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]بناء على تقرير اللجنة الثالثة

([)A/70/482

 - 133 /70متابعــة املــالر العــاملب الرابــا املعــا بــاملراة والتناليــذ التــا ع ـ ن
ومنهاج عمل بيجني ونتـاج الـدورة االسـتئناجية الئالئـة والع ـرين
للجمعية العامة
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قراراهتـا السـاب ة املتعل ـة ـذس املسـمبلة ،هـا ليهـا ال ـرار  151/69املـار
 18كـــانون األول/ديســـمرب  ،2014وإذ ت ـــي ايإـــا إىل اجلــ ء املعنـــون ”تع يــ الترتيبـــا
املاسســـية لـــدعم املســـاواة بـــني اجلنســـني ول ـــني املـــراة“ مـــن ال ـــرار  289/64املـــار
 2لوز/يوليه ،2010
وإذ هييم مقعنعيية اععناعييا ي ي ا بــمبن إعـ ن ومنــهاج عمــل بــيجني( )1ونتــاج الــدورة
االستئناجية الئالئة والع رين للجمعية العامة املعنونة ”املراة عا  :2000املسـاواة بـني اجلنسـني
والتنمية والس يف ال رن احلـاد والع ـرين“( )2ت ـ ل إسـهاما مهمـة يف قح يـا املسـاواة
بــني اجلنســني ول ــني املــراة وال بــد مــن ان قحو ــا ويــا الــدول ومن ومــة األمــم املتحــدة
واملن ما األخرى املعنية إىل إجراءا لعالة،
وإذ تعيي ي تد يي ي االلت امـــا املتعل ـــة بتح يـــا املســـاواة بـــني اجلنســـني والنـــهو
بـــــاملراة الـــــي مت التعهـــــد ـــــا يف مـــــالر قمـــــة األلاليـــــة( )3ومـــــالر ال مـــــة العـــــاملب لعـــــا
_______________

( )1تقرير املؤمتر العاملم الرابع املعين باملرأة ،بيجني 15-4 ،أيلول/سيتعم ( 1995من ـورا األمـم املتحـدة،
رقم املبيا  ،)A.96.IV.13الالصل األول ،ال رار  ،1املرل ان األول والئاين.
( )2ال رار دإ  ،2/23 -املرلا ،وال رار دإ  ،3/23 -املرلا.
( )3ان ر ال رار .2/55
)15-16887 (A

**1516887

الرجاء إعادة االستعمال
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()5

 )4(2005واالجتماع العا الرليا املستوى للجمعية العامة ب ـمبن األدـداا ا ئاجيـة ليلاليـة
()6
واملناسبة اخلاصة للجمعية العامة ملتابعة اجلهود املبذولة حنو قح يـا األدـداا ا ئاجيـة ليلاليـة
ومــالر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد خ ــة التنميــة ملــا بعــد عــا  )7(2015ومــالرا ال مــة
واملالرا الرجيسية والدورا االستئناجية األخرى الي ع ـدهتا األمـم املتحـدة ،وإذ تعيـد ايإـا
التمبكيد على ان تناليذدا على حنو تا لعال وعاجل ج ء ال يتج ا من قح يا األدـداا ا ئاجيـة
املتالا عليها دوليا ،ها ليها ادداا التنمية املستدامة،
وإذ ترحب بالت د احملرز يف قح يـا املسـاواة بـني اجلنسـني ول ـني املـراة ،وإن كانـ
تاكد انه ما زال دناك قحديا وع با تواجه يف تناليذ إع ن ومنهاج عمـل بـيجني ونتـاج
الدورة االستئناجية الئالئة والع رين،
وإذ تالحظ ان عا  2015صادا الذكرى السنوية الع ـرين للمـالر العـاملب الرابـا
املعــا بــاملراة والعتمــاد إع ـ ن ومنــهاج عمــل بــيجني ،وإذ تر ــن يف دــذا الصــدد بمبن ـ ة
االســتعرا الــي اتـ لع ــا احل ومــا  ،وإذ ت ــع إســهاما ويــا اصــحاب املصــلحة
اآلخرين ذو الصلة ونتاج االستعرا ،
وإذ ترحب بع د اجتماع قادة العامل ب مبن املساواة بني اجلنسني ول ني املـراة :التـ ا
