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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/481(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[

  

متابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والتنفيــذ التــام إلعــالن     - ٦٩/١٥١
ومنهاج عمل بيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين      

  للجمعية العامة
  

  ،إن اجلمعية العامة  

املـؤرخ   ٦٨/١٤٠إىل قراراـا السـابقة املتعلقـة ـذه املسـألة، مبـا فيهـا القـرار          إذ تشري  
تعزيـــز الترتيبـــات ”، وإذ تشـــري أيضـــا إىل اجلـــزء املعنـــون ٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨

ــرأة      ــني املـ ــني ومتكـ ــني اجلنسـ ــاواة بـ ــدعم املسـ ــية لـ ــرار  “ املؤسسـ ــن القـ ــؤرخ  ٦٤/٢٨٩مـ املـ
  ،٢٠١٠متوز/يوليه   ٢

ونتــائج الــدورة  )١(بــأن إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني وإذ هــي مقتنعــة اقتناعــا شــديدا  
: املسـاواة بـني اجلنسـني    ٢٠٠٠املرأة عام ”االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة 

“والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعشـرين  
)٢(

املسـاواة  تشـكل إسـهامات مهمـة يف حتقيـق      
بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة وال بــد مــن أن حتوهلــا مجيــع الــدول ومنظومــة األمــم املتحــدة            

    واملنظمات األخرى املعنية إىل إجراءات فعالة،

ــد    ــد تأكيـ ــهوض      وإذ تعيـ ــني والنـ ــني اجلنسـ ــاواة بـ ــق املسـ ــة بتحقيـ ــات املتعلقـ االلتزامـ
)٣(مت التعهـــــد ـــــا يف مـــــؤمتر قمـــــة األلفيـــــة  الـــــيت بـــــاملرأة

ومـــــؤمتر القمـــــة العـــــاملي لعـــــام   

_______________ 

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سـبتمرب   ١٥-٤ع املعين باملرأة، بيجني، تقرير املؤمتر العاملي الراب )١(
 ، املرفقان األول والثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13رقم املبيع 

 ، املرفق.٢٣/٣-، املرفق، والقرار دإ٢٣/٢-القرار دإ  )٢(

 .٥٥/٢القرار   )٣(
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٢٠٠٥
)٤(

 )٥(واالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة بشـأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     
 )٦(واملناسبة اخلاصة للجمعية العامة ملتابعة اجلهود املبذولة حنو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    

ستثنائية األخرى اليت عقدا األمـم املتحـدة،   ومؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية والدورات اال
يتجـزأ مـن حتقيـق     ال وإذ تعيد أيضا التأكيد على أن تنفيذها على حنـو تـام فعـال وعاجـل جـزء     

  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

ــه بالتقــدم احملــرز يف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني، و   وإذ ترحــب    إن كانــت تؤكــد أن
زالت هناك حتديات وعقبات تواجه يف تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة         ما

  االستثنائية الثالثة والعشرين،

يصـادف الـذكرى السـنوية العشـرين للمـؤمتر العـاملي الرابـع         ٢٠١٥أن عام  وإذ تالحظ  
ب بـاجلهود الـيت تبـذهلا هيئـة األمـم      املعين باملرأة والعتماد إعالن ومنهاج عمـل بـيجني، وإذ ترحـ   

  املناسبة،ب  املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) لالحتفال

ــدورة        وإذ تســلم   ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــذ إعــالن ومن ــأن املســؤولية عــن تنفي ب
فــي املقــام األول وبأن تعزيـز  االستثنائية الثالثـة والعشرين مسؤولية تتحملها السلطات الوطنية 

اجلهــود أمر ضـروري يف هـذا الصـدد، وإذ تكـرر التأكيـد علـى أن تعزيـز التعـاون الـدويل أمـر           
  أساسي لتنفيذها على حنو تام فعال وعاجل،

بالعمل الذي تضطلع به جلنة وضع املرأة يف جمال اسـتعراض تنفيـذ إعـالن     وإذ ترحب  
مــا مــع التقــدير بكــل اســتنتاجاا املتفــق عليهــا، مبــا فيهــا   ومنــهاج عمــل بــيجني، وإذ حتــيط عل

بشـأن التحـديات    )٧(االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدا اللجنة يف دورا الثامنة واخلمسني
ــذ        ــات، وبضــرورة تنفي ــة لصــاحل النســاء والفتي ــة لأللفي ــذ األهــداف اإلمنائي واإلجنــازات يف تنفي

  االستنتاجات،  تلك

  بتعزيز قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة وخبربا يف إطار تنفيذ واليتها، اوإذ ترحب أيض  

باألنشطة الـيت يضـطلع ـا صـندوق املسـاواة بـني اجلنسـني وصـندوق          وإذ حتيط علما  
  األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة،

