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النهو ووور ة :و ويذةن انجيو وور نلو ووا ا :و و ي العو ووا:
اليابووا ا:عوور ة :ويذة ونلووا عورة اجلمعيووة العامووة
االسلثنا ية الثالثة والعشيين

اللوودابا ا:لةوورة واللحملوود ااوويو ن ملابعووة وانجيوور بي و ن ومنهووا يم و بي و
ونلا عورة اجلمعية العامة االسلثنا ية الثالثة والعشيين
احملييي األم العا
موجز
يُقــده اــلا التقعيــع عمــا مق ـعال امم ـ ال ام ـ  ،133/70ويهــدإ د معــم امم ـ ال ام ـ
لصــد فنذ ــل التوج هــار الـوالمة الــو القـعالر والتقعيــع يعذــز عغــجم املــد الــل فبغ ـ موعـ خمتــالة مــن
األمم املتحدة مماج املنظولار امنسان
ال مغ ار احلكوم الدول
عمغهار ويقده فق ماً ذم ـاً
ووتــتم التقعيــع متوص ـ ار م ـ ا ــاا
ونوع ـاً لغتقــده اوــعغ والا ـعار املتبق ـ  ،مقالن ـ بلســنوار الســامق ر ُ
فدامري ضاف لت زيز فنذ ل الوالاير املت غق بملساواة مني امنسني مج ع أعمال منظوم األمم املتحدةر
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ذوال  -محملدمة
 - 1مأم ــت امم ـ ال ام ـ  ،قعالاب ــا ع ــن متام ـ امل ــؤ ع ال ــاملن العام ــع امل ـ بمل ـعأة والتنذ ــل الت ــاه
إلعــا ومنهــاج عمــي م وــني ونت ـاجلم مولة امم ـ ال ام ـ االةــتاناجل الاالا ـ وال ـعين ،عغــجم أ ب ـ
مج ــع
هب ئــار منظوم ـ األمــم املتحــدة غايمة امهــوم العام ـ د ف م ـ م املعاعــاة التام ـ لغمنظــول امنســا
م ــا فنظ ــع ف ـ ـ م ــن مسـ ـاجلي فن ــدلج ض ــمن نب ــاخت والايب ــار و ال ــدولة الس ــب ني ،ا ــلر امم ـ ـ ال امـ ـ
القعال  133/70الل طغبت ف د األمني ال اه أ يقـده فقعيـعا ذـي ةـنتني عـن متام ـ التقـده اوـعغ
فنذ ــل عــا ومنهــاج عمــي م وــني ونتـاجلم مولة امم ـ ال امـ االةــتاناجل الاالاـ وال ـعينر وي بــن اــلا
ال تقعيع التقده الل أحعغ عدم من ال مغ ار احلكوم الدول منل الدولة السب نير
 - 2وق ــد أذ ــدر تب ـ التنم ـ املس ــتدام ل ــاه  2030عغ ــجم األ ـ اوولي ـ ال ــو اغه ــا املس ــاواة م ــني
امنسني و كني النساء والذت ار ف ما يت غق متحق ق التنم املستدام والقضـاء عغـجم الذقـع ،و حـعاغ فقـده
فنذ ـل
مج ع أاـداإ التنم ـ املسـتدام وهتاايبـار وأذـدر أيضـا أ الت مـ م املنـتظم ملعاعـاة املنظـول امنسـا
اخلبـ ـ أم ــع بل ــو األ ـ ـ ر وا ــل االلتزام ــار فن ــو فوق ــار واض ــح لغتنذ ــل واملتام ـ ـ املـ ـعاع ني لاعتب ــالار
امنسان عغجم مج ع املستواير ،مبا الو ما فضبغع م ال مغ ار احلكوم الدول من أعمالر

اثنيا  -بعما منظور جنساين ن يم جمموية خملارة من اهليئات احلكومية الدولية
 - 3يســتند اــلا التقعيــع د ضغ ــي ملضــمو التقــاليع املقدم ـ مــن األمــني ال ــاه د امم ـ ال ام ـ
مولبــا احلامي ـ والســب ني والق ـعالار الــو ا ــلبا امم ـ فغــو الــدولة ،ضــاف د فقــاليع األمــني ال ــاه
املقدم ـ ـ مولة االغ ـ ـ االقتمـ ــام واالجتمـ ــاعن ومان ـ ـ الذن ـ ـ ل ـ ــاه )1(2016ر وجـ ــع أيضـ ــا ضغ ـ ــي
القعالار الـو ا ـلاا االغـ ومانـ الذن ـ فغـو الـدولةر والتقـاليع والقـعالار الـو ُملةـت اـن فغـو الـو
ذانــت متاحـ نظــاه الورجلــق الع ـ ل مــم املتحــدة ح ـ  10حزيعا /يون ـ 2017ر و احلــاالر الــو
قــدمت ف هــا الورجلــق د أذاــع مــن ا ئ ـ أو من ـ حكوم ـ مول ـ واحــدة يُنظــع فغــو الورجلــق ال مــعة
واحــدة فقــنر ونظـعا الةــتهداه املنهو ـ اابــا عغــجم مــد ةــب أعـواه حـ ا  ،فـ ضغ ــي االهااــار
ي بن صولة حق ق ملا حيدث من ف ري مبعول الوقتر وملا ذا الا او أول فقعيع من التقاليع الـو ةـتُقده
ذ ــي ة ــنتني ،فق ــد أُملج ــت أيض ــا التحغ ــي وام ــداول واألا ــكال ،حسـ ـ االقتض ــاء ،م ــا ر مت غقـ ـ
بلدولة السب ني لغوم ال ام ومولة عاه  201٥لغموغ االقتمام واالجتماعن ومان الذن ر

ذلف  -ا:نه ية
ُ - 4ملةت الورجلق املست عض من أجي الا التقعيع لاةتدالل عغجم مماجها منظولا جنسـان ا ،واـو
مــا يتوغــجم احتواجلهــا عغــجم الكغمــار العجل سـ التال ـ  ،جنســا  ،جــن  ،امـعأة ،لجــي ،فتــاة ،فـ  ،أناــجم،
اذع ،جنسن ،جنايب ،نذاةن ،مبا الو ص و مج ها ،ح اما انببـقر واعتـ ر الورجلـق الـو ولمر ف هـا
حد فغو الكغمار العجل س معة واحـدة عغـجم األقـي أتـا فتضـمن منظـولاً جنسـان اًر أمـا النتـاجلم اإل ام ـ
__________
( )1وفقاً لقعال امم ال ام  ،1/86يستهده االغ االقتمام واالجتماعن مع مم عمغ مولة فبدأ
وغ/يول الل يغ ر
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الزاجلذـ ـ ـ ال ـ ــو ف ـ ــلذع ج ـ ــن الض ـ ــحااي أو مـ ـ ـعفك االعت ـ ــداءار ،ما ـ ــي ”ذالثـ ـ ـ م ـ ــن ص ـ ــنع اإلنس ـ ــا “
أو ”اةت ال جنسن“ ،فغم فؤتل االعتبالر
 - ٥والكغمار املهتـالة اـن فغـو الـو فـعم ال الـ األعـم التقـاليع والقـعالار الـو ف ـا مسـاجلي
املساواة مني امنسنير و ضاف د الوُ ،حغغت الورجلق الناه عن الذعغ األول ضغـ اً أعمـق لتق ـ م مـد
مماج منظول جنسا ف اًر

ةء  -النلا الكمية
االمــو  ،نُظــع ،ألهت ـعاا اــلا التحغ ــي  282فقعي ـعا مــن فقــاليع األمــني ال ــاه و  328ق ـعالا
-6
مــن ق ـعالار اا ئــار احلكوم ـ الدول ـ ال ــو تضــع عمغه ــا لاةــت عاار و  10حزيعا /يون ـ ،2017
ذان ــت امم ـ ال ام ـ ق ــد نظ ــعر وح ــداا  24٥فقعي ـعا ل م ــني ال ــاه وا ــلر  288ق ـعالا مولب ــا
احلاميـ ـ والس ــب نير واة ــت عا االغـ ـ االقتم ــام واالجتم ــاعن ،مولفـ ـ ل ــاه  ،2016مثان ـ ـ فق ــاليع
ل مني ال اه وا ل  28قعالار ونظعر الغوا الذن  ،ما عـدا منـ وضـع املـعأة 29 ،فقعيـعاً ل مـني ال ـاه
وا ــلر  12قـ ـعالاً مولاب ــا امل ق ــومة عـ ـاه 2016ر وم ــن ا ،ذ ــا ل ــد اا ئ ــار احلكوم ـ ـ الدول ـ ـ
ال ديد من الذعص إلمماج منظولار جنسان عمغهار
 - 7ويبني امدول  1االهااار عغجم مع الزمن عـدم التقـاليع والقـعالار المـاملة عـن ذـي ا ئـ
الذـ ة مــن عــاه  2011د عــاه 2016ر وف ــري االهااــار د ا ذــاا مبــعم مغحــويف عــدم التقــاليع
املقدم د االغ ومان الذن  ،والقعالار الو ا لاا االغ وال الغوا ر
امدول 1
يدع اللحملاريي والحمليارات للجرتة 2016-2011
اا ئ
امم ال ام
االغ االقتمام واالجتماعن
الغوا الذن
اجملموع
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(أ) قده األمني ال اه ةب فقاليع د االغ االقتمام واالجتماعنر وحذاظا عغجم االفساخت مع السنوار السامق  ،أُملجت و عام
(ب) حذاظا عغجم االفساخت مع السنوار السامق  ،أملجت

التحغ ي ()E/2016/50ر

التحغ ي ملذعة أعدبا األمان ال ام  ،موجه د من التنم االجتماع ()E/CN.5/2016/4ر

 - 8لَّذز مخس من القعالار الو ا لبا امم ال امـ م ـكي حمـع عغـجم مسـاجلي مت غقـ بملسـاواة مـني
امنســني ،وال ةـ ما مسـاجلي املـعأة ونــز الســا وعــده االنت ــال وضديــد األةــغح ( ،)٥6/71واالهــال بلنســاء
والذت ــار ( ،)167/71وفكا ــجل امه ــوم ال امل ـ م ــن أج ــي القض ــاء عغ ــجم ف ــوي األعض ــاء التناة ــغ لـ ـ ث
( ،)168/71ومضــاعذ امهــوم العام ـ د القضــاء عغــجم ةــول الـوالمة ( ،)169/71وفكا ــجل امهــوم العام ـ
د منع ال نجل ضد النساء والذت ار جبم ع أاكال والقضاء عغ  ،ال نجل املنـزيل ()170/71ر
17-12537
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 - 9وواصــي االغـ االقتمــام واالجتمــاعن ا ــاا قـعالار ةــنوي م ـ ف مـ م معاعــاة منظــول جنســا
مج ع الس اةار وال امم منظوم األمم املتحدة ( )2/2016وم حال املعأة الذغسب ن وفقـد املسـاعدة
ل ها ()4/2016ر و عاه  ،2016ا ل االغ أيضا قعالاً م مع مم ال مي املت ـدم السـنوار لغونـ وضـع
امل ـعأة ()3/2016ر و حــني أ مــن األ ـ مبكــا أ فتنــاول اا ئ ـار احلكوم ـ الدول ـ مس ـاجلي املســاواة مــني
امنسني عغجم حنو حمدم اادإ ومعّذز ،من املهم أيضا ف م م معاعاة املنظول امنسا مج ع االر ال مير
ورجلــق امم ـ

