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 جلنة وضع املرأة
 الدورة احلادية واخلمسون

 ٢٠٠٧مارس /آذار ٩ - فرباير/ شباط٢٦
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

   متابعة قرارات ومقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 الشراكة  بطرق منها تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر واجلوع           

 العاملية من أجل التنمية
 

 كرة من األمانة العامةمذ  
 

 معلومات أساسية -أوال  
اســتنتاجاته املتفــق عليهــا    مــن ١٣الفقــرة دعــا اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف     - ١

، جلانـــه الفنيـــة إىل اإلســـهام مبـــدخالت يف    )١(٢٠٠٢يوليـــه / متـــوز٢٦، املؤرخـــة ٢٠٠٢/١
مــن دورة اجمللــس مــن حيــث املوضــوع العــام للجــزء املتعلــق بالتنــسيق واجلــزء الرفيــع املــستوى  

 يف قرارهــا ،واعتمــدت اجلمعيــة العامــة .اتــصال هــذين اجلــزأين مبجــاالت عمــل هــذه اللجــان  
 أســاليب عمــل جديــدة للمجلــس لتعزيــز  ،٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ املــؤرخ ٦١/١٦

ؤمترات دوره بصفته اآللية املركزية للتنسيق على نطاق املنظومة يف جمال تنفيذ ومتابعة نتـائج املـ               
.  هبمـا  ةالرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتـصل           

قررت اجلمعيـة العامـة أن يعقـد اجمللـس استعراضـات موضـوعية سـنوية علـى                  يف القرار نفسه،    و
علـى  لفنيـة   ااملستوى الوزاري يف إطار جزئه الرفيع املستوى، وطلبت إىل اجمللس أن حيث جلانه              

، الـذي  ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢باملقرر الشفوي املـؤرخ  وعمال  . اتاالستعراضهذه  اإلسهام يف   

__________ 
 .٩، الفصل اخلامس، الفرع ألف، الفقرة A/57/3 (Part II)انظر  )١( 
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سينظر اجمللس، يف إطـار اجلـزء   ، ٢٠٠٧اختذه اجمللس يف اجللسة السادسة لدورته التنظيمية لعام     
تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل ”، يف موضــوع ٢٠٠٧الرفيــع املــستوى مــن دورتــه املوضــوعية لعــام 

 .“الشراكة العاملية من أجل التنميةبطرق منها القضاء على الفقر واجلوع 

 يف حـال اعتزامهـا  وقد أعدت األمانـة العامـة هـذه املـذكرة ملـساعدة جلنـة وضـع املـرأة                  - ٢
ــصادي        ــدورة املوضــوعية للمجلــس االقت ــستوى مــن ال ــع امل ــسامهة مبــدخالت يف اجلــزء الرفي امل

 .٢٠٠٧واالجتماعي لعام 

ــرب - ٣ ــة إىل اختــاذ إجــراءات للقــضاء علــى الفقــر ومعاجلــة     وُت ز املــذكرة التوصــيات الداعي
مشاكل اجلوع واألمـن الغـذائي والتغذيـة عـن طريـق التعـاون وإقامـة الـشراكات علـى الـصعيد               

، ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة  )٢(الــدويل، والــيت وردت يف إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني  
، ١٩٩٦، واسـتنتاجات جلنـة وضـع املـرأة املتفـق عليهـا منـذ سـنة                  )٣(والعشرين للجمعية العامـة   

وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، وإعالن روما بشأن األمن الغـذائي العـاملي، وخطـة عمـل                 
مخــس ســنوات بعــد  : وإعــالن مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذيــة ،)٤(مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذيــة 

 .)٥(االنعقاد
 

 حتقيق املساواة بني اجلنسني والقضاء على الفقراملرأة و  - ثانيا 
أشار منهاج عمل بـيجني إىل أنـه يوجـد يف العـامل أكثـر مـن بليـون نـسمة يعيـشون يف                         - ٤

. ظروف فقـر غـري مقبولـة، معظمهـم يف البلـدان الناميـة، واألغلبيـة الـساحقة منـهم مـن النـساء                       
واملــوارد الــدخول االفتقــار إىل وأكــد منــهاج العمــل أن الفقــر مــشكلة متعــددة املظــاهر تــشمل 

اإلنتاجية اليت تكفي لضمان أسباب عيش مستدامة؛ واجلوع وسوء التغذية؛ واعـتالل الـصحة؛              
ــاد        ــيم واخلــدمات األساســية األخــرى؛ وازدي ــى التعل ــة احلــصول عل ــة أو عــدم إمكاني وحمدودي

البيئـات غـري    حاالت االعتالل والوفيات من جراء األمراض؛ والتـشرد والـسكن غـري الالئـق؛ و              
وُوصــف الفقــر أيــضا بأنــه حرمــان مــن    .املأمونــة؛ والتمييــز واالســتبعاد يف اجملــال االجتمــاعي 

