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 جلنة التنمية االجتماعية
 الدورة الرابعة واألربعون

 ٢٠٠٦فرباير / شباط١٧-٨
 ∗من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

ــدورة     ــة وال ــة االجتماعي متابعــة مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي
املوضــوع : االســتثنائية الرابعــة والعــشرين للجمعيــة العامــة

ول للقـضاء  عقد األمم املتحـدة األ استعراض  : األولوية ذو
  )٢٠٠٦-١٩٩٧(على الفقر 

 
، مجاعــة الــسيدة العــذراء والراعــي الــصاحل لألعمــال اخلرييــة      بيــان مقــدم مــن     

ــي ــصادي        وه ــدى الــس االقت ــشاري ل ــز است ــة ذات مرك ــة غــري حكومي منظم
 واالجتماعي

 
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى األمني العام البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقـاً للفقـرتني      

 . ١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١لس االقتصادي واالجتماعي ا
 

*  *  * 

__________ 
   ∗ E/CN.5/2006/1. 
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 انــالبي  
عراض تمبناسبة الدورة الرابعـة واألربعـني للجنـة التنميـة االجتماعيـة والـيت تـصادف اسـ                  

السنوات العشر من عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر، تعيـد مـنظميت غـري احلكوميـة      
أعـرب  ) A/RES/51/178 (١٩٩٦ان أن القرار الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف عـام             إىل األذه 

ليون شخص يف العامل يعيشون يف فقر مـدقع وأغلبـهم           ب ١,٣عن قلق بالغ من أن ما يزيد على         
وعـالوة  . كما أقر القرار بأن املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة التـزم بالقـضاء علـى الفقـر         . نساء

اتبـاع سياسـة فعالـة وواضـحة مـن      ، دعا كل احلكومات ومنظومة األمم املتحـدة إىل  على ذلك 
أجل إدراج املنظور اجلنساين يف صميم أنشطتها الرئيسية، واستخدام التحليـل اجلنـساين كـأداة               
ــربامج         ــتراتيجيات وال ــسياسات واالس ــذ ال ــات ختطــيط وتنفي ــساين يف عملي ــد اجلن ــاج البع إلدم

ودعـا إضـافة إىل ذلـك مجيـع مؤسـسات األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا                   .  الفقـر  املتعلقة بالقضاء علـى   
مؤسسات بريتون وودز، إىل تعزيز، واملسامهة يف زيادة، حصول املرأة على القروض الـصغرى              
واخلدمات املالية ذات الصلة من أجل مساعدة الـذين يعيـشون يف فقـر علـى إقامـة مـشروعام             

 . للدخلاخلاصة والقيام باألنشطة املدرة 
ن الفقــر ال يــزال ظــاهرة أومـن املثــبط للهمــة عنــد اسـتعراض هــذه القــرارات، القــول بـ    

 تقتــصر علــى اإلنــاث حيــث إن الــسائد يف أيــة جمموعــة ســكانية فقــرية أن يكــون مــا يــصل إىل  
التفاوتـات  ”وكما أشري إليـه يف أحـدث تقـارير التنميـة البـشرية، فـإن                . يف املائة من النساء    ٧٠

وهـذا التفـاوت    . )١(“ هي مـن بـني أعمـق أوجـه انعـدام املـساواة وأكثرهـا انتـشارا                 بني اجلنسني 
راســخ يف مؤســسات اتمعــات ومقتــرن بظــاهرة العنــف ضــد املــرأة واســعة االنتــشار، والــيت     

ميثــل منــها االجتــار املتزايــد يف النــساء ألغــراض االســتغالل اجلنــسي ســوى املظهــر األحــدث    ال
 . واألكثر فظاعة

ن األصــوات امللحــة للمنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تــدعو إىل العــدل بــني   وبــالرغم مــ 
 مـن األهـداف   ٣اجلنسني يف كل قطاعات السياسة العامـة، وبـالرغم مـن أن ذلـك هـو اهلـدف          

