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 الدورة الستون
 اللجنة الثانية

 من جدول األعمال) ب (٥٦البند 
 :القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى

 دور املرأة يف التنمية
  

، استنادا إىل مشاورات )اليمن(مشروع قرار مقدم من مقرر اللجنة، عبد امللك الشبييب   
 A/C.2/60/L.43غري رمسية أجريت بشأن مشروع القرار 

 
  املرأة يف التنميةدور  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تـــــشري  ــؤرخ ٥٢/١٩٥ إىل قراراـــ ــانون ١٨ املـــ ــسمرب / األولكـــ ، ١٩٩٧ديـــ

 كـــانون ٢١ املـــؤرخ ٥٦/١٨٨، و ١٩٩٩ديـــسمرب / األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢١٠ و
، ٢٠٠٣ديـــــــسمرب / األولكـــــــانون ٢٣ املـــــــؤرخ ٥٨/٢٠٦، و ٢٠٠١ديـــــــسمرب /األول

، وإىل مجيـع قراراـا األخـرى املتعلقـة      ٢٠٠٤ديـسمرب   / األول انونكـ  ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٤٨ و
ــتنتاجات املتفــق عليهــا الــيت          ــة، والقــرارات ذات الــصلة واالس ــاج املــرأة يف عمليــة التنمي بإدم

 ، مبا يف ذلك اإلعالن املعتمد يف دورا التاسعة واألربعني،)١(اعتمدا جلنة وضع املرأة
 والنتـائج الـيت أسـفرت عنـها         )٣(نـهاج عمـل بـيجني     وم )٢( إعـالن  وإذ تؤكد من جديـد     

املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الثالثــة والعــشرون املعنونــة 
__________ 

 .، الفصل األول)E/1997/27(، ٧، امللحق رقم ١٩٩٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )١( 
منشور األمـم املتحـدة، رقـم       (،  ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٢( 

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املبيع 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣( 
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ــسي ـــن والتنميــاجلن ــســ ــشريـــن   المـــة وال ـــادي والع ــرن احلــ ـــي الق ــائج  )٤(“ فـــ ــشري إىل نت  وإذ ت
 ات القمة األخرى ذات الصلة اليت عقدا األمم املتحدة،مجيـــع املؤمترات الرئيسية ومؤمتر

 الـذي يؤكـد ضـرورة      )٥(بشأن األلفية  املتحدة   األمم إعالن   وإذ تؤكد من جديد أيضا     
 تــشجيع  منــهاأمــورإىل ضــمان املــساواة يف احلقــوق وتكــافؤ الفــرص للرجــل واملــرأة، ويــدعو   

ني فعـالتني وضـروريتني للقـضاء علـى         لمـرأة بوصـفهما وسـيلت     لتمكني  الـ املساواة بني اجلنـسني و    
 الفقر واجلوع ومكافحة األمراض، والتحفيز على حتقيق تنمية مستدامة حبق،

بــأن احلــصول علــى الرعايــة الــصحية األساســية بتكلفــة معقولــة وعلــى         وإذ تــسلّم  
املعلومات الصحية الالزمة للوقاية وتوفري أعلى املستويات الصحية، مبا يـشمل جمـاالت الـصحة        

نسية واإلجنابية، أمر حاسم األمهية للنهوض االقتـصادي بـاملرأة، وبـأن االفتقـار إىل الـتمكني                 اجل
االقتصادي واالستقالل االقتصادي يزيد من تعرض النساء لطائفة من العواقب الـضارة، مبـا يف               

اإليـدز وبـأن إغفـال متتـع املـرأة متتعـا تامــا       /ذلـك خطـر العـدوى بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       
قوق اإلنـسان حيـد للغايـة مـن فُرصـها يف احليـاة العامـة واخلاصـة، مبـا يف ذلـك فرصـة التعلـيم                     حب

 والتمكني االقتصادي والسياسي،
 مــا للمــساواة بــني اجلنــسني مــن أمهيــة أساســية يف حتقيــق النمــو وإذ تؤكــد مــن جديــد 

ذات  العامـة    معيـة اجلاالقتصادي املطرد والقضاء على الفقر والتنميـة املـستدامة، وفقـا لقـرارات              
لــه أثــر والفتــاة األمــم املتحــدة، وأن االســتثمار يف تنميــة املــرأة  الــصلة واملــؤمترات الــيت عقــدا  

