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  اجلمعية العامة
  الدورة الثالثة والستون

ــود   ٤٤ و ٤٣ و ٤١ و ٣٨ و ١٩ و ١٦ و ١٥ و ١٢البنـــــ
 ٦٣ و     ٦٠ و     ٥٦ و     ٥٥ و     ٥٣ و     ٥١ و     ٤٩ و     ٤٧ و
   من جدول األعمال١٠٧و  )ج( ٦٥ و ٦٤ و

  تسوية املنازعات املسلحة
  احلالة يف الشرق األوسط

  قضية فلسطني
 واملـايل الـذي     ضرورة إهنـاء احلـصار االقتـصادي والتجـاري        
  تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا

السيادة الدائمة للشعب الفلـسطيين يف األرض الفلـسطينية         
احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وللــسكان العــرب يف       

  اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية
ــة      ــريوس نقــــص املناعــ ــشأن فــ ــزام بــ ــالن االلتــ ــذ إعــ تنفيــ

واإلعـالن  ) اإليـدز (زمة نقص املناعة املكتسب     متال/البشرية
  اإليدز/السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

عقــد دحــر املالريــا يف البلــدان الناميــة،  : ٢٠١٠-٢٠٠١
  وال سيما يف أفريقيا

التنفيـــذ واملتابعـــة املتكـــامالن واملنـــسقان لنتـــائج املـــؤمترات 
ملتحــدة يف الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم ا  

  امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
  املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي

  التنمية املستدامة
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  العوملة واالعتماد املتبادل
  القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى

  ةالتنمية االجتماعي
  النهوض باملرأة

  تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
  يف تقرير املصريحق الشعوب 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية واملــساعدة الغوثيــة الــيت   
تقــدمها األمــم املتحــدة يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك   

ــة  ــصادية اخلاصـــ ــساعدة االقتـــ ــساعدة إىل : املـــ ــدمي املـــ تقـــ
  الفلسطيين الشعب

        متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
 موجهة إىل األمني العام من املمثل الـدائم         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢خة  رسالة مؤر     

  لكوبا لدى األمم املتحدة
أتــشرف، بــصفيت رئــيس املكتــب التنــسيقي حلركــة عــدم االحنيــاز، أن أرفــق طيــه نــص    

، الذي اعتمده االجتمـاع الـوزاري الثـاين حلركـة عـدم االحنيـاز               إعالن وبرنامج عمل غواتيماال   
ــاير / كــانون الثــاين٢٤ إىل ٢١ املعقــود يف غواتيمــاال يف الفتــرة مــن  ،رأةبــشأن النــهوض بــامل  ين

  ).انظر املرفق (٢٠٠٩
جلمعيـة  ا ورة أعاله كوثيقة رمسية مـن وثـائق       وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم الوثيقة املذك        

 ٥١ و ٤٩  و٤٧  و٤٤ و ٤٣  و٤١  و٣٨ و ١٩ و ١٦ و ١٥ و ١٢العامــة يف إطــار البنــود 
  . من جدول األعمال١٠٧و  )ج( ٦٥ و ٦٤ و ٦٣ و ٦٠ و ٥٦و  ٥٥ و ٥٣و 
  

  مورينوأبيالردو ) توقيع(
  املمثل الدائم لكوبا لدى األمم املتحدة
  رئيس املكتب التنسيقي حلركة عدم االحنياز
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 املوجهــة إىل األمــني العــام مــن  ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢مرفــق الرســالة املؤرخــة     
  املتحدةاملمثل الدائم لكوبا لدى األمم 

  إعالن وبرنامج عمل غواتيماال    
  

االجتماع الوزاري الثـاين حلركـة عـدم االحنيـاز بـشأن النـهوض بـاملرأة مـن أجـل                        
  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

    
 الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين من البلدان النامية التابعة حلركـة عـدم االحنيـاز،               ،حنن  - ١

ية حلركة عدم االحنيـاز، وكـذلك اإلعـالن بـشأن مقاصـد ومبـادئ               إذ نسترشد باملبادئ األساس   
 القمـة الرابـع عـشر        مـؤمتر  دور حركة عدم االحنيـاز يف الظـرف الـدويل الـراهن والـذي اعتمـده               

 اجملـتمعني يف مدينـة   ،حلركة عـدم االحنيـاز، يف هافانـا، ومبيثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل          
 لنؤكد من جديـد التزامنـا بالنـهوض بـاملرأة           ٢٠٠٩يناير  /ين كانون الثا  ٢٤ و   ٢٣غواتيماال يف   

ــيِّو ــا       لنق ــرف هب ــاة ونعت ــع جمــاالت احلي ــشاركتها يف مجي ــة وم ــسامهتها يف التنمي ــرأة وم م دور امل
ونعززهــا، ولنبحــث الفجــوات والتحــديات، ولننجــز األعمــال الــضرورية مــن أجــل التحقيــق     

والنـهوض  املساواة بـني اجلنـسني، ومتكـني املـرأة،          يتعلق ب   لألهداف اإلمنائية لأللفية فيما    الكامل
  .الشاملة الكامل باملرأة وتنميتها

ويف هذا الصدد، ستواصل احلركة دعـم مبـادئ سـيادة الـدول ومـساواهتا يف الـسيادة،                    - ٢
 مـن الـدول؛ وتتخـذ التـدابري         ةوالسالمة اإلقليمية وعدم التدخل يف الشؤون الداخليـة ألي دولـ          

مع األعمال العدائية وسائر انتهاكات السالم، وللدفاع عن التـسوية الـسلمية      الفّعالة من أجل ق   
ــة ال     ــشجيعها بطريق ــا وت ــة ودعمه ــامل؛   هتــدد للرتاعــات الدولي ــة يف الع ــسالم واألمــن والعدال ال

االسـتقالل   والكف عن التهديد باستعمال القوة يف العالقات الدولية ضد السالمة اإلقليميـة أو            
و بأي طريقة أخرى منافية ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحـدة؛ وإلقامـة       السياسي ألي دولة أ   

عالقات أخوة على أساس احترام مبدأ احلقـوق املتـساوية وتقريـر مـصري الـشعوب يف كفاحهـا                   
ضد االحتالل األجنيب؛ وحتقيق التعاون الدويل القائم على التضامن بني الـشعوب واحلكومـات              

ــة ذات ا  ــصادي أو يف حــل املــشاكل الدولي ــسياسي أو االقت ــساين؛   لطــابع ال االجتمــاعي أو اإلن
وتعزيز وتشجيع احترام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للجميـع دون متييـز علـى أسـاس                    

  .العرق أو اجلنس أو اللغة أو الديانة
ونؤكــد كــذلك مــن جديــد إعــالن وبرنــامج عمــل بــيجني وإعــالن القــاهرة وبرنــامج      - ٣

: ٢٠٠٠ املـرأة عـام  ”الـيت عنواهنـا   تثنائية الثالثة والعشرين لألمم املتحـدة،  عملها، والدورة االس  
، وإعــالن األلفيــة  “املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين       
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إعالن بيجني الصادر عن الدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة وضـع            وواألهداف اإلمنائية لأللفية،    
امهات الكبرية اليت قدمتها اللجنة املذكورة أعاله من أجـل النـهوض بـاملرأة              املرأة، وكذلك املس  

  .اجلنسني كني املرأة وحتقيق املساواة بنييف العامل، مبا يف ذلك مت
  :وطبقا هلذه املبادئ وااللتزامات مجيعها، نعلن مبوجب هذا ما يلي

ألمـم املتحـدة للقـضاء    أن تقوم الدول األطـراف يف اتفاقيـة ا        بأنه من الضروري    نعترف    - ٤
  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بتنفيذها تنفيذا كامال وعاجال

ايـا بـشأن النـهوض      جنؤكد من جديد التزاماتنا الواردة يف إعـالن وبرنـامج عمـل بوترا              - ٥
  .٢٠٠٥ املعتمدين يف ماليزيا يف عام ،باملرأة يف الدول األعضاء حلركة عدم االحنياز

رف العــاملي احلــايل يطــرح حتــديات كــبرية يف جمــاالت الــسالم واألمــن    نؤكــد أن الظــ  - ٦
ــدم         ــانون يف دول ع ــيادة الق ــسان وس ــوق اإلن ــصادي، وحق ــو االقت ــة والنم ــة االجتماعي والتنمي

