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 ])A/62/423/Add.2( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 ةدور املرأة يف التنمي - ٦٢/٢٠٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٩٧ديــــــسمرب/ األولكــــــانون ١٨ املــــــؤرخ٥٢/١٩٥ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
ــسمرب/ األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ٥٤/٢١٠ و  كـــانون٢١ املـــؤرخ٥٦/١٨٨ و١٩٩٩ديـ

ــسمرب/ األولكــانون ٢٣ املــؤرخ٥٨/٢٠٦ و٢٠٠١ديــسمرب/األول  ٥٩/٢٤٨  و٢٠٠٣دي
ــسمرب/ األولكــانون ٢٢املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٦٠/٢١٠ و٢٠٠٤دي
ــرارات ذات٢٠٠٥ ــة، والق ــة التنمي ــرأة يف عملي ــاج امل ــع قراراــا األخــرى املتعلقــة بإدم ، ومجي
واالسـتنتاجات املتفــق عليهـا الــيت اعتمـدا، مبــا يف ذلــك وضـع املــرأةجلنــةالــيت اختـذاالـصلة

 ،)١( يف دورا التاسعة واألربعنيتهعتمدالذي ااإلعالن
جلمعيـة العامـةاونتـائج دورة)٣( ومنـهاج عمـل بـيجني)٢( إعـالنوإذ تؤكد مـن جديـد 

ــة ــتثنائية الثالثــة والعــشرين املعنون ني اجلنــسني والتنميــةاملــساواة بــ:٢٠٠٠املــرأة عــام”االس
ــسالم ــشرينوال ــسية)٤(“ يف القــرن احلــادي والع ــؤمترات الرئي ، وإذ تــشري إىل نتــائج مجيـــــع امل

 عقدها األمم املتحدة،تومؤمترات القمة األخرى ذات الصلة اليت

_______________

 والتــصويب٧، امللحــق رقــم٢٠٠٥ي،الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاع :انظــر )١(
)E/2005/27و Corr.1(الفصل األول، الفرع ألف ،. 
منـشورات األمـم (١٩٩٥سـبتمرب/ أيلـول١٥-٤تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني، )٢(

 . األول، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع
 .، املرفق الثايناملرجع نفسه )٣(
 .، املرفق٢٣/٣ - دإالقرار، املرفق و٢٣/٢ -القرار دإ )٤(
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ــةل املتحــدةاألمــمإعــالنوإذ تؤكــد مــن جديــد أيــضا   الــذي يؤكــد ضــرورة)٥(أللفي
 منـها أمـور،إىل عـدةبـني املـرأة والرجـل، ويـدعووتكـافؤ الفـرص ضمان املساواة يف احلقـوق

تعزيـز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بوصفهما وسيلتني فعالتني وضـروريتني للقـضاء علـى
 الفقر واجلوع ومكافحة األمراض والتحفيز على حتقيق تنمية مستدامة حبق،

 دورـا اخلمـسني مبناقـشة دوريفرأة بقيـام جلنـة وضـع املـوإذ حتيط علما مع التقدير 
:تعزيز مشاركة املرأة يف التنمية’’إىل استنتاجاا املتفق عليها بشأناملرأة يف التنمية، وإذ تشري

ملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، تأخذ يف االعتبـار عـدة ميـادينتحقيق ااتية لؤيئة بيئة م
 ،)٦(‘‘منها التعليم والصحة والعمل

ــسلمو  ــىإذ ت ــصحية األساســية بتكلفــة ميــسورة وعل ــة ال ــى الرعاي بــأن احلــصول عل
يفمبــا يف ذلــكلوقايــة وعلـى أعلــى مـستويات الرعايــة الـصحية،الالزمـة لاملعلومـات الــصحية

 الصحة اجلنسية واإلجنابية، أمر بالغ األمهية للنهوض االقتصادي بـاملرأة، وأن عـدم متكـنيجمايل
، منـها خطـر الـضارةا أكثر عرضـة لطائفـة مـن العواقـبا اقتصاديا جيعالاملرأة وعدم استقالهل