ــصادي   يفســيما  الومــضاعف،  ــاءة والنمــو االقت ــة والكف ــع قطاعــات    اإلنتاجي املطــرد، يف مجي
 االقتصاد، ال سيما يف جماالت رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة واخلدمات،

املــرأة يف االقتــصاد ويف اإلســهام اجلــوهري الــذي تقدمــه  أيــضا إذ تؤكــد مــن جديــدو 
مكافحة الفقر عن طريق العمل املـأجور وغـري املـأجور علـى حـد سـواء يف املنــزل ويف اتمـع                       

  الفقر،القضاء علىلمرأة عامل حاسم يف لتمكني الاحمللي ومكان العمل، وأن 
ة واالقتصادية العسرية القائمـة يف كـثري مـن البلـدان            بأن األحوال االجتماعي  م  وإذ تسلّ  

 النامية، وخاصة يف أقل البلدان منوا، أدت إىل التعجيل بتأنيث الفقر، 
بـــأن قـــضايا الـــسكان والتنميـــة، والتعلـــيم والتـــدريب، والـــصحة،     أيـــضاموإذ تـــسلّ 

ــاه  ــوفري امليـ ــة، وتـ ــة، والبيئـ والعلـــم  واالتـــصاالت، ، والـــصرف الـــصحي، واإلســـكان ،والتغذيـ

__________ 
 .رفق، امل٢٣/٣-، املرفق، و دإ٢٣/٢-القراران دإ )٤( 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٥( 
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ــل عناصــر    ــا، وفــرص العمــل متثِّ ــر و   موالتكنولوجي ــى الفق ــشكل فعــال عل يف همــة يف القــضاء ب
 ، هلاتمكنيالالنهوض باملرأة و

يف هـذا الـصدد بأمهيـة احتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك                  كذلكم  وإذ تسلّ  
ساواة بــني  العــدل واملــ منــهاأمــور علــى بيئــة وطنيــة ودوليــة تــشجع وجــود  و،احلــق يف التنميــة

واملدنيـة   الـسياسية    احلريات األساسـية  /اجلنسني واإلنصاف واملشاركة املدنية والسياسية واحلرية     
  هلا،تمكنيالمن أجل النهوض باملرأة و

احلاجة إىل القضاء على التباينات بني اجلنسني يف مراحل التعلـيم   تؤكد من جديد وإذ   
 وأن ،٢٠١٥يــع املــستويات حبلــول عــام  األساســية والثانويــة يف أقــرب وقــت ممكــن وعلــى مج  

، ال سـيما يف      علـى مجيـع املـستويات      متكـافئ علـى التعلـيم والتـدريب       بـشكل   إمكانية احلصول   
 وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت ، واإلدارة، والتجـــارة،قطـــاع األعمـــالجمـــاالت منـــها 

املــساواة بــني ، فــضال عــن احلاجــة إىل القــضاء علــى عــدم وغريهــا مــن التكنولوجيــات اجلديــدة
 حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني    اجلنــسني علــى مجيــع املــستويات مهــا عنــصران أساســيان  يف        

 وإتاحة الفرصة أمام املرأة لإلسهام بـشكل تـام ومتكـافئ     لمرأة والقضاء على الفقر،   لتمكني  الو
 منها،لالستفادة يف التنمية والفرصة املتكافئة 

سالم وصـــونه جانبــان متعاضـــدان،  قيـــق الــ بـــأن القــضاء علـــى الفقــر وحت  م وإذ تــسلّ  
 بــأن الــسالم يــرتبط ارتباطــا ال ينفــصم بتحقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل      أيــضاتــسلم وإذ

 ، وبالتنمية
 حني أن عملييت العوملة والتحريـر قـد أتاحتـا للمـرأة فرصـا للعمـل يف                يفأنه  وإذ تدرك    

يما يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل  العديــد مــن البلــدان، فإمــا أيــضا جعلتــا املــرأة، ال ســ  
 مبـا يف ذلـك يف       البلدان منوا، أكثر تعرضا للمشاكل اليت تـسببها التقلبـات االقتـصادية املتزايـدة،             

صغار املزارعات، وكذلك التمكني هلـن،      لالقطاع الزراعي، وأن توفري الدعم اخلاص، ال سيما         
  فرص حترير األسواق الزراعية،مها عنصران ضروريان يف متكينهن من االستفادة من

