري ا    

 . الربامج الوقائية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية وختصيص املوارد والرصد

، الذي يرمي إىل حتسني صـحة األم، مـن          ٥ويوفر املنهاج أساسا متينا لتحقيق اهلدف        - ٤٥١
ــات األمهــات مبقــدا   :أجــل غرضــني  ــاع، بــني عــامي   رختفــيض معــدل وفي ــة أرب  ١٩٩٠ الثالث

ويقـاس التقـدم   . ٢٠١٥؛ وحتقيق االستفادة للجميع من الصحة اإلجنابية حبلـول عـام        ٢٠١٥ و
ــتة     ــق س ــن طري ــوم       :مؤشــراتاحملــرز ع ــيت يق ــوالدات ال ــسبة ال ــات النفاســية؛ ون ــدل الوفي مع

الدة عاملون مؤهلـون يف القطـاع الـصحي؛ ومعـدل شـيوع وسـائل منـع احلمـل؛ ومعـدل و                     هبا
 .املراهقات؛ ومدى مشول الرعاية السابقة للوالدة؛ واالحتياج غري امللىب لتنظيم األسرة

ففـي  .  متـأخرا عـن مجيـع األهـداف األخـرى          ٥وُيـعد التقدم احملرز صوب حتقيـق اهلـدف          - ٤٥٢
امــرأة وفتــاة نتيجــة ملــضاعفات حتــدث أثنــاء احلمــل أو الوضــع         ٥٠٠ ٠٠٠كــل عــام، متــوت   

ويسهم احلمـل يف مرحلـة مبكـرة مـن          . تة التالية للوضع، وأغلبهن يف البلدان النامية       الس األسابيع أو
 حالة من الوفيات النفاسية بـني الفتيـات الـاليت يبلـغ عمـرهن مـا       ٧٠ ٠٠٠العمر فيما يقدر بنحو  
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ويتــصل أغلــب الوفيــات النفاســية مبــضاعفات أثنــاء الــوالدة   . )٢٠( عامــا كــل ســنة١٩ و ١٥بــني 
ميكن معاجلتها بسهولة عن طريـق      ، وهي مضاعفات     عن اإلجهاض غري املأمون    ومضاعفات نامجة 

 أدويـة مهمـة ومعـدات ومرافـق لإلحالـة،           ريالعاملني املؤهلني يف القطاع الـصحي وعـن طريـق تـوف           
إمكانية احلصول على خـدمات صـحة األم، ومـن بينـها رعايـة التوليـد يف احلـاالت                   توفري  وكذلك  

وبصورة عامة، زادت نسبة الـوالدات الـيت يقـوم هبـا عـاملون              . )٣١(دةالطارئة ورعاية حديثي الوال   
 يف املائة يف    ٦١  إىل ١٩٩٠ملائة يف عام    ا يف   ٥٣مؤهلون يف القطاع الصحي يف املناطق النامية من         

زال نــصف  ومــع ذلــك ففــي جنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، مــا .٢٠٠٧عــام 
  .)٢٠( عاملني مدربنيجمموع الوالدات حيدث بدون مساعدة

وتــشمل العوامــل الــيت تكمــن وراء ارتفــاع معــدالت الوفيــات النفاســية نقــص التعلــيم  - ٤٥٣
ــصحية      ــة املمارســات ال ــدم مالءم ــارف، وع ــاس واملع ــدم التم ــديثي   وع ــات وح ــة لألمه  الرعاي

 الوالدة، وعدم كفاية الوصول إىل الطعام املغـذي والعناصـر املغذيـة الدقيقـة الـضرورية، وسـوء                 
ــصحية األساســية       ــة ال ــة خــدمات الرعاي ــدم مالءم ــة، وع ــصحة البيئي ــق ال ــر  . مراف ويكمــن الفق

ــرة          ــباب املباش ــن األس ــوع اجلــنس وراء كــل م ــستند إىل ن ــز امل ــاعي والتميي ــهميش االجتم والت
وبينما اتسع نطـاق الوصـول إىل       . )١٧(املباشرة لوفيات واعتالل األمهات وحديثي الوالدة      وغري

زالـت مرتفعـة، ال سـيما يف     على الصعيد العاملي، فإن احلاجـة غـري امللبـاة مـا       وسائل منع احلمل    
  .)٢٠(ها أعلى معدالت اخلصوبةلديالبلدان اليت 

  
  اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

ثـل الرجــل،  يقـر منـهاج العمـل بـأن املـرأة تتـأثر بعديـد مـن احلـاالت الـصحية مثلـها م            - ٤٥٤
ويلفــت املنـهاج النظـر إىل التــأثري   . ولكنـه يـذكر أهنـا تتعــرض لتلـك احلـاالت علــى حنـو خمتلـف       

اإليـدز لـصحة املـرأة، ال سـيما         /املدمر على حنو خاص الذي يسببه فريوس نقص املناعة البشرية         
، وتــأثريه علــى النــساء بوصــفهن مقــدمات  الــشاباتعلــى صــحة الفتيــات املراهقــات والنــساء  

وهو يلفـت النظـر إىل الرابطـة بـني العنـف ضـد املـرأة وزيـادة خمـاطر تعـرض املـرأة إىل                         . ايةللرع
 األهــداف االســتراتيجية واإلجــراءات ويعــرض. اإليــدز/عــدوى فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

الـيت تنتقـل باالتـصال      الرامية إىل تدعيم الوقاية، وكذلك املبادرات الرامية إىل معاجلة األمـراض            
وترمـي التـدابري الـواردة يف املنـهاج إىل متكـني            . اإليـدز /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        و اجلنسي

املرأة من محاية نفسها من العدوى، واملـشاركة يف اختـاذ القـرارات بـشأن الـسياسات والـربامج                   
 .يف هذا اجملال والوصول إىل الرعاية واخلدمات املساندة

اإليـــدز، واملالريـــا، /املناعـــة البـــشرية إىل مكافحـــة فـــريوس نقـــص ٦ويرمـــي اهلـــدف  - ٤٥٥
اإليـدز وبـدء    /إيقاف تقدم فريوس نقص املناعة البشرية     : واألمراض األخرى، وله ثالثة أغراض    



E/2010/4
E/CN.6/2010/2

 

126 09-63718 
 

اإليـدز لكـل مـن    /؛ وحتقيق االسـتفادة للجميـع مـن عـالج الفـريوس     ٢٠١٥احنساره حبلول عام    
ن األمـراض الكـربى وبـدء    ؛ إيقاف تقدم انتشار املالريا وغريهـا مـ        ٢٠١٠حيتاجونه حبلول عام    

 مؤشــرات، مــن بينــها مؤشــرات ١٠ُيـــقاس التقــدم عــن طريــق . ٢٠١٥احنــسارها حبلــول عــام 
 ســنة؛ ٢٤-١٥مــدى انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية بــني الــسكان فيمــا بــني عمــر  عــن

واســتخدام الــواقي الــذكري يف آخــر ممارســة جنــسية عاليــة املخــاطر؛ واملعرفــة بفــريوس نقــص   
اإليدز؛ ونسبة املواظبـة علـى الدراسـة بـني األيتـام مقارنـة بغـري األيتـام بـني سـن                      / البشرية املناعة
 سنة؛ ونسبة السكان املصابني بعدوى متقدمة بفريوس نقص املناعـة البـشرية الـذين               ١٤و   ١٠

ــذ    ــريوس، وكـ ــضادة للفـ ــة املـ ــى األدويـ ــصول علـ ــهم احلـ ــاض  ميكنـ ــاس اخنفـ ــرات لقيـ لك مؤشـ
 . والسل املالريا

وصل عـدد األشـخاص املـصابني حـديثا بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية إىل أقـصاه يف                      - ٤٥٦
  ال يــزالولكــن. )٢٠(٢٠٠٧ مليــون يف عــام ٢,٧ واخنفــض منــذ ذلــك احلــني إىل  ١٩٩٦عــام 

وعلـى الـصعيد    . اإليـدز / مليون شخص مصاب بفريوس نقص املناعـة البـشرية         ٣٣هناك حوايل   
ص املناعــة البــشرية مــن النــساء، ابني بفــريوس نقــالعــاملي، فــإن نــصف جممــوع األشــخاص املــص

فــي البلــدان املتوســطة الــدخل واملنخفــضة ف. اختالفــات بــني األقــاليم والبلــدان واجملتمعــات مــع
 يف املائة يف شـرق أوروبـا ووسـط آسـيا إىل         ٣١الدخل، يتراوح املعدل من حد منخفض قدره        

وُيــعد الـشباب بـصفة عامـة،        . ربى يف املائة يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـ           ٦٠ما يقرب من    
والفتيات بصفة خاصة، معرضني على حنو متزايد لفريوس نقص املناعة البـشرية، حيـث حيـدث              

 يف املائة من جمموع حاالت العـدوى اجلديـدة بـني مـن يتـراوح عمـرهم بـني                    ٤٥ما يقرب من    
ريوس نقــص  أحنــاء العــامل، تتــشكل قابليــة املــرأة للعــدوى بفــ  خمتلــفويف. )١٢٣( ســنة٢٤ و ١٥

الثقافيـة،   - االقتـصادية واالجتماعيـة    - املناعة البشرية بتفاعل معقد بني العالقـات االجتماعيـة        
فتقـر كـثري    يوكذلك بعوامل بيولوجية ترتبط باالنتقال اجلنسي لفريوس نقص املناعة البشرية، و          

رات يف األمـور  من النساء والفتيات إىل القـوة االجتماعيـة واالقتـصادية للـتحكم يف اختـاذ القـرا               
  .اجلنسية واإلجنابية

 يف البلـدان األفقـر      العكوسـة  الفريوسات    ضد وقد زادت إمكانية احلصول على عالج      - ٤٥٧
زيادة كـبرية منـذ أوائـل الثمانينـات مـن القـرن العـشرين، ممـا أسـفر عـن أول اخنفـاض يف عـدد                           

، كـان   ٢٠٠٧رب  ديـسم / كـانون األول   وحبلـول . وفيات اإليـدز منـذ التعـرف علـى ذلـك الوبـاء            
لفريوسـات  لماليني شخص يف املناطق النامية لديهم إمكانية احلـصول علـى األدويـة املـضادة       ٣

                                                         
) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /نقص املناعة البـشرية   برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس        )١٢٣(

  .، جنيفتقرير عن انتشار وباء فريوس اإليدز يف العامل) ٢٠٠٨(
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ــدرها   العكوســة ــادة ق ــل زي ــا ميث ــذ كــانون األول ٤٧، مم ــة من ــسمرب / يف املائ ــى . ٢٠٠٦دي وعل
علـى   عكوسـة الصعيد العاملي، تتمتع املرأة بإمكانية احلصول على األدوية املضادة للفريوسات ال          

 يف املائـة مـن      ٣٣، تلقـى حـوايل      ٢٠٠٧ويف عـام    . قدم املساواة مع الرجل، أو تفوقـه يف ذلـك         
 إجيابيــة نالنــساء احلوامــل الــاليت كانــت نتيجــة اختبــارات فــريوس نقــص املناعــة البــشرية لــديه  

ــضادا للفريوســات    ــاهلن  العكوســةعالجــا م ــريوس إىل أطف ــال الف ــع انتق ــؤدي  . )٢٠( ملن ــا ت وبينم
تزامنة بالسل إىل وهـن كل مـن املـرأة والرجـل، فـإن املـرأة تواجـه عوائـق خطـرية يف                      العدوى امل 

  . )١٢٤(عالج السل، وترتفع معدالت وفيات املرأة بالسل مقارنة بالرجل
اإليـدز االنتبـاه إىل أمهيـة أعمـال الرعايـة،           /وقد وجه وباء فريوس نقص املناعة البشرية       - ٤٥٨

ت واملؤسسات العامة الـيت أنـشئت ملعاجلـة احتياجـات           ومن بينها ضعف ونقص كفاية السياسا     
. الرعاية الـيت يـستدعيها ذلـك املـرض، وكـذلك تقـسيم العمـل بـني اجلنـسني يف تقـدمي الرعايـة                       

 يف املائـة مـن      ٩٠صادر أن النساء والفتيات يقدمن على الـصعيد العـاملي مـا يـصل إىل                امل وتقدر
  .)١٢٥(احتياجات الرعاية اليت تنجم عن ذلك املرض