_______________ 

 .٦٠/١القرار   )٤(

 .٦٥/١القرار   )٥(

 .٦٨/٦ر القرا  )٦(

ــر )٧( ــاعي،     :انظـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــة للمجلـ ــائق الرمسيـ ــم  ٢٠١٤الوثـ ــق رقـ  ،)E/2014/27( ٧، امللحـ
 األول، الفرع ألف.  الفصل
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املــدين، وخباصــة اجلماعــات واملنظمــات النســائية     بأمهيــة مشــاركة اتمــع    وإذ تقــر  
واملنظمــات غــري احلكوميــة األخــرى، ومســامهته يف جنــاح تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني   

يف الفتــرة الســابقة للــذكرى العشــرين  ال ســيماونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين، و
  العتماد منهاج العمل،

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

يكتسي أمهية يف مجيـع املسـائل الـيت تنظـر فيهـا جلاـا الرئيسـية وهيئاـا          ما عدم املساواة، وهو
ــة   الفرعيــة، مبــا يف ذلــك ضــمن القــرا   ــاول مســائل تتعــدى املوضــوعات االجتماعي رات الــيت تتن

  واإلنسانية والثقافية واالقتصادية واملالية،

االلتـزام بتعزيـز تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين علـى حنـو          وإذ تؤكد من جديد أيضا  
فعــال يف تصــميم السياســات والــربامج يف مجيــع اــاالت السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة   

ذها ورصـدها وتقييمهـا وااللتـزام بتعزيـز قـدرات منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال حتقيـق           وتنفي
  املساواة بني اجلنسني،

االلتزامات املتعلقة باملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة       وإذ تؤكد من جديد كذلك  
تمويــل التنميــة يف إعـالن الدوحــة بشـأن متويــل التنميـة: الوثيقــة اخلتاميــة ملـؤمتر املتابعــة الـدويل ل     

  ،)٨(املعين باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي

التحــديات والعقبــات الــيت حتــول دون تغــيري املواقــف التمييزيــة  وإذ تضـع يف اعتبارهــا   
والتنميطــات اجلنســانية الــيت تكــرس التمييــز ضــد املــرأة والفتــاة واألدوار النمطيــة للفــىت والفتــاة  

تــزال حتــول دون تطبيــق املقــاييس      ال ديات والعقبــات والرجــل واملــرأة، وإذ تؤكــد أن التحــ    
  واملعايري الدولية للتصدي لعدم املساواة بني الرجل واملرأة،

إعــالن االلتــزام بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمة نقــص   وإذ تعيــد تأكيــد  
تالزمـة  واإلعالن السياسي بشأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية وم     )٩(املناعة املكتسب (اإليدز)

نقص املناعة املكتسب (اإليدز): تكثيف جهودنا من أجـل القضـاء علـى فـريوس نقـص املناعـة       
البشرية واإليدز الذي اعتمد يف االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعـين باإليـدز الـذي    

ــه  ١٠عقــد يف  ٢٠١١حزيران/يوني
ــز املســاواة بــني     )١٠( ــأن تعزي ــة أمــور، ب ــه، يف مجل وســلم في

_______________ 

 ، املرفق.٦٣/٢٣٩القرار   )٨(

 ، املرفق.٢٦/٢-القرار دإ  )٩(

 ، املرفق.٦٥/٢٧٧القرار   )١٠(
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نسني ومتكني املرأة أساسيان للحد من تعرض املرأة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية      اجل
  ومتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)،

ــة       وإذ ترحــب   ــة املســتدامة املعنون ــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي ــة مل ــة اخلتامي بتضــمني الوثيق
“املستقبل الذي نصبو إليه”

)١١(
املتحـدة    يف هـذا الصـدد يئـة األمـم     منظورا جنسانيا، وإذ تشـيد  

دعوـا    للمرأة ملا تبذله من جهود لضمان االتساق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة ككـل يف      
سـياق الفريـق     يف ال سـيما إىل املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة يف سـياق التنميـة املسـتدامة، و       

  املستدامة،  العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية

االهتمـام باملسـاواة بــني اجلنسـني ومتكـني املـرأة املعـرب عنــه        وإذ تالحـظ مـع التقـدير     
ــة          يف ــة املعنون ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــين بال ــث املع ــدويل الثال ــؤمتر ال ــة للم ــة اخلتامي الوثيق
‘‘ل للــدول اجلزريــة الصـغرية الناميــة (مسـار ســاموا)  إجـراءات العمــل املعجـ  ’’

تشــجع ، وإذ )١٢(
  متابعتها وتنفيذها على النحو املالئم،على 

ألن اهلدف امللح املتمثل يف حتقيق التوازن بـني اجلنسـني    وإذ تعرب عن قلقها الشديد  
يف منظومـة األمـم املتحـدة، وخصوصـا يف املناصـب العليـا وعلـى صـعيد تقريـر           ٥٠:٥٠بنسبة 

 ١٠١مـن املـادة    ٣لعادل، وفقا للفقـرة  السياسات، مع االحترام الكامل ملبدأ التوزيع اجلغرايف ا
من ميثاق األمم املتحدة، مل يتحقق بعد، وألن متثيل املرأة يف منظومة األمـم املتحـدة بقـي علـى     

