
E/CN.6/2004/CRP.6األمــم املتحـدة 

Distr.: Generalاجمللس االقتصادي واالجتماعي 
22 December 2003
Arabic
Original: English

220104    210104    03-67504 (A)
*0367504*

جلنة وضع املرأة 
الدورة الثامنة واألربعون  

١-١٢ آذار/مارس ‘٢٠٠٤‘ 
البند ٥ من جدول األعمال املؤقت* 
متابعة قرارات ومقررات اجمللس 

 االقتصادي واالجتماعي 
تعبئة املوارد والبيئة التمكينية للقضاء على الفقر يف سياق تنفيـذ برنـامج 

عمل العقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا   
مذكرة من األمانة العامة   

موجز 
يف القــرار ٢٧/٢٠٠١ املــؤرخ ٢٦ متــوز/يوليــه ٢٠٠١، دعــــا اجمللـــس االقتصـــادي 
واالجتماعي جلانه الفنية إىل تقدمي إسهامات موجزة وعملية املنحى إىل اجلزء الرفيـع املسـتوى 
من دورته السنوية. ووفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٨٧/٢٠٠٣ املـؤرخ ٢٤ متـوز/ 
يوليه ٢٠٠٣، سينظر اجمللس يف ”تعبئة املوارد والبيئة التمكينيـة للقضـاء علـى الفقـر يف سـياق 
تنفيذ برنامج عمل العقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلــدان منـوا“ يف اجلـزء الرفيـع املسـتوى 
من دورته لعام ٢٠٠٤. وتقدم هذه املذكـرة خالصـة اإلجـراءات الـواردة يف إعـالن ومنـهاج 
عمل بيجني والوثيقة اخلتامية لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين، والقـرارات 
ذات الصلة اليت اختذهتـا اجلمعيـة العامـة والنتـائج املتفـق عليـها الـيت اعتمدهتـا جلنـة وضـع املـرأة 

بشأن املساواة بني اجلنسني والقضاء على الفقر يف سياق أقل البلدان منوا. 
وقد أعدت األمانة العامة هذه املذكرة ملساعدة جلنة وضع املرأة، إذا ارتـأت أن تقـدم 

إسهاما إىل اجلزء الرفيع املستوى من دورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعام ٢٠٠٤. 
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معلومات أساسية   أوال -

مـا برحـت مسـألة القضـاء علـى الفقـر، مبـا يف ذلـك يف أقـل البلـدان منـوا، تشـغل بـــال  - ١
اجملتمـع الـدويل طيلـة عـدة عقـود، وال تـزال حتتـل مركـز الصـدارة يف اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـــة 
والدولية. وبرنامج عمل العقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلـدان منـواً، الـذي اعتمـده مؤمتـر 
األمـم املتحـدة الثـالث املعـين بــأقل البلــدان منــوا، يف بروكســل يف ٢٠ أيــار/مــايو ٢٠٠١(١)، 
”يستند إىل النتائج اليت خلصت إليها املؤمترات واجتماعات القمة الرئيسية الـيت عقدهتـا األمـم 
املتحدة مؤخراً يف السـياق احملـدد ألقـل البلـدان منـواً، وهـو يعتمـد سـبالً ووسـائل لتطبيـق هـذه 
النتـائج مـن أجـل معاجلـة املشـاكل اخلاصـة الـيت تواجـه تلـك البلـــدان“ (الفقــرة ٣). واهلــدف 
الشامل لربنامج عمل بروكسل هو إحـراز تقـدم ملمـوس صـوب حتقيـق هـدف إعـالن األلفيـة 
املتمثل يف احلد من الفقر املدقع مبقدار النصف حبلول عـام ٢٠١٥، وتعزيـز التنميـة املسـتدامة. 
ويف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(٢)، قررت الدول األعضاء تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني 
ومتكـني املـرأة باعتبارمهـا وسـيلتني فعـالتني ملكافحـــة الفقــر واجلــوع واملــرض، وحلفــز التنميــة 

املستدامة فعال (الفقرة ٢٠ ). 
ويقـر برنـامج العمـل بالقضايـا التاليـة كقضايـا مترابطـــة وذات أولويــة: القضــاء علــى  - ٢
الفقر، واملساواة بـني اجلنسـني، والعمــالة، واحلكـم الرشـيد علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل، 
وبنـاء القـدرات والتنميـة املسـتدامة، واملشـاكل اخلاصـة الـيت تواجهـــها البلــدان غــري الســاحلية 
ـــــأثرة  واجلزريـــة الصغـــرية األقـــل منـــوا، والتحديـــات الـــيت تواجهـــها أقـــل البلـــدان منـــواً املت
بالصراعات (الفقرة ٨). وشدد على أن القضاء على الفقـر يتطلـب اتبـاع هنـج عـام ال يكتفـي 
ـــانية والبيئيــة. وهــذا  مبراعـاة اجلوانـب االقتصاديـة البحتـة بـل أيضـاً األبعـاد االجتماعيـة واإلنس
يعـين زيـادة التركـيز علـى املسـائل املتعلقـة باجلنســـني. كمــا أكــد أن النســاء ال زلــن يشــكلن 
األغلبيــة العظمــى مــن الفقــراء مــن املنظوريــن االقتصــادي وغــري االقتصــــادي (الفقـــرة ٩). 
وسـلَّم برنـامج العمـل بـــالروابط اهلامــة بــني التنميــة واحلــّد مــن الفقــر وحتقيــق املســاواة بــني 
ــــم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين مـــن املقومـــات  اجلنســني. وعليــه ُتعتــرب هــذه املســاواة وتعمي
االسـتراتيجية األساسـية للحـد مـن الفقـر (الفقـرة ١١). ومـن الضـروري متكـني املـــرأة وتــاليف 
ـــة  التفـاوت بـني اجلنسـني عـن طريـق تعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف أطـر السياسـات العام

واألطر القانونية واملؤسسية (الفقرة ٢٣). 
وقد أفضت املؤمترات واجتماعات القمة العاملية اليت عقدهتا األمم املتحدة على امتــداد  - ٣
العقد املاضي إىل اعتمـاد جمموعـة مـن املقـاصد واألهـداف املترابطـة واملتداعمـة بشـأن القضـاء 
على الفقر. فمسألة املساواة بني اجلنسني يف أقل البلدان منوا، مبا يف ذلك صلتها بالقضـاء علـى 
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الفقر، قد تناوهلا إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االسـتثنائية 
الثالثة والعشرين املعنونة ”املرأة عام ٢٠٠٠: املساواة بني اجلنسني والتنمية والسـالم يف القـرن 
احلادي والعشرين“، وكذلك قرارات اجلمعية العامة والنتائج املتفق عليـها الـيت اعتمدهتـا جلنـة 

وضع املرأة. 
 

