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املقدمة
تعري األمم املتحدة إهتاممها للمرأة وتحسني وضعها بواسطة تحقيق حقوقها .وهذه املسألة هي من أحد بنود جدول األعامل للدورة الحادية
.والسبعني للجمعية العامة
جدير بالذكر أن ميثاق األمم املتحدة الذي أرىس أساسا لهذه املنظمة الدولية يقول إن األمم املتحدة تسعى « لتحقيق التعاون الدويل ...عىل
تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعاً والتشجيع عىل ذلك إطالقاً بال متييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق
بني الرجال والنساء 1».يف عام  ١٩٤٥أنشأ املجلس االقتصادي واالجتامعي لجنة وضع املرأة التي تتخصص بشؤون املساواة الجنسية وتحسني وضع
.املرأة
يف عام  ١٩٤٨تبنت الجمعية العامة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي ينص عىل أن «لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات
املذكورة يف هذا اإلعالن ،دومنا متييز من أي نوع ،وال سيام التمييز بسبب العنرص ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ... ،أو املولد ،أو أي
.»2وضع آخر
.وللمؤمترات العاملية الخاصة باملرأة التي جرت بني عامي  ١٩٧٥و ١٩٩٥أهمية كبرية
ُع ِق َد املؤمتر األول بهذا الشأن يف املكسيك عام  .١٩٧٥يف ختام املؤمتر تم إعالن سنوات من  ١٩٧٦إىل  ١٩٨٥بوصفها عقد املرأة لألمم املتحدة.
.كام أنشئ صندوق التربعات للعقد
كان إعتامد الجمعية العامة عىل إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة خطوة مهمة يف تحسني وضع املرأة .تع ّرف االتفاقية ،يف
ثالثني مادة لها مصطلح «التمييز ضد املرأة» وتقرتح األفعال املعينة عىل الصعيد الوطني الرامية للقضاء عىل هذا التمييز .إن هذه االتفاقية ع ّينت
.املعيار الدويل ملا يعرف باملساواة بني الجنسني
يف عام  ١٩٨٠عقد يف كوبنهاغن املؤمتر العاملي الثاين الخاص باملرأة .وتتضمن برنامج العمل الذي اتخذ يف ختام املؤمتر دعوة لتعزيز تدابري
وطنية لضامن حق املرأة يف االمتالك وترصفها بهذا امللك .كام يدعو هذا الربنامج إىل ضامن حقوقها يف امتالك املرياث وحضانة األطفال وفقدان
.الجنسية
بعد خمس سنوات يف نريويب عقد املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد املرأة لألمم املتحدة .أُ ْعلِ َن خالل هذا املؤمتر أن مسائل
املساواة بني الجنسني جزء ال يتجزأ من جميع قضايا السياسة الدولية .مع األخذ بعني االعتبار أن األهداف التي حددها املؤمتر يف املكسيك مل
.تتحقق بصورة رضورية ،تبنت الوفود إسرتاتيجيات نريويب املستقبلية لسنة ٢٠٠٠
يساند الصندوق مبارشة  (UNIFEM).تم تحويل صندوق التربعات لعقد املرأة لألمم املتحدة إىل صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة
.املرشوعات يف مجاالت تطوير قدرات املرأة وتوسيع حقوقها وإمكانياتها يف كل العامل
تجدر اإلشارة الخاصة إىل أن املؤمتر العاملي الرابع املك ّرس للمرأة الذي تم عقده يف بيكني عام  ١٩٩٥إتخذ يف ختام اجتامعاته إعالن ومنهاج
:عمل بيكني .ولهذه الوثيقة أهمية كبرية يف إطار جدول األعامل ألنها تربز  ١٢مجاال مؤمل ًا خطريا متعلقا بوضع املرأة وهي
عبء الفقر الدائم واملتزايد الواقع عىل املرأة 1.
تعليم املرأة وتدريبها 2.
ميثاق االمم املتحدة

1

اإلعالن العاملي لحقوق االنسان

2
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املرأة والصحة 3.