يشـري إليـه تقريـر     مـا  حاله تقريبا مع تسجيل حتسن طفيف يف بعض أقسام املنظومـة، علـى حنـو   
  ،)١٣(تحدةاألمني العام عن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم امل

أمهيــــة دور املــــرأة يف جهــــود منــــع نشــــوب النـــــزاعات وحلــــها   وإذ تعيــــد تأكيــــد  
الســالم، وإذ تؤكــد ضــرورة مشــاركتها يف تلــك اجلهــود، مبــا يف ذلــك علــى مســتويات    وبنــاء
  القرار،  صنع

ــري   ــن   وإذ تشـــ ــس األمـــ ــرارات جملـــ ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٥إىل قـــ ــرين  ٣١) املـــ تشـــ
ــوبر  ــؤرخ ) ا٢٠٠٨( ١٨٢٠ و ٢٠٠٠األول/أكتـــ ــه  ١٩ملـــ  ١٨٨٨ و ٢٠٠٨حزيران/يونيـــ

تشــــــرين   ٥) املــــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٩ و ٢٠٠٩أيلول/ســــــبتمرب   ٣٠) املــــــؤرخ ٢٠٠٩(
ــوبر  ــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٠ و ٢٠٠٩األول/أكتـــ ــمرب   ١٦) املـــ ــانون األول/ديســـ  ٢٠١٠كـــ

ــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٠٦ و ــه  ٢٤) املــــــ ــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٢٢ و ٢٠١٣حزيران/يونيــــــ ) املــــــ

_______________ 

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨لقرار ا  )١١(

 ، املرفق.٦٩/١٥القرار   )١٢(

)١٣(  A/69/346. 
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) ٢٠٠٩( ١٨٨٢تعلقــة بـاملرأة والســالم واألمـن والقــرار   امل ٢٠١٣تشـرين األول/أكتـوبر    ١٨
  املتعلق باألطفال والنـزاع املسلح، ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٤املؤرخ 

بتقرير األمني العام عن التدابري املتخذة والتقـدم احملـرز    حتيط علما مع التقدير  - ١  
ــائج الــدورة االســتثنائية ال   ويف متابعــة  ــة والعشــرين تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونت ثالث

  ؛)١٤(للجمعية العامة

إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني املعتمــدين يف املــؤمتر العــاملي الرابــع  تعيــد تأكيــد  - ٢  
املعتمـد   واإلعـالن  )٢(ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشـرين للجمعيـة العامـة    )١(املعين باملرأة

ــرور     ــد مـ ــيجني بعـ ــل بـ ــهاج عمـ ــذ إعـــالن ومنـ ــتعراض تنفيـ ــبة اسـ ــدورة  ١٥مبناسـ ــنة يف الـ سـ
، وتعيـد أيضـا تأكيـد التزامهـا بتنفيـذها علـى حنـو تـام         )١٥(واخلمسني للجنـة وضـع املـرأة    الرابعة
  وعاجل؛  فعال

الـــدور األويل واألساســـي للجمعيـــة العامـــة والـــس       تعيـــد أيضـــا تأكيـــد     - ٣  
جتمــاعي والــدور احلفــاز للجنــة وضــع املــرأة يف تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني    االقتصــادي واال

ــل بــيجني ونتــائج الــدورة            ــذ الكامــل إلعــالن ومنــهاج عم ومتكــني املــرأة علــى أســاس التنفي
ــم         ــة األم ــاة املنظــور اجلنســاين يف منظوم ــيم مراع ــز تعم ــة والعشــرين ويف تعزي االســتثنائية الثالث

  ورصده؛  املتحدة

أن تنفيـــذ إعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ووفـــاء الـــدول األطـــراف بـــ تســـلم  - ٤  
يعـزز   )١٦(بااللتزامات املترتبة عليها مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة  

كل منهما اآلخـر فيمـا يتعلـق بتحقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وترحـب يف هـذا            
قضاء على التمييز ضد املرأة يف التشجيع علـى تنفيـذ منـهاج    الصدد بإسهامات اللجنة املعنية بال

ــراف يف االتفاقيــة          ــدول األط ــة والعشــرين، وتــدعو ال ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــل ونت العم
ــا        إىل ــوطين يف تقاريره ــى الصــعيد ال ــذ عل ــز التنفي ــدابري املتخــذة لتعزي ــن الت ــات ع إدراج معلوم

  ن االتفاقية؛م ١٨املقدمة إىل اللجنة مبوجب املادة 

_______________ 

)١٤(  A/69/182. 

ــر )١٥( ــاعي،      :انظـ ــس االقتصـــادي واالجتمـ ــائق الرمسيـــة للمجلـ ــم  ٢٠١٠الوثـ  والتصـــويب ٧، امللحـــق رقـ

)E/2010/27  وCorr.1    ــر أيضــا ــرع ألــف؛ وانظ ــس االقتصــادي واالجتمــاعي     :)، الفصــل األول، الف مقــرر ال
٢٠١٠/٢٣٢. 

