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  قرار اختذته اجلمعية العامة

A/62/433( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[ (Part II)([ 

ــام إلعــالن - ٦٢/١٣٧ ــذ الت ــاملرأة والتنفي ــين ب ــع املع ــاملي الراب ــؤمتر الع ــة امل متابع
ومنـهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين

 للجمعية العامة
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 املــؤرخ٦١/١٤٥ إىل قراراــا الــسابقة بــشأن هــذه املــسألة، مبــا فيهــا القــرارإذ تــشري 

 ،٢٠٠٦ديسمرب/كانون األول ١٩
 ونتـائج الــدورة)١( بـأن إعــالن ومنـهاج عمـل بــيجنيوإذ هـي مقتنعـة اقتناعــا شـديدا 

اواة بـني اجلنـسنياملـس:٢٠٠٠املرأة عام”االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة
 مهمـة يف حتقيـق املـساواةإسـهامات تـشكل)٢(“والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين

 مجيـع الـدول ومنظومـة األمـم املتحـدة وسـائروهلـابد من أن حت بني اجلنسني ومتكني املرأة، وال
 املنظمات املعنية إىل إجراءات فعالة،

 املساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة الـيت بتحقيقااللتزامات وإذ تؤكد من جديد 
 ومــؤمترات القمــة)٤(٢٠٠٥ ومــؤمتر القمــة العــاملي لعــام)٣(تعهــدت ــا يف مــؤمتر قمــة األلفيــة

واملؤمترات الرئيسية األخرى والدورات االستثنائية الـيت عقـدا األمـم املتحـدة، وإذ تؤكـد مـن

_______________

منـشورات األمـم (١٩٩٥سـبتمرب/أيلـول ١٥-٤تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني، )١(
 . املرفقان األول والثاين،١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع

 .، املرفق٢٣/٣ -، املرفق والقرار دإ٢٣/٢ -القرار دإ )٢(
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
 .٦٠/١انظر القرار )٤(
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يتجـزأ مـن حتقيـق األهـداف يـشكل جـزءا الالعاجـلجديد أيـضا أن تنفيـذها التـام والفعـال و
 اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

 حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، وإن كانــت تؤكــد أنــهيف بالتقــدم احملــرزوإذ ترحــب 
زالـت هنـاك حتـديات وعقبـات تواجـه تنفيــذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الــدورة مـا

 تثنائية الثالثة والعشرين،االس
ــدورةوإذ تــسلم  ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــذ إعــالن ومن ــسؤولية عــن تنفي ــأن امل  ب

ــر ـــود أم ـــي املقــــام األول، وأن تعزيــز اجلهـ ــة فـ ــسؤولية وطني ــشرين م ـــة والع االســتثنائية الثالث
 ســي يف أن تعزيــز التعــاون الــدويل أمــر أساى علـتأكيــدالضـروري يف هــذا الــصدد، وإذ تكــرر

 ،العاجلتنفيذ التام والفعال وال
 أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين اسـتراتيجية مقبولـة عامليـا مـنوإذ تؤكد من جديد 

 تغيري اهلياكل اليت تنطـوي علـىعن طريقأجل تعزيز متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني
الفعـال علـى تعمـيم مراعـاة املنظـورعدم املساواة، وإذ تؤكد من جديد أيـضا االلتـزام بالعمـل

اجلنـساين يف تــصميم وتنفيــذ ورصـد وتقيــيم الــسياسات والـربامج يف مجيــع اــاالت الــسياسية
 االلتــزام بتعزيــز قــدرات منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــالوكــذلكواالقتــصادية واالجتماعيــة،
 حتقيق املساواة بني اجلنسني،

الــيت حتـول دون تغـيري املواقـف التمييزيــةعقبـاتوال التحـدياتوإذ تـضع يف اعتبارهـا 
ــسانيةوا ــة اجلن ــب النمطي ــات أن هــذه التحــديات وتؤكــد، وإذلقوال ــزال  الالعقب  حتــول دونت

 تطبيق املقاييس واملعايري الدولية ملعاجلة عدم املساواة بني الرجل واملرأة،
لتوازن بـني اجلنـسني اامللح املتمثل يف حتقيق ألن اهلدفوإذ تعرب عن قلقها الشديد 

 تقريـر وعلـى صـعيدالعليـا منظومـة األمـم املتحـدة، وخـصوصا يف املناصـبيف ٥٠/٥٠بنسبة
 ١٠١ مـن املـادة٣لفقـرةوفقا لالسياسات، مع االحترام الكامل ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل،