 - 10وفؤذــد النت ـاجلم الــو فوصــي ل هــا اــلا التقعيــع أ اــن ملاج املنظــول امنســا
ال ام وورجلق االغ االقتمام واالجتماعن ومان الذن  ،ال يزال هتري متسقر
 - 1اجلمعية العامة

 - 11يب ــني ال ــكي األول أ النس ــب املئويـ ـ لغقـ ـعالار ال ــو فتض ــمن منظ ــولا جنس ــان ا املته ــلة ال ــدولة
احلاميـ والسـب ني لغوم ـ ال امـ عــامر د املسـتو الـل مغ تـ الــدولة التاةـ والسـتني هتـري أ نســب
فقاليع األمني ال اه املقدم د امم ال ام اار املنظول امنسا مغ ت أعغجم مستو اا ح ا ر
ال كي األول
االجتاهات ن النسب ا:ئوية لواث ق اجلمعية العامة اليت الضمن منظوراً جنسانياً
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الدورة
فقاليع األمني ال اه

(ذ)

القعالار

احملاريي األم العا
 - 12فــدعم فقــاليع األمــني ال ــاه املناق ــار احلكوم ـ الدول ـ وسكــن أ يس اــد هبــا القـعالار الــو
فته ــلاا اا ئ ــار احلكوم ـ ـ الدول ـ ـ ر وفض ـ ّـمن  6٥املاجلـ ـ م ــن  24٥فقعيـ ـعا ل م ــني ال ــاه ،قُـ ـ ّدمت د
امم ـ ال ام ـ مولب ــا احلامي ـ والس ــب ني ،منظ ــولا جنس ــان ا (انظ ــع ال ــكي األول وام ــدول  ،)2وا ــو
ما ساي غايمة قدلاا مثا نقاط مئوي عن الدولة التاة والستنير وال الزايمة فؤذد أ اعتبالار املسـاواة
مني امنسني و كني املعأة يتم فناواا طاجلذ واة من االاالر الذن ر
 - 13و الذ ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن الـ ـ ــدولة التاة ـ ـ ـ والسـ ـ ــتني د الـ ـ ــدولة احلامي ـ ـ ـ والسـ ـ ــب ني (انظـ ـ ــع امـ ـ ــدول 2
وال كي الاا ) ،حدثت غايمة نسب التقاليع اار املنظول امنسا املقدم د مج ع الغوـا العجل سـ ر
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وحدثت أذ غايمة التقاليع املقدم د الغون الاان (الغون االقتمامي واملال ) والغون العام (منـ
املسـاجلي الس اةـ اخلاصـ و تــاء االةــت مال) (مبقـدال  16نقبـ مئويـ و  22نقبـ مئويـ عغــجم التـوايل)ر
وغامر نس ــب التق ــاليع املقدمـ ـ م ــن ا ــلا الن ــو د الغونـ ـ الاالاـ ـ (منـ ـ ال ــؤو االجتماع ـ ـ واإلنس ــان
والاقاف ـ ) مبقــدال  12نقب ـ مئوي ـ  ،حــني غامر التقــاليع املقدم ـ د الغون ـ األود (من ـ نــز الســا
واألمــن الــدويل) ،والغونـ اخلامسـ (منـ اإلمالة وامل زان ـ ) والغونـ السامةـ (القانون ـ ) مبقــدال  11نقبـ
مئوي ـ ر ومغ ــت نســب التقــاليع الــو فتضــمن منظــولا جنســان ا املقدم ـ د الغونتــني الاان ـ واخلامس ـ أعغــجم
مستو اا ح ا ( 88املاجل و  ٥7املاجل عغـجم التـوايل)ر و حـني غام مجـايل عـدم التقـاليع الـو
فغــو التقــاليع مبقــدال
نُظــع ف هــا مبااــعة جغســار عامـ  ،ا ذضــت نســب ملاج املنظــولار امنســان
أذاـع مـن ثاثـ ألب التقـاليع املقدمـ
 7نقاط مئوي ر و الوقت نذسـ  ،أُملجـت املنظـولار امنسـان
د الغونتني الاان والاالا  ،والتقاليع الو نُظع ف ها جغسار عام ر
امدول 2
يدع احملاريي األم العا اليت الضمن منظوراً جنسانياً ا:حملدمة بىل الدورة احلاعية والسبع لل معية العامة ونسبلها ا:ئوية
اا ئ الو فقده ل ها التقاليع عدم التقاليع عدم التقاليع الو فتضمن منظولا جنسان ا النسب املئوي لغتقاليع الو فتضمن منظولا جنسان ا
امغسار ال ام
الغون األود
الغون الاان
الغون الاالا
الغون العام

42
30
26
3٥
17

33
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23
31
9

79
40
88
89
٥3

الغون اخلامس
الغون السامة

79
16

4٥
7

٥7
44

245

160

65

اجملموع
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االجتاهات ن نسبة احملاريي األم العا ا:حملدمة بىل اجلمعية العامة اليت الضمن منظوراً جنسانياً ،حسب الل ان الي يسية
الدولة 66
الدولة 67
الدولة 68
الدولة 69
الدولة 70
الدولة 71

9189
8486
77
75

64
57

48
4140
3939
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الغون السامة
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الغون اخلامس

الغون العام
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5151
46
44 46

50
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33

57

88
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الغون الاالا

الغون الاان

الغون األود
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(ب) الحمليارات
 - 14فضمن ما موع  33املاجل من القعالار الو ا لبا امم ال ام مولبا احلاميـ والسـب ني
منظولا جنسان ار ويبني ضغ ي القعالار حس الغوـا العجل سـ (انظـع امـدول  3وال ـكي الاالـ ) اهااـار
متباينـ ر فقــد غامر النســب املئويـ لغقـعالار الــو فتضــمن منظــولا جنســان ا والــو صــدلر عــن ذــي مــن الغونـ
األود والاان ـ والاالا ـ واخلامس ـ مبق ــدال  3و  17و  ٥و  2املاجل ـ عغ ــجم الت ـوايل ،مقالن ـ ً بل ــدولة التاة ـ
والســتنير وبملقامــي ،فقــد ا ذضــت النســب املئويـ لغقـعالار المــاملة امغســار ال امـ و الغونتــني العام ـ
والسامةـ مبقــدال  2و  7و  2نقبـ مئويـ عغــجم التـوايلر وظغـت الغونتــا الاان ـ والاالاـ فتهــلا أذـ عــدم
مــن القـعالار الــو فتضــمن منظــولا جنســان ا ،مذــالخت ذبــري عــن الغوــا األتــع  ،ح ـ ماغــت فغــو الق ـعالار
 61املاجل و  66املاجل عغجم التوايل من مو م اليع القعالار الو اعتمدبار و املقامي ،ماغـت اـل
التقاليع امغسار ال ام والغونتـني العام ـ والسامةـ نسـبا قـدلاا  40و  18و  4املاجلـ  ،عغـجم التـوايل،
وا ــو م ــا سا ــي مس ــتو هت ــري مس ــبوخت م ــن الت ــد ر و ح ــني غام م ــو ع ــدم القـ ـعالار املتَّه ــلة مباا ــعًة
امغســار ال امـ مــن  1٥املاجلـ الــدولة التاةـ والســتني د  20املاجلـ الــدولة احلاميـ والســب ني،
ا ذض عدم القعالار الو فتضمن منظولاً جنسان اًر
امدول 3
يوودع ا ويارات اجلمعيووة العامووة ا:لةوورة ن الوودورة احلاعيووة والسووبع الوويت اشووم منظووورا جنسووانيا
ونسبلها ا:ئوية
اا ئ ممدل القعال
امغسار ال ام
الغون األود
الغون الاان
الغون الاالا
الغون العام
الغون اخلامس
الغون السامة
اجملموع
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فتضمن منظولا جنسان ا فتضمن منظولا جنسان ا
القعالار القعالار ()288
٥8
64
36
٥0
34
21
2٥
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20
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17
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7
9

100

23
9
22
33
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1

96

40
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66
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ال كي الاال
االجتاهات ن نسبة ايارات اجلمعية العامة اليت الضمن منظوراً جنسانياً ،حسب الل ان الي يسية
الدولة 66
الدولة 67
الدولة 68
الدولة 69
الدولة 70
الدولة 71

72
71
66
68
6261 64
61

66
55
50

44

8
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الغون السامة

1310

30
26 2725
21
18

15
8

33

5

الغون اخلامس

14
14
9 1011

8

الغون العام

الغون الاالا

الغون الاان

الغون األود

النسبة ا:ئوية

51
4447 42
40

6

امغسار ال ام

مـو القـعالار
 - 1٥ويؤذد النظع مسا الغوـا العجل سـ وامم ـ ال امـ جغسـابا ال امـ
الــو فتضــمن منظــولاً جنســان اً (انظــع ال ــكي العامــع وامــدول  )3أ الغون ـ الاالا ـ مــا غالــت اــن املمــدل
العجل ســن اــل القـعالارر فقــد ةــا ت الغونـ الاالاـ منســب  3٥املاجلـ مــن مج ــع قـعالار امم ـ ال امـ
الــو فتضــمن منظــولاً جنســان اً ،واملتهــلة الــدولة احلاميـ والســب ني ،و ذــا اــلا ي تـ ا ذاضـاً مب ــدل
 6نق ــاط مئوي ـ ـ بملقالن ـ ـ د ال ــدولة التاةـ ـ والس ــتني ،عن ــدما أة ــهمت منسـ ـب  41املاجل ـ ـ م ــن فغ ــو
القـعالارر أمــا مســا ار الغوــا العام ـ واخلامس ـ والسامةـ فغــم فت ــري عــن مســا ابا الــدولة التاة ـ
والستني ،حني ا ذضـت مسـا امم ـ ال امـ جغسـتها ال امـ مـن  2٥اد  24املاجلـ ر وغامر
ال ـدم اإلمجـايل لغقـعالار الـو فتضـمن منظـولاً جنسـان اً مبقـدال  3نقـاط
مسا الغونتني األود والاان
و  ٥نقاط مئوي  ،عغجم التوايل (مـن  6املاجلـ و  18املاجلـ الـدولة التاةـ والسـتني د  9املاجلـ
و  23املاجل ـ الــدولة احلامي ـ والســب ني ،عغــجم الت ـوايل) وسكــن فذســري ا ذــاا مســا الغون ـ الاالا ـ
حبــدوث ا ذــاا مبقــدال  ٥نقــاط مئوي ـ مســا تها مــي عــدم الق ـعالار املتهــلة الــدولة احلامي ـ
والسب ني ،من  22املاجل الدولة التاة والستني د  17املاجل الدولة احلامي والسب نير