)١٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
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بالدول األطراف التقيد على حنو تام بااللتزامات املترتبة عليهـا مبوجـب    يب  - ٥  
ومراعـاة املالحظـات اخلتاميـة والتوصـيات العامـة للجنـة،        )١٧(االتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري 

ــة      وحتــث الــدول األطــراف علــى النظــر يف احلــد مــن نطــاق أي حتفظــات تبــديها علــى االتفاقي
ي أكـــرب قـــدر ممكـــن مـــن الدقـــة والتحديـــد يف أي حتفظـــات تبـــديها واســـتعراض هـــذه  وتـــوخ

يتسق مـع موضـوع    ال التحفظات بشكل منتظم دف سحبها مبا يكفل عدم وجود أي حتفظ
ــة        ــيت مل تصــدق علــى االتفاقي ــدول األعضــاء ال ــع ال ــها، وحتــث أيضــا مجي ــة والقصــد من االتفاقي

م بــذلك، ويــب بالــدول األعضــاء الــيت مل توقــع      تنضــم إليهــا بعــد علــى النظــر يف القيــا      أو
  الربوتوكول االختياري وتصدق عليه أو تنضم إليه بعد أن تنظر يف القيام بذلك؛

أمهيــة وقيمــة الواليــة املنوطــة يئــة األمــم املتحــدة للمســاواة         تكــرر تأكيــد   - ٦  
يـه اهليئـة مـن ريـادة     وترحـب مبـا تبد   ،اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة)        بني
  إمساع صوت النساء والفتيات بقوة على مجيع املستويات؛  يف

ــد   - ٧   ــد تأكي ــادة      تعي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف قي ــه هيئ ــذي تؤدي ــدور اهلــام ال ال
األنشطة اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحـدة يف جمـايل املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة،        

  ة وتعزيز املساءلة فيها؛ويف تنسيق تلك األنشط

العمل اهلام واملكثف الذي تضطلع به هيئة األمـم املتحـدة    تالحظ مع التقدير  - ٨  
للمرأة من أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على حنو أكثر فعالية واتسـاقا يف منظومـة األمـم    

م لتعمـيم مراعـاة   تقدمه مـن دعـ   ما املتحدة ككل، ويب يئة األمم املتحدة للمرأة أن تواصل
يتجزأ من عملـها ومـن    ال املنظور اجلنساين يف منظومة األمم املتحدة ككل، باعتبار ذلك جزءا

  للتعجيل بالعمل املضطلع به على صعيد منظومة األمم املتحدة ككل؛ اليت تبذهلا هوداجل

بالتزام هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بـدعم الـدول األعضـاء فيمـا تبذلـه           ترحب  - ٩  
جهود من أجل وضع وتعزيز القواعد والسياسات واملعايري املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـني      نم

ومتكـني املــرأة، وبإدمـاج املنظــور اجلنسـاين يف السياســات القطاعيـة واألطــر املعياريـة، وتشــجع      
اهليئة على مواصلة التوعية بضرورة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين وتعزيـزه يف عمـل اهليئـات        

العمليات احلكومية الدولية والفرص املتاحة فيهـا، وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة، بنـاء علـى طلـب        و
  الدول األعضاء، يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف القرارات والوثائق اخلتامية األخرى؛

الدول األعضاء على توفري مزيد من التمويل مليزانية هيئـة األمـم املتحـدة     حتث  - ١٠  
ــرأة  ــا         للم ــا، وفق  ــؤ ــن التنب ــتدامة ميك ــة ومس ــددة الســنوات ثابت ــات أساســية متع ــدمي تربع بتق

_______________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، الد   )١٧(
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تسمح به األحكام التشريعية واعتمادات امليزانية، إدراكا منها ألمهيـة تـوفري التمويـل الكـايف      ملا
لتمكني هيئة األمم املتحدة للمرأة من تنفيذ خطتها االستراتيجية علـى وجـه السـرعة وبفعاليـة،     

  تزال تشكل حتديا؛  ال عبئة املوارد املالية الالزمة لتحقيق أهدافهاوألن ت

مجيـع اجلهـات الفاعلـة، مبـا فيهـا احلكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة           تشجع  - ١١  
وغريها من املنظمـات الدوليـة واتمـع املـدين، علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم للجنـة وضـع املـرأة            

ــه مــن عمــل لالضــطالع بــدورها    فيمــا األساســي يف متابعــة واســتعراض تنفيــذ إعــالن   تقــوم ب
ــذ توصــيات        ــى تنفي ــة والعشــرين، وعل ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ومن
اللجنة، مىت أمكن ذلك، وترحـب يف هـذا الصـدد مبضـي اللجنـة يف تبـادل اخلـربات والـدروس         