 إغفـال، وأن)اإليـدز(متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب/ بفريوس نقص املناعـة البـشريةاإلصابة
متتـع املــرأة متتعــا تامــا حبقــوق اإلنــسان حيــد بـشدة مــن الفــرص املتاحــة أمامهــا يف احليــاة العامــة

 رصة التعليم والتمكني االقتصادي والسياسي،واخلاصة، مبا يف ذلك ف
ــد  تحقيــق النمــول مــا للمــساواة بــني اجلنــسني مــن أمهيــة أساســيةوإذ تؤكــد مــن جدي

ــرارات ــستدامة، وفقــا لق ــة امل ــر والتنمي ــى الفق ــصادي املطــرد والقــضاء عل ــةاالقت ــةاجلمعي  العام
لـه أثـر مـضاعف،والفتـاةأة، وأن االستثمار يف تنميـة املـر ذات الصلةاألمم املتحدةومؤمترات

املطـــرد، يف مجيـــع قطاعـــات االقتـــصاد، اإلنتاجيـــة والكفـــاءة والنمـــو االقتـــصادييفخباصــةو
  يف جماالت رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة واخلدمات،خصوصاو
ــد  املــرأةوأن ،القتــصادتــسهم إســهاما كــبريا يف املــرأةأن ا أيــضاوإذ تؤكــد مــن جدي

ومكافحـة الفقـر عـن طريـق العمـل املـأجور وغـري املـأجور االقتـصادتسهم بشكل أساسـي يف
ملـرأة عامـل حاســم يفاعلـى حـد سـواء يف املنــزل واتمـع احمللـي ومكـان العمـل، وأن متكـني

 الفقر، القضاء على

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٥(
 ان والتــصويب٧، امللحــق رقــم٢٠٠٦الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، :انظــر )٦(
)E/2006/27و Corr.1الفصل األول، الفرع دال)2 و ،. 
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 مـن البلـدانكـثري يفالسائدةبأن األحوال االجتماعية واالقتصادية العسريةوإذ تسلم 
 ،تسريع وترية تأنيث الفقر أقل البلدان منوا، أدت إىلال سيماالنامية، و

التحيز القائم على أساس نوع اجلنس يف أسواق العمل وعـدمأشكال أنوإذ تالحظ 
حتكم املرأة يف عملها وفيما تدره من دخل يشكالن أيضا عـاملني رئيـسيني يـسهمان يف جعـل

غـري العمـل املـرتيلرأة مـن مـسؤولياتمـا تتحملـه املـيؤديان بـاالقتران مـعواملرأة عرضة للفقر
 إىل عدم استقالهلا اقتصاديا وعدم تأثريها يف صنع القـرارات االقتـصادية داخـل األسـراملتكافئة

 املعيشية ويف اتمع على مجيع املستويات،
بأن قضايا السكان والتنميـة والتعلـيم والتـدريب والـصحة والتغذيـة والبيئـة وإذ تسلم 

والـصرف الـصحي واإلسـكان واالتـصاالت والعلـم والتكنولوجيـا وفـرص العمـلوتـوفري امليـاه
 ،هالنهوض باملرأة ومتكينللقضاء بشكل فعال على الفقر ولهمةممتثل عناصر

 بأمهيـة احتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـكالسياق،يف هذا ،أيضاوإذ تسلم 
 العـدل واملـساواة بـني، منـهاا عـدةأمـور عـززتبيئـة وطنيـة ودوليـةأمهية يئة و،احلق يف التنمية

واألساسـية مـنالـسياسيةواحلريـات املدنيـة واجلنسني واإلنصاف واملشاركة املدنية والـسياسية
 أجل النهوض باملرأة ومتكينها،

القضاء على أوجه التفاوت بني اجلنـسني يف مـرحليتاحلاجة إىل تؤكد من جديدوإذ 
،٢٠١٥ مجيـع املـستويات حبلـول عـامعلـى يف أقرب وقـت ممكـن و والثانوياالبتدائيالتعليم

