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  ة والستونبعارالدورة ال
      من جدول األعمال) ب (٥٧البند 

  دور املرأة يف التنمية: ء على الفقر وقضايا إمنائية أخرىالقضا    
  

  *تقرير اللجنة الثانية    
  )الندريأ( كويدام دينيسالسيدة : املقررة

  
  مقدمة  -أوال   

 مـــن جـــدول األعمـــال ٥٧ اللجنـــة الثانيـــة مناقـــشة موضـــوعية بـــشأن البنـــد  أجـــرت  - ١
ــر( ــرة A/64/424 انظــ ــت ). ٢، الفقــ ــي  وبتــ ــد الفرعــ ــستني ) ب(يف البنــ ، ٤١ و ٣٧يف اجللــ

ويـرد سـرد لنظـر     . ٢٠٠٩ ديـسمرب /كـانون األول   ٩ نـوفمرب و  / تشرين الثاين  ٢٥املعقودتني يف   
  ).41 و A/C.2/64/SR.37( البند الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة اللجنة يف

  
  A/C.2/64/L.58 و A/C.2/64/L.44النظر يف مشروعي القرارين   - ثانيا  

ان، باســم ودسلـ نـوفمرب، عـرض ممثـل ا   / تـشرين الثـاين  ٢٥، املعقـودة يف  ٣٧يف اجللـسة    - ٢
 والـصني، مـشروع قـرار       ٧٧لــ    جمموعـة ا   الدول األعضاء يف األمم املتحدة الـيت هـي أعـضاء يف           

  : فيما يلي نصه)A/C.2/64/L.44( “دور املرأة يف التنمية” بعنوان
  

 
  

  .Add.1-3 و A/64/424ز وة أجزاء حتت الرمأربعيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف   *  
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  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٧ديـسمرب   / األول كـانون  ١٨ املـؤرخ    ٥٢/١٩٥ إىل قراراهتا    إذ تشري ”    
ــؤرخ ٥٤/٢١٠ و ــانون ٢٢ املـ ــسمرب / األولكـ ــؤرخ ٥٦/١٨٨ و ١٩٩٩ديـ  ٢١ املـ

ديــــسمرب / األولكــــانون ٢٣ املــــؤرخ ٥٨/٢٠٦ و ٢٠٠١ديــــسمرب /ولكــــانون األ
 املـؤرخ   ٦٠/٢١٠ و   ٢٠٠٤ديـسمرب   / األول كانون ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٤٨  و ٢٠٠٣
ديــسمرب / كـانون األول ١٩ املــؤرخ ٦٢/٢٠٦ ، و٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢

ارات  ومجيــع قراراهتــا األخــرى املتعلقــة بإدمــاج املــرأة يف عمليــة التنميــة، والقــر ٢٠٠٧
املتفـق عليهـا الـيت اعتمـدهتا،        ذات الصلة اليت اختـذهتا جلنـة وضـع املـرأة واالسـتنتاجات              

  يف ذلك اإلعالن الذي اعتمدته يف دورهتا التاسعة واألربعني، مبا
ونتــائج دورة اجلمعيــة   إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجنيوإذ تؤكــد مــن جديــد”    

املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠ملرأة عـام    ا”العامة االستثنائية الثالثة والعشرين املعنونة      
ـــع املـــؤمترات الرئيـــسية  “ يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين والـــسالم ــائج مجيـــ ، وإذ تـــشري إىل نتـ

  ومؤمترات القمة األخرى ذات الصلة اليت عقدهتا األمم املتحدة،
لأللفيــة الــذي يؤكــد ضــرورة ضــمان   املتحــدة األمــمإىل إعــالن وإذ تــشري ”    

واة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل، ويـدعو إىل عـدة أمـور، منـها                    املسا
تعزيـــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة بوصــفهما وســيلتني فعــالتني وضــروريتني   

ــراض و    ــة األمـ ــوع ومكافحـ ــر واجلـ ــى الفقـ ــضاء علـ ــة   للقـ ــق تنميـ ــى حتقيـ ــز علـ التحفيـ
  حبق، مستدامة

ــضا ”     ــشري أي ــؤ وإذ ت ــائج امل ــؤمتر القمــة     إىل نت ــة، وم ــل التنمي ــدويل لتموي متر ال
 وإعــالن ٢٠٠٥العــاملي للتنميــة املــستدامة والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  

  الدوحة بشأن متويل التنمية،
ــذلك  ”     ــشري كـ ــةإىل وإذ تـ ــة ل الوثيقـ ــين  اخلتاميـ ــؤمتر املعـ ــة  بلمـ ــة املاليـ األزمـ

  التنمية،  وأثرها علىواالقتصادية
 بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض           االلتزامـات   تؤكد من جديد   وإذ”    

ــة     ــؤمتر قمــة األلفي ــا يف م ــيت مت التعهــد هب ــاملرأة ال ــام    ب ــاملي لع ــؤمتر القمــة الع  ٢٠٠٥وم
ومؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية األخرى والدورات االستثنائية الـيت عقـدهتا األمـم            

نفيـذها التـام والفعـال والعاجـل يـشكل جـزءا       املتحدة، وإذ تؤكد من جديد أيـضا أن ت    
يتجزأ من حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة                ال

  لأللفية،
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 مواتيـة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل يف            بيئـة أمهيـة هتيئـة      على   تشددوإذ  ”    
  ية التنمية؛مجيع ميادين احلياة من أجل اإلدماج الفعال للمرأة يف عمل

 بقيــام جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا اخلمــسني  وإذ حتــيط علمــا مــع التقــدير”    
تعزيــز ’’ املتفــق عليهــا بــشأن اســتنتاجاهتاإىل مبناقــشة دور املــرأة يف التنميــة، وإذ تــشري  

هتيئـة بيئـة مؤاتيـة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض                : مشاركة املـرأة يف التنميـة     
  ،‘‘يف االعتبار عدة ميادين منها التعليم والصحة والعملباملرأة، تأخذ 

بــأن احلــصول علــى الرعايــة الــصحية األساســية بتكلفــة ميــسورة  وإذ تــسلم ”    
وعلــى املعلومــات الــصحية الالزمــة للوقايــة وعلــى أعلــى مــستويات الرعايــة الــصحية،   

هوض االقتـصادي  يف ذلك يف جمايل الصحة اجلنسية واإلجنابية، أمـر بـالغ األمهيـة للنـ           مبا
باملرأة، وأن عدم متكني املـرأة وعـدم اسـتقالهلا اقتـصاديا جيعالهنـا أكثـر عرضـة لطائفـة                    

متالزمـة نقـص   /من العواقب الضارة، منها خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية    
، وأن إغفال متتع املرأة متتعا تاما حبقـوق اإلنـسان حيـد بـشدة               )اإليدز(املناعة املكتسب   

ــن ال ــيم        م ــك فرصــة التعل ــا يف ذل ــة واخلاصــة، مب ــاة العام ــا يف احلي ــرص املتاحــة أمامه ف
  والتمكني االقتصادي والسياسي،

 ما للمساواة بـني اجلنـسني مـن أمهيـة أساسـية لتحقيـق               وإذ تؤكد من جديد   ”    
 اجلمعيـة النمو االقتصادي املطرد والقضاء على الفقر والتنمية املستدامة، وفقا لقرارات           

لـه  والفتـاة  ، وأن االسـتثمار يف تنميـة املـرأة     ذات الـصلة   األمم املتحدة ؤمترات  ومالعامة  
ــة والكفــاءة والنمــو االقتــصادي  وخباصــة يفأثــر مــضاعف،  املطــرد، يف مجيــع  اإلنتاجي

  قطاعات االقتصاد، وخصوصا يف جماالت رئيسية كالزراعة والصناعة واخلدمات،
وأن  ،القتـصاد سهاما كـبريا يف ا    تسهم إ ملرأة  أن ا  أيضا   وإذ تؤكد من جديد   ”    

ومكافحـة الفقـر عـن طريـق العمـل املـأجور            املرأة تـسهم بـشكل أساسـي يف االقتـصاد           
وغــري املــأجور علــى حــد ســواء يف املنـــزل واجملتمــع احمللــي ومكــان العمــل، وأن متكــني  

  الفقر، القضاء علىملرأة عامل حاسم يف ا
 كـثري  يف الـسائدة دية العـسرية    بأن األحوال االجتماعيـة واالقتـصا     وإذ تسلم   ”    

 ،قد سامهت يف تأنيث الفقر أقل البلدان منوا، ال سيمامن البلدان النامية، و

 إزاء التـأثري الـسليب غـري املتناسـب علـى املـرأة             عن قلقها العميـق    وإذ تعرب ”    
ــضا       الناشــئ عــن ا  ــضها بع ــاقم بع ــيت يف ــة املترابطــة وال ــدة الراهن ــة العدي ــات العاملي ألزم

 األزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة، وتقلبــات أســعار الطاقــة، وأزمــة الغــذاء  ســيما وال
  والتحديات اليت يطرحها تغري املناخ،
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 أن أشــكال التحيــز القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس يف أســواق وإذ تالحـظ ”    
 مـن دخـل يـشكالن أيـضا عـاملني           تكـسبه العمل وعـدم حتكـم املـرأة يف عملـها وفيمـا             

ة  يف جعل املرأة عرضة للفقر ويؤديان بـاالقتران مـع مـا تتحملـه املـرأ                رئيسيني يسهمان 
املتكافئـة إىل عـدم اسـتقالهلا اقتـصاديا وعـدم تأثريهـا              من مسؤوليات العمل املرتيل غري    

  يف صنع القرارات االقتصادية داخل األسر املعيشية،
بـــأن قـــضايا الـــسكان والتنميـــة والتعلـــيم والتـــدريب والـــصحة   وإذ تـــسلم”    
التغذيــة والبيئــة وتــوفري امليــاه والــصرف الــصحي واإلســكان واالتــصاالت والعلــم         و

ــل عناصــر    ــا وفــرص العمــل متث ــشكل فعــال علــى الفقــر   لهمــة موالتكنولوجي لقــضاء ب
  ،هالنهوض باملرأة ومتكينلو
 الـذي   ٢٠٠٩سـبتمرب   /  أيلـول  ١٤ املـؤرخ    ٦٣/٣١١ إىل قرارها    وإذ تشري ”    

عزيز الترتيبات املؤسـسية لـدعم املـساواة بـني اجلنـسني      أعربت فيه عن تأييدها القوي لت     
 مكتـب املستـشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية والنـهوض             دمجومتكني املرأة من خالل     

باملرأة وشعبة النـهوض بـاملرأة وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ومعهـد األمـم                    
 كيــان مركــب، مــع املتحــدة الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة يف 