ق يــطرمبـا يف ذلـك عـن    بـأن تعزيـز فـرص التجـارة املتاحــة للبلـدان الناميـة،       وإذ تـسلم   
، وهـو مـا ميثـل       تلك اتمعات، مبا يف ذلك املرأة     لحترير التجارة، سيحسن األحوال االقتصادية      

 أمهية خاصة يف اتمعات احمللية الريفية،
همـة ومتزايـدة    مميـثِّلن نـسبة     ن  على الرغم من أـ    النساء   أن   إزاءتعرب عن قلقها    وإذ   

 التجاريــة، فــإن مــسامهتهن يف التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة حمــدودة األعمــالمــن أصــحاب 
حرمـان املـرأة مـن احلقـوق املتـساوية ومـن إمكانيـة احلـصول علـى                  بفعل عوامل عدة مـن بينـها        

مـــن متلـــك  و،لـــدعم والتـــسهيالت االئتمانيـــة وخـــدمات ا، واملعلومـــات، والتـــدريب،التعلـــيم
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األراضي ورأس املال والتكنولوجيا، وغـري ذلـك مـن جمـاالت اإلنتـاج، فـضال عـن انعـدام تلـك            
 ااالت أمامها،

القــرارات اختــاذ ملــرأة يف عمليــة  امتثيــل اخنفــاض إزاء   أيــضاوإذ تعــرب عــن قلقهــا   
 منظـور جنـساين يف عمليـات وضـع          عمـيم مراعاة ت وإذ تشدد على أمهية     السياسية واالقتصادية،   

 ، وتنفيذها وتقييمها والربامجمجيع السياسات
 واهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وخاصة صـناديقها  املنظماتأمهية  وإذ تالحظ    
 النـهوض بـاملرأة يف جمـال    يـسري  ومن بينها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، يف ت   ،وبراجمها

 العمل الذي يقوم به املعهد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض                  تالحظ التنمية، وإذ 
 باملرأة،

 ؛)٦(بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١ 
ية العامليـة  الدراسـة االستقـصائ  ”بتقريـر األمـني العـام املعنـون       حتيط علما أيضا     - ٢ 

سـياق احلـوار   داخـل  ن ينظر فيه  وتوصي بأ)٧(“املرأة واهلجرة الدولية  : عن دور املرأة يف التنمية    
 ؛٢٠٠٦الرفيع املستوى بشأن اهلجرة والتنمية، الذي سيجري عام 

 ٣ - ــة  منظومــة األمــم املتحــدة واحلكومــات ب يــب  وغريهــا مــن املنظمــات الدولي
تمــع املــدين، مبــا يف ذلــك    يف ااجلهــات الفاعلــة  واليتــه، ومجيــع  إطــار ، كــل يف واإلقليميــة

 )٢(تنفيـذ إعـالن  فضال عـن الرجـال والنـساء، أن يلتزمـوا التزامـا تامـا ب           مية،  املنظمات غري احلكو  
أن  و)٤(ن للجمعيــة العامــةي ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشر )٣(ومنــهاج عمــل بــيجني

 ؛ التنفيذإسهامهم يف ذلكيكثفوا 
ــشدد  - ٤  ــاة علــ      ت ــادين احلي ــع مي ــة يف مجي ــة وإجيابي ــة مواتي ــة بيئ ــة يئ ــى أمهي ى عل

 يف عملية التنمية؛بصورة فعالة ملرأة ا إدماج من أجلالصعيدين الوطين والدويل 
ترمــي إىل مراعــاة مجيــع احلكومــات علــى وضــع وتعزيــز اســتراتيجيات  حتــث  - ٥ 
مبـا يف ذلـك   منظور جنساين يف عملية تـصميم وتنفيـذ الـسياسات االقتـصادية واإلمنائيـة،       تعميم  

يتـصل ـا     ويف رصـد وتقيـيم مـا      مليزانية علـى مجيـع املـستويات        السياسات والعمليات املتعلقة با   
 من برامج عمل؛

__________ 
 )٦( A/60/162. 
 )٧( A/59/287/Add.1. 
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 بأن تقسيم سوق العمل حسب نوع اجلنس خيلق حتديا إضافيا أمام املـرأة              تقر - ٦ 
 ،يف االقتــصاد وحيــد مــن الفــرص املتاحــة هلــا يف القطاعــات الــيت يــسيطر عليهــا الرجــال تقليــديا 

