
كتبة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسانم                                                                                                                 1 | P a g e  
 

 إعالن ومنهاج عمل بيجين
  

 1995أيلول/سبتمبر  15-4  للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خالل الفترة 1القرار 

  

 إن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،

 ،1995أيلول/سبتمبر  15إلى  4في بيجين خالل الفترة من  وقد انعقد

 إعالن ومنهاج عمل بيجين المرفقين بهذا القرار؛ يعتمد -1

 بأن تعتمد الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الخمسين إعالن ومنهاج عمل بيجين، بصيغتهما التي اعتمدها المؤتمر. يوصي -2

  

 إعالن بيجين :المرفق األول
  

 نحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛ -1

 ، عام الذكرى السنوية الخمسين إلنشاء األمم المتحدة؛1995بر وقد اجتمعنا هنا في بيجين، في أيلول/سبتم -2

 وقد عقدنا العزم على التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان لصالح البشرية جمعاء؛ -3

ً بتنوع النساء وأدوارهن وظروف -4 هن، ونكرم النساء الالتي مهدن وإذ نعترف بأصوات جميع النساء في كل مكان، ونحيط علما

 السبيل، ونستلهم األمل المتمثل في شباب العالم؛

نعترف بأن أحوال المرأة قد شهدت تحسناً في بعض الجوانب الهامة على مدى العقد الماضي، وإن كان هذا التقدم متفاوتاً، وما  -5

بيرة، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة على رفاهية الناس برحت أوجه التفاوت قائمة بين المرأة والرجل، ومازالت هناك عقبات ك

 جميعاً؛

نعترف أيضاً بأن هذه الحالة تزداد سوءاً بسبب الفقر المتزايد الذي يؤثر على حياة أغلبية سكان العالم، وال سيما النساء واألطفال،  -6

 والناشئ عن أسباب وطنية ودولية؛

نكرس أنفسنا دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات، فنعزز بذلك سبل النهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم،  -7

 اآلن ويستمر حتى القرن القادم؛ ىونقر بأن هذا يقتضي عمالً عاجالً ينطلق من روح العزم واألمل والتعاون والتضامن، يؤد

 يلي: نؤكد مجدداً التزامنا بما

تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة اإلنسانية المتأصلة، وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم  -8

المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية القضاء على جميع 

 مرأة، واتفاقية حقوق الطفل، فضالً عن إعالن القضاء على العنف ضد المرأة، وإعالن الحق في التنمية؛أشكال التمييز ضد ال

ضمان اإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءاً ال يقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق  -9

 اإلنسان وحرياته األساسية؛

المعنية بالمرأة في نيروبي  –ق من توافق آراء ومن تقدم فيما سبق من مؤتمرات األمم المتحدة واجتماعات القمة االنطالق مما تحق -10

، وحقوق اإلنسان في فيينا عام 1992، والبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1990، والطفل في نيويورك عام 1985عام 

، وذلك بهدف تحقيق المساواة 1995والتنمية االجتماعية في كوبنهاغن عام ، 1994، والسكان والتنمية في القاهرة عام 1993

 والتنمية والسلم؛

 التوصل إلى التنفيذ الكامل والفعال الستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة؛ -11
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نحو يسهم في تلبية االحتياجات تمكين المرأة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، على  -12

المعنوية واألخالقية والروحية والفكرية للنساء والرجال، فرادى أو باالشتراك مع غيرهم، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطالق كامل 

 طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقاً لتطلعاتهم هم أنفسهم؛

 ونحن على اقتناع بما يلي:

شاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع أن تمكين المرأة وم -13

 القرار وبلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم؛

 أن حقوق المرأة من حقوق اإلنسان؛ -14

، وتقاسم الرجل والمرأة المسئوليات عن األسرة بالتساوي، والشراكة أن المساواة في الحقوق، والفرص، والوصول إلى الموارد -15

 المنسجمة بينهما أمور حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية أسرتهما وكذلك لتدعيم الديمقراطية؛

االجتماعية أن القضاء على الفقر باالعتماد على النمو االقتصادي المطرد، والتنمية االجتماعية، وحماية البيئة، وتوفير العدالة  -16

يقضي إشراك المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم 

 المساواة، باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين منها؛

ع النساء في التحكم في جميع األمور المتعلقة بصحتهن، وخاصة تلك المتصلة بخصوبتهن، وتأكيد أن االعتراف الصريح بحق جمي -17

 هذا الحق مجدداً، أمر أساسي لتمكين المرأة؛

أن السلم المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي يمكن تحقيقه ويرتبط ارتباطاً ال انفصام له بالنهوض بالمرأة التي تمثل قوة أساسية  -18

 مجاالت القيادة، وحل النزاعات، وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات؛في 

أن من الضروري أن يتم، بمشاركة كاملة من المرأة، تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج، بما في ذلك سياسات وبرامج  -19

دل فيما بينها، على جميع المستويات، يكون من إنمائية، تراعى فيها اعتبارات الجنسين وتتسم بالفعالية والكفاءة والتعزيز المتبا

 شأنها أن تعزز وتشجع على تمكين المرأة والنهوض بها؛

أن مشاركة وإسهام جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني، وخاصة الجماعات والشبكات النسائية وسائر المنظمات غير  -20

كامل الستقالل هذه الجماعات والمنظمات، وبالتعاون مع الحكومات، أمر الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، مع االحترام ال

 هام لتنفيذ منهاج العمل ومتابعته بفعالية؛

بعقدهم التزامات وطنية  ،وأن الحكومات والمجتمع الدولي .أن تنفيذ منهاج العمل يقتضي التزام الحكومات والمجتمع الدولي -21

 ودولية بالعمل، بما في ذلك االلتزامات المعقودة في المؤتمر، يعترفون بضرورة اتخاذ تدابير فورية لتمكين المرأة والنهوض بها.

 وقد عقدنا العزم على ما يلي:

 بالمرأة بنهاية القرن الحالي؛ مضاعفة الجهود واإلجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض -22

ضمان تمتع المرأة والطفلة تمتعاً كامالً بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق  -23

 والحريات؛

لعقبات التي تعترض تحقيق اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، وإزالة جميع ا -24

 المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها؛

 تشجيع الرجال على المشاركة الكاملة في جميع اإلجراءات الرامية إلى تحقيق المساواة؛ -25

المتزايد الواقع على تعزيز االستقالل االقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر المستمر و -26

المرأة من خالل معالجة األسباب الهيكلية للفقر، عن طريق إجراء تغييرات في الهياكل االقتصادية وضمان تحقيق المساواة في 

وصول جميع النساء، بمن فيهم نساء المناطق الريفية، باعتبارهن من األطراف الحيوية في عملية التنمية، إلى الموارد اإلنتاجية 

 رص والخدمات العامة؛والف

تعزيز التنمية المستدامة التي تتركز على البشر، بما في ذلك النمو االقتصادي المطرد من خالل توفير التعليم األساسي والتعليم  -27

 المستمر مدى الحياة ومحو األمية والتدريب والرعاية الصحية األولية للفتيات والنساء؛
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اتخاذ خطوات إيجابية لكفالة السالم من أجل النهوض بالمرأة والسعي الحثيث، اعترافاً بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة في حركة  -28

السلم، إلى نزع السالح العام والكامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة، وتأييد المفاوضات المقصود بها التوصل دون إبطاء إلى 

لمية لفرض حظر شامل على التجارب النووية يمكن التحقق منها تحققاً فعاالً ومتعدد األطراف وتسهم في نزع إبرام معاهدة عا

 األسلحة النووية ومنع انتشار هذه األسلحة بجميع جوانبه؛

 منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه؛ -29

لحصول على التعليم والرعاية الصحية وفي معاملتهما في هذين المجالين وتحسين الصحة ضمان المساواة بين المرأة والرجل في ا -30

 الجنسية واإلنجابية للمرأة، وكذلك ما تحصل عليه من تعليم؛

 تعزيز جميع حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة وحمايتها؛ -31

متعددة تحول دون تمكينهن والنهوض بهن بسبب  مضاعفة الجهود لضمان تمتع جميع النساء والفتيات الالتي يواجهن عقبات -32

عوامل مثل األصل العرقي أو السن أو اللغة أو االنتماء اإلثني أو الثقافة أو الدين أو اإلعاقة، أو لكونهن من السكان األصليين، 

 تمتعاً كامالً بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛

 ك القانون اإلنساني، من أجل توفير الحماية للمرأة والفتاة بوجه خاص؛ضمان احترام القانون الدولي، بما في ذل -33

تنمية اإلمكانات القصوى للفتيات والنساء في جميع األعمار، وضمان مشاركتهن الكاملة على قدم المساواة في بناء عالم أفضل  -34

 للجميع، وتعزيز دورهن في عملية التنمية؛

 وقد عقدنا العزم على ما يلي:

مان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد االقتصادية، بما في ذلك األرض، واالئتمان، والعلم والتكنولوجيا، والتدريب ض -35

المهني، والمعلومات، واالتصاالت، واألسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما، بما في ذلك من خالل تعزيز 

 صول على قدم المساواة إلى هذه الموارد بواسطة التعاون الدولي، ضمن جملة وسائل؛قدراتهما على جني ثمار الو

ضمان نجاح منهاج العمل الذي سيتطلب التزاماً قوياً من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع الصعد.  -36

تماعية وحماية البيئة عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاً في ا مقتنعون اقتناعاً شديداً بأن التنمية االقتصادية والتنمية االجنوإن

التنمية المستدامة التي هي اإلطار الذي يضم ما نبذله من جهود لتحقيق نوعية حياة أرقى لجميع البشر. إن التنمية االجتماعية 

ستغالل الموارد البيئية على نحو المنصفة التي تسلم بتمكين الفقراء، وبخاصة النساء الالئي يعشن تحت وطأة الفقر، من أجل ا

مستدام هي أساس ضروري للتنمية المستدامة. كما نسلم بأن النمو االقتصادي المتواصل ذا القاعدة العريضة في سياق التنمية 

لموارد على المستدامة أمر الزم الستدامة التنمية االجتماعية والعدالة االجتماعية. كما أن نجاح منهاج العمل سيقتضي تعبئة كافية ل

الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك توفير موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك 

المصادر المتعددة األطراف والثنائية والخاصة، من أجل النهوض بالمرأة؛ وتوفير موارد مالية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية 

واإلقليمية والدولية؛ وااللتزام بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والمسئوليات والفرص بمشاركة المرأة ودون اإلقليمية 

والرجل على قدم المساواة في جميع الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية وعمليات رسم السياسات وإنشاء أو تعزيز آليات المساءلة 

 على جميع الصعد أمام نساء العالم؛

ضمان نجاح منهاج العمل أيضاً في البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، وهو ما سيقتضي استمرار التعاون والمساعدة  -37

 على الصعيد الدولي؛

مجنا. وإننا إننا نحن الحكومات، نعتمد ها هنا منهاج العمل التالي ونلتزم بتنفيذه، بما يكفل مراعاة الجنسين في جميع سياساتنا وبرا -38

نحث منظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية، وسائر المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة والنساء 

والرجال كافة، وكذلك المنظمات غير الحكومية، مع االحترام التام الستقاللها، وجميع قطاعات المجتمع المدني، بالتعاون مع 

 اللتزام الكامل بمنهاج العمل هذا والمساهمة في تنفيذه.الحكومات على ا
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 المرفق الثاني : منهاج العمل

 الفصل األول: بيان المهمة

 5 – 1الفقرات 

 الفصل الثاني: اإلطار العالمي

 40 – 6الفقرات 

 الفصل الثالث: مجاالت االهتمام الحاسمة

 44 – 41الفقرات 

 الفصل الرابع: األهداف واإلجراءات االستراتيجية

 285 – 45الفقرات 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة –ألف 

 68 – 47الفقرات 

 تعليم المرأة وتدريبها –باء 

 88 – 69الفقرات 

 المرأة والصحة –جيم 

 111 – 89الفقرات 

 العنف ضد المرأة –دال 

 130 – 112الفقرات 

 المرأة والنزاع المسلح –هاء 

 149 – 131الفقرات 

 المرأة واالقتصاد –واو 

 180 – 150الفقرات 

 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار –زاي 

 195 – 181الفقرات 

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة –حاء 

 209 – 196الفقرات 

 حقوق اإلنسان للمرأة –طاء 

 233 – 210الفقرات 

 سائط اإلعالمالمرأة وو –ياء 

 245 – 234الفقرات 

 المرأة والبيئة –كاف 

 258 – 246الفقرات 
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 الطفلة –الم 

 285 – 259الفقرات 

 الفصل الخامس: الترتيبات المؤسسية

 344 – 286الفقرات 

 الصعيد الوطني –ألف 

 300 – 293الفقرات 

 الصعيد دون اإلقليمي/اإلقليمي –باء 

 305 – 301الفقرات 

 الصعيد الدولي –جيم 

 344 – 306الفقرات 

 الفصل السادس: الترتيبات المالية

 361 – 345الفقرات 

 الصعيد الوطني –ألف 

 350 – 364الفقرات 

 الصعيد اإلقليمي –باء 

 352 – 351الفقرات 

 الصعيد الدولي –جيم 

 361 – 353الفقرات 

  

 بيان المهمة - الفصل األول

وإزالة  ]2[منهاج العمل هو جدول أعمال لتمكين المرأة. وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة -1

فعالة في جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة من خالل حصولها على  جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة

نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية. وهذا يعني أيضاً إقرار مبدأ تقاسم السلطة 

طنية والدولية بصورتها األعم. والمساواة بين المرأة والمسئولية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الو

والرجل هي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان وشرط لتحقيق المساواة والتنمية والسلم. وتحقيق تحول في الشراكة بين المرأة والرجل 

د التزام ثابت وطويل األجل بحيث يجعلها قائمة على المساواة بينهما هو شرط لتحقيق تنمية مستدامة يكون محورها اإلنسان. ووجو

أمر ضروري لتمكين المرأة والرجل من أن يعمال معاً لصالحهما وصالح أطفالهما والمجتمع من أجل مواجهة تحديات القرن الحادي 

 والعشرين.

اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق  ]3[ويؤكد منهاج العمل مجدداً على المبدأ األساسي، الوارد في إعالن وبرنامج عمل فيينا -2

اإلنسان، وهو أن حقوق اإلنسان للمرأة والطفلة هي حقوق غير قابلة للتصرف كما أنها جزء متمم لحقوق اإلنسان العامة ال ينفصل 

، إلى تعزيز وحماية التمتع الكامل لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع عنها. ويسعى المنهاج، بوصفه برنامج عمل

 النساء طيلة دورة الحياة.

ويؤكد منهاج العمل أن النساء لهم شواغل مشتركة ال يمكن معالجتها إال بالعمل معاً وبالمشاركة مع الرجال من أجل بلوغ الهدف  -3

في جميع أنحاء العالم. وهو يحترم ويقدر التنوع التام لحاالت النساء وظروفهن  ]4[ين الجنسينالمشترك المتمثل في تحقيق المساواة ب

 ويدرك أن بعض النساء يواجهن عقبات معينة تحول دون تمكينهن.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn2
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn3
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn4


 

كتبة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسانم                                                                                                                 6 | P a g e  
 

 إعالن ومنهاج عمل بيجين

إجراءات فورية ومتضافرة من جانب الجميع من أجل إيجاد عالم يسدوه السلم والمساواة والعدل ويتطلب منهاج العمل اتخاذ  -4

واإلنسانية ويستند إلى حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك مبدأ المساواة بين جميع البشر من جميع األعمار ومن جميع 

صادي ذي القاعدة العريضة والمستمر في سياق التنمية المستدامة ضروري مشارب الحياة، ولهذه الغاية، االعتراف بأن النمو االقت

 الستمرار التنمية االجتماعية والعدالة االجتماعية.

ً من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع المستويات.  -5 ً قويا ونجاح منهاج العمل سوف يتطلب التزاما

الصعيدين الوطني والدولي وكذلك موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع آليات التمويل  وسيتطلب أيضاً تعبئة للموارد على

المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة األطراف والثنائية والخاصة من أجل النهوض بالمرأة؛ وموارد مالية من أجل تعزيز قدرة 

ة. والتزاماً بالمساواة بين المرأة والرجل في المشاركة في جميع هيئات وعمليات المؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولي

صنع القرار على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وإنشاء آليات على جميع المستويات تكون مسئولة أمام نساء العالم، أو 

 تعزيز ما هم قائم من هذه اآلليات.

  

 اإلطار العالمي - الفصل الثاني

 يُعقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والعالم يقف في حالة تأهب على أعتاب حقبة ألفية جديدة. -6

ويضيف إلى استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض  ]5[ومنهاج العمل يدعم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -7

بالمرأة، فضالً عن القرارات ذات الصلة التي اتخذها المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة. وترمي صياغة المنهاج 

 دمة.إلى تحديد مجموعة أساسية من األعمال ذات األولوية، التي ينبغي االضطالع بها خالل السنوات الخمس القا

ويُقر منهاج العمل بأهمية االتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، ومؤتمر األمم المتحدة المعني  -8

بالبيئة والتنمية، والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، 

ً والتزامات محددة من أجل إعطاء دفعة للتنمية المستدامة والتعاون الدولي، وتعزيز الدور الذي تؤديه األمم الت ي وضعت نُهجا

المتحدة في تحقيق ذلك الهدف. وعلى نحو مماثل، تناول المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، 

ني بالتغذية، والمؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية، والمؤتمر العالمي بشأن توفير التعليم للجميع، مختلف والمؤتمر الدولي المع

كبير من االهتمام لدور المرأة والفتاة. وباإلضافة إلى ذلك،  جوانب التنمية وحقوق اإلنسان، كل من زاويته الخاصة، مع إيالء قدر

والسنة  ]6[تعلقة بتمكين المرأة ومساواتها في إطار السنة الدولية للسكان األصليين في العالم،جرى التأكيد أيضاً على القضايا الم

ن المتعلق بالقضاء على العنف ضد واإلعال ]9[وإعالن جنيف بشأن المرأة الريفية، ]8[للتسامح، السنة الدولية ]7[لألسرة، الدولية

 ]10[المرأة.

ً مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، هو تمكين جميع النساء.  -9 والهدف من منهاج العمل، الذي يتفق تماما

الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية كافة لجميع النساء أمر جوهري لتمكين المرأة. وبينما يتوجب أال تغيب عن فاإلعمال 

البال أهمية الخصائص القومية واالقتصادية واإلقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، على الدول، بغض النظر عن 

وتنفيذ منهاج العمل هذا، بما  ]11[ثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية،نظمها السياسية واالقتصادية وال

ألولويات اإلنمائية، هو المسئولية السيادية في ذلك من خالل القوانين الوطنية وصياغة االستراتيجيات والسياسات والبرامج وتحديد ا

لكل دولة، بما يتفق مع حقوق اإلنسان والحريات األساسية كافة، وينبغي أن تسهم أهمية مختلف القيم الدينية واألخالقية والخلفيات 

تمتعاً كامالً بما لها من حقوق اإلنسان  الثقافية والمعتقدات الفلسفية لألفراد ومجتمعاتهم المحلية، واالحترام الكامل لها، في تمتع المرأة

 تحقيقاً للمساواة والتنمية والسلم.

ومنذ المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، الذي عقد في نيروبي في  -10

شهد العالم تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية  ، واعتماد استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة،1985عام 

كانت لها آثار إيجابية وأخرى سلبية على المرأة. وقد أقر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أن حقوق اإلنسان للمرأة والطفلة غير 

ملة ومتساوية في الحياة السياسية، يتجزأ من حقوق اإلنسان العامة. وتشكل مشاركة المرأة مشاركة كاال قابلة للتصرف، وهي جزء 

والمدنية، واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني وعلى الصعيدين اإلقليمي والدولي، إلى جانب القضاء على 

إلنسان من جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، أهدافا ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي. وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق ا

جديد التزام جميع الدول التزاما جديا بالوفاء بالتزاماتها من أجل تعزيز االحترام العالمي لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
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للناس كافة وفقا لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي والصكوك األخرى المتصلة بحقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز التقيد بهذه 

 يرقى إليه الشك.ال حمايتها. والطابع العام لهذه الحقوق والحريات أمر الحقوق و

وقد أدى انتهاء الحرب الباردة إلى حدوث تغيرات دولية، وتضاؤل التنافس بين القوتين العظميين. فقد تقلص خطر نشوب نزاع  -11

دان. وبالرغم من تقلص خطر نشـوب نزاع عالمـي، عالمي مسلح، بينما تحسنت العالقات الدولية واتسعت آفاق السلم فيما بين البل

جنبي والحروب ألتزال حروب العدوان والنزاعات المسلحة والسيطرة االستعمارية أو غيرها من أشكال الهيمنة واالحتالل اال 

ا إبان سيمال تزال تحدث انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان للمرأة، وال األهلية واإلرهاب تعصف بأجزاء كثيرة من العالم. و

النزاعات المسلحة، ومنها االغتيال، والتعذيب، واالغتصاب المنظم، والحمل القسري واإلجهاض القسري وذلك بصورة خاصة 

 في إطار سياسات "التطهير العرقي".

لتطهير وصـون السلم واألمن على الصعيد العالمي، وعلى الصعيدين اإلقليمي والمحلي، إلى جانب منع سياسات االعتداء وا -12

العرقي وتسوية النزاعات المسلحة، إنما هي أمور ذات أهمية حاسمة بالنسبة لحماية حقوق اإلنسان للمرأة والطفلة، فضالً عن 

 القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضدهما والحيلولة دون استخدامهما كسالح حرب.

ولقد نشأ عن النفقات العسكرية المفرطة، بما في ذلك النفقات العسكرية العالمية وتجارة األسلحة وتهريبها، واالستثمارات ألغراض  -13

إنتاج األسلحة وحيازتها تقلص في حجم الموارد المتاحة للتنمية االجتماعية. ونتيجة لعبء الدين والصعوبات االقتصادية األخرى، 

دة سياسات للتكيف الهيكلي. وفضالً عن ذلك هناك برامج للتكيف الهيكلي أسيء تصميمها وتنفيذها فرتبت آثارا اتبعت بلدان عدي

ضارة على التنمية االجتماعية. وخالل العقد الماضي ازداد عدد السكان الذين يعيشون تحت وطأة الفقر زيادة غير متكافئة في 

 لة بالديون.سيما البلدان المثقال معظم البلدان النامية، 

وفي هذا السياق، ينبغي التشديد على البُعد االجتماعي للتنمية. فالنمو االقتصادي المتسارع، بالرغم من كونه ضرورياً لتحقيق  -14

يكفي وحده لتحسين نوعية حياة السكان: وفي بعض الحاالت يمكن أن تنشأ ظروف تزيد من حدة التفاوت ال التنمية االجتماعية، 

بد من البحث عن بدائل جديدة تكفل تمتع جميع أفراد المجتمع بفوائد النمو االقتصادي وتقوم ال االجتماعيين. وبالتالي، والتهميش 

على إتباع نهج شامل فيما يتعلق بجميع جوانب التنمية وهي: النمو والمساواة بين النساء والرجال والعدالة االجتماعية وصون 

 دامة، والتضامن، والمشاركة، والسلم، واحترام حقوق اإلنسان.البيئة وحمايتها، والتنمية المست

وقد حدث تحرك عالمي نحو إقامة الديمقراطية فتح الباب أمام التحول السياسي في العديد من الدول. لكن المشاركة الشعبية للمرأة  -15

ًً ونداً للرجل، و ميادين السياسية، لم تتحقق بعد. وقد زالت سياسة سيما في الال في صنع القرارات الرئيسية، بوصفها شريكاً كامالً

العنصرية المؤسسية، أي الفصل العنصري، في جنوب إفريقيا وانتقلت السلطة انتقاالً سلمياً وديمقراطياً. وفي وسط أوروبا وشرقيها 

ة لكل بلد. وفي حين كانت ال إلى الديمقراطية البرلمانية سريعاً وأدى إلى بروز تجارب متنوعة حسب الظروف الخاصاالنتق كان

 عملية االنتقال سلمية في معظمها، فقد أعاقها في بعض البلدان النزاع المسلح الذي ترتبت عليه انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان.

ثير وفي بعض المناطق، تسبب انتشار االنكماش االقتصادي، إلى جانب عدم االستقرار السياسي، في إعاقة أهداف التنمية في ك -16

من البلدان، مما أدى إلى انتشار الفقر المدقع. وتمثل النساء األغلبية الساحقة من السكان الذين يعيشون تحت وطأة الفقر المدقع، 

وعددهم يزيد عن البليون. كما أدت عملية التغيير والتكيف السريعة في جميع القطاعات إلى زيادة البطالة والعمالة غير الكافية، 

ثر على المرأة على وجه الخصوص. وفي حاالت كثيرة، لم تصمم برامج التكيف الهيكلي بشكل يحد من آثارها السلبية بما لها من أ

على الفئات الضعيفة والمحرومة أو على المرأة، كما أنها لم تصمم لتكفل آثاراً إيجابية على تلك الفئات عن طريق الحيلولة دون 

ماعية. وقد أكدت الوثيقة الختامية لجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة نشطة االقتصادية واالجتألتهميشها في ا

اق نشطة مفتوحة. وحدث على ترابط االقتصادات الوطنية المتزايد، إلى جانب أهمية تحرير التجارة والنفاذ إلى أسو ]12[األطراف

خيرة، بالرغم ألأيضا إنفاق عسكري ضخم في بعض المناطق. وسجلت المساعدة اإلنمائية الرسمية في جملتها انخفاضاً في الفترة ا

 من الزيادات في تلك المساعدة التي قدمتها بعض البلدان.

ستمرار العنف ضد المرأة، واالستبعاد الواسع النطاق لنصف والفقر المدقع، وتأنيث الفقر، والبطالة، وتزايد هشاشة البيئة، وا -17

البشرية من مؤسسات السلطة والحكم، إنما هي أمور تؤكد الحاجة إلى مواصلة السعي إلى تحقيق التنمية والسلم واألمن، وإلى 

عه بدور قيادي أمر إيجاد طرائق لضمان أن يكون الناس محور التنمية المستدامة. ومشاركة نصف البشرية األنثوي واضطال

من خالل عهد جديد ال ضروري لنجاح ذلك المسعـى. وبالتالي فإن العالم لن يتمكن من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين إ
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من التعاون الدولي بين الحكومات والشعوب مبني على روح الشراكة وبيئة دولية اقتصادية واجتماعية منصفة وتحول جذري في 

 لمرأة والرجل لتصبح شراكة كاملة وعلى قدم المساواة.العالقة بين ا

خيرة في كثير من الحاالت أثر غير متكافئ على النساء واألطفال، الذين تعيش أغلبيتهم ألوقد كان للتطورات االقتصادية الدولية ا -18

كيف الهيكلي، بالرغم من كونها مفيدة في بلدان نامية. ففي الدول التي ترزح تحت عبء دين خارجي ثقيل، أدت برامج وتدابير الت

سيما في أفريقيا وأقل البلدان ال جل الطويل، إلى تقليص النفقات االجتماعية، وكانت لها بالتالي آثار سيئة على المرأة، وألفي ا

 ة.مر يزداد حدة عندما تتحول مسؤوليات توفير الخدمات االجتماعية األساسية من الحكومات إلى المرأألنمواً. وهذا ا

وقد نجمت عن االنكماش االقتصادي الذي ألم بكثير من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وعمليات إعادة الهيكلة الجارية في  -19

 البلدان التي تجتاز اقتصاداتها مرحلة انتقالية، آثار سلبية غير متناسبة على المرأة. وغالباً ما تجد المرأة أنه ليس أمامها من سبيل

جل أو تحيط به ظروف تنطوي على مخاطر، أو دخولها في نشاط إنتاجي ألمن الوظيفي الطويل األقبول عمل يفتقر إلى اال إ

منزلي يفتقر إلى الحماية، أو بقاؤها عاطلة عن العمل. وتدخل نساء كثيرات سوق العمل حيث يلتحقن بوظائف يدفع لقاءها أجر 

وذلك سعياً منهن إلى تحسين دخل أسرهن المعيشية؛ بينما يقرر بعضهن الهجرة سعياً  أقل من أعبائها الحقيقية أو يبخس قدرها

يقابله خفض في المسؤوليات األخرى المنوطة بها، فإن محصلته تكون زيادة جملة ال وراء هذا الهدف. ونظراً إلى أن عمل المرأة 

 العبء الواقع على عاتقها.

دائما ما  ىيراعال وعند وضع سياسات وبرامج االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي، بما فيها سياسات وبرامج التكيف الهيكلي،  -20

ت الفقر من حيث اليترتب عليها من آثار على المرأة والطفلة، وبخاصة المرأة والطفلة اللتان تعيشان في فقر. ولقد زادت معد

اد عدد النساء الالئي يعشن في حالة فقر في معظم المناطق. وثمة نساء فقيرات كثيرات يعشن في أرقامها المطلقة والنسبية، وز

أن محنة المرأة الفقيرة القاطنة في الريف وفي المناطق النائية تستحق اهتماماً خاصاً، أخذاً بعين االعتبار الركود ال الحضر، إ

ن النامية، بما فيها البلدان التي تنبئ مؤشراتها الوطنية عن حدوث تحسن، الحاصل في عملية التنمية في هذه المناطق. وفي البلدا

 ما فتئت أغلبية الريفيات يعشن في ظروف التخلف االقتصادي والتهميش االجتماعي.

في والمرأة شريك رئيسي في االقتصاد وفي مكافحة الفقر سواء بعملها المأجور أو غير المأجور الذي تضطلع به في البيت و -21

 المجتمع المحلي وفي مكان العمل. وقد استطاع عدد متزايد من النساء تحقيق استقالله االقتصادي عن طريق العمل المدر لعائد.

سر المعيشية على الدخل الذي تتكسبه المرأة حتى ألسر المعيشية في أنحاء العالم ترأسه نساء، ويعتمد كثير من األكما أن ربع ا -22

سر فقراً بسبب التمييز في ألعم من أشد األغلب األسر المعيشية التي تتحمل مسؤوليتها النساء هي في األلك امع وجود الرجل. وت

جر، وأنماط التمييز الوظيفي في سوق العمل، وغير ذلك من الحواجز القائمة على أساس التمييز بين الجنسين. وثمة أيضاً ألا

تتحمل مسؤوليتها النساء ومنها التفكك األسري، وتحركات السكان بين سر المعيشية التي ألعناصر أخرى تسهم في زيادة عدد ا

 المناطق الريفية والحضرية داخل البلدان، والهجرة الدولية، والحروب، وعمليات التشريد الداخلي.

النساء بشكل متزايد وإقراراً بأن إحالل السلم واألمن وصيانتهما شرطان أساسيان لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي، تتجه  -23

إلى إثبات أنفسهن باعتبارهن صاحبات دور رئيسي، بصفات مختلفة، في حركة اإلنسانية الساعية إلى تحقيق السلم. وتعتبر 

غنى عنه لتحقيق ال مشاركتهن الكاملة في عمليات صنع القرار واتقاء النزاعات وحلها، وسواها من مبادرات السلم كافة، شرطاً 

 السلم الدائم.

وللدين والقيم الروحية والعقيدة دور رئيسي في حياة الماليين من النساء والرجال وفي طريقة عيشهم وفي طموحاتهم في المستقبل.  -24

والحق في حرية الفكر والعقيدة والدين حق غير قابل للتصرف ويجب أن يتمتع به الجميع. ويشمل هذا الحق حرية الفرد في أن 

ي اعتناق الدين أو المعتقد الذي يختاره بمفرده أو باالشتراك مع آخرين، وبصفة علنية أو في السر، وإظهار يكون له دين وحريته ف

 دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتلقين. ولتحقيق المساواة والتنمية والسلم فإنه من الضروري احترام هذه الحقوق

أن يساهم الدين والعقيدة والمعتقد في الوفاء باالحتياجات المعنوية واألخالقية والروحية للمرأة  والحريات احتراماً كامالً. ويمكن

والرجل وتحقيق كامل إمكانياتهما في المجتمع. بيد أن من المسلّم به أن أي شكل من أشكال التطرف يمكن أن يؤثر سلباً على المرأة 

 ويمكن أن يؤدي إلى العنف والتمييز.

، التي أعلنتها 1975د أن يعمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة على زيادة سرعة العملية التي بدأت رسميا في سنة بال و -25

الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة دولية للمرأة. ولقد كانت هذه السنة نقطة تحول من حيث أنها وضعت قضايا المرأة على جدول 

( في هيئة جهد عالمي النطاق يرمي إلى دراسة مركز المرأة وحقوقها 1985-1976المتحدة للمرأة ) األعمال. ثم جاء عقد األمم
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، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع 1979وإشراكها في عملية صنع القرار على جميع المستويات. وفي عام 

، والتي وضعت المعايير الدولية للمساواة المقصودة بين الرجل والمرأة. 1981أشكال التمييز ضد المرأة، التي بدأ سريانها في عام 

، اعتمد المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم 1985وفي عام 

. وقد أمكن بالفعل تحقيق إنجازات مهمة 2000استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، على أن يتم تنفيذها بحلول عام 

في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. واتجه كثير من الحكومات إلى سن تشريعات تبتغي تعزيز المساواة بين المرأة 

وركزت  والرجل، وأنشأ آليات وطنية تكفل استيعاب المنظورات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في شتى قطاعات المجتمع.

 الوكاالت الدولية أيضاً قدراً أكبر من االهتمام على مركز المرأة واألدوار التي تضطلع بها.

سيما منظمات المرأة والجماعات المنادية بالمساواة بين الجنسين واحدة الوكانت القوة المتنامية لقطاع المنظمات غير الحكومية،  -26

من القوى الدافعة للتغيير. فقد لعبت المنظمات غير الحكومية دوراً بالغ األهمية في مجال الدعوة لتنفيذ التشريعات أو إنشاء اآلليات 

خيرة أقر عدد متزايد ألتباع نهج جديدة للتنمية. وفي اآلونة االتقدم المرأة. وأصبحت هذه المنظمات أيضاً جهات حفازة التي تكفل 

ال من الحكومات بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية وأهمية التعامل معها من أجل إحراز التقدم. ومع ذلك 

وداً على المنظمات غير الحكومية بما يحد من قدرتها على العمل بحرية. وقد تسنى تزال الحكومات في بعض البلدان تفرض قي

للمرأة، من خالل المنظمات غير الحكومية، تقديم مساهمات مهمة وممارسة تأثير قوي في المحافل األهلية والوطنية واإلقليمية 

 والعالمية، وفي المناقشات الدولية.

لمعارف المتصلة بمركز كل من المرأة والرجل، وما زالت تسهم في زيادة األعمال التي تهدف إلى ، تزايدت ا1975ومنذ عام  -27

تحسين المساواة بينهما. وأمكن في عدة بلدان تحقيق تغيرات مهمة في العالقة بين الرجل والمرأة، خاصة حيثما تحقق تقدم كبير 

لعمل المأجور. ويجري بصورة تدريجية تجاوز حدود تقسيم العمل بين في تعليم المرأة وحدثت زيادة مهمة في مشاركتها في قوة ا

ت العمل التي كانت حكراً في السابق على الالجنسين إلى أدوار إنتاجية وأدوار إنجابية، وبدأت النساء يدخلن تدريجيا في مجا

لمنزلية، بما في ذلك رعاية الطفل. ومع ذلك الرجال، كما بدأ الرجال يقبلون تدريجياً القيام بمسؤولية أكبر تدخل في نطاق المهام ا

دوار ألدوار التي تضطلع بها المرأة جاءت أكبر وأسرع بكثير من التغيرات التي طرأت على األفإن التغيرات التي طرأت على ا

ل والنساء هي تزال بعيدة عن القبول فكرة أن الفروق بين منجزات وأنشطة الرجاال التي يقوم بها الرجل. وفي كثير مـن البلدان، 

 دوار للجنسين مبنية على اعتبارات اجتماعية وليس على فروق بيولوجية ثابتة.ألنتيجة 

تزال المساواة بين الرجل والمرأة بعيدة عن التحقيق. ال عشر سنوات من انعقاد مؤتمر نيروبي، وعالوة على ذلك، نجد أنه بعد  -28

تزال ال في المائة من جميع المشرعين المنتخبين في كافة أنحاء العالم، كما أنها  10تزيد عن ال فالمرأة تمثل، في المتوسط، نسبة 

ًً منقوصاً في معظم الهيئات اإلدارية الوطنية والدولية، عامة وخاصة. و تمثل األمم المتحدة استثناء من ذلك. فبعد ال ممثلة تمثيالً

فوائد اضطالع المرأة بمهام قيادتها وذلك بتمثيلها المنقوص على  تزال األمم المتحدة تحرم نفسها منال خمسين سنة على إنشائها، 

 مستويات صنع القرار داخل األمانة العامة وفي الوكاالت المتخصصة.

ومن حقها أن تلقى الحماية  ،وللمرأة دور حاسم في األسرة. واألسرة هي الوحدة األساسية في المجتمع، ولذلك ينبغي تعزيزها -29

ين. وتوجد أشكال مختلفة لألسر في النظم الثقافية والسياسية واالجتماعية المختلفة. ويجب احترام حقوق أفراد األسرة والدعم الكامل

تزال ال وقدراتهم ومسؤولياتهم. وتساهم المرأة مساهمة كبيرة في تحقيق الرفاه لألسرة وفي تنمية المجتمع غير أن هذه المساهمـة 

تبار أهميتها الكاملة. وينبغي االعتراف باألهمية االجتماعية للوالدة ولألمومة ولدور الوالدين تؤخذ في االعال غير معترف بها و

في األسرة وفي تنشئة األطفال. وتستلزم تنشئة األطفال المشاركة في تحّمل الوالدين للمسؤولية وكذلك المرأة والرجل والمجتمع 

تعوق مشاركة المرأة مشاركة كاملة ال نجاب أساساً للتمييز وإللمرأة في اتشكل الوالدة واألمومة واألبوة ودور اال ككل. ويجب أ

 في المجتمع. وينبغي كذلك االعتراف بالدور الهام الذي غالباً ما تضطلع به المرأة في مجتمعات كثيرة في رعاية بقية أفراد أسرتها.

ه عدد سكان العالم إلى التزايد باألعداد المطلقة بدرجة لم وفي الوقت الذي يتجه فيه معدل نمو سكان العالم إلى االنخفاض، يتج -30

مليون شخص سنويا. وثمة اتجاهان ديمغرافيان آخران  86تحدث من قبل، بحيث تقترب الزيادات الراهنة في سكان العالم من 

 15سكان ممن تقل أعمارهم عن ت اإلعالة داخل األسرة. ففي كثير من البلدان النامية يبلغ عدد الاليتركان آثارا عميقة على معد

في المائة، بينما يتجه عدد كبار السن من السكان، ونسبتهم، إلى التزايد في البلدان الصناعية.   50و 45عاماً نسبة تتراوح بين 

عيشون في البلدان عاما ممن ي 60سيمثل عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن  2025ووفقاً لتقديرات األمم المتحدة فإنه بحلول عام 

في المائة من مجموع السكان، وسيكون أكثر من نصفهم من النساء. والمرأة هي الطرف الرئيسي الذي يقع على  72النامية نسبة 



 

كتبة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسانم                                                                                                                 10 | P a g e  
 

 إعالن ومنهاج عمل بيجين

كاهله بشكل غير متناسب رعاية األطفال والمرضى وكبار السن بسبب عدم المساواة والتوزيع غير المتوازن للعمل المأجور 

 المرأة والرجل. وغير المأجور بين

ويواجه كثير من النساء عوائق خاصة تنجم عن وجود عوامل معاكسة مختلفة باإلضافة إلى العوائق المتصلة بمسألة الجنسين.  -31

حيان تؤدي هذه العوامل المعاكسة إلى عزل هؤالء النساء أو تهميشهن فينكر ما لهن من حقوق اإلنسان، ويفتقرن ألوفي أغلب ا

على التعليم والتدريب المهني والعمل واإلسكان وتحقيق االكتفاء االقتصادي الذاتي، أو يحرمن من ذلك، ويستبعدن  إلى الحصول

 من عمليات صنع القرار. وتحرم هؤالء النساء من فرصة مشاركتهن في مجتمعاتهن كجزء من تياره الرئيسي.

الشواغل المميزة للمرأة المنتمية إلى السكان األصليين، التي تؤدي هويتها كذلك، شهد العقد الماضي اعترافاً متزايداً بالمصالح و -32

وتقاليدها الثقافية وأشكال التنظيم االجتماعي الخاصة بها إلى تعزيز دورها في المجتمعات المحلية التي تعيش بين ظهرانيها. 

ومنتمية إلى مجتمعات السكان األصليين من ناحية حيان عوائق ترجع إلى كونها امرأة من ناحية، ألوتواجه هذه المرأة في معظم ا

 أخرى.

وفي السنوات العشرين الماضية، شهد العالم ثورة في ميدان االتصاالت. ومع التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الحاسوب  -33

للحصول على المعلومات ويتسع  واستخدام الكابل في اإلرسال التلفزيوني، تتزايد اإلمكانيات العالمية قمار الصناعية(ألوالسواتل )ا

نطاقها، بما يهيئ فرصاً جديدة لمشاركة المرأة في ميداني االتصاالت ووسائط اإلعالم في مجال نشر المعلومات المتعلقة بالمرأة. 

ضيقة. فكار النمطية والصور المهينة للمرأة ألغراض تجارية واستهالكية ألبيد أن شبكات االتصاالت العالمية استخدمت في نشر ا

وإلى أن تتاح للمرأة إمكانية المشاركة على قدم المساواة في المستويات التقنية والمتعلقة بصنع القرار في مجالي االتصال ووسائط 

عالم، بما في ذلك الفنون، سيستمر تقديمها بصورة مسيئة وسيظل هناك دائماً نقص في فهم حقيقة الحياة التي تعيشها المرأة. الا

م إمكانات كبيرة لتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين المرأة والرجل عن طريق تصوير المرأة والرجل بطريقة عالإلولوسائط ا

 غير نمطية ومتنوعة ومتوازنة، واحترام كرامة اإلنسان وقيمته.

المرأة. فصحة المرأة ومعيشتها  وكثيراً ما يكون لتدهور البيئة المستمر الذي يؤثر في حياة جميع البشر وقع مباشر بدرجة أكبر على -34

يهددهما التلوث والنفايات السمية وانحسار الغابات الواسع النطاق والتصحر والجفاف ونضوب التربة والموارد الساحلية والبحرية، 

ساء والبنات. مع حدوث ارتفاع متزايد في المشاكل الصحية المتصلة بالبيئة، التي تصل إلى حد الموت، التي يبلغ عن حدوثها بين الن

وأكثر هؤالء تأثراً هن النساء الريفيات من السكان المحليين، الالئي تتوقف حياتهن ومعيشتهن اليومية على النظم اإليكولوجية 

 المستدامة، مباشرة.

ئي فإن السبب الرئيسي جهاد البيإلوثمة عالقة متبادلة بشكل وثيق بين الفقر وتردي البيئة. وبينما يتسبب الفقر في أنواع معينة من ا -35

سيما في البلدان الصناعية، وهي مسألة تثير ال في استمرار تدهور البيئة في العالم هو أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة، و

 قلقاً كبيراً، وتزيد من حدة الفقر واختالل التوازن.

تراتيجيات وهيكل بقاء األسرة. وازدادت الهجرة من الريف إلى وقد أدت االتجاهات في العالم إلى إحداث تغييرات عميقة في اس -36

في المائة من مجموع السكان  47المدينة زيادة كبيرة في جميع المناطق. ويتوقع أن عدد سكان الحضر في العالم سيصل إلى 

ش نصفهم في البلدان النامية. مليون نسمة، يعي 125. كما قدر أن عدد المهاجرين والالجئين والمشردين يبلغ 2000بحلول عام 

ولهذه التحركات السكانية الكبيرة عواقب عميقة بالنسبة لهيكل األسرة ورفاهها، كما أن لها عواقب متفاوتة بالنسبة للنساء وللرجال، 

 بما في ذلك استغالل النساء جنسياً في كثير من الحاالت.

مليون  4,5 العدد التراكمي لحاالت متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز( واستنادا إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ -37

. كما قُدر عدد الرجال والنساء واألطفال الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية منذ أن شخص 1995حالة حتى مطلع عام 

ً  20مليون نسمة، وقد حسب باإلسقاط أن  19,5ول مرة أل بالعدوى حتى نهاية هذا العقد. واحتمال تعرض آخرين سيصابون  مليونا

ولى من وباء اإليدز، لم تصب النساء ألالمرأة لإلصابة، بين الحاالت الجديدة، هو ضعف احتمال تعرض الرجل لها. ففي المرحلة ا

ن أكثر تعرضاً بوجه ماليين امرأة مصابة. والنساء الشابات والمراهقات ه 8ن آلبهذا المرض بأعداد كبيرة؛ بيد أنه أصبح يوجد ا

مليون امرأة، كما سيبلغ عدد المتوفيات  13سيبلغ  2000خاص. ويقدر أن عدد النساء اللواتي سيصبن بهذا المرض حتى عام 

مليون حالة جديدة من حاالت  250ماليين امرأة. وباإلضافة إلى هذا، يقدر أن حوالي  4نتيجة لحاالت متصلة بمرض اإليدز 

مراض، ومن بينها فيروس نقص ألاإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي تحدث كل سنة. ومعدل انتقال تلك ا

 المناعة البشرية/اإليدز، هو في ازدياد بين النساء والفتيات بنسبة تدعو إلى القلق، وبخاصة في البلدان النامية.
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، تولدت معرفة ومعلومات هامة عن مركز المرأة والظروف التي تعيش فيها. فخالل دورتها الحياتية بكاملها، 1975ومنذ عام  -38

جل مواقف تمييزية وهياكل اقتصادية واجتماعية ظالمة ونقص في الموارد في ألتحد من وجود المرأة اليومي ومطامحها الطويلة ا

املة وعلى قدم المساواة. وفي عدد من البلدان، توحي ممارسة انتقاء جنس الوليد قبل معظم البلدان، مما يحول دون مشاركتها الك

ت القيد في المدارس بالنسبة للبنات بالمقارنة الوالدته، وارتفاع معدل الوفيات بين الفتيات الصغيرات السن للغاية، وانخفاض معد

لتعليم والرعاية الصحية، بل وعلى الحياة ذاتها. ويبدأ التمييز بالبنين، بأن "تفضيل االبن" يحد من حصول الطفلة على الغذاء وا

 ضد المرأة منذ أولى مراحل حياتها ولذلك يجب معالجته منذ ذلك الوقت فصاعداً.

تنمي وطفلة اليوم هي امرأة الغد. ومهارات الطفلة وأفكارها وطاقتها حيوية لبلوغ أهداف المساواة والتنمية والسلم بالكامل. ولكي  -39

ية الطفلة إمكاناتها الكاملة فإنها تحتاج إلى الترعرع في بيئة تمكينية تُلبي حاجاتها الروحية والذهنية والمادية من أجل البقاء والحما

والتنمية وتصون المساواة لها في الحقوق. وإذا كان للنساء أن يصبحن شريكات على قدم المساواة مع الرجال في كل درب من 

ن وقت االعتراف بما للطفلة من كرامة إنسانية ومن قيمة، وكفالة تمتعها الكامل بحقوق اإلنسان آلوالتنمية فقد حان ادروب الحياة 

التي يوجد إلحاح شديد للتصديق العالمي عليها.  ]13[والحريات األساسية ومن بينها الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل

ومع هذا فثمة دليل على نطاق العالم على وجود تمييز وعنف ضد البنات يبدآن منذ أولى مراحل حياتهن ويستمران بال كابح طيلة 

ل من الفرص المتاحة للبنين، حياتهن. فكثيراً ما تكون فرص حصولهن على التغذية والصحة البدنية والصحة العقلية والتعليم أق

والحقوق والفرص والمزايا التي يحصلن عليها في طفولتهن ومراهقتهن أقل كذلك. وكثيراً ما يتعرضن ألشكال مختلفة من 

االستغالل الجنسي واالقتصادي، واالنجذاب الجنسي نحو األطفال، والبغاء اإلجباري، واالتجار بأعضائهن وأنسجتهن، والعنف 

الضارة ومن قبيلها وأد اإلناث، واختيار جنس الوليد قبل الوالدة، ومسافحة المحارم، وتشويه األعضاء التناسلية  والممارسات

 لإلناث، والزواج المبكر اإلجباري، بما في ذلك زواج األطفال.

ي البلدان النامية، ويجب أن يقر في المائة ف 85سنة، ويعيش معظـم شباب العالم أكثر من  25وتقل أعمار نصف سكان العالم عن  -40

بد من اتخاذ تدابير خاصة تكفل حصول الفتيات على ال واضعو السياسات باآلثار المترتبة على هذه العوامل الديمغرافية. و

ية. ومن المهارات المعيشية الالزمة للمشاركة النشطة والفعالة في جميع مستويات القيادة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصاد

ً جديداً من أجل المستقبل  التزاما باستحثاث الجيل الجديد من  -األمور ذات األهمية الحاسمة أن يظهر المجتمع الدولي التزاما

ويجب على هذا الجيل الجديد من القادة أن يقبل ويروج الً. قامة صرح مجتمع أكثر عدإلالرجال والنساء على العمل جنباً إلى جنب 

فيه األطفال للظلم والقمع واإلجحاف، عالماً، ينمو فيه الطفل/الطفلة بكل حرية، حسب إمكاناته/إمكاناتها. ولذا يتعرض ال عالماً 

 يتجزأ من عملية التنشئة االجتماعية.ال يجب أن يكون مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة جزءاً 

  

 ت االهتمام الحاسمةالمجا - الفصل الثالث

ينظر ال تحقيق المساواة بينها والرجل هما مسألة متصلة بحقوق اإلنسان وشرط للعدالة االجتماعية وينبغي أإن النهوض بالمرأة و -41

إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل لالستمرار وعادل ومتقدم. 

من السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي ألطان أساسيان لتحقيق اوتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها والرجل شر

 لدى جميع الشعوب.

إن معظم األهداف المحددة في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة لم تتحقق. فال تزال هناك عراقيل كثيرة تحول دون  -42

غير الحكومية والنساء والرجال في كل مكان. إذ تسود أنحاء كثيرة من تمكين المرأة بالرغم من جهود الحكومات والمنظمات 

العالم أزمات سياسية واقتصادية وإيكولوجية واسعة النطاق، من بينها الحروب العدوانية والنزاعات المسلحة والسيطرة 

إلرهاب. وهذه الحاالت باالقتران مع جنبي والحروب األهلية واألاالستعمارية أو غيرها من أشكال السيطرة األجنبية أو االحتالل ا

التمييز المنتظم أو بحكم الواقع واالنتهاكات وعدم حماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع النساء وحقوقهن المدنية 

النساء والبنات، ما  والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية، والمواقف المتحيزة الراسخة إزاء

قليل من كثير من العوائق التي تواجه منذ المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة ال هي إ

 .1985والتنمية والسلم، في عام 

طابع ملح للغاية تبرز كأولويات ت ذات المجا -ت اهتمام خاصة الوتتجلى من استعراض للتقدم المحرز منذ مؤتمر نيروبي مجا -43

للعمل. وينبغي لجميع األطراف الفاعلة أن تركز العمل والموارد على األهداف اإلستراتيجية المتصلة بمجاالت االهتمام الحاسمة 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn13
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لة التي هي، بالضرورة، مترابطة ومرهونة ببعضها وذات أولوية عالية. ويتعين على هذه األطراف أن تضع وتنفذ آليات للمساء

 ت االهتمام.الفي جميع مجا

وبغية تحقيق هذا الهدف، فإن الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص  -44

 ت االهتمام الحاسمة التالية:المدعوون إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجا

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -

 عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها -

 أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها -

 العنف الموجه ضد المرأة -

 جنبيألنواع النزاعات على النساء، بمن فيهن النساء الالتي يعشن تحت وطأة االحتالل اآثار النزاعات المسلحة وغيرها من أ -

 نشطة اإلنتاجية، وفي الوصول إلى المواردألعدم المساواة في الهياكل والسياسات االقتصادية، وفي جميع أشكال ا -

 عدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات -

 عدم وجود آليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة -

 عدم احترام ما للمرأة من حقوق اإلنسان وقصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها -

 عالمإلسيما في وسائط اال وصولها إلى جميع نظم االتصال والمشاركة فيها، والتصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في  -

 عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي حماية البيئة -

 التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها -

  

 األهداف واإلجراءات اإلستراتيجية - الفصل الرابع

ت االهتمام الحيوية تشخيص المشكلة واقتراح األهداف اإلستراتيجية واإلجراءات العملية التي الجايجري في كل مجال من م -45

ت االهتمام الجوهرية، الينبغي أن تتخذها مختلف الجهات الفاعلة بهدف تحقيق تلك األهداف. واألهداف اإلستراتيجية نابعة من مجا

التي هي أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية  -ل المساواة والتنمية والسلم واإلجراءات المحددة التي ينبغي اتخاذها لتحقيقها تشم

للنهوض بالمرأة وتعكس ترابطها. واألهداف واالستراتيجيات مترابطة وذات أولوية عليا ومعززة لبعضها بعضاً. ويهدف المنهاج 

واجز متماثلة، وذلك مع ضرورة إيالء اهتمام إلى تحسين حالة جميع النساء دون استثناء، ممن يواجهن في كثير من األحوال ح

 شد حرماناً.ألخاص للفئات ا

ويسلم منهاج العمل بأن النساء يواجهن حواجز تحول دون المساواة الكاملة والنهوض وذلك بسبب عوامل مثل العرق، أو السن،  -46

ي أوضاع أخرى. وتواجه نساء ألسكان األصليين، أو نهن من الألصل العرقي، أو الثقافة، أو الدين، أو اإلعاقة أو ألأو اللغة، أو ا

باء معهن، أو تتعلق بوضعهن االجتماعي آليوجد اال كثيرات عوائق محددة تتعلق بوضعهن العائلي، وخاصة بوصفهن أمهات 

ناك أيضاً االقتصادي بما في ذلك ظروف معيشتهن في المناطق الريفية أو المعزولة وفي المناطق الفقيرة في األرياف والمدن. وه

حواجز أخرى تواجهها الالجئات والمشردات األخريات بمن فيهن المشردات داخلياً والمهاجرات والنازحات بمن فيهن العامالت 

المهاجرات. وتقع كثيرات من النساء ضحايا بالذات للكوارث البيئية واألمراض الخطيرة والمعدية، وشتى أشكال العنف الموجه 

 ضد المرأة.

 الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأةعبء  -ألف 

ن في العالم أكثر من بليون نسمة يعيشون في ظروف فقر غير مقبولة، معظمهم في البلدان النامية، واألغلبية الساحقة آليوجد ا -47

منشأ وطني ودولي على  بعاد، ذاتألمنهم من النساء. وللفقر أسباب شتى، من بينها أسباب هيكلية. والفقر مشكلة معقدة ومتعددة ا

السواء. وعولمة اقتصاد العالم وزيادة الترابط بين الدول يفرضان تحديات تواجه النمو والتنمية االقتصاديين المطردين ويتيحان 

دي فرصا لتحقيقهما، كما يشكالن مخاطر وعدم تيقن بالنسبة لمستقبل االقتصاد العالمي. وحالة االلتباس التي تكتنف المناخ االقتصا



 

كتبة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسانم                                                                                                                 13 | P a g e  
 

 إعالن ومنهاج عمل بيجين

يمكن ال العالمي اقترنت بها عملية إعادة تشكيل القطاع االقتصادي واقترنت بها أيضا في عدد معين من البلدان مستويات مستمرة 

السيطرة عليها للدين الخارجي وبرامج التكيف الهيكلي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن كافة أشكال المنازعات وتشريد السكان والتدهور 

ة تقويض قدرة الحكومات على تلبية االحتياجات األساسية لسكانها. والتحوالت التي يشهدها االقتصاد العالمي البيئي أدت إلى زياد

تؤثر بشكل عميق في بارامترات التنمية االجتماعية في جميع البلدان. ونجم عن ذلك اتجاه له شأنه يتمثل في زيادة فقر المرأة 

ن التفاوتات بين الجنسين في تقاسم السلطة االقتصادية تسهم أيضاً بقسط كبير في بدرجات تتفاوت من منطقة إلى أخرى. كذلك فإ

سيما ال فقر المرأة. وأدت الهجرة وما يترتب على ذلك من تغييرات في هياكل األسرة إلي وضع أعباء إضافية على عاتق المرأة، 

سياسات االقتصاد الكلي وإعادة صياغتها من أجل معالجة المرأة المسؤولة عن تلبية احتياجات عدة معالين. وتلزم إعادة النظر في 

تولي ال هذه االتجاهات. فهذه السياسات تنصب بصورة خالصة تقريبا على القطاع الرسمي. كما تجنح إلى إعاقة مبادرات المرأة و

جنسين على طائفة عريضة ثار على المرأة والرجل. لذلك فإن تطبيق التحليل الذي يراعي الفوارق بين الآلأي اعتبار الختالف ا

من السياسات والبرامج أمر له أهمية حاسمة بالنسبة الستراتيجيات الحد من الفقر. ومن أجل استئصال شأفة الفقر وتحقيق التنمية 

بد من إتاحة الفرصة للمرأة والرجل لالشتراك بصورة تامة وعلى قدم المساواة في وضع سياسات واستراتيجيات ال المستدامة 

يمكن تحقيقه عن طريق برامج مكافحة الفقر وحدها ال اد الكلي والتنمية االجتماعية للقضاء على الفقر. واستئصال الفقر االقتص

وإنما يقتضي أيضاً المشاركة الديمقراطية وإحداث تغييرات في الهياكل االقتصادية لضمان أن تتاح لجميع النساء إمكانية الوصول 

لعامة. والفقر مشكلة متعددة المظاهر، تشمل االفتقار إلي اإليرادات والموارد اإلنتاجية التي تكفي إلى الموارد والفرص والخدمات ا

ود بصورة مستدامة؛ والجوع وسوء التغذية؛ واعتالل الصحة؛ ومحدودية أو عدم إمكانية الحصول على التعليم أللضمان إقامة ا

مراض؛ والتشرد وعدم كفاية المساكن؛ وحاالت ألوفيات من جراء اوالخدمات األساسية األخرى؛ وازدياد حاالت االعتالل وال

عدم السالمة البيئية؛ والتمييز واالستبعاد في المجال االجتماعي. وهو مشكلة تتميز أيضا بالحرمان من المشاركة في عمليات صنع 

ع البلدان ـ في شكل فقر جماعي في العديد القرار وفي الحياة المدنية واالجتماعية والثقافية. وهو بهذه الصفة ظاهرة تحدث في جمي

من البلدان النامية وجيوب للفقر وسط الثروة في البلدان المتقدمة النمو. وقد ينجم الفقر عن الركود االقتصادي مما يفضي إلى فقدان 

الذي يتعرض له من يفقدون الرزق، أو عن كارثة أو نزاع. وهنالك أيضا فقر العمال الذين يتقاضون أجوراً متدنية، والفقر المدقع 

 سر والمؤسسات االجتماعية وشبكات السالمة.ألنظم الدعم المقدم من ا

سيما في البلدان النامية. ومنذ عهد ال وفي العقد الماضي، تزايد عدد النساء الفقيرات بنسبة تفوق تزايد عدد الرجال الفقراء، و -48

جل ألالتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوصف ذلك من النتائج القصيرة اقريب صار تأنيث الفقر مشكلة لها خطرها في البلدان 

لعمليات التحول في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية. وباإلضافة إلى العوامل االقتصادية، هنالك عوامل تعد هي 

نسين، ومحدودية فرص وصول المرأة إلى دوار االجتماعية المحددة للجألاألخرى مسؤولة عن هذه الحالة وتتمثل في تصلب ا

سر. ألالسلطة والتعليم والتدريب والموارد اإلنتاجية فضالً عن العوامل الناشئة األخرى التي قد تفضي إلى عدم األمان بالنسبة إلى ا

ن في صلبها ومن العوامل التي أسهمت في هذه الحالة عدم جعل كافة عمليات التحليل والتخطيط في الميدان االقتصادي تتضم

 األساسي منظوراً يراعي نوع الجنس بصورة وافية للغرض، والتصدي لألسباب الكامنة وراء الفقر.

