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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/425( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

متابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والتنفيــذ التــام إلعــالن - ٦٣/١٥٩
ومنهاج عمل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين

 للجمعية العامة
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 املــؤرخ٦٢/١٣٧إىل قراراــا الــسابقة بــشأن هــذه املــسألة، مبــا فيهــا القــرار إذ تــشري 

 ،٢٠٠٧ديسمرب/كانون األول ١٨
 ونتـائج الــدورة)١( بـأن إعــالن ومنـهاج عمـل بــيجنيوإذ هـي مقتنعـة اقتناعــا شـديدا 

جلنـسنياملـساواة بـني ا:٢٠٠٠املرأة عام”االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة
 تـشكل إسـهامات مهمـة يف حتقيـق املـساواة)٢(“والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين

بد من أن حتوهلـا مجيـع الـدول ومنظومـة األمـم املتحـدة وسـائر بني اجلنسني ومتكني املرأة، وال
 املنظمات املعنية إىل إجراءات فعالة،

بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة الـيتااللتزامات بتحقيق املساواة وإذ تؤكد من جديد 
 ومــؤمترات القمــة)٤(٢٠٠٥ ومــؤمتر القمــة العــاملي لعــام)٣(مت التعهــد 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 والثاين١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع

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

ــهوإذ ترحــب   بالتقــدم احملــرز يف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، وإن كانــت تؤكــد أن
زالـت هنـاك حتـديات وعقبـات تواجـه تنفيــذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الــدورة مـا

 ة الثالثة والعشرين،االستثنائي
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
ضـروري يف هــذا الــصدد، وإذ تكــرر التأكيــد علـى أن تعزيــز التعــاون الــدويل أمــر أساســي يف

 التنفيذ التام والفعال والعاجل،
 بالعمل الذي تضطلع به جلنة وضع املرأة يف جمال استعراض تنفيـذ إعـالنوإذ ترحب 

بـشأن متويـل عمليـةومنهاج عمل بيجني، وإذ تالحظ مع التقـدير االسـتنتاجات املتفـق عليهـا
ا اللجنة يف دور٥(ا الثانية واخلمسنيحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت اعتمد(، 

 أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين اسـتراتيجية مقبولـة عامليـا مـنوإذ تؤكد من جديد 
أجل تعزيز متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني عن طريق تغيري اهلياكل اليت تنطـوي علـى

مـيم مراعـاة املنظـورعدم املساواة، وإذ تؤكد من جديد أيـضا االلتـزام بالعمـل الفعـال علـى تع
اجلنـساين يف تــصميم وتنفيــذ ورصـد وتقيــيم الــسياسات والـربامج يف مجيــع اــاالت الــسياسية
واالقتــصادية واالجتماعيــة، وكــذلك االلتــزام بتعزيــز قــدرات منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال

 حتقيق املساواة بني اجلنسني،
ول دون تغـيري املواقـف التمييزيــة التحـديات والعقبـات الــيت حتـوإذ تـضع يف اعتبارهـا 

ــات ال ــسانية، وإذ تؤكــد أن هــذه التحــديات والعقب ــة اجلن ــب النمطي ــزال حتــول دون والقوال ت
 تطبيق املقاييس واملعايري الدولية ملعاجلة عدم املساواة بني الرجل واملرأة،

نـسنيلتوازن بـني اجل ألن اهلدف امللح املتمثل يف حتقيق اوإذ تعرب عن قلقها الشديد 
 يف منظومـة األمـم املتحـدة، وخـصوصا يف املناصـب العليـا وعلـى صـعيد تقريـر٥٠/٥٠بنسبة

 ١٠١ مـن املـادة٣السياسات، مع االحترام الكامل ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل، وفقا للفقـرة
علـى بعد، وألن متثيل املرأة يف منظومة األمم املتحـدة بقـيثاق األمم املتحدة، مل يتحققمن مي

_______________

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، :انظــر )٥( ــم٢٠٠٨الوثــائق الرمسي ،)E/2008/27 (٧، امللحــق رق
 .٢٠٠٨/٢٣٥؛ انظر أيضا مقرر الس االقتصادي واالجتماعيالفصل األول، الفرع ألف
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اخنفض يف بعض احلـاالت، حاله تقريبا مع تسجيل حتسن طفيف يف بعض أقسام املنظومة، بل
 ،)٦(املتحدة يشري إليه تقرير األمني العام عن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم على حنو ما