املساواة بني اجلنسـني والقضـاء علـى الفقـر يف أقـل البلـدان  ثانيا -
منوا 

 
ـــري مــن احلــاالت  أبـرز منـهاج عمـل بيجـني (١٩٩٥)(٣) أن التنميـة االقتصاديـة يف كث - ٤

مل َتُعد بفائدة متكافئة على النساء واألطفال الذين تعيش أغلبيتهم يف البلدان النامية: 
”ففي الدول اليت ترزح حتت عبء دين خارجي ثقيـل، أدت برامـج وتدابـري 
التكيـف اهليكلـي، بـالرغم مـن كوهنـا مفيـدة يف األجـل الطويـل، إىل تقليـص النفقــات 
االجتماعية وكانت هلا بالتايل آثار سيئة على املرأة، وال سيما يف أفريقيا وأقل البلـدان 
منوا. وهذا األمر يـزداد حـدة عندمـا تتحـول مسـؤوليات توفـري اخلدمـات االجتماعيـة 

األساسية من احلكومات إىل املرأة“ (الفقرة ١٨). 
وتناول منهاج العمل أيضا أقل البلدان منوا من حيث مسـألة املـرأة والصحـة الـيت ُتعـد  - ٥

أساسية بالنسبة للقضاء على الفقر: 
”يف كثري من البلدان، وال سيما البلـدان الناميـة، وعلـى وجـه أخـص يف أقـل 
البلدان منوا، يؤدي اخنفاض اإلنفاق على الصحة العامة، ويف بعـض احلـاالت التكيـف 
اهليكلي، إىل تدهور نظم الصحة العامة، وباإلضافة إىل ذلك، تـؤدي خصخصـة نظـم 
الرعاية الصحية، دون توفـري ضمانـات مالئمـة حلصـول اجلمـهور علـى رعايـة صحيـة 
ميكـن حتمـل تكاليفـها، إىل تقليـل مـدى توافـر الرعايـة الصحيـة بدرجـة أكـــرب. وهــذه 
احلالة ال تؤثر فحسب بصورة مباشرة على صحة البنات والنساء، بل إهنا تلقـي أيضـا 
مبسـؤوليات غـري متناسـبة علـى عـاتق املـرأة، الـيت ال ُيعـترف غالبـا بأدوارهـا املتعـــددة، 
ـــا ال تتلقــى الدعــم  مبـا يف ذلـك دورهـا يف األسـرة ويف اجملتمـع احمللـي؛ ومـن هنـا، فإهن

االجتماعي والنفسي واالقتصادي الالزم“ (الفقرة ٩١). 
وفيما يتصل بتعبئة املوارد، الحظ منهاج العمل أنه ينبغي ختصيص موارد ماليـة كافيـة  - ٦
على الصعيد الدويل من أجل تنفيذ منهاج العمل يف البلدان الناميـة، ال سـيما يف أفريقيـا وأقـل 
البلـدان منـوا. ويتطلـب تعزيـز القـدرات الوطنيـة للبلـدان الناميـة بـذل جـهود كبـــرية مــن أجــل 
الوفاء، يف أقرب وقت ممكن، باهلدف املتفق عليه املتمثل يف أن تكون نسـبة املسـاعدة اإلمنائيـة 
الرمسية العامة ٠,٧ يف املائة مــن النـاتج القومـي اإلمجـايل للبلـدان املتقدمـة النمـو، باإلضافـة إىل 
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زيادة حصة التمويل لألنشطة اليت يقصد هبا تنفيـذ منـهاج العمـل. ومـن ناحيـة أخـرى، يتعـني 
على البلدان الداخلة يف تعاون إمنائي إجراء حتليل تقييمي لرباجمها للمسـاعدة مـن أجـل حتسـني 

نوعية وفعالية املعونة جبعلها تراعي املنظور اجلنساين (الفقرة ٣٥٣). 
وشددت الوثيقة اخلتامية لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين علـى أن  - ٧
عملية العوملة أفضت يف بعض البلدان إىل حدوث حتوالت يف السياسات لصـاحل زيـادة انفتـاح 
التجارة والتدفقات املالية، وخصخصة الشركات اليت متلكها الدولة وختفيض اإلنفاق العـام يف 
العديد من احلـاالت، وال سـيما علـى اخلدمـات االجتماعيـة. وأدى هـذا التغـري إىل تغـري أمنـاط 
اإلنتاج وتسارع خطوات التقدم التكنولوجي يف جمايل املعلومات واالتصاالت وأثَّر على حيـاة 
املرأة كعاملة ومستهلكة. ويف عدد كبري مـن البلـدان، وال سـيما البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان 
منواً، كان هلذه التغيريات أثـر سـليب علـى حيـاة املـرأة وزادت مـن عـدم املسـاواة. وقـد حـدث 
توزيـع غـري متكـافئ للمنـافع الناشـئة عـن منـو االقتصـاد العـاملي، ممـا تسـبب يف تزايـد التفـــاوت 
االقتصادي، وتأنيث الفقر، وتفـاقم عـدم املسـاواة بـني اجلنسـني، مبـا يف ذلـك غالبـاً مـن جـراء 
تدهور ظروف العمل وبيئـات العمـل غـري اآلمنـة، وخباصـة يف االقتصـاد غـري الرمسـي واملنـاطق 

الريفية(٤). 
وتنـاولت اجلمعيـة العامـة حالـة أقـل البلـدان منـوا فيمـــا يتصــل بتشــجيع املســاواة بــني  - ٨
اجلنسني والقضاء على الفقر. وأكدت من جديد أنه، لتنفيذ منهاج العمل، سيلزم أيضا القيـام 
بالتعبئـة املناسـبة للمـوارد علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل، فضـال عـــن تدبــري مــوارد جديــدة 
وإضافية للبلدان النامية، وال سيما البلدان النامية يف أفريقيا وأقل البلدان منوا، من مجيـع آليـات 
التمويل املتاحة، مبا يف ذلك املصادر املتعددة األطراف والثنائية واخلاصـة(٥). وسـلمت اجلمعيـة 
العامة أيضا بأن األحوال االجتماعية واالقتصادية العسرية القائمة يف كثري مـن البلـدان الناميـة، 
وخاصة يف أقل البلدان منوا، أدت إىل التعجيل بتأنيث الفقر، وبأن متكـني املـرأة يشـكِّل عـامال 

حامسا يف القضاء على الفقر(٦). 
وأبرزت اجلمعية العامـة كذلـك أنـه علـى الرغـم مـن أن عمليـيت العوملـة والتحريـر قـد  - ٩
أتاحتا للمرأة فرصا للعمل يف العديد من البلدان، فإهنمـا قـد جعلتـا املـرأة، ال سـيما يف البلـدان 
ـــاخلصوص يف أقــل البلــدان منــوا، أكــثر تعرضــا للمشــاكل الــيت تســببها التقلبــات  الناميـة، وب

االقتصادية املتزايدة(٧). 
ويف القــرار ٩/٤٠ املعنــون ”تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية واإلجــــراءات الواجـــب  - ١٠
اختاذها يف جماالت االهتمام احلامسة: الفقر“، الذي اعتمدته يف الـدورة األربعـني سـلَّمت جلنـة 
وضع املرأة بأن عـدد النسـاء اللـوايت يعشـن يف فقـر مدقـع يفـوق عـدد الرجـال، وبـأن اختـالل 
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التوازن يف تزايد، مما يؤدي إىل حمدودية فرص حصول املرأة على الدخـل، واملـوارد، والتعليـم، 
والرعاية الصحية، والتغذية، واملأوى، واملياه املأمونة يف مجيع البلـدان الناميـة، وبصـورة خاصـة 