 ).٤٧ الفقرة(املشاركة يف عمليات اختاذ القرار ويف احلياة املدنية واالجتماعية والثقافية 
__________ 

منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،            )٢( 
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار A.96.IV.13)رقم املبيع 

 .، املرفق٢٣/٣ -ملرفق، و دإ ، ا٢٣/٢ -قرار اجلمعية العامة دإ  )٣( 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٧‐١٣تقرير مـؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة،     منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،    )٤( 

١٩٩٦ (WFS 96/REP)اجلزء األول، التذييل ،. 
نوات بعـد االنعقـاد،     مخـس سـ   : تقريـر مـؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة         منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة،         )٥( 

 .، املرفقA/57/499 اجلزء األول، التذييل؛ انظر أيضا ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣‐١٠
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يـشية  وأشار منهاج العمل، بوجه خاص، إىل أنه يف حني أن الفقر يؤثر على األسر املع               - ٥
ككــل، نظــرا لتوزيــع العمــل واملــسؤوليات عــن رفــاه األســرة املعيــشية علــى أســاس اخــتالف      
اجلنسني، تتحمل املرأة قسطا غري متناسب من العـبء حيـث حتـاول إدارة دفـة شـؤون األسـرة                    

وتـشتد حـدة الفقـر     .املعيشية من حيث استهالكها ومحايتها يف ظل ظروف ازدياد شح املوارد
 . )٥٠الفقرة (ة للمرأة اليت تعيش يف األسرة املعيشية الريفية بصفة خاصة بالنسب

 باإلضـافة إىل العوامـل االقتـصادية، هنالـك عوامـل تعـد           هعلـى أنـ   العمـل   وشدد منهاج    - ٦
هــي األخــرى مــسؤولة عــن الفقــر بــني النــساء وتتمثــل يف تــصلب األدوار االجتماعيــة احملــددة    

د اإلنتاجيــة رلــسلطة والتعلــيم والتــدريب واملــواللجنــسني، وحمدوديــة فــرص وصــول املــرأة إىل ا 
ومـن العوامـل    .فضال عن العوامل الناشئة األخرى الـيت تفـضي إىل عـدم األمـان بالنـسبة لألسـر      

ــع          ــة يف صــلب مجي ــصورة وافي ــساين ب ــدم إدراج املنظــور اجلن ــة ع ــذه احلال ــيت أســهمت يف ه ال
لألسـباب الكامنــة وراء الفقــر  عمليـات التحليــل والتخطــيط يف امليـدان االقتــصادي، والتــصدي   

 .)٤٨الفقرة (

ــا    - ٧ ــة يف قراره ــة العام ــت اجلمعي ــؤرخ ٦٠/٢٠٩وأعرب ــسمرب/ كــانون األول٢٢، امل  دي
عـن  ) ٢٠٠٦-١٩٩٧(بشأن تنفيــذ عقــد األمــم املتحـدة األول للقـضاء علـى الفقـر            ،  ٢٠٠٥

ر على حنو غري متناسـب مـع         إزاء ازدياد عدد النساء والفتيات الاليت يـعشن يف فق         قلقها العميق 
ــة، حيــث      ــة، وألن غالبيتــهن يعــشن يف املنــاطق الريفي عــدد الرجــال، وخباصــة يف البلــدان النامي

 ). العاشرة من الديباجةالفقرة(تعتمد سبل معيشتهن على زراعة الكفاف 

، )٦(اإلجراءات واملبادرات األخرى الكفيلة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمـل بـيجني  وأقرت   - ٨
 :٢٠٠٠املرأة عام ” املعنونة االستثنائية الثالثة والعشريناعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا اليت 

ــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين    بــأن عوامــل كــثرية  “ املــساواة بــني اجلنــسني، والتنمي
ــا يف ذلــك عــدم        ــرأة والرجــل، مب ــساع بــني امل ــصادية اآلخــذة يف االت ســامهت يف الفجــوة االقت

اة يف الدخل، والبطالة، ومستويات الفقر اليت تـزداد عمقـا بالنـسبة ألكثـر الفئـات ضـعفا                   املساو
بأن أوجه عدم املـساواة والتفـاوت بـني اجلنـسني يف تقاسـم      الوثيقة اخلتامية واعترفت  .وهتميشا

السلطة االقتصادية، والتوزيع غـري املتكـافئ بـني املـرأة والرجـل يف األعمـال الـيت ال يـدفع عنـها               
ر، وعدم وجود دعم تكنولوجي ومايل ملنظمات املشاريع الـيت تـديرها املـرأة، وعـدم تكـافؤ              أج

فرص الوصول إىل رأس املال والتحكم فيه، وخباصة األراضي واالئتمانات وعدم تكـافؤ فـرص      
الوصول إىل األسواق، فضال عن مجيع املمارسات الضارة والتقليدية والعرفية كلها أمـور أدت              