  
  االستدامة البيئية    

ــ - ٤٥٩ ــا    ُيـ ــليمة بيئيـ ــستدامة وسـ ـــج مـ ــاط وُنـُهـ ــع أمنـ ــرأة يف وضـ ــهاج العمـــل دور املـ ربز منـ
ــوارد الطبيعيـــة    ــتهالك واإلنتـــاج يف إدارة املـ ــاه إىل التـــأثري احملتمـــل     . لالسـ ــو يوجـــه االنتبـ وهـ

 خـصوصا البيئـي،   املتناسب الـذي متثلـه املخـاطر البيئيـة علـى صـحة املـرأة، وتـأثري التـدهور                     غري
 الشعوب األصلية اليت تعتمد أسباب معيشتها وكـسب رزقهـا اليـومي             ونساءعلى املرأة الريفية    

ــة املـــستدامة   ــنظم البيئيـ ــرة علـــى الـ ــتراتيجية ويعـــرض املنـــهاج. بـــصورة مباشـ  األهـــداف االسـ
تويات واإلجراءات الرامية إىل تقويـة مـشاركة املـرأة يف اختـاذ القـرارات البيئيـة علـى مجيـع املـس               

التنميـة  اخلاصـة ب وإىل إدماج الشواغل اجلنسانية واملنظور اجلنـساين ضـمن الـسياسات والـربامج        
ىل آليات كافيـة لتقيـيم تـأثري الـسياسات اإلمنائيـة والبيئيـة       إكما أثريت مسألة احلاجة   . املستدامة

 .املرأةعلى 

 اجلنــسني فيمــا خيــص  املــساواة بــنياتروويــوفر املنــهاج فرصــا لزيــادة االهتمــام مبنظــ  - ٤٦٠
إدمـاج مبـادئ التنميـة     :غـراض أ، الذي يرمي إىل ضمان االستدامة البيئية، ولـه أربعـة   ٧اهلدف 

                                                         
متالزمـة نقـص املناعـة    /إطار عمل برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            انظر   )١٢٤(

 /لفتـاة واملـساواة بـني اجلنـسني وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، آب           املرأة وا  قضاياتناول   ):اإليدز(املكتسب  
  .٢٠٠٩ أغسطس

)١٢٥( E/CN.6/2009/2.  
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املــستدامة ضــمن الــسياسات والــربامج القطريــة وعكــس االجتــاه إىل فقــدان املــوارد البيئيـــة؛          
ك  يف معـدل ذلـ     ٢٠١٠حتقيـق ختفـيض كـبري حبلـول عـام           ووختفيض فقدان التنوع البيولـوجي،      

الفقدان؛ وختفـيض نـسبة األشـخاص احملـرومني مـن الوصـول املـستدام إىل ميـاه الـشرب اآلمنـة                      
؛ وحتقيـق حتـسن كـبري يف حيـاة          ٢٠١٥والصرف الصحي األساسي مبقدار النصف حبلول عـام         

وُيــرصد التقـدم    . ٢٠٢٠ مليـون مـن سـكان األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام                ١٠٠ما ال يقل عـن      
؛ حراجبـاأل نـسبة مـساحة األراضـي املغطـاة         : رات، من بينها مـا يلـي       مؤش ١٠احملرز عن طريق    

ــاه         ــستخدمون مــصدرا حمــسنا ملي ــذين ي ــسكان ال ــسبة ال ــون؛ ون ــاين أكــسيد الكرب ــات ث وانبعاث
الشرب؛ ونسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي حمسنة؛ ونـسبة سـكان احلـضر      

 . الذين يعيشون يف أحياء فقرية

نــات املــصنفة حــسب اجلــنس ال تتــوفر لعــدد مــن املؤشــرات أو يــصعب         ومــع أن البيا - ٤٦١
وعلـى  .  يف أسـباب وعواقـب املـسائل الـيت تـشملها       هامـة جنـسانية   فإن هنـاك منظـورات      جتميعها،  

 املـرأة ملخـاطر تغـري املنـاخ والتـدهور البيئـي علـى حنـو غـري متناسـب، حيـث                  سبيل املثـال، تتعـرض    
 اجملتمعات املعتمدة بقدر مرتفـع علـى املـوارد الطبيعيـة احملليـة              تشكل عددا كبريا من الفقراء يف      أهنا

وتزيد حمدودية وصول املرأة إىل املوارد وعمليات اختاذ القرارات من ضعفها جتاه  .لكسب عيشها
طق الريفية يف البلدان النامية تقع علـى عاتقهـا   اوعلى وجه اخلصوص، فإن املرأة يف املن   .تغري املناخ 

ى عن إمداد األسرة املعيشية باملياه والطاقـة للطهـي والتدفئـة، وكـذلك عـن األمـن                  املسؤولية الكرب 
 .)١٢٦( األمطار، وإزالة الغاباتوتقلب هطولالغذائي، وتتأثر سلبيا باجلفاف، 

 فيمـا خيـص     ٢٠١٥ومع أن العامل يـسبق اجلـدول الـزمين يف الوصـول إىل هـدف عـام                   - ٤٦٢
زالـوا يعتمــدون علـى مــوارد ميــاه    ء العـامل مــا  مليــون شـخص يف أحنــا ٨٨٤ميـاه الــشرب، فـإن   

. جيــر حتــسينها للحــصول علــى ميــاه الــشرب والطهــي واالســتحمام وســائر األنــشطة املرتليــة  مل
 بليــون شــخص آخــرين حتــسني الوصــول إىل الــصرف الــصحي لكــي يتحقــق   ١,٤وســيحتاج 

عــن امليــاه زالــت النــساء والفتيــات تــتحملن املــسؤولية الرئيــسية    ومــا.)٢٠(٢٠١٥هــدف عــام 
والصرف الصحي يف كل من املناطق الريفيـة واحلـضرية يف أجـزاء عديـدة مـن العـامل، وتتـأثرن                     

  . سلبيا بعدم توفريها على حنو ُيـعتمد عليه
  

  إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية    
ــات          - ٤٦٣ ــني احلكوم ــدويل ب ــاون ال ــن التع ــدة م ــة جدي ــى أن حقب ــل عل ــهاج العم شــدد من

ن العـامل مـن     الـيت سـتمكّ   وحـدها   ى روح الشراكة، من بني مجلة أمور، هي         والشعوب تقوم عل  
                                                         

  .)٢٠٠٨(املنظورات اجلنسانية وتغري املناخ : ورقة قضايا جلنة وضع املرأةانظر  )١٢٦(
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رف بأمهيـة حـشد املـوارد مـن مجيـع آليـات             عُتاوقد  . مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين    
. التمويـــل املتاحـــة لتنفيـــذ االلتزامـــات العامليـــة، ال ســـيما فيمـــا خيـــص املـــساواة بـــني اجلنـــسني 

 ودائمـة ملـسألة   ذات وجهـة إمنائيـة  رة التوصـل إىل حلـول   جرى أيضا التـشديد علـى ضـرو     كما
ويسعى املنهاج إىل ضـمان اتبـاع هنـج يراعـي الـشؤون اجلنـسانية يف التعـاون                  . الديون اخلارجية 

ــة، مــن أجــل جتنــب حــدوث       ــصادية، مبــا يف ذلــك االتفاقــات التجاري ــشطة االقت اإلمنــائي واألن
 . تأثريات ضارة على املرأة

ت، حــسبما وردت يف منــهاج العمــل، جيــب أن تــستهدي هبــا اجلهــود   وهــذه التوقعــا - ٤٦٤
سـتة أغـراض تتـصل      هلـا   لتنمية  ل، الذي يرمي إىل إجياد شراكة عاملية        ٨الرامية إىل حتقيق اهلدف     

بقضايا مثل التجـارة والنظـام املـايل؛ واالحتياجـات اخلاصـة ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة                      
ية الصغرية النامية؛ ومشكالت ديون البلدان النامية؛ والوصـول إىل          الساحلية والدول اجلزر   غري

ــدة   ــات اجلديـ ــية؛ والتكنولوجيـ ــة األساسـ ــ. األدويـ ــق    وجيـ ــن طريـ ــرز عـ ــدم احملـ ــد التقـ ري رصـ
مؤشــرا، مــن بينــها مؤشــرات تتــصل باملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، والوصــول إىل األســواق،  ١٦

 فهـي تـشمل، يف    اة بـني اجلنـسني يف هـذا اهلـدف،            أبعـاد املـساو    أمـا . والقدرة على حتمل الـدين    
 األعمـال احلـرة مـن       يمجلة أمور، توفر املـوارد لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، ووصـول مباشـر                

النساء إىل التجارة واألسواق، وحصة النساء املستخدمات لتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت           
ا مـا تكـون متـوفرة، فـإن بعـض األمثلـة       ومع أن البيانات املصنفة حـسب اجلـنس نـادر      . اجلديدة

 .أدناهعلى اآلثار املترتبة يف جمال املساواة بني اجلنسني على تلك األهداف واردة 

 يف املائـة مـن      ٠,٧زال جممـوع املعونـة أقـل كـثريا مـن هـدف األمـم املتحـدة وهـو                     ما - ٤٦٥
ــومي اإلمجـــايل  ــتثمار يف املـــساواة بـــني اجلنـــس  و .)٢٠(الـــدخل القـ ـــعد االسـ ــرأة ُيـ ني ومتكـــني املـ

حيويــا لتحــسني األحــوال االقتــصادية واالجتماعيـة والــسياسية يف البلــدان الناميــة يف إطــار   أمـرا 
وكانت املساعدات الثنائية حمدودة للقطاعات اليت تركـز علـى األنـشطة الـيت              . التنمية املستدامة 

. ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٠تتخذ املساواة بـني اجلنـسني مقـصدا رئيـسيا أو مهمـا يف الفتـرة بـني عـامي                     
 باليني دوالر إىل القطاعات االجتماعيـة، وهـي أساسـا    ٥جه ثلثا املبلغ املخصص وقدره  ُو قدو

 لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـاالت مثـل              قدر حمدود من املال   الصحة والتعليم، وخصص    
  .)١٢٧(الزراعة أو اهلياكل األساسية أو التمويل

 مـن بـني   ٣٥ كـان   ٢٠٠٩مارس  /وحبلول هناية آذار  وقد اخنفضت نسب خدمة الديون،       - ٤٦٦
. )٢٠( بلدا مستحقا قد تأهل لتخفيف الـديون مبوجـب مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون                   ٤١

                                                         
)١٢٧( E/CN.6/2008/2.  
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أدت خدمـة الـديون      وميكن ألعباء الديون أن تتسبب يف تأثريات سلبية علـى النـساء والفتيـات إذا              
صحة والتعلـيم، وتقليـل إمكانيـة الوصـول إىل الرعايـة            إىل ختفيضات يف اإلنفاق العام يف جماالت ال       

وميكن أن يكون إلغاء الديون مفيدا للمرأة إذا أمكن حتويل املوارد إىل متويـل    . )١٢٧(وزيادة أعبائها 
اسـتخدمت بعـض البلـدان علـى سـبيل املثـال         وقـد . من أجل املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة           

 .)١٢٨( الربامج التعليمية بشأن التغذية وتنظيم األسرةختفيف الديون للمساعدة على متويل

وللسياسات التجارية تأثريات جنسانية بسبب وجود اخـتالف بـني املـرأة والرجـل يف                - ٤٦٧
الوصــول إىل املــوارد والــسيطرة عليهــا، وألهنمــا يقومــان بــدورين متبــاينني يف اقتــصاد الــسوق     

 الفــرص واحلقــوق االقتــصادية للمــرأة  وجيــب أن تكــون محايــة. علــى صــعيد األســرة املعيــشيةو
وحتسينها عنـصرا مهمـا يف االسـتراتيجيات التجاريـة املنـصفة، مـع اسـتخدام التحليـل اجلنـساين                    
على حنو منهجي يف تصميم ورصد االتفاقات التجارية ملنع حدوث عواقـب سـلبية علـى املـرأة                  

  .)١١٧(أو معادلة أثرها
  

 املراعيــــة لأللفيــــة اإلمنائيــــة األهــــداف بتحقيــــق املتعلــــق األداء تــــسريع  - رابعا  
  اجلنسانية لالعتبارات

