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  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
 األهداف  تنفيذ: االستعراض الوزاري السنوي  

ــق     ــا يتعل ــاً فيم ــا دولي ــق عليه وااللتزامــات املتف
        باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

ورويب لنساء أيرلندا الشمالية، منظمة غري حكومية       بيان مقدم من احملفل األ        
  ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
 مــن قــرار ٣١ و ٣٠تلقــى األمــني العــام البيــان التــايل اجلــاري توزيعــه وفقــاً للفقــرتني     

  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
  

 
  

  *  E/2010/100.  
 
  

  *  E/2010/100.  
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  نبيا  
    

 املعقــــود يف ،اتفــــاق والتــــزام احلكومــــات يف املــــؤمتر العــــاملي الرابــــع للمــــرأة أســــفر   
 رؤيويــة وثيقــة - ١٢، عــن برنــامج عمــل بيجينــغ وجمــاالت االهتمــام احلامســة الـــ  ١٩٩٥ عــام

  .حتمل إجراءات ملزمة وقابلة للتنفيذ
ــام      ــرة أخــرى يف ع ــغ،    ٢٠٠٠وم ــل بيجين ــهاج عم ــالن ومن ــذ إع ــتعراض تنفي  ، يف اس

). ٢٠٠٠ (١٣٢٥التعهد بالتزام إضايف على صعيد عاملي، يشمل اعتماد قرار جملس األمـن               مت
وُينظــر إىل هــاتني الــوثيقتني املعلمــتني بوصــفهما واحــدة مــن أكثــر الــردود إجيابيــة مــن جانــب    

وحال تنفيذمها بالكامل، ميكـن معاجلـة أوجـه اإلجحـاف بـني      . احلكومات على الصعيد العاملي 
  .زيز متكني املرأة على املستويات احمللية والوطنية والعامليةاجلنسني وتع

وعلـى الــرغم مــن أنــه لـيس لألهــداف وااللتزامــات املتفــق عليهـا دوليــاً جــداول زمنيــة      
خطــوات مقاســة لتوحيــد اإلجــراءات، تــدرك احلركــة النــسائية أن احلكومــات مــساءلة عــن   أو

بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة، وجلنـة وضـع        آليات من بينها اللجنة املعنية      من خالل   اإلبالغ  
املــرأة، ومفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان، واالستعراضــات الالحقــة لربنــامج   

  .عمل بيجينغ
 مت جتزئة هذا اإلجراء؛ وبدا الـزخم الـذي حتقـق مـن       ٢٠٠٠ومن املؤسف أنه منذ عام        

نـساء كـثريات انعكاسـاً فيمـا يتعلـق        وشهدت  .  فيما يبدو يتالشى   ٢٠٠٠ إىل عام    ١٩٩٥عام  
حبقــوقهن؛ وتواصــل احلكومــات جتاهــل املعاهــدات واالتفاقيــات وااللتزامــات الدوليــة؛ ورهنــا    

 يف املـساواة بـني اجلنـسني      باملكان الذي يعـيش فيـه املـرء، أوجـدت املكاسـب اإلجيابيـة اخـتالالً               
  .ومتكني املرأة

وكانـت املـرأة طـوال الـرتاع        . ذه الـسخرية  يع املرأة يف أيرلندا الشمالية إدراك ه      طوتست  
مصدر االستقرار داخل اجملتمعـات احملليـة؛ غـري أنـه عقـب عمليـة الـسالم، مل يـتم تنفيـذ القـرار                        

سؤوليات صـنع  مـا يتعلـق مبـ   وأدى ذلك اختالل يف املساواة بني اجلنـسني في       ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥
ــزاع    وهــذه . القــرار، ال ســيما علــى الــصعيد الــسياسي   ــساء كــثريات يعــشن يف ن هــي قــضية ن

مـن خـالل    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥خرجن من نزاع؛ وهناك حاجـة ملحـة لتعزيـز مبـادئ القـرار                أو
  .مراعاة املنظور اجلنساين يف اإلجراءات احلكومية

ويــود احملفــل األورويب لنــساء أيرلنــدا الــشمالية تقــدمي التوصــيات التاليــة، إذا مــا تعــيَّن      
ــأثري لألهــداف و وجــود  ــاً فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني     ت االلتزامــات املتفــق عليهــا دولي
  :املرأة ومتكني
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ثري أبلوغ اتفاق دويل فوري على أربعة إىل مخسة مـسائل عامليـة رئيـسية، مـع حتقيـق تـ                     •  
  مضمون وجدول زمين صارم؛

مـم  األتوفري نظام مفيد للمستعملني وموارد للمنظمات غري احلكومية للرصد وإلبـالغ             •  
  املتحدة بشأن األهداف املتفق عليها دولياً؛

حتديد أهداف عامليـة وجـداول زمنيـة بـشأن تنفيـذ مـسائل أخـرى رئيـسية علـى مـدى                       •  
  السنوات الثالث القادمة؛

ــات           •   ــل االتفاقيـ ــل جتاهـ ــيت تواصـ ــدان الـ ــوى بـــشأن البلـ ــزاءات أقـ ــذ جـ ــشاء وتنفيـ إنـ
  متكني املرأة؛املعاهدات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني و أو

ــضمان           •   ــاس ل ــة للقي ــة قابل ــوات دولي ــاذ خط ــد واخت ــضاء يف حتدي ــدول األع ــساعدة ال م
  اإلجراءات؛ توحيد

ــل      إلالتحــرك   •   ــول بالكام ــل ومم ــساين عام ــان جن ــشاء كي ــه ن ــلطة الرصــد والــدعم   ل س
  والتوصية بسياسات رئيسية وتنفيذها ملعاجلة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

ضـمان  آخـر عـن املـرأة مـع         عـاملي    الـدول األعـضاء علـى االلتـزام بعقـد مـؤمتر              تشجيع  •  
  .٥+ لن يضعف نتائج برنامج عمل بيجينغ إمجايل بأنه 

  