وعــالوة علــى ذلــك أدت  .ليــة الــتمكني االقتــصادي للمــرأة وتفــاقم تأنيــث الفقــرإىل إعاقــة عم
__________ 

 .، املرفق٢٣/٣ -قرار اجلمعية العامة دإ  )٦( 
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العمليات األساسية إلعادة اهليكلة اليت قامت هبا البلدان اليت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة إىل                  
 ).٨الفقرة (نقص املوارد املتاحة لربامج القضاء على الفقر الرامية إىل متكني املرأة 

 
 هج تراعي الفوارق بني اجلنسني يف معاجلة مشكليت الفقر واجلوع باع ُنات - ثالثا 

 عــن تــصميمهما علــى  )٧(األلفيــةاألمــم املتحــدة بــشأن  أعربــت احلكومــات يف إعــالن   - ٩
تعزيز املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة باعتبارمهـا وسـيلتني فعـالتني ملكافحـة الفقـر واجلـوع                     

 .)٢٠الفقرة  (دامة فعالواملرض، وحلفز التنمية املست

ودعا منهاج العمل احلكومات إىل حتليل السياسات والربامج من منظور جنـساين، مبـا               - ١٠
يف ذلـــك الـــسياسات والـــربامج ذات الـــصلة بتحقيـــق االســـتقرار يف جمـــال االقتـــصاد الكلـــي،   
ــة،       ــتثمارات، والعمالـ ــضرائب، واالسـ ــارجي، والـ ــدين اخلـ ــشاكل الـ ــي، ومـ ــف اهليكلـ والتكيـ

سواق، وكافة القطاعات ذات الصلة باالقتصاد، من حيـث أثرهـا علـى الفقـر واإلجحـاف                 واأل
ــا،           ــرة وأحواهل ــاه األس ــى رف ــسياسات عل ــربامج وال ــك ال ــر تل ــيم أث ــرأة؛ وتقي ــى امل وخاصــة عل
ــروة والفــرص       ــة والث ــع األصــول اإلنتاجي ــؤدي إىل توزي ــضاء، حبيــث ت وتكييفهــا، حــسب االقت

ودعـا منـهاج العمـل احلكومـات      .))ب( ٥٨الفقـرة  (صافا والدخل واخلدمات بصورة أكثر إنـ     
ــة تكــون ســليمة ومــستقرة وجيــري        ــصاد كلــي وقطاعي ــذ سياســات اقت ــهاج وتنفي ــضا إىل انت أي
ــو            ــى النم ــشجع عل ــساواة وت ــدم امل ــى ق ــا وعل ــتراكا تام ــرأة اش ــتراك امل وضــعها ورصــدها باش

راء الفقـر وتكـون موجهـة حنـو     االقتصادي املستدام العريض القاعدة وتعاجل األسباب اهليكلية و  
العـام  طـار   اإلفة الفقر واحلد مـن حـاالت اإلجحـاف القـائم علـى نـوع اجلـنس يف                   أاستئصال ش 

 ).)ج( ٥٨الفقرة (تنمية مستدامة حمورها الناس لتحقيق 

العمــل احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة واملؤســسات األكادمييــة منــهاج وشــجع  - ١١
ى وضــع املنــهجيات النظريــة والعمليــة إلدراج املنظــورات الــيت   والبحثيــة والقطــاع اخلــاص علــ 

تراعي نوع اجلنس يف عملية تقرير الـسياسات االقتـصادية جبميـع جوانبـها، مبـا يف ذلـك بـرامج         
التكيف اهليكلي وختطيطه؛ وتطبيق هـذه املنـهجيات يف إجـراء حتلـيالت ألثـر مجيـع الـسياسات                   

ج البحـث   ــــ ر نتائ ــى اجلنـسني، ونـش    ـــ ف اهليكلـي، عل   ـــ يي ذلـك بـرامج التك     ـــ ا ف ـــ ج، مب ــوالربام
 .)٦٧الفقرة (

دورهتا االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين علـى       الوثيقة اخلتاميـة لـ    وشددت اجلمعية العامة يف      - ١٢
أنه نظرا الستمرار وزيادة وطأة الفقر على املرأة يف كثري من البلدان وال سيما البلـدان الناميـة،                  

 انطالقا من منظور جنساين، يف استعراض وتعـديل وتنفيـذ سياسـات             ، االستمرار فإنه ال بد من   
__________ 

 .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ املؤرخ ٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٧( 
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وبــرامج متكاملــة يف جمــال االقتــصاد الكلــي وامليــدان االجتمــاعي، تــشمل الــسياسات والــربامج 
املتعلقة بالتكيف اهليكلي ومـشاكل الـدين اخلـارجي، وضـمان الوصـول الـشامل واملنـصف إىل                  