مراعاة الواليات القائمة وكذلك إىل الطلب الوارد فيه بأن يقـوم األمـني العـام بإعـداد                 
  مقترح شامل بشأن هذا املوضوع بغرض الشروع يف املفاوضات احلكومية الدولية،

 بأمهيــة احتــرام مجيــع حقــوق اإلنــسان، مبــا يف الــسياق،يف هــذا  ،وإذ تــسلم”    
 العـدل   ا عـدة، منـها    أمـور تعـزز   بيئـة وطنيـة ودوليـة       أمهيـة هتيئـة      و ،ذلك احلق يف التنمية   

ــسياسية     ــة وال ــة  واملــساواة بــني اجلنــسني واإلنــصاف واملــشاركة املدني واحلريــات املدني
  واألساسية من أجل النهوض باملرأة ومتكينها،السياسية و
احلاجة إىل القضاء على أوجـه التفـاوت بـني اجلنـسني             تؤكد من جديد  وإذ  ”    

رحليت التعلـيم االبتـدائي والثـانوي يف أقـرب وقـت ممكـن وعلـى مجيـع املـستويات             يف م 
ــد أن تكــافؤ فــرص احلــصول  ٢٠١٥حبلــول عــام  ــيم  ، وإذ تؤكــد مــن جدي  علــى التعل
والتجــارة التجاريــة  األعمــال جمــاالت يف وخباصــة،  علــى مجيــع املــستويات والتــدريب

اجلديـدة،  مـن التكنولوجيـات      املعلومات واالتصاالت وغريهـا      تواإلدارة وتكنولوجيا 
واحلاجــة إىل القــضاء علــى أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني علــى مجيــع املــستويات    

 ملــرأة والقــضاء علــى الفقــراومتكــني  تحقيــق املــساواة بــني اجلنــسنيعنــصران أساســيان ل
والــسماح للمــرأة باإلســهام بــشكل تــام ومتكــافئ يف التنميــة وإتاحــة فرصــة متكافئــة     

  فادة منها،أمامها لالست
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ــسلم ”     ــان     وإذ تـ ــونه جانبـ ــسالم وصـ ــق الـ ــر وحتقيـ ــى الفقـ ــضاء علـ ــأن القـ بـ
حقيـق املـساواة بـني     بأن السالم يرتبط ارتباطـا ال ينفـصم بت   أيضاتسلم إذ، و متداعمان

  ،وبالتنمية املرأة والرجل
ريــر أتاحتــا للمــرأة فرصــا   حــني أن عملــييت العوملــة والتح يفأنــه وإذ تــدرك ”    

 يف البلــدان وخباصــة، بعــض النــساءيــد مــن البلــدان، فإهنمــا أيـضا جعلتــا  العد للعمـل يف 
 التقلبـات   زيـادة  للمشاكل الـيت تـسببها  عرضةأقل البلدان منوا، أكثر ال سيما النامية، و 

ــصادية، ــك يف االقت ــا يف ذل ــدعم اخلــاص، وخباصــة       مب ــوفري ال ــي، وأن ت القطــاع الزراع
نـهن عنـصران ضـروريان جلعلـهن قـادرات       ومتكي ساء الاليت هن من صغار املـزارعني      للن

  على االستفادة من فرص حترير األسواق الزراعية،
 بوسـائل منـها   لبلـدان الناميـة،     املتاحـة ل  بأن تعزيـز فـرص التجـارة        وإذ تسلم   ”    

مبا يف ذلك وضـع املـرأة،       تلك اجملتمعات،   ل االقتصادي   الوضع حسنحترير التجارة، سي  
  معات احمللية الريفية،أمهية خاصة يف اجملتوهو ما ميثل 

ــا  وإذ ”     ــى  تعــرب عــن قلقه ــه عل ــرغم مــن أن ألن ــل ال ــرأة متث ــسبة  امل  مهمــة ن
 يف التنميـــة االقتـــصادية هان مـــسامهتفـــإ التجاريـــة، األعمـــالومتزايـــدة مـــن أصـــحاب 

 حرمـان املـرأة مـن املـساواة يف احلقـوق             مـن بينـها    ،عوامـل عـدة   منها   حتدواالجتماعية  
دم حــصول املــرأة علــى التعلــيم والتــدريب واملعلومــات      وانعــدام تلــك املــساواة وعــ   

وخـــدمات الـــدعم والتـــسهيالت االئتمانيـــة واألجـــور ومتلـــك األرض ورأس املـــال       
  اإلنتاج، والتكنولوجيا وغري ذلك من جماالت

يف عمليــة اختــاذ لمــرأة النــاقص لتمثيــل الإزاء   أيــضاوإذ تعــرب عــن قلقهــا”    
نـساين يف  اجلنظـور  تعمـيم مراعـاة امل   أمهيـة    ؤكـد ت إذوالقرارات السياسية واالقتـصادية،     

  ، والربامج وتنفيذها وتقييمها مجيع السياساتوضع
ــة وإذ تالحــظ ”     ــة األمــم املتحــدة،     املؤســساتأمهي ــات التابعــة ملنظوم  واهليئ
املـرأة يف  بـدور    النـهوض    يـسري يف ت  والوكاالت املتخصصة،    اصة صناديقها وبراجمها  خبو

  التنمية،
  ؛ األمني العاميبتقريرعلما حتيط   - ١”    
 وغريها مـن املنظمـات     األمم املتحدة  منظومةو بالدول األعضاء  يبهت  - ٢”    

تمـع املـدين، مبـا يف ذلـك         قطاعـات اجمل ، ومجيع   اواليتهإطار   كل يف    الدولية واإلقليمية، 
 تنفيـذ إعـالن    التـام ب   االلتـزام وكـذلك مجيـع النـساء والرجـال          ،احلكومية املنظمات غري 
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ــ  ني االســـتثنائية الثالثـــة والعـــشراجلمعيـــة العامـــةهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج دورة ومنـ
  ؛ذلك ومضاعفة اإلسهام يف

 بالروابط املتداعمة القائمة بني املـساواة بـني اجلنـسني والقـضاء             تسلم  - ٣”    
علــى الفقــر، وكــذلك ضــرورة القيــام، عنــد االقتــضاء وبالتــشاور مــع اجملتمــع املــدين،    

تيجيات شــاملة للقــضاء علـى الفقــر تراعـي االعتبــارات اجلنــسانية   بوضـع وتنفيــذ اسـترا  
  وتعاجل املسائل االجتماعية واهليكلية ومسائل االقتصاد الكلي؛

ــشدد  - ٤”     ــصادية     ت ــة االقت ــة بالتنمي ــسياسات املتعلق  علــى ضــرورة ربــط ال
ة مـن  واالجتماعية مبا يكفل جلميع الناس، مبن فيهم الفقراء والفئات املستضعفة، اإلفاد        

  النمو االقتصادي والتنمية طبقاً ألهداف توافق آراء مونتريي؛
 بالدول األعضاء ومبنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمـات           هتيب  - ٥”    

التــصدي مــن أجــل احلــوافز تــصميم حــزم  اإلقليميــة والدوليــة األخــرى أن تعمــل علــى
ني يف جمـال الـبىن األساسـية        لألزمة املالية ومبا من شأنه طرح استثمارات مراعية للجنس        

العمـل املـأجور وغـري    مـع مراعـاة   املادية واالجتماعيـة علـى الـسواء ويف جمـال العمالـة،             
  املأجور وحالة الفئات املستضعفة بشكل خاص ومنها مثالً النساء املهاجرات؛

الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك   أمهيــة قيــام تؤكــد  - ٦”    
ــة، والنقابــات    األمــم املتحــدة،  فــضالً عــن القطــاع اخلــاص، واملنظمــات غــري احلكومي

ألزمــة لالــسلبية اآلثــار اختــاذ التــدابري املالئمــة لتحديــد  بوســائر األطــراف املعنيــة أيــضاً  
احلفـاظ علـى مـستويات كافيـة مـن          بوومعاجلتها،  ملرأة والفتاة   على ا االقتصادية واملالية   

  متكني املرأة؛اجلنسني وبني ساواة من أجل املالتمويل 
 مواتية على الصعيدين الـوطين والـدويل يف          أمهية هتيئة بيئة   تؤكد أيضا   - ٧”    

إجـراء ونـشر   ، ومجيع ميادين احلياة من أجل اإلدمـاج الفعـال للمـرأة يف عمليـة التنميـة               
ــي واإلصــالح       ــصاد الكل ــصلة باســتقرار االقت ــربامج املت ــسياسات وال ــساين لل ــل جن حتلي

ــع    اهليكلــي والــضرائب واال ســتثمارات، مبــا يف ذلــك االســتثمار املباشــر األجــنيب ومجي
  قطاعات االقتصاد ذات الصلة؛

مبـا يف ذلـك      األعضاء واملنظمات الدوليـة      والدول جمتمع املاحنني    حتث  - ٨”    
ــة، والنقابــات      األمــم املتحــدة، فــضالً عــن القطــاع اخلــاص، واملنظمــات غــري احلكومي

تركيز وتأثري املساعدة اإلمنائيـة الـيت تـستهدف         ال  تعزيز جم  على   وسائر األطراف املعنية  
ــارات     بــني ساواة املــ ــاة، ســواء مــن خــالل مراعــاة االعتب اجلنــسني ومتكــني املــرأة والفت

اجلنسانية أو متويل األنشطة املستهدفة فضالً عن تعزيز احلوار بـني املـاحنني والـشركاء،               
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صـصة لـدمج املنظـورات اجلنـسانية        وتعزيز اآلليات الرامية إىل فعالية قيـاس املـوارد املخ         
  يف مجيع جماالت املساعدة اإلمنائية؛

 واملنظمات غري احلكومية ومنظومة األمـم       األعضاء الدول   أيضا حتث  - ٩”    
املتحدة على التعجيل جبهودها الرامية إىل زيادة عدد النساء يف هيئات اختـاذ القـرارات               

ــصا ــااالقت ــستويات يف   دية، مب ــى امل ــى أعل ــة ويف  يف ذلــك عل ــة املعني ــوزارات احلكومي  ال
حتـسني مجـع وتـصنيف      املنظمات الدولية وجمالس إدارة الشركات والقطاع املصريف، و       

  ة؛االقتصاديات القراراختاذ واستخدام البيانات املتعلقة مبشاركة املرأة يف هيئات 
 الدول األعضاء على إدمـاج منظـور جنـساين، يتناسـب             كذلك حتث - ١٠”    

ساواة بـني اجلنـسني، يف صـياغة اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة وتنفيـذها             مع أهداف املـ   
ورصدها واإلبـالغ عنـها، وهتيـب، يف هـذا الـصدد، مبنظومـة األمـم املتحـدة أن تـدعم                     
اجلهود الوطنية الرامية إىل وضع املنهجيات واألدوات والنهوض بعملية بنـاء القـدرات              