17-12537
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ال كي العامع
مصدر مجيا ايارات اجلمعية العامة ا:لةرة ن الدورة احلاعية والسبع اليت اعكس منظوراً جنسانياً
امغسار ال ام
 24املاجل
الغون األود
 9املاجل

الغون السامة
 1املاجل
الغون اخلامس
 2املاجل
الغون العام
 6املاجل

الغون الاان
 23املاجل
الغون الاالا
 3٥املاجل

 - 16فظي الغونتا الاان والاالا مسؤولتني عن فقد أذاع من نمـجل القـعالار الـو فتضـمن منظـولاً
جنسـان اً ،وساـي الـو  ٥8املاجلـ مـن مـو عــدم اـل القـعالار ،مقالنـ منسـب قـدلاا  ٥9املاجلـ
مو القعالار ذكي ،ف
الدولة التاة والستنير وبلنظع د اإلةهاه الكبري لغونتني الاان والاالا
مواصغ ملاجهما منظولار جنسـان ممـولة منهو ـ ةـ كو أةاةـ اً لغـدفع قـدماً هبـل املسـ ل ر وبملاـي،
فبمـا أ  40املاجلـ فقـن مـن القـعالار الـو ا ـلبا امم ـ ال امـ امغسـار ال امـ فضـمنت منظــولاً
جنسان اً ،ف نب ن اةتك اإ فعص إلياء مزيد من االعتبال لغمنظولار امنسان الا املنتد ر
 - 17وانــاث ثاثـ عوامــي مبكنـ لمبــا فكــو قــد أةــهمت ا ذــاا النســب املئويـ اإلمجال ـ لغقـعالار
الــو فتضــمن منظــولاً جنســان اً الذ ـ ة مــا مــني الــدولفني الســب ني واحلامي ـ والســب نير فقــد ا ذــض عــدم
القـ ـعالار الم ــاملة ع ــن الغونـ ـ الاالاـ ـ  ،وفك ــو م ــللو ق ــد تذض ــت ال ــوغ النسـ ـ ملس ــا تها ال ــدم
اإلمجايلر وهترير الغون العام مبالةتها السامق  ،واـن اعتمـام قـعال واحـد طـال البنـد  ٥8مـن جـدول
األعمال ،م فنذ ل عا منح االةـتقال لغبغـدا وال ـ وب املسـت معة( ،)2وا ـلر ،مـدال مـن الـو،
 11ق ـعالا ،يتضــمن أ منهــا منظــولار جنســان ()3ر وا ــلر الغون ـ السامة ـ مخس ـ ق ـعالار جديــدة
م معذز املعاقبني ال ف مي منظولار جنسان ر و اي ال القـعالار  6املاجلـ مـن  288قـعالا ا ـلر
الدولة احلامي والسب ني ،وجع ضغ غها ألهتعاا الا التقعيع ،أو اي ثغاـن اال ذـاا النسـب املئويـ
اإلمجال لغقعالار الو فتضمن منظولاً جنسان اًر

__________
( )2قعال امم ال ام 102/70ر
( )3قعالار امم ال ام  108/71د 118/71ر
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 - 2اجمللس االالصاعي واالجلماي وجلانه الجنية
قـعالار االغـ االقتمــام
 - 18يبـني ال ـكي اخلـام وجــوم عـده افسـاخت ملاج املنظـول امنســا
واالجتماعنر فذن عاه  ،2016فضمن  43املاجل من القعالار و  100املاجلـ مـن فقـاليع األمـني ال ـاه
املقدم د االغ منظـولاً جنسـان اًر وحوـم ال نـ الـو يسـتند ل هـا ضغ ـي اـلا الذـع صـ رية جـدا ،أ مثان ـ
فقاليع فقن()4ر وساي الو ا ذاضا مبقدال ألم فقاليع ،مقالن متقاليع مولة عاه 2014ر
ال كي اخلام
االجتاهات ن نسبة واث ق اجمللس االالصاعي واالجلماي اليت الضمن منظوراً جنسانياً
100

87

75

73

2016

2015

53

43

37

2013

2014

التقاليع

83

الدورة

2012

50
28

2011

النسبة ا:ئوية

43

40

88

85

2010

القعالار

 - 19يبــني ال ــكي الســام غايمة ذبــرية مــد ملاج منظــولار جنســان قـعالار الغوــا الذن ـ ،
من  17املاجل عـاه  2014د  67املاجلـ عـاه 2016ر ومـن مـني فقـاليع األمـني ال ـاه املقدمـ
د الغوــا الذن ـ عــاه  ،2016فضــمن  62املاجل ـ منظــولاً جنســان اً ،أ ب ذــاا قــدل  2نقب ـ
مئوي مقالن م اه  ،2014وا ذاا مبقدال  8نقاط مئويـ مقالنـ م ـاه  201٥ح نمـا فضـمن  23فقعيـعاً
من أصي  33فقعيعا (أ  70املاجل ) منظولاً جنسان ار
ال كي السام
االجتاهات ن نسبة واث ق الل ان الجنية اليت الضمن منظوراً جنسانياً

2016

2015

50

64

47 51
17

16

2014

2013

فقاليعاألمني ال اه

الدورة

24

2012

2011

32

النسبة ا:ئوية

67 62

70

75

74

63

2010

القعالار

__________
( )4قـده األمــني ال ــاه ةــب فقــاليع د االغـ ر وألهتـعاا افســاقها مــع ضغ ــي عــاه  ،2014أُملجــت أيضــا مــلذعة أعــدبا األمانـ
ال ام ()E/CN.5/2016/4ر
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(ذ) احملاريي األم العا
 - 20ذما او احلال بلنسب لغوم ال ام  ،ف احتمال أ فتضمن فقاليع األمني ال ـاه املقدمـ د
االغ االقتمام واالجتماعن منظولاً جنسان اً أقو من احتمال أ فتضمن قعالار االغ اـلا املنظـول
(انظع ال كي اخلام وامـدول )4ر ومـن ضـمن التقـاليع الامان ـ املقدمـ مـن األمـني ال ـاه د االغـ
ع ــاه  ، )٥(2016ان ــاث ة ــت فق ــاليع متك ــعلة ،واثن ــا ص ــدل هب ــا فكغ ــجل م ــؤتعا ويت غق ــا خبـ ـ التنم ـ ـ
املستدام ل اه  E/2016/64( 2030و )E/2016/75ر
 - 21ومــن ضــمن التقــاليع املقدم ـ مــن األمــني ال ــاه اد الغوــا الذن ـ عــاه  ،2016والبــالو عــدماا
 29فقعيعاً ،فضمن  18فقعيعاً ( 62املاجل ) منظولاً جنسان اً (انظع ال ـكي  6وامـدول )4ر وفغقـت الغونـ
اإلحم ـاجل ومن ـ املهــدلار أممل النس ـ املئوي ـ مــن التقــاليع الــو فتضــمن منظــولا جنســان ا ،والــو منســب
 20و  ٥0املاجل ـ ـ عغ ــجم الت ـ ـوايلر ومج ــع التق ــاليع املقدم ـ ـ د الغون ـ ـ امل ن ـ ـ متس ــهري ال غ ــم والتكنولوج ــا
ألهتعاا التنم  ،ومن التنم االجتماع  ،ومن السكا والتنم  ،فضمنت منظولا جنسان ار
امدول 4
يوودع احملوواريي األمو العووا ا:حملدمووة بىل اجمللووس االالصوواعي واالجلموواي وجلانووه الجنيووة الوويت الضوومن
(أ)
منظوراً جنسانياً ونسبلها ا:ئوية
اا ئ املقده ل ها التقعيع

عدم التقاليع

االغ االقتمام واالجتماعن
الغوا الذن التام لغموغ
من منع امعس وال دال امناجل
من املهدلار
الغون ـ ـ امل ن ـ ـ متسـ ــهري ال غ ــم والتكنولوج ـ ــا
ألهتعاا التنم
الغون اإلحماجل
من السكا والتنم
من التنم االجتماع
(ب)
منتد األمم املتحدة امل بل ابر

ع ـ ـ ـ ــدم التق ـ ـ ـ ــاليع ال ـ ـ ـ ــو النسب املئوي لغتقاليع الـو
فتضمن منظولاً جنسان اً فتضمن منظولاً جنسان اً

8
29

8
18

100
62

٥
4

4
2

80
٥0

2
10
٥
3
4

2
2
٥
3
3

100
20
100
100
7٥

(أ) ال ف مي ال النتاجلم من وضع املعأة أل عمغها يعذز حمعا عغجم مساجلي املساواة مني امنسنير
(ب) تمــع منتــد األمــم املتحــدة امل ـ بل ــابر مــعة ذــي ةــنتني وقــد اجتمــع تــع مــعة عــاه 201٥ر
وألهتعاا الا التحغ ي ،أُملجت م ا ر من عاه  201٥الا امدولر

(ب) الحمليارات
 - 22اتتغـجل عــدم القـعالار الــو ا ــلبا الغوــا الذن ـ اتتافــا اــديدا مــني عــاه  2010وعــاه ،2016
ذما او مبـني ال ـكي السـامعر وفتـود منـ املهـدلار ومنـ منـع امعسـ وال دالـ امناجل ـ بةـتمعال عـدام