وتسهم المرأة في االقتصاد وفي مكافحة الفقر عن طريق العمل بأجر وبغير أجر في المنزل والمجتمع المحلي وفي سوق العمل.  -49

 عامالً حاسما الستئصال شأفة الفقر.لذلك فإن تمكين المرأة من أداء دورها يعد 

سر المعيشية ككل، نظراً لتوزيع العمل والمسؤوليات عن رفاه األسرة المعيشية على أساس ألوفي حين أن الفقر يؤثر على ا -50

تهالكها اختالف الجنسين، تتحمل المرأة قسطاً غير متناسب من العبء، حيث تحاول إدارة دفة شؤون األسرة المعيشية من حيث اس

 سر المعيشية الريفية.ألوحمايتها في ظل ظروف ازدياد شح الموارد. وتشتد حدة الفقر بصفة خاصة بالنسبة للمرأة التي تعيش في ا

وفقر النساء له صلة مباشرة بانعدام الفرص االقتصادية واالستقالل الذاتي وانعدام إمكانية الحصول على الموارد االقتصادية، بما  -51

دنى في عملية صنع القرار. كذلك ألراضي وإرثها، وخدمات التعليم والدعم، واشتراك المرأة بالحد األفي ذلك االئتمان وامتالك ا

 رأة إلى الوقوع في حاالت تجعلها عرضة لالستغالل الجنسي.فإن الفقر يضطر الم

تراعي نظم الرعاية االجتماعية بشكل كاف الظروف المحددة للمرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر، وبالتالي ال وفي بالد كثيرة  -52

سيما ال أكبر منه بالقياس إلى الرجل يوجد اتجاه إلى تقليص الخدمات المقدمة من قبل هذه النظم. وخطر وقوع المرأة فريسة للفقر 

تفي النساء بهذا ال في أوساط المسنين، حيث تقوم نظم الضمان االجتماعي على مبدأ استمرار العمالة المجزية. ففي بعض الحاالت 

قاضى يتال ضى عنه أجر والعمل الذي االشرط نظراً لحاالت انقطاعهن عن العمل، بسبب التوزيع غير المتوازن للعمل الذي يتق

 عنه أجر. وفضالً عن ذلك، تواجه المسنات كذلك المزيد من العقبات فيما يتعلق بالدخول مجدداً إلى سوق العمل.
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وفي العديد من البلدان المتقدمة النمو، حيث يعتبر المستوى العام للتعليم والتدريب المهني للمرأة والرجل متماثالً وحيث توجد نظم  -53

ت التحوالت االقتصادية التي شهدها العقد المنصرم في بعض القطاعات إما إلى زيادة قوية في بطالة المرأة للحماية من التمييز، أد

أو إلى جعل عمالتها محفوفة بمخاطر قوية. لذلك زادت نسبة النساء في أوساط الفقراء. وفي البلدان التي يوجد فيها مستوى عالياً 

الالئي يتركن النظام التعليمي في وقت أبدر، دون أن يكتسبن أي مؤهالت، من أضعف  النخراط البنات في التعليم، تعتبر البنات

 الفئات في سوق العمل.

ت جذرية في الميادين السياسية واالقتصادية الوفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وبلدان أخرى تشهد تحو -54

 خفض دخل المرأة أو إلى حرمانها من الدخل. واالجتماعية، كثيراً ما أدت هذه التحوالت إلى

وبصفة خاصة ينبغي زيادة قدرة المرأة على اإلنتاج في البلدان النامية لتمكينها من الوصول إلى رأس المال والموارد واالئتمان  -55

واألرض والتكنولوجيا والمعلومات والمساعدة التقنية والتدريب كي يتسنى لها زيادة دخلها وتحسين تغذيتها وتعليمها ورعايتها 

األسرة المعيشية. ويعد إطالق سراح الطاقة اإلنتاجية للمرأة أمراً حيوياً للخروج من دائرة الفقر بحيث  الصحية ومركزها داخل

 تستطيع المرأة أن تقتسم فوائد التنمية وثمرات عملها بالكامل.

عي والسياسي والقانوني بتحسين المركز االقتصادي واالجتماال يمكن تحقيق النمو االقتصادي المستدام والتنمية المستدامة إال و -56

سيما المرأة، من استخدام الموارد البيئية استخداماً ال والثقافي للمرأة. فالتنمية االجتماعية المنصفة التي تعترف بتمكين الفقراء، 

 قابالً لالستدامة تمثل أساساً ضروريا للتنمية المستدامة.

يز العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين مركز المرأة ينبغي أن إن نجاح السياسات والتدابير الرامية إلى دعم أو تعز -57

ت المجتمع، وعلى اتخاذ تدابير إيجابية اليتوقف على دمج منظور يراعي نوع الجنس في السياسات العامة فيما يتعلق بجميع مجا

 لهذا الغرض مع توفير الدعم المؤسسي والمالي الكافي لها على جميع المستويات.

 -1- هدف االستراتيجي ألفال

 استعراض واعتماد وإدامة سياسات اقتصاد كلي واستراتيجيـات

 إنمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -58

حيث تشترك فيها المرأة اشتراكاً تاماً وعلى قدم المساواة استعراض وتكييف سياسات االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية ب )أ(

 بهدف تحقيق أهداف منهاج العمل؛

)ب( تحليل السياسات والبرامج، بما في ذلك السياسات والبرامج ذات الصلة بتحقيق االستقرار في مجال االقتصاد الكلي، والتكيف 

والعمالة، واألسواق وكافة القطاعات ذات الصلة باالقتصاد،  الهيكلي، ومشاكل الدين الخارجي، والضرائب، واالستثمارات،

من حيث أثرها على الفقر واإلجحاف وخاصة على المرأة؛ وتقييم أثر تلك البرامج والمشاكل على رفاه األسرة وأحوالها، 

بصورة أكثر وتكييفها، حسب االقتضاء، بحيث تؤدي إلى توزيع األصول اإلنتاجية والثروة والفرص والدخل والخدمات 

 إنصافاً؛

)ج( انتهاج وتنفيذ سياسات اقتصاد كلي وقطاعية تكون سليمة ومستقرة ويجري وضعها ورصدها باشتراك المرأة اشتراكاً تاماً 

سباب الهيكلية وراء الفقر وتكون ألوعلى قدم المساواة وتشجع على النمو االقتصادي المستدام العريض القاعدة وتعالج ا

ل شأفة الفقر والحد من حاالت اإلجحاف القائم على نوع الجنس في إطار تنمية مستدامة عموماً محورها موجهة نحو استئصا

 الناس؛

)د( إعادة تنظيم عملية تخصيص النفقات العامة وتوجيهها إلى تعزيز إتاحة الفرص االقتصادية للمرأة وكفالة إتاحة وصولها إلى 

ال بية االحتياجات األساسية للمرأة في المجاالت االجتماعية والتعليمية والصحية، الموارد اإلنتاجية على قدم المساواة، ولتل

 سيما المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر؛
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من الغذائي على الصعيد الوطني ألمر، بغية كفالة األسماك، حيثما وحسبما يقتضي األ)هـ( إقامة قطاعات زراعية وأخرى لصيد ا

الذاتي في مجال األغذية، وذلك، حسب االقتضاء، بتخصيص ما يلزم من الموارد المالية  ولألسر المعيشية وتحقيق االكتفاء

 والتقنية والبشرية؛

 )و( وضع سياسات وبرامج إنمائية للعمل على توزيع األغذية بصورة منصفة داخل األسرة المعيشية؛

يتجزأ من ال وإلى المجتمع المحلي بوصف ذلك جزءاً )ز( توفير شبكات السالمة المناسبة وتعزيز نظم الدعم المستندة إلى الدولة 

السياسة االجتماعية، بهدف تمكين المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر من تحمل وطأة البيئات االقتصادية السلبية وصون 

 رزقها وأصولها وإيراداتها في أوقات األزمات؛

لمرأة العاملة ودخلها في القطاعين الرسمي وغير الرسمي معاً )ح( استحداث سياسات اقتصادية يكون لها أثر إيجابي على عمالة ا

 مد؛ألسيما البطالة طويلة اال واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالتها، 

مر، بصياغة وتنفيذ سياسات محددة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والزراعية والسياسات أل)ط( القيام، حيثما يقتضي ا

 سر المعيشية التي ترأسها إناث؛ألذات الصلة من أجل دعم ا

)ي( وضع وتنفيذ برامج لمكافحة الفقر، بما في ذلك خطط للعمالة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين إمكانية الحصول على األغذية 

 سعار والتوزيع؛ألبالنسبة للمرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر، بما في ذلك عن طريق اآلليات المناسبة لتحديد ا

عمال الكامل لحقوق اإلنسان لجميع المهاجرات، بمن فيهن العامالت المهاجرات، وحمايتهن من العنف واالستغالل، إل)ك( ضمان ا

واألخذ بتدابير من أجل تمكين المهاجرات المسجالت، بمن فيهن العامالت المهاجرات، وتيسير العمالة المنتجة للمهاجرات 

مهاراتهن، وما يكتسبنه من تعليم أجنبي ومؤهالت، وتيسير إدماجهن إدماجاً كامالً في المسجالت من خالل زيادة االعتراف ب

 قوة العمل؛

)ل( اعتماد التدابير الالزمة إلدماج وإعادة إدماج المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر والمهمشة اجتماعياً في قوى العمالة المنتجة 

ت داخلياً على الفرص االقتصادية حصوالً كامالً واالعتراف بمؤهالت والتيار الرئيسي لالقتصاد وإتاحة حصول المشردا

 ومهارات المهاجرات والالجئات؛

رض، عن طريق جملة أمور من بينها أل)م( تمكين المرأة من الحصول على مسكن ميسور التكلفة وإتاحة إمكانية حصولها على ا

سيما المرأة التي تعيش تحت ال على تلبية احتياجات المرأة، تذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك، مع وضع تشديد خاص 

 وطأة الفقر والمرأة التي ترأس أسرة معيشية؛

سماك )بمن فيهن أل)ن( صياغة وتنفيذ برامج تؤدي إلى تعزيز إمكانيات حصول العامالت في مجالي اإلنتاج الزراعي وصيد ا

رشاد والتسويق؛ إلعلى الخدمات المالية والتقنية وخدمات ا ريفية(سيما في المناطق الال المزارعات والمنتجات الكفافيات، 

رض والتحكم فيها، وعلى الهياكل األساسية والتكنولوجيا المالئمة بغية زيادة دخل المرأة ألوإتاحة إمكانية الحصول على ا

مر بالتشجيع على إقامة ألسيما في المناطق الريفية، والقيام حيثما يقتضى اال من الغذائي لألسر المعيشية، ألوتعزيز ا

 التعاونيات المملوكة للمنتجين والقائمة على السوق؛

توجد، أو استعراضها بهدف تحقيق المساواة بين فرادى النساء والرجال، في كل ال )س( إقامة نظم للضمان االجتماعي حيثما 

 مرحلة من مراحل الحياة؛

سيما الالمجانية أو زهيدة التكاليف، بما في ذلك محو األمية القانونية )ع( ضمان إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات القانونية 

 بهدف الوصول إلى المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر؛

)ف( اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع وتعزيز سياسات وبرامج لصالح المرأة من السكان األصليين، مع مشاركتها الكاملة واحترام 

تتاح لها فرص وإمكانيات االختيار في عمليات التنمية بغية استئصال شأفة الفقر الذي يؤثر  تنوع ثقافتها، كي يتسنى بذلك أن

 عليها.

من جانب المؤسسات المالية واإلنمائية المتعددة األطراف، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات اإلنمائية  -59

 دد األطراف:نمائي المتعإلاإلقليمية وعن طريق التعاون ا
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 )أ( السعي وفقاً لاللتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، إلى تعبئة موارد مالية جديدة وإضافية

تكون كافية ويمكن التنبؤ بها وتعبأ على نحو يتيح القدر األقصى من توافر هذه الموارد ويستخدم جميع مصادر وآليات التمويل 

 سهام في تحقيق هدف استئصال شأفة الفقر والوصول إلى المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر؛إلتاحة بهدف االم

)ب( تعزيز القدرة على التحليل بغية تقوية المنظورات التي تراعي الفروق بين الجنسين وإدماجها في تصميم وتنفيذ برامج 

 االقتصادي، بصورة أكثر اتساماً بالمنهجية؛اإلقراض، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي واالنتعاش 

)ج( إيجاد حلول فعالة موجهة نحو التنمية ودائمة لمشاكل الدين الخارجي للمساعدة في تمويل البرامج والمشاريع التي تستهدف 

يها في نادي التنمية، ومن بينها النهوض بالمرأة، عن طريق أمور منها التنفيذ الفوري لشروط اإلعفاء من الدين المتفق عل

والتي تشمل تقليل الدين، بما في ذلك إلغاء الدين أو تطبيق تدابير تخفيف عبء الدين  1994ول/ديسمبر ألباريس في كانون ا

 األخرى ووضع أساليب لتحويل الدين تطبق على برامج ومشاريع التنمية االجتماعية التي تتمشى مع أولويات منهاج العمل.

لية الدولية إلى دراسة نهج مبتكرة لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني من ارتفاع نسبة )د( دعوة المؤسسات الما

 الدين المتعدد األطراف بهدف تخفيف عبء ديونها؛

)هـ( ضمان أن تكون برامج التكيف الهيكلي مصممة بحيث تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من آثارها السلبية على الفئات والجماعات 

نشطة ألالمستضعفة والمتضررة، وضمان أن تكون لها آثار إيجابية على هذه الفئات والجماعات وذلك بمنع تهميشها في ا

االقتصادية واالجتماعية واستنباط التدابير الالزمة لتمكينها من الوصول إلى الموارد االقتصادية واألنشطة االقتصادية 

 للحد من حاالت اإلجحاف والتفاوت االقتصادي؛واالجتماعية والتحكم فيها؛ واتخاذ تدابير 

ثر االجتماعي والوسائل األخرى أل)و( استعراض ما لبرامج التكيف الهيكلي من آثار على التنمية االجتماعية بواسطة تقييمات ا

ج وإلى ثار السلبية لتلك البرامآلذات الصلة التي تراعي الفروق بين الجنسين من أجل وضع سياسات ترمي إلى الحد من ا

ً غير متناسب من عبء تكاليف التحول؛ واستكمال اإلقراض  تحسين آثارها اإليجابية، مما يكفل عدم تحمل المرأة قسطا

 ألغراض التكيف بزيادة اإلقراض الموجه ألغراض التنمية االجتماعية؛

 محافظة على ذلك؛)ز( تهيئة بيئة مواتية لتمكين المرأة من إقامة صرح حياتها بصورة قابلة لالستدامة وال

 من جانب المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية والجماعات النسائية: -60

)أ( تعبئة جميع األطراف المشاركة في العملية اإلنمائية، بما فيها المؤسسات األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجموعات 

شد فقراً واألكثر حرماناً، ألوالجماعات األهلية والنسائية، من أجل تحسين برامج مكافحة الفقر الموجهة إلى جماعات النساء ا

سر المعيشية، والشابات والمسنات والالجئات والمهاجرات ألن السكان األصليين، وربات امثل الريفيات والنساء م

 ول؛ألوالمعوقات، مع التسليم بأن التنمية االجتماعية هي مسؤولية الحكومات في المقام ا

لة التي تكفل نشطة ذات الصأل)ب( تنظيم جماعات ضغط، وإنشاء آليات للرصد على النحو المالئم، واالضطالع بغير ذلك من ا

تنفيذ التوصيات المتعلقة بالقضاء على الفقر، الواردة في منهاج العمل، والتي ترمي إلى كفالة المساءلة والوضوح من جانب 

 القطاعين الحكومي والخاص؛

البرامج  )ج( إدراج النساء اللواتي لهن احتياجات متنوعة في أنشطتها؛ واالعتراف بأن دور منظمات الشباب كشركاء فعليين في

 اإلنمائية يتزايد باستمرار؛

)د( االشتراك، بالتعاون مع الحكومة والقطاعات الخاصة، في وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية 

ى عمار اإلفادة بشكل كامل من هذه الخدمات؛ والسعي إلألواالجتماعية كيما يتسنى للبنات والنساء الفقيرات من جميع ا

الحصول على تمويل لكفالة إمكانية الوصول إلى الخدمات من منظور يراعي نوع الجنس وتوسيع نطاق هذه الخدمات لتبلغ 

 تغطيها المؤسسات الحكومية؛ال المناطق الريفية والمناطق النائية التي 

ي وضع سياسات خاصة بالتعليم )هـ( اإلسهام، بالتعاون مع الحكومات، وأرباب العمل، وغيرهم من الشركاء االجتماعيين، ف

 والتدريب وإعادة التدريب لضمان اكتساب المرأة مجموعة واسعة من المهارات بغية مواجهة المتطلبات الجديدة؛

)و( التعبئة من أجل حماية حق المرأة في الوصول بصورة كاملة وعلى قدم المساواة إلى الموارد االقتصادية، بما في ذلك الحق 

 رض والممتلكات األخرى، واالئتمانات، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات المالئمة.أللّك افي الميراث وتم
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 -2- الهدف االستراتيجي ألف

 تنقيح القوانين والممارسـات اإلدارية بغية ضمـان الحقوق

 المتساويـة للمرأة وسبل وصولها إلى المـوارد االقتصادية

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -61

)أ( ضمان الحصول مجاناً أو بتكلفة منخفضة على الخدمات القانونية، بما في ذلك محو األمية القانونية، المصمم خصيصا ليشمل 

 النساء اللواتي يعشن تحت وطأة الفقر؛

قتصادية، بما في ذلك الحق )ب( االضطالع بإصالحات تشريعية وإدارية بغية تمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد اال

 رض وغيرها من الممتلكات والحصول على االئتمان والموارد الطبيعية والتكنولوجيات المالئمة؛ألفي الميراث وفي تملك ا

كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق السكان  169)ج( النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 ن.األصليي

 -3- الهدف االستراتيجي ألف

 تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات االدخار واالئتمان

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -62

مات المالية )أ( تعزيز استفادة النساء المحرومات، بمن فيهن منظمات المشاريع، في المناطق الريفية والنائية والحضرية، من الخد

وذلك من خالل تعزيز الروابط بين المصارف الرسمية ومؤسسات التسليف الوسيطة بما في ذلك الدعم التشريعي وتدريب 

 النساء والدعم المؤسسي للمؤسسات الوسيطة من أجل تعبئة رأس المال الالزم لتلك المؤسسات وزيادة إتاحة االئتمانات؛

ت المالية والمنظمات غير الحكومية ودعم ممارسات اإلقراض االبتكارية، بما فيها )ب( تشجيع إقامة صالت بين المؤسسا

 الممارسات التي تدمج االئتمان في الخدمات والتدريب المتعلقين بالمرأة وتوفر مرافق التدريب للمرأة الريفية.

 ها لسياساتها:من جانب المصارف التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة والقطاع الخاص في فحص -63

)أ( إتباع منهجيات في االئتمان واالدخار تتسم بالفعالية في الوصول إلى النساء الالئي يعشن تحت وطأة الفقر وتنحو إلى االبتكار 

 في خفض تكاليف المعامالت وإعادة تعريف المجازفة؛

إلى إمكانية الوصول إلى المصادر التقليدية )ب( فتح منافذ خاصة إلقراض النساء، بما في ذلك إقراض الشابات، الالئي يفتقرن 

 للضمانات؛

 دنى لإليداع وغير ذلك من شروط فتح الحسابات المصرفية؛أل)ج( تبسيط الممارسات المصرفية، مثل خفض الحد ا

كتهن في )د( كفالة مشاركة النساء المقترضات في عملية صنع القرار في المؤسسات التي توفر االئتمان والخدمات المالية، ومشار

 ملكيتها حيثما يمكن ذلك.

 نمائي المتعدد األطراف والثنائي:إلمن جانب المنظمات الدولية للتعاون ا -64

موال والموارد، للمؤسسات المالية التي تخدم منظمات المشاريع والمنتِجات على نطاق ألتقديم الدعم، عن طريق توفير رؤوس ا

 ، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على السواء.صغير أو متناهي الصغر ذوات الدخل المنخفض

 من جانب الحكومات والمؤسسات المالية المتعددة األطراف حسب االقتضاء: -65

داء في الوصول إلى أعداد كبيرة من النساء والرجال ذوي الدخل المنخفض عن طريق ألدعم المؤسسات التي تستوفي معايير ا

 نمائي في أشكال تعزز االكتفاء الذاتي.إلالرسملة وإعادة التمويل والدعم المؤسسي ا

 من جانب المنظمات الدولية: -66
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نشطة المستدامة المنتجة في مجال تنظيم المشاريع من أجل ألالرامية إلى ترويج ازيادة التمويل المخصص للبرامج والمشاريع 

 توليد الدخل بين النساء المحرومات والنساء الالتي يعشن تحت وطأة الفقر.

 -4- الهدف االستراتيجي ألف

 وضع منهجيات قائمـة على أساس الجنسين

 وإجراءالبحوث الرامية إلى مواجهة تأنيث الفقر

 ت التي يتعين اتخاذهااإلجراءا

 من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات األكاديمية والبحثية والقطاع الخاص: -67

)أ( وضع المنهجيات النظرية والعملية إلدراج المنظورات التي تراعي نوع الجنس في عملية تقرير السياسات االقتصادية بجميع 

 التكيف الهيكلي وتخطيطه؛جوانبها، بما في ذلك برامج 

ثر جميع السياسات والبرامج، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي، على الجنسين، أل)ب( تطبيق هذه المنهجيات في إجراء تحليالت 

 ونشر نتائج البحث.

 من جانب المنظمات اإلحصائية الوطنية والدولية: -68

قر وجميع جوانب النشاط االقتصادي ووضع مؤشرات إحصائية لتيسير جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر عن الف )أ(

 داء االقتصادي من منظور يراعي نوع الجنس؛ألتقييم ا

)ب( استحداث سبل إحصائية مناسبة لالعتراف بعمل المرأة وبجميع مساهماتها في االقتصاد الوطني وإبراز ذلك العمل وتلك 

بين عمل المرأة  العالقة همتها في القطاعين المنزلي والعمل بدون أجر ودراسةالمساهمات إبرازا كامالً، بما في ذلك مسا

 بدون أجر ونسبة الفقر بين النساء وتعرضهن له.

 تعليم المرأة وتدريبها -باء 

كال من البنات  التعليم حق من حقوق اإلنسان وهو أداة أساسية في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم. والتعليم الالتمييزي يفيد -69

والبنين، وهو بالتالي يساهم في نهاية المطاف في عالقات أكثر مساواة بين المرأة والرجل. وينبغي أن تكون هنالك مساواة في 

الوصول إلـى هـذه الفرص وفـي الحصول على المؤهالت التعليمية إذا ما أردنا أن يزداد عدد النساء اللواتي يشكلن عناصر فاعلة 

ويعد إلمام المرأة بالقراءة والكتابة أداة هامة لتحسين الصحة والتغذية والتعليم داخل األسرة، ولتمكين المرأة من المشاركة للتغيير. 

في صنع القرارات داخل المجتمع. وقد ثبت أن االستثمار في التعليم النظامي وغير النظامي للبنات والنساء وتدريبهن، مع ما يعود 

اعية واقتصادية عظيمة، هو وسيلة من أفضل الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة والنمو االقتصادي المستدام به ذلك من فوائد اجتم

 والقابل لالستدامة.

وعلى الصعيد اإلقليمي، حقق اإلناث والذكور المساواة في فرص التعليم االبتدائي باستثناء بعض مناطق أفريقيا، وبخاصة جنوب  -70

آسيا، حيث ما زالت مرافق التعليم غير كافية. وأحرز تقدم في التعليم الثانوي حيث تحقق تكافؤ فرص الصحراء الكبرى ووسط 

الوصول بين الفتيات والفتيان في بعض البلدان. وزاد قيد الفتيات والنساء زيادة كبيرة في التعليم العالي. وتؤدي المدارس الخاصة 

 ً هاماً في تحسين فرص التعليم على جميع المستويات. بيد أنه على الرغم من مضي ما  أيضاً، في العديد من البلدان، دوراً تكميليا

(، اإلعالن العالمي لتوفير 1990يزيد على خمس سنوات منذ أن اعتمد المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع )جومتيان، تايلند عام 

يقـل عن ال مليون طفل، بينهم ما  100يزال هناك زهاء ال  ]14[ة،التعليم للجميع، وإطار العمل لتلبية احتياجات التعليم األساسي

مليوناً،  960مليـون بنـت، محرومون من الدراسة االبتدائية، كما أن ما يزيد على ثلثي األميين بين البالغين في العالم، وعددهم  60

سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ال هم من النساء. وما زال ارتفاع مستوى األمية السائدة في معظم البلدان النامية، و

 يشكل عائقاً خطيراً أمام النهوض بالمرأة وأمام التنمية.وبعض الدول العربية، 

عراف، والزواج المبكر والحمل المبكر، أليزال التمييز في وصول البنات إلى التعليم مستمراً في العديد من المناطق بسبب اال و -71

رش الجنسي، واالفتقار إلى المرافق وعدم كفاية لوازم التدريس والتعليم، وانحيازها القائم على أساس االنتماء الجنسي، والتح

المدرسية الكافية التي يسهل الوصول إليها ماديا وبغير ذلك. وتتحمل البنات في سن مبكرة للغاية أعباء العمل المنزلي. كما ينتظر 

يان عن أداء حألمن البنات والشابات أن يضطلعن بمسؤوليات التعلم والمسؤوليات المنزلية في آن واحد، مما يسفر في كثير من ا

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn14
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ثر بالنسبة لجميع الجوانب الحياتية ألمدرسي رديء واالنقطاع عن الدراسة في مرحلة مبكرة. وينطوي ذلك على عواقب بعيدة ا

 للمرأة.

ويكون خلق بيئة تعليمية واجتماعية يعامل فيها النساء والرجال والبنات والبنون على قدم المساواة ويشجعون على تحقيق إمكاناتهم  -72

لكاملة، مع احترام حريتهم فيما يتعلق بالفكر والضمير والدين والعقيدة، وتعزز فيها الموارد التعليمية الصور غير النمطية للنساء ا

 والرجال، فعاال في القضاء على أسباب التمييز ضد المرأة والالمساواة بين الرجل والمرأة.

كتساب المستمر للمعارف والمهارات، باإلضافة إلى المعارف والمهارات المكتسبة في الوينبغي تمكين المرأة من االستفادة من ا -73

سنوات الشباب. ومفهوم التعلم على مدى الحياة هذا يشمل المعارف والمهارات المكتسبة من التعليم والتدريب النظاميين، فضالً 

 غير نظامية، بما في ذلك النشاط التطوعي، والعمل بدون أجر، والمعارف التقليدية. عن التعلم المكتسب بطرق

تزال المناهج ومواد التدريس متحيزة إلى حد كبير على أساس االنتماء الجنسي، ونادراً ما تهتم باالحتياجات الخاصة للبنات ال و -74

التي تحول دون نيل المرأة فرص المشاركة الكاملة والمتساوية في  والنساء. ويعمل ذلك على ترسيخ أدوار األنثى والذكر التقليدية

المجتمع. ويؤدي افتقار المربين، على جميع المستويات، إلى الوعي بشؤون الجنسين إلى تعزيز أوجه عدم اإلنصاف القائمة بين 

هن. ويترك انعدام التثقيف الصحي الجنسي الذكور واإلناث، من خالل تعزيز الميول التمييزية، كما أنه يقّوض تقدير الفتيات لذوات

 واإلنجابي/أثراً عميقاً على المرأة والرجل.

تعكس الكتب المدرسية العلمية تجارب الحياة ال والمناهج الدراسية العلمية متحيزة بشكل خاص على أساس االنتماء الجنسي. و -75

باً ما تحرم الفتيات من التعليم األساسي في مجال الرياضيات تعطى العالمات التقدير الواجب. وغالال اليومية للمرأة والبنت، و

والعلوم ومن التدريب التقني اللذين يوفران معارف يمكنهن استخدامها لتحسين حياتهن اليومية وتعزيز فرصهن في العمالة. 

نولوجياً وصناعياً، مما يستلزم نهجاً والدراسات المتقدمة في العلم والتكنولوجيا تُِعد المرأة للقيام بدور فعال في تطوير بلدها تك

ية، منوعاً فيما يتعلق بالتدريب المهني والتقني. ولما كانت التكنولوجيا تعمل تدريجياً على تغيير العالم وتؤثر أيضاً على البلدان النام

ط وانتهاء بمراحل التطبيق تستفيد المرأة منها فحسب بل وأن تشارك أيضا في هذه العملية بدءاً بمرحلة التخطيال فمن األساسي أ

 والرصد والتقييم.

إن تمتع الفتيات والنساء بفرص االلتحاق بالتعليم على جميع مستوياته، بما في ذلك مستوى التعليم العالي، وفي جميع المجاالت  -76

تسهل مالحظة أن  نشطة المهنية. ومع ذلكألاألكاديمية واستمرارهن في هذا التعليم يشكل أحد عوامل تطورهن المستمر في ا

 الفتيات ما زلن متجمعات في عدد محدود من ميادين الدراسة.

عالم وسيلة قوية من وسائل التعليم. ويمكن لوسائط اإلعالم، بوصفها أداة تعليمية، أن تكون وسيلة يسخرها إلوتعتبر وسائط ا -77

التعليم المحوسب ونظم المعلومات المحوسبة تتحول المربون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالمرأة وللتنمية. و

بشكل متزايد إلى عنصر هام من عناصر التعلم ونشر المعرفة. وللتلفزيون بشكل خاص أكبر أثر على الشباب، وهو بصفته تلك 

لك من األساسي له القدرة على أن يحدد قيم النساء والفتيات ومواقفهن وتصوراتهن سواء على نحو إيجابي أو على نحو سلبي. لذ

 أن يدرس المربون الحس النقدي والمهارات التحليلية.

وفي كثير من البلدان، تعتبر الموارد المخصصة للتعليم، وبخاصة للفتيات والنساء، غير كافية، بل وزاد تقليصها في بعض  -78

كافية من الموارد أثر سيء طويل الحاالت، بما في ذلك تقليصها في سياق سياسات وبرامج التكيف. ولهذه المخصصات غير ال

 سيما على تنمية المرأة.ال جل على التنمية البشرية، وألا

ويتعين على الحكومات وسائر القطاعات، لدى معالجتها لعدم تكافؤ فرص التعليم وعدم كفايتها، أن تشجع اعتماد سياسة عامة  -79

نتماء الجنسي في االعتبار في جميع السياسات والبرامج، بحيث يمكن، فعالة وجلية تدمج في التيار الرئيسي السائد منظوراً يأخذ اال

 قبل اتخاذ القرارات، تحليل أثرها بالنسبة للمرأة والرجل على التوالي.

 -1- الهدف االستراتيجي باء

 كفالة تكافؤ فرص التعليم

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -80



 

كتبة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسانم                                                                                                                 20 | P a g e  
 

 إعالن ومنهاج عمل بيجين

كافؤ فرص التعليم باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز في التعليم على جميع المستويات استناداً إلى اعتبارات العمل على تحقيق هدف ت )أ(

صل الوطني، أو السن، أو اإلعاقة، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، والنظر ـ ألالجنس، أو العرق، أو اللغة، أو العقيدة، أو ا

 ير لمعالجة الشكاوى في هذا الصدد؛حيثما كان ذلك مالئماً ـ في إقامة تداب

قل من األطفال الذين بلغوا سن الدراسة ألفي المائة على ا 80، توفير التعليم األساسي للجميع وكفالة إتمام 2000)ب( بحلول عام 

وتوفير التعليم االبتدائي  ؛2005االبتدائية تعليمهم األساسي؛ وتذليل الفارق بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام 

 ؛2015للجميع في جميع البلدان قبل عام 

ت التعليم العالي، وذلك عن طريق ضمان فرص متساوية للمرأة في التطور ال)ج( القضاء على أوجه التباين في الوصول إلى جميع مجا

 يجابية عند االقتضاء؛الوظيفي، والتدريب، والحصول على الزماالت والمنح الدراسية، وباعتماد إجراءات إ

إنشاء نظام تعليمي يراعي اعتبارات الجنسين لكفالة تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية، ومشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية  )د(

 في اإلدارة التعليمية ووضع السياسات وصنع القرارات؛

في ذلك منظمات الشباب، والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص،  )هـ( القيام، بالتعاون مع الوالدين، والمنظمات غير الحكومية، بما

بتوفير التدريب األكاديمي والتقني والمهارات في مجال تخطيط الحياة الوظيفية، والقيادة والمهارات االجتماعية، والخبرة في 

 عدادهن للمشاركة مشاركة كاملة في المجتمع؛إلالعمل للشابات 

ء الفتيات من خالل رصد الموارد المالية المناسبة؛ وحشد دعم المجتمع المحلي والوالدين وعن طريق ت قيد واستبقاال)و( زيادة معد

تنظيم الحمالت ووضع برامج زمنية مرنة في المدارس وتقديم الحوافز والمنح وسواها من الوسائل الهادفة إلى التخفيف قدر 

والدين على اختيار التعليم الذي تلتحق به الطفلة؛ وعن طريق ضمان سر من تكاليف تعليم بناتهن وتسهيل قدرة الألاإلمكان على ا

احترام حقوق المرأة والفتاة في حرية الضمير والدين في المؤسسات التعليمية من خالل إلغاء أية قوانين أو تشريعات تمييزية تقوم 

 على أساس الدين أو العرق أو الثقافة؛

لى جميع الحواجز التي تحول دون تعليم الحوامل من المراهقات واألمهات الشابات، بما )ز( العمل على تهيئة إطار تعليمي يقضي ع

في ذلك، حسب االقتضاء، توفير مرافق لرعاية الطفل تكون ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها مادياً وتعليم الوالدين لتشجيع 

ت دراستهم على العودة إلى المدارس أو على مواصلة تعليمهم الذين يضطلعون منهم بمسؤولية رعاية أطفالهم وأقاربهم أثناء سنوا

 وإتمامه؛

)ح( تحسين نوعية التعليم وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة من حيث إمكان االلتحاق بالتعليم، لضمان استطاعة النساء من جميع 

للتطور والنمو والمشاركة الكاملة في ظل عمار اكتساب المعارف، والطاقات والقدرات والمهارات والقيم األخالقية الالزمة ألا

 ظروف متساوية في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية؛

)ط( توفير المشورة غير القائمة على التمييز والتي تراعي اعتبارات الجنسين من جانب متخصصين ووضع برامج التعليم الوظيفي 

 يمية والتقنية بغية توسيع فرصهن الوظيفية في المستقبل؛لتشجيع الفتيات على مواصلة المناهج األكاد

 ]15[)ى( تشجيع الدول، التي لم تقم بذلك بعد، على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 -2- الهدف االستراتيجي باء

 القضاء على األمية بين النساء

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

من جانب الحكومات، والهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف والمنظمات غير  -81

 الحكومية:

قل، مع التركيز على المرأة الريفية، ألعلى ا 1990تخفيض معدل األمية بين اإلناث إلى نصف المعدل الذي سجلته في عام  )أ(

 والمهاجرة، والالجئة، والمشردة في الداخل، والمعاقة؛

تعليم االبتدائي بحلول توفير فرص وصول الجميع إلى التعليم االبتدائي والسعي إلى ضمان المساواة بين الجنسين في إتمام ال )ب(

 ؛2000عام 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn15
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إزالة الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال اإللمام األساسي والوظيفي بالقراءة والكتابة كما أوصى بذلك اإلعالن العالمي  )ج(

 بشأن توفير التعليم للجميع )جومتيان(؛

 ة؛)د( الحد من أوجه التفاوت بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامي

 )هـ( حث الراشدين واألسر على التعلم لتشجيع جميع األشخاص على اإللمام الكامل بالقراءة والكتابة؛

)و( إقران عملية تعليم القراءة والكتابة بتنمية المهارات الحياتية والمعارف العلمية والتكنولوجية، والسعي إلى التوسع في تعريف 

 ألهداف ومعايير التقييم الحالية.اإللمام بالقراءة والكتابة، مع مراعاة ا

 -3- الهدف االستراتيجي باء

 تحسين إمكانية حصـول المرأة على التدريب المهني، والعلم

 والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

الدولية وغير الحكومية ومن ضمنها  من جانب الحكومات، بالتعاون مع أرباب العمل والعمال والنقابات العمالية، والمنظمات -82

 المنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والمؤسسات التعليمية:

سيما الشابات والعائدات إلى سوق العمل، من ال صوغ وتنفيذ سياسات للتعليم والتدريب وإعادة التدريب من أجل النساء، و )أ(

ً لتحسين فرص  أجل إكسابهن المهارات الالزمة لتلبية االحتياجات الموجودة في سياق اجتماعي ـ اقتصادي متغير، توخيا

 حصولهن على الوظائف؛

 )ب( االعتراف للفتيات والنساء بالحق في فرص التعليم غير الرسمي ضمن النظام التعليمي؛

ولوجيا، ضمن )ج( تزويد النساء والفتيات بالمعلومات المتصلة بتيسر التدريب المهني وبرامج التدريب في ميدان العلم والتكن

 برامج التعليم المتواصل، وبالمنافع التي يمكن استمدادها منها؛

)د( تصميم برامج تعليمية وتدريبية للنساء العاطالت عن العمل، بغية تزويدهن بالمعارف والمهارات الجديدة التي تعزز وتوسع 

 ظيم المشاريع؛فرص استخدامهن، ومن ضمن ذلك عملهن لحسابهن، وتنمية مهاراتهن في ميدان تن

ت مثل العلوم، ال)هـ( تنويع التدريب المهني والتقني، وزيادة فرص حصول الفتيات والنساء على التعليم والتدريب المهني في مجا

داري، إلوالرياضيات، والهندسة، والعلم والتكنولوجيا البيئيين، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرفيعة، وكذلك التدريب ا

 فرص استمرارهن في هذه المجاالت؛فضالً عن 

 رشاد والتعليم؛إل)و( تعزيز الدور الذي تؤديه المرأة في ميدان البحوث الغذائية والزراعية وفي برامج ا

)ز( التشجيع على تكييف المناهج الدراسية والمواد التعليمية، وعلى تهيئة مناخ تدريبي داعم، واتخاذ إجراءات إيجابية للنهوض 

كامل سلسلة الخيارات المهنية التي تتيح للرجال والنساء حياة وظيفية غير تقليدية، ومن ضمن ذلك تهيئة دورات بالتدريب في 

 دراسية متعددة التخصصات لمدرسي العلوم والرياضيات بغية إذكاء وعيهم بأهمية العلم والتكنولوجيا لحياة المرأة؛

واتخاذ تدابير إيجابية تفتح للمرأة مزيداً من فرص الدخول والمشاركة  )ح( وضع مناهج دراسية واستحداث مواد تعليمية وتهيئة

 سيما المجاالت التي يكون تمثيلها فيها معدوماً أو ناقصاً؛ال في المجاالت التقنية والعلمية، و

 )ط( صوغ سياسات وبرامج تشجع المرأة على المشاركة في كل برامج التمهن؛

رشاد الزراعي ومجال التسويق أمام العامالت إلالمجاالت التقنية واإلدارية وفي مجال ا )ي( إتاحة المزيد من فرص التدريب في

ً لزيادة فرص توليد الدخل ألت الزراعة وصيد االفي مجا سماك والصناعة واألعمال التجارية والفنون والحرف، توخيا

ً عن طريق المنظمات النس ائية العاملة على مستوى القواعد واشتراك النساء في اتخاذ القرارات االقتصادية، وخصوصا

 الشعبية، ومن خالل مساهمتها في اإلنتاج والتسويق واألعمال التجارية والعلم والتكنولوجيا؛

)ك( ضمان الحصول على تعليم وتدريب رفيعي النوعية، على كل المستويات المالئمة، للنساء البالغات اللواتي لم يحصلّن العلم 

 ، والمعوقات، والمهاجرات شرعاً، والالجئات والمشردات، بغية فتح مزيد من فرص العمل أمامهن.قليالً ال أو لم يحصلّن منه إ

 -4- الهدف االستراتيجي باء
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 جاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييزإي

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات والسلطات التعليمية وسواها من المؤسسات التعليمية واألكاديمية: -83

هوية وضع توصيات وصوغ مناهج دراسية وكتب مدرسية وتهيئة معينات تدريس خالية من القوالب النمطية المستندة إلى ال )أ(

الجنسية، على جميع مستويات التعليم، ومن ضمن ذلك تدريب المعلمين، وذلك بالتشاور مع جميع الهيئات المعنية وهم 

 الناشرون، والمدرسون، والسلطات العامة، ورابطات الوالدين؛

ل في األسرة كما ورد )ب( إعداد برامج ومواد تدريبية للمدرسين والمربين تذكي الوعي بمركز ودور ومساهمة المرأة والرج

أعاله، والمجتمع؛ وفي هذا السياق، تشجيع المساواة والتعاون واالحترام المتبادل وتشاطر المسؤوليات  29تعريفها في الفقرة 

بين البنات والبنين من مستوى ما قبل الدراسة فصاعداً، والعمل بوجه خاص على وضع نماذج تدريبية تعليمية تكفل للبنين 

المهارات الالزمة للعناية باحتياجاتهم المنزلية الذاتية والمشاركة في تحمل المسؤولية عن أسرهم وعن رعاية  الحصول على

 المعالين؛

وضع برامج ومواد تدريبية للمدرسين والمربين تذكي الوعي بدورهم في عملية التعليم، من أجل تزويدهم باالستراتيجيات  )ج(

 رق بين الجنسين؛الفعالة للتعليم الذي يراعي الفوا

)د( اتخاذ إجراءات تضمن أن تتاح للمدرسات واألستاذات نفس الفرص التي تتاح للمدرسين واألساتذة ونفس مركزهم وذلك 

 بالنظر إلى أهمية وجود معلمات على جميع المستويات وتوخياً لجذب البنات لاللتحاق بالمدارس واستمرارهن في التعلم؛

 )هـ( إدخال التدريب على حل المنازعات بالوسائل السلمية، وتشجيع هذا التدريب؛

)و( اتخاذ تدابير إيجابية تزيد نسبة النساء الالئي يصلن إلى عملية وضع السياسات التعليمية وصنع القرارات التعليمية. وخصوصاً 

التي درجت العادة على أن تكون تحت هيمنة الذكور، ومن المعلمات على كل مستويات التعليم وفي الفروع العلمية األكاديمية 

 بين ذلك الميادين العلمية والتكنولوجية؛

)ز( دعم وتطوير الدراسات واألبحاث المتعلقة بكل من الجنسين على جميع مستويات التعليم، وخصوصاً على مستوى الدراسات 

حاث في صوغ المناهج الدراسية، ومن ضمنها المناهج الدراسية العليا في المؤسسات األكاديمية، وتطبيق هذه الدراسات واألب

 الجامعية، والكتب المدرسية، ومعينات التدريس، وكذلك في ميدان تدريب المعلمين؛

)ح( تنمية التدريب على القيادة وفرص ممارسة هذه القيادة أمام جميع النساء لتشجيعهن على االضطالع بأدوار قيادية أثناء طلبهن 

 وبعد أن يصبحن بالغات في المجتمع المدني؛العلم 

عالم، لتوعية إل)ط( وضع برامج تثقيفية وإعالمية مالئمة تولي االعتبار الواجب لتعددية اللغات، وخصوصاً بالتعاون مع وسائط ا

سؤوليات العائلية سيما الوالدين، بأهمية إعطاء األطفال تعليماً غير قائم على التمييز، وأهمية تقاسم المال أفراد الجمهور، و

 بالتساوي بين الفتيات والفتيان؛

سيما بتشجيع ال )ي( وضع برامج لتعليم حقوق اإلنسان تشمل البعد المتعلق بنوع الجنس، وذلك على جميع مستويات التعليم، و

ستوى الجامعي مؤسسات التعليم العالي على أن تدرج، خصوصاً في مناهج العلوم القانونية واالجتماعية والسياسية على الم

 وعلى مستوى الدراسات العليا، دراسة حقوق المرأة كإنسان كما ترد في اتفاقيات األمم المتحدة؛

)ك( وعند االقتضاء، إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية واالجتماعية التي تعترض التثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية 

 ئل الصحة النسائية؛في إطار برامج التعليم الرسمي بشأن مسا

)ل( التشجيع، بدعم من أهالي البنات والبنين وبالتعاون مع موظفي التعليم والمؤسسات التعليمية، على وضع برامج تعليمية لهم 

وإيجاد خدمات متكاملة بغية زيادة وعيهم بمسؤولياتهم ومساعدتهم على تحمل هذه المسؤوليات، مع مراعاة أهمية التعليم 

شار إليها بالنسبة إلى نمو الشخصية واحترام الذات، وكذلك مراعاة الحاجة إلى تفادي الحمل غير المرغوب فيه والخدمات الم

سيما فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والظواهر من ال مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، وألوتفشي ا

 قبيلها العنف الجنسي واالعتداء الجنسي؛
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ترويحية ورياضية يسهل الوصول إليها، ووضع وتعزيز برامج تراعي الفوارق بين الجنسين لكي تفيد منها  )م( تأمين مرافق

نشطة ألت االعمار، في جميع معاهد التدريس والمعاهد األهلية، ودعم النهوض بالمرأة في كل مجاألالفتيات والنساء، من كل ا

رة في ميدان الرياضة، وكذلك بصفتها مشاركة على كل من الصعيد الرياضية والبدنية، ومن ضمنها اإلشراف والتدريب واإلدا

 الوطني واإلقليمي والدولي؛

)ن( االعتراف بحق النساء والفتيات، المنتميات إلى السكان األصليين، في التعليم؛ وتشجيع إتباع نهج تعليمي متعدد الثقافات 

ين، بواسطة أمور من بينها بذل جهود في سبيل وضع برامج يستجيب الحتياجات وتطلعات وثقافات النساء من السكان األصلي

مكان، بلغات السكان األصليين؛ وبواسطة كفالة مشاركة إلتعليمية ومناهج دراسية مالئمة وتهيئة معينات تدريس مالئمة، قدر ا

 النساء المنتميات إلى السكان األصليين في هذه العمليات؛

 والثقافية للنساء من السكان األصليين، وإيالؤها ما تستحقه من اعتبار؛ )س( االعتراف باألنشطة الفنية والروحية

 )ع( ضمان احترام نوع الجنس والمساواة والتنوع الثقافي والديني في المؤسسات التعليمية؛

يات غير )ف( ترويج برامج لتعليم الريفيات والمزارعات ولتدريبهن وتزويدهن بالمعلومات المالئمة، بواسطة استخدام تكنولوج

عالم، بما في ذلك، مثالً، البرامج اإلذاعية، واألنشطة، والوحدات اإلعالمية إلباهظة الثمن ومالئمة، وكذلك عن طريق وسائط ا

 المتنقلة؛

)ص( تأمين التعليم غير الرسمي، وخصوصاً للريفيات، لتمكينهن من تحقيق الطاقات الكامنة لديهن فيما يتعلق بالصحة، والمشاريع 

 الصغرى، والزراعة، والحقوق القانونية؛

اية األطفال )ق( إزالة كل الحواجز التي تعترض إلحاق الفتيات الحوامل واألمهات الشابات بالتعليم النظامي، ودعم توفير رع

 وسائر خدمات الدعم لهن حيثما تدعو الضرورة.

 -5- الهدف االستراتيجي باء

 تخصيـص الموارد الكافية لإلصالحـات التعليمية ورصد تنفيذها

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -84

موال ألموال داخل هذا القطاع لتأمين مزيد من األيص اتأمين الموارد الالزمة في الميزانية للقطاع التعليمي، مع إعادة تخص )أ(

 للتعليم األساسي، حسب االقتضاء؛

)ب( إنشاء آلية، على المستويات المالئمة، لرصد تنفيذ اإلصالحات والتدابير التعليمية في الوزارات ذات الصلة، ووضع برامج 

 ود الرصد.للمساعدة التقنية، حسب االقتضاء، لمعالجة المسائل التي تثيرها جه

 من جانب الحكومات، وحيثما كان ذلك مالئما، المؤسسات والمنشآت ومعاهد البحث الخاصة والعامة والمنظمات غير الحكومية: -85

عندما تدعو الضرورة، حشد أموال إضافية من المؤسسات والمنشآت ومعاهد البحوث العامة ومـن المنظمات غير الحكومية  )أ(

ء، وكذلك الفتيان والرجال ـ على قدم المساواة ـ من إكمال تعليمهم، مع التركيز بصفة خاصة على لتمكين الفتيات والنسا

 المجموعات السكانية التي تحصل على خدمات منقوصة؛

ت الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا الحاسوب، بغية ال)ب( تأمين التمويل للبرامج الخاصة، مثل تلك التي يُضطلع بها في مجا

 فرص أمام جميع الفتيات والنساء.توسيع ال

من جانب المؤسسات اإلنمائية المتعددة األطراف، ومن ضمنها البنك الدولي، والمصارف اإلنمائية اإلقليمية، والمانحون الثنائيون،  -86

 والمؤسسات الثنائية:

لتدريب، باعتبار ذلك أولوية في برامج المساعدة النظر في زيادة التمويل الذي يقدم لتلبية احتياجات البنات والنساء من التعليم وا )أ(

 اإلنمائية؛
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)ب( النظر في العمل مع الحكومات المتلقية لضمان الحفاظ على مستويات التمويل المخصص لتعليم النساء أو زيادته في برامج 

 التكيف الهيكلي واالنتعاش االقتصادي، بما في ذلك برامج التسليف وتحقيق االستقرار المالي.

سيما منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، على الصعيد ال من جانب المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية، و -87

 العالمي:

المساهمة في تقييم التقدم المحرز، مع االستعانة بالمؤشرات التعليمية التي توجدها الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية، وحث  )أ(

ومات على أن تعمل في تنفيذها للتدابير الالزمة على إزالة الفروق بين النساء والرجال وبين البنين والبنات في فرص الحك

سيما البرامج الخاصة بالتعليم االبتدائي وبرامج تعليم القراءة ال نجاز في جميع الميادين، وإلالتعليم والتدريب، وفي مستويات ا

 والكتابة؛

نامية، بناء على طلبها، بالمساعدة التقنية التي تلزمها لتعزيز قدرتها على رصد التقدم في سد الفجوة بين النساء )ب( تزويد البلدان ال

سيما التعليم األساسي ومحو ال نجاز في جميع الميادين، وإلت التعليم والتدريب والبحوث، وفي مستويات االوالرجال في مجا

 األمية؛

 رأة والبنت في التعليم؛)ج( شن حملة دولية تدعو إلى حق الم

 )د( تخصيص نسبة مئوية كبيرة من مواردها للتعليم األساسي للنساء والبنات.

 -6-الهدف االستراتيجي باء 

 تعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى العمر للبنات والنساء

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات ومؤسسات التعليم والمجتمعات المحلية: -88

ضمان تيّسر مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتدريبية المؤدية إلى اكتساب النساء والبنات، باستمرار، للمعارف  )أ(

 البلدان واستمداد النفع منها؛والمهارات الالزمة للعيش في مجتمعاتهن وبلدانهن ولتقديم المساهمات من أجل هذه المجتمعات و

 )ب( مساندة خدمات رعاية الطفولة وسائر الخدمات التي تمّكن األمهات من مواصلة الدراسة؛

)ج( إيجاد برامج مرنة للتعليم والتدريب وإعادة التدريب من أجل التعلم على مدى العمر يكون من شأنها أن تسّهل تنقل النساء بين 

 تهن.نشطة في جميع مراحل حياألا

 ]16[المرأة والصحة - جيم

زم لحياتها ورفاهها وقدرتها المن حق المرأة التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية. والتمتع بهذا الحق أمر  -89

ت الحياة العامة والخاصة. والصحة هي حالة سالمة بدنية وعقلية واجتماعية كاملة، وليست مجرد العلى المساهمة في جميع مجا

قة. وصحة المرأة تشمل سالمتها عاطفيا واجتماعيا وبدنيا، وهي تتحدد بالسياق االجتماعي والسياسي انعدام المرض أو اإلعا

يتوفران لغالبية النساء. وانعدام ال واالقتصادي لحياتها، وكذلك بتكوينها البيولوجي الخاص. ومع ذلك، فإن الصحة والسالمة 

هو العائق الرئيسي أمام بلوغ المرأة أعلى المستويات الممكنة من الصحة المساواة بين الرجل والمرأة وفيما بين النساء أنفسهن 

في مختلف المناطق الجغرافية والطبقات االجتماعية والجماعات األصلية والعرقية. وقد شددت النساء، في المحافل الوطنية 

والسلم هي شروط الزمة لتمتع المرأة بالقدر  والدولية، على أن المساواة، بما في ذلك المشاركة في المسؤوليات األسرية، والتنمية

 مثل من الصحة طوال دورة حياتها.ألا

ولية، وذلك فيما يتعلق ألوتختلف وتتفاوت إمكانية حصول المرأة على الموارد الصحية األساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية ا -90

وأمراض اإلسهال، واألمراض التي تنتقل بالعدوى، والمالريا  بالوقاية من أمراض األطفال ومعالجتها، وسوء التغذية، وفقر الدم،

مراض. وتختلف وتتفاوت أيضاً الفرص المتاحة لحماية ألوغيرها من أمراض المناطق الحارة، والدرن الرئوي، وغير ذلك من ا

لطارئة مصدراً للقلق بوجه خاص. صحة المرأة وتعزيزها والحفاظ عليها. وفي كثير من البلدان النامية، يُعد انعدام خدمات التوليد ا

تراعي الفوارق االجتماعية االقتصادية وغيرها ال والسياسات والبرامج الصحية كثيراً ما تديم الصور النمطية الشائعة للجنسين، و

صحتها. وتتأثر تأخذ في حسبانها بالكامل افتقار المرأة إلى االستقالل الذاتي فيما يتعلق بال من االختالفات فيما بين النساء، وقد 

 صحة المرأة أيضاً باالنحياز القائم على نوع الجنس في النظام الصحي، وبعدم توفير خدمات طبية كافية ومناسبة للمرأة.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn16
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نفاق على الصحة العامة، إل، يؤدي انخفاض اسيما البلدان النامية، وعلى وجه أخص في أقل البلدان نمواً الوفي كثير من البلدان، و -91

لحاالت التكيف الهيكلي، إلى تدهور نظم الصحة العامة. وباإلضافة إلى ذلك، تؤدي خصخصة نظم الرعاية الصحية، وفي بعض ا

دون توفير ضمانات مالئمة لحصول الجمهور على رعاية صحية يمكن تحمل تكاليفها، إلى تقليل مدى توافر الرعاية الصحيـة 

شرة على صحة البنات والنساء، بل إنها تلقي أيضا بمسؤوليات غير متناسبة تؤثر فحسب بصورة مباال بدرجة أكبـر. وهذه الحالة 

يُعترف غالباً بأدوارها المتعددة، بما في ذلك دورها في األسرة وفي المجتمع المحلي؛ ومن هنا، فإنها ال على عاتق المرأة، التي 

 تتلقى الدعم االجتماعي والنفسي واالقتصادي الالزم.ال 

الة حق المرأة في التمتع بأعلى مستويات الصحة طوال دورة حياتها على قدم المساواة مع الرجل. وتتأثر النساء بد من كف الو -92

وضاع الصحية ذاتها التي يتأثر بها الرجال، وإن كانت المرأة تمر بها بصورة مختلفة. فشيوع الفقر والتبعية االقتصادية ألبكثير من ا

والمواقف السلبية من النساء والبنات والتمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز، ومحدودية بين النساء، وما يصادفنه من عنف، 

ما يتمتع به كثير من النساء من سلطان على حياتهن الجنسية واإلنجابية، واالفتقار إلى التأثير في عملية صنع القرار، هي من 

أة. فافتقار النساء والبنات إلى الغذاء، وكونه يُوزع بصورة غير عادلة الحقائق االجتماعية التي تترك أثراً معاكساً على صحة المر

سيما في ال في األسرة المعيشية، وعدم كفاية إمكانية وصولهن إلى المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي وإمدادات الوقود، و

دة على كاهل النساء وأسرهن وتترك تأثيراً سكان، تلقي جميعها بأعباء زائإلالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة، وقصور أوضاع ا

زم لتمتع المرأة بحياة منتجة ومرضية، كما أن حق جميع النساء في السيطرة على السلبياً على صحتهن. وسالمة الصحة أمر 

 خص خصوبتهن، هو أمر أساسي في تمكينهن.ألجميع جوانب صحتهن، وعلى ا

بناء الذكور، في الحصول على التغذية وخدمات الرعاية الصحية يُعرض ألعن تفضيل اوالتمييز ضد البنات، الذي كثيرا ما ينشأ  -93

وضاع التي تجبر الفتيات على الزواج والحمل والوالدة في وقت ألللخطر صحتهن وسالمتهن في الحاضر وفي المستقبل. كما أن ا

جسيمة. وتحتاج المراهقات مع بلوغهن مبكر، وتعرضهن للممارسات الضارة مثل عمليات ختان اإلناث، تشكل مخاطر صحية 

عم. وحصول المراهقات على أليحصلن عليها في الغالب اال إلى الحصول على الخدمات الصحية والتغذوية الالزمة، وإن كن 

ي يؤخذ فال يزال قاصراً أو معدوماً تماماً، وكثيرا ما ال المشورة والمعلومات والخدمات فيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية 

االعتبار حق الشابات في الخصوصية والسرية واالحترام والموافقة المستنيرة. والمراهقات أكثر تعرضاً، بيولوجياً واجتماعياً 

د المراهقين لإليذاء الجنسي والعنف والبغاء ولعواقب العالقات الجنسية غير المحمية والسابقة ألوانها. واالتجاه الوألونفسياً، من ا

سية المبكرة، مع انعدام المعلومات والخدمات، يزيد من خطر الحمل غير المرغوب فيه والمبكر للغاية، ومن إلى التجارب الجن

مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، وكذلك خطر عمليات ألخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من ا

تحسينات في الوضع التعليمي واالقتصادي واالجتماعي للمرأة في  يزال الحمل المبكر يعوق إحداثال اإلجهاض غير المأمون. و

جميع أنحاء العالم. وبصورة عامة، فإن الزواج المبكر واألمومة المبكرة للشابات يمكن أن يحدا بدرجة كبيرة من فرص التعليم 

يتعلم الشبان احترام حق المرأة ال راً ما جل على حياتهن وحياة أطفالهن. وكثيألوالعمل، ومن المرجح أن يتركا أثراً معاكساً طويل ا

 في تقرير المصير واقتسام المسؤولية مع المرأة في أمور الحياة الجنسية واإلنجاب.