 ممـا حيـتم علـى اجملتمـع الـدويل جتديـد             ،االحنياز، ونؤكد أن مشاغل وحتديات جديدة قد برزت       
ويف هـذا   . ملتحدة ومبادئ حقوق اإلنسان والدفاع عنـها      االلتزام مببادئ ومقاصد ميثاق األمم ا     

 ونعرب عن تصميمنا علـى      ،السياق اخلاص، نكرر تأكيد التزامنا بتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة        
اختاذ التدابري املناسبة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية مـن أجـل حتـسني نوعيـة حيـاة                  

الكامنـة  قـدرات   النـسانية ومتكـني املـرأة، آخـذين يف االعتبـار            املرأة والفتـاة وحتقيـق املـساواة اجل       
لمرأة، وذلك من خالل تدابري منها، اعتماد االستراتيجيات والربامج االجتماعية واالقتـصادية            ل

املناسبة، وتوفري اخلدمات احلكومية جلميع النساء، ال سـيما النـساء ذوات اإلعاقـة، والكـبريات                
 إتاحـة إمكانيـة الوصـول إىل         ذلـك     ونساء الشعوب األصلية، مبـا يف      يف السن يف املناطق الريفية    

  .اخلدمات يف جماالت الصحة والتعليم والعدالة، وتعزيز رفاه األسرة
كذلك بأمهية توسـيع نطـاق جهـود حركـة عـدم االحنيـاز وتعجيلـها لتعزيـز متكـني            قر  ن  - ٧

االلتزامـات  واءمـة هـذه اجلهـود       املرأة وضرورة القضاء على حـاالت الالمـساواة إزاء املـرأة ومو           
بلــدان يف مــؤمترات األمــم املتحــدة ومــؤمترات القمــة الرئيــسية ذات الــصلة    الالــيت تعهــدت هبــا  

عــن األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف  فــضال يتعلــق بــاملرأة،  فيمــا
  .الواردة يف إعالن األلفية

اســـي للجمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتـــصادي نؤكـــد مـــن جديـــد الـــدور األويل واألس  - ٨
واالجتماعي، وكذلك الدور الرئيسي للجنة وضع املرأة املكلفـة بواليـة واسـعة النطـاق تـشمل                 

ؤكـد  نو. مجيع األبعاد املتعلقة بالنهوض باملرأة وحقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية املقترحـة         
 املتعلقـة باإلصـالح املؤسـسي لألمـم         أيضا صحة وأمهية مواقف احلركة الـيت تـستند إىل املبـادئ           

على ضرورة كفالـة التمويـل الكـايف واملوثـوق يف نظـام األمـم املتحـدة اإلمنـائي               ونشدد  املتحدة  
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سيما البلدان النامية يف جمـال اجلنـسانية لتحقيـق األهـداف             لتلبية احتياجات الدول األعضاء، ال    
  جهـود  ولكي تعزز يجيتها اإلمنائية الوطنية    اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وذلك على أساس استرات       

  .اإلصالح الكفاءة التنظيمية وحتقق نتائج إمنائية ملموسة
إذ نسلم كذلك ونشجع العملية احلكومية الدولية اجلارية داخل اجلمعية العامـة لألمـم                - ٩

  .املتحدة من أجل حتقيق املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة
القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة والفتـاة،          نعرب عن تصميمنا على       - ١٠

ال سيما يف حاالت الرتاع املسلح واالحتالل األجنيب من أجـل كفالـة احتـرام حقـوق اإلنـسان                
  .اليت متكنها من النماء وحتقيق إمكانياهتا كاملة

يف تــصميم العمــل بنــشاط علــى تعزيــز تعمــيم املنظــور اجلنــساين  بنعيــد تأكيــد التزامنــا   - ١١
ــصادية      ــسياسية واالقت ــذها ورصــدها وتقييمهــا يف مجيــع اجملــاالت ال ــربامج وتنفي ــسياسات وال ال

 عــامال بوصــفهاواالجتماعيــة، لكفالــة التمثيــل الكامــل واملــشاركة الكاملــة واملتــساوية للمــرأة   
  .حيويا يف القضاء على الفقر

 بـني بلـدان اجلنـوب يف سـياق          نقر أن التعاون الـدويل، مبـا يف ذلـك التعـاون والـشراكة               - ١٢
امليــزة املقارنــة حلركــة عــدم االحنيــاز القائمــة علــى مبــدأ القــيم املــشتركة يف التنــوع، هــو أكثــر    

  .اجلنسني أة وحتقيق املساواة واإلنصاف بنيمتكني املرعلى الوسائل فعالية يف العمل 
ال سـيما فيمـا يتعلـق    شجع مجع البيانات النوعية والكمية املـصنفة جنـسانيا وحتليلـها،          ن  - ١٣

 أمـور ضـمن  ،  العوملـة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ولتيـسري وضـع إطـار لرصـد وتقيـيم أثـر         
 ة، وعنـد االقتـضاء اإلقليميـ      ة وحترير التجارة من منظور جنـساين علـى األصـعدة الوطنيـ            أخرى،

  .ة والدوليةودون اإلقليمي
ت األغذية والطاقة واملال تتطلب بذل املزيـد         أن األزمة احلالية يف جماال     ،، مع القلق  نقر  - ١٤

من اجلهود لتعزيز التكامل اإلقليمي والتعاون الدويل، وإعطاء األولوية للمـرأة والفتـاة، وحـشد        
املــوارد الالزمــة ملواجهــة هــذه التحــديات، ال ســيما التحــديات الــيت تــؤثر يف متتــع املــرأة جبميــع  

ذلـك مـن أجـل النـهوض بـاملرأة وحتقيـق األهـداف         حقوق اإلنسان، ال سيما احلق يف التنمية، و       
  .اإلمنائية لأللفية يف البلدان النامية

نقر أيضا أن اآلثار السلبية اليت طال أمدها املترتبة عن برامج التكيف اهليكلي، وتفـاقم               - ١٥
عبء الديون على كاهل معظـم البلـدان الناميـة املدينـة، ال سـيما منـها أقـل البلـدان منـوا، آثـار                         

حتتمل وتعـوق بـشكل رئيـسي حتقيـق التقـدم والتنميـة املـستدامة وتنفيـذ اسـتراتيجية القـضاء                      ال
  .على الفقر اليت تؤثر بشكل خاص يف املرأة والفتاة
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نعرب عن قلقنا البالغ إزاء احلالة اخلطرية للمـرأة والفتـاة الـيت تعـيش يف ظـل االحـتالل                      - ١٦
جـوب احتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان، مبـا يف             ويف هذا الصدد، نكـرر التأكيـد علـى و         . األجنيب

ذلــك حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري، ونــدعو إىل بــذل اجلهــود مــن أجــل كفالــة إعمــال هــذه 
ونـدعو كـذلك إىل تكثيـف التـدابري مـن أجـل تقـدمي املـساعدة، ال سـيما                    . احلقوق والتمتـع هبـا    

حلالـة االقتـصادية    املساعدة اخلاصة يف حاالت الطوارئ، وذلك من أجل التخفيـف مـن وطـأة ا              
وأســرهتا حتــت االحــتالل األجــنيب،  املــرأة والفتــاة يف ظلــها واالجتماعيــة واإلنــسانية الــيت تعــيش

  .والنهوض هبا امج املتعلقة بتنميتها ومتكينهاودعم الرب
ــساواة          - ١٧ ــق امل ــاة لتحقي ــرأة والفت ــا امل ــيت تواجهه ــستمرة ال ــات والتحــديات امل ــر بالعقب نق

ــسني  ــصاف بــني اجلن ــة  ، وحتــسني ظــروف واإلن ــها، حــىت يف مرحل ــشتها ومتكين اســتعراض   معي
مـصممون علـى تـشجيع حتقيـق         امنتصف املدة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ولذلك فإنن        

  :بذل املزيد من اجلهود من خالل اإلجراءات التاليةبهذه األهداف 
  

  ة للمرأةتعزيز التنمية االقتصاديالقضاء على الفقر املدقع واجلوع و    
أكـرب التحـديات    هـو أحـد     القضاء على الفقر، وخاصة القضاء علـى تأنيـث الفقـر،            إن    - ١٨

