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    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/62/433 (Part II)( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

  حتسني حالة املرأة يف املناطق الريفية -  ٦٢/١٣٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠٠١ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٥٦/١٢٩إىل قراراهتـــــا إذ تـــــشري   

ــ٥٨/١٤٦ و ــانون األول٢٢ؤرخ  املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٠/١٣٨ و ٢٠٠٣ديـ ــانون ١٦ املـ  كـ
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

 إىل مـا حظيـت بـه مـشاكل املـرأة الريفيـة مـن أمهيـة يف اسـتراتيجيات                     وإذ تشري أيـضا     
اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي         ومنهاج عمل بـيجني     وإعالن )١(نريويب التطلعية للنهوض باملرأة   

 للدورة االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة           تني اخلتامي يقتني والوث )٢(ملرأةالرابع املعين با  
 يف القـــرن احلـــادي املـــساواة بـــني اجلنـــسني والتنميـــة والـــسالم: ٢٠٠٠عـــام املـــرأة ”املعنونـــة 
 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال           ،نتائجال، مبا يف ذلك استعراض وتقييم تنفيذ        )٣(والعشرين

  ،)٤(ضد املرأةالتمييز 
 الــذي أعربــت فيــه الــدول    )٥(لفيــةأل إىل إعــالن األمــم املتحــدة ل  وإذ تــشري كــذلك   

 تــصميمها علــى تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة،     منــها مجلــة أمــورعــناألعــضاء 
_______________ 

املــساواة والتنميــة : راض وتقيــيم منجــزات عقــد األمــم املتحــدة للمــرأةتقريــر املــؤمتر العــاملي الســتع  )١(
، )A.85.IV.10منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع   (١٩٨٥يوليــه / متــوز٢٦‐ ١٥والــسلم، نــريويب، 

  . الفصل األول، الفرع ألف
ورات األمـم   منـش  (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐ ٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )٢(

  . والثاين األولان، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 
  .، املرفق٢٣/٣ -   والقرار دإ، املرفق٢٣/٢ -  القرار دإ  )٣(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(
  .٥٥/٢انظر القرار   )٥(
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 باعتبارمها وسيلتني فعالتني ملكافحة الفقر واجلوع واملـرض وحلفـز التنميـة املـستدامة حبـق، وإىل                
 الذي أعربت فيه الدول األعضاء أيضا عـن تـصميمها           )٦(٢٠٠٥لقمة العاملي لعام    ا ائج مؤمتر نت

ــز املــساواة بــني اجلنــسني والقــضاء علــى التمييــز      بــني اجلنــسني باختــاذ مجيــع  الــسائدعلــى تعزي
  اإلجراءات احلازمة الضرورية،

ة واألربعـني يف   باإلعالن الذي اعتمدته جلنة وضع املـرأة يف دورهتـا التاسـع      وإذ ترحب   
سياق اسـتعراض وتقيـيم تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                       

  ،)٧(والعشرين للجمعية العامة
 أويل إىل مـسألة حتـسني حالـة نـساء الـشعوب األصـلية يف          االهتمـام الـذي    وإذ تالحظ   

  ،)٨(األصليةإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب املناطق الريفية يف 
مبا تضطلع به وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا ذات الـصلة مـن               سلموإذ ت   

 النـهوض بـالتعليم     مـن أجـل   أعمال، وال سـيما منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،                 
   والنساء يف املناطق الريفية،للفتياتللجميع، مع إيالء اهتمام خاص 

، وكـذلك  )٩( املؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة  منء مونتريي املنبثق  بتوافق آرا وإذ ترحب     
للتنميــة  ؤمتر القمــة العــامليمــ  نتــائجوخطــة تنفيــذ بــإعالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدامة

تعمـل علـى تعمـيم       ، حيث أهيب باحلكومات أن    )١٠()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ  ”(املستدامة  
   التنمية على مجيع املستويات ويف مجيع القطاعات،مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسات

 اجلـزء   يف ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ٢ الـذي اعتمـد يف        باإلعالن الـوزاري   أيضاوإذ ترحب     
، )١١(٢٠٠٣ لعــام الرفيــع املــستوى مــن الــدورة املوضــوعية للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي

_______________ 

  .٦٠/١انظر القرار   )٦(
والتــصويب  ٧امللحــق رقــم ، ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   :انظــر  )٧(
)E/2005/27   و Corr.1(      مقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي      :، الفصل األول، الفرع ألف؛ انظر أيضا 

٢٠٠٥/٢٣٢.  
  .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )٨(
 ٢٠٠٢مــــارس / آذار٢٢‐ ١٨، املكـــسيك،  تقريـــر املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مـــونتريي        )٩(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 ‐ أغـسطس  / آب٢٦قرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيـا،         ت  )١٠(
ــول٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــم املبي ــشورات األمــم املتحــدة، رق ــصويبA.03.II.A.1من ، الفــصل ) والت

  .، املرفق٢، املرفق، والقرار ١األول، القرار 
ــر  )١١( ــم      :انظــ ــق رقــ ــسون، امللحــ ــة واخلمــ ــدورة الثامنــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرمسيــ  ٣الوثــ
)A/58/3/Rev.1( ٣٥، الفصل الثالث، الفقرة.  



A/RES/62/136 

3 

ياســات التنميــة الوطنيــة  والــذي أكــد احلاجــة إىل جعــل التنميــة الريفيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن س   
والدولية ومن أنشطة منظومة األمـم املتحـدة وبراجمهـا ودعـا إىل تعزيـز دور املـرأة الريفيـة علـى                    

  مجيع مستويات التنمية الريفية، مبا يف ذلك صنع القرار،
 املعقـود يف جنيـف يف عـام         مؤمتر القمة العاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات         إىل   وإذ تشري   
 جمتمـع املعلومـات  بـشأن   تـونس  برنـامج عمـل   وكـذلك إىل  ،٢٠٠٥ يف عام  ويف تونس  ٢٠٠٣

 أكـدا مـن جديـد االلتـزام ببنـاء            اللـذين  ،)١٢(٢٠٠٥الذي اعتمـده مـؤمتر القمـة العـاملي يف عـام             
 اجلميـع، مبـن فـيهم النـساء     ثقةبناء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجلميع يف جمال قدرات  

   يف استخدام هذه التكنولوجيا، النائية والريفية،الشعوب األصلية واجملتمعاتو
 مبا تضطلع به النساء الريفيات، مبن فيهن نساء الشعوب األصـلية، مـن دور               وإذ تسلم   

وإسهام حامسني يف تعزيـز التنميـة الزراعيـة والريفيـة وحتـسني مـستوى األمـن الغـذائي والقـضاء                     
  على الفقر يف األرياف،

ــة الــيت  هــولقــضاء علــى الفقــر   علــى أن اوإذ تكــرر التأكيــد    أعظــم التحــديات العاملي
البلـدان  يف   وخباصـة يواجهها العامل اليوم، وشرط ال غىن عنه من أجل حتقيق التنمية املـستدامة،              

ــة، و ــة ال   إذالنامي ــدان النامي ــة يف البل ــاطق الريفي ــا   تعتــرف يف الوقــت نفــسه بــأن املن ــزال موطن ت
  لألغلبية العظمى من فقراء العامل،

ــرو   ــسنات مــن إســهامات يف األســرة واجملتمــع،       إذ تق ــات امل ــساء الريفي ــه الن ــا تقدم  مب
 فيها على عـاتقهن مـسؤولية رعايـة األطفـال واألسـرة املعيـشية               تلقىسيما يف احلاالت اليت      وال

 اهلجـــرة أو نتيجـــة لعوامـــل اجتماعيـــة بقـــصد البـــالغونواألعمـــال الزراعيـــة بعـــد أن يتـــركهن 
  اقتصادية أخرى،و