 التـواريخ  اقتـراب  سـرعة  ومـع  العمل، منهاج اعتماد على عاما عشر مخسة مضي بعد - ٤٦٨
ــستهدفة ــداف املــ ــة لألهــ ــة، اإلمنائيــ ــإن لأللفيــ ــن فــ ــم مــ ــادة املالئــ ــر إعــ ــسياسات يف النظــ  الــ

 بــني إنــصافا أكثــر والتنميــة للنمــو منــط وجــود لكفالــة وتعديلــها واإلجــراءات واالســتراتيجيات
 متكينيـة  بيئـة  خللـق  حاجـة  وهناك .استدامةً وأكثر اجلنسانية لالعتبارات مراعاة وأكثر اجلنسني،

 وأن التنميـة،  عمليـات  يف املـسامهة  من والفتيات النساء تتمكن أن لكفالة املستويات مجيع على
  .منها يستفدن
 مـن  للعديـد  احلاليـة  الـصيغة  يف سيئة بصورة اجلنسني بني املساواة منظورات وتنعكس - ٤٦٩

ــداف ــة األه ــة اإلمنائي ــذ وخطــط اســتراتيجيات يف صــراحة حمــددة غــري وهــي لأللفي ــذه تنفي  ه
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ عـامي  يف لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  تقـارير  استعراضـا  أظهر وقد .األهداف

 .)١٢٩(الوطنيـة  التقـارير  يف كافيـة ال بالصورة مصممة تكن مل اجلنسني بني املساواة اتمنظور أن
 اوغاياهتــ لأللفيــة اإلمنائيــة واألهــداف العمــل منــهاج بــني الــصالت معاجلــة يف الفــشل ويــؤدي
  .ومعاجلتها التقدم لبطء احملتملة األسباب حتديد أجل من املتاحة الفرص تقليص إىل اومؤشراهت

                                                         
  .ندنل ،٠٧/، إحاطة“الديون واملرأة”محلة اليوبيل بشأن الديون، انظر  )١٢٨(
، ٢٠٠٨ جعل األهداف اإلمنائية لأللفية تنجح مـن أجـل اجلميـع    ة،صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأ   انظر   )١٢٩(

  .نيويورك
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 إىل لأللفيــة اإلمنائيــة هــدافباأل يتعلــق فيمــا للمــرأة بالنــسبة تقــدم إحــراز عــدم ويــشري - ٤٧٠
 منــهاج ســيما وال املــرأة، ومتكــني اجلنــسني بــني باملــساواة املتعلــق العــاملي الــسياسات إطــار أن

 حتقيـق  هبـدف  والربجمـة  الـسياسات  لوضـع  كأسـاس  كـاف  بـشكل  يـستخدم  ال يـزال  ال العمل،
  .لأللفية اإلمنائية األهداف
 عمـل  ومنـهاج  إعالن بني الروابط فهم عزيزت أجل من العمل من مزيد إىل حاجة ومثة - ٤٧١
 حتـسني  بغيـة  ملمـوس  عمـل  إىل الفهـم  هـذا  ولترمجـة  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  وحتقيق بيجني
 أكثـر  هنـج  اتبـاع  كفالـة  أجـل  مـن  املُُتخـذة  لإلجراءات وينبغي .وتسريعه األهداف بشأن األداء
ــاة ــارات مراع ــسانية لالعتب ــذ يف اجلن ــةاإلمنا األهــداف تنفي ــة ئي ــبىن أن لأللفي ــى ُت  االجتاهــات عل
  .التقرير هذا يف ةاملبينو الوطين الصعيد على العمل منهاج تنفيذ يف الرئيسية

  
  استراتيجية وشراكات تشاركية عمليات  -ألف   

 والرجـال  النـساء  مـن  ؛املـصلحة  أصـحاب  مـن  متنوعة طائفة مشاركة تؤدي نأ ينبغي - ٤٧٢
 اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  إىل الراميـة  االستراتيجيات رصدو وتنفيذ تصميم يف سواء، حد على

 لألهـداف،  ةاجلنـساني  اتبـاملنظور  االهتمـام  تعزيـز  أجـل  مـن  الفرص يف كبرية زيادة إىل لأللفية
ــه جــلأ ومــن ــدة واملمارســات اخلــربات توجي ــذ يف اجلي ــهاج تنفي  وضــع جمــاالت إىل العمــل من

  .ورصدها وتنفيذها ،فيةلألل اإلمنائية باألهداف املتعلقة السياسات
ــىو - ٤٧٣ ــد، حنــو عل ــشارك متزاي ــات ُت ــة اآللي ــات يف اجلنــسني بــني مــساواةلل الوطني  العملي
 العمليـات  وتـساهم  .واإلبـالغ  الرصـد  ذلـك  يف مبـا  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  باألهداف املتعلقة الوطنية

 اجملتمـع  يف الفاعلـة  اجلهات من وغريها النسائية، والشبكات اجملموعات تشمل اليت االستشارية
ــدين، ــاونال يفو اســتراتيجية شــراكات تكــوين يف امل ــ وميكــن .القطاعــات خمتلــف بــني تع  ذههل

 أجـل  مـن  القائمـة  واالسـتراتيجيات  واخلطـط  الـسياسات  بـني  روابط إقامة تدعم أن الشراكات
  .لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق إىل هتدف اليت وتلك العمل، منهاج تنفيذ

  
  السياسية والقيادة السياسي االلتزام عزيزت  -باء   

 صـراحةً  التعـبري  أجـل  مـن  الـسياسية  والقيـادة  الـسياسي  االلتـزام  تعزيز إىل حاجة هناك - ٤٧٤
 .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  إطـار  ضـمن  اجملـاالت  مجيـع  يف كهـدف  اجلنـسني  بـني  املـساواة  عن

ــة تعطــى أن وجيــب ــى أولوي ــقل أعل ــساواة تحقي ــسني بــني امل ــرأة ومتكــني اجلن ــسياسات يف امل  ال
 لأللفيـــة اإلمنائيـــة األهـــداف مجيـــع تنفيـــذ أجـــل مـــن واإلجـــراءات والـــربامج واالســـتراتيجيات

  .عنها واإلبالغ ورصدها
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ــد - ٤٧٥ ــسأل وضــعت وق ــساواة تام ــني امل ــسني ب ــرأة ومتكــني اجلن ــى امل ــات ســلم عل  األولوي
 فـضال  املاحنـة،  البلدان من عدد لدى يةاإلمنائ والربامج السياسات يف أينمبد امبوصفه اوأُدرجت

 الـذي  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  بـشأن  العمـل  أجـل  مـن  األورويب االحتـاد  أعمـال  جدول عن
 اإلمنـائي  التعـاون  يـوفر  أن لكفالـة  اجلهـود  مـن  مزيد بذل هو طلوباملو .٢٠٠٨ عام يف اعتمد
ــدعم ــاج ال ــساواة اتمنظــور إلدم ــني امل ــسني ب ــع يف اجلن  األهــداف إطــار ضــمن تاجملــاال مجي
  .لأللفية اإلمنائية
 عمليـات ال يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  اتمنظـور  لتعمـيم  املبذولـة  اجلهـود  تكثفـت  كما - ٤٧٦

ــة ــة األهــداف بــشأن واإلبــالغ للرصــد الوطني ــة اإلمنائي  املنظمــات مــن ودعــم مبــساعدةو لأللفي
 واملؤشـرات  الغايـات  لبلـدان ا بعض أضافت املثال، سبيل وعلى .)١٢٩(احلاالت بعض يف الدولية
 اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  حنـو  احملـرز  التقدم قياس أجل من اجلنسانية االعتبارات مبراعاة املتعلقة
 حنـو  وعلـى  .املـرأة  ضـد  العنفبـ  اخلاصـة  املؤشـرات  ذلـك  يف مبـا  الـوطين،  املـستوى  على لأللفية
 التقـدم  لقيـاس  اجلـنس  نـوع  حسب املصنفة املتاحة البيانات استخدام إىل بلدانال تسعى متزايد،
 عمليــات مجيــع يف منهجيــة أكثــر حنــو علــى وتطبيقهــا اجلهــود هــذه يف التوســع وينبغــي .احملــرز
  .لأللفية اإلمنائية باألهداف املتعلقة واإلبالغ الرصد

  
  واإلبالغ والرصد التحليل عمليات حتسني  -جيم   

 واســـتخدامها اجلـــنس حـــسب املـــصنفة للبيانـــات املنـــهجي اجلمـــع إىل حاجـــة هنـــاك - ٤٧٧
 لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف مجيــع يف اجلنــساين للتحليــل الفعــال االســتخدام تعزيــز إىل وكـذلك 
 اإلمنائيـة  األهـداف  مجيـع  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  اتمبنظـور  االهتمـام  تعزيـز  أجـل  مـن  وذلك

 اتللتحـــدي تـــستجيب فعالـــة واســـتراتيجيات سياســـات وتنفيـــذ وضـــع أجـــل ومـــن لأللفيـــة،
  .اجلنسانية والقيود
 اجلنـسانية،  العتبـارات ا ةاراعـ مب يتعلـق  فيمـا  والتحليـل  البحـث  مـن  زيدامل إجراء جيبو - ٤٧٨

 وأصـحاب  الـسياسات  واضـعي  عمـل  إرشاد أجل من وذلك الوطين، املستوى على وخصوصا
  .ةلأللفي اإلمنائية األهداف حتقيق إىل الرامية اجلهود يف املنخرطني الرئيسيني املصلحة

  
  املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة أجل من التمويل  -دال   

 علـى  احلـصول  والرجـال  للنـساء  هبـا  ميكـن  الـيت  الطريقـة  إىل متزايـد  اهتمام إيالء جيب - ٤٧٩
ــوارد ــصادية امل ــة االقت ــها واالســتفادة واملالي ــاك .من ــضا وهن ــادة حاجــة أي ــوارد، لزي ــشرية امل  الب
 املعنيـة  املؤسـسية  اآلليـات  عـن  فـضال  والـربامج،  الـسياسات  فيـذ تن دعـم  أجـل  مـن  واملالية، منها
 املـساواة  اتمنظـور  إدماج جيب الغاية، هلذه وحتقيقا .املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة بتعزيز
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 حيـث  مـن  ذلـك  يف مبـا  االقتـصادي،  القـرار  صـنع  عمليـات  مجيـع  يف تامـا  إدماجـا  اجلنـسني  بني
  .الرمسية اإلمنائية واملساعدة اخلاص القطاع تثماراتواس العام، القطاع بنفقات صلتها
ــر مثــةو - ٤٨٠ ــة حتــسني إىل باحلاجــة فااعت ــع عملي  لتحقيــق املخصــصة النفقــات ورصــد تتب

 يف فعالــة أداة بوصــفها اجلنــساين للمنظــور املراعيــة امليزنــة بــرزت وقــد .اجلنــسني بــني املــساواة
 املــوارد تــوفري لكفالــة والنتــائج التخــصيصو امليزانيــة سياســات يف تغــيري إجــراء علــى التــشجيع
 طُرحـت  املاضـي،  العقـد  مـدى  وعلـى  .اجلنـسني  بني باملساواة املتعلقة االلتزامات لتنفيذ الالزمة
 حنـو  تقـدما  أحـرز  ممـا  ،)١٢٧(بلـدا  ٧٠ مـن  أكثـر  يف اجلنـساين  للمنظـور  املراعيـة  امليزنـة  مبادرات
  .املالية السياسات على اجلنسانية االعتباراتب املتعلقة باآلثار االعتراف من أكرب قدر حتقيق
 ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  أجل من التمويل بشأن املبادرات جناح ويعتمد - ٤٨١
 املاليـة  وزارات ذلـك  يف مبـا  ،املـصلحة  أصـحاب  مـن  واسـعة  لطائفة الفعالة املشاركة على املرأة

ــة الوطنيــة واآلليــات والتخطــيط،  وهيئــات ن،ووالربملــاني اجلنــسني، بــني اواةاملــس بتحقيــق املعني
  .بينها فيما الفعال التعاون وعلى النسائية، واملنظمات البحوث