والصحة اإلنجابية هي حالة سالمة كاملة بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع األمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته.  -94

لسالمة من المرض أو اإلعاقة. ولذلك تعني الصحة اإلنجابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، وليست مجرد ا

خير حق الرجال والنساء ألنجاب وموعده وتواتره. ويفهم ضمناً من هذا الشرط اإلنجاب، وحريتهم في تقرير اإلوقدرتهم على ا

لفعالة والممكنة والمقبولة التي يختارونها لتنظيم األسرة فضالً عن الوسائل األخرى في أن يكونوا على معرفة بالوسائل المأمونة وا

تتعارض مع القانون، وسهولة الوصول إلى هذه الوسائل، والحق في الوصول إلى ال التي يختارونها لتنظيم الخصوبة والتي 

والدة بصورة مأمونة وتوفير أفضل الفرص للزوجين خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تتيح للمرأة اجتياز مراحل الحمل وال

نجاب طفل يتمتع بالصحة ووفقاً للتعريف الوارد أعاله للصحة اإلنجابية، تعرف رعاية الصحة اإلنجابية بأنها مجموعة الوسائل إل

ة اإلنجابية. وهي والتقنيات والخدمات التي تسهم في الصحة اإلنجابية والرفاه عن طريق منع وحل المشاكل التي تكتنف الصح

تشمل أيضاً الصحة الجنسية التي يتمثل هدفها في تحسين الحياة والعالقات الشخصية، وليس مجرد تقديم المشورة والرعاية فيما 

 يتعلق باإلنجاب واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي.

نسان المعترف بها فعالً في القوانين الوطنية والوثائق الدولية وبمراعاة التعريف السابق، تشمل الحقوق اإلنجابية بعض حقوق اإل -95

راء. وتستند هذه الحقوق إلى االعتراف بالحق األساسي لجميع آللحقوق اإلنسان وغيرها من الوثائق التي تظهر توافقاً دولياً في ا

م وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات دهم وفترة التباعد فيما بينهالزواج واألفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أوألا
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والوسائل الالزمة لذلك، وبالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية واإلنجابية. كما تشمل حقهم في اتخاذ القرارات 

زواج واألفراد لهذا ألالمتعلقة باإلنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف على النحو المبين في وثائق حقوق اإلنسان. ولدى ممارسة ا

د في المستقبل ومسؤولياتهم تجاه المجتمع. وينبغي أن يكون الوألالحق، ينبغي أن يأخذوا في االعتبار حاجات معيشتهم ومعيشة ا

تعزيز الممارسة المسؤولة لهذه الحقوق بالنسبة لجميع الناس هو المرتكز األساسي للسياسات والبرامج التي تدعمها الحكومة 

ي مجال الصحة اإلنجابية، بما في ذلك تنظيم األسرة. وكجزء من التزامهم، ينبغي إيالء االهتمام الكامل لتعزيز إيجاد والمجتمع ف

عالقات بين الجنسين تتسم باالحترام المتبادل واإلنصاف، واالهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما 

تصل إلى الكثيرين من سكان العالم ال لجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة. والصحة اإلنجابية يتمكنوا من معالجة الجانب ا

بسبب عوامل متعددة، منها عدم كفاية مستويات المعرفة عن الجانب الجنسي في حياة البشر، وعدم مالءمة المعلومات والخدمات 

ك الجنسي المنطوي على مخاطر كبيرة؛ والممارسات االجتماعية المتصلة بالصحة اإلنجابية أو ضعف نوعيتها؛ وشيوع السلو

التمييزية؛ والمواقف السلبية تجاه المرأة والفتاة، والقدر المحدود من سيطرة كثير من النساء والفتيات على حياتهن الجنسية 

على الخدمات ذات الصلة  واإلنجابية. والمراهقون معرضون للخطر بوجه خاص بسبب افتقارهم إلى المعلومات وعدم حصولهم

تلقى العناية الكافية في أغلب ال في معظم البلدان. أما المسنون والمسنات فلديهم قضايا مميزة خاصة بالصحة اإلنجابية والجنسية 

 حيان.ألا

، بما في ذلك وتشمل حقوق اإلنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية -96

صحتها الجنسية واإلنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. وعالقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العالقات 

الجنسية واإلنجاب، بما في ذلك االحترام الكامل للسالمة المادية للفرد، تتطلب االحترام المتبادل والقبول وتقاسم المسؤولية عن 

 وك الجنسي.نتائج السل

وعالوة على ذلك، تتعرض النساء لمخاطر صحية خاصة نتيجة لعدم كفاية االستجابة ولنقص الخدمات الالزمة لتلبية االحتياجات  -97

الصحية المتصلة بالحياة الجنسية واإلنجاب. فالمضاعفات المتصلة بالحمل والوالدة هي من أبرز أسباب الوفيات والمرض بين 

نجاب في أجزاء كثيرة من العالم النامي. وتوجد مشاكل مماثلة إلى حد ما في بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها إلاالنساء في سن 

بمرحلة التحول. وعمليات اإلجهاض غير المأمون تهدد حياة عدد كبير من النساء، مما يمثل مشكلة خطيرة من مشاكل الصحة 

على المخاطر. ومن الممكن اتقاء معظم ألول ألناً هن الالئي يتعرضن في المقام اكثر فقراً واألصغر سألالعامة، حيث أن النساء ا

هذه الوفيات والمشاكل الصحية واإلصابات، من خالل تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك 

رئة واالعتراف بحق النساء والرجال في تلقي المعلومات األساليب المأمونة والفعالة لتنظيم األسرة والرعاية في حاالت التوليد الطا

وفي الحصول على أساليب مأمونة وفعالة ومتوفرة ومقبولة لتنظيم األسرة، حسب اختيارهم، وكذلك ما يختارونه من أساليب 

لتي تمكن المرأة يتعارض مع القانون، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المالئمة اال أخرى لتنظيم الخصوبة مما 

نجاب طفل يتمتع بالصحة. وينبغي معالجة هذه المشاكل إلمن اجتياز مرحلتي الحمل والوالدة بأمان، وتتيح للزوجين أفضل فرصة 

نامج عمل ذات الصلة من بروالوسائل على أساس تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مع الرجوع بصفة خاصة إلى الفقرات 

وإهمال الحقوق اإلنجابية للمرأة، في معظم البلدان، يحد بصورة شديدة من الفرص المتاحة لها في الحياة العامة  ]17[المؤتمر.

والخاصة، بما في ذلك فرص التعليم واكتساب أسباب القوة االقتصادية واالجتماعية. وقدرة المرأة على التحكم في خصوبتها تشكل 

ما أن اقتسام المسؤولية بين الرجال والنساء في المسائل المتصلة بالسلوك الجنسي واإلنجاب أساساً هاماً للتمتع بالحقوق األخرى. ك

 زم لتحسين صحة المرأة.الأمر 

التي تنتقل عن مراض ألويترك فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(، إلى جانب غيره من ا -98

يكون انتقالها أحياناً نتيجة للعنف الجنسي، أثراً مدمراً على صحة المرأة، وبصفة خاصة  طريق االتصال الجنسي، وهي أمراض

يتوافر ال يمتلكن القدرة على اإلصرار على الممارسات الجنسية المأمونة، وال على صحة الفتيات المراهقات والشابات. فكثيراً ما 

زمة للوقاية والعالج. والنساء، الالئي يمثلن نصف مجموع لهن سوى إمكانية ضئيلة للحصول على المعلومات والخدمات الال

ً بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وغيره من ا مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، ألالبالغين المصابين حديثا

لتي تعترض الممارسة يؤكدن أن الضعف االجتماعي وانعدام المساواة في عالقات القوة بين النساء والرجال هما من العقبات ا

مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي. وتتجاوز عواقب ألالجنسية المأمونة، وما تبذلنه من جهود للسيطرة على انتشار ا

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز حدود صحة المرأة، لتصل إلى دورها كأم وراعية، وإلى مساهمتها في الدعم االقتصادي 

مراض التي تنتقل عن ألب االجتماعية واإلنمائية والصحية لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وغيره من اسرتها. والعواقأل

 طريق االتصال الجنسي ينبغي أن يُنظر إليها من منظور يراعي الفروق بين الجنسين.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn17
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، واالتجار بالنساء والفتيات، وغير ذلك من كما أن العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس، بما فيه اإليذاء البدني والنفسي -99

أشكال اإليذاء واالستغالل الجنسي، يُعرض الفتيات بدرجة كبيرة لخطر الصدمات البدنية والعقلية، والمرض، والحمل غير 

 المرغوب فيه. وهذه الحاالت كثيراً ما تحول دون استفادة المرأة من الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.

ضرابات العقلية المتصلة بالتهميش، واالفتقار إلى أسباب القوة، والفقر، إلى جانب العمل الزائد والضغوط وتزايد تواتر واإل -100

أعمال العنف األسري، وكذلك إساءة استخدام المواد، هي من بين المسائل الصحية األخرى التي تشكل قلقاً متنامياً للمرأة. فالنساء 

الشابات منهن، يزدن من استهالكهن للتبغ، مع ما يتركه ذلك من آثار خطيرة على صحتهن وعلى في أنحاء العالم، وبخاصة 

جور في ألأطفالهن. كما أن المخاطر الصحية المهنية تتزايد في أهميتها، حيث يعمل عدد كبير من النساء في وظائف منخفضة ا

وهذا العدد مستمر في التزايد. كذلك، فإن سرطان  سوق العمل الرسمية أو غير الرسمية في ظل أوضاع مرهقة وغير صحية،

الثدي والرحم وغيرهما من أنواع السرطان التي تصيب الجهاز التناسلي، وكذلك العقم، أصبحت تصيب أعدادا متزايدة من النساء، 

 وهي أمراض يمكن الوقاية منها أو عالجها إذا رصدت في وقت مبكر.

ً خاصاً. ومع الزيادة في معدل العمر ال -101 متوقع وتنامي عدد النساء المسنات، أصبحت شواغلهن الصحية تتطلب اهتماما

جل للمرأة تتأثر بالتغيرات في فترة انقطاع الطمث، التي يمكن، مع اقترانها باألوضاع الممتدة ألواالحتماالت الصحية الطويلة ا

البدني، أن تزيد من خطر أمراض األوعية الدموية وترقق  طوال الحياة وغير ذلك من العوامل، مثل ضعف التغذية وانعدام النشاط

 مراض الشيخوخة األخرى، وللعالقات المتبادلة بين الشيخوخة واإلعاقة بين النساء.ألالعظام. كما يلزم إيالء اهتمام خاص 

تتعرض بصورة متزايدة للمخاطر سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة، ال والمرأة، شأنها في ذلك شأن الرجل، و -102

الصحية البيئية نتيجة للكوارث البيئية ولتدهور البيئة. وللمرأة حساسية مختلفة تجاه مختلف المخاطر والملوثات والمواد البيئية، 

 وهي تعاني آثاراً مختلفة من التعرض لها.

يعاملن باحترام، ال تبعا للظروف المحلية. فالنساء كثيرا ما  وكثيرا ما تكون نوعية الرعاية الصحية للمرأة قاصرة بأشكال عديدة، -103

يحصلن على الدوام على معلومات كاملة عن الخيارات والخدمات المتاحة. وعالوة على ال تُكفل لهن الخصوصية والسرية، وال و

الجراحي دون ضرورة وإلى وصف ذلك، كثيرا ما تعامل األحداث المتعلقة بحياة المرأة وكأنها مشاكل طبية، مما يؤدي إلى التدخل 

 دواء غير مالئم.

يتم بصورة منتظمة جمع البيانات اإلحصائية المتعلقة بالصحة، وفرزها، وتحليلها حسب السن، والجنس، والوضع ال وكثيراً ما  -104

التشديد بصفة خاصة على  االقتصادي، والمعايير الديمغرافية المستقرة المستخدمة لخدمة مصالح الفئات الفرعية، مع -االجتماعي 

تتوافر في كثير من البلدان بيانات حديثة يمكن االعتماد ال الفئات الضعيفة والمهمشة، وغير ذلك من المتغيرات ذات الصلة. و

وضاع واألمراض التي تؤثر على المرأة بصفة خاصة. فال يُعرف سوى القليل ألعليها بشأن وفيات النساء واعتاللهن، وبشأن ا

عمار، وعن توفير ألالطريقة التي تؤثر بها العوامل االجتماعية واالقتصادية على صحة الفتيات والنساء من جميع انسبيا عن 

مراض وتحسين الصحة ألالخدمات الصحية للفتيات والنساء وأنماط استفادتهن من هذه الخدمات، وعن قيمة برامج الوقاية من ا

المرأة لم تخضع للبحث بما فيه الكفاية، والبحوث الصحية المتعلقة بالمرأة كثيراً ما بالنسبة للنساء. فالمواضيع ذات األهمية لصحة 

تفتقر إلى التمويل. فالبحوث الطبية، المتعلقة بأمراض القلب على سبيل المثال، والدراسات المتعلقة باألوبئة في كثير من البلدان، 

لنوع الجنس. وتغيب بصورة ملحوظة التجارب السريرية التي كثيراً ما تعتمد على الرجال فحسب؛ فهي ليست مخصصة تبعاً 

تجرى على النساء لتحديد المعلومات األساسية المتعلقة بجرعات العقاقير، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وآثارها الجانبية 

ت العالج بالعقاقير وغير ذلك من تتقيد دائما بالمعايير األخالقية للبحوث االختبارات. وكثير من بروتوكوالال وفعاليتها، كما أنها 

أشكال العالج والتدخالت الطبية التي تُجرى للمرأة إنما يعتمد على بحوث أجريت على رجال دون أي بحث أو تعديل لمراعاة 

 الفروق بين الجنسين.

مات الرعاية الصحية ومدى وعند معالجة أوجه انعدام المساواة بين النساء والرجال في الوضع الصحي، وفي الحصول على خد -105

كفايتها، ينبغي على الحكومات وغيرها من األطراف أن تشجع على انتهاج سياسة نشطة وواضحة إلدماج منظور مراعاة الفروق 

 بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج، بحيث يتسنى، قبل اتخاذ القرارات، إجراء تحليل آلثارها على كل من النساء والرجال.

 -1- الهدف االستراتيجي جيم

 زيادة إمكانية حصول المرأة، طيلة دورة الحياة على الرعاية الصحية

 والمعلومات والخدمات ذات الصلة وبحيث تكون مالئمة وبأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة
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 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 ومنظمات أصحاب العمل والعاملين وبدعم من المؤسسات الدولية:من جانب الحكومات، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية  -106

دعم وتنفيذ االلتزامات المعقودة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، على النحو المحدد في تقرير هذا المؤتمر،  )أ(

والتزامات الدول  ]18[مية االجتماعية،وفي إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتن

األطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقات الدولية ذات الصلة، من أجل تلبية احتياجات 

 عمار؛ألاالنساء والفتيات من جميع 

)ب( إعادة تأكيد حق المرأة والفتاة في التمتع بأعلى مستويات من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغها، وحماية هذا الحق 

وتعزيزه وإدراجه في التشريعات الوطنية، على سبيل المثال، واستعراض التشريعات القائمة، بما فيها التشريعات الصحية، 

يلزم لجعلها تعكس االلتزام إزاء صحة المرأة، وضمان استجابتها لما للمرأة، حيثما وجدت، من فضالً عن السياسات، حيثما 

 أدوار ومسؤوليات متغيرة؛

)ج( القيام، بالتعاون مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمعات المحلية، بتصميم وتنفيذ برامج صحية تراعي نوع الجنس، 

ي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، وتأخذ في االعتبار أدوارها مركزية، بحيث تلبال وتشمل خدمات صحية 

ومسؤولياتها المتعددة وما يتطلبه أداؤها من وقت، واالحتياجات الخاصة للنساء الريفيات والمعوقات، وتنوع احتياجات المرأة 

 عن عوامل أخـرى، وإدراج شـؤون الناشئ عن االختالفات في السن والفوارق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، فضالً 

سيما المنتميـة إلـى المجتمعـات المحليـة والسكان األصليين في تحديد وتخطيط أولويات وبرامج الرعاية الصحية؛ ال المـرأة و

 وإزالة جميع العقبات التي تعترض تقديم الخدمات الصحية للمرأة وتوفير مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية؛

 مكين المرأة، طيلة دورة الحياة، من االستفادة من نظم الضمان االجتماعي على قدم المساواة مع الرجل؛)د( ت

ولية المتاحة وذات النوعية الجيدة والزهيدة الثمن بما في ذلك الرعاية في مجال أل)هـ( توفير المزيد من خدمات الرعاية الصحية ا

ت والمعلومات المتعلقة بتنظيم األسرة مع إيالء اهتمام خاص لرعاية األمومة الصحة الجنسية واإلنجابية التي تتضمن الخدما

 والرعاية في حالة التوليد الطارئ على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛

كيما تراعي نوع الجنس وتعكس  )و( إعادة تصميم المعلومات والخدمات الصحية والتدريب الموجه إلى العاملين في مجال الصحة،

وجهات نظر المستعمل فيما يتعلق بمهارات االتصاالت والتعامل مع اآلخرين وحق المستعمل في أن تضمن له الخصوصية 

 والسرية؛ وينبغي أن تكون هذه الخدمات والمعلومات وعمليات التدريب قائمة على إتباع نهج كلي؛

العاملين في مجال الصحة بحقوق اإلنسان والمعايير األخالقية والمهنية والمعايير التي )ز( كفالة تقيد جميع الخدمات الصحية و

تراعي نوع الجنس وذلك عند تقديم الخدمات الصحية الموجهة إلى المرأة والرامية إلى ضمان الموافقة المسؤولة والطوعية 

الدولية القائمة لقواعد السلوك الطبي، وكذلك  والواعية؛ وتشجيع وضع وتنفيذ مدونات لقواعد السلوك تسترشد بالمدونات

 المبادئ األخالقية التي تحكم سائر العاملين في المهن الطبية؛

داعي لها طبياً، ال )ح( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على تعريض المرأة للتدخالت الطبية الضارة أو القسرية أو التي 

رعات المفرطة من األدوية، وكفالة إحاطة جميع النساء علماً على نحو كامل بالخيارات فضالً عن األدوية غير المناسبة أو الج

 المتاحة لهن والتي تتضمن الفوائد المحتملة واآلثار الجانبية الممكنة، وذلك من قِبل أفراد مدربين تدريباً سليماً؛

لية بغية ضمان حصول المرأة والبنت على وأل)ط( تعزيز وإعادة توجيه الخدمات الصحية وبصورة خاصة الرعاية الصحية ا

الصعيد العالمي على الخدمات الصحية الجيدة؛ والحد من مرض واعتالل األمهات، والقيام على نطاق العالم، بتحقيق الهدف 

بحلول عام  1990قل عن مستوياتها في عام ألفي المائة على ا 50المتفق عليه المتمثل في تخفيض وفيات األمهات بنسبة 

؛ وكفالة أن تكون الخدمات الضرورية متاحة على كل مستويات النظام 2015، ثم تخفيضها بمقدار النصف بحلول عام 2000

عمار المناسبة من الحصول على رعاية الصحة اإلنجابية وذلك في أقرب وقت ممكن ألالصحي؛ وتمكين جميع األفراد ذوي ا

 ؛2015يتجاوز عام ال على أ

ثر بوصفه أحد االهتمامات الرئيسية في مجال ألاالعتراف بما لإلجهاض غير المأمون من أثر على الصحة ومعالجة ذلك ا )ى(

 من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ 25-8الصحة العامة، على نحو ما اتفق عليه في الفقرة 
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يجوز بأي حال من األحوال "ال للسكان والتنمية، التي جاء فيها أنه  من برنامج عمل المؤتمر الدولي 25-8)ك( في ضوء الفقرة 

الدعوة إلى اإلجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم األسرة. وعلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير 

اض غير ثار الصحية لإلجهآلالحكومية ذات الصلة تعزيز التزامها بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة ا

باعتبارها من االهتمامات الرئيسية في مجال الصحة العامة، كما يتعين التقليل من اللجوء إلى اإلجهاض، وذلك  ]19[المأمون

ينبغي على الدوام إعطاء األولوية القصوى لمنع حاالت الحمل  من خالل التوسع في خدمات تنظيم األسرة وتحسينها. كذلك

غير المرغوب فيه، وبذل كافة الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى اإلجهاض. أما النساء الالتي يحملن حمالً غير 

بير أو تغييرات مرغوب فيه فينبغي أن تيسر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة. وأية تدا

ً للتشريع ال يمكن أن تتقرر إال تتصل باإلجهاض في إطار نظام الرعاية الصحية  على المستوى الوطني أو المحلي ووفقا

يكون فيها اإلجهاض مخالفاً للقانون، يجب الحرص على أن يكون مأموناً. وينبغي في جميع ال الوطني. وفي الحاالت التي 

ى خدمات جيدة المستوى تعينها على معالجة المضاعفات الناجمة عن اإلجهاض. وينبغي الحاالت تيسير حصول المرأة عل

مر الذي من شأنه ألت المشورة والتوعية وتنظيم األسرة، االأن تتوافر لها على الفور خدمات ما بعد اإلجهاض في مجا

خاذ إجراءات عقابية ضد المرأة المساعدة على تجنب تكرار اإلجهاض."، النظر في استعراض القوانين التي تنص على ات

 التي تجري إجهاضاً غير قانوني؛

نشطة البدنية؛ واتخاذ تدابير ألسيما التشجيع على السلوك الصحي بما في ذلك اال )ل( إيالء اهتمام خاص الحتياجات البنات و

مع تحقيق األهداف المتفق  ت االعتالل والوفاة حيث البنات أقل حظاً،المحددة لسد الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بمعد

في  2000ت وفيات الرضع واألطفال وعلى وجه التحديد تحقيق انخفاض بحلول عام العليها دولياً والمتمثلة في تخفيض معد

في  70و 50، أو بنسبة تتراوح بين 1990ت وفيات الرضع واألطفال دون سن الخامسة بمقدار ثلث مستواها في عام المعد

في  35في معدل وفيات الرضع إلى ما دون  2050حياء، أيهما أدنى؛ وتحقيق انخفاض بحلول عام ألليد الف من المواألا

 لكل ألف بالنسبة إلى األطفال دون سن الخامسة؛ 45مولود حي وإلى ما دون  000.1المائة لكل 

مع تقدمهن في السن بغية تيسير انتقالهن )م( كفالة حصول البنات بشكل مستمر على المعلومات والخدمات الصحية والتغذوية 

 بشكل سليم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الكهولة؛

)ن( وضع برامج وخدمات إعالمية لمساعدة المرأة على فهم التغيرات المتصلة بالتقدم في السن والتكيف معها؛ والعناية 

 الالئي يعتمدن على آخرين جسدياً أو سيكولوجيا؛باالحتياجات الصحية للمسنات وتلبيتها، مع إيالء اهتمام خاص للنساء 

 عمار، الالتي يعانين من أي شكل من أشكال اإلعاقة على الخدمات الداعمة؛أل)س( كفالة حصول البنات والنساء، من جميع ا

ة بالعمل )ع( صياغة سياسات خاصة وتصميم البرامج وسن التشريعات الالزمة بغية تخفيف األخطار البيئية والمهنية المرتبط

 داخل البيت، وفي أماكن العمل، وغيرها، والقضاء على تلك األخطار مع إيالء االهتمام للحوامل والمرضعات؛

ولية أو غيرها من المستويات المناسبة، ووضع برامج داعمة، أل)ف( إدماج خدمات الصحة العقلية في نظم الرعاية الصحية ا

ي شكل من ألوتدريب العاملين في مجال الصحة على التعرف على البنات والنساء من جميع مراحل العمر الالتي تعرضن 

عتداء الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع إساءة المعاملة الناتجة عن النزاع سيما العنف داخل األسرة، أو االال أشكال العنف و

 المسلح وغير المسلح ومعالجتهن؛

عالم المتعلق بفوائد الرضاعة الثديية؛ والنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق التنفيذ الكامل للمدونة الدولية إل)ص( تعزيز ا

مة الصحة العالمية/منظمة األمم المتحدة للطفولة، وتمكين األمهات من إرضاع م التي وضعتها منظأللتسويق بدائل لبن ا

 مواليدهن وذلك عن طريق تقديم الدعم القانوني واالقتصادي والعملي والمعنوي؛

)ق( إنشاء آليات لدعم وإشراك المنظمات غير الحكومية، وبصورة خاصة المنظمات النسائية والجماعات المهنية وغيرها من 

ئات العاملة من أجل تحسين صحة البنات والنساء، في وضع السياسات الحكومية وتصميم البرامج، على النحو المالئم، الهي

 وتنفيذها في إطار القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة على جميع المستويات؛

كات الرامية إلى تحسين التنسيق )ر( دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال صحة المرأة والمساعدة على إنشاء الشب

 والتعاون بين جميع القطاعات التي تؤثر في الصحة؛
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نية ووسائل منع الحمل ذات النوعية ال)ش( ترشيد شراء العقاقير وضمان وجود إمداد موثوق ومستمر من اللوازم والمعدات الصيد

ة لألدوية األساسية التي وضعتها منظمة الصحة الرفيعة وغيرها من اللوازم والمعدات، مع االسترشاد بالقائمة النموذجي

 العالمية؛ وكفالة أن تكون العقاقير والوسائل مأمونة وذلك من خالل العمليات الوطنية التنظيمية للموافقة على العقاقير؛

أهيل )ت( توفير سبل محسنة لحصول المرأة التي تسيء استعمال المخدرات وحصول أسرتها على خدمات العالج وإعادة الت

 المناسبة؛

من الغذائي على صعيد األسرة المعيشية وعلى الصعيد الوطني، وتنفيذ البرامج أل)ث( القيام، حسب االقتضاء، بتعزيز وضمان ا

الرامية إلى تحسين الحالة التغذوية لجميع البنات والنساء عن طريق تنفيذ االلتزامات المعقودة في برنامج العمل بشأن التغذية 

بما في ذلك تحقيق انخفاض في سوء التغذية الحاد والمعتدل لدى األطفال  ]20[المؤتمر الدولي المعني بالتغذية، الذي اعتمده

؛ 1990تويات التي كانت مسجلة في عام ، بمقدار نصف المس2000دون سن الخامسة على الصعيد العالمي، بحلول عام 

وإيالء اهتمام خاص للفجوات بين الجنسين في مجال التغذية، وتحقيق انخفاض في فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى البنات 

 ؛1990، بمقدار ثلثي المستويات التي كانت مسجلة في عام 2000والنساء، بحلول عام 

كفالة توافر مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي على الصعيد العالمي وإنشاء نظم فعالة للتوزيع العام في أقرب وقت  )خ(

 ممكن؛

)ذ( كفالة وصول المرأة المنتمية إلى السكان األصليين بشكل كامل وعلى قدم المساواة إلى الهياكل األساسية والخدمات في مجال 

 الرعاية الصحية.

 -2-تراتيجي جيم الهدف االس

 تعزيز البرامج الوقائية التي تحّسن صحة المرأة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

عالم، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية ذات إلمن جانب الحكومات، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، ووسائط ا -107

 الصلة، بما في ذلك هيئات األمم المتحدة، حسب االقتضاء:

إعطاء األولوية إلى كل من البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية التي تدعم المرأة وتمكنها من تنمية احترام الذات،  )أ(

واكتساب المعرفة، واتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بصحتها، وتحقق االحترام المتبادل في المسائل المتعلقة 

تثقف الرجل فيما يتعلق بأهمية صحة المرأة وسالمتها، مع التركيز بصورة خاصة على البرامج بالحياة الجنسية والخصوبة، و

الموجهة إلى كل من الرجل والمرأة والتي تؤكد على القضاء على المواقف والممارسات الضارة، بما في ذلك الختان، وتفضيل 

لوالدة(، والزواج المبكر، بما في ذلك زواج األطفال، والعنف بناء الذكور )مما ينتج عنه وأد اإلناث واالنتقاء الجنسي قبل األا

ً إلى اإلصابة بفيروس نقص المناعة  الموجه ضد المرأة، واالستغالل الجنسي، واالعتداء الجنسي، الذي يؤدي أحيانا

، وإساءة مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسيألوغيرها من ا البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(

ضد البنت والمرأة في توزيع األغذية، وغير ذلك من المواقف والممارسات الضارة المتعلقة استعمال المخدرات، والتمييز 

بحياة المرأة وصحتها وسالمتها، مع التسليم بأن بعض من هذه الممارسات قد تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان ولمبادئ آداب 

 مهنة الطب؛

ت اجتماعية وسياسات تنمية بشرية وسياسات في مجالي التعليم والعمالة من أجل القضاء على الفقر الذي تعاني )ب( إتباع سياسا

 منه المرأة وبغية الحد من تعرضها لالعتالل، وتحسين صحتها؛

سرته ألالي )ج( تشجيع الرجل على تحمل نصيبه بالتساوي في رعاية األطفال والعمل داخل البيت، وتقديم حصته من الدعم الم

 يعيش معها؛ال حتى وإن كان 

)د( تعزيز القوانين وإصالح المؤسسات وتشجيع المعايير والممارسات التي تقضي على التمييز ضد المرأة وتشجع كل من المرأة 

 والرجل على تحمل مسؤولية سلوكه الجنسي واإلنجابي؛ وكفالة االحترام الكامل للسالمة الشخصية، واتخاذ التدابير بغية

 ضمان الشروط الالزمة لممارسة المرأة حقوقها اإلنجابية، والقضاء على القوانين والممارسات القسرية؛
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عالم، والمشورة الموثوقة إل)هـ( إعداد معلومات يسهل الحصول عليها، ونشرها من خالل الحمالت الصحية العامة، ووسائط ا

رأة والرجل، والشباب على وجه الخصوص، للمعرفة فيما يتعلق والنظام التعليمي، تكون مصممة على نحو يكفل اكتساب الم

بعاد الجنسية واإلنجاب، مع مراعاة حقوق الطفل في الحصول على المعلومات ألسيما المعلومات بشأن اال بصحتهم، و

الشرعيين والخصوصية والسرية واحترام الموافقة الواعية، فضالً عن مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين وأولياء األمور 

في أن يوفروا، بطريقة تتفق مع القدرات المتطورة للطفل، التوجيه واإلرشاد المناسبين في ممارسة الطفل لحقوقه المعترف 

بها في اتفاقية حقوق الطفل، وبما يتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وكفالة إيالء مصالح الطفل 

 خاذ جميع اإلجراءات المتعلقة به؛اعتباراً أولياً عند ات

)و( وضع ودعم برامج في النظام التعليمي، وفي مكان العمل، وفي المجتمع المحلي إلتاحة الفرص للبنات والنساء من جميع 

 عمار لممارسة الرياضة واألنشطة البدنية والترويحية مثلما هي متاحة للرجال والبنين؛ألا

للمراهقين، وتنفيذ برامج مناسبة محددة، مثل التعليم وتقديم المعلومات بشأن قضايا الصحة  )ز( االعتراف باالحتياجات المحددة

مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، ألالجنسية واإلنجابية وبشأن ا

 ؛أعاله (ـ)ه107في الفقرة  مع مراعاة حقوق الطفل ومسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين المبينة

)ح( وضع سياسات تخفف من العبء غير المتكافئ والمتزايد الذي تتحمله النساء الالتي يقمن بأدوار متعددة داخل األسرة والمجتمع 

 وذلك عن طريق إمدادهن بما يكفي من دعم وبرامج في إطار الخدمات الصحية واالجتماعية؛

جر والترقية بالنسبة إلى المرأة في جميع مستويات النظام ألروف العمل، بما في ذلك ا)ط( اعتماد أنظمة تضمن أن تكون ظ

 الصحي، غير تمييزية وتفي بالمعايير المنصفة والمهنية وذلك لكي تتمكن من االضطالع بعملها على نحو فعال؛

يتجزأ من جميع برامج محو أمية الكبار ال )ي( ضمان أن تشكل المعلومات وعمليات التدريب في مجال الصحة والتغذية جزءاً 

 والمناهج الدراسية بدءا من المرحلة االبتدائية؛

ألخطار ذات عالم وبرامج إعالمية وتثقيفية لتوعية النساء والفتيات باألخطار الصحية واإل)ك( وضع وتنفيذ حمالت لوسائط ا

الصلة الناجمة عن إساءة استعمال المخدرات وإدمانها وإتباع استراتيجيات وبرامج تشجع على عدم إساءة استعمال المخدرات 

 واإلدمان وتعزز إعادة التأهيل والشفاء؛

 لتشخيصه ومعالجته؛)ل( استنباط وتنفيذ برامج شاملة ومتماسكة للوقاية من ترقق العظام، وهو مرض يصيب المرأة في الغالب، و

عالم، التي تتناول الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم إل)م( إيجاد و/أو تعزيز البرامج والخدمات، بما في ذلك حمالت وسائط ا

 وغير ذلك من أنواع سرطان الجهاز التناسلي، والكشف المبكر عنها، ومعالجتها؛

سيما في المناطق والمجتمعات الفقيرة؛ وتطبيق نهج وقائي، ال تزايد، و)ن( الحد من األخطار البيئية التي تهدد الصحة بشكل م

على النحو المتفق عليه في إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة 

 ]22[؛21بالغ عن األخطار البيئية التي تهدد صحة المرأة ضمن عملية رصد تنفيذ جدول أعمال القرن إلوإدراج ا ]21[والتنمية

اسات والجمهور العام باألخطار الصحية الجسيمة التي )س( إيجاد وعي لدى المرأة والعاملين في مجال الصحة وواضعي السي

يمكن مع ذلك تفاديها، الناجمة عن استهالك التبغ، وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية وتعليمية للحد من التدخين، بوصف هذه 

 التدابير أنشطة هامة في مجال تحسين الصحة والوقاية من المرض؛

سية الطبية وغيرها من أنواع التدريب في مجال الرعاية الصحية دروسا شاملة وإلزامية )ع( كفالة أن تتضمن المناهج الدرا

 وتراعي الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بصحة المرأة؛

على سبيل المثال، االعتداء  -)ف( اعتماد تدابير وقائية محددة لحماية المرأة والشباب والطفل من أي نوع من أنواع سوء المعاملة 

الجنسي واالستغالل واالتجار والعنف، بما في ذلك صياغة وإنفاذ القوانين، وتوفير الحماية القانونية، والمساعدة الطبية 

 وغيرها.

 -3- ي جيمالهدف االستراتيج

االضطالع بمبادرات تراعي نوع الجنس وتتصدى لألمراض التي تنتقل عن طريـق االتصال الجنسـي، وفيروس نقص المناعة 

 البشريـة/اإليدز، وقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn21
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn22
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 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

م المتحدة، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف من جانب الحكومات، والهيئات الدولية، بما في ذلك منظمات األم -108

 والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة:

مراض التي تنتقل عن طريق ألسيما المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز أو غيره من اال كفالة مشاركة النساء، و )أ(

ع عمليات صنع القرارات المتصلة بوضع وتنفيذ ورصد وتقييم االتصال الجنسي، أو المتأثرات بذلك الوباء الجائح، في جمي

السياسات والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق االتصال 

 الجنسي؛

ي تعرض المرأة لإلصابة )ب( القيـام، على النحـو المالئم، باستعراض وتعديل القوانين ومكافحة الممارسات التي قد تسهم ف

مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، بما في ذلك سن التشريعات ألبفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من ا

المناهضة للممارسات االجتماعية الثقافية التي تسهم فيه، وتنفيذ تشريعات وسياسات وممارسات لحماية النساء والمراهقات 

 ن التمييز الناشئ عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز؛والفتيات الصغيرات م

)ج( تشجيع جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، فضالً عن المنظمات الدولية على استحداث سياسات وممارسات 

 األفراد المصابين؛متعاطفة وداعمة وغير تمييزية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز تحمي حقوق 

)د( االعتراف بمدى انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في بلدانها، آخذة في االعتبار على وجه الخصوص أثره 

 على المرأة، وذلك بهدف ضمان عدم تعرض المصابات به للنبذ والتمييز بما في ذلك أثناء السفر؛

القطاعات تراعي نوع الجنس إلنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية االجتماعية )هـ( استحداث برامج واستراتيجيات متعددة 

وضمان تمكينها ومساواتها من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية؛ وتيسير عملية ترويج البرامج الرامية إلى تثقيف الرجل 

اإليدز واألمراض األخرى التي تنتقل عن وتمكينه من تحمل مسؤولياته من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/

 طريق االتصال الجنسي؛

عمار من فيروس نقص المناعة البشرية أل)و( تيسير وضع استراتجيات على صعيد المجتمع المحلي كفيلة بحماية النساء من جميع ا

ساء المصابات وأسرهن، مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، وتقديم الرعاية والدعم للفتيات والنألوغيره من ا

ً لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، بفرض ضغط على جميع  وتعبئة جميع قطاعات المجتمع كي تقوم، تصديا

 السلطات المسؤولة حتى تستجيب في الوقت المناسب وبشكل فعال ومستدام ويراعي نوع الجنس؛

ت والبرامج التي تراعي نوع الجنس فيما يتعلق بفيروس نقص )ز( دعم وتعزيز القدرة الوطنية على وضع وتحسين السياسا

المناعة البشرية/اإليدز واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، بما في ذلك توفير الموارد والتسهيالت 

روس نقص المناعة للنساء الالتي يصبحن العنصر الرئيسي الذي يقدم الرعاية أو الدعم االقتصادي لألشخاص المصابين بفي

 سيما األطفال والمسنين؛ال قارب ضحاياه، وألالبشرية/اإليدز أو المتأثرين بهذا الوباء الجائح و

)ح( توفير حلقات العمل والتعليم والتدريب المتخصصين فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض 

عمار للوالدين وصناع ألنسي وعواقبها على كل من المرأة والرجل من جميع ااألخرى التي تنتقل عن طريق االتصال الج

 القرارات وقادة الرأي، على جميع مستويات المجتمع المحلي، بما في ذلك السلطات الدينية والتقليدية؛

االتصال الجنسي،  مراض التي تنتقل عن طريقأل)ط( تزويد جميع النساء والعاملين في مجال الصحة بالمعلومات ذات الصلة عن ا

بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والحمل وما تتركه اإلصابة بهذا الفيروس من آثار على المولود، بما في 

 ذلك الرضاعة الثديية؛

اك قران وعلى االشترأل)ي( مساعدة النساء ومنظماتهن الرسمية وغير الرسمية على وضع وتوسيع برامج فعالة لتثقيف وتوعية ا

 في تصميم هذه البرامج وتنفيذها ورصدها؛

)ك( إيالء االهتمام الكامل لتعزيز قيام عالقات بين الجنسين تتسم باإلنصاف واالحترام المتبادل، وإيالء االهتمام بصورة خاصة 

 لتلبية احتياجات المراهقين إلى التعليم والخدمات بغية تمكينهم من التعامل مع حياتهم الجنسية بطريقة إيجابية ومسؤولة؛
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عمار، وإلى المراهقين، مع مراعاة أدوار الوالدين المشار إليها في ألهة إلى الرجال من جميع ا)ل( تصميم برامج محددة موج

تهدف إلى توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي واإلنجابي المأمون والمسؤول، بما في  - أعاله (ـ)ه107 الفقرة

الة بغية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ذلك االستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفع

واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، وذلك من خالل جملة أمور منها التعفف ومنها استخدام الواقيات 

 الذكرية؛

وبأسعار زهيدة فيما يتعلق  زواج واألفراد على الصعيد العالمي على الخدمات الوقائية المناسبةأل)م( كفالة توفير حصول ا

باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، وذلك من خالل نظام 

ولية، وتوسيع نطاق توفير المشورة وخدمات التشخيص والعالج الطوعية والسرية للمرأة؛ وحيث ما ألالرعاية الصحية ا

مراض التي تنتقل عن أللدوائر الصحية بالواقيات الذكرية ذات النوعية الرفيعة وباألدوية الخاصة بعالج اأمكن، كفالة تزويد ا

 طريق االتصال الجنسي، وتوزيع هذه المواد على تلك الدوائر؛

منطوي على )ن( دعم البرامج التي تعترف بأن ارتفاع خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء مرتبط بالسلوك ال

مخاطر كبيرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي والسلوك الجنسي تحت تأثير المخدرات بدون وسائل 

 وقائية والسلوك الجنسي غير المسؤول واتخاذ تدابير وقائية مناسبة؛

تتحكم فيها المرأة، للوقاية من فيروس سعار المناسبة، والتي أل)س( دعم وتعجيل البحوث العملية المنحى بشأن الوسائل ذات ا

نقص المناعة البشرية واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، وبشأن استراتيجيات تمكين المرأة من أن 

مراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، وبشأن ألتحمي نفسها من ا

 عاية المرأة ودعمها وعالجها، مع كفالة إشراكها في جميع جوانب هذه البحوث؛طرائق ر

)ع( دعم البحوث التي تتناول أوضاع المرأة واحتياجاتها والمبادرة بإجرائها، بما فيها تلك المتعلقة بإصابة المرأة بفيروس نقص 

وبوسائل الوقاية التي تتحكم فيها المرأة، مثل  المناعة البشرية واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي،

 تقتل الحيوانات المنوية، وبمواقف وممارسات الذكور واإلناث المنطوية على مخاطر.ال مبيدات الميكروبات التي 

 -4-الهدف االستراتيجي جيم 

 تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

ب الحكومات، ومنظومة األمم المتحدة، والمهن الصحية، ومؤسسات البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والجهات من جان -109

 عالم، حسب االقتضاء:إلالمانحة، ومؤسسات صناعة األدوية، ووسائط ا

وامل منها نوع تدريب الباحثين واألخذ بنظم تسمح باستخدام البيانات التي يجري جمعها وتحليلها وتصنيفها حسب عدة ع )أ(

الجنس والعمر وسائر المعايير الديمغرافية المستقرة، والمتغيرات االجتماعية االقتصادية، في عملية وضع السياسات حسب 

 االقتضاء، وفي التخطيط والرصد والتقييم؛

ن المعرفة التقليدية )ب( تشجيع البحوث وأساليب العالج والتكنولوجيا التي تراعي نوع الجنس وتركز على المرأة، والربط بي

 والمحلية وبين الطب الحديث، مع إتاحة المعلومات للمرأة لتمكينها من اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة؛

)ج( زيادة عدد النساء في المناصب القيادية في المهن الصحية، بمهن فيهن الباحثات والعالمات، تحقيقاً للمساواة في أقرب وقت 

 ممكن؛

جراء البحوث الوقائية، والبيولوجية الطبية، والسلوكية إللي وغيره من أنواع الدعم اآلتية من جميع المصادر )د( زيادة الدعم الما

والوبائية المناسبة وبحوث الخدمات الصحية بشأن مسائل صحة المرأة، والبحوث المتعلقة باألسباب والنتائج االجتماعية 

سيما ال لها المرأة، بما في ذلك أثر نوع الجنس والتفاوت في العمر، و واالقتصادية والسياسية للمشاكل الصحية التي تتعرض

فيما يتعلق باألمراض المزمنة وغير المعدية، وبصورة خاصة أمراض وإصابات القلب واألوعية الدموية والسرطان 

تنتقل عن طريق  والتهابات وإصابات المسالك التناسلية، وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض األخرى التي
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االتصال الجنسي، والعنف األسري، والصحة المهنية، واإلعاقات، والمشاكل الصحية المرتبطة بالبيئة، وأمراض المناطق 

 الحارة، والجوانب الصحية للتقدم في السن؛

ية وذلك لكي تتخذ قرارات )هـ( توعية المرأة بالعوامل التي تزيد من مخاطر اإلصابة بأنواع السرطان والتهابات المسالك التناسل

 واعية بشأن صحتها؛

)و( دعم وتمويل البحوث االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي تتناول كيفية تأثير التفاوتات القائمة على نوع الجنس 

 ئج العالج النهائية؛في صحة المرأة، بما في ذلك علم أسباب المرض، وعلم األوبئة؛ وتوفير الخدمات واإلفادة منها ومن نتا

)ز( دعم البحوث المتعلقة بنظم وعمليات الخدمات الصحية لتعزيز الوصول إلى الخدمات وتحسين نوعية تقديمها، وكفالة الدعم 

المالئم للمرأة بوصفها مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية، ودراسة أنماط توفير الخدمات الصحية للمرأة؛ واستخدام المرأة 

 ت؛لهذه الخدما

سعار المناسبة أل)ح( تقديم الدعم المالي والمؤسسي للبحوث بشأن الطرائق والتكنولوجيات المأمونة والفعالة والمقبولة وذات ا

كثر أماناً وفعالية واأليسر والمقبولة أكثر لتنظيم ألالمتعلقة بالصحة اإلنجابية والجنسية للمرأة والرجل، بما في ذلك الطرائق ا

لتنظيم الطبيعي لألسرة، بالنسبة إلى الجنسين، ووسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز الخصوبة، بما في ذلك ا

واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، ومن بين أمور أخرى، الطرائق البسيطة والزهيدة التكلفة 

له بالمستعملين وبمنظور يرتبط بنوع الجنس وبصورة مراض. ويتعين أن يسترشد هذا البحث في جميع مراحأللتشخيص هذه ا

خاصة منظور المرأة، وينبغي االضطالع به في إطار التقيد الدقيق بمعايير البحث البيولوجي الطبي القانونية واألخالقية 

 والطبية المقبولة دولياً؛

مرأة وحياتها، ينبغي تشجيع البحوث الرامية يشكل أحد األخطار الرئيسية التي تهدد صحة ال )ط( بما أن اإلجهاض غير المأمون

إلى فهم العوامل الكامنة وراء اإلجهاض المتعمد والنتائج المترتبة عليه، بما في ذلك آثاره على الخصوبة بعد اإلجهاض، 

ل، ومعالجتها على نحو أفضل. وينبغي تعزيز الصحة اإلنجابية والعقلية والممارسات في هذا المجال وممارسات منع الحم

 فضالً عن البحوث بشأن عالج مضاعفات عملية اإلجهاض والرعاية في فترة ما بعد اإلجهاض؛

سيما تلك التي تمارسها المرأة التي تنتمي إلى السكان األصليين، وذلك ال )ي( االعتراف بالرعاية التقليدية المفيدة وتشجيعها، و

جها في عملية تقديم الخدمات الصحية، ودعم البحوث الموجهة نحو بهدف المحافظة على قيمة الرعاية الصحية التقليدية وإدرا

 تحقيق هذا الهدف؛

)ك( استحداث آليات من أجل تقييم البيانات ونتائج البحوث المتاحة وتوزيعها على الباحثين وواضعي السياسات، والعاملين في 

 مجال الصحة والجماعات النسائية، وما إلى ذلك؛

علقة بالعوامل الوراثية البشرية من منظور صحة المرأة، ونشر المعلومات ونتائج الدراسات التي تجرى )ل( مراقبة البحوث المت

 وفقاً للمعايير األخالقية المقبولة؛

 -5-الهدف االستراتيجي جيم 

 زيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

سيما المنظمات النسائية ومنظمات ال من جانب الحكومات على جميع المستويات، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، و -110

 الشباب:

ولية، مع تقديم الدعم المناسب للمستويين الثاني والثالث، ألزيادة اعتمادات الميزانية للرعاية الصحية والخدمات االجتماعية ا )أ(

للصحة اإلنجابية والجنسية للفتاة والمرأة؛ وإعطاء األولوية للبرامج الصحية في المناطق الريفية  وإيالء اهتمام خاص

 والمناطق الحضرية الفقيرة؛

)ب( استحداث نهج ابتكارية لتمويل الخدمات الصحية من خالل تشجيع مشاركة المجتمع المحلي والتمويل المحلي وزيادة اعتمادات 

مراكز الصحية في المجتمعات المحلية، والبرامج والخدمات القائمة على أساس المجتمع المحلي والتي الميزانية حيثما يلزم لل

 تلبي االحتياجات الصحية المحددة للمرأة؛
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)ج( إنشاء خدمات صحية محلية، مع التشجيع على تضمينها عناصر المشاركة والرعاية الذاتية التي تراعي نوع الجنس والقائمة 

 تمع المحلي، ومع تشجيع البرامج الصحية الوقائية المصممة ألغراض خاصة؛على أساس المج

)د( وضع أهداف وتحديد أطر زمنية، حيثما يلزم، لتحسين صحة المرأة ولتخطيط البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها استناداً إلى 

لمفصلة حسب الجنس والعمر وغير ذلك من ثر المتعلق بالجنسين، مع استخدام البيانات الكمية والنوعية األعمليات تقييم ا

 المعايير الديمغرافية والمتغيرات االجتماعية االقتصادية؛

)هـ( إنشاء أجهزة وزارية ومشتركة بين الوزارات حسب االقتضاء، لرصد تنفيذ إصالحات السياسات والبرامج المتعلقة بصحة 

عة المستوى في أجهزة التخطيط الوطني تكون مسؤولة عن المرأة؛ والعمل، حسب االقتضاء، على إنشاء جهات محورية رفي

الرصد وذلك بغية ضمان إدراج االهتمامات المتعلقة بصحة المرأة ضمن التيار الرئيسي لجميع الوكاالت والبرامج الحكومية 

 ذات الصلة.

والجهات المانحة الثنائية والقطاع  من جانب الحكومات، واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، -111

 الخاص، حسب االقتضاء:

مر، بزيادة االعتمادات المخصصة لهذا ألصياغة سياسات تشجع االستثمار في مجال صحة المرأة والقيام، حيثما يقتضي ا )أ(

 االستثمار؛

الحكومية لتعزيزها حتى تلبي اهتمامات الشباب )ب( تقديم المساعدة المادية والمالية والسوقية المناسبة للمنظمات الشبابية غير      

 في مجال الصحة بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية؛

عطاء أولوية أعلى لصحة المرأة واستحداث آليات لتنسيق وتنفيذ األهداف الصحية الواردة في منهاج العمل واالتفاقات الدولية إ )ج(

 ذات الصلة ضماناً لتحقيق تقدم.

 ضد المرأةالعنف  -دال 

يمثل العنف ضد المرأة عقبة أمام تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم. والعنف ضد المرأة ينتهك وينال على حد سواء من  -112

مد في حماية تلك الحقوق والحريات ألخـفاق الطويل اإلتمتع المرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو يبطلـها. ويمثل ا

حدوث عنف ضد المرأة مسألة تثير قلق جميع الدول وينبغي معالجتها. وقد اتسع نطاق المعرفة بمسبباته وتعزيزها في حالة 

وآثاره، ومدى انتشاره والتدابير الرامية إلى مكافحته، اتساعاً كبيراً منذ مؤتمر نيروبي. وفي جميع المجتمعات، تتعرض النساء 

ي يتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة. وتدني المركز االجتماعي واالقتصادي والبنات بدرجات متفاوتة إليذاء بدني وجنسي ونفس

 عمال العنف ضد المرأة.ألللمرأة يمكن أن يكون سببا ونتيجة على حد سواء 

ويقصد بمصطلح "العنف ضد المرأة " أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليه، أو من المحتمل أن يترتب  -113

عليه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو اإلكراه أو الحرمان 

التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. وبناء على ذلك، يشمل العنف ضد المرأة ما يلي، على سبيل 

 الحصر:ال المثال 

ال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث في األسرة، بما في ذلك الضرب، واالعتداء الجنسي على األطفال اإلناث أعم )أ(

في األسرة المعيشية، وأعمال العنف المتعلقة بالبائنة/المهر، واغتصاب الزوجة، وختان اإلناث وغير ذلك من التقاليد الضارة 

 زوجين، وأعمال العنف المتعلقة باالستغالل؛بالمرأة، وأعمال العنف بين غير المت

)ب( أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث داخل المجتمع بوجه عام، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي، 

على والتحرش الجنسي، والتخويف في مكان العمل، وفي المؤسسات التعليمية وفي أماكن أخرى، واالتجار بالنساء واإلكراه 

 البغاء؛

 )ج( أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تقترفها أو تتغاضى عنها الدولة، أينما تحدث.

وتشمل أعمال العنف األخرى ضد المرأة انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة في حاالت النزاع المسلح، وبخاصة أعمال القتل،  -114

 ي.واالغتصاب المنظم، والرق الجنسي والحمل القسر
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كما تشمل أعمال العنف ضد المرأة التعقيم القسري واإلجهاض القسري، واالستخدام اإلكراهي/القسري لوسائل منع الحمل،  -115

 واالنتقاء الجنسي قبل الوالدة، ووأد اإلناث.

كما أن بعض فئات النساء، مثل النساء الالئي ينتمين إلى فئات أقلية، والنساء الالئي ينتمين إلى السكان األصليين، والالجئات،  -116

والمهاجرات ومن بينهن العامالت المهاجرات، والنساء الالئي يعشن تحت وطأة الفقر في مجتمعات ريفية أو نائية، والمعدمات، 

ت أو المحتجزات، واألطفال اإلناث، والمصابات بإعاقة، والمسنات، والمشردات، والعائدات إلى أوطانهن، والمودعات في مؤسسا

جنبي والحروب العدوانية والحروب ألوالنساء الالئي يعشن في فقر، والنساء الالئي يعشن في حاالت النزاع المسلح واالحتالل ا

 لك للعنف بوجه خاص.األهلية واإلرهاب بما في ذلك أخذ الرهائن عرضة كذ

وأعمال العنف أو التهديد باستعماله، سواء حدثت داخل البيت، أو في المجتمع المحلي، أو اقترفتها الدولة أو تغاضت عنها،  -117

من في نفس المرأة وتشكل عقبة أمام تحقيق المساواة وأمام التنمية والسلم. ويمثل الخوف من ألتغرس الخوف والشعور بانعدام ا

ف، بما في ذلك التحرش، معوقاً دائما أمام قدرة المرأة على التحرك ويحد من إمكانية حصولها على الموارد ومزاولتها لألنشطة العن

األساسية. وترتبط تكاليف اجتماعية وصحية واقتصادية مرتفعة بالنسبة للفرد والمجتمع بأعمال العنف ضد المرأة. ويمثل العنف 

االجتماعية الخطيرة التي ترغم المرأة على أن تشغل مرتبة أدنى بالمقارنة بالرجل. وفي كثير من  ضد المرأة آلية من اآلليات

حيان. ألالحاالت، يحدث العنف ضد النساء والبنات في األسرة أو داخل البيت، حيث يتغاضى عن أعمال العنف في كثير من ا

يهن بدنياً وجنسياً، واغتصابهن من جانب أفراد األسرة واألفراد وكثيرا ما يجري إهمال البنات الصغيرات والنساء، واالعتداء عل

بالغ عنها ومن ثم يصعب إلاآلخرين في األسرة المعيشية، كما تحدث حاالت إيذاء من جانب الزوج أو من غير الزوج دون ا

 يا أو معاقبة الجناة.بالغ عن أعمال العنف تلك، كثيراً ما يكون هناك قصور في حماية الضحاإلاكتشافها. وحتى في حالة ا

على مدى التاريخ بين الرجل والمرأة، مما أدى إلى سيطرة والعنف ضد المرأة مظهر من مظاهر عالقات القوى غير المتكافئة  -118

الرجل على المرأة وتمييزه ضدها والحيلولة دون نهوض المرأة بالكامل. والعنف ضد المرأة طوال أطوار حياتها نابع أساساً من 

رف المرتبطة بالعنصر أو الجنس ثار الضارة المترتبة على عادات أو تقاليد معينة وجميع أعمال التطآلنماط الثقافية، وبخاصة األا

أو اللغة أو الدين التي تديم تدني المركز الممنوح للمرأة في األسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي والمجتمع ككل. وتتفاقم أعمال 

ة العنف ضد المرأة بالضغوط االجتماعية، وبخاصة الخجل من شجب أعمال معينة ما برحت ترتكب ضد المرأة؛ وافتقار المرأ

إلى سبل الحصول على المعلومات القانونية؛ أو المساعدة أو الحماية؛ واالفتقار إلى القوانين التي تحظر بصورة فعالة أعمال 

العنف ضد المرأة؛ وعدم إصالح القوانين القائمة؛ وعدم كفاية الجهود المبذولة من جانب السلطات العامة لزيادة الوعي بالقوانين 

دم وجود الوسائل التعليمية وغيرها لمعالجة مسببات العنف وآثاره. أما صور أعمال العنف ضد المرأة التي القائمة وإنفاذها؛ وع

عالم، وبخاصة تلك التي تصور االغتصاب أو الرق الجنسي وكذلك استخدام النساء والبنات كأشياء جنسية، بما إلتنقلها وسائط ا

ة في استمرار انتشار ذلك العنف، مما يؤثر سلباً على المجتمع المحلي عامة، في ذلك المواد اإلباحية، فإنها تمثل عوامل مساهم

 وعلى األطفال والشباب خاصة.