النـداء مـن أجـل عوملـة منـصفة وضـرورة جتـسيد مـا يتحقـق مـن منـو                      تكرر تأكيد   وإذ    
تعـرب يف هـذا الـصدد عـن     إذ بالقضاء على الفقر، مبا يف ذلك يف صـفوف النـساء الريفيـات، و       

العمالة الكاملة واملنتجة وتـوفري فـرص العمـل الكـرمي           حتقيق  سرورها للتصميم على جعل هديف      
 للسياسات الوطنيـة والدوليـة ذات الـصلة ويف    حموريايفيات، هدفا  النساء الر ن فيهم ، مب للجميع

  االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، مبا يف ذلك استراتيجيات القضاء على الفقر،
 باحلاجة امللحة الختاذ تدابري مالئمـة ترمـي إىل زيـادة حتـسني حالـة املـرأة يف       وإذ تسلم   

  املناطق الريفية،

_______________ 

  .، الفصل األول، الفرع باءA/60/687انظر   )١٢(
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  ؛)١٣(مني العام بتقرير األحتيط علما  - ١  
الدول األعضاء على أن تواصـل، بالتعـاون مـع منظمـات األمـم املتحـدة                حتث    - ٢  

 تنفيـذ نتـائج املـؤمترات ومـؤمترات         مـن أجـل   واجملتمع املـدين، حـسب االقتـضاء، بـذل جهودهـا            
، مبــا يف ذلــك نــسقالقمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة وكفالــة متابعتــها علــى حنــو متكامــل وم  

ا، وأن تويل أمهية أكرب لتحـسني حالـة النـساء الريفيـات، مبـن فـيهن نـساء الـشعوب                     استعراضاهت
  :األصلية، يف استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية واإلقليمية والعاملية، بوسائل منها

 إيالء االهتمـام املنـهجي      كفالةاتية لتحسني أوضاع املرأة الريفية و     ؤهتيئة بيئة م    )أ(  
ــساين،     الحتياجاهتــا وأولوياهتــا   ــاون ومراعــاة املنظــور اجلن ــز التع ــها تعزي وإســهاماهتا، بطــرق من

ومشاركتها الكاملة يف وضع وتنفيـذ ومتابعـة سياسـات االقتـصاد الكلـي، مبـا فيهـا الـسياسات                    
والربامج اإلمنائية واستراتيجيات القضاء على الفقر، ومنها ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر               

ــا وجـــدت، اســـتنادا إىل األ  ــا األهـــداف    حيثمـ ــا فيهـ ــا، مبـ ــا دوليـ ــة املتفـــق عليهـ هـــداف اإلمنائيـ
  لأللفية؛ اإلمنائية

 مواصلة متكني املـرأة الريفيـة سياسـيا واقتـصاديا واجتماعيـا ودعـم مـشاركتها                 )ب(  
 منـها  بطـرق   يف اختـاذ القـرارات علـى مجيـع املـستويات،         الكاملة وعلى قدم املساواة مع الرجـل      

ــضا   ــد االقت ــات     العمــل اإلجيــايب، عن ــسائية واحتــادات العمــال أو اجلمعي ء، ودعــم املنظمــات الن
   اجملتمع املدين اليت تعمل على تعزيز حقوق املرأة الريفية؛مجاعاتاألخرى و
 نـساء الـشعوب     ن فـيهن  ، مبـ  نومشاركتهالنساء الريفيات   تشجيع التشاور مع      )ج(  

راتيجيات املـساواة بـني      وتطـوير وتنفيـذ بـرامج واسـت        وضـع ، يف   النساء ذوات اإلعاقـة   األصلية و 
   إليها؛نتمنيي املنظمات والشبكات اليت عن طريقاجلنسني والتنمية الريفية، 

ــة  )د(   ــار ومــشاركتها يف    كفال ــة يف االعتب ــرأة الريفي  وضــع أخــذ وجهــات نظــر امل
لكـوارث  ، مبـا يف ذلـك ا      السياسات واألنشطة املتعلقـة حبـاالت الطـوارئ       وتنفيذ ومتابعة وتقييم    