بالعمل يف  27ايلول/سبتمرب  2015وبالتعهدا الي قدمتها احل وما يف دذا الصدد،
وإذ تسييل بــمبن املســاولية عــن تناليــذ إع ـ ن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــاج الــدورة
االستئناجية الئالئـة والع رين مساولية تتحملها السل ا الوطنية لــب امل ــا األول وبمبن تع يـ
اجلهــود امر تـرور يف دـذا الصـدد ،وإذ ت ـرر التمبكيـد علـى ان تع يـ التعـاون الـدو امـر
اساسب لتناليذدا على حنو تا لعال وعاجل،
وإذ ترحب بالعمل الذ تإ لا به جلنة وتا املراة يف جمال اسـتعرا تناليـذ إعـ ن
ومنهاج عمـل بـيجني ،وإذ قحـيل علمـا مـا الت ـدير ب ـل اسـتنتاجاهتا املتالـا عليهـا ،وإذ تسـلم
بإرورة تناليذدا،
وإذ ترحب أيضا بتع ي قدرة ديئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ول ـني املـراة
(ديئة األمم املتحدة للمراة) وخبربهتا يف إطار تناليذ واليتها،
_______________

( )4ان
( )5ان
( )6ان
( )7ان
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وإذ تييثين علــى ديئــة األمــم املتحــدة للمــراة ملــا تواصــل ت دلــه مــن دعــم للعمليــا
احل وميــة الدوليــة ،هــا يف ذلــت ليمــا يتعلــا بالص ـ بــني التنميــة املســتدامة ولويــل التنميــة
وقح يا املساواة بني اجلنسني ول ني املراة والالتاة،
وإذ تشييري إىل قراردــا  289/64الــذ قــرر ليــه ان لــول املــوارد ال زمــة خلدمــة
العمليا احل ومية الدولية املعيارية من املي انية العادية،
وإذ حتيط علما باألن ة الـي يإـ لا ـا صـندو املسـاواة بـني اجلنسـني وصـندو
األمم املتحدة االستئماين لدعم ا جراءا الرامية إىل ال إاء على العنف تد املراة،
وإذ تسييل بمبمهيــة م ــاركة ا تمــا املــدين ،وخباصــة اجلماعــا واملن مــا النســاجية
واملن مــا ــي احل وميــة األخــرى ،ومســامهته يف إــا تناليــذ إع ـ ن ومنــهاج عمــل بــيجني
ونتــاج الــدورة االســتئناجية الئالئــة والع ــرين ،وال ســيما يف ســيا الــذكرى الســنوية الع ــرين
العتماد منهاج العمل،
وإذ تؤ من ج ي ان تعميم مراعاة املن ور اجلنساين اسـتراتيجية م بولـة عامليـا مـن
اجل تع ي ل ني املراة وقح يا املساواة بني اجلنسني عن طريا تغيي ا ياكل الي تن ـو علـى
عد املساواة ،ودو ما ي تسب امهية يف ويـا املسـاجل الـي تن ـر ليهـا جلارـا الرجيسـية وديئاهتـا
الالرعيــة ،هــا يف ذلــت تــمن ال ــرارا الــي تتنــاول مســاجل تتعــدى املوتــوعا االجتماعيــة
وا نسانية والئ الية واالقتصادية واملالية،
وإذ تؤ من ج ي أيضا االل تـ ا بتع يـ تعمـيم مراعـاة املن ـور اجلنسـاين علـى حنـو
لعــال يف تصــميم السياســا والــربام يف ويــا ا ــاال السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة
وتناليذدا ورصددا وت ييمها ،وااللتـ ا بتع يـ قـدرا من ومـة األمـم املتحـدة يف جمـال قح يـا
املساواة بني اجلنسني،
وإذ تؤ من ج ي ذلك االلت اما املتعل ة باملسـاواة بـني اجلنسـني ول ـني املـراة
يف إعـ ن الدو ــة ب ـمبن لويــل التنميـة :الو ي ــة اخلتاميــة ملـالر املتابعــة الـدو لتمويــل التنميــة
املعا باستعرا تناليذ توالا آراء مونتي ( )8ويف خ ة عمل اديـ ابابـا الصـادرة عـن املـالر
الدو الئالث لتمويل التنمية(،)9

_______________

( )8ال رار  ،239/63املرلا.