  
  اإلجراءات من اًمزيد تتطلب اليت األولوية ذات اجملاالت  - خامسا 

 معاجلــة هبــدف اجلهــود تعزيــز إىل حاجــة هنــاك التنفيــذ، يف التقــدم تــسريع أجــل مــن - ٤٨٢
 اإلجنـازات  علـى  البناء إىل كذلك حاجة ومثة الناشئة، والعقبات ،املستمرة والتحديات الثغرات
 االهتمـام  جمـاالت  جبميـع  يتعلـق  فيمـا  التنفيـذ  جمـال  يف اجليـدة  واملمارسـات  املـستفادة  والدروس
 مزيـداً  تتطلـب  باعتبارهـا  األولويـة  ذات اجملـاالت  مـن  عـدد  ددُح وقد .العمل منهاج يف احلامسة

  .جراءاتاإل من
  

  احلامسة االهتمام جماالت عرب اإلجراءات  - فأل  
  قطاعات لعدة الشاملة املسائل    

 يف إجــراء اختــاذ ىلإ حتتــاج الــيت واجملــاالت احملــددة والتحــديات الثغــرات إىل باإلضــافة - ٤٨٣
 لعـدة  الـشاملة  املـسائل  مـن  عـدد  أثـري  العمـل،  منـهاج  يف احلامسة االهتمام جماالت من جمال كل

  .احلامسة االهتمام جماالت جبميع لقيتع فيما قطاعات
 ومعاجلـة  لتحديـد  اإلجـراءات  مـن  مزيـد  اختـاذ  أمهيـة  على الضوء احلكومات سلطتو - ٤٨٤

 .العمــل منــهاج يف احملــددة األهــداف حتقيــق يف التقــدم تعــوق الــيت اجلنــسانية النمطيــة القوالــب
 املنــاهج تنقــيح مثــل االســتراتيجيات، مــن جمموعــة وضــع النمطيــة القوالــب مكافحــة وتتطلــب
 ُتعطـي  الـيت  املواقـف  حملاربة تدابري واختاذ والتعليم؛ التربية قطاع يف املدرسني وتدريب الدراسية
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 وبـرامج  محـالت  وتنظـيم  ضـدهن؛  والعنـف  التمييـز  علـى  شـرعية  وُتضفي متدنياً وضعا الفتيات
 لعامـة  توعيـة  محـالت  وشـنّ  للمـرأة؛  القياديـة  بـاألدوار  املتعلقـة  النمطيـة  القوالـب  لتبديد تدريبية
  .املرأة ضد العنف مع إطالقاً التسامح عدم بشأن املدارس يف تعليمية برامج وتنظيم اجلمهور
 جمـاالت  يف التنفيـذ  أمـام  عقبـة  بوصـفها  دائمـا  املـرأة  ضـد  العنف مسألة جهتوُو وقد - ٤٨٥
 يف مبـا  عـات؛ القطا خمتلـف  يف اإلضـافية  اإلجـراءات  مـن  الكـثري  اختاذ إىل احلاجة وبرزت عديدة
 تـشمل  املثـال،  سبيل على التعليم، قطاع ففي .القانون وإنفاذ والعمالة ،التعليمو ،الصحة ذلك

ــسالمة حتــسني وضــعها املطلــوب االســتراتيجيات ــق علــى ال ــوفري املــدارس إىل الطري ــق وت  مراف
 ارتكـاب  علـى  العقـاب  مـن  اإلفـالت  لظـاهرة  للتـصدي  تـدابري  واختـاذ  املـدارس،  يف آمنة صحية

  .الرتاع بعد وما الرتاع حاالت يف اجلنسي لعنفا
 عمليـات  يف املرأة مشاركة زيادة أمهية على التأكيد جرى احلامسة، اجملاالت مجيع ويف - ٤٨٦
 إدمـاج  لكفالـة  وسـيلة  أيـضا  وباعتبارهـا  ذاهتـا  حـد  يف حقـا  املـشاركة  هذه باعتبار القرار؛ صنع

 املــستويات علــى القــرار صـنع  عمليــات يف ابيــةإجي نتــائج حتقيـق  ولتــسهيل اجلنــسانية املنظـورات 
 القــرار صــنع عمليــة مــن املــرأة اســتبعاد مــسألة مواجهــة مــن بــد ال املثــال، ســبيل فعلــى .كافــة

 أجـل  مـن  تـدابري ال حتديـد  مـن  بـد  وال .عاجـل  حنـو  علـى  الطبيعيـة  املوارد إدارة ومن االقتصادي
 األحـزاب  يف ذلـك  يف مبـا  ملـستويات، ا مجيع على السياسي القرار صنع يف املرأة مشاركة زيادة

 الـسالم،  عمليـات  يف القـرار  صـنع  مواقـع  يف املـرأة  وجـود  عـدم  ؤدي ويـ  .والربملانـات  السياسية
 حقـوق  إمهـال  إىلو الـسالم،  اتفاقـات  يف اجلنـساين  بـاملنظور  االهتمـام  مـن  احلـد  يف اإلسهام إىل

 وصـول  بـشأن  للمقارنة قابلةو عليها ُيعتمد إحصاءات وضع إىل حاجة وهناك .للمرأة اإلنسان
 القـضائية  واهليئـات  األكادمييـة  املؤسـسات  مثـل  أخـرى  جمـاالت  يف القـرار  صـنع  مواقع إىل املرأة

  .اإلعالم ووسائط
 الرجـال  بـه  يـضطلع  الـذي  احلاسـم  بالـدور  صريح بشكل عديدة حكومات اعترفتو - ٤٨٧

 مـسألة  أثـريت  وقـد  .الفتيـات و النـساء  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  أجـل  من والفتيان
 حقـوق  وكفالـة  املـرأة،  ضـد  العنـف  مكافحة سياق يف سيما وال مشاركتهم، تعزيز إىل احلاجة
 عمليـة  يف املـرأة  مشاركة وزيادة للفتيات؛ بالنسبة التمييز من خالية بيئة وإجياد للمرأة؛ اإلنسان
 لةأمـس  وإدراج التوعيـة،  تمحـال  تنظـيم و املعلومـات  نـشر  الالزمة التدابري وتشمل .القرار صنع

 الـذكور  بـني  إجيابيـة  قـدوة  وتطـوير  التعليميـة،  واملـواد  التربويـة  املنـاهج  يف اجلنسني بني املساواة
  .والشباب الفتيان اهب حيتذي
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 بــني األجــر مــدفوع غــري العمــل توزيــع يف املــساواة عــدم بــأن ناشــئ اعتــراف هنــاكو - ٤٨٨
 التقـدم  مـن  حيـد  وهـو  اجلنـسني،  بني املساواة حتقيق يقطر يف رئيسية عقبة ثلمي والرجال النساء

  .العامة احلياة يف واملشاركة والعمل التعليم يف سيما وال احلامسة، االهتمام جماالت يف
  

  احلامسة االهتمام جماالت بني املشتركة االستراتيجيات    
 تنفيـذ  لـدعم  ةستخدماملـ  شتركةاملـ  سـتراتيجيات البا تعلقت ةديعد رئيسية نتائج تقُدم - ٤٨٩
  .احلامسة االهتمام جماالت خمتلف
 بــشأن حمــددة تــشريعات تــوفر الــيت الــشاملة، القانونيــة بــاألطر االعتــراف جــرى فقــد - ٤٩٠

 مجيـــع يف اجلنـــسني بـــني املـــساواة اتملنظـــور االهتمـــام إيـــالء وتكفـــل اجلنـــسني بـــني املـــساواة
 كــذلك االعتــراف وجــرى .كافــة اجملــاالت يف للتنفيــذ حاســم كأســاس األخــرى، التــشريعات

 .سـواء  حـد  علـى  هلمـا  ويتصدى اجلنسني بني املساواة وعدم التمييز مينع تشريع لوضع باحلاجة
 التـدابري  وتـشمل  .التـشريعات  إلنفـاذ  الكـبرية  باألمهيـة  للتوعيـة  التـدابري  اختذت متزايد، وبشكل
 لتوعيـة  مـالت حلا وتنظـيم  واسـع،  نطـاق  علـى  التـشريعات  نـشر  الفعـال  التنفيـذ  لكفالـة  الالزمة
 املـسؤولني  جلميـع  التـدريب  وتـوفري  الرئيـسيني،  املـصلحة  أصـحاب  من وغريهن أنفسهن النساء
  .واإلبالغ الفعال والرصد والتمويل التنفيذب املعنيني
 اجلنـسني  بـني  املـساواة  بـشأن  شـاملة  وطنيـة  عمـل  وخطـط  سياسـات  اعتمـاد  وُيشكل - ٤٩١
 إدمـاج  علـى  الصكوك هذه فعالية وتعتمد .احلامسة ماماالهت جماالت مجيع تنفيذ يف هاما عنصرا
 واملـساءلة،  للرصـد  جهـزة أ وإنـشاء  زمنيـة؛ ال داولاجلـ و الغايـات  وحتديـد  للقيـاس؛  قابلـة  أهداف

 للتنفيــذ؛ الــالزم التمويــل واعتمــاد التنفيــذ تكلفــة وتقــدير األثــر؛ تقيــيم أجــل مــن ذلــك يف مبــا
 الـواردة  الـردود  وأشـارت  .واضحة بصورة املصلحة أصحاب مجيع ومسؤوليات أدوار وحتديد
 جمــاالت بــشأن العمــل خطــط أو/و املــستهدفة االســتراتيجيات أمهيــة إىل أيــضا احلكومــات مــن

ــى .حمــددة ــال، ســبيل وعل ــق فيمــا ســيما وال واضــحة، اخلطــط هــذه مــسامهة كانــت املث  يتعل
  .)٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس قرار بتنفيذ يتصل وما املرأة، ضد للعنف بالتصدي
 اسـتراتيجية  تنفيـذ  تعزيـز  إىل احلاجـة  علـى  اجملـاالت  مجيـع  يف خـاص  اهتمام تركز قدو - ٤٩٢
ــيم ــساين املنظــور تعم ــة اجلن ــات احتياجــات أخــذ لكفال ــساء وأولوي ــات الن  احلــسبان يف والفتي
ــة ــة مبنهجي ــد وبفعالي ــصميم، عن ــذ، الت ــيم والرصــد والتنفي ــسياسات، وتقي  واالســتراتيجيات، ال
 عليهـا  ُسـلِّط  الـيت  اإلجـراءات  ومشلـت  .الـسياسات  جمـاالت  مجيع يف املوارد وختصيص واخلطط
 املـستويات،  مجيـع  علـى  القـدرات  بنـاء  وتعزيز الظاهرة، والقيادة السياسية اإلرادة تعزيز الضوء
ــادة  دواتاألو نــهجياتامل تطــوير ومواصــلة االســتراتيجية، لتنفيــذ حمــددة مــوارد ختــصيص وزي

 مثـل  اهلامـة،  الوطنيـة  الـصكوك  يف كاملـة  بـصورة  ةاجلنـساني  اتملنظـور ا إدمـاج  وينبغي .عمليةال
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 وخطـط  واسـتراتيجيات  وتقـارير  الفقـر  من احلد واستراتيجيات الوطنية اإلمنائية االستراتيجيات
  .املستدامة بالتنمية املتعلقة لأللفية اإلمنائية األهداف
 عمـل  إىل ترمجتـها و املعـايري  ووضـع  الـسياسات  بني الفجوة معاجلة بأمهية اعُترف وقد - ٤٩٣

 يف واآلثـار  احملـرز  التقـدم  عن واإلبالغ الرصد جمايل يف حتسينات إجراء طلوبامل منو .ملموس
 حتديــد دون عامــة تــدابري اختــاذ عــن احلكومــات فيهــا تبلــغ الــيت احلــاالت ويف .كافــة اجملــاالت
 القـضاء  بـشأن  املثال سبيل على اجلنسانية، لالعتبارات مراع هنج وجود لكفالة املبذولة اجلهود
 التقـدم  برصـد  االضـطالع  مبكـان  األمهيـة  مـن  فـإن  البيئيـة،  أو الـصحية  واالسـتدامة  الفقـر،  على
  .جنساين منظور من واآلثار احملرز
 ذلـك،  يف مبـا  احلامسـة،  االهتمـام  جمـاالت  مجيـع  تنفيـذ  يف اإلسراع بأن اعتراف وهناك - ٤٩٤
 اتبـاع  يتطلـب  والطفلـة،  للمـرأة  اإلنـسان  وحقوق املرأة، ضد والعنف الفقر، املثال، سبيل على
  .الصلة ذات القطاعات مجيع بني وثيق وتنسيق قوى تعاون مع القطاعات، متعدد هنج