األمـم املتحـدة بقـي بعـد، وألن متثيـل املـرأة يف منظومـةحتقيقهمن ميثاق األمم املتحدة، مل يتم
اخنفـض يف بعـض  بعـض أجـزاء املنظومـة، بـليفعلى حاله تقريبـا مـع تـسجيل حتـسن طفيـف

يشري إليه تقرير األمـني العـام عـن حتـسني وضـع املـرأة يف منظومـة األمـم احلاالت، على حنو ما
 ،)٥(املتحدة

 بنـاء الـصراعات وتـسويتها ويف نـشوبأمهية دور املـرأة يف منـعوإذ تؤكد من جديد 
 السالم،

_______________

)٥( A/61/318. 
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متالزمـة/بشأن فريوس نقص املناعة البشرية االلتزامإعالنوإذ تؤكد من جديد أيضا 
 واإلعـــالن الـــسياسي بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـــة)٦()اإليـــدز(نقـــص املناعـــة املكتـــسب

جتمــاع الرفيــع املــستوىالــذي اعتمــده اال)اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/البــشرية
 املعقـود يف الفتـرة)اإليـدز(متالزمة نقص املناعـة املكتـسب/نقص املناعة البشريةبشأن فريوس

 ارتبـاط الوبـاء منـها عـدةأموربـالـذي أقـرو )٧(٢٠٠٦يونيـه/حزيران ٢إىلمايو/أيار ٣١من
 باإلناث،

تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يفتقريـر األمـني العـام عـن وإذ تالحظ مـع التقـدير 
 ،)٨(برامج منظومة األمم املتحدةمجيع سياسات و

 التدابري املتخذة والتقـدم احملـرزعن بتقرير األمني العامحتيط علما مع التقدير - ١ 
ــشرين ــة والع ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــذ إعــالن ومن ــة تنفي يف متابع

 ؛)٩(للجمعية العامة
تمــدين يف املـؤمتر العـاملي الرابــع إعـالن ومنــهاج عمـل بـيجني املعتعيـد تأكيـد - ٢ 

 واإلعـالن املعتمـد)٢( ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة)١(املعين باملرأة
يف مناسبة استعراض وتقييم إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد عشر سـنوات يف الـدورة التاسـعة

تـام وفعـالعلـى حنـوالتزامهـا بتنفيـذها، وتعيـد أيـضا تأكيـد)١٠(واألربعني للجنـة وضـع املـرأة
 ؛عاجلو
 عمـــل بــيجني ووفـــاء الــدول األطـــرافمنــهاجبـــأن تنفيــذ إعـــالن وتــسلم - ٣ 

ام يعـزز بعـضه)١١(بااللتزامات الناشئة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة
ــرأة، وترحــب بعــضا فيمــا ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــق بتحقيــق املــساواة ب ــصدديتعل  يف هــذا ال
القضاء على التمييز ضد املرأة يف تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتـائجاملعنية بلجنةالبإسهامات

الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل إدراج معلومـات

_______________

 .، املرفق٢٦/٢ -القرار دإ )٦(
 .، املرفق٦٠/٢٦٢القرار)٧        (  

)٨( E/2007/64. 
)٩( A/62/178. 
ــائق الر :انظــر )١٠( ــاعي،الوث ــصادي واالجتم ــس االقت ــة للمجل ــم٢٠٠٥مسي ــصويب ٧، امللحــق رق والت
)E/2005/27و Corr.1(لـس االقتــصادي واالجتمــاعيالفـصل األول، الفــرع ألــف؛ انظـر أيــضا مقــرر ا ،

٢٠٠٥/٢٣٢. 
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١١(
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ملقدمـة إىل اللجنـة مبوجـبعن التدابري املتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطين يف تقاريرها ا
  من االتفاقية؛١٨ املادة

ــةيــب - ٤  ــة واإلقليمي ــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــات ومنظومــة األم باحلكوم
 املنظمات غري احلكومية، وكذلك مجيع النساءهااألخرى ومجيع قطاعات اتمع املدين، مبا في

 بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائيةوالرجال، أن يلتزموا بالكامـل بتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل
 الثالثة والعشرين وأن يكثفوا مسامهام يف هذا الصدد؛