، وخباصــة أحكامــه٢٠٠٨ســبتمرب/ أيلــول١٥ املــؤرخ٦٢/٢٧٧ قرارهــا بوإذ تــسلم 
، وإذ تـشجع يف هـذا الــسياق األعمـال اجلاريـة بـشأن املـساواة بــني اجلنـسانيةسائلاملتعلقـة باملـ

 اجلنسني ومتكني املرأة،
 نــشوب الرتاعـــات وتـــسويتها ويفمنـــعأمهيـــة دور املــرأة يفوإذ تؤكــد مـــن جديــد 

 السالم، بناء
متالزمـة/بشأن فريوس نقص املناعة البشرية االلتزامإعالنوإذ تؤكد من جديد أيضا 

 واإلعـــالن الـــسياسي بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـــة)٧()اإليـــدز(ملناعـــة املكتـــسبنقـــص ا
 الــذي اعتمــده االجتمــاع الرفيــع املــستوى)اإليــدز( متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/البــشرية

 املعقـود يف الفتـرة)اإليـدز(مة نقص املناعـة املكتـسبمتالز/بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
 والـذي أقـر بـأمور عـدة منـها ارتبـاط الوبـاء)٨(٢٠٠٦يونيـه/حزيران ٢إىلمايو/أيار ٣١من

 باإلناث،
تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يفتقريـر األمـني العـام عـن وإذ تالحظ مـع التقـدير 

 ،)٩(مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة
والتقـدم احملـرز بتقرير األمني العام عن التدابري املتخذةحتيط علما مع التقدير - ١ 

ــشرين ــة والع ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــذ إعــالن ومن ــة تنفي يف متابع
 ؛)١٠(للجمعية العامة

ــد تأكيـــد - ٢  ــامليتعيـ ــؤمتر العـ ــدين يف املـ ــيجني املعتمـ ــل بـ ــهاج عمـ ــالن ومنـ  إعـ
 واإلعـالن)٢(عيـة العامـة ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجم)١(املعين باملرأة الرابع

إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني بعــد عــشر ســنوات يفتنفيــذاملعتمــد مبناســبة اســتعراض وتقيــيم

_______________

)٦( A/63/364. 
 .، املرفق٢٦/٢ -القرار دإ )٧(
 .، املرفق٦٠/٢٦٢القرار )٨(
)٩( E/2008/53. 
)١٠( A/63/217. 
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، وتعيد أيضا تأكيد التزامها بتنفيذها علـى حنـو)١١(الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة
 تام وفعال وعاجل؛

لــدول األطـــرافبـــأن تنفيــذ إعـــالن ومنــهاج عمـــل بــيجني ووفـــاء اتــسلم - ٣ 
 يعـزز بعـضهما)١٢(بااللتزامات الناشئة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة

ــصدد بعــضا فيمــا ــرأة، وترحــب يف هــذا ال ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــق بتحقيــق املــساواة ب يتعل
ل ونتـائجبإسهامات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تشجيع تنفيذ منهاج العم

الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل إدراج معلومـات
عن التدابري املتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطين يف تقاريرها املقدمـة إىل اللجنـة مبوجـب

  من االتفاقية؛١٨ املادة
ــم املتحــدة وامليــب - ٤  ــات ومنظومــة األم ــةباحلكوم ــة واإلقليمي نظمــات الدولي

األخرى ومجيع قطاعات اتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك مجيع النساء
والرجال، أن يلتزموا بالكامـل بتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية

 الثالثة والعشرين وأن يكثفوا مسامهام يف هذا الصدد؛
 بالـدول األطـراف التقيـد التـام بالتزاماـا مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـىبي - ٥ 

ــات اخلتاميــة)١٣(مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبروتوكوهلــا االختيــاري  ومراعــاة التعليق
ــة، وحتــث الــدول األطــراف علــى النظــر يف احلــد مــن نطــاق وكــذلك التوصــيات العامــة للجن

خي أكـرب قـدر ممكـن مـن الدقـة واإلجيـاز يف إبـداء أيحتفظـات تبـديها علـى االتفاقيـة وتـو أي
حتفظات عليها واستعراض هذه التحفظات بشكل منتظم دف سحبها مبا يكفل عدم وجـود
أي حتفــظ ال يتــسق مــع اهلــدف والقــصد مــن االتفاقيــة، وحتــث أيــضا مجيــع الــدول األعــضاء