يف أفريقيا ويف أقل البلدان منوا(٨). 
وشددت اللجنة كذلك على أنه ينبغي ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلـك مؤسسـات  - ١١
بريتون وودز، أن تضطلع بدور حمـوري يف تعزيـز الدعـم واملسـاعدة املـاليني والتقنيـني للبلـدان 
الناميـة، وخصوصـا البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا، يف جـهودها الراميـة إىل حتقيـق هــديف 
القضاء على الفقر واإلدماج الكامل للمنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج، على حنو 

ما ينص عليه إعالن ومنهاج عمل بيجني، ال سيما هدف القضاء على الفقر(٩).  
وشددت جلنة وضع املرأة يف استنتاجاهتا املتفق عليـها بشـأن ”املـرأة واالقتصـاد“ الـيت  - ١٢
اعُتمدت خالل دورهتا احلاديـة واألربعـني علـى أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل، وخباصـة البلـدان 
الدائنة واملؤسسات املالية الدولية، مبا يف ذلـك مؤسسـات بريتـون وودز، مواصلـة العمـل علـى 
ـــة  إجيـاد حلـول فعالـة ومنصفـة وموجهـة حنـو التنميـة ودائمـة ملشـاكل الديـون اخلارجيـة وخدم
الديون الواقعة على البلدان النامية، على أساس آليات ختفيف وختفيض الديون القائمـة، مبـا يف 
ذلك ختفيض الديون وتقدمي املنح والتدفقات املالية التسـاهلية، وخباصـة مـن أجـل أقـل البلـدان 

منوا، على أن يوضع يف احلسبان األثر السليب هلذه القضايا على املرأة وبرامج املرأة(١٠). 
واعترفت اللجنة يف استنتاجاهتا املتفق عليها بشأن املرأة والفتاة وفـريوس نقـص املناعـة  - ١٣
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، اليت اعُتمدت يف الدورة اخلامسة واألربعــني، 
بأمهيــة تيســــري تقـــدمي الرعايـــة الصحيـــة واخلدمـــات الصحيـــة وتوفـــري برامـــج الوقايـــة مـــن 
الفريوس/اإليدز، اليت تسـتهدف خصوصـا النسـاء والفتيـات؛ ورحَّبـت يف هـذا الصـدد مببـادرة 
كولونيا للتخفيف من عبء الديون، وال سيما التعجيـل بتنفيـذ املبـادرة املعـززة بشـأن البلـدان 
الفقـرية املثقلـة بـالديون؛ وشـجعت احلكومـات علـى كفالـــة توفــري األمــوال الكافيــة لتنفيذهــا 
وتنفيذ احلكم الذي ينص على أن يستخدم ما يتم توفـريه مـن أمـوال يف دعـم برامـج مكافحـة 
الفقـر الـيت تراعـي األبعـاد اجلنسـانية والـيت تتنـاول الوقايـة والرعايـة والدعــم للنســاء والفتيــات 

املصابات واملتضررات(١١). 
أوصي كذلك باختاذ اإلجراءات التالية فيما يتصل بأقل البلدان منوا:  - ١٤

ينبغـي للوكـاالت املتخصصـة الـيت تضطلـع بواليـات لتقـدمي املسـاعدة التقنيـــة  (أ)
للبلدان النامية، وخباصة يف أفريقيا وأقـل البلـدان منـوا، أن تزيـد مـن تعاوهنـا مبـا يكفـل مواصلـة 

تعزيز النهوض باملرأة (منهاج العمل، الفقرة ٣٣٨)؛ 
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وال بد من دعوة املؤسسات املاليـة الدوليـة مبـا فيـها البنـك الـدويل وصنـدوق  (ب)
النقد الدويل والصندوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة واملصـارف اإلمنائية اإلقليمية، إىل النظـر يف 
ما تقدمه من منح وقروض، وإىل ختصيص قروض ومنح لربامج تنفيذ منهاج العمل يف البلـدان 

النامية، ال سيما يف أفريقيا وأقل البلدان منوا (املصدر نفسه، الفقرة ٣٥٤)؛ 
وينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تقـدم إىل البلـدان الناميـة دعمـا تقنيـا وغـريه  (ج)
من أشكال املساعدة، ال سيما يف أفريقيــا وأقـل البلـدان منـوا، يف تنفيـذ منـهاج العمـل (منـهاج 

العمل، الفقرة ٣٥٥)؛ 
ينبغـي أن تقـوم احلكومـات واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة، مبـا فيـها منظومــة  (د)
األمـم املتحـدة، واملؤسسـات املاليـــة الدوليــة واجلــهات الفاعلــة األخــرى، حســب االقتضــاء، 
بتحديد وتنفيذ حلول دائمـة موجهـة حنـو حتقيـق التنميـة يدمـج فيـها منظـور جنسـاين ملشـاكل 
الديون اخلارجية وخدمة الدين يف البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا، وذلـك بعـدة طـرق 
ـــون املتصلــة باملســاعدة اإلمنائيــة  مـن بينـها ختفيـف عـبء الديـون، ممـا يشـمل خيـار إلغـاء الدي
الرمسية، ملساعدهتا على متويل برامج ومشاريع تستهدف التنمية مما يشمل النهوض باملرأة(١٢)؛ 
ينبغي وضع منهجيات تستند إىل اجلنسني وإجراء حبوث ملعاجلة إسـهام املـرأة  (هـ)
يف االقتصـاد، وتفشـي الفقـر بـني اإلنـاث، واألثـر االقتصـادي واالجتمـاعي للمديونيـة وبرامــج 

التكيف اهليكلي يف مجيع البلدان النامية، وبصورة خاصة يف أفريقيا وأقل البلدان منوا(١٣)؛ 
ينبغي للبلدان املتقدمة النمو اليت مل حتقق بعـد هـدف ختصيـص نسـبة ٠,٧ يف  (و)
املائة من ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية الشاملة أن تعزز جهودها مـن أجـل 
حتقيق اهلدف املتفق عليه يف أقرب وقت ممكن، وأن ختصـص يف إطـار هـذا اهلـدف وحيثمـا مت 
االتفاق على ذلـك، نسـبة تـتراوح بـني ٠,١٥ و ٠,٢٠ يف املائـة مـن ناجتـها القومـي اإلمجـايل 

ألقل البلدان منوا(١٤). 
 