لتزاماـا مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـىبا التـامالتقيـد بالـدول األطـرافيب - ٥ 
ــات اخلتاميــة)١٢( االختيــاريامجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبروتوكوهلــ  ومراعــاة التعليق

 أيالعامة للجنة، وحتـث الـدول األطـراف علـى النظـر يف احلـد مـن نطـاقوكذلك التوصيات
 أي حتفظـاتدر ممكن من الدقة واإلجياز يف إبداءتوخي أكرب ق وحتفظات تبديها على االتفاقية

ـدف سـحبها مبـا يكفـل عـدم وجـود أيبـشكل منـتظماسـتعراض هـذه التحفظـاتو عليهـا
قيـة، وحتـث أيـضا مجيـع الـدول األعـضاء الـيت مل مع اهلـدف والقـصد مـن االتفاسقيت حتفظ ال

تنضم إليها بعد على النظر يف القيام بـذلك، ويـب بالـدول األعـضاء تصدق على االتفاقية أو
 تنضم إليه أن تنظر يف القيام بذلك؛ تصدق عليه أو اليت مل توقع الربوتوكول االختياري أو

مات ومنظومـة األمـم املتحـدةمجيع اجلهات الفاعلة، ومن بينها احلكوتشجع - ٦ 
وغريها من املنظمـات الدوليـة واتمـع املـدين، علـى مواصـلة دعـم عمـل جلنـة وضـع املـرأة يف
االضطالع بدورها األساسي يف متابعة واستعراض تنفيذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج

ذ توصياا، وترحـب يفالدورة االستثنائية الثالثة والعشرين، وعلى القيام، عند االقتضاء، بتنفي
 )١٣(هذا الـصدد بربنـامج وأسـاليب العمـل املـنقحني للجنـة اللـذين اعتمـدا يف دورـا اخلمـسني

 يفسليمةواللذين يوليـان اهتمامـا خاصـا لتبـادل اخلـربات والـدروس املـستفادة واملمارسـات الـ
يل، وكــذلكالتغلـب علــى التحـديات الــيت تواجـه التنفيــذ التــام علـى الــصعيدين الـوطين والــدو

 لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ املواضيع ذات األولوية؛
ــربامج واألجهــزة والوكــاالت املتخصــصةيــب - ٧  ــصناديق وال ــات وال باحلكوم

ذات الصلة التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة أن تكثـف، كـل يف إطـار واليتـه، اجلهـود مـن أجـل
ــائج الــدورة ا ــة والعــشرين تنفيــذا تامــاتنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونت الســتثنائية الثالث

_______________

 .٢٠٣٧٨رقم، ال٢١٣١املرجع نفسه، الد )١٢(
 .٢٠٠٦/٩ قرار الس االقتصادي واالجتماعي:انظر )١٣(
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وفعاال، وتدعو املؤسسات املالية الدولية ومجيع اجلهات الفاعلة ذات الـصلة يف اتمـع املـدين،
 :منهاعدةمبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، إىل أن تفعل ذلك، عن طريق أمور

ين واإلقليمـي والـدويلد الـوطي علـى الـصعإرادة والتزام سياسينياحلفاظ على )أ( 
  عـدةطـرقب مزيد من اإلجراءات بوسائل منها تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساينمن أجل اختاذ

منها وضع واسـتخدام مؤشـرات حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني، حيثمـا ينطبـق ذلـك، يف مجيـع
ــز ــها وتعزي ــساوية للمــرأة ومتكين ــربامج وتــشجيع املــشاركة التامــة واملت ــسياسات وال ــاونال التع

 الدويل؛
تعزيز ومحاية واحترام التمتع الكامل للمرأة والفتاة حبقوق اإلنسان واحلريـات )ب( 

األساسية، بوسائل منها تنفيذ الدول التام اللتزاماـا مبوجـب مجيـع صـكوك حقـوق اإلنـسان،
 سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وال

  مـع الرجـلعلى قدم املـساواةالتامةامل للمرأة ومشاركتهاكفالة التمثيل الك )ج( 
ــق ــك شــرطا أساســيا لتحقي ــار ذل ــسياسي واالجتمــاعي واالقتــصادي، باعتب يف صــنع القــرار ال

 للقـضاء علـىبـالغ األمهيـة باعتبـار ذلـك عـاماليـات والفتالنـساءاملساواة بني اجلنسني ومتكني
 الفقر؛