العنف ضد املرأة 4.
املرأة والنزاع املسلح 5.
املرأة واالقتصاد 6.
املرأة يف مواقع السلطة ووضع القرار 7.
اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة 8.
حقوق اإلنسان للمرأة 9.
املرأة ووسائل اإلعالم 10.
املرأة والبيئة 11.
الطفلة12. 3
إلعالن ومنهاج عمل بيكني حيوية حتى اآلن ألنه برنامج إطاري عاملي شامل وخطة أعامل تصورية ُو ِض َعا لتحسني وضع املرأة وتحقيق املساواة
.بني الجنسني
بعد تبني إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية يف سنة  ٢٠٠٠يف قمة األلفية تم إدراج موضوع الجنسني إىل األهداف اإلمنائية لأللفية .يشري اإلعالن
إىل أن البلدان عقدت العزم عىل «تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرا ٔة باعتبارهام وسيلتني فعالتني ملكافحة الفقر والجوع واملرض ولحفز
:التنمية املستدامة فعال 4».وتجسد ذلك عىل خري وجه يف الهديف الثالث والخامس وهام
تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة؛
.تخفيض معدل الوفيات النفسية مبقدار ثالثة أرباع يف الفرتة ما بني  ١٩٩٠و ٢٠١٥
إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة وهي منظمة معاونة يف إطار الجمعية العامة وتم ) (UNIFEMإنضم صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة
.إنشاؤها يف عام  ٢٠١٠وفقا لقرار الجمعية العامة .وهذه هيئة أساسية تنسق أعامل منظمة األمم املتحدة بشأن املساواة الجنسية
وإن هناك تقدما ملحوظا يف تحسني وضع املرأة .فيتم إلغاء القوانني التمييزية ويزداد عدد النساء يف الربملانات الوطنية ويتم إجراء التدابري
ملكافحة العنف ضد املرأة والفتاة .غري أن األمم املتحدة تعرتف بأنه ال يوجد يف العامل أي بلد توصل إىل املساواة بني الجنسني وتوسيع حقوق
.5النساء والبنات ومتكينهن

إعالن ومنهاج عمل بيجني
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إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية
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املشاكل التي تواجهها املرأة
.يف إطار هذا التقرير أو ّد أن أركز اهتاممكم عىل أهم املشاكل أكرثها خطورة التي تتعلق بوضع املرأة والبحث عن سبل تحسينها
املرأة يف النزاعات املسلحة .ت ُ ْنتَ َه ُك حقوق املرأة بشدة خالل النزاعات املسلحة ومن هذه االنتهاكات القتل والتعذيب و االغتصابات وأحداث
.الحمل واإلجهاض القرسية وخاصة أثناء سياسة التطهري العرقي
مثال يف جمهورية الكنغو الدميوقراطية يُ َس َّج ُل كل شهر  ١١٠٠اغتصابا .ويُ ْعتَ َ ُب أن  ٢٠٠،٠٠٠إمرأة عانت من العنف الجنيس منذ بداية النزاع
.املسلح .إضافة إىل ذلك ال يعرقل النزاع بشكل ملحوظ التأثري عىل الوضع يف املناطق فحسب بل يضع الحواجز أمام رصد األوضاع
يعري مجلس األمن اهتاممه الخاص لهذه املشكلة وإنه أصدر عدة قرارات متعلقة بهذه القضية .القرار  )٢٠٠٠(١٣٢٥هو أول قرار لهذه الهيئة
تعالج التأثري املبالغ واالستثنايئ للنزاع املسلح عىل املرأة .يدعو القرار الدول األعضاء لتأمني املشاركة املتساوية والشاملة للمرأة يف كل الجهود
الرامية لحفظ وتعزيز السالم واألمن .كام يويص بإلحاح لكل األطراف بتوسيع مشاركة املرأة وتأمني مراعاة القضايا الجنسية يف جميع اإلجراءات