لتنفيذ التام علـى الصـعيدين   املستفادة واملمارسات السليمة يف التصدي للتحديات اليت تعترض ا
ــات         ــة، وتشــجع اهليئ ــذ املواضــيع ذات األولوي ــدم احملــرز يف تنفي ــيم التق ــدويل وبتقي ــوطين وال ال
احلكومية الدولية التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تـدرج يف أعماهلـا، حسـب االقتضـاء،         

  النتائج اليت تتوصل إليها اللجنة؛

والصـــناديق والـــربامج املعنيـــة والوكـــاالت      باحلكومـــات واألجهـــزة   يـــب  - ١٢  
ــها، هــي وغريهــا مــن        ــة كــل من ــام، يف نطــاق والي ــة األمــم املتحــدة القي املتخصصــة يف منظوم
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، مبــا فيهــا املؤسســات املاليــة، ومجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة           

ف وتعجيـل العمـل مـن أجـل تنفيـذ      اتمع املدين، مبا فيهـا املنظمـات غـري احلكوميـة، بتكثيـ      يف
سنة على اعتمادمها ونتائج الـدورة االسـتثنائية    ٢٠إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مرور قرابة 

  الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعاال؛

أن الـدول ملزمـة بـأن تسـعى جاهـدة علـى النحـو الواجـب          تؤكد مـن جديـد    - ١٣  
اء والفتيــات والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة    منــع ومكافحــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد النســ       إىل

مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفري احلماية للضـحايا، وأن عـدم قيامهـا بـذلك يشـكل انتـهاكا حلقـوق        
ــه، ويــب           ــول دون ــا أو حي  ــالتمتع ــات وخيــل ب ــاء والفتي ــية للنس ــات األساس اإلنســان واحلري

اء والفتيـــات باحلكومـــات أن تضـــع قـــوانني واســـتراتيجيات للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد النســـ
تنفذها، وتشجع الرجال والفتيان على املشاركة بشكل فعال يف منع كـل أشـكال العنـف     وأن

والقضاء عليهـا وتـدعمهم يف ذلـك، وتشـجع علـى زيـادة تعزيـز الفهـم لـدى الرجـال والفتيـان            
ملدى الضرر الذي يلحقه العنف بالفتيات والفتيان والنساء والرجال وملـدى تقويضـه للمسـاواة    

اجلنسني، وتشجع مجيع اجلهات الفاعلة على ااهرة برفض أي شكل من أشـكال العنـف    بني
ضد املرأة، وتشجع يف هذا الصدد الدول األعضاء على مواصلة دعـم احلملـة املسـتمرة لألمـني     
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األمـم  وبرنامج التعبئة االجتماعية والـدعوة التـابع هليئـة    “ احتدوا إلاء العنف ضد املرأة”العام 
  ؛“احتدوا إلاء العنف ضد املرأة -للعنف ضد املرأة   ال قل”املتحدة للمرأة 

ــا      تكــرر دعوــا   - ١٤   ــا األجهــزة الرئيســية وجلا ــا فيه ــم املتحــدة، مب ــة األم منظوم
الرئيســية وهيئاــا الفرعيــة إىل القيــام، مــن خــالل منتــديات مــن قبيــل املنتــدى السياســي الرفيــع 

نمية املستدامة وجهات مكلفة مبهام من قبيل االسـتعراض الـوزاري السـنوي    املستوى املعين بالت
ومنتـــدى التعـــاون اإلمنـــائي التـــابع للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي والصـــناديق والـــربامج  
والوكــاالت املتخصصــة، بتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل تعمــيم املراعــاة التامــة للمنظــور اجلنســاين    

نظرهـا ويف إطـار والياـا ويف مجيـع مـؤمترات القمـة واملـؤمترات         مجيع املسائل اليت هـي قيـد   يف
والــدورات االســتثنائية الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة ويف عمليــات متابعــة نتائجهــا، مبــا يف ذلــك  

  ؛٢٠١٢متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف عام 

ــاول ا  يـــب  - ١٥   ــتمرار تنـ ــة اسـ ــدول كفالـ ــال  بالـ ــانية يف األعمـ ــورات اجلنسـ ملنظـ
احلكومية الدولية، من قبيـل املـؤمتر العـاملي الثالـث املعـين       التحضريية والوثائق اخلتامية للعمليات

باحلد من أخطار الكوارث واملؤمتر الدويل الثالـث لتمويـل التنميـة ومـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين        
الثالـث)، ويــب أيضــا بالــدول ضــمان إدمــاج  باإلسـكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املوئــل  

املنظور اجلنسـاين يف مناقشـات مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري           
  ؛٢٠١٥املناخ لدى وضع االتفاق اجلديد بشأن تغري املناخ املقرر اعتماده يف عام 

تــائج الــدورة علــى أن تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ون   تكــرر التأكيــد  - ١٦  
االستثنائية الثالثة والعشرين على حنو تام وفعال وعاجل أمر أساسي لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة   

  املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

الـذي رحبـت    ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١٠املـؤرخ   ٦٨/٣٠٩إىل قرارها  تشري  - ١٧  
)١٨(باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامةتقرير الفريق العامل املفتوح فيه ب

قررت فيـه  و 
 الرئيسـي  هـو األسـاس  الـوارد يف التقريـر   مقترح الفريق العامل املفتوح باب العضـوية  يكون  أن

، مـع  ٢٠١٥الذي يسـتند إليـه إدمـاج أهـداف التنميـة املسـتدامة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام            
عمليــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة يف  خــاللت أخــرى مــدخال يفأيضــا  ه ســينظربأنــالتســليم 

  ؛الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة

الــدول علــى االســتفادة مــن الــدروس املستخلصــة مــن تنفيــذ األهــداف    حتــث  - ١٨  
، وحتـث الـدول أيضـا علـى     ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية يف صياغة خطـة التنميـة اجلديـدة ملـا بعـد عـام       

_______________ 

)١٨(  A/68/970  وCorr.1. 
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امسـة املتبقيـة مـن خـالل األخـذ بنـهج حتـويلي وشـامل، وتـدعو إىل اعتبـار           مواجهة التحـديات احل 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان للنسـاء والفتيـات هـدفا قائمـا بذاتـه وإدمـاج       

  ومؤشرات يف مجيع األهداف املتوخاة من أي إطار إمنائي جديد؛ هذه العناصر بواسطة غايات

منظومـة األمـم املتحـدة أن تـدمج بشـكل منـهجي النتـائج         إىل كيانات تطلب  - ١٩  
 وأن تكفـل اليت تتوصـل إليهـا جلنـة وضـع املـرأة يف العمـل الـذي تضـطلع بـه يف نطـاق والياـا            

شىت منها الدعم الفعال للجهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجـل حتقيـق املسـاواة بـني      اأمور
يف هذا الصدد هيئة األمم املتحدة للمـرأة علـى مواصـلة    اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة، وتشجع 
النتائج وعلى كفالـة االتسـاق واملواءمـة والتنسـيق بـني       استخدام آليات إبالغ عملية قائمة على

  اجلوانب املعيارية واجلوانب التنفيذية من عملها؛

ــوة   - ٢٠   ــدين، وخباصــة      تشــجع بق ــى مواصــلة دعــم دور اتمــع امل ــات عل احلكوم
ات غري احلكومية واملنظمات النسائية، ومسامهته يف تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني      املنظم

  ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين؛

باحلكومــات ومبنظومــة األمــم املتحــدة أن تشــجع اجلماعــات النســائية     يــب  - ٢١  
ني ومتكني املـرأة علـى   واملنظمات غري احلكومية األخرى املتخصصة يف جمال املساواة بني اجلنس

املشــاركة يف العمليــات احلكوميــة الدوليــة، بوســائل منــها زيــادة أنشــطة التوعيــة والتمويـــل          
  القدرات؛  وبناء

ــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة أن تطلــب     يــب  - ٢٢   ــة الدولي باهليئــات احلكومي
ــام ويف غريهــ     ــارير األمــني الع ــهجي إدراج املنظــور اجلنســاين يف تق ا مــن املــدخالت  بشــكل من

  املقدمة إىل العمليات احلكومية الدولية؛

ــة العامــة     تطلــب  - ٢٣   ــاول األمــني العــام يف التقــارير الــيت يقــدمها إىل اجلمعي أن يتن
بشـكل منـهجي عـن     ةاجلنسـاني  اتوالس االقتصادي واالجتماعي وهيئامـا الفرعيـة املنظـور   

يانـات مصـنفة حسـب نـوع اجلـنس والسـن،       طريق حتليل مراع لالعتبارات اجلنسـانية وتـوفري ب  
وضـع  وأن تتناول االستنتاجات والتوصـيات الراميـة إىل اختـاذ املزيـد مـن اإلجـراءات اخـتالف        

سياسـات تراعـي نـوع     املرأة والرجـل ووضـع الفتـاة والفـىت واحتياجـام ـدف تيسـري صـياغة        
ــع      ــالغ مجي ــام، يف هــذا الصــدد، إب ــب إىل األمــني الع ــذين  املصــلحةأصــحاب اجلــنس، وتطل ال

  مدخالت إلدراجها يف تقاريره بأمهية إدراج املنظور اجلنساين يف تلك املدخالت؛ يقدمون

ــم املتحــدة،        تشــجع  - ٢٤   ــات األم ــن كيان ــدعم م ــام، ب ــى القي ــدول األعضــاء عل ال
ذلــك هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وغريهــا مــن اجلهــات   يف مبــا

عنية، حسب االقتضاء، بإيالء األولوية لتعزيز مجع البيانـات الوطنيـة ورصـد القـدرات     الفاعلة امل



متابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والتنفيــذ التــام إلعــالن ومنــهاج  
  A/RES/69/151  عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 