ســيما بالنــسبة  لتنميــة املــستدامة، التحقيــق ا ال غــىن عنــه لا وشــرط، اليــومنواجههــاالعامليــة الــيت 
ويف هــذا الــصدد، نؤكــد علــى الــدور اهلــام الــذي تؤديــه املــرأة يف التنميــة          . للبلــدان الناميــة 
نــا تــسهيل مــشاركة املــرأة يف وضــع وتطبيــق   يلعينبغــي و. القــضاء علــى الفقــر يف االقتــصادية و

 علــى املعرفــة، ودعــم   الفقــر، وضــمان حــصوهل  للتــصدي لســتراتيجيات التنميــة االقتــصادية   ا
، والتمييـز    املـستمر  املـساواة فـإن عـدم     وباإلضافة إىل ذلك،    . مسامهتها يف حتسني األمن الغذائي    

 ،علـى الـسلع، واملـوارد     حتـد مـن إمكانيـة حـصول املـرأة           دم التمكني االقتصادي    وع  املرأة، ضد
 واملظـامل مـساواة   الالهـا ألوجـه     ، فضال عـن تعميق    التنميةاخلدمات وغريها من منافع      و والتعليم،

  . والعمل، والسياسة،يف جماالت األسرة واجملتمع احمللييف اجملال االقتصادي مما يؤثر على املرأة 
مؤسـسة  بوصـفها  ، أفرادهـا  أن األسرة اليت حتترم حقوق اإلنـسان جلميـع      ا جمدد دونؤك  - ١٩

كما جـاء يف إعـالن الدوحـة    بالغ األمهية  هو دور املعنوي واملادي،   درجة عالية من الرفاه     توفر  
  .٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠بشأن األسرة الذي اعتمد يف 

  :زم باختاذ اإلجراءات التاليةت نلمبوجب هذا،و  
 إىل القــضاء علــى رمــياســتعراض وتعــديل الــسياسات االقتــصادية والــربامج الــيت ت   ١-١٩
 من أجـل إدراج منظـور جنـساين، مبـا يكفـل مـشاركة املـرأة مـشاركة                    بشأهنا، واالتفاق،  الفقر

  كاملة وعلى قدم املساواة يف عملية صنع القرار؛
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ــيت      ٢-١٩ ــر ال ــى الفق ــضاء عل ــساين يف سياســات الق  إىل معاجلــة رمــي تإدراج منظــور جن
  ؛هوحتديات ه ومظاهر للفقراألسباب اجلذرية

الوطنيـة   الـسياسات واإلصـالحات االقتـصادية     يف  املـرأة    إدماج مصاحل واهتمامـات     ٣-١٩
خـذ  أواإلقليمية ودون اإلقليميـة والدوليـة علـى أسـاس املـساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني، مـع                     

  عتبار؛يف اال تأثري االجتاهات االقتصادية العاملية
ــها، باعتبارمهــ      ٤-١٩ ــرأة ومتكين ــصادي للم ــاملضــمان االســتقالل االقت يف  ني حــامسنيا ع
  لقضاء على الفقر؛ ا

 بيئــة مواتيــة لتحــسني أوضــاع املــرأة الريفيــة، وضــمان  هتيئــةالتأكيــد علــى ضــرورة   ٥-١٩
 يف ذلـك    ، مبـا  سياسات االقتصاد الكلـي واجلزئـي     مشاركتها الكاملة يف التنمية، وتنفيذ ومتابعة       

إمنائيـة متفـق   بنـاء علـى أهـداف    ستراتيجيات القضاء على الفقر،     اواإلمنائية  ربامج  السياسات و ال
  ؛، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيةدولياعليها 
احلـصول علـى التمويـل،    املهمشات والضعيفات، مـن  النساء  سيما   ملرأة، ال ا كنيمت  ٦-١٩
ــل الو ــصغر تموي ــالغ ال ــن طر، وخــصوصا الب ــق ع ــسهيالتي ــان، ت ــصغرية،  و االئتم ــروض ال الق

 التوعيـة بـالفوارق بـني اجلنـسني،     جمـاالت يف هلـا  والتسويق، وتوفري برامج بناء القدرات املقابلـة      
  ؛ وغريها من املهارات املناسبة،إدارة األموالو

، مبـا يف ذلـك القـروض        البالغ الصغر تمويل  الضمان احلصول على آليات التمويل و       ٧-١٩
علـى  للقضاء على الفقر، فضال عن توفري فرص العمـل يف القطـاعني اخلـاص والعـام، و                الصغرية  
القـروض الـصغرية   ومؤسسات  املؤسسات القائمة تقوية لتمكني املرأة وتشجيع   وصصوجه اخل 
  ؛ تعزيز قدراهتاإضافة إىل، الناشئة
ملنظـور  اراعـي  تاختاذ التدابري الالزمة لتطوير ومتويل وتنفيذ وتقيـيم الـسياسات الـيت       ٨-١٩

مـن خـالل مجلـة      قـدرة املـرأة علـى مباشـرة األعمـال احلـرة      عزيـز والربامج الراميـة إىل ت  اجلنساين
   ؛ والتعاونيات،، والقروض الصغرية البالغ الصغرتمويلتشمل الأمور، 
 العوملة وحترير التجـارة علـى الوضـع االقتـصادي للمـرأة             تأثريتعزيز البحوث بشأن      ٩-١٩

   ؛املرأة يف عمليات صنع القراراملتعلقة بلقضايا اوإدماج فهم أفضل  للتوصل إىلوذلك 
تـأثري سـليب للعوملـة    ينـشأ عنـها     الـيت    استراتيجيات للتصدي بفعالية للظروف      صوغ  ١٠-١٩

  ؛على حالة النساء والفتيات يف مجيع أحناء العامل
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أة يف  وظـائف مـستدامة وفـرص لكـسب املعيـشة لتحـسني وضـع املـر               تاحةتسهيل إ   ١١-١٩
سوق العمل وضمان ظروف عمل مواتية جلميـع النـساء، مبـا فـيهن النـساء املهـاجرات، وذلـك          

   مبا يتفق ومجيع حقوقهن اإلنسانية؛
لـضمان حـق كـل مـن املـرأة والرجـل يف األجـر املتـساوي                 وإنفاذها  َسن تشريعات     ١٢-١٩

  مقابل العمل املتساوي أو العمل املتساوي يف القيمة؛ 
تــشريعات تكفــل االعتــراف بقيمــة عمــل املــرأة غــري املــدفوع وإنفــاذ ن وصــي بــسن  ١٣-١٩

  . األجر
  التعليم مجيع مستوياتالوصول إىل  إمكانيةحتقيق تعميم التعليم االبتدائي، وتعزيز     

 ال غـىن  تاوأدهـي   واملعلومـات واالتـصاالت هـي مـن حقـوق اإلنـسان، و      ،التعليمإن    - ٢٠
ــها لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني   ــدائي   كمــا أن .  ومتكــني املــرأة عن ــيم االبت ــة والتعل حمــو األمي

احلـصول علـى املعـارف واملعلومـات، وكـذلك لتعزيـز            من أجل    للتعلم   تانساسياأل انداتاأل امه
  . كاملةافرص املرأة يف احلصول على وظائف ذات أجور أفضل، وممارسة حقوقه

أعلـى مـن الرجـال، وخيتلـف إىل         معـدل األميـة بـني النـساء         فـإن   على الصعيد العاملي،    و  - ٢١
مـن املنـاطق الريفيـة والنائيـة         سـيما يف صـفوف النـساء        املنـاطق والبلـدان، وال     حبـسب حد كبري   

الــذين  فــإن الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال     ،وباإلضــافة إىل ذلــك . مــن الــسكان األصــليني  و
  .من الفتياتهم يدخلون املدارس  ال

  :لتاليةباختاذ اإلجراءات ازم ت نلمبوجب هذاو  
تنميـة جمتمعاتنـا    بوصـفه عـامال رئيـسيا يف        ضمان التعلـيم اجملـاين والـشامل للجميـع            ١-٢١
  باملرأة والفتاة؛النهوض و

