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تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيـع الـسياسات والـربامج يف منظومـة                  

  املتحدة األمم
  

  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

 بشأن تعميم مراعاة املنظـور      1997/2 استنتاجاته املتفق عليها     إذ يؤكد من جديد     
، وإذ يـشري إىل قراراتـه       )1(تحدةاجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم امل        

يوليـه  / متـوز  24 املـؤرخ    2002/23، و   2001يوليه  / متوز 26 املؤرخ   2001/41
يوليه / متوز 7 املؤرخ   2004/4، و   2004يوليه  / متوز 24 املؤرخ   2003/49 ، و 2002
/  متوز 27 املؤرخ   2006/36، و   2005يوليه  / متوز 26 املؤرخ   2005/31 ، و 2004
  ،2006 يوليه

 بالعمل  2005 االلتزام املقدم يف مؤمتر القمة العاملي لعام         كد من جديد أيضا   وإذ يؤ   
النشيط على الترويج لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف تصميم وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم               
السياسات والربامج يف مجيع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومواصلة االلتـزام           

  األمم املتحدة يف اال اجلنساين،بتعزيز قدرات منظومة 

بأن تعزيز فرص املرأة وإمكاناا وأنشطتها يتطلب التركيز علـى جمـالني   وإذ يسلم    
يتمثالن بالتحديد يف الربامج الرامية إىل توفري احتياجات املرأة األساسية واحملددة الالزمة لبناء             

 املنظور اجلنساين يف مجيـع أنـشطة        قدراا وتطوير منظماا والتمكني هلا، إىل جانب تعميم       
  وضع الربامج وتنفيذها،

 بأن املساواة بني اجلنسني والتمكني للمرأة ميثالن إسهاما ال بـد منـه يف               وإذ يسلم   
  عمل األمم املتحدة،

 عـن   )2(املناقشات اجلارية يف اجلمعية العامة بشأن تقرير األمني العـام         وإذ يالحظ     
فريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمـم          التوصيات الواردة يف تقرير ال    

  ،)3(املتحدة يف جماالت التنمية واملساعدات اإلنسانية والبيئة
__________ 

، الفصل الرابـع،    )A/52/3/Rev.1 (3الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم            )1(  
  .4الفقرة 

  )2(  A/61/836.  
  .A/61/583انظر   )3(  



أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يشكل استراتيجية مقبولـة         وإذ يؤكد من جديد       
ية يف تنفيذ منهاج عمـل      عامليا يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، وميثل استراتيجية حامسة األمه         

  ،)5(، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة)4(بيجني

بأن التدريب عامل حاسم األمهية يف إذكاء وعي املـوظفني ومعـارفهم            وإذ يسلم     
والتزامهم وقدرام يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسـات األمـم املتحـدة               

   وبأن توفري التدريب الفعال يف اال اجلنساين يستلزم موارد مالية وبشرية كافية،وبراجمها،

الدور احملفز الذي تضطلع به جلنة وضع املرأة، وكذلك الدور املهم الذي            وإذ يؤكد     
ينهض به كل من الس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة يف ميـدان العمـل علـى            

   املنظور اجلنساين داخل منظومة األمم املتحدة،تشجيع ورصد تعميم مراعاة

إزاء عدم الوفاء باهلدف العاجل املتمثل يف حتقيق التوازن         وإذ يعرب عن قلقه العميق        
بني اجلنسني على أساس املناصفة يف منظومة األمم املتحدة، وال سيما على مستويات كبـار               

 3 التوزيع اجلغرايف العادل، وفقا للفقرة    املوظفني وصانعي السياسات، مع االحترام التام ملبدأ        
 من ميثاق األمم املتحدة، وإزاء بقاء متثيل املرأة يف منظومة األمم املتحدة على              101من املادة   

ما هو عليه تقريبا، مع حدوث حتسن غري حمسوس يف بعض أجزاء املنظومة، بل ونقـصانه يف                 
ن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم       بعض احلاالت، حسب ما جتلي يف تقرير األمني العام ع         

  ،)6(املتحدة

  ؛)7(بتقرير األمني العامحييط علما مع التقدير   - 1  

بأن الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية بـاملرأة واملـساواة بـني            يسلم    - 2  
اجلنسني ما زالت تشكل حمفال مهما لتبادل األفكار وإثرائها بشأن تعميم مراعـاة املنظـور               