لقيـام بـذلك، ويـب بالـدولتصدق على االتفاقية أو تنضم إليهـا بعـد علـى النظـر يف ا مل اليت
األعــضاء الــيت مل توقــع الربوتوكــول االختيــاري أو تــصدق عليــه أو تنــضم إليــه أن تنظــر يف

 بذلك؛ القيام
مجيع اجلهات الفاعلة، ومن بينها احلكومات ومنظومـة األمـم املتحـدةتشجع - ٦ 

 وضـع املـرأة يفوغريها من املنظمـات الدوليـة واتمـع املـدين، علـى مواصـلة دعـم عمـل جلنـة
_______________

ــاعي،:انظــر )١١( ــصادي واالجتم ــس االقت ــة للمجل ــائق الرمسي ــم٢٠٠٥الوث ــصويب٧، 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، )١٢(
 .٢٠٣٧٨، الرقم٢١٣١املرجع نفسه، الد )١٣(
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االضطالع بدورها األساسي يف متابعة واستعراض تنفيذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج
 وترحـب يف هـذا، عنـد االقتـضاء،تنفيـذ توصـيااالدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين، وعلـى

 واللـذين)١٤(الصدد بربنامج وأساليب العمل املنقحني للجنة اللذين اعتمدا يف دورا اخلمـسني
يوليــان اهتمامــا خاصــا لتبــادل اخلــربات والــدروس املــستفادة واملمارســات الــسليمة يف التغلــب
على التحديات اليت تواجه التنفيذ التام على الصعيدين الوطين والدويل، وكذلك لتقييم التقـدم

 احملرز يف تنفيذ املواضيع ذات األولوية؛
ــربامجيــب - ٧  ــصناديق وال ــات وال واألجهــزة والوكــاالت املتخصــصةباحلكوم

ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تكثف، يف إطار والياا، اجلهـود مـن أجـل تنفيـذ
إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين تنفيـذا تامـا وفعـاال،

 الـصلة يف اتمـع املـدين، مبـا يفوتدعو املؤسسات املالية الدولية ومجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات
 :ذلك املنظمات غري احلكومية، إىل أن تفعل ذلك، عن طريق أمور عدة منها

احلفاظ على إرادة والتـزام سياسـيني علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل )أ( 
 بوســائل منــها تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين بطــرق،مــن أجــل اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات

ــك، عــدة ــق ذل ــسني، حيثمــا ينطب ــني اجلن ــق املــساواة ب ــها وضــع واســتخدام مؤشــرات حتقي من
ــسياسات والــربامج وتــشجيع املــشاركة التامــة واملتــساوية للمــرأة ومتكينــها وتعزيــز يف مجيــع ال

 التعاون الدويل؛
حبقـوق اإلنـسان واحلريـاتبالكامـلملـرأة والفتـاة اتعزيز ومحاية واحترام متتـع )ب( 

 مبوجـب مجيـع صـكوك حقـوق علـى حنـو تـامبوسائل منها تنفيذ الـدول اللتزاماـااألساسية،
 سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ اإلنسان، وال

  مـع الرجـلعلى قدم املـساواةالتامةكفالة التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها )ج( 
ــسياسي واالجتمــاعي واالقتــصادي، ــقيف صــنع القــرار ال ــك شــرطا أساســيا لتحقي ــار ذل  باعتب

 للقــضاءبــالغ األمهيــة عــامالوصــفه بيــات والفتالنــساءمتكــنيكفالــة و،املــساواة بــني اجلنــسني
 الفقر؛ على

إشراك املـرأة بـشكل فعـال يف صـنع القـرارات البيئيـة علـى مجيـع املـستويات، )د( 
يــة املــستدامة، وتعزيـــزوإدمــاج الــشواغل واملنظــورات اجلنــسانية يف سياســات وبــرامج التنم

إنشاء آليات على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل لتقييم أثر الـسياسات واالسـتراتيجيات أو

_______________

 .٢٠٠٦/٩انظر قرار الس االقتصادي واالجتماعي )١٤(
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لقـة بـتغري املنـاخ وإزالـة الـسياسات واالسـتراتيجيات املتعهـااإلمنائيـة والبيئيـة علـى املـرأة، مبـا في
  والتصحر؛الغابات

لـسياسات البيئيـة الوطنيـة وتنفيـذهاإدماج منظور جنساين يف عمليات رسم ا )هـ( 
ــضمان ورصــدها وتقييمهــا وتقــدمي التقــارير عنــها، وتعزيــز اآلليــات وإتاحــة املــوارد الكافيــة ل