  والتقييم؛
 كفالـــة مـــشاركة اآلليـــات الوطنيـــة   الـــدول األعـــضاء علـــىتـــشجع - ١١”    

للمـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة مـــشاركة شـــاملة وأكثـــر فعاليـــة يف صـــياغة   
االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، مبا يف ذلك استراتيجيات القضاء علـى الفقـر، وهتيـب              

  مبنظومة األمم املتحدة دعم اجلهود الوطنية املبذولة يف هذا الصدد؛
بالدول األعـضاء أن تواصـل زيـادة متثيـل املـرأة ومـشاركتها يف                هتيب - ١٢”    

عمليــة صــنع القــرارات احلكوميــة علــى مجيــع املــستويات يف جمــاالت الــسياسة اإلمنائيــة 
حىت يتسىن ضمان مراعاة أولويات املرأة واحتياجاهتا وإسهاماهتا بوسـائل، منـها إتاحـة              

ــدابري ترمــي إىل      ــدريب، ووضــع ت ــى الت ــرص احلــصول عل ــسؤوليات  ف ــني امل ــق ب التوفي
ــات التوظيــف       ــسانية يف عملي ــة اجلن ــة، والقــضاء علــى القوالــب النمطي األســرية واملهني

  والترقية؛
 بأن العنف ضد النساء والفتيـات ميثـل عقبـة حتـول دون حتقيـق                تسلم - ١٣”    

أهداف املساواة والتنمية والسالم، وتسلم أيضا مبـا للعنـف ضـد النـساء والفتيـات مـن                  
 التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات احمللية والدول، وهتيب بالـدول أن           آثار يف 

  تضع وتنفذ خطط عمل ترمي إىل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛
 باحلاجة إىل تعزيز قدرة احلكومـات علـى إدمـاج املنظـور        أيضاتسلم   - ١٤”    

ــرارات، وتـــشج   ــنع القـ ــة صـ ــسياسات ويف عمليـ ــساين يف الـ ــات اجلنـ ــع احلكومـ ع مجيـ
واملنظمات الدولية، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة، وغريها من أصـحاب املـصلحة              
املعنــيني علــى تقــدمي املــساعدة والــدعم للبلــدان الناميــة فيمــا تبذلــه مــن جهــود إلدمــاج 
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املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب رسم السياسات، بوسائل من بينـها تـوفري املـساعدة               
  وارد املالية؛التقنية وامل

 أمهيـة وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لتـشجيع األنـشطة املـستدامة               تؤكد - ١٥”    
ــساء احملرومــات       ــدخل يف أوســاط الن واملنتجــة يف جمــال تنظــيم املــشاريع الــيت ســتدر ال

  فقر؛ والنساء الاليت يعشن يف
 احلكومـــات والقطـــاع اخلـــاص واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة  تـــشجع - ١٦”    

 الفاعلة يف اجملتمع املدين على تعزيز ومحايـة حقـوق املـرأة العاملـة،               اتاجلهوغريها من   
وعلــى اختــاذ إجــراءات إلزالــة مجيــع احلــواجز اهليكليــة والقانونيــة وكــذلك االجتاهــات  
النمطية السائدة إزاء املساواة بني اجلنسني يف العمل، واملبـادرة باختـاذ خطـوات إجيابيـة         

  ل املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية؛لتشجيع األجر املتساوي لقاء العم
سوق العمـل ورفـدها     لـ وضـع سياسـات فعَّالـة        احلكومات علـى     حتث - ١٧”    

 فيمــا يتعلــق بالعمالــة الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق للجميــع، مبــا يف ذلــك ،بــاملوارد
  املشاركة الكاملة للمرأة والرجل يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء؛

ــشجع - ١٨”     ــدول تـ ــضاء الـ ــى األعـ ــّن و   علـ ــى سـ ــل علـ ــة/العمـ  أو مراجعـ
التمييــز الرأســي واألفقــي حتــّد مـن  التـشريعات والــسياسات املراعيــة لنـوع اجلــنس الــيت   

 تنفيـذ وتـدابري حمـددة األهـداف؛       اختـاذ   وتضييق ثغرات األجور بني اجلنسني من خالل        
  ؛ذه التشريعات والسياسات تنفيذا تاماه
 حتليـل جنـساين لقـوانني ومعـايري العمـل        إجـراء حلكومات علـى     ا حتث - ١٩”    

ووضع سياسات ومبادئ توجيهية مراعية لنوع اجلنس لفرض املمارسات الـيت           الوطنية  
عـرب الوطنيـة مـع إيـالء اهتمـام          تتبع يف جمال العمالة، مبا يف ذلـك ممارسـات الـشركات             

املتعددة األطـراف مبـا      من الصكوك    ، وذلك باالستفادة  خاص مبناطق جتهيز الصادرات   
 مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــات منظمــة العمــل القــضاء علــىفيهــا اتفاقيــة 

  الدولية؛
مجيع الـدول األعـضاء علـى اختـاذ كـل التـدابري املناسـبة الكفيلـة               حتث - ٢٠”    

بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلـق حبـصوهلا علـى القـروض املـصرفية والرهـون                  
 خـاص إىل املـرأة الفقـرية        اهتمامارية وغريها من أشكال االئتمان املايل، مع توجيه         العق

 وغري املتعلمة، وعلـى تقـدمي الـدعم مـن أجـل حـصول املـرأة علـى املـساعدة القانونيـة،                     
نــسانية يف سياســاته اجلنظــورات املتعمــيم مراعــاة وعلــى تــشجيع القطــاع املــايل علــى  

  وبراجمه؛
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 التمويـــل البـــالغ الـــصغر، مبـــا يف ذلـــك يؤديـــهذي بالـــدور الـــ تـــسلم - ٢١”    
االئتمانات البالغة الصغر، يف القضاء على الفقر ومتكني املرأة وإجياد فـرص العمـل هلـا،      
وتالحــظ، يف هــذا الــصدد، أمهيــــة النظـــــم املاليـــــة الوطنيــة الــسليمة، وتــشجع علـــــى   

 وتـدعيم قـدراهتا بوسـائل،    ئةوالناشـ تعزيز مؤسسات االئتمانات البالغة الـصغر القائمـة         
  ؛الدولية لدعم الذي تقدمه املؤسسات املاليةمنها ا

ــى اختــاذ  حتــث - ٢٢”     ــات عل ــد    احلكوم ــة لتحدي ــدابري الالزم ــع الت ــوع  مجي ن
والرهـون العقاريــة  احلـصول علــى القـروض املــصرفية   يف ومكافحتــه التمييـز ضــد املـرأة   

،  إيـالء اهتمـام خـاص للمـرأة الفقـرية     مـع والتحكم فيها، وسائر أشكال االئتمان املايل   
منـة  اآل أن تركز برامج التمويل البـالغ الـصغر علـى تطـوير منتجـات املـدخرات            وكفالة

يـسورة يف إتاحتـها للمـرأة، مـع مـؤازرة املـرأة فيمـا تبذلـه مـن جهـود مـن                       املناسبة و املو
  مدخراهتا؛أن تظل تتحكم يف أجل 

لمرأة املـساواة يف احلقـوق مـع         مجيع احلكومات على أن تكفل ل      حتث - ٢٣”    
  ؛الرجل والتحاقها جبميع مستويات التعليم على قدم املساواة

ــدول األعــضاء  حتــث - ٢٤”     ــى ال ــال احلــرة،   عل ــشتغالت باألعم ــشجيع امل  ت
بوســــائل منــــها إتاحــــة التعلــــيم والتــــدريب للمــــرأة يف األعمــــال التجاريــــة واإلدارة  

 رابطـات األعمـال التجاريـة إىل تقـدمي     وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وتـدعو  
  املساعدة للجهود الوطنية املبذولة يف هذا الصدد؛

منــاخ يفــضي إىل زيــادة عــدد النــساء  هتيئــة  احلكومــات علــى تــشجع - ٢٥”    
 حجـم أعمـاهلن بـأن يتـاح هلـن مزيـد مـن فـرص                 وزيـادة الالئي ميارسن األعمال احلـرة      

ل التدريب واخلدمات االستـشارية، وتيـسري       احلصول على اإلمكانات املالية وتوفري ُسب     
التواصـــل الـــشبكي وتقاســـم املعلومـــات، فـــضالً عـــن زيـــادة مـــشاركتهن يف اجملـــالس  

اليت تتيح املسامهة يف صـياغة واسـتعراض الـسياسات          املنتديات  االستشارية وغريها من    
  والربامج اليت تضعها املؤسسات املالية؛

وسائل مـن بينـها سـن تـشريعات         تشجع ب  أناحلكومات على   تشجع   - ٢٦”    
اتيـة لألسـرة ومراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية، علـى تيـسري قيـام                و عمـل م   هتيئة ظروف و

 األمهــات العــامالت بالرضــاعة الطبيعيــة ألطفــاهلن وتــوفري الرعايــة الالزمــة ألطفــال        
، وأن تنظر يف التشجيع على وضـع سياسـات وبـرامج،            العامالت وغريهم ممن ُيــِعــلــنَ   

ــق بــني مــسؤولياهتما يف العمــل      حــسب ــرأة مــن التوفي ــتمكني الرجــل وامل ــضاء، ل  االقت
  ومسؤولياهتما االجتماعية واألسرية؛
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اعتمــاد وتنفيــذ تــشريعات وسياســات  علــى الــدول األعــضاء تــشجع - ٢٧”    
مبـا يف ذلـك زيـادة املرونـة يف ترتيبـات            األسـرة   تعزيز التوفيق بني مـسؤوليات العمـل و       ل

مـع ضـمان إمكانيـة حـصول النـساء والرجـال علـى         بعـض الوقـت،      العمـل العمل مثـل    
إجازات األمومة واألبوة والوالدية وغري ذلك مـن أشـكال اإلجـازة دون متييـز ضـدهم              

  عندما يستفيدون من هذه املزايا؛
أو اســـتعراض التـــشريعات /اعتمـــاد و الـــدول األعـــضاء علـــى  حتـــث - ٢٨”    

ــرأة ع     ــافؤ حــصول امل ــل تك ــيت تكف ــسياسات ال ــسكن واملمتلكــات   وال ــى األرض وال ل
يف ذلــك مــن خــالل اإلرث وبــرامج اإلصــالح الزراعــي    والــتحكم فيهــا، مبــااألخــرى

  وأسواق األراضي وإيالء االهتمام الواجب لعنصر اإلنفاذ؛
 وسياســـيا، وخباصـــة املـــرأة اقتـــصاديا بـــضرورة متكـــني املـــرأة تـــسلم - ٢٩”    

 أن تقـوم، بـدعم مـن شـركائها يف     الفقرية، وتشجع، يف هذا الصدد، احلكومـات علـى    
التنمية، باالستثمار يف مشاريع البنية األساسية املالئمة وغري ذلك من املـشاريع، مبـا يف               