__________
( )٥فمدل هتالب الورجلق املقدم د االغ
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عــدة م ــاليع قـعالار لت تمــداا امم ـ ال امـ تايـ األمــع و ال ــامة ال فتهــل الغونـ اإلحمـاجل ةــو
قـعالار ،واــن قـعالار يُنظــع ف هــا اــلا التحغ ــير و تمــع منتــد األمــم املتحــدة امل ـ بل ــابر مــعة ذــي
ةنتني ،وقد اجتمع تع معة عاه  ،201٥ح نما اعتمد عا ً وغالايًر

 - 23و عــاه  ،2016ا ــل االغ ـ االقتمــام واالجتمــاعن  28ق ـعالا(( )6انظــع امــدول  ،)٥أ أقــي
 43املاجل من القـعالار ،واـو مـا ي ـ
من عاه  2014مبقدال ألم قعالارر وقد أُملج منظول جنسا
ا ذاضــا قــدل  10نقــاط مئوي ـ مقالن ـ م ــاه  ،2014و ذــا ساــي غايمة قــدلاا ثــاث نقــاط مئوي ـ مقالن ـ
م ـ ــاه 201٥ر وا ـ ــلا ي ـ ـ ـ أ ا ـ ــن التقغب ـ ــار الكبـ ـ ـري أعم ـ ــال االغـ ـ ـ مس ـ ــتمع ،م ـ ــن  28املاجلـ ـ ـ
عاه  2011د  ٥3املاجل عاه 2014ر أما ا ذاا املنظـولار امنسـان القـعالار الـو ا ـلر
مولة عاه  ،2016ف مكن أ ي ز جزجل ا د اال ذاا املتزامن ال ـدم اإلمجـايل لغقـعالار الـو ا ـلر
فغــو الــدولة (مــن 30ق ـعالاً عــاه  2014د  28ق ـعالاً عــاه  ،)2016و د ا ــاا ثاث ـ ق ـعالار جعاجل ـ
جديدة( )7ال فتضمن منظولاً جنسان اًر
 - 24وقد فولت الغوـا الذن ـ األصـي صـ اهت فسـ قـعالار مـن القـعالار االثـ ع ـع الـو ا ـلاا
االغ ـ االقتمــام واالجتمــاعن ،والــو فضــمنت منظــولاً جنســان اً ،ومــن مــني اــل الغوــا من ـ التنم ـ
االجتماع ـ ـ  ،ومن ـ ـ وضـ ــع امل ـ ـعأة ،ومن ـ ـ منـ ــع امعس ـ ـ وال دال ـ ـ امناجل ـ ـ  ،والغون ـ ـ امل ن ـ ـ متسـ ــهري ال غـ ــم
والتكنولوج ــا ألهت ـعاا التنم ـ ر وا ــلا يؤذ ــد األ ـ القمــو إلة ــهاه الغو ــا الذن ـ املعاع ــن لاعتب ــالار
عمي االغ ر
امنسان

 - 2٥وةوغت الغوا الذن (بةتاناء من وضع املعأة ،مسب فعذ زاا احلمع عغجم املساجلي املت غقـ بملسـاواة
م ــني امنس ــني) غايمة ذب ــرية ااتمامه ــا مبسـ ـاجلي املس ــاواة م ــني امنس ــني قعالاب ــا ،وال ــو م ــن  17املاجل ـ ـ
عاه  2014اد  67املاجل عاه ( 2016انظع ال ـكغني السـام والسـامع وامـدول )٥ر هتـري أ اـل الـزايمة
سكن أ ف ز د ا ذاا مو عدم القعالار ( 18قعالاً عاه  2014مقامي  12قعالاً عاه )2016ر
 - 26وسكـن أ ف ـز غايمة نسـب قـعالار الغوـا الذن ـ الـو فتضـمن منظـولاً جنسـان اً د الـزايمة النسـب
ال القـعالار الـو ا ـلبا الغونـ امل ن ـ مبنـع امعسـ وال دالـ امناجل ـ  ،ومنـ املهـدلارر فقـد فضـمن ماجلـ
املاجل (أو ثاث قعالار) من م اليع القعالار الو اعتمـدبا الغونـ امل ن ـ مبنـع امعسـ وال دالـ امناجل ـ منظـولاً
جنســان اً عــاه  2016مقامــي  2٥املاجلـ عــاه  2014وفضــمن  ٥0املاجلـ (أو ألم ـ قـعالار مــن
أص ــي مثان ـ ـ ) م ــن م ــاليع القـ ـعالار ال ــو ا ــلبا منـ ـ امله ــدلار منظ ــولاً جنس ــان اً مقام ــي  2٥املاجلـ ـ
عــاه 2014ر ونظ ـعا أل اــافني الغونتــني ةــا تا د حــد م ــد ،مــعة أتــع  ،ذ ـ عــدم مــن الق ـعالار
القعالار الو أصدلبا الغوا الذن ( 11قـعالاً مـن مـو  12قـعالاً) ،فـ عمغهمـا يـؤثع عغـجم النتـاجلم ال امـ
أتثـ ـريا ذبـ ـريار و الوق ــت نذسـ ـ  ،فق ــد اعتم ــدر منـ ـ الس ــكا والتنم ـ ـ م ــعو قـ ـعال واح ــد فض ــمن منظ ــولاً

__________
يته ـ ــلاا االغـ ـ ـ االقتم ـ ــام واالجتم ـ ــاعن،
( )6ضتس ـ ـ م ـ ــعة واح ـ ــدة م ـ ــاليع القـ ـ ـعالار ال ـ ــو فوص ـ ــن الغو ـ ــا الذن ـ ـ ـ
أو امم ال ام من تال االغ  ،طال اا ئ الو ا لبار
( )7قعالار االغ االقتمام واالجتماعن  ،10/2016و  11/2016و 12/2016ر
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جنســان اً ،ذمــا ذــا عغ ـ احلــال عــاه 2014ر و فتهــل منـ التنم ـ االجتماع ـ والغونـ امل ن ـ متســهري
ال غم والتكنولوج ا ألهتعاا التنم  ،فضا عن منتد األمم املتحدة امل بل ابر ،أ قعالار()8ر
ال كي السامع
االجتاهات ن نسبة ايارات الل ان الجنية اليت الضمن منظوراً جنسانياً
25
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(أ) تمع منتد األمم املتحدة امل

2014-2015

منتد األمم
املتحدة امل
(أ)
بل ابر

الغون امل ن
متسهري ال غم
والتكنولوج ا
ألهتعاا التنم

من السكا والتنم

من املهدلار

من منع امعس وال دال امناجل

من التنم االجتماع

بل ابر ذي ةنتني

__________
ي تمد االغ ثاث م اليع قعالار م األم ام االجتماع لغ ـعاذ
( )8عاه  ،2016أوصت من التنم االجتماع
امديدة من أجي فنم أفعيق ا (اعتمد ل مبح القـعال  ،)7/2016وم ـ عـامة التذكـري التنم ـ االجتماع ـ وف زيزاـا
ال ا امل اصع (اعتمد ل مبح القعال  ،)8/2016وذا ا فضمنا منظولا جنسان اً ،وم التنظ م املسـتقبغن وأةـال عمـي
من ـ التنم ـ االجتماع ـ (اعتمــد ل مــبح الق ـعال )8/2016ر وأوصــت الغون ـ امل ن ـ متســهري ال غــم والتكنولوج ــا ألهت ـعاا
ي تمد االغ م عوعن قعالين م فسهري ال غم والتكنولوج ا واالمتكال ألهتعاا التنم (اعتمـد ل مـبح القـعال
التنم
 ،)23/2016وم ـ فق ـ م التقــده اوــعغ فنذ ــل ومتام ـ نت ـاجلم مــؤ ع القم ـ ال ــاملن امل ـ مبوتمــع امل غومــار (اعتمــد
ل مبح القعال  ،)22/2016وذا ا فضمنا منظولاً جنسان اًر و عـاه  ،201٥أعـد منتـد األمـم املتحـدة امل ـ بل ـابر
م ــعو ق ـعال م ـ ال ف بــار الدول ـ املت غق ـ بل ــابر ملــا م ــد عــاه  ،201٥ي ـعا ف ـ املنظــول امنســا  ،لكــن ي تمــد
االغ (القعال ( )33/201٥ولم الا ضغ ي لغودول  ٥وال كي السامع)ر
12/23
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امدول ٥
يدع ايارات اجمللس االالصاعي واالجلماي وجلانوه الجنيوة الويت الضومن منظووراً جنسوانياً ونسوبلها
ا:ئوية ن يا 2016
اا ئ ممدل القعال
االغ االقتمام واالجتماعن
الغوا الذن التام لغموغ
من منع امعس وال دال امناجل
من املهدلار
من السكا والتنم

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم عـ ــدم التقـ ــاليع الـ ــو فتضـ ــمن النس ـ ــب املئويـ ـ ـ لغتق ـ ــاليع ال ـ ــو
القعالار
فتضمن منظولاً جنسان اً
منظولاً جنسان اً
28
12
3
8
1

12
8
3
4
1

43
67
100
٥0
100

صذع

صذع

صذع

صذع
صذع

صذع
صذع

من التنم االجتماع
الغونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ متس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهري ال غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
صذع
والتكنولوج ا ألهتعاا التنم
منتد األمم املتحدة امل بل ابر صذع