القضاء على الفقر بشكل يستجيب للشواغل اجلنسانية   ثالثا -
عـاجل منـهاج عمـل بيجـني والوثـائق اخلتاميـة الصـادرة عـن الــدورة االســتثنائية الثالثــة  - ١٥
والعشرين للجمعية العامة قضايا تعبئة املوارد وهتيئـة بيئـة مؤاتيـة للقضـاء علـى الفقـر علـى حنـو 
يستجيب للشواغل اجلنسانية، ال سيما يف ما يتعلق باملرأة الريفية، كما اعتمدا توصيات تتعلق 
بالسياسة العامة يف إطار الوثائق اخلتامية الصادرة عن تلك االجتماعات. ورغـم عـدم التطـرق 
صراحـة إىل احلالـة يف أقـل البلـدان منـوا، كـــانت التوصيــات الــيت اعُتِمــدت ذات صلــة بتلــك 

البلدان. 
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وشددت جلنة وضـع املـرأة يف قرارهـا ٩/٤٠ املعنـون ”تنفيـذ األهـداف االسـتراتيجية  - ١٦
واإلجـراءات الواجـب اختاذهـا يف جمـال االهتمـام احليـوي: الفقـــر“، الــذي اعُتمــد يف دورهتــا 
األربعني(١٥)، على أنه ”ينبغي اختاذ تدابري حمددة يف منهاج العمل بغية معاجلة تفشي الفقر بني 
ـــربامج الراميــة إىل  اإلنـاث وإدمـاج منظـور جنسـاين يف التوجـه الرئيسـي جلميـع السياسـات وال
ـــاء  القضـاء علـى الفقـر (الفقـرة ٩). وباإلضافـة إىل ذلـك، حثـت اللجنـة احلكومـاِت علـى الوف
بااللتزامـات الـيت تعـهدت هبـا يف منـهاج العمـل بـأن تضـع، قبـل هنايـة عـام ١٩٩٦ إن أمكــن، 
اسـتراتيجيات أو خطـط عمـل للتنفيـذ الوطـين مـن شـأهنا أن تركـز علـــى ختفيــف حــدة الفقــر 
عموما وعلى القضاء على الفقر املدقع، وتتضمن أهدافا ومعايـري للرصـد، ومقترحـات لتوزيـع 
أو إعادة توزيع املوارد الالزمة للتنفيذ، مبا يف ذلك املوارد املخصصة إلجـراء حتليـل ألثـر ذلـك 
علـى اجلنسـني، مـع االسـتعانة، عنـد اللـزوم، بـالدعم مـن اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـــك الدعــم 

باملوارد (الفقرة ٧). 
ــــة العامـــة مـــن جديـــد يف قرارهـــا ١٩٣/٥٢ املـــؤرخ ١٨ كـــانون  وأكــدت اجلمعي - ١٧
األول/ديسمرب ١٩٩٧ أن احلكومات ومنظومـة األمـم املتحـدة ينبغـي أن تقـوم باتبـاع سياسـة 
فعالـة وواضحـة مـن أجـل إدراج املنظـور اجلنسـاين يف صميـم أنشـــطتها الرئيســية، واســتخدام 
التحليــل اجلنســاين كــأداة إلدمــاج الُبعــد اجلنســاين يف عمليــات ختطيــط وتنفيــذ السياســـات 

واالستراتيجيات والربامج املتعلقة بالقضاء على الفقر (الفقرة ٤). 
وحثــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا ٢٠٦/٥٨ املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/ديســـمرب  - ١٨
٢٠٠٣ املعنـون ”دور املـرأة يف التنميـة“، مجيـع احلكومـات واملنظمـات الدوليـة، مبـا يف ذلـــك 
منظومة األمم املتحـدة، علـى القيـام بإدمـاج منظـور جنسـاين يف تقييماهتـا اخلاصـة بـالتخطيط، 
ــات  مبـا يف ذلـك تقييماهتـا القطريـة املشـتركة، وإطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وورق

استراتيجيات احلد من الفقر، حيثما ُوجدت (الفقرة ٣٢). 
 

الفقر واملرأة الريفية   ألف -
الحظ منهاج عمل بيجني أنـه ”يف حـني أن الفقـر يؤثـر علـى األسـر املعيشـية ككـل،  - ١٩
نظـرا إىل توزيـع العمـل واملسـؤوليات عـن رفـاه األسـرة املعيشـية بـني اجلنسـني، تتحمـــل املــرأة 
قسـطا غـري متناســـب مــن العــبء، حيــث حتــاول إدارة شــؤون األســرة املعيشــية مــن حيــث 
ـــة خاصــة  االسـتهالك واإلنتـاج يف ظـل ظـروف ازديـاد شـح املـوارد. وتشـتد حـدة الفقـر بصف
بالنسـبة للمـرأة الـيت تعيـــش يف األســر الريفيــة“ (الفقــرة ٥٠). واعتــرب أيضــا تعميــم املنظــور 
اجلنساين استراتيجية حيوية للترويج للمساواة بني اجلنسني، مبـا يف ذلـك يف مـا يتعلـق بالقضـاء 

على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. 
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ويرد أدناه عرض موجز لعدد من التوصيات اهلادفة إىل هتيئة بيئة مؤاتية لتحسني حالة  - ٢٠
املرأة الريفية: 

إيالء أمهية أكرب لتحسني حالة املرأة الريفيـة يف اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة الوطنيـة  (أ)
واإلقليمية والعاملية، عن طريق مجلة أمور منها: 

ـــرأة الريفيــة، مبــا يف ذلــك إدراج منظــور  هتيئـة بيئـة مؤاتيـة متكـن مـن حتسـني حالـة امل •
جنساين يف سياسات االقتصاد الكلـي ووضـع نظـم مناسـبة للدعـم االجتمـاعي (قـرار 

اجلمعية العامة ١٢٩/٥٦، الفقرة ٦ (أ))؛ 
إدراج منظـور جنسـاين يف تصميـم السياسـات والـربامج اإلمنائيـة وتطبيقـــها ومراقبتــها  •
وتقييمها، مع التركيز على خفض العدد غري املتكافئ للنسـاء الريفيـات الالئـي يعشـن 

يف الفقر (املرجع نفسه، الفقرة ٦ (ز))؛ 
تعبئـة مجيـــع األطــراف املشــاركة يف العمليــة اإلمنائيــة، مبــا فيــها املؤسســات  (ب)
األكادميية، واملنظمات غـري احلكوميـة، واجملموعـات واجلماعـات األهليـة والنسـائية، مـن أجـل 
حتسني فعالية برامج مكافحة الفقر املوجهة إىل مجاعات النسـاء األشـد فقـرا واألكـثر حرمانـا، 
مثل الريفيات والنساء من الشعوب األصليـة، وربـات األسـر املعيشـية، والشـابات والالجئـات 
واملهاجرات واملعوقات، مع التسليم بأن التنمية االجتماعية هي مسؤولية احلكومـات يف املقـام 

األول (منهاج العمل، الفقرة ٦٠ (أ))؛ 
تكييف السياسات واآلليات البيئية والزراعية، عند االقتضاء، إلدمـاج منظـور  (ج)
جنســاين والقيــــام، بالتعـــاون مـــع اجملتمـــع املـــدين، بدعـــم املزارعـــني وال ســـيما املزارعـــات 
والنسـاء املقيمـات يف املنـاطق الريفيـة، بتوفـري الـربامج التعليميـة والتدريبيـة هلـن (قـــرار اجلمعيــة 