، واختـاذ تـدابري مناسـبة       املساعدة اإلنسانية وبناء السالم والـتعمري بعـد انتـهاء الـصراع           الطبيعية و 
  ؛الصدد للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الريفية يف هذا

الـسياسات والـربامج     وتنفيـذ ومتابعـة وتقيـيم        وضـع إدراج منظور جنساين يف       )هـ(  
إيـالء مزيـد مـن االهتمـام الحتياجـات املـرأة الريفيـــــة،              اإلمنائية، مبا فيها سياسات امليزانية، مع       

 يف مجيــع اجملــاالت، وخفــض العــدد  عتمــدة اســتفادهتا مــن الــسياســــات والــربامج امل يكفــل مبــا
  عشن يف فقر؛ي يتالالمتناسب من النساء الريفيات الال

_______________ 

)١٣(  A/62/202.  
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ريـق  بذل اجلهود وتعزيزها لتلبية االحتياجات األساسـية للمـرأة الريفيـة عـن ط               )و(  
توفري اهلياكل األساسية البالغة األمهية والوصول إليهـا واسـتخدامها يف األريـاف،    إمكانية  تعزيز  

بطريقـة يعـول     مدادواإلتنمية املوارد البشرية    تدابري  بناء القدرات و   و ،مثل الطاقة ووسائل النقل   
ان امليــسورة وبــرامج اإلســكتغذويــة الربامج وتــوفري الــصرف الــصحي والــأمونــة امليــاه باملعليهــا 

 يف  ،الصحة والـدعم االجتمـاعي     ب املتعلقةالتدابري  والربامج التعليمية وبرامج حمو األمية و     التكلفة  
فـريوس   بفيمـا يتعلـق  الرعايـة والـدعم      و عـالج ال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة و       ت عـدة منـها    جماال

  ؛)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية
االحتياجــات الــصحية اخلاصــة للنــساء الريفيــات واختــاذ تــدابري ملموســة  تلبيــة   )ز(  
 الرعايـة الـصحية      على أعلـى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن           النساء يف املناطق الريفية   حصول  لتعزيز  

،  وبعـدها   الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، مثـل الرعايـة الـصحية قبـل الـوالدة                 عدة منـها   يف جماالت 
إذكـاء   املعـارف و زيادة واإلعالم فيما يتعلق بتنظيم األسرة ورعاية التوليد يف احلاالت الطارئة و

، مبـا   عـن طريـق االتـصال اجلنـسي       الدعم من أجل الوقايـة مـن األمـراض املنقولـة            تعزيز  الوعي و 
  اإليدز؛/فيها فريوس نقص املناعة البشرية

جبميـع  والفتـاة الريفيـة      املـرأة    متتـع وحتمي   تعزز    وطنية تصميم وتنفيذ سياسات    )ح(  
 مبــا يف ذلــك همــا،حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، وهتيئــة بيئــة ال جتيــز انتــهاكات حقوق 

  ؛ القائمة على أساس نوع اجلنس أشكال العنف األخرىكل والعنف اجلنسي والعنف العائلي
ق باسـتفادهتن    مراعاة حقوق النساء املسنات يف املناطق الريفية فيما يتعل         كفالة  )ط(  

 مـن اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية وتـدابري احلمايـة أو الـضمان                مع الرجـل   على قدم املساواة  
، ومتكـني النـساء     هبااالجتماعي املناسبة واملساواة يف احلصول على املوارد االقتصادية والتحكم          

ع التركيـز  املسنات عن طريـق االسـتفادة مـن اخلـدمات املاليـة وخـدمات اهلياكـل األساسـية، مـ                  
بوجــه خــاص علــى تقــدمي الــدعم للنــساء املــسنات، مبــن فــيهن نــساء الــشعوب األصــلية الــاليت   

   ضعفا؛يف حني أهنن أشدموارد ضئيلة  حيصلن يف الغالب على
وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية حمددة لتعزيـز املهـارات االقتـصادية              )ي(  