 ، القـرارات البيئيـة علـى مجيـع املـستوياتعصـن يفالإشراك املـرأة بـشكل فعـ )د( 
 وتعزيــز أو،وإدمــاج الــشواغل واملنظــورات اجلنــسانية يف سياســات وبــرامج التنميــة املــستدامة

د الـوطين واإلقليمـي والـدويل لتقيـيم أثـر الـسياسات اإلمنائيـة والبيئيـةيإنشاء آليات علـى الـصع
 على املرأة؛

ــة للمــرأة، )هـ(  ــة، لوخبتقــدمي مــساعدة تقني ــةاصــة يف البلــدان النامي  اســتمراركفال
 تنميـة املـوارد البـشرية وتطـوير تكنولوجيـات سـليمة بيئيـا وقـدرات املـرأة علـى تنظـيمتشجيع

 املشاريع؛
ــا يف ذلــك )و(  ــانون، مب ــرام ســيادة الق ــاءاحت ــشريعات، ومواصــلة اجلهــود إللغ الت

النــساء والفتيــات، والعتمــادالــسياسات واملمارســات الــيت تنطــوي علــى متييــز ضــدالقــوانني و
 قوانني وتشجيع ممارسات حتمي حقوقهن؛

تعزيز دور اآلليات املؤسسية الوطنية لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني والنـهوض )ز( 
 املالئمـة، ـدف زيـادةاتباملرأة، بوسائل منـها تقـدمي املـساعدات املاليـة وغريهـا مـن املـساعد

 أثرها املباشر على النساء؛
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 ضــطالع بــسياسات اجتماعيــة واقتــصادية تعــزز التنميــة املــستدامة وتكفــلاال )ح( 
سيما لصاحل املرأة والفتاة، وتعزيـز تـوفري اخلـدمات العامـة قضاء على الفقر، واللل  برامجتنفيذ

 االســتفادة منــها علــى قــدمكفالــة واملتاحــة للجميــع و التكلفــةواالجتماعيــة الكافيــة وامليــسورة
ــيم والتــدريب علــى مجيــع املــستويات، و ا، مبــ مــع الرجــلاملــساواة مجيــعكــذلكيف ذلــك التعل

،ـاطوال حياللمرأة ان االجتماعي الدائمة واملستدامةأشكال نظم احلماية االجتماعية والضم
 ودعم اجلهود الوطنية املبذولة يف هذا الصدد؛

الم،اختاذ مزيد من اخلطوات لكفالة أن يدعم النظام التعليمـي ووسـائط اإلعـ )ط( 
 تنوعـة للمـرأةاملتوازنـة ووامللصور غري النمطيةاستخدام احرية التعبري،بقدر ما يتسق ذلك مع

ز األدوار غـري التمييزيـة للنـساءيـيف عملية التنميـة وتعزرئيسي على أا عنصر فاعلإظهارهاو
 والرجال يف حيام اخلاصة والعامة؛

ان يف سياسـات القطـاع الـصحيإدماج املنظورات اجلنـسانية وحقـوق اإلنـس )ي( 
  للمـرأةوإيـالء االهتمـام لالحتياجـات واألولويـات احملـددة،أنشطته يف جمال البحوثووبراجمه
وكفالة حق املرأة يف التمتع بأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة واحلـصول علـىوالفتاة،

يف جمـال الـصحة اجلنـسية، مبا فيهـا الرعايـة التكلفة وامليسورةالكافيةخدمات الرعاية الصحية
 وفقا لربنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان،واإلجنابية وصحة األم ورعاية التوليد املنقذة للحياة

يقلـالن بـأن عـدم متكـني املـرأة وعـدم اسـتقالهلا مـن الناحيـة االقتـصاديةقـرارإلا، و)١٤(والتنمية
 تشمل خماطر اإلصـابة بفـريوس السلبية،العواقب منبقدر أكرب من منعتها يف مواجهة جمموعة

 وغريهـا مـن األمـراضالـسل واملالريـا و)اإليـدز(نقـص املناعـة املكتـسب/نقص املناعة البشرية
 املرتبطة بالفقر؛

عدم املـساواة بـني اجلنـسني واإليـذاء والعنـف علـى أسـاسأوجهالقضاء على )ك( 
فـريوسمـن خطـر اإلصـابة بنوع اجلنس وزيادة قدرات النساء واملراهقات على محاية أنفسهن