املـسائل  على مجيع املستويات بـشأنصنع القرارمشاركة املرأة بالكامل وعلى قدم املساواة يف
 والفتيات؛ ملناخ على حياة النساءاصة بشأن االستراتيجيات املتعلقة بأثر تغري اخبالبيئية، و

تعزيــز دور املــرأة يف التنميــة الريفيــة والزراعــة والتغذيــة واألمــن الغــذائي علــى )و( 
 اجلوانب، بوسائل منها كفالة اإلصالحات التـشريعية واإلداريـة، مبـاكلمجيع املستويات ومن

ا، واحلــصول علــىيف ذلــك إمكانيــة امــتالك األراضــي وغريهــا مــن املمتلكــات والتــصرف فيهــ
 االئتمانات واملرياث واملوارد الطبيعية والتكنولوجيا اجلديدة؛

ــة اســتمرار )ز(  ــة، لكفال ــة للمــرأة، وخباصــة يف البلــدان النامي تقــدمي مــساعدة تقني
ــى ــرأة عل ــشجيع تنميــة املــوارد البــشرية وتطــوير التكنولوجيــات الــسليمة بيئيــا وقــدرات امل ت

 املشاريع؛ تنظيم
ــرام )ح(  ــاءاحت ــشريعات، ومواصــلة اجلهــود إللغ ــك الت ــا يف ذل ــانون، مب  ســيادة الق

سياسات واملمارسـات الـيت تنطـوي علـى متييـز ضـد النـساء والفتيـات،لـلوضع حـدالقوانني و
 والعتماد قوانني وتشجيع ممارسات حتمي حقوقهن؛

ضتعزيز دور اآلليات املؤسسية الوطنية لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني والنـهو )ط( 
باملرأة، بوسائل منـها تقـدمي املـساعدات املاليـة وغريهـا مـن املـساعدات املالئمـة، ـدف زيـادة

 أثرها املباشر على النساء؛
االضــطالع بــسياسات اجتماعيــة واقتــصادية تعــزز التنميــة املــستدامة وتكفــل )ي( 

اخلـدمات العامـةاصة لـصاحل املـرأة والفتـاة، وتعزيـز تـوفريخبتنفيذ برامج للقضاء على الفقر، و
واالجتماعيــة الكافيــة وامليــسورة التكلفــة واملتاحــة للجميــع وكفالــة االســتفادة منــها علــى قــدم

 نظــم احلمايــة، وكــذلك مجيــعاملراحــل مجيــعيفيف ذلــك التعلــيم والتــدريب املــساواة، مبــا
ــة واملــستدامة للمــرأة طــوال حياــا، ودعــم اجلهــود ــة والــضمان االجتمــاعي الدائم  االجتماعي

 الوطنية املبذولة يف هذا الصدد؛
تعزيز ودعم زيـادة وصـول مجيـع النـساء والفتيـات إىل تكنولوجيـا املعلومـات )ك( 

يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة ويفو اللوايت يعشن يف فقرواالتصاالت، وال سيما النساء والفتيات
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 بـني البلـدانالقائمـةة من احلرمان، وتعزيز الدعم الدويل للتغلـب علـى الفجـوة الرقميـحاالت
 الفتيات والفتيان؛بنيواملناطق وبني النساء والرجال و

اختاذ مزيد من اخلطوات لكفالة أن يدعم النظام التعليمـي ووسـائط اإلعـالم، )ل( 
متوازنـة ومتنوعـة للمـرأةوصـور غـري منطيـةاسـتخدامحريـة التعـبري،بقدر ما يتـسق ذلـك مـع

ألدوار غـري التمييزيــةكـذلك تعزيــز ايف عمليـة التنميــة وئيــسير علــى أـا عنــصر فاعـلهانـيبت
 للنساء والرجال يف حيام اخلاصة والعامة؛

كفالة استفادة النساء والفتيات استفادة كاملة وعلى قـدم املـساواة مـن مجيـع )م( 
مراحـل التعلــيم والتــدريب اجليــدين، مــع العمــل تـدرجييا وعلــى أســاس تكــافؤ الفــرص لكفالــة

 سهولة احلصول عليه جمانا للجميع؛توفره وة التعليم االبتدائي وإلزامي
إدماج املنظورات اجلنـسانية وحقـوق اإلنـسان يف سياسـات القطـاع الـصحي )ن( 