  االئتمانــاتتــوفريالتجاريــة واملاليــة احلديثــة وللمــرأة الريفيــة يف القطــاع املــصريف واإلجــراءات  
،  واخلدمات املاليـة والتجاريـة األخـرى لعـدد أكـرب مـن النـساء يف املنـاطق الريفيـة                    ر الصغ البالغة
  اقتصاديا؛هن من أجل متكينسيما األسر املعيشية اليت تعيلها اإلناث،  وال

يـق املـساعدة اإلمنائيـة      تعبئة املوارد، مبا يف ذلك على الـصعيد الـوطين وعـن طر              )ك(  
 الـربامج اهلادفـة   وكـذلك ، القائمـة الرمسية، لزيادة استفادة املرأة مـن خطـط االدخـار واالئتمـان           

   األموال واملعارف واألدوات الكفيلة بتعزيز قدراهتا االقتصادية؛برأسملرأة تزود االيت 
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دوليـــة إدراج زيـــادة فـــرص عمـــل املـــرأة الريفيـــة يف مجيـــع االســـتراتيجيات ال   )ل(  
 فــرص العمــل زيــادةمنــها بطــرق عــدة والوطنيــة للتنميــة واســتراتيجيات القــضاء علــى الفقــر،   

ــى       يف ــصول علــ ــة احلــ ــادة إمكانيــ ــل وزيــ ــروف العمــ ــة وحتــــسني ظــ ــري الزراعيــ ــاالت غــ اجملــ
  اإلنتاجية؛ املوارد

أعمال املرأة ومسامهاهتا غـري املدفوعـة األجـر         االعتراف ب  تكفلاختاذ خطوات     )م(  
 ، دخــل يف القطـاع غـري الرمســي   مــا تـدره مـن  ج الزراعـي وغـري الزراعــي، مبـا يف ذلـك    يف اإلنتـا 

ودعم تشغيل املرأة الريفية مقابل أجر يف األعمال غري الزراعية وحتسني ظروف العمـل وزيـادة                
  ؛اإلنتاجيةفرص احلصول على املوارد 

 بني أعمـاهلم     من التوفيق  األريافترويج الربامج اليت متكن النساء والرجال يف          )ن(  
باملـساواة  ومسؤولياهتم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية األطفـال       

  مع النساء؛
حـسب االقتـضاء، حلمايـة معـارف النـساء          ات وطنيـة،    النظر يف اعتماد تشريع     )س(  

 باألدويـة  يتعلـق فيمـا   واجملتمعـات احملليـة   ية األصـل  شعوبوابتكاراهتن وممارساهتن يف جمتمعات ال    
  ؛ والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات احملليةةالتقليدي

 يف   حـسب نـوع اجلـنس      املـصنفة  البيانات املوثوقـة و    عدم توفر التصدي ملسألة     )ع(  
ــت املناســب  ــدفوع األجــر يف        الوق ــري م ــرأة غ ــل امل ــود إلدراج عم ــف اجله ــها تكثي ، بطــرق من

 عـن املـرأة الريفيـة ميكـن         ة على املقارنـة   ئماإلحصاءات الرمسية وإنشاء قاعدة حبوث منهجية وقا      
   القرارات بشأن السياسات والربامج؛اختاذ هبا يف االستعانة
 ملكية خاصـة    يف حال وجود   منح املرأة الريفية،     كفالةوضع وتنقيح القوانني ل     )ف(  

متلــك األراضـي وغريهــا مــن العقــارات،  يف لألراضـي والعقــارات، احلقــوق الكاملـة واملتــساوية   
غري ذلك مـن التـدابري الـضرورية    اختاذ  احلق يف املرياث، والقيام بإصالحات إدارية و  نهابطرق م 

 ورأس املــــال االئتمانــــاتلرجــــل يف احلــــصول علــــى ل املعطــــىاحلــــق نفــــس إلعطــــاء املــــرأة 
  الوصول إىل األسواق واحلصول على املعلومات؛ووالتكنولوجيات املناسبة 