( )9ال رار  ،313/69املرلا.
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وإذ تضيع اععتاههييا التحــديا والع بــا الــي قحــول دون تغــيي املواقــف التميي يــة
والتنمي ــا اجلنســانية الــي ت ــرز التمييـ تــد املــراة والالتــاة واألدوار النم يــة للالـ والالتــاة
والرجــل واملــراة ،وإذ تاكــد ان التحــديا والع بــا ال تــ ال قحــول دون ت بيــا امل ــايي
واملعايي الدولية للتصد لعد املساواة بني الرجل واملراة،
وإذ تعيي تد يي إع ـ ن االلتـ ا ب ــمبن لــيوز ن ــل املناعــة الب ــرية/مت زمة ن ــل
املناعة امل تسن (ا يدز)( )10وا ع ن السياسب ب مبن ليوز ن ل املناعـة الب ـرية ومت زمـة
ن ل املناعة امل تسن (ا يدز) :ت ئيف جهودنا من اجـل ال إـاء علـى لـيوز ن ـل املناعـة
الب رية وا يدز الذ اعتمد يف االجتماع الرليا املستوى للجمعية العامة املعـا با يـدز الـذ
ع ــد يف  10يران/يونيــه  )11(2011وســلم ليــه ،يف ولــة امــور ،بــمبن تع ي ـ املســاواة بــني
اجلنسني ول ني املراة اساسيان للحد من تعر املراة لإلصـابة بالـيوز ن ـل املناعـة الب ـرية
ومت زمة ن ل املناعة امل تسن (ا يدز)،
وإذ تعرب عن علقها الش ي ألن ا دا امللح املتمئل يف قح يا التوازن بـني اجلنسـني
بنسبة  50:50يف من ومـة األمـم املتحـدة ،وخصوصـا يف املناصـن العليـا وعلـى صـعيد ت ريـر
السياسا  ،ما اال ترا ال امل ملبدا التوزيا اجلغرايف العادل ،ول ا للال ـرة  3مـن املـادة 101
من ميئا األمم املتحدة ،مل يتح ا بعد ،وألن لئيل املراة يف من ومة األمـم املتحـدة ب ـب علـى
اله ت ريبا ما تسجيل قحسن طاليف يف بعض اقسا املن ومـة ،علـى حنـو مـا ي ـي إليـه ت ريـر
األمني العا عن قحسني وتا املراة يف من ومة األمم املتحدة(،)12
وإذ تعييي ي تد ييي ي امهيــــة دور املــــراة يف جهــــود منــــا ن ــــوب النـــــ اعا و لــــها
وبنــاء الس ـ  ،وإذ تاكــد تــرورة م ــاركتها يف تلــت اجلهــود ،هــا يف ذلــت علــى مســتويا
صنا ال رار ،وإذ ت ع يف دذا الصدد ان عـا  2015صـادا اال تالـال بالـذكرى السـنوية
اخلامسة ع رة الختاذ قـرار جملـ األمـن  )2000( 1325املـار  31ت ـرين األول/اكتـوبر
 2000ب مبن املراة والس واألمن،
وإذ تشييري إىل قــرارا جملــ األمــن  )2000( 1325و  )2008( 1820املــار
 19يران/يونيــه  2008و  )2009( 1888املــار  30ايلول/ســبتمرب  2009و 1889
( )2009املــار  5ت ــرين األول/اكتــوبر  2009و  )2010( 1960املــار  16كــانون
_______________

( )10ال رار دإ  ،2/26 -املرلا.
( )11ال رار  ،277/65املرلا.