ـدلج أعمــال منـ وضــع املـعأة ضغ ــي املضــمو الــل
 - 27وذمــا حــدث الســنوار الســامق  ،فـُ ن
يتناول الا التقعيع ،هنبا الحن اغ النتاجلمر وقد أذد عمي الغونـ أثنـاء عـاه  2016أ الغونـ اـن امهـ
العاجل ــدة مـ ــا منـ ــاغ عغـ ــجم الم ـ ـ د ال ـ ــاملن مـ ــا يت غ ــق بملسـ ــاواة مـ ــني امنسـ ــني و كـ ــني امل ـ ـعأةر وف ــوفع
االةــتنتاجار املتذــق عغ هــا م ـ املوضــو ا األولوي ـ امل نــو كــني امل ـعأة وصــغت بلتنم ـ املســتدام
( ،E/2016/27الذمي األول  -ألجل) تالط طعيـق مذمـغ لتنذ ـل تبـ التنم ـ املسـتدام ل ـاه 2030
عغـجم حنـو يعاعــن االعتبـالار امنسـان ر وحاــت الغونـ احلكومــار وةـاجلع أصـحاب املمــغح عغـجم ا ــاا
ج ـعاءار اال ــاالر اخلمس ـ التال ـ  ،ف زيــز األط ــع امل الي ـ والقانون ـ والس اةــاف وف زي ــز ب ئ ـ م ئ ـ
ماجلم ـ لتمويــي ضق ــق املســاواة مــني امنســني و كــني امل ـعأة والذتــاة وف زيــز األموال الق امي ـ الــو فتوالاــا
املعأة وم الذتها التام وعغـجم قـده املسـاواة ا ـاا القـعالار مج ـع ـاالر التنم ـ املسـتدام وف زيـز
عمغ ــار مجــع الب ــا ر واملتام ـ واالةــت عاا عغــجم حن ـو يعاعــن االعتبــالار امنســان وف زيــز ال ف بــار
املؤةس الوطن ر وا لر الغون أيضا قعالين وقدمت م عوعن قعالين ل تمد ا االغ ر
 - 28وقــد أمر أعمــال من ـ وضــع امل ـعأة بعتبالاــا عــاما حلذــز ف مـ م معاعــاة املنظــول امنســا مولا
أذاــع أ ـ الســنوار األتــرية ،ال ة ـ ما وأ الغون ـ فســهم أيضــا متام ـ تب ـ التنم ـ املســتدام
ل اه  2030مـن أجـي اإلةـعا خبـجم ضق ـق املسـاواة مـني امنسـني و كـني النسـاء والذت ـارر وسكـن أ
ف س ـ ــع أعم ـ ــال الغونـ ـ ـ مم ـ ــاج مسـ ـ ـ ل املس ـ ــاواة م ـ ــني امنس ـ ــني و ك ـ ــني النس ـ ــاء والذت ـ ــار مـ ــن ت ـ ــال
االةت عاضــار الوطن ـ واإلقغ م ـ وال امل ـ لتنذ ــل تب ـ التنم ـ املســتدام ل ــاه  ،2030وذذال ـ ضق ــق
التآغل مني متام منهاج عمي م وني ومتام فنذ ل تب عاه  2030من منظول االةتوام لاعتبالار
امنسان ر
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جيم  -اللحلي ا:لعمق
 - 29ي ــكي مســتو االاتمــاه الــل يــود ملسـاجلي املســاواة مــني امنســني وموقــع اإلاــالار د اــل
املساجلي التقاليع والقعالار مؤاعاً عغجم األ الو فود لغمنظولار امنسـان ر ويبـني التحغ ـي املت مـق
أ التقاليع والقعالار ذارياً ما فتذاور مقدل ذب ٍري من ح مستو االاتماه الل يود ملساجلي املسـاواة
مني امنسنير
 - 1مواا اإلشارات بىل ا:سا اجلنسانية
الورجلــق احلكوم ـ الدول ـ أ تهــا ،وقــد يــؤثع
ُ - 30حي ـ ّدم موقــع اإلاــالار د املس ـاجلي امنســان
عغــجم احتمــال ا ــاا جـعاءار متام ـ م ـ تار وفوجـ فقــاليع األمــني ال ــاه املزيــد مــن االاتمــاه د مسـاجلي
املســاواة مــني امنســني لــد ولوم فغــو اإلاــالار ال مــت التقعيــع فحسـ  ،مــي و االةــتنتاجار أو
التوصـ ار أيضـاًر ويكــو ال ذ ــز القـعالار عغــجم مس ـاجلي املســاواة مــني امنســني أقــو حــني ي ــال د
اــل املسـاجلي فقـعار الديباجـ واملنبــوخت ،وحــني فتضــمن فغــو القـعالار جـعاءار أو فوصـ ار م نـ
مل ام املس ل امنسان املتناول ر وقد اقتمع الا التق م عغجم ورجلق امم ـ ال امـ واالغـ االقتمـام
واالجتماعن ،لغحذايف عغجم مكان املقالن بلنتاجلم السامق ر
 - 31وال حيتــو عــدم ذبــري مــن فقــاليع األمــني ال ــاه ،الــو فتضــمن منظــولاً جنســان ا ،فععــا منذمــا
م االةتنتاجار أو التوص ارر وهتالبا ما تغجل ال التقاليع من ح اوتو ولكنهـا قـد ف ـمي،
عغ ـ ـ ــجم ة ـ ـ ــب ي املا ـ ـ ــال ،م ـ ـ ــض الورجل ـ ــق املت غق ـ ـ ـ بمل زان ـ ـ ـ (عغ ـ ـ ــجم ة ـ ـ ــب ي املا ـ ـ ــال ،الوث قت ـ ـ ــا A/71/640
و  )A/71/732أو التقــاليع املت غقـ حبالـ االفذاق ــار()9ر ونظـعاً د أ اــل التقــاليع قــد فتضــمن اــالار
مت ـ ــدمة د املسـ ــاواة مـ ــني امنسـ ــني مج ـ ــع أجزاجلهـ ــا ،و ذانـ ــت ال فتض ــمن فععـ ــا ع ــن اةـ ــتنتاجار
ف زيز املنظول امنسـا  ،مـي
أو فوص ار ،ف موقع اإلاالار ال سكن أ حيدم املستو الل فبغ
حيــدم مــد ف ب ـ اــل االةــتنتاجار والتوصـ ار ونوع تهــار ولــلا ،أُملجــت فئـ ضــاف (’ال ينببــق‘)
ف مــا يت غــق متغــو التقــاليع منــل التقعيــع الســامق ( ،)A/70/180ذــن ف ـ عغــجم حنــو أمخت عــن ذ ذ ـ فنــاول
مج ـ ــع أن ـ ـ ـوا فق ـ ــاليع األم ـ ــني ال ـ ــاه()10ر ويس ا ـ ــد هب ـ ــل املنهو ـ ـ ـ امل دل ـ ـ ـ
املس ـ ـ ـاجلي امنس ـ ــان
االةتنتاجار الوالمة الذع التايلر
 - 32ويبني ضغ ي ملوقع اإلاالار اار المغ فقاليع األمني ال ـاه أ ال ديـد مـن التقـاليع ال فـويل
مس ـاجلي املس ــاواة م ــني امنس ــني ال ااتمام ـاً ع ــامعاً (انظ ــع ال ــكغني الا ــامن والتاة ــع)ر ومــن م ــني التق ــاليع
الـ  160املقدم د امم ال ام الو فتضمن منظولا جنسان ا ،يتضمن  33املاجل اـالار املـت
فقـ ــن ويتضـ ــمن  28املاجلـ ـ اـ ــالار املـ ــت و االةـ ــتنتاجار أو التوص ـ ـ ار (ال ـ ــكي الاـ ــامن)ر
وال يتض ــمن  39املاجلـ ـ م ــن التق ــاليع ال ــو ف ــعم ف ه ــا ا ــالار د املس ــاواة م ــني امنس ــني فعع ــا مت غق ــا
بالةــتنتاجار أو التوص ـ ارر و فكــن انــاث فقــاليع فتضــمن اــالار الذــع املت غــق بالةــتنتاجار
أو التوص ار فقنر وال النس املئوي م اهب جدا لغنتاجلم الو ضققت الدولة التاة والستنير
__________
( )9مــن األماغـ األتــع التقــاليع املت غقـ ب ــاا فــدامري ملنــع اإللاــام ني مــن ح ــاغة أةــغح الــدمال ال ــامي ()A/71/122
وم ف زيز أن ب األمم املتحدة ال ة امة القانو وفنس قها ()A/71/169ر

( )10فوصجل ال الذئ
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 - 33وذم ــا اــو مب ــني ال ــكي التاة ــع ،مــن م ــني التق ــاليع الامان ـ ال ــو فتضــمن منظــولا جنس ــان ا
واملقدمـ د االغـ االقتمـام واالجتمــاعن ،فضـ ّـمن  ٥0املاجلـ اــالار املــت فقـن ،وساــي الــو
غايمة ق ـ ــدلاا  39نقبـ ـ ـ مئوي ـ ـ ـ مقالن ـ ـ ـ م ـ ــاه 2014ر وفضـ ـ ـ ّـمن  13املاجل ـ ـ اـ ـ ــالار املـ ـ ــت و
االةتنتاجار أو التوص ارر وساي الو أةاةا فعاج ا عن عاه  ،2014حني ولمر االار الذـع
املت غــق بالةــتنتاجار أو التوص ـ ار أذاــع مــن نمــجل التقــاليع الــو فتضــمن منظــولا جنســان ا ،م نمــا
يتضمن االار املت ةو  11املاجل من التقاليعر
 - 34وفؤذد النتاجلم امللذولة أعا أن لهتم التقده اوعغ ياء ااتماه منهون ملساجلي املسـاواة مـني
امنس ــني التق ــاليع ،ينب ــن أ فب ــلل اإلمالار ال ــو فق ــده التق ــاليع مزي ــدا م ــن امه ــوم إلملاج منظ ــول
التوص ار الو يقدمها األمني ال اه د اا ئار احلكوم الدول م الس اةار ال ام ر
جنسا
ال كي الاامن
مواا اإلشارات بىل ا:سا اجلنسانية ن احملاريي األم العا للدورة احلاعية والسبع لل معية العامة
مت التقعيع فقن
 33املاجل

مت التقعيع و
االةتنتاجار/التوص ار
 28املاجل

 160احمليييا

ماحظ  ،فتضمن أ فقاليع االار د املساجلي امنسان

التقعيع (ال يتضمن
اةتنتاجار/فوص ار)
 39املاجل

الذع املت غق بالةتنتاجار و/أو التوص ار فقنر

ال كي التاةع
مواا اإلشارات بىل ا:سا اجلنسانية ن احملواريي األمو العوا بىل اجمللوس االالصواعي واالجلمواي
ن يا 2016
التقعيع
(ال يتضمن اةتنتاجار)
 37املاجل

 8احملاريي

مت التقعيع فقن
 ٥0املاجل

مت التقعيع و
االةتنتاجار/التوص ار
 13املاجل

ماحظ  ،فقده أ فقاليع فتضمن االار
17-12537
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 - 3٥وهغــجم مــن ضغ ــي موقــع اإلاــالار امنســان قـعالار امم ـ ال امـ وقـعالار االغـ االقتمــام
واالجتمــاعن أ مــن اوتمــي د أم ــد حــد أ فــعم اــل اإلاــالار ميباج ـ فغــو الق ـعالار ومنبوقهــا عغــجم
السـ ـ ـواء (انظ ـ ــع ال ـ ــكغني ال اا ـ ــع واحل ـ ــام ع ـ ــع)ر وفض ـ ــمن  66املاجل ـ ـ ـ م ـ ــن قـ ـ ـعالار امم ـ ـ ـ ال ام ـ ـ ـ
و  67املاجل من قـعالار االغـ اـالار د املسـاواة مـني امنسـني الديباجـ واملنبـوختر والسـ ناليو الاـا
املنبــوخت فقــن ،مو اإلاــالة د املسـاجلي امنســان الديباجـ
األذاــع فعج حــا اــو ملاج منظــول جنســا
( 24املاجل من احلـاالر قـعالار امم ـ ال امـ و  17املاجلـ قـعالار االغـ )ر وفضـمن عـدم قغ ـي
من القعالار منظولا جنسان ا الديباجـ فقـن ( 10املاجلـ مـن قـعالار امم ـ ال امـ  ،و  16املاجلـ مـن
قعالار االغ )ر وفتسق ال النتاجلم مع نتاجلم السنوار املاض ر
ال كي ال ااع
مواا اإلشارات بىل ا:سا اجلنسانية ن ايارات الدورة احلاعية والسبع لل معية العامة
االار الديباج فقن
 10املاجل