صلحة اآلخرين، حسب االقتضاء، أن يبـذلوا مزيـدا مـن           ويب باحلكومات ومجيع أصحاب امل    
اجلهود ملعاجلة فرق األجور بني اجلنـسني وتقـسيم سـوق العمـل حـسب نـوع اجلـنس وحتـسني                     

 ميع قطاعات االقتصاد؛جباملرأة يف أماكن عمل واألمن الظروف 
ــاا املتعلقــة       يــب - ٧  ــسانيا يف مجيــع سياس ــورا جن ــات أن تــدرج منظ  باحلكوم
 الدولية، من أجل حتقيق أمور منها محايـة املهـاجرات مـن العنـف والتمييـز واالسـتغالل          باهلجرة

 وإساءة املعاملة؛
ــة يف    تطلــب - ٨   إىل احلكومــات أن تكفــل مــشاركة املــرأة بــصورة تامــة ومتكافئ

اختاذ القرارات وصوغ السياسات وتنفيذها على كافة املـستويات كـي تتجلـى أولوياـا               عملية  
 قدراا على حنو واف يف السياسات الوطنية؛ومهاراا و

بروابط التعاضد القائمة بني املساواة بني اجلنسني والقضاء علـى الفقـر،         تسلم   - ٩ 
وبالتــشاور مــع اتمــع املــدين، بوضــع وتنفيــذ مالئمــا فــضال عــن ضــرورة القيــام، حيثمــا كــان 

وتعـاجل املـسائل االجتماعيـة      استراتيجيات شـاملة للقـضاء علـى الفقـر تراعـي املنظـور اجلنـساين                
 واهليكلية ومسائل االقتصاد الكلي؛

 بأن العنف ضـد النـساء والفتيـات ميثـل واحـدة مـن العقبـات الـيت                   تسلم أيضا  - ١٠ 
مـن  لعنـف ضـد النـساء والفتيـات         مبـا ل  حتول دون حتقيـق أهـداف املـساواة والتنميـة والـسالم، و            

تمعـات احملليـة والـدول، ويـب بالـدول أن           ايف  على التنمية االجتماعية واالقتـصادية      عواقب  
تـضع وتنفـذ اســتراتيجيات دعمـا اللتزامهــا مبمارسـة احلـرص الواجــب يف احليلولـة دون وقــوع       

 العنف ضد النساء والفتيات؛
 باحلاجــة إىل تعزيــز قــدرة احلكومــات علــى إدمــاج منظــور       تــسلم كــذلك  - ١١ 

ــسياسات ويف   ــساين يف ال ــة جن ــرارات عملي ــات واملنظمــات   ، اختــاذ الق ــع احلكوم ــشجع مجي وت
الدولية، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة، وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، علـى تقـدمي                

 الـسياسات،   رسـم املساعدة والدعم للبلدان النامية يف إدماج منظور جنساين يف مجيـع جوانـب              
 ؛ عن طريق توفري املساعدة التقنية واملوارد املاليةا يف ذلكمب

علــى أمهيــة وضــع اســتراتيجيات وطنيــة ــدف إىل تــشجيع األنــشطة    تــشدد  - ١٢ 
تدر الدخل للمرأة احملرومة واملـرأة الـيت تعـيش          ساملستدامة واملنتجة يف جمال تنظيم املشاريع اليت        

 يف ظل الفقر؛
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 مـع الرجـل   املـساواة يف احلقـوق  مجيع احلكومات على أن تكفـل للمـرأة        حتث   - ١٣ 
 ، والتكنولوجيـا ، والعمـل ، والتـدريب ، بالتعليمفاعها بشكل تام وعلى قدم املساواةانتوإمكانية  

العاملـة  واملوارد االقتصادية واملالية، مبا يف ذلك االئتمان، ال سيما بالنسبة للمرأة الريفية واملرأة               
  انتقال املرأة مـن القطـاع غـري      تيسري على   ، حسب االقتضاء  ، وأن تعمل  ،يف القطاع غري الرمسي   

 الرمسي إىل القطاع الرمسي؛
 وغريهــا مــناحلكومــات والقطــاع اخلــاص واملنظمـات غــري احلكوميــة  تـشجع   - ١٤ 

اجلهات الفاعلة يف اتمع املدين على تعزيـز ومحايـة حقـوق املـرأة العاملـة، والعمـل علـى إزالـة                      
ــة إزاء املــساواة بــني     ــة، وكــذلك املواقــف املقولب ــة والقانوني  اجلنــسني يف مجيــع احلــواجز اهليكلي