مــن واألحيــاء احلــضرية الفقــرية  تــوفري امليــاه والــصرف الــصحي للمنــاطق الريفيــة ذلــك
ة أجــل توســيع نطــاق الــصحة والرفــاه وختفيــف أعبــاء العمــل عــن كاهــل املــرأة والفتــا  

وحتريــر وقتــهما وطاقتــهما لــصاحل األنــشطة اإلنتاجيــة األخــرى مبــا يف ذلــك تنظــيم         
  التجارية؛ املشاريع

ــسلّم - ٣٠”     ــة  تـ ــة يف التنميـ ــدور الزراعـ ــتعراض  تـــشددو بـ ــة اسـ ــى أمهيـ  علـ
الــدور اجلــوهري الــذي االعتــراف بالــسياسات واالســتراتيجيات الزراعيــة الــيت تكفــل  

التـصدي  باعتبـاره جـزءاً ال يتجـزأ مـن          وتفعيله  الغذائي  تضطلع به املرأة يف جمال األمن       
  زمات الغذاء يف األجلني القصري والطويل؛أل
 الـيت تيـسر تكـافؤ احلـصول علـى           التـدابري  احلكومات على اختاذ     حتث - ٣١”    

ــة ُســبل التــدريب مبــا جيعــل النظــام القــضائي       ــة مــن خــالل هتيئ األرض وحقــوق امللكي
اجلنـسني، مـع تقـدمي املعونـة القانونيـة          بـني   ساواة  املقضايا  واإلداري أكثر استجابة إزاء     

للنساء الساعيات إىل املطالبة حبقوقهن، ودعـم جهـود اجلماعـات والـشبكات النـسائية           
محــالت توعيــة جلــذب االهتمــام إىل احلقــوق املتــساوية للمــرأة يف األرض ويف   وتنفيــذ 
  ؛امللكية

ــا  تعــرب - ٣٢”     ــاء   عــن قلقه ــشار وب ــساع انت ــن ات ــة    م ــريوس نقــص املناع ف
بوجــه عــام وتأنيثــه، وألن النــساء ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /البــشرية

والفتيات يـتحملن قـدرا غـري متناســب مـن العـبء الـذي تفرضـه أزمـة فـريوس نقـص                       
، وأهنـن أكثـر عرضـة لإلصـابة         )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /املناعة البشرية 
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ؤدين دورا رئيـسيا يف الرعايـة، وأهنـن أصـبحن أكثـر عرضـة للعنـف                 بالعدوى، وأهنن يـ   
ــة       ــاهتن نتيجــة ألزم ــهميش مــن جانــب أســرهن وجمتمع ــر والت ــز والفق والوصــم والتميي

، وهتيــب )اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب    /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
فــرص  تعمــيم باحلكومــات واجملتمــع الــدويل تكثيــف اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق هــدف 

 مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية والعــالج منــه  الــشاملة إىل بــرامج الوقايــة الوصــول
  ؛٢٠١٠وتقدمي الرعاية والدعم للمصابني به حبلول عام 

 االلتـزام بإتاحـة خـدمات الـصحة اإلجنابيـة للجميـع          تؤكد من جديـد    - ٣٣”    
ان والتنميـة، مـع إدمـاج       ، على النحو الذي بينه املؤمتر الدويل للسك       ٢٠١٥حبلول عام   

 عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك          املتفـق هذا اهلدف يف استراتيجيات حتقيق األهداف اإلمنائية        
، الــيت ترمــي إىل خفــض وفيــات )٥(األهــداف الــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة

األمهــات وحتــسني صــحة األمهــات وخفــض وفيــات األطفــال وتــشجيع املــساواة بــني  
ــشرية  اجلنــسني ومكاف ــة نقــص املناعــة املكتــسب   /حــة فــريوس نقــص املناعــة الب متالزم

  والقضاء على الفقر؛) اإليدز(
 بأنه سيلزم زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة وغريهـا مـن املـوارد              تسلم - ٣٤”    

زيادة كبرية إذا أريد للبلدان النامية أن حتقق األهداف والغايـات اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                 
فيها األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وأنـه بغيـة تعزيـز الـدعم للمـساعدة اإلمنائيـة                   دوليا، مبا   

الرمسيــة ال بــد مــن التعــاون علــى زيــادة حتــسني الــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائيــة،  
  وطنيا ودوليا على السواء، لتعزيز فعالية املعونة؛

ــ - ٣٥”     اخلــاص  اجملتمــع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة والقطــاع   شجع ت
واجملتمع املدين على مواصلة توفري املوارد املالية الضرورية ملساعدة احلكومـات الوطنيـة             
ــة املتفــق عليهــا يف مــؤمتر القمــة      ــة إىل حتقيــق غايــات ومعــايري التنمي يف جهودهــا الرامي
العاملي للتنمية االجتماعية واملؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة واملـؤمتر الـدويل للـسكان                 
والتنمية ومؤمتر قمة األلفية واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية ومؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة               

ــة العامــة      ــشيخوخة ودوريت اجلمعي ــة لل ــة الثاني ــة العاملي ــستدامة واجلمعي  االســتثنائيتنيامل
الثالثة والعشرين والرابعـة والعـشرين وغـري ذلـك مـن املـؤمترات ومـؤمترات القمـة ذات              

  ا األمم املتحدة؛عقدهتالصلة اليت 
اســـتعراض وتنفيـــذ  علـــى اجلهـــات املاحنـــة املتعـــددة األطـــرافحتـــث  - ٣٦”    

دعم اجلهود الوطنيـة الراميـة إىل كفالـة وصـول نـسبة أعلـى مـن املـوارد إىل                    لسياسات  
، يف إطـار    وتـدعو املؤسـسات املاليـة الدوليـة       ،  املناطق الريفية والنائيـة   وخباصة يف    ،املرأة

  ؛ا، ومصارف التنمية اإلقليمية إىل القيام بذلكوالية كل منه
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املعلومـات ذات الـصلة املطلوبـة عـن         وتبـادل مجيـع      أمهيـة مجـع      ؤكدت - ٣٧”    
مبا يف ذلـك البيانـات املتعلقـة بـاهلجرة الدوليـة، وكـذلك احلاجـة                 ،دور املرأة يف التنمية   

 ، يف هـذا الـصدد     ،اجلـنس، وتـشجع   الـسن ونـوع     مصنفة حـسب     إحصاءاتإىل وضع   
م ــــ تقديعلــىة لألمــم املتحـــــدة ــــالنمــو والكيانــات ذات الــصلة التابع البلــدان املتقدمــة
إنــشاء قواعــد فيمــا يتعلــق ب، طلبــهابنــاء علــى دة إىل البلــدان الناميــة، ـــالــدعم واملــساع

  ؛ وتطويرها وتعزيزهاا ونظم معلوماهتابياناهت
اء، واجملتمعـات احملليـة     وال سيما النس  الشعوب األصلية،   عارف  مب نوهت - ٣٨”    

  ، ومبمارساهتا وبأمناط حياهتا التقليدية؛اليت تساهم يف التنمية املستدامة
 جبميع املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة القيام، يف إطـار           هتيب - ٣٩”    

تعمــم مراعــاة املنظــور اجلنــساين ومواصــلة حتقيــق املــساواة بــني  أن والياهتــا التنظيميــة، 
القطاعـات، وحتديـد     سائريف  ني يف براجمها القطرية وأدوات ختطيطها وبراجمها        اجلنســــ

أهــداف وغايــات حمــددة علــى الــصعيد القطــري يف هــذا اجملــال، وفقــا لالســتراتيجيات  
  اإلمنائية الوطنية؛

تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين  أن تدمج   املتحدة مبنظومة األمم    هتيب - ٤٠”    
هتا، مبا يف ذلك املتابعة املتكاملة ملؤمترات األمم املتحـدة، وفقـا            يف مجيع براجمها وسياسا   

الــيت   املتعلقــة بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين ١٩٩٧/٢لالســتنتاجات املتفــق عليهــا 
  ؛١٩٩٧اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام 

ــة  تطلـــب  - ٤١”     ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــا  إىل األمـــني العـ ــة يف دورهتـ  العامـ
السادسة والستني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك عـن إدمـاج                

  منظور جنساين يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
الدراسة االستقصائية العاملية عـن     يستكمل   إىل األمني العام أن      تطلب - ٤٢”    

 اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا التاســعة والــستني،   تنظــر فيهــا، لكــي دور املــرأة يف التنميــة
طائفــة خمتــارة مــن إىل أن الدراســة االستقــصائية ســوف تواصــل تركيزهــا علــى وتــشري 

تـؤثر علـى دور املـرأة يف االقتـصاد علـى الـصعد الـوطين             الـيت   ناشـئة   المنائيـة   اإلواضيع  امل
  واإلقليمي والدويل؛

الـستني  السادسة و ت لدورهتا   أن تدرج يف جدول األعمال املؤق     تقرر   - ٤٣”    
  .““دور املرأة يف التنمية”الفرعي املعنون  البند

ديــسمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  /ولأل كــانون ا٩، املعقــودة يف ٤١ويف اجللــسة   - ٣
مقدم من نائب رئيس اللجنـة،      ) A/C.2/64/L.58(“ دور املرأة يف التنمية   ”مشروع قرار بعنوان    



A/64/424/Add.2  
 

09-64719 13 
 

بنــاء علــى مــشاورات غــري رمسيــة أجريــت بــشأن مــشروع القــرار ، )صــربيا(دراغــان ميتــشيتش 
A/C.2/64/L.44.  