االار الديباج
واملنبوخت عغجم السواء
 66املاجل

 96ايارا

االار املنبوخت فقن
 24املاجل

ال كي احلام ع ع
مواا اإلشارات بىل ا:سا اجلنسانية ن ايارات اجمللس االالصاعي واالجلماي ن يا 2016

االار املنبوخت
والديباج
 67املاجل
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االار املنبوخت
فقن
 16املاجل

 12قرارا

االار املنبوخت
فقن
 17املاجل
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 - 2اللحملييم النوي
(ذ) ا:نه ية
 - 36عغجم العهتم من أ املنظولار امنسان قد فعم فعو أو أجزاء لجل س من فقعي ٍع أو قعا ٍل ،ف
أثعاــا يتوقــجل عغــجم قــوة التحغ ــي والغ ـ املســتهدم ف هــار ولتق ـ م اــل القــوة ،اةتُ عضــت فقــاليع األمــني
ال اه والقعالار حس مت ريين نوع ني ا” ،ف ب “ مساجلي املساواة مني امنسني و ”نوع “ مناق
املساواة مني امنسنير
 - 37وقـد اعتُـ ر الت ب ـ عال ـ التقـاليع الـو فضـمنت فععـاً خمممـاً ملسـاجلي املسـاواة مـني امنسـني،
عاوة عغجم االار عديدة ل ها التقعيعر واعتُ وجوم اـالة واحـدة أو وجـوم عـدم قغ ـي مـن اإلاـالار
املقتضـب ف ب ـ منهذضـ  ،وأمــا الت ب ـ املتوةــب فتقــع منزلـ مــني املنـزلتنير وقــد وصــجل التحغ ــي النــوعن
التقــاليع الــو فضــمنت اــالار عــامعة ماــي ”مبــن ف ـ هم النســاء“ تــا منهذض ـ النوع ـ  ،أمــا التقــاليع الــو
قدمت حقاجلق وأمل مق ق  ،مبا الو م ـا ر ذم ـ ممـنذ حسـ امـن و/أو ضغ ـي جنسـا صـعيح،
فقــد صــنذت تــا فـ او مــن متوةــب د عال ـ ر والتق ـ م النــوعن ملاــي اــل التقــاليع اــو تبــوة اامـ حنــو
التم ز مني اإلاالار ال امعة د املمبغحار امنسان والتحغ ي األذاع مق ملساجلي املساواة مني امنسنير
 - 38ف غــجم ةــب ي املاــال ،اعتُـ التقعيــع عــن ”فنذ ــل عقــد األمــم املتحــدة الاــا لغقضــاء عغــجم الذقــع
( )A/71/181( “)2017-2008عــايل امــومة ،ا ــع ضغ ـ ا جنســان ا مق قــا لغذقــع مــع اةت عاض ـ
التحداير اا كغ املتمغ منو امن أماه القضاء عغجم الذقع املساجلي ال امغ  ،مبـا الـو الت غـ م
والععاي المح وال مالـ هتـري الع ـ ر ومـن األماغـ األتـع التقعيـع عـن ”الت ـاو الـدويل عغـجم مكافحـ
م ــكغ امله ــدلار ال امل ـ ـ “ ( )A/71/316و ”التقعي ــع ال ــل يق ــده ذ ــي ة ــنتني ع ــن اة ــت عاا فنذ ــل
االلتزامـار املت غقـ متنم ـ أفعيق ــا“ ( ،)A/71/203الغــلا لق ـا ملجــار التق ـ م النـوعن والكمــن أعغــجم
من التقاليع السامق ر
وصــنذت ت ــا منهذض ـ ال ذ ــز أو متوة ــب ال ذ ــز
وحغّغــت الق ـعالار حس ـ مت ــري واح ــدُ ،
ُ - 39
أو عال ال ذ ز عغجم مساجلي املساواة مني امنسنير واعتُـ ر القـعالار الـو فضـمنت اـالة عـامعة واحـدة
د مس ـاجلي املســاواة مــني امنســني أتــا ف ك ـ فعذ ـزاً منهذض ـاً ،واعتُ ـ ر الق ـعالار عال ـ ال ذ ــز عغــجم
أذاع من فقعة واحـدة منهـا أو اا ااـتمغت
مساجلي املساواة مني امنسني حال فكعال ذغم لجل س
عغجم نص م ني م وضع واحت اجار النساء والذت ار أو العجال والذت ا ر
(ب) احملاريي األم العا
 - 40ي ــعا ال ــكي الاــا ع ــع ال ـوالم أم فوغيــع فقــاليع األمــني ال ــاه املقدم ـ د امم ـ ال ام ـ
حس مت ريين ا الت ب والنوع ر ويبني فوغيع التقاليع حس اوولين أ التقاليع فباينت عغجم نباخت
واةع من ح ف ب مساجلي املساواة مني امنسني ومن ح تماجلص املساجلي املدلجـ ر وذـا انـاث
اهـا حنـو وجـوم الفبـاط عـاه مـني الت ب ـ والنوع ـ  ،فالتقـاليع الـو فتضـمن ف ب ـ ذبـرية ملسـاجلي املسـاواة
مــني امنســني ،مــن املــعجح أيضــا أ ال فتضــمن ةــو اــالار ةــبح  ،حــني فقــده التقــاليع اار
الت ب الواة م غومار أمخت وضغ اً أعمقر وذمـا ذـا احلـال الـدولفني التاةـ والسـتني والسـب ني،
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ذ ــا ع ــدم التق ــاليع اار الت ب ـ ـ والنوع ـ املنهذض ــتني ( ٥2م ــن أص ــي  160فقعي ـعاً) أذـ ـ م ــن ع ــدم
التقاليع اار الت ب والنوع ال ال تني ( 3٥من أصي  160فقعيعاً)ر
 - 41وق ــد غامر النس ــب املئوي ـ ـ لغتق ــاليع املم ــنذ ت ــا عال /عال ـ ـ  ،أو متوة ــب /عال  ،أو عال ـ ـ /
متوةب  ،من  37املاجل الدولة التاة والستني لغوم ال ام د  39املاجل الدولة احلامي
والســب نير وذانــت اــل النســب  43املاجل ـ الــدولة الســب نير و الوقــت نذس ـ  ،ا ذضــت النســب
املئوي لغتقاليع املمنذ تا منهذض /منهذضـ  ،أو متوةب /منهذضـ  ،أو منهذض /متوةـب  ،مـن 47
املاجلـ الــدولة التاةـ والســتني د  41املاجلـ الــدولة احلاميـ والســب نير وغامر النســب املئويـ
لغتقاليع املمنذ تان املتوةـب (متوةب /متوةـب ) غايمة طذ ذـ مـن  16املاجلـ الـدولة التاةـ
والستني د  19املاجل الدولة احلامي والسب نير
ال كي الاا ع ع
اغطية اإلشارات بىل مسا ا:ساواة ب اجلنس ن احملاريي األم العا ا:حملدمة بىل الدورة احلاعية
والسبع لل معية العامة ونويية الك اإلشارات ،حسب اكيارها
عدم فقاليع األمني ال اه
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منهذض

متوةب
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النويية

منهذض

عال3

0

اللغطية

فقــاليع األمــني ال ــاه الــو ال فتضــمن فعع ـاً منذم ـاً عــن
 - 42جــع فق ـ م قــوة املنظــول امنســا
االةــتنتاجار أو التوصـ ار بةــتهداه اتتبــال الت ب ـ والنوع ـ ر ومــن التقــاليع الااثـ والســتني املندلجـ
ال الذئ  ،اعتُ  43املاجل أتا عال /عال أو متوةب /عال أو عال /متوةب  ،وساي الو غايمة
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مبقدال  7نقاط مئوي عن الدولة التاة والستنير وذانت النسب املئوي لتقاليع األمني ال اه الو اعتُ ر
منهذض /منهذض ـ ـ أو متوةب /منهذضـ ـ ـ أو منهذض /متوة ـ ــب ا ـ ــن  38املاجلـ ـ ـ  ،وي كـ ـ ـ ال ـ ــو
ا ذاضـا قــدل  2نقبـ مئويـ عــن الــدولة التاةـ والســتنير وا ذضــت النســب املئويـ لغتقــاليع املمــنذ
تان ـ املتوةــب (متوةب /متوةــب ) مــن  24املاجل ـ ال ــدولة التاة ـ والس ــتني د  19املاجل ـ
الدولة احلامي والسب نير
( ) الحمليارات
 - 43عغجم النحو املب َّـني ال ـكي الاالـ ع ـع ،مـن القـعالار السـت والتسـ ني الـو ا ـلبا امم ـ
ال امـ مولبــا احلاميـ والســب ني والـو فضــمنت منظـولا جنســان ا ،يعذـز  27قـعالا ( 28املاجلـ ) فعذ ـزا
عال ــا عغ ــجم مسـ ـاجلي املس ــاواة م ــني امنس ــني ،وا ــلا عغ ــجم هتـ ـعال ال ــدولة التاة ـ والس ــتني ،ال ــو فض ــمنت
 2٥قـعالا ( 27املاجلـ ) اــل الذئـ ر واغمامر نســب القـعالار الــو فعذــز فعذ ـزا متوةــبا عغــجم مسـاجلي
املســاواة مــني امنســني مبقــدال  10نقــاط مئوي ـ  ،مقالن ـ بلــدولة التاة ـ والســتني ،مــن  21املاجل ـ د
 31املاجل ـ ر وي ــري ال ــو د أ الق ـعالار ال ــو فتض ــمن منظ ــولا جنس ــان ا وال ــو ص ــدلر ع ــن ال ــدولة
احلامي والسب ني فضمنت فعذ زا أعغجم عغجم مساجلي املساواة مني امنسـني مـن ح ـ امـومة والت ب ـ مـن
القعالار الو صدلر عن الدولة التاة والستني.
 - 44وم ــن الق ـعالار الس ــب وال ـعين ال ال ـ ال ذ ــز عغ ــجم مس ـاجلي املس ــاواة م ــني امنســني ،فضــمن
 21قـعالا اــالار صــعحي د فقعيــع مقامــي()11ر وفتضــمن نســب قــدلاا  67املاجلـ مــن التقــاليع املقامغـ
اــالار د املس ـاجلي امنســان ال املــت فحس ـ مــي و االةــتنتاجار أو التوص ـ ار أيضــار وف ــري
اةــتنتاجار أو فوصـ ار فقــاليع األمــني
اــل األلقــاه د وجــوم الفبــاط اــديد مــني املسـاجلي امنســان
ال ــاه وال بــالار اار المــغ الـوالمة منبــوخت القـعالار املقامغـ اــار وقــد لــوحض اــلا االلفبــاط أيضــا
التقعيع السامق املت غق هبل املس ل )(A/70/180ر
ال كي الاال ع ع
م و دى الرتكيووع يلووا مسووا ا:سوواواة ب و اجلنس و ن الحمل ويارات الوويت اضوومنت منظووورا جنسووانيا ن
الدورة احلاعية والسبع لل معية العامة
عايل
 28املاجل