العمل، واختاذ خطوات إجيابيـة لتـشجيع األجـر املتـساوي لقـاء العمـل املتـساوي أو العمـل ذي                  
 القيمة املتساوية؛

لقـضاء علـى    الكفيلـة با  مجيع احلكومات على اختاذ كـل التـدابري املناسـبة           حتث   -١٥ 
ون العقاريــة التمييــز ضــد املــرأة فيمــا يتعلــق بــاحلق يف احلــصول علــى القــروض املــصرفية والرهــ  

 ، توجيـه اهتمـام خـاص إىل الفقـريات وغـري املتعلمـات      ، مـع  أشـكال االئتمـان املـايل     وغريها من 
 ؛أجل حصول املرأة على املساعدة القانونيةمن وعلى تقدمي الدعم 

 النـساء،   احلكومات ورابطات املشتغلني باألعمال احلرة تيسري حـصول       ب يب - ١٦ 
 ،علـى التعلـيم والتـدريب يف جمـال األعمـال التجاريـة            ،  ملـشاريع منظِّمـات ا  مبن فيهن الـشابات و    

  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛،واإلدارة
ــ - ١٧  ــل     سلمت ــات التموي ــه عملي ــذي تؤدي ــدور ال ــصغر بال ــة ال ــك  البالغ ــا يف ذل ، مب

 ،هلــا لمــرأة وإجيــاد فــرص العمــل لتمكني الــ، يف القــضاء علــى الفقــر، والبالغــة الــصغرالقــروض 
ى تعزيــز ـــــة الوطنيــة الــسليمة، وتــشجع عل  ـــــم املاليـــــة النظــــظ يف هــذا الــصدد أمهي وتالحــ

عـن طريــق  مبـا يف ذلـك   القائمـة والناشـئة وتـدعيم قـدراا،     البالغـة الـصغر   مؤسـسات القـروض   
  املؤسسات املالية الدولية؛الدعم الذي تقدمه

لبلـدان الناميـة، وخاصـة      على ضرورة تقدمي املساعدة لتمكني املرأة يف ا       تشدد   - ١٨ 
ــا       ــل بالتكنولوجي ــاع الكام ــن االنتف ــشعبية، م ــستوى القاعــدة ال ــى م ــسائية عل  تاجلماعــات الن

 ؛تعزيز قدراا من أجل ، املعلوماتتاجلديدة واستخدامها، مبا يف ذلك تكنولوجيا
ضمن للمـرأة حقوقـا كاملـة    الـيت تـ  الدول على أن تـسن وتـنقح القـوانني    حتث   - ١٩ 

علـى أن   املـرياث، و مبا يف ذلك عن طريق   ملكية األراضي وغريها من املمتلكات،       متساوية يف و
إلعطاء املرأة نفس حقـوق الرجـل يف   الضرورية  إصالحات إدارية وغري ذلك من التدابري       جتري
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احلــصول علــى االئتمــان ورأس املــال والتكنولوجيــا املناســبة وإمكانيــات الوصــول إىل األســواق 
 ات؛واحلصول على املعلوم

احلكومات تشجيع القطاع املـايل علـى تعمـيم مراعـاة منظـور جنـساين         بيب   - ٢٠ 
 ؛يف سياساته وبراجمه

تـشريعات  الاحلكومات أن تشجع، جبملة وسـائل مـن بينـها سـن             بيب أيضا    - ٢١ 
 أمـام  الرضـاعة الطبيعيـة      يـسري توفري بيئـة عمـل مواتيـة لألسـرة ومراعيـة للجوانـب اجلنـسانية، ت               و
، وأن تنظـر  املعـالني  العامالت، وتوفري الرعاية الالزمة ألطفال العـامالت وغريهـم مـن     ألمهاتا

يف وضـــع سياســـات وبـــرامج، حـــسب االقتـــضاء، لـــتمكني الرجـــل واملـــرأة مـــن التوفيـــق بـــني 
 مسؤولياما يف العمل ومسؤولياما االجتماعية واألسرية؛

ــرأة مــن النــ   تــسلم -٢٢  ــة امل ــسياسية،  احيت باحلاجــة إىل حتــسني حال ــصادية وال ني االقت
ــات       ال ــصدد احلكوم ــذا ال ــشجع يف ه ــريات، وت ــة الفق ــيما حال ــى س ــن   عل ــدعم م ــوم، ب أن تق