ويف اجللــسة نفــسها، أبلغــت اللجنــة بــأن مــشروع القــرار ال تترتــب عليــه أي آثــار يف     - ٤
  .امليزانية الربناجمية

ــسة   - ٥ ــرار   ٤١ويف اجللـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــضا، اعتمـ ــر  (A/C.2/64/L.58 أيـ انظـ
  ).٧ الفقرة

ــ  - ٦ ــرار  ويف ضـ ــاد مـــشروع القـ ــرار  A/C.2/64/L.58وء اعتمـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/64/L.44بسحبه .  
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  ةنيتوصية اللجنة الثا  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ٧  

  
  دور املرأة يف التنمية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٩٧ديـــــسمرب / األولكـــــانون ١٨ املـــــؤرخ ٥٢/١٩٥ إىل قراراهتـــــا إذ تـــــشري  

ــؤرخ ٥٤/٢١٠ و ــانون ٢٢ املـ ــسمرب / األولكـ ــؤرخ ٥٦/١٨٨ و ١٩٩٩ديـ ــانون ٢١ املـ  كـ
 ٥٩/٢٤٨  و٢٠٠٣ديــسمرب / األولكــانون ٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٠٦ و ٢٠٠١ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب / األولكــانون ٢٢امل ــؤرخ ٦٠/٢١٠ و ٢٠٠٤دي ــسمرب / كــانون األول٢٢ امل دي
 ومجيـــع قراراهتـــا األخـــرى ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٦٢/٢٠٦ ، و٢٠٠٥

املتعلقة بإدمـاج املـرأة يف عمليـة التنميـة، والقـرارات ذات الـصلة الـيت اختـذهتا جلنـة وضـع املـرأة                
ــه يف دورهتــا       واالســتنتاجات املتفــق عليهــا الــيت اعتمــدهتا، مبــا يف ذلــك اإلعــالن الــذي اعتمدت

  ،)١(التاسعة واألربعني
ونتـائج دورة اجلمعيـة العامـة        )٣( ومنـهاج عمـل بـيجني      )٢( إعالن وإذ تؤكد من جديد     

ــشرين املعنونــة     ــتثنائية الثالثــة والع ــرأة عــام  ”االس ــسني والتنميــة    : ٢٠٠٠امل ــساواة بــني اجلن امل
  ، )٤(“ يف القرن احلادي والعشرينوالسالم
نسني والنـهوض بـاملرأة     االلتزامات بتحقيق املساواة بني اجل    وإذ تؤكد من جديد أيضا        

 ومؤمترات القمـة  )٦(٢٠٠٥، ومؤمتر القمة العاملي لعام      )٥(اليت مت التعهد هبا يف مؤمتر قمة األلفية       
واملؤمترات الرئيسية األخرى والدورات االستثنائية الـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة، وإذ تؤكـد مـن                  

 يتجـزأ مـن حتقيـق األهـداف       أن تنفيذها التام والفعـال والعاجـل يـشكل جـزءا ال           كذلك  جديد  
  اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

__________ 
 E/2005/27( والتـصويب    ٧، امللحـق رقـم      ٢٠٠٥الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           :انظر  )١(  

  . األول، الفرع ألف، الفصل)Corr.1 و
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،             )٢(  

  . األول، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٣(  
  .، املرفق٢٣/٣- دإالقرار، املرفق و٢٣/٢-القرار دإ  )٤(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٥(  
  .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
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الـذي يؤكـد    ،  )٥( إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن األلفيـة          ،وإذ تؤكد مـن جديـد كـذلك         
إىل ، يف مجلـة أمـور،       ، ويـدعو  للرجل واملرأة ضرورة ضمان املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص        

واة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة بوصـفهما وسـيلتني فعـالتني وضـرورتني ملكافحـة                   تشجيع املـسا  
  الفقر واجلوع واملرض وتنشيط تنمية مستدامة حقا،

، ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة  )٧(إىل نتــائج املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة وإذ تــشري   
يقـة اخلتاميـة للمـؤمتر املعـين باألزمـة           والوث ،)٩(وإعالن الدوحة بشأن متويـل التنميـة      ،  )٨(املستدامة

  ،)١٠(املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها على التنمية
 باملناقشة اليت أجرهتا جلنة وضع املـرأة يف دورهتـا اخلمـسني    حتيط علماً مع التقدير وإذ    

ة املـرأة  تعزيز مـشارك ”بشأن دور املرأة يف التنمية، وإذ تشري إىل استنتاجاهتا املتفق عليها بشأن         
هتيئة بيئة مؤاتية لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة، تأخـذ يف االعتبـار                  : يف التنمية 

  ،)١١(“بوجه خاص التعليم والصحة والعمل
ــسلم    ــى        وإذ ت ــسورة وعل ــة مي ــية بتكلف ــصحية األساس ــة ال ــى الرعاي ــأن احلــصول عل ب

ــة املعلومــات الــصحية  ــة الوقائي  الــصحية، مبــا يف ذلــك يف جمــايل  وعلــى أعلــى مــستويات الرعاي
بـاملرأة، وأن عـدم متكـني املـرأة         اقتـصاديا   الصحة اجلنسية واإلجنابية، أمـر بـالغ األمهيـة للنـهوض            

وعدم استقالهلا اقتصاديا جيعالهنا أكثر عرضة لطائفة من العواقب الضارة، منها خطـر اإلصـابة               
، وأن إغفـال متتـع املـرأة        )اإليـدز (سب  متالزمة نقص املناعة املكتـ    /بفريوس نقص املناعة البشرية   

حبقوق اإلنسان حيد بشدة من الفرص املتاحـة أمامهـا يف احليـاة العامـة واخلاصـة، مبـا يف       الكامل  
  ذلك فرصة التعليم والتمكني االقتصادي والسياسي،

 مــا للمــساواة بــني اجلنــسني مــن أمهيــة أساســية لتحقيــق النمــو   وإذ تؤكــد مــن جديــد  
 اجلمعيـة  والتنميـة املـستدامة، وفقـا لقـرارات     ،القضاء علـى الفقـر  والشامل، و االقتصادي املطرد   

ــة املــرأة   ذات الــصلةاألمــم املتحــدةومــؤمترات العامــة  ــاة ، وأن االســتثمار يف تنمي ــر والفت ــه أث ل
__________ 

منـشورات األمـم   (، ٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨املؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة، مـونتريي، املكـسيك          تقرير    )٧(  
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

ــاملي للتن     )٨(   ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــا،    تقريـ ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــسطس /آب ٢٦ميـ  ‐أغـ
، الفـصل األول،   )، والتـصويب  A.03.II.A.1، رقـم املبيـع       املتحـدة  األمـم منـشورات    (٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلول ٤

  .، املرفق٢القرار 
  .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٩(  
  .، املرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١٠(  
ــة للمجلــس اال انظــر   )١١(   ــائق الرمسي ــاعي،  الوث ــصادي واالجتم ــم  ٢٠٠٦قت ــصويب ٧، امللحــق رق  E/2006/27( والت

  .، الفصل األول، الفرع دال)Corr.2  وCorr.1 و
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املطـــرد، يف مجيـــع قطاعـــات  اإلنتاجيـــة والكفـــاءة والنمـــو االقتـــصادي وخباصـــة يفمـــضاعف، 
  ت رئيسية كالزراعة والصناعة واخلدمات،االقتصاد، وخصوصا يف جماال

وأن املــرأة  ،القتــصاديف اللمــرأة الكــبرية  سامهةاملــعلــى  أيــضا وإذ تؤكــد مــن جديــد   
عـن طريـق العمـل املـأجور     وأوجـه عـدم املـساواة    ومكافحـة الفقـر   يف االقتـصاد  طـرف رئيـسي   

ملــرأة ا وأن متكـني  مكـان العمـل،  يف وغـري املـأجور علـى حـد سـواء يف املنــزل واجملتمـع احمللـي و        
  الفقر، القضاء علىعامل حاسم يف 

 مـن البلـدان   كـثري  يف السائدةبأن األحوال االجتماعية واالقتصادية العسرية      وإذ تسلم     
 ،قد سامهت يف تأنيث الفقر أقل البلدان منوا، ال سيماالنامية، و

الناشـئ عـن    رأة   إزاء التأثري السليب غري املتناسب علـى املـ         عن قلقها العميق   وإذ تعرب   
ألزمــات العامليــة العديــدة الراهنــة املترابطــة والــيت يفــاقم بعــضها بعــضا وال ســيما األزمــة املاليــة  ا

ــة ال   ــة، وأزمـ ــعار الطاقـ ــة، وتقلبـــات أسـ ــا  واالقتـــصادية العامليـ ــديات الـــيت يطرحهـ ــذاء والتحـ غـ
  املناخ، تغري

مـل وعـدم حتكـم       أن أشكال التحيز القائم على نوع اجلنس يف أسواق الع          وإذ تالحظ   
 من دخل يشكالن أيضا عاملني رئيسيني يسهمان يف جعـل املـرأة             تكسبهاملرأة يف عملها وفيما     

املتكافئـة   ة من مسؤوليات العمل املـرتيل غـري       عرضة للفقر ويؤديان باالقتران مع ما تتحمله املرأ       
 األسـر املعيـشية،      االقتصادية داخـل   إىل عدم استقالهلا اقتصاديا وعدم تأثريها يف صنع القرارات        

  ويف اجملتمع على مجيع املستويات،
بأن قضايا الـسكان والتنميـة والتعلـيم والتـدريب والـصحة والتغذيـة والبيئـة                تسلم  وإذ    

وتوفري امليـاه والـصرف الـصحي واإلسـكان واالتـصاالت والعلـم والتكنولوجيـا وفـرص العمـل                   
  ض باملرأة ومتكينها،الالئق عناصر مهمة للقضاء بشكل فعال على الفقر وللنهو

، وخباصـة األحكـام     ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١٤ املؤرخ   ٦٣/٣١١ هابقراروإذ ترحب     
ــرأة، وإذ تؤكــد        ــسني ومتكــني امل ــساواة بــني اجلن ــدعم امل ــات املؤســسية ل ــز الترتيب ــة بتعزي املتعلق

جديد تأييدها القوي الـذي أعربـت عنـه يف ذلـك القـرار لـدمج مكتـب املستـشارة اخلاصـة              من
ايا اجلنـسانية والنــهوض بـاملرأة وشــعبة النـهوض بــاملرأة وصـندوق األمــم املتحـدة اإلمنــائي      للقـض 

للمــرأة ومعهــد األمــم املتحــدة الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة يف كيــان   
مركــب، مــع مراعــاة الواليــات القائمــة علــى أن يتــوىل قيادتــه وكيــل لألمــني العــام، وإذ تتطلــع 

  ،٦٣/٣١١كامل للقرار التنفيذ ال إىل
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بأمهيـة احتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك احلـق         ، يف هذا الـسياق،   وإذ تسلم   
التنمية، وأمهيـة هتيئـة بيئـة وطنيـة ودوليـة تعـزز بوجـه خـاص العـدل واملـساواة بـني اجلنـسني                          يف

االجتماعيـة  واإلنصاف واملشاركة املدنية والسياسية واحلقوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية و           
  والثقافية واحلريات األساسية من أجل النهوض باملرأة ومتكينها،

 إىل القضاء على أوجه التفاوت بني اجلنـسني يف مـرحليت            احلاجةوإذ تؤكد من جديد       
، ٢٠١٥التعليم االبتدائي والثانوي يف أقرب وقـت ممكـن وعلـى مجيـع املـستويات حبلـول عـام                    

احلصول على التعلـيم والتـدريب علـى مجيـع املـستويات،            وإذ تؤكد من جديد أن تكافؤ فرص        
وخباصة يف جماالت األعمال التجاريـة والتجـارة واإلدارة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت               

احلاجة إىل القضاء على أوجـه عـدم املـساواة بـني            الوفاء ب وغريها من التكنولوجيات اجلديدة، و    
يان لتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة       اجلنسني على مجيع املستويات، عنصران أساس     