  للمـرأةوإيـالء االهتمـام لالحتياجـات واألولويـات احملـددةوأنشطته يف جمال البحوث،وبراجمه
 علـىاستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة وحـصوهلوكفالة حق املرأة يف التمتع بـأعلى مـوالفتاة،

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

يزيـدان مـنة وعدم استقالهلا من الناحية االقتـصادية بأن عدم متكني املرأاإلقرار، و)١٥(والتنمية
 السلبية، تشمل خمـاطر اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـةالعواقب من مواجهة جمموعةيفضعفها
  وغريها من األمراض املرتبطة بالفقر؛السلاإليدز واملالريا و/البشرية

ف علـى أسـاسعدم املـساواة بـني اجلنـسني واإليـذاء والعنـأوجهالقضاء على )س( 
نوع اجلنس وزيادة قدرات النساء واملراهقات على محاية أنفسهن مـن خطـر اإلصـابة بفـريوس

  توفري الرعاية واخلدمات الـصحية، ومـن بينـهاعن طريقنقص املناعة البشرية، بالدرجة األوىل
 كامـل علـى املعلومـات والتثقيـفبال الصحة اجلنسية واإلجنابية، وإتاحة سبل احلصولخدمات
 بشؤوا اجلنسية والبـتاملتعلقة وكفالة ممارسة املرأة حلقها يف السيطرة على املسائل،الشاملني

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

رأة وتعزيـز اسـتقالهلااتية لتمكني املؤ بيئة ملتهيئة واختاذ مجيع التدابري الالزمة،والتمييز والعنف
 والفتيـانالتأكيد يف هذا السياق على أمهيـة الـدور الـذي يؤديـه الرجـالمع إعادة ،االقتصادي

 يف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛
_______________

منـشورات األمـم (١٩٩٤سـبتمرب/ أيلـول١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة، )١٥(
 .، املرفق١، القرار، الفصل األول)A.95.XIII.18املبيع املتحدة، رقم
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 التـدابري الراميـةدعيمتعزيز اهلياكل األساسية الصحية واالجتماعية الوطنيـة لتـ )ع( 
صحية العامـة، واختـاذ إجـراءات علـى املـستوى الـاخلدمات حصول املرأة علىزيادة فرصإىل

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

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

تعبئـــة املـــوارد بالقـــدر الكـــايف علـــى الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل، وكـــذلك )ف( 
ختصيص مـوارد جديـدة وإضـافية للبلـدان الناميـة، مبـا فيهـا أقـل البلـدان منـوا والبلـدان الـيت متـر

قالية، من مجيع آليات التمويل املتاحة، مبا فيها املـصادر املتعـددة األطـرافاقتصاداا مبرحلة انت
 والثنائية ومصادر القطاع اخلاص؛

 زيادة الشراكات فيما بني احلكومات واتمع املدين والقطاع اخلاص؛ )ص( 
تشجيع مشاركة الرجال والفتيان يف حتمل املسؤولية مـع النـساء والفتيـات يف )ق( 

بأن ذلك عامـل أساسـي املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، على أساس االقتناعجمال تشجيع
 ؛لتحقيق أهداف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والتنمية والسالم

 املواقف النمطيـة إزاء املـساواةالقضاء علىإزالة احلواجز اهليكلية والقانونية، و )ر( 
العمـل املتـساوي وأ واة يف األجـر لقـاء العمـل املتـساويبني اجلنسني يف العمل، وتشجيع املسا

، وتشجيع االعتراف بقيمـة عمـل املـرأة غـري املـدفوع األجـر، ووضـع وتعزيـز سياسـاتالقيمة
 تيسر التوفيق بني العمل واملسؤوليات األسرية؛

أن على الدول التزاما بتوخي احلرص الواجب ملنع ارتكـاب تؤكد من جديد - ٨ 
ضــد النــساء والفتيــات والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا ومعاقبتــهم، وتــوفريأعمــال العنــف

احلماية للضحايا، وأن عــدم القيام بذلك يشكل انتهاكا حلقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية
أن تـضع وتنفـذ قـوانني واسـتراتيجياتوخيل بتمتعهن ا أو حيـول دونـه، ويـب باحلكومـات

 اء والفتيات؛للقضاء على العنف ضد النس
ــاذ باترحـــــــب - ٩  ــراجملـــــــس األمـــــــنختـــــ املـــــــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٢٠رالقـــــ