سر والمجتمعات المحلية والدول ألويمثل وضع نهج كلي ومتعدد التخصصات للمهمة التي تمثل تحدياً المتعلقة بالعمل على جعل ا -119

بد أن تشيع المساواة والمشاركة بين المرأة والرجل، واحترام ال ورياً ويمكن تحقيقه. وخالية من أعمال العنف ضد المرأة أمرا ضر

كرامة اإلنسان، في جميع مراحل التنشئة االجتماعية. وينبغي أن تعزز نظم التعليم احترام الذات، واالحترام المتبادل، والتعاون 

 بين المرأة والرجل.

العنف يجعل من الصعب وضع  اإلحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن مدى انتشاروعدم وجود قدر كاف من البيانات و -120

البرامج ورصد التغيرات. ويؤدي االفتقار إلى الوثائق والبحوث المتعلقة بالعنف األسري، والتحرش الجنسي، وأعمال العنف ضد 

ك الوثائق والبحوث، إلى عرقلة الجهود المبذولة لتصميم النساء والبنات سراً وعلناً، بما في ذلك في أماكن العمل، أو عدم كفاية تل

استراتيجيات محددة للتدخل. ويتضح من الخبرة المكتسبة في عدد من البلدان أنه يمكن تعبئة النساء والرجال للتغلب على أعمال 

على حد سواء. وتمثل جماعات  العنف بجميع أشكالها وأنه يمكن اتخاذ تدابير عامة فعالة لمعالجة مسببات أعمال العنف وآثارها

 الرجال التي تعبئ جهودها ضد العنف القائم على نوع الجنس حليفاً ضرورياً من أجل التغيير.

ويمكن أن تتعرض المرأة للعنف الذي يرتكبه األشخاص الذين يكونون في مواقع السلطة في حالتي النزاع والالنزاع على  -121

ؤولين في مجال القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد السواء. ومن شأن تدريب جميع المس

المرأة، أن يساعدا على ضمان عدم حدوث أعمال العنف تلك بأيدي المسؤولين العموميين الذين ينبغي أن يكون باستطاعة المرأة 

 ن.مألأن تثق فيهم، ومن بينهم أفراد الشرطة ومسئولو السجون وقوات ا
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ويمثل القمع الفعال لالتجار بالنساء والبنات ألغراض تجارة الجنس مسألة تثير اهتماماً دولياً ملحاً. وتدعو الحاجة إلى استعراض  -122

فضالً عن الصكوك األخرى ذات  ]23[،1949وتعزيز تنفيذ اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير الصادرة عام 

الصلة. وقد أصبح استغالل المرأة في الشبكات الدولية للبغاء واالتجار بالمرأة محور اهتمام رئيسي للجريمة الدولية المنظمة. 

ً النتهاك والمقررة الخاصة للجنة حقوق اإلنسان المعنية بالعنف ضد المرأة، التي ا ستطلعت تلك األعمال بوصفها سبباً إضافيا

حقوق اإلنسان والحريات األساسية للنساء والبنات، مدعوة إلى أن تتناول في حدود واليتها، وبصفة عاجلة، قضية االتجار الدولي 

سياحة القائمة على الجنس. بالمرأة ألغراض تجارة الجنس، وكذلك قضايا اإلكراه على البغاء، واالغتصاب، واالعتداء الجنسي وال

ويتزايد تعرض النساء والبنات الالئي يقعن ضحايا لهذه التجارة الدولية لخطر المزيد من العنف، وكذلك الحمل غير المرغوب 

 فيه واألمراض المعدية التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، بما في ذلك اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/االيدز.

تباع سياسة نشطة وواضحة ترمي الينبغي للحكومات ولسائر الجهات الفاعلة، عند تناول مسألة العنف ضد المرأة، أن تروج و -123

إلى إدراج منظور يتعلق بنوع الجنس ضمن التيار الرئيسي لكل السياسات والبرامج، بحيث يتسنى، قبل اتخاذ القرارات، إجراء 

 الرجل.تحليل آلثارها على المرأة وكذلك على 

 -1- الهدف االستراتيجي دال

 اتخاذ إجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -124

كما هي  إدانة العنف ضد المرأة واالمتناع عن التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني تجنباً للوفاء بالتزاماتها للقضاء عليه )أ(

 مبينة في إعالن القضاء على العنف ضد المرأة؛

)ب( االمتناع عن ممارسة العنف ضد المرأة وبذل الجهود، على النحو الواجب، لمنع أعمال العنف ضدها والتحقيق في هذه 

 أو فرد عادي؛األعمال، واالضطالع، وفقاً للقوانين الوطنية، بالمعاقبة على هذه األعمال سواء كان مرتكبها هو الدولة 

)ج( النص في القوانين المحلية على عقوبات جزائية أو مدنية أو عقوبات ترتبط بالعمل أو عقوبات إدارية، و/أو تشديد هذه 

ي شكل من أشكال العنف، سواء حدث ألالعقوبات من أجل المعاقبة على األذى الذي يلحق بالنساء والبنات الالئي يتعرضن 

 مل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموماً، والتعويض عن هذا األذى؛في المنزل أو في مكان الع

)د( اعتماد و/أو تنفيذ قوانين للقضاء على العنف ضد المرأة، تركز على الوقاية من العنف ومالحقة مرتكبيه، واستعراض وتحليل 

المرأة التي يمارس العنف ضدها، والوصول هذه القوانين على نحو دوري بغية ضمان فعاليتها؛ واتخاذ تدابير تضمن حماية 

 نتصاف العادلة والفعالة، بما فيها التعويض والتأمين ضد الضرر وعالج الضحايا وتأهيل مرتكبيه؛الإلى سبل ا

)هـ( العمل بنشاط على التصديق على/أو تنفيذ جميع قواعد وصكوك حقوق اإلنسان الدولية التي تتصل بالعنف ضد المرأة، ومن 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي  ]24[لك الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،ضمنها ت

واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  ]25[الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 ]26[القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛

التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء  19)و( تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع مراعاة التوصية العامة 

 ]27[على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة؛

تباع سياسة نشطة وواضحة ترمي إلى تضمين كل السياسات والبرامج المتصلة بالعنف ضد المرأة منظوراً يتعلق الالترويج  )ز(

بنوع الجنس؛ والقيام، على نحو نشط، بتشجيع ودعم وتنفيذ تدابير وبرامج تستهدف زيادة معرفة وفهم أسباب وتبعات وآليات 

مسؤولين عن تنفيذ هذه السياسات، ومنهم موظفو إنفاذ القوانين، وموظفو الشرطة، والعاملون العنف ضد المرأة، وذلك بين ال

في الميادين القضائية والطبية واالجتماعية وكذلك األشخاص الذين يعالجون مسائل األقليات والهجرة والالجئين؛ وصوغ 

د قوانين أو ممارسات قضائية أو ممارسات في يتكرر إيذاؤهن بسبب وجوال استراتيجيات تضمن للنساء من ضحايا العنف أ

 تقيم اعتباراً لجنسهن؛ال إنفاذ القوانين 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn23
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn24
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn25
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn26
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn27
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)ح( تمكين النساء اللواتي يمارس العنف ضدهن من الوصول إلى آليات العدالة، وكذلك، على النحو المنصوص عليه في القوانين 

ق بهن، وإعالمهن بحقوقهن الخاصة بالتماس التعويض الوطنية، إلى وسائل انتصاف عادلة وفعالة ترفع عنهن األذى الذي يلح

 من خالل هذه اآلليات؛

)ط( سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة، ومنها، مثالً، ختان اإلناث، ووأد اإلناث، واالنتقاء الجنسي 

تبذلها المنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية قبل الوالدة، والعنف المتصل بالبائنة/المهر؛ وتقديم دعم قوي للجهود التي 

 من أجل القضاء على هذه الممارسات؛

 )ى( صوغ وتنفيذ خطط عمل، على جميع المستويات المناسبة، للقضاء على العنف ضد المرأة؛

)ك( اتخاذ جميع التدابير المالئمة، وخصوصاً في ميدان التعليم، لتعديل أنماط السلوك االجتماعي والثقافي التي يتبعها الرجال 

فكار المتحيزة المسبقة، والممارسات العرفية، وجميع الممارسات األخرى المستندة إلى فكرة تدني ألوالنساء، وللقضاء على ا

 إلى أدوار الرجال والنساء التي تكرسها القوالب الفكرية النمطية؛أو تفوق واحد من الجنسين، و

)ل( إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية تمكن النساء والبنات من اإلبالغ عن أعمال العنف الواقعة عليهن، ومن تقديم الشكاوى فيما 

 يتعلق بها، وذلك في جو مأمون ومستتر، خال من خشية العقوبات أو االنتقام؛

 صول النساء المعوقات على المعلومات والخدمات التي تلزمهن فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؛)م( ضمان ح

)ن( إيجاد أو تحسين أو تطوير البرامج التدريبية لموظفي الشؤون القضائية والقانونية والطبية واالجتماعية والتعليمية ورجال 

رامج توخياً لتفادي التعسف في السلطة الذي يفضي إلى الشرطة وموظفي شؤون الهجرة، حسب االقتضاء، وتمويل تلك الب

العنف ضد المرأة، وتوعية هؤالء الموظفين بطابع أعمال العنف والتهديدات بالعنف القائمة على أساس نوع الجنس، ضماناً 

 لمعاملة النساء الضحايا معاملة منصفة؛

من أو أي موظفين آخرين للدولة يمارسون أعمال ألوقوات ا)س( االضطالع، حيثما يلزم، باعتماد قوانين تعاقب رجال الشرطة 

العنف ضد المرأة خالل أدائهم لمهامهم، وتعزيز ما هو موجود من هذه القوانين؛ واستعراض القوانين النافذة واتخاذ التدابير 

 الالزمة ضد مرتكبي هذا العنف؛

جتمعات المحلية الالزمة لألنشطة المتصلة بالقضاء على )ع( تخصيص موارد كافية، من ميزانيات الحكومات، وتعبئة موارد الم

 العنف ضد المرأة، ومن ضمن ذلك ما يلزم من موارد لتنفيذ خطط العمل على جميع المستويات المناسبة؛

حكام صكوك األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان معلومات تتصل بالعنف ضد المرأة أل)ف( تضمين التقارير التي تقدم وفقاً 

 وبالتدابير المتخذة لتنفيذ إعالن القضاء على العنف ضد المرأة؛

)ص( التعاون مع المقررة الخاصة للجنة حقوق اإلنسان المعنية بالعنف ضد المرأة ومساعدتها في الوفاء بواليتها، وإمدادها بكل 

الخاص للجنة حقوق اإلنسان المعني  المعلومات التي تطلبها؛ والتعاون أيضاً مع سائر اآلليات المختصة، التي منها المقرر

بالتعذيب والمقرر الخاص للجنة حقوق اإلنسان المعني باإلعدام بإجراءات موجزة واإلعدام خارج نطاق العدالة واإلعدام 

 التعسفي، فيما يتصل بالعنف ضد المرأة؛

رأة عندما تنتهي هذه الوالية، في عام )ق( توصية لجنة حقوق اإلنسان بتجديد والية المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد الم

 ، وباستكمال الوالية وتعزيزها حيثما كان هناك ما يسوغ ذلك.1997

من جانب الحكومات، بما في ذلك هيئات الحكم المحلي والمنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية  -125

 عالم، حسب االقتضاء:إلوسائط اسيما المؤسسات وال والقطاعان العام والخاص، و

توفير مراكز إيواء ممولة تمويالً جيداً وتقديم الدعم إلغاثة البنات والنساء الواقع عليهن العنف، فضالً عن تقديم الخدمات الطبية  )أ(

إليها، وتقديم  والنفسية وغيرها من خدمات المشورة والمعونة القانونية المجانية أو ذات التكلفة المنخفضة، حيثما توجد حاجة

 المساعدة المناسبة لتمكينهن من إيجاد سبل الرزق؛

)ب( إقامة خدمات ميسورة لغوياً وثقافياً للمهاجرات من النساء والبنات، بمن فيهن العامالت المهاجرات من ضحايا العنف القائم 

 على أساس نوع الجنس؛
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أشكال إساءة المعاملة، بمن فيهن العامالت المهاجرات الالتي )ج( االعتراف بأن العامالت المهاجرات عرضة للعنف وغيره من 

 يعتمد مركزهن القانوني في البلد المضيف على أرباب العمل الذين قد يستغلون مركزهن؛

)د( تقديم الدعم إلى المبادرات التي تتخذها المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية في جميع أرجاء العالم لزيادة الوعي 

 ألة العنف الموجه ضد المرأة والمساهمة في القضاء عليه؛بمس

)هـ( تنظيم حمالت تثقيفية وتدريبية من المجتمع المحلي ودعمها وتمويلها من أجل زيادة الوعي بالعنف ضد المرأة بوصفه انتهاكاً 

تكرة قائمة على الوعي بالفروق لتمتع المرأة بحقوق اإلنسان وتعبئة المجتمعات المحلية من أجل استخدام مناهج تقليدية ومب

 بين الجنسين لفض الخالفات؛

ولية ومراكز تنظيم األسرة وخدمات أل)و( االعتراف بالدور األساسي للمؤسسات الوسيطة ومن قبيلها مراكز الرعاية الصحية ا

ات والتثقيف سر المهاجرة وما شابه ذلك، في ميدان المعلومألم والرضع ومراكز األالصحة المدرسية وخدمات حماية ا

 المتصل بإساءة المعاملة ودعم ذلك الدور وتشجيعه؛

)ز( تنظيم وتمويل حمالت إعالمية وبرامج تعليمية وتدريبية لتوعية البنات والبنين والنساء والرجال باآلثار الضارة، الشخصية 

ن عنف؛ وتشجيع توفير التدريب واالجتماعية، للعنف في األسرة والمجتمع المحلي والمجتمع؛ وتعليمهم كيفية التواصل دو

 للضحايا وللضحايا المحتملين كي يمكنهم حماية أنفسهم وغيرهم من هذا العنف؛

 )ح( نشر المعلومات عن أشكال المساعدة المتاحة للنساء واألسر ضحايا العنف؛

زاً للجهود المتعلقة بخدمات )ط( توفير وتمويل وتشجيع برامج اإلرشاد وإعادة التأهيل لمرتكبي العنف، وتشجيع البحوث تعزي

 اإلرشاد وإعادة التأهيل هذه بغية الحيلولة دون تكرار حدوث العنف؛

)ي( زيادة الوعي بمسؤولية وسائط اإلعالم في ترويج صور المرأة والرجل غير النمطية، فضالً عن القضاء على أنماط العرض 

وى وسائط اإلعالم على وضع مبادئ توجيهية مهنية ومدونات عالم التي تولد العنف وتشجيع المسؤولين عن محتإلفي وسائط ا

ً بأهمية دور وسائط اإلعالم في إعالم وتثقيف الناس بشأن أسباب ونتائج العنف ضد  لقواعد السلوك؛ وزيادة الوعي أيضا

 المرأة وفي الحفز على مناقشة هذا الموضوع مناقشة عامة.

 ات والمنظمات المجتمعية والشبابية والمنظمات غير الحكومية، حسب االقتضاء:من جانب الحكومات وأرباب العمل والنقاب -126

وضع برامج وإجراءات من أجل القضاء على التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة في جميع المؤسسات  )أ(

 التعليمية ومواقع العمل وسواها؛

ي بشأن أعمال العنف ضد المرأة التي تشكل جريمة وانتهاكاً لحقوق )ب( وضع برامج وإجراءات تهدف إلى التثقيف وزيادة الوع

 المرأة كإنسان؛

رشاد وعالج ومساندة الفتيات والمراهقات والشابات الالئي كن أو ما زلن منخرطات في عالقات تتسم بسوء إل)ج( وضع برامج 

 لة؛سيما الالتي يعشن في بيوت أو مؤسسات تحدث فيها إساءة المعامال المعاملة، و

سيما لمن يعشن في حاالت يكن فيها عرضة للعنف، ومن قبيلهن ال )د( اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة، و

الشابات والالجئات والمشردات والمشردات داخلياً والمعوقات والعامالت المهاجرات، بما في ذلك إنفاذ أية تشريعات موجودة 

ضع تشريعات جديدة للعامالت المهاجرات في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة على فعالً والقيام، حسب االقتضاء، بو

 السواء.

 من جانب األمين العام لألمم المتحدة: -127

سيما الموظفون والموارد ال تزويد المقررة الخاصة للجنة حقوق اإلنسان المعنية بالعنف ضد المرأة بجميع المساعدات الالزمة، و

سيما في القيام بالبعثات المضطلع بها على حدة أو باالشتراك مع ال الالزمة لالضطالع بجميع المهام المدرجة في واليتها، و

خرى ومتابعتها، وتقديم المساعدة الكافية لعملية المشاورات الدورية مع اللجنة المعنية بالقضاء مقررين خاصين وأفرقة عاملة أ

 على التمييز ضد المرأة وجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

 من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: -128
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األمم المتحدة لشؤون الالجئين المتعلقة بحماية الالجئات، والمبادئ التوجيهية  تشجيع نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية

 للمفوضية المتعلقة بمنع العنف الجنسي الموجه ضد الالجئين والرد عليه.

 -2- الهدف االستراتيجي دال

 دراسة أسباب ونتائج العنف الموجه ضد المرأة وفعالية التدابير الوقائية في هذا الصدد

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

من جانب الحكومات والمنظمات اإلقليمية واألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ومؤسسات البحوث والمنظمات النسائية  -129

 والشبابية والمنظمات غير الحكومية، حسب االقتضاء:

متعلقة بالعنف األسري، عن انتشار مختلف أشكال العنف سيما تلك الال تشجيع البحوث وجمع البيانات وتجميع اإلحصاءات، و )أ(

الموجه ضد المرأة وتشجيع البحوث فيما يتعلق بأسباب العنف ضد المرأة وطبيعته وخطورته وعواقبه وفعالية التدابير المنفذة 

 لمنع العنف ضد المرأة وإنصاف المرأة في حالة ارتكابه؛

 واسع؛)ب( نشر نتائج البحوث والدراسات على نطاق 

)ج( دعم البحوث المتعلقة بأثر العنف، ومن قبيله االغتصاب، على المرأة والطفلة، والشروع في تلك البحوث، وإتاحة المعلومات 

 واإلحصاءات التي تسفر عنها للجمهور؛

ها اإلعالنات التجارية دوار الجنسين بما في ذلك تلك القوالب التي تديمألعالم على دراسة أثر القوالب النمطية إل)د( تشجيع وسائط ا

التي تكرس العنف وعدم المساواة القائمين على أساس الجنس، وكيفية انتقالها عبر دورة الحياة، واتخاذ تدابير للقضاء على 

 تلك الصور السلبية بغية التشجيع على إقامة مجتمع خال من العنف.

 -3- الهدف االستراتيجي دال

 ضحايا العنف الناجم عـن البغاء وعمليات االتجار القضاء على االتجار بالمرأة ومساعدة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب حكومات بلدان المنشأ والعبور والوجهة النهائية، والمنظمات اإلقليمية والدولية، حسب االقتضاء: -130

 ق وفي إنفاذها؛النظر في التصديق على االتفاقيات الدولية المتعلقة باالتجار باألشخاص وبالر )أ(

)ب( اتخاذ تدابير مالئمة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيها العوامل الخارجية، التي تشجع االتجار بالنساء والبنات ألغراض 

البغاء واألشكال األخرى الستغالل الجنس ألغراض تجارية وحاالت الزواج باإلكراه والعمل القسري، بغية القضاء على 

في ذلك تعزيز التشريعات القائمة من أجل توفير حماية أفضل لحقوق النساء والبنات ومعاقبة مرتكبي  تجار بالمرأة، بماالا

 االنتهاكات عن طريق التدابير الجنائية والمدنية على السواء؛

 )ج( زيادة تعاون جميع سلطات ومؤسسات إنفاذ القوانين المختصة وزيادة اتخاذها إجراءات متضافرة من أجل القضاء على

 الشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة في مجال االتجار بالمرأة؛

)د( تخصيص موارد لتوفير برامج شاملة تهدف إلى عالج ضحايا االتجار بالمرأة وتأهيلهم في المجتمع، بما في ذلك عن طريق 

واتخاذ تدابير لتحقيق التعاون مع المنظمات  التدريب على العمل وتقديم المساعدة القانونية والرعاية الصحية المحاطة بالسرية

 غير الحكومية من أجل توفير الرعاية االجتماعية والطبية والنفسية لضحايا االتجار بالمرأة؛

)هـ( وضع برامج وسياسات تثقيف وتدريب والنظر في سن تشريعات تهدف إلى منع السياحة القائمة على الجنس واالتجار بالمرأة، 

 ة خاصة على حماية الشابات واألطفال.مع التركيز بصف

 المرأة والنزاع المسلح -هاء 

إن قيام بيئة تحافظ على السالم العالمي وتعزز وتحمي حقوق اإلنسان والديمقراطية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية،  -131

وفقاً للمبادئ المتمثلة في عدم التهديد باستخدام القوة وعدم استخدامها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي وفي احترام 

نصوص عليه في ميثاق األمم المتحدة، يشكل عامالً مهماً من عوامل النهوض بالمرأة. ويرتبط السالم السيادة على النحو الم
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انفصام له بالمساواة بين النساء والرجال وبالتنمية. وما زالت المنازعات المسلحة وغيرها من المنازعات واإلرهاب ال ارتباطاً 

جنبي، والمنازعات العرقية وغيرها من ألكل العدوان، واالحتالل اوأخذ الرهائن موجودة في كثير من أنحاء العالم. ويش

تزال االنتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق ال المنازعات واقعاً مستمراً يؤثر على النساء والرجال في كل منطقة تقريباً. و

لف أنحاء العالم. وتشمل تلك اإلنسان والحاالت التي تشكل عقبات خطيرة في سبيل التمتع الكامل بهذه الحقوق تحدث في مخت

االنتهاكات والعقبات، باإلضافة إلى التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية الالإنسانية والمهينة، اإلعدام بإجراءات 

موجزة واإلعدام التعسفي، وحاالت االختفاء، واالحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية، والتمييز العنصري، واالحتالل 

جانب، والفقر، والجوع، وغير ذلك من أشكال الحرمان من الحقوق االقتصادية ألبي، والسيطرة األجنبية، وكره اجنألا

واالجتماعية والثقافية، والتعصب الديني واإلرهاب، والتمييز ضد المرأة، وغياب سيادة القانون. ويجري أحياناً على نحو 

االعتداء على السكان المدنيين بصفتهم تلك، كما أن حقوق اإلنسان غالباً منتظم تجاهل القانون اإلنساني الدولي الذي يحظر 

ما تنتهك في حاالت المنازعات المسلحة، مما يؤثر على السكان المدنيين، وبخاصة النساء واألطفال وكبار السن والمعوقون. 

األساسية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان  ويمثل انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة في حاالت المنازعات المسلحة انتهاكاً للمبادئ

جناس و "التطهير ألوالقانون اإلنساني الدولي. واالنتهاكات الجماعية لحقوق اإلنسان، وخاصة ما يتخذ منها شكل إبادة ا

العرقي" كإستراتيجية من استراتيجيات الحرب وما يترتب عليها من نتائج، واالغتصاب، بما في ذلك االغتصاب المنتظم 

مر الذي يؤدي إلى النزوح الجماعي لالجئين والمشردين، كل هذه ممارسات بغيضة ومحل ألنساء في حاالت الحرب، الل

إدانة قوية ويجب وقفها فوراً، مع وجوب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم. ويعود منشأ بعض حاالت النزاع المسلح هذه إلى 

 الة أمد ذلك االستعمار باستخدام قمع الدولة والقمع العسكري.تعرض بلد للغزو أو االستعمار من جانب دولة أخرى وإط

وبروتوكوالتها اإلضافية لعام  1949وتنص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين وقت الحرب لعام  -132

خص من المعاملة المهينة والمذلة، ألعلى حماية النساء بصفة خاصة من االعتداء على شرفهن وعلى ا ]28[،1977

واالغتصاب، والبغاء القسري أو أي نوع من االعتداء المشين. ويرد كذلك في إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما 

ان للمرأة في حاالت النزاع المسلح تشكل انتهاكات للمبادئ األساسية المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أن "انتهاكات حقوق اإلنس

ذلك على  وتقتضي جميع االنتهاكات التي من هذا النوع، بما في ]29[للقانون الدولي لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني الدولي.

وجه الخصوص القتل، واالغتصاب، بما في ذلك االغتصاب المنظم واالسترقاق الجنسي والحمل القسري، مواجهتها برد 

فعال على نحو خاص وما زالت االنتهاكات الجسيمة والمنتظمة والحاالت التي تشكل عقبات خطيرة تحول دون التمتع الكامل 

ن العالم. وتشمل تلك االنتهاكات والعقبات، باإلضافة إلى التعذيب والمعاملة القاسية بحقوق اإلنسان تحدث في مناطق مختلفة م

جانب ألالالإنسانية والمهينة أو االحتجاز بدون محاكمة واالحتجاز التعسفي، جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره ا

 يني.والحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعصب الد

وتشكل انتهاكات حقوق اإلنسان في حاالت النزاع المسلح واالحتالل العسكري انتهاكات للمبادئ األساسية للقانون الدولي  -133

لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني الدولي المجسدة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وفي اتفاقيات جنيف لعام 

وبروتوكوالتها اإلضافية. وما زالت االنتهاكات الجسيمة وسياسات التطهير العرقي تنفذ في المناطق التي مزقتها  1949

الحرب والمناطق المحتلة. وكان مما نشأ عن هذه الممارسات حدوث تدفقات جماعية من الالجئين والمشردين اآلخرين الذين 

ً يحتاجون إلى حماية دولية واألشخاص النازحين دا ما يتجاوز عدد  خلياً، وغالبيتهم من النساء والمراهقات واألطفال. وغالبا

الضحايا المدنيين، ومعظمهم من النساء واألطفال، عدد اإلصابات بين المقاتلين. وباإلضافة إلى ذلك، غالباً ما تتحول المرأة 

تحولت بصورة غير متوقعة إلى المدبر الوحيد  إلى مقدمة خدمات رعاية للمقاتلين المصابين وتجد نفسها، نتيجة للنزاع، وقد

 قارب المسنين.أللشؤون األسرة المعيشية، والوالد الوحيد، وراعي ا

وفي عالم يتسم باستمرار عدم االستقرار وبالعنف، ثمة حاجة ملحة إلى تنفيذ نهج تعاونية تجاه السلم واألمن. ووصول  -134

لة فيها على قدم المساواة، ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود التي تبذل من أجل المرأة إلى هياكل السلطة ومشاركتها الكام

منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السالم واألمن. ورغم أن المرأة بدأت تؤدي دوراً هاماً في حل 

لت ممثلة تمثيالً ناقصاً في مناصب صنع القرار. النزاعات، وحفظ السالم، وفي آليات الدفاع والشؤون الخارجية، فإنها ما زا

وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو في تأمين السلم وصيانته، فيجب تمكينها سياسياً واقتصادياً، ويجب أن تكون ممثلة 

 على جميع مستويات صنع القرار تمثيالً كافياً.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn28
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مسلح واإلرهاب، فإن النساء والبنات يتأثرن بشكل خاص بسبب ورغم أن مجتمعات بأكملها تعاني من عواقب النزاع ال -135

مركزهن في المجتمع وجنسهن. وغالباً ما تقوم أطراف في النزاع باغتصاب النساء بال عقاب، ويستخدمون أحياناً االغتصاب 

لحاالت النساء من المنظم كأسلوب حربي وإرهابي. وتتحمل أثر العنف ضد المرأة وانتهاك حقوق اإلنسان للمرأة في تلك ا

قارب أو اختفائهم القسري، ومن الفقر ألعمار، الالئي يعانين من التشريد وفقدان المنازل والممتلكات، وفقدان أقرب األجميع ا

عمال القتل واإلرهاب والتعذيب واالختفاء القسري واالسترقاق ألوانفصال أفراد األسرة وتشتتهم، والالئي يقعن ضحية 

العتداء الجنسي والحمل القسري في حاالت النزاع المسلح، وخاصة نتيجة لسياسات التطهير العرقي الجنسي واالغتصاب وا

جنبي ألوغير ذلك من أشكال العنف الجديدة والناشئة. ويتفاقم ذلك بسبب ما يترتب على النزاعات المسلحة واالحتالل ا

 زمهن طيلة حياتهن.والسيطرة األجنبية من عواقب اجتماعية واقتصادية وصدمات نفسية تال

في المائة من ماليين الالجئين وغيرهم من المشردين في العالم، بمن فيهم المشردون  80وتشكل النساء واألطفال قرابة  -136

داخلياً. وهم مهددون بالحرمان من ممتلكاتهم، ومن السلع والخدمات، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم األصلية، 

من. وينبغي إيالء اهتمام خاص للعنف الجنسي الموجه ضد النساء والبنات المبعدات ألبالعنف وانعدام ا ومهددون كذلك

والمستخدم كأسلوب لالضطهاد في حمالت إرهاب وتخويف منظمة وإرغام أفراد مجموعة عرقية أو ثقافية أو دينية معينة 

سباب مذكورة في ألبب خوف له ما يبرره من االضطهاد على الفرار من منازلهم. وقد تضطر النساء أيضاً إلى الفرار بس

، بما في ذلك االضطهاد من خالل العنف الجنسي أو 1967المتعلقة بمركز الالجئين وبروتوكول عام  1951اتفاقية عام 

ار، في االنتماء الجنسي، ويظللن معرضات للعنف واالستغالل وهن في حالة فر ىاألشكال األخرى من االضطهاد القائم عل

عادة إلى الوطن وبعدها. وغالبا ما تواجه المرأة في بعض بلدان اللجوء إلبلدان الملجأ وبلدان إعادة التوطين، وفي أثناء عملية ا

 صعوبات في االعتراف بها كالجئة عندما يكون طلبهن ذلك مستنداً إلى مثل هذا االضطهاد.

م الحاالت قوة وقدرة على التحمل وحسن التدبير ويمكن أن يساهمن وتظهر الالجئات والمشردات والمهاجرات في معظ -137

بشكل إيجابي في بلدان إعادة التوطين، أو عند العودة إلى بلد المنشأ. ويلزم إشراكهن على نحو مناسب في القرارات التي 

 تمسهن.

فقات العسكرية في جميع أنحاء العالم وكذلك وقد دعا كثير من المنظمات غير الحكومية النسائية إلى إجراء تخفيضات في الن -138

في التجارة الدولية لألسلحة وتهريبها وانتشارها. وأشد المتضررين من النزاعات واإلنفاق العسكري المفرط هم األشخاص 

ً النساء الالتي يعشن تحت  الذين يعيشون في فقر والمحرومون بسبب عدم االستثمار في الخدمات األساسية. وتعاني أيضا

وطأة الفقر، وبخاصة الريفيات، من آثار استخدام األسلحة الضارة بشكل خاص أو التي لها آثار عشوائية. ويوجد أكثر من 

ثر السلبي الذي تتعرض ألبلداً من العالم. وينبغي تناول ذلك ا 64رضية المضادة لألفراد موزعة في ألمليون من األلغام ا 100

عسكرية المفرطة وتجارة السالح واالستثمار ألغراض إنتاج األسلحة وحيازتها. في نفس الوقت، له التنمية من جراء النفقات ال

 من الوطني والسلم عامل هام للنمو االقتصادي والتنمية وتمكين المرأة.ألفإن صون ا

ً ما تعمل من أج -139 ل الحفاظ على النظام ويعد دور المرأة في أوقات النزاع المسلح وانهيار المجتمعات حاسماً. فهي غالبا

االجتماعي في خضم النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات. وتقدم المرأة مساهمة كبيرة ولكن غير معترف بها في أكثر 

 حيان بوصفها مربية تدعو إلى السلم في كل من أسرتها ومجتمعها.ألا

ميع الدول والشعوب أساسي للتوصل إلى سالم دائم وينبغي والتعليم الرامي إلى تشجيع ثقافة سالم تدعم العدالة والتسامح لج -140

 بدؤه في سن مبكرة. وينبغي أن يتضمن عناصر لحل النزاعات، والوساطة، والحد من التحيز، واحترام التنوع.

يراعي  وينبغي، لدى معالجة النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات، تشجيع إتباع سياسة فعالة وملحوظة إلدماج منظور -141

االنتماء الجنسي ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات العامة والبرامج بحيث يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل آثارها 

 على كل من المرأة والرجل.

 -1- الهدف اإلستراتيجي هاء

اعات المسلحة وغيرها أو زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وصنع القرارات وحماية النساء الالئي يعشن تحت ظروف النز

 جنبيألالالئي يعشن تحت االحتالل ا

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها
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 من جانب الحكومات والمؤسسات الدولية والحكومية الدولية واإلقليمية: -142

افة المحافل اتخاذ إجراءات لتشجيع المشاركة المنصفة من قبل النساء والفرص المتساوية لهن فيما يتصل باإلسهام في ك )أ(

سيما على صعيد صنع القرار، بما في ذلك األمانة العامة لألمم المتحدة، مع إيالء ال وأنشطة السلم على جميع األصعدة، و

 من ميثاق األمم المتحدة؛ 101المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل وفقا للمادة 

على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والدولية التـي  تعزيز دور المرأة وكفالة تمثيلها على قدم المساواة )ب(

قـد تصنع السياسة أو تؤثر عليها فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحفظ السالم والدبلوماسية الوقائية واألنشطة ذات الصلة، وفي 

ام المحددة في خطة العمل اإلستراتيجية جميع مراحل الوساطة والمفاوضات المتعلقة بالسالم، مع مراعاة توصيات األمين الع

 ، الفرع رابعاً(؛A/49/587()2000-1995لتحسين مركز المرأة في األمانة العامة، )

جنبي، واستهداف تحقيق التوازن ألإدماج منظور يراعي االنتماء الجنسي في تسوية النزاعات المسلحة أو غيرها واالحتالل ا )ج(

بين الجنسين عند تعيين أو ترقية المرشحين للمناصب القضائية وغيرها في جميع الهيئات الدولية ذات الصلة، كالمحكمتين 

يوغوسالفيا السابقة ورواندا، ومحكمة العدل الدولية وكذلك غيرها من الهيئات المتصلة الدوليتين لألمم المتحدة المتعلقتين ب

 بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛

)د( كفالة أن تكون هذه الهيئات قادرة على التصدي على النحو الصحيح للقضايا المتعلقة بنوع الجنس بتوفير التدريب المناسب 

هم من المسؤولين فيما يتعلق بتناول القضايا التي تتعلق باالغتصاب والحمل القسري في حاالت دعاء والقضاة وغيراللممثلي ا

النزاع المسلح، واالعتداء غير الالئق وغيره من أشكال العنف ضد المرأة في المنازعات المسلحة، بما في ذلك اإلرهاب 

 وإدماج منظور يراعي نوع الجنس في أعمالها؛

 -2- الهدف االستراتيجي هاء

 تخفيض النفقات العسكرية المفرطة والحد من توافر األسلحة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات -143

ً باعتبارات ا من القومي، بزيادة تحويل الموارد العسكرية والصناعات ذات الصلة إلى أل)أ( القيام، حسب االقتضاء، ورهنا

 األغراض اإلنمائية والسلمية والتعجيل بهذه العملية؛

سب في النفقات )ب( التعهد باستكشاف طرق جديدة لتوليد موارد مالية عامة وخاصة جديدة، بعدة وسائل منها التخفيض المنا

العسكرية المفرطة، بما في ذلك النفقات العسكرية واالتجار باألسلحة على الصعيد العالمي، واالستثمار ألغراض إنتاج 

ضافية ألغراض إلموال األمن القومي في االعتبار، وذلك بهدف إمكان تخصيص األاألسلحة وحيازتها، مع أخذ مقتضيات ا

 سيما من أجل النهوض بالمرأة؛ال والتنمية االجتماعية واالقتصادية، 

)ج( اتخاذ إجراءات للتحقيق مع أفراد الشرطة واألمن والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة وانتهاكات 

 للقانون اإلنساني الدولي وانتهاكات لحقوق اإلنسان للمرأة وحاالت النزاع المسلح ومعاقبتهم؛

باالحتياجات الدفاعية الوطنية المشروعة، باألخطار التي تواجه المجتمع من جراء النزاعات المسلحة،  )د( االعتراف، مع التسليم

سيما األسلحة المفرطة الضرر أو العشوائية ال واآلثار السلبية المترتبة على النفقات العسكرية المفرطة، واالتجار باألسلحة، و

وحيازتها، والتصدي لذلك؛ واالعتراف كذلك بضرورة مكافحة االتجار ثر، واالستثمار المفرط ألغراض إنتاج األسلحة ألا

غير المشروع باألسلحة، والعنف، والجريمة، وإنتاج العقاقير غير المشروعة، واستخدامها واالتجار غير المشروع بها، 

 واالتجار غير المشروع بالنساء واألطفال؛

 رضية المضادة لألفراد:ألباالستخدام العشوائي لأللغام ان النساء واألطفال يتأثرون بوجه خاص أل)هـ( إدراكاً 

الخاصة بحظر أو تقييد استعمال  1981التعهد بالعمل فعالً، إذا لم تكن قد قامت بذلك، على التصديق على اتفاقية عام  ‘1’

ق بحظر أو تقييد سيما البروتوكول المتعلال ثر، وألأسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية ا

بغية التوصل إلى التصديق العالمي  ]30[المتفجرة واألجهزة األخرى )البروتوكول الثاني(، واألفخاخ استعمال األلغام

 ؛2000عليهما بحلول عام 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn30
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بقوة في مسألة تعزيز االتفاقية لتقليل ما يالقيه السكان المدنيون من إصابات ومعاناة شديدة من جراء التعهد بأن تنظر  ‘2’

 رضية؛ألاالستعمال العشوائي لأللغام ا

التعهد بتعزيز توفير المساعدة في مجال إزالة األلغام، وخاصة بتيسير تبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وتشجيع  ‘3’

 ية، بالنسبة لوسائل إزالة األلغام؛البحوث العلم

وفي إطار األمم المتحدة، التعهد بدعم الجهود الرامية إلى تنسيق برنامج استجابة موحدة للمساعدة في إزالة األلغام دون  ‘4’

 تمييز غير ضروري؛

رضية المضادة لألفراد، بما ألالقيام في أقرب موعد ممكن، إذا لم تكن قد فعلت ذلك، باتخاذ قرار بتجميد تصدير األلغام ا ‘5’

كثيرة قد أعلنت بالفعل قرارات بتجميد تصدير الً في ذلك تصديرها إلى هيئات غير حكومية، ويالحظ مع االرتياح أن دو

 هذه األلغام أو نقلها أو بيعها؛

رضية المضادة لألفراد، بغية أليجاد حلول للمشاكل التي تسببها األلغام اإللتعهد بتشجيع بذل مزيد من الجهود الدولية ا ‘6’

إزالتها في نهاية المطاف، تسليماً بأن الدول يمكن أن تتجه بقدر أكبر من الفعالية صوب هذا الهدف، مع ظهور بدائل 

 قابلة لالستمرار وإنسانية؛

 لدور القيادي الذي تضطلع به المرأة في حركة السالم:اعترافاً با )و(

 العمل بنشاط على تحقيق نزع السالح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة؛ ‘1’

تأييد المفاوضات المتعلقة بالقيام، دون إبطاء، بإبرام معاهدة عالمية للحظر الشامل للتجارب النووية تكون قابلة للتحقق  ‘2’

منها بفعالية وعلى الصعيد المتعدد األطراف، وتسهم في نزع السالح النووي ومنع انتشار األسلحة النووية على أي 

 صورة من الصور؛

إلى أن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فيما يتعلق بالتجارب  ‘3’

 النووية.

 -3-اء الهدف االستراتيجي ه

 تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد

 حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان في حاالت النزاع من

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -144

)أ( النظر في التصديق على الصكوك الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بحماية المرأة والطفل في النزاعات المسلحة، بما في ذلك 

 1949المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والبروتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف لعام  1949اتفاقية جنيف لعام 

وحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية  ول(ألاعات الدولية المسلحة )البروتوكول االمتعلقان بحماية ضحايا النز

 )البروتوكول الثاني(، أو االنضمام إلى تلك الصكوك؛

)ب( االحترام الكامل لمبادئ القانون اإلنساني الدولي في النزاعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير الالزمة لحماية المرأة والطفل، 

 صة من االغتصاب، واإلكراه على البغاء وأي شكل آخر من أشكال االعتداء الجنسي؛وبخا

)ج( تعزيز دور المرأة وكفالة تمثيلها على قدم المساواة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والدولية التي قد 

م والدبلوماسية الوقائية واألنشطة ذات الصلة، وفي تصنع السياسة أو تؤثر عليها فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحفظ السال

جميع مراحل الوساطة والمفاوضات المتعلقة بالسالم؛ مع مراعاة توصيات األمين العام المحددة في خطة العمل اإلستراتيجية 

ً A/49/587) (2000-1995لتحسين مركز المرأة في األمانة العامة، )  (.، الفرع رابعا

 الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية:من جانب  -145
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عادة تأكيد حق تقرير المصير لجميع الشعوب، وبخاصة الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية أو األشكال األخرى للسيطرة  )أ(

رنامج عمل عمال الفعال لهذا الحق، على النحو المعلن، في جملة أمور، في إعالن وبإلجنبي، وأهمية األاألجنبية أو االحتالل ا

 فيينا، المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان؛

من  4و 3)ب( تشجيع الدبلوماسية، والتفاوض وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً لميثاق األمم المتحدة، وبخاصة الفقرتان 

 ؛2المادة 

)ج( الحث على كشف وإدانة الممارسة المنظمة لالغتصاب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية والمهينة للمرأة كأداة متعمدة 

للحرب والتطهير العرقي، وعلى اتخاذ الخطوات الرامية إلى كفالة توفير المساعدة التامة لضحايا هذه االعتداءات من أجل 

 إعادة تأهيلهن بدنياً ونفسياً؛

د( إعادة تأكيد أن االغتصاب أثناء النزاع المسلح يشكل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد اإلنسانية وعمالً من أعمال إبادة )

واتخاذ كافة التدابير الالزمة لحماية المرأة  ]31[جناس والمعاقبة عليها،ألالجنس على النحو المحدد في اتفاقية منع جريمة إبادة ا

 والطفل، وتعزيز آليات التحقيق مع كافة المسؤولين ومعاقبتهم وتقديم الجناة إلى العدالة؛

دعم وتعزيز المعايير المنصوص عليها في القانون اإلنساني الدولي والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان لمنع جميع أعمال )ه( 

العنف ضد المرأة في حاالت النزاع المسلح وأعمال النزاع األخرى والتعهد بإجراء تحقيق كامل في جميع أعمال العنف ضد 

المرأة التي ترتكب أثناء الحرب، بما في ذلك االغتصاب، وبخاصة االغتصاب المنظم، والبغاء اإلجباري وجميع أشكال 

يع المجرمين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد المرأة وتوفير سبل التعدي غير الالئق والرق الجنسي، ومحاكمة جم

 اإلنصاف الكامل للضحايا من النساء؛

 )و( دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة جميع أشكال ومظاهر اإلرهاب واتخاذ إجراءات ضدها؛

ريبية لجميع الموظفين ذوي الصلة فيما )ز( أخذ االهتمامات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في االعتبار عند وضع برامج تد

يتعلق بالوعي بالقانون اإلنساني الدولي والوعي بحقوق اإلنسان والتوصية بذلك التدريب للعاملين في عمليات األمم المتحدة 

 لحفظ السالم والمعونة اإلنسانية، بما يهدف إلى منع أعمال العنف ضد المرأة بوجه خاص؛

يتفق مع القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، ويعوق التحقيق الكامل للتنمية ال من طرف واحد )ح( تثبيط اتخاذ أي تدبير 

سيما النساء واألطفال، ويعوق رفاههم ويضع عراقيل في سبيل تمتعهم الاالقتصادية واالجتماعية لسكان البلدان المتضررة، و

لتمتع بمستوى معيشي يتالءم مع صحتهم ورفاههم وحقهم في الكامل بحقوقهم اإلنسانية، بما في ذلك حق جميع األفراد في ا

الغذاء والرعاية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية، واالمتناع عن اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل. ويؤكد هذا المؤتمر 

 ؛يستخدما أداة للضغط السياسيال من جديد أن الغذاء والدواء ينبغي أ

 ثار السلبية للجزاءات االقتصادية على النساء واألطفال.آلنون الدولي بغية تخفيف حدة ا)ط( اتخاذ تدابير وفقاً للقا

 -4-الهدف االستراتيجي هاء 

 تشجيع مساهمة المرأة في إيجاد ثقافة سالم

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 ومية:من جانب الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحك -146

تشجيع حل النزاعات بالوسائل السلمية وإحالل السالم والتوفيق والتسامح عن طريق التعليم والتدريب واإلجراءات المجتمعية  )أ(

 ؛سيما للشاباتال وبرامج تبادل الشباب، و

)ب( تشجيع مواصلة تطوير بحوث السالم التي تنطوي على مشاركة المرأة من أجل دراسة أثر النزاعات المسلحة على المرأة 

والطفل وطبيعة ومساهمة مشاركة المرأة في حركات السالم الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وإجراء البحوث والتعرف على 

عات وذلك من أجل نشرها على الجماهير كي يستعملها كل من المرأة والرجل اآلليات المبتكرة الحتواء العنف وحل النزا

 على السواء؛

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn31
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ثار المادية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية المترتبة على النزاعات المسلحة بالنسبة للمرأة، آل)ج( تطوير ونشر البحوث عن ا

 صدي لعواقب النزاعات؛سيما الشابات والفتيات، بغية وضع سياسات وبرامج من أجل التال و

)د( النظر في إقامة برامج تعليمية للبنات والبنين عمالً على إيجاد ثقافة سالم، مع التركيز على حل النزاعات دون اللجوء إلى 

 العنف وتشجيع التسامح.

 -5-الهدف االستراتيجي هاء 

 كفالة الحماية والمساعدة والتدريب لالجئات

ً والمشردات الالئي بحاجة إلى ح  ماية دولية وكذلك المشردات داخليا

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األخرى المشاركة في تقديم الحماية  -147

المشردات داخلياً، بما في ذلك مفوضية والمساعدة والتدريب لالجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية و

 األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي، حسب االقتضاء:

اتخاذ خطوات لضمان مشاركة المرأة مشاركة تامة في تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع المشاريع والبرامج القصيرة  )أ(

لالجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات جل التي تقدم المساعدة ألجل والطويلة األا

داخلياً، بما في ذلك إدارة مخيمات وموارد الالجئين، وضمان حصول الالجئات والمشردات من النساء والفتيات مباشرة على 

 الخدمات المقدمة؛

داخل بلدهم وإيجاد حلول لألسباب الجذرية لتشردهم بغرض  )ب( تقديم الحماية والمساعدة الكافية للمشردين من النساء واألطفال

 اتقائه، والعمل، حسب االقتضاء، على عودتهم أو إعادة توطينهم؛

)ج( اتخاذ خطوات لحماية أمان الالجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً، وسالمتهن 

ن إلى مجتمعات المنشأ، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل؛ واتخاذ تدابير فعالة لحماية الجسدية أثناء تشردهن وعند عودته

 الالجئات أو المشردات من العنف، وإجراء تحقيق غير متحيز وشامل في أية انتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة؛

عادة القسرية لالجئين، باتخاذ كافة الخطوات الضرورية من إلم ا)د( القيام، في إطار االحترام الكامل والمراعاة الدقيقة لمبادئ عد

 أجل كفالة حق الالجئات والمشردات في العودة الطوعية إلى أماكنهن األصلية بأمان وكرامة، وحقهن في الحماية بعد العودة؛

المتحدة بغية إيجاد حلول دائمة للمسائل اتخاذ تدابير، على الصعيد الوطني والتعاون الدولي حسب االقتضاء، وفقاً لميثاق األمم )ه( 

 منة إلى بلدان المواطن األصلية؛آلالمتصلة بالمشردات، بما في ذلك حقهن في العودة االختيارية ا

)و( كفالة أن يوفر المجتمع الدولي ومنظماته الدولية الموارد المالية وغيرها من أجل اإلغاثة في حاالت الطوارئ وغير ذلك من 

جل التي تأخذ في االعتبار االحتياجات والموارد واإلمكانات المحددة لالجئات وغيرهن من ألدة الطويلة اأنواع المساع

المشردات اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية، والمشردات في الداخل؛ وأن تتخذ، عند توفير الحماية والمساعدة، جميع 

اة، بغية ضمان المساواة في الحصول على القدر المناسب والكافي من التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة والفت

الغذاء والماء والمأوى والتعليم والخدمات االجتماعية والصحية بما في ذلك خدمات الصحة اإلنجابية ورعاية األمومة وخدمات 

 مكافحة أمراض المناطق الحارة؛

)ز( تيسير توفير المواد التعليمية باللغات المناسبة والقيام بذلك أيضاً في حاالت الطوارئ بغية الحد من تعطل الدراسة بين األطفال 

 الالجئين والمشردين؛

منح )ح( تطبيق القواعد الدولية لضمان المساواة في معاملة المرأة والرجل واالستفادة من اإلجراءات التي تحدد مركز الالجئ و

حق اللجوء، بما في ذلك االحترام التام والمراعاة الدقيقة لمبدأ عدم اإلعادة القسرية عن طريق جملة أمور منها تحقيق توافق 

النظم األساسية الوطنية للهجرة مع الصكوك الدولية ذات الصلة والنظر في االعتراف بمركز الالجئات للنساء الالتي تستند 

وبروتوكول عام  ]32[،1951الخوف الحقيقي من االضطهاد لألسباب المذكورة في اتفاقية عام  مطالبتهن بهذا المركز إلى

المتعلقين بمركز الالجئين، بما في ذلك االضطهاد عن طريق العنف الجنسي أو االضطهاد المتصل بنوع الجنس،  ]33[،1967

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn32
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جراء مقابالت شخصية مع النساء بشأن التجارب إلوتأمين الوصول إلى موظفين مدربين تدريباً خاصاً، من بينهم موظفات، 

 لجنسي؛الحساسة أو المؤلمة ومن قبيلها االعتداء ا

)ط( دعم وتشجيع بذل الجهود من جانب الدول من أجل وضع معايير ومبادئ توجيهية بشأن االستجابة لعمليات االضطهاد الموجهة 

نحو المرأة على وجه التحديد وتقاسم المعلومات بشأن المبادرات التي تتخذها الدول لوضع تلك المعايير والمبادئ التوجيهية، 

 ضمان تطبيقها المنصف والمستمر؛والقيام بعمليات رصد ل

)ي( تشجيع قدرات االعتماد على الذات لدى الالجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً 

 سيما الشابات، في مجال التدريب على القيادة وصنع القرار داخل مجتمعات الالجئات والعائدات؛الوتوفير البرامج للمرأة، و

)ك( ضمان حماية حقوق اإلنسان لالجئات والمشردات وتوعية الالجئات والمشردات بحقوقهن؛ وضمان االعتراف باألهمية 

 سر؛ألالحيوية لجمع شمل ا

)ل( القيام، حسب االقتضاء، بتمكين النساء الالتي تحدد مركزهن كالجئات، من االستفادة من برامج التدريب المهني والفني، بما 

ريب اللغوي والتدريب على تنمية المشاريع الصغيرة والتخطيط وخدمات اإلرشاد المتصلة بجميع أنواع العنف في ذلك التد

ضد المرأة، بما في ذلك برامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات النفسية. وينبغي للحكومات والجهات المانحة األخرى 

جئات وغيرهن من المشردات اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية أن تسهم بالقدر الكافي في برامج تقديم المساعدة لال

والمشردات في الداخل، مع إيالء االعتبار بصورة خاصة لما يترتب على االحتياجات المتزايدة لألعداد الكبيرة من الالجئين 

 لعبء؛من آثار على البلدان المستقبلة. وللحاجة إلى توسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة تقاسم ا

)م( زيادة الوعي العام بالمساهمة التي تقدمها الالجئات لبلدان إعادة التوطين وتشجيع تفهم حقوق اإلنسان الخاصة بهن واحتياجاتهن 

 وقدراتهن، وتشجيع التفهم والتقبل المتبادل عن طريق البرامج التعليمية التي تشجع على تحقيق الوئام بين الثقافات واألجناس؛

)ن( توفير ودعم الخدمـات األساسية المقدمة للمشردات من أماكن المنشأ نتيجة لإلرهاب أو العنف أو االتجار بالمخدرات أو 

 أسباب أخرى تتصل بحاالت العنف؛

)س( تنمية الوعي بحقوق اإلنسان للمرأة والقيام، حسب االقتضاء، بتقديم التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان لألفراد 

 العسكريين ورجال الشرطة العاملين في مناطق النزاع المسلح والمناطق التي توجد فيها الالجئات.

 من جانب الحكومات: -148

نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن حماية الالجئات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم  )أ(

ات النفسية والعنف ورعايتهم أو تقديم توجيهات مماثلة، بالتعاون الوثيق مع الالجئات في جميع قطاعات حاالت ضحايا الصدم

 برامج الالجئين؛

)ب( حماية النساء واألطفال الذين يهاجرون كأفراد أسرة من إساءة المعاملة والحرمان من حقوق اإلنسان من جانب من يكفلوهم 

 انفصام عرى العالقات األسرية، ضمن حدود التشريعات الوطنية. والنظر في تمديد إقامتهم في حالة

 -6- الهدف االستراتيجي هاء

 تقديم المساعدة إلى المرأة في المستعمرات واألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية: -149

دعم وتشجيع إعمال حق جميع الشعوب في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في صكوك منها إعالن وبرنامج عمل  )أ(

 فيينا، وذلك من خالل توفير برامج خاصة في مجال القيادة وفي مجال التدريب على اتخاذ القرارات؛

عالم ووسائل التعليم على جميع المستويات والبرامج إلم وسائط ا)ب( زيادة الوعي العام عن طريق القيام، حسب االقتضاء، باستخدا

 يجاد تفهم أفضل لحالة المرأة في المستعمرات واألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.إلالخاصة 

 المرأة واالقتصاد -واو
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هناك فروق كبيرة في إمكانات وصول المرأة والرجل إلى الهياكل االقتصادية في مجتمعهما والفرص المتاحة لهما لممارسة  -150

ت صنع القرار االقتصادي، أو يأتي تمثيلها ناقصاً المر عن مجاألسيطرتهما عليها. وفي معظم أنحاء العالم، تغيب المرأة في واقع ا

صياغة السياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها من السياسات االقتصادية، عالوة على النظم في هذه المجاالت، بما فيها 

جور. ونظراً إلى أن األفراد من الرجال والنساء كثيراً ما يحددون قراراتهم في إطار هذه ألالضريبية والقواعد التي تنظم دفع ا

يتقاضى عنها أجر، ال يـن األعمال التي يُتقاضى عنها أجر واألعمال التي السياسات بشأن جملة أمور منها كيفيـة توزيـع وقتهم ب

فإن التنمية الفعلية لهذه الهياكل والسياسات االقتصادية يكون لها أثر مباشر على وصول المرأة والرجل إلى الموارد االقتصادية 

 دي واألسري وفي المجتمع ككل.وعلى قوتهما االقتصادية، وبالتالي مدى المساواة بينهما على الصعيدين الفر

وفي كثير من المناطق، زادت مشاركة المرأة في األعمال التي يُتقاضى عنها أجر في أسواق العمل الرسمي وغير الرسمي  -151

سماك، ألزيادة كبيرة، وتغيرت هذه المشاركة خالل العقد المنصرم. وفي حين استمرت المرأة تعمل في مجالي الزراعة ومصائد ا

ها أصبحت تشارك بصورة متزايدة في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصبحت تشكل، في بعض المناطق، فإن

غالبية في القطاع غير الرسمي الذي يتسع نطاقه باستمرار. وبالنظر إلى جملة أمور، منها األحوال االقتصادية الصعبة واالفتقار 

جر المنخفض وظروف ألمساواة القائم على نوع الجنس، اضطر العديد من النساء إلى قبول اإلى قوة المساومة الناجم عن عدم ال

العمل السيئة وأصبحن لذلك في كثير من الحاالت العامل المفضل. ومن ناحية أخرى، انضمت المرأة بصورة متزايدة إلى القوى 

نجح بعض النساء في الدخول إلى ميدان العمل العاملة باختيارها عندما أصبحت واعية لحقوقها وطالبت بهذه الحقوق. و

وفي تحسين أجورهن وظروف عملهن. بيد أن المرأة تأثرت تأثراً بالغاً بالحالة االقتصادية وبعملية إعادة التشكيل  فيه واالرتقاء

ات منهن. وعالوة على اللتين غيرتا طبيعة العمل، وأدتا، في بعض الحاالت، إلى فقدان الوظائف، حتى بالنسبة للمهنيات والماهر

ذلك، دخل العديد من النساء القطاع غير الرسمي بسبب عدم توافر فرص أخرى. أما مشاركة المرأة واالهتمامات المتعلقة بنوع 

الجنس فال تزال مفقودة إلى حد بعيد في عملية وضع السياسات في المؤسسات المتعددة األطراف التي تحدد شروط برامج وقروض 

الهيكلي وتضع بالتعاون مع الحكومات أهداف هذه البرامج، وينبغي إدراج هذه المشاركة واالهتمامات في عملية  ومنح التكيف

 وضع السياسات هذه.