والقضاء على الفقر والسماح للمرأة باإلسـهام بـشكل تـام ومتكـافئ يف التنميـة وإتاحـة فرصـة                    
  متكافئة أمامها لالستفادة منها،

، يعــضد أحــدمها اآلخــر بــأن القــضاء علــى الفقــر وحتقيــق الــسالم وصــونه   وإذ تــسلم   
رتبط ارتباطــــاً ال ينفــــصم بتحقيــــق املــــساواة بــــني املــــرأة تــــسلم أيــــضاً بــــأن الــــسالم يــــ وإذ

  بالتنمية،و والرجل
ريــر أتاحتــا للمــرأة فرصــا للعمــل      حــني أن عملــييت العوملــة والتح  يفأنــه وإذ تــدرك   

سـيما   ال يف البلـدان الناميـة، و  وخباصـة ، بعـض النـساء   العديد من البلدان، فإهنما أيضا جعلتا        يف
 مبـا يف ذلـك    التقلبـات االقتـصادية،   زيـادة  للمـشاكل الـيت تـسببها    عرضـة أقل البلدان منوا، أكثر     

ساء الـــاليت هـــن مـــن صـــغار القطـــاع الزراعـــي، وأن تـــوفري الـــدعم اخلـــاص، وخباصـــة للنـــ  يف
الناشـئة عـن   فرص الومتكينهن عنصران ضروريان جلعلهن قادرات على االستفادة من    املزارعني

  حترير األسواق الزراعية،
ــسلم    ــأن تعزوإذ ت ــز فــرص التجــارة  ب ــة،  املتاحــة لي ــدان النامي ــها لبل ــر بوســائل من  حتري

مبا يف ذلك وضع املرأة، وهـو مـا         ،   تلك البلدان   االقتصادي جملتمعات  الوضع حسنالتجارة، سي 
  أمهية خاصة يف اجملتمعات احمللية الريفية،ميثل 

ة مـن    ومتزايـد  مهمـة  نـسبة     املـرأة متثـل    الـرغم مـن أن    ألنـه علـى     تعرب عن قلقهـا     وإذ    
عوامـل  منـها    حتد يف التنمية االقتصادية واالجتماعية      هان مسامهت فإ التجارية،   األعمالأصحاب  

 حرمان املرأة من املساواة يف احلقوق وانعدام تلك املساواة وعدم حصول املـرأة               من بينها  ،عدة
ت املــساعدة القانونيــة، والتعلــيم، والتــدريب، واملعلومــات، وخــدمات الــدعم والتــسهيال  علــى 
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والتكنولوجيـا وغـري ذلـك    األجور، والـتحكم يف األراضـي، ورأس املـال،         مبا يف ذلك     االئتمانية
  اإلنتاج، من جماالت

يف عمليــة اختــاذ القــرارات لمــرأة النــاقص لتمثيــل الإزاء   أيــضاوإذ تعــرب عــن قلقهــا  
يـــع  مجوضـــعنـــساين يف اجلنظـــور تعمـــيم مراعـــاة امل أمهيـــة ؤكـــدتإذ والـــسياسية واالقتـــصادية، 

ــسياسات ــا  ال ــذها وتقييمه ــربامج وتنفي ــشوب الرتاعــات ويف     ، وال ــع ن ــك يف جمــال من ــا يف ذل  مب
  احلاالت اليت تتسم باهلشاشة ويف جمال بناء السالم وبعد انتهاء الرتاعات،

اصـــة خب واهليئـــات التابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة، واملؤســـساتأمهيـــة وإذ تالحـــظ   
  املرأة يف التنمية،بدور  النهوض يسرييف تتخصصة،  والوكاالت امل،صناديقها وبراجمها

  ؛)١٢( األمني العاميبتقريرحتيط علما   - ١  
 وغريها مـن املنظمـات الدوليـة        منظومة األمم املتحدة  و بالدول األعضاء  يبهت  - ٢  

ــة، ــهإطــار  كــل يف واإلقليمي ــع اواليت ــا يف ذلــك املنظمــات   قطاعـــات اجمل، ومجي تمــع املــدين، مب
ومنــهاج عمــل  )٢(تنفيــذ إعــالنوكــذلك مجيــع النــساء والرجــال االلتــزام التــام ب ،احلكوميــة غــري

 ومــضاعفة اإلســهام  )٤(ني االســتثنائية الثالثــة والعــشر  اجلمعيــة العامــة  ونتــائج دورة )٣(بــيجني
  ؛ذلك يف

 بــالروابط املتداعمــة القائمــة بــني املــساواة بــني اجلنــسني والقــضاء علــى  تــسلم  - ٣  
، وكــذلك ضــرورة القيــام، عنــد االقتــضاء وبالتــشاور اإلمنائيــة لأللفيــة وحتقيــق األهــداف الفقــر
العتبـارات  ل مراعيـة اجملتمع املدين، بوضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات شـاملة للقـضاء علـى الفقـر                 مع

  اجلنسانية تعاجل املسائل االجتماعية واهليكلية ومسائل االقتصاد الكلي؛
بالتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة       على ضرورة ربط السياسات املتعلقة       تشدد  - ٤  

مبا يكفل جلميع الناس، مبـن فـيهم الفقـراء والفئـات املستـضعفة، اإلفـادة مـن النمـو االقتـصادي                      
  ؛)٧( للمؤمتر الدويل لتمويل التنميةطبقاً ألهداف توافق آراء مونترييالشاملني والتنمية 
علـى  ألمـم املتحـدة     منظومـة ا  املنظمات غري احلكومية و    الدول األعضاء و   حتث  - ٥  

اإلســراع ببــذل مزيــد مــن اجلهــود مــن أجــل زيــادة عــدد النــساء يف عمليــة صــنع القــرار وبنــاء    
قدراهتن باعتبارهن عوامل للتغيري ومتكني املرأة لتشارك مشاركة نشطة وفعلية يف وضع وتنفيـذ              

قـر، مبـا يف     أو القـضاء علـى الف     /وتقييم السياسات واالسـتراتيجيات والـربامج الوطنيـة للتنميـة و          
  ذلك، عند االقتضاء، النهج القائمة على الربامج؛

__________ 
  )١٢(  A/64/93 و A/64/162 و Corr.1.  
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 ذلــــك الــــدول األعــــضاء واملنظمــــات الدوليــــة، مبــــا يف أمهيــــة قيــــام تؤكــــد  - ٦  
ــم ــات وســائر        األم ــة، والنقاب ــضالً عــن القطــاع اخلــاص، واملنظمــات غــري احلكومي املتحــدة، ف

لبية لألزمة االقتـصادية واملاليـة علـى        أصحاب املصلحة باختاذ التدابري املالئمة لتحديد اآلثار الس       
املـساواة  حتقيـق  املرأة والفتاة ومعاجلتها، وباحلفاظ على مستويات كافية من التمويـل مـن أجـل        

  بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
ــا    أيـــضاً تؤكـــد  - ٧   ــا فيهـ ــة، مبـ ــام الـــدول األعـــضاء واملنظمـــات الدوليـ ــة قيـ  أمهيـ
ت غــري احلكوميــة، والنقابــات العماليــة وســائر     املتحــدة، والقطــاع اخلــاص، واملنظمــا    األمــم

 احليـاة  جمـاالت أصحاب املصلحة بتهيئـة بيئـة مواتيـة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل يف مجيـع          
أجل اإلدماج الفعال للمـرأة يف عمليـة التنميـة، وبـإجراء ونـشر حتليـل جنـساين للـسياسات                     من

اهليكلــي والــضرائب واالســتثمارات،  والــربامج املتــصلة باســتقرار االقتــصاد الكلــي واإلصــالح   
  يف ذلك االستثمار املباشر األجنيب ومجيع قطاعات االقتصاد ذات الصلة؛ مبا

مبـــا يف ذلـــك  جمتمـــع املـــاحنني والـــدول األعـــضاء واملنظمـــات الدوليـــة  حتـــث  - ٨  
ــم ــات وســائر        األم ــة، والنقاب ــضالً عــن القطــاع اخلــاص، واملنظمــات غــري احلكومي املتحــدة، ف

ساواة املـ تركيـز وتـأثري املـساعدة اإلمنائيـة الـيت تـستهدف         تعزيـز جمـال      علـى    صلحة،أصحاب املـ  
اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة، من خـالل مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية أو متويـل األنـشطة                   بني

الفعـال  قيـاس   لالالزمة ل تعزيز اآلليات   كذلك  تعزيز احلوار بني املاحنني والشركاء، و     واملستهدفة  
  اإلمنائية؛ رد املخصصة لدمج املنظورات اجلنسانية يف مجيع جماالت املساعدةلموال

 الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى              حتث  - ٩  
دية، جهودهــا الراميــة إىل زيــادة عــدد النــساء يف هيئــات اختــاذ القــرارات االقتــصا تــسريع وتــرية 

 يف الوزارات احلكومية املعنية ويف املنظمـات الدوليـة وجمـالس            يف ذلك على أعلى املستويات     مبا
واسـتخدام البيانـات املتعلقـة    ونـشر  حتسني مجـع وتـصنيف    إدارة الشركات والقطاع املصريف، و    

  ة؛االقتصاديات القراراختاذ مبشاركة املرأة يف هيئات 
 الــدول األعــضاء علــى إدمــاج منظــور جنــساين، يتناســب مــع أهــداف    حتــث  - ١٠  

ساواة بــني اجلنــسني، يف صــياغة اســتراتيجيات التنميـة الوطنيــة وتنفيــذها ورصــدها واإلبــالغ  املـ 
تــشجيع مــشاركة الرجــال والفتيــان يف تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني وهتيــب، يف هــذا   عنــها، و

الصدد، مبنظومة األمم املتحدة أن تدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل وضع املنـهجيات واألدوات              
   بعملية بناء القدرات والتقييم؛والنهوض
إدراج منظـور جنـساين يف تـصميم الـسياسات البيئيـة            ،   األعضاء بالدول هتيب  - ١١  

الوطنية وتنفيذها ورصـدها وتقييمهـا، واإلبـالغ عنـها، وتعزيـز اآلليـات، وتـوفري مـوارد كافيـة                    
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ستويات املتعلقـة  لضمان املـشاركة الكاملـة واملتكافئـة للمـرأة يف صـنع القـرارات علـى مجيـع املـ              
ســيما فيمــا يتعلــق باالســتراتيجيات املتــصلة بتــأثري تغــري املنــاخ علــى حيــاة   باملــسائل البيئيــة، وال

  والفتاة؛ املرأة
 الدول األعضاء علـى كفالـة مـشاركة اآلليـات الوطنيـة للمـساواة بـني                 تشجع  - ١٢  

تيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة،     اجلنسني ومتكني املرأة بصورة شاملة وبفعالية أكرب يف صياغة االسـترا          
مبا فيها االستراتيجيات الرامية إىل القضاء على الفقر واحلد من عدم املـساواة، وهتيـب مبنظومـة                 

  األمم أن تدعم اجلهود الوطنية يف هذا الصدد؛
بالــدول األعــضاء أن تواصــل زيــادة متثيــل املــرأة ومــشاركتها يف عمليــة   هتيــب  - ١٣  

 مجيع املستويات يف جماالت السياسة اإلمنائية حـىت يتـسىن ضـمان         صنع القرارات احلكومية على   
ــى        ــها إتاحــة فــرص احلــصول عل ــرأة واحتياجاهتــا وإســهاماهتا بوســائل، من ــات امل مراعــاة أولوي
التــدريب، ووضــع تــدابري ترمــي إىل التوفيــق بــني املــسؤوليات األســرية واملهنيــة، والقــضاء علــى 

   التوظيف والترقية؛القوالب النمطية اجلنسانية يف عمليات
 إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيـات، وتكـرر تأكيـد            تعرب عن بالغ القلق     - ١٤  

احلاجــة إىل زيــادة تكثيــف اجلهــود الراميــة إىل منــع مجيــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات   
والقضاء عليها، وتسلم بأن العنف ضـد النـساء والفتيـات ميثـل إحـدى العقبـات الـيت حتـول دون                      
حتقيـــق أهـــداف املـــساواة والتنميـــة والـــسالم، وبـــأن فقـــر النـــساء وانعـــدام متكينـــهن الـــسياسي    
واالجتمـــاعي واالقتـــصادي، وكـــذلك هتميـــشهن، رمبـــا هـــي نتيجـــة إقـــصائهن مـــن الـــسياسات 

  االجتماعية واملزايا املتعلقة بالتنمية املستدامة، وميكن أن يزيد من خطر تعرضهن للعنف؛
 تعزيـز قـدرة احلكومـات علـى إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف          باحلاجـة إىل   تسلم  - ١٥  

السياسات ويف عملية صـنع القـرارات، وتـشجع مجيـع احلكومـات واملنظمـات الدوليـة، مبـا يف                    
ذلــك منظومــة األمــم املتحــدة، وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة املعنــيني علــى تقــدمي املــساعدة    

ج املنظـور اجلنـساين يف مجيـع جوانـب رسـم            والدعم للبلدان النامية فيما تبذله من جهود إلدمـا        
  السياسات، بوسائل من بينها توفري املساعدة التقنية واملوارد املالية؛

 احلكومــات والقطــاع اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن تـشجع   - ١٦  
اءات اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين على تعزيز ومحاية حقوق املرأة العاملة، وعلى اختـاذ إجـر    

 النمطية السائدة إزاء املـساواة بـني اجلنـسني          املواقفإلزالة احلواجز اهليكلية والقانونية وكذلك      
األجر املتساوي لقـاء العمـل املتـساوي        للترويج ملبدأ   يف العمل، واملبادرة باختاذ خطوات إجيابية       

  ؛املتساوي القيمةأو العمل 
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ــى  حتــث  - ١٧   ــات عل ــة    احلكوم ــوضــع سياســات فعَّال ــة  وق عمــل سل ــق العمال حيق
، علـى أن يـشمل ذلـك    املـوارد ا يلزمهـا مـن   ورفـدها مبـ  الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع    

  املشاركة الكاملة للمرأة والرجل يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء؛
إىل محايــة حقــوق خــدم املنــازل،   احلكومــات إىل تعزيــز اجلهــود الراميــة  تــدعو - ١٨  

ساعات العمـل   بـ  فيمـا يتعلـق      هلم، ال سيما   املهاجرات، وكفالة ظروف العمل الكرمي       سيما وال
وإمكانيـة احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية، وغـري ذلـك مـن                 وشروط العمل واألجـور     

  االجتماعية واالقتصادية؛ملزايا ا
ــشجع  - ١٩   ــدول األعــضاء  ت ــى ســّن و  ال ــسياسات   /عل ــشريعات وال ــة الت أو مراجع
عتبارات اجلنسانية، اليت حتد من العزل املهين األفقي والرأسي، وتـضيق مـن فجـوات               لالاملراعية  

األجور القائمة على نوع اجلنس، وذلك بصفة خاصة من خالل اختاذ تدابري حمددة األهـداف،               
  وعلى تنفيذ تلك التشريعات والسياسات تنفيذا تاما؛

 لقـوانني ومعـايري العمـل    إجراء حتليل جنـساين  على  مجيع الدول األعضاء     حتث  - ٢٠  
ووضع سياسات ومبادئ توجيهية مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية بـشأن املمارسـات يف               الوطنية  

 مـع إيـالء اهتمـام خـاص مبنـاطق           ،عـرب الوطنيـة   جمال العمالة، مبا يف ذلـك ممارسـات الـشركات           
 القـضاء علـى   يـة   الصكوك املتعددة األطـراف مبـا فيهـا اتفاق        ، وذلك استنادا إىل     جتهيز الصادرات 

   واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛)١٣(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
لقـضاء علـى    لمجيع الدول األعضاء على اختاذ كل التدابري املناسـبة            أيضا حتث  - ٢١  

ــى      ــق حبــصوهلا عل ــرأة فيمــا يتعل ــز ضــد امل ــة التميي ــا ، اخلــدمات املالي ــا فيه ــصرفية   مب القــروض امل
اهتمـام  إيـالء   الرهون العقاريـة وغريهـا مـن أشـكال االئتمـان املـايل، مـع                و واحلسابات املصرفية 

حصول املرأة على املـساعدة القانونيـة،       إمكانية  لمرأة الفقرية وغري املتعلمة، وعلى دعم       لخاص  
  نسانية يف سياساته وبراجمه؛اجلنظورات املوعلى تشجيع القطاع املايل على تعميم مراعاة 

 الــصغر، يف الغ الــصغر، مبــا يف ذلــك االئتمــان البــالغل البــ بــدور التمويــتــسلم  - ٢٢  
، وتالحظ، يف هذا الـصدد، أمهيـــة النظــــم           ومتكني املرأة وإجياد فرص العمل     القضاء على الفقر  

ـــى    ــشجع علــ ــسليمة، وت ــة ال ـــة الوطني ــز مؤســسات االئتمــان املاليــ ــالغ تعزي ــصغر القائمــة   الب  ال
  الدولية؛ لدعم الذي تقدمه املؤسسات املالية منها اوالناشئة وتدعيم قدراهتا بوسائل،

__________ 
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ اجمللد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )١٣(  
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ــة احلكومــات علــى حتــث  - ٢٣   ــالغ الــصغر علــى   كفال  أن تركــز بــرامج التمويــل الب
واملتاحـة للمـرأة فيمـا تبذلـه مـن جهـود،         يـسورة   املناسبة و املمنة و اآل ،تطوير منتجات املدخرات  

  خراهتا؛مد يف جهودها الرامية إىل اإلمساك بزماممؤازرة املرأة و
أن تقضي على التمييز ضد املرأة يف جمال التعلـيم،         مجيع احلكومات على     حتث  - ٢٤  

  ؛ مع الرجلالتحاقها جبميع مستويات التعليم على قدم املساواةإمكانية أن تكفل و
 أمهية وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لتـشجيع األنـشطة املـستدامة واملنتجـة          تؤكد  - ٢٥  

رة، املـدرة للـدخل يف أوسـاط النـساء احملرومـات والنـساء الالئـي                يف جمال مباشـرة األعمـال احلـ       
  يعشن يف فقر؛

 الدول األعضاء على تشجيع املشتغالت باألعمـال احلـرة، بوسـائل منـها         حتث  - ٢٦  
األعمــال التجاريــة واإلدارة وتكنولوجيــا علــى ملــرأة اوتــدريب  والتــدريب املهــينإتاحــة التعلــيم 

 رابطــات األعمــال التجاريــة إىل تقــدمي املــساعدة للجهــود      املعلومــات واالتــصاالت، وتــدعو  
  الوطنية املبذولة يف هذا الصدد؛

ــة  احلكومــات علــى تــشجع  - ٢٧   ــادة عــدد النــساء الالئــي   هتيئ منــاخ يفــضي إىل زي
عن طريـق تعزيـز اسـتفادهتن مـن األدوات املاليـة،             حجم أعماهلن    وزيادةميارسن األعمال احلرة    

زيــادة و، وتيــسري التواصــل وتقاســم املعلومــات،   هلــنت االستــشاريةالتــدريب واخلــدماوتــوفري 
يف صـياغة   املـسامهة  كيمـا يـتمكن مـن    املنتديات  مشاركتهن يف اجملالس االستشارية وغريها من       

  واستعراض السياسات والربامج اليت تضعها املؤسسات املالية؛
يئـة ظـروف    وهتاحلكومات أن تشجع بوسائل من بينها سن تـشريعات          بيب  هت  - ٢٨  
ــام األمهــات العــامالت      وعمــل م ــسانية، علــى تيــسري قي ــارات اجلن ــة لالعتب ــة لألســرة ومراعي اتي

، ـعــلـــن لعـامالت وغريهـم ممـن يُـ      بالرضاعة الطبيعية ألطفاهلن وتـوفري الرعايـة الالزمـة ألطفـال ا           
 سياسات وبرامج، حسب االقتـضاء، لـتمكني الرجـل واملـرأة          على وضع   تشجيع  الوأن تنظر يف    

  من التوفيق بني مسؤولياهتما يف العمل ومسؤولياهتما االجتماعية واألسرية؛
ــز ل الــدول األعــضاء علــى اعتمــاد وتنفيــذ تــشريعات وسياســات    تــشجع  - ٢٩   تعزي

زيـادة املرونـة يف ترتيبـات العمـل مثـل      األسرة بطـرق مـن بينـها        التوفيق بني مسؤوليات العمل و    
حـصول النـساء والرجـال علـى إجـازات األمومـة            ضـمان إمكانيـة     العمل بعض الوقـت، وعلـى       

تمييـز ضـدهم عنـدما يـستفيدون مـن      الواألبوة والوالدية وغري ذلـك مـن أشـكال اإلجـازة دون             
  هذه املزايا؛
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التــشريعات والــسياسات الــيت  ومراجعــة  الــدول األعــضاء علــى اعتمــاد  حتــث  - ٣٠  
 والـتحكم فيهـا،   ت األخـرى على األرض والسكن واملمتلكـا يف احلصول لمرأة املساواة لتكفل  

، وعلــى اختــاذ يف ذلــك مــن خــالل اإلرث وبــرامج اإلصــالح الزراعــي وأســواق األراضــي    مبــا
  ؛التدابري الالزمة لتنفيذ تلك القوانني والسياسات