( A/69/346 )12و .Corr.1
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األول/ديســــمرب  2010و  )2013( 2106املــــار  24يران/يونيــــه  2013و 2122
( )2013املار  18ت ـرين األول/اكتـوبر  2013و  )2015( 2242املـار  13ت ـرين
األول/اكتـــوبر  2015املتعل ـــة بـــاملراة والسـ ـ واألمـــن وال ـــرار  )2009( 1882املـــار
 4آب/ا س  2009املتعلا باألطالال والنـ اع املسلح،
 - 1حتيط علما مع العق ير بت رير األمني العا عن التدابي املتخذة والت ـد احملـرز
يف متابعــة وتناليــذ إع ـ ن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــاج الــدورة االســتئناجية الئالئــة والع ــرين
للجمعية العامة()13؛
 - 2تعيي تد يي إعـ ن ومنــهاج عمــل بــيجني املعتمــدين يف املــالر العــاملب الرابــا
املعا باملراة( )1ونتاج الدورة االستئناجية الئالئة والع ـرين للجمعيـة العامـة( ،)2وتاكـد ا عـ ن
السياســب الــذ اعتمدتــه جلنــة وتــا املــراة يف دورهتــا التاســعة واخلمســني هناســبة الــذكرى
الســنوية الع ــرين للمــالر العــاملب الرابــا املعــا بــاملراة( ،)14وتاكــد ايإــا الت امهــا بتناليــذ تلــت
الص وك على حنو تا لعال وعاجل؛
 - 3تعيييي أيضيييا تد يييي الـــدور األو واألساســـب للجمعيـــة العامـــة وا لـــ
االقتصــاد واالجتمــاعب والــدور احل جالــاز للجنــة وتــا املــراة يف تع ي ـ املســاواة بــني اجلنســني
ول ــني املــراة علــى اســاز التناليــذ ال امــل عــ ن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــاج الــدورة
االســتئناجية الئالئــة والع ــرين ويف تع ي ـ تعمــيم مراعــاة املن ــور اجلنســاين يف من ومــة األمــم
املتحــدة ورصـــدس ،وت ـــجا اللجنـــة علـــى املســـامهة يف متابعـــة خ ـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــا
 )7(2030من اجل التعجيل بتح يا املساواة بني اجلنسني ول ني املراة والالتاة؛
 - 4تسيييل بـــمبن تناليـــذ إعــ ن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني وولـــاء الـــدول األطـــراا
بااللت اما املترتبة عليها هوجن اتالاقية ال إاء على ويا اش ال التميي تـد املـراة( )15يعـ ز
كل منهما اآلخـر ليمـا يتعلـا بتح يـا املسـاواة بـني اجلنسـني ول ـني املـراة ،وتر ـن يف دـذا
الصدد بإسهاما اللجنة املعنية بال إاء على التميي تد املراة يف الت جيا علـى تناليـذ منـهاج
العمل ونتاج الدورة االستئناجية الئالئة والع رين؛
_______________

(.A/70/180 )13
( )14الوثائق الرمسية للمجلس االععصادي واالجعماعم ،2015 ،امللحق هع  ،)E/2015/27( 7الالصـل األول،
الالرع جيم ،ال رار  ،1/59املرلا.
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 - 5هتيب بالدول األطراا الت يد على حنو تا بااللت اما املترتبة عليهـا هوجـن
اتالاقيــة ال إــاء علــى ويــا اش ـ ال التميي ـ تــد املــراة وبروتوكو ــا االختيــار ( )16ومراعــاة
امل ا اخلتامية والتوصيا العامة للجنة ،وقحث الدول األطراا علـى الن ـر يف احلـد مـن
ن ا ا قحال ا تبديها على االتالاقيـة وتـوخب اكـرب قـدر م ـن مـن الدقـة والتحديـد يف ا
قحال ــا تبــديها واســتعرا دــذس التحال ــا ب ـ ل منــت م ــدا ســحبها هــا ي الــل عــد