، مجيـع املـستوياتعلـى  على التعليم والتـدريبأن تكافؤ فرص احلصولإذ تؤكد من جديدو
 املعلومــــاتتوالتجــــارة واإلدارة وتكنولوجيــــاالتجاريــــة األعمــــالجمــــاالت يفخباصــــةو

ــات ــن التكنولوجي ــا م ــصاالت وغريه ــه عــدمإىل احلاجــةاجلديــدة، وواالت ــى أوج ــضاء عل الق
 تحقيـق املـساواة بـني اجلنـسنين لان أساسـيا مجيـع املـستويات عنـصرعلىاملساواة بني اجلنسني

إلسـهام بـشكل تـام ومتكـافئ يف التنميـةبالمـرأةالـسماح ل وملرأة والقضاء على الفقـراومتكني
  متكافئة أمامها لالستفادة منها،ةوإتاحة فرص

إذ، ومتــداعمانعلــى الفقــر وحتقيــق الــسالم وصــونه جانبــانبــأن القــضاءوإذ تــسلم 
 ، بأن السالم يرتبط ارتباطا ال ينفصم بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل وبالتنمية أيضاتسلم

 حــني أن عملــييت العوملــة والتحريــر أتاحتــا للمــرأة فرصــا للعمــل يفيفأنــهوإذ تــدرك 
أقـلال سـيما يف البلدان النامية، وخباصةو، النساءبعضالعديد من البلدان، فإما أيضا جعلتا

 مبـا يف ذلـك يف التقلبـات االقتـصادية، زيـادة للمـشاكل الـيت تـسببهاعرضـةالبلدان منوا، أكثـر
صـغار املـزارعنيللنـساء الـاليت هـن مـنالقطاع الزراعي، وأن تـوفري الـدعم اخلـاص، وخباصـة
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ــ ــصران ضــروريان جلهنومتكين ــادرات عن ــهن ق ــى عل ــر األســواقعل ــرص حتري  االســتفادة مــن ف
 الزراعية،

ــرص التجــارةوإذ تــسلم  ــز ف ــأن تعزي ــة،لاملتاحــةب ــدان النامي ــهالبل ــربوســائل من  حتري
 مـا ميثـل، وهـووضـع املـرأةمبا يف ذلكتلك اتمعات،ل االقتصاديالوضع حسنالتجارة، سي

 أمهية خاصة يف اتمعات احمللية الريفية،
 ومتزايـدة مـنهمـةم نـسبة املـرأة متثـلالـرغم مـن أنألنـه علـىهـاتعرب عن قلقوإذ 

عوامـلمنـها دحت يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةهان مسامهتفإ التجارية،األعمالأصحاب
املـرأةعـدم حـصولة وانعـدام تلـك املـساواة ويساوتاملاملرأة من احلقوق حرمان  من بينها،عدة

 متلـكومات وخـدمات الـدعم والتـسهيالت االئتمانيـة واألجـور وعلى التعليم والتدريب واملعل
 اإلنتاج، األرض ورأس املال والتكنولوجيا وغري ذلك من جماالت

اختــاذ القــراراتيف عمليــةلمــرأةالنــاقص لتمثيــلالإزاء  أيــضاوإذ تعــرب عــن قلقهــا 
 مجيــعوضــع نــساين يفاجلنظــوراملمراعــاةتعمــيم أمهيــةؤكــدتإذوالــسياسية واالقتــصادية،

 ، والربامج وتنفيذها وتقييمهاالسياسات
اصـــةخب واهليئـــات التابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة، واملؤســـساتأمهيـــةوإذ تالحـــظ 

 املرأة يف التنمية،بدور النهوضيسرييف توكاالت املتخصصة،ال وصناديقها وبراجمها
 ؛)٧(بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 ٢ - وغريها مـن املنظمـات الدوليـةمنظومة األمم املتحدةو عضاءبالدول األ يب 

 تمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـريقطاعــات ا، ومجيـعاواليتهإطار كل يف،واإلقليمية
 )٣(ومنهاج عمل بـيجني )٢(تنفيذ إعالنوكذلك مجيع النساء والرجال االلتزام التام ب ،احلكومية