 ويأخـذ يف االعتبـار االحتياجـات        اجلـنس نوع  دعم إنشاء نظام تعليمي يراعي        )ص(  
ــة القائمــة علــى نــوع اجلــنس        ــة مــن أجــل القــضاء علــى القوالــب النمطي اخلاصــة للمــرأة الريفي

   التمييزية اليت تضر هبا؛الرتعاتو
الواجــب حلالــــة املــرأة االهتمــام  جلنـــة وضــــع املـــرأة إىل مواصــلة إيــالء تــدعو  - ٣  

  ؛ات األولوية ذهاالريفية لدى النظـر يف مواضيع
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سـيما   وال  وهيئاهتـا ذات الـصلة،      مؤسسات منظومة األمم املتحـدة     إىلتطلب    - ٤  
ــات  ــة  املؤســسات واهليئ ــضايا التنمي ــة بق ــاول أن ،املعني ــرأة   تتن ــدعم متكــني امل ــة ووت ــالريفي  ةتلبي

  احتياجاهتا اخلاصة يف براجمها واستراتيجياهتا؛
مــن ملــرأة الريفيــة  ا اســتفادةلــة أفــضل املمارســات لكفاحتديــد ضــرورة تؤكــد  - ٥  

 أولويـات املـرأة والفتـاة       ، ومعاجلـة  ا فيهـ  ومشاركتها الكاملـة   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
ــصف  ــا ب ــة واحتياجاهتم ــستتالريفي ــشطتني لنيتمدخهما م ــة ،لمعلومــات ن ــشاركتهما يف وكفال  م

العامليـة واإلقليميـة    علـى الـصعد      وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت       وضع
  ؛والوطنية
ة األمـم   يف منظومـ املعنيـة املؤسـسات   الدول األعضاء واألمم املتحـدة و    تشجع  - ٦  
ــ املتحــدة ــةى عل ــة    كفال ــة املتكامل ــة املتابع ــة يف عملي ــرأة الريفي مــؤمترات لل إدراج احتياجــات امل
مـؤمتر قمـة األلفيـة       سـيما   االقتـصادي واالجتمـاعي، وال      امليـدانني   يف  ومـؤمترات القمـة    الرئيسية

ومــؤمتر املتابعــة الــدويل مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة واملــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة و
ستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي املقـرر عقـده يف الدوحـة يف النـصف               املعين با لتمويل التنمية   
 يف  احملـرز تقـدم لل ٢٠٠٥ام  عـ  اللـذين أجريـا يف  تقيـيم السـتعراض و اال، و٢٠٠٨الثاين مـن عـام    

 ونتـائج الـدورة االسـتثنائية     )٢(ومنـهاج عمـل بـيجني      تنفيذ مجيع االلتزامات املتعهد هبا يف إعالن      
  ؛٢٠٠٥عام مؤمتر القمة العاملي لو )٣(الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 التعليقات اخلتامية والتوصيات الـصادرة عـن        أن تراعي الدول األعضاء   ب يبهت  - ٧  
ــرأة     ا ــز ضــد امل ــى التميي ــة بالقــضاء عل ــة املعني ــة وللجن ــة بتقاريرهــا إىل اللجن ــد ،املتعلق  وضــع عن

السياسات والربامج اليت تركز على حتسني حالة املرأة الريفية، مبا يف ذلك الـسياسات والـربامج       
  ؛ذات الصلةبالتعاون مع املنظمات الدولية  وتنفيذها وضعهااملزمع 

من كـل عـام اليـوم الـدويل للمـرأة           أكتوبر  / األول تشرين ١٥ يوم   إعالنتقرر    - ٨  
  الريفية واالحتفال به؛

 الـستني الرابعـة و يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا  أن   إىل األمني العام     تطلب  - ٩  
  .عن تنفيذ هذا القرارتقريرا 

  ٧٦اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


