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  جلنة وضع املرأة
  الدورة التاسعة واخلمسون

    ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠-٩
ــاملرأة والــدورة     متابعــة نتــائج املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين ب

ــة   : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنون
املساواة بني اجلنسني والتنمية والســــالم يف القـرن احلـادي    

        “والعشرين
ــان   ــن معهــد جــول   بي ــدَّم م ــة ذات مركــز    ديســتريه، وهــو -مق منظمــة غــري حكومي

  *استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
      

مـن قـرار    ٣٧و  ٣٦تلقى األمني العام البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقـا للفقـرتني     
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
  

 البيان صادر دون حترير رمسي. هذا  *  
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  بيان    
  

، ١٩٩٥أصدر املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، الـذي عقـد يف بـيجني يف أيلول/سـبتمرب         
بيانــاً ومنــهاج عمــل يســتمر االسترشــاد هبمــا يف البحــوث واألعمــال املتعلقــة بــاملرأة يف مجيــع أحنــاء   

هاج العمــل العــامل. ويــرد مفهــوم التضــامن يف شــىت املواضــع مــن الوثيقــة الــيت تتضــمن اإلعــالن ومنــ 
املعنيني، وال سيما بصـدد إسـهام التضـامن يف مكافحـة اشـتداد الفقـر، وضـرورة تعزيـز تقـدم املـرأة           

)، وبصـدد تـوفريه   ٢وقدرهتا على التحرك باعتبار ذلك عامالً يستمر مفعوله يف املستقبل (الصـفحة  
دد وجوب تعزيـزه  )، وبص١١/١٢أحد احللول البديلة الالزمة للنمو االقتصادي والتنمية (الصفحة 
 ).١٠٣بني النساء من خالل أنشطة اإلعالم والتعليم والتوعية (الصفحة 

للتضـامن مـن أجـل قضـية املـرأة"       ٢٠٢٥وهتدف مبادرة العمل امللموس املسـماة "ألفيـات     
)Millennia2025 Solidari-Femmes     إىل زيادة إمكانية حصول النساء اهلاّشـات احلـال علـى السـلع (

ساسية الشـائعة بغيـة حتسـني معيشـتهن اليوميـة وبالتـايل معيشـة أطفـاهلن. وينفِّـذ هـذه           واخلدمات األ
 & Millennia2025 Femmesاملرأة واالبتكار" ( -  ٢٠٢٥املبادرة معهد ديستريه ومؤسسة "ألفيات 

Innovation (٢٠١٥) مواَصـــلةً خلطـــة عمـــل مؤسســـة "ألفيـــات "Millennia2015 لـــتمكني املـــرأة (
اة بــني اجلنســني املصــمَّمة برعايــة مــن منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  وحتقيــق املســاو

  (اليونسكو).
إن وجوه التفاوت بني املرأة والرجل متعـددة: يف الرواتـب، يف الوظـائف، يف احلقـوق، يف       

سـاء)،  التعليم، يف الوصول إىل املناصب العليا (الذي حتول دونه "حواجز غري مرئيـة" فيمـا خيـص الن   
يف الصحة. ويعد العنف املختلف األشكال الذي ميارس على النسـاء والفتيـات واحـدة مـن اآلفـات      
اليت تعيـث يف جمتمعاتنـا، جـّراء احلـروب والرتاعـات املسـلحة والكـوارث الطبيعيـة، وكـذلك جـّراء           

  الوضع االقتصادي، وجّراء محاقة الرجال وأحياناً محاقة النساء لألسف.
علـى حنـو استشـرايف، تطلعـاً إىل عـام       ٢٠٠٧" تعمل منذ عام ٢٠١٥يات إن مؤسسة "ألف  
، ألن درجة اإلحلاح كبرية فيما خيص النساء والفتيات، اللـوايت تسـاء معاملتـهن علـى مجيـع      ٢٠٢٥

املستويات يف عدد مفرط من البلدان واملناطق يف العامل. وُيتطلع إىل حتريك اجملتمـع بواسـطة أدوات   
اضي، وحتليـل احلاضـر، وبنـاء املسـتقبل، بتهيئـة أفضـل الفـرص لبلـوغ األهـداف          علمية لإلحاطة بامل

املختارة. ويتمثل أحد مصادر قوهتا يف العمل مع مجيع أصحاب الشأن، املتنوعني من اجملتمع املـدين  
إىل جهات اختاذ القرار، ومن مراكز البحوث إىل املؤسسات. وقد شكلنا شبكة واسعة مـن النسـاء   

هــتمني بـتمكني املــرأة واملسـاواة بــني اجلنسـني. فحــىت يف البلـدان واألقــاليم األكثـر تــأثراً      والرجـال امل 
بالظالمية نرى الرجال ينخرطون إىل جانب النساء يف العمل من أجل املساواة يف احلقوق. فشـبكة  

  % من الرجال.٣٠% من النساء و٧٠" الدولية للباحثني والباحثات تتألف من ٢٠٢٥"ألفيات 
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" أمراً ثابتاً فيما خيص النسـاء  ٢٠١٥ايّنا يف التحليالت اليت أجرهتا مؤسسة "ألفيات وقد ع  
هو أهنن ال يقدمن أنفسهن بصفة ضحايا بـل بصـفة مكافحـات. إهنـن يتبـدَّْين بصـفتهن قائـدات يف        
ــاء مســتقبل أفضــل، هلــن       ــراهن يســّخرن كــل طاقتــهن ملواجهــة أوضــاعهن ولبن ــاهتن. ون ســياق حي

ا كُنَّ يلهمننا مبشيئتهن وإبداعهن اللذين يشكّالن قـوة دافعـة فإننـا أردنـا أن نسـهم      وألطفاهلن. ولـّم
  يف مشاريعهن بإمساع صوهتن.

" الضـوء علـى مفهـوم    ٢٠١٥لقد سلَّط حتليل احملاور االستراتيجية لعمل مؤسسة "ألفيـات    
للتضـامن مـن    ٢٠٢٥أساسي هو مفهوم التضامن. وتنتج عن هذا املفهوم املبادرة املسـماة "ألفيـات   

أجل قضية املرأة" اليت تنظَّم مبثابة منوذج قابل لالستنساخ حبيـث ميكـن إعـادة إعمالـه علـى مسـتوى       
املفوضية األوروبية وعلى مستوى البلدان الناطقة بالفرنسية، وعلى مسـتوى البلـدان الناميـة، وعلـى     

ل املنتفعني هبا يغدون قـادة حليـاهتم   مستوى األمم املتحدة. ومما يراد حتقيقه يف إطار هذه املبادرة جع
وينّمــون قــوهتم للتوصــل إىل االســتقالل الــذايت (الــتمكّن). فــالعون املــايل إمنــا هــو وســيلة يف األمــد   
القصـري ولـيس هــدفاً يف األمـد الطويـل. ومــن األساسـي مــن أجـل ذلـك اســتحداث صـندوق مــايل         

سـعار لـدى مـوردِّي السـلع ومـوفِّري      للتضامن املدين يتيح للمنتفعني احلصول على ختفيضات يف األ
  اخلدمات.
وللحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات املتعلقــة بــالفقر، نعمــل علــى دراســة كاملــة بشــأن     

للتضـامن   ٢٠٢٥أوضاع النساء اهلّشات احلال بغية التوثيق ملبادرة العمل امللموس املسماة "ألفيـات  
يف ذلك. أما املكوِّنات املختلفـة الـيت سـتتفاعل     من أجل قضية املرأة". إننا ندعو اجلميع إىل اإلسهام

يف إطار هذا املشروع فهي موردِّو السـلع ومـوفِّرو اخلـدمات، واملنتفعـات، واجملتمـع املـدين، ومجيـع        
  أصحاب الشأن مبن فيهم الشركاء املاليون.

  ونعين باملنتفعات النساء اهلّشات احلال:  
سـر الوحيـدة الوالـد) اللـوايت يعشـن حتـت خـط        النساء املنفردات مع طفلهم (أطفاهلن) (األ - 

  الفقر؛
الكادحــات الفقــريات: مــن يشــغلن وظــائف بــدوام جزئــي، غــري معــالة الشــأن، ال تتــيح      - 

  الفكاك من إسار الفقر (املرأة هي من تعاين من هذه األوضاع أكرب معاناة)؛
النسـاء  الباحثات عن وظيفة: التفاوت مـذهل فيمـا يتعلـق بنـوال الوظيفـة (معـدل توظيـف         - 

  أدىن بكثري من معدل توظيف الرجال)؛
النساء اللوايت جاوزن اخلامسة والستني من العمر: خطـر الوقـوع يف الفقـر أعلـى نسـبياً يف       - 

  حالة املسنني وال سّيما النساء منهم؛
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ــوايت تشــملهن حركــات اهلجــرة؛ كمــا     -  ــاث الل ــد عــدد اإلن تقــع النســاء   املهــاجرات: يتزاي
املهــاجرات ضــحايا للصــور النمطيــة الثقافيــة واجلنســية أيضــاً، مــا يــؤيت متييــزاً يف التوظيــف  
يتجسد بشغلهن مكانة أدىن شـأناً يف سـوق الوظـائف مبعـزل عـن مـؤهالهتن أو شـهاداهتن        
اليت حصلن عليها يف بلدهن األصلي (ُيضعف هذا الوضع حال هـؤالء النسـوة االقتصـادي    

  )؛على حنو خاص
ــزدوج         -  ــز م ــدين، لتميي ــالغ الت ــدخل الب ــؤالء النســاء، ذوات ال ــرض ه ــات: تتع النســاء املعاق

ــى         ــات عل ــتحملن نفق ــيهن أن ي ــتعني عل ــاقني (في ــاء وبصــفتهن أشخاصــاً مع بصــفتهن نس
صحتهن كـبرية، وختضـع أنشـطتهن اليوميـة حلـدود، وغالبـاً مـا يـواجهن بيئـة غـري مالئمـة            

  إلعاقتهن).
وفِّرو اخلـــدمات فقــــد انتقينــــا مــــن بينـــهم مــــن ال غــــىن عــــن   أمـــا مــــوردِّو الســــلع ومــــ   

خدماهتم/مواردهم يف احلياة املعتادة لكن هناك تفاوتاً يف إمكانية نواهلـا فيمـا خيـص النسـاء اهلّشـات      
  احلال (التفاوت وضيق احلال فيما خيص الطاقة، والتفاوت يف جمال الصحة، إخل):

ء اهلّشــات احلــال وال ســّيما لألمهــات    الكهرباء/الغــاز: ضــمان احلصــول عليهمــا للنســا     - 
 الوحيدات من أجل تدبر حياهتن اليومية وحياة أسرهن؛

 املاء: إتاحة احلصول على املاء ضرورة أولية لرفاه األمهات الوحيدات وأسرهن؛ - 

ــت        -  ــات احلــال إىل اإلنترن ــاذ النســاء اهلّش ــل بنف ــاتفي: التكف اإلنترنت/وســائل االتصــال اهل
تســهيالً للمعــامالت اإلداريــة الــيت جيرينــها، وحبــثهن عــن وظيفــة،  وتكنولوجيــا املعلومــات 

وتدريبــهن، وإعــادة إدمــاجهن االجتمــاعي، ومســاعدهتن أطفــاهلن يف دراســتهم، واتصــاهلن 
باألسر البعيدة، وانفتاحهن على العامل اخلـارجي، ونـواهلن اخلـدمات الطبيـة عـن بعـد حلـل        

 املشكالت الصحية؛

ملراعيــة ملقتضــيات مالءمــة اجلســم: دعــم تكييــف البيئــة مــع  املنشــآت املختصــة بــاألجهزة ا - 
احتياجات النساء املعاقات أو النساء اهلّشات احلال األكرب سناً، بتجهيـزهن مبعـدات عنايـة    

 ورفاه قابلة للتجديد بأسعار خمفَّضة؛

شركات التأمني: إعداد عقود تضامنية لشىت حاجات التأمني اليت تسـتلزمها احليـاة اليوميـة     - 
 ساء اهلّشات احلال وأطفاهلن؛للن