 توفري الرعاية واخلدمات الـصحية، ومـن بينـهاعن طريقبالدرجة األوىلنقص املناعة البشرية،
 الصحة اجلنسية واإلجنابية، وإتاحـة سـبل احلـصول علـى حنـو كامـل علـى املعلومـات والتثقيـف

شؤوا اجلنـسية والبـت بـاملتعلقة وكفالة ممارسة املرأة حلقها يف السيطرة على املسائلالشاملني
فيها بشكل حـر ومـسؤول، مـن أجـل زيـادة قـدرا علـى محايـة نفـسها مـن اإلصـابة بفـريوس
نقـص املناعـة البــشرية، مبـا يف ذلـك محايــة صـحتها اجلنـسية واإلجنابيــة، دون التعـرض لإلكــراه

 وتعزيـز اسـتقالهلااتية لـتمكني املـرأةؤ بيئة ملتهيئةوالتمييز والعنف واختاذ مجيع التدابري الالزمة
_______________

منـشورات األمـم (١٩٩٤سـبتمرب/ أيلـول١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة، )١٤(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.95.XIII.18املتحدة، رقم املبيع
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 والفتيـانالتأكيد يف هذا السياق على أمهيـة الـدور الـذي يؤديـه الرجـالمع إعادة ،االقتصادي
 يف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛

 التـدابري الراميـةدعيمتعزيز اهلياكل األساسية الصحية واالجتماعية الوطنيـة لتـ )ل( 
ة العامـة، واختـاذ إجـراءات علـى املـستوى الـصحياخلدمات حصول املرأة علىزيادة فرصإىل

 يف املــوارد البــشرية الالزمــة يف جمــال الــصحة، بوســائل منــها وضــع الــنقصالــوطين ملعاجلــة
ومتويلها وتنفيذها، ضمن إطار االستراتيجيات اإلمنائية الوطنيـة، لتحـسني التـدريبالسياسات

ــشرهم، ــاظ ـــم ونـ ــال الـــصحة واالحتفـ واإلدارة والتنظـــيم الفعـــال لتوظيـــف العـــاملني يف جمـ
  منها التعاون الدويل يف هذا اال؛وسائلباالعتماد على

 وكـــذلكوطين والـــدويل،تعبئـــة املـــوارد بالقـــدر الكـــايف علـــى الـــصعيدين الـــ )م( 
ختصيص مـوارد جديـدة وإضـافية للبلـدان الناميـة، مبـا فيهـا أقـل البلـدان منـوا والبلـدان الـيت متـر
اقتصاداا مبرحلة انتقالية، من مجيع آليات التمويل املتاحة، مبا فيها املـصادر املتعـددة األطـراف

 والثنائية ومصادر القطاع اخلاص؛
 بني احلكومات واتمع املدين والقطاع اخلاص؛زيادة الشراكات فيما )ن( 
 مـع النـساء والفتيـات يفرجال والفتيان يف حتمل املسؤولية المشاركةتشجيع )س( 

بـأن ذلـك ميثــل عـامال أساســيا يفجمـال تـشجيع املــساواة بـني اجلنـسني، علــى أسـاس االقتنــاع
 ؛حتقيق أهداف املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم

 املواقف النمطيـة إزاء املـساواةالقضاء علىالة احلواجز اهليكلية والقانونية، وإز )ع( 
بني اجلنسني يف العمل، وتشجيع املساواة يف األجر لقاء العمل املتـساوي، وتـشجيع االعتـراف
بقيمــة عمــل املــرأة غــري املــدفوع األجــر، ووضــع وتعزيــز سياســات تيــسر التوفيــق بــني العمــل

 ؛واملسؤوليات األسرية
 الواجب ملنع ارتكـابتوخي احلرصأن على الدول التزاما ب تؤكد من جديد - ٨ 

هم، وتــوفريتــأعمــال العنــف ضــد النــساء والفتيــات والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا ومعاقب
سان واحلريـات األساسـيةقوق اإلنـيام بذلك يشكل انتهاكا حلاحلماية للضحايا، وأن عــدم الق

أن تـضع وتنفـذ قـوانني واسـتراتيجيات، ويـب باحلكومـاتحيـول دونـهوخيل بـالتمتع ـا أو
 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛

احلكومــات علــى مواصـلة دعــم دور اتمــع املــدين ومــسامهته، تـشجع بقــوة - ٩ 
وخباصة املنظمات غـري احلكوميـة واملنظمـات النـسائية، يف تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني

 ورة االستثنائية الثالثة والعشرين؛ونتائج الد
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 لتعمــيم جلاـا الرئيــسية وهيئاـا الفرعيـة اجلهـود الــيت تبـذهلا أن تكثـفتقـرر - ١٠ 
 إيـالء مزيـد مـن االهتمـام للقـضايا منـهاطـرقبمراعـاة املنظـور اجلنـساين بالكامـل يف أعماهلـا،

 مجيع مؤمترات القمة واملـؤمتراتنطاق واليتها، ويفقيد نظرها والواقعة يف بوضع املرأةعلقةاملت
 والدورات االستثنائية اليت تعقدها األمم املتحدة ويف عمليات متابعتها؛

ــاتطلــب - ١١  ــة العامــة وهيئا ــة إىل اجلمعي ــاول تقــارير األمــني العــام املقدم  أن تتن
ــسانية ــوعي للمــسائل اجلن ــل ن ــتنادا إىل حتلي ــسانية اس ــهجي املنظــورات اجلن ــشكل من ــة ب  الفرعي

مـن أجـلحمـددة عـن طريـق اسـتنتاجات وتوصـياتخباصـة، حيثما تـوافرت، وكميةوبيانات
 باملـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة، ـدف تيـسريفيما يتعلـق اإلجراءاتاختاذ مزيد من

 ؛نوع اجلنسوضع سياسات تراعي
ت احلكومـات ومجيـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا وكـاالحتث - ١٢ 

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ومجيع اجلهات الفاعلـة املعنيـة يف اتمـع املـدين علـى كفالـة
واملـؤمتراتمجيـع مـؤمترات القمـةنتـائجتنفيذ ومتابعـةعملياتاملنظورات اجلنسانية يفإدماج

سانية يفوالدورات االسـتثنائية الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة، وإيـالء االهتمـام للمنظـورات اجلنـ
 االجتمــاع التــذكاري العــام الرفيــع املــستوى املكــرستلــك املناســبات، مبــا يف ذلــكالتحــضري ل

 والـدورة٢٠٠٧عنيـة بالطفـل املعقـود يف عـامملتابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة امل
والـدورة  املنـاخالثالثة عـشرة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري

 ، إندونيـسيا،يف بـايل الثالثة ملؤمتر األطراف املعقودة كاجتماع لألطـراف يف بروتوكـول كيوتـو
الـيتتعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي ومتابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية الس٢٠٠٧يف عام

لية املعونة الذي يعقـد واملنتدى الثالث الرفيع املستوى عن فعا٢٠٠٨جترى يف الدوحة يف عام
 ؛٢٠٠٨يف أكرا يف عام

املنظـور يراعيـابناء السالم وجملس حقـوق اإلنـسان أنجلنة إىل دعواكررت - ١٣ 
  ويف أنشطتهما؛امول أعمال كل منه يف جداملدرجةا جلميع املسائلم تناوهليفاجلنساين

ــشجع - ١٤  ــى مواصــلة جهــوده ت ــصادي واالجتمــاعي عل ــس االقت ــة أنال  لكفال
يتجزأ من عمله وعمل هيئاته الفرعيـة، بوسـائل يصبح تعميم مراعاة املنظور اجلنساين جزءا ال

 وقـراره)١٥(١٩٩٧يوليـه/ متـوز١٨املؤرخـة ١٩٩٧/٢شىت منها تنفيذ استنتاجاته املتفق عليها
 ؛٢٠٠٤يوليه/متوز ٧ املؤرخ٢٠٠٤/٤

_______________

 ٣ة، الـــــدورة الثانيــــة واخلمـــــسون، امللحـــــق رقـــــمالوثـــــائق الرمسيـــــة للجمعيــــة العامـــــ:انظــــر )١٥(
(A/52/3/Rev.1)٤، الفصل الرابع، الفقرة. 
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 مــن الــدورةالرفيــع املــستوى بــاإلعالن الــوزاري الــصادر عــن اجلــزءترحــب - ١٥ 
 عـدة أمـورأعـاد تأكيـد الـذي)١٦(٢٠٠٧لمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي لعـاماملوضوعية ل

أن املــساواة بــني اجلنــسني وتعزيــز ومحايــة متتــع اجلميــع علــى حنــو كامــل جبميــع حقــوق منــها
ميــع للقـضاء علـى الفقــر واجلـوع، وأنــه ينبغـي جلةر أساســيواإلنـسان واحلريـات األساســية أمـ

