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 ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
ــسنوي  ــوزاري الـ ــتعراض الـ ــداف  : االسـ ــذ األهـ تنفيـ

وااللتزامات املتفق عليها دوليا فيما يّتـصل باملـساواة         
  بني اجلنسني ومتكني املرأة

      
 مقدم من مركز الصحة واملساواة بني اجلنـسني، وهـو منظمـة غـري حكوميـة                 بيان    

  ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

ــام         ــا ألحكـــ ــه وفقـــ ــري تعميمـــ ــذي جيـــ ــايل الـــ ــان التـــ ــام البيـــ ــني العـــ ــى األمـــ   تلقـــ
  .١٩٩٦/٣١ من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٣١ و ٣٠الفقرتني 

 

  

 
  

  *   E/2010/100.  
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  بيان    
  

. ق اجملتمع العاملي توافقـاً يف اآلراء بـشأن أمهيـة وحموريـة حيـاة املـرأة يف التنميـة             لقد حق   
وبالتعويــل علــى عقــد األمــم املتحــدة للمــرأة، تــسلّم االتفاقــات املعلنــة يف القــاهرة وبــيجني           
وكوبنهاغن واألهداف اإلمنائية لأللفية صـراحة وضـمناً بأمهيـة املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق                  

ثّــل األهــداف حتــّوالً فاصــالً يف موقــف العــامل إزاء ختلّــف النمــو؛ ومــع ذلــك، فــإن ومت. اإلنــسان
اتباع هنج منّسق لتخفيف وطأة الفقر، واملـرض وعـدم املـساواة إمنـا حيمـل مـن الوعـود مـا هـو                        

ومـدى إحلاحيـة هـذا التحـّول تكـشفه         . أكرب بكثري من التـصّدي لكـل مـشكلة بـشكل مـستقل            
ها الفقـر ونقـص التعلـيم وحالـة اإلجحـاف يف األسـرة واجملتمـع عرضـة           املرأة أو الفتاة اليت جعلـ     

  . طفلفقدانلإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية والوفاة النفاسية، واألرجح أهنا تعاين من 
ويعَتــرب مركــز الــصحة واملــساواة بــني اجلنــسني منظمــة غــري حكوميــة مقرهــا الواليــات   

 اخلارجية والربامج التابعة لألمم املتحدة على تعزيـز         املتحدة، وتسعى لضمان أن تعمل السياسة     
وقـد انبثقـت   . الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اخلاصة بالنـساء والفتيـات علـى نطـاق العـامل           

إذ جيـب   : رسالة واضحة من حتليلنا ومن التفاعالت مع اجلماعـات النـسائية علـى نطـاق العـامل                
 تعــاِلج األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الثمانيــة كــأجزاء  علــى الواليــات املتحــدة والــدول املاحنــة أن 

مترابطــة مــن كــل، وجيــب إيــالء االهتمــام إىل عــدم مــساواة املــرأة، وجيــب أن تكــون حقــوق     
  .اإلنسان اخلاصة هبا يف الصميم يف مجيع األهداف

وتتاح للعامل اآلن فرصة هائلة لبلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، بيـد أن هـذه الفرصـة                     
ن أن تضيع ما مل تتخذ احلكومات إجراًء فورياً للنهوض باجلهود الرامية إىل تعزيـز املـساواة     ميك

ويف كـثري جـداً مـن األحيـان، يعتـرب دور اجلنـسني وثيـق الـصلة                  . بني اجلنسني فيما يتعلق باملرأة    
 بـشأن املـساواة بـني       ٣ بـشأن الـصحة العقليـة واهلـدف          ٥اهلـدف   : فيما يتعلق هبـدفني فحـسب     

 مـا مل تـضع احلكومـات    ٨ لغاية ١ويف احلقيقة، سوف خيفق العامل يف تلبية األهداف    . سنياجلن
  .النساء والفتيات يف قائمة األولويات يف كل هدف من األهداف الثمانية

وعندما توضع املرأة يف الصميم من التنمية، فإن هذا ال يقلّل من حياة ووقائع الرجـال                  
أة يف صميم التنمية يسلّم بأن النساء يشكلن الغالبية العظمـى،           واألحرى أن وضع املر   . والفتيان

 يف املائة من الفقراء واملضطهدين يف العامل، وأن معاجلـة احتياجـاهتن وأحـواهلن سـوف                 ٧٠حنو  
  .تكفل أن يؤخذ كل فرد من أفراد اجملتمع يف احلسبان

 ومتناسـقاً للتنميـة   وجيب على احلكومات املاحنة أن تقود املسرية وتقـّدم هنجـاً متكـامالً            
وجيــب علــى . حبيــث يتركّــز علــى النــساء والفتيــات الالئــي تلتقــي مــن أجلــهن أهــداف متعــددة

هؤالء احلكومات أن تواجه الفقر بالتصّدي للتمييز ضد نوعي اجلنس والتـصّدي للعنـف الـذي              



E/2010/NGO/45  
 

10-34555 3 
 

وجيـب علـى   . يعرقل حصول النساء والفتيات على التعليم وعلى حيـازة األرض وفـرص العمـل         
ذه احلكومات أن تتصّدي للعوامل االجتماعية واالقتصادية الـيت حتـول دون التحـاق الفتيـات                ه

وتعتـرب زيـادة حـصول النـساء        . باملدارس، وذلك إذا مـا أريـد تعمـيم التعلـيم االبتـدائي للجميـع              
والفتيات املراهقات على اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية يف غاية األمهية ملكافحـة اإلصـابة      

فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، وحتــسني صــحة األمهــات والُرّضــع املواليــد وصــحة األطفــال     ب
  .واحلفاظ على الصحة والرفاه

تتــصّدي لعــدم املــساواة بــني اجلنــسني : إننــا هنيــب باحلكومــات بــأن تعمــد إىل مــا يلــي   
هـدف مـن   باعتباره عنصراً أساسياً من عناصر االستراتيجيات والـربامج الراميـة إىل حتقيـق كـل            

األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وإشـراك اجملتمـع املـدين، وخـصوصاً اجلماعـات املعنيـة بـصحة املـرأة                    
وحقوقهــا، يف تــصميم وتنفيــذ ورصــد الــربامج الراميــة إىل معاجلــة األهــداف، وأن تــضع هنجــاً   

  .متكامالً إزاء مجيع األهداف، مع كفالة التنسيق عرب القطاعات
  


