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

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
االســــتعراض الــــوزاري : اجلــــزء الرفيــــع املــــستوى

تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفـق عليهـا       : السنوي
      متكني املرأةدولياً فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني و

 منظمـة غـري     و، وهـ  االحتاد العاملي للمنظمـات النـسائية األوكرانيـة       بيان مقدم من        
  حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
 مـن قـرار اجمللـس       ٣١ و   ٣٠تلقَّى األمني العام البيان التايل الذي يوزع وفقاً للفقـرتني             

  .١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 

 
  

  *  E/2010/100.  
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  بيان    
    

يلتزم االحتاد العاملي للمنظمات النـسائية األوكرانيـة التزامـاً قويـاً بتحقيـق املـساواة بـني                    
فقد شارك ممثلوه يف مجيـع املـؤمترات النـسائية الرئيـسية بـدءاً مـن مدينـة املكـسيك يف                     . اجلنسني

ومنـذ  . املـرأة ، واملشاركة السنوية يف دورات جلنة وضـع         ١٩٩٥، وبيجينغ يف عام     ١٩٧٥عام  
مؤمتر بيجينغ ومنهاج عمل بيجينغ، أُحرز تقدم كبري مـن حيـث استرشـاد التـشريعات باملعـايري         

فقد وقَّعت معظم الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                      . الدولية
ع مـع إبـداء   أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، مع أن البعض قد وقَّـ  

وقــد التزمــت معظــم الــدول بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــيت اُتفــق عليهــا يف  . حتفظــات
 ٣ و   ٢ و   ١وتعـد األهـداف     . ٢٠٠٠الثالثة والعشرين للجمعية العامـة عـام        االستثنائية  الدورة  

 ١٣٢٥ن  وتشمل اخلطوات اإلجيابية اإلضافية قـرارّي جملـس األمـ         . حامسة بالنسبة حلقوق املرأة   
ــن، و    ) ٢٠٠٠( ــسالم واألمـ ــرأة والـ ــشأن املـ ــسي يف   ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠بـ ــف اجلنـ ــشأن العنـ بـ

وعلى الرغم من التقدم التشريعي الواسع النطـاق، مل يتحقـق تقـدم ممثـل يف                . الرتاعات املسلحة 
 أن ينظــر لإلحــصاءات اخلاصــة باالجتــار  الوال حيتــاج املــرء إ. تنفيــذ هــذه االلتزامــات القانونيــة 

والفتيات، والعنف املرتيل، وعدم املساواة يف األجـر عـن نفـس العمـل، وتأنيـث الفقـر،                  بالنساء  
وعدم املساواة يف متثيل املرأة يف املناصب املنَتَخبة، والعبء الواقع على املرأة فيما يتعلـق برعايـة              

ق أفراد اُألسرة ذوي اإلعاقة واملـسنني، لكـي يـدرك أن عـدم املـساواة ال يـزال قائمـاً علـى نطـا                     
ويستمر هذا االختالل على الرغم من األدلة اليت تقول إنه حىت عندما يتحقق قـدر مـن                  . واسع

االستمرار ببـساطة   ومل يعد يف استطاعتنا     . املساواة، يعقبه على الفور رفاه اجتماعي واقتصادي      
  .يف تقدمي الوعود اخلاصة باملساواة بينما يستمر حرمان املرأة من حقوقها املتساوية

  :وهلذا فإننا نطالب مجيع احلكومات مبا يلي  
  تنفيذ سياسة عدم التسامح جتاه عدم املساواة بني املرأة والرجل؛  •  
تنفيذ مجيع االلتزامات مبوجب اتفاقيات األمم املتحدة وبروتوكوالهتا، وكـذلك مجيـع              •  

  التشريعات األخرى املتعلقة باملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة؛
البلدان اليت مل توقّع علـى اتفاقيـات األمـم املتحـدة علـى أن تبـادر إىل ذلـك دون                     حث    •  

  إبطاء؛
  إزالة مجيع التحفظات على الربوتوكوالت االختيارية؛  •  
نتخاب املرأة يف املناصـب احلكوميـة علـى مجيـع املـستويات مـن أجـل                 الوضع حصص     •  

  ار؛ يف املائة يف عملية صنع القر٥٠حتقيق مشاركتها بنسبة 
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وضع سياسات أُسرية متكِّن املرأة من االختيار احلر يف املشاركة يف اجملـاالت الـسياسية                 •  
واالقتــصادية واالجتماعيــة، مــع تقــدمي الرعايــة ألطفاهلــا وأفــراد أُســرهتا املــسنني وذوي  

  اإلعاقة؛
ل ة مــن أجــل املــساواة يف احلقــوق يف جمــايــيزانيــات احلكوماملتــوفري التمويــل الكــايف يف   •  

  التعليم؛
تــوفري التمويــل والقيــام حبمــالت عــن قــضايا املــساواة، باســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة   •  

  ووسائل اإلعالم؛
القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك البغـاء واالجتـار، عـن طريـق                •  

  فرض عقوبات مشددة على أنشطة اخلدمات اجلنسية أو العمل باإلكراه؛
  املرأة يف القرارات بشأن الرتاعات املسلحة املستمرة أو الدخول فيها؛إشراك   •  
بذل جهود متضافرة للقضاء على حل املنازعات عن طريق احلرب، نظـراً ألن احلـرب                 •  

  .تعد يف حد ذاهتا أكرب انتهاك حلقوق اإلنسان للمرأة
  