فقي، عالوة على عدم مرونة ظروف ألوالتمييز في التعليم والتدريب وفي التوظيف واألجور وفي ممارسات الترقية والتنقل ا -152

الموارد اإلنتاجية، وعدم كفاية تقاسم المسؤوليات األسرية، باالقتران مع عدم كفاية خدمات من قبيلها  العمل، وعدم الوصول إلى

تزال تقيد عمالة المرأة والفرص المتاحة لها في المجال االقتصادي والمهني وغير ذلك من الفرص ال رعاية األطفال، هي أمور 

الً عن ذلك، فإن هناك عقبات متصلة بالمواقف حيال المرأة تمنعها من وتحد من تنقلها وتجعل مشاركتها أمراً مجهداً. وفض

وتقيـد حصول النساء والفتيات في بعض المناطق على التعليم والتدريب في مجال المشاركة في وضع السياسات االقتصادية، 

 دارة االقتصادية.إلا

وهي تعمل بصورة متزايدة في كل مكان تقريباً خارج األسرة وما برحت حصة المرأة في القوى العاملة آخذة في االرتفاع،  -153

يُتقاضى عنها أجر في األسرة المعيشية والمجتمع لم تخف مقابل ذلك. ال المعيشية، على الرغم من أن مسؤوليتها عن األعمال التي 

حدث نمو في أنشطة المشاريع  وأصبح دخل المرأة ضرورياً بصورة متزايدة لألسر المعيشية بجميع أنواعها. وفي بعض المناطق،

سيما في القطاع غير الرسمي. وفي بلدان كثيرة، تشكل المرأة ال نشطة القائمة على االعتماد على الذات، ألالنسائية وغيرها من ا

غالبية العاملين في األعمال غير النظامية، مثل األعمال المؤقتة، والعرضية، والعمل لبعض الوقت في عدة أماكن، واألعمال 

 التعاقدية والمنزلية.

وتساهم العامالت من النساء المهاجرات، بمن فيهن العامالت في المنازل، بتحويالتهن المالية في اقتصاد البلد المرسل، ويساهمن  -154

ً في اقتصاد البلد المستقبل من خالل المشاركة في قوة العمل. غير أن النساء المهاجرات يواجهن، في كثير من البلد ان أيضا

 المستقبلة، مستويات أعلى من البطالة بالمقارنة بالعمال غير المهاجرين وبالعمال المهاجرين من الذكور على حد سواء.

وعدم توجيه اهتمام كاف لتحليل العالقة بين الجنسين معناه أن مساهمات المرأة واهتماماتها غالباً ما تظل مهملة في الهياكل  -155

والمؤسسات المالية، وأسواق العمل، وفي االقتصاد كتخصص نظري، وفي الهياكل االقتصادية سواق ألاالقتصادية مثل ا

سر المعيشية. وربما نتيجة لذلك يستمر العديد ألواالجتماعية، والنظام الضريبي ونظم الضمان االجتماعي، وداخل العائلة وفي ا

أة والرجل. أما الحاالت التي أحرز فيها تقدم في تكامل سهام في أوجه عدم المساواة بين المرإلمن السياسات والبرامج في ا

 المنظورات المتعلقة بالجنسين، فقد شهدت زيادة في فعالية البرامج والسياسات أيضاً.
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ال ، ووبالرغم من أن عدداً كبيراً من النساء حقق تقدماً في الهياكل االقتصادية، فقد أدى استمرار العقبات، بالنسبة للغالبية منهن -156

نفسهن ألسيما من يواجهن حواجز إضافية، إلى إعاقة قدرتهن على تحقيق استقالل اقتصادي، وكفالة إتاحة موارد رزق مستدامة 

ومعاليهن. وتنشط المرأة في مجموعة متنوعة من المجاالت االقتصادية تقوم بالجمع بينها في كثير من الحاالت وهي تتراوح بين 

سماك، والعمل في القطاع غير الرسمي. على أن الحواجز القانونية والعرفية التي أللكفافية وصيد االعمل لقاء أجر والزراعة ا

رض أو الحصول على الموارد الطبيعية ورأس المال واالئتمانات والتكنولوجيا وغيرها من وسائل اإلنتاج، ألتحول دون ملكية ا

المرأة اقتصادياً. والمرأة تسهم في التنمية ليس من خالل العمل جور، كل ذلك يساهم في إعاقة تقدم ألعالوة على الفوارق في ا

بأجر فحسب وإنما أيضاً من خالل قدر كبير من العمل بدون أجر. فالمرأة من ناحية، تشارك في عمليات إلنتاج السلع والخدمات 

المشاريع األسرية. وهذا العمل الذي  المعدة للسوق ولالستهالك على مستوى األسرة المعيشية وفي الزراعة، أو إنتاج األغذية أو

يتقاضى عنه أجر مندرج في نظام األمم المتحدة للحسابات القومية وبالتالي في المعايير الدولية إلحصاءات العمل، ولكنه في ال 

ال ناحية أخرى، سيما ما كان منه متعلقاً بالزراعة. ومن اليسجل بالقدر الكافي وال حيان يقدر بأقل من قيمته الحقيقية وألكثير من ا

كبر من العمل بدون أجر في المنزل وفي المجتمع المحلي، مثل رعاية األطفال والمسنين وإعداد ألتزال المرأة تؤدي القسط ا

ال حيان ألالطعام لألسرة، وحماية البيئة وتقديم المساعدة الطوعية للضعفاء والمحرومين من أفراد ومجموعات. وفي كثير من ا

تعطى له قيمة في الحسابات القومية. وإسهام المرأة في التنمية يقدر بأقل من قيمته الحقيقية ال يث كميته ويقاس هذا العمل من ح

يتقاضى عنه أجر ال إلى حد بعيد، وبالتالي فإن االعتراف به من الناحية االجتماعية محدود. ومن شأن ظهور هذا العمل الذي 

 م أيضاً في تقاسم المسؤوليات على نحو أفضل.ظهورا كامالً من حيث نوعه ومداه وتوزيعه أن يسه

ورغم أن عولمة االقتصاد أدت إلى تهيئة بعض فرص العمل الجديدة للمرأة، فإنه توجد أيضاً بعض المواقف التي تسهم في  -157

ي، إلى إيجاد ضغوط تعميق الالمساواة بين المرأة والرجل. وفي الوقت ذاته يمكن أن تؤدي العولمة، بما في ذلك التكامل االقتصاد

يجاد مصادر جديدة للعمل مع تغير أنماط التجارة. فثمة حاجة إلى إلفي حالة عمالة المرأة تدفع من أجل التكيف للظروف الجديدة و

 ثر العولمة على مركز المرأة االقتصادي.ألإجراء مزيد من التحليل 

قلة معايير الحماية في العمل، أو انعدامها كلية، ورداءة ظروف جور، وألوتتجسد هذه االتجاهات في عدة مظاهر مثل انخفاض ا -158

سيما بالنسبة للصحة والسالمة الوظيفيتين، للمرأة، وفي انخفاض مستويات المهارة العملية، وعدم توافر االستقرار ال العمل، 

شكلة خطيرة ومتنامية في كثير الوظيفي، والضمان االجتماعي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. وقد أصبحت بطالة المرأة م

قل تمتعاً ألتزال صغار العامالت في القطاعين غير الرسمي والريفي والعامالت المهاجرات الطائفة اال من البلدان والقطاعات. و

ال يوجد فيها أطفال صغار، إال سر المعيشية التي ألتتاح للنساء، خاصة ربات اال بالحماية التي تسبغها قوانين العمل والهجرة. و

سباب عديدة، منها عدم مرونة ظروف العمل وعدم كفاية مشاركة الرجال والمجتمع في المسؤوليات ألفرص عمل محدودة 

 األسرية.

ت سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، يمكن أن تشكل مهارات المرأة، إذا ما استخدمت على الوفي البلدان التي تشهد تحو -159

 نحو أفضل، إسهاماً رئيسياً في الحياة االقتصادية لبلدها. ومن ثم ينبغي مواصلة تنمية إسهاماتها ودعمها، ومواصلة تحقيق إمكاناتها.

ل في القطاع الخاص واالنخفاضات التي ألمت بالخدمات العامة ووظائف الخدمة العامة تؤثر بشكل غير متناسب وقلة فرص العم -160

على المرأة. ففي بعض البلدان تقوم المرأة بعمل إضافي بال أجر، كرعاية األطفال والمرضى وكبار السن، أو تقوم بأعمال تستهدف 

تتوافر الخدمات العامة. وفي كثير من الحاالت، لم تول استراتيجيات ال ا عندما سيمال التعويض عن فقد دخل األسرة المعيشية و

خلق فرص العمل اهتماماً كافياً للوظائف والقطاعات التي تكون الغلبة فيها للنساء، كما لم تعزز بما فيه الكفاية إمكانية وصول 

 النساء إلى الوظائف والقطاعات التي يحتلها الذكور بصورة تقليدية.

أما النساء الالئي يعملن بأجر فتعترض الكثير منهن عقبات تحول دون تحقيق مطامحهن. وفي حين يتزايد عدد النساء الالتي  -161

يعملن في أدنى المستويات اإلدارية، تسود عادة اتجاهات تمييزية تحول دون ترقيهن إلى رتب أعلى. كذلك، تمثل عمليات التحرش 

أة العاملة، وتمنعها من تقديم إسهامات تتناسب مع قدراتها. وينجم عن االفتقار إلى بيئة العمل التي الجنسي إهانة لكرامة المر

تسودها روح األسرة والصداقة، بما في ذلك عدم وجود الخدمات المناسبة والميسورة لرعاية الطفل أو ساعات العمل المرنة، 

 عجز كثير من النساء عن العمل بطاقتهن الكاملة.

وفي القطاع الخاص، بما فيه الشركات عبر الوطنية والشركات الوطنية، يؤخذ تغيب المرأة الواضح عن مستويات اإلدارة  -162

وصوغ السياسات عادة على أنه داللة على التمييز الحاصل في سياسات وممارسات التعيين والترقية. وقد دفعت بيئة العمل غير 

متاحة للمرأة بكثير من النساء إلى البحث عن بدائل. وأصبحت المرأة بدرجة متزايدة تعمل المواتية ومحدودية الفرص الوظيفية ال
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لحساب نفسها وأصبحت مالكة ومديرة لمشروعات بالغة الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم. كما أن التوسع الحاصل في القطاع 

والشركات المستقلة يرجع إلى المرأة في جانب كبير  غير الرسمي في كثير من البلدان في الشركات التي تدار لحساب أصحابها

ت اإلنتاج والتجارة مصدراً اقتصادياً المنه التي مثلت ممارستها التعاونية والقائمة على الدعم الذاتي والتقليدية ومبادراتها في مجا

لى التكنولوجيا والتدريب، وتتاح حيوياً. وعندما يتسنى للمرأة سبيل للوصول إلى رأس المال واالئتمان وغيره من المصادر، وإ

 لها السيطرة على ذلك كله، يمكنها أن تزيد اإلنتاج والتسويق والدخل في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

بد من إعادة النظر في سياسات  الوأخذاً فـي الحسبان أن تحقيق تقدم ملموس مع استمرار أوجه عدم المساواة يتواجدان معاً،  -163

ي ألوسع، والتصدي ألأجل إدماج المنظور المتعلق بالمساواة بين الجنسين فيها والتبصير من خاللها بنطاق الفرص ا العمل من

ً للمساواة الكاملة بين المرأة ألانعكاسات سلبية تتصل بمسألة الجنسين تكون ناجمة عن ا نماط الراهنة للعمل والتوظف. وتحقيقا

بد أن تبذل جهود نشطة من أجل التسليم بالتأثير المتكافئ في المجتمع لعمل ال تصاداتهما، والرجل فيما يقدمانه من مساهمات إلى اق

 النساء والرجال وخبراتهم ومعارفهم وقيمهم وتقدير ذلك التأثير.

، يتعين وفي سياق تصدي الحكومات، وغيرها من الجهات الفاعلة، لمسألة اإلمكانات االقتصادية للمرأة واستقاللها االقتصادي -164

عليها العمل من أجل تعزيز وجود سياسة فعالة وواضحة الستيعاب المنظور الذي يراعي نوع الجنس في جميع سياساتها 

 وبرامجها، بحيث يجري قبل اتخاذ القرارات تحليل آثارها على كل من المرأة والرجل.

 -1-الهدف االستراتيجي واو 

 االقتصادي بما في ذلك حصولها على تعزيز حقوق المرأة االقتصادية واستقاللها

 فرص العمالـة وظروف االستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد االقتصادية

 من جانب الحكومات: -165

سن وتنفيذ تشريعات تكفل حقوق المرأة والرجل في الحصول على أجر متساو عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة  )أ(

 المتساوية؛

تنفيذ قوانين لمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس في سوق العمل، وفي التعيين والترقية، وفي منح مكاسب )ب( اعتماد و

 العمل والضمان االجتماعي، وفي ظروف العمل؛ مع إيالء اهتمام خاص للعامالت المسنات؛

مراعاة لدور المرأة اإلنجابي ومهامها )ج( القضاء على الممارسات التمييزية من جانب أرباب العمل واتخاذ تدابير مناسبة 

اإلنجابية، ومن هذه الممارسات حرمان المرأة أو فصلها من العمل بسبب حملها أو حاجتها إلى إرضاع وليدها إرضاعاً ثديياً، 

النساء  أو مطالبتها بتقديم دليل على استخدام وسائل لمنع الحمل، واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم التمييز ضد الحوامل، أو

 المتغيبات عن العمل في إجازات أمومة، أو العائدات إلى سوق العمل بعد إنجاب أطفالهن؛

)د( استنباط آليات واتخاذ تدابير إيجابية لتمكين المرأة من الوصول الكامل وعلى قدم المساواة إلى المشاركة في صياغة السياسات 

لية والتجارة واللجان االقتصادية الوطنية، ومعاهد البحوث االقتصادية وتحديد الهياكل من خالل هيئات معينة كوزارات الما

 وغيرها من الوكاالت الرئيسية، ومن خالل مشاركتها في الهيئات الدولية المناسبة؛

سن تشريعات واالضطالع بإصالحات إدارية لمنح المرأة المساواة مع الرجل في الحقوق في الموارد االقتصادية، بما في )ه( 

راضي وغيرها من أشكال الملكية والسيطرة عليها، وإلى االئتمان والميراث والموارد الطبيعية ألذلك الحصول على ملكية ا

 والتكنولوجيا الجديدة المالئمة؛

تحيز قائم فيها  أي جراء استعراضات للضرائب الوطنية للدخل والتركات ولنظم الضمان االجتماعي من أجل القضاء على)و( إ

 ضد المرأة؛

)ز( السعي إلى إيجاد معرفة أكثر شموال عن العمل والتوظيف من خالل بذل جهود، من جملتها قياس العمل غير المأجور وزيادة 

سيما العمل المتعلق برعاية المعالين، والعمل غير المأجور لخدمة مزارع األسرة أو أعمالها ال ه تفهم أنواعه ونطاقاته وتوزيع

التجارية، وتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالدراسات والتجارب الداخلة في هذا الميدان، بما فيها وضع أساليب لتقدير قيمتها 

 بصورة منفصلة، لكنها متناسقة، مع الحسابات القومية األساسية؛ الكمية الحتمال التعبير عنها في حسابات يمكن إصدارها

 )ح( استعراض وتعديل القوانين الناظمة لعمل المؤسسات المالية بما يكفل قيامها بتقديم الخدمات للرجال والنساء على قدم المساواة؛
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 سبة؛)ط( تيسير وجود عمليات أكثر انفتاحاً وشفافية للميزانية، على المستويات المنا

 )ي( تنقيح وتنفيذ سياسات وطنية داعمة آلليات االدخار واالئتمان واإلقراض التقليدية للمرأة؛

ً على ا نشطة أل)ك( السعي إلى ضمان عدم تأثير السياسات الوطنية المتصلة باتفاقات التجارة الدولية واإلقليمية تأثيراً معاكسا

 االقتصادية الجديدة والتقليدية للمرأة؛

)ل( كفالة امتثال جميع الشركات بما فيها الشركات عبر الوطنية للقوانين والمدونات الوطنية، ولنظم الضمان االجتماعي، 

واالتفاقات والصكوك واالتفاقيات الدولية المنطبقة، بما فيها االتفاقات والصكوك واالتفاقيات المتصلة بالبيئة، وغيرها من 

 القوانين ذات الصلة؛

 سياسات العمل بما ييسر إعادة هيكلة أنماط العمل من أجل تشجيع تقاسم المسؤوليات األسرية؛)م( تعديل 

)ن( إنشاء آليات وغيرها من المنتديات التي تمكن النساء الالئي ينظمن مشاريع والنساء العامالت من المساهمة في صياغة 

 المالية؛ السياسات والبرامج التي تتولى وضعها وزارات االقتصاد والمؤسسات

)س( سن وتعزيز القوانين التي تقر بتكافؤ الفرص، واتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الشأن، وضمان االمتثال لها من جانب 

 القطاعين العام والخاص بإتباع أساليب مختلفة؛

جتماعية من أجل رصد ثر المرتبط بنوع الجنس عند وضع سياسات االقتصاد الكلي والجزئي والسياسات االأل)ع( استخدام تحليل ا

 ثر وإعادة هيكلة السياسات في الحاالت التي يحدث فيها أثر ضار؛ألهذا ا

)ف( تشجيع السياسات والتدابير المراعية لنوع الجنس من أجل زيادة قدرات المرأة كشريك متكافئ مع الرجل في الميادين التقنية 

 واإلدارية والمشاريعية؛

ات وطنية داعمة لوضع قوانين للعمل تكفل حماية جميع النساء العامالت، بما في ذلك تأمين )ص( إصالح القوانين، أو سن سياس

 ممارسات العمل السليمة، والحق في التنظيم وفي الوصول إلى العدالة.

 -2-الهدف االستراتيجي واو 

 تسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة واألسواق والتجارة

 جراءات التي يتعين اتخاذهااإل

 من جانب الحكومات: -166

تشجيع ودعم عمل المرأة لحسابها الخاص وقيامها بمشاريع صغيرة، وتدعيم سبل حصول المرأة على االئتمان ورؤوس  )أ(

ة المؤسسات موال بشروط مناسبة على قدم المساواة مع الشروط التي تمنح للرجل وذلك عن طريق الزيادة التدريجية في نسبألا

المكرسة لتشجيع تنظيم المشاريع من قبل المرأة، بما في ذلك، حسب االقتضاء، نظم االئتمان غير التقليدي ونظم االئتمان 

 المتبادل، فضالً عن إقامة روابط مبتكرة مع المؤسسات المالية؛

 ة الفرص المتساوية للمرأة والرجل؛)ب( تعزيز الدور الحافز الذي تضطلع به الدولة بوصفها ربة عمل لوضع سياسة إلتاح

)ج( تعزيز قدرة المرأة الريفية على تحقيق الدخل، على الصعيدين الوطني والمحلي، بتيسير سبل وصولها على قدم المساواة إلى 

 عليها؛موارد اإلنتاج، واألراضي، واالئتمان، ورأس المال، وحقوق الملكية، وبرامج التنمية، والهياكل التعاونية، وسيطرتها 

)د( تشجيع وتدعيم المشاريع المتناهية الصغر، واألعمال التجارية الصغيرة الجديدة، والمشاريع التعاونية، واألسواق الموسعة 

ال وفرص العمل األخرى والقيام، حيثما كان ذلك مناسباً، بتيسير االنتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، و

 سيما في المناطق الريفية؛

من الغذائي وتعززه، وتيسير السبل على قدم ألوضع وتكييف البرامج والسياسات التي تعترف بدور المرأة الحيوي في ا)ه( 

سماك، ألسيما المرأة التي تشارك في إنتاج األغذية، مثل الزراعة، وصيد اال المساواة للمرأة المنتجة بأجر وبدون أجر، و

الحضرية، للوصول إلى التكنولوجيات المناسبة، وخدمات النقل وخدمات اإلرشاد،  حياء المائية، وكذلك المشاريعألوتربية ا

 ومرافق التسويق واالئتمان على الصعيدين المحلي والمجتمعي؛



 

كتبة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسانم                                                                                                                 52 | P a g e  
 

 إعالن ومنهاج عمل بيجين

)و( إنشاء آليات مناسبة وتشجيع المؤسسات المشتركة بين القطاعات التي تمّكن التعاونيات النسائية من الوصول بسبل الحصول 

 مثل؛أللضرورية إلى الحد اعلى الخدمات ا

رشاد والموظفين الحكوميين اآلخرين الذين يقدمون المساعدة التقنية أو يقومون إل)ز( زيادة نسبة النساء بين العاملين في مجال ا

 بإدارة البرامج االقتصادية؛

تجارية والقانون التجاري وقانون مر، للسياسات، بما في ذلك قانون األعمال الأل)ح( القيام باستعراض أو إعادة صياغة، إذا لزم ا

العقود واألنظمة الحكومية، وتنفيذها، لضمان عدم تحيزها ضد المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي 

 تمتلكها المرأة في المناطق الريفية والحضرية؛

ات التي يتم بمقتضاها إدراج احتياجات ومصالح )ط( القيام بأعمال التحليل وتقديم المشورة والتنسيق والتنمية بشأن السياس

الموظفات والعامالت لحسابهن الخاص ومنِظمات المشاريع في السياسات والبرامج والميزانيات القطاعية والمشتركة بين 

 الوزارات؛

تقتصر ال ب التي )ي( ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة على التدريب المهني الفعال، وإعادة التدريب، وخدمات المشورة والتنسي

 ت العمل التقليدية؛العلى مجا

)ك( إزالة ما تشكله السياسات واألنظمة من عقبات تواجه المرأة في البرامج االجتماعية واإلنمائية مما يثبّط المبادرة الخاصة 

 والفردية؛

)ل( تأمين وتعزيز احترام حقوق العمل األساسية، بما في ذلك منع السخرة وعمل األطفال، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في 

جر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية، وعدم التمييز ألالتنظيم، والحق في المساومة الجماعية والمساواة في ا

فاقيات منظمة العمل الدولية في حالة الدول األطراف في تلك االتفاقيات، ومراعاة المبادئ في العمل، والتنفيذ الكامل الت

المنصوص عليها في تلك االتفاقيات في حالة البلدان التي ليست طرفا فيها، من أجل تحقيق النمو االقتصادي المطرد والتنمية 

 المستدامة حقا.

 ومصارف التنمية الوطنية والمؤسسات المصرفية الخاصة، حسب االقتضاء:من جانب الحكومات، والمصارف المركزية  -167

زيادة اشتراك النساء، بمن فيهن النساء الالتي ينظمن مشاريع، في المجالس االستشارية والمنتديات األخرى لتمكين النساء  )أ(

ستعراض السياسات والبرامج التي الالتي ينظمن مشاريع في جميع القطاعات وتمكين مؤسساتهن من المساهمة في صياغة وا

 تتولى وضعها الوزارات االقتصادية والمؤسسات المصرفية؛

)ب( تعبئة القطاع المصرفي لزيادة اإلقراض وإعادة التمويل عن طريق تقديم الحوافز وإيجاد مؤسسات وسيطة تلبي احتياجات 

ة على حد سواء، وإشراك المرأة في قيادة تلك النساء الالتي ينظمن مشاريع والمنتجات في المناطق الريفية والحضري

 المؤسسات وتخطيطها وصنع قراراتها؛

)ج( تصميم خدمات للوصول إلى المرأة الريفية والحضرية العاملة في مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم، مع 

يتيسر ال والنساء من السكان األصليين الالئي  ثنية والعرقية،إلإيالء اهتمام خاص للشابات، والمنخفضات الدخل واألقليات ا

سواق المالية عن طريق تحديد ألموال واألصول؛ وتوسيع نطاق سبل وصول المرأة إلى األلهن سبل الحصول على رؤوس ا

وتشجيع اإلصالحات اإلشرافية والتنظيمية المالية التي تدعم الجهود المباشرة وغير المباشرة المبذولة من جانب المؤسسات 

المالية لتلبية االحتياجات االئتمانية واالحتياجات المالية األخرى على نحو أفضل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة 

 والمتوسطة الحجم التي تضطلع بها المرأة؛

الصرف الصحي، )د( ضمان إدراج أولويات المرأة في برامج االستثمار العام المتعلقة بالهياكل األساسية االقتصادية، مثل المياه و

والكهربة وحفظ الطاقة، والنقل وإنشاء الطرق؛ وتشجيع زيادة مشاركة المرأة المستفيدة في مراحل تخطيط المشاريع وتنفيذها 

 لكفالة توفير سبل الحصول على الوظائف والعقود.

 من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية: -168

)أ( إيالء اهتمام خاص الحتياجات المرأة عند نشر المعلومات المتعلقة باألسواق والتجارة والموارد وتوفير التدريب المناسب في 

 هذه الميادين؛
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)ب( تشجيع استراتيجيات التنمية االقتصادية للمجتمعات المحلية التي تعتمد على المشاركة فيما بين الحكومات، وتشجيع أفراد 

 لمدني على خلق الوظائف ومعالجة الظروف االجتماعية لألفراد واألسر والمجتمعات المحلية.المجتمع ا

من جانب الممولين المتعددي األطراف، ومصارف التنمية اإلقليمية، فضالً عن وكاالت التمويل الثنائية والخاصة، على الصعيد  -169

 الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي:

السياسات والبرامج والمشاريع، وإعادة صياغتها عند اللزوم، وتنفيذها لضمان وصول نسبة أعلى من الموارد القيام باستعراض  )أ(

 إلى المرأة في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

 نشطة االقتصادية للمرأة، وتشجيع االكتفاء الذاتيأل)ب( وضع ترتيبات تمويل مرنة لتمويل المؤسسات الوسيطة التي تستهدف ا

 وزيادة قدرة المشاريع االقتصادية للمرأة وربحيتها؛

)ج( وضع استراتيجيات لتوحيد وتعزيز مساعدتها لقطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، لزيادة الفرص 

ستناداً إلى الخبرة الفنية لمشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة، والعمل معا من أجل تنسيق وزيادة فعالية هذا القطاع، ا

 والموارد المالية المتاحة من داخل منظماتها وكذلك من الوكاالت الثنائية والحكومات والمنظمات غير الحكومية.

 نمائي:إلمن جانب المنظمات الدولية والمتعددة األطراف والثنائية للتعاون ا -170

وارد، إلى المؤسسات المالية التي تخدم النساء الالتي ينظمن مشاريع موال و/أو المألتقديم الدعم، عن طريق توفير رؤوس ا

والمنتِجات في المشاريع المنخفضة الدخل ذات الحجم الصغير والمتناهي الصغر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد 

 سواء.

 من جانب الحكومات و/أو المؤسسات المالية المتعددة األطراف: -171

وإجراءات المؤسسات المالية الرسمية على الصعيدين الوطني والدولي التي تعرقل تكرار نموذج مصرف  استعراض قواعد

 غرامين الذي يقدم التسهيالت االئتمانية إلى المرأة في المناطق الريفية.

 من جانب المنظمات الدولية: -172

أنشطة تنظيم المشاريع المستدامة والمنتجة بين النساء، وبخاصة توفير قدر كاف من الدعم للبرامج والمشاريع الرامية إلى تشجيع 

 المحرومات.

 -3- الهدف االستراتيجي واو

 سواقألتوفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول إلى ا

 والمعلومات والتكنولوجيا وبخاصة للمرأة المنخفضة الدخل

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص: -173

 سواق؛ألتوفير المزيد من الهياكل األساسية العامة لكفالة تكافؤ فرص وصول منظمي المشاريع من الرجال والنساء إلى ا )أ(

وتقديم الخدمات المنخفضة التكاليف للمرأة )ب( وضع برامج توفر التدريب وإعادة التدريب، وبخاصة على التكنولوجيات الجديدة، 

في مجال إدارة األعمال، وتطوير المنتجات، والتمويل، والرقابة على اإلنتاج والنوعية، والتسويق والجوانب القانونية لألعمال 

 التجارية؛

نائية، بالفرص المتاحة للوصول بالغ المرأة المنخفضة الدخل والفقيرة، وبخاصة في المناطق الريفية والإل)ج( توفير برامج توعية 

 سواق والتكنولوجيا، وتقديم المساعدة لالستفادة من تلك الفرص؛ألإلى ا

)د( استحداث خدمات دعم غير متحيزة بما في ذلك أموال استثمارية لألعمال التجارية التي تباشرها المرأة، واستهداف المرأة، 

 تجارة؛وبخاصة المرأة المنخفضة الدخل، في برامج تنشيط ال

ت النشاط االقتصادي التقليدية وغير التقليدية على حد سواء النشر المعلومات عن النساء الناجحات في تنظيم مشاريع في مجا)ه( 

 وعن المهارات الضرورية لتحقيق النجاح، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات؛
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مر في مكان العمل، بحيث يشمل ذلك المرأة العاطلة، واألم )و( اتخاذ تدابير لكفالة تكافؤ سبل حصول المرأة على التدريب المست

سباب أخرى، والمرأة ألالعزباء، والمرأة العائدة إلى سوق العمل بعد انقطاع مؤقت ممتد عن العمل بسبب مسؤوليات األسرة و

ريع لزيادة عدد المراكز المشردة بسبب األشكال الجديدة من اإلنتاج أو بسبب ضغط النفقات، وزيادة الحوافز التي تقدم للمشا

 المهنية والتدريبية التي توفر التدريب للمرأة في المجاالت غير التقليدية؛

)ز( توفير خدمات الدعم المنخفضة التكاليف، مثل خدمات رعاية الطفل ذات النوعية الجيدة والمرنة والميسورة، التي تراعي 

 احتياجات العاملين من الرجال والنساء.

 ب منظمات األعمال التجارية المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة:من جان -174

الدعوة، على جميع الصعد، لتشجيع ودعم األعمال التجارية والمشاريع التي تضطلع بها المرأة ، بما في ذلك األعمال والمشاريع 

 ي، وتكافؤ فرص حصول المرأة على موارد اإلنتاج.المضطلع بها في القطاع غير الرسم

 -4-الهدف االستراتيجي واو 

 تعزيز القدرة االقتصادية والشبكات التجارية للمرأة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -175

ات، وصناديق القروض الدائرة، اعتماد سياسات تدعم منظمات األعمال التجارية، والمنظمات غيـر الحكومية، والتعاوني )أ(

واتحادات االئتمان، والمنظمات الشعبية، ومجموعات الجهود الذاتية النسائية والمجموعات األخرى وذلك من أجل تزويد 

 النساء الالتي ينظمن مشاريع بالخدمات في المناطق الريفية والحضرية؛

)ب( إدراج منظور يراعي نوع الجنس في جميع عمليات إعادة تشكيل الهيكل االقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي وتصميم 

برامج للمرأة المتأثرة بإعادة تشكيل الهيكل االقتصادي، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي، وللمرأة العاملة في القطاع غير 

 الرسمي؛

يئة مواتية لمجموعات الجهود الذاتية النسائية ومنظمات وتعاونيات العامالت، من خالل أشكال الدعم )ج( اعتماد سياسات لتهيئة ب

 غير التقليدية، ومن خالل االعتراف بالحق في حرية تشكيل الجمعيات والحق في التنظيم؛

)د( دعم البرامج التي تعزز االعتماد على النفس لمجموعات خاصة من النساء، مثل الشابات، والنساء المصابات بعجز، والمسنات 

 والنساء الالئي ينتمين إلى أقليات عرقية وإثنية؛

الدراسات والبحوث  تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل تعزيز الدراسات المتعلقة بالمرأة، ومن خالل استخدام نتائج)ه( 

 المتعلقة بالفروق بين الجنسين في جميع الميادين، بما في ذلك الميدان االقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛

نشطة االقتصادية التي تمارسها النساء من السكان األصليين، مع مراعاة معارفهن التقليدية، بغية تحسين حالتهن أل)و( دعم ا

 وتنميتهن؛

لمد نطاق حماية قوانين العمل وأحكام الضمان االجتماعي لتشمل الالئي يعملن بأجر في البيت، أو للمحافظة )ز( اعتماد سياسات 

 على تلك الحماية؛

 )ح( االعتراف بمساهمة العالمات والتكنولوجيات في البحوث، وتشجيعها؛

 متوسطة الحجم التي تديرها المرأة.)ط( ضمان عدم تحيز السياسات واألنظمة ضد المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة وال

من جانب الوسطاء الماليين، ومعاهد التدريب الوطنية، واالتحادات االئتمانية، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات النسائية،  -176

 والمنظمات المهنية، والقطاع العام، حسب االقتضاء:

ي والدولي، على مجموعة من المهارات المتصلة باألعمال التجارية توفير التدريب، على كل من الصعيد الوطني واإلقليم )أ(

واإلدارة المالية والمهارات الفنية لتمكين النساء، وبخاصة الشابات منهن، من المشاركة في رسم السياسات االقتصادية على 

 هذه الصعد؛
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ت التجارية، وتصميم وابتكار المنتجات، ونقل )ب( توفير الخدمات في مجال األعمال التجارية، بما في ذلك التسويق والمعلوما

التكنولوجيا، ومراقبة النوعية، لمؤسسات األعمال التجارية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك المؤسسات في قطاعات االقتصاد 

 الخاصة بالتصدير؛

ع على كل من الصعيد الوطني )ج( تعزيز الروابط التقنية والتجارية وإقامة مشاريع مشتركة بين النسـاء الالئي ينظمن مشاري

 واإلقليمي والدولي، لدعم المبادرات النابعة من المجتمع المحلي؛

)د( تعزيز مشاركة النساء، بمن فيهن النساء المهمشات، في التعاونيات اإلنتاجية والتسويقية عن طريق توفير الدعم التسويقي 

 والمالي، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

تشجيع وتعزيز المشاريع النسائية المتناهية الصغر، واألعمال التجارية الجديدة الصغيرة، والمؤسسات التعاونية، وتوسيع ( )ه

سواق وفرص العمل األخرى، والقيام، حسب االقتضاء، بتيسير االنتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، في ألا

 المناطق الريفية والحضرية؛

 موال وإنشاء حوافظ استثمارات لتمويل المشاريع التجارية النسائية؛ألار رؤوس ا)و( استثم

)ز( إيالء االهتمام الكافي لتوفير المساعدة التقنية، والخدمات االستشارية، والتدريب وإعادة التدريب للنساء فيما يتعلق بانضمامهن 

 إلى االقتصاد السوقي؛

 كارية، بما في ذلك مشاريع االدخار التقليدية؛)ح( دعم شبكات االئتمان والمشاريع االبت

)ط( توفير ترتيبات تكفل التواصل بين النساء الالتي ينظمن مشاريع، بما في ذلك توفير الفرص إلشراف من هن أكثر تمرساً على 

 غير المتمرسات؛

ينظمن مشاريع مع االعتماد على )ي( تشجيع المنظمات المجتمعية والهيئات العامة على إنشاء مجمعات إقراض للنساء الالتي 

 النماذج الناجحة للتعاونيات الصغيرة.

 من جانب القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية والشركات الوطنية: -177

 اعتماد سياسات وإنشاء آليات لمنح العقود على أساس غير تمييزي؛ )أ(

دارية، وتوفير برامج تدريبية، كل ذلك على قدم إلالقرارات، والمناصب ا)ب( تعيين المرأة في المناصب القيادية، ومناصب صنع 

 المساواة مع الرجل؛

 سيما ما يتعلق منها بالمرأة.ال )ج( احترام القوانين الوطنيـة المتعلقة ببيئة العمل، والمستهلك، والصحة، والسالمة، 

 -5- الهدف االستراتيجي واو

 ـع أشكال التمييز في العملالقضـاء علـى التفرقـة الوظيفيـة وجمي

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات وأرباب العمل والموظفين والنقابات العمالية والمنظمات النسائية: -178

تطبيق وإنفاذ القوانين، واألنظمة، والتشجيع على وضع مدونات قواعد السلوك الطوعية التي تكفل انطباق معايير العمل  )أ(

جر المتساوي وحقوق العمال، على العامالت والعمال بصورة أللمنظمة العمل الدولية بشأن ا 100الدولية، مثل االتفاقية 

 متساوية؛

نتصاف والوصول إلى العدالة في حالة عدم االمتثال، اللتدابير المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك سبل ا)ب( سن وإنفاذ القوانين ووضع ا

شارة إلى الحالة االجتماعية أو العائلية إلوذلك لمنع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، بما في ذلك من خالل ا

ا في ذلك التدريب، والترقية، والصحة، والسالمة، عالوة على فيما يتعلق بفرص الوصول إلى العمل، وظروف العمل، بم

 انتهاء الخدمة والضمان االجتماعي للعمال، بما في ذلك الحماية القانونية من التحرش الجنسي والعنصري؛
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مع مراعاة )ج( سـن وإنفـاذ القوانيـن ووضـع السياسات المتعلقة بمكان العمل لمنع التمييز على أساس الجنس في سوق العمل، 

العامالت المسنات على وجه الخصوص، وفي التوظيف والترقية، وفي منح استحقاقات العمل والضمان االجتماعي، وفيما 

 يتعلق بشروط العمل التمييزية والتحرش الجنسي؛ وينبغي وضع آليات الستعراض هذه القوانين ورصدها بصورة منتظمة؛

دوار والوظائف اإلنجابية للمرأة، بما في ذلك رفض ألم بها أرباب العمل على أساس ا)د( إزالة الممارسات التمييزية التي يقو

 توظيف النساء وفصلهن بسبب الحمل ومسؤوليات الرضاعة الثديية؛

سيما النساء الفقيرات ال وضع وتعزيز برامج وخدمات العمالة للنساء الالئي يلتحقن و/أو يعدن إلى االلتحاق بسوق العمل، و)ه( 

ً في الح  بالتكيف الهيكلي؛ ضر والريف والشابات، والنساء الالئي يعملن لحسابهن الخاص، والنساء الالئي يتأثرن سلبا

)و( تنفيذ ورصد برامج العمل اإليجابي وبرامج اإلنصاف في العمل في القطاعين العام والخاص لمعالجة التمييز الذي تواجهه 

تعيين بما النساء المعوقات والالئي ينتمين إلى فئات محرومة، وذلك فيما يتعلق سيال المرأة بصورة منتظمة في القوى العاملة، 

 النساء في جميع القطاعات واالحتفاظ بهن وترقيتهن وتوفير التدريب المهني لهن؛

)ز( إزالة التمييز المهني، وخاصة عن طريق تعزيز المشاركة المتساوية للنساء في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وفي 

دارة العليا، وعن طريق تدابير أخرى مثل المشورة والتنسيب لحفز تطويرهن الوظيفي في مكان العمل واالنتقال إلوظائف ا

والحفز على تنويع الخيارات الوظيفية أمام النساء والرجال على السواء؛ وتشجيع إلى مراتب العمل العليا في سوق العمل، 

سيما في مجال العلم والتكنولوجيا، وتشجيع الرجال على التماس فرص العمل ال النساء على االلتحاق بالوظائف غير التقليدية، 

 في القطاع االجتماعي؛

جر، ولتحسين ألدى اآلليات الهامة للقضاء على عدم مساواة المرأة في ا)ح( االعتراف بالمساومة الجماعية كأحد الحقوق وإح

 ظروف عملها؛

)ط( التشجيع على انتخاب المسؤوالت النقابيات وضمان كفالة الحماية الوظيفية واألمن البدني للمسؤوالت النقابيات الالئي ينتخبن 

 لتمثيل المرأة لدى أدائهن لوظائفهن؛

المعوقات وضمان الوصول إليها لتمكينهن من الحصول على فرص العمل واالحتفاظ بها، وضمان  )ي( وضع برامج خاصة للنساء

ً للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص  الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات المالئمة، وفقا

مكان، بما يناسب احتياجات النساء المعوقات الالئي ينبغي أن تكفل لهن الحماية إلوتكييف ظروف العمل، قدر ا ]34[للمعوقين.

 القانونية ضد فقد وظائفهن على غير أساس ولكونهن معوقات؛

جر المتساوي عن العمل المتساوي أو ألدأ ا)ك( زيادة الجهود لسد الفجوة بين أجور النساء والرجال، واتخاذ خطوات لتنفيذ مب

العمل ذي القيمة المتساوية عن طريق تعزيز التشريعات في هذا المجال، بما في ذلك االمتثال لقوانين ومعايير العمل الدولية، 

 وتشجيع نظم تقييم الوظائف على أساس معايير محايدة من حيث نوع الجنس؛

 جور؛ألفي المسائل المتعلقة بالتمييز في ا )ل( وضع و/أو تعزيز اآلليات التي تفصل

)م( وضع مواعيد محددة مستهدفة للقضاء على جميع أشكال عمل األطفال التي تتعارض مع المعايير الدولية، وكفالة التنفيذ التام 

ومعايير منظمة للقوانين القائمة ذات الصلة، والقيام، حسب االقتضاء، بسن التشريعات الالزمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

سيما أطفال الشوارع، عن طريق توفير الخدمات الصحية والتعليمية ال العمل الدولية بما يكفل حماية األطفال العاملين، و

 وغيرها من الخدمات االجتماعية المالئمة؛

من مطالب باهظة فيما  )ن( كفالة معالجة االستراتيجيات المتعلقة بالقضاء على عمل األطفال أيضاً لما يقع على بعض الفتيات

 سر المعيشية، حيثما ينطبق ذلك؛ألتقمن به من أعمال منزلية بال أجر في أسرهن المعيشية وغيرها من ا

جور في المهن التي تغلب عليها اإلناث مثل التدريس والتمريض ورعاية الطفل، وإعادة أل)س( استعراض وتحليل هياكل ا

 هن وأجورهن الدنيا؛صياغتها حسب االقتضاء، بغرض تحسين مراكز

)ع( تيسير العمالة المنتجة للمهاجرات الالئي يحملن الوثائق الالزمة )بمن فيهن النساء الالئي يتقرر اعتبارهن الجئات وفقاً 

جنبي ووثائق التأهيل األجنبية، من خالل ألعن طريق زيادة االعتراف بالتعليم ا (1951لالتفاقية المتعلقة بمركز الالجئين لعام 

 تباع نهج متكامل إزاء التدريب المتعلق بسوق العمل والذي يشتمل على التدريب اللغوي.إ

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn34
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 -6-الهدف االستراتيجي واو 

 تعزيـز المواءمة بيـن مسؤوليات العمـل واألسرة للنساء والرجال

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -179

ل غير المتفرغين والعاملين في وظائف مؤقتة والعمال الموسميين والعاملين في مشاريع )أ( اعتماد سياسات لضمان تمتع العما

منزلية بالحماية المالئمة من جانب قوانين العمل وبتعويضات الضمان االجتماعي؛ وتعزيز التطور الوظيفي على أساس 

 ظروف عمل تكفل التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات األسرية.

)ب( كفالة حرية اختيار المرأة والرجل، على قدم المساواة، للعمل كل الوقت أو بعض الوقت، والنظر في توفير الحماية المناسبة 

 للعمال غير النظاميين من حيث العمالة وظروف العمل والضمان االجتماعي؛

جازات إلرص للنساء والرجال للحصول على ا)ج( القيام، عن طريق التشريعات، بتوفير الحوافز و/أو التشجيع على تهيئة الف

الوالدية مـع ضمان استمرارهم في وظائفهم وعلى المستحقات الوالديـة؛ وتشجيع التقاسـم المتساوي لمسؤوليات األسرة بين 

ة الرجل والمرأة، بما في ذلك عن طريق التشريعات المالئمة والحوافز و/أو التشجيع وأيضاً تعزيز تيسير الرضاعة الثديي

 بالنسبة لألمهات العامالت؛

)د( وضع سياسات في مجال التعليم تتناول، في جملة أمور، تغيير االتجاهات التي تعزز تقسيم العمل على أساس نوع الجنس، 

 سيما فيما يتعلق برعاية األطفال وكبار السن؛ال بغية تعزيز مفهوم تقاسم المسؤوليات األسرية في العمل وفي المنزل، 

عالة الذاتية، وتوليد إلتنمية وفرص اقتناء التكنولوجيات التي من شأنها تيسير األعمال المهنية والمنزلية، وتشجيع ا تحسين)ه( 

دوار المخصصة للجنسين في إطار العملية اإلنتاجية، وتمكين المرأة من الخروج من نطاق ألالدخل، وإجراء عملية تحّول في ا

 جر؛ألالوظائف المنخفضة ا

ً لألولويات )و( دراسة مجم وعة من السياسات والبرامج، بما في ذلك تشريعات الضمان االجتماعي ونظم الضرائب، وفقا

والسياسات الوطنية، لتحديد كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين، والمرونة في تقسيم وقت الناس ما بين التعليم والتدريب، 

وغيرها من أشكال العمل االجتماعي المفيدة، والراحة والفراغ،  والعمل بأجر، والمسؤوليات األسرية، واألنشطة الطوعية،

 واالستفادة منها.

 من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والنقابات، واألمم المتحدة، حسب االقتضاء: -180

باب العمل ورابطات العاملين بما يتيح للنساء اعتماد التدابير المناسبة التي تشمل الهيئات الحكومية ذات الصلة ورابطات أر )أ(

والرجال الحصول على إجازات لفترات مؤقتة من العمل، وأن تكون لهم مستحقات عمل وتقاعد قابلة للتحويل، ووضع 

 الترتيبات لتعديل ساعات العمل دون أن يكون ذلك على حساب تطورهم وتقدمهم في أعمالهم وفي حياتهم الوظيفية؛

توفير برامج تعليمية عن طريق الحمالت اإلعالمية المبتكرة، وبرامج التعليم المدرسية والمجتمعية لزيادة الوعي )ب( تصميم و

دوار بين النساء والرجال داخل األسرة في قوالب نمطية على أساس نوع الجنس؛ ألبالمساواة بين الجنسين، وعدم حصر ا

 ل في أماكن العمل، وترتيبات العمل التي تتسم بالمرونة؛وتوفير خدمات ومرافق الدعم، مثل خدمات رعاية الطف

 )ج( سن وإنفاذ القوانين ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش في جميع أماكن العمل.

 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار -زاي 

ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان علـى حـق كل فرد في أن يشترك فـي حكومـة بلده. وتمكين المرأة من أداء دورها ونيلها  -181

لالستقالل الذاتي وتحسين مركزها االجتماعي واالقتصادي والسياسي أمر ضروري لتحقيق الحكم واإلدارة والتنمية المستدامة 

في جميع جوانب الحياة. وعالقات القوة التي تحول دون أن تحيا المرأة حياة مشبعة تؤثر على  على أساس الوضوح والمساءلة

عدة مستويات في المجتمع، من المستوى الشخصي للغاية إلى أعلى مستوى في الحياة العامة. لذلك فإن تحقيق الهدف المتمثل في 

أنه أن يؤدي إلى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع، وهو اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من ش

زم لتعزيز الديمقراطية وتشجيع التطبيق الديمقراطي السليم. وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي وظيفة مؤثرة ال

. وفي هذا الصدد، فإن اشتراك يتعذر بدونها إلى حد كبير تحقيق اإلدماج الفعلي لعنصر المساواة في عملية صنع القرار الحكومي
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المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة يؤدي دوراً بالغ األهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام. فاشتراك المرأة في 

كذلك يعد مطلباً من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وإنما يمكن اعتباره ال عملية صنع القرار على قدم المساواة 

شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة. فبدون اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار، 

 يمكن تحقيق األهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم.ال 

ًً بالديمقراطية في معظم البل نحو األخذ وعلى الرغم من الحركة الواسعة النطاق -182 دان، ال تزال المرأة إلى حد كبير ممثلة تمثيالً

سيما في الهيئات الوزارية وغيرها من الهيئات التنفيذية، ولم تحرز سوى قدر ضئيل من ال ناقصاً في معظم مستويات الحكم، 

في المائة من  30التقدم في الحصول على سلطة سياسية في الهيئات التشريعية أو في تحقيق هدف الوصول بنسبة المرأة إلى 

، وهو الهدف الذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي. فنسبة النساء بين أعضاء الهيئات 1995مناصب صنع القرار بحلول عام 

ن في المناصب الوزارية، عالمياً. بل أن بعض البلدان، بما آلفي المائة، وتقل نسبتهن عن ذلك ا 10تتعدى ال تزال ال التشريعية 

لدان التي تمر بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، شهدت انخفاضاً كبيراً في نسبة تمثيل المرأة في الهيئات في ذلك الب

قل في جميع البلدان تقريباً وأنها حصلت على الحق في التصويت وفي ألالتشريعية. ورغم أن المرأة تمثل نصف الناخبين على ا

تزال ممثلة تمثيالً ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق ال ي األمم المتحدة تقريبا، فإنها شغل المناصب في كافة الدول األعضاء ف

ن أنماط العمل التقليدية للعديد من األحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة ألبالمرشحين للمناصب العامة. وذلك 

لمرأة للتثبيط عن السعي إلى شغل المناصب السياسية بسبب عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعرض ا

المواقف والممارسات التمييزية، ومسؤولياتها عن األسرة ورعاية الطفل والتكلفة الباهظة للسعي إلى شغل المنصب العام 

يسهم في إعادة تحديد وللمحافظة عليه. واشتراك المرأة في السياسة وفي مناصب صنع القرار في الحكومات والهيئات التشريعية 

األولويات السياسية، ويؤدي إلى إدراج بنود جديدة في جداول األعمال السياسية من شأنها أن تعكس وأن تعالج ما للمرأة من 

 اهتمامات وقيم وتجارب تتعلق بجنسها، ويتيح منظورات جديدة بشأن قضايا التيار العام السياسية.

در كبير من المهارات القيادية في المنظمات المجتمعية وغير الرسمية، وفي الوظائف العامة. ولكن ولقد أثبتت المرأة تمتعها بق -183

تجاه المتمثل في الالتنشئة االجتماعية والقولبة السلبية للمرأة والرجل، بما في ذلك القولبة عن طريق وسائط اإلعالم، تؤكد ا

جل. كذلك فإن تمثيل المرأة تمثياًلً ناقصاً في مناصب صنع القرار في استمرار جعل عملية صنع القرار السياسي حكراً على الر

عالم والتعليم والدين والقانون قد حال دون أن يكون للمرأة أثر يذكر في العديد من إلت الفن والثقافة والرياضة ووسائط االمجا

 المؤسسات الرئيسية.

لى السلطة، كهيئات صنع القرار في األحزاب السياسية ومنظمات أرباب ولما كانت المرأة محجوبة عن سبل الوصول التقليدية إ -184

سيما في قطاع المنظمات غير الحكومية. فأمكن ال األعمال والنقابات، فقد تمكنت من الوصول إلى السلطة من خالل هياكل بديلة، 

غلها، وأن تضع القضايا النسائية على لها من خالل المنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية أن تعبر عن اهتماماتها وشوا

 جداول األعمال الوطنية واإلقليمية والدولية.

 29وكثيراً ما يبدأ عدم المساواة في الحياة العامة بالمواقف والممارسات التمييزية داخل األسرة على النحو المبين في الفقرة  -185

تقوم على المساواة ال اد األسرة المعيشية على أساس عالقات سلطوية أعاله، فتقسيم العمل والمسؤوليات بصورة مجحفة بين أفر

يحد أيضاً من قدرة المرأة على إيجاد الوقت الالزم وتنمية المهارات الالزمة لالشتراك في عملية صنع القرار في المحافل العامة 

نصافا من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى تحسين وسع نطاقاً. لذلك فإن اقتسام هذه المسؤوليات بين الرجل والمرأة بصورة أكثر إألا

ً إلى تعزيز فرصهن فيما يتعلق بتكييف وتصميم السياسات والممارسات والنفقات العامة  نوعية حياة المرأة وبناتها وإنما أيضا

، التي تعكس بحيث يتسنى االعتراف بمصالحهن وتلبيتها. والشبكات غير الرسمية وأنماط صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي

 غلبة الذكور، تقيّد قدرة المرأة على االشتراك على قدم المساواة في الحياة السياسية واالقتصادية.

وانخفاض نسبة النساء بيـن صانعـي القـرار االقتصادي والسياسي على كـل مـن الصعيـد الوطني واإلقليمي والدولي يدل على  -186

مواجهتها باتخاذ تدابير إيجابية. إذ أن الحكومات والشركات عبر الوطنية والوطنية، ووسائط  وجود حواجز هيكلية ومواقفية تتعين

عالم والمصارف والمؤسسات األكاديمية والعلمية والمنظمات اإلقليمية والدولية، بما فيها الهيئات الداخلة في منظومة األمم إلا

 لمستويات العليا ومقررات للسياسة ودبلوماسيات ومفاوضات.تستغل بشكل كامل مهارات النساء كمديرات في اال المتحدة، 

ويتوقف التوزيع المنصف للسلطة وصنع القرار، على كافة المستويات، على الحكومات والجهات الفاعلة األخرى التي تقوم  -187

التيار العام لعملية وضع السياسات  بتحليل البيانات اإلحصائية المتعلقة بالجنسين وبإدخال منظور يراعي الفروق بين الجنسين في
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وتنفيذ البرامج. والمساواة في صنع القرار أساسية لتمكين المرأة. وفي بعض البلدان أدى العمل اإليجابي لصالح المرأة إلى جعل 

 في المائة أو أكثر. 33,3نسبة تمثيلها في أجهزة الحكم المحلي والحكومات الوطنية تبلغ 

المؤسسات اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدولية بطريقة عرض القضايا ذات الصلة بالمعاملة القائمة على تزال دراية ال و -188

تستخدم قواعد البيانات والمنهجيات ال المساواة بين المرأة والرجل في المجالين االقتصادي واالجتماعي غير كافية. وبصفة خاصة، 

 ً  مجال صنع القرار. بما يكفي في المجال الهام الموجودة حاليا

وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة األخرى، وهي تتصدى لمشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باقتسام السلطة  -189

وصنع القرار على كافة المستويات، أن تشجع على انتهاج سياسة نشطة وعلنية ترمي إلى إدخال منظور مراعاة الفروق بين 

 ي صميم كل السياسات والبرامج كي يتسنى بذلك تحليل أثرها على كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ أية قرارات.الجنسين ف

 -1-الهدف االستراتيجي زاي 

 اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلى

 هياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة الكاملة فيها

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -190

دارية العامة، وفي النظام إل)أ( االلتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية، وكذا في الكيانات ا

ة في عدد النساء بغرض القضائي؛ بما في ذلك، في جملة أمور، وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموس

 الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية واإلدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال؛

)ب( اتخاذ تدابير تشمل، حيث يكون ذلك مناسباً، تدابير في النظم االنتخابية تشّجع األحزاب السياسية على إشراك المرأة في 

 مناصب العامة االنتخابية أو غير االنتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل؛ال

)ج( حماية وتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي وفي حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك 

 العضوية في األحزاب السياسية والنقابات؛

ير للنظم االنتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر، عند االقتضاء، في تعديل )د( مراجعة التأثير المتغا

 هذه النظم أو إصالحها؛

رصد وتقييم التقدم المحرز في تمثيل المرأة من خالل جمع وتحليل ونشر البيانات الكمية والكيفية بانتظام عن المرأة والرجل )ه( 

ات في مختلف مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص، ونشر البيانات عن عدد النساء والرجال على جميع المستوي

الموظفين على مختلف المستويات في الحكومات بصورة سنوية، وضمان تمتع المرأة والرجل بحق متكافئ في الوصول إلى 

 ومية لرصد التقدم المحرز في هذا الميدان؛الوظائف العامة بمختلف أنواعها، وإقامة آليات داخل الهياكل الحك

)و( دعم المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث التي تجري دراسات عن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والبيئة التي 

 تحدث فيها تلك العملية، وعن أثر هذه المشاركة؛

 ع القرار على جميع المستويات؛)ز( تشجيع زيادة مشاركة النساء من السكان األصليين في عملية صن

تمييزية لزيادة عدد النساء ال )ح( تشجيع، وعند االقتضاء، ضمان تبني المنظمات الممولة من الحكومات لسياسات وممارسات 

 في هذه المنظمات ورفع مستوياتهن؛

قرار بأن تقاسم العمل ومسؤوليات الوالدين بين المرأة والرجل يعزز زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، واتخاذ تدابير إل)ط( ا

 مناسبة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التدابير الالزمة للتوفيق بين الحياة األسرية والحياة المهنية؛

قوائم المرشحين الوطنيين لالنتخاب أو التعيين في هيئات األمم المتحدة ووكاالتها  )ي( السعي لتحقيق توازن بين الجنسين في

 سيما في المناصب العليا.ال المتخصصة، والمنظمات األخرى ذات االستقالل الذاتي في منظومة األمم المتحدة، و

 من جانب األحزاب السياسية: -191
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 زالة كل الحواجز التي تميز ضد مشاركة المرأة تمييزا مباشرا أو غير مباشر؛النظر في دراسة الهياكل الحزبية وإجراءات إ )أ(

)ب( النظر في اتخاذ المبادرات التي تمّكن المرأة من المشاركة التامة في كل الهياكل الداخلية لوضع السياسات وعمليات التنسيب 

 للوظائف التي تشغل بالتعيين أو االنتخاب؛

وع الجنس في برامجها السياسية واتخاذ تدابير لتكفل أن يكون بوسع المرأة المشاركة في زعامة )ج( النظر في إدخال قضايا ن

 األحزاب السياسية على قدم المساواة مع الرجل.