يف مجال إقامة السالم .ويعلن قرار مجلس األمن  )٢٠٠٩( ١٨٨٩إىل جانب غرض تعزيز مشاركة املرأة يف عمليات سياسية رضورة وضع املؤرشات
.لتقويم التقدم يف تحقيق القرار ١٣٢٥
ينوه القرار  )٢٠٠٩( ١٨٢٠بأن العنف الجنيس يف ظروف النزاع ت َُص َّن ُف كجرمية عسكرية كام يقتيض إجراءات فورية لحامية املدنيني من العنف
.الجنيس ويجب عىل أطراف النزاعات عىل إتخاذها ،ومن ضمن هذه اإلجراءات أعامل إيضاحية مع العسكريني وتطبيق العقوبات التأديبية
يف القرار  )٢٠٠٩(١٨٨٨يكلف مجلس األمن بعثات السالم بضامن حامية املرأة والطفل من العنف الجنيس يف ظروف النزاع املسلح ويطلب
.من األمني العام توظيف مبعوث خاص بهذه املسألة
ثم تبنى مجلس األمن القرار  ٢١٠٦الذي تؤكد مج ّددا أنه يجب عىل كل الدول األعضاء والهيأت لألمم املتحدة أن تنشط أعاملها من أجل
مكافحة اإلفالت من العقاب بسبب العنف الجنيس خالل النزاعات .كام أثبت القرار دورا مركزيا للمساواة الجنسية وحقوق املرأة السياسية
.واالجتامعية واالقتصادية وقدرات املرأة يف إبعاد العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة وفيام بعد النزاعات
لكن تقرير األمني العام ملجلس األمن «العنف الجنيس يف ظروف النزاع» عام  ٢٠١٥يشري إىل أطراف النزاعات اإلقليمية املشتبه فيها بالعنف
.الجنيس .كام يسمح التقرير بفهم التطورات إزاء موضوع وضع املرأة
العنف ضد املرأة .إن اإلعالن العاملي ملناهضة كل أشكال العنف ضد املرأة الذي تم إصداره عام  ١٩٩٣يع ّرف مفهوم العنف .ويقول اإلعالن
إن العنف يظهر يف األشكال الجسدية والجنسية والنفسية واالقتصادية .ال يقرص عىل أي بلد أو حضارة وهذه الظاهرة موجودة يف إي كل أنحاء
العامل ولكن تختلف أشكالها .تعلن منظمة الصحة العاملية بناء عىل إحصاءاتها أن  ٪٣٥من النساء يف العامل عىل مدى حياتهن يتعرضن للعنف من
.6الرشيك الحميم أو من غريه
حتى  ٪٧٠من النساء تعرضن للعنف ولو مرة واحدة .وفقا إلحصاءات البنك الدويل فإن النساء اللوايت يرتاوح عمرهن بني  ١٥عاما و ٤٤عاما قد
.يصنب بحاالت اإلغتصاب والعنف املنزيل أكرث من مرض الرسطان أو املالريا وحوادث السيارة والحروب
بعض الدراسات التي أُجريت يف مختلف
من أشكال العنف األكرث انتشارا التي تتعرض له النساء هي العنف من جانب الرشيك الحميم .أظهر ُ
.بلدان العامل أن  ٪٥٠من النساء اللوايت أصبحن ضحايا املقتل قتلن عىل يد كل من الزوج السابق أو الحايل والرشيك
من أشكال العنف التي تتميز بها املناطق املعينة مثل إفريقيا وجنوب آسيا هي الزواج القرسي املبكر والقتل بسبب املهر وأيضا العمليات
صحيفة وقائع رقم  239ملنظمة الصحة العاملية
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الجراحية املصيبة لقدرة املرأة عىل اإلنجاب .قتل البنات املولودة واالختيار قبل الوالدة والتجاهل الدائم لحاجات البنات كل ذلك منترش يف بلدان
.جنوب ورشق آسيا والرشق األوسط وشامل إفريقيا
.يؤدي العنف يف دور الحمل إىل مشاكل صحية خطرية لألم وطفلها .وال تتعرض للخطر املرأة فحسب بل الطفل الذي مل يولد بعد
كام يؤدي العنف ضد املرأة إىل تكاليف مادية وهي مرصوفات مبارشة ملعالجة املرأة ودعم النساء اللوايت تعرضن لسوء املعاملة وأطفالهن