إمكانيـة وصـول    تحـسني   لاختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز الـنظم التعليميـة العامـة              ٢-٢١
قــاء علــى األطفــال يف  اإلبحتــسني فــرص  إىل مجيــع مــستويات التعلــيم، وكــذلك  املــرأة والفتــاة

سيما الفتيـات، مبـا يف ذلـك منـع الفتيـات والفتيـان مـن التـسرب                   ، وال همجناحفرص  املدارس و 
  ؛من املدرسة

 وضـمان تـوافر التعلـيم       ،إلزاميـة التعلـيم االبتـدائي     اختاذ كافة التدابري املناسبة إلنفاذ        ٣-٢١
   ؛عليهصول إمكانية احل، مع الثانوي لكل طفل

طط والربامج يف قطاع التعليم، مـن أجـل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة                 تعزيز اخل   ٤-٢١
   ؛جلنسنياملتعلقة با
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اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة لتعزيــز وحتــسني نوعيــة نظــام التعلــيم العــام، مــع إيــالء    ٥-٢١
إتاحــة ا مــن املواضــيع التقنيــة، وذلــك لــضمان  االهتمــام الواجــب للعلــوم والرياضــيات وغريمهــ 

  ؛ الرجال وصوهلن إليها، بطريقة متساوية مع، وإمكانية اء والفتياتلنسالفرص ل
االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت حتـول دون حتقيـق املـساواة بـني     العوائق إزالة    ٦-٢١

صــول الفتيــات و العقبــات الــيت حتـول دون  واختــاذ تــدابري إلزالـة اجلنـسني يف التعلــيم االبتـدائي،   
   ؛لتعليمل

النـساء مـع مهلـة زمنيـة حمـددة،          لـدى   ستراتيجيات للحـد مـن معـدل األميـة          تنفيذ ا   ٧-٢١
ثقافيـة  ال - جتماعيـة العوامل اال  ذلك توفري برامج حمو األمية للنساء، مع مراعاة السن و          ويشمل

   ؛مدى احلياةاملرأة لتعلم الالزمة فرص واملرافق الوزيادة  قتصادية،الوا
ان حق النساء والفتيات مـن الـسكان األصـليني يف           اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضم      ٨-٢١

   ؛ الثقايفهنتنوعل يالء اهتمام خاصإ مجيع املستويات واألشكال، مع يفالتعليم 
 مـن أجـل    ،تنفيذ استراتيجيات لتوفري التعليم للنساء والفتيات يف حاالت الطـوارئ           ٩-٢١

  ضـمن  التعلـيم  دراجإ علـى أمهيـة      املسامهة يف االنتقال السلس من اإلغاثة إىل التنميـة، والتأكيـد          
 بوصــفه جــزءا ال يتجــزأ منــها، وذلــك بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل،   ،ســياق املــساعدة اإلنــسانية

 ، والوكـاالت املتعـددة األطـراف، والقطـاع اخلـاص          ، واجلهـات املاحنـة    ،منظومة األمم املتحدة  و
  .مبا فيه املنظمات غري احلكومية، واجملتمع املدين

   بني اجلنسني ومتكني املرأةاواةتعزيز املس    
 .بلــدانليف ا للتنميــة الـشاملة  ضـروريان  اناملـساواة بــني اجلنـسني ومتكــني املـرأة أمــر   إن   - ٢٢

 هتاســرأ رفــاه، وهــا لرفاهالالزمــة حتقيــق اإلمكانــات الكاملــة للمــرأة فمــن أجــل أن يــتم، وعليــه
وفر للمـرأة  يـ  أن نبغـي امج ي وضع وتنفيذ الـسياسات والـرب     فإن  ،   عموما  احمللي واجملتمع  هاوجمتمع
 ؛ واملـوارد االقتـصادية  ، والعـدل  ،احلصول على الرعاية الصحية، والتغذية، والتعلـيم      ) أ: (ما يلي 

الـضمانات وسـبل االنتـصاف مـن مجيـع أشـكال            ) ج(التمكني االقتـصادي والـسياسي و       ) ب(
  .العنف وسوء املعاملة، مبا يف ذلك الرتاعات املسلحة

 ة والوطنيــةد احملليــُعهــم إنــشاء وتعزيــز اآلليــات املؤســسية علــى الــصُ  مــن املفلــذلك، و  - ٢٣
 ما يكفـي مـن املـوارد البـشرية واملاليـة، مـن خـالل وضـع امليزانيـات الكافيـة              وتوفري،  ةواإلقليمي

ربامج الـ سياسات و الـ سـتراتيجيات و  الاملناسبة، لتحقيـق تنميـة فعالـة وتنـسيق ا         إسناد الواليات   و
  .تقييم التقدم احملرز، ورصد وباملرأةاخلاصة 
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  أن العنـف   ذلـك ملنع مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة،         الالزمة  جراءات  إلوينبغي اختاذ ا    - ٢٤
  .شيهميتسم بالت  يف وضعاملرأةوُيبقي على  ،حتقيق متكني املرأة واملساواة بني اجلنسنييعوق 
 املتمثلـة   للتحـديات  ، على املستويات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة،        التصديمن املهم   و  - ٢٥

سياسات والـربامج والتــشريعات   الـ يف مكافحـة االجتـار يف النـساء والفتيــات مـن خـالل اعتمــاد     
 يةسياحة اجلنـس علـى الـ    إىل منـع الطلـب       راميـة  وتنفيذها، فضال عن سـن التـشريعات ال        ،الئمةامل

ساء مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى محايــة النــي هــذا الطلــب، ، والقــضاء علــ بــاجلنسواالجتــار
  . والفتيات

يف جمـال االنتخابـات والتمثيـل علـى        للمـرأة ومتكينـها     القيـادة الـسياسية     وينبغي ضـمان      - ٢٦
  .ة والدولية واإلقليمية والوطنيةد احملليُعالُص
 ،يف تعزيـز حقـوق املـرأة      وسـائط اإلعـالم      ندرك الدور الذي ميكن أن تضطلع بـه          إنناو  - ٢٧

لتعزيــز املــساواة  الالزمــة  ةيويــاحل القــيم شجيعة، وتــالــسلبيواألمنــاط والقــضاء علــى الــصور   
  .اجلنسني بني
سـيما املنظمـات     ىل تعزيز الشراكة بني احلكومات واجملتمع املـدين، ال        إنسلم باحلاجة   و  - ٢٨

تحقيـق هـدف متكـني    وذلـك ل  القطـاع اخلـاص،    وكـذلك اليت تعمل من أجـل النـهوض بـاملرأة،       
  .املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني

اجملتمع املدين يف تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني          اليت يبذهلا   سامهة  املأيضا  ندرك  و  - ٢٩
تعاونيـة بـني    ال ةشراكالـ دعم أنـشطته، وتـشجيع التواصـل الفعـال و         لـ  على احلاجة    نؤكداملرأة، و 

األعـــضاء يف حركـــة يف الـــدول منظمـــات اجملتمـــع املـــدين العاملـــة مـــن أجـــل النـــهوض بـــاملرأة 
  . حنيازاال عدم

  :زم باختاذ اإلجراءات التاليةت نلمبوجب هذا، فإنناو  
ــتمكني     ١-٢٩ ــرص ل ــساء  إتاحــة الف ــات والن ــال والفتي ــناألطف ــيم    م ــى التعل  احلــصول عل

مـــن خـــالل الـــسياسات والـــربامج الـــيت تعطـــي األولويـــة وذلـــك والرعايـــة الـــصحية والتغذيـــة 
   ؛ اخلاصةم، وتستجيب الحتياجاهتتهمشاركمل

   املسؤولية يف احلياة األسرية؛تقاسمالرجال والنساء على تشجيع   ٢-٢٩
خدمات رعايـة الطفـل، ووضـع الـسياسات الـيت متكـن         توفري  اختاذ التدابري املالئمة ل     ٣-٢٩

  ؛حتقيق التوازن بني املسؤوليات األسرية ومسؤوليات العملمن اآلباء واألمهات 
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أمهيـة مـشاركة املـرأة يف عمليـات         بالنساء والرجـال علـى حـد سـواء،          توعية  زيادة    ٤-٢٩
   ؛ألصعدةصنع القرار يف مجيع القطاعات وعلى مجيع ا