العامة د إ - ٣/٢٣، املرفق، الفقرة ٧١ (ب))؛ 
العمل على خفض العدد غري املتناسب للنساء الاليت يعشن يف فقـر، ال سـيما  (د)
املـرأة الريفيـة، عـن طريـق تنفيـذ برامـج وطنيـة للقضـاء علـى الفقـر مـــع التركــيز علــى منظــور 
جنسـاين ومتكـني املـــرأة، مبــا يف ذلــك األهــداف القصــرية والطويلــة األجــل (املرجــع نفســه، 

الفقرة ٧٣ (د))؛ 
اعتماد سياسات اجتماعية – اقتصادية تشجع التنمية املستدامة وتدعم برامـج  (هـ)
ــــة أمـــور منـــها توفـــري  القضــاء علــى الفقــر وتؤمنــها، وخاصــة بالنســبة للنســاء وذلــك جبمل
التدريب علــى اكتسـاب املـهارات وتوفـري فـرص متسـاوية يف احلصـول علـى املـوارد والتمويـل 
ـــا يف ذلــك القــروض الصغــرية، واملعلومــات والتكنولوجيــا، والســيطرة عليــها،  واالئتمـان، مب
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وتوفري فرص متساوية يف الوصول إىل األسواق بشكل يفيد النساء مـن مجيـع األعمـار وخاصـة 
الــاليت يعشــن يف حالــة فقــر واملهمشــات، مبــا يف ذلــك الريفيــات، والنســاء مــــن الشـــعوب 
األصلية واألسر املعيشية اليت ترأسها نساء (استنتاجات جلنة وضـع املـرأة املتفـق عليـها ١/٤٦، 

الفقرة ٥ (ت))(١٦)؛ 
صياغة وتنفيذ برامج تؤدي إىل تعزيز إمكانيـات حصـول العـامالت يف جمـايل  (و)
ـــهن املزارعــات واملنتجــات الكفيفــات، ال ســيما يف  اإلنتـاج الزراعـي وصيـد األمسـاك (مبـن في
املناطق الريفية) على اخلدمـات املاليـة والتقنيـة وخدمـات اإلرشـاد والتسـويق؛ وإتاحـة إمكانيـة 
احلصـول علـى األرض والتحكـم فيـها، وعلـى اهليـاكل األساسـية والتكنولوجيـــا املالئمــة بغيــة 
زيادة دخل املرأة وتعزيز األمـن الغذائـي لألسـر املعيشـية، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة، والقيـام 
حيثما يقتضي األمر بالتشجيع على إقامة التعاونيات اململوكة للمنتجني والقائمة علـى السـوق 

(املرجع نفسه، الفقرة ٥٨ (ن))؛ 
هتيئة بيئة مواتية لتمكني املرأة من إقامة صرح حياهتا بصـورة قابلـة لالسـتدامة  (ز)

واحملافظة على ذلك (منهاج العمل، الفقرة ٥٩ (ز))؛ 
إجـراء إصالحـات تشـريعية وإداريـة بغيـة متكـني املـرأة مـن احلصـول، بصــورة  (ح)
كاملـة وعلـى قـدم املسـاواة، علـــى املــوارد االقتصاديــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف اإلرث ومتلــك 
ــــة  األراضــي وغريهــا مــن املمتلكــات، إىل جــانب احلصــول علــى القــروض واملــوارد الطبيعي

والتكنولوجيات املالئمة (قرار جلنة مركز املرأة ٩/٤٠ الفقرة ٩ (ب)). 
 

هتيئة بيئة مواتية للقضاء على الفقر   باء -
أشـار منـهاج عمـل بيجـني والوثيقـة اخلتاميـة الـيت اعتمدهتـا الـدورة االســـتثنائية الثالثــة  - ٢١
والعشرون للجمعية العامة إىل ضرورة أن يراعى يف هتيئـة البيئـة املواتيـة للقضـاء علـى الفقـر أن 
املرأة أكثر عرضة للفقر بسـبب االختـالالت القائمـة علـى نـوع اجلنـس يف توزيـع الدخـل ويف 
فـرص احلصـول علـى مدخـالت اإلنتـاج مثـل االئتمـان ووراثـة املمتلكـــات، وكذلــك بســبب 
التحيز القائم على نوع اجلنس يف أسواق العمل، واالستبعاد االجتماعي الذي يواجـه املـرأة يف 

املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 
تـرد فيمـا يلـي أمثلـة علـى اإلجـراءات املوصـى هبـا يف منـهاج العمـل والوثيقـة اخلتاميــة  - ٢٢

للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين: 
انتهاج وتنفيذ سياسات اقتصاد كلي وقطاعية تكون سليمة ومستقرة وجيري  (أ)
ـــا وعلــى قــدم املســاواة، وتشــجع علــى النمــو  وضعـها ورصدهـا باشـتراك املـرأة اشـتراكا تام
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االقتصـادي املسـتدام العريـض القـاعدة، وتعـاجل األسـباب اهليكليـة للفقـر وتكـون موجهـة حنـــو 
استئصال شأفة الفقـر واحلـد مـن حـاالت اإلجحـاف القـائم علـى نـوع اجلنـس يف إطـار تنميـة 

مستدامة عموما حمورها الناس (منهاج العمل، الفقرة ٥٨ (ج))؛ 
استحداث سياسات اقتصادية يكون هلا أثـر إجيـايب علـى عمالـة املـرأة العاملـة  (ب)
ودخلـها يف القطـاعي الرمسـي وغـري الرمســـي معــا واعتمــاد تدابــري حمــددة للتصــدي لبطالتــها، 

ال سيما البطالة طويلة األمد (املرجع نفسه، الفقرة ٥٨ (ح))؛ 
توفري شبكات السالمة املناسبة وتعزيز نظم الدعـم املسـتندة مـن الدولـة ومـن  (ج)
اجملتمع احمللي بوصف ذلك جزءا ال يتجزأ مـن السياسـة االجتماعيـة، هبـدف متكـني املـرأة الـيت 
تعيش حتت وطأة الفقـر مـن حتمـل وطـأة البيئـات االقتصاديـة السـلبية وصـون رزقـها وأصوهلـا 

وإيراداهتا يف أوقات األزمات (املرجع نفسه، الفقرة ٥٨ (ز))؛ 
وضع وتنفيذ برامـج ملكافحـة الفقـر، مبـا يف ذلـك خطـط للعمالـة، مـن شـأهنا  (د)
أن تــؤدي إىل حتســني إمكانيــة احلصــول علــى األغذيــة بالنســبة للمــــرأة الـــيت تعيـــش حتـــت 
وطأة الفقر، مبا يف ذلك عن طريق اآلليات املناسبة لتحديد األسـعار والتوزيـع (املرجـع نفسـه، 

الفقرة ٥٨ (ي))؛ 
متكـني املـرأة مـــن احلصــول علــى مســكن ميســور التكلفــة وإتاحــة إمكانيــة  (هـ)
حصوهلا على األرض، عن طريـق مجلـة أمـور مـن بينـها تذليـل كافـة العقبـات الـيت حتـول دون 
ذلك، مع تركيز خاص على تلبية احتياجات املرأة، ال سيما املرأة اليت تعيش حتت وطأة الفقـر 