 ؛ذلك  اإلسهام يفمضاعفة و)٤(نيالستثنائية الثالثة والعشرا جلمعية العامةاونتائج دورة
 القائمــة بــني املــساواة بــني اجلنــسني والقــضاء علــىعمــةادتروابط املال بــتـسلم - ٣ 

 وبالتــشاور مــع اتمـع املــدين، بوضــع وتنفيــذعنـد االقتــضاء ضــرورة القيــام،وكــذلكالفقـر،
 وتعاجل املسائل االجتماعيـةةاجلنسانيباراتاالعتاستراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر تراعي

 واهليكلية ومسائل االقتصاد الكلي؛
اتيـة يف مجيـع منـاحي احليـاة علـى الـصعيدينؤأمهية يئة بيئة إجيابيـة ومتؤكد - ٤ 

 الوطين والدويل من أجل اإلدماج الفعلي للمرأة يف عملية التنمية؛
_______________

)٧( A/62/187. 
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مية ومنظومـة األمـم املتحـدة علـىالدول األعضاء واملنظمات غري احلكوحتث - ٥ 
 صــنع القــرار وبنــاءعمليــة زيــادة عــدد النــساء يفمــن أجــلاإلســراع ببــذل مزيــد مــن اجلهــود

ــشطة وفعليــة يف وضــع ــرأة لتــشارك مــشاركة ن ــارهن عوامــل للتغــيري ومتكــني امل قــدران باعتب
ى الفقـر، مبـا يفأو القـضاء علـ/وتنفيذ وتقييم سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية للتنمية و

 ذلك، عند االقتضاء، ج تقوم على أساس الربامج؛
 منظــور جنــساين، يتناســب مــع أهــدافإدمــاج الــدول األعــضاء علــىحتــث - ٦ 

املساواة بـني اجلنـسني، يف صـياغة اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة وتنفيـذها ورصـدها واإلبـالغ
ة أن تـدعم اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىلنظومــة األمــم املتحــدمب يــب، يف هــذا الـصدد،عنـها، و

 وضع املنهجيات واألدوات والنهوض بعملية بناء القدرات والتقييم؛
لمـساواة بـنيل الدول األعضاء على كفالة أن تشارك اآلليات الوطنيـةتشجع - ٧ 

يـة،اجلنسني ومتكني املرأة مشاركة شاملة وأكثر فعالية يف صياغة االستراتيجيات اإلمنائية الوطن
نظومــة األمــم املتحــدة دعــم اجلهــودمب يــبمبــا يف ذلــك اســتراتيجيات القــضاء علــى الفقــر، و

 الوطنية املبذولة يف هذا الصدد؛
عمليـةاملـضي يف زيـادة متثيـل املـرأة ومـشاركتها يفإىل الدول األعضاءدعوت - ٨ 

ية حىت يتـسىن ضـمانصنع القرارات احلكومية على مجيع املستويات يف جماالت السياسة اإلمنائ
ــات املــرأة واحتياجاــا وإســهاماا بوســائل ــىفــرص منــها إتاحــة،مراعــاة أولوي  احلــصول عل

 والقـضاء علـى، ووضـع تـدابري ترمـي إىل التوفيـق بـني املـسؤوليات األسـرية واملهنيـة،التـدريب
 القوالب النمطية اجلنسانية يف عمليات التوظيف والترقية؛

 النساء والفتيات ميثـل عقبـة حتـول دون حتقيـق أهـداف بأن العنف ضدتسلم - ٩ 
 التنميـة االجتماعيـةيفاملساواة والتنمية والسالم، ومبـا للعنـف ضـد النـساء والفتيـات مـن آثـار

لمجتمعات احمللية والدول، ويب بالدول أن تضع وتنفذ خطط عمل ترمـي إىللواالقتصادية
 القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛

نـسايناجلنظـورامل باحلاجة إىل تعزيز قدرة احلكومات على إدماجتسلم أيضا - ١٠ 
يف السياسات ويف عملية صنع القرارات، وتشجع مجيع احلكومات واملنظمات الدولية، مبـا يف