اإلمنائية لأللفية، وبالرغم من إعادة التأكيد على املساواة بني اجلنسني يف الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر                
، فلـم يكـد يـتم القيـام بعمـل           ))A/60/1(قـرار اجلمعيـة العامـة       انظر   (٢٠٠٥القمة العاملي لسنة    

 . فعال لتغيري منوذج اهليمنة الذكورية يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية

__________ 
املعونــة والتجــارة واألمــن يف عــامل  : ، التعــاون الــدويل علــى مفتــرق طــرق ٢٠٠٥ تقريــر التنميــة البــشرية لعــام   )١( 

 .متساو غري
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ــة يف رســائلهن       ــه النــساء يف املــشاريع الــشعبية ملــنظميت غــري احلكومي وكمــا عــربت عن
نـد إعـداد دراسـة األمـني العـام عـن العنـف ضـد املـرأة                  لشعبة النهوض بـاملرأة بـاألمم املتحـدة ع        

 : ٢٠٠٦ لعام
لقـد حـان    ... ال ميكننا البقاء غري مباليات بالوضع املزري للمـرأة يف اتمـع           ”  

الوقــت لكــي تعمــل احلكومــات والقــادة ويعمــل اجلميــع يــدا يف يــد لبنــاء عــامل أفــضل   
 يف املائة مـن النـساء اللـوايت         ٩٩ففي كينيا، ستترك البغاء     . للمرأة، عامل أفضل للجميع   

 .“يزاولنه لو كان هلن سبيل بديل للكسب
 أوجـه  ك، لكن هنـا   )بريو(ت القوانني يف بلدنا     يلقد أعط ”وفيما يتعلق باملرأة،      

 . “ما تنص عليه من أنظمة ال يوائم الواقعفإن قصور يف تنفيذها ويف حاالت أخرى 
نــاجني مــن العنــف القــائم علــى   إن نظــم اللوجيــستيات وتقــدمي املــساعدة لل ”  

ــا مــن    ــشرطة، إىل مجــع   اخلطــوة األساســية وهــي  أســاس جنــسي انطالق ــر لل رفــع تقري
ــاجي ومعاجلــة     ــة، إىل الفحــص الطــيب للــشخص الن ــة  البيانــات واألدل اإلصــابات البدني

زيا وتقدمي املـساعدة لـه   ية بالشخص الناجي يف مال  ــرورا بالعناي ـــة، م ــة النفسي ــوالصدم
وال ميكن فصل العنـف االقتـصادي واملـايل عـن العنـف      ”. “ حىت باملعايري الدنيا  ال تفي 

فأغلـب  . أحد األسباب هو االحتياجات األساسـية ) السنغال. (الذي يتسبب فيه البغاء 
هــؤالء الــشابات أتــني مــن منــاطق ريفيــة تاركــات قــراهن وقلــون حيــدوها األمــل يف    

يف العديد من احلـاالت، دفـع اآلبـاء بنـان           و. العثور على مراع أكثر خضرة يف املدينة      
تكـون البغايـا شـابات     وكـثريا مـا  . إىل البغاء للمساعدة يف الوفاء باالحتياجات اليوميـة    

ومن جهة أخرى، تتعاطى األرامل والنساء املنفصالت عن أزواجهـن          . يتيمات كذلك 
عنـدما تـتحطم    و. من أجل الطعام واملأوى والتعلـيم     : هذا العمل للقيام بشؤون أبنائهن    

وهنـا  . أسرة، يتجاهل الزوج مسؤوليته، ويهجر أسرته وتتوىل املرأة املسؤوليات كلـها          
فحـاالت النـساء الــ      . ان لعملـة واحـدة    أربط البغاء بالعنف االقتصادي باعتبارمها وجه     

فربايـر  / إىل شباط  ٢٠٠٤نوفمرب  /من تشرين الثاين  ( اللوايت قابلتهن وحتدثت إليهن      ٣١
أقحمــن أنفــسهن يف البغــاء . إــن حمرومــات اقتــصاديا... ا تقريبــاهــي نفــسه) ٢٠٠٥

 .“باعتباره أسرع الطرق لكسب العيش
تناشد املنظمات غري احلكومية املؤيدة هلذا البيان جلنة التنميـة االجتماعيـة هـذه وكلـها                 