واملرأة اليت ترأس أسرة معيشية (املرجع نفسه، الفقرة ٥٨ (م))؛ 
إتاحة فرص احلصول على اخلدمات القانونية اجملانية أو زهيدة التكلفة، مبا يف  (و)
ذلك حمو األمية القانونيـة ال سـيما املصممـة خصيصـا مـن أجـل املـرأة الـيت تعيـش حتـت وطـأة 

الفقر (املرجع نفسه، الفقرة ٥٨ (ع))؛ 
القيــام يف ظــل مشــــاركة املـــرأة مشـــاركة كاملـــة وفعالـــة بوضـــع وتعزيـــز  (ز)
استراتيجيات للقضاء على الفقر حتد من تأنيث الفقر وتعزز قدرة املـرأة ومتكنـها مـن التصـدي 
لآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية املترتبة على العوملـة (قـرار اجلمعيـة العامـة دإ - ٣/٢٣، 

املرفق، الفقرة ١٠١ (ج))؛ 
تكثيف اجلهود مــن أجـل تنفيـذ برامـج للقضـاء علـى الفقـر وإشـراك املـرأة يف  (ح)
تقييم مدى تأثري هذه الربامج على متكني املرأة اليت تعيش يف فقر، من احلصــول علـى التدريـب 
والتعليـم اجليـــد إضافــة إىل الرعايــة املتعلقــة بالصحــة البدنيــة والعقليــة، وعلــى فــرص العمــل 
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واخلدمــات االجتماعيــة األساســية واإلرث والوصــول إىل ملكيــة األرض والســكن والدخـــل 
ـــة والتحكــم فيــها، وإدخــال  واالئتمانـات الصغـرى وغـري ذلـك مـن الوسـائل واخلدمـات املالي

حتسينات على تلك الربامج يف ضوء التقييم أعاله (املرجع نفسه، الفقرة ١٠١ (د))؛ 
التسـليم بـالترابط بـني املسـاواة بـني اجلنســـني والقضــاء علــى الفقــر، ووضــع  (ط)
وتنفيـذ اسـتراتيجيات شـاملة للقضـاء علـى الفقـر تراعـى فيـــها الفــوارق بــني اجلنســني وتعــاجل 
املسائل االجتماعية واهليكلية واملسائل املتعلقة باالقتصاد الكلي، والتشاور يف هذا الصـدد عنـد 

االقتضاء مع اجملتمع املدين (املرجع نفسه، الفقرة ١٠١ (هـ)). 
 

تعبئة املوارد احمللية والدولية   جيم -
ـــــد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصــــاحل أقــــل البلــــدان منــــوا  مثلمـــا أكـــد برنـــامج عمـــل العق - ٢٣
، الفقرة ٧٨) فإن التعبئة الفعالة للمــوارد احملليـة والدوليـة تتطلـب، يف مجلـة  A/CONF/ ١٩١/١١)
أمور، سياسات اقتصاد كلي سليمة وإدارة كفؤة لإليرادات والنفقات العامة وختصيصا أفضل 

للموارد وتقدمي حوافز وإطارا متينا لتنفيذ برامج تثبيت االستقرار واإلصالح االقتصادي. 
دعا منهاج عمـل بيجـني إىل حتليـل السياسـات والـربامج مـن منظـور جنسـاين، مبـا يف  - ٢٤
ذلك السياسات والربامج ذات الصلة بتحقيق االسـتقرار يف جمـال االقتصـاد الكلـي، والتكيـف 
اهليكلــي، ومشــاكل الديــن اخلــارجي، والضرائــب، واالســــتثمارات، والعمالـــة، واألســـواق 
وكافـة القطاعـات ذات الصلـة باالقتصـاد، مـن حيـث أثرهـا علـى الفقـر واإلجحـاف وخاصــة 
ـــر تلــك الــربامج واملشــاكل علــى رفــاه األســرة وأحواهلــا، وتكييفــها،  علـى املـرأة؛ وتقييـم أث
حسـب االقتضـــاء، حبيــث تــؤدي إىل توزيــع األصــول اإلنتاجيــة والــثروة والفــرص والدخــل 
واخلدمات بصورة أكثر إنصافا؛ (الفقرة ٥٨ (ب)). وسلط املنهاج الضوء أيضا على ضـرورة 
السـعي إىل تعبئـة مـوارد ماليـة جديـدة وإضافيـة تكـــون كافيــة وميكــن التنبــؤ هبــا وتعبــأ علــى 
حنـو يتيـح القـدر األقصـى مـن توافـر هـذه املـوارد ويسـتخدم مجيـــع مصــادر وآليــات التمويــل 
املتاحـة مـن أجـل اإلسـهام يف حتقيـق هـدف اسـتئصال شـــأفة الفقــر والوصــول إىل املــرأة الــيت 

تعيش حتت وطأة الفقر (الفقرة ٥٩ (أ)). 
سـلطت الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة الضــوء  - ٢٥
على ضرورة اسـتعراض وتعديـل وتنفيـذ سياسـات وبرامـج متكاملـة يف جمـال االقتصـاد الكلـي 
وامليـدان االجتمـاعي، تشـمل السياسـات والـربامج املتعلقـة بـالتكيف اهليكلـي ومشـاكل الديــن 
اخلارجي، وضمان الوصـول الشـامل واملنصـف إىل اخلدمـات االجتماعيـة، وال سـيما التعليـم، 
وخدمات الرعاية الصحية قليلة التكـاليف وتكـافؤ الفـرص يف الوصـول إىل املـوارد االقتصاديـة 

والتحكم فيها (قرار اجلمعية العامة دإ – ٣/٢٣ املرفق، الفقرة ٥٤). 
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واعترفت اجلمعية العامة أيضا بأنه يلزم دعم إعمال وحتقيق األهداف املتمثلة يف توفـري  - ٢٦
املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم بتخصيص مجيع املوارد البشرية واملاليـة واملاديـة الالزمـة 
ـــز التعــاون الــدويل.  علـى الُصعـد احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، وكذلـك بزيـادة وتعزي
كما أن االهتمام الصريح هبـذه األهـداف يف مجيـع عمليـات إعـداد امليزانيـات علـى الصعيديـن 

الوطين واإلقليمي والدويل هو أمر ضروري (املرجع نفسه، الفقرة ٦٥). 
شددت جلنة مركز املرأة على أمهيـة اسـتخدام مجيـع مصـادر وآليـات التمويـل املتاحـة  - ٢٧
بغرض املسامهة يف حتقيق هدف القضاء على الفقر مـع التركـيز علـى املـرأة الـيت تعيـش يف فقـر 