27

الحمليارات

39

الحمليارات

منهذض
 41املاجل

30

متوةن
 31املاجل

الحمليارات

__________
( )11عغـجم ةــب ي املاـال ،قـعال امم ـ ال امـ  ،164/71يتضــمن جــزء الديباجـ فقــعة ف ــري صـعاح د فقعيــع ل مــني
ال اه ()A/70/185ر
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 - 4٥فناولــت امم ـ ال ــاه قعالاب ــا مس ـاجلي املس ــاواة م ــني امنس ــني مبعاجل ــق خمتغذ ـ  ،منه ــا فوج ـ
املس ل الو فكو ق د النظـع واإلقـعال ـ املسـاواة مـني امنسـني،
الدعوة د مماج منظول جنسا
و كــني النس ــاء والذت ــار املس ـ ل ال ــو فك ــو ق ــد النظ ــع ،واالع ـ اإ وج ـ الض ـ جل املت غق ـ من ــو
امــن ضديــدا ،والذو ـوار القاجلم ـ مــني امنســني عــدة ــاالرر ومعــت امم ـ ال ام ـ د م ــالذ
املعأة م الذ ذامغ وف ال صنع القعال عغجم قده املساواة مـع العجـي االـال اوـدم الـل يكـو ق ـد
النظــع ،و د كــني النســاء والذت ــار ،وأملجــت منظــولا جنســان ا عنــد فناواــا مس ـاجلي حقــوخت اإلنســا ر
وذانــت انــاث أيضــا مع ـوار متنام ـ د ف م ـ م معاعــاة املنظــول امنســا ومجــع م ــا ر ممــنذ حس ـ
نو امن ر
 - 46وفض ـ ّـمن الكا ــري م ــن القـ ـعالار اار ال ذ ــز املتوة ــن وال ذ ــز ال ــايل عغ ــجم املسـ ـاجلي امنس ــان
االــاالر الــو فكــو ق ــد النظــعر ف غــجم ةــب ي املاــال ،القـعال
فقـعار م ـ ممــاج املنظــول امنســا
ال ــل يؤي ــد اخلب ـ ـ احلض ـ ـعي امدي ــدة ( ،)2٥6/71ف ــوتجم املوق ــو عغ ــجم ع ــا ذ ت ــو م ـ ـ امل ــد
واملســتوطنار الب ـعي املســتدام لغوم ــع مجغـ أمــول منهــا مــد ف ــزغ املســاواة مــني امنســني و نــع ال نــجل
ض ــد النس ــاء والذت ــار والتح ــعن هبــن األم ــاذن اخلاص ـ وال ام ـ الوقــت ال ــل ف ــوع ف ـ فنذ ــل
بـ ن حضــع وة اةــار ةــكان فعاعــن املنظــول امنســا ر وبملاــي ،أقــعر امم ـ ال امـ  ،قعالاــا
م ـ التنم ـ الزلاع ـ واألمــن ال ــلاجلن والت لي ـ ( ،)24٥/71مــدول امل ـعأة القبــا الزلاعــن ،وذــللو
بلذووة القاجلم مني امنسني مكان الوصول د التكنولوج ا املتمغ بلزلاع ر ومـن األماغـ األتـع
ق ـعالا امم ـ ـ ال ام ـ م ـ ـ ف زي ــز فنسـ ـ ق املس ــاعدة اإلنس ــان ال ــو فق ــدمها األم ــم املتح ــدة ح ــاالر
م ـدا الكـوالث البب ـ ،
البوالئ ( ،)127/71وم الت او الدويل املت غق بملسـاعدة اإلنسـان
مــن اإلهتاثـ د التنم ـ ( ،)128/71الغــلا يببقــا منظــولا جنســان ا عغــجم مسـاجلي اــامغ ةـ اقار
فقد املساعدار اإلنسان ر

اثلثا – بعم ووا منظ ووور جنس وواين ن العملي ووات احلكومي ووة الدولي ووةن مس وواألة هيئ ووة األم ووم
ا:لحدة للمساواة ب اجلنس و ك ا:يذة (هيئة األمم ا:لحدة للميذة)
 - 47تال الذ ة ق د االةت عاا ،واصغت ا ئ األمم املتحدة لغمسـاواة مـني امنسـني و كـني املـعأة
(ا ئ األمم املتحدة لغمعأة) أماء الدول املعذز الل أةندف ل ها الدول األعضاء ف زيـز املسـاواة مـني
امنسني و كني النساء والذت ار ،عغجم مج ع املستواير ،معما لتنذ ل عا ومنهاج عمـي م وـني عغـجم
حنو اته وف ال وم ّوي ،ولتنذ ل تب التنم املستدام ل ـاه  2030عغـجم حنـو يعاعـن املنظـول امنسـا ر
وتبت اا ئ تبوار ذبرية االةـتذامة مـن االلتزامـار التحويغ ـ وال ـامغ م ـ ضق ـق املسـاواة مـني
امنس ـ ــني و ك ـ ــني مج ـ ــع النس ـ ــاء والذت ـ ــار ،وال ـ ــو ف ه ـ ــدر هب ـ ــا ال ـ ــدول األعض ـ ــاء من ـ ــل ع ـ ــاه 201٥ر
واةــتوامت اا ئـ لغتوج هــار والبغبــار والتوق ــار امديــدة واملوةـ مــن الــدول األعضــاء ،ا معمــت
وضع موع اامغ من القواعد والس اةار وامل ايري ال امل املت غق بملساواة مني امنسني و كني املعأة
(انظع الوث ق )E/CN.6/2017/2ر وعغجم وج اخلموص ،مشي الدعم امل ال فقد األمل وف زيز قاعـدة
امل ــالإ والــدعوة واالفم ــال و اذ ــاء الــوعن ومن ــاء ال ـعاذارر ومج ــت م ــني أصــحاب املم ــغح لوض ــع
االة اف و ار م النهوا بألاداإ امل ذ ر
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 - 48وق ــد ة ــاعد ال ــدعم امل ــال ال ــل قدمت ـ اا ئ ـ د امم ـ ال ام ـ  ،و غ ـ األمــن ،واالغ ـ
االقتم ــام واالجتم ــاعن ،واملنت ــد الس اة ــن العف ــع املس ــتو امل ـ ـ بلتنم ـ ـ املس ــتدام  ،وال مغ ــار
ـود لغمس ــاواة م ــني امنس ــني و ك ــني النس ــاء
احلكوم ـ ـ الدول ـ ـ املواض ـ ـ  ،غايمة االاتم ــاه ال ــل يُـ ن
الورجلق اخلتام لتغـو اا ئـار وال مغ ـارر وعغـجم
والذت ار وفوة ع نباخت مماج املنظولار امنسان
حنــو مــا أاــالر ل ـ امم ـ ال امـ  ،ذــا عغــجم ا ئـ األمــم املتحــدة لغمـعأة أ ف تمــد عغــجم الت عــار مــن
أجي االضبا مواليتها املتمغ متقد الدعم امل ال (انظع القعال )133/70ر
 - 49وظغت من وضع املعأة حمول فعذ ز لجل سن لغدعم امل ال الل فقدم ا ئ األمـم املتحـدة لغمـعأةر
و عاه  ،2016معمت اا ئـ ُ الغونـ ن وضـع تالطـ طعيـق لتنذ ـل تبـ التنم ـ املسـتدام ل ـاه 2030
عغجم حنو يعاعن املنظول امنسا ( ،)12()E/2016/27و فقـد فوج هـار اـامغ  ،عـاه  ،2017م ـ
ذذالـ ـ التمك ــني االقتم ــام لغمـ ـعأة ع ــا ال م ــي ا ت ــل الت ــري ()E/2017/27-E/CN.6/2017/21ر
ووةـ ت اا ئـ أيضــا ف اوتــا مــع أمــا ر الغوــا الذن ـ األتــع ف مــا يت غــق مــدعم اــل الغوــا فوة ـ ع
نباخت ملاج املنظولار امنسان أعمااار ولتحق ق ال ال اي  ،اةتضـافت اا ئـ بالاـ اث مـع أمـا ر
عــدة مــا فن ـ مناق ـ حــول ماجلــدة مســتديعة عقــدر  7وغ/يول ـ  2017مــع لاةــاء الغوــا الذن ـ
م ـ فنذ ــل تب ـ التنم ـ املســتدام ل ــاه  2030عغــجم حنــو يعاعــن املنظــول امنســا ر وذــا اــلا احلــدث
فعص اام لغوا الذن امل الذ ذن ف عا جهوماا العام د مماج املنظولار امنسان أعمااا و
ة ــهامابا فنذ ــل تبـ ـ التنم ـ ـ املس ــتدام ل ــاه 2030ر وأات ا ــلا احل ــدث أيض ــا الذعصـ ـ أم ــاه فغ ــو
الغوــا الذن ـ ملواصــغ فوة ـ ع نب ــاخت مــا فقــوه م ـ مــن ف ــاو وفذاعــي وفبــامل لغم غومــار م ـ املس ـاجلي
اار االاتماه امل ثر
 - ٥0وف ت ــنم ا ئ ـ األم ــم املتح ــدة لغم ـعأة فعص ــا جدي ــدة ل ــدعم ال ــدول األعض ــاء عمغ ــار متام ـ ـ
النت ـ ـاجلم م ــن قب ــي تب ـ ـ عـ ــاه 2030ر و ة ـ ـ اخت املنتـ ــد الس اةـ ــن العف ـ ــع املس ــتو امل ـ ـ بلتنم ـ ـ
ال التوع لت و ع ياء االاتمـاه لغهـدإ
املستدام ل اه  ،2017مشي الو ملل جهوم منتظم
 ٥من أاداإ التنم املستدام  ،ولغمنظولار امنسان عـ اةت عاضـار وطن ـ طوع ـ وعقـد اجتمـا
لذعيق ت اء 30 ،و  31أايل/مايو  ،2017م اادإ  ٥والمـار القاجلمـ م نـ ومـني األاـداإ
األت ــع  ،وال ةـ ـ ما فغ ــو ال ــو ا ــن ق ــد االة ــت عاا مولة ع ــاه  2017لغمنت ــد الس اة ــن العف ــع
املستو امل بلتنم املستدام وفبامل أفكال لجل س م الوث ق اخلتام لغدولةر
 - ٥1و أعقــاب مقــعل اعتمــد مــؤ ع األط ـعاإ افذاق ـ األمــم املتحــدة اإلطالي ـ م ـ ف ــري املنــا
ملواصــغ وف زيــز مــع مم عمــي ل مــا م ـ املس ـاجلي امنســان  ،وعغــجم وج ـ اخلمــوص ،لوضــع تب ـ عم ــي
طــال االفذاق ـ ،
لغ ــؤو امنســان مــن أجــي معــم فنذ ــل الق ـعالار وال ـوالاير املت غق ـ بل ـ امنســا
عمقت ا ئ األمم املتحدة لغمعأة ف اوتا مع أمانـ االفذاق ـ ومـع األطـعاإ ف هـا معمـا اـلا امهـد ،وةـوإ
َّ
فواص ـ ــي ال م ـ ــي م ـ ــع مج ـ ــع أص ـ ــحاب املم ـ ــغح م ـ ــن أج ـ ــي اعتم ـ ــام اخلبـ ـ ـ ال ـ ــدولة الاالاـ ـ ـ وال ـ ـ ـعين
ملؤ ع األطعاإر
__________
( )12فوج ـ ـ فنذ ـ ــل تب ـ ـ التنم ـ ـ املسـ ــتدام ل ـ ــاه  2030عغـ ــجم حنـ ــو يعاعـ ــن املنظـ ــول امنسـ ــا (Driving the gender-
)responsive implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Developmentر
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 - ٥2وفويل ا ئ األمم املتحدة لغمعأة األولوي لدعم ال مي من أجي وضع افذاخت عاملن م ااوعة
يــويل املنظــول امنســا معاعــاة ذامغ ـ  ،والــو اةــتوام إلعــا ن ويــولث مــن أجــي الاجئــني واملهــاجعين
(ق ـعال امم ـ ال ام ـ )1/71ر وبلت ــاو مــع مذوض ـ األمــم املتحــدة حلقــوخت اإلنســا  ،عقــدر اا ئ ـ
ض نـع موعـ مـن التوصـ ار العام ـ د فنـاول حقـوخت
اجتماعا لغه اء ف عين الاـا /نوفم  2016نو ن
اإلنسا لغمعأة االفذاخت ال املن من أجي أ فكو ااوـعة منـ ومنظمـ ونظام ـ ر وفُسـهم اا ئـ أيضـا
بنتظاه الت اولار امالي م املعحغ  1من ال مغ  ،وةتواصي فقد املدتار التقن مـع مضـن
ال مغ احلكوم الدول قدمار