ساين داخل منظومة األمم املتحدة، وحييط علما باملناقشات اجلارية حول تنفيـذ سياسـة           اجلن
  واستراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين داخل منظومة األمم املتحدة؛

مجيع كيانات األمم املتحدة على مواصـلة االسـتثمار يف تنميـة            يشجع    - 3  
ي جلميع املوظفني واألفراد والتدريب الالزم      القدرات، مبا يف ذلك من خالل التدريب اإللزام       

__________ 
منشورات األمم املتحدة،   ( 1995سبتمرب  / أيلول 15 - 4تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )4(  

  .الثاين، املرفق 1، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 
  .رفق، امل23/3-، املرفق والقرار دإ23/2-قرارا اجلمعية العامة دإ  )5(  
  )6(  A/61/318.  
  )7(  E/2007/64.  



لكبار املديرين، بوصف ذلك وسيلة حامسة األمهية يف إذكاء وعـي املـوظفني ومعـارفهم               
والتزامهم وكفاءام فيما خيص تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيـع سياسـات األمـم               

  املتحدة وبراجمها؛

لسياسة واملمارسة، وأن بناء قدرات     بأن الفجوة ما زالت واسعة بني ا      يسلم    - 4  
خيـص   موظفي األمم املتحدة وحده ليس كافيا ألن تفي املنظمة بالتزاماا وارتباطاا فيمـا            

الوكـاالت   تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ويطلب إىل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلـك            
  :ار والياا التنظيمية، علىوالصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة، أن تعمل، يف إط

تعزيز آليات املساءلة املؤسسية، مبا يف ذلك من خالل إطار أكثـر فعاليـة                )أ(  
للرصد والتقييم يف جمال مراعاة تعميم املنظور اجلنساين، استنادا إىل معايري التقييم املـشتركة              

  املعمول ا يف األمم املتحدة؛

اإلدارة واملوظفني على السواء، مـن خـالل        تعزيز نظم املساءلة بالنسبة إىل        )ب(  
أمور منها إدراج األهداف والنتائج املتصلة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف خطط عمـل              

  املوظفني وتقييمام؛

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق التوازن بني اجلنسني يف التعيينات داخـل               )ج(  
عيد القطري، يف املناصب اليت تـؤثر يف األنـشطة          منظومة األمم املتحدة، يف املقر وعلى الص      

التنفيذية، مبا يف ذلك تعيينات املنسقني املقيمني وغري ذلك من وظائف املستويات العليا، مـع               
إيالء االعتبار الواجب لتمثيل نساء البلدان النامية، ومع مراعاة مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل،             

   من ميثاق األمم املتحدة؛101 من املادة 3مبا يتفق مع الفقرة 

كفالة أن تتوخى الربامج واخلطط وامليزانيات بشكل ملحوظ تعميم مراعـاة             )د(  
املنظور اجلنساين، وختصيص املوارد املالية والبشرية الكافية الالزمة لتعمـيم مراعـاة املنظـور              
اجلنساين، مبا يتناسب مع أهداف املساواة بني اجلنسني على نطاق املنظومة، ومبا يشمل تلـك               

 التدريب اإللزامي على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ال سيما التحليل اجلنساين،            الالزمة لتوفري 
  جلميع املوظفني، وكذلك تلك الالزمة لتنفيذ االستراتيجيات والسياسات وخطط العمل؛

تقاسم املمارسات اجليدة واألدوات واملنهجيات ونشرها إلكترونيـا ومـن            )هـ(  
 تتناول تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وكذلك من خـالل          خالل االجتماعات املنتظمة اليت   

الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني وفرق العمل التابعة هلـا،              
  فضال عن أفرقة األمم املتحدة القطرية؛



معاجلة الثغرات عن طريق تعزيز التنسيق والتآزر بني السياسة واملمارسـة يف              )و(  
  عملية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وذلك يف جمال عمل كل منها؛

تعزيز التعاون والتنسيق يف األعمال اليت يقوم ا األخصائيون اجلنـسانيون             )ز(  
ومسؤولو االتصال اجلنسانيون الذين يعملون يف جماالت منها السالم واألمـن، والـشؤون             