وجــود ا قحالــع ال يتســا مــا موتــوع االتالاقيــة وال صــد منــها ،وقحــث ايإــا ويــا الــدول
األعإاء الي مل تصد على االتالاقية او تنإم إليهـا بعـد علـى الن ـر يف ال يـا بـذلت ،وهتيـن
بالدول األعإاء الي مل توقا الربوتوكول االختيار وتصد عليه او تنإم إليـه بعـد ان تن ـر
يف ال يا بذلت؛
 - 6تعي العد ي على ان الدول مل مـة بـمبن تسـعى جادـدة علـى النحـو الواجـن
إىل منا وم الحة ويا اشـ ال العنـف تـد املـراة والالتـاة والتح يـا ليهـا وم اتـاة مرت بيهـا
ومعاقبتهم وتولي احلمايـة للإـحايا  ،وان عـد قيامهـا بـذلت ي ـ ل انتـهاكا حل ـو ا نسـان
واحلريــا األساســية الواجبــة للنســاء والالتيــا و ــل بــالتمتا ــا او حيــول دونــه ،وهتيــن
باحل وما ان تإا قوانني واستراتيجيا لل إاء على العنف تد املراة والالتـاة وان تنالـذدا،
وت ـجا الرجـال والالتيــان علـى امل ــاركة ب ـ ل لعـال يف منــا كـل اشـ ال العنـف وال إــاء
عليهــا وتــدعمهم يف ذلــت ،وت ــجا علــى تع ي ـ إدراك الرجــال والالتيــان ملــدى الإــرر الــذ
يلح ــه العنــف بالالتيــا والالتيــان والنســاء والرجــال وملــدى ت ويإــه للمســاواة بــني اجلنســني،
وت جا ويا اجلها الالاعلة على ا ـادرة بـرلض ا شـ ل مـن اشـ ال العنـف تـد املـراة،
وت ــجا يف دــذا الصــدد الــدول األعإــاء علــى مواصــلة دعــم احلملــة املســتمرة ليمــني العــا
”اقحــدوا رــاء العنــف تــد املــراة“ وبرنــام التعبئــة االجتماعيــة والــدعوة التــابا يئــة األمــم
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ول ني املراة (ديئة األمم املتحـدة للمـراة) ”قـل ال للعنـف تـد
املــــراة  -اقحــــدوا رــــاء العنــــف تــــد املــــراة“ ومحلــــة ا يئــــة لتإــــامن ”الرجــــل مــــا
املراة“()eHSroFeH؛
 - 7تكره تد ي امهية وقيمة الوالية املنوطة يئة األمـم املتحـدة للمـراة ،وتر ـن
هــا تبديــه ا يئــة مــن ريــادة يف إمســاع صــو النســاء والالتيــا ب ــوة علــى ويــا املســتويا
وهـا تبذلــه مـن جهــود لـدعم العمليــا احل وميـة الدوليــة ـ تســهم علـى النحــو ال امــل يف
قح يا املساواة بني اجلنسني ول ني النساء والالتيا وإعمال و ا نسان الواجبة ن؛
_______________

( )16املرجا نالسه ،ا لد  ،2131الرقم .20378
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 - 8تالحظ مع القلق ان ديئة األمم املتحدة للمـراة يـتعني عليهـا اليـا االسـتعانة
تتم ن من االت ع بواليتـها املتمئلـة يف خدمـة العمليـا احل وميـة الدوليـة
بالتربعا
املعيارية ،وت دد على ترورة تناليذ ال رار  289/64يف دذا الصدد تناليذا كام ؛
 - 9تعي ي تد ي ي الــدور ا ــا الــذ تاديــه ديئــة األمــم املتحــدة للمــراة يف قيــادة
األن ة الي تإ لا ا من ومة األمم املتحـدة يف جمـا املسـاواة بـني اجلنسـني ول ـني املـراة،
ويف تنسيا تلت األن ة وتع ي املساءلة ليها؛
 - 10تالحظ مع العق ير العمل ا ا وامل ئف الذ تإ لا به ديئة األمـم املتحـدة
للمراة من اجل تعميم مراعاة املن ور اجلنساين على حنو اكئر لعالية واتسـاقا يف من ومـة األمـم
املتحدة ك ل ،وهتين يئة األمم املتحدة للمراة ان تواصل ما ت دمه مـن دعـم لتعمـيم مراعـاة