 عقبـة  باعتبارهـا  للمقارنـة  وقابلـة  هبـا،  موثوق إحصاءات توفر حمدودية مسألة أثريتو - ٤٩٥
 أمـرا  اإلحـصاءات  حتـسني  وُيعـد  .احلامسـة  االهتمـام  جمـاالت  مجيـع  يف املعجل التنفيذ أمام كبرية
 وكفالـة  الفعالة، والسياسية التشريعية اإلصالحات إجراء من السياسات صانعي متكني يف هاما
 التــدابري أثــر وتقيــيم والتقــدم، االجتاهــات ورصــد الــصلة، ذات والتــدابري االســتراتيجيات وضــع
 والعمـر،  اجلـنس  حـسب  املـصنفة  البيانـات  مجـع  لتحـسني  تـدابري  اختاذ الضروري ومن .املتخذة
 لزيــادة والنوعيــة الكميــة املؤشــرات تطــوير ومواصــلة واســتخدامها ونــشرها وحتليلــها وتبويبــها
 تطـوير  مواصـلة  وُتعـد  .اجملاالت مجيع يف التمييز على القضاء يف احملرز التقدم تقييم على القدرة

 صـنع  مناصـب  يف املـرأة  لمتثيـ  عـن  بيانـات ال ونـشر  مجـع  حتـسني  أجل من دواتاألو نهجياتملا
ــال، ســبيل علــى القطاعــات، جبميــع القــرار  .عاجــل اهتمــام إىل حتتــاج الــيت اجملــاالت أحــد املث
 املــوارد علــى اجلنــسني حــصول إمكانيــة قيــاس علــى الوطنيــة اإلحــصائية املكاتــب قــدرة وُتعــد

 وتـرية  تـسريع  يف أيضا هاما أمرا الوقت استخدام استقصاءات إجراء وعلى واملالية، االقتصادية
 املـرأة  وصـول  عـن  البيانـات  زيـادة  وُتعد .واالقتصاد الفقر بشأن احلامسة االهتمام جماالت تنفيذ
  .أخرى هامة أولوية واستخدامها واالتصاالت املعلومات جمال يف اجلديدة التكنولوجيا إىل

.  اجملـاالت  رغم التقدم احملرز، ال تزال هناك حاجة إىل مزيد من البحث يف العديـد مـن               و - ٤٩٦
ــة الــيت ُحــددت قــد مشلــت البحــوث بــشأن احلــواجز الــيت حتــول       وكانــت اجملــاالت ذات األولوي

وصول املرأة إىل عملية صنع القـرار والتـأثري اإلجيـايب لزيـادة مـشاركة املـرأة يف عمليـة صـنع              دون
ــصاالت؛ واالحتياجــات       ــات واالت ــا املعلوم ــى تكنولوجي ــات عل ــساء والفتي ــرار؛ وحــصول الن الق
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األولويات ذات الطبيعة اخلاصة املتعلقة بالفئات الـضعيفة مـن النـساء، مثـل النـساء املهـاجرات،                  و
  .العديد من جماالت االهتمام احلامسةب فيما يتعلقواملسنات، والنساء املعوقات، 

 يف مبـا  عديـدة،  جمـاالت  يف واضـحةً  احليـاة  دورة هنـج  تعزيـز  وأ اسـتمرار  قيمة وكانت - ٤٩٧
 أكـرب  قـدر  إيـالء  وجيـب  .الطفلـة  وحالـة  والفقـر،  والعمالة، والتعليم، بالصحة، قيتعل فيما ذلك
 املـرأة  سـرية  يف املتقطعـة  التـواريخ  مثـل  احلياة، دورة عوامل إىل املثال، سبيل لىع االهتمام، من

 إىل الراميـة  اجلهـود  علـى  ذلك وأثر الرعاية، تقدمي مسؤوليات يف املساواة عدم بسبب الوظيفية
 البطالـة  إعانـات  سـيما  وال االجتماعيـة،  الرعاية وبرامج العمل فرص على احلصول صفر تعزيز

  .التقاعدية واملعاشات الصحي والتأمني
ــة علــى الــضوء احلكومــات طتســلّ وقــد - ٤٩٨  مــن العديــد عــرب الــوعي مــستوى رفــع أمهي

 يــةتوع تــسهيل أجــل مــن املعلومــات محــالت لتنظــيم حاجــة وهنــاك .احلامســة االهتمــام جمــاالت
 وتعزيـز  هبا؛ املطالبة على قدرهتن وزيادة حلقوقهن معرفتهن طريق عن النساء ومتكني اجلمهور؛
 أمهيـة  علـى  كـذلك  الـضوء  ُسـلِّط  وقد .كافة اجملاالت يف املساواة وعدم للتمييز اجملتمعية اإلدانة

 ودور والطفلـة،  للمـرأة  اإلنـسان  وحقـوق  املـرأة،  ضد العنف مثل جماالت يف التوعية، مبادرات
 ممارسـات  إزاء اجملتمـع  لتـسامح  حـد  لوضع وسيلة املبادرات هذه بوصف القرار، صنع يف املرأة
  .املمارسات تلك يف وتورطه والفتيات، النساء ضد املساواة وعدم التمييز
 مــستوى رفــع أجــل مــن التعلــيم لنظــام الفعــال االســتخدام احلكومــات الحظــت كمــا - ٤٩٩
 إمكانيـة  التعلـيم  نظـام  وحيمـل  .اجلنـسانية  يـة نمطال صورال مكافحةو اهلامة القضايا بشأن الوعي
 للمـرأة،  اإلنـسان  وحقـوق  املـرأة،  ضـد  العنـف  مثـل  جمـاالت  يف املواقـف  تغـيري  أجـل  من خاصة
  .الطفلة وحالة واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا إىل والوصول والفتيان، الرجال ودور

  
  التنمية املؤسسية    

 للتحـديات واإلجـراءات املطلوبـة يف مـا يتعلـق بالتنميـة               الـردود   كبري يف  اهتمام عطي أُ - ٥٠٠
  .املؤسسية لدعم املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات عرب جماالت االهتمام احلامسة

. احلامسـة األمهيـة    ات ذات األولويـ و من   السياسي ه والقيادة يف اجملال    تعزيز اإلرادة   إن   - ٥٠١
 ، وعرب مجيـع القطاعـات  - احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية      -ع املستويات   لقيادة على مجي  لو

ــساء   يف دعــمالعمــل املتواصــل  دورهــا احلاســم يف إحــداث    املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني الن
 .والفتيات
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وطنيـــة الليـــات اآل مـــشاركةعـــدد مـــن احلكومـــات االنتبـــاه إىل أمهيـــة زيـــادة لفـــت  و- ٥٠٢
زيـادة  إحـداث   احلاجـة إىل    جيـب تلبيـة     علـى أنـه     .  مجيـع القطاعـات    عـرب   للمساواة بني اجلنـسني   

  . اآلليات لتمكينها من لعب دور معززتلك وموارد اتكبرية يف قدر
 النشطة مـن جانـب   بقيمة املشاركة و،قيمة طائفة واسعة من الشراكات   باعُترف  وقد   - ٥٠٣

فيـذ الفعـال واملـستدام جملـاالت         مـن أجـل التن     ، والتعـاون معهـم،    مجيع أصحاب املصلحة املعنيني   
أمهيـة الـشراكات   وعلى وجه اخلصوص، سلط عدد مـن الـدول الـضوء علـى         . االهتمام احلامسة 

 زيـادة مـشاركة القطـاع اخلـاص يف       يضا استغالل إمكانية  وينبغي أ . مع املنظمات غري احلكومية   
  .اجملاالت ذات الصلة

يف مجيــع  ئفــة مــن أصــحاب املــصلحة ط الــضوء علــى أمهيــة تنميــة القــدرات لطا لِّ وُســ- ٥٠٤
 تنمية القدرات لتلبية احتياجـات فئـات معينـة     وجيهفعالية ت وأُِشري إىل   . جماالت االهتمام احلامسة  

  . إنفاذ القواننييموظف، والفنيني الصحينيو ،يني واإلعالم،من اجلهات الفاعلة، مثل املدرسني
 لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني بـصفة           زيادة املـوارد املخصـصة    عطى أولوية ل  ُتجيب أن   و - ٥٠٥

وقـد أشـري يف العديـد       . ستراتيجية تعميم املنظور اجلنساين علـى وجـه اخلـصوص         اتنفيذ  لعامة، و 
ــدور المــن جمــاالت االهتمــام احلامســة إىل    ــة ال ــالغ األمهي ــة للمــساعدة ب ــلدعــم تيف  اإلمنائي  عجي

 التـساق سـتراتيجية فعالـة لزيـادة ا      ا ابوصـفه امليزنة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين        وأبرزت   .تنفيذال
  .تعزيز الشفافية واملساءلةلة وختصيص املوارد، ويتزامات السياساللبني ا
التـأثري احملتمـل لألزمـة االقتـصادية واملاليـة الراهنـة            مـسألة    وأثار العديد من احلكومات      - ٥٠٦

ــذ جمــاالت االهتمــام احلامســة     ــة لإلســراع يف تنفي  اختــاذ إجــراءات  جيــبو. علــى اجلهــود املبذول
ياد مـشاركة املـرأة يف أشـكال        دزالتجنب اآلثار السلبية، مثل انسحاب الفتيات من املدارس، و        

يف العمـل مـن      املـرأة    اخنراطلتعويض اخلسارة يف دخل األسرة، وزيادة       احملفوفة باملخاطر   العمل  
قتــصادية  تــأثري األزمــة االخــذوينبغــي أ.  أجــر للتعــويض عــن اخنفــاض اخلــدمات األساســيةدون

ــار يف الــسياسات والــربامج االقتــصادية علــى مجيــع ا     ــة علــى املــرأة بعــني االعتب . ألصــعدةواملالي
علـى اسـتثمارات    حزم احلـوافز الـيت ُتقـدم مـن أجـل التـصدي لألزمـة املاليـة                  مل  توينبغي أن تش  

العمـل   ويف خلـق فـرص   ، املادية واالجتماعية،يف اهلياكل األساسية االعتبارات اجلنسانية   تراعي  
  .اليت تأخذ يف االعتبار كال من العمل املأجور وغري املأجور

  
   حمددةاهتمام حامسة جماالت بشأناالستراتيجيات واإلجراءات   - باء  

 ذات  ٍةعينـ  م جمـاالتٍ فقـد مت حتديـد       اليت نوقـشت أعـاله،       شاملة باإلضافة إىل املسائل ال    - ٥٠٧
الختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات         ة عـشر  ىتثـن إلا لكل واحـدة مـن جمـاالت االهتمـام احلامسـة          أولوية  
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مـن جمـاالت االهتمـام      واحـد   ات والتحـديات فيمـا يتعلـق بكـل          ثغـر الإيـراد    بالفعـل    مت و .بشأهنا
 الـضوء علـى بعـض        مـن التقريـر    التـايل اجلـزء   يـسلط   و. ا، من هـذا التقريـر     ثانياجلزء،  احلامسة يف   

  .طار كل جمالاجملاالت ذات األولوية الختاذ مزيد من اإلجراءات يف إ
  

  املرأة والفقر    
 اهت وأسـر  ،ثـر علـى رفاهيـة املـرأة       أعدم املساواة والتمييـز يف احلـصول علـى املـوارد             إن ل  - ٥٠٨

وجيــب إعطــاء األولويــة لتحديــد . لنمــو االقتــصادي والتنميــةا علــى احمللــي، وكــذلك اوجمتمعهــ
 مبـا يف ذلـك العمالـة والـضمان          ،ومعاجلة وصول املرأة غري املتكافئ للموارد االقتـصادية واملاليـة         

   .نتاجية مثل األراضي واملمتلكات واملوارد الطبيعيةإلاالجتماعي واملوارد ا
لقيود اليت تواجهها املرأة يف احلصول علـى اخلـدمات املاليـة            التصدي الصريح ل   وينبغي   - ٥٠٩

 كما يلـزم إيـالء    .  وخدمات حتويل األموال   ، واالئتمان والتأمني  ،الرمسية، مبا يف ذلك املدخرات    
  .لعقبات اليت تواجهها املرأة الفقرية يف احلصول على التمويل الصغريلاهتمام خاص 