شركائها اإلمنائيني، باالستثمار يف اهلياكل الرئيسية املالئمة وغري ذلك مـن املـشاريع، وكـذلك               
اء املهــام أدلــدى يئــة الفــرص لتحــسني االقتــصاد، مــن أجــل ختفيــف معانــاة النــساء والفتيــات   

 اليومية اليت تستغرق وقتا طويال؛
اإليـدز يزيـد مـن      /أن وباء فريوس نقص املناعـة البـشرية       إزاء   تعرب عن قلقها   - ٢٣ 
 قدرا غـري متناسـب مـن العـبء     النساء والفتيات يتحملن  عدم املساواة بني اجلنسني، وأن       أوجه

 ،صـابة بالعـدوى  كثـر عرضـة لإل   ن أ اإليدز، وأ /الذي تفرضه أزمة فريوس نقص املناعة البشرية      
أكثر تعرضا للفقـر نتيجـة ألزمـة فـريوس نقـص            صبحن   وأ ، دورا رئيسيا يف الرعاية    ن يؤدي نوأ

 اإليدز؛/املناعة البشرية
 االلتزام بإمكانية توفري الصحة اإلجنابية يف العـامل حبلـول عـام             تؤكد من جديد   -٢٤ 
، وإدمــاج هــذا اهلــدف يف )٨(ن والتنميــةلــسكال، حــسب املــبني يف نتــائج املــؤمتر الــدويل ٢٠١٥

اســتراتيجيات ترمــي إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف   
، ، الــيت ترمــي إىل خفــض وفيــات األمهــات )٥(الــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــة 

بني اجلنـسني، ومكافحـة     ، وخفض وفيات األطفال، وتشجيع املساواة       وحتسني صحة األمهات  
 اإليدز والقضاء على الفقرة؛/فريوس نقص املناعة البشرية

 
__________ 

منــشورات األمــم (، ١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣‐٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة،  انظــر  )٨( 
 .A.95.XIII-18)املتحدة، رقم املبيع 
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ــ يــب - ٢٥  اتمع الــدويل أن يبــذل جهــودا للتخفيــف مــن حــدة آثــار التقلبــات   ب
عـزز  أن ي  وإىل   ، املـرأة  يف غـري متناسـب      ا سـلبي  اتـأثري حتـدث    االقتـصادي الـيت      ختاللاملفرطة واال 

 لبلدان النامية من أجل حتسني األحوال االقتصادية للمرأة؛اأمام فرص التجارة املتاحة 
 علـى أن  ذات الـصلة اتمع الدويل ومنظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات       حتث   - ٢٦ 

جهـود مـن أجـل كفالـة مـشاركة املـرأة            مـا تبذلـه مـن       متنح األولويـة ملـساعدة البلـدان الناميـة في         
لـشواغل اجلنـسانية   ا وإدمـاج  ، اإلمنائية وتنفيذها مشاركة كاملة وفعالة يف تقرير االستراتيجيات     

 تـوفري املـوارد الكافيـة لألنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل               ا يف ذلـك عـن طريـق        مب ،يف الربامج الوطنية  
التنمية لدعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومات كي تكفل توفري فرص كاملة ومتـساوية أمـام املـرأة                  

 وكـذلك   ، والتكنولوجيـا  ، والتدريب ، والتعليم ،وال ورؤوس األم  ،لالنتفاع من الرعاية الصحية   
 ؛اختاذ القراراتمشاركتها الكاملة واملتساوية يف مجيع عمليات 

 بأنه سـيلزم زيـادة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وغريهـا مـن املـوارد زيـادة                    تسلم - ٢٧ 
عليهـا دوليـا، مبـا يف       كبرية إذا أريد للبلدان الناميـة أن تبلـغ األهـداف والغايـات اإلمنائيـة املتفـق                  

 الـدعم للمـساعدة اإلمنائيـة    عزيـز أللفيـة، وأنـه بغيـة ت   بـشأن ا عـالن  اإلذلك األهداف الـواردة يف   
الرمسية، يلزم أن يكون هناك تعـاون علـى زيـادة حتـسني الـسياسات واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة،                   