  ية؛اإلنسانية، والتنمية االقتصادية واالجتماع

بناء القدرات بشكل حمدد ومستمر، عرب وسائل منـها تنظـيم التـدريب               )ح(  
  لألخصائيني اجلنسانيني ومسؤويل االتصال اجلنسانيني، مبا يشمل العمل امليداين؛

تشجيع التفهم املشترك على نطاق منظومة األمم املتحـدة إلطـار إداري              )ط(  
ي إىل قيـاس التقـدم احملـرز يف تطبيـق           مستند إىل النتائج، مع وضع معايري ومؤشرات ترم       

  استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين دف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛

إدراج نتائج واضحة للمساواة بني اجلنسني ومؤشـرات تراعـي املنظـور              )ي(  
  اجلنساين يف أُطرها االستراتيجية؛

ر اجلنساين وتوحيد منـهجيات     تقييم الثغرات القائمة يف تعميم مراعاة املنظو        )ك(  
  التقييم بعد تنفيذ سياسات وبرامج تعميم مراعاة املنظور اجلنساين داخل منظومة األمم املتحدة؛

تعزيز التعاون بني أفرقة األمم املتحدة القطرية بشأن برامج املـساواة بـني               )ل(  
ملواضيعية اجلنـسانية   اجلنسني، مبا يف ذلك من خالل األنشطة املشتركة وتعزيز قدرة األفرقة ا           

  دف دعم تلك األنشطة؛

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتوخي املساواة بني اجلنـسني يف براجمهـا              )م(  
القطرية وأدواا التخطيطية، وبراجمها على نطاق القطاعات، ووضع أهداف وأرقام مستهدفة           

  يجيات اإلمنائية الوطنية؛مفصلة وحمددة على الصعيد القطري يف ذلك امليدان وفقا لالسترات

التعاون مع نظام املنسق املقيم بغرض توفري موارد متخصصة جنسانية دعما              )ن(  
لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف األنشطة على الصعيد القطري يف مجيع القطاعـات الـيت               

  تعمل فيها، مع العمل عن كثب مع اهليئات الوطنية املناظرة ذات الصلة؛

 بالتعاون املشترك بني الوكاالت من خالل الشبكة املشتركة بـني           النهوض  )س(  
الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، وجملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمـم             
املتحدة املعين بالتنسيق، عن طريق اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج واللجنـة الرفيعـة              

دارة التابعتني له، بغية كفالة االتـساق والتـآزر يف تنفيـذ الـسياسية              املستوى املعنية باإل  



واالستراتيجية املطبقتني على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال تعمـيم مراعـاة                 
  اجلنساين؛ املنظور

تشجيع مجع البيانات املصنفة حسب اجلنسني وحتليلها واسـتعماهلا خـالل             )ع(  
 املنظور اجلنساين، بغرض تقييم التقدم احملرز جتـاه حتقيـق           وضع وتقييم برامج تعميم مراعاة    

  املساواة بني اجلنسني والتمكني للمرأة؛

 إىل مجيع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة مواصلة ما تبذلـه مـن              يطلب  - 5  
  جهود إلذكاء الوعي بالقضايا اجلنسانية داخل منظماا وعرب منظومة األمم املتحدة؛

دور املهم الذي تضطلع به اإلدارة العليا يف يئة بيئـة تـدعم             على ال يشدد    - 6  
  بفعالية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ويدعوها إىل القيام بذلك؛

إىل الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية بـاملرأة واملـساواة بـني            يطلب    - 7  
اة املنظـور اجلنـساين،     اجلنسني مواصلة توفري الدعم العملي ألعضائها يف جمال تعميم مراع         

وحبث إمكانية وضع قاعدة بيانات تكون متاحة وموحدة لألطراف امليسِّرة املدربـة علـى              
الصعيدين القطري واإلقليمي، وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء، وتقدمي التقارير بانتظـام            

ل اللجنة الرفيعة   إىل جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق من خال           
املستوى املعنية بالربامج واللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة التابعتني له، بغـرض تيـسري              

  إدراج عملية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عملهم؛

إىل األمني العام أن يقدم إىل الس االقتـصادي واالجتمـاعي يف            يطلب    - 8  
 مـن قـرار الـس       4تقريرا مفصال عن تنفيـذ الفقـرة         2008دورته املوضوعية لعام    

  .، وعن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار2006/36
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