10/12 

فيمــا يتعلــق بإعــداد إحصــاءات مصــنفة حســب نــوع اجلــنس والســن ووضــع مؤشــرات وطنيــة  
ــة الشــراكات يف        ــذل اجلهــود وإقام ــق ب ــرأة عــن طري ــني اجلنســني ومتكــني امل لرصــد املســاواة ب

  قطاعات عديدة؛

مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة أن تواصـل القيـام بـدور نشـط        جبميع يب  - ٢٥  
يف كفالة تنفيذ إعالن ومنهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين علـى         
حنو تـام فعـال وعاجـل، بوسـائل منـها االحتفـاظ بأخصـائيني يف املسـائل املتعلقـة بنـوع اجلـنس            

وكفالة تلقي مجيـع املـوظفني، وخباصـة العـاملون منـهم       مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة يف
يف امليدان، التدريب واملتابعة املناسبة، مبا يشمل توفري األدوات والتوجيهات والـدعم مـن أجـل    
التعجيل بتعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين، وتعيـد تأكيـد ضـرورة تعزيـز قـدرات منظومـة األمـم         

  ع اجلنس؛املتحدة يف جمال املسائل املتعلقة بنو

ــة مــن أجــل إحــراز تقــدم     تطلــب  - ٢٦   إىل األمــني العــام اســتعراض جهــوده املبذول
علـى مجيـع املسـتويات     ٥٠:٥٠بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيق التـوازن بـني اجلنسـني بنسـبة      يف
منظومة األمم املتحدة بأسرها ومضاعفتها، مع االحترام التام ملبـدأ التوزيـع اجلغـرايف العـادل      يف

من ميثاق األمم املتحدة، وإيالء االهتمام بشـكل خـاص للنسـاء     ١٠١من املادة  ٣لفقرة وفقا ل
ــدول        ــة وال ــة انتقالي ــيت متــر اقتصــاداا مبرحل ــدان منــوا والبلــدان ال ــل البل ــة وأق ــدان النامي مــن البل

وكفالــة تنفيــذ التــدابري، مبــا فيهــا  األعضــاء غــري املمثلــة أو املمثلــة متثــيال ناقصــا إىل حــد كــبري،   
واإلدارات  التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة، مـــن أجـــل التعجيـــل بـــإحراز التقـــدم ومســـاءلة املـــديرين 

يتعلق بأهداف حتقيق التـوازن بـني اجلنسـني، وتشـجع بقـوة الـدول األعضـاء علـى تسـمية           فيما
مرشحات للتعـيني يف وظـائف يف منظومـة األمـم املتحـدة وعلـى زيـادة ترشـيح النسـاء بصـورة           

املناصـب العليـا وعلـى صـعيد تقريـر السياسـات، مبـا يف ذلـك يف عمليـات           منتظمة، وخباصة يف
  السالم؛  حفظ

مبنظومــة األمــم املتحــدة مواصــلة بــذل اجلهــود مــن أجــل بلــوغ اهلــدف   يــب  - ٢٧  
املتمثــل يف حتقيــق التــوازن بــني اجلنســني، بطــرق منــها الــدعم الفعــال ملراكــز االتصــال يف جمــال  

وتطلب إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا شـفويا إىل جلنـة وضـع       الشؤون املتعلقة بنوع اجلنس، 
املرأة يف دورا التاسعة واخلمسني وتقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورـا احلاديـة والسـبعني عـن     

“ النــهوض بــاملرأة ”حتســني وضــع املــرأة يف منظومــة األمــم املتحــدة يف إطــار البنــد املعنــون         

لتوازن بني اجلنسني والعقبات اليت تواجه يف هذا الصـدد مشـفوعا   التقدم احملرز يف حتقيق ا وعن
وبإحصاءات حديثـة تقـدمها سـنويا كيانـات األمـم املتحـدة،       بتوصيات للتعجيل بإحراز التقدم 

ــك بشــأن  ــة األمــم     عــدد مبــا يف ذل ــة ووظــائفهن وجنســيان يف منظوم النســاء ونســبتهن املئوي
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اءلة مكاتب إدارة املـوارد البشـرية وأمانـة جملـس     املتحدة بأسرها ومعلومات عن مسؤولية ومس
  الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق عن حتقيق التوازن بني اجلنسني؛

احلكومات ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى مضـاعفة اجلهـود مـن أجـل          تشجع  - ٢٨  
ني اجلنسـني ومتكـني املـرأة علـى الصـعد      تعزيز املساءلة عن تنفيذ االلتزامات املتعلقـة باملسـاواة بـ   

حيـرز مـن تقـدم فيمـا يتعلـق       مـا  الدويل واإلقليمي والوطين واحمللي، بوسائل منـها حتسـني رصـد   
بالسياسات واالستراتيجيات واملخصصات من املوارد والربامج واإلبالغ عنه، وحتقيـق التـوازن   

  بني اجلنسني؛

ؤولية يف املقـام األول عـن حتقيـق    أن احلكومات تتحمل املسـ  جديد من تؤكد  - ٢٩  
املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، وأن للتعــاون الــدويل دورا أساســيا يف مســاعدة البلــدان    