ــة و   و- ٥١٠ إىل بـــرامج احلمايـــة  حياهتـــا، دورة ، طيلـــة صـــول املـــرأة ينبغـــي زيـــادة إمكانيـ
  علـى  جيـب و. االجتماعية، مبا يف ذلك اسـتحقاقات البطالـة والتـأمني الـصحي وأنظمـة التقاعـد               

ساب تـ حا عنـد  قِّـرَ ُتأن  والوظيفي للمـرأة    تاريخ  المان االجتماعي أن تأخذ يف االعتبار       نظم الض 
ويلـزم بـذل جهـود لتعزيـز وتوسـيع          . لتقـدمي الرعايـة   اليت أخـذهتا املـرأة      جازة  اإلفترات  ب الفوائد

خـذ يف   يؤ علـى أن  نطاق احلماية االجتماعيـة لتلبيـة احتياجـات النـساء الـاليت يعـشن يف الفقـر،                  
  .بار أثر عدم املساواة يف تقاسم العمل غري املأجوراالعت
صول املـرأة علـى     إمكانية حـ  ضمن  ت التشريعات والسياسات اليت     تنقيح/ينبغي اعتماد و - ٥١١

 مبـا يف ذلـك عـن طريـق      مع الرجـل، ، على قدم املساواةعليها والسيطرة   ،األراضي واملمتلكات 
 القـانون   يفبري للتـصدي للعناصـر التمييزيـة         اختـاذ تـدا    يلـزم و. املرياث وبرامج إصـالح األراضـي     

تراعـي الفـوارق   التدرجيية اليت  وانبعلى اجلبناء ال و،العريف فيما يتعلق باألرض وحقوق امللكية  
وفر أن يــجيــب أن يكــون النظــام القــضائي أكثــر انفتاحــا وجتاوبــا مــع املــرأة، و  و. بــني اجلنــسني

  .نطالبة حبقوقه إىل املنيسعي نساء الاليتاملساعدة القانونية لل
ــسانية   و - ٥١٢ ــورات اجلنـ ــب إدراج املنظـ ــلجيـ ــر    بالكامـ ــن الفقـ ــد مـ ــتراتيجيات احلـ  يف اسـ

 مـدى  أن تتنـاول بـشكل متـسق   مليات الرصد والتقيـيم  لعينبغي كما . واإلجراءات ذات الصلة  
ــصد ــسا      يت ــسامهات الن ــات وم ــة الحتياجــات وأولوي ــشطة بفعالي ــربامج واألن ــسياسات وال ء ال

  .الرجالو
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  هاوتدريباملرأة تعليم     
ــاك حاجــة  - ٥١٣ تــدخالت مــستهدفة للتــصدي الســتمرار عــدم املــساواة يف    الســتخدام  هن

علــى وجــه اخلــصوص، ، والتحــصيل عــدم املــساواة يف و،مجيــع مــستويات التعلــيمإىل الوصــول 
.  واإلعاقـة  ، واللغـة والعـرق    ،سببها عوامل مثـل الفقـر، واملوقـع اجلغـرايف         ملساوئ اليت تُ  لتقليص ا 

تكرارها على نطاق أوسع لزيادة التحـاق       اليت ميكن   تدابري  الاملمارسات اجليدة يف جمال      تشملو
  . توفري برامج التغذية املدرسية، وتقدمي حوافز مالية مثل املنح الدراسية،الفتيات باملدارس

ــات      و - ٥١٤ إىل  يف املدرســة، ويف طــريقهن  يلــزم بــذل جهــود أكــرب لتحــسني ســالمة الفتي
 وحتــسني ،نفــصلةاملراحيض املــمثــل هياكــل أساســية،  مبــا يف ذلــك مــن خــالل تــوفري  ،املدرســة

ــادرات ال إلا ــتضــاءة، وإجــراء مب ــة،  ةوعي ــدارس واجملتمعــات احمللي ــى وفــرض  يف امل ــات عل  عقوب
  .، وتنفيذ تلك العقوبات العنف ضد الفتياتمرتكيب
خيـارات وظيفيـة    إلجيـاد   يـزي و  تمياللتشجيع التعليم غري    الالزمة  تدابري  عزيز ال  وينبغي ت  - ٥١٥

 وتــشجيع ودعــم ،أوســع، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إعــادة النظــر يف املنــاهج، وتــدريب املعلمــني 
  .لفتيات للمشاركة يف العلم والتكنولوجياا

إىل فــرص  التحــصيل التعليمــي للنــساء والفتيــات ترمجــة هــود لــضمان اجل ويلــزم بــذل - ٥١٦
سياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة الـيت تـؤثر علـى           لعوامل الـ  لفهما أفضل   ذلك  يتطلب  و. عمل

  .املدرسة إىل العملمن  ة،ختلفامل املناطقيف  انتقال الفتيان والفتيات،
جيـب إيـالء اهتمـام أكـرب     لـذا   . شكل عائقا خطـريا لكـثري مـن النـساء         تزال األمية   تال  و - ٥١٧

ري إمكانـات تكنولوجيـا     وينبغـي تـسخ   . احليـاة دورة   طيلـة احلصول على التعليم    إمكانية  لضمان  
  .املعلومات واالتصاالت لزيادة فرص احلصول على تعليم الكبار والتدريب املهين

  
  املرأة والصحة    

اخلــدمات  ميقــدتاختــاذ مزيــد مــن التــدابري، مبــا يف ذلــك زيــادة املــوارد، لــضمان ويلــزم  - ٥١٨
رعايـة الـصحية األوليـة      ميـسرة، مبـا يف ذلـك ال       بطريقـة   للمـرأة بأسـعار معقولـة و      اجليدة  الصحية  

  .وخدمات الصحة اإلجنابية
 وينبغي إيالء اهتمـام خـاص لألولويـات واالحتياجـات الـصحية للفئـات الـضعيفة مـن                - ٥١٩
ــساء ــك املــ  ،الن ــل أولئ ــشرية  ب صابات مث ــة الب ــريوس نقــص املناع ــات  /ف ــساء املعوق ــدز، والن  ،اإلي

  . والريفية والنساء يف املناطق النائيةات،ري والنساء الفق،واملسنات
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صحة بـ  املعـين   مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،        ٥اهلـدف   نظرا لبطء التقدم يف حتقيق      و - ٥٢٠
املخصـصة لـه،    املـوارد   يف  وهبذا اجملال   هناك حاجة ملحة إىل زيادة كبرية يف االهتمام         إن  فاألم،  

ــة       ــصحة اإلجنابي ــى خــدمات ال ــق حتــسني فــرص احلــصول عل ــا يف ذلــك عــن طري ــة  و،مب إمكاني
الوصـول إىل  إمكانيـة  حلصول على الرعاية املاهرة أثناء احلمل والوالدة وبعد الوالدة، وكذلك     ا

  .هدد احلياةخدمات الطوارئ يف حالة حدوث مضاعفات ُت
على احتياجات وأولويـات املـرأة كمقدمـة للرعايـة،           االهتماممزيد من   ز  يينبغي ترك و - ٥٢١

  .اإليدز/ما يف سياق فريوس نقص املناعة البشريةسي رمسية، والالرمسية وغري السياقات اليف 
هناك حاجة ملحـة لتعزيـز الـنظم الـصحية جلعلـها أكثـر اسـتجابة الحتياجـات املـرأة                    و - ٥٢٢

هناك حاجة إىل بـذل جهـود خاصـة    و.  والشموليةسهولة املنالالصحية، مبا يف ذلك من حيث    
بالــصحة العقليــة، والعنــف ضــد فيمــا يتعلــق لتوســيع نطــاق اخلــدمات الــصحية املقدمــة للمــرأة  

  . واألمراض غري املعدية،املرأة
  

   العنف ضد املرأة
املعنيـة   األطـر التـشريعية   علـى تغرمي ومعاقبة اجلناة، ينبغي  أحكام ل فرض   باإلضافة إىل و - ٥٢٣

تــدابري بال، و مــن العنــفالناجيــات/ضحاياالــدعم ومحايــة  أن ُتــصدر واليــة بــالعنف ضــد املــرأةبــ
  .إنشاء آليات لرصد التنفيذب و،التمويلب و،دريب املسؤولني املعنينيتب و،يةئالوقا
من العقاب على العنـف ضـد املـرأة اختـاذ إجـراءات عاجلـة               املستمر  يتطلب اإلفالت   و - ٥٢٤

جمموعـة مـن   مـن املطلـوب اختـاذ       و. لضمان زيادة اإلبالغ واملالحقة القضائية وإصدار األحكام      
جـراءات  اإل والعمليـات و   ، وتدريب موظفي إنفاذ القـانون     ،لتوعيةالتدابري الالزمة، مبا يف ذلك ا     

  .الناجيات من العنف/أمن الضحايابمع االهتمام الواجب االعتبارات اجلنسانية، تراعي اليت 
لحصول على خدمات كافيـة     ل مكانيةإالناجيات من العنف    /لضحاياتتاح ل  أن   غيبنيو - ٥٢٥

 واخلـدمات الطبيـة     ، واملأوى،  يف ذلك تقدمي املشورة     مبا ،توفري اخلدمات قد ثبت أن    و. ومنسقة
ممارســة واعــدة وميكــن تكرارهــا علــى حنــو فعــال يف خمتلــف   ميثــل والقانونيــة، يف مكــان واحــد 

  . مزيد من االهتمامإىلتوسيع نطاق اخلدمات إىل املناطق الريفية والنائية وحيتاج . املناطق
زيـادة وعـي اجلمهـور بعـدم قبـول العنـف              دورها احلاسم يف  مالت الدعوة الفعالة    وحل - ٥٢٦

 علـى  ينبغـي و. جيب أن متتد هذه احلمالت أيضا لتشمل املناطق الريفيـة    و. ضد النساء والفتيات  
، لمـرأة اإلنـسان ل  تعزز املساواة بني اجلنسني وحقـوق  أناملناهج التعليمية على مجيع املستويات      

  .ن العنف ضد املرأةيدت وأن
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حتـت   األمـني العـام      حلملـة  ، على الصعيدين الوطين واحمللـي     ، الفعال  وينبغي االستخدام  - ٥٢٨
 الــزخم بدرجــة  زيــادةمــن أجــل “٢٠١٥-٢٠٠٨ ، إلهنــاء العنــف ضــد املــرأةواداحتــ”شــعار 
ــراءات احلملــــة تــــدعو و. كــــبرية ــاذ إجــ ــاد :  مخــــس جمــــاالت رئيــــسية هــــي يفإىل اختــ اعتمــ
القطاعـــات، ومجـــع البيانـــات تعـــددة املعمـــل الالتـــشريعات، واعتمـــاد وتنفيـــذ خطـــط  وإنفـــاذ
أو احملليـة، وبـذل جهـود منتظمـة للتـصدي للعنـف اجلنـسي يف            /طنيـة و  الوواحلمـالت    ،وحتليلها

  .حاالت الرتاع
  

  املرأة والرتاع املسلح    
ت يف مـشاركة املـرأة   تحـديا الو لتصدي للثغرات لقوية   ومن الضروري اختاذ إجراءات      - ٥٢٨

علـى مجيـع مـستويات رسـم الـسياسات وصـنع القـرار،               و ،مشاركة كاملة وعلى قـدم املـساواة      
اجملموعـات  مـع   والتـشاور علـى حنـو منـهجي         ات،  ضفاوِم و اتطيوسك يف ذلك مشاركتهن   مبا

  .، ويف بناء السالم عقب الرتاعوالشبكات النسائية، يف عمليات السالم
اع العمــل املعــزز واملنــسق جلميــع أشــكال العنــف يف أوضــاع الــرت تــصديأن ي وينبغــي - ٥٢٩

وضـع حـد    يف  لحـة   املولويـة   األ تتمثـل  و .وأوضاع ما بعـد الـرتاع، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي              
 ١٨٢٠ جملــس األمــن يلإلفــالت مــن العقــاب، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التنفيــذ الفعــال لقــرار  

زيـادة املـوارد الالزمـة لتقـدمي املـساعدة الكافيـة            وهناك حاجة ل  . )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و   )٢٠٠٨(
  .العنف اجلنسي وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسانمن  تلناجياوالتعويض ل

رتاع باعتبـاره    مـا بعـد الـ      أوضـاع  يف   ا واقتـصادي  ا واجتماعيـ  ااملرأة سياسي متكني  يتعني  و - ٥٣٠
إلحـداث تغــيري إجيـايب يف هياكــل   املتاحــة  نافـذة الفرصـة   اســتخدامجيـب  كمــا . أولويـة متزايـدة  

عـدم  أوجـه    على حنو أكثر فعالية للقـضاء علـى          ،تحتية وتطوير البنية ال   ،احلكم، وسيادة القانون  
 وضــمان املــساواة يف الوصــول إىل املــوارد ،املــساواة والتمييــز يف القــانون ويف املمارســة العمليــة

  .والفرص
 نـزع الـسالح     برامج وصول املرأة إىل املوارد والفرص املتاحة من خالل         زيادة وينبغي - ٥٣١

 النـساء   بـشأن رمي إىل تعزيز توفر البيانات      تتدابري  ب ذلكم  َعْدوأن يُ ،  والتسريح وإعادة اإلدماج  
  .املرتبطات بالقوات واجلماعات املسلحة

فرصـة  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ العتماد قـرار جملـس األمـن          العاشرة  الذكرى السنوية  وتوفر - ٥٣٢
هامة خللق زخم جديد، وتسريع العمل بشأن املـرأة والـسالم واألمـن، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                      

االسـتجابة لالعتبـارات    لعنف ضد املرأة، وزيـادة      ل التصدياذ تدابري لزيادة مشاركة املرأة، و     اخت
  .اع، وحتسني توافر البيانات وتعزيز املساءلة عن التنفيذرتيف التعمري بعد انتهاء الاجلنسانية 
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  املرأة واالقتصاد    
العمالـة الكاملـة والعمـل      هود لضمان وصول املرأة على قدم املساواة إىل         اجل يلزم بذل    - ٥٣٣
أوجــه  التمييــز وأن تعــاجل ات العامــةسياستلــك املتعلقــة بالــتــشريعية والتــدابري للوينبغــي . الالئــق

، والفجــوات يف األجــور بــني  بــني اجلنــسنيل املهــين األفقــي والرأســيفــصعــدم املــساواة مثــل ال
رأة من خالل متثيلها غـري      تواجه امل  اليت   قيودالتدابري حمددة الستهداف    ويتطلب األمر   . اجلنسني

العمـل يف القطـاع غـري الرمسـي         أن  املتناسب يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك تـدابري لـضمان             
  .نظم العمل واحلماية االجتماعيةب مغطى
ــتعني اختــاذ  و - ٥٣٤ ــة حقــوق    ي ــدابري أقــوى حلماي ــامالت ت ــا يف ذلــك النــساء   ااملنــع زل، مب

  وشـروط  ،فيمـا يتعلـق بـساعات العمـل       هبـم، وذلـك      املهاجرات، وضمان ظـروف عمـل الئقـة       
 والفوائــد االجتماعيــة ،احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية إمكانيــة  و،واألجــور العمــل،

  .القضاء على االستغالل اجلنسي والعنففيما يتعلق بواالقتصادية األخرى، وكذلك 
احبات املـشاريع   األعمـال احلـرة، وخاصـة لـص       مباشـرات   لنـساء    الـدعم ل    وينبغي زيادة  - ٥٣٥

مـنحهن إمكانيـة     التجارية، مبا يف ذلك عـن طريـق          أعماهلن يف التوسع يف     رغنبييت  الالناجحة ال 
الرمسيـة، والتـدريب واخلـدمات االستـشارية، والوصـول إىل        أدوات التمويـل    لوصـول إىل    ل أكرب

  .األسواق، وتيسري التواصل والتبادل
 مـشاركة املـرأة يف   اليت تعوق للتصدي للقيود زيد من اجلهود  امل إىل بذل هناك حاجة   و - ٥٣٦

 عــدم املــساواة يف تقاســم العمــل غــري املــأجور، مبــا يف ذلــك تقــدمي ، والنامجــة عــنســوق العمــل
ــة ــش . الرعاي ــي أن ت ــدخالت توينبغ ــى مل الت ــوفري عل ــة   اهلياكــل ت ــية واخلــدمات، وإقام األساس

املـساواة  بري لتـشجيع مزيـد مـن        ترتيبات عمل مرنة للنساء والرجال على حد سواء، واختاذ تـدا          
  .لعمل املرتيل غري املأجوريف امشاركة املرأة والرجل يف 

 التوفيــق بــني مــسؤوليات العمــل واألســرة مــن خــالل زيــادة املرونــة يف  ريينبغــي تيــسو - ٥٣٧
، علـى   الرجـل واملـرأة   حـصول   اجلهود لـضمان    بذل  ترتيبات العمل، مثل العمل بدوام جزئي، و      

ــواٍء،  ــٍد س ــى إح ــة  عل ــازة األموم ــوة ،ج ــازة األب ــازة ال، وإج ــن أشــكال    وال وإج ــا م ــة وغريه دي
  .الستحقاقات من مثل هذه اادةستفاال  عنداتمييز ضدمهلضمان عدم ال، وإلجازاتا

  
  السلطة وصنع القراراملرأة يف مواقع     

يف فائـدة أحكـام احلـصص يف القطـاع العـام و           بواسع النطـاق    العتراف  الاستنادا إىل ا  و - ٥٣٨
فعـال  التنفيـذ   اليتطلـب   و.  النـسبية   احلـصص  ُنظُـم ع  يز وتوس يتعززيادة  ، ينبغي   األخرى االتاجمل

  . هبا وتنفيذ العقوبات على عدم االمتثاللتلك األحكام وضع
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سياسية الـ ناصـب   املالتمـاس   تدابري حمددة لتشجيع ودعم النـساء يف        اختاذ  ينبغي تعزيز   و - ٥٣٩
 ذلـك التـدريب     ويـشمل   علـى تلـك املناصـب،      واحلـصول وغريها من املناصـب القياديـة العليـا،         

  .الدعم املايل املستدامو ة،لرمسياإلرشادية اربامج العلى اإلدارة والقيادة، و
ــاك حاجــة إىل اســتراتيجيات مبتكــرة لتــشجيع التغــيريات يف الثقافــة التنظيميــة،        و - ٥٤٠ هن

 ،حــزاب الــسياسية   واأل،مؤســسات مثــل الربملانــات   يف عمــل  ال وأســاليب  ،والنظــام الــداخلي 
بـصورة تراعـي      الحتياجات ومصاحل كل من املـرأة والرجـل        ةستجابال لضمان ا  ةداراإلوجمالس  

  .االعتبارات اجلنسانية
العقبات اليت حتول دون مشاركة املرأة، مثل القوالـب النمطيـة،           وجيب حتديد ومعاجلة     - ٥٤١
ــة فــرص ا  املستويات واملــ ــة مــن التعلــيم والتــدريب، وحمدودي ــة تدني  ،حلــصول علــى املــوارد املالي

  .ضيق الوقت وانعدام األمن الشخصيبوالقيود ذات الصلة 
إمكانـات  النمطية السلبية عن    قوالب  زيد من اجلهود املنهجية ملعاجلة ال     مل وهناك حاجة    - ٥٤٢
تـدابري تـستهدف جمموعـة متنوعـة مـن أصـحاب املـصلحة،        ويلـزم اختـاذ   . القيـادة يف جمـال    املرأة  
النظـام  ون،  ون والـديني  و والزعمـاء التقليـدي    ، واألحـزاب الـسياسية    ،القطـاع اخلـاص   يف ذلـك     مبا

  . وعامة اجلمهور،عالمإل ووسائل ا،التعليمي
  

  اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة    
ــاك حاجــة أيــضا ل   - ٥٤٣ ــن اجلهــود لــضمان     وهن وطنيــة الليــات اآل أن تتمتــعبــذل مزيــد م

القــدرة علــى التنــسيق ب و،ةضــحاواليــة وب، والــالزم الــدعم الــسياسيبللمــساواة بــني اجلنــسني 
لتنفيـذ والياهتـا بـشكل      الالزمـة   املوارد البـشرية واملاليـة      بـ والتعاون مع خمتلف اجلهـات املعنيـة، و       

  .متسق وفعال
 ،وطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني       اليـات   لآلليـد   ازاملتتنـوع   ال إمكانـات    اسـتغالل ينبغي  و - ٥٤٤
ــوزارات  مبــا ــوزارات  ،ان واللجــ،يف ذلــك ال ــسيق يف ال ــة ومراكــز التن ــاء املظــامل،  التنفيذي ، وأمن

  .لتنسيقالتعاون و ل آليات فعالةإنشاء استغالال كامال من خالل ،والشبكات يف الربملانات
ــاج و - ٥٤٥ ــحتت ــة  ال ــسني  لسياسات واالســتراتيجيات الوطني ــني اجلن ــوفر   ،لمــساواة ب ــيت ت وال
لـضمان  تنقيحهـا وتعزيزهـا     إىل  ،  ز املساواة بني اجلنـسني    تباع هنج شامل لتعزي   ال اإلمجايلطار  اإل

واإلبـالغ، ولـضمان تـوفري     وآليـات املـساءلة    ،زمنيـة الداول  اجلـ  و املقاصـد،  و ،هـداف وضوح األ 
  .موارد كافية لتنفيذها

وطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني القيــام بــدور رئيــسي يف  الليــات اآلينبغــي أن تواصــل و - ٥٤٦
زال تنميـة قـدرات     تـ وال  . هـا  ودعم هاورصد،  ية تعميم املنظور اجلنساين   ستراتيجاتنفيذ  لالدعوة  



E/2010/4 
E/CN.6/2010/2  
 

09-63718 145 
 

 هـارات املعرفـة و املوعي والـ ثـل أولويـة رئيـسية لـضمان       متاملوظفني على مجيع مـستويات احلكـم        
  .تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع القطاعات بشكل فعالل الالزمة
ليـات  علـى اآل  ؤشـرات، ينبغـي     إلحـصاءات وامل  ل ألساسينياوبوصفها من املستخدمني     - ٥٤٧

وطنية للمـساواة بـني اجلنـسني تعزيـز دورهـا يف مناصـرة ودعـم مزيـد مـن التطـورات يف هـذا                         ال
 يف  اتكاتب اإلحـصائية الوطنيـة ومكاتـب اإلحـصاء        املتعزيز التعاون مع    ذلك  يتطلب   و .اجملال

  .، وتقدمي الدعم لتنمية قدرات هذه املؤسساتتنفيذيةالوزارات ال
التعاون مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة     تعزيز  نبغي مواصلة    وي - ٥٤٨

  .واملنظمات النسائية، على مجيع املستويات
  

  حقوق اإلنسان للمرأة    
ــاء القــــوانني و - ٥٤٩ ــة/ينبغــــي إلغــ ــام التمييزيــ ــلة ، واألحكــ ــة مواصــ اإلصــــالحات القانونيــ

ل، ولــدل يــةاللتزامــات الدولبا االمتثــال التــام  لــضمان العامــةالــسياساتيف جمــال واإلصــالحات 
 وينبغـي   .)٧٩(سيما تلك اليت ختضع التفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                   وال

ــاق  اختــاذ خطــوات   ــل اتف ــوق      تتكف ــة حلق ــايري الدولي ــع املع ــددة م ــة املتع ــنظم القانوني أحكــام ال
  .اإلنسان، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييز

 املــوظفني ، مــن جانــب الفعــالواإلنفــاذ م بــذل جهــود أكــرب لــضمان التنفيــذ     يلــزو - ٥٥٠
لقــضاء علــى لتمييزيــة، والألطــر القانونيــة غــري  ل ، وغريهــم مــن العــاملني يف الدولــة ،العمــوميني

 أن تتـــسمجيـــب كمـــا . التمييـــز ضـــد املـــرأة مـــن جانـــب أي شـــخص أو منظمـــة أو مؤســـسة 
لدولـة واجلهـات الفاعلـة غـري احلكوميـة علـى االمتثـال              لتعزيز قدرة ا  املبذولة  اجلهود  باالستدامة  
  .هلذه القوانني