.وأيضا لتحميل املجرمني املسؤوليةَ .مثال يف الواليات املتحدة تزيد هذه التكاليف عىل  ٥،٨ماليني دوالر سنويا
أملرأة والصحة .تربز هذه املسألة عددا من القضايا التي تتطلب املعالجة املفصلة وحلها .تجدر اإلشارة اىل أن صحة النساء والفتيات تثري إىل
القلق ألن صحتهن يف كثري من املجتمعات تتسوأ بسبب التمييز املتعلق بالعوامل االجتامعية الثقافية .مثال ألنساء والفتيات أرسع تأثريا من إصابة
.فريوس نقص املناعة البرشية واأليدز
رغم أن املادة  ١٢التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة تشري عىل وجه خاص إىل أن جميع الدول املوقع عليها تتخذ التدابري
للقضاء عىل التمييز يف مجال الصحة ،هناك صعوبات معينة تتطلب حلها .يف املقام األول من الرضوري مراعاة الجانب الجنيس يف الصحة وتدعو
».7إىل ذلك «إسرتاتيجية دمج تحليل املسائل واإلجراءات املتعلقة بنوع الجنس يف عمل منظمة الصحة العاملية
إضافة إىل ذلك من القضايا امللحة هي إمكانية استفادة املرأة من املنشآت الطبية ألن احتياجات املرأة يف الخدمات الطبية غالبا ما تتعلق
.باإلنجاب ومن ضمنها املساعدة خالل يف دور الحمل والنفاس كام يف معالجة أمراض الجهاز التناسيل
التدابري املُحتملة لتحسني وضع املرأة يف إطار القضايا املبحوث فيها
جدول األعامل هذا واسع وإنه يتطلب النهج املتكامل من أجل تحقيق األهداف املحددة .من الرضوري توفري التنسيق بني الدول عىل مختلف
املستويات من اإلقليمي وحتى العاملي .تحقيق األهداف مستحيل دون مراقبة عىل املستويني اإلقليمي والعاملي حتى يف حالة تقارب مواقف
.الدول من هذه املسألة
إضافة إىل ذلك ال تزال مسألة تحسني وضع املرأة خالل النزاع املسلح غري واضحة ألنه من الصعب بلورة الوضع الحقيقي يف املناطق املتوترة
فضال عن حل كامل لهذه القضية .فلذلك يجب وضع األلية لحل املشكلة املوجودة يف العامل مع العلم أن مجلس األمن قد أصدر عدة قرارات إزاء
.هذه القضية
أما الصحة فيجب يف املقام األول إيجاد سبل لجعل املؤسسات الطبية للنساء أسهل مناال ألنه كثريا ما تزور النساء هذه املنشآت بسبب
.املشاكل املتعلقة بالحمل والصحة التناسلية ويعني ذلك أنه يف كل حالة تتوقف صحة املرأة وطفلها عىل إمكانية توفري الجدمات الطبية لها
يف هذا التقرير تم البحث يف بعض املشاكل الهامة املذكورة يف إعالن ومنهاج عمل بيكني .غري أن املجاالت األخرى تستحق االهتامم وتتطلب
.الدراسة موضوعيا

إسرتاتيجية دمج تحليل املسائل واإلجراءات املتعلقة بنوع الجنس يف عمل منظمة الصحة العاملية
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تقرير عن الدورة الستني للجنة وضع املرأة
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/27&referer=http://www.unwomen.org/en/csw/csw602016/official-documents&Lang=A
6.
 ملنظمة الصحة العاملية239 صحيفة وقائع رقم
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar
7.
إسرتاتيجية دمج تحليل املسائل واإلجراءات املتعلقة بنوع الجنس يف عمل منظمة الصحة العاملية
www.who.int/gender/Resolution - Arabic.pdf
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