 علــى تقــدمي املــساعدة املعنــيني املــصلحةأصــحابذلــك منظومــة األمــم املتحــدة، وغريهــا مــن
نـساين يف مجيـع جوانـب رسـماجلنظـورامليما تبذله من جهود إلدماجوالدعم للبلدان النامية ف

 السياسات، بوسائل من بينها توفري املساعدة التقنية واملوارد املالية؛
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 أمهية وضع اسـتراتيجيات وطنيـة لتـشجيع األنـشطة املـستدامة واملنتجـةتؤكد - ١١ 
حملرومـات والنـساء الـاليت يعـشنتدر الدخل يف أوسـاط النـساء اسيف جمال تنظيم املشاريع اليت

 فقر؛ يف
 احلكومـات والقطـاع اخلـاص واملنظمــات غـري احلكوميـة وغريهـا مــنتـشجع - ١٢ 

اجلهات الفاعلة يف اتمع املدين على تعزيز ومحاية حقوق املرأة العاملة، وعلى اختاذ إجـراءات
ة الـسائدة إزاء املـساواة بـنيإلزالة مجيع احلواجز اهليكلية والقانونية وكذلك االجتاهات النمطيـ

اجلنــسني يف العمــل، واملبــادرة باختــاذ خطــوات إجيابيــة لتــشجيع األجــر املتــساوي لقــاء العمــل
 املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية؛

مجيع الدول األعضاء علـى اختـاذ كـل التـدابري املناسـبة الكفيلـة بالقـضاء حتث - ١٣ 
ق حبـصوهلا علـى القـروض املـصرفية والرهـون العقاريـة وغريهـاعلى التمييز ضد املرأة فيما يتعل

من أشكال االئتمان املـايل، مـع توجيـه اهتمـام خـاص إىل املـرأة الفقـرية وغـري املتعلمـة، وعلـى
تشجيع القطاع املـايل علـىعلى و،تقدمي الدعم من أجل حصول املرأة على املساعدة القانونية

 ياساته وبراجمه؛ يف سة جنسانياتتعميم مراعاة منظور
بالــدور الــذي يؤديــه التمويــل البــالغ الــصغر، مبــا يف ذلــك االئتمانــات تــسلم - ١٤ 

، وتالحـظ، يف هـذا هلـاالبالغة الصغر، يف القضاء على الفقر ومتكني املرأة وإجيـاد فـرص العمـل
ئتمانـاتالصدد، أمهيــة النظـــم املاليـــة الوطنيـة الـسليمة، وتـشجع علــــى تعزيـز مؤسـسات اال

 منـها الـدعم الـذي تقدمـه املؤسـسات،البالغة الصغر القائمة والناشئة وتدعيم قـدراا بوسـائل
 ؛املالية الدولية

 مجيع احلكومات على أن تكفل للمـرأة املـساواة يف احلقـوق مـع الرجـلحتث - ١٥ 
 ؛والتحاقها جبميع مستويات التعليم على قدم املساواة

لى تشجيع املشتغالت باألعمال احلـرة، بوسـائل منـها الدول األعضاء عحتث - ١٦ 
 املعلومـــاتتواإلدارة وتكنولوجيـــاالتجاريـــةإتاحــة التعلـــيم والتـــدريب للمـــرأة يف األعمــال

لجهـود الوطنيـة املبذولـةل تقـدمي املـساعدةإىلالتجاريـةواالتصاالت، وتدعو رابطات األعمال
 يف هذا الصدد؛

 ات من بينها سن تشريعات وتـوفري بيئـ،وسائلب شجع باحلكومات أن تيب - ١٧ 
ــة لألســرة ومراعيــة لالؤعمــل م ــسانية، علــى تعتبــاراتاتي ــام األمهــات العــامالت سرييــاجلن قي

 وتوفري الرعاية الالزمة ألطفال العامالت وغريهـم ممـن يــعــلــنــهم،ألطفاهلنالرضاعة الطبيعيةب
حسب االقتضاء، لـتمكني الرجـل واملـرأةوأن تنظر يف التشجيع على وضع سياسات وبرامج،