 ؛٢٠٠٨يونيه/حزيران ١٩
 باحلكومات يف هذا الصدد النـهوض حبمـالت للتوعيـة واإلعـالم بـشأنيب - ١٠ 

حقوق املرأة وواجب احترام تلك احلقوق، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الريفيـة، وتـشجيع الرجـال
 ضد املرأة؛لتعبري صراحة عن مناهضتهم الشديدة للعنفوالفتيان على ا
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احلكومــات علــى مواصــلة دعــم دور ومــسامهة اتمــع املــدين، تــشجع بقــوة - ١١ 
وخباصة املنظمات غـري احلكوميـة واملنظمـات النـسائية، يف تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني

 ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين؛
 لتعمــيم جلاـا الرئيــسية وهيئاـا الفرعيـة تكثـف اجلهـود الــيت تبـذهلا أنتقـرر - ١٢ 

مراعـاة املنظـور اجلنـساين بالكامـل يف أعماهلـا، بطـرق منـها إيـالء مزيـد مـن االهتمـام للقـضايا
واليتـها، ويف مجيـع مـؤمترات إطـاريفيت تنـدرجقيـد نظرهـا والـالـيت هـياملتعلقة بوضع املـرأة

 ورات االستثنائية اليت تعقدها األمم املتحدة ويف عمليات متابعتها؛القمة واملؤمترات والد
 األمني العام إىل اجلمعية العامة وهيئاـا اليت يقدمهاتقاريرال أن تتناولتطلب - ١٣ 

ــسانية ــوعي للمــسائل اجلن ــل ن ــتنادا إىل حتلي ــسانية اس ــهجي املنظــورات اجلن ــشكل من ــة ب الفرعي
حمـددة مـن أجـل عـن طريـق اسـتنتاجات وتوصـياتخباصـة، حيثما تـوافرت، وكميةوبيانات

 باملـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة، ـدف تيـسريفيما يتعلـق اإلجراءاتاختاذ مزيد من
 ؛نوع اجلنسوضع سياسات تراعي

 احلكومـات ومجيـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا وكـاالتحتث - ١٤ 
جمها ومجيع اجلهات الفاعلـة املعنيـة يف اتمـع املـدين علـى كفالـةاألمم املتحدة وصناديقها وبرا

واملـؤمتراتمجيـع مـؤمترات القمـةنتـائجتنفيذ ومتابعـةعملياتاملنظورات اجلنسانية يفإدماج
والدورات االسـتثنائية الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة، وإيـالء االهتمـام للمنظـورات اجلنـسانية يف

سـتعراض مـؤمتر املتابعـة الـدويل لتمويـل التنميـة املعـين بات، مبـا يف ذلـكتلك املناسباالتحضري ل
 ؛٢٠٠٨ املعقود يف الدوحة يف عامتنفيذ توافق آراء مونتريي

املنظـوريراعيـابناء السالم وجملس حقـوق اإلنـسان أنجلنة إىل دعواكررت - ١٥ 
  ويف أنشطتهما؛ام كل منه يف جدول أعمالاملدرجةا جلميع املسائلم تناوهليفاجلنساين

ــشجع - ١٦  ــة أن ت ــوده لكفال ــى مواصــلة جه ــصادي واالجتمــاعي عل ــس االقت ال
يتجزأ من عمله وعمل هيئاته الفرعيـة، بوسـائل يصبح تعميم مراعاة املنظور اجلنساين جزءا ال

ه وقـرار)١٦(١٩٩٧يوليـه/ متـوز١٨املؤرخـة ١٩٩٧/٢شىت منها تنفيذ استنتاجاته املتفق عليها
 ؛٢٠٠٤يوليه/متوز ٧ املؤرخ٢٠٠٤/٤

_______________

 ٣الوثـــــائق الرمسيـــــة للجمعيــــة العامـــــة، الـــــدورة الثانيــــة واخلمـــــسون، امللحـــــق رقـــــم:انظــــر )١٦(
(A/52/3/Rev.1)٤، الفصل الرابع، الفقرة. 
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 مــن الــدورة بــاإلعالن الــوزاري الــصادر عــن اجلــزء الرفيــع املــستوىترحــب - ١٧ 
 عـدة أمـورأعـاد تأكيـد الـذي)١٧(٢٠٠٨لمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي لعـاماملوضوعية ل

شكالن عنـصرينمنها االلتزام بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، مـع التـسليم بأمـا يـ
ــقاعلنيفـــ ــا ـــدف حتقيـ ــة والتعجيـــل ـ ــراءات العمليـ ــة، وبتحديـــد اإلجـ  رئيـــسيني يف التنميـ

 ؛الغاية تلك
إىل مجيع اهليئات اليت تعاجل املسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية، مبـا فيهـا تطلب - ١٨ 

اضـح يف الـربامججلنة الربنامج والتنـسيق، أن تكفـل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين بـشكل و
 واخلطط وامليزانيات؛

الدور األويل واألساسي للجمعية العامة والس االقتصادي تؤكد من جديد - ١٩ 
واالجتماعي، وكذلك الدور األساسي للجنة وضع املرأة، يف تعزيـز النـهوض بـاملرأة واملـساواة

 بني اجلنسني؛
ل تــشجيع جلانــه الفنيــة إىل الــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن يواصـتطلـب - ٢٠ 

ــائج املــؤمترات علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مــا تقــوم بــه مــن إجــراءات ملتابعــة نت
الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، وتطوير وسائل أكثر فعاليـة لكفالـة تنفيـذ

ل منـها زيـادة التـشاور مـع بوسـائ،النتائج املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني علـى الـصعيد الـوطين
 جلنة وضع املرأة؛

على الدور احلفاز الذي تضطلع به جلنـة وضـع املـرأة، وكـذلك الـدورتشدد - ٢١ 
املهــم الــذي يؤديــه الــس االقتــصادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة يف تعزيــز ورصــد تعمــيم

  منظومة األمم املتحدة؛ إطارمراعاة املنظور اجلنساين يف
 أن تدمج كيانات منظومة األمم املتحـدة بـشكل منـهجي نتـائج عمـلبتطل - ٢٢ 

جلنة وضع املرأة يف العمل الذي تضطلع به يف نطـاق والياـا، لكفالـة أمـور شـىت منـها الـدعم
  جلهود الدول األعضاء الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛الالفع

ــد - ٢٣  ــه يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــامااللتــزام الــذيتؤكــد مــن جدي  مت التعهــد ب
 ٢٠٠٠أكتـوبر/ األولتـشرين ٣١املـؤرخ)٢٠٠٠ (١٣٢٥ بتنفيذ قرار جملـس األمـن٢٠٠٥

ــسنوية ــه الــذكرى ال ــذي تالحــظ في الختــاذ القــرارالثامنــةتنفيــذا تامــا وفعــاال، يف الوقــت ال
واألمن، وتشجع احلكومـات علـىواملناقشات املفتوحة اليت جيريها الس بشأن املرأة والسالم

_______________

ــرةA/63/3انظــر )١٧( ــع، الفــرع واو، الفق ــهائي، انظــر.١١٩، الفــصل الراب ــنص الن ــى ال :لالطــالع عل
 .٣، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقمالوثائق الرمسية للجمعية العامة
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ــدور املــرأة يف  نــشوب الرتاعــات وتــسويتها ويفمنــعكفالــة إيــالء االهتمــام بــشكل منــهجي ل
 جهود بناء السالم، واالعتراف ذا الدور ودعمه؛

ــد مــن اخلطــواتحتــث - ٢٤   احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى اختــاذ مزي
أة بالكامـل وعلـى قـدم املـساواة يف مجيـع اجلهـودلكفالة إدماج منظور جنساين ومـشاركة املـر

املبذولة لتعزيز الـسالم واألمـن، مبـا يف ذلـك مفاوضـات الـسالم وحفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم
 بوسـائل منـها،وحاالت ما بعد انتهاء الرتاع، وتعزيز دورهـا يف مجيـع مـستويات صـنع القـرار

 وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية؛
 مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة أن تواصـل القيـام بـدور نـشطجبميع يب - ٢٥ 

يف كفالــة التنفيــذ التــام والفعــال والعاجــل ملنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية
والعـشرين، بوسـائل منـها العمـل الـذي يـضطلع بـه مكتـب املستـشارة اخلاصـة للقــضايا الثالثـة

املرأة واالحتفـاظ بأخـصائيني يف املـسائل اجلنـسانيةاجلنسانية والنهوض باملرأة وشعبة النهوض ب
يف مجيــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة وكفالــة تلقــي مجيــع املــوظفني، وخباصــة يف امليــدان،