ــة قــأمــل، مبــا أن وثــائق كوبنــهاغن تتعامــل بــشكل شــامل مــع العــدل وح    وق اإلنــسان والتنمي
 . اديةاالقتص
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 :وحنث هذه اللجنة على ما يلي 
أن ترفــع صــوا عاليــا وتــستخدم نفوذهــا مــن أجــل النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني     

 . ووضع حد لكل أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك البغاء واالجتار بالنساء
ــد  أن   ــوارد يف  تكــرر تأكي ــل ال ــسنة   التحلي ــاعي ل ــر الرصــد االجتم ــذي ٢٠٠٥تقري  ال

ــة    “اإلصــالحات”أن يوضــح  ــة للدول ــصادية الــيت تفكــك االلتزامــات االجتماعي  االقت
تؤثر بشكل غري متكافئ على النـساء وتعمـق التفـاوت    ”وختصخص األمالك العمومية    

 . )٢(“بني اجلنسني
علــى احلاجــة إىل تعمــيم بنيــوي للــسياسات االقتــصادية الــيت تراعــي املنظــور   أن تــنص  

ــن أجــل        ــة م ــساء إىل اخلــدمات املالي ــصل الن ــساين لكــي ت ــن   اجلن  ــشاريع اخلاصــة امل
 . واألنشطة املدرة للدخل

جمــاالت االهتمــام احلامســة تــذكر مجيــع احلكومــات بــضرورة إعطــاء أولويــة لتنفيــذ  أن  
مقتـضيات اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال             و مـل بـيجني   اإلثىن عـشر مـن منـهاج ع       

 . ضد املرأة، مبا فيها الربوتوكول االختياريالتمييز 
 :وحتث املنظمات غري احلكومية املؤيدة هلذا البيان احلكومات على ما يلي 
اعتماد تـشريعات ملكافحـة االجتـار وإنفاذهـا بفاعليـة اسـتنادا إىل اتفاقيـة قمـع                   - ١ 

، وبروتوكول األمم املتحـدة ملنـع       ١٩٤٩شخاص واستغالل بغاء الغري لعام      االجتار باأل 
انظـر  . (وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، الـصادر مـؤخرا           

 - ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٨، املـؤرخ    “االجتـار بالنـساء والفتيـات     ”تقرير األمني العـام،     
A/59/185 ٦ ، الفقرة.( 

نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل بـشأن بيـع            توقيع وفرض إ   - ٢ 
 .األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية املستخدمة لألطفال

تضمني التقارير املطلوبة من الـدول األطـراف الـيت تعـرض علـى جلنـة القـضاء                   - ٣ 
 أشـكال   على التمييز ضد املرأة، خبصوص املادة السادسة من اتفاقية القضاء على مجيـع            

لوضـع القـانوين لبغـاء النـساء، مبـا يف ذلـك اجلهـود املبذولـة                 لالتمييز ضد املرأة، تقييمـا      
 .بغــاء، ومعاقبــة الطلــباملزاولــة للحملاكمــة اجلنــاة، وإســقاط الــصفة اجلنائيــة عــن املــرأة  

 . وكذلك تضمني منظورات املنظمات غري احلكومية يف كل تقارير اللجنة
__________ 

 )٢(  Social Watch 2005, Roars and Whispers: Promise vs. Action, Recommendations, Benchmark 3. 
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تنــدد وتــدافع عــن كرامــة النــساء والفتيــات،   ماســكةوضــع سياســة وطنيــة مت - ٤ 
لمــرأة، وتــرفض إعطــاءه كفولــة لبالبغــاء صــراحة باعتبــاره انتــهاكا حلقــوق اإلنــسان امل 

 .صفة قانونية
. تنفيذ تعميم التعليم االبتدائي والثانوي لفائـدة الفتيـات دون رسـوم مدرسـية              - ٥ 
 . دما تذهب الفتيات إىل املدرسةإنشاء آليات ملساعدة األسر لكي ال تعاين ماليا عنو
 . ضمان تعميم الوصول إىل مجيع اخلدمات الصحية لفائدة النساء والفتيات - ٦ 
ســن تــشريعات تــضمن احلقــوق االقتــصادية للمــرأة، مبــا فيهــا حقــوق امللكيــة    - ٧ 