من جانب الحكومات والهيئات الوطنية والقطاع الخاص واألحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمؤسسات  -192

 كاديمية، والهيئات دون اإلقليمية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية:البحثية واأل

عداد الضرورية من القائدات والمسؤوالت التنفيذيات والمديرات في المناصب اإلستراتيجية ألالقيام بعمل إيجابي لتكوين ا )أ(

 لصنع القرار؛

 ول إلى المناصب العليا لصنع القرار، أو تعزيزها، حسب االقتضاء؛)ب( إقامة آليات لرصد إتاحة الفرص للمرأة للوص

)ج( مراجعة معايير التوظيف والتعيين في الهيئات االستشارية وهيئات صنع القرار والترقية إلى المناصب العليا لضمان أن تكون 

 تميز ضد المرأة؛ال هذه المعايير مناسبة و

ير الحكومية والنقابات والقطاع الخاص لتحقيق التكافؤ في الرتب بين المرأة والرجل، )د( تشجيع الجهود التي تبذلها المنظمات غ

 بما في ذلك المشاركة المتكافئة في هيئات صنع القرار وفي المفاوضات في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات؛

مرأة في المجتمع، وفي األسرة كما ورد دوار الجديدة للرجل والألوضع استراتيجيات اتصال لتشجيع الحوار العام بشأن ا)ه( 

 أعاله؛ 29تعريفها في الفقرة 

سيما الشابة، للتدرب ال إعادة تشكيل برامج التوظيف والتطوير الوظيفي لضمان إتاحة الفرص على قدم المساواة للمرأة، و )و(

 دارة وتنظيم المشاريع والتدرب التقني والقيادي، بما في ذلك التدرب أثناء العمل؛إلعلى ا

الوظيفي، وتتبع المسار الوظيفي، والتوجيه والمشورة،  عمار تشمل التخطيطأل)ز( وضع برامج للتقدم الوظيفي للمرأة في مختلف ا

 والتدريب الخصوصي، والتدريب وإعادة التدريب؛

 )ح( تشجيع ودعم مشاركة المنظمات النسائية غير الحكومية في مؤتمرات األمم المتحدة والعمليات التحضيرية لها؛

 كوين الوفود لدى األمم المتحدة والمحافل الدولية األخرى.)ط( السعي إلى تحقيق توازن بين الجنسين ودعم هذا التوازن في ت

 من جانب األمم المتحدة: -193

ال تنفيذ السياسات والتدابير القائمة واعتماد سياسات وتدابير جديدة للعمالة لتحقيق مساواة شاملة بين الجنسين في االستخدام، و )أ(

، على أن تؤخذ في االعتبار الواجب أهمية تعيين الموظفين 2000م سيما في مستوى الوظائف الفنية وما فوقها، بحلول عا

 من ميثاق األمم المتحدة؛ 101من المادة  3على أساس التوزيع الجغرافي العادل على أوسع نطاق ممكن، وفقاً للفقرة 

ة وسائر المنظمات والهيئات وضع آليات لتنسيب مرشحات للتعيين في وظائف عليا في األمم المتحدة والوكاالت المتخصص )ب(

 في منظومة األمم المتحدة؛

)ج( مواصلة جمع ونشر البيانات الكمية والنوعية عن المرأة والرجل في مناصب صنع القرار وتحليل تأثيرها المتغاير على عملية 

في المائة، من مناصب  50ته صنع القرار؛ ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الذي حدده األمين العام لتقلد المرأة ما نسب

 .2000دارة ومناصب صنع القرار بحلول عام إلا

من جانب المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية والنقابات، والشركاء االجتماعيين، ومنظمات المنتجين والصناعيين  -194

 والمهنيين:

 لتعليم والتوعية؛عالم واإل)أ( بناء وتعزيز التضامن بين النساء من خالل أنشطة ا

)ب( الدعوة على جميع المستويات إلى تمكين المرأة من التأثير على القرارات والعمليات والنظم السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية، والسعي لمساءلة الممثلين المنتخبين عن التزامهم باالهتمامات المتعلقة بنوع الجنس؛
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هالتها وذلك الستخدام هذه البيانات في تعيين النساء في المناصب العليا لصنع القرار )ج( إقامة قواعد للبيانات عن المرأة ومؤ

والمناصب االستشارية، ونشر هذه البيانات وتوزيعها على الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدولية ومؤسسات القطاع 

 عات حماية البيانات.الخاص واألحزاب السياسية وغيرها من الهيئات المعنية، وذلك بما يتمشى وتشري

 -2-الهدف االستراتيجي زاي 

 زيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

من جانب الحكومات والهيئات الوطنية، والقطاع الخاص، واألحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات أرباب العمل، والهيئات  -195

 دون اإلقليمية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية:

سيما ذوات االحتياجات الخاصة، والمعوقات والمنتميات ال والفتيات، و توفير تدريب على القيادة واحترام الذات لمساعدة النساء )أ(

 لألقليات العرقية واإلثنية، بما يزيد من احترامهن لذواتهن ويشجعهن على تقلد مناصب صنع القرار؛

 )ب( وضع معايير شفافة لمناصب صنع القرار وضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين في هيئات اختيار المرشحين؛

ج( إنشاء نظام لتقديم المشورة والتوجيه إلى النساء المفتقرات إلى الخبرة، وبالخصوص لتوفير التدريب لهن، بما في ذلك التدريب )

 على صنع القرار والتحدث أمام الجمهور وتوكيد الذات وكذا على الحمالت السياسية؛

قات العمل الالتمييزية والحترام التنوع في أساليب العمل )د( تقديم تدريب يراعي نوع الجنس إلى النساء والرجال لتعزيز عال

 واإلدارة؛

وضع آليات وتوفير تدريب يشجعان المرأة على المشاركة في العمليات االنتخابية واألنشطة السياسية والمجاالت القيادية )ه( 

 األخرى.

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة -حاء 

أنشئت أجهزة وطنية للنهوض بالمرأة في كل واحدة من الدول األعضاء تقريبا وذلك، في جملة أمور، لوضع السياسات التي  -196

تشجع النهوض بالمرأة والترويج لتنفيذها وتنفيذها ورصدها وتقييمها والدعوة وتعبئة الدعم الالزم لها. وتختلف األجهزة الوطنية 

ى فعاليتها، وقد تدهورت في بعض الحاالت. وهذه اآلليات، التي كثيرا ما يجري تهميشها داخل من حيث شكلها وتتفاوت في مد

حيان من جراء عدم وضوح والياتها أو االفتقار إلى ما يكفي من ألالهياكل الحكومية الوطنية، عرضة لإلعاقة في كثير من ا

 القيادة السياسية الوطنية. الموظفين والتدريب والبيانات والموارد، وعدم كفاية الدعم من قبل

يتجزأ من ال وعلى الصعيدين اإلقليمي والدولي، تواجه اآلليات والمؤسسات التي تدعو إلى النهوض بالمرأة بوصفه جزءا    -197

مشاكل التيار األساسي للتنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن المبادرات المتعلقة بالتنمية وحقوق اإلنسان، 

 مماثلة مردها عدم وجود التزام على أعلى المستويات.

ولقد أكدت المؤتمرات الدولية المتتالية الحاجة إلى مراعاة العوامل المتعلقة بالجنسين لدى تخطيط السياسات والبرامج. بيد أن  -198

 هذا لم يحدث في كثير من الحاالت.

نية بالنهوض بالمرأة، باإلضافة إلى األجهزة الدولية، مثل لجنة مركز المرأة واللجنة ولقد جرى تعزيز الهيئات اإلقليمية المع -199

 تزال تعيق التنفيذ التام لوالياتها.ال المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ولكن محدودية الموارد المتاحة 

امج يقوم على الفروق بين الجنسين وللتصدي لما جراء تحليل للسياسات والبرإلوتم في العديد من المنظمات وضع منهجيات  -200

تطبق ال حيان أو ألتطبق في كثير من اال للسياسات من آثار متغايرة على المرأة والرجل، وتلك المنهجيات متاحة للتطبيق ولكنها 

 بشكل منتظم.

كومة. وتتمثل مهمتها األساسية في دعم وتعتبر األجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة الوحدة المركزية لتنسيق السياسات داخل الح -201

ت السياسة على نطاق الحكومة. وتشمل الشروط الالزمة العملية إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التيار الرئيسي لكافة مجا

 داء هذه األجهزة الوطنية لمهامها ما يلي:أل

 مجلس الوزراء؛)أ( وجودها في أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة تحت مسؤولية وزير في 
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مركزية التخطيط والتنفيذ والرصد بهدف إشراك المنظمات غير ال )ب( إيجاد آليات أو عمليات مؤسسية تيسر، حسب االقتضاء، 

 الحكومية والمنظمات المجتمعية من القاعدة إلى القمة؛

 )ج( كفالة وجود الموارد الكافية من حيث الميزانية والقدرة المهنية؛

 للتأثير في وضع جميع السياسات العامة الحكومية. )د( إتاحة الفرصة

ويتعين على الحكومات والقطاعات األخرى، لدى معالجتها لمسألة اآلليات التي تدعو إلى النهوض بالمرأة، تشجيع اعتماد سياسة  -202

السياسات والبرامج بحيث عامة فعالة وواضحة ترمي إلى إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار الرئيسي لكافة 

 يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل آلثارها على كل من المرأة والرجل.

 -1-الهدف االستراتيجي حاء 

 استحداث أو تعزيـز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات -203

أة على أعلى مستوى ممكن في الحكومة. وفي العديد من الحاالت يمكن إسناد هذه ضمان إسناد المسؤولية عن النهوض بالمر )أ(

 المسؤولية على مستوى وزير في مجلس الوزراء؛

توجد، وبتعزيز األجهزة الوطنية القائمة، حسب ال )ب( القيام، على أساس التزام سياسي قوي، بإنشاء أجهزة وطنية، حيث 

ن من أجل النهوض بالمرأة، وينبغي أن تكون لها واليات وسلطة محددة بوضوح؛ االقتضاء، على أعلى مستوى حكومي ممك

وستكون العناصر الحاسمة هي إتاحة ما يكفي من الموارد والقدرة واالختصاص الالزم للتأثير على السياسات وصياغة 

لدعوة إلى هذه السياسات واإلبالغ التشريعات واستعراضها. وينبغي، في جملة أمور، أن تقوم هذه األجهزة بتحليل السياسات وا

 بها وتنسيقها ورصد تنفيذها؛

 )ج( توفير التدريب للموظفين فيما يتعلق بتصميم وتحليل البيانات من منظور يراعي الفروق بين الجنسين؛

رة )د( وضع إجراءات لتمكين األجهزة من جمع المعلومات عن قضايا السياسة العامة على نطاق الحكومة في مرحلة مبك

 واستخدامها بصفة مستمرة في عملية وضع السياسات واستعراضها داخل الحكومة؛

تقديم تقارير على أساس منتظم إلى الهيئات التشريعية بشأن التقدم المحرز في الجهود الرامية، حسب االقتضاء، إلى إدماج )ه( 

 اج العمل؛االهتمامات المتعلقة بالجنسين في التيار الرئيسي، مع مراعاة تنفيذ منه

)و( حث وتشجيع الجهات المؤسسية الفاعلة ذات القاعدة العريضة والمتنوعة على االشتراك النشط في القطاعات العامة والخاصة 

 والطوعية للعمل الرامي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

 -2- الهدف االستراتيجي حاء

 إدمـاج المنظورات التـي تراعـي الفروق بين الجنسين

 في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 :من جانب الحكومات -204

 من المرأة والرجل؛ السعي إلى ضمان إجراء تحليل للقرارات المتعلقة بالسياسة العامة قبل اتخاذها، لبيان ما لها من أثر على كل )أ(

)ب( القيام بصورة منتظمة باستعراض السياسات والبرامج والمشاريع الوطنية، وكذلك تنفيذها، وتقييم أثر سياسات العمالة والدخل 

بغية ضمان أن تكـون المرأة مستفيـدة مباشرة مـن التنمية، وأن تُراعى مساهمتها الكاملة في التنمية، بأجر أو بغير أجر على 

 السواء، في السياسات االقتصادية والتخطيط االقتصادي؛حد 
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)ج( تعزيز االستراتيجيات واألهداف الوطنية المتعلقة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من أجل إزالة العقبات التي تحول دون 

 ممارسة المرأة لحقوقها واستئصال شأفة كافة أنواع التمييز ضدها؛

ت التشريعية، حسب االقتضاء، من أجل تشجيع منظور يقوم على مراعاة الفروق بين الجنسين في )د( العمل مع أعضاء الهيئا

 كافة التشريعات والسياسات؛

تخويل كافة الوزارات سلطة مراجعة السياسات والبرامج من منظور يراعي الفروق بين الجنسين وفي ضوء منهاج العمل؛ )ه( 

على أعلى مستوى ممكن؛ وإنشاء/أو تعزيز هيكل التنسيق بين الوزارات لتنفيذ هذه  وإسناد المسؤولية عن تنفيذ تلك الوالية

 الوالية، ولرصد التقدم المحرز، والتواصل مع األجهزة ذات الصلة.

 من جانب األجهزة الوطنية: -205

تراتيجيات والمنهجيات المالئمة، تيسير صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، ووضع االس )أ(

وتشجيع التنسيق والتعاون داخل الحكومة المركزية لضمان إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار الرئيسي 

 لجميع عمليات وضع السياسات؛

بالمرأة، والمعاهد  )ب( تشجيع وإقامة عالقات تعاونية مع فروع الحكومة ذات الصلة، ومراكز الدراسات والبحوث المتعلقة

سيما المنظمات النسائية، وجميع ال عالم، والمنظمات غير الحكومية، وإلاألكاديمية والتعليمية، والقطاع الخاص، ووسائط ا

 العناصر الفاعلة األخرى في المجتمع المدني؛

وشروط العمالة وظروف العمالة،  صـالح القانونـي فيما يتعلق، فـي جملـة أمـور، باألسرة،إل)ج( االضطالع بأنشطة ترّكز على ا

والضمان االجتماعي، وضريبة الدخل، وتكافؤ الفرص في التعليم، واتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز النهوض بالمرأة، وتصور 

المواقف، والثقافة المواتية لتحقيق المساواة؛ فضالً عن إيجاد منظور يراعي نوع الجنس في السياسة القانونية وبرمجة 

 ت؛اإلصالحا

مر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين في نوعية أل)د( تعزيز زيادة اشتراك المرأة كعنصر فاعل نشط ومستفيد في عملية التنمية، ا

 الحياة للجميع؛

 إقامة روابط مباشرة مع الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة في مجال النهوض بالمرأة؛)ه( 

ساعدة االستشارية للوكاالت الحكومية من أجل إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في )و( توفير التدريب وتقديم الم

 سياساتها وبرامجها.

 -3- الهدف االستراتيجي حاء

 توفير ونشـر بيانات ومعلومـات مفصلة حسب الجنس ألغراض التخطيط والتقييم

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

ة الوطنية واإلقليمية والدولية والوكاالت ذات الصلة التابعة للحكومات واألمم المتحدة، بالتعاون مع من جانب الدوائر اإلحصائي -206

 منظمات البحث والتوثيق، كل في مجال مسؤولياته:

كفالة جمع اإلحصائيات ذات الصلة باألفراد وتبويبها وتحليلها وعرضها مصنفة حسب الجنس والعمر، وكفالة أن تعبر تلك  )أ(

 اإلحصائيات عن المشاكل والقضايا والمسائل المتصلة بالرجال والنساء في المجتمع؛

عمر والجنس والمؤشرات االجتماعية )ب( القيام، بصفة منتظمة، بجمع وتبويب وتحليل وعرض البيانات المفصلة حسب ال

االقتصادية وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك عدد المعالين، من أجل استخدامها في تخطيط السياسات والبرامج 

 وتنفيذها؛

ث من بحاأل)ج( إشراك مراكز الدراسات المتعلقة بالمرأة ومنظمات البحوث في وضع واختبار المؤشرات المالئمة ومنهجيات ا

 أجل تعزيز التحليل المتعلق بالجنسين وكذلك لرصد وتقييم تنفيذ أهداف منهاج العمل؛

)د( اختيار أو تعيين موظفين لتعزيز برامج اإلحصاءات المتعلقة بالجنسين وضمان تنسيق ورصد وربط جميع ميادين العمل 

 ت المواضيع؛الاإلحصائي، وإعداد نواتج تدمج إحصاءات من شتى مجا
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 سين جمع البيانات عن المساهمة الكاملة للنساء والرجال في االقتصاد، بما في ذلك مشاركتهم في القطاعات غير الرسمية؛تح)ه( 

 )و( اكتساب معرفة أشمل بالعمل والعمالة من خالل القيام بما يلي:

ابات القومية، كما في الزراعة، تحسين جمع البيانات عن العمل بدون أجر المدرج بالفعل في نظام األمم المتحدة للحس ‘1’

 سيما الزراعة الكفافية، وغير ذلك من أنشطة اإلنتاج غير السوقي؛ال و

 تحسين المقاييس التي تقلل حالياً من شأن بطالة المرأة وعمالتها الناقصة في سوق العمل؛ ‘2’

إيجاد طرق، في المنتديات المناسبة، لتقدير قيمة العمل بدون أجر غير المندرج في الحسابات القومية تقديراً كمياً، كرعاية  ‘3’

المعالين وإعداد الطعام، الحتمال التعبير عنه في الحسابات التابعة أو غيرها من الحسابات الرسمية التي يمكن إعدادها 

ية األساسية ولكنها تكون متسقة معها، وذلك بغية االعتراف بالمساهمة االقتصادية بصورة مستقلة عن الحسابات القوم

 للمرأة وإظهار التوزيع غير المتساوي للعمل بأجر وبدون أجر بين النساء والرجال؛

ر، )ز( وضع تصنيف دولي لألنشطة من أجل إحصاءات استخدام الوقت يراعي الفروق بين عمل المرأة والرجل بأجر وبدون أج

 وجمع بيانات مفّصلة حسب الجنس والقيام بما يلي، على الصعيد الوطني، رهناً بالقيود الوطنية:

نشطة التي تؤدى ألجراء قياس كمي للعمل بدون أجر، بما في ذلك تسجيل اإلإجراء دراسات منتظمة عن استخدام الوقت  ‘1’

 يتقاضى عنها أجر؛ال نشطة التي ألنشطة التي يتقاضى عنها أجر أو غيرها من األفي آن واحد مع ا

قياس العمل بدون أجر غير المندرج في الحسابات القومية قياساً كمياً والعمل على تحسين طرق تقدير قيمته والعمل على  ‘2’

التعبير عن قيمته بدقة في الحسابات التابعة أو الحسابات الرسمية األخرى التي تكون منفصلة عن الحسابات القومية 

 سية ولكنها متسقة معها؛األسا

 )ح( تحسين مفاهيم وطرق جمع البيانات عن قياس الفقر بين النساء والرجال، بما في ذلك إمكانية حصولهم على الموارد؛

)ط( تعزيز نظم اإلحصاءات الحيوية وإدخال التحليالت المتعلقة بالجنسين في المنشورات والبحوث؛ ومنح األولوية للفوارق بين 

ت االعتالل؛ وتحسين التصميم البحوث وفي جمع البيانات وتحليلها وذلك من أجل تحسين البيانات المتعلقة بمعد الجنسين في

جمع البيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية 

 منح أولوية خاصة لألمهات المراهقات ورعاية المسنين؛م وتنظيم األسرة، مع ألواإلنجابية الشاملة، ورعاية ا

)ي( إعداد بيانات محسنة مفّصلة حسب الجنس والعمر عن ضحايا ومرتكبي جميع أشكال أعمال العنف ضد المرأة، كالعنف 

 عن األسري، والتحرش الجنسي، واالغتصاب، ومسافحة المحارم، واالعتداء الجنسي، واالتجار بالنساء والفتيات، فضالً 

 العنف الذي يرتكبه موظفو الدولة؛

 )ك( تحسين مفاهيم وطرق جمع البيانات عن مشاركة النساء والرجال المعوقين، بما في ذلك إمكانية حصولهم على الموارد.

 من جانب الحكومات: -207

ء والرجال في شكل مناسب ضمان اإلنتاج المنتظم لمنشور إحصائي عن الجنسين يعرض ويفسر بيانات مواضيعية عن النسا )أ(

 لطائفة واسعة من المستعملين غير التقنيين؛

)ب( ضمان قيام منتجي اإلحصاءات ومستخدميها في كل بلد، بصورة منتظمة، باستعراض كفاية نظام اإلحصاءات الرسمي 

 مر ذلك؛ألوتغطيته للقضايا المتعلقة بالجنسين وإعداد خطة بما يلزم من التحسينات، حيثما يقتضي ا

بحاث، والنقابات، وفي منظمات أرباب العمل، والقطاع أل)ج( وضع وتشجيع وضع دراسات كمية ونوعية من جانب منظمات ا

الخاص، والمنظمات غير الحكومية بشأن المشاركة في السلطة والنفوذ في المجتمع، بما في ذلك عدد النساء والرجال الذين 

 في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛يشغلون مناصب عليا في مجال اتخاذ القرارات 

 )د( استخدام بيانات أكثر مراعاة للفروق بين الجنسين في وضع السياسات العامة وتنفيذ البرامج والمشاريع.

 من جانب األمم المتحدة: -208
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سان للمرأة، بما في ذلك يجاد سبل أفضل لجمع ومقارنة وتحليل البيانات التي قد تتصل بحقوق اإلنإلتشجيع استحداث طرق  )أ(

 العنف ضد المرأة، لكي تستخدمها جميع هيئات األمم المتحدة ذات الصلة؛

)ب( تشجيع استحداث المزيد من الطرق اإلحصائية لتحسين البيانات التي تتصل بدور المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية والسياسية؛

 )ج( إعداد عدد جديد من "المرأة في العالم" لإلصدار بصورة منتظمة كل خمس سنوات وتوزيعه على نطاق واسع؛

 )د( مساعدة البلدان، بناء على طلبها، في استحداث سياسات وبرامج تتعلق بنوع الجنس؛

ئية باألمانة العامة لألمم المتحدة والمعهد ضمان إحالة التقارير والبيانات والمنشورات ذات الصلة التي تعدها الشعبة اإلحصا)ه( 

الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة عن التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والدولي إلى لجنة مركز المرأة 

 بصورة منتظمة ومنسقة.

 من جانب المؤسسات اإلنمائية المتعددة األطراف والمانحين الثنائيين: - 209

تطوير القدرات الوطنية في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال عن طريق توفير الموارد  تشجيع ودعم

والمساعدة التقنية لكي تتمكن البلدان من إجراء قياس كامل للعمل الذي تضطلع به المرأة والرجل، بما في ذلك العمل بأجر والعمل 

 االقتضاء استخدام الحسابات التابعة أو الحسابات الرسمية األخرى للعمل بدون أجر.بدون أجر على حد سواء، وعند 

 حقوق اإلنسان للمرأة -طاء 

ولى التي تقع على ألإن حقوق اإلنسان والحريات األساسية حق بحكم المولد لجميع البشر؛ وحمايتها وتعزيزها هما المسؤولية ا -210

 عاتق الحكومات.

مؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد التزام جميع الدول رسمياً بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع وقد أكد ال -211

حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي وفقاً لميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي، 

 يقبل الطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أي نقاش.ال قوق اإلنسان. ووالصكوك األخرى المتعلقة بح

يجب اعتبار تعزيز جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها هدفاً ذا أولوية بالنسبة إلى األمم المتحدة، وفقاً لمقاصدها  -212

بادئ، يشكل تعزيز جميع حقوق اإلنسان وحمايتها شاغالً سيما هدف التعاون الدولي. وفي إطار هذه المقاصد والمال ومبادئها، و

مشروعاً بالنسبة إلي المجتمع الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق اإلنسان على نطاق عالمي، وبطريقة منصفة 

في مسائل حقوق اإلنسان  وعادلة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز. ويؤكد منهاج العمل من جديد أهمية اتسام النظر

 بطابع عالمي وبالحياد والالانتقائية.

المدنية منها والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، بما في ذلك  -ويؤكد منهاج العمل من جديد أن جميع حقوق اإلنسان  -213

ثلما يبين ذلك إعالن وبرنامج عمل فيينا. وأكد الحق في التنمية عامة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويتوقف بعضها على بعض، م

المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن حقوق اإلنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق اإلنسان العامة 

الحريات األساسية هو ينفصل عنها. وتمتع المرأة والطفلة تمتعاً كامالً بجميع حقوق اإلنسان وال يتجزأ من هذه الحقوق وال وجزء 

 غنى عنه للنهوض بالمرأة.ال أولوية من أولويات الحكومات واألمم المتحدة وأمر 

والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق مذكورة بشكل صريح في ديباجة ميثاق األمم المتحدة. وتدرج جميع الصكوك الدولية  -214

 يجوز للدول أن تميّز على أساسها.ال سباب التي ألا المتعلقة بحقوق اإلنسان نوع الجنس على أنه أحد

يقتصر واجب الحكومات على أن تمتنع فحسب عن انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة، بل عليها أن تعمل أيضا على تعزيز هذه ال و -215

الحقوق وحمايتها. ومما يدل على االعتراف بأهمية حقوق اإلنسان للمـرأة أن ثالثة أرباع الدول األعضاء في األمم المتحدة قد 

 قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.أصبحت أطرافاً في اتفاقية ال

وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد وبوضوح أن حقوق اإلنسان للمرأة طيلة دورة حياتها هي جزء غير قابل  -216

لتنمية من ينفصل عنها. وأكد المؤتمر الدولي للسكان واال يتجزأ من هذه الحقوق وال للتصرف من حقوق اإلنسان العامة وجزء 

هذه الحقوق، وهما  واتفاقية حقوق الطفل ]35[جديد حقوق المرأة اإلنجابية وحقها في التنمية. ويضمن كل من إعالن حقوق الطفل

 يؤيدان مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn35
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والفجوة القائمة بين وجود الحقوق والتمتع الفعلي بها ناشئة عن عدم التزام الحكومات بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وعدم قيامها  -217

نتصاف المالئمة ونقص الموارد على البتوعية المرأة والرجل على حد سواء بهذه الحقوق. ويقترن بهذه المشكلة انعدام آليات ا

دولي. وقد اتخذت أغلبية البلدان خطوات من شأنها إدراج الحقوق التي تكفلها اتفاقية القضاء على جميع الصعيدين الوطني وال

 أشكال التمييز ضد المرأة في صلب القانون الوطني. كما أنشأ عدد من البلدان آليات لتعزيز قدرة المرأة على ممارسة حقوقها.

ري أن تتفادى الدول، إلى أقصى حد ممكن، اللجوء إلى التحفظات وأن تكفل عدم وبغية حماية حقوق اإلنسان للمرأة، من الضرو -218

تعارض أي تحفظ مع موضوع االتفاقية والغرض منها أو عدم اتفاقه بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي. وسوف تظل حقوق 

اً بغير مسمى ما لم تنل االعتراف الكامل وما اإلنسان للمرأة، على نحو ما حددتها الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، إسم

لم تتم حمايتها وتطبيقها وتنفيذها وإعمالها في القانون الوطني فضالً عن الممارسة الوطنية، والمدونات المدنية والجنائية والتجارية 

 دارية.إلوالمدونات الخاصة باألسرة، والعمل، وفي القواعد واألنظمة ا

حكم القانون، ليست مكفولة بعد في البلدان التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال ومساواة المرأة، ب -219

التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان، أو التي أبديت فيها تحفظات غير متمشية مع موضوع 

يها القوانين الوطنية بعد من أجل تنفيذ المعايير والمقاييس الدولية. إن ما يعوق االتفاقية والغرض منها، أو البلدان التي لم تنقح ف

تمتع المرأة تمتعاً كامالً بالمساواة في الحقوق هو التناقضات بين بعض التشريعات الوطنية والقانون الدولي والصكوك الدولية 

دارية المفرطة التعقيد، ونقص الوعي في إطار العملية إلإلجراءات االمتعلقة بحقوق اإلنسان. ويديم انعدام المساواة الفعلية للمرأة ا

ً في نظم  القضائية، وعدم رصد انتهاك حقوق اإلنسان لجميع النساء رصداً وافياً، باإلضافة إلى عدم تمثيل المرأة تمثيالً كافيا

انعدام المساواة الفعلية أيضاً عدم إنفاذ  العدالة، ونقص المعلومات عن الحقوق القائمة، واستمرار المواقف والممارسات. ويديم

و جملة أشياء من بينها القوانين أو المدونات المتعلقة باألسرة والقوانين أو المدونات المدنية والجنائية والمتعلقة بالعمل والتجارة أ

 ريات األساسية.دارية التي يقصد بها ضمان تمتع المرأة تمتعاً كامالً بحقوق اإلنسان والحإلالقواعد واألنظمة ا

وينبغي أن يكون لكل شخص الحق في المشاركة في التنمية الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلسهام فيها والتمتع  -220

 بها. وفي كثير من الحاالت تعاني المرأة والفتاة من التمييز في توزيع الموارد االقتصادية واالجتماعية. وفي ذلك انتهاك مباشر

 لحقوقهما االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

نشطة التي تضطلع بها األمم المتحدة والمتعلقة أليتجزأ من اال وحقوق اإلنسان لجميع النساء والفتيات ينبغي أن تشكل جزءاً  -221

ع النساء والفتيات ضمن بحقوق اإلنسان. وهناك حاجة إلى بذل جهود مكثفة بغية إدراج المساواة في المركز وحقوق اإلنسان لجمي

نشطة األمم المتحدة على نطاق المنظومة، ومعالجة هذه القضايا بشكل دوري ومنتظم في جميع الهيئات واآلليات ألالتيار الرئيسي 

مر يستدعي جملة أمور منها تحسين التعاون والتنسيق بين لجنة مركز المرأة، ومفوض األمم المتحدة السامي ألذات الصلة. وهذا ا

وق اإلنسان، ولجنة حقوق اإلنسان، بما في ذلك مقرروها الخاصون المعنيون بمواضيع محددة، والخبراء االستشاريون لحق

 المستقلون، واألفرقة العاملة، ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة التنمية االجتماعية،

الجنائية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والهيئات األخرى المنشأة بموجب معاهدات  ولجنة منع الجريمة والعدالة

والمعنية بحقوق اإلنسان، وجميع الكيانات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك الوكاالت المتخصصة. وهناك حاجة 

ً إلى التعاون تعزيزاً لجهاز األمم المتحدة  لحقوق اإلنسان وترشيده وتبسيطه وزيادة فعاليته وكفاءته، مع مراعاة ضرورة أيضا

 داعي لهما في الواليات والمهام.ال تفادي االزدواج والتداخل اللذين 

ولكي يتحقق الهدف المتمثل في إعمال حقوق اإلنسان إعماال كامالً للجميع، من الواجب تطبيق الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان  -222

طريقة تأخذ في االعتبار بمزيد من الوضوح الطابع الشامل والمنتظم للتمييز ضد المرأة الذي أشار إليه بوضوح التحليل المتعلق ب

 بالجنسين.

إن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إذ يضع في اعتباره برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعالن برنامج  -223

نا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، يؤكد من جديد أن الحقوق اإلنجابية تقوم على االعتراف بما لجميع عمل فيي

نجاب، إلزواج واألفراد من حق أساسي في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والفترات الفاصلة بين الوالدات ومواعيد األا

ئل التي تمكنهم من ذلك، ومن حق في بلوغ أعلى مستوى من الصحة الجنسية واإلنجابية. وفي الحصول على المعلومات والوسا

 ً حقهم في اتخاذ القرارات فيما يتعلق باإلنجاب دون التعرض لتمييز وإكراه وعنف، على نحو ما هو مبين في  وهذا يشمل أيضا

 وثائق حقوق اإلنسان.
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تع المرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية. ومع إيالء االعتبار إلعالن القضاء والعنف ضد المرأة ينتهك ويعوق أو يبطل تم -224

على التمييز ضد المرأة، وأعمال المقررين الخاصين، فإن العنف القائم على أساس نوع الجنس مثل الضرب وغيره من أشكال 

الدولي بالنساء واألطفال، والبغاء القسري،  سرى، واالعتداء الجنسي، واالستعباد واالستغالل الجنسيين، واالتجارألالعنف ا

جانب، ألوالتحرش الجنسي، فضالً عن العنف الموجه ضد المرأة بسبب التحيز الثقافي، والعنصرية والتمييز العنصري، وكره ا

ني والتطرف جنبي، والتطرف الديألواستخدام المرأة في إنتاج المواد اإلباحية، والتطهير العرقي والنزاع المسلح، واالحتالل ا

المناوئ للدين، واإلرهاب، هي أمور تتنافى مع كرامة اإلنسان وقدره ويجب مكافحتها والقضاء عليها. وأي جانب ضار من جوانب 

بعض الممارسات التقليدية أو العرفية أو العصرية ينتهك حقوق المرأة ينبغي منعه والقضاء عليه. وينبغي للحكومات أن تتخذ 

حة جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة الخاصة والعامة والقضاء عليها، سواء كانت مرتكبة أو مسموح تدابير عاجلة لمكاف

 بها من الدولة أو من األشخاص العاديين.

ثني أو إلوتواجه نساء كثيرات عوائق إضافية تحول دون التمتع بحقوق اإلنسان بسبب عوامل مثل الِعرق أو اللغة أو االنتماء ا -225

نهن من السكان األصليين أو مهاجرات، بمن فيهن العامالت ألالثقافة أو الدين أو اإلعاقة أو الطبقة االجتماعية واالقتصادية أو 

أو الجئات. وقد يتعرضن أيضا للحرمان والتهميش بسبب عدم إدراكهن عموماً لما لهن من حقوق اإلنسان المهاجرات، أو مشردات 

نتصاف في حاالت تعرض الولعدم االعتراف لهن بها، فضالً عن العوائق التي تعترضهن في الوصول إلى المعلومات وإلى آليات ا

 حقوقهن لالنتهاك.

الالجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً قد تكون والعوامل التي تكمن وراء فرار  -226

مختلفة عن العوامل التي تدفع الرجل إلى ذلك. وتظل هؤالء النسوة عرضة للتعديات على ما لهن من حقوق اإلنسان في مرحلة 

 فرارهن وبعدها.

م القانوني لممارسة حقوقها، فإن نقص الوعي بوجود هذه الحقوق، في كثير من وبينما تستخدم المرأة على نحو متزايد النظا -227

البلدان، يشكل عائقاً أمام تمتع المرأة الكامل بحقوق اإلنسان وبلوغها درجة المساواة. وقد بينت التجربة في كثير من البلدان أن في 

االقتصادي. وقد  -واها التعليمي أو مركزها االجتماعي الوسع تمكين المرأة وحثها على التمسك بحقوقها، بصرف النظر عن مست

أدت برامج محو األمية القانونية، وإستراتيجية وسائط اإلعالم، دوراً فعلياً في مساعدة المرأة في فهم الصلة بين حقوقها والجوانب 

ساعدة المرأة في نيل تلك الحقوق. األخرى من حياتها، وفي إثبات أنه باإلمكان االضطالع بمبادرات فعالة من حيث التكاليف لم

نتصاف الوتوفير التعليم في مجال حقوق اإلنسان أمر ضروري من أجل تعزيز فهم حقوق اإلنسان للمرأة بما في ذلك معرفة آليات ا

سيما المرأة التي تعيش في ظروف حرجة، معرفة تامة ال لجبر انتهاكات حقوقها. ومن الضروري أن يكون لجميع األفراد، و

 وقهم مع إتاحة إمكانية الوصول إلى الوسائل القانونية لالنتصاف في حالة انتهاك حقوقهم.بحق

ويجب حماية المرأة المهتمة بالدفاع عن حقوق اإلنسان. ومن واجب الحكومات أن تضمن تمتع المرأة التي تعمل بشكل سلمي  -228

نسان تمتعاً كامالً بجميع الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي وبصفة شخصية أو في إطار منظمة من أجل تعزيز وحماية حقوق اإل

لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

ساواة المرأة دوراً حفازاً في الترويج والثقافية. وقد أدت المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمجموعات الداعية إلى م

نشطة المضطلع بها على صعيد القاعدة الشعبية، والدعوة، والعمل معاً كشبكة، وهي بحاجة أللحقوق اإلنسان للمرأة، من خالل ا

 نشطة.ألإلى التشجيع والدعم من جانب الحكومات وإلى الوصول إلى المعلومات بغية االضطالع بهذه ا

ة مسألة التمتع بحقوق اإلنسان، ينبغي للحكومات والعناصر الفاعلة األخرى أن تشجع على إتباع سياسة نشطة وعند معالج -229

وواضحة إلدماج منظورات الجنسين ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات والبرامج حتى يتم تحليل ما يترتب عليها من آثار 

 رات.بالنسبة إلى كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ القرا

 -1- الهدف االستراتيجي طاء

سيمـا اتفاقية القضاء ال تعزيز وحماية ما للمرأة، من حقـوق اإلنسان من خـالل التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق اإلنسان، و

 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -230
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 العمل بصورة نشطة من أجل التصديق على المعاهدات الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها وتنفيذها؛ )أ(

)ب( التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واالنضمام إليها وضمان تنفيذها حتى يتحقق التصديق 

 ؛2000ول عام عليها على الصعيد العالمي بحل

الحد من نطاق أي تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو صياغة أي تحفظات من هذا القبيل  )ج(

بأقصى قدر ممكن من الدقة والتضييق، وضمان عدم تعارض أي تحفظ مع موضوع االتفاقية والغرض منها، أو تعارضه 

الدولي؛ واستعراض التحفظات بشكل دوري بهدف سحبها؛ وسحب التحفظات التي تتناقض بشكل آخر مع قانون المعاهدات 

مع موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والغرض منها، أو التي تتعارض بشكل آخر مع قانون 

 المعاهدات الدولي؛

زيز حقوق اإلنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق اإلنسان )د( النظر في وضع خطط عمل وطنية تحدد الخطوات الكفيلة بتحسين تع

 للمرأة، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان؛

إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحماية هذه الحقوق والترويج لها، بما في ذلك حقوق اإلنسان للمرأة، أو تعزيز تلك المؤسسات، )ه( 

 المي لحقوق اإلنسان؛على نحو ما أوصى به المؤتمر الع

)و( وضع برنامج شامل للتعليم في مجال حقوق اإلنسان لزيادة وعي المرأة بما لها من حقوق اإلنسان ووعي اآلخرين بتلك 

 الحقوق؛

)ز( قيام الدول، في حالة كونها أطرافاً، بتنفيذ االتفاقية عن طريق استعراض جميع القوانين والسياسات والممارسات واإلجراءات 

لوطنية لضمان اتفاقها مع االلتزامات المبينة في االتفاقية، وقيام جميع الدول باستعراض جميع القوانين والسياسات ا

 والممارسات واإلجراءات الوطنية لضمان اتفاقها مع االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان في هذا الصدد؛

المقدمة بموجب جميع اتفاقيات وصكوك حقوق اإلنسان األخرى، بما فيها  )ح( إدراج الجوانب المتصلة بالجنسين في التقارير

 اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لضمان تحليل حقوق اإلنسان للمرأة واستعراضها؛

ئ )ط( تقديم تقرير عن تنفيذ االتفاقية، في الوقت المحدد، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع إتباع المباد

التوجيهية التي وضعتها اللجنة بالكامل، وإشراك المنظمات غير الحكومية، حيثما كان ذلك مالئماً، أو أخذ مساهماتها بعين 

 االعتبار لدى إعداد التقرير؛

، )ي( تمكين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من االضطالع بواليتها بالكامل، وذلك بإتاحة وقت كاف لالجتماع

من خالل التصديق الواسع النطاق على التنقيح الذي اعتمدته الدول األطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

 وبتعزيز طرائق العمل الفعالة؛ ]36[،20من المادة  1، للفقرة 1995أيار/مايو  22المرأة، في 

دعم العملية التي شرعت فيها لجنة مركز المرأة بغية وضع مشروع بروتوكول اختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال  )ك(

ير التمييز ضد المرأة، يمكن أن يصبح نافذ المفعول في أقرب وقت ممكن، بشأن حق تقديم االلتماسات، وذلك مع مراعاة تقر

 راء المتعلقة بإمكانية وضعه؛آلاألمين العام بشأن البروتوكول االختياري، بما في ذلك تلك ا

وضمان تنفيذها  1995)ل( اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق التصديق على اتفاقية حقوق الطفل أو االنضمام إليها عالمياً قبل نهاية عام 

الحقوق ويَُحث الذين لم يصبحوا بعد أطرافاً في اتفاقية حقوق الطفل على القيام  بالكامل لكفالة المساواة بين الفتيات والفتيان في

 ؛2000بذلك بغية تحقيق تنفيذها على الصعيد العالمي بحلول عام 

معالجة المشاكل الحادة المتعلقة باألطفال، بما في ذلك من خالل دعم الجهود المضطلع بها في إطار منظومة األمم المتحدة  )م(

امية إلى اعتماد تدابير دولية فعالة من أجل منع وأد اإلناث، وعمل األطفال الضار بهم، وبيع األطفال وأعضائهم، وبغاء والر

األطفال، واستخدام األطفال في إنتاج المواد اإلباحية، وغير ذلك من أشكال االستغالل الجنسي، والقضاء عليها، والنظر في 

 التفاقية حقوق الطفل؛ سهام في صياغة بروتوكول اختياريإلا

)ن( تعزيز تنفيذ جميع صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة بغية مكافحة االتجار المنظم بالنساء واألطفال بما في ذلك االتجار 

ألغراض االستغالل الجنسي وإنتاج المواد اإلباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها من أشكال االتجار الجنسي، والقضاء 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn36
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نها التعاون الدولي، وتقديم الخدمات القانونية واالجتماعية للضحايا؛ وينبغي أن يشمل ذلك عليها من خالل جملة من التدابير م

 أحكاماً من أجل التعاون الدولي في محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن االستغالل المنظم للنساء واألطفال؛

ن السكان األصليين، في وضع إعالن لحقوق )س( النظر، انطالقا من الحاجة إلى ضمان االحترام الكامل لحقوق اإلنسان للنساء م

السكان األصليين، كي تعتمده الجمعية العامة في إطار العقد الدولي للسكان األصليين في العالم، وتشجيع مشاركة النساء من 

ً لألحكام الخاصة بمشاركة منظمات السكان  السكان األصليين في الفريق العامل المعني بإعداد مشروع اإلعالن، وفقا

 األصليين.

من جانب األجهزة والهيئات والوكاالت ذات الصلة التابعة لمنظومة األمم المتحدة، وجميع هيئات حقوق اإلنسان في منظومة  -231

األمم المتحدة، فضالً عن مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ومفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مع العمل 

الكفاءة والفعالية من خالل تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات واآلليات واإلجراءات، ومع مراعاة الحاجة إلى تفادي على زيادة 

 داعي لهما في والياتهم ومهامهم:ال االزدواج والتداخل اللذين 

ع بالواليات الخاصة بكل إيالء االهتمام الكامل على قدم المساواة وبشكل مستمر لحقوق اإلنسان للمرأة وذلك عند االضطال )أ(

منهم فيما يتعلق بتعزيز احترام جميع حقوق اإلنسان المدنية منها والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية بما في ذلك 

 الحق في التنمية، وحمايتها على الصعيد العالمي؛

مج حقوق اإلنسان للمرأة دمجا كامالً وجعلها ضمن )ب( كفالة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المتعلقة بتحقيق د

 التيار الرئيسي؛

)ج( وضع برنامج شامل متعلق بالسياسة العامة من أجل إدماج حقوق اإلنسان للمرأة ضمن التيار الرئيسي في جميع مؤسسات 

، والمساعدة التقنية، ومنهجية نشطة المضطلع بها فيما يتعلق بالخدمات االستشاريةألمنظومة األمم المتحدة، بما في ذلك في ا

ثر فيما يتعلق بالجنسين، والتنسيق، واإلعالم والتعليم في مجال حقوق اإلنسان، والقيام بدور ألإعداد التقارير، وعمليات تقييم ا

 نشط في تنفيذ هذا البرنامج؛

إعادة تأكيد األهداف المحددة للعمل العالمي )د( ضمان إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة ومستفيدة في عملية التنمية، و

 من أجل المرأة، توخياً للتنمية المستدامة والمنصفة، التي ينص عليها إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛

إدراج المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان القائمة على أساس نوع الجنس في أنشطتهم، وإدراج االستنتاجات في  )ه(

 جميع برامجهم وأنشطتهم؛

 )و( ضمان وجود تعاون وتنسيق في عمل جميع الهيئات واآلليات المعنية بحقوق اإلنسان لكفالة احترام حقوق اإلنسان للمرأة؛

لتعاون والتنسيق بين لجنة مركز المرأة، ولجنة حقوق اإلنسان، ولجنة التنمية االجتماعية، ولجنة التنمية المستدامة، )ز( تعزيز ا

ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهيئات األمم المتحدة المعنية برصد معاهدات حقوق اإلنسان، بما فيها اللجنة المعنية 

نمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض إلوصندوق األمم المتحدة ا بالقضاء على التمييز ضد المرأة،

نمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، والمنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة، إلبالمرأة، وبرنامج األمم المتحدة ا

ق اإلنسان للمرأة، وتحسين التعاون بين شعبة النهوض عاملة في إطار الواليات الخاصة بكل منهم، من أجل تعزيز حقو

 بالمرأة ومركز حقوق اإلنسان؛

)ح( إقامة تعاون فعال بين مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، ومفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 

ء االعتبار للصلة الوثيقة بين االنتهاكات الواسعة والهيئات األخرى ذات الصلة، في إطار الواليات الخاصة بكل منهم، ومع إيال

جناس، والتطهير العرقي، واالغتصاب المنظم للنساء في حاالت الحرب ألسيما في شكل إبادة اال النطاق لحقوق اإلنسان، و

من وتدفقات الالجئين وغيرها من أشكال التشرد، وبين كون الالجئات والمشردات والعائدات قد يكن عرضة لنوع خاص 

 انتهاكات حقوق اإلنسان؛

)ط( التشجيع على إدراج منظور يراعي نوع الجنس في برامج العمل الوطنية، وفي مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية، 

 وذلك في سياق برامج تقديم الخدمات االستشارية في مجال حقوق اإلنسان؛
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سيما من يضطلع منهم بأنشطة ال أفراد وموظفي األمم المتحدة، و )ي( توفير التدريب في مجال حقـوق اإلنسان للمـرأة لجميع

حقوق اإلنسان واألنشطة الغوثية اإلنسانية، وتعزيز فهمهم لحقوق اإلنسان للمرأة كي يعترفوا بانتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة 

 ويعالجوها ويستطيعوا أخذ الجانب المتعلق بنوع الجنس بعين االعتبار الكامل في عملهم؛

( على مراعاة 2004-1995ك( الحرص عند استعراض تنفيذ خطة عمل عقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان ))

 نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

 -2-الهدف االستراتيجي طاء 

 ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 جانب الحكومات: من -232

إعطاء األولوية لتعزيز وحماية تمتع المرأة والرجل بالكامل على قدم المساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريـات األساسية بدون  )أ(

راء السياسية أو غيرها، أو آلأي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو ا

 ني أو االجتماعي، أو الممتلكات، أو المولـد، أو أي مركز آخر؛صل الوطألا

)ب( توفير الضمانات الدستورية و/أو إصدار التشريع المالئم لمنع التمييز على أساس الجنس بالنسبة إلى جميع النساء والفتيات 

ً في جميع مراحل العمر وضمان حصول المرأة في جميع مراحل العمر على حقوق متساوية وتمتع  كامالً؛ ها بها تمتعا

)ج( تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تشريعاتها، وضمان التطبيق العملي لهذا المبدأ، من خالل القانون والوسائل 

 األخرى المالئمة؛

ة وفي مجالي )د( استعراض القوانين الوطنية بما في ذلك قوانين العرف والممارسات القانونية في المجاالت المدنية والجنائي

األسرة والعمل، والقانون التجاري ضماناً لتنفيذ المبادئ واإلجراءات الواردة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة 

بحقوق اإلنسان، وذلك عن طريق التشريعات الوطنية، وإلغاء ما تبقى من قوانين تميّز على أساس الجنس وإزالة التحيز على 

 إقامة العدل؛أساس نوع الجنس في 

تعزيز وتشجيع وضع برامج لحماية حقوق اإلنسان للمرأة في المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي تضطلع ببرامج، مثل )ه( 

لجان حقوق اإلنسان أو أمناء/أمينات المظالم، وتمكينها مما يالئمها من مركز وموارد وإمكانية االتصال بالحكومة كي تساعد 

 وكفالـة أن تولي هذه المؤسسات اهتماماً للمشاكل المتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان للمرأة؛األفراد، والمرأة بصـورة خاصـة، 

)و( اتخاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة االحترام والحماية الكاملين لحقوق اإلنسان للمرأة، بما في ذلك الحقوق المشار إليها في 

 أعاله؛ 96إلى  94الفقرات 

افحة العنف ضد المرأة، الذي يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان، والناتج عن الممارسات التقليدية أو العرفية اتخاذ تدابير عاجلة لمك )ز(

 الضارة، والتحيزات الثقافية، والتطرف؛

)ح( حظر ختان اإلناث، حيثما كان موجوداً، وتقديم دعم قوي للجهود التي تُبذل فيما بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات 

 لمحلي والمؤسسات الدينية للقضاء على هذه الممارسات؛المجتمع ا

)ط( توفير تعليم وتدريب في مجال حقوق اإلنسان يراعي نوع الجنس للموظفين العامين، بمن فيهم أفراد الشرطة واألفراد 

يهم العسكريون وضباط اإلصالحيات، والموظفون في مجال الصحة والمجال الطبي، واألخصائيون االجتماعيون، بمن ف

األشخاص المختصون بقضايا الهجرة واللجوء، والمدرسون في جميع مراحل النظام التعليمي، وإتاحة هذا التعليم والتدريب 

 أيضا ألعضاء هيئة القضاء والبرلمان بغية تمكينهم من االضطالع بمسؤولياتهم العامة على نحـو أفضل؛

 ي عضوية النقابات وغيرها من المنظمات المهنية واالجتماعية؛)ي( تعزيز حق المرأة على قدم المساواة في االنخراط ف

)ك( إنشاء آليات فعالة للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة التي يرتكبها أي موظف عام واتخاذ إجراءات العقاب القانونية 

 الالزمة وفقاً للقوانين الوطنية؛
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ن يكفل القانون ألحسب الحاجة، للقضاء على أي تمييز ضد المرأة، ضماناً  )ل( استعراض وتعديل القوانين واإلجراءات الجنائية،

الجنائي واإلجراءات الجنائية الحماية الفعلية للمرأة من الجرائم الموجهة ضدها أو التي تمسها أكثر من غيرها، والمعاقبة على 

رض المتهمات، والضحايا و/أو الشاهدات هذه الجرائم بصرف النظر عن العالقة بين مرتكبها وبين الضحية، وضمان عدم تع

 لإلكراه أو التمييز في أثناء التحقيق في الجرائم والمحاكمة عليها؛

)م( ضمان أن يكون للمرأة الحق، كالرجل، في أن تكون قاضية أو محامية أو في تقلد غير ذلك من وظائف المحاكم، وكذلك الحق 

 والمعتقالت، بين جملة وظائف أخرى؛ في أن تصبح ضابطة في الشرطة وضابطة في السجون

دارية وبرامج المعونة القانونية الموجودة أو إقامة آليات وبرامج بديلة يسهل الوصول إليها وتقدم الخدمات إل)ن( تعزيز اآلليات ا

 مجاناً أو بتكاليف ميسورة لمساعدة المرأة المحرومة في سعيها إلى االنتصاف عند حدوث انتهاكات لحقوقها؛

ضمان تمتع جميع النساء وجميع المنظمات غير الحكومية، وأعضائها العاملين في مجال حماية وتعزيز جميع حقوق اإلنسان )س( 

المدنية منها والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية تمتعاً كامالً بجميع حقوق اإلنسان 

 المي لحقوق اإلنسان وسائر صكوك حقوق اإلنسان، وحماية القانون الوطني؛والحريات بما يتفق واإلعالن الع

)ع( تعزيز وتشجيع تنفيذ التوصيات الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، مع إيالء اهتمام خاص 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية، لضمان عدم التمييز ضد النساء والبنات المعوقات، وتمتعهن على قدم المساواة بجميع 

بما في ذلك حقهن في الحصول على المعلومات والخدمات في ميدان العنف الموجه ضد المرأة، فضالً عن مشاركتهن النشطة 

 في جميع جوانب المجتمع وإسهامهن فيها؛

 )ف( التشجيع على وضع برامج لحقوق اإلنسان تراعي نوع الجنس.

 -3-الهدف االستراتيجي طاء 

 تحقيق اإللمام بالمبادئ القانونية

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية، واألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، حسب االقتضاء: -233

ي المركز وفي حقوق اإلنسان إلى أن تقوم، كلما كان ذلك ممكناً، بترجمة القوانين والمعلومات المتصلة بمساواة جميع النساء ف )أ(

اللغات المحلية ولغات السكان األصليين وإصدارها في أشكال بديلة مالئمة للمعوقين ولألشخاص ذوي المستويات التعليمية 

المنخفضة، واإلعالن عنها ونشرها، وتشمل هذه المعلومات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

ية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال المدن

واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة  ]37[التمييز ضد المرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإعالن القضاء  ]38[التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وإعالن الحق في التنمية،

على العنف الموجه ضد المرأة، فضالً عن نتائج المؤتمرات ولقاءات القمة ذات الصلة التي تعقدها األمم المتحدة والتقارير 

 الوطنية المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

ال بديلة مالئمة للمعوقين ولألشخاص ذوي المستويات التعريف بهذه المعلومات وتوزيعها في أشكال يسهل فهمها وفي أشك )ب(

 التعليمية المنخفضة؛

)ج( نشر المعلومات عن التشريعات الوطنية وأثرها على المرأة، بما في ذلك مبادئ توجيهية يسهل الحصول عليها تتعلق بكيفية 

 استخدام نظام العدالة كي يمارس الشخص حقوقه؛

معايير الدولية واإلقليمية في أنشطتها اإلعالمية وفي برامجها التعليمية في مجال حقوق )د( إدراج معلومات عن الصكوك وال

اإلنسان، وفي برامج تعليم وتدريب الكبار، التي تستهدف بصورة خاصة مجموعات مثل العسكريين وأفراد الشرطة وغيرهم 

انونية وبالصحة لضمان الحماية الفعلية لحقوق من موظفي إنفاذ القوانين وأعضاء الهيئة القضائية والمشتغلين بالمهن الق

 اإلنسان؛

إتاحة المعلومات على نطاق واسع عن وجود آليات وطنية وإقليمية ودولية لالنتصاف عندما تُنتهك حقوق اإلنسان للمرأة، )ه( 

 ونشر هذه المعلومات بالكامل؛

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn37
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn38
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عالم، والتنسيق إل)و( تشجيع المجموعات النسائية المحلية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمربين ووسائط ا

 والتعاون مع هذه األطراف، لتنفيذ برامج تعليمية في مجال حقوق اإلنسان من أجل توعية المرأة بما لها من حقوق اإلنسان؛

اإلنسان والحقوق القانونية للمرأة في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم واالضطالع  )ز( تعزيز التعليم المتصل بحقوق

بحمالت عامة، باللغات المستخدمة على أوسع نطاق في البلد، عن المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة، 

 الصلة والقانونين الوطني والدولي؛ بما في ذلك حقوقهما داخل األسرة وبموجب صكوك حقوق اإلنسان ذات

من الوطني والقوات ألفراد قوات األ)ح( تشجيع التعليم في جميع البلدان في مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 

هم المسلحة، بمن فيهم أولئك المعينون للعمل في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، والقيام على أساس يومي ومستمر بتذكير

وقات، أثناء تأديتهم لواجبهم وفيما عدا ذلك أيضاً، مع إيالء اهتمام ألوتوعيتهم بأنه ينبغي لهم احترام حقوق المرأة، في جميع ا

 خاص للقواعد المتعلقة بحماية المرأة والطفل ولحماية حقوق اإلنسان في حاالت النزاع المسلح؛

ت والمشردات والمهاجرات والعامالت المهاجرات بما لهن من حقوق اإلنسان )ط( اتخاذ التدابير المالئمة لضمان توعية الالجئا

 نتصاف المتاحة لهن.الوبآليات ا

 عالمإلالمرأة ووسائط ا -ياء 

سهل التقدم الذي أحرز خالل العقد الماضي في تكنولوجيا المعلومات قيام شبكة اتصال عالمية تتخطى الحدود الوطنية وتؤثر  -234

سيما مواقف وسلوك األطفال والشباب. واإلمكانية متوفرة في كل مكان ال ة، والمواقف والسلوكيات الخاصة، وفي السياسة العام

 عالم مساهمة أكبر بكثير في مجال النهوض بالمرأة.إللكي تقدم وسائط ا

ع القرارات أو يعملن وقد ازداد عدد النساء العامالت في قطاع االتصال، بيد أن قلة منهن وصلن إلى مناصب على مستوى صن -235

عالم في إلعالم. ويتجلى عدم مراعاة الفروق بين الجنسين في وسائط اإلفي مجالس وهيئات اإلدارة التي تؤثر في سياسة وسائط ا

عالم العامة إلالتقاعـس عن إزالة القولبة النمطية القائمة على أساس االنتماء الجنسي التي يمكن مالحظتها في منظمات وسائط ا

 والمحلية والوطنية والدولية. والخاصة

عالم االلكترونية والمطبوعة والبصرية والسمعية. إلبد من تغيير عرض الصور السلبية والمهينة للمرأة المستمر في وسائط اال و -236

مجتمع توفر صورة متوازنة عن تنوع حياة المرأة ومساهماتها في الال عالم المطبوعة وااللكترونية في معظم البلدان إلفوسائط ا

عالم العنيفة والمهينة أو اإلباحية تؤثر أيضاً بشكل سلبي على المرأة إلفي عالم متغير. وباإلضافة إلى هذا، فإن منتجات وسائط ا

تجاه السائد الوعلى مشاركتها في المجتمع. والبرامج التي تعزز أدوار المرأة التقليدية يمكن أن تكون مقيدة بنفس الدرجة. كما أن ا

ً ما تصور فيه اإلعالنات والدعايات التجارية المرأة بشكل رئيسي كمستهلك، في العالم  أجمع نحو االستهالكية خلق جواً غالبا

 عمار بشكل غير الئق.ألوتستهدف الفتيات والنساء من جميع ا

ا سيعزز قدرتها وينبغي تمكين المرأة عن طريق تحسين مهاراتها ومعرفتها وفرص وصولها إلي تكنولوجيا المعلومات. فهذ -237

على مكافحة الصور السلبية للمرأة على الصعيد الدولي، والتصدي لحاالت إساءة استعمال السلطة لدى صناعة متزايدة األهمية. 