ــدعم مــن أجــل ال ــوفري األدوات والتوجيهــات وال ــة مناســبة تتــضمن ت ــدريبات ومتابع ــلت  تعجي
 إىل تعزيز قدرات منظومـة األمـم املتحـدةوتعيد تأكيد احلاجةبتعميم مراعاة املنظور اجلنساين،

 ؛يف جمال املسائل اجلنسانية
 إىل األمني العام استعراض ومضاعفة جهوده املبذولـة مـن أجـل إحـرازتطلب - ٢٦ 

 يف مجيــع٥٠/٥٠ تــوازن بــني اجلنــسني بنــسبة حنــو حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف حتقيــقتقــدم
ة األمم املتحدة بأسرها، مع االحترام التام ملبـدأاملستويات يف األمانة العامة وعلى نطاق منظوم

 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وإيــالء١٠١ مــن املــادة٣التوزيــع اجلغــرايف العــادل، وفقــا للفقــرة
االهتمام بشكل خاص للنساء من البلدان النامية وأقل البلدان منوا والبلدان الـيت متـر اقتـصاداا

املمثلــة متثــيال ناقــصا إىل حــد كــبري، وكفالــة  املمثلــة أومبرحلــة انتقاليــة والــدول األعــضاء غــري
مساءلة املـديرين واإلدارات فيمـا يتعلـق بأهـداف حتقيـق التـوازن بـني اجلنـسني، وتـشجع بقـوة
الدول األعضاء علـى تـسمية مرشـحات للتعـيني يف وظـائف يف منظومـة األمـم املتحـدة وعلـى

  املستويات العليا ومستويات صنع القرار؛سيما يف زيادة ترشيح النساء بصورة منتظمة، وال
 اهليئـــــات الفرعيـــــة للجمعيـــــة العامـــــة علـــــى أن تـــــدمج بـــــشكلتـــــشجع - ٢٧ 

منظــورات املساواة بني اجلنسني يف مناقشاا ونتائجها، بطرق منها االسـتفادة الفعالـة منهجي
 تقوم مبتابعة النتائج؛من التحليالت والبيانات والتوصيات الواردة يف تقارير األمني العام، وأن
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 إىل اجلمعيـة العامـة وضـع األمـني العـام الـيت يقـدمهاتقـاريرال أن تيـسرتطلب - ٢٨ 
سياسات تراعي نوع اجلنس عن طريق تـضمينها، علـى حنـو أكثـر انتظامـا، حتلـيالت وبيانـات

 جنسانية نوعية وتوصيات الختاذ مزيد من اإلجراءات؛
 مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل حتقيــق هــدف مبنظومــة األمــم املتحــدةيــب - ٢٩ 

التوازن بني اجلنسني، بطرق منها الـدعم الفعـال ملراكـز االتـصال يف جمـال الـشؤون اجلنـسانية،
ــا ــرا شــــفويا إىل جلنــــة وضــــع املــــرأة يف دورتيهــ وتطلــــب إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم تقريــ

مة يف دورا اخلامـسة والـستني يفواخلمسني والرابعة واخلمسني وتقريرا إىل اجلمعية العا الثالثة
، وأن يــدرج يف تقريــره عـــن إدارة املــوارد البـــشرية“النــهوض بـــاملرأة”إطــار البنــد املعنـــون

معلومات عن وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف حتقيق التـوازن
ز تقــدم وإحــصاءات حديثــةبــني اجلنــسني والعقبــات الــيت تواجهــه وتوصــيات للتعجيــل بــإحرا

تشمل عدد النساء ونسبتهن املئوية ووظائفهن وجنسيان يف منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها،
ومعلومات عن مسؤولية ومساءلة مكتب إدارة املوارد البشرية يف األمانـة العامـة وأمانـة جملـس

 ز التوازن بني اجلنسني؛الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق عن تعزي
إىل األمني العام أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعيـة العامـة، يفتطلب - ٣٠ 

، وإىل جلنة وضع املرأة والـس االقتـصادي واالجتمـاعي“النهوض باملرأة”إطار البند املعنون
ثالثـة والعـشرين وعـنعن متابعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية ال

التقدم احملرز يف هذا الصدد، تتضمن تقييما للتقـدم احملـرز يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،
ومعلومات عن اإلجنازات الرئيسية والـدروس املـستفادة واملمارسـات اجليـدة وتوصـيات باختـاذ

 .مزيد من التدابري لتعزيز التنفيذ
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨يسمربد/ كانون األول١٨
 