ا التعلـيم، وخـدمات الرعايـة الـصحية قليلـة التكـاليف وتكـافؤ        اخلدمات االجتماعيـة، وال سـيم    
 ).٥٤الفقرة (فرص الوصول إىل املوارد االقتصادية والتحكم فيها 

فيمـا يتعلـق بالقـضايا     ٢٠٠٢لعـام  جلنـة وضـع املـرأة    يف عليها  املتفق  ويف االستنتاجات    - ١٣
أداء دورهـا طـوال حياهتـا يف ظـل     القضاء على الفقر، بوسائل منها متكني املرأة مـن      : املواضيعية

، حثــت اللجنــة احلكومــات علــى كفالــة أن تتــضمن مجيــع اإلجــراءات  )٨(عــامل آخــذ يف العوملــة
ــة تعزيــز املــساواة بــني       ــة إىل حتقيــق أهــداف القــضاء علــى الفقــر احملــددة يف إعــالن األلفي الرامي

سني عمليـة حتليـل الفقـر       علـى بـدء أو حتـ      ، و ))أ( ٥الفقـرة   (اجلنسني ومتكني املرأة طوال حياهتا      
 وتعزيــز القــدرات املؤســسية علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك  ،اخلاصــة بكــل مــن اجلنــسني

األجهزة الوطنية ذات الصلة، من أجل االضطالع بتحليـل جنـساين يف مبـادرات القـضاء علـى                  
 .))ز (٥ الفقرة(الفقر وذلك بعدة وسائل منها ختصيص موارد كافية 

 احلكومــات أيــضا علــى حتــسني عمليــة مجــع البيانــات املوثوقــة القابلــة    وحثــت اللجنــة - ١٤
ــت املناســب، ومواصــلة         ــشرها يف الوق ــا ون ــر وجتميعه ــة حــسب اجلــنس والعم ــة املبوب للمقارن
املؤسسات اإلحصائية الوطنية والدولية لتطوير مؤشرات كمية ونوعية، مبـا يف ذلـك املؤشـرات            

ة على قياس الفقر بني النساء والرجـال وتقييمـه ورصـده،            ل زيادة القدر  ــن أج ــة، م ــاالجتماعي
ن املـرأة طـوال حياهتـا       ـــ ي متكي ـرة املعيـشية، وإحـراز تقـدم فـ        ـــ ي ذلك على مـستوى األس     ــا ف ــمب
 ).)ح( ٥الفقرة (

ــا    - ١٥ ــة يف قراره ــة العام ــؤرخ ٦٠/٢١٠وســلمت اجلمعي ــسمرب / كــانون األول٢٢، امل دي
ــالروابط املتداعمــة القائمــة بــني املــساواة بــني اجلنــسني     بــشأن دور املــرأة يف التن،٢٠٠٥ ــة ب مي

والقــضاء علــى الفقــر، وكــذلك ضــرورة القيــام، عنــد االقتــضاء وبالتــشاور مــع اجملتمــع املــدين،  
بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات شــاملة للقــضاء علــى الفقــر تراعــي االعتبــارات اجلنــسانيـة وتعــاجل  

 ).٩الفقرة (القتصاد الكلي املسائل االجتماعية واهليكلية ومسائل ا
 

 حتقيق املساواة بني اجلنسني والقضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية - رابعا 
دعا منهاج عمل بيجني احلكومات إىل تنمية قطـاعي الزراعـة وصـيد األمسـاك، حيثمـا                  - ١٦

ــة األمــن الغــذائي علــى الــصعيد الــوطين ولأل     ســر املعيــشية وحــسبما يقتــضي األمــر، بغيــة كفال
وحتقيق االكتفـاء الـذايت يف جمـال األغذيـة، وذلـك، حـسب االقتـضاء، بتخـصيص مـا يلـزم مـن                  

__________ 
 .٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤ملؤرخ ، ا٢٠٠٢/٥انظر اجمللس االقتصادي واالجتماعي، القرار  )٨( 
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؛ ووضع سياسات وبرامج إمنائية للعمـل علـى         ))هـ (٥٨الفقرة   (املوارد املالية والتقنية والبشرية   
رامج ؛ ووضـع وتنفيـذ بـ    ))و (٥٨الفقـرة    (توزيع األغذية بصورة منصفة داخل األسرة املعيشية      

ملكافحة الفقر، مبا يف ذلـك خطـط العمالـة، مـن شـأهنا أن تـؤدي إىل حتـسني إمكانيـة احلـصول                   
علــى األغذيــة بالنــسبة للمــرأة الــيت تعــيش حتــت وطــأة الفقــر، مبــا يف ذلــك عــن طريــق اآلليــات  

العمل احلكومات أيـضا إىل     منهاج  ودعا  )). ي (٥٨الفقرة   (املناسبة لتحديد األسعار والتوزيع   
 وتنفيذ برامج تؤدي إىل تعزيز إمكانيـات حـصول العـامالت يف جمـايل اإلنتـاج الزراعـي                   صياغة