اإلجـراءات الـيت تـؤديوتعجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وأن حتددتشجعالبلدان أن
 إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني بوسـائل عـدة منـها هذه الغاية على حنو مـا دعـي إليـهحتقيقإىل
 ؛لدورة االستثنائية الثالثة والعشريننتائج اويف

 فيهـااملسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية، مبـاإىل مجيع اهليئات اليت تعاجل تطلب - ١٦ 
جلنة الربنامج والتنـسيق، أن تكفـل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين بـشكل واضـح يف الـربامج

 واخلطط وامليزانيات؛
الدور األويل واألساسي للجمعية العامة والس االقتصادي تؤكد من جديد - ١٧ 

 للجنة وضع املرأة، يف تعزيـز النـهوض بـاملرأة واملـساواة الدور األساسيوكذلكواالجتماعي،
 ؛بني اجلنسني

 إىل الــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن يواصـل تــشجيع جلانــه الفنيــةتطلـب - ١٨ 
ــائج املــؤمترات علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مــا تقــوم بــه مــن إجــراءات ملتابعــة نت

 تنفيـذكفالـة لأكثر فعاليـةاألمم املتحدة، وتطوير وسائلاليت تعقدهاومؤمترات القمةالرئيسية
 النتائج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني على الصعيد الوطين؛

 جلنـة وضـع املـرأة، وكـذلك الـدورتضطلع به الدور احلفاز الذيعلىتشدد - ١٩ 
 تعمــيم ورصــدزعزيــ الــذي يؤديــه الــس االقتــصادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة يف تاملهــم

  منظومة األمم املتحدة؛يفمراعاة املنظور اجلنساين
 نتـائج عمـلبـشكل منـهجياألمم املتحـدةمنظومة كياناتأن تدمج تطلب - ٢٠ 

 الذي تضطلع به يف نطاق والياا؛جلنة وضع املرأة يف العمل
ــد - ٢١   يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــامااللتــزام الــذي مت التعهــد بــهتؤكــد مــن جدي

 ٢٠٠٠أكتـوبر/ األولتـشرين ٣١املـؤرخ)٢٠٠٠ (١٣٢٥ بتنفيذ قرار جملـس األمـن٢٠٠٥
ــسنوية ــذكرى ال ــه ال ــذي تالحــظ في ــت ال ــاال، يف الوق ــا وفع ــذا تام ــسابعةتنفي ــرارال  الختــاذ الق

 واملناقشات املفتوحة اليت جيريها الس بشأن املرأة والسالم واألمن؛
_______________

ــر )١٦( ــث،Corr.1 وA/62/3 :انظـ ــيم، الفقـــرة ، الفـــصل الثالـ ــالع علـــى الـــنص.٩٠الفـــرع جـ لالطـ
 .٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم:النهائي، انظر
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ــد مــن اخلطــوات احلكومــات ومنظومــة األمــم املحتــث - ٢٢  تحــدة علــى اختــاذ مزي
لكفالة إدماج منظور جنساين يف مجيع اجلهود املبذولة لتعزيـز الـسالم واألمـن ومـشاركة املـرأة
بالكامل وعلى قدم املساواة فيها، مبا يف ذلك مفاوضات السالم وحفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم

ات صـنع القـرار بوسـائل منـها دورها يف مجيع مـستويتعزيزالصراع، وانتهاءوحاالت ما بعد
 وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية؛

جبميع مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة أن تواصـل القيـام بـدور نـشط يب - ٢٣ 
 ملنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائيةالعاجــلالتنفيــذ التــام والفعــال وكفالــةيف

 مكتـب املستـشارة اخلاصـة للقــضايا بـهالعمـل الـذي يـضطلعوالعـشرين، بوسـائل منـها الثالثـة
اجلنسانية والنهوض باملرأة وشعبة النهوض باملرأة واالحتفـاظ بأخـصائيني يف املـسائل اجلنـسانية
يف مجيــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة وكفالــة تلقــي مجيــع املــوظفني، وخباصــة يف امليــدان،

ــوفري األدوات والتوجيهــا ــة مناســبة تتــضمن ت ــدريبات ومتابع ــدعم مــن أجــل الت ــلت وال  تعجي
وتعيد تأكيد احلاجة إىل تعزيز قدرات منظومـة األمـم املتحـدةاملنظور اجلنساين،مراعاةبتعميم