املن ور اجلنساين يف من ومة األمم املتحدة ك ل ،باعتبار ذلت ج ءا ال يتج ا من عملـها ومـن
اجلهود الي تبذ ا للتعجيل بالعمل املإ لا به على صعيد من ومة األمم املتحدة ك ل؛
 - 11ترحب بالت ا ديئـة األمـم املتحـدة للمـراة بـدعم الـدول األعإـاء ليمـا تبذلـه
من جهود من اجل وتا وتع ي ال واعد والسياسا واملعايي املتعل ـة باملسـاواة بـني اجلنسـني
ول ــني املــراة ،وبإدمــاج املن ــور اجلنســاين يف السياســا ال اعيــة واألطــر املعياريــة ول ــا
لواليتها ،وت جا ا يئة على مواصلة التوعية بإرورة تعميم مراعاة املن ـور اجلنسـاين وتع يـ س
يف عمل ا يئا والعمليا احل ومية الدولية والالرص املتا ـة ليهـا ،وت ـدمل املسـاعدة الت نيـة،
بنــاء علــى طلــن الــدول األعإــاء ،يف تعمــيم مراعــاة املن ــور اجلنســاين يف ال ــرارا والو ــاجا
اخلتامية األخرى؛
 - 12تسل بمبمهية دور ديئـة األمـم املتحـدة للمـراة يف تع يـ املسـاواة بـني اجلنسـني
ول ني املراة ،وبالـدور احملـور الـذ تاديـه يف دعـم الـدول األعإـاء وتنسـيا عمـل من ومـة
األمم املتحدة وتعبئة ا تما املدين وال اع اخلاص واصحاب املصـلحة اآلخـرين ذو الصـلة،
على ويا املستويا  ،دعما لتناليـذ إعـ ن ومنـهاج عمـل بـيجني ،وهتيـن يئـة األمـم املتحـدة
للمــراة ومن ومــة األمــم املتحــدة ان تواص ـ دعــم التناليــذ ال امــل والالعــال والعاجــل ع ـ ن
ومنهاج عمل بيجني على كل مـن الصـعيد الـدو وا قليمـب والـوطا واحمللـب ،بوسـاجل منـها
التعميم املنهجب ملراعـاة املن ـور اجلنسـاين وتعبئـة املـوارد لتح يـا النتـاج ورصـد الت ـد احملـرز
بواس ة البيانا ون م املساءلة احلازمة؛
 - 13حتث الدول األعإاء على تولي م يد من التمويل ملي انية ديئـة األمـم املتحـدة
للمــراة بت ــدمل تربعــا اساســية متعــددة الســنوا ابتــة ومســتدامة ل ــن التنبــا ــا ،ول ــا
ملا تسمح به األ ا الت ريعية واعتمادا املي انية ،إدراكا منها ألمهيـة تـولي التمويـل ال ـايف
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لتم ني ديئة األمم املتحدة للمراة من تناليذ خ تها االستراتيجية علـى وجـه السـرعة وبالعاليـة،
وألن تعبئة املوارد املالية ال زمة لتح يا اددالها ال ت ال ت ل قحديا؛
 - 14حتث أيضا الدول األعإاء على اختاذ امل يد من ا جـراءا امللموسـة لإـمان
التناليذ ال امل والالعال والعاجل ع ن ومنهاج عمل بيجني ونتاج الدورة االسـتئناجية الئالئـة
والع ـــرين للجمعيـــة العامـــة ،وذلـــت بوســـاجل منـــها تع يـــ تناليـــذ ال ـــوانني والسياســـا
واالستراتيجيا وان ة الربنام لالاجدة ويا النساء والالتيا ؛ وتوطيد وزيـادة الـدعم امل ـد
لآل ليا املاسسية للمساواة بني اجلنسني ول ـني املـراة والالتـاة علـى ويـا املسـتويا ؛ وتغـيي
املعايي التميي ية وال والن النم يـة اجلنسـانية والتـروي للمعـايي واملمارسـا االجتماعيـة الـي
تعترا بدور املراة وإسهامها ا جيابيني وت إب على التميي تد املراة والالتـاة؛ وال يـادة ب ـدر
كبي يف االستئمار من اجل سد الئغرا يف املوارد ،بوساجل منها تعبئة املوارد املاليـة مـن ويـا
املصادر ،ها يف ذلت تعبئة وختصيل املوارد احمللية وإع اء م يد مـن األولويـة لتح يـا املسـاواة
بــني اجلنســني ول ــني املــراة يف املســاعدة ا ئاجيــة الرمسيــة ل ســتالادة مــن الت ــد الــذ قح ــا