 من التوفيق بني مسؤولياما يف العمل ومسؤولياما االجتماعية واألسرية؛



A/RES/62/206

7

 الدول األعضاء على وضع وتنقـيح القـوانني الـيت تـضمن للمـرأة حقوقـاحتث - ١٨ 
 األرض واملسكن وغـري ذلـك مـن املمتلكـات، بوسـائل منـها املـرياث،لتملككاملة ومتساوية

على إجراء إصالحات إدارية واختـاذ التـدابري الالزمـة األخـرى إلعطـاء املـرأة احلقـوق نفـسهاو
اليت يتمتع ا الرجل يف احلصول على االئتمان ورأس املال والتكنولوجيات املناسـبة والوصـول

 إىل األسواق واملعلومات؛
الفقــرية، املــرأةخباصــة بــضرورة متكــني املــرأة اقتــصاديا وسياســيا، وتــسلم - ١٩ 

ــة،يف هـــذا الـــصدد، ،وتـــشجع ــن شـــركائها يف التنميـ احلكومـــات علـــى أن تقـــوم، بـــدعم مـ
باالستثمار يف مشاريع البنية األساسية املالئمة وغري ذلـك مـن املـشاريع، وكـذلك يئـة فـرص
التمكني االقتصادي، من أجل ختفيف ما تتحمله النساء والفتيات من عبء املهام اليوميـة الـيت

 وقتا طويال؛تستغرق
ــا تعــــرب - ٢٠  ــساع انتــــشار عــــن قلقهــ ــن اتــ ــةمــ ــاء فــــريوس نقــــص املناعــ  وبــ

النـساء والفتيـاتنألو وتأنيثـه، بوجـه عـام)اإليـدز(متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب/البشرية
ــذي تفرضـــهعـــبءال مـــنـبيـــتحملن قـــدرا غـــري متناســـ  أزمـــة فـــريوس نقـــص املناعـــةالـ

، وأن أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى، وأـن)اإليدز(سبمتالزمة نقص املناعة املكت/البشرية
يؤدين دورا رئيسيا يف الرعايـة، وأـن أصـبحن أكثـر عرضـة للعنـف والوصـم والتمييـز والفقـر

متالزمـة/والتهميش من جانب أسرهن وجمتمعان نتيجـة ألزمـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية
ات واتمـع الـدويل تكثيـف اجلهـود الراميـةاحلكومـب يـب، و)اإليدز(نقص املناعة املكتسب

 بـرامج الوقايـة الـشاملة مـنإىل ،٢٠١٠حبلـول عـامفـرص الوصـول،إىل حتقيق هـدف تعمـيم
 فريوس نقص املناعة البشرية والعالج منه وتقدمي الرعاية والدعم للمصابني به؛

لول عـامحبللجميعخدمات الصحة اإلجنابية إتاحةب االلتزامتؤكد من جديد - ٢١ 
، مـع إدمـاج هـذا اهلـدف يف)٨(، على النحو الذي بينه املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة٢٠١٥

 الــواردة يفاألهـدافاسـتراتيجيات حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك
ــةلإعــالن األمــم املتحــدة ــات)٥(أللفي  وحتــسني صــحةاألمهــات، الــيت ترمــي إىل خفــض وفي

هـات وخفــض وفيــات األطفــال وتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني ومكافحــة فــريوس نقــصاألم
  والقضاء على الفقر؛)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب/املناعة البشرية

 بأنه سـيلزم زيـادة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وغريهـا مـن املـوارد زيـادةتسلم - ٢٢ 
 هـا األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيققكبرية إذا أريد للبلدان النامية أن حت

_______________

منــشورات (١٩٩٤سـبتمرب/ أيلـول١٣-٥ريـر املـؤمتر الـدويل للــسكان والتنميـة، القـاهرة،تق :انظـر )٨(
 ).A.95.XIII.18األمم املتحدة، رقم املبيع
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التعـاون ال بـد مـناألهداف اإلمنائية لأللفية، وأنه بغية تعزيز الدعم للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة
تعزيــزلعلـى زيـادة حتـسني الـسياسات واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة، وطنيـا ودوليـا علـى الـسواء،