مجعيــات التــأمني التبــاديل واملراكــز العموميــة للمســاعدة االجتماعيــة: اإلســهام يف متييــز         - 
" لصــاحل النســاء ٢٠٢٥االحتياجــات اخلاصــة وتنظــيم صــندوق التضــامن ملبــادرة "ألفيــات  

 اهلّشات احلال.
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من مـن أجـل قضـية    للتضـا  ٢٠٢٥وُينشد مـن النشـاط امللمـوس يف إطـار مبـادرة "ألفيـات         
 املرأة" حتقيق الغايات التالية:

اقتصـادية متميـزة النوعيـة، جتمـع يف الوقـت       - زيادة إمكانية تويل النساء أنشطة اجتماعيـة   - 
نفسه بني جودة األداء، والنجاعة، واإلنصاف، وقابلية االستدامة، واملسؤولية االجتماعيـة.  

رى للنشـاط العمـومي، ضـمن إطـار نفـس      وميكن أن ُيْعَمل نسق العمل ذاته يف جماالت أخ
املفهوم املتعلق بنوال السلع واخلدمات األساسية الشائعة: العناية الصحية، مجعيـات التـأمني   
ــت،      ــات واإلنترنـ ــا املعلومـ ــرفية، تكنولوجيـ ــدمات املصـ ــأمني، اخلـ ــركات التـ ــاديل، شـ التبـ

 الكهرباء، املاء، املشتريات األسرية أو الغذائية؛ وغري ذلك الكثري؛

اإلعــالء مــن شــأن النســاء اهلّشــات احلــال، ومســاعدهتن علــى الفكــاك مــن إســار الفقــر،       - 
 وجعلهن يتولَْين مسؤولية قيادة مستقبلهن ومستقبل أطفاهلن؛

إحداث تنـافس تربـوي وتعبئـة مدنيـة تضـامنية هتـدف إىل تكـثري املـوارد األسـرية، ومتكـني            - 
 املرأة، واملساواة بني اجلنسني.

رونياً على اإلنترنـت، بعـض األسـئلة لصـوغ توصـيات، واسـتباق حـاالت        إننا نقترح، إلكت  
القصور أو املخاطر احملتملة، وتصـميم املشـروع لألمـد الطويـل، لكـي يكـون ممكـن االستنسـاخ يف         
العديد من البلدان أو املناطق. أما التفاعل بني الشركاء يف املبادرة فيمكن أن يـنظَّم علـى مسـتويات    

 ٢٠١٥ع التعاقدي على شراكتنا. وسينطلق النشـاط امللمـوس اعتبـاراً مـن عـام      عديدة إلضفاء الطاب
آن ديالهــو، مــديرة - مــع شــركائنا الــدوليني حتــت مســؤولية فريــق املتطــوعني الــذي توجهــه مــاري  

املـرأة   -  ٢٠٢٥األحباث يف معهد ديستريه، الرئيسـة املؤسِّسـة واملـديرة التنفيذيـة ملؤسسـة "ألفيـات       
 ؤسسة من مؤسسات املنفعة العامة قائمة يف نامور (بإقليم والونيا ببلجيكا).واالبتكار"، وهي م

إننا نلتمس مشاركة هيئة األمم املتحدة للمرأة، وجلنـة وضـع املـرأة، واملنظمـات األعضـاء،        
والشبكات العاملة من أجل متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني، لتنشيط شراكات فيمـا خيـص علـى    

ــتفع  ــها، ومــورِّدي الســلع    حــد ســواء املن ــة رعايت ني احملــتملني، والشــركاء املــاليني أو اجلهــات املأمول
وموفِّري اخلدمات. وسيتيح الدعم الذي تقدمه املؤسسات واملسؤولون السياسيون إرساء املشـروع  
بغية الشروع يف العمل إلعالء شأن النساء اهلّشات احلال وإحداث تغيري الذهنيات الذي ال بد منـه  

  نهن من الفكاك من إسار بالفقر. إننا نعوِّل على تعاونكم!لتمكي
    
  