 تدابري إجيابية، مثـل نظـام احلـصص، لتعزيـز وصـول            ختاذ الدول إىل النظر يف ا     ةدعو  ٥-٢٩
  ؛تشغلها عن طريق التعيني واالنتخاباليت ناصب املىل إاملرأة 
الوطنيـة والدوليـة     لـصكوك لق الفعـال     وضـمان التطبيـ    ،سياساتالـ صياغة واعتمـاد      ٦-٢٩

 اللجان، واحملاكم، وهيئات احلكم احمللـي،       مجيع، لزيادة مشاركة املرأة ومتثيلها يف       القائمة حاليا 
 علــى قــدم متثيــل املــرأة  احلكومــة، هبــدف حتقيــق ُتنــشؤها، وغريهــا، الــيت الدســتوريةواهليئــات 

  ؛املساواة مع الرجل
ــات الوط    ٧-٢٩ ــز اآلليــ ــشجيع وتعزيــ ــاملرأة  تــ ــهوض بــ ــة للنــ ــسياسات  ،نيــ ــياغة الــ  وصــ

سب نوع اجلنس، من أجـل حتقيـق      حبواالستراتيجيات، فضال عن مجع وحتليل البيانات املصنفة        
   ؛التمكني االقتصادي، واملساواة بني اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ؛اين اجلنسللمنظور خطط التنمية الوطنية مراعاةضمان   ٨-٢٩
 تــدريب تــشمل، بطــرق عـدة لمنظــور اجلنـساين،  إدمـاج مبــادرات امليزنـة املراعيــة ل    ٩-٢٩

  املوظفني العموميني؛ 
، لمنظور اجلنـساين   املراعية ل  استراتيجيات القضاء على الفقر    تنفيذ مزيد من     ضمان  ١٠-٢٩

  على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية؛واألكثر فعالية، 
 مـن   نكنـه مي ، مما لشاباتا برامج التدريب على القيادة للنساء، وخاصة        ضعودعم    ١١-٢٩

   يف صنع القرار؛ن ومسؤولياهتنممارسة مجيع حقوقه
  ؛صنع القرار يف مجيع اجملاالت ذات الصلة  يفنسائيةالاملنظمات دعم مشاركة   ١٢-٢٩
مييـز ضـد    علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال الت            تـصدق    الدول اليت مل     ةدعو  ١٣-٢٩
ع الـدول األطـراف علـى النظـر يف       ي وتـشج  ؛ذلكبـ  أو تنضم إليهـا، لكـي تنظـر يف القيـام           ،املرأة

   إليه؛االنضمام أو التصديق عليه أو  الربوتوكول االختياري لالتفاقيةعلىالتوقيع 
 ،ســن التــشريعات وضــمان اإلنفــاذ الفعــال ملنــع العنــف ضــد النــساء والفتيــات           ١٤-٢٩
   ؛فعالة للضحايا وإعادة تأهيلهمالساعدة امل، وتقدمي  اجلرائممرتكيب هذه حماكمةو

 للمـوظفني العمـوميني مـن أجـل         يةناقـضايا اجلنـس   التعزيز التدريب املتخصص على       ١٥-٢٩
  ؛مأنشطتهيف تعميم املنظور اجلنساين يف التشريعات الوطنية و
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ــراف  ١٦-٢٩ ــة يتعرضــن ألشــكال مت    االعت ــات ذوات اإلعاق ــساء والفتي ــأن الن ــن   ب ــددة م ع
 تعهنالتمييــز، ويف هــذا الــصدد، نعــرب عــن تــصميمنا علــى اختــاذ التــدابري املناســبة لــضمان متــ    

  .جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بشكل كامل وعلى قدم املساواة
  

  األطفال واحلفاظ عليها وتعزيزهاحتسني الرعاية الصحية الشاملة للنساء والفتيات و    
اف اإلمنائية لأللفية، ال بد من حتـسني املؤشـرات الـصحية، خاصـة يف          بغية حتقيق األهد    - ٣٠

انتـشار  ميدان صحة الطفل وصحة األمهات أثناء النفاس فضال عن حتـسينها يف جمـال مكافحـة                 
يـدز وغـري ذلـك مـن األمـراض املعديـة وغـري              إلا/املالريا والـسل وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

وتظـل معـدالت وفيـات الرضـع والوفيـات          . والـصدمات املعدية، وكـذلك يف جمـال اإلصـابات         
النفاسية املرتفعة تشكل حتـديا، ال سـيما يف البلـدان الناميـة، وهـي تـرتبط مباشـرة بعـدم كفايـة                       
مرافق الرعاية الصحية إىل جانب عدد من العوامل االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت تـضر بالنـساء              

  .ساسية، والبطالةألمياه الشرب واملرافق الصحية امثل الفقر، واجلوع، واألمية، واالفتقار إىل 
مـرض اإليـدز،   /بالنظر إىل تزايد تأنيث وباء فريوس نقـص املناعـة  وعالوة على ذلك،    و  - ٣١

إضـافة إىل ذلـك،   . ينبغي مواصلة تعزيز أعمال الوقاية والعالج والرعاية والدعم املقدمة للنـساء        
ل العـدوى مـن األم للطفـل يواجهـون عقبـات طبيـة              يدز نتيجة النتقـا   إلفإن األطفال املصابني با   

  .  على قيد احلياةالبقاءمن أجل  العالج ومن أجل احلصول علىواجتماعية 
وميكن القضاء بقدر كبري على ما يرتبط باملالريا من تدهور للحالـة الـصحية ووفيـات                  - ٣٢

لتزامـات الوطنيـة   يف مجيع أحنـاء العـامل، وخاصـة فيمـا يتـصل بالنـساء واألطفـال، عـن طريـق اال                  
والدولية، وختصيص املوارد املناسبة، فضال عن اخلدمات الصحية املالئمـة وفـرص الوصـول إىل       

لوقايـة مـن املالريـا وعالجهـا،     األدوية اليت ال حتمـل أمسـاء جتاريـة والزهيـدة التكلفـة مـن أجـل ا                 
  . سيما يف البلدان اليت توطن فيها املرض وال

  :ات التاليةاإلجراء باختاذ هذا، نلتزمومبوجب   
ــن منظــور         ١-٣٢ ــرأة م ــصحية للم ــة ملعاجلــة احلقــوق ال ــرامج مالئم صــياغة سياســات وب

احتياجـات املــرأة واهتماماهتــا، مـع مراعــاة اخلــصائص والعوامـل املميــزة الــيت متيـز املــرأة مقارنــة     
ــشرية وا       ــة الب ــصابني بفــريوس املناع ــة امل ــة يف رعاي ــسؤوليات املختلف ــإلبالرجــل، خاصــة امل دز ي

  ؛واملتضررين من الفريوس واملرض
ــة زهيــ     ٢-٣٢ ــة الــصحية األولي ــوافر خــدمات الرعاي ــة ت ــز أســاليب  كفال دة التكلفــة وتعزي
  الصحية؛ احلياة
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املعلومـات  كفالة حصول املرأة أيضا بقدر متساوٍ على خدمات الرعايـة الـصحية و              ٣-٣٢
  والتثقيف خالل حياهتا؛

ــى احلــق يف التمتــ     ٤-٣٢ ــد جمــددا عل ــصحة     التأكي ــن ال ــه م ــستوى ميكــن بلوغ ــأعلى م ع ب
ــساء والفتيــــات    ــز بلــــوغ النــ ــة وتعزيــ ــة، ومحايــ ــه يف  اجلــــسدية والعقليــ ــذا احلــــق وإدماجــ  هلــ

  الوطنية؛ التشريعات
التأكيد جمددا أيضا على األهداف وااللتزامات املعتمدة يف املـؤمتر الـدويل للـسكان         ٥-٣٢

 الـدول األطـراف يف   االلتـزام الواقـع علـى   عـن  والتنمية، والواردة يف برنامج عمل املؤمتر، فضال       
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريها من االتفاقيات الدولية ذات الـصلة،               