 . والوصول إىل العمل الدائم واحلماية الكافية يف العمل والوصول إىل اخلدمات املالية
 أي شـكل مـن      يبسن سياسات وقوانني تضع حدا لإلفالت من العقاب ملرتك         - ٨ 

 . أشكال العنف ضد النساء والفتيات
استخدام التحليل اجلنساين كأداة إلدماج البعد اجلنـساين يف عمليـات ختطـيط              - ٩ 

حتديــد و. وتنفيــذ الــسياسات واالســتراتيجيات والــربامج املتعلقــة بالقــضاء علــى الفقــر  
استخدام مفهـوم للفقـر ال يـشمل فقـط          و. ضحة لتحقيق املساواة بني اجلنسني    تدابري وا 

قيــاس دخــل األســرة املعيــشية وإمنــا يأخــذ يف اعتبــاره أبعــادا مــن قبيــل االســتقاللية           
االقتصادية والعنف القائم على نوع اجلنس، كما أيـد ذلـك تقريـر الرصـد االجتمـاعي       

 .)٣(٢٠٠٥لسنة 
ء على الفقر فرصـة مـن أجـل اسـتجماع طاقـة جديـدة               إن هذا االستعراض لعقد القضا     

وختامـا،  . واستصدار التزام جديد بسياسات من شـأا أن تكـون فعالـة يف القـضاء علـى الفقـر             
عنـد إصـدار    أكرر كلمات املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان، ثريا أمحـد عبيـد،              

 العـامل لـن جيعلـوا الفقـر تارخيـاً منـدثراً            ن زعمـاء  إ”: )٤(٢٠٠٥حالة سكان العامل يف عام      تقرير  
ولن نستطيع أن جنعل الفقر تارخيـاً منـدثراً         . إال عندما جيعلون التمييز بني اجلنسني تارخياً مندثراً       

ولن جنعل الفقر تارخياً مندثراً إال عندما تتمتـع املـرأة      . إال عندما نوقف العنف ضد املرأة والفتاة      
 .“ثقافية واالقتصادية والسياسيةالبكامل حقوقها االجتماعية و

 
__________ 

 )٣( Social Watch 2005, Roars and Whispers: Promise vs. Action, Gender and Poverty: A case of entwined 

inequalities, pg 40.. 
 )٤( Thoraya Ahmed Obaid, UNFPA's executive director, Launch of the United Nations State of World 

Population Report 2005, 10/12/05. 
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 :مالحظة
ــدى        ــة ذات املركــز االستــشاري ل ــان وتدعمــه املنظمــات غــري احلكومي ــد هــذا البي تؤي

 : الس االقتصادي واالجتماعي التالية
القيـادة  ، ومـؤمتر    منظمـة أبرشـيات القـديس يوسـف       ائتالف مكافحة االجتار بالنساء، و     

، واالحتـاد الـدويل للمـشتغالت بـاملهن     دارس اخلدمة االجتماعيةوالرابطة الدولية مل  ،  الدومينيكية
الدوليــة لعيــد التجلــي القانونيــة، واحتــاد احملاميــات الــدويل، ومجعيــة كولبينــغ الدوليــة، والرابطــة 

راهبـــات و، وومجاعــة لوريتــ ورابطــة الناخبــات يف الواليــات املتحــدة،  لراهبــات عيــد التجلــي،
ـــ  ــوتردام دي     ن، ومجعالرمحـــة يف األمريكتيـ ــات ن ــة راهب ــوتردام املعلمــات، ومجعي ــات ن ــة راهب ي

يونانيمــا نــامور، ومجعيــة اإلرســاليات الطبيــة الكاثوليكيــة، والرابطــة الدوليــة ألخــوات احملبــة، و 
 . االحتاد العاملي للمنظمات النسائية األوكرانية، وإنترناشيونال

 