 ونة؛ على السواء، كي يتسىن تعزيز فعالية املعدويلال ووطينعلى الصعيدين ال
 البلــدان املتقدمــة النمــو الــيت مل تبــذل بعــد جهــودا ملموســة حنــو بلــوغ    حتــث - ٢٨ 

 يف املائــة، مــن ناجتهــا القــومي اإلمجــايل كمــساعدة إمنائيــة رمسيــة للبلــدان ٠,٧هــدف ختــصيص 
 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للبلـدان املتقدمـة       ٠,٢٠ و   ٠,١٥النامية ونسبة تتراوح بني     

 علـى حنـو مـا أكـده مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث                 ،قل البلدان منوا، على أن تقوم بذلك      النمو أل 
، )٩(٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٢٠ إىل   ١٤املعقود يف بروكسل، يف الفترة مـن        املعين بأقل البلدان منوا،     

وتشجع البلدان النامية على االستفادة مـن التقـدم احملـرز يف كفالـة اسـتخدام املـساعدة اإلمنائيـة                
 وتعتـرف جبهـود املـاحنني مجيعـا،         ،رمسية استخداما فعاال يف حتقيق الغايات واألهداف اإلمنائيـة        ال

ــام          ــة األرق ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــسامهام اخلاصــة بامل ــذين جتــاوزت م ــاحنني ال ــى امل ــثين عل وت
املــستهدفة أو بلغتــها أو بــسبيل بلوغهــا، وتؤكــد أمهيــة القيــام بدراســة وســائل حتقيــق هــذه           

 اف والغايات واألطر الزمنية الالزمة لتحقيقها؛األهد
اتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص واتمع املدين         تشجع   - ٢٩ 

على مواصلة توفري املوارد املالية الضرورية ملساعدة احلكومات الوطنية يف جهودهـا الراميـة إىل                

__________ 
 .A/CONF.191/13انظر  )٩( 
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إطـار مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة،             التنميـة املتفـق عليهـا يف          ومعـايري  حتقيق أهـداف  
واملــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، واملــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، ومــؤمتر قمــة األلفيــة،   
واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، ومؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة، واجلمعيـة العامليـة الثانيـة                 

ــدورتني   ــشيخوخة، وال ــة     لل ــة العام ــة والعــشرين للجمعي ــة والعــشرين والرابع االســتثنائيتني الثالث
 وغريها من املؤمترات ومؤمترات القمة ذات الصلة اليت عقدا األمم املتحدة؛

ــة،   تـــشجع  - ٣٠  ــة واإلقليميـ ــدة واملنظمـــات الدوليـ ــم املتحـ ــة األمـ  حـــسبمنظومـ
القــدرة املؤســسية ووضــع االقتــضاء، علــى مــساعدة احلكومــات، مــىت طلبــت ذلــك، علــى بنــاء 

 تنفيــذ خطــط العمــل القائمــة مــن أجــل إعمــال منــهاج  املــضي قــدما يفخطــط عمــل وطنيــة أو 
 بيجني؛ عمل

أن يــئ بيئــة قانونيــة غــري متييزيــة ومراعيــة للجوانــب   علــى  احلكومــات ثحتــ - ٣١ 
حكـام   التشريعات املوضوعة بغيـة الـسعي إلزالـة األ     باستعراضوعلى أن حتافظ عليها     اجلنسانية  

الثغـرات التـشريعية الـيت تتـرك املـرأة والفتـاة دون محايـة               وسـد   التمييزية يف أقرب وقـت ممكـن،        
حلقوقهما ودون وسيلة انتـصاف فعالـة ضـد التمييـز القـائم علـى نـوع اجلـنس، وتـشجع تقـدمي                       

 املساعدة للبلدان حتقيقا هلذا القصد؛
 واملــصارف ،ار واليتــها كــل يف إطــ،اجلهــات املاحنــة املتعــددة األطــرافحتــث  - ٣٢ 

اإلمنائيــة اإلقليميــة علــى اســتعراض وتنفيــذ سياســات تــدعم اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل كفالــة   
وتـدعو  ،  ال سـيما املـرأة يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة           و  وصول نسبة أعلـى مـن املـوارد إىل املـرأة            

 ؛ل نفسه إىل القيام، كل يف إطار واليتها، بالعماملؤسسات املالية الدولية
، مبـا يف ذلـك منظومـة األمـم املتحـدة،      ة الدولي نظماتاحلكومات، وامل تشجع   - ٣٣ 