جيــب أن كمــا . االحتكــام إىل القــضاءإمكانيــة ضمان اخلاصــة بــتــدابري ال تعزيــزجيــب و - ٥٥١
املتـسمة   ، وسائل االنتصاف واجلرب التعويضي عن انتهاكات حقـوق املـرأة      ، جلميع النساء  ،تتاح

تراعـي   يةميكهيئات حت /خالل حماكم من   مبا يف ذلك     سهلة املنال، لا و ة واملعقولة التكلفة  يالفعالب
  .االعتبارات اجلنسانية

 القانونيــة، تــهاو أميحملــ املــرأة حبقوقهــا وةخطــوات لتعزيــز معرفــوهنــاك حاجــة الختــاذ  - ٥٥٢
اختـاذ تـدابري    كما يلـزم    فضال عن اختاذ تدابري لتمكني املرأة من املطالبة حبقوقها على حنو فعال،             

لرجـال والفتيـان    اأن يشارك   وينبغي  . لتمييزلسباب متعددة   أالنساء املتضررات من    حنو   جهةمو
  .بنشاط يف برامج حمو األمية القانونية اليت تركز على حقوق اإلنسان وحقوق املرأة
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ــأكرب  - ٥٥٣ ــدر ممكــن وجيــب االســتفادة ب ــصرا     ق ــا عن ــة باعتباره ــدابري اخلاصــة املؤقت  مــن الت
  .يجيات الرامية إىل تعجيل التحقيق العملي ملبدأ املساواة بني املرأة والرجلضروريا يف االسترات

  
  املرأة ووسائل اإلعالم    

تنظــيم الأو آليــات واختــاذ التــدابري التطوعيــة  ســن التــشريعات، حــسب االقتــضاء،  إن  - ٥٥٤
. ميف وسـائل اإلعــال  نــسايناجلتنمـيط  والضـرورية ملكافحــة التمييـز   ، هــي أمـور  الـذايت األخـرى  

  .عزز تبادل املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من التقدم يف هذا اجملالُيوس
فنـيني اآلخـرين    التركيز على تعليم وتدريب الـصحفيني وال        مزيد من   وهناك حاجة إىل   - ٥٥٥

، مبا يف ذلك مـن خـالل وحـدات املـساواة بـني اجلنـسني يف املنـاهج                   العاملني يف وسائل اإلعالم   
زيــادة االهتمــام وذلــك لعــالم علــى مجيــع املــستويات، إلوســائل ااخلاصــة بســات لدرابا تعلقــةامل

 ،بقضايا املساواة بني اجلنسني يف وسـائل اإلعـالم، وتقـدمي صـورة أكثـر توازنـا وواقعيـة للمـرأة                    
  . والنمطيةيةيف املناصب القيادية، واحلد من التغطية التمييزالنساء الاليت يعملن يف ذلك  مبا

 بدرجة كبرية لتحسني وصول املرأة إىل تكنولوجيـا         ةعزز م تدابريجة الختاذ   وهناك حا  - ٥٥٦
ــصاالت،   ــات واالت ــى وجــه اخلــصوص  املعلوم ــرية  وعل ــة الفق ــاطق الريفي ــزمو.  يف املن ــد يل  حتدي

يف االســتفادة مــن مراكــز وصــول اجلمهــور إىل رأة واجههــا املــتاملعوقــات احملــددة الــيت ة ومعاجلــ
ــص   ــات واالت ــا املعلوم ــزم. االتتكنولوجي ــسبل والوســائل   ويل ــة  تطــوير ال ــرص  الالزم ــادة ف لزي

  .يف املناطق الريفية على احملتوى ذي الصلة املرأة حصول
، املـرأة علـى فـرص العمـل         حـصول  إمكانيـة لزيـادة   الالزمـة   جـراءات   اإل زينبغي تعزيـ  و - ٥٥٧

ــدم   ــى ق ــساواةعل ــع الرجــل، امل ــا املعل    م ــالم وتكنولوجي ــائل اإلع ــع جمــاالت وس ــات  يف مجي وم
  .ةي اإلداراملناصبواالتصاالت، مبا يف ذلك 

  
  املرأة والبيئة    

التـدابري الراميـة     من جماالت العمل ذات األولوية    بح  ْصُتأن  ر املناخ، جيب    يَُّغ يف سياق تَ   - ٥٥٨
 ومـصادر  ، وامليـاه ،إىل زيادة فرص حصول املرأة الريفية على املوارد الطبيعيـة، وخاصـة األرض         

 حتـسني فـرص وصـول املـرأة إىل     إىل وجيـب االنتبـاه أيـضا     .تلـك املـوارد    علي  والسيطرة ،الطاقة
  . املوارد على حنو فعالتلكواخلدمات والتقنيات الالزمة الستخدام اهلياكل األساسية 

مــن  املــشاركة النــشطة للمــرأة يف إدارة املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك   ضــمانجيــب و - ٥٥٩
املُجمَّعـة  إدارة املـوارد  بـ   احمللـي، الـيت تقـوم     اجملتمـع  ستوى على مـ   ،خالل جمموعات املستخدمني  
  .املشتركة، مثل املياه والغابات
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اخلاصة بـتغري    املنظورات اجلنسانية ب املعنيةث  ولبحلحاجة إىل مزيد من التعزيز      وهناك   - ٥٦٠
ويــشمل ذلــك األمــور املنــاخ علــى حنــو فعــال، املنــاخ، حبيــث تــسترشد هبــا االســتجابات لــتغري 

ــشطة تــصلة بامل ــاخ   تخفيــف الأن ــر املن ــار تغيُّ ــة   معهــاوالتكيــفمــن آث  واالبتكــارات التكنولوجي
  .وختصيص املوارد

  
  الطفلة    

 إجيـاد  تـؤدي إىل  اسـتراتيجيات شـاملة     تبـاع   ا يتطلب إهناء التمييز والعنف ضـد الطفلـة          - ٥٦١
للفتيـات  نة بـرامج وخـدمات حمـس   ذلـك علـى   مل تشيـ وينبغـي أن     . وداعمة للفتيات  متكينيةبيئة  

 ، والــصحة،التعلـيم املـساواة يف   والفـرص، مبـا يف ذلـك    ، واحلمايـة ،املـساواة يف احلقـوق  تـضمن  
  . احمللياجملتمعحياة واملشاركة يف احلياة العامة و

 األمــور ذلــك ويــشملهنــاك حاجــة ملحــة لتحــسني الــصحة اإلجنابيــة للمراهقــات،   و - ٥٦٢
  .اإليدز واحلمل املبكر/لبشرية بالوقاية من فريوس نقص املناعة اةتعلقامل

.  الــشبكات االجتماعيــة للفتيــاتإنــشاء علــى أمهيــة نتبــاه مزيــد مــن اال تركيــز وينبغــي- ٥٦٣
ساعد الفتيات يف احلـصول     أن ت  يةربامج اإلرشاد ال و ،موعات األقران، وأندية الفتيات   جمل ميكنو

 يفآثـار هامـة     يكـون لـه      االنفس، ممـ  بـ علومات، وتطوير مهارات االتصال، وزيادة الثقـة        املعلى  
ــه ــات   هلــو.  الشخــصيةنتنميت ــسبة للفتي ــة خاصــة بالن ــدابري أمهي ــزواملذه الت ــا يف ذلــك  التع ، مب

  .خارج نطاق املدرسة والفتيات العامالت يف املنازلالفتيات 
املزيــد مــن الــزخم لزيــادة مــشاركة الفتيــات يف مرحلــة مــا بعــد  توليــد جيــب أن يــتم و - ٥٦٤

 يف أوضـاع التعلـيم   وألتعلـيم والتـدريب، سـواء يف املـدارس الثانويـة      ل وينبغـي    .التعليم االبتدائي 
و األميــة املاليــة ومهــارات كمــا أن حملــ. نقــل املعرفــة واملهــارات ذات الــصلةأن يغــري النظــامي، 

  .تمكني البناتبالنسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمهية خاصة 
 مبـا يف ذلـك أشـكال        ،لتصدي لعمالة األطفال  أجل ا من  زيادة اجلهود   لضرورة  وهناك   - ٥٦٥

سـتغالل، مثـل    السلب القـوة وا   بـ  بـشكل خـاص      تـسم الـيت ت  ، و  الفتيـات  شارك فيهـا  العمل اليت ت  
تحـسني ظـروف العمـل، وضـمان احلـصول علـى            ل االهتمام العاجل    إيالءوينبغي  . العمل املرتيل 

  .حلق يف التعليم والترفيه مبا يف ذلك ان،احلماية االجتماعية، وتعزيز ومحاية حقوقه
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  املرفق
      ع اإلقليمي للردود على االستبيانمعدالت التوزي    

  اللجنة االقتصادية ألوروبا  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

ــا ــة االقتـــصادية ألمريكـ اللجنـ
الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحـــــر

  الكارييب

ــصادية  ــة االقتـــــــــــ اللجنـــــــــــ
ــيا واحملـــيط   واالجتماعيـــة آلسـ

  اهلادئ
صادية اللجنـــــــــــــة االقتـــــــــــــ
  واالجتماعية لغرب آسيا

  األردن  أستراليا  األرجنتني  االحتاد الروسي  إثيوبيا
  اإلمارات العربية املتحدة  إندونيسيا  إكوادور  أذربيجان  إريتريا
  البحرين  )اإلسالمية - مجهورية(إيران   أوروغواي  إسبانيا  أنغوال
   السوريةاجلمهورية العربية  باكستان  باراغواي  إستونيا  أوغندا

  عمان  بروين دار السالم  الربازيل  إسرائيل  بوتسوانا
  فلسطني  تايلند  بربادوس  ألبانيا  بوركينا فاسو

  قطر  تونغا  بليز  أملانيا  بوروندي
  الكويت  جزر سليمان  بنما  أوزبكستان  تشاد
ــا  أوكرانيا  توغو ــة ( بوليفيــ ــددة -دولــ  املتعــ

  ) القوميات
  لبنان  ساموا

  مصر  نغافورةس  بريو  يرلنداأ  تونس
 اليمن  الصني  ترينيداد وتوباغو  يسلنداأ  اجلزائر

    الفلبني  جامايكا  إيطاليا  اجلماهريية العربية الليبية
    فيجي  اجلمهورية الدومينيكية  الربتغال  جنوب أفريقيا

    فييت نام  دومينيكا  بلجيكا  جيبويت
    ناورو  السلفادور  بلغاريا  الرأس األخضر

    نيوزيلندا  سورينام  سكالبوسنة واهلر  رواندا
   اليابان  شيلي  بولندا  زامبيا

      غواتيماال  بيالروس  زمبابوي
      كوبا  تركمانستان  السنغال
      كوستاريكا  تركيا  سوازيلند
      كولومبيا   اجلبل األسود  السودان
      املكسيك  اجلمهورية التشيكية  سيشيل
ــدونيا    غامبيا ــة مقـــــــــــ مجهوريـــــــــــ

  اليوغوسالفية السابقة
  هاييت

    
     هندوراس  مجهورية مولدوفا  غينيا

        جورجيا  غينيا االستوائية
        الدامنرك  الكامريون
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  اللجنة االقتصادية ألوروبا  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

ــا ــة االقتـــصادية ألمريكـ اللجنـ
الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحـــــر

  الكارييب

ــصادية  ــة االقتـــــــــــ اللجنـــــــــــ
ــيا واحملـــيط   واالجتماعيـــة آلسـ

  اهلادئ
صادية اللجنـــــــــــــة االقتـــــــــــــ
  واالجتماعية لغرب آسيا

        رومانيا  كوت ديفوار
        سلوفاكيا  الكونغو
        سلوفينيا  ليربيا

        السويد  ليسوتو
        سويسرا  مايل

         صربيا  املغرب
        طاجيكستان  موريتانيا

        فرنسا  موريشيوس
        نلنداف  موزامبيق
        قربص  ناميبيا
        قريغيزستان نيجرييا

        كازاخستان 
        كرواتيا  
        كندا  
        التفيا  
        لكسمربغ  
        ليتوانيا  
        مالطة  

  
ــا   ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ اململكــ

        يرلندا الشماليةأالعظمى و
        النرويج  
        النمسا  
        هنغاريا  
        هولندا  
       اليونان  
        االحتاد الروسي  
١١/١٣  ١٧/٣٩  ٢٤/٣٣  ٥١/٥٦  ٣٧/٥٢  

  
  