وتــمان الالعاليــة يف اســتخدا املســاعدة ا ئاجيــة الرمسيــة مــن اجــل ا ســها يف تناليــذ منــهاج
العمــل؛ وتع ي ـ املســاءلة عــن تناليــذ االلت امــا املع ــودة؛ والنــهو ببنــاء ال ــدرا  ،ووــا
البيانا  ،والرصد والت ييم ،والوصول إىل ت نولوجيا املعلوما واالتصاال واستخدامها؛
 - 15تشجع ويـا اجلهـا الالاعلـة ،هـا ليهـا احل ومـا ومن ومـة األمـم املتحـدة
و يدا من املن مـا الدوليـة وا تمـا املـدين ،علـى مواصـلة ت ـدمل الـدعم للجنـة وتـا املـراة
ليمــا ت ــو بــه مــن عمــل ل ت ـ ع بــدوردا األساســب يف متابعــة واســتعرا تناليــذ إع ـ ن
ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــاج الــدورة االســتئناجية الئالئــة والع ــرين ،وعلــى تناليــذ توصــيا
اللجنة ،م ام ن ذلت ،وتر ـن يف دـذا الصـدد هإـب اللجنـة يف تبـادل اخلـربا والـدروز
املستالادة واملمارسا السليمة يف التصد للتحديا الي تعتر التناليذ التا علـى الصـعيدين
الــوطا والــدو وبت يــيم الت ــد احملــرز يف تناليــذ املواتــيا ذا األولويــة ،وت ــجا ا يئــا
احل ومية الدولية التابعة ملن ومـة األمـم املتحـدة علـى ان تـدرج يف اعما ـا ،سـن االقتإـاء،
النتاج الي تتوصل إليها اللجنة؛
 - 16تطليييب إىل كيانـــا من ومـــة األمـــم املتحـــدة ان تـــدم يف العمـــل الـــذ
تإ لا به ويف ن ا وال ياهتا ،على حنو منـهجب واسـتراتيجب ،النتـاج الـي تتوصـل إليهـا جلنـة
وتا املراة ،وان ت الل يف ولة امور ت دمل الدعم الالعال للجهـود الـي تبـذ ا الـدول األعإـاء
من اجل قح يا املساواة بني اجلنسني ول ني املراة والالتاة ،وت جا يف دذا الصـدد ديئـة األمـم
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املتحدة للمراة على مواصلة استخدا آليا إب غ عملية قاجمة علـى النتـاج وكالالـة االتسـا
واملواءمة والتنسيا بني اجلوانن املعيارية واجلوانن التناليذية من عملها؛
 - 17هتييييب باحل ومـــا واألجهـــ ة والصـــناديا والـــربام املعنيـــة والوكـــاال
املتخصصــة يف من ومــة األمــم املتحــدة ال يــا  ،يف ن ــا والي ـة كــل منــها ،دــب و يدــا مــن
املن مــا الدوليــة وا قليميــة ،هــا ليهــا املاسســا املاليــة ،وويــا اجلهــا الالاعلــة املعنيــة
يف ا تما املدين ،ها ليهـا املن مـا ـي احل وميـة ،بت ئيـف وتعجيـل العمـل مـن اجـل تناليـذ
إعـ ن ومنــهاج عمــل بــيجني بعــد مــرور  20ســنة علــى اعتمادمهــا ونتــاج الــدورة االســتئناجية
الئالئة والع رين تناليذا تاما ولعاال؛
 - 18تكييره دعوهتييا من ومــة األمــم املتحــدة ،هــا ليهــا األجه ـ ة الرجيســية وجلارــا
الرجيسية وديئاهتا الالرعيـة ،إىل ال يـا  ،مـن خـ ل منتـديا مـن قبيـل املنتـدى السياسـب الرليـا
املستوى املعا بالتنمية املستدامة وجها م لالة هها من قبيل االسـتعرا الـوزار السـنو
ومنتـــدى التعـــاون ا ئـــاجب التـــابا للمجلــ االقتصـــاد واالجتمـــاعب والصـــناديا والـــربام
والوكــاال املتخصصــة ،بتع ي ـ اجلهــود الراميــة إىل تعمــيم املراعــاة التامــة للمن ــور اجلنســاين
يف ويا املساجل الي دـب قيـد ن ردـا ويف إطـار والياهتـا ويف ويـا مـالرا ال مـة واملـالرا