  والفتيات؛  تلبية االحتياجات الصحية للنساءبغية كفالة
  

   ووفياهتم وحتسني الصحة النفاسيةاحلد من معدالت اعتالل األطفال    
 االقتـصادية مثـل الفقـر،       -ذل جهود مالئمة للتصدي للعوامل االجتماعية       كفالة ب   ٦-٣٢

والتمييــز ومجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، والقيــود املفروضــة علــى وصــول املــرأة إىل املرافــق 
سلطات لـ  هتـا  يف مـوارد األسـرة وعـدم حياز        هـا الطبية ألسباب منها، يف مجلة أمور، عـدم حتكم        

ضـع ووفيـات   وامـل تـسهم مجيعهـا يف زيـادة معـدالت وفيـات الر      اختاذ قرار يف األسرة، وهي ع 
  األمهات أثناء النفاس؛

ــة        ٧-٣٢ ــسية واإلجنابي ــة واجلن ــة والعالجي ــصحية الوقائي ــة ال ــوافر خــدمات الرعاي ــة ت كفال
 وبــذل ٢٠١٥األساســية جيــدة النوعيــة واملتاحــة للجميــع وفــرص احلــصول عليهــا حبلــول عــام  

   كافة اجلهود لبلوغ هذا اهلدف؛
كفالة األمومة املأمونة والـوالدة املأمونـة للنـساء الـاليت يعـشن يف منـاطق الرتاعـات              ٨-٣٢

   املسلحة، أو يف حاالت االحتالل األجنيب، أو يف مناطق الكوارث الطبيعية؛
ــ  ٩-٣٢  املباعــدة بــني الــوالدات؛ والــوالدة علــى أيــدي اختــصاصيني مــؤهلني مبــا     شجيعت

ؤســسات حيثمــا أمكــن، ونقــل احلــاالت الطارئــة املتعلقــة يــشمل القــابالت املتخصــصات، يف م
   بطب النساء والتوليد وإدارهتا على النحو الصحيح؛

توفري التدريب املالئـم للعـاملني يف احلقـل الـصحي، مبـا يـشمل األفـراد املتطـوعني،                     ١٠-٣٢
  لتحديد عالمات اخلطر وإحالة احلاالت الطارئة املتعلقة بطب التوليد؛ 
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ــة ضــمان حتــ  ١١-٣٢  االقتــصادية وتعزيــز نظــام للتعلــيم يكفــل   -سني الظــروف االجتماعي
معدالت أعلى لبقاء البنات يف املدارس، مع مراعاة أنه كلما زاد املـستوى التعليمـي لألمهـات،        

  كلما اخنفض معدل وفيات الرضع؛ 
اإلقرار بأن معدل وفيات الرضـع ميكـن أن يتـأثر بعمـر األم عنـد الـوالدة وكـذلك                       ١٢-٣٢
  التحديات؛ اذ اخلطوات املالئمة ملعاجلة هذهم كفاية التغذية املتوافرة لألم والطفل، واختبعد
ــسؤوليات يف جمــال صــحة          ١٣-٣٢ ــسؤولة وتقاســم امل ــة امل ــى ممارســة الوالدي ــشجيع عل الت

  األمومة؛ 
  توفري برامج وتثقيف ملنع محل املراهقات؛   ١٤-٣٢
  

ــشرية ومتالز        ــة الب ــريوس نقــص املناع ــسب    مكافحــة ف ــة املكت ــة نقــص املناع ــدزإلا(م ، )ي
  واملالريا، وغريمها من األمراض

الـــدعوة إىل وضـــع سياســـات وبـــرامج شـــاملة يف إطـــار االســـتراتيجيات املتعـــددة    ١٥-٣٢
التخصصات الالزمة للتصدي للتحديات الـيت متثلـها األمـراض املعديـة، مبـا فيهـا فـريوس نقـص                    

ل، واألمراض غـري املعديـة مثـل الـسرطان، والـسكري،            يدز، واملالريا، والس  إلاملناعة البشرية وا  
  وغري ذلك من األمراض، فضال عن اإلصابات والصدمات؛ 

التأكيــد مــن جديــد أيــضا علــى التعهــدات بالوفــاء بــااللتزام املتعلــق بفــريوس نقــص   ١٦-٣٢
متالزمـة نقـص    /يدز واإلعالن السياسي بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           إلاملناعة البشرية وا  
، واعتماد كافة التدابري الالزمة لكفالة توفري الربامج الوقائيـة والعـالج    )اإليدز(املناعة املكتسب   

   ؛٢٠١٠والرعاية والدعم للجميع حبلول عام 
تنفيــذ أطــر قانونيــة وسياســية، للقــضاء حتديــدا علــى التمييــز ضــد النــساء املــصابات   ١٧-٣٢

 العمـل، وكفالـة املـساواة يف احلـصول          أمـاكن يدز، خاصة يف    إلبفريوس نقص املناعة البشرية وا    
   االجتماعيني؛ -على الوقاية، والعالج، والرعاية والدعم، مبا يشمل الرعاية والدعم النفسيني 

القضاء على ظواهر التمييز والعنف اجلنسي واجلنـساين ضـد الفتيـات والنـساء الـيت               ١٨-٣٢
دز وغري ذلك من األمراض الـيت تنتقـل     يإلجتعلهن ضعيفات إزاء فريوس نقص املناعة البشرية وا       

   عدواها عن طريق االتصال اجلنسي؛
التــشجيع علــى املــشاركة النــشطة للنــساء، مبــا يف ذلــك النــساء املــصابات بفــريوس    ١٩-٣٢

يدز وغري ذلـك مـن األمـراض املعديـة، يف وضـع الـسياسات والـربامج                 إلنقص املناعة البشرية وا   
  واخلدمات ويف رصدها وتقييمها؛ 
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وا فعأو أُضـ  /أو الـذين تيتمـوا و     /ررين و وضع سياسات شاملة دعما لألطفال املتـض        ٢٠-٣٢
يدز، وألقربـائهم، حـىت يتـسىن هلـم البقـاء يف جمتمعـاهتم       إلبسبب فريوس نقص املناعة البشرية وا 

  احمللية؛ 
اختاذ كافة التدابري الالزمة لتمكني النساء وتـدعيم اسـتقالهلن االقتـصادي، ومحايـة                ٢١-٣٢
 ليتـسىن هلـن     ، حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية        عزيز متـتعهن علـى النحـو الكامـل جبميـع          وت

  محاية أنفسهن من العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية؛ 
التــشجيع علــى كفالــة حريــة الوصــول إىل املعلومــات املتعلقــة بالوقايــة مــن فــريوس   ٢٢-٣٢

ألمــراض املعديــة وغــري املعديــة األخــرى، يــدز، والــسل، واملالريــا، واإلنقــص املناعــة البــشرية وا
  واإلصابات، والصدمات؛ 

تعزيــز تــوفري خــدمات متكاملــة للوقايــة مــن انتقــال عــدوى فــريوس نقــص املناعــة      ٢٣-٣٢
العـالج بالعقـاقري املـضادة للفريوسـات     فـرص  البشرية من األم للطفل، بسبل منـها كفالـة تـوفري        

  الرجعية للجميع؛ 
ق لألنــشطة املتــصلة باملالريــا وزيــادة التمويــل للــربامج ذات   التأســيس لتنفيــذ منــس  ٢٤-٣٢

  . الصلة بغية القضاء على املرض
  

  كفالة االستدامة البيئية     
ومنـذ الثـورة   . تتحمل البلدان املتقدمة النمو املسؤولية التارخيية عن تدهور البيئة العاملية    - ٣٣

بيعيـة للعـامل علـى حنـو مفـرط مـن خـالل              الصناعية، استغلت البلـدان املتقدمـة النمـو املـوارد الط          
األمناط غري املستدامة لإلنتاج واالستهالك، مما عـاد بالـضرر علـى البيئـة العامليـة، علـى حـساب                    

وبالنظر إىل االرتباط الوثيق بـني االسـتدامة البيئيـة واملـساواة بـني اجلنـسني، مـن                  .البلدان النامية 
وجيب اإلقرار بأن األسر املعيشية الفقـرية     . البيئيالضروري القضاء على الفقر املرتبط بالتدهور       

تعتمد على الوصول إىل املوارد يف بقائها وأن احلاجـة إىل جلـب الوقـود والطعـام وامليـاه عامـل                     
عـالوة علـى    . يرغم النساء على االنقطـاع عـن التعلـيم املدرسـي يف العديـد مـن البلـدان الناميـة                   