(القرار ٩/٤٠، الفقرة ١٧). 
أكـدت احلكومـات يف توافـق آراء مونتـريي الـذي توصـل إليـه املؤمتـر الـدويل لتمويـــل  - ٢٨
ـــني اجلنســني يعتــرب أمــرا أساســيا لتحقيــق التنميــة املســتدامة  التنميـة(١٧) أن: حتقيـق املسـاواة ب
(الفقرة ١١)؛ وأن االستثمارات املوظفة يف البىن التحتية االقتصاديـة واالجتماعيـة، واخلدمـات 
االجتماعية واحلماية االجتماعية، مبا فيها برامـج التعليـم والصحـة والتغذيـة واملـأوى والضمـان 
االجتماعي اليت حتيط األطفال واملسنني برعاية خاصـة وتراعـي االعتبـارات اجلنسـانية وتشـمل 
كل القطاع الريفي وكافة اجلماعات احملرومة متثل أمرا حيويا لتمكني الناس، وال سـيما الذيـن 
يعيشون يف الفقر، من التكيف على حنو أفضل مع الظروف والفرص االقتصاديـة املتغـرية ومـن 
زيـادة االنتفـاع منـها (الفقـرة ١٦)؛ كمـا أن توفـــري التمويــل الصغــري واالئتمانــات وال ســيما 
للمـرأة هـي أمـور مهمـة لزيـادة األثـر االجتمـاعي واالقتصـادي للقطـــاع املــايل (الفقــرة ١٨)؛ 
ومت التشجيع على تعزيز الدعم االقتصادي العاملي الفعال من أجـل التنميـة وإدمـاج املنظـورات 
الـيت تراعـي الفـوارق بـني اجلنسـني يف السياســـات اإلمنائيــة علــى مجيــع املســتويات ويف مجيــع 
القطاعـات (الفقـرة ٦٤)؛ كمـا ُدعـي أيضـــا إىل وضــع سياســات للميزانيــة املتعلقــة بالقضايــا 

اجلنسانية (الفقرة ١٩). 
 

تعبئة املوارد احمللية 
تشـمل التوصيـات ذات الصلـة الـيت تضمنـها منـهاج عمـل بيجـني فيمـــا يتعلــق بتعبئــة  - ٢٩

املوارد احمللية ما يلي: 
إعـادة تنظيـم عمليـة ختصيـــص النفقــات العامــة وتوجيهــها إىل تعزيــز إتاحــة  (أ)
الفـرص االقتصاديـة للمـرأة وكفالـة إتاحـة وصوهلـا إىل املـوارد اإلنتاجيـــة علــى قــدم املســاواة؛ 
ولتلبيـة االحتياجـات األساسـية للمـرأة يف اجملـاالت االجتماعيـة والتعليميـة والصحيـة، ال ســيما 

املرأة اليت تعيش حتت وطأة الفقر (منهاج العمل، الفقرة ٥٨ (د))؛ 
تعزيـز اسـتفادة النسـاء احملرومـات، مبـن فيـهن منظمـات املشـاريع، يف املنـــاطق  (ب)
الريفية والنائية واحلضرية، من اخلدمات املالية وذلك من خـالل تعزيـز الروابـط بـني املصـارف 
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الرمسية ومؤسسات التسليف الوسيطة مبـا يف ذلـك الدعـم التشـريعي وتدريـب النسـاء والدعـم 
املؤسسـي للمؤسسـات الوسـيطة مـن أجـل تعبئـة رأس املـال الـالزم لتلـــك املؤسســات وزيــادة 

إتاحة الفرص لالئتمان (املرجع نفسه، الفقرة ٦٢ (أ))؛ 
اتباع منهجيات يف االئتمان واالدخار تتسم بالفعاليـة يف الوصـول إىل النسـاء  (ج)
الالئـي يعشـن حتـت وطـأة الفقـر وتنحـو إىل االبتكـار يف خفـض تكـــاليف املعــامالت وإعــادة 

تعريف اجملازفة (املرجع نفسه، الفقرة ٦٣ (أ))؛ 
كفالة مشاركة النساء املقترضـات يف عمليـة صنـع القـرار يف املؤسسـات الـيت  (د)
توفر االئتمان واخلدمات املاليـة، ومشـاركتهن يف ملكيتـها حيثمـا ميكـن ذلـك (املرجـع نفسـه، 

الفقرة ٦٣ (د))؛ 
تقدمي الدعم عن طريق توفري رأس املــال و/أو املـوارد للمؤسسـات املاليـة الـيت  (هـ)
ختدم ربات املشاريع واملنتجات ذوات الدخل املنخفض أو صاحبات املشاريع الصغرية احلجـم 

واملشاريع املتناهية الصغر يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي (املرجع نفسه، الفقرة ٦٥)؛ 
زيادة التمويل للربامج واملشاريع الرامية إىل ترويج األنشطة املسـتدامة املنتجـة  (و)
يف جمال تنظيم املشاريع من أجل توليد الدخـل للنسـاء احملرومـات والنسـاء الـاليت يعشـن حتـت 

وطأة الفقر (املرجع نفسه، الفقرة ٦٦). 
 

تعبئة املوارد الدولية مبا يف ذلك ختفيض الدين اخلارجي   
ــة  تشـمل بعـض األمثلـة مـن اإلجـراءات املوصـى هبـا يف منـهاج العمـل والوثيقـة اخلتامي - ٣٠

لدورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين ما يلي فيما يتعلق بتعبئة املوارد الدولية: 
ـــة موجهــة حنــو التنميــة ودائمــة ملشــاكل الديــن اخلــارجي  إجيـاد حلـول فعال (أ)
للمساعدة يف متويل الربامج واملشاريع اليت تستهدف التنمية، ومـن بينـها النـهوض بـاملرأة، عـن 
طريق أمور منها التنفيذ الفوري لشـروط اإلعفـاء مـن الديـن املتفـق عليـها يف نـادي بـاريس يف 
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ واليت تشمل خفـض حجـم الديـن، مبـا يف ذلـك إلغـاء الديـن أو 
تطبيق تدابري لتخفيف عبء الديون األخرى ووضع أساليب لتحويل الدين تطبـق علـى برامـج 
ومشــاريع التنميــة االجتماعيــة الــيت تتمشــى مــع أولويــات منــهاج العمــل (املرجــــع نفســـه، 

الفقرة ٥٩ (ج))؛ 
دعوة املؤسسات املالية الدولية إىل دراسة هنــج مبتكـرة ملسـاعدة البلـدان ذات  (ب)
الدخـل املنخفـض الـيت تعـاين مـن ارتفـاع نسـبة الديـن املتعـدد األطـراف هبـدف ختفيـف عــبء 

ديوهنا (املرجع نفسه، الفقرة ٥٩ (د))؛ 
اسـتعراض مـا لـربامج التكيـــف اهليكلــي مــن آثــار علــى التنميــة االجتماعيــة  (ج)
بواسـطة تقييمـات األثـر االجتمـاعي والوسـائل األخـرى ذات الصلـة الـيت تراعـي الفـروق بـــني 
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ـــل عــدم حتمــل املــرأة قســطا غــري متناســب مــن عــبء تكــاليف التحــول؛  اجلنسـني ممـا يكف
ـــة  واسـتكمال اإلقـراض ألغـراض التكيـف بزيـادة اإلقـراض املوجـه ألغـراض التنميـة االجتماعي

(املرجع نفسه، الفقرة ٥٩ (و))؛ 
ـــج فيــها منظــور  حتديـد وتنفيـذ حلـول دائمـة موجهـة حنـو حتقيـق التنميـة يدم (د)
جنساين ملشاكل الديون اخلارجية وخدمة الدين يف البلدان الناميـة، مبـا فيـها أقـل البلـدان منـوا، 
وذلـك بعـدة طـرق مـن بينـها ختفيـف عـبء الديـون، ممـا يشـمل خيـار إلغـــاء الديــون املتصلــة 
باملساعدة اإلمنائية الرمسية، ملساعدهتا على متويل برامج ومشـاريع تسـتهدف التنميـة ممـا يشـمل 

النهوض باملرأة (قرار اجلمعية العامة دإ – ٣/٢٣ املرفق، الفقرة ١٠١ (ط))؛ 
دعم مبادرة كولون للتخفيف مـن عـبء الديـون، وال سـيما التعجيـل بتنفيـذ  (هـ)
املبادرة املقررة لصاحل البلدان الفقرية املثقلـة بـالديون، وكفالـة توفـري األمـوال الكافيـة لتنفيذهـا 
وتنفيذ احلكم الذي ينص علـى أن يسـتخدم مـا مت توفـريه مـن أمـوال يف دعـم برامـج مكافحـة 

الفقر اليت تتناول األبعاد اجلنسانية (املرجع نفسه، الفقرة ١٠١ (ي))؛ 
ـــارات اجلنســانية هتــدف إىل  اختـاذ تدابـري لوضـع وتنفيـذ برامـج مراعيـة لالعتب (و)
تنشيط تنظيم املشاريع واملبادرات اخلاصة من جانب املرأة، وتساعد املؤسسـات التجاريـة الـيت 
متلكـها النسـاء علـى املشـاركة يف مجلـة أمـور منـها التجـارة الدوليـة واالبتكـارات التكنولوجيـة 

واالستثمارات واالستفادة منها (املرجع نفسه، الفقرة ٩٤ (أ))؛ 
ـــذ هــذه املبــادرة الــيت تــدرج  تشـجيع تنفيـذ مبـادرة ٢٠/٢٠ والتعجيـل بتنفي (ز)
منظــورا جنســانيا يفيــد كــل النســاء والفتيــات بصفــة خاصــة إفــادة تامــة (املرجــــع نفســـه، 

الفقرة ١٠١ (ك))؛ 
ـــدويل مبــا يف ذلــك إعــادة تــأكيد الســعي إىل  الدعـوة إىل مواصلـة التعـاون ال (ح)
ـــدف الــذي مل يتحقــق بعــد دوليــا واملتمثــل يف ختصيــص نســبة ٠,٧ يف املائــة مــن  حتقيـق اهل
ــــرب  النــاتج القومــي اإلمجــايل يف البلــدان املتقدمــة النمــو للمســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، يف أق
وقـت ممكـن، ممـا سـيزيد مـن تدفـق املـوارد لتحقيـق املسـاواة بـــني اجلنســني والتنميــة والســالم 

(املرجع نفسه، الفقرة ١٠١ (ل))؛ 
اختاذ تدابري، مبشاركة كاملة وفعالة للمرأة، لكفالة اتباع ُنـهج جديـدة حيـال  (ط)
التعاون اإلمنائي الدويل، تقوم على االستقرار والنمو واإلنصاف على أن تشارك البلدان النامية 
بصورة فعالة ومعززة وتدمج يف االقتصاد العـاملي املتجـه حنـو العوملـة املوجـه حنـو القضـاء علـى 
الفقر واحلد من انعدام املساواة بني اجلنسني ضمن اإلطار العام لتحقيـق التنميـة املسـتدامة الـيت 

يشكل الناس حمورها (املرجع نفسه، الفقرة ١٠١ (ب)). 
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 . A/CONF. ١٩١/١١ (١)
قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥.  (٢)

تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٨٥ (منشــورات األمــم املتحدة، رقم  (٣)
)، الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين.  E. ٩٦.IV.املبيع ١٣

قرار اجلمعية العامة دإ – ٣/٢٣، املرفق، الفقرة ٣٥.  (٤)
ــــة ١٤١/٥٤، الفقـــرة ٧؛ انظـــر أيضـــا القـــرارات ٧١/٥٥، الفقـــرة ١٣؛ و ١٣٢/٥٦،  قــرار اجلمعيــة العام (٥)

الفقرة ١٤؛ و ١٨٢/٥٧، الفقرة ١٥. 
قرار اجلمعية العامة ١٨٨/٥٦، الفقرة العاشرة من امليزانية.  (٦)

املرجع نفسه، الفقرة الثانية عشرة من امليزانية.  (٧)
ـــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ١٩٩٦، امللحــق رقــم ٦ )١٩٩٦/٢٦(E/، الفصــل األول،  الوثـائق الرمسي (٨)

جيم - ٢، القرار ٩/٤٠، الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة. 
املرجع نفسه، الفقرة ١٥.  (٩)

املرجـع نفسـه، ١٩٩٧، امللحـق رقـم ٧ )١٩٩٧/٢٧(E/، الفصـل األول، جيـــم – ١، االســتنتاجات املتفــق عليــها  (١٠)
٣/١٩٩٧، الفقرة ٢١. 

املرجع نفسه، ٢٠٠١، امللحق رقم ٧ )٢٠٠١/٢٧(E/، الفصل األول، ألف، الفرع رابعا، مشروع القـرار الرابـع،  (١١)
االستنتاحات املتفق عليها ألف، الفرع ٤ (ج). 

قرار اجلمعية العامة دإ – ٣/٢٣، الفقرة ١٠١ (ط)، انظـر أيضـا االسـتنتاجات املتفـق عليـها للجنـة وضع املـرأة  (١٢)
(احلاشية ١١ أعاله). 

قرار جلنة وضع املرأة ٩/٤٠ (احلاشية ٨ أعاله)، الفقرة ٩ (ح).  (١٣)
قرار اجلمعية العامة ١٨٨/٥٦، الفقرة ١٩، انظر أيضـا االسـتنتاجات املتفـق عليـها للجنـة وضـع املـرأة ١/٤٦،  (١٤)
الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢، امللحق رقم ٧ )٢٠٠٢/٢٧(E/، الفصـل األول، ألـف، 
ـــالث، الفــرع ألــف، الفقــرة ٥ (ج ج)؛ وقــرار اجلمعيــة العامــة دإ – ٣/٢٣،  الفـرع ثالثـا، مشـروع القـرار الث

الفقرة ٨. 
انظر احلاشية ٨.  (١٥)

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٢، امللحـق رقـم ٧ )٢٠٠٢/٢٧(E/، الفصـل األول،  (١٦)
ألف، الفرع ثالثا، مشروع القرار الثالث، الفرع ألف. 

تقريـر املؤمتـر الـدويل لتمويـل التنميـة، مونتـريي، املكسـيك، ١٨-٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم  (١٧)
)، الفصل األول، القرار ١، املرفق.  E. ٠٢ .II.A. املتحدة، رقم املبيع ٧

 