والــدورا االســتئناجية الــي تع ــددا األمــم املتحــدة ويف عمليــا متابعــة نتاججهــا ،هــا يف ذلــت
متابعة نتاج مالر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الـذ ع ـد يف عـا  ،2012واملـالر الـدو
الئالث املعا بالدول اجل رية الصغية النامية الذ ع د يف عا  ،2014ومـالر األمـم املتحـدة
العاملب الئالث املعا باحلد من اخ ار ال وارث ،واملالر الـدو الئالـث املعـا بتمويـل التنميـة،
ومــالر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد خ ــة التنميــة ملــا بعــد عــا  ،2015الــي ع ــد يف عــا
2015؛
 - 19هتييييب بالـــدول كالالـــة اســـتمرار تنـــاول املن ـــورا اجلنســـانية يف األعمـــال
التحإيية والو اجا اخلتامية للعمليا احل ومية الدولية ،مـن قبيـل مـالر األمـم املتحـدة املعـا
با ســ ان والتنميــة احلإــرية املســتدامة (املوجــل الئالــث) ،هــا يف ذلــت يف مناق ــا مــالر
األطراا يف اتالاقية األمم املتحدة ا طارية ب مبن تغي املنا ليما يتعلا باالتالا اجلديـد ب ـمبن
تغي املنا ؛
 - 20تكييره العد ي ي علــى ان تناليــذ إع ـ ن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــاج الــدورة
االستئناجية الئالئة والع رين على حنو تا ولعـال وعاجـل امـر اساسـب لتح يـا ادـداا التنميـة
املستدامة؛
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 - 21تشييجع بقييوة احل ومــا علــى مواصــلة دعــم دور ا تمــا املــدين ،وخباصــة
املن ما ي احل وميـة واملن مـا النسـاجية ،ومسـامهته يف التناليـذ ال امـل والالعـال والعاجـل
ع ن ومنهاج عمل بيجني ونتاج الدورة االستئناجية الئالئة والع رين؛
 - 22هتيييب باحل ومــا وهن ومــة األمــم املتحــدة ان ت ــجا اجلماعــا النســاجية
واملن ما ي احل ومية األخرى املتخصصة يف جمال املساواة بني اجلنسني ول ني املـراة علـى
امل ــاركة يف العمليــا احل وميــة الدوليــة ،بوســاجل منــها زيــادة ان ــ ة التوعيــة والتمويـــل
وبناء ال درا ؛
 - 23هتيييب با يئــا احل وميــة الدوليــة التابعــة ملن ومــة األمــم املتحــدة ان ت لــن
ب ـ ل منــهجب إدراج املن ــور اجلنســاين يف ت ــارير األمــني العــا ويف يدــا مــن املــدخ
امل دمة إىل العمليا احل ومية الدولية؛
 - 24تطلييب ان يتنــاول األمــني العــا يف الت ــارير الــي ي ــدمها إىل اجلمعيــة العامــة
وا ل االقتصاد واالجتماعب وديئاهتمـا الالرعيـة املن ـورا اجلنسـانية ب ـ ل منـهجب عـن
طريا قحليل مراع ل عتبارا اجلنسـانية وتـولي بيانـا مصـنالة سـن نـوع اجلـن والسـن،
وان تتناول االستنتاجا والتوصـي ا الراميـة إىل اختـاذ امل يـد مـن ا جـراءا اخـت ا وتـا
املراة والرجـل ووتـا الالتـاة والالـ وا تياجـاهتم ـدا تيسـي صـيا ة سياسـا تراعـب نـوع
اجلــن  ،وت لــن إىل األمــني العــا  ،يف دــذا الصــدد ،إب ـ غ ويــا اصــحاب املصــلحة الــذين
دراجها يف ت اريرس بمبمهية إدراج املن ور اجلنساين يف تلت املدخ ؛
ي دمون مدخ
 - 25تشييجع الــدول األعإــاء علــى ال يــا  ،بــدعم مــن كيانــا األمــم املتحــدة،
هــا يف ذلــت ديئــة األمــم املتحــدة للمــراة ،واملن مــا الدوليــة وا قليميــة و يدــا مــن اجلهــا
الالاعلة املعنية ،سن االقتإاء ،بإي ء