عالم وتعزيزها ووضع النهج إلزالة البرامج القائمة على التحيز إلوهناك حاجة إلى إنشاء آليات ذاتية التنظيم من أجل وسائط ا

ومعظم النساء، وبخاصة في البلدان النامية، لسن قادرات على الوصول بشكل فعال إلى شبكات المعلومات  حد الجنسين.أل

االلكترونية السريعة اآلخذة في االتساع، ولذلك ليس في وسعهن إنشاء شبكات تزودهن بمصادر معلومات بديلة. ولذلك هناك 

باستحداث التكنولوجيات الجديدة بقصد المشاركة مشاركة كاملة في  حاجة أيضاً إلى إشراك المرأة في صنع القرارات المتعلقة

 نموها وأثرها.

عالم، تشجيع إتباع سياسة فعالة إلويتعين على الحكومات والعناصر الفاعلة األخرى، لدى معالجتها لمسألة تعبئة وسائط ا -238

 اسات والبرامج.واضحة إلدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين ضمن التيار الرئيسي للسي

 -1-الهدف االستراتيجي ياء 

زيادة مشاركة المرأة وتحسيـن فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط اإلعـالم وتكنولوجيات االتصال الجديـدة ومن 

 خاللها

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها
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 من جانب الحكومات: -239

ت وسائط الها بقصد تعزيز وضمان وصول المرأة، على أساس المساواة، إلى جميع مجادعم تعليم المرأة وتدريبها وتوظيف )أ(

 عالم ومستوياتها؛إلا

عالم بقصد تحديد المجاالت التي تحتاج إلى اهتمام وعمل، إل)ب( دعم البحث في جميع الجوانب المتعلقة بالمرأة ووسائط ا

 ر يراعي الفروق بين الجنسين؛عالم القائمة لكي يدمج فيها منظوإلواستعراض سياسات وسائط ا

 دارة والبرمجة والتعليم والتدريب والبحث؛إلعالم، بما في ذلك اإل)ج( تعزيز مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في وسائط ا

التنظيمية  دارية أوإل)د( السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجال تعيين الرجل والمرأة في جميع الهيئات االستشارية أو ا

 عالم الخاصة والحكومية أو العامة؛إلأو هيئات الرصد، بما في ذلك الهيئات المتصلة بوسائط ا

تشجيع هذه الهيئات، بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير، على زيادة عدد البرامج المعدة من أجل المرأة أو التي تعدها )ه( 

 ومعالجة اهتماماتها بشكل سليم؛ المرأة، بقصد السهر على تلبية احتياجات المرأة

عالم النسائية واالعتراف بها، بما في ذلك الشبكات االلكترونية وغيرها من تكنولوجيات االتصال إل)و( تشجيع شبكات وسائط ا

 الجديدة، كوسيلة لنشر المعلومات وتبادل وجهات النظر، بما في ذلك على الصعيد الدولي، ودعم المجموعات النسائية العاملة

 عالم ونظم االتصال لهذا الغرض؛إلفي جميع وسائط ا

عالم الوطنية وتوفير الوسائل والحوافز لذلك، من أجل نشر المعلومات عن إل)ز( تشجيع االستخدام الخالق للبرامج في وسائط ا

 انون الوطني؛مختلف األشكال الثقافية للسكان األصليين واستحداث قضايا اجتماعية وتعليمية في هذا الصدد في إطار الق

عالم وبالتالي توفر الحماية لها في إطار القانون الوطني والعمل، بما يتماشى مع حرية التعبير، على إل)ح( ضمان حرية وسائط ا

 عالم على االشتراك اإليجابي في القضايا اإلنمائية واالجتماعية.إلتشجيع وسائط ا

 عالم الوطنية والدولية:إلمن جانب شبكات وسائط ا -240

عالم وشبكات االتصال الدولية إلإنشاء آليات تنظيمية تتمشى مع حرية التعبير، بما فيها آليات طوعية، تشجع تصوير وسائط ا

 للمرأة تصويراً متوازناً متنوعاً، كما تشجع زيادة مشاركة المرأة والرجل في اإلنتاج وصنع القرارات.

 لوطنية للنهوض بالمرأة:من جانب الحكومات، حسب االقتضاء، أو األجهزة ا -241

عالم، بما في ذلك إلالتشجيع على وضع برامج تثقيفية وتدريبية من أجل المرأة، بغية إنتاج معلومات موجهة إلى وسائط ا )أ(

لي والفضاء والسواتل آلت االتصال وعلم التحكم االتمويل الجهود التجريبية، واستعمال التكنولوجيات الجديدة، في مجا

 ة(، سواء كانت عامة أم خاصة؛قمار الصناعيأل)ا

)ب( التشجيع على استخدام نظم االتصال، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، كوسيلة لتعزيز مشاركة المرأة في العمليات 

 الديمقراطية؛

 عالم؛إل)ج( تسهيل إعداد دليل بأسماء الخبيرات في مجال وسائط ا

مدونات قواعد سلوك مهنية أو آليات مناسبة أخرى ذاتية التنظيم، لتشجيع )د( تشجيع مشاركة المرأة في وضع مبادئ توجيهية و

 عالم على تصوير المرأة تصويراً متوازناً دون استخدام قوالب نمطية.إلوسائط ا

 عالم:إلمن جانب المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية لوسائط ا -242

عالم والتشاور معها لضمان إبراز احتياجات المرأة إلا رصد وسائط اعالم يمكنهإلتشجيع إنشاء جماعات لمراقبة وسائط ا )أ(

 واهتماماتها بشكل مالئم؛

عالم بشكل أكبر بما في ذلك على الصعيد إل)ب( تدريب المرأة على استخدام تكنولوجيا المعلومات ألغراض االتصال ووسائط ا

 الدولي؛

عالم ووضع برامج إلمات النسائية والمنظمات المهنية لوسائط ا)ج( إنشاء شبكات فيما بين المنظمات غير الحكومية والمنظ

عالم، وتيسير المشاركة المتزايدة للمرأة في االتصال، إلإعالمية لها، بغية التعرف على االحتياجات المحددة للمرأة في وسائط ا
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والجنوب داخل هذه المنظمات  بما في ذلك على الصعيد الدولي، دعماً للحوار فيما بين بلدان الجنوب والحوار بين الشمال

 وفيما بينها لتحقيق جملة أمور منها تشجيع حقوق اإلنسان للمرأة والمساواة بين المرأة والرجل؛

الً عالم، على أن تستحدث أشكاإلعالم، والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب في مجال وسائط اإل)د( تشجيع صناعة وسائط ا

عالم الخاصة بالمجموعات العرقية، إلمة، التقليدية واألصلية وغيرها من أشكال وسائط اعالم، باللغات المالئإلمن وسائط ا

ومن قبيلها رواية القصص والتمثيل المسرحي والشعر واألغاني، التي تعكس ثقافاتها واستخدام أشكال االتصال هذه لنشر 

 المعلومات عن قضايا التنمية والقضايا االجتماعية.

 -2- الهدف االستراتيجي ياء

 عالمإلتشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط ا

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات والمنظمات الدولية، بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير: -243

توازنة للمرأة والفتاة واألدوار تشجيع البحوث وتنفيذ إستراتيجية لإلعالم والتثقيف واالتصال تستهدف تشجيع تقديم صورة م )أ(

 المتعددة لهما؛

 عالم ووكاالت اإلعالن على وضع برامج محددة لزيادة الوعي بمنهاج العمل؛إل)ب( تشجيع وسائط ا

عالم، لتشجيع إلعالم، بمن فيهم مالك ومديرو وسائط اإل)ج( تشجيع التدريب الذي يراعي الفروق بين الجنسين للمهنيين في حقل ا

 عالم؛إلتقوم على القوالب النمطية للمرأة في وسائط اال خدام صور متوازنة ومتنوعة وإيجاد واست

عالم على االمتناع عن تصوير المرأة على أنها مخلوق أدنى منزلة واستغاللها كمادة وسلعة في سوق الجنس إل)د( تشجيع وسائط ا

 ة ومستفيدة منها؛من إظهارها كإنسانة خالقة وعنصر أساسي ومساهمة في عملية التنميالً بد

عالم تتسم بالتمييز على أساس نوع إلترويج مفهوم أن القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي التي تعرضها وسائط ا)ه( 

 الجنس، ومهينة في طابعها ومنفرة؛

)و( اتخاذ تدابير فعالة أو إرساء مثل هذه التدابير، بما في ذلك سن تشريع مالئم ضد نشر المواد اإلباحية وضد التركيز في وسائط 

 عالم على العنف ضد المرأة واألطفال.إلا

 عالم ومنظمات اإلعالن:إلمن جانب وسائط ا -244

من أشكال التنظيم الذاتي، تتماشى مع حرية التعبير، لتشجيع  وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك للمهنيين وغيرها )أ(

 تقوم على القوالب النمطية؛ال تقديم صور للمرأة 

)ب( وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك للمهنيين، متماشية مع حرية التعبير، تتناول المواد المتسمة بالعنف أو المهينة 

 عالم، بما في ذلك اإلعالنات؛إلأو اإلباحية المتصلة بالمرأة في وسائط ا

 )ج( وضع منظور يراعي الفروق بين الجنسين في كل المسائل التي تهم المجتمعات والمستهلكين والمجتمع المدني؛

 عالم.إل)د( زيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على كافة مستويات وسائط ا

لقطاع الخاص، بالتعاون، حسب االقتضاء، مع األجهزة الوطنية للنهوض عالم والمنظمات غير الحكومية واإلمن جانب وسائط ا -245

 بالمرأة:

عالم تركز على المساواة بين الجنسين وأدوار إلتشجيع التقاسم المنصف للمسؤوليات األسرية عن طريق حمالت لوسائط ا )أ(

قضاء على إيذاء الزوجة واألطفال وجميع تقوم على القوالب النمطية داخل األسرة وتنشر معلومات تستهدف الال الجنسين التي 

 أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف األسري؛

)ب( إنتاج و/أو توزيع مواد إعالمية عن القيادات النسائية تصورهن، في جملة أمور، رائدات يغنين أدوارهن القيادية بكثير من 

عمل ومسؤولياتهن األسرية كأمهات، ومهنيات ومديرات تجارب الحياة المختلفة التي تتضمن تجاربهن في التوفيق بين ال

 ومنّظمات للمشاريع، دون االقتصار على هذه التجارب، وتقدمهن كنماذج تحتذي بها الشابات بوجه خاص؛
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)ج( تشجيع شن حمالت مكثفة، تستفيد من البرامج التثقيفية العامة والخاصة، لنشر المعلومات عن حقوق اإلنسان للمرأة، وزيادة 

 الوعي بها؛

)د( دعم إنشاء وتمويل وسائط إعالم جديدة بديلة، حسب االقتضاء، واستخدام كل وسائل االتصال لنشر المعلومات بين النساء 

 وعنهن وعن اهتماماتهن؛

 عالم.إلوضع نهج وتدريب الخبراء لتطبيق التحليل الذي يراعي الفروق بين الجنسين فيما يتعلق ببرامج وسائط ا)ه( 

 لمرأة والبيئةا -كاف 

البشر هم محور اهتمام التنمية المستدامة. ولهم الحق في حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. وللمرأة دور أساسي تضطلع  -246

أقر  به في إيجاد أنماط لالستهالك واإلنتاج مستدامة وسليمة بيئياً ونهج مستدامة وسليمة بيئياً إلدارة الموارد الطبيعية، على نحو ما

. وقد حدث 21به مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وما ورد في جدول أعمال القرن 

خير تزايد ملحوظ في الوعي بنضوب الموارد وتدهور النظم الطبيعية وبأخطار المواد الملوثة. وهذه الظروف ألخالل العقد ا

نشطة المنتجة، وتمثل تهديداً ألااليكولوجية الهشة، وتحمل المجتمعات المحلية، وخصوصا النساء، على ترك ا المتفاقمة تدمر النظم

جهاد المتزايداً للبيئة المأمونة والصحية. ويرتبط الفقر بالتدهور البيئي ارتباطاً وثيقاً. ففي حين أن الفقر ينتج عنه بعض أنواع ا

سيما في ال ر تدهور البيئة العالمية هو نمط االستهالك واإلنتاج غير القابل لالستدامة، والبيئي، فإن السبب الرئيسي في استمرا

البلدان الصناعية، وهي مسألة مثار قلق شديد، وتؤدي إلى زيادة حدة الفقر واالختالالت. ويتسبب ارتفاع منسوب البحر نتيجة 

لبلدان الجزرية والمناطق الساحلية. كما أن استخدام المواد االحتراز العالمي في تهديد خطير ومباشر للشعوب التي تعيش في ا

وزون، ومن قبيلها المنتجات المحتوية على مركبات الكلوروفلوروكربون والمواد الهالوجينية وبترومين الميثيل ألالمستنفدة لطبقة ا

ت مفرطة من الالغالف الجوي بسماحه لمعديلحق ضرراً شديداً ب والمواد الرغوية( )التي تصنع منها المواد اللدائنية )البالستيك(

ً آثاراً شديدة الضرر بصحة الناس مثل المعدألاألشعة فوق البنفسجية الضارة بالنفاذ إلى سطح ا ت المرتفعة من الرض، مخلفا

ذلك  سرطان الجلد، والضرر الذي يلحق بالعيون وإضعاف أجهزة المناعة وهو يتسبب أيضاً في إلحاق آثار ضارة بالبيئة، بما في

 ضرار بالمحاصيل واألحياء الموجودة في المحيطات.إلا

بد منه للتنمية ال ويتعين على جميع الدول وجميع الشعوب التعاون في المهمة األساسية المتمثلة في القضاء على الفقر كشرط  -247

المستدامة، بهدف الحد من أوجه التفاوت في مستويات المعيشة وتلبية احتياجات أغلبية سكان العالم على نحو أفضل. ويمكن أيضا 

وائية والكوارث الطبيعية األخرى، فضالً عن تدمير الموارد والعنف وعمليات التشريد واآلثار لألعاصير واألعاصير االست

جنبي، أن تسهم في ألاألخرى المقترنة بالحرب والنزاعات المسلحة وغيرها واستعمال األسلحة النووية وتجربتها واالحتالل ا

نشطة المدرة للدخل، بينما يزيد ألسيما النساء، على ترك اال لية، والتدهور البيئي. ويحمل تدهور الموارد الطبيعية المجتمعات المح

كثيراً من العمل دون أجر. فتدهور البيئة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، له آثار سلبية على الصحة والسالمة ونوعية 

ام واالعتراف بوجه خاص بدور المرأة التي عمار بصفة خاصة. وينبغي االهتمألالحياة للسكان عامة، والبنات والنساء من جميع ا

تعيش في المناطق الريفية والمرأة العاملة في القطاع الزراعي وحالتهما الخاصة، حيث يمكن أن تساعدهما فرص الحصول على 

كتهما في التنمية التدريب واألرض والموارد الطبيعية واإلنتاجية واالئتمان والبرامج اإلنمائية والهياكل التعاونية على زيادة مشار

المستدامة. وقد يكون للمخاطر البيئية في البيت وفي مكان العمل أثر غير متناسب على صحة المرأة لما للمرأة من حساسيات 

مختلفة بالنسبة لآلثار السامة لشتى المواد الكيميائية. وتشتد هذه المخاطر على صحة المرأة بصفة خاصة في المناطق الحضرية، 

 ناطق المنخفضة الدخل التي تتركز فيها بشكل كبير المرافق الصناعية المسببة للتلوث.وكذا في الم

سرتها ومجتمعها المحلي. وتضطلع المرأة، بصفتها ألوتوفر المرأة، من خالل إدارتها للموارد الطبيعية واستغاللها لها، الرزق  -248

ي تعزيز التنمية المستدامة من خالل حرصها على نوعية حياة سرتها وبصفتها مربية، بدور هام فألمستهلكة ومنتجة وراعية 

األجيال الراهنة والمقبلة واستدامتها. وقد أعربت الحكومات عن التزامها بإيجاد نموذج إنمائي جديد يدمج االستدامة البيئية مع 

 .21من جدول أعمال القرن  24لفصل المساواة والعدالة بين الجنسين داخل األجيال وفيما بينها على النحو المنصوص عليه في ا

تزال المرأة غائبة بدرجة كبيرة على جميع مستويات صوغ السياسات وصنع القرار في مجال إدارة البيئة وحفظها وحمايتها ال و -249

في معظم الوقت دارة السليمة للموارد الطبيعية ورصدها تتعرض إلتزال خبرات المرأة ومهاراتها في الدعوة إلى اال وإصالحها، و

دارة في المؤسسات التعليمية والوكاالت ذات الصلة إلللتهميش في هيئات وضع السياسات العامة وصنع القرار، وكذا على صعيد ا

بالبيئة. ونادراً ما يتم تدريب النساء على العمل كمديرات فنيات للموارد الطبيعية تتوافر لهن صالحيات وضع السياسات، بحيث 

راضي وفنيات زراعيات وخبيرات حراجة وعالمات في مجال البيئة البحرية وحقوقيات ألبتخطيط استغالل ايصبحن قائمات 
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متخصصات في قانون البيئة. وحتى في الحاالت التي تدرب فيها المرأة على العمل كمديرة فنية للموارد الطبيعية، غالباً ما يكون 

الحيات وضع السياسات على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. تمثيلها ضعيفاً في المؤسسات الرسمية المخول لها ص

تشارك المرأة على قدم المساواة في إدارة المؤسسات المالية والخاصة التي يؤثر صنع القرار فيها على ال وفي كثير من الحاالت، 

ين المنظمات النسائية غير الحكومية النوعية البيئية إلى حد كبير. وعالوة على ذلك، ثمة أوجه ضعف مؤسسي في التنسيق ب

والمؤسسات الوطنية المعنية بالمسائل البيئية، رغم ما حدث مؤخراً من نمو سريع وبروز للمنظمات النسائية غير الحكومية العاملة 

 بشأن هذه القضايا على جميع الصعد.

خالقيات البيئية وتخفيض استهالك الموارد وإعادة وكثيرا ما تضطلع المرأة بأدوار قيادية أو تتصدر العمل على تعزيز األ -250

استعمال الموارد وإعادة تدويرها للتقليل من التبذير واالستهالك المفرط. وبإمكان المرأة أن تقوم بدور قوي للغاية في التأثير على 

دارة البيئية، بما في ذلك عن إلا القرارات المتعلقة باالستهالك القابل لالستدامة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مساهمات المرأة في

طريق الحمالت الجماهيرية وحمالت الشباب لحماية البيئة، غالباً ما تكون على الصعيد المحلي، حيث تكون الحاجة إلى العمل 

سيما النساء من السكان األصليين، معرفة خاصة بالصالت ال الالمركزي بشأن المسائل البيئية ماسة وحاسمة. وتملك النساء، و

ي االيكولوجية وإدارة النظم االيكولوجية الهشة. وتوفر المرأة في العديد من المجتمعات المحلية القوة العاملة الرئيسية لإلنتاج الكفاف

)المعيشي(، بما في ذلك إنتاج المأكوالت البحرية؛ ويعد دورها بالتالي حاسماً في توفير الطعام والتغذية، وتعزيز قطاع الكفاف 

النظامي، وحفظ البيئة. وفي بعض المناطق، تكون النساء، عموما، أكثر أفراد المجتمع المحلي استقراراً، حيث أن  والقطاع غير

الرجال كثيراً ما يعملون في أماكن نائية، تاركين للنساء مهمة صون البيئة الطبيعية وضمان توزيع الموارد الكافية والمستدامة 

 لي.داخل األسرة المعيشية والمجتمع المح

وتتطلب اإلجراءات اإلستراتيجية الالزمة لإلدارة البيئية السليمة إتباع نهج كلي شامل لعدة تخصصات ومشترك بين القطاعات.  -251

مم المتحدة ألخيرة لألومشاركة المرأة واضطالعها بدور قيادي ضروريان لكل جانب من جوانب ذلك النهج. والمؤتمرات العالمية ا

وكذا المؤتمرات التحضيرية اإلقليمية لمؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة، اعترفت جميعاً بأن سياسات  المعنية بالتنمية،

تقوم على إشراك كل من المرأة والرجل لن يكتب لها النجاح على المدى الطويل. ودعت هذه المؤتمرات ال التنمية المستدامة التي 

وليد المعارف والتثقيف البيئي وفي صنع القرار واإلدارة على جميع المستويات. ولذلك إلى اشتراك المرأة على نحو فعال في ت

. 21فإن خبرات المرأة ومساهماتها في إيجاد بيئة سليمة ايكولوجيا يجب أن تكون مسألة محورية فيما يتعلق بجدول أعمال القرن 

 دارة البيئية ودعمه.إلبإسهام المرأة في ا إذا تم االعترافال وستظل التنمية المستدامة هدفاً بعيد المنال إ

وينبغي أن تعمل الحكومات والجهات الفاعلة األخرى، في تصديها لعدم توافر اعتراف ودعم كافيين فيما يتعلق بمساهمة المرأة  -252

وق بين الجنسين في حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها وصون البيئة، على وضع سياسة فعالة وواضحة إلدماج منظور يراعي الفر

تجاه العام لكل السياسات والبرامج، بما في ذلك، حسب االقتضاء، إجراء تحليل لآلثار على كل من المرأة والرجل، قبل الضمن ا

 .اتخاذ القرارات

 -1- الهدف االستراتيجي كاف

 البيئية على جميع المستويات إشراك المرأة إشراكاً فعاالً في صنع القرارات

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات، على جميع المستويات، بما فيها السلطات المحلية حسب االقتضاء: -253

الفرص للنساء، بمن فيهن النساء من السكان األصليين، للمشاركة في صنع القرار البيئي على جميع المستويات، بما في  كفالة )أ(

 ت ومصممات ومخططات ومنفذات ومقيّمات للمشاريع البيئية؛ذلك العمل بصفتهن مديرا

ت العلم والتكنولوجيا واالقتصاد، ال)ب( تيسير وزيادة فرص حصول المرأة على المعلومات وتلقي التعليم، بما في ذلك في مجا

 مما يعزز معرفتها ومهاراتها والفرص المتاحة لها للمشاركة في القرارات البيئية؛

 ً على تشجيع الحماية واالستخدام الفعالين لمعارف  ]39[ بالتشريعات الوطنية واتساقاً مع اتفاقية التنوع البيولوجي)ج( العمل، رهنا

المحلية، بما في ذلك الممارسات المتعلقة باألدوية وابتكارات وممارسات المرأة في مجتمعات السكان األصليين والمجتمعات 

التقليدية، والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية، والسعي لكفالة احترامها وصيانتها والنهوض بها والحفاظ عليها بطريقة 

 عن ذلك، على مستدامة بيئياً، وتشجيع تطبيقها على نطاق أوسع بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف؛ والعمل فضالً 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn39
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حماية حقوق الملكية الثقافية القائمة لهؤالء النساء كما هي محمية بموجب القانون الوطني والقانون الدولي. والعمل بنشاط، 

عند اللزوم، على إيجاد طرق ووسائل إضافية للحماية واالستخدام الفعالين لهذه المعارف واالبتكارات والممارسات وذلك 

لوطنية واتساقاً مع اتفاقية التنوع البيولوجي، والقانون الدولي ذي الصلة، وتشجيع التقاسم العادل والمنصف رهناً بالتشريعات ا

 للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات؛

ار بيئية موجودة في البيت اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها المرأة من جراء ما تم تحديده من أخط )د(

والعمل وفي البيئات األخرى، بما في ذلك التطبيق المالئم للتكنولوجيات النظيفة، مع مراعاة النهج االحترازي المتفق عليه 

 في إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛

الموارد إدارة سليمة ر منها آليات إدارة منظور يراعي الفروق بين الجنسين في تصميم وتنفيذ عدة أمواتخاذ تدابير إلدماج  )ه(

ً ومستدامة، وتقنيات ا ً ومستدامة في المناطق الريفية إلبيئيا نتاج وتنمية الهياكل األساسية التي تتسم بكونها سليمة بيئيا

 والحضرية؛

جانب الرجل، في بيتها ومجتمعها اتخاذ تدابير لتمكين المرأة بصفتها منتجة ومستهلكة من اتخاذ إجراءات بيئية فعالة، إلى  )و(

 ؛المحلي ومكان عملها

سيما المرأة، على تحديد االحتياجات من الخدمات العامة وتخطيط الحيز المكاني ال )ز( تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية، و

 وتوفير الهياكل األساسية الحضرية وتصميمها.

 قطاع الخاص، حسب االقتضاء:من جانب الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات ال -254

ثر المرتبط بنوع الجنس في عمل لجنة التنمية المستدامة وغيرها من هيئات األمم المتحدة المعنية وفي أنشطة ألمراعاة ا )أ(

 المؤسسات المالية الدولية؛

)ب( تشجيع مشاركة المرأة وإدماج منظور يراعي الفوارق بين الجنسين في تصميم وإقرار وتنفيذ المشاريع الممولة في إطار 

 مرفق البيئة العالمية وغيره من مؤسسات األمم المتحدة المعنية؛

النفع على المرأة وكذلك المشاريع التي تشجيع تصميم مشاريع في المجاالت التي تهم مرفق البيئة العالمية من شأنها أن تعود ب)ج( 

 تديرها المرأة؛

سيما على مستويات القاعدة الشعبية، كصانعة قرار، ومخططة، ال )د( وضع استراتيجيات وآليات لزيادة نسبة المرأة المشتركة، 

دارة الموارد الطبيعية ومديرة، وعالمة، ومستشارة تقنية، وبصفتها مستفيدة، في تصميم واستحداث وتنفيذ سياسات وبرامج إ

 وحماية البيئة وحفظها؛

 تشجيع المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعلمية على التصدي للتدهور البيئي وما يخلفه من أثر على المرأة.)ه( 

 من جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص: -255

بيئة وإدارة الموارد الطبيعية التي تهم المرأة وتقديم المعلومات للمشاركة في تعبئة تولي مهام الدعوة في المسائل المتعلقة بال )أ(

 الموارد لحماية البيئة وحفظها؛

سماك والرعي على المعارف والمهارات وخدمات التسويق أل)ب( تسهيل فرص حصول المرأة المزارعة والعاملة في مجال صيد ا

 وتعزيز دورها وخبرتها الفنية الحاسمين في إدارة الموارد وحفظ التنوع البيولوجي. والتكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل دعم

 -2- الهدف االستراتيجي كاف

 دمج االهتمامـات والمنظـورات الـتي تراعي الفوارق

 بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -256
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إدماج النساء، بمن فيهن النساء من السكان األصليين، ومنظوراتهن ومعارفهن، على قدم المساواة مع الرجال، في صنع  )أ(

القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المستدامة ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك على وجه 

 مي منها إلى التصدي للتدهور البيئي لألراضي واتقائه؛الخصوص ما ير

)ب( تقييم السياسات العامة والبرامج من حيث أثرها البيئي وحصول المرأة على الموارد الطبيعية واستخدامها لها على قدم 

 المساواة مع الرجل؛

البيئي والمخاطر البيئية وتعرضها لها، بما )ج( ضمان إجراء بحوث كافية لتقدير كيفية ومدى تأثر المرأة بوجه خاص بالتدهور 

سيما ذوات الدخل المنخفض منهن، الفي ذلك إجراء البحوث وجمع البيانات المتعلقة بفئات محددة من النساء، حسب الحاجة، 

 والنساء من السكان األصليين والنساء المنتميات إلى أقليات؛

ية فيما يتعلق باالستخدام واإلدارة المستدامين للموارد في وضع برامج لإلدارة )د( دمج المعارف والممارسات التقليدية للمرأة الريف

 البيئية واإلرشاد البيئي؛

 دمج نتائج البحوث المراعية للفوارق بين الجنسين في سياسات التيار الرئيسي عمالً على وجود مستوطنات بشرية مستدامة؛)ه( 

ور المرأة، وبالخصوص المرأة الريفية والنساء من السكان األصليين، في جمع )و( تشجيع المعارف ورعاية البحوث المتعلقة بد

األغذية وإنتاجها، وحفظ التربة، والري، وإدارة مستجمعات المياه، والصرف الصحي، وإدارة المناطق الساحلية والموارد 

والحراجة المجتمعية، ومصائد  راضي، وحفظ األحراج،ألفات، وتخطيط استخدام اآلالبحرية، والنظام المتكامل لمقاومة ا

سماك، والوقاية من الكوارث الطبيعية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز بوجه خاص على معارف النساء ألا

 من السكان األصليين وخبرتهن؛

لى قدم المساواة في التنمية )ز( وضع إستراتيجية للتغيير من أجل إزالة جميع العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة ع

 المستدامة وتساوي فرصها في الحصول على الموارد وسيطرتها عليها؛

ت العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد وغيرها من التخصصات المتصلة العمار في مجاأل)ح( تشجيع تعليم البنات والنساء من كافة ا

بشكل مستنير في تحديد األولويات المحلية االقتصادية والعلمية بالبيئة الطبيعية حتى يتسنى لهن االختيار الواعي واإلسهام 

 والبيئية فيما يتعلق بإدارة الموارد والنظم االيكولوجية الطبيعية والمحلية واستخدامها على نحو سليم؛

دارة البيئية إلا شراك المهنيات والعالمات، عالوة على المشتغالت باألعمال التقنية واإلدارية والكتابية، فيإل)ط( وضع برامج 

ووضع برامج لتدريب الفتيات والنساء في هذه الميادين، وإتاحة مزيد من الفرص لتوظيف النساء وترقيتهن في هذه الميادين 

 نشطة؛ألواتخاذ تدابير خاصة لتعزيز خبرة المرأة ومشاركتها في هذه ا

ً التي تم تصميمها واستح داثها وتحسينها بالتشاور مع المرأة والتي تالئم المرأة )ي( تحديد وتشجيع التكنولوجيات السليمة بيئيا

 والرجل على حد سواء؛

)ك( تقديم الدعم لتنمية إمكانات وصول المرأة على قدم المساواة إلى الهياكل األساسية لإلسكان، والمياه المأمونة، وتكنولوجيات 

الكتلة الحيوية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة،  الطاقة المستدامة والميسورة، مثل الطاقة الريحية، والشمسية، وطاقة

وذلك من خالل تقييمات لالحتياجات قائمة على المشاركة، وتخطيط الطاقة، ووضع السياسات على الصعيدين المحلي 

 والوطني؛

البيئة وصونها من وأن تصمم وتنفذ خطط لحماية  2000)ل( ضمان أن تكون المياه النقية متوافرة ومتاحة للجميع بحلول عام 

 أجل تنقية الشبكات المائية الملوثة وإعادة بناء مستجمعات المياه التي لحقتها أضرار.

 من جانب المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص: -257

ا يتعلق باآلثار البيئية والصحية )أ( إشراك المرأة العاملة في صناعات االتصاالت في التوعية بالمسائل البيئية، وخاصة فيم

 للمنتجات والتكنولوجيات والعمليات الصناعية؛

)ب( تشجيع المستهلكين على استخدام قدرتهم الشرائية لتشجيع إنتاج منتجات مأمونة بيئيا وتشجيع االستثمار في أنشطة 

 الصناعة؛سماك والتجارة وألت الزراعة ومصائد االوتكنولوجيات سليمة بيئياً ومفيدة في مجا
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)ج( دعم مبادرات المرأة كمستهلكة بتشجيع تسويق األغذية العضوية ومرافق إعادة التدوير، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات 

فات بلغة ورموز يفهمها المستهلكون، آلوتوسيم المنتجات، بما في ذلك توسيم المواد الكيميائية السمية وحاويات مبيدات ا

 مستوى إلمامهم بالقراءة والكتابة. بصرف النظر عن أعمارهم أو

 -3- الهدف االستراتيجي كاف

 تعزيز أو إنشاء آليات على كل مـن الصعيد الوطني واإلقليمي

 والدولي لتقييم أثر السياسات اإلنمائية والبيئية على المرأة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات، والمنظمات اإلقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، حسب االقتضاء: -258

سماك، والمشاريع الصغيرة، ألسيما في البلدان النامية، في قطاعات الزراعة، ومصائد اال )أ( تقديم المساعدة التقنية للمرأة، 

ارد البشرية وإيجاد تكنولوجيات سليمة بيئياً وتنمية قدرة المرأة والتجارة والصناعة، لضمان مواصلة العمل على تنمية المو

 على تنظيم المشاريع؛

)ب( استحداث قواعد بيانات، ونظم معلومات ورصد، وبحوث ومنهجيات وتحليالت للسياسة عملية المنحى وقائمة على المشاركة، 

 باحثات المحليات، بشأن ما يلي:تراعي الفوارق بين الجنسين، وبالتعاون مع المؤسسات األكاديمية وال

معرفة المرأة وخبرتها بإدارة الموارد الطبيعية وحفظها إلدماج تلك المعرفة والخبرات في قواعد البيانات ونظم  ‘1’

 المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة؛

نتاج واالستهالك غير المستدامة، إلأنماط اثر تدهور البيئة والموارد الطبيعية على المرأة الناجم عن جملة أسباب منها  ‘2’

والجفاف، ورداءة نوعية المياه، واالحترار العالمي، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، والنفايات الخطرة، 

فات، والنفايات المشعة، والنزاعات المسلحة آلوالكوارث الطبيعية، ومخلفات المواد الكيميائية السمية ومبيدات ا

 وعواقبها؛

تحليل الروابط الهيكلية بين العالقات بين الجنسين، والبيئة والتنمية، مع التركيز بوجه خاص على قطاعات محددة مثل  ‘3’

سماك، والحراجة، والصحة البيئية، والتنوع البيولوجي، والمناخ، وموارد المياه، ألالزراعة، والصناعة، ومصائد ا

 والصرف الصحي؛

وإدراج التحليالت البيئية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والمراعية للفوارق بين الجنسين، بوصف  اتخاذ تدابير لتنمية ‘4’

 ذلك خطوة أساسية في وضع البرامج والسياسات العامة ورصدها؛

نشاء مراكز تدريب في الريف والحضر، ومراكز أبحاث ومراكز مرجعية تقوم بنشر التكنولوجيات إلوضع برامج  ‘5’

 سليمة بيئياً بين النساء؛ال

لقة )ج( كفالة التقيد التام بااللتزامات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك، كلما كان ذلك مناسباً، اتفاقية بازل واالتفاقيات األخرى المتع

ية المتعلقة بنقل ومدونة ممارسات الوكالة الدولية للطاقة الذر بنقل النفايات الضارة عبر الحدود )التي تشمل النفايات السامة(

منين؛ والنظر في اتخاذ إجراء يرمي آلالنفايات المشعة؛ وإصدار وإنفاذ لوائح لإلدارة السليمة بيئياً فيما يتعلق بالتخزين والنقل ا

إلى حظر عمليات النقل التي تفتقر للسالمة واألمن وكفالة المراقبة واإلدارة الصارمتين للنفايات الضارة والنفايات المشعة، 

فقا لاللتزامات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، والقضاء على تصدير هذه النفايات إلى البلدان التي تحظر استيرادها، سواء و

 بصفة فردية أو من خالل اتفاقات دولية؛

طة جملة أمور بواس 21من جدول أعمال القرن  24)د( تشجيع التنسيق داخل المؤسسات وفيما بينها لتنفيذ منهاج العمل والفصل 

منها أن يطلب إلى لجنة التنمية المستدامة، من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي، أن تلتمس مساهمات من لجنة مركز 

 فيما يتعلق بالمرأة والبيئة. 21المرأة عند استعراض تنفيذ جدول أعمال القرن 

 الطفلة -م ال

األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها تحترم الدول تسلم اتفاقية حقوق الطفل بأن " -259

دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو 
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أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع  دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي،

ومع ذلك ففي كثير من الدول تدل المؤشرات المتاحة على أن الطفلة تقع ضحية للتمييز من أولى  (1، الفقرة 2)المادة  "آخر.

. 100في كل  5دل مراحل الحياة مرورا بطفولتها ومن ثم بلوغها. وفي بعض مناطق العالم يتجاوز عدد الرجال عدد النساء بمع

وتشمل أسباب التباين، ضمن أمور أخرى، االتجاهات والممارسات الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وتفضيل البنين 

مما يؤدي إلى اختيار جنس الجنين قبل مولده ووأد اإلناث والزواج المبكر، بما في ذلك زواج األطفال، والعنف ضد المرأة 

الجنسي واالعتداء الجنسي والتمييز ضد البنات في توزيع الطعام وغير ذلك من الممارسات المتصلة بالصحة والرفاه. واالستغالل 

 ونتيجة لذلك يعيش إلى سن البلوغ عدد من البنات أقل من عدد البنين.

ً بحيث يضعن أنفسهن فيألوكثيرا ما تعامل البنات معاملة ا -260 مكانة أقل، مما يدمر تقديرهن  دنى. وتجري تنشئتهن اجتماعيا

نفسهن. ومن شأن التمييز واإلهمال في مرحلة الطفولة أن يستهال اتجاهاً تنازلياً على مدار العمر ينطوي على الحرمان واالنعزال أل

ئة مع البنين عن المسار االجتماعي الرئيسي. وينبغي اتخاذ المبادرات الكفيلة بإعداد البنات للمشاركة بصورة نشطة وفعالة ومتكاف

 في جميع مستويات القيادة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.

ومما يعزز حاالت الالمساواة القائمة بين الجنسين العمليات التربوية المنحازة لجنس بعينه ويصدق ذلك على المناهج الدراسية  -261

 والمواد واألساليب التعليمية ومواقف المدرسين والتفاعل داخل حجرات الدراسة.

المتضاربة والمربكة بشأن أدوار جنسهن من آبائهن ومدرسيهن ويمكن للبنات والبالغات أن يتلقين طائفة متنوعة من الرسائل  -262

عالم. على أن النساء والرجال بحاجة للتآزر من أجل العمل مع األطفال والشباب لتحطيم هذه القوالب إلوأقرانهن ثم من وسائط ا

لوالدين على النحو المبين في النمطية المزمنة القائمة على نوع الجنس مع مراعاة حقوق األطفال وحقوق وواجبات ومسؤوليات ا

 أدناه. 267الفقرة 

خيرة في بعض البلدان، فإن البنين ما زالوا يحظون بموقع ألوبرغم أن عدد األطفال المتعلمين قد زاد في السنوات العشرين ا -263

 81مليون طفل، كان منهم  130لم تكن ثمة فرص لتحصيل التعليم االبتدائي أمام  1990أفضل بكثير نسبياً من البنات. ففي عام 

مليون طفلة. ويمكن أن يعزى هذا إلى عوامل من قبيلها اتجاهات العرف وتشغيل األطفال وحاالت الزواج المبكر واالفتقار إلى 

موال وغياب المرافق المدرسية الكافية وحاالت الحمل بين المراهقات وعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع ككل وكذلك ألا

أعاله. وفي بعض البلدان يمكن لنقص المعلمات أن يحد كثيراً من قيد البنات  29اخل األسرة على النحو المبين في الفقرة د

بالمدارس. وفي كثير من الحاالت تبدأ البنات في االضطالع بواجبات منزلية ثقيلة الوطأة في سن مبكرة للغاية، ثم يتوقع منهن 

عم أداء مدرسي ضعيف وتسرب من الدراسة في ألغلب األنزلية على السواء، مما ينتج عنه في االقيام بمسؤوليات تعليمية وم

 مرحلة مبكرة.

تلقى ال وما زالت النسبة المئوية للبنات المقيدات في المدارس الثانوية منخفضة إلى حد كبير في كثير من البلدان. فكثيراً ما  -264

بعة التدريب والتعليم في المجاالت العلمية والتكنولوجية، مما يحد من تحصيل المعرفة تتاح لهن الفرصة لمتاال البنات تشجيعاً و

 التي تتطلبها حياتهن اليومية أو تتطلبها فرص العمل.

وتلقى البنات تشجيعاً أقل من البنين على المشاركة في أداء الواجبات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في المجتمع والتمرس  -265

 ا، مما ينجم عنه حرمانهن من نفس الفرص التي يتمتع بها البنون للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.به

كذلك، يؤدي التمييز القائم ضد الطفلة من حيث حصولها على التغذية وخدمات الصحة البدنية والعقلية إلى تعريض صحتها  -266

مليونا من البالغات في البلدان النامية نتيجة سوء التغذية من حيث  450بنحو  للخطر في الحاضر والمستقبل. ولقد تقزم نمو ما يقدر

 بروتين الطاقة في مرحلة الطفولة.

من برنامج العمل، بأنه "ينبغي إيالء االهتمام الكامل لتعزيز قيام عالقات  37ويسلم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في الفقرة  -267

بين الجنسين تتسم باالحترام المتبادل واإلنصاف، مع االهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما 

مراعاة حقوق الطفل في الوصول إلى المعلومات،  يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة"، ومع

باء واألوصياء آلوفي السرية والثقة واالحترام والقبول القائم على معرفة الحقائق، فضالً عن مسؤوليات وحقوق وواجبات ا

ه لحقوقه المعترف القانونيين في توجيه الطفل وإرشاده، على النحو المالئم وبطريقة تتماشى وقدراته اآلخذة في النمو، في ممارست

بها في اتفاقية حقوق الطفل، وبما يتطابق مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي جميع األعمال 

رئيسياً. وينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة  المتعلقة بالطفل ينبغي أن تكون أفضل مصالح الطفل اعتباراً 
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وتوجيههم، تأكيداً على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في مجال الجنس والخصوبة بما يساعدهم على النهوض بالمسؤوليات باء آلا

 التي يتحملونها.

سنة ينجبن كل عام. لكن األمومة في سن صغيرة للغاية إنما  19و 15مليون بنت تتراوح أعمارهن بين  15وهناك أكثر من  -268

م بصورة تزيد كثيراً على المعدل المتوسط. كذلك ألخالل الحمل والوالدة بل وعلى خطر يودي بصحة اتنطوي على مضاعفات 

نجاب المبكر يشكل عقبة تحول دون إلفإن أطفال األمهات الشابات تزداد بينهم مستويات اإلصابة باألمراض والوفيات. وما برح ا

الجتماعية في جميع أنحاء العالم. وإجماال يمكن للزواج المبكر واألمومة تحسين مركز المرأة من النواحي التعليمية واالقتصادية وا

جل بالنسبة لنوعية حياة ألالمبكرة أن يحدا بصورة بالغة من فرص التعليم والعمل. ومن المرجح أن ينجم عنهما أثر سلبي طويل ا

 م وحياة أطفالها.ألا

ريق االتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، وينجم عن العنف الجنسي واألمراض التي تنتقل عن ط -269

أثر مدمر على صحة األطفال، فضالً عن أن البنات أكثر تعرضاً من البنين لنتائج العالقات الجنسية غير المحمية السابقة ألوانها. 

ها مثالً شبابهن والضغوط االجتماعية وغياب قوانين وكثيراً ما تواجه البنات ضغوطاً لكي يمارسن نشاطاً جنسياً. وبسبب عوامل من

الحماية أو عدم إنفاذ تلك القوانين، يزداد ضعف البنات أمام جميع أنواع العنف وبخاصة العنف الجنسي، بما في ذلك االغتصاب 

 وربما بيع أعضائهن وأنسجتهن البشرية والسخرة. تجارواالعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي واال

وتواجه الطفلة المعوقة حواجز واحتياجات إضافية لكفالة حمايتها من التمييز والمساواة في التمتع بجميع حقوق اإلنسان والحريات  -270

 .األساسية وفقاً للقواعد الموحدة بشأن مساواة الفرص أمام المعوقين

والنازحون وأطفال الشوارع واألطفال المقيمون وبعض األطفال ضعاف للغاية، وبخاصة األطفال المتخلى عنهم والمشردون  -271

 في مناطق النزاع، فضالً عن األطفال المعرضين للتمييز ضدهم بحكم انتمائهم إلى جماعة إثنية أو أقلية عرقية .

خالل  وعلى ذلك ينبغي إزالة جميع الحواجز من أجل تمكين البنات دون استثناء من تطوير إمكاناتهن ومهاراتهن الكاملة من -272

 ت التعليم والتدريب والتغذية ورعاية الصحة البدنية والعقلية وما يتصل بذلك من معلومات.الإتاحة فرص متساوية لهن في مجا

عند التصدي للمسائل المتعلقة باألطفال والشباب، ينبغي للحكومات الترويج لألخذ بسياسة فعالة وواضحة من أجل اعتماد منظور  -273

تجاه العام لجميع السياسات والبرامج بحيث يتم، قبل اتخاذ القرارات، إجراء تحليل لآلثار الليصبح جزءاً من ا يراعي نوع الجنس

 الناجمة عن القرارات بالنسبة لكل من البنات والبنين.

 -1-م الالهدف االستراتيجي 

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 جانب الحكومات: من -274

اتخاذ الدول التي لم توقع اتفاقية حقوق الطفل أو تصدق عليها إجراءات عاجلة لتوقيعها والتصديق عليها، مع مراعاة الحض  )أ(

. أما الدول التي وقعت االتفاقية وصدقت عليها 1995الشديد في المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان على توقيعها قبل نهاية عام 

فإنه ينبغي لها أن تكفل تنفيذها بالكامل من خالل اتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغيرها من اإلجراءات الالزمة 

 وتهيئة بيئة تمكينية تشجع على االحترام الكامل لحقوق الطفل؛

طفل فور مولده وأن يكون له الحق منذ مولده في أن يحمل اسماً والحق في اكتساب جنسية )ب( اتخاذ التدابير الكفيلة بأن يسجل ال

 من اتفاقية حقوق الطفل؛ 7مكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، وذلك اتساقاً مع المادة إلوكذلك، قدر ا

لديهم وذلك بواسطة تدابير شتى منها إنفاذ قوانين إعالة اتخاذ الخطوات الكفيلة بأن يتلقى األطفال الدعم المالي المالئم من وا )ج(

 الطفل؛

د بحقوقهم دون تمييز، وذلك عن طريق الوأل)د( إزالة ما تواجهه الطفلة من غبن وعقبات فيما يتعلق باإلرث، حتى يتمتع كل ا

حق الخالفة، وتكفل لهم المساواة جملة أمور، منها القيام، حسب االقتضاء، بسن وإنفاذ التشريعات التي تضمن لهم المساواة في 

 في أن يرثوا، بغض النظر عن جنس الطفل؛
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يتم الزواج بغير الرضا الحر والكامل للمقدمين على الزواج؛ ويضاف إلى ذلك سن القوانين ال سن وإنفاذ القوانين الكفيلة بأن )ه( 

دنى لسن ألذ تلك القوانين بصرامة ورفع الحد ادنى لسن الزواج، وإنفاألدنى لسن الرشد والحد األالمتعلقة بالحد القانوني ا

 الزواج عند االقتضاء؛

)و( وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل وبرامج شاملة من أجل بقاء الطفلة وحمايتها ونمائها وتقدمها، مما يعزز ويحمي تمتعها 

يتجزأ من عملية ال  خطط جزءاً الكامل بما لها من حقوق اإلنسان، مع كفالة تساوي الفرص للبنات؛ وينبغي أن تشكل هذه ال

 التنمية الشاملة؛

)ز( ضمان أن يتم تفصيل جميع البيانات المتعلقة باألطفال على أساس نوع الجنس والعمر في القطاعات الصحية والتعليمية 

 وغيرها من أجل إدراج منظور مراعاة نوع الجنس في تخطيط وتنفيذ ورصد تلك البرامج.

 المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:من جانب الحكومات و -275

تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة باألطفال مفّصلة حسب الجنس والعمر، وإجراء البحوث عن حالة البنات والقيام، حسب  )أ(

 االقتضاء، بإدراج النتائج ضمن عملية صياغة السياسات والبرامج وصنع القرارات من أجل النهوض بالطفلة؛

سيما من خالل إتاحة الفرص التعليمية ال دنى القانوني لسن الزواج، وألنفاذ القوانين المتعلقة بالحد اإلتوليد الدعم االجتماعي )ب( 

 أمام البنات.

 -2-م الالهدف االستراتيجي 

 القضاء على المواقف والممارسـات الثقافية السلبية ضد البنات

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -276

القيام، حسب االقتضاء، بتشجيع وتدعيم المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية في جهودها لتشجيع التغييرات في  )أ(

 المواقف والممارسات السلبية ضد البنات؛

طفلة من آثار ضارة بسبب )ب( وضع برامج تعليمية ومواد وكتب مدرسية من شأنها تثقيف وتوعية البالغين بشأن ما يلحق بال

 ممارسات تقليدية أو عرفية معينة؛

)ج( وضع واعتماد مناهج دراسية ومواد تعليمية وكتب مدرسية لتحسين صورة الذات بين البنات وتحسين فرص الحياة والعمل 

 لتكنولوجيا؛سيما في المجاالت التي ما برحت تشهد تمثيالً منقوصاً للمرأة مثل الرياضيات والعلم واال أمامهن، و

 )د( اتخاذ الخطوات الكفيلة بأال تتخذ التقاليد واألديان ومظاهر ممارستها أساساً للتمييز ضد البنات.

 من جانب الحكومات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، حسب االقتضاء: -277

ام البنات المتزوجات و/أو الحوامل واألمهات الشابات تهيئة بيئة تعليمية من شأنها إزالة جميع الحواجز التي تحول دون انتظ )أ(

في الدراسة، بما في ذلك، حسب االقتضاء، إيجاد مرافق لرعاية األطفال محتملة التكاليف ويمكن بالفعل االستفادة منها، وكذلك 

لدراسة على أن يعاودوا تهيئة سبل تثقيف الوالدين لتشجيع من يتحملون مسؤوليات عن حماية أطفالهم ومعاليهم خالل سنوات ا

 االنتظام في الدراسة أو يواصلوها أو يكملوها؛

عالم على أن تعتمد وتبث صوراً متوازنة غير نمطية عن البنات والبنين، مع العمل إل)ب( تشجيع المؤسسات التعليمية ووسائط ا

 اإلسفاف والعنف؛ من أجل القضاء على استخدام األطفال في المواد اإلباحية وتصوير الطفلة في إطار من

بن التي تؤدي إلى ممارسات ضارة وغير أخالقية، إل)ج( القضاء على جميع أشكال التمييز ضد االبنة واستئصال أسباب تفضيل ا

حيان بازدياد استخدام تكنولوجيات ألمر في كثير من األومنها مثالً اختيار جنس الجنين قبل مولده ووأد األنثى؛ ويتفاقم هذا ا

 نين الذي ينجم عنه إجهاض أجنة اإلناث؛تحديد نوع الج

)د( وضع سياسات وبرامج تعطي األولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي التي من شأنها دعم البنات وتمكينهن من اكتساب 

مرأة المعرفة وتنمية تقدير الذات واالضطالع بالمسؤولية عن حياتهن؛ وإيالء اهتمام خاص للبرامج الرامية إلى تثقيف ال
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باء واألمهات، بشأن أهمية صحة وسالمة البنت بدنياً وعقلياً، بما في ذلك إزالة التمييز ضد البنات في آلوالرجل، وبخاصة ا

توزيع الطعام، وكذلك الزواج المبكر، والعنف ضد البنات، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، ودعارة األطفال واالعتداء 

 محارم.الجنسي واالغتصاب ومسافحة ال

 -3-م الالهدف االستراتيجي 

 تعزيـز وحماية حقـوق الطفلـة وزيادة الوعـي باحتياجاتها وإمكانياتها

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: -278

ت والمخططين واإلداريين والمنفذين على شتى الصعد، )أ( توليد الوعي بوضع البنات غير المتكافئ بين صفوف واضعي السياسا

 سر المعيشية والمجتمعات المحلية؛ألوكذلك على مستوى ا

)ب( جعل الطفلة، وبخاصة تلك التي تعيش ظروفا صعبة، على بيّنة من إمكاناتها وتوعيتها بالحقوق المكفولة لها بمقتضى الصكوك 

حقوق الطفل، والتشريعات التي سنت من أجلها والتدابير المختلفة التي تتخذها الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك اتفاقية 

 المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة على تحسين مركزها؛

)ج( تثقيف النساء والرجال والبنات والبنين بما يكفل تعزيز مركز البنات، وتشجيعهم على العمل على تحقيق االحترام المتبادل 

 المشاركة المتكافئة بين البنات والبنين؛و

)د( تسهيل المساواة في توفير الخدمات واألجهزة المالئمة للبنات المعاقات والعمل على تزويد عائالتهن بخدمات الدعم ذات الصلة 

 حسب االقتضاء.

 -4-م الالهدف االستراتيجي 

 ارات والتدريبت التعليم وتنمية المهالالقضاء علـى التمييز ضد البنات فـي مجا

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -279

)أ( ضمان تعميم التعليم االبتدائي والمساواة في الحصول عليه وإكماله بالنسبة لجميع األطفال، وإزالة الفجوة القائمة بين البنات 

من اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذلك كفالة المساواة في الحصول على التعليم  28والبنين على النحو المنصوص عليه في المادة 

وكفالة المساواة في الحصول على التعليم العالي، بما في ذلك التعليم المهني والتقني، لجميع البنات  2005الثانوي بحلول عام 

 والبنين، ومن بينهم المحرومون والموهوبون؛

ج برامج محو األمية الوظيفية واإللمام بمبادئ الحساب، وخاصة بالنسبة للبنات غير الملتحقات )ب( اتخاذ الخطوات الالزمة إلدما

 بالمدرسة، في برامج التنمية؛

)ج( تعزيز تدريس حقوق اإلنسان في البرامج التعليمية والعمل على أن يشمل تدريس حقوق اإلنسان تأكيداً على أن حقوق اإلنسان 

 التجزئة؛ال واالنفصام وال يقبل التصرف وال أ من حقوق اإلنسان العامة يتجزال للمرأة والطفلة جزء 

ت االستبقاء المدرسي للبنات من خالل تخصيص موارد مالئمة في الميزانيات والتماس ال)د( زيادة القيد الدراسي وتحسين معد

ة، وتقديم الحوافز والمنح تأييد ودعم المجتمع المحلي والوالدين عن طريق تنظيم الحمالت، ومرونة الجداول المدرسي

 الدراسية، وتهيئة برامج االلتحاق بالتعليم للبنات غير الملتحقات بالمدارس الرسمية، وغير ذلك من التدابير؛

وضع البرامج والمواد التدريبية للمدرسين والمربين وزيادة الوعي بشأن دورهم في العملية التعليمية، بغية تزويدهم )ه( 

 عالة من أجل التعليم الذي يراعي نوع الجنس؛باالستراتيجيات الف

)و( اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان أن يتاح للمعلمات واألستاذات الجامعيات ما هو متاح للمعلمين واألساتذة الجامعيين من 

 إمكانيات ومكانة.