) مبــن فــيهن املــشتغالت بزراعــة وإنتــاج الكفــاف، ال ســيما يف املنــاطق الريفيــة(وصــيد األمســاك 
علــى اخلــدمات املاليــة والتقنيــة وخــدمات اإلرشــاد والتــسويق؛ وإتاحــة إمكانيــة احلــصول علــى  

ها، وعلى اهلياكل األساسية والتكنولوجيـا املالئمـة بغيـة زيـادة دخـل املـرأة                األرض والتحكم في  
وتعزيز األمن الغذائي لألسر املعيشية، ال سيما يف املناطق الريفية، والقيام حيثمـا يقتـضي األمـر                 

 ).)ن (٥٨الفقرة (بالتشجيع على إقامة التعاونيات اململوكة للمنتجني والقائمة على السوق 

نهاج العمل إىل اختاذ إجراءات من جانب احلكومات، بالتعـاون مـع املنظمـات              ودعا م  - ١٧
غــري احلكوميــة ومنظمــات أربــاب العمــل والعــاملني وبــدعم مــن املؤســسات الدوليــة، لكفالــة     

ات بشكل مستمر علـى املعلومـات واخلـدمات الـصحية والتغذويـة مـع تقـدمهن                ـــول البن ـــحص
 البلــوغة إىل مرحلــة ـــــة الطفولـــــن مرحلـــــن بــشكل ســليم مــــر انتقاهلــة تيــسيــــي الــسن بغيــــف
 .))م (١٠٦الفقرة (

هيب باحلكومات واجلهات األخـرى صـاحبة املـصلحة إىل ضـمان أن تـشكل               أُكذلك   - ١٨
املعلومات وعمليات التدريب يف جمـال الـصحة والتغذيـة جـزءا ال يتجـزأ مـن مجيـع بـرامج حمـو                

ــاهج الدراســي  ــة الكبــار واملن ــة االبتدائيــة  أمي ــدءا مــن املرحل كمــا دعــا  )).ي (١٠٧الفقــرة (ة ب
برنامج العمل احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل تقـدمي املعلومـات                   

د البنــات يف جمــال توزيــع حــصص الطعــام العامــة بــشأن القــضاء علــى املمارســات التمييزيــة ضــ
 .))أ (٢٨١الفقرة (والتغذية وفرص احلصول على اخلدمات الصحية 

حثت الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة احلكومـات          و - ١٩
علــى ضــمان وصــول مجيــع النــساء والرجــال بــشكل متــساوٍ يف مجيــع مراحــل دورة احليــاة إىل   

خلدمات االجتماعية املتصلة بالرعاية الصحية، مبا فيها التعليم وامليـاه النظيفـة واملرافـق الـصحية            ا
  .))هـ( ٧٢الفقرة (اآلمنة والتغذية واألمن الغذائي وبرامج التعليم الصحي 

 الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة احلكومـات          ودعت - ٢٠
اجملتمــع املــدين إىل يف خــرى األفاعلــة الهــات اجلع اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة و والقطــا

 جلميع الفتيات والنـساء مـع التـسليم بآثـار سـوء      ة التغذوياحلالةتعزيز التدابري الرامية إىل حتسني     
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التغذية الشديد واملعتدل، ومبا ختلفه التغذية مـن آثـار مـدى احليـاة وبالـصلة القائمـة بـني صـحة                      
ألم وصحة الطفل، وذلك عن طريق تشجيع وتعزيز الـدعم لـربامج التخفـيض مـن حـدة سـوء          ا

ـــالتغذي ـــة، كربامــ ـــج الوجبـ ـــات الغذائيــ ــرامج تغذي ـ ـــة املدرســية وب ــذيات  ـ ــل واملغ ة األم والطف
نــسني يف جمــال التغذيــة ن اجلــــد الثغــرة بيـــام خــاص لــســـــع إيــالء اهتمـــــة مــــة التكميليــــالدقيق

 .))د( ٧٩الفقرة (

ــة، مبــا فيهــا األمــم      - ٢١ ــة والدولي ــة احلكومــات واملنظمــات اإلقليمي ودعــت الوثيقــة اخلتامي
املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة، حـسب االقتـضاء، إىل اختـاذ                   

 ومـع   اختاذ أي تدابري من جانب واحد ال تتفق مع القـانون الـدويل            هبدف جتنب ومنع    خطوات  
ق التحقيــق الكامــل للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة ومــن شــأهنا أن تعــ وميثــاق األمــم املتحــدة

 وختلـق عوائـق أمـام    ملسكان البلدان املتضررة وال سـيما النـساء واألطفـال وحتـول دون رفـاهه          
 مبــا يف ذلــك حــق كــل شــخص يف مــستوى عــيش مناســب    ، الكامــل حبقــوق اإلنــسان ممتــتعه