 فعالية املعونة؛
ــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة والقطــاع اخلــاص واتمــعتــشجع - ٢٣   اتمــع ال

املـدين علــى مواصــلة تــوفري املــوارد املاليــة الــضرورية ملــساعدة احلكومــات الوطنيــة يف جهودهــا
 ومعايري التنمية املتفق عليها يف مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة االجتماعيـةغاياتالرامية إىل حتقيق

عاملي الرابع املعين باملرأة واملؤمتر الدويل للسكان والتنميـة ومـؤمتر قمـة األلفيـة واملـؤمترواملؤمتر ال
الدويل لتمويل التنمية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واجلمعية العاملية الثانية للـشيخوخة

ــةاودوريت ــة العام ــة والعــشرين وجلمعي ــشرين والرابع ــة والع ــكغــرياالســتثنائيتني الثالث مــنذل
 عقدها األمم املتحدة؛تاملؤمترات ومؤمترات القمة ذات الصلة اليت

دعملـاستعراض وتنفيذ سياسات علىاجلهات املاحنة املتعددة األطرافحتث - ٢٤ 
املنـاطقخباصـة يفو ،اجلهود الوطنية الرامية إىل كفالة وصول نسبة أعلـى مـن املـوارد إىل املـرأة

 كـل منـها، ومـصارف التنميـةة يف إطار والي،عو املؤسسات املالية الدوليةوتد،الريفية والنائية
 ؛اإلقليمية إىل القيام بذلك

املعلومات ذات الـصلة املطلوبـة عـن دور املـرأةوتبادل مجيع أمهية مجعؤكدت - ٢٥ 
ــة ــع ،يف التنميـ ــة إىل وضـ ــذلك احلاجـ ــة، وكـ ــاهلجرة الدوليـ ــة بـ ــات املتعلقـ ــك البيانـ ــا يف ذلـ مبـ

 البلـــدان، يف هـــذا الـــصدد،اجلـــنس، وتـــشجعالـــسن ونـــوعمـــصنفة حـــسب إحـــصاءات
دةـــم الـدعم واملـساعـــ تقديعلـىة لألمم املتحـــدةــالنمو والكيانات ذات الصلة التابع املتقدمة

ــك، ــها ذل ــد طلب ــة، عن ــدان النامي ــق بإىل البل ــا يتعل ــفيم ــشاء قواعــد بيانا  ا ونظــم معلوماــاإن
 ؛وتطويرها وتعزيزها

 جبميع املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة القيام، يف إطـار والياـايب - ٢٦ 
 حتقيـق املـساواة بـني اجلنـســــني يف براجمهـامواصـلةاملنظور اجلنساين ومراعاةالتنظيمية، بتعميم

تحديـد أهـداف وغايـات حمـددةبالقطرية وأدوات ختطيطها وبراجمها على صعيد القطاعـات، و
 يد القطري يف هذا اال، وفقا لالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛على الصع

 مبنظومة األمم املتحدة إدمـاج تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـعيب - ٢٧ 
براجمها وسياساا، مبا يف ذلـك املتابعـة املتكاملـة ملـؤمترات األمـم املتحـدة، وفقـا لالسـتنتاجات
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ــا ــاة املنظـــور اجلنـــساين املتعل١٩٩٧/٢املتفـــق عليهـ ــيم مراعـ ــة بتعمـ ــيت اعتمـــدها الـــس قـ الـ
 ؛)٩(١٩٩٧االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنيتطلب - ٢٨ 
ظــور جنــساين يفتقريــرا عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذا القــرار، مبــا يف ذلــك عــن إدمــاج من

 االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
ــدالرابعــة وأن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدوراتقــرر - ٢٩   الــستني البن

 .“دور املرأة يف التنمية”الفرعي املعنون
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩
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