السـتدامة علـى مجيـع    لبيئـة وا القـرارات املتـصلة با  ذلك، ميكن للنساء االضـطالع بـدور هـام يف      
  . املستويات، مبا يف ذلك القرارات املتخذة داخل األسر املعيشية

  : باختاذ اإلجراءات التاليةهذا، نلتزمومبوجب   
ــة املــستدامة       ١-٣٣ ــة وسياســات التنمي ــسياسات البيئي إدمــاج بعــد جنــساين يف تــصميم ال

ا واإلبالغ عنها بسبل منها، يف مجلـة أمـور، تعزيـز اآلليـات              الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمه   
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وتوفري املـوارد الكافيـة لكفالـة مـشاركة النـساء الكاملـة واملتـساوية يف اختـاذ القـرار علـى مجيـع              
  املستويات بشأن هذه املسائل؛

تعزيــز مــشاركة النــساء مــن الــشعوب األصــلية ومــن اجملتمعــات احملليــة والريفيــة يف    ٢-٣٣
  األصلية؛ شمل اإلقرار بأنظمة معارف الشعوبقرار البيئي وكفالة تلك املشاركة، مبا ياختاذ ال
ــرار        ٣-٣٣ ــيم مــن أجــل اختــاذ الق ــساء علــى املعلومــات والتعل ــز وتيــسري حــصول الن تعزي

ومعاجلة املـوارد وإدارهتـا يف جمـاالت البيئـة، والتنميـة املـستدامة، والتأهـب للكـوارث الطبيعيـة،                    
نتعـاش؛ واإلجـراءات املتـصلة هبـذه اجملـاالت، وتـصميم التـدابري الـيت تـستجيب                  واالستجابة واال 

  بفعالية آلثار األزمات الدولية؛
يف املنـازل   البيئيـة   النـساء نتيجـة لألخطـار       هتـدد    الـيت    املخـاطر اختاذ تـدابري حتـد مـن          ٤-٣٣

  وأماكن العمل وغري ذلك من األماكن؛
  . عملية حتقيق االستدامة البيئيةيفتثقل عبء املرأة اختاذ تدابري ال   ٥-٣٣
  

  الشراكة العاملية من أجل التنميةتشجيع     

يف الــدول املتقدمــة  اإلمجــايل القــومي الفــردي الــدخل متوســط إىل أن إننــا إذ نــشري    - ٣٤
مـن دوالرات الواليـات املتحـدة،     ا دوالر٣٠ ٨٧٩,٠٠مـا قـدره    ٢٠٠٦عـام    يف بلغ )١(النمو

ــاوز يف  ــا مل يتجـ ــدابينمـ ــة  البلـ ــاء يف   ا،دوالر ٤ ٥٧٢,٠٠ن الناميـ ــسبما جـ ــة  حـ ــر التنميـ تقريـ
 مباشـرة علـى املـساواة واإلنـصاف بـني      اتحرير التجارة وسياسات املعونة آثار لأن  و،  )٢(البشرية

ة؛ وإذ   مباشـر  صورةعن هذه التدابري قد تؤثر على املرأة ب       تنتج  اجلنسني، وأن أي عواقب سلبية      
 الدروس املـستفادة وأفـضل   غاللستراتيجية بني البلدان الست  حتالفات ا على ضرورة إقامة     نؤكد

الـشراكة مـن    إقامـة   نتاجيـة، فـضال عـن       لزيادة اإل مبتكرة  تكنولوجيات  املمارسات يف استخدام    
  .أجل التنمية

نتاجيــة يــضاعف اإل االســتثمار يف املــرأة والفتــاة أثــر   أن ليف هــذا الــصدد  إذ نؤكــد و  - ٣٥
لتحقيـق  حمـوري  يادة التمكني االقتصادي للمرأة أمر      ز ، وأن مئداوالكفاءة والنمو االقتصادي ال   

مـا يكفـي    ضرورة ختـصيص    بـ إذ نـسلم     و ؛األهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصة القضاء على الفقر      
ــع املــستويات  مــن  ــز  املــوارد علــى مجي ــز ، وبــضرورة اآلليــات والقــدرات ، وبــضرورة تعزي تعزي

  .فادة الكاملة من التأثري املضاِعفالسياسات ذات البعد اجلنساين من أجل االست

__________ 
  .عاون والتنمية يف امليدان االقتصاديبلدان منظمة الت  )١(  
  .٢٠٠٨جداول مؤشرات التنمية البشرية لعام   )٢(  
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  :اختاذ اإلجراءات التالية بنلتزم، مبوجب هذا،  
مـن   يف املائـة  ٠,٧ بتخـصيص  بالتزامهاعلى الوفاء النمو بقوة  الدول املتقدمة   حث  ١-٣٥

ــة الرمسيــة، وهــ      ــساعدة اإلمنائي ــومي اإلمجــايل للم ــا الق ــسية لوضــع    يناجته  أحــد العناصــر الرئي
  املرأة؛ راعي احتياجات تسياسات اقتصادية 

 تــشملالتنميــة موجهــة حنــو حتقيــق  و علــى ضــرورة وضــع حلــول دائمــة  التــشديد  ٢-٣٥
الــديون اخلارجيــة وخدمــة الــديون يف البلــدان الناميــة، مبــا فيهــا أقــل  تــدبري  يف ا جنــسانيامنظــور

ختفيـف عـبء الـديون وإلغـاء الـديون، وذلـك مـن أجـل         إجراءات منها  البلدان منوا، من خالل     
  باملرأة؛   التنمية، مبا يف ذلك النهوضإىل حتقيقمتويل الربامج واملشاريع اليت هتدف 

لتفــاوت يف تــأثري الــسياسات التجاريــة علــى املــرأة ا معاجلــةعلــى ضــرورة التــشديد   ٣-٣٥
، ووضـع   ها وتقييم هاتنفيذيف   التجارية و  ناوالرجل، وإدماج املنظور اجلنساين يف صياغة سياسات      

ــة ات فــرص التجــارة للنــساء املنتجــ  نطــاقتوســيعاســتراتيجيات ل  وتــسهيل ، مــن البلــدان النامي
اهلياكـل والعمليـات املتعلقـة بـصنع القـرار يف امليـدان التجـاري علـى         لمرأة يف ل فعليةاملشاركة ال 
  ؛الوطين واإلقليمي والدويلاألصعدة 

 اآلليـات   تعزيز التعاون الفعال بني أعضاء حركـة عـدم االحنيـاز مـن خـالل خمتلـف                  ٤-٣٥
 علـى   املرأةستفيد منها   تعادلة ومنصفة،   وضع سياسات اجتماعية    واالتفاقات اليت تساعد على     

  ؛ركة عدم االحنيازاملبادئ التأسيسية حل، يف إطار وجه اخلصوص
فيما بني بلـدان اجلنـوب علـى حنـو يعـود بفوائـد أكـرب        التعاون على زيادة   تشجيع  ال  ٥-٣٥

  رأة بوجه خاص؛ ملوعلى اشعوبنا بشكل عام على 
عـضاء حركـة   بني أآليات التكامل والتعاون بني املناطق و  التشجيع أيضا على إقامة       ٦-٣٥

التجــارة والتعلــيم تطــوير عــدم االحنيــاز، وذلــك مــن أجــل وضــع بــرامج للقــضاء علــى الفقــر، و 
عـزز  البيئة والرياضة، وغريها من اجملاالت ذات الصلة اليت ت        النهوض ب والصحة، ومتكني املرأة، و   

  الفتيات؛ ا، وخباصة النساء وشعوبن لفائدةالرفاهية والتنمية 
حتقيـق  تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل           بالتأكيد على ضـرورة قيـام األمـم املتحـدة             ٧-٣٥

لتحقيق التنفيـذ الكامـل     وذلك  التنمية يف مجيع اجملاالت املذكورة أعاله من برنامج العمل هذا،           
العـزم  عقـد  تفق عليها دوليا، مبا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، و       والفعال لألهداف اإلمنائية امل   