رابعا – االسلنلاجات واللوصيات
 - ٥3واعت خطووة اللنميووة ا:سوولدامة لعووا  ،2030بىل جانووب نلووا يمليووات حكوميووة عوليووة
ذخوويى ن الجوورتة ا:شوومولة توورا اللحملييووي ،موون اععيووع اإلعووار ا:عيوواري العووا :للمسوواواة ب و اجلنس و
و ك النساء والجليات ،وذيطت ومخا بضافيا لعمليوة اعمويم ميايواة ا:نظوور اجلنسواين يوع اجملمويوة
الكاملة من ذنشطة اللنجير ،يلوا مجيوا ا:سولووت ومون مجيوا ذصوحاب ا:صولحةي وينبغو لل معيوة
العامة ن عورهتا الثانية والسبع ذن اغلنم الجيصة :واصلة النهور ترا االللعا ر
 - ٥4يظو اللحملوود ااوويو ن اعموويم ميايوواة ا:نظووور اجلنسوواين ملجوواوي ن اهليئووات احلكوميووة الدوليووة
اللابعة لألمم ا:لحدة اليت اسلُع ِيضت ن هرا اللحمليييي وبحمليت النسبة ا:ئويوة لحملويارات اجلمعيوة العاموة
اليت الضمن منظوورا جنسوانيا ة:سولوى الوري يفحملوق ن الودورة اللاسوعة والسول  ،ولكنهوا كانوت ذاو
م وون ا:س وولووت ال وويت ُسو و ِ .لت ن عورات ذخ وويىي ون الوا ووت ال ووري ذح وويوت في ووه الل ووان الجني ووة
للم لوس االالصواعي واالجلمواي احملودما ححمليحمليوا ن جتسويد ا:نظوورات اجلنسوانية ن نلوا ذيماهلوا،
كووان اللحملوود الووري ذحوويوه اجمللووس ضااووه ذكثووي اواضووعا ،وبحمل و عون مسوولوى الوورروة الووري يفحملووق ن
يا 2014ر
 - ٥٥واوعاعت نسووبة احملوواريي األم و العووا الوويت اضوومنت منظووورا جنسووانيا والوويت اوودمها بىل اجلمعيووة
العامة ويلا وجه اخلصوص بىل اجمللس االالصواعي واالجلمواي بض بلغوت  100ن ا:ا وة فيموا يلعلوق
ةللحملوواريي ا:حملدمووة بىل اجمللووس ،ولكنهووا اسوولميت ن اللربوورب فيمووا يلعلووق ةللحملوواريي ا:حملدمووة بىل الل ووان
الجنيةي ومن مث ،فإن الجيص ال اعال ملاحة ذما ا:عيد من اإلعرا ا:نه للمنظوورات اجلنسوانية يلوا
حنووو شووام ن احملوواريي األم و العووا  ،وذمووا مواصوولة اععيووع نوييووة اللحلي و اجلنسوواين وبعرا اللوصوويات
ا:يايية للمنظور اجلنساينر
 - ٥6وواص وولت هيئ ووة األم ووم ا:لح وودة للمو ويذة ذعاء عوره ووا ا:يك ووعي ن عي ووم العملي ووات احلكومي ووة
الدوليووة ،يلووا الوويقم موون الووة ا:وووارعي وسلواصو احملوودا عيمهووا ا:لةصووذ واللحملوور موون ذجو انجيوور
بي ن ومنها يم بي يلا حنو ي وفعال ومع  .وللنجير خطوة يوا  2030يلوا حنوو ييايو
ا:نظور اجلنساين ،ومن ذج اعميم ا:نظور اجلنساين يلا حنو نمنه  ،واععيوع واعميوق اإلعوار العوا:
للمساواة ب اجلنس و ك مجيا النساء والجلياتر
 - ٥7واد ايقب اجلمعية العامة ن الحمليا مبا يل ن
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اإلهابة ةلدول ومجيا ذصحاب ا:صلحة اآلخيين ذن يعملوا يلا حنو منه
(أ)
ذج اعميم مياياة ا:نظور اجلنساين ن انجير خطة يا 2030؛

من

(ب) اإلهابة من جديد جبميوا اهليئوات احلكوميوة الدوليوة اللابعوة :نظوموة األموم ا:لحودة
ذن اعمووم ميايوواة ا:نظووور اجلنسوواين يلووا حنووو ي ن مجيووا البنوووع الوويت انظووي فيهووا هووره اهليئووات والوويت
اندر ن نطاق والوهتا؛
(ج) االللو وعا بلكثي ووف جهوعهووا اليامي ووة بىل بعمووا ا:نظ ووورات اجلنسووانية ن يمله ووا ن
اجللسات العامة والل ان الي يسية ،واش يا ر يس اجلمعية العامة ورؤسواء ومكااوب جلا وا الي يسوية
يلا رصد اللحملد اايو ن بعما ا:نظور اجلنساين ن الحمليارات ا:لةرة ذثناء ك عورة من عوراهتا؛
(ع) اإلهاب ووة ةجملل ووس االالص وواعي واالجلم وواي ذن يع  .و و بعم ووا منظ ووور جنس وواين ن
ايارااه واإلهابة ةلل ان الجنية ذن اضمن بعرا منظور جنسواين ن مشواريا الحملويارات الويت اعود لكو
يلةر اجمللس و/ذو اجلمعية العامة بجياءات بشأ ا؛
(هو) اإلهاب ووة ةل وودول ومجي ووا ذص ووحاب ا:ص وولحة ذن جيس وودوا بش ووك منه و و منظ ووورا
جنسانيا ن مجيا مياح العملية اللحضاية إلبيا ااجاق يا :بشأن اهل ية؛
(و) اوجيه علوب بىل األمو العوا ذن يلةور خطووات كجيلوة من الضومن مجيوا اللحملواريي
ا:عوودة للهيئووات احلكوميووة الدوليووة يفلووي جنسووانيا ،واسوولةد بيووا ت مصوونجة حسووب نوووع اجلوونس
والسن ،والضمن ذمثلة وعراسات حلاالت بفياعية ين ذثي السياسات والعام ن النسواء والجليوات،
واشم اوصيات ميايية للمنظور اجلنساين؛
(و) اععيووع اوودرة هيئووة األمووم ا:لحوودة للم ويذة يلووا ذن انجوور ةلكام و و يجلهووا ا:لمثلووة ن
احملدا الوديم ا:عيواري ،واووفي يفلوي ً للسياسوات ،ومعيفوة ،وذعلوة عيمواً للموداوالت احلكوميوة الدوليوة،
واواصو بضكوواء الوووي بجوويص اعموويم منظووور جنسوواين ن يم و اهليئووات والعمليووات احلكوميووة الدوليووة،
واحمل وود ا:س ووايدة اللحملني ووة بش ووأن اععي ووع بعرا منظ ووور جنس وواين ن او ويارات اهليئ ووات احلكومي ووة الدولي ووة
وواث حملها اخللامية األخيىر
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