 يف الغـذاء والرعايـة الطبيـة واخلـدمات االجتماعيـة الالزمـة؛ والتأكـد                محقهـ لصحته ورفاهه، و  
 ).٩٠الفقرة (من أن األغذية واألدوية ال تستخدم كأدوات للضغط السياسي 

ــة العامــة وحثــت الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين     - ٢٢ أيــضا للجمعي
 الـيت مـا زالـت    ، االعتـراف بأعمـال املـرأة الريفيـة     أصحاب املصلحة على اعتمـاد تـدابري لكفالـة        

تؤدي دورا حيويا يف توفري األمن الغذائي والتغذية وتـشتغل باإلنتـاج الزراعـي ويف املؤسـسات                 
 وال سيما يف القطـاع      ،التجارية املتصلة بالزراعة وصيد األمساك وإدارة املوارد واألنشطة املرتلية        

مــال وذلــك لكــي يتــسىن تعزيــز أمنــها االقتــصادي وفــرص   ذه األعــــر هــــر الرمســي، وتقديــــغي
اخلدمات واملنافع وسيطرهتا عليها، ولكي يتـسىن متكينـها        وج االئتمان   ـوصوهلا إىل املوارد وبرام   

  .))هـ( ٩٤الفقرة (

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٣ويف إعالن رومـا بـشأن األمـن الغـذائي العـاملي، املعتمـد يف                 - ٢٣
ــات  ١٩٩٦ ــساء      ، أكــدت احلكوم ــساوية للرجــال والن ــة واملت ــشاركة الكامل ــد أن امل ــن جدي م

قـر اإلعـالن أيـضا مـسامهة         وأ .)الفقرة الرابعة  (ضرورية لتحقيق األمن الغذائي املستدام للجميع     
النساء األساسية يف األمن الغذائي، خاصة يف املنـاطق الريفيـة مـن البلـدان الناميـة، واحلاجـة إىل                    

 ).الفقرة اخلامسة (النساءو الرجال ضمان املساواة بني

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ويف خطـة عمــل مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذيـة، املعتمــدة يف    - ٢٤
، التزمت احلكومات بكفالة هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتـصادية متكينيـة بغيـة إجيـاد        ١٩٩٦

ــى ا        ــائم عل ــدائم الق ــسالم ال ــق ال ــر، وحتقي ــى الفق ــضاء عل ــضل الظــروف للق ــة  أف ــشاركة التام مل
واملتكافئة للمرأة والرجل، باعتبار ذلك أهـم الـسبل املؤديـة إىل حتقيـق األمـن الغـذائي املـستدام                    
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، اسـتهدفت احلكومـات، فيمـا اسـتهدفته، تعزيـز       وحتقيقـا هلـذه الغايـة      .)االلتزام األول  (للجميع
اذ تـشريعات تراعـي     مشاركة النساء التامة وبالتساوي يف االقتصاد، وهلذا الغـرض اعتمـاد وإنفـ            

الفــوارق بــني اجلنــسني تــضمن للنــساء إمكانيــة الوصــول إىل املــوارد اإلنتاجيــة والــتحكم فيهــا    
؛ ))ب (١٦، الفقـرة    ٣-١اهلـدف    (بشكل آمن ومتساوٍ، مبـا فيهـا القـروض واألراضـي وامليـاه            

هــا وتــوفري تكــافؤ الفــرص بــني اجلنــسني للتعلــيم والتــدريب يف جمــاالت إنتــاج األغذيــة وجتهيز   
ــسويقها ــرة   (وتـ ــسه، الفقـ ــع نفـ ــة   ))د (١٦املرجـ ــدمات تقنيـ ــاد وخـ ــدمات إرشـ ــشاء خـ ؛ وإنـ

؛ ))هــ  (١٦املرجع نفـسه، الفقـرة    (للمنتجات من النساء وزيادة عدد املستشارات والوكيالت   
وحتسني مجع البيانات املفصلة حسب اجلنس وتوزيعها واستعماهلا يف الزراعة ومصائد األمسـاك             

؛ ومجع املعلومات عـن معرفـة النـساء         ))و (١٦املرجع نفسه، الفقرة     (ة الريفية واحلراجة والتنمي 
ــة     ــة يف الزراعــة ومــصائد األمســاك واحلراجــة وإدارة املــوارد الطبيعي املرجــع (ومهــاراهتن التقليدي

 .))ح (١٦نفسه، الفقرة 

ه مـد مخـس سـنوات بعـد االنعقـاد، الـذي اعت      :إعالن مؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة   يف و - ٢٥
جرى التأكيـد   ،  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣ إىل   ١٠  الفترة من     يف روما يف   مؤمتر القمة املعقود    

كمـا جـرى إقـرار وتقـدير         ،من جديد على ضرورة ضمان املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة           
ــ ــوي  دالـ ــل واحليـ ــاالت    ور املتواصـ ــرأة يف جمـ ــه املـ ــوم بـ ــذي تقـ ــن   االـ ــة واألمـ ــة والتغذيـ لزراعـ