احلــصول علــى األرض الالزمــة لتيــسري  احلكومــات علــى اختــاذ التــدابري  حتــث  - ٣١  
النظـام   لتحـسني اسـتجابة      اهلـادف  التـدريب    وفريمن خـالل تـ     حنو منصف على  وحقوق امللكية   

تقـدمي املعونـة القانونيـة للنـساء        وقـضايا املـساواة بـني اجلنـسني،         لالقضائي والتشريعي واإلداري    
 وتنفيـذ محـالت     ،الساعيات إىل املطالبة حبقوقهن، ودعم جهود اجلماعات والشبكات النـسائية         

  يف األرض ويف امللكية؛ يف احلق مساواة املرأةاحلاجة إىل توعية جلذب االهتمام إىل 
 بــضرورة متكــني املــرأة اقتــصاديا وسياســيا، وخباصــة املــرأة الفقـــرية،        تــسلم   - ٣٢  

ــة،      ــركائها يف التنميـ ــوم، بـــدعم مـــن شـ ــذا الـــصدد، احلكومـــات علـــى أن تقـ وتـــشجع، يف هـ
فري  األساسية املالئمة وغـري ذلـك مـن املـشاريع، مبـا يف ذلـك تـو                 اهلياكلباالستثمار يف مشاريع    

الـصحة  النـهوض ب  مـن أجـل     واألحياء احلضرية الفقـرية     املياه والصرف الصحي للمناطق الريفية      
والرفاه وختفيف أعباء العمل عن كاهل املرأة والفتاة وحترير وقتهما وطاقتـهما لـصاحل األنـشطة       

  ؛مباشرة األعمال احلرةاإلنتاجية األخرى مبا يف ذلك 
 على أمهية استعراض الـسياسات      وتشدد ،التنمية بدور الزراعة يف      أيضا تسلّم  - ٣٣  

الدور اجلوهري الذي تضطلع بـه املـرأة يف جمـال           االعتراف ب كفل  مبا ي واالستراتيجيات الزراعية   
ــاره جــزءاً ال يتجــزأ مــن  ودراســته األمــن الغــذائي  زمــات الغــذاء يف األجلــني  التــصدي ألباعتب
  القصري والطويل؛

متالزمـة   /ر وباء فريوس نقـص املناعـة البـشرية        تساع انتشا ال عن قلقها  تعرب  -٣٤  
قـدرا غـري   ن النساء والفتيات يتحملن   من أ بوجه عام وتأنيثه، و   ) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

اإليـدز، وأهنـن أكثـر عرضـة        /فرضـه فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         متناسـب من العـبء الـذي ي      
ة، وأهنـن أصـبحن أكثـر عرضـة للعنـف           لإلصابة بالعدوى، وأهنن يـؤدين دورا رئيـسيا يف الرعايـ          

فـريوس نقـص املناعـة    بسبب والوصم والتمييز والفقر والتهميش من جانب أسرهن وجمتمعاهتن      
ف اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق هـدف          يـ احلكومات واجملتمـع الـدويل تكث     يب ب وهتاإليدز،  /البشرية

احلـصول  اعـة البـشرية و  برامج الوقاية الـشاملة مـن فـريوس نقـص املن       االستفادة من   تعميم فرص   
، وأن تكون قد حققت وقف انتـشار        ٢٠١٠حبلول عام   على ما يلزم من عالج ورعاية ودعم        

  ؛٢٠١٥اإليدز وبدء احنساره حبلول عام /فريوس نقص املناعة البشرية
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لــصحة اإلجنابيــة للجميــع حبلــول  االلتــزام بإتاحــة خــدمات اتؤكــد مــن جديــد  - ٣٥  
إدمـاج هـذا    من خـالل    ،  )١٤(ه املؤمتر الدويل للسكان والتنمية    ، على النحو الذي بين    ٢٠١٥ عام

اهلــدف يف اســتراتيجيات حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف  
وحتـسني  النفاسـية  وفيـات  ال، الـيت ترمـي إىل خفـض      )٥(الواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة         

تــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني ومكافحــة فــريوس صــحة األمهــات وخفــض وفيــات األطفــال و
  اإليدز والقضاء على الفقر؛/نقص املناعة البشرية

أن تعمـل كـل اجلهـات املاحنـة علـى اإلبقـاء علـى التزاماهتـا                 احلاجة إىل    ب تسلم  - ٣٦  
 وأهدافها القائمة املتعلقة باملساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة علـى الـصعيدين الثنـائي واملتعـدد األطـراف                 

، وبأن التنفيـذ الكامـل لتلـك االلتزامـات سـيزيد بقـدر كـبري                إجناز تلك االلتزامات واألهداف   و
  من املوارد املتاحة لدفع خطة التنمية الدولية قدما؛

 اجملـاالت الـيت يقيـدها    حـد أ مـن أن صـحة األم ال تـزال     عن بالغ القلق تعرب  - ٣٧  
مــن التقــدم املتفــاوت يف حتــسني   أكــرب أوجــه اإلجحــاف يف اجملــال الــصحي يف العــامل، و بعــض

صــحة الطفــل واألم، وهتيــب بالــدول يف هــذا الــسياق أن جتــدد التزامهــا مبنــع وفيــات واعــتالل   
  األطفال واألمهات أثناء النفاس والقضاء عليها؛

 اجملتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين          تشجع  - ٣٨  
املالية الضرورية ملساعدة احلكومات الوطنية يف جهودهـا الراميـة إىل           على مواصلة توفري املوارد     

 واملـؤمتر   ،حتقيق غايات ومعايري التنمية املتفق عليهـا يف مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة                 
 واملــؤمتر ، ومــؤمتر قمــة األلفيــة، واملــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة،العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة

 واجلمعيــة العامليــة الثانيــة   ، ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة    ، لتمويــل التنميــة الــدويل
 ودوريت اجلمعيــة العامــة االســتثنائيتني الثالثــة والعــشرين والرابعــة والعــشرين وغــري  ،للــشيخوخة

  ا األمم املتحدة؛عقدهتذلك من املؤمترات ومؤمترات القمة ذات الصلة اليت 
مـن  اسـتعراض وتنفيـذ سياسـات        علـى    ملاحنة املتعددة األطـراف   اجلهات ا  حتث  - ٣٩  

 ،نـسبة أعلـى مـن املـوارد    حـصول املـرأة علـى     اجلهود الوطنية الراميـة إىل كفالـة        شأهنا أن تدعم    
، يف إطار واليـة كـل منـها،         وتدعو املؤسسات املالية الدولية   ،  املناطق الريفية والنائية  وخباصة يف   

  ؛ القيام بذلكومصارف التنمية اإلقليمية إىل

__________ 
منــشورات األمــم (، ١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣‐٥ تقريــر املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة، انظــر   )١٤(  

  .A.95.XIII.18)، رقم املبيع املتحدة
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املعلومـات ذات الـصلة املطلوبـة عـن دور املـرأة        وتبادل مجيع    أمهية مجع    ؤكدت  - ٤٠  
 إحـصاءات مبا يف ذلك البيانات املتعلقة باهلجرة الدولية، وكذلك احلاجـة إىل وضـع              ،يف التنمية 

النمـــو   البلـــدان املتقدمـــة، يف هـــذا الـــصدد،اجلـــنس، وتـــشجعالـــسن ونـــوع مـــصنفة حـــسب 
دة إىل البلـدان الناميـة،      ـــم الـدعم واملـساع    ـــ  تقدي علـى ة لألمم املتحـــدة    ــالتابعاملعنية  ات  والكيان

  ؛ وتطويرها وتعزيزهاا ونظم معلوماهتاإنشاء قواعد بياناهتفيما يتعلق ب، طلبهابناء على 
ــسلم  - ٤١   ــات،       ت ــساء الريفي ــا الن ــضطلع هبم ــذين ت ــدور واإلســهام احلــامسني الل  بال

ــة    فــيهن نــسا مبــن ــة والريفي ــة الزراعي ــة، يف تعزيــز التنمي ء الــشعوب األصــلية ومبعــارفهن التقليدي
  وحتسني مستوى األمن الغذائي والقضاء على فقر األرياف؛

 جبميع املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة القيـام، يف إطـار والياهتـا       هتيب  - ٤٢  
حتقيــق املــساواة بــني اجلنــســــني يف إىل الــسعي  ومواصــلة ،املنظــور اجلنــساينبتعمــيم التنظيميــة، 

أهـداف وغايـات حمـددة      صياغة  والقطاعية الشاملة،   براجمها القطرية وأدوات ختطيطها وبراجمها      
  على الصعيد القطري يف هذا اجملال، وفقا لالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛

 والياهتــا ؤســسات جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن تعمــل، يف إطــار مبيــب هت  - ٤٣  
يف أطرهـا االســتراتيجية   حتـسني آلياهتــا للمـساءلة املؤسـسية، وأن تــدرج    ، علـى زيــادة التنظيميـة 

املتفـق عليهـا    املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية،       النتائج املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني واملؤشـرات         
  ؛على الصعيد احلكومي الدويل

تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف  أن تــدمج  مبنظومــة األمــم املتحــدة  هتيــب  - ٤٤  
ــا      ــة ملـــؤمترات األمـــم املتحـــدة، وفقـ ــة املتكاملـ ــا يف ذلـــك املتابعـ ــاهتا، مبـ ــا وسياسـ مجيـــع براجمهـ

الــيت اعتمــدها   املتعلقــة بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين١٩٩٧/٢لالســتنتاجات املتفــق عليهــا 
  ؛)١٥(١٩٩٧اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام 

إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الـــسادسة  تطلـــب  - ٤٥  
والستني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار، مبـا يف ذلـك عـن إدمـاج منظـور جنـساين              

  يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
تقـصائية العامليـة عـن      الدراسـة االس  يـستكمل    إىل األمني العـام أن       أيضا تطلب  - ٤٦  

ــة  ــرأة يف التنمي ــام دور امل ــا التاســعة     ، لكــي )١٦(٢٠٠٩ لع ــة يف دورهت ــة العام ــا اجلمعي تنظــر فيه
__________ 

 A/52/3/Rev.1 ( واإلضــافة٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة واخلمــسون، امللحــق رقــم انظـر    )١٥(  
  .٤، الفصل الرابع، الفرع ألف، الفقرة Rev.1/Add.1) و
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أن تواصل التركيز على جمموعـة خمتـارة مـن          الدراسة االستقصائية   على  إىل أن   وتشري  والستني،  
لـصعد الـوطين واإلقليمـي    تؤثر على دور املـرأة يف االقتـصاد علـى ا   اليت ناشئة  المنائية  اإلواضيع  امل

  والدويل؛
 الـستني البنـد  الـسادسة و أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا            تقرر  - ٤٧  

  .“دور املرأة يف التنمية”الفرعي املعنون 
  