 املؤسـسات   وثيـق مـع سـائر     التعاون  بالعلى مواصلة تعزيز التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة         
م، والقـضاء   ئدالـ  من أجـل دعـم النمـو االقتـصادي ا          ،املتعددة األطراف اإلمنائية  ة  ياملالية والتجار 

  حتقيق التنمية املستدامة؛  و،على الفقر واجلوع
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ــربامج الـــيت    ٨-٣٥ ــز اخلطـــط والـ ــلتعزيـ ــات  ل تكفـ ــا املعلومـ ــتخدام تكنولوجيـ ــرأة اسـ لمـ
  .واالتصاالت اجلديدة

 مجيـع اإلجـراءات الـواردة       سبان يف احلـ    إذ نأخذ  اآلخرين،وزراء رؤساء الوفود    ال وحنن  
  يف برنامج العمل هذا، 

بوتراجايا يف جمـاالت املـرأة والفقـر        رنامج عمل   بيف  قطعت  على االلتزامات اليت    نؤكد    - ٣٦
 ؛ واملـرأة والـصحة    ؛السلطة وصنع القرار؛ واملرأة والتعليم    مراكز  املرأة يف   ووالتنمية االقتصادية؛   

 والعنف ضـد    ؛املرأة والرتاعات املسلحة  وواالتصاالت؛   عالم وتكنولوجيا املعلومات  اإلواملرأة  و
  .اين اجلنساملنظورمراعاة تعميم و واملرأة وحاالت الكوارث؛ ؛املرأة
د مـن   حتـ  و بـصورة كاملـة   املرأة  بـ  النـهوض  للعقبـات الـيت تعـوق        ىتـصد ونرفض بقوة   ن  - ٣٧
 مجيــع أشــكال ســيما المكانيــات التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة لــشعوبنا وإدمــاج املــرأة، و  إ

تالل األجــنيب، ، واحلــروب، والرتاعــات املــسلحة، واالحــ ناالتــدخل يف الــشؤون الداخليــة لــدول 
آخـذين  ،  إمـالء الـشروط   الضغوط و على   القائمةواإلرهاب، والسياسات املفروضة من اخلارج      

 ونؤكــد مــن جديــد التزامنــا باملقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة، يف احلــسبان
 ن حــقعــللــدفاع عــن املــساواة يف الــسيادة بــني الــدول، و  املبذولــة  اجلهــود مجيــعقرارنــا دعــم 

  .الشعوب اليت تعيش حتت االحتالل األجنيب يف تقرير املصري
 بـه إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، ضـد             تقومندين بشدة أي عدوان عسكري        - ٣٨

نـدين  السكان املدنيني الفلسطينيني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، وخباصـة النـساء واألطفـال، و               
يف اآلونة األخرية علـى قطـاع غـزة احملاصـر،            شنته   الواسع النطاق الذي  خاصة العدوان   بصورة  

علـى نطـاق     واهلياكل األساسية  آالف الفلسطينيني وتدمري املنازل      جرحي أسفر عن قتل و    ذوال
دون قيــد واالمتثــال بدقــة  بســرائيل إنطالــب و. تنياإلنــسانيواملعانــاة ، وعمــق األزمــة  واســع

ا يف ذلك القانون اإلنـساين الـدويل وقـانون          شرط جلميع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مب       أو
لحــصار االقتــصادي لالفــوري والكامــل لرفــع ويف هــذا الــصدد، نــدعو إىل ا . حقــوق اإلنــسان

نـدعو إسـرائيل، الـسلطة      كمـا   . إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل      الذي تفرضه   والعسكري  
فــوري وإىل الفــتح ال، الكامــل مــن قطــاع غــزة ي واالنــسحاب الفــورإىل القائمــة بــاالحتالل، 

قـرار  الـواردة يف    حكـام   األشروط و  والـ  متامـا مبـا يتوافـق     قطـاع غـزة،     ية ل دودالدائم للمعابر احل  و
خـدمات الطـوارئ، واملـساعدات اإلنـسانية،        إىل  وصول  الضمان حرية   و،  ١٨٦٠جملس األمن   

 مـن  لـك  ذ وغـذاء وأدويـة ووقـود وغـري    هايـ ممـن  اجـة  ذلك اإلمدادات اليت متس إليهـا احل مبا يف   
  .ىل قطاع غزةإاملستلزمات الضرورية، وكذلك تسهيل مرور األشخاص من و
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 مـن أي نـوع كانـت ال تتفـق           مـن جانـب واحـد     تدابري قسرية   اختاذ  كما نرفض بشدة      - ٣٩
ــم املتحــدة،     ــاق األم ــدويل وميث ــانون ال ــع الق ــدابري،    م ــا  ونطالــب بوضــع حــد لتلــك الت ــا فيه مب

لتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة       ل سـكان البلـد املتـضرر     قيـق   لعقوبات االقتصادية اليت تعرقـل حت     ا
قـوق  حب هم متـتع  حتـول دون   عقبات   ضعسيما النساء واألطفال، وتعوق رفاههم، وت      ، ال ةالكامل
  . كاملةنساناإل
فيهـا  لمـشردين  لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية    بعلـى ضـرورة قيـام الـدول األعـضاء          نؤكد    - ٤٠

النـساء  لـدى   البـشري، وخاصـة     مجيـع ضـروب الـضعف        سبانحلـ يف ا آخـذة   داخليا والالجئني،   
  .والفتيات

 مبدأ املـساواة واإلنـصاف      بإدراجوصي رؤساء دول وحكومات حركة عدم االحنياز        ن  - ٤١
 الوثــائق الــيت مراعــاة، مــع تهاأنــشطواحلركــة يف كافــة بــرامج بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة  

  . املرأةبن النهوض لحركة بشألاعتمدت يف االجتماعات الوزارية 
 دولـة قطـر الستـضافة االجتمـاع الـوزاري            بـه  قـدمت تنرحب بالعرض الـسخي الـذي         - ٤٢

  .٢٠١٠ يف الدوحة عام ،النهوض باملرأة بشأنحلركة عدم االحنياز الثالث 
 التــابع متكــني املــرأةإنــشاء صــندوق اســتئماين ملعهــد  بــاقتراح ماليزيــا كــذلك نرحــب   - ٤٣

ة لتمكني املـرأة والتنميـة      خصصاملتمكني املعهد من مواصلة تعزيز أنشطته        ل حلركة عدم االحنياز  
ــد  ــا يفي ــدان  امب ــضاءاأللبل ــة، واحل  يفع ــرك ــدان   ن ــصدد البل ــذا ال ــضاء األدعو يف ه ــدمي ع إىل تق
  .ذا الصندوقهل ات طوعيةمسامه
 بــرامج إنــشاءركــة عــدم االحنيــاز إىل النظــر يف    معهــد متكــني املــرأة التــابع حل   دعو نــ  - ٤٤
يط علمـا مـع التقـدير بـالعرض املقـدم مـن حكومـة غواتيمـاال الستـضافة                حنإقليمية، و متثيليات  و

  .ملعهد متكني املرأة التابع حلركة عدم االحنيازقليمي التمثيل اإل
 ركــة عــدم االحنيــاز يف كواالملبــورمتكــني املــرأة التــابع حل بإنــشاء معهــد  أيــضانرحــبو  - ٤٥

  . بفعاليةواملشاركة يف أنشطتهبدعم املعهد زامنا ، ونؤكد من جديد التوبدء تشغيله
التأكيــد علــى وضــع بــضرورة رؤســاء دول وحكومــات حركــة عــدم االحنيــاز  نوصــي   - ٤٦

 اليت أقرهتـا   من إجراءات املتابعة      ذلك جيايب، وغري العمل اإل على   و هاالسياسات والربامج وتنفيذ  
ــيم     ــة األخــرى لتقي ــل الدولي ــيت حتققــت يف إطــار  زات جنــااإلاألمــم املتحــدة واحملاف األهــداف ال

  .لأللفية اإلمنائية
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حــسن ضــيافتها  وانعــرب عــن تقــديرنا وامتناننــا حلكومــة مجهوريــة غواتيمــاال ملبادرهتــ    - ٤٧
حتقيق األهـداف   حنو   النهوض باملرأة    بشأنالجتماع الوزاري الثاين حلركة عدم االحنياز       خالل ا 

  .اإلمنائية لأللفية
  