ي يف كــل اجلوانــب املتعلقــة بــاألمن الغــذائي  ـــاج املنظــور اجلنــسانـــــرورة إدمـــــوض ي،ـــــالغذائ
 ).١٣الفقرة (

 املتعلـق بتنفيـذ عقـد األمـم املتحـدة األول للقـضاء              ٦٠/٢٠٩ اجلمعيـة العامـة      ويف قرار  - ٢٦
أنـه ينبغـي جلميـع احلكومـات        من جديـد    ، أكدت اجلمعية العامة     )٢٠٠٦-١٩٩٧(على الفقر   

ة األمــم املتحــدة أن تعــزز انتــهاج سياسـة فّعـالـــة وواضــحة لتعمــيم منظــور جنــساين يف  وملنظومـ 
مجيــع الــسياسات والــربامج الراميــة إىل القــضاء علــى الفقــر، علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل،  

علــى اســتخدام التحليــل اجلنــساين كــأداة إلدمــاج ُبـعـــد جنــساين يف التخطــيط لتنفيــذ وشــجت 
 ).٢٩الفقرة (جيات والربامج الرامية إىل القضاء على الفقر السياسات واالستراتي

باختـاذ مبـادرات أخـرى مـن أجـل          املتعلـق    ٢٤/٢ -مرفق قرار اجلمعيـة العامـة دإ        ويف   - ٢٧
، الذي اختذته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية الرابعـة والعـشرين املعنونـة              لتنمية االجتماعية ا

حتقيـق التنميـة االجتماعيـة للجميـع يف ظـل      : ية االجتماعية ومـا بعـده    للتنمالعاملي  مؤمتر القمة   ”
يوليـه  / متوز ١يونيه إىل   / حزيران ٢٦، املعقودة يف جنيف يف الفترة من        “عامل يتحول إىل العوملة   

التزمت اجلمعية العامة بالقضاء علـى الفقـر يف العـامل، باختـاذ إجـراءات وطنيـة حامسـة                   ،  ٢٠٠٠
 باعتبـار ذلـك ضـرورة أخالقيـة واجتماعيـة واقتـصادية للبـشرية، مبـا يف                 وممارسة التعاون الدويل  
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ذلك بتحسني القدرة الوطنية على مواجهة اجلوع وسـوء التغذيـة وانعـدام األمـن الغـذائي علـى            
صعيد األسرة املعيـشية، بالتعـاون مـع برنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة              

، وخباصـة عـن طريـق االعتـراف بـاملرأة ودعمهـا يف الـدور                عنية امل األخرىوكاالت  الوالزراعة و 
 ).٣٠الفقرة الفرع ثالثا، (احملوري الذي تؤديه يف توفري األمن الغذائي 

 
 املساواة بني اجلنسني والفقر واجلوع والشراكة العاملية من أجل التنمية -خامسا  

لدوليــة واجملموعــات النــسائية املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة واالعمــل حـث منــهاج   - ٢٨
ــة،          ــا املؤســسات األكادميي ــا فيه ــة، مب ــة اإلمنائي ــشاركة يف العملي ــع األطــراف امل ــة مجي ــى تعبئ عل
ــرامج       ــة ب ــسائية، مــن أجــل حتــسني فعالي ــة والن ــة، واجملموعــات األهلي واملنظمــات غــري احلكومي

النـساء يف املنـاطق      مثل   مكافحة الفقر املوجهة إىل مجاعات النساء األشد فقرا واألكثر حرمانا،         
والنـــساء مـــن الـــشعوب األصـــلية، وربـــات األســـر املعيـــشية، والـــشابات والالجئـــات  الريفيـــة 

واملهاجرات واملعوقات، مع التسليم بأن التنمية االجتماعية هي مـسؤولية احلكومـات يف املقـام               
 التمويـل للـربامج   أيضا املنظمات الدولية إىل زيادةالعمل ودعا منهاج  .))أ( ٦٠الفقرة (األول 

املنتجة يف جمال تنظيم املشاريع من أجل توليـد         وواملشاريع الرامية إىل ترويج األنشطة املستدامة       
 ).٦٦الفقرة (الدخل للنساء احملرومات والنساء الاليت يعشن حتت وطأة الفقر 

 إىل التعـاون    ودعت الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة         - ٢٩
مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر واجلــوع، كمــا حثــت  علــى الــصعيد الــدويل الــشراكات إقامــة و

لــى ختــصيص   عمنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، حــسب االقتــضاء،        
يكفــي مــن املــوارد للــربامج اإلقليميــة والوطنيــة لتنفيــذ منــهاج العمــل يف جمــاالت االهتمــام     مــا