والقطاع اخلاص، واتمع املدين علـى اإلدمـاج التـام ملنظـور جنـساين يف عمليـة تنفيـذ ومتابعـة                     
ددة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة واملـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة وتنفيـذ التوصـيات احملـ          

 وسياســات امليزانيــات ،الــصغر للمــرأةالبالغــة االئتمانــات الــصغر والبــالغ التمويــل بــشأن تقــدمي 
 ؛لبية الحتياجات املرأةامل

املعلومـات ذات الـصلة املطلوبـة عـن دور     وتبادل مجيـع   على أمهية مجع    تشدد   - ٣٤ 
ــة  ــة، وكــذلك علــى احل   املــرأة يف التنمي اجــة إىل وضــع  مبــا يف ذلــك بيانــات عــن اهلجــرة الدولي

إحصاءات مصنفة حسب اجلنس، وتشجع يف هذا الـصدد البلـدان املتقدمـة النمـو، والكيانـات                 
دة إىل البلــدان الناميــة، عنــد ـــم الــدعم واملــساعــــة لألمــم املتحـــــدة إىل تقديــــذات الــصلة التابع

ا وتطويرها وتعزياطلبها ذلك، فيما يتعلق بإنشاء قواعد بيانا؛زها ونظم معلوما 
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 ٣٥ - يف إطـار واليـة    ،القيامإىل نظومة األمم املتحدة   املنظمات التابعة مل  ميع  جب يب
ومواصــلة املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع براجمهــا  منظــور جنــساين مبراعــاة تعمــيم  ،كــل منــها
وأرقـام مـستهدفة    وإعـداد أهـداف   ،أدواا للتخطيط وبراجمها على صعيد املنظومة يف  القطرية و 

 دة على الصعيد القطري يف هذا اال وفقا الستراتيجيات التنمية الوطنية؛حمد
منظـور جنـساين يف مجيـع براجمهـا         مراعـاة    مبنظومة األمم املتحـدة تعمـيم        يب - ٣٦ 

 املتابعــة املتكاملــة ملــؤمترات األمــم املتحــدة، وفقــا لالســتنتاجات املتفــق مبــا يف ذلــكوسياســاا، 
ــا  ــشأن ١٩٩٧/٢عليه ــي ب ــاة املتعم ــصادي    اجلنظــور م مراع ــس االقت ــدها ال ــيت اعتم ــساين ال ن

 ؛)١٠(١٩٩٧واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام 
مجيع الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة لألمـم املتحـدة           تشجع - ٣٧ 

علــى القيــام، يف إطــار واليــة كــل منــها، مبــساعدة احلكومــات علــى تعزيــز قــدراا علــى دعــم    
اندة النهوض االقتصادي للمرأة بوسائل منها سياسات وبرامج العمالة ومباشـرة األعمـال             ومس

 ا؛ن هلاحلرة اليت تثبت وضع املرأة ومتك
الدراسـة االستقـصائية العامليـة عـن        إىل األمني العـام أن يـستكمل        تكرر طلبها    - ٣٨ 

 أن  رابعة والستني، مـع مالحظـة     ال لكي تنظر فيها اجلمعية العامة يف دورا         دور املرأة يف التنمية   
 دور املــرأة يف يفإمنائيــة ناشــئة خمتــارة ذات أثــر  مواضــيع علــى التركيــز هــذه الدراســة تواصــل 

  الوطين واإلقليمي والدويل؛كل من الصعيداالقتصاد على 
ســيطرة املــرأة علــى ” أن يكــون موضــوع الدراســة االستقــصائية املقبلــة  تقــرر - ٣٩ 

 ؛“كانية حصوهلا على املوارد املالية، مبا يف ذلك التمويل البالغ الصغراملوارد االقتصادية وإم
الـستني  الثانيـة و   يف دورـا      اجلمعية العامـة   إىل األمني العام أن يقدم إىل     تطلب   - ٤٠ 

زيـادة مـشاركة املـرأة يف    عـن مـدى   ، مبـا يف ذلـك   تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيـذ هـذا القـرار    
 نية باختاذ القرارات ومدى تأثري ذلك يف القضاء على الفقر؛اهليئات احلكومية املع

ــدورا   تقــرر  - ٤١  ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــة وأن ت ــد  الثاني ــستني البن ال
 .“دور املرأة يف التنمية”الفرعي املعنون 
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