  النامية على التقدم صوب التنفيذ الكامل إلعالن ومنهاج عمل بيجني؛

ــة والــس االقتصــادي واالجتمــاعي     تشــجع  - ٣٠   جلاــا الرئيســية وهيئاــا الفرعي
يف ضـوء التحليـل الـوارد يف تقريـر األمـني       ال سيمانه الفنية على إحراز مزيد من التقدم، ووجلا
والطــابع الشــامل للمسـاواة بــني اجلنســني ومتكــني املـرأة، يف إدمــاج املنظــور اجلنســاين    )١٣(العـام 

  أعماهلا؛  يف

مم املتحدة على نتائج تقريـره مـن   األمني العام على إطالع منظومة األ تشجع  - ٣١  
  أجل تعزيز متابعة هذه النتائج والتعجيل بتنفيذ هذا القرار؛

ــري  - ٣٢   ــاعي     تشــ ــادي واالجتمــ ــس االقتصــ ــرار الــ املــــؤرخ  ٢٠١٣/١٨إىل قــ
ــه  ٢٤ الـــذي قـــرر فيـــه الـــس أن تقـــوم جلنـــة وضـــع املـــرأة، يف دورـــا         ٢٠١٣متوز/يوليـ

عراض وتقيـيم حالـة تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني        ، باسـت ٢٠١٥واخلمسني عـام   التاسعة
ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، مبا يف ذلـك التحـديات الراهنـة الـيت     
تؤثر على تنفيذ منهاج العمـل وحتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وكـذلك الفـرص          

مـن   ٢٠١٥ومتكني املرأة يف إطار خطة التنمية ملا بعـد عـام   املتاحة لتعزيز املساواة بني اجلنسني 
  خالل تضمينها منظورا جنسانيا؛

يف هــذا السـياق علــى   أصـحاب املصــلحة اآلخـرين  مجيــع الـدول وكافــة   حتـث   - ٣٣  
إجراء عمليات استعراض شامل ملـا أحـرز مـن تقـدم ومـا ووجـه مـن حتـديات يف تنفيـذ إعـالن           

ة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين بغيـة تعزيـز وتعجيـل خطـى        ومنهاج عمل بـيجني ونتـائج الـدور   
تنفيــذها بالكامــل، وعلــى النظــر يف االضــطالع بأنشــطة مناســبة لالحتفــال بالــذكرى الســنوية   

  العشرين للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني؛
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ز تعمــيم مراعــاة املنظــور علــى تعزيــ أصــحاب املصــلحةالــدول ومجيــع  تشــجع  - ٣٤  
ــال         ــن خــالل األعم ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــة جمــاالت التنمي ــع القطاعــات ويف كاف اجلنســاين يف مجي

  التحضريية الوطنية واإلقليمية الستعراض وتقييم مدى تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني؛

مبنظومــة األمــم املتحــدة مواصــلة دعــم عمليــة اســتعراض وتقيــيم إعــالن  يـب   - ٣٥  
ج عمل بيجني على كل من الصعيد الدويل واإلقليمـي والـوطين واحمللـي واإلسـهام فيهـا،      ومنها

وتشـجع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى مواصــلة جهودهــا املبذولــة لــدعم اســتعراض وتقيــيم  
عمل بيجني والدور املركزي الذي تؤديه يف تعبئـة الـدول واتمـع املـدين      ومنهاجتنفيذ إعالن 

علــى مجيــع  ينخــراآلاملعنــيني  وأصــحاب املصــلحةاملتحــدة والقطــاع اخلــاص  ومنظومــة األمــم 
لـذكرى السـنوية   لاملستويات، بسبل منها األنشطة واحلمالت واملناسبات اخلاصة الـيت تنظمهـا   

العشرين العتماد إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني مـن أجـل توطيـد اإلرادة وااللتـزام السياسـيني،          
وتنشــيط املناقشــات العامــة، وتعزيــز قاعــدة األدلــة، وتوليــد        يــة، والتوعيــة والتعبئــة االجتماع

علـى كفالـة تعزيـز املـوارد وتوفريهـا بالقـدر الكـايف        أصحاب املصـلحة  املعارف، وتشجع مجيع 
  لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومتتع املرأة الكامل جبميع حقوق اإلنسان؛

دمي تقـارير سـنوية إىل اجلمعيـة العامـة يف     تقـ  يواصلإىل األمني العام أن  تطلب  - ٣٦  
وإىل جلنـة وضـع املـرأة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي       “ النهوض باملرأة”إطار البند املعنون 

عــن متابعــة تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين     
رز يف تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين، مبـا يف    والتقدم احملرز يف هذا الصدد، مع تقييم التقدم احمل

ذلك معلومات عن اإلجنـازات الرئيسـية والـدروس املسـتفادة واملمارسـات السـليمة وتوصـيات        
  بشأن اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز وتعجيل خطى التنفيذ.

  

  ٧٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨

 