 .))ج( ٨٤الفقرة (ثين عشر اليت يتضمنها إلاحلامسة ا

ودعت الوثيقة اخلتامية إىل اختاذ تدابري فعالة ملواجهة حتديات العوملة، مبـا يف ذلـك عـن             - ٣٠
الفعالـــة للبلـــدان الناميـــة يف صـــنع القـــرارات املتعلقـــة بالـــسياسات  وطريـــق املـــشاركة املعـــززة 

ــة أمــور     ــسىن يف مجل ــة، وذلــك لكــي يت ــصادية الدولي ــساء،   ضــماناالقت ــة للن ــشاركة املتكافئ  امل
االقتـصاد الكلّـي    بي عمليـة صـنع القـرارات املتعلقـة          ــــ البلدان الناميـة، ف   فـــي  اء  ـــنسالسيما   وال

 .))أ( ١٠١الفقرة (

وجرى التشجيع على أن ينشأ، عند االقتضاء بالشراكة مع املؤسسات املاليـة اخلاصـة،          - ٣١
رى ميكن الوصول إليها تتبع إجـراءات مبـسطة مـصممة            وخدمات مالية أخ   “منافذ لإلقراض ”

 .))و( ١٠١الفقرة (خصيصاً لتلبية احتياجات النساء من ناحية التوفري واالئتمان والتأمني 
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إىل مواصـلة  للجمعية العامة  ودعت الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين         - ٣٢
 ،اهلـدف املتفـق عليـه دوليـا    إىل حتقيـق   كيـد علـى الـسعي       التعاون الدويل، مبا يف ذلـك إعـادة التأ        

 يف املائـة مـن النـاتج    ٠,٧ وقـت ممكـن    يف أقـرب بعـد، املتمثـل يف أن خيـصص    الـذي مل يتحقـق  
يزيد مـن  يف البلـدان املتقدمـة النمـو للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة العامـة، ممـا سـ          القـومي اإلمجـايل  

 ).)ل (١٠١ الفقرة(ني والتنمية والسالم ملساواة بني اجلنسلتحقيق اتدفق املوارد 

ــات واملنظمــات         - ٣٣ ــني احلكوم ــا ب ــاون فيم ــشراكات والتع ــشجيع ال ــد ت وجــرى بالتحدي
ــددة األطــراف، ومؤســسات        ــة، واملنظمــات املتع ــة الدولي ــة، وال ســيما املؤســسات املالي الدولي

ة املنظمـات النـسائية     القطاع اخلاص واجملتمع املدين مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة وخباصـ            
 وذلك دعما ملبادرات القضاء على الفقر اليت تركز على النـساء والفتيـات         ،واملنظمات اجملتمعية 

 .))ج( ١٠٢الفقرة (

 فيما يتعلـق بالقـضايا      ٢٠٠٢استنتاجاهتا املتفق عليها لعام     ودعت جلنة وضع املرأة، يف       - ٣٤
  املرأة من أداء دورها طـوال حياهتـا يف ظـل   متكنيالقضاء على الفقر، بوسائل منها : املواضيعية

إىل إقامة شراكات بناءة بني احلكومات واملنظمـات غـري احلكوميـة    دعت عامل آخذ يف العوملة،    
والقطاع اخلاص وسائر أصحاب املصاحل من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة يف       

 والرجــال، والفتيــات والفتيــان علــى جهــود القــضاء علــى الفقــر وزيــادة دعــم وتــشجيع النــساء 
  .))وو( ٥الفقرة الفرع ألف، (تشكيل شبكات وحتالفات جديدة للدعوة 

ــا   - ٣٥ ــة يف قرارهـ ــة العامـ ــؤرخ  ٥٩/٢٢٢ودعـــت اجلمعيـ ــانون األول٢٢املـ ديـــسمرب / كـ
إىل املؤســسات املاليــة املتعــددة األطــراف دعــت  ،النظــام املــايل الــدويل والتنميــة، بــشأن ٢٠٠٤
املـساعدة التقنيـة والـدعم    تقـدمي  ملـشورة يف جمـال الـسياسات و      بذل جهودها يف تقـدمي ا      مواصلة

 مملوكــةاســتراتيجيات لإلصــالح والتنميــة  أن يــستند عملــها إىل إىل واملــايل للبلــدان األعــضاء،  
أن تويل االعتبـار الواجـب لالحتياجـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر                   إىل  وطنيا، و 
هتا مبرحلة انتقالية ولقدراهتا التنفيذية، وأن تقلل إىل أدىن حد مـن اآلثـار الـسلبية لـربامج       اقتصادا

ــضعيفة مـــن اجملتمــع، وأن     ــشرائح ال ــة سياســات  ه يف الوقــت نفــس تراعــيالتكيــف علــى ال  أمهي
 ).١٧الفقرة (واستراتيجيات العمالة والقضاء على اجلوع والفقر اليت تراعي نوع اجلنس 

 


