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  جلنة وضع املرأة
  الدورة الثامنة واخلمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
متابعة املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية للجمعيـة           

ــة   ــرأة عــام  ”العامــة املعنون ــة  : ٢٠٠٠امل ــساواة بــني اجلنــسني والتنمي  امل
اتيجية االسـتر  تنفيـذ األهـداف   : “والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين      

االهتمام احلامسة، واختاذ مزيد     واإلجراءات الواجب اختاذها يف جماالت    
  من اإلجراءات واملبادرات

      
بيــان مقــدم مــن منظمــة معبــد التفــاهم، وهــي منظمــة غــري حكوميــة ذات مركــز       

  استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦وفقا للفقرتني   تلقى األمني العام البيان التايل، الذي جيري تعميمه           

  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  البيان    
تسعى منظمة معبد التفـاهم، باعتبارهـا إحـدى أقـدم املنظمـات املـشتركة بـني األديـان                     

يف الواليات املتحدة األمريكية، إىل حتقيق السالم بالعمل من أجـل تعزيـز التفـاهم بـني األديـان                   
  . على العمل التعاوينوالقيم القائمة

إننا نرحب بالـدورة الثامنـة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة وبنظـر الـدول يف املوضـوع                       
ذي األولويــة املتعلــق بالتحــديات الــيت تكتنــف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لــصاحل النــساء  

يـة حـصول    والفتيات واإلجنازات احملرزة يف هذا الـصدد، وموضـوع االسـتعراض املتعلـق بإمكان             
النساء والفتيات على التعليم والتـدريب والعلـم والتكنولوجيـا ومـشاركتهن يف ذلـك، لتحقيـق                 
أمور منها تشجيع إمكانية حصول املرأة بـشكل متكـافئ علـى فـرص للعمـل الالئـق واملتفـرغ،                    

  .وخطة التنمية العاملية
ها، مبـا يف ذلـك   وحنن نتعاون مع املنظمات األخرى ونؤيد البيانات الشاملة اليت تصدر   

ــة     ــسائية، ومنظمـ ــة النـ ــادة العامليـ ــز القيـ ــساواة اآلن”مركـ ــة  “املـ ــاليات الطبيـ ــة اإلرسـ ، ومجعيـ
  .الكاثوليكية

أن املـسائل املتعلقـة بتـوفري امليـاه         : وهدفنا هنا هو أن نـثري نقطـة إضـافية واحـدة، وهـي               
 تـشكل أساسـا     ،) من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ٧اهلدف  (النظيفة وخدمات الصرف الصحي     

 ٢حامسا يرتكز عليه العمل حنو حتقيق العديد من األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وال سـيما اهلـدفني         
  .، وتؤثر بوجه خاص على النساء والفتيات٣و 

 نطاق الوصول إىل املرافق الصحية وإهناء ظاهرة التغوط يف العراء، ميكـن أن              إن توسيع   
ينقذا األرواح وحيدا من حاالت اإلسهال لدى األطفال الذين دون سـن اخلامـسة مبقـدار يزيـد                  

ولكــن، وحنــن علــى مــسافة عــامني فقــط مــن املوعــد النــهائي لألهــداف اإلمنائيــة     . عــن الثلــث
 يف املائة من سكان العامل، وهو مـا يقـل           ٦٤ صحية حمسنة سوى     لأللفية، ال حيصل على مرافق    

ويف حني توصل اجملتمع الدويل إىل الغايـة املتعلقـة          .  يف املائة  ٧٥كثريا عن اهلدف املتوخى وهو      
ــد عــن       ــا يزي ــاك م ــة، هن ــة لأللفي ــاه مــن األهــداف اإلمنائي ــون  ٧٦٨باملي ــون شــخص ال يزال  ملي

  .ربيفتقرون إىل مصادر حمسنة ملياه الش
وعلى صعيد البنات، فـإن االفتقـار إىل مرافـق صـحية مالئمـة يف املـدارس قـد يـدفعهن                       

إىل البقاء خارج املدرسة أثناء دورات الطمث، وهو ما يشكل عبئا غري مالئم قد يقـودهن إىل                 
وبالنسبة للفتيات والنساء، فـإن املرافـق النائيـة أو املظلمـة أو عـدم               . االنقطاع التام عن الدراسة   

  . مرافق، كل ذلك ميكن أن يزيد كثريا خطر العنف القائم على نوع اجلنسودوج
 جيم يؤثر مباشرة على العمـل مـن أجـل        ٧ولذلك، فإن إدراج مسائل املياه يف اهلدف          

  .٣ و ٢حتقيق اهلدفني 