 من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: -280
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 تعليم والتدريب على المهارات لزيادة الفرص المتاحة للبنات للعمل والمشاركة في عمليات صنع القرار؛)أ( تهيئة سبل ال

 )ب( تهيئة سبل التعليم لزيادة معارف البنات ومهاراتهن فيما يتصل بأداء النظم االقتصادية والمالية والسياسية؛

 بالنسبة للطفلة المعاقة من أجل مشاركتها الكاملة في الحياة؛ )ج( ضمان الحصول على التعليم المالئم والتدريب على المهارات

 لعاب الرياضية واألنشطة المسرحية والثقافية.ألنشطة غير المدرسية، مثل األ)د( تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للبنات في ا

 -5-م الالهدف االستراتيجي 

 القضاء على التمييـز ضد البنات في مجالي الصحة والتغذية

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: -281

)أ( تقديم المعلومات العامة بشأن القضاء على الممارسات التمييزية ضد البنات في مجال توزيع حصص الطعام والتغذية 

 وفرص الحصول على الخدمات الصحية؛

لدين والمعلمين والمجتمع عامة بشأن الصحة والتغذية السليمة وزيادة الوعي باألخطار الصحية )ب( توعية الطفلة والوا

 وغيرها من المشكالت المتصلة بحاالت الحمل المبكر؛

ولية، بما في ذلك الصحة أل)ج( تعزيز وإعادة توجيه التثقيف الصحي والخدمات الصحية، وبخاصة برامج الرعاية الصحية ا

بية وتصميم البرامج الصحية الجيدة التي تلبي االحتياجات الجسدية والعقلية للبنات وتعني باحتياجات األمهات الجنسية واإلنجا

 الشابات والموشكات على الوالدة واألمهات المرضعات؛

قران والتواصل معهم تعزيزاً للعمل الفردي والجماعي لتقليل تعرض الفتيات لإلصابة بفيروس أل)د( وضع برامج لتعليم ا

نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر 

 267المحدد في تقرير هذا المؤتمر، مع االعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة  الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو

 من منهاج العمل هذا؛

ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن، وبخاصة بين صفوف المراهقات، فيما يتعلق بفسيولوجية اإلنجاب والصحة )ه( 

في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المحدد في تقرير ذلك  اإلنجابية والجنسية، على النحو المتفق عليه

المؤتمر، وممارسة تنظيم األسرة بشكل يتسم بالمسؤولية، وحياة األسرة، والصحة اإلنجابية، واألمراض التي تنتقل عن طريق 

يدز، مع االعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في االتصال الجنسي، واإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوقاية من اإل

 ؛267الفقرة 

يتجزأ من برامج محو األمية والمناهج المدرسية بدءاً من مستوى ال )و( إدراج التدريب الصحي والتغذوي بوصفه جزءاً 

 التعليم االبتدائي بما يحقق مصلحة الطفلة؛

ة والسلوك الجنسي واإلنجابي من خالل تزويدهم بالخدمات وعمليات تأكيد دور ومسؤولية المراهقين في مجال الصح )ز(

 ؛267المشورة المالئمة، على نحو ما نوقش في الفقرة 

 وضع البرامج اإلعالمية والتدريبية لمخططي ومنفذي الجوانب الصحية بشأن االحتياجات الصحية الخاصة للطفلة؛ )ح(

اء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة األطفال، على النحو المنصوص عليه في اتخاذ جميع التدابير المالئمة بغية إلغ )ط(

 .من اتفاقية حقوق الطفل 24المادة 

 -6-م الالهدف االستراتيجي 

 القضاء على االستغالل االقتصادي لعمل األطفال وحماية الفتيات الصغيرات في العمل

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات: -282
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من اتفاقية حقوق الطفل، على حماية الطفل من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن  32)أ( العمل، تمشياً مع المادة 

 يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي

 أو االجتماعي؛

)ب( تعيين حد عمري أدنى لتشغيل األطفال في التشريعات الوطنية بما يتطابق مع معايير العمل الدولية السارية المفعول واتفاقية 

 حقوق الطفل، بما في ذلك البنات، في جميع قطاعات النشاط؛

 )ج( حماية البنات الصغيرات في العمل عن طريق إجراءات شتى منها:

 وضع حد أدنى لعمر أو أعمار القبول في العمل؛ ‘1’

تنص عليه التشريعات الوطنية، ورصد ال الرصد الدقيق لظروف العمل )احترام وقت العمل، حظر عمل األطفال الذي  ‘2’

 الظروف الصحية الخاصة والعامة في العمل(؛

 تطبيق التغطية بالضمان االجتماعي؛ ‘3’

 ليم المتواصلين؛خذ بالتدريب والتعألا ‘4’

)د( العمل عند االقتضاء على تعزيز التشريعات التي تنظم عمل األطفال وكفالة وجود العقوبات المالئمة أو غيرها من الجزاءات 

 التي تضمن فعالية إنفاذ تلك التشريعات؛

استخدام معايير العمل الدولية القائمة، بما في ذلك، حسب االقتضاء، معايير منظمة العمل الدولية لحماية األطفال العاملين، )ه( 

 لكي يسترشد بها في عملية وضع تشريعات وسياسات العمل الوطنية.

 -7-م الالهدف االستراتيجي 

 استئصال العنف الموجه ضد الطفلة

 اتخاذها اإلجراءات التي يتعين

 من جانب الحكومات، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حسب االقتضاء: -283

)أ( اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة من أجل سن وإنفاذ تشريعات لحماية سالمة وأمن البنات من جميع أشكال العنف في العمل، بما 

ر الرامية إلى القضاء على حاالت التحرش الجنسي بالبنات في في ذلك وضع برامج تدريب وبرامج دعم، مع اتخاذ التدابي

 المؤسسات التعليمية وغيرها؛

)ب( اتخاذ التدابير المالئمة في المجاالت التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية لحماية الطفلة، سواء في األسرة المعيشية 

أو اإليذاء أو إلحاق الضرر أو اإلهمال أو التقصير أو سوء المعاملة أو في المجتمع، من جميع أشكال العنف البدني أو العقلي 

 أو االستغالل، بما في ذلك االعتداء الجنسي؛

)ج( كفالة التدريب للتوعية بنوع الجنس بالنسبة للعناصر المشاركة في برامج العالج والتأهيل وغيرها من برامج المساعدة للبنات 

 المعلومات والدعم والتدريب لهؤالء البنات؛من ضحايا العنف، مع تعزيز برامج 

)د( سن وتنفيذ تشريعات تحمي البنات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد البنات واختيار نوع الطفل قبل الوالدة، وتشويه 

دام األطفال األعضاء التناسلية لألنثى، ومسافحة المحارم، واالعتداء الجنسي، واالستغالل الجنسي، ودعارة األطفال واستخ

في المواد اإلباحية، مـع وضع برامج مالئمة للعمر ومأمونة وموثوق بها وكفالة خدمات دعم طبية واجتماعية ونفسانية 

 لمساعدة البنات المعرضات للعنف.

 -8- مالالهدف االستراتيجي 

 تعزيـز وعـي الطفلـة بالحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ومشاركتها فيها

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: -284
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عالم فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية والثقافية إل)أ( تهيئة السبل لحصول البنات على التدريب والمعلومات والوصول إلى وسائط ا

 دقيق عن آرائهن؛واالقتصادية والسياسية وتمكينهن من التعبير ال

 )ب( دعم المنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات الشبابية منها، في جهودها لتعزيز المساواة والمشاركة للبنات في المجتمع.

 في تحسين مركز الطفلة ]40[تعزيز دور األسرة -9 -م الالهدف االستراتيجي 

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 من جانب الحكومات، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية: -285

أعاله، في أدوارها من حيث الدعم  29)أ( صياغة سياسات وبرامج ترمي إلى مساعدة األسرة، كما ورد تعريفها في الفقرة 

 ء اهتمام خاص إلزالـة التمييز ضـد الطفلة داخل األسرة؛والتوعية والتغذية، مع إيال

ًً على تهيئة تدابير داعمة ووقائية تحمي  29)ب( تهيئة بيئة مفضية إلى تدعيم األسرة، كما ورد تعريفها في الفقرة  ًً أعاله، عمالً

 الطفلة وتحترمها وتنهض بإمكاناتها؛

ملة البنات والبنين بصورة متساوية وضمان تقاسم المسؤوليات بين البنات )ج( تثقيف وتشجيع الوالدين ومقدمي الرعاية على معا

 .30والبنين داخل األسرة، على النحو المبين في الفقرة 

  

 الترتيبات المؤسسية - الفصل الخامس

مر اتخاذ إجراءات أليرسي منهاج العمل مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها أن تفضي إلى حدوث تغير جذري. ويستلزم ا -286

. وإذا كان التنفيذ هو مسؤولية الحكومات أساساً، فهو 2000فورية، وإعمال مبدأ المساءلة وصوال إلى تحقيق األهداف بحلول عام 

المؤسسات العاملة في القطاعات العامة والخاصة وغير الحكومية، سواء على صعيد المجتمع  يتوقف كذلك على طائفة واسعة من

 المحلي أو على كل من الصعيد الوطني ودون اإلقليمي/اإلقليمي والدولي.

رأة على كل من (، تم إنشاء كثير من المؤسسات المكرسة تحديداً للنهوض بالم1985-1976وخالل عقد األمم المتحدة للمرأة ) -287

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. فعلى الصعيد الدولي، أنشئ المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وصندوق 

نمائي للمرأة ولجنة رصد تنفيذ االتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولقد أصبحت هذه إلاألمم المتحدة ا

ت، باإلضافة إلى لجنة مركز المرأة وأمانتها وكذلك شعبة النهوض بالمرأة، بمثابة المؤسسات الرئيسية في األمم المتحدة الهيئا

المخصصة تحديداً للنهوض بالمرأة على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني قام عدد من البلدان بإنشاء أو تعزيز آليات وطنية 

 تقدم في مجال النهوض بالمرأة ورصد خطى هذا التقدم. تتولى التخطيط والدعوة إلحراز

كذلك فإن تنفيذ منهاج العمل بواسطة المؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية/اإلقليمية والدولية، سواء كانت مؤسسات عامة أو  -288

توافر تدفق منتظم للمعلومات  خاصة، يمكن أن يتيسر من خالل كفالة الشفافية وزيادة الروابط بين الشبكات والمنظمات فضالً عن

بين األطراف المعنية كافة. واألمر يتطلب رسم أهداف واضحة وتوفير آليات للمساءلة. كما تلزم إقامة روابط مع المؤسسات 

 األخرى على كل من الصعيد الوطني ودون اإلقليمي/اإلقليمي والدولي ومع الشبكات والمنظمات المخصصة للنهوض بالمرأة.

مة دور محدد تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية في خلق مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي وفكري وث -289

 يستند إلى المساواة بين المرأة والرجل. وينبغي للمرأة أن تشارك مشاركة فعالة في تنفيذ ورصد منهاج العمل.

ت في الديناميات الداخلية للمؤسسات والمنظمات بما في ذلك القيم والسلوكيات ولسوف يتطلب التنفيذ الفعال للمنهاج كذلك تغييرا -290

 والقواعد واإلجراءات التي تعوق النهوض بالمرأة. وينبغي القضاء على التحرش الجنسي.

لطات والموارد، وينبغي أن تسند للمؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية/اإلقليمية والدولية تكليفات قوية واضحة وأن تزود بالس -291

داء المهام المطروحة في منهاج العمل. كما ينبغي لطرائق عملها أن تكفل كفاءة وفعالية تنفيذ ألومعها آليات المساءلة الالزمة 

المنهاج. ويجب توافر التزام واضح بالمعايير والقواعد الدولية للمساواة بين الرجال والنساء باعتباره منطلقاً لجميع اإلجراءات 

 خذة.المت

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn40
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ولكفالة فعالية تنفيذ منهاج العمل، وتعزيزا لألعمال المبذولة للنهوض بالمرأة على كل من الصعيد الوطني ودون  -292

خذ بسياسة ألاإلقليمي/اإلقليمي والدولي، ينبغي للحكومات ومنظومة األمم المتحدة وجميع المنظمات ذات الصلة األخرى أن تعزز ا

نظور نوع الجنس ضمن التيار الرئيسي في إطار جملة أمور من بينها رصد وتقييم جميع السياسات فعالة وواضحة تكفل إدراج م

 والبرامج.

 الصعيد الوطني -ألف 

ولية عن تنفيذ منهاج العمل. وااللتزام على أعلى صعيد سياسي أمر يستلزمه تنفيذ المنهاج. ألتتحمل الحكومات المسؤولية ا -293

لع بدور رائد في تنسيق ورصد وتقييم التقدم المحرز في النهوض بالمرأة. فالمؤتمر العالمي الرابع وينبغي للحكومات أن تضط

المعني بالمرأة هو مؤتمر لاللتزام والعمل على الصعيدين الوطني والدولي. وهذا يتطلب التزاماً من جانب الحكومات والمجتمع 

ر حافز على اعتبار أنه سيسهم في البرامج والنتائج العملية لصالح الفتيات الدولي. ومنهاج العمل هو جزء من عملية مستمرة وله أث

عمار. وتستحث الدول والمجتمع الدولي على االستجابة لهذا التحدي عن طريق االلتزام باتخاذ إجراءات. ألوالنساء من جميع ا

عبر عنه، من بين أمور أخرى، في بياناتها وكجزء من هذه العملية، فقد التزم العديد من الدول باتخاذ إجراءات وفق ما هو م

 الوطنية.

وينبغي أن تشارك اآلليات والمؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في صوغ السياسات العامة، وتشجيع تنفيذ منهاج العمل  -294

وصفها وسيطاً حافزاً على من خالل هيئات ومؤسسات مختلفة تشمل القطاع الخاص. كما ينبغي لها، عند االقتضاء، أن تعمل ب

 تغطيها المؤسسات القائمة.ال في المجاالت التي  2000وضع البرامج الجديدة بحلول سنة 

وينبغي تشجيع طائفة عريضة ومتنوعة من العناصر المؤسسية الفاعلة األخرى على تقديم دعمها وعلى المشاركة بفعالية، ومن  -295

ت األكاديمية والبحثية، والرابطات المهنية والنقابات العمالية، والتعاونيات، والتشكيالت بينها الهيئات التشريعية، والمؤسسا

عالم، والجماعات الدينية، إلالمجتمعية المحلية والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك منظمات المرأة والتجمعات النسائية ووسائط ا

 تقصد الربح.ال نظمات المالية والمؤسسات التي والمنظمات الشبابية، والجماعات الثقافية، فضالً عن الم

مر أن تقوم الحكومات بإنشاء أجهزة وطنية فعالة للنهوض بالمرأة على أعلى ألومن أجل تنفيذ منهاج العمل، سوف يستلزم ا -296

ر المالئمة من صعيد سياسي، أو تحسين فعالية تلك األجهزة، ويصدق ذلك أيضاً على وضع اإلجراءات المناسبة وتوفير العناص

الموظفين داخل الوزارات وفيما بينها، وكذلك المؤسسات التي توكل إليها والية توسيع مشاركة المرأة وإدماج التحليل الذي يراعي 

ولى في هذه العملية في أن تتولى المؤسسات ألنوع الجنس ضمن السياسات والبرامج وتمتلك القدرة على ذلك. وتتمثل الخطوة ا

نشطة الرئيسية ألض أهدافها وبرامجها وإجراءاتها التشغيلية على ضوء اإلجراءات التي يدعو إليها المنهاج. ومن اجميعا استعرا

في هذا الصدد ضرورة العمل على تعزيز الوعي الجماهيري، ودعم أهداف منهاج العمل، بطرق شتى من بينها وسائل االتصال 

 الجماهيرية والتوعية العامة.

، في وضع استراتيجياتها التنفيذية 1995أ الحكومات في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك مع نهاية عام ويجب أن تبد -297

لمنهاج العمل، بالتشاور مع المؤسسات ذات الصلة وكذلك مع المنظمات غير الحكومية، كما ينبغي لها أن تكون قد أنجزت وضع 

. وينبغي أن تعتمد هذه العملية التخطيطية على أشخاص يتبوأون أعلى 1996استراتيجياتها أو خطط عملها بحلول نهاية عام 

مستوى من السلطة الحكومية وكذلك على العناصر المختصة في المجتمع المدني. وينبغي أن تكون هذه االستراتيجيات التنفيذية 

و إعادة تخصيص موارد التنفيذ. ويمكن، شاملة وأن تحوي أهدافاً محددة زمنياً ومقاييس للرصد، كما تشمل مقترحات لتخصيص أ

 عند االقتضاء، التماس تأييد ومؤازرة المجتمع الدولي، بما في ذلك توفير الموارد.

ويلزم تشجيع المنظمات غير الحكومية على المساهمة في تصميم وتنفيذ هذه االستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية. وينبغي  -298

مر تشجيع منظمات المرأة والتجمعات ألامج الخاصة بها الستكمال الجهود الحكومية. ويقتضي اأيضاً تشجيعها على وضع البر

النسائية على أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية األخرى، على تنظيم الشبكات عند االقتضاء، وعلى الدعوة لتنفيذ 

 أييد ذلك التنفيذ.منهاج العمل بواسطة الحكومات والهيئات اإلقليمية والدولية وت

وينبغي للحكومات أن تلزم نفسها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين بطرق شتى، من بينها إيجاد اآلليات الخاصة لذلك في جميع  -299

المجالس واللجان الحكومية وغيرها من الهيئات الرسمية األخرى ذات الصلة حسب االقتضاء فضالً عن جميع الهيئات والمؤسسات 

 نظمات الدولية، وخاصة من خالل تقديم المزيد من المرشحات من النساء والترويج لهن.والم
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نمائي إلسيما المؤسسات اإلنمائية، وعلى وجه الخصوص صندوق األمم المتحدة اال وينبغي للمنظمات اإلقليمية والدولية، و -300

للمرأة والمانحون الثنائيون، تقديم المساعدة المالية واالستشارية إلى األجهزة الوطنية من أجل زيادة قدرتها على جمع المعلومات 

بواليتها؛ والعمل، باإلضافة إلى ذلك، على تعزيز األجهزة الدولية لكي تروج للنهوض بالمرأة انطالقاً  وإقامة الشبكات واالضطالع

 من والية كل منها، وذلك بالتعاون مع الحكومات.

  

 الصعيد دون اإلقليمي/اإلقليمي -باء 

ون اإلقليمية/اإلقليمية على تعزيز ودعم المؤسسات ينبغي أن تعمل اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة وغيرها من الهياكل د -301

الوطنية المختصة في رصد وتنفيذ منهاج العمل الشامل في إطار والياتها. وينبغي أن يتم ذلك بالتنسيق مع تنفيذ مناهج أو خطط 

المنسقة لمؤتمرات األمم المتحدة  العمل اإلقليمية لكل منها، وبالتعاون الوثيق مع لجنة مركز المرأة، مع مراعاة الحاجة إلى المتابعة

 المعقودة في الميادين االقتصادية واالجتماعية وحقوق اإلنسان وما يتصل بها.

وتسهيالً لعملية التنفيذ والرصد والتقييم على الصعيد اإلقليمي، ينبغي أن ينظر المجلس االقتصادي واالجتماعي في استعراض  -302

التابعة لألمم المتحدة، كل ضمن واليتها، بما في ذلك الوحدات/الجهات المحورية المعنية بالمرأة،  القدرة المؤسسية للجان اإلقليمية

على التعامل مع قضايا نوع الجنس في ضوء منهاج العمل، وكذلك مناهج وخطط العمل اإلقليمية. ويلزم إيالء االهتمام، من بين 

 .أمور أخرى وحسب االقتضاء، لدعم القدرات في هذا الصدد

ويتعين على اللجان اإلقليمية، في إطار والياتها وأنشطتها القائمة، أن تدرج قضايا المرأة ومنظورات نوع الجنس ضمن التيار  -303

الرئيسي لعملها، وأن تنظر كذلك في إنشاء اآلليات وتنفيذ العمليات الكفيلة بتطبيق ورصد منهاج العمل ومناهج وخطط العمل 

لجان اإلقليمية، كل ضمن واليتها، التعاون على العمل في قضايا نوع الجنس مع سائر المنظمات الحكومية اإلقليمية. وينبغي ل

 الدولية العاملة على الصعيد اإلقليمي وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والبحثية والقطاع الخاص.

المتخصصة في منظومة األمم المتحدة، حسب االقتضاء، على وضع وتعميم وينبغي أن تعمل المكاتب اإلقليمية التابعة للوكاالت  -304

طر الزمنية والموارد. وينبغي أن تضع المساعدة التقنية واألنشطة التنفيذية ألخطة عمل لتنفيذ منهاج العمل، بما في ذلك تحديد ا

خذ بتنسيق منتظم فيما بين ألولهذه الغاية ينبغي االمضطلع بها على الصعيد اإلقليمي أهدافاً محددة جيداً من أجل النهوض بالمرأة. 

 هيئات ووكاالت األمم المتحدة.

قامة شبكات من أجل تنسيق الدعوة إلمر دعم المنظمات غير الحكومية في إطار المنطقة المعنية فيما تبذله من جهود ألويستلزم ا -305

 كل منطقة.ونشر المعلومات بشأن منهاج العمل العالمي ومناهج العمل الخاصة ب

 الصعيد الدولي -جيم 

 األمم المتحدة - 1

يلزم تنفيذ منهاج العمل من خالل األعمال التي تضطلع بها جميع هيئات ومؤسسات منظومة األمم المتحدة خالل الفترة  -306

وسع. وينبغي رسم إطار معزز للتعاون الدولي في أليتجزأ من عملية البرمجة اال على وجه التحديد وبوصفه جزءاً  -19952000

بما يكفل التنفيذ المتكامل والشامل مع متابعة وتقييم منهاج العمل في ضوء  2000-1995ت قضايا نوع الجنس خالل الفترة المجا

ؤتمرات العالمية لألمم المتحدة. وكون الحكومات قد التزمت في جميع اجتماعات القمة النتائج الناجمة عن اجتماعات القمة والم

والمؤتمرات هذه بتمكين المرأة في المجاالت المختلفة يجعل التنسيق أمراً جوهرياً بالنسبة إلى استراتيجيات المتابعة لمنهاج العمل 

 خذا في اعتبارهما منهاج العمل للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.خطة للتنمية" و "خطة للسالم" أن تأـ "لالمذكور. وينبغي 

ويلزم كذلك تحسين القدرات المتاحة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة من أجل االضطالع بمسؤولياتها والتنسيق فيما بينها لتنفيذ  -307

 بالمرأة.منهاج العمل مع اإلفادة من خبراتها وطرائق عملها في تعزيز النهوض 

وينبغي أن تظل المسؤولية على أعلى المستويات لضمان تنفيذ منهاج العمل وإدراج منظور نوع الجنس في جميع السياسات  -308

 والبرامج التي تتوالها منظومة األمم المتحدة.

الوطني، ولتعزيز قدرتها على تحقيق ولتحسين كفاءة وفعالية المنظومة في تقديم الدعم لمساواة المرأة وتمكينها على الصعيد  -309

أهداف منهاج العمل، تدعو الحاجة إلى تجديد وإصالح وتنشيط مختلف أجزاء منظومة األمم المتحدة. ويشمل هذا استعراض 
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وتعزيز استراتيجيات وطرائق عمل اآلليات المختلفة في األمم المتحدة للنهوض بالمرأة من أجل ترشيد مهامها في مجال إسداء 

شورة والحفز على التنفيذ والرصد وتدعيمها عند االقتضاء فيما يتعلق بالهيئات والوكاالت العاملة ضمن التيار الرئيسي، ومن الم

مر يستلزم كذلك المزيد من تطوير ألالمهم وجود وحدات للمرأة/نوع الجنس بما يكفل فعالية الدمج في التيار الرئيسي، وإن كان ا

 من دمج أبعاد نوع الجنس ضمن التيار الرئيسي في جميع العمليات.الً ن حدوث تهميش بغير قصد بداالستراتيجيات للحيلولة دو

في إطار متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ينبغي حصول جميع هيئات منظومة األمم المتحدة التي تركز على  -310

النهوض بالمرأة على ما يلزم من موارد دعم من أجل تنفيذ أنشطة المتابعة. كما يجب دمج جهود الجهات المحورية المعنية داخل 

 اسات العامة والتخطيط والبرمجة ووضع الميزانيات.المنظمات بنوع الجنس ضمن السي

ينبغي اتخاذ إجراءات من جانب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون النهوض  -311

 بالمرأة في إطار منظماتها طبقاً لمنهاج العمل.

 الجمعية العامة

هيئة حكومية دولية في األمم المتحدة تمثل الهيئة الرئيسية المختصة بوضع السياسات العامة  الجمعية العامة بوصفها أعلى -312

وتقييمها فيما يتصل بمتابعة المؤتمر وبهذه الصفة ينبغي لها أن تدمج قضايا نوع الجنس في جميع أعمالها. كما يجب أن تتولى 

نطلق أن هذه القضايا تتخلل مجمل السياسات االجتماعية والسياسية تقييم التقدم المحرز في التنفيذ الفعال لمنهاج العمل من م

، سوف يعرض على الجمعية العامة تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني 1995واالقتصادية. وفي دورتها الخمسين المعقودة عام 

بشأن متابعة المؤتمر المذكور آخذة بعين  ، سوف تتولى الجمعية دراسة تقرير من األمين العام49/161بالمرأة. وطبقا لقرارها 

االعتبار توصيات المؤتمر. وينبغي للجمعية العامة أن تدرج متابعة المؤتمر بوصفها جزءاً من العمل المتواصل بشأن النهوض 

 ، ينبغي لها أن تستعرض تنفيذ منهاج العمل.2000و ،1998و ،1996عوام ألبالمرأة. وفي ا

 الجتماعيالمجلس االقتصادي وا

ً لقرارات الجمعية العامة  -313 يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي، في سياق دوره المحدد بموجب ميثاق األمم المتحدة وطبقا

، باإلشراف على عمليات التنسيق على صعيد المنظومة بالنسبة لتنفيذ منهاج العمل مع طرح 48/162و ،46/235و ،45/264

ا المضمار. وينبغي دعوة المجلس إلى استعراض تنفيذ منهاج العمل مع إيالء االعتبار لتقارير لجنة مركز المرأة. توصيات في هذ

وباعتبار المجلس هيئة تنسيقية، ينبغي دعوته الستعراض والية لجنة مركز المرأة آخذا بعين االعتبار الحاجة إلى فعالية التنسيق 

ابعة المؤتمر. وينبغي للمجلس إدراج قضايا نوع الجنس في مناقشته جميع مسائل السياسات مع اللجان ذات الصلة ومع عمليات مت

قل ألالعامة، مع المراعاة الواجبة للتوصيات التي تعدها اللجنة. كما يجب أن ينظر في تخصيص جزء واحد رفيع المستوى على ا

عمل في ظل جهود ومشاركة فعالة من جهات شتى من بينها للنهوض بالمرأة وتنفيذ منهاج ال 2000من اجتماعاته قبل حلول عام 

 الوكاالت المتخصصة بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

لتنسيق النهوض بالمرأة،  2000قل من أنشطته التنسيقية قبل عام ألويجب على المجلس أن ينظر في تخصيص جزء واحد على ا -314

 جل على مستوى المنظومة للنهوض بالمرأة.ألالمتوسطة ااستناداً إلى الخطة المنقحة 

لتنسيق أنشطة التنمية  2000قل قبل حلول عام ألويجب على المجلس أن ينظر في تخصيص جزء من أنشطته التنفيذية على ا -315

ذلك من أجل إرساء جل المنقحة على مستوى المنظومة للنهوض بالمرأة وألالمرتبطة بنوع الجنس استناداً إلى الخطة المتوسطة ا

 المبادئ التوجيهية واإلجراءات الالزمة لتنفيذ منهاج العمل باستخدام أموال وبرامج منظومة األمم المتحدة.

وينبغي للجنة التنسيق اإلدارية أن تنظر في األسلوب الذي يكفل للهيئات المشاركة فيها أن تقوم على أفضل وجه بتنسيق أنشطتها  -316

ستخدام اإلجراءات القائمة على الصعيد المشترك بين الوكاالت لكفالة التنسيق على صعيد المنظومة من أجل بسبل شتى منها ا

 تنفيذ أهداف منهاج العمل والمساعدة على متابعتها.

 لجنة مركز المرأة

إلى استعراض وتعزيز والية تدعى الجمعية العامة، وكذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي، وفقاً لواليتيهما الخاصتين بهما  -317

بعين االعتبار منهاج العمل والحاجة إلى التنسيق الفعال مع اللجان األخرى ذات الصلة ومع عمليات متابعة  لجنة مركز المرأة أخذاً 

 المؤتمر، وإلى اعتماد نهج على نطاق المنظومة بأكملها من أجل تنفيذه.
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ة فنية تساعد المجلس االقتصادي واالجتماعي، أن تضطلع بدور محوري في رصد ومن واجب لجنة مركز المرأة، بوصفها لجن -318

تنفيذ منهاج العمل داخل نطاق منظومة األمم المتحدة، وإسداء المشورة في هذا الشأن إلى المجلس، كما ينبغي أن تسند لها والية 

في إطار الميزانية العادية لألمم المتحدة بغية واضحة وتتاح لها موارد بشرية ومالية كافية من خالل إعادة تخصيص الموارد 

 االضطالع بهذه الوالية.

وعلى لجنة مركز المرأة أن تساعد المجلس االقتصادي واالجتماعي في تنسيقه لعملية تقديم التقارير عن تنفيذ منهاج العمل مع  -319

ستفيد من المدخالت الواردة من مؤسسات المنظومة المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة األمم المتحدة. وعلى اللجنة أن ت

 األخرى وغيرها من المصادر، حسب االقتضاء.

ت االهتمام الحاسمة في منهاج العمل، ال، أن تستعرض مجا2000-1996وينبغي للجنة، لدى وضعها برنامج عملها للفترة  -320

وتنظر في كيفية إدراج متابعة المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في جدول أعمالها. وفي هذا السياق، ينبغي للجنة مركز المرأة أن 

 في أنشطة األمم المتحدة. تنظر في كيفية إجراء مزيد من التطوير لدورها الحافز في إدراج منظور خاص بنوع الجنس

 اللجان الفنية األخرى

في إطار واليات اللجان الفنية األخرى التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ينبغي أن تولي هذه اللجان االعتبار الواجب  -321

 لمنهاج العمل وتكفل إدماج الجوانب الخاصة بنوع الجنس في أعمال كل منها.

 ء على التمييز ضد المرأة والهيئات األخرى المنشأة بموجب معاهداتاللجنة المعنية بالقضا

على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في إطار اضطالعها بمسؤولياتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال  -322

 ير التي تقدمها الدول األطراف.التمييز ضد المرأة، أن تراعي، ضمن واليتها، منهاج العمل عند نظرها في التقار

من  18وتدعى الدول األطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لدى تقديمها التقارير بموجب المادة  -323

على التمييز ضد  االتفاقية، إلى أن تدرج معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ منهاج العمل بما ييسر أعمال اللجنة المعنية بالقضاء

 المرأة فيما يتعلق بالقيام برصد فعال لقدرة المرأة على التمتع بالحقوق التي تكفلها لها االتفاقية.

كذلك فإن قدرة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على رصد تنفيذ االتفاقية ينبغي دعمها من خالل توفير الموارد  -324

البشرية والمالية في إطار الميزانية العادية لألمم المتحدة، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية من جانب الخبراء وتوفير الوقت 

والقرار الذي اتخذه اجتماع الدول األطراف في االتفاقية المعقودة في  49/164اللجنة، طبقاً لقرار الجمعية العامة  الكافي الجتماع

. وينبغي للجنة أن تزيد من تنسيقها مع الهيئات األخرى المنشأة بموجب المعاهدات األخرى لحقوق اإلنسان آخذة 1995أيار/مايو 

 ردة في إعالن وبرنامج عمل فيينا.بعين االعتبار التوصيات الوا

وفي إطار واليتها، ينبغي للهيئات األخرى المنشأة بموجب معاهدات أن تولي االعتبار الالزم لتنفيذ منهاج العمل وتكفل إدراج  -325

 المركز المتساوي وحقوق اإلنسان للمرأة في أعمالها.

 األمانة العامة لألمم المتحدة

 مكتب األمين العام

يُطلب إلى األمين العام االضطالع بمسؤولية تنسيق السياسات العامة داخل األمم المتحدة لتنفيذ منهاج العمل، وأن يدرج ضمن  -326

التيار الرئيسي منظوراً يراعي نوع الجنس على نطاق المنظومة بأكملها ليشمل جميع أنشطة األمم المتحدة، أخذا في االعتبار 

وينبغي لألمين العام أن ينظر في اتخاذ تدابير محددة تكفل التنسيق الفعال في تنفيذ تلك الغايات. وتحقيقاً واليات الهيئات المختصة. 

ً بالموارد البشرية  لهذا الهدف، يدعى األمين العام إلى إنشاء وظيفة عالية الرتبة في مكتب األمين العام يعمل شاغلها، مستعينا

مين العام بشأن قضايا نوع الجنس ويساعد على ضمان تنفيذ منهاج العمل على نطاق المنظومة والمالية الحالية، بوصفه مستشاراً لأل

 بأكملها، بالتعاون الوثيق مع شعبة النهوض بالمرأة.

 شعبة النهوض بالمرأة

يم الخدمات الفنية للجنة دارة تنسيق السياسات والتنمية المستدامة، تتمثل في تقدإلولية لشعبة النهوض بالمرأة، التابعة ألالمهمة ا -327

مر بالنهوض بالمرأة، فضالً عن تقديم الخدمات إلى اللجنة ألمركز المرأة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية، عندما يتعلق ا

 المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد حددت بوصفها جهة محورية لتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة.
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أعاله، فإن مهام شعبة النهوض بالمرأة ستحتاج  313وفي ضوء استعراض والية لجنة مركز المرأة على النحو الوارد في الفقرة 

إلى إعادة تقييم. ويطلب إلى األمين العام أن يكفل قيام الشعبة على نحو أكثر فعالية بواجباتها من خالل تزويدها، في جملة أمور، 

 لبشرية الكافية في إطار الميزانية العادية لألمم المتحدة.بالموارد المالية وا

ثر المرتبط بنوع الجنس في ألوينبغي للشعبة أن تتدارس العقبات التي تحول دون النهوض بالمرأة من خالل استخدام تحليل ا -328

لفرعية األخرى. وبعد انعقاد المؤتمر دراسات السياسة العامة بالنسبة للجنة مركز المرأة، ومن خالل تقديم الدعم إلى الهيئات ا

جل على نطاق المنظومة ألالعالمي الرابع المعني بالمرأة، ينبغي لها أن تقوم بدور تنسيقي في إعداد تنقيح الخطة المتوسطة ا

المرأة، كما ، وأن تواصل العمل بوصفها أمانة التنسيق فيما بين الوكاالت من أجل النهوض ب2001-1996للنهوض بالمرأة للفترة 

تستمر في الحفاظ على تدفق للمعلومات مع اللجان الوطنية والمؤسسات الوطنية العاملة من أجل النهوض بالمرأة ومع المنظمات 

 غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل.

 الوحدات األخرى باألمانة العامة لألمم المتحدة

امة لألمم المتحدة أن تفحص برامجها لكي تقرر أفضل السبل التي تكفل لها المساهمة في ينبغي للوحدات المختلفة باألمانة الع -329

جل على نطاق المنظومة ألالتنفيذ المتناسق لمنهاج العمل. ويلزم أن تنعكس مقترحات تنفيذ المنهاج ضمن تنقيح الخطة المتوسطة ا

. ولسوف 2002-1998جل المقترحة لألمم المتحدة للفترة أل، فضالً عن الخطة المتوسطة ا2001-1996للنهوض بالمرأة للفترة 

 يتوقف مضمون اإلجراءات المتخذة على واليات الهيئات المعنية.

خذ بمنظور نوع الجنس بوصفه بُعداً مركزياً في ألوينبغي تطوير الروابط الجديدة والقائمة في كل أجزاء األمانة العامة لكفالة ا -330

 العامة.جميع أنشطة األمانة 

كذلك ينبغي أن يعمل مكتب إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع مديري البرامج على النطاق العالمي، وطبقا لخطة العمل  -331

(، على مواصلة إعطاء األولوية لتوظيف وترقية النساء في 2000-1995اإلستراتيجية لتحسين مركز المرأة في األمانة العامة )

سيما في الوظائف العليا المنوط بها وضع السياسات وصنع القرارات، تحقيقاً لألهداف ال ة للتوزيع الجغرافي، والوظائف الخاضع

جيـم، التـي أعيـد التأكيد عليها في قرارات الجمعية  45/239و ،45/125الواردة في قراري الجمعية العامة 

. وينبغي لدائرة التدريب أن تعمل على تصميم وإجراء التدريب بصورة 49/167و ،48/106و ،47/93و ،46/100 العامة

 منتظمة بما يراعي اعتبارات نوع الجنس أو تدرج في جميع أنشطتها عمليات التدريب التي تراعي االعتبارات المذكورة.

المية وأن تعمل، في حدود الموارد عالم أن تسعى إلدراج منظور مراعاة نوع الجنس في أنشطتها اإلعإلدارة شؤون اإلوينبغي  -332

دارة على صياغة إستراتيجية إلالمتاحة، على تدعيم وتحسين برامجها المتصلة بالمرأة والطفلة. ولهذه الغاية، ينبغي أن تعمل ا

لمنتظمة الصادرة اتصاالت متعددة الوسائط لدعم تنفيذ منهاج العمل آخذة بعين االعتبار الكامل التكنولوجيا الجديدة. وينبغي للنواتج ا

 سيما في البلدان النامية.ال دارة أن تعزز أهداف منهاج العمل وإلعن ا

دارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية وتحليل السياسات، فينبغي أن يوكل لها دور تنسيقي هام إلأما الشعبة اإلحصائية التابعة  -333

 .3ن في الفصل الرابع، الهدف االستراتيجي حاء في األعمال الدولية في مجال اإلحصاء على النحو المبيّ 

 المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة

أوكلت إلى المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة والية تعزيز البحث والتدريب بشأن حالة المرأة والتنمية.  -334

ض المعهد برنامج عمله وأن يضع برنامجاً لتنفيذ جوانب منهاج العمل التي تندرج وعلى ضوء منهاج العمل، ينبغي أن يستعر

يته، وعليه أن يحدد نوعيات البحوث ومنهجيات البحث التي تعطى أولوية، وأن يدعم القدرات الوطنية على إجراء الضمن و

بحوث المتعلقة بمركز الطفلة، وأن ينشئ شبكات الدراسات المتعلقة بالمرأة، والبحوث المتصلة باعتبارات نوع الجنس، بما فيها ال

من مؤسسات البحوث التي يمكن حشدها لهذا الغرض، كما ينبغي أن يحدد نوعيات التثقيف والتدريب التي يمكن للمعهد دعمها 

 وتحسينها بصورة فعالة.

 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

للمرأة والية زيادة الخيارات والفرص المتاحة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمرأة  أوكلت إلى صندوق األمم المتحدة اإلنمائي -335

في البلدان النامية، من خالل تقديم المساعدة التقنية والمالية إلدراج البعد المتعلق بالمرأة في التنمية على جميع األصعدة، ومن ثم 

زيز برنامج عمله في ضوء منهاج العمل، مع التركيز في ذلك على ينبغي أن يقوم الصندوق، حسب االقتضاء، باستعراض وتع
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تمكين المرأة في الميدانين السياسي واالقتصادي. ويجب أن يركز دور الدعوة الذي يقوم به الصندوق على تشجيع إقامة حوار 

 الكافية للقيام بمهامه.متعدد األطراف حول السياسات فيما يتعلق بتمكين المرأة، وينبغي أن تتوافر للصندوق الموارد 

 الوكاالت المتخصصة والمؤسسات األخرى في منظومة األمم المتحدة

تعزيزاً للدعم الذي تقدمه لإلجراءات المتخذة على الصعيد الوطني وتعزيزاً لمساهماتها في تنسيق المتابعة من جانب األمم  -336

، بما في ذلك تحديد األهداف والغايات من أجل تكييف األولويات المتحدة، ينبغي لكل منظمة أن تضع إجراءات محددة تلتزم بها

وإعادة توجيه الموارد للوفاء باألولويات العالمية المحددة في منهاج العمل. وينبغي أن يطرح إطار واضح للمسؤولية والمساءلة. 

 .2001-1996وض بالمرأة للفترة وهذه المقترحات ينبغي بدورها أن تنعكس في خطة العمل على نطاق المنظومة من أجل النه

دوار ألوعلى كل منظمة أن تلتزم على أعلى مستوى، لدى توخيها هذه األهداف، باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتعزيز ودعم ا -337

 والمسؤوليات التي تتحملها الجهات المحورية فيها بشأن قضايا المرأة.

تخصصة التي تضطلع بواليات تقضي بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية، وخاصة وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للوكاالت الم -338

 في أفريقيا وأقل البلدان نمواً، أن تزيد من تعاونها بما يكفل مواصلة تعزيز النهوض بالمرأة.

مساعدة إلى البلدان ذات االقتصادات كما ينبغي لمنظومة األمم المتحدة أن تنظر في تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال ال -339

 التي تجتاز مرحلة انتقالية، وأن تقدم لها تلك المساعدة تسهيالً لحل مشاكلها المحددة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة.

ة على وعلى كل منظمة أن تعطي أولوية أكبر لتوظيف وترقية المرأة على المستوى المهني لتحقيق التوازن بين الجنسين وخاص -340

سمى في مجال استخدام الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين ألمستويات صنع القرار، على أن يكون االعتبار ا

أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة. وينبغي إيالء االعتبار الواجب ألهمية تعيين موظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. 

 بانتظام إلى هيئاتها التنفيذية بشأن التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف. وعلى المنظمات أن تقدم تقارير

نشطة التنفيذية لألمم المتحدة من أجل التنمية على الصعيد القطري، عن طريق نظام المنسق ألمر تحسين تنسيق األويستلزم ا -341

ً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، وخاصة قرا ً للمراعاة 47/199ر الجمعية العامة المقيم طبقا ، وذلك توخيا

 الكاملة لمنهاج العمل.

 المؤسسات والمنظمات الدولية األخرى -2

تشّجع المؤسسات المالية الدولية، عند تنفيذ منهاج العمل، على استعراض وتنقيح السياسات واإلجراءات وعمليات التوظيف  -342

لتكفل أن تكون االستثمارات والبرامج مفيدة للمرأة وأن تساهم من ثم في التنمية المستدامة. وتشّجع هذه المؤسسات أيضاً على 

العليا، وزيادة تدريب الموظفين على تحليل التباين بين أوضاع الجنسين، وإرساء السياسات زيادة عدد النساء في المناصب 

نشطة على المرأة والرجل. ألوالمبادئ التوجيهية الكفيلة بإيالء االعتبار الكامل للتفاوت في تأثير برامج اإلقراض وغيرها من ا

، باإلضافة إلى صناديقها وبرامجها والوكاالت المتخصصة، أن وفي هذا الصدد، ينبغي لمؤسسات بريتون وودز، واألمم المتحدة

تجري حوارات دورية وموضوعية، بما في ذلك حوارات على المستوى الميداني، لكي تنسق مساعدتها بمزيد من الكفاءة والفعالية 

 في سبيل تعزيز فعالية برامجها لصالح النساء وأسرهن.

االعتبار لدعوة منظمة التجـارة العالمية للنظر في إمكانية مساهمتهـا فـي تنفيـذ منهـاج العمـل،  ويجب أن تولـي الجمعيـة العامـة -343

 نشطـة التـي تتـم بالتعـاون مع منظومة األمم المتحدة.ألبمـا فـي ذلـك ا

العتبار إلنشاء آلية للتعاون مع وثمة دور مهم تضطلع به المنظمات غير الحكومية الدولية في تنفيذ منهاج العمل. وينبغي إيالء ا -344

 المنظمات غير الحكومية لتشجيع تنفيذ منهاج العمل على مختلف المستويات.

  

 الترتيبات المالية - الفصل السادس

ن في تنفيذ آللم تكن الموارد المالية والبشرية كافية بوجه عام للنهوض بالمرأة، مما أسهم في بطء التقدم الحاصل حتى ا -345

تيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة. ويتطلب التنفيذ الكامل والفعال لمنهاج العمل، بما في ذلك االلتزامات ذات الصلة استرا

المتخذة في مؤتمرات القمة وغيرها من المؤتمرات السابقة لألمم المتحدة، التزاماً سياسياً بتوفير الموارد البشرية والمالية الالزمة 

يقتضي إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في قرارات الميزانية المتصلة بالسياسات والبرامج، كما يقتضي لتمكين المرأة. و
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توفير التمويل الكافي لبرامج محددة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ويستلزم تنفيذ منهاج العمل القيام بتحديد وتعبئة 

ع القطاعات. وربما تكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة السياسات وإعادة تخصيص التمويل المتأتي من جميع المصادر وفي جمي

يترتب عليها بالضرورة آثار مالية. وربما ال أن بعض التغييرات المتعلقة بالسياسة قد ال الموارد داخل البرامج الحالية وفيما بينها، إ

 عبئة مصادر مبتكرة للتمويل.مر أيضاً تعبئة موارد إضافية، عامة وخاصة، بما في ذلك تأليتطلب ا

 الصعيد الوطني -ألف 

تتحمل الحكومات المسؤولية األساسية عن تنفيذ األهداف اإلستراتيجية لمنهاج العمل. ولتحقيق هذه األهداف يتعين على  -346

قات القطاع العام؛ ويتعين الحكومات بذل جهود تتيح لها إجراء استعراضات منهجية للكيفية التي يمكن أن تستفيد بها المرأة من نف

عليها أن تقوم بتعديل الميزانيات بما يكفل تكافؤ الحصول على نفقات القطاع العام، سواء من أجل تعزيز الطاقة اإلنتاجية أو الوفاء 

ر باالحتياجات االجتماعية؛ وأيضا من أجل إنجاز االلتزامات ذات الصلة بمسألة نوع الجنس على النحو المعلن عنه في سائ

وطنية ناجحة لمنهاج العمل، يتعين على الحكومات  مؤتمرات القمة وغيرها من مؤتمرات األمم المتحدة. ولوضع استراتيجيات تنفيذ

ثر المتعلق بنوع الجنس. وينبغي على الحكومات أيضاً ألجراء تحليل اإلأن تخصص موارد كافية، بما في ذلك الموارد الالزمة 

 ومية ومؤسسات القطاع الخاص وسواها من المؤسسات على تعبئة موارد إضافية.أن تشجع المنظمات غير الحك

ومن الضروري أيضاً تخصيص موارد كافية لألجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وحسب االقتضاء، لجميع المؤسسات  -347

 التي يمكن أن تسهم في تنفيذ منهاج العمل ورصده.

تكون هذه األجهزة قد اتخذت طابعاً دائماً، يتعين ال د فيها أجهزة وطنية معنية بالنهوض بالمرأة، أو توجال وفي الحاالت التي  -348

 على الحكومات أن تسعى جاهدة لتوفير تمويل كاف وموارد مستمرة لهذه األجهزة.

عسكرية المفرطة، واالستثمارات بد أن تقوم الحكومات، حسب االقتضاء، بتخفيض النفقات الال وتسهيالً لتنفيذ منهاج العمل،  -349

 من الوطني.أليتعارض مع متطلبات اال التي توظفها ألغراض إنتاج األسلحة واقتنائها، وبما 

بد من تشجيع المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص وغيرهما من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني على النظر في ال و -350

منهاج العمل. ويتعين على الحكومات أن تعمل على تهيئة بيئة من شأنها تعزيز تعبئة الموارد  تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ

من جانب المنظمات غير الحكومية، خاصة المنظمات والشبكات النسائية، ودعاة المساواة بين الجنسين، والقطاع الخاص، وغير 

بد من تعزيز ودعم قدرات المنظمات ال همة في تحقيق هذا الهدف. وذلك من القوى الفاعلة في المجتمع المدني، لمساعدتها في المسا

 غير الحكومية في هذا الصدد.

 الصعيد اإلقليمي -باء 

ينبغي دعوة المصارف اإلنمائية اإلقليمية ورابطات األعمال اإلقليمية وغيرها من المؤسسات اإلقليمية للمساهمة في تنفيذ منهاج  -351

نشطة التي تقوم بها. ويتعين أيضا تشجيعها على مراعاة ألئة الموارد عن طريق اإلقراض وغيره من االعمل، والمساعدة في تعب

 منهاج العمل في سياساتها وأساليبها التمويلية.

ويتعين على المنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية واللجان اإلقليمية القيام، حسب االقتضاء، وفي إطار والياتها الحالية، بتقديم  -352

 موال الالزمة لتنفيذ منهاج العمل.ألالمساعدة في تعبئة ا

 الصعيد الدولي -جيم 

سيما في أفريقيا وأقل ال تنفيذ منهاج العمل في البلدان النامية، ينبغي تخصيص موارد مالية كافية على الصعيد الدولي من أجل  -353

البلدان نمواً. ويتطلب تعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل بذل جهود كبيرة من أجل الوفاء، في 

في المائة من الناتج  0,7 ائية الرسمية العامةأقرب وقت ممكن، بالهدف المتفق عليه المتمثل في أن تكون نسبة المساعدة اإلنم

جمالي للبلدان المتقدمة النمو، باإلضافة إلى زيادة حصة التمويل لألنشطة التي يقصد بها تنفيذ منهاج العمل. ومن ناحية إلالقومي ا

تحسين نوعية وفعالية المعونة  أخرى، يتعين على البلدان الداخلة في تعاون إنمائي إجراء تحليل تقييمي لبرامجها للمساعدة من أجل

 عن طريق إدماج النهج المتعلق بنوع الجنس فيها.

بد من دعوة المؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ال و -354

روض، وأن تخصص للحكومات قروضاً ومنحاً من أجل تنفيذ والمصارف اإلنمائية اإلقليمية، إلى النظر فيما تقدمه من منح وق

 سيما في أفريقيا وأقل البلدان نموا.ال منهاج العمل في البلدان النامية، 
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سيما في أفريقيا وأقل ال وينبغي على منظومة األمم المتحدة أن تقدم إلى البلدان النامية دعماً تقنياً وغيره من أشكال المساعدة،  -355

 نمواً، فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل. البلدان

ويتطلب تنفيذ منهاج العمل في البلدان التي تجتاز اقتصاداتها مرحلة انتقالية الحصول على تعاون ومساعدة دوليين مستمرين.  -356

، أن تسهل الجهود التي تبذلها ويتعين على المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، بما فيها الوكاالت التقنية والقطاعية

بد من دعوة صندوق النقد الدولي والبنك ال تلك البلدان لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بالنهوض بالمرأة. وتحقيقاً لهذه الغاية، 

 الدولي إلى دعم هذه الجهود.

ية فيما يتعلق بإدارة المديونية وتخفيضها، وكذلك وينبغي تنفيذ النتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماع -357

 مؤتمرات القمة العالمية والمؤتمرات األخرى التي عقدتها األمم المتحدة، وذلك تسهيالً لتحقيق أهداف منهاج العمل.

ة باألمر، التي تتفق على التزام ولتسهيل تنفيذ برنامج العمل، يتعين على الشركاء من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية المهتم -358

في المائة من الميزانيات الوطنية  20في المائة من المساعدة اإلنمائية الرسمية و 20متبادل بتخصيص نسبة تبلغ في المتوسط 

 للبرامج االجتماعية األساسية، مراعاة المنظور المتعلق بنوع الجنس.

نمائية لمنظومة األمم المتحدة تحليالً عاجالً لمدى توجيه برامجها ومشاريعها إلى تنفيذ وينبغي أن تجري الصناديق والبرامج اإل -359

منهاج العمل، ويتعين بالنسبة لدورة البرمجة المقبلة ضمان كفاية الموارد الموجهة نحو إزالة أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة 

 في أنشطة التعاون والتمويل التقنيين المدرجة فيها.

360-  ً سيما ما يضطلع به صندوق األمم ال بالدور الذي تقوم به صناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها المتخصصة، و وتسليما

نمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة من دور خاص في تعزيز تمكين المرأة، وبالتالي إلالمتحدة ا

ود الوالية المنوطة بكل منها، في جملة أمور منها أنشطة البحوث والتدريب والمعلومات الالزمة في تنفيذ منهاج العمل في حد

للنهوض بالمرأة، وكذلك المساعدة التقنية والمالية الالزمة إلدماج االعتبارات الخاصة بالجنسين في الجهود اإلنمائية، ينبغي أن 

 ت كافية.اللغرض، وأن تستمر بمعدتكون الموارد التي يقدمها المجتمع الدولي وافية با

ولتحسين كفاءة وفعالية منظومة األمم المتحدة فيما تبذله من جهود من أجل تعزيز النهوض بالمرأة، وتعزيز قدرتها على دعم  -361

التي تناط أهداف منهاج العمل، هناك حاجة إلى تجديد مختلف أجزاء منظومة األمم المتحدة والوحدات والهيئات الفرعية األخرى، 

سيما شعبة النهوض بالمرأة التابعة لألمانة العامة لألمم ال بها واليات محددة تتعلق بالنهوض بالمرأة وإصالحها وتنشيطها، 

دارة ذات الصلة داخل منظومة األمم المتحدة على إيالء اعتبار خاص للتنفيذ إلالمتحدة. وفي هذا الصدد، يتعين تشجيع هيئات ا

كفأ واألنجح لألموال ألل واستعراض سياساتها وبرامجها وميزانياتها وأنشطتها بما يمكنها من تحقيق االستعمال االفعال لمنهاج العم

 مر أيضا تعبئة موارد إضافية من داخل الميزانية العادية لألمم المتحدة لتنفيذ منهاج العمل.ألفي تحقيق هذا الغرض. وسيستلزم ا
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)منشور األمم  1985تموز/يوليه  26-15تقرير المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة، التنمية والسلم، نيروبي،  ]2[

 ول، الفرع ألف.أل(، الفصل اE.85.IV.10رقم المبيع المتحدة، 

 ول((، الفصل الثالث.أل)الجزء ا A/CONF.157/24( 1993حزيران/يونيه  25-14تقرير المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، فيينا،  ]3[

 ، انظر المرفق الرابع لهذا التقرير.GENDER لالطالع على المعنى الشائع فهمه لمصطلح "نوع الجنس" ]4[

 ، المرفق.34/180قرار الجمعية العامة  ]5[
 .45/164قرار الجمعية العامة  ]6[

 .44/82قرار الجمعية العامة  ]7[

 .48/126قرار الجمعية العامة  ]8[

 ، المرفق.A/47/308-E/1992/97 وثيقة األمم المتحدة ]9[

 .48/104قرار الجمعية العامة  ]10[
 .5 الفصل الثالث، الفقرة ، مرجع سابق،إعالن وبرنامج عمل فيينا، تقرير المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ]11[
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 إعالن ومنهاج عمل بيجين

 (.1994دة األطراف: النصوص القانونية )جنيف، أمانة الغات، انظر نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعد ]12[

 ، المرفق.44/45قرار الجمعية العامة  ]13[
، اللجنة المشتركة بين 1990آذار/مارس  9 -5التقرير النهائي للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع: تلبية احتياجات التعلم األساسية، جومتين، تايلند،  ]14[

 .1، التذييل 1990التابعة للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، نيويورك،  الوكاالت )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اليونسكو، اليونيسيف، البنك الدولي(

 (، المرفق.21-ألف )د 2200قرار الجمعية العامة  ]15[

الرابعة أعرب الكرسي الرسولي عن تحفظ عام على هذا الجزء. ويجب أن يُفهم التحفظ في ضوء البيان الذي أدلى به ممثل الكرسي الرسولي في الجلسة  ]16[

 (.11تقرير، الفقرة)انظر الفصل الخامس من هذا ال 1995أيلول/سبتمبر  14للجنة الرئيسية، يوم 

، 1ول، القرار أل(، الفصل اE.95.XIII.18، )منشور األمم المتحدة، رقم المبيع 1994أيلول/سبتمبر  13-5تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة،  ]17[

 المرفق.
 ول والثاني.أل، المرفقان ا1ول، القرار أل، الفصل ا)A/CONF.166/9( 1995آذار/مارس  12-6تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن،  ]18[

ا الحد يعرف اإلجهاض غير المأمون بأنه إجراء يتخذ إلنهاء حمل غير مرغوب إما بواسطة أشخاص يفتقرون إلى المهارات الالزمة، أو في بيئة يعوزه ]19[

ستناداً إلى منظمة الصحة العالمية، منع ومعالجة مسألة اإلجهاض غير المأمون، تقرير فريق عامل تقني، جنيف، دنى من المعايير الطبية أو كليهما )األا

 .()(1992WHO/MSM/92.5نيسان/أبريل 

(، 1993)روما، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  1992ول/ديسمبر ألكانون ا 11-5التقرير الختامي للمؤتمر الدولي المعني بالتغذية، روما،  ]20[

 الجزء الثاني.
ول، القرارات التي اتخذها المؤتمر )منشور أل، المجلد ا1992 حزيران/يونيه 14 -3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،  ]21[

 ول.أل، المرفق ا1والتصويبات(، القرار  E.93.I.8األمم المتحدة، رقم المبيع 

 ، المرفق الثاني.1المرجع نفسه، القرار  ]22[

 (، المرفق.4-)د317قرار الجمعية العامة  ]23[

 (.3-ألف )د 217قرار الجمعية العامة  ]24[

 (، المرفق.21-ألف )د 2200قرار الجمعية العامة  ]25[

 ، المرفق.39/46قرار الجمعية العامة  ]26[
 ول.أل، الفصل ا )A/47/38(38الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، الملحق رقم  ]27[

 .287، ص 973، رقم 75األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  ]28[

 .38الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة  ، مرجع سابق،تقرير المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ]29[

 (، التذييل السابع.E.81.IX.4)منشور األمم المتحدة، رقم المبيع  5:1980انظر: حولية األمم المتحدة لنزع السالح، المجلد  ]30[

 (، المرفق.3-ألف )د 260قرار الجمعية العامة  ]31[

 .2545، رقم 189األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  ]32[
 .8791، رقم 606المرجع نفسه، المجلد  ]33[

 ، المرفق.48/96قرار الجمعية العامة  ]34[

 (.14-)د1386قرار الجمعية العامة  ]35[

 .CEDAW/SP/1995/2انظر  ]36[

 (، المرفق.20-ألف )د 2106قرار الجمعية العامة  ]37[

 المرفق. ،41/128قرار الجمعية العامة  ]38[

 .1992برنامج األمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي )مركز القانون البيئي واألنشطة البرنامجية للمؤسسات(، حزيران/يونيه  ]39[

 أعاله. 29كما ورد تعريفها في الفقرة  ]40[

 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref12
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref13
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref14
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref15
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref16
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref17
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref18
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref19
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref20
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref21
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref22
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref23
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref24
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref25
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref26
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref27
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref28
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref29
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref30
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref31
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref32
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref33
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref34
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref35
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref36
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref37
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref38
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref39
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref40