 ؛يف جمال املسائل اجلنسانية
 إىل األمني العام استعراض ومضاعفة جهوده املبذولـة مـن أجـل إحـرازتطلب - ٢٤ 

 يف مجيـــع٥٠/٥٠جلنـــسني بنـــسبة اتقــدم حنـــو حتقيـــق اهلــدف املتمثـــل يف بلـــوغ تـــوازن بــني
بـدأ التام ملحتراماال، مع بأسرها يف األمانة العامة وعلى نطاق منظومة األمم املتحدةاملستويات

 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وإيــالء١٠١ مــن املــادة٣، وفقــا للفقــرةزيــع اجلغــرايف العــادلالتو
بلدان منوا والبلدان الـيت متـر اقتـصادااالأقلاالهتمام بشكل خاص للنساء من البلدان النامية و
املمثلــة متثــيال ناقــصا إىل حــد كــبري، وكفالــة مبرحلــة انتقاليــة والــدول األعــضاء غــري املمثلــة أو

، وتـشجع بقـوةبني اجلنـسني بأهداف حتقيق التوازنيتعلقاإلدارات فيمايفاملساءلة اإلدارية و
لتعيني يف وظائف يف منظومة األمم املتحـدة مرشحات من النساء لتسميةالدول األعضاء على

سـيما يف املـستويات العليـا ومـستويات صـنع ، وال ترشيح النساء بـصورة منتظمـةوعلى زيادة
 القرار؛

 اهليئـــــات الفرعيـــــة للجمعيـــــة العامـــــة علـــــى أن تـــــدمج بـــــشكلتـــــشجع - ٢٥ 
 االسـتفادة الفعالـةمنظــورات املساواة بني اجلنسني يف مناقشاا ونتائجها، بطرق منها منهجي

 من التحليالت والبيانات والتوصيات الواردة يف تقارير األمني العام، وأن تقوم مبتابعة النتائج؛
 وضع سياساتة إىل اجلمعية العامة تقارير األمني العام املقدمأن تيسر تطلب - ٢٦ 

ت جنـسانية، حتلـيالت وبيانـاأكثـر انتظامـا عن طريق تـضمينها، علـى حنـونوع اجلنستراعي
 نوعية وإصدار توصيات الختاذ مزيد من اإلجراءات؛
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 مبنظومــة األمــم املتحــدة مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل حتقيــق هــدفيــب - ٢٧ 
التوازن بني اجلنسني، بطرق منها الـدعم الفعـال ملراكـز االتـصال يف جمـال الـشؤون اجلنـسانية،

ــفويا إىل ــرا شــ ــدم تقريــ ــام أن يقــ ــني العــ ــب إىل األمــ ــاوتطلــ ــرأة يف دورــ ــع املــ ــة وضــ  جلنــ
واخلمسني وتقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثالثـة والـستني يف إطـار البنـد املعنـون الثانية

، وأن يدرج يف تقريره عن إدارة املوارد البشرية معلومـات عـن وضـع املـرأة“النهوض باملرأة”
 حتقيـق التـوازن بـني اجلنـسني والعقبـات التقـدم احملـرز يف، مبا يف ذلكيف منظومة األمم املتحدة

ــيت تواجهــه ــساءال ــشمل عــدد الن ــة ت ــإحراز تقــدم، وإحــصاءات حديث ــل ب ، وتوصــيات للتعجي
، ومعلومــات عــن بأســرهاونــسبتهن املئويــة ووظــائفهن وجنــسيان يف منظومــة األمــم املتحــدة

جملــس الرؤســاءمــسؤولية ومــساءلة مكتــب إدارة املــوارد البــشرية يف األمانــة العامــة وأمانــة
 التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق عن تعزيز التوازن بني اجلنسني؛

، يف إىل اجلمعيـة العامـةإىل األمني العام أن يواصل سنويا تقدمي تقاريرتطلب - ٢٨ 
اعيجلنة وضع املرأة والـس االقتـصادي واالجتمـإىل، و“النهوض باملرأة”إطار البند املعنون

عن متابعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين وعـن
الصدد، تتضمن تقييما للتقـدم احملـرز يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،هذاالتقدم احملرز يف

بوســائل منــها تــوفري معلومــات عــن اإلجنــازات الرئيــسية والــدروس املــستفادة واملمارســات
 . لتعزيز التنفيذ من التدابريباختاذ مزيد، وتقدمي توصياتالسليمة

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨


