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احملتويات
البند  29م جدول األعمال :النهوض باملر ة (تابع)
()

النهوض باملر ة (تابع)

( ) تنفيذ عتائج املؤمتر العاملو الراب املع باملر ة وعتـائج الـدورة ات ـتثنائية الثالثـة
والعشري للجمعية العامة (تابع)

هذا احملضر قابل

للتصويب.

وينبغــــــــــــو بارايف التصــــــــــــويبات ق عســــــــــ ـ ة مــــــــــ ـ احملضــــــــــــر مذيلــــــــــــة بتوقيــــــــــ ـ ــــــــــــد
عضـــــــــــــــــاا الو ـــــــــــــــــد املعـــــــــــــــ ـ وبر ـــــــــــــــــا ا ق قـــــــــــــــــر وقـــــــــــــــ ـ ممكـــــــــــــــ ـ بى:
.(srcorrections@un.org) ،Chief of the Documents Control Unit
واحملاضـــــــــر املصـــــــ ـوإبة ـــــــــيعاا بثـــــــــدارها بلكتروعيـــــــــا ق ع ـــــــــا الوثـــــــــائق الرمسيـــــــــة ل مـــــــــم
املتحدة ).(http://documents.un.org/
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يف غياب الرئيس السيد هالل (اغرالرب)ت تالرئ سئااالل ال الل اخلرباا الـذ ع مـ ثـندو األمـم املتحـدة للسـكان ق جمـال
الصـحة اإلاابيــة وثــحة األ واملواليــد واألطفـال واملــراهقني،
السيد دمبسي (ك دا)ت نائب الرئيس.
وثدر عن بعالن بو .
افتتحت اجل سل الساعل10:10:
البنــد  29مــ جــدول األعمــال :النــهوض بــاملر ة (تالالابع)
( A/70/38و )A/70/124
()

النـــــــهوض بـــــــاملر ة (تالالالالالالالابع) (،A/70/204
 A/70/209 ،A/70/205و )A /C.3/70/3

( ) تنفيـــذ عتـــائج املـــؤمتر العـــاملو الرابــ املعــ
بـــاملر ة وعتـــائج الـــدورة ات ـــتثنائية الثالثـــة
والعشــــــري للجمعيــــــة العامــــــة (تالالالالالالابع)
)(A/70/180

 - 1اآلعسة السالمو (اإلمـارات العربيـة املتحـدة) :قالـ
بن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـا  2030تتضـم اعـوة لــدمج
بند بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر ة ومن ور جنسـا
ق كــل األهــدامن اإلةائيــة .وق اجتمــا قــااة العــا  ،الــذ
عقد مبنا بة الذكرى السنوية العشـري تعتمـاا منـهايف عمـل
بــيجني ،تعهــد  80م ـ را ــاا الــدول وا كومــات بــاتلتزا
السيا و بسد الفجوة بني اجلنسني ومتكني املر ة .ويشيد و ـد
اإلمــارات وهــوا هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني
ومتكني املر ة لقيامها بتن ـيم هـذا املـؤمتر وبـدورها القيـاا ق
تنفيذ منهايف عمل بيجني .و يقو و دها غدا ق  14تشـري
األول /كتــوبر بعقــد منا ــبة خاثــة إلطــال الدرا ــة العامليــة
املعنية بتنفيذ قرار جملـس األمـ  ،)2000( 1325باتشـتراك
مـــ جمموعـــة مـــ ثـــدقاا الدرا ـــة العامليـــة .وق األشـــهر
األخرية ،عقد و ـد بلـدها لسـلة لقـات عقـا ـول املـر ة
والســال واألمــ بالتعــاون مــ معهــد جــوريف تــاون للمــر ة
والســال واألم ـ  ،ثــدر عنــها توثــيات لال ــتفااة منــها ق
الدرا ـــة العامليـــة .وا تضـــا العاثـــمة بـــو ــ اجتمـــا
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 - 2وذكــرت ن اإلاــاتات األخــرية الــح ققتــها اولــة
اإلمارات تشمل بطال ات تراتيجية الوطنيـة لـتمكني وريـااة
املـــر ة ق اولـــة اإلمـــارات للفتـــرة2021-2015 ،؛ وبعشـــاا
جملس اإلمارات للتواتن بني اجلنسني؛ وبعداا مشـرو قـاعون
ــول تعزيــز قــو العمالــة امليليــة .ويلتــز بلــدها مبســاعدة
الــدول األخــرى عل ـ تنفيــذ منــهايف عمــل بــيجني م ـ خــالل
املســاعدات اإلةائيــة الرمسيــة واملســاعدات امل صصــة لــربامج
ومشـــاري معينـــة للمـــر ة والفتـــاة .وهـــو يؤيـــد جهـــوا األمـــم
املتحدة ق مكا حة العنـ اجلنسـو ق الصـراعات بى جاعـب
مســاعدة النســاا ق ميمــات الالجــئني الســوريني ق األران.
وكــذلي يســهم ثــندو الشــي ة اطمــة للمــر ة الالجئ ـة ق
تـــو ري الرعايـــة وا يـــاة الكرميـــة للنســـاا واألطفـــال ضـــحايا
األتمات والكوارث.

 - 3الســـيدة رواريغيـــز بينيـــدا (غواتيمـــات) :قالـ ـ بن
الوقـ قــد ــان ملضــاعفة اجلهـوا مـ جــل النــهوض بــاملر ة،
وكفالــة مشــاركة الرجــال والفتيــان ق الوقـ عفسـ ق هــذ
العملية .وير ب و دها بـإارايف هـدمن مسـتقل ـول التنميـة
املستدامة يتعلق بتحقيق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني النسـاا
والفتيــات .ولتحقيــق هــذا ا ــدمن ،ــيكون مــ الضــرور
التصد للفقـر متعـدا األبعـاا؛ وحتسـني ـرا ا صـول علـ
الســك بأ ــعار معقولــة ،وتــو ري اخلــدمات الصــحية وامليــا
الصا ة للشـر واتئتمـان؛ وكفالـة املشـاركة الفعالـة للمـر ة
ق القــرارات الــح تــؤثر عل ـ ر اهه ـا .وم ـ اععــدا الفــرا،
ثــبح املــر ة عرضــة لالرــار بالبشــر وات ــتغالل اجلنســو،
ضـــال عــ التحـــر اجلنســـو ق مكـــان العمـــل واخلدمـــة ق
املناتل ق ل ـرومن تنتـهي قوقهـا األ ا ـية .وميكـ ن
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يؤا تو ري التعليم والتدريب للمر ة بى ـت األبـوا مامهـا
لتأمني را العمل .وعالوة عل ذلي ،ت يقتصر اور جـواة
التعلــيم عل ـ متكــني املــتعلمني حســب ،بــل ويشــمل متكــني
األجيال القاامة يضا .ويؤا التمييز القائم عل ـا عـو
اجلــنس بى بعاق ـة جلــوا املــر ة بى العدالــة ،وهــو مــر ا ــو
لتحقيــق قوقهــا وبنــاا جمتمعــات عاالــة و ــلمية .وق هــذا
الصدا ،ير ب و دها بالتوثية العامة رقـم  33للجنـة املعنيـة
بالقضاا عل التمييز ضد املر ة ول موضـو جلـوا املـر ة بى
العدالة.
 - 4السيدة روبياليس ا تشامورو (عيكاراغوا) :قالـ
بن التزا كومتـها بتحقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني يتجلـ ق
قــاعون األ ــرة الــذ اعتمــد مــؤخرا .وقــد عل ـ يا ــا ا
وممار ــا ا ومشــاريعها الكــثري ت ــتعااة قــو املــر ة ،الــح
تســتفيد ،ق مجلــة مــور ،مـ جماعيـة التعلــيم والرعايــة الصــحية
واور الوتاة ومكاتـب ات تشـارات النسـائية ومـ و ـدات
ومتثــل املــر ة متثــيال
الشــرطة النســائية وبــرامج مســاعدة األ ــرَّ .
عــاات ق املكاتــب املنت بــة واملعينــة .وق الواقـ  ،يشــري تقريــر
الفجوة العاملية بني اجلنسني لعـا  2014الصـاار عـ املنتـدى
اتقتصاا العاملو ،بى ن عيكـاراغوا تصـن جنبـا بى جنـب
م بلدان الشـمال األورو يمـا يتعلـق بتحقيـق املسـاواة بـني
اجلنســني ،وذلــي بفضــل اائهــا القــو ق جمــاتت الصــحة
والتعلـــيم واملشـــاركة السيا ـــية واتقتصـــااية .وقـــد ـــفرت
ا ـــتراتيجيات ةايـــة النســـاا والفتيـــات عـ ـ ا فـــاض عـــدا
الشكاوى م العن و وا املعاملة .وقامـ ا كومـة بإعشـاا
مكاتــب برشــاا جمتمعيــة ،ــدمن بى تشــجي الكش ـ املبكــر
عــ املشــاكل و لــها عــ طريــق ا ــوار ،ق امتثــال كامــل
لإلجــرااات القاعوعيــة الواجبــة .و تواثــل تعزيــز املثــل العليــا
للمسيحية واتشـتراكية وبنـاا يا ـا ا وبراجمهـا علـ ةـوذيف
تقا م املسؤوليات الح متك املر ة لتكون م عوامل التغيري.
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 - 5الســيدة عبــد اه (العــرا ) :قال ـ بن ا ــتور بل ـدها
يكر مباائ املساواة واملشاركة ق مجي جمـاتت ا يـاة ،مبـا
ق ذلــي مــا يتعلــق بشــغل الو ــائ العامــة واألجــور ،ويــن
صــة  25ق املائــة لتمثيــل املــر ة ق جملــس
عل ـ ختصــي
النوا  .وقد منح القواعني الال قة امتياتات بضا ية للمـر ة
ق ـــاتت معينـــة كإجـــاتة األمومـــة .واعتمـــدت ا كومـــة
ات تراتيجية الوطنيـة للنـهوض بـاملر ة ،وكـذلي ات ـتراتيجية
الوطنيــة للصــحة اإلاابيــة وثــحة األ والطفــل وتنفيــذ قــرار
جملس األم  )2000( 1325بشأن املـر ة والسـال واألمـ .
ومت بعشــــاا و ــــدات معنيــــة بالقضــــايا اجلنســــاعية ق مجيــ ـ
الوتارات.
 - 6و ـــاات بأعـ ـ مت يضـــا اعتمـــاا ا ـــتراتيجية وطنيـــة
ملناهضــة العنــ ضــد املــر ة وبعشــاا حمــاكم متصــة بــالعن
األ ــر وا ــتحداث مديريــة شــرطة ةايــة األ ــرة والطفــل؛
و ــت مالجــل للنســاا املعنفــات ق مجيـ اــاا العــرا  ،و ــت
عيااات قاعوعية تقو بتزويد اخلدمات القاعوعيـة اجملاعيـة للمـر ة
الضــعيفة .وممــا يؤ ـ ل ـ ن العصــابات اإلرهابيــة ،املتمثلــة
بكيـان ااعـ  ،الـح ــيطرت علـ بعـ املنـاطق ق العــرا ،
قام بارتكا جـرائم مروعـة ضـد النسـاا والفتيـات ،مبـا ق
ذلــي القتــل واخلطـ واترــار واتغتصــا  ،وبعــدا العديــد
م النساا قو األماك العامة مم لديه ارتباط ابق بالعمـل
السيا ـو والعــامالت ق جمــال القــاعون واإلعــال و ق اجملــال
الطـ  .وق مواجهــة هــذا العن ـ  ،عــزا الكــثري مـ العــائالت
الح تعي اآلن ق ـرومن قا ـية .وقـدم ا كومـة العراقيـة
مبساعدة الدول الصديقة واملن مات الدوليـة ،كـل اإلمكاعـات
الالتمــة ملســاعدة تلــي األ ــر .كمــا قام ـ القــوات األمنيــة،
مبســاعدة قــوات ا شــد الشــع بتحريــر الكــثري مــ املنــاطق
وحتريـــر ـــكا ا .ومـــ ذلـــي ،ـــإن وضـــ املـــر ة يتطلـــب
ات ــتمرار ق الــدعم واملســاعدة مــ اجملتمــ الــدو لتحريــر
املناطق املتبقية وتقدمي املساعدة للنساا واألطفال املشراي .
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التركو الذ مت مؤخرا تعديل إلاخال مفهو التمييز اإلجيـا
للفئــات الضــعيفة مثـــل النســاا واألطفــال واألشــ اا ذو
اإلعاقـــة .وقـــد ـــاعدت تركيـــا كمســـاهم عـــال ق اجلهـــوا
الدولية للنـهوض بـاملر ة ،علـ متويـل بعشـاا املكتـب اإلقليمـو
يئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــر ة ألوروبـــا وآ ـــيا الو ـــط ق
ا طنبول .وق عا  ،2011كاع ول اولة توقـ وتصـاا
عل اتفاقيـة جملـس وروبـا بشـأن منـ ومكا حـة العنـ ضـد
املــر ة والعنــ املــي و ــن ت قــا قاعوعــا لتو ــي عطــا
التشريعات السابقة لتغطية مجي النسـاا الضـحايا بغـ الن ـر
عــ وضـــعه العـــائلو .وق عـــا  ،2015مت وضــ مســـواة
خطة عمل وطنيـة جديـدة قـوى ملكا حـة العنـ ضـد املـر ة،
تتضـــم  ،ق مجلـــة مـــور ،آليـــة عالـــة للرثـــد والتقيـــيم ،ومت
تقــدميها بى مجي ـ ثــحا املصــلحة للتعليــق عليهــا .و يمــا
يتعلق حبقو الفتيات ،كاع تركيا م الـدول الـح شـارك
ق تقدمي قرار اجلمعية العامة  170/66الذ قرر بعشاا اليـو
الدو للطفلة.

 - 7الســيد راتــرا (جامايكــا) :قــال بن بلــد يســع بى
الو اا بالتزامات وحتقيق هدا ق املسـاواة بـني اجلنسـني ،عـ
طريــق مــور منــها عل ـ ــبيل املثــال ،تنقــي يا ــت الوطنيــة
املتعلقـــة باملســـاواة بـــني اجلنســـني وحتســـني بـــرامج ا مايـــة
اتجتماعية .وقد رتت جامايكا ق جمـال الرعايـة الصـحية،
تقدما ملحو ا ق من اعتقال ريو عق املناعة البشرية مـ
األ بى الطفـــل وق ا ـــد مـ ـ الو يـــات النفا ـــية وو يـــات
الرض  .وق جمال التعليم ،متك البلـد مـ حتقيـق التكـا ؤ بـني
اجلنسني ق مر لح التعليم اتبتدائو والثاعو  ،ق ني بلغ
عســبة املــر ة ــوا  70ق املائــة م ـ طــال مر لــة التعلــيم
العــا  .وقــد عملـ مؤ ســات التــدريب الــتق واملهـ علـ
تكثي اجلهـوا الراميـة بى ـد الفجـوة ق مشـاركة املـر ة ق
القــوى العاملــة ،وت ــيما ق اجملــاتت غــري التقليديــة .وقــد
قام جامايكا منذ ترة طويلة بسـ تشـريعات بشـأن األجـر
املتســـاو عــ العمـــل املتســـاو وبجـــاتة األمومـــة املد وعـــة
األجر ،ولديها عل عسبة م املديرات ق العا  .ومـ ذلـي،
ـــإن عســـبة النســـاا ق املناثـــب القياايـــة السيا ـــية ت يـــزال  - 10و اا بأن تركيا تو ر امللجأ ألكثر مـ مليـو تجـل
مت لفا ،مما ا ـ الربملـان إلعشـاا جلنـة متـارة مشـتركة لتقـدمي ور  ،ضال عـ تقـدمي املسـاعدة اإلعسـاعية بى املاليـني مـ
توثيات بشأن هذا املوضو .
النــا ق اجلمهوريــة العربيــة الســورية .وقــد ودلــد ــا اآلن،
 - 8و يمــا يتعلــق بــالعن ضــد املــر ة ،ــاا بــأن جامايكــا كثر م  66 000طفـل ـور ق املرا ـق الطبيـة املوجـواة
بصدا اتعتهاا م وض خطة ا تراتيجية وطنيـة للعمـل علـ ااخــل مراكــز ا مايــة املؤقتــة ق تركيــا ،والتحــق كثــر م ـ
القضــاا عل ـ العن ـ القــائم عل ـ ــا عــو اجلــنس ،م ـ  220 000م ـ األطفــال الســوريني ق مدار ــها .وتضــطل
النساا واألطفال بدور ها ق بعااة بناا وريا ومستقبلها.
التركيــز عل ـ الوقايــة وا مايــة واملال قــة القضــائية والعقــا
والتعوي  .وتـؤا تيـااة التعـاون بـني مؤ سـات الدولـة بى  - 11الســـيدة كريـــاعومن كـــرمييي ( ويســـرا) :قالـ ـ بن
تبســـي الــرا علــ عمـــال العنــ وكفالـــة خضـــو اجلنـــاة املساواة بني اجلنسني ومتكني املر ة ،مبا ق ذلي مشاركة املـر ة
للمســـاالة .وتواثـــل جامايكـــا اعـــم عمـــل املن مـــات غـــري عل ـ قــد املســاواة ق عمليــة ثــن القــرار ،وتقــدمي الرعايــة
ا كومية ق اجملاتت ذات الصلة باملسائل اجلنساعية.
للمــر ة ق جمــال الصــحة اجلنســية واإلاابيــة ومكا حــة مجي ـ
 - 9الســيد جنــا (تركيــا) :قــال بن املســاواة بــني املــر ة شـــكال العنـــ ضــــد املــــر ة ،تعتـــرب مـــ ولويــــات النمــــو
والرجــل مــا القــاعون هــو ــد املبــاائ األ ا ــية للد ــتور اتقتصــاا املســتدا الشــامل للجمي ـ  .وينبغــو تنفيــذ خطــة
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قــو النســاا والفتيــات الــح حتــدث ق مجي ـ اــاا املنطقــة،
التنميــة املســتدامة لعــا  2030بطريقــة متنا ــقة ،واضــطال
جلنة وضـ املـر ة بـدور مركـز بصـفتها اجلهـة املسـؤولة عـ ويؤكــد اعم ـ لقــرار جملــس األم ـ  )2000( 1325بشــأن
املر ة والسـال واألمـ  .وق الوقـ الـذ بـد ت يـ من ومـة
متابعة بعالن ومنهايف عمل بيجني.
 - 12وذكـــرت عـ ـ ملكا حـــة اترـــا املتزايـــد لال ـــتغالل األمــم املتحــدة ق امــج من ــور جنســا ق عملــها ،ويرج ـ
اجلنســو للنســاا العــامالت ،ينبغــو للــدول ن تت ــذ بجــرااات الفضل ق ذلي جزئيا بى جهـوا هيئـة األمـم املتحـدة للمـر ة،
بااريــة وقاعوعيــة واجتماعيــة متضــا رة و ن تعمــل علــ منــ ت بزال هناك الكثري مما يتعني القيا ب .
ال رومن الـح تـد بى ا جـرة .وينبغـو يضـا التصـديق علـ  - 15وذكرت ع علـ الـرغم مـ العديـد مـ التحـديات،
اتفاقية من مة العمل الدولية لعـا ( 2011رقـم  )189بشـأن مبا ق ذلي وجوا كثر م  1.5مليون تجل ،يواثـل لبنـان
العمل ق تعاون وثيـق مـ اجملتمـ املـد واملن مـات اإلقليميـة
العمال امليليني.
 - 13و ـــاات بـــأن ويســـرا تر ـــب بـــاجلهوا اجلاريـــة والدولية عل تعزيز قو النساا والفتيات وللتأكد م ـ
لتحســني وضــا املــر ة الريفيــة ،الــح ت يــزال اععــدا ــرا يتمتع بتكا ؤ الفرا ،ويتمك ّ مـ املشـاركة ق تنميـة البلـد
صو ا عل رعاية الوتاة الصحية وممار ة تشـوي األعضـاا مشــاركة كاملــة .وق تشــري الثــا /عو مرب  ،2015ــتن ر
التنا ــلية لإلعــاث يســبب مشــاكل كــبرية ق بع ـ املنــاطق .اللجنــة املعنيـــة بالقضــاا علــ التمييــز ضـــد املــر ة ق التقريـــر
ويتعني م جل حتقيـق التنميـة الريفيـة الفعالـة واملسـتدامة ،ن الدور للبنان ،الذ قا باختاذ لسلة م التـدابري التشـريعية
تتمت املر ة با قو الح يتمت هبا الرجل يما يتعلق بامللكيـة واإلاارية ،كان آخرها قـاعون بشـأن العنـ املـي  .وت يـزال
واملــرياث واملــوارا الطبيعيــة ،و ن تشــارك مشــاركة كامل ـة ق تعلــيم الفتيــات م ـ األولويــات الوطنيــة ،مثــل ةايــة ومتكــني
مجي مستويات ثن القرار .كما بن م اجلـوهر اتعتـرامن النساا والفتيات ،وخاثة ق البيئات الريفية واحملرومة.
بقيمة عمل املر ة غري املأجور .و خـريا ،تعتـرب املـر ة الريفيـة ق
كثري م األ يان ول م يشعر بآثار تغري املناخ الح جيـب ن
تؤخذ بعني اتعتبار ق يا الدورة ا اايـة والعشـري ملـؤمتر
األطرامن ق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ،
الح نعقد ق كاعون األول/ايسمرب .2015

 - 14اآلعسة ااغر (لبنـان) :قالـ بعـ بـالن ر ملـا يتسـم بـ
متكني املر ة واملساواة بني اجلنسـني مـ مهيـة بالغـة مـ جـل
حتقيق التنمية املسـتدامة ،ـإن بلـدها ير ـب بـاتلتزا املتجـدا
الـــذ عربـ ـ عنـ ـ جلنـــة وضـ ـ املـــر ة ق اور ـــا التا ـــعة
يـ بـ القضـايا اجلنســاعية ق
واخلمسـني واتهتمـا الـذ
خطة التنمية املستدامة لعا  .2030وبن لبنان الذ يعترب مـ
الـــدول الرائـــدة ق جمـــال قـــو املـــر ة ،يســـتنكر اعتـــهاكات
15-17695

 - 16الســيدة اايــاي (مجهوريــة بيــران اإل ــالمية) :قال ـ
بع يتعني عل الـدول األعضـاا ن تغتـنم الفرثـة الـح يتيحهـا
اعتماا خطة التنمية املستدامة لعا  2030مـ جـل النـهوض
بــاملر ة ومتكينــها م ـ خــالل اعتمــاا يا ــات وبــرامج بةائيــة
كثر تركيـزا علـ التعـبري عـ القـيم وا قـائق واخلصوثـيات
الوطنيــة .وتضــطل هيئــة األمــم املتحــدة للمــر ة بــدور ريــد ق
تنفيذ اخلطة اجلديدة .وهناك اجة بى بذل مزيد مـ اجلهـوا
ااخل من ومة األمم املتحـدة الـح قامـ  ،و قـا لتقريـر األمـني
العــا بشــأن التــدابري املت ــذة والتقــد احملــرت ق متابعــة وتنفيــذ
بعــالن ومنــهايف عمــل بــيجني وعتــائج اورة اجلمعيــة العامـــة
ات ـــتثنائية الثالثــــة والعشـــري ( ،)A /70/180بـــإ رات تقــــد
حمدوا ق بامايف من ور جنسا يما يتعلـق باملسـائل األمنيـة،
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والقضـــايا السيا ـــية واألمـــور اإلااريـــة وامل ـــدرات وعـــز
السالا.

ببناا مؤ سات تستجيب ت تياجـات املـر ة ،وبتالـة العقبـات
الح تعترض متكينها اتقتصاا والقضاا عل خطر العن .

 - 17و اات بأن رعة اعتشار التطـرمن العنيـ والـتكفري
ق منطقتــها ،يشــكل ديــدا وشــيكا قــو و يــاة النســاا
والفتيــات مبــا ــيه يضــا م ـ ك ـ ّ م ـ النــات ني واملشــراي
الفــاري م ـ ويــالت ا ــر  .وعــالوة عل ـ ذلــي ،ــإن هــذا
التطرمن يهدا باتعزت بى مناطق خرى.

 - 21وذكــر ن باكســتان ــرتت تقــدما كــبريا ق تنفيــذ
منهايف عمل بيجني .وقام بإعشاا جلان مستقلة تعـ بوضـ
املــر ة ،وباارات لتنميــة املــر ة ق ا كومــات احملليــة ،و ــن
قواعني بشأن العن املي والتحر ق مـاك العمـل .وتبلـ
عسبة النساا وا  25ق املائة م اجلمعيـة الوطنيـة و 15ق
املائة مـ جملـس الشـيوخ ،ق ـني خصـ ـ  30ق املائـة
م املقاعد ق مجي املستويات الثالثـة للحكـم احمللـو .وتتمتـ
املــر ة باملســاواة ق الوثــول بى مططــات ا كومــة للتمويــل
البــال الصــغر واتئتمــان ،ويقــو مزيــد مــ النســاا مبواثــلة
وق ـ
التعلــيم العــا وشــغل الو ــائ املهنيــة كثــر م ـ
مض .

 - 18وذكــرت ن العنـ ضــد املــر ة منتشــر ق كــل ركـ
م ـ ركــان العــا  .ويعتــرب العــدا غــري املتنا ــب م ـ النســاا
املنتميــــات بى األقليــــات العرقيــــة واإلثنيــــة املســــجوعات ق
الوتيات املتحدة مبثابة تذكري بأن العن ضـد املـر ة هـو وبـاا
عاملو اون ا تثناا.
 - 19و ضـــا ن كومـــة بلـــدها مصـــممة علــ كفالـــة
اضطال املر ة بدور رئيسو ق كل جمال م اجملاتت .وعلـ
الـــرغم مـ ـ ن باـــاتات املـــر ة اإليراعيـــة ق التعلـــيم والطـــب
واألحباث والعلو وريااة األعمـال تعتـرب مثاليـة ،إ ـا ت تـزال
ممثلــة متثــيال عاقصــا بوج ـ عــا ق املناثــب السيا ــية وثــن
القـــرار وق ـــو العمـــل .ولتصـــحي هـــذا الوضــ  ،تعمـــل
كومتــها عل ـ يئــة بيئــة متكينيــة وتزويــد النســاا والفتيــات
مبزيـد مـ بمكاعيـة ا صــول علـ التعلــيم واملـوارا اتقتصــااية
و را العمل.

 - 22السيدة الربغوثو (مراقب لدولة لسطني) :قالـ بن
ا تمرار ا تالل ب رائيل العسكر و يا ا ا وممار ا ا غـري
املشروعة والقمعية والعنصرية علـ مـدى كثـر مـ  48عامـا
قـــــد ات بى تفـــــاقم األوضـــــا السيا ـــــية واتقتصـــــااية
واتجتماعية املتدهورة وبى الـة مـ التـوتر والعنـ  .وكمـا
شري ق قرار اجمللس اتقتصاا واتجتمـاعو  ،13/2015ت
يزال ات تالل اإل رائيلو ميثـل العقبـة الرئيسـية مـا النـهوض
بــــاملر ة الفلســــطينية .وباإلضــــا ة بى تــــأثري املباشــــر ،عــــا
ات ــتالل تنفيــذ ات ــتراتيجيات واخلطــ والــربامج الوطنيــة
للنـــــهوض بــــاملر ة ومتكينــــها .ومــــ ذلـــــي ،ـــــإن النســـــاا
الفلســــطينيات يواثــــل مســــري اــــو حتقيــــق املســــاواة
و هــــدا ه املتمثلــــة ق ب ــــاا ات ــــتالل والعــــي ق اولــــة
لسطينية ذات يااة تكون القد الشرقية عاثمة ا.

 - 20الســيد ايــار خــان (باكســتان) :قــال بن الوق ـ قــد
ــان لوضــ مســار للعمــل ق املســتقبل بشــأن متكــني املــر ة
واملساواة بني اجلنسـني .وتشـيد باكسـتان هبيئـة األمـم املتحـدة
للمر ة لقيامها بتسلي الضوا عل التحديات املقبلـة ،وتشـكر
ذلــي الكيــان و كومــة الصــني لتن ــيم اجتمــا قــااة العــا
بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـر ة .وقـد كـد رئــيس  - 23و ـــاات بـــأن تفـــاقم التـــوتر ق األرض الفلســـطينية
وتراا باكستان ق خطاب ق ذلي اتجتما  ،التزا كومتـ احملتلة ،مبا يها القد الشرقية ،قد ثب خطريا للغاية بسـبب
ا ـــتمرار ات ـــتفزاتات وا جمـــات واتعتـــهاكات الصـــارخة
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قو الفلسطينيني الح تقـو هبـا قـوات ات ـتالل العسـكرية ا مل بى ايت الطبيعية ،وهو عصري قو ألمهية ثحة املـر ة.
واملســتوطنون املتطر ــون ،والــح كاعـ ــا آثــار كارثيــة علـ وينبغــو ق الواقــ  ،ن تكــون ثــحة املــر ة ق ثــدارة مجيــ
رومن عي النساا واألطفال الفلسطينيني .وعاشدت اجملتمـ برامج التنمية .كما ينبغـو جعـل الرجـال والفتيـان كثـر وعيـا
الدو ن يعمل عل تو ري ا ماية ـم وبجبـار ب ـرائيل علـ بـ ـدورهم ومســـؤوليا م ق جمـــال النـــهوض بـــاملر ة .ويشـــج
وض ـ ــد ــور تعتــهاكا ا للقــاعون الــدو  ،مبــا ق ذلــي و دها األمم املتحدة عل تو ي املزيد مـ النسـاا للعمـل ق
القاعون اإلعسا الدو والقاعون الدو قو اإلعسان  .جمــال الدبلوما ــية الوقائيــة والو ــاطة وبعثــات ف ـ الســال
 - 24الســيدة ولتمــان (املراقــب ع ـ الكر ــو الر ــو ) :وبناا السال .
ال بع عل الـرغم مـ التقـد اجلـدير بالثنـاا ،ـإن املـر ة ق  - 26السيد بمفوت (عاميبيا) :قال بن املر ة جيـب ن تكـون
كل مكان كثر عرضة م الرجـل بى ـد كـبري لال تقـار بى عنصــرا ــاعال ق التنميــة ومســتفيدة منـها علـ قــد املســاواة.
املـــوارا األ ا ـــية ،مبـــا ق ذلـــي التعلـــيم والرعايـــة الصـــحية وقــد مت تكــريس املســاواة بــني اجلنســني والنــهوض بــاملر ة ق
وا مايــة اتجتماعيــة ،كمــا ب ــا ق منــاطق وا ــعة مـ العــا ا تور عاميبيا وتنفذ ق قواعينـها و يا ـا ا ومؤ سـا ا .وقـد
تفتقــر بى امليــا الن يفــة وخــدمات الصــرمن الصــحو ،و ــا قامــ كومتــ مــؤخرا بتنقـــي السيا ــة الوطنيـــة للشـــؤون
املواا الغذائية ضال عـ ـرا العمـل والعمـل الالئـق ياعـا .اجلنساعية للتأكيد عل املساواة بـني اجلنسـني ق األ ـرة واور
وعــالوة علـ ذلــي ،تواجـ النســاا واألطفــال ضــعفا بالغــا ق املــــر ة ق بنــــاا الســــال و ــــل الياعــــات وباارة الكــــوارث
اتت اليا املسل  ،ومـ العديـد مـ الياعـات احملتدمـة ق الطبيعية .وتكفل آلية التنسيق الوطنية ،الـح تعمـل علـ تنفيـذ
مجيــ اــاا العــا  ،هنــاك عــداا متزايــدة مــ النــا الــذي هــذ السيا ــة بامــايف مجي ـ ثــحا املصــلحة .كمــا تقــو
يواجهــون اإل ــااة مــ كــل األعــوا  ،مبــا ق ذلــي اجلــرائم ا كومة بتنفيذ امليزعة املراعية للمن ور اجلنسا .
البشــعة الــح ترتكبــها اجلماعــات اإلرهابيــة العنيفــة .وكــررت  - 27وذكر ن ما يقر م عص عضاا اجلمعية الوطنية
النــداا الــذ وجه ـ البابــا لوض ـ ــد لإلقصــاا اتجتمــاعو ،م ـ النســاا بفضــل تنفيــذ خطــة عمــل عالــة .وتتبــو املــر ة ق
الــذ يعتــرب ــببا ق الكــثري م ـ الشــرور الــح تــؤثر بشــكل عاميبيـا منصــب رئــيس الــوتراا وعائــب رئــيس جملــس الــوتراا،
خــاا عل ـ النســاا والفتيــات ،مبــا ق ذلــي اترــار بالبشــر ،وكــذلي رئا ــة عــدة وتارات هامــة و كثــر مـ  40ق املائــة
وتســويق األجهــزة واألعســجة البشــرية ،وات ــتغالل اجلنســو ،م ـ عضــوية اجملــالس احملليــة .و اى تنفيــذ قــرار جملــس األم ـ
والس رة والدعارة.
 )2000( 1325بى تيــــــااة عــــــدا النســــــاا الناميبيــــــات

 - 25وذكــرت ن الكنيســة الكاثوليكيــة تعمــل منــذ تــرة
طويلـــة علــ تعزيـــز التنميـــة بتـــو ري التعلـــيم اجليـــد وبمكاعيـــة
ا صول عل الغذاا وامليا والصرمن الصـحو بأ ـعار معقولـة
ق مجي ااا العا  ،ويهدمن العديـد مـ براجمهـا ومؤ سـا ا
بى اعتفــا املــر ة بشــكل خــاا .ويؤيــد الكر ــو الر ــو
اجلهــوا الــح تنــه بكرامــة اإلعســان م ـ بدايــة يات ـ عنــد
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املشاركات ق بعثات األمم املتحدة ف السال  .وللتصـد
ت تمرار العن ضد املر ة ،تعمـل كومتـ علـ تنفيـذ ةلـة
منقحــة لعــد التســام مطلقــا ق و ــائل اإلعــال بــدعم م ـ
شركائها و ثحا املصلحة الرئيسيني ،مبا ق ذلي من مـات
اجملتم املد  ،و عشأت ع اما جلمـ البياعـات املتعلقـة بـالعن
ضــد املــر ة .وتــزوا و ــدات ةايــة املــر ة واألطفــال ق كــل

7/17

A/C.3/70/SR.10

منطقـــة بـــأ راا شـــرطة مـــدربني وكـــذلي بأطبـــاا وممرضـــات لــدعم النســاا املتضــررات م ـ العن ـ وكــذلي خط ـا هاتفيــا
للمســاعدة عل ـ مــدار الســاعة .وجيــر العمــل عل ـ بعشــاا
جمهــزي بأاويــة الوقايــة األوليــة بعــد التعــرض لفــريو عق ـ
املناعة البشـرية لضـحايا اتغتصـا  .ولتحسـني وضـا املـر ة و دات ملكا حة اترار بالبشر ق مجي اـاا البلـد ،ومطـ
الريفيــة ،مت تطبيــق برعــامج للمــن ل عشــطة املــدرة للــدخل ،شامل ين عل منـ اترـار بالبشـر وبعقـاذ ضـحايا وبعـااة
تأهيلهم وباماجهم.
ومت تيااة املعا التقاعد للشي وخة مبقدار الثلثني.
 - 28السيد جوشو (ا نـد) :قـال بن ا نـد مسـتلهمة روا
ا تورها ،قام بتعميم مراعـاة من ـور جنسـا ق ختطيطهـا
الوط ووضـ امليزاعيـات والتشـريعات وتركـز علـ مكا حـة
األ كار املسبقة والصـور النمطيـة اتجتماعيـة عميقـة اجلـذور.
وعل ـ الصــعيد احمللــو ،خيــد كثــر م ـ  1.5مليــون امــر ة ق
مناثب يا ية منت بة .و دـ العديـد مـ القـواعني خصيصـا
للنساا والفتيات ،مبا ق ذلي القواعني الح تن عل ةايتـه
م كـل شـكال العنـ والتحـر اجلنسـو ق مكـان العمـل،
واترـــار بالبشـــر ،وللطفلـــة بصـــفة خاثـــة ،وتوايف األطفـــال
واجلرائم اجلنسية وات تغالل اجلنسو.
 - 29وذكــر ن املــر ة الريفي ـة ا ــتفاات م ـ كــرب برعــامج
وط ق العا للقضاا عل الفقر ،وكـذلي مـ ع ـا العمالـة
الريفيــة الــوط الــذ تعمــل يـ عــداا متســاوية مـ الرجــال
والنساا بأجور متساوية .وبفضل مط وط لرئيس الـوتراا
لضمان ا صول علـ اخلـدمات املاليـة ،مت متكـني اآلتمن مـ
النساا اقتصـاايا .و ـاهم الربعـامج الـوط للصـحة الريفيـة ق
ا ند ق ا فاض معدل و يـات الرضـ والو يـات النفا ـية بى
د كبري ،و اى برعاجمها لتو ري بمكاعية صـول اجلميـ علـ
التعلــيم اجليــد بى حتقي ـق التكــا ؤ بــني اجلنســني ق امل ـر لتني
األوليــة والعليــا للتعلــيم اتبتــدائو .ويركــز برعــامج آخــر عل ـ
التعلــيم وحتســني النســبة بــني اجلنسـني بــني األطفــال ،ق ــني
يقو برعامج آخر بتشجي الوالدي عل ـت سـا ااخـار
لبنا م لتلبية ا تياجـا ق املسـتقبل .وراا علـ العنـ ضـد
النساا والفتيـات ،عشـأت ا كومـة مراكـز جامعـة لل ـدمات
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 - 30السيدة برااو (توعس) :قال بع  ،بناا عل قـاعون
األ وال الش صية ق توعس لسنة  ،1956ين ا تور عـا
 2014عل ـ املســاواة بــني الرجــل واملــر ة .وعل ـ الــرغم م ـ
اعترامن توعس بالدور األ ا و للمر ة ق بنـاا جمتمـ ـدي
متسام ومتضام والتزامها القدمي العهد بالنـهوض بـاملر ة ،ت
تزال هناك وار بني املر ة الريفية وا ضرية ،وت تـزال املـر ة
تتمت ـ بإمكاعيــة حمــدواة للوثــول بى مناثــب ثــن القــرار.
وقــد اختــذت كومتــها خطــوات ملعاجلــة تلــي املشــاكل م ـ
خــالل بعشــاا آليــات مؤ ســية لتحســني وضـ املــر ة ،وبعشــاا
مرثـــد وطــ جلمــ بياعـــات مصـــنفة ســـب عـــو اجلـــنس
وحتليلــها وثـــياغة خطـــة عمـــل وطنيـــة بشـــأن التكامـــل بـــني
اجلنسني .كما قامـ بوضـ آليـات لتحسـني ثـورة املـر ة ق
و ائل اإلعـال والكتـب املدر ـية ،وتعمـل بشـكل وثيـق مـ
اجملتمـ املــد واملن مــات النســائية واإلةائيــة لتصــميم الــربامج
املتعلقة باملر ة وتنفيذها ورثدها.
 - 30وختمـــ كالمهـــا باإلشـــااة بالعديـــد مـــ النســـاا
التوعسيات م ذوات الشجاعة والعز الالي تـرك بصـما
علــ التــارين ،مــ امللكــة ايــدو مؤ ســة قرطــايف ،بى وااا
بومشاو  ،ب دى ا ـائزي األربعـة علـ جـائزة عوبـل للسـال
لعا .2015
 - 31السيدة كاريا (هندورا ) :قالـ بعـ علـ الـرغم
مـ ن بلـدها حيقــق مجيـ الغايـات املتصــلة بتعزيـز املســاواة
بني اجلنسني ومتكني املر ة م األهدامن اإلةائيـة ل لفيـة ،قـد
ــرت تقــدما كــبريا ،ويســع لتنفيــذ خطتــ الوطنيــة الثاعيــة
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للعدالــــة واملســــاواة بــــني اجلنســــني للفتــــرة 2022-2010
مبشـــاركة ا كومـــات احملليـــة والقطـــا اخلـــاا ووكـــاتت
التعـــاون الـــدو ومبـــا يتفـــق مــ األهـــدامن اجلديـــدة للتنميـــة
املســـتدامة .وقـــد ققـ ـ هنـــدورا هـــدامن التكـــا ؤ بـــني
اجلنســني ق التعلــيم الثــاعو والعــا  ،ضــال ع ـ التكــا ؤ ق
الو ائ ذات األجر ق القطا غري الزراعو ،عل الرغم مـ
ع ت تزال هناك جوة بني اجلنسني مـ يـ األجـر .ومنـذ
عا ُ ،2013رض عل كل ـز يا ـو ن يسـاعد علـ
متويل تدريب النسـاا علـ القيـااة ،وابتـداا مـ عـا ،2016
جيب ن تكون املر ة ممثلة عل قد املساواة ق القوائم ا زبيـة
ملناثب القيااة واملناثب اتعت ابية .وعالوة عل ذلي ،ـإن
السيا ــات اتجتماعيــة املعتمــدة كجــزا م ـ برعــامج ا يــاة
األ ضل  ،مبـا ق ذلـي السيا ـات املتعلقـة بـالتحويالت املاليـة
املشروطة والسك والتدريب والقروض البالغة الصغر والـدعم
الفــ لبــدا األعمــال التجاريــة اجلديــدة ،تركــز علــ املــر ة.
وتفرض الربامج ا كومية لتو ري را العمـل شـروطا ثـارمة
للمساواة بني اجلنسني وبشراك املر ة.
 - 32وذكرت ن مع م اتهتما الذ ولت كومتها قـد
ركـز مـ ذلـي علـ ارـاهني مـثريي للقلـق .يتمثـل و مــا ق
ارتفــا مســتوى العن ـ املــي عل ـ اــو يســبق ل ـ مثيــل،
الذ رر معاجلت مـ خـالل خطـة وطنيـة ملنـ العنـ ضـد
املر ة .ويتمثـل الثـا ق اترتفـا ا ائـل ألرقـا قتـل اإلعـاث،
ـا مـ ا فـاض معـدتت القتـل بــني السـكان ككـل .وتثــق
ا كومـــة بــأن التغـــيريات الـــح اخلــ ق هيئـــات التحقيـــق
واملؤ ســات القضــائية والقطــا األم ـ ــومن تســاعد عل ـ
ا د م هذ األرقا .

اجلنســني تغطـــو الفتـــرة ـــا عـــا  ،2020وتـــو األولويـــة
للتنميـــة اتقتصــــااية للمـــر ة والتعلــــيم واللجـــوا بى العدالــــة
واملساواة السيا ية .كمـا اعتمـدت خطـة عمـل وطنيـة لتنفيـذ
قرار جملس األم  .)2000( 1325وقد التزمـ ،كجزا مـ
ةلـــة املســـاواة بـــني اجلنســـني ،بإامـــايف من ـــور جنســـا ق
السيا ــات املتعلقــة ب ـاملوارا البشــرية عل ـ الصــعيدي الــوط
واحمللـــو وتعزيـــز واعـــم مشـــاركة املـــر ة ق اجملـــال السيا ـــو
والقيااة مب تل الو ائل.
 - 34وذكـــر عـ ـ مت ق عـــا  2013بعشـــاا جملـــس وطـ ـ
للتنمية اجلنساعية لتنسـيق وضـ السيا ـة اجلنسـاعية وتنفيـذها.
ويدكفــل للمــر ة مــا يقــر م ـ  30ق املائــة م ـ املقاعــد ق
اجمللس التشريعو ومت تيااة متثيلها ق مستويات ثن القـرار
ق ا كومــة املركزيــة والســلطة القضــائية .وللتصــد للعن ـ
ضـــد املـــر ة ،مت تعـــديل القـــواعني اإلااريـــة واجلنائيـــة لتشـــديد
العقوبــات عل ـ العن ـ املــي واختطــامن العــرائس ،ورــر
ثياغة القواعني املتعلقة با قو اإلاابية وا مايـة مـ العنـ
املي  .وختض مجي مشاري القواعني لتحليل جنسا بلزامـو
قبــل تقــدميها بى اجمللــس التشــريعو .وقــد ثن ـ اللجنــة املعنيــة
بالقضاا عل التمييـز ضـد املـر ة ق مال ا ـا اخلتاميـة بشـأن
التقريــــــــــــــر الــــــــــــــدور الرابــــــــــــــ لقريغيز ــــــــــــــتان
( ،)CEDAW/C/KGZ/CO/4علــ التقـــد احملــرت ق اإلثـــالا
التشريعو.

 - 35الســـيد الدويلـــة (الكويـــ ) :قـــال بن مـــ املهـــم،
خصوثا ق ضوا املسؤوليات اإلضا ية الح عشـأ ا األهـدامن
اجلديدة للتنمية املسـتدامة ،تعزيـز قـدرات هيئـة األمـم املتحـدة
للمـــر ة ـــا تـــتمك مـ ـ تنفيـــذ وتيتـــها ق تقـــدمي الـــدعم
 - 33الســيد قيــديرومن (قريغيز ــتان) :قــال بن كومت ـ  ،واملســاعدة التقنيــة .ويــن الد ــتور الكــويح ،علـ ن النــا
كجــزا مــ اجلهــوا اجلاريــة لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني متساوون مـا القـاعون ق ا قـو والواجبـات ت متييـز بينـهم
ومتكني املـر ة ،قـد اعتمـدت ا ـتراتيجية وطنيـة للمسـاواة بـني بســبب اجلــنس و األثــل و اللغــة و الــدي  .ويدكفــل للمــر ة
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الدار ة ،الـح تتـي ل مهـات الوقـ للتـدريب علـ

الكويتيــة األجــر املتســاو عــ العمــل املتســاو  ،وكــذلي قبل
بجاتة الرعاية األ رية وبجاتة الوض  .وتشـارك املـر ة بنشـاط العمل.
ق القضــايا السيا ــية ،وتولـ العمــل كــوتيرة ووكيلــة وتارة  - 39وذكرت ع مت قواعني تن عل ةاية املـر ة مـ
و ــفرية وعضــوة ق البعثــات الدبلوما ــية .وتقــو باتعضــما العنـــ  ،وعلـــ األجــــر املتســــاو عــ ـ العمــــل املتســــاو
بى قوات الشرطة اجملتمعية بأعداا متزايدة وتن ـر ا كومـة ق واتعتــرامن بالعمــل ق املــيل كنشــاط اقتصــاا خيلــق قيمــة
السماا بتجنيدها ق اجلي ق مواق غري قتالية.
مضا ة .ولدى عدا م الوتارات واملكاتب ا كوميـة بـوا
 - 36وذكــر ن الكوي ـ ثــدق عل ـ متل ـ الصــكوك حمداة ق ميزاعيا ا للمسـاواة بـني اجلنسـني واإلعصـامن كجـزا
الدولية املتعلقة حبقو املر ة ،مبا ق ذلـي اتفاقيـة القضـاا علـ م برعامج رري لتنفيذ يا ة جنساعية شاملة .و يتم تنفيذ
مجيــ شـــكال التمييـــز ضـــد املـــر ة ،والعهـــد الـــدو اخلـــاا العمليــة ق املؤ ســات العامــة األخــرى ،هبــدمن القضــاا عل ـ
با قو املدعيـة والسيا ـية ،والعهـد الـدو اخلـاا بـا قو عــد املســاواة بــني اجلنســني والتمييــز ضــد املــر ة حبلــول عــا
اتقتصــااية واتجتماعيــة والثقا يــة ،واتفاقيــة مكا حــة اجلرميــة .2030
املن مة عرب الوطنية.
 - 40الســيدة ياغوشــو (اليابــان) :قالـ بعـ و قــا إلعــالن
 - 37و اا بـأن الكويـ تؤيـد جهـوا األمـني العـا لوضـ
ــد ملعاعــاة املــر ة ق مجي ـ اــاا العــا  ،مبــا ق ذلــي املــر ة
الفلسطينية عل وج اخلصوا ،الح حتتايف بى ا صول علـ
الغذاا والتعلـيم والرعايـة الصـحية .و تواثـل الكويـ تقـدمي
الــدعم املــاا بى هيئــة األمــم املتحــدة للمــر ة ،الــح تضــطل
بدور يو ق متكني املر ة وتعزيز قوقها املدعية والسيا ـية
واتقتصااية واتجتماعية.

 - 38الســيدة غوتمــان مــاايرا (اجلمهوريــة الدومينكيــة):
قال بن مفهو املساواة بني اجلنسني ومتكني املر ة مكـر ق
ا ـــتور بلـــدها لعـــا  ،2010ويعتـــرب جـــزاا ت يتجـــز مـ ـ
ا ــتراتيجية التنميــة الوطنيــة .وتتلق ـ املــر ة  70ق املائــة م ـ
القروض املمنو ة م املصرمن العا للقروض املتناهيـة الصـغر
وا ـــتفاات بى ـــد كـــبري مـ ـ تيـــارات الـــرئيس املفاجئـــة
للمجتمعــات احملليــة ،ومــ اليــو الدرا ــو اجلديــد املطــول،
ي ـ يتلق ـ األطفــال وجبــات اإل طــار والغــداا جماع ـا ،وم ـ
مراكــز الرعايــة النهاريــة اجملاعيــة الــح عشــئ مــؤخرا ل طفــال
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النوايا الذ اى ب رئيس الوتراا اليابا ما اجلمعيـة العامـة
ق اور ــا الثامنــة والســتني ق عــا  ،2013تــدخر اليابــان
جهــدا لــتمكني املــر ة ق الــداخل واخلــاريف عل ـ ــد ــواا.
ويتمثــل ا ــدمن ق تــو املــر ة للمناثــب القياايــة ق اليابــان
بنســبة  30ق املائــة حبلــول عــا  ،2020وتبعــا لــذلي ،كــان
كثــر م ـ  30ق املائــة م ـ مــو فو القطــا العــا الــذي مت
تعيينـهم منـذ عـا  2013مـ النسـاا .وقامـ اليابـان بوضـ
خطة عملها الوطنية اخلاثة لتنفيذ قـرار جملـس األمـ 1325
( )2000بشــأن املــر ة والســال واألم ـ وتستضــي مكتــب
اتتصال التاب يئة األمم املتحـدة للمـر ة الـذ ا تـت مـؤخرا
ق طوكيو.
 - 41وذكــرت ن كومتــها قام ـ عل ـ الصــعيد الــدو
بت صـــي  3باليـــني اوتر للنـــهوض بـــاملر ة لفتـــرة ثـــالث
ــنوات تبــد ق عــا  .2013و ارجــ ق امليثــا الرمســو
ملســاعدا ا اإلةائيــة لغــة تتعلــق بأمهيــة تعزيــز مشــاركة املــر ة ،
وتاات مـــ تربعا ـــا يئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــر ة عشـــرة
ضعامن ،و تواثل التعـاون مـ اللجنـة املعنيـة بالقضـاا علـ
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التمييــز ضــد املــر ة ،الــح تر ــها يوكــو هاياشــو .وق عــا
 ،2015ا تضا اليابان اجلمعية العاملية للمر ة مرة خـرى،
كما تمضو ا كومة قدما وـدول عما ـا املتعلـق بـاملر ة ق
قمة جمموعـة الـدول الصـناعية السـب الكـربى ق آيسـو شـيما
ق عا .2016
 - 42الســيدة غرينيــون (كينيــا) :قالــ بن متكــ النســاا
والفتيات م ا صول عل التعلـيم والرعايـة الصـحية والعمـل
الالئــــق والتمثيــــل ق عمليــــات ثــــن القــــرارات السيا ــــية
واتقتصااية هو م حمفزات النمو اتقتصاا ويعترب ضـروريا
لتحقيق التنميـة املسـتدامة .وقـد جـرى تكـريس مسـاواة املـر ة
ومتكينها ق الد تور الكي  ،الذ ين علـ ن يكـون ثلـ
املناثب الح يتم شغلها باتعت ـا والتعـيني ق ا كومـة مـ
النساا ،ومت ترايـدها ق بطارهـا القـاعو التـدرجيو و يا ـا ا
العامة .وقد تراا ثدى خطـة التنميـة املسـتدامة لعـا 2030
م خطة التنميـة ق اليابـان ،رايـة عـا  ،2030و ـومن يـتم
باراجها ق اخلطة املتو طة األجل.
 - 43وذكــرت ن املــر ة منــذ عــا  ،2013تتمت ـ حبمايــة
امليثــا الــوط قــو املرض ـ ق كينيــا وبالرعايــة الصــحية
اجملاعية ل مومـة ق مجيـ املراكـز الصـحية العامـة ،ممـا اى بى
تيــااة ــاتت الــوتاة ق تلــي املرا ــق بنســبة  40ق املائــة.
وقــد ققـ كينيــا اتلتحــا الشــامل علـ مســتوى املــدار
اتبتدائيــة وعملـ عل ـ تيــااة عــدا الفتيــات الــالي يواثــل
الدرا ة ق املر لة الثاعوية م خالل بلغاا الر ـو الدرا ـية.
وقام ـ بإعشــاا العديــد م ـ الصــناايق الــح ــدمن بى متكــني
املر ة اقتصاايا وتعمل يضا عل تنفيذ العمـل اإلجيـا وامليزعـة
املراعيـــة للمن ـــور اجلنســـا إلعطـــاا املـــر ة والشـــبا وذو
اإلعاقة بمكاعية اغتنا را الشراا الح تتيحها ا كومة.

تتضــم هــد ا مســتقال بشــأن املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني
املر ة .وقد اضطلع املر ة بدور ا و عرب تارين ييـ عـا
وتعترب قوة اا عـة للتنميـة اتقتصـااية واتجتماعيـة .هـو متثـل
ما يقر م عص القوة العاملـة وربـ قـااة األعمـال .وهـو
تشــارك بنشــاط ق ثــن السيا ــات والعمليــات التشــريعية،
وتتوى العديد م املناثب القيااية العليا ،وتشـكل مـا يقـر
م رب عضاا اجلمعية الوطنية.
 - 45وذكر ع تبـذل جهـوا كـبرية إلتا ـة ـرا صـول
املــر ة علـ قــد املســاواة علـ الفــرا اتقتصــااية والسيا ــية
والتعلــيم والرعايــة الصــحية .ومت و قــا للد ــتور الــذ حي ــر
التمييز علـ ـا عـو اجلـنس ،ـ قـواعني بشـأن املسـاواة
بني اجلنسني ومكا حة العن املـي  .وقـد وا قـ ييـ عـا
قبل عشرة يـا علـ الربعـامج الـوط للمسـاواة بـني اجلنسـني
للفتــرة  ،2020-2016الــذ يركــز علـ التوعيــة وتشــجي
مشاركة الرجال والفتيان وبناا قدرات املسؤوتت املنت بـات
والربملاعيات .وتؤكد جمـداا التزامهـا بالعمـل بشـكل وثيـق مـ
وكــاتت األمــم املتحــدة للتصــد للتحــديات املتبقيــة ،الــح
تشمل القضاا علـ العنـ القـائم علـ عـو اجلـنس ،وتيـااة
مشاركة املر ة ق اجلمعية الوطنية واملناثـب القياايـة ومعاجلـة
عقلية تفضيل الذكور.

 - 46الســـيد وعيـــا غار ـــيس (بكـــوااور) :قـــال بن ـــج
كومتـ البــديل ق التنميــة يضـ النــا قبــل الــرب ؛ ويســع
لتو ري يـاة كرميـة للجميـ ق وئـا مـ الطبيعـة واون هيمنـة
م الشـعو و األ ـراا .وت ميكـ ن تتحقـق ا يـاة الكرميـة
( )Sumak Kawsayاون املســاواة بــني اجلنســني والقضــاا عل ـ
العن وا يمنة بـني الرجـل واملـر ة .وعملـ ا كومـة،كجزا
مــ اجلهــوا الراميــة بى القضــاا علــ الفقــر املــدق و ــباب
ا يكلية ،عل تيااة را صول املر ة علـ التعلـيم والغـذاا
 - 44السيد عغـوي او ثاعـ ( ييـ عـا ) :قـال بن ييـ
عا تر ب باعتمـاا خطـة التنميـة املسـتدامة لعـا  2030الـح والسك واخلدمات العامـة والعمالـة والفـرا السيا ـية .وقـد
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متكن ـ ا كومــة ع ـ طريــق حتقيــق تيــااة كــبرية ق اإلعفــا و تيــات الشــعو األثــلية واملنحــدرات م ـ ثــل ريقــو.
عل الرعاية الصحية ،م تقدمي رعاية ضل للنساا والفتيـات وتكــرر اإلكــوااور تأكيــد اعمهــا لتعــيني امــر ة ق منصــب
وتعزيز ا قو اجلنسية واإلاابية .وتقديرا منها ألمهيـة العمـل األمني العا ل مم املتحدة املقبل.
ق املـــيل ،قامـ ـ مـــؤخرا وعـــل ربـــات البيـــوت مـــؤهالت  - 51الســيد واع ـ مــني (الصــني) :قــال بن اجتمــا قــااة
لالشتراك ق ع ـا الضـمان اتجتمـاعو وتعمـل علـ تشـجي العـــا بشـــأن املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــر ة ،الـــذ
تسجيله ي .
شارك هيئة األمـم املتحـدة للمـر ة والصـني ق ا تضـا ت ق

 - 47وذكـر ن مشــاركة املــر ة السيا ـية قــد اتااات علـ
مدى السنوات الثما املاضية؛ وهو حتتل اآلن كثـر مـ 40
ق املائة م املقاعد ق اجلمعيـة الوطنيـة ،مبـا ق ذلـي مناثـب
قيااية كربى ،وتشغل مناثـب قضـاة احملكمـة العليـا والـوتراا
ق ا كومـــة .وقـــد تر ـــ يضـــا العديـــد مـــ الـــوتارات
ات تراتيجية.

 27يلول /ــبتمرب ،كــان ول مــؤمتر او مــ عوعــ بشــأن
املر ة علـ مسـتوى را ـاا الـدول و ا كومـات .وقـد اتفـق
مجي املشاركني عل تسري اإلجرااات لتحقيـق املسـاواة بـني
اجلنســني حبلــول عــا  ،2030و خــذت الصــني تمــا املبــاارة
م خالل اإلعـالن عـ تقـدمي اعـم مـا يئـة األمـم املتحـدة
للمــر ة مببلـ  10ماليــني اوتر .كمــا تعهــدت الصــني بتنفيــذ
مشــــاري ثــــحة األ والطفــــل ومشــــاري ــــر املدر ــــة
الســعيدة وتــو ري التــدريب لـــ  130 000امــر ة م ـ البلــدان
النامية .وقد تعهد را اا الدول و ا كومات مبواثـلة تنفيـذ
عتائج املؤمتر العاملو الراب املع باملر ة وحتقيـق هـدامن التنميـة
املستدامة املتعلقة باملر ة.

 - 48و اا بأعـ مت ب ـرات تقـد ق بعشـاا اللجنـة املشـتركة
بني املؤ سـات املعنيـة بـاملر ة والعدالـة ،وجيـر تطبيـق العمـل
اإلجيا ق اختيار القضـاة .وقـد عشـئ حمـاكم خاثـة للن ـر
ق قضايا العن ضد املـر ة والعنـ املـي واجلـرائم اجلنسـية،
وتتــاا خــدمات شــاملة للضــحايا .وقــد قــر قــاعون العقوبــات
 - 52وذكر ن حتقيق مجيـ هـدامن املسـاواة بـني اجلنسـني
اجلديد جرمية قتل اإلعاث.
 - 49و ضامن ع مت بعشاا جملـس املسـاواة بـني اجلنسـني ق حبلول عا  2030يتطلـب وضـ ا ـتراتيجيات بةائيـة تراعـو
عــا  ،2014م ـ جــل وض ـ السيا ــات والقــواعني العامــة ا تياجــات املــر ة وتكفــل مشــاركتها عل ـ قــد املســاواة ق
مكا ــب التنميــة .كمــا يتطلــب اختــاذ تــدابري مايــة قــو
للنهوض بـاملر ة وتعمـيم مراعا ـا وتنفيـذها ورثـدها .وتـن
اخلطــة الوطنيــة املعنيــة بــاملر ة واملســاواة بــني اجلنســني للفتــرة املر ة ومصا ها ،والقضاا عل التمييز والتحيز ،ومتكـني املـر ة
 2017-2013علــ تعزيـــز املســـاواة بـــني الرجـــل واملـــر ة ،مـ ـ املشـــاركة ق األعشـــطة السيا ـــية واتقتصـــااية وتيـــااة
بغ الن ـر عـ ا ويـة اجلنسـية و امليـل اجلنسـو ،مـ خـالل مشـــاركتها ق ثـــن القـــرار واإلاارة .وعـــالوة علـ ـ ذلـــي،
ينبغـو ن تسـتند تلـي اإلجـرااات بى مبـاائ التنميـة السـلمية
السيا ات الشاملة والعمل اإلجيا .
والتعاون املفيد جلمي األطرامن واتعتزات بالسال .
 - 50و رامن ع ت بد م وضـ ـد للتمييـز ضـد النسـاا
املهاجرات وبيالا اهتما خاا قـو النسـاا ذوات اإلعاقـة  - 53و ضــــامن ن كومتــ ـ ق األعــــوا العشــــري الــــح
والنســـاا ذوات امليـــول اجلنســـية وا ويـــة اجلنســـاعية املتنوعـــة اعقض ـ منــذ اععقــاا املــؤمتر العــاملو الراب ـ املع ـ بــاملر ة ،قــد
والنساا املصابات بفريو عق املناعة البشرية/اإليدت وعسـاا اختــذت العديــد م ـ التــدابري اتقتصــااية والقاعوعيــة واإلااريــة
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وغريها لتنفيذ املساواة بني اجلنسني وتغيري املفـاهيم واملواقـ  .العواقـــــب .وتعمـــــل القـــــرارات الـــــح تت ـــــذها الوكـــــاتت
و تواثــل بامــايف املســاواة بــني اجلنســني ق مجيــ جمــاتت وا كومات البعيـدة علـ حتديـد صـول املاليـني مـ النسـاا
ا كم ،وحتسني اآلليات القائمـة لتعزيـز مكاعـة املـر ة ،وتعزيـز والفتيات عل الغذاا واملاا واألرض.
اور املـــر ة ق ثـــن القـــرار واإلاارة وتـــب بيئـــة واقتصـــااية  - 57الســــيدة مــــارتيلو (بيطاليــــا) :قالــــ بن القضــــايا
تفضو بى حتقيق املساواة بني اجلنسني.
اجلنساعية متشابكة بشكل وثيق مـ التنميـة والصـحة والعدالـة
اتجتماعية و قو اإلعسان .وت يقتصر التمكني اتجتمـاعو
واتقتصــاا والسيا ــو الكامــل للمــر ة علــ كوعــ واجبــا
خالقيــــا حســــب ،ولكنــ ـ يضــــا مضــــاع ممتــــات للر ــــا
اتجتماعو والتنمية .وتدل الدرا ـات علـ عـ عنـدما تتمتـ
املــر ة حبمايــة ضــل ،تكــون البلــدان كثــر اتاهــارا وكفــااة
و لمية .وتتمثل العقبة الرئيسية ما حتقيق تلي األهـدامن ق
العن ضد املر ة ،مبا ق ذلي اتعتداا اجلنسو والعن املـي
وختان اإلعاث والزوايف املبكر والقسر .

 - 54الســيدة ــابيا (اولــة بوليفيــا املتعــداة القوميــات):
قال بن وض يا ات قائمة علـ وجهـة ع ـر نيـة للصـحة
اجلنسية واإلاابية ،واللجوا بى العدالة وا صول عل التعلـيم
ل يكون كا يا لتحقيـق تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني
املــر ة .وتتطلــب معاجلــة العالقــات غــري العاالــة وغــري املتكا ئــة
الح تضر باملر ة الن ر ق هياكل السلطة العامليـة وا ـتطالعها،
وتفكيي الن ا العاملو األبو الذ يدعم تبعية املر ة .عندئـذ
قـ ــيكون مـ املمكـ بنــاا ع ــا جديــد خــال مـ الفقــر
واجلو وا ر  ،يـ تدـوى األولويـة للنـا بـدت مـ ر
 - 58وذكــرت ن السيا ــات اجلنســاعية تشــكل جــزاا ت
املال وتتمت البيئة با ماية.
يتجز م برامج كومتها للتعاون الـدو وكـذلي يا ـتها
 - 55وذكـــرت ن كومتـــها تعمـــل علـ ـ القضـــاا علـ ـ اخلارجية وبرعامج اإلثالا الوط  .و تواثـل علـ الصـعيد
العن ـ والتمييــز ضــد النســاا والفتيــات وتعزيــز املســاواة بــني الدو تنفيذ منهايف عمل بيجني وتعزيز تعاو ـا مـ شـركائها
اجلنســـني ق عمليـــة ثـــن القـــرار وكفالـــة ا قـــو اإلاابيـــة ق األمـــم املتحـــدة ،مــ التركيـــز بشـــكل خـــاا علــ املـــر ة
واجلنســية للنســاا والفتيــات وحتقيــق التوتي ـ العــاال للمــوارا والسال واألم  .و ـتقو بيطاليـا با ـتثمار  50مليـون يـورو
واألراضو و را التدريب .وقد متك بلـدها ،بتـأميم مـوارا لتحقيق التواتن بني اجلنسني .ومـ بـني اجلهـوا األخـرى الـح
اضــطلع هبــا عل ـ الصــعيد الــداخل مــؤخرا ،اعتمــاا خطــة
الطبيعيــة ،مـ تيــااة امليزاعيــة العامــة عشــرة ضــعامن وختفــي
الفقــر املــدق مبقــدار  20عقطــة مئويــة ق تسـ ــنوات .وقــد وطنيــة ملكا حــة العن ـ اجلنســو والعنــ القــائم علــ عــو
متك م حتقيق ذلي باملشاركة الفعالة للمـر ة .وتشـغل املـر ة اجلنس ،وختصـي العديـد مـ املبـاارات اخلاثـة لـدور املـر ة
باعتبارهــا العمــوا الفقــر للمجتمــ  ،وت ــيما ق املنــاطق
عل بيل املثال  30ق املائة م مناثب وتراا ا كومة.
 - 56و ضا ن األتمة املالية وتغري املناخ يـؤثران بشـكل الريفية.
ملحــوع علـ كــثري مـ النــا  ،وت ــيما النســاا والفتيــات - 59 .الســـيدة كـــوبراات (جورجيـــا) :قالـــ بن رئـــيس
وينبغــو للمن مــات الدوليــة ن تقــو بدرا ــة عواقــب هــذ وتراا بلــدها قــد علـ ق يلول /ــبتمرب ،بى جاعــب  87مـ
ال ــواهر وحتديــد اآلثــار املعينــة الــح تترتــب علــ يا ــات را ــاا الــدول و ا كومــات ،ع ـ التــزا كومت ـ مبواثــلة
الـــدول و الكياعـــات ااخـــل الـــدول املنفَّـــذة للتصـــد ـــذ الســعو لتنفيــذ بعــالن ومنــهايف عمــل بــيجني تنفيــذا كــامال.
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والـر  .وق عقـا اتعت ابـات التشـريعية لعــا  ،2014تاا
عـــدا النســـاا ق جملـــس الـــرااا ،ومت للمـــرة األوى ق تـــارين
وكراعيـــا املســـتقلة ،اعت ـــا امـــر ة عائبـــة لـــرئيس اجمللـــس.
ومبوجــب قــاعون اتعت ابــات احملليــة ،يــتعني ن تتضــم كــل
قائمــة زبيــة للــدوائر املتعــداة الوتيــة علــ الصــعيد احمللــو
واإلقليمــو  30ق املائـــة علــ األقـــل مــ النســـاا .و ـــتركز
اجلهوا املستقبلية عل تقليل التفاوت بـني اجلنسـني ق املـوارا
والثروة والفرا واخلدمات؛ وا د م آثار العن ضـد املـر ة
وختفيفها ،ومتكـني النسـاا والفتيـات مـ حتديـد عتـائج يـا
والتــأثري ق عمليــة ثــن القــرارات ق املــيل واجملتمــ احمللــو
واجملتم .

وتشــغل املــر ة بالفعــل عــداا مـ املناثــب الوتاريــة ومناثــب
خــرى ر يعـــة املســـتوى ق الفــرعني التنفيـــذ والقضـــائو ق
جورجيــا ،الــح علنـ عــا  2015ــنة وطنيــة للمــر ة .وقــد
اعتمــدت منــذ عــا  ،2013قاعوعــا ملكا حــة التمييــز ،وخطــة
العمل ملكا حة العن املي وتعمل عل تنفيـذ تـدابري مايـة
ضــحايا العن ـ املــي للفتــرة  ،2016-2013وخطــة عمــل
وطنيــة بشــأن املســاواة بــني اجلنســني للفتــرة .2016-2014
وباإلضا ة بى ذلي ،قام مؤخرا بالتوقي عل اتفاقية جملـس
وروبا بشأن من ومكا حة العن ضد املـر ة والعنـ املـيل.
و خريا ،تقو ق تشري الثا /عو مرب با تضـا ة مـؤمتر او
ر يـ املســتوى بشــأن حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ق منطقــة
يا ة اجلوار األوروبية ،بالتعاون مـ األمـم املتحـدة واتحتـاا  - 62و ــاا بأعـ ع ــرا ألعشــطة اإلرهــابيني الــذي تــدعمهم
األورو .
رو يا ق منطقح اوعيتسي ولوهاعسي ،تعمل كومت علـ
 - 60وذكرت ن ةاية قو املر ة ت تزال تشـكل حتـديا وض ـ خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار جملــس األم ـ 1325
خطريا ق املناطق اجلورجية الح حيتلها اتحتاا الرو و بشـكل ( )2000بشــأن املــر ة والســال واألمـ  .وتركــز اخلطــة علـ
غـــري قـــاعو  ،يــ ت تـــزال املـــر ة تعـــا مــ اتعتـــهاكات تعزيز مشاركة املر ة ق السـال والتحـول السيا ـو وعمليـات
اجلســيمة للحقــو وا ريــات األ ا ــية ،مبــا ق ذلــي ريــة ثن القرار ا امة األخرى؛ وعل ةاية النسـاا والفتيـات مـ
التنقــل وا ــق ق التعلــيم .وت يــزال الوضـ اإلعســا رجــا ،العن ـ واإليــذاا؛ وكفالــة ا صــول عل ـ مســاعدات اإلغاثــة
ع ـــرا لعـــد الســـماا أل بعثـــة مراقبـــة اوليـــة بالـــدخول بى واإلععـــا للنـــات ني علــ قـــد املســـاواة وبصـــورة مأموعـــة؛
املنــاطق احملتلــة .و عرب ـ ق اخلتــا  ،ع ـ شــكرها لوكــاتت وبشـــراك املـــر ة ق منـ ـ ـــدوث األتمـــات والياعـــات وق
األمم املتحدة ،وخاثة هيئة األمـم املتحـدة للمـر ة ،ملـا تقدمـ ات ـــتثمار ق الـــتمكني اتقتصـــاا للمـــر ة .وقـــد اختـــارت
كومت امر ة لتكون مبعوثتها ملفاوضات السال .
م مساعدات ت تقدر بثم ق متكني املر ة اجلورجية.
 - 61السيد يارمينكو ( وكراعيـا) :قـال بن قـواعني وكراعيـا
تن عل بعشاا آلية مؤ سـية للمسـاواة بـني اجلنسـني وعلـ
بيالا اتعتبار للمن ور اجلنسا ق ع ا التعليم واإل صـااات
والشراكات م اجملتم املد و يا ة ا كومـة بشـأن املـوارا
البشرية .وتتضم هدامن ا ـتراتيجيتها قـو اإلعسـان الـح
اعتمــدت مــؤخرا كفالــة مســاواة املــر ة ق ا قــو ومكا حــة
العن املي والعن القائم عل عو اجلنس واترـار بالبشـر
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 - 63وذكـــر ن عاايـــا ا تشـــينكو ،العضـــوة ق الربملـــان
األوكرا واجلمعية الربملاعية جمللـس وروبـا ،حمتجـزة كسـجينة
يا ــــية ق اتحتــــاا الرو ــــو ،علــ ـ الــــرغم مــ ـ كــــا
بروتوكــول مينســـي الـــح تـــن علــ بطـــال ـــراا مجيــ
األش ـ اا احملتجــزي بشــكل غــري قــاعو  .وكــرر مناشــدت
اجملتمـ الــدو ملواثــلة الضــغ علـ اتحتــاا الرو ــو لوقـ
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قم قو اإلعسان وبطال را ها و كثر مـ  30آخـري
م السجناا السيا يني األوكراعيني.

املفروضة عل البلد ،مما يعيـق متتـ النسـاا والفتيـات حبقـوقه
متتعا كامال.

 - 64الســـيدة غربيكيـــدان (بريتريـــا) :قالـــ بن امليثـــا
الــوط ق بلــدها يقــر بأمهيــة ا تــرا قــو املــر ة ومســاوا ا
بالرجل .وق عا  ،1994قام بريتريـا بسـ قـاعون تـارخيو
ين عل بلغاا ع ا ياتة األراضو الذ يرج عهد لعـدة
قرون والـذ مينـ النسـاا مـ امـتالك األراضـو وعملـ بعـد
ذلي علـ تنفيـذ تـدابري وبـرامج بااريـة لكفالـة صـول املـر ة
عل األراضو .وقامـ حب ـر الـزوايف اون السـ القاعوعيـة ق
عا  ،1992و ر تشوي األعضاا التنا لية لإلعـاث ق عـا
 .2007وعتيجــة لإلع ـالن املتعلــق بتشــوي األعضــاا التنا ــلية
لإلعاث وةلة التوعية العامة ،ا ف عـدا الفتيـات اون ـ
اخلامســة م ـ العمــر الــالي تــأثرن هبــذ املمار ــة م ـ  95ق
املائـــة ق عـــا  1995بى قـــل مـ ـ  12ق املائـــة ق الوقـ ـ
ا اضــر .وعملـ ا كومــة بى جاعــب العديــد مـ من مــات
اجملتمــ املـــد  ،علــ حتســـني ـــرا ا صـــول علــ التعلـــيم
والتـــدريب والتمويـــل ،وعلـ ـ يئـــة بيئـــة متكينيـــة لســـيدات
األعمال وتـو ري ـرا وثـو بى األ ـوا  .وتعتـرب بريتريـا
مــ الـــدول األ ريقيـــة القليلـــة الـــح ققــ مجيــ األهـــدامن
اإلةائيــة ل لفيــة الثالثــة املتعلقــة بالصــحة ،ويرج ـ الفضــل ق
ذلي جزئيا بى جمموعات األقران املعنية بصـحة املـر ة وبـرامج
ثـــحة األمومـــة والطفولـــة .وقـــد اى متكـــني املـــر ة وتعمـــيم
مراعاة املن ور اجلنسا بى حتسني اخلدمات اتجتماعية لـيس
ق ـ يمــا يتعلــق بصــحة املــر ة ولك ـ بالصــحة العامــة بوج ـ
عا .

 - 66السيدة هيميالر (هولندا) :حتدث بصفتها ممثلة املـر ة
ق و ــدها قال ـ بع ـ يــتعني عل ـ الــدول األعضــاا م ـ جــل
تصــعيد املســاواة بــني اجلنســني  ،ن تعمــل يضــا م ـ جــل
حتقيــق املســاواة ملثليــات ومثليــو اجلــنس واملتحــولني جنســيا
وثنائيو اجلنس .و عرب ق هـذا الصـدا عـ تر يبـها بالبيـان
املشـــترك الصـــاار ق  29يلول /ـــبتمرب عــ  12كياعـــا مــ
كياعــات األمــم املتحــدة والــذ يــدعو بى وض ـ ــد للعن ـ
والتمييز ضد هؤتا األش اا .ويعي كثر م ثل ـكان
العـــا ق بلـــدان تعلـــو يهـــا قيمـــة التقاليـــد واألايـــان والقـــيم
والعــااات والثقا ــة علـ قــو اإلعســان ،و يـ قــد يــؤا
م مثليات ومثليـو اجلـنس واملتحـولني جنسـيا
كون الش
وثنـــائيو اجلـــنس بى الســـج و العقـــا البـــد بن يكـ ـ
املوت .وجير اإلبالغ ع العنـ ضـدهم علـ عطـا وا ـ
ق مجيـ اــاا العــا  ،وق كــثري مـ الــدول ،مبــا يهــا بلــدها،
يتعرض األطفـال ثنـائيو اجلـنس بى عمليـات جرا يـة وغريهـا
ت لزو ـا .وتعتـرب املتحـوتت جنسـيا كثـر عرضـة لإلثـابة
بفـــريو عقـ ـ املناعـــة البشـــرية/اإليدت أل ـ ـ ق كـــثري مـ ـ
األ يــان مــا يضــطررن بســبب التمييــز بى اللجــوا للعمــل ق
جمـــال اجلـــنس وت يتمـــتع بإمكاعيـــة ا صـــول علـ ـ الرعايـــة
الصحية بشكل كامن .وقد ان الوقـ لتصـعيد اجلهـوا مـ
جل اجلمي  ،بغ الن ر عـ عـو اجلـنس و امليـل اجلنسـو.
وهــو تشــعر كمثليــة عشــأت وعاشـ ق هولنــدا ،بأ ــا تتمتـ
با ماية آمنـة ـعيدة .وجيـب ن تتـاا جلميـ النسـاا الفرثـة
يــاة ــعيدة ومزاهــرة؛ وينبغــو عــد الت لــو ع ـ
لعــي
د.

 - 65وذكرت ن املر ة ق بريتريا ت تزال م ذلي ،تواجـ
حتــديات هائلــة ،مبــا ق ذلــي عقـ املــوارا والعوامــل املناخيــة
واملواقـ ـ اتجتماعيـــة .كمـــا تواجـ ـ ثـــعوبات مـ ـ جـــراا  - 67السيد عشور (بعدوعيسـيا) :قـال بعـ علـ الـرغم مـ
ا ــــتمرار ا ــــتالل راضــــيها الســــيااية واجلــــزااات اجلــــائرة العديد م اإلاـاتات ،ت تـزال املـر ة تشـكل الغالبيـة الع مـ
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م ـ قــراا العــا  .و ــومن حتتــايف الــدول بى ترمجــة مشــرو لعــا  2030خارطــة طريــق شــاملة لكــل الــدول ولــيس ق ـ
اخلطــة اجلديــدة لتحقيــق التنميــة الشــاملة املســتدامة بى تــدابري للدول النامية ،ع ـرا ألعـ تقـم اولـة ـا اآلن بتحقيـق
ملمو ــة م ـ شــأ ا ن تســاعد عل ـ التغلــب عل ـ ا ــواجز ا دمن  5م هدامن التنمية املستدامة.
ا يكلية واتجتماعية مـا متكـني النسـاا والفتيـات .و ـيكون  - 70وذكرت ع يكـ هنـاك ق مجيـ اـاا العـا ،
م ـ اجلــوهر تكيي ـ الشــراكات اإلةائيــة والشــراكات م ـ اعتصـارات كــبرية ق القضــاا علـ العنـ ضــد املــر ة .ويــتعني
هيئــات األمــم املتحــدة و قــا ت تياجــات كــل بلــد و رو ـ علــ الـــدول ن تقـــو مبعاجلـــة ات تقـــار بى الـــوعو بـــاملن ور
اخلاثة .وعالوة عل ذلي ،ينبغو للحوار ول حتديـد موقـ اجلنسا بـني مـو فو العدالـة ،وعـد وجـوا اعـم للضـحايا،
من ومــة األمــم املتحــدة اإلةائيــة ق األجــل الطويــل ،ن ينــتج والعمليات القضائية الطويلة وا فـاض معـدتت اإلااعـة الـذ
ا ا متينا إلثالا هذ املن ومة.
يســاهم ق الــنق ق اإلبــالغ وشــيو ثقا ــة اإل ــالت مــ

 - 68وذكــر ن بعدوعيســيا تواثــل العمــل علــ حتســني العقــا الــح ت ميك ـ قبو ــا .وهنــاك اجــة بى عقلــة عوعيــة
يــاة املــر ة واملســاواة بــني اجلنســني .و ــتركز علــ تيــااة لالعتقــال م ـ وثــم ضــحايا العنــ املــي واتغتصــا بى
مشاركة املر ة ومتثيلـها ق عمليـات ثـن القـرار؛ وعلـ ا ـد وثم اجلناة.
مـ الو يــات النفا ــية ،وحتســني ــرا الوثــول بى خــدمات  - 71و ضــا عــ جيــر ا ــتعراض قــرار جملــس األمــ
الصـــحة اإلاابيـــة والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة؛ ووضــ ـــد  )2000( 1325بشــأن املــر ة والســال واألمـ  ،و ن اخلــرباا
للعن ضد النسـاا والفتيـات .وهنـاك بالفعـل ،ناعيـة وتيـرات جيتمعـــون ق جنيـ ـ للتحضـــري ملـــؤمتر القمـــة العـــاملو للعمـــل
قو الوتارات ات تراتيجية للحكومة.
اإلعســا  .وينبغــو للــدول األعضــاا اغتنــا هــاتني الفرثــتني
 - 69السيدة عيشر (خلتنشتاي ) :قال بع عل الـرغم مـ
العديد م املعا الرئيسية الح مت التوثل بليهـا ق جمـال تعزيـز
قو املـر ة والوثـائق الـح ت حتصـ الـح تعلـ التـزا الـدول
األعضــاا بالنــهوض بــاملر ة ،ــإن املــر ة ت تــزال تتقاضـ جــرا
قل م الرجل لقاا العمل عفس  ،وت تـزال ممثلـة متثـيال عاقصـا
ق قيــااة قطــا األعمــال وا كومــة وتقـ ق مع ــم األ يــان
ضـــحية للعنـ ـ اجلنســـا  .وعلـ ـ الـــرغم مـ ـ ن األهـــدامن
اإلةائيــة ل لفيــة كاع ـ اا عــا قويــا للتنميــة الدوليــة ،إ ــا
تدريف املر ة مبـا يـ الكفايـة؛ وتتـي هـدامن التنميـة املسـتدامة
رثـة كــبرية للقيــا مبـا هــو ضــل .و ـيكون مـ الضــرور
وض ـ جمموعــة شــاملة م ـ مؤشــرات تعمــيم مراعــاة املن ــور
اجلنسا واعم املنتدى السيا و ر ي املستوى املعـ بالتنميـة
املستدامة بوثف هيئة الرثـد .وتعتـرب خطـة التنميـة املسـتدامة
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ج كلو و كثر مشوت لتعزيز متكني املر ة و قوقها.

 - 72الســـيد غـــوت (موريتاعيـــا) :قـــال بن كومتــ قـــد
ارجـ املســاواة بـني اجلنســني ق مجيـ السيا ــات والــربامج
الوطنيــة ،وهــو ت تــزال ملتزمــة ،كمــا ذُكــر ق اجتمــا قــااة
العا  ،بتعزيز مشـاركة املـر ة ق ثـن القـرار ق ا كومـة وق
قطــا األعمــال .ويكــر الد ــتور املوريتــا املســاواة بــني
الرجــل واملـــر ة ويضــم للمـــر ة قوقهــا املدعيـــة والسيا ـــية
واتقتصــااية واتجتماعيــة والثقا يــة .وقــد ثــدق موريتاعيــا
عل مجي الصكوك الدولية ذات الصلة وقام بتنفيـذ بعـالن
ومنهايف عمل بيجني ،وعتائج املؤمتر العاملو الراب املعـ بـاملر ة
وامليثا األ ريقو قو اإلعسان والشعو .
 - 73و ــاا بــأن املــر ة املوريتاعيــة ،بفضــل يا ــة التمييــز
اإلجيــا  ،تشــغل مســة مقاعــد ق الربملــان ،وتتــوى مناثــب
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وتارية ق ا كومة وتتـر بعثـات ابلوما ـية .وتعمـل املـر ة
ق اجملـاتت الــح كاعـ ذات يــو كـرا علـ الــذكور ،مثــل
الشــرطة واجلــي والقضــاا .ومت متكينــها اقتصــاايا م ـ خــالل
الوثول بى و العمل ،ضـال عـ صـو ا علـ القـروض
والتأمني عل املمتلكات وغريها م و ائل اإلعتايف.
سفعت اجل سل الساعل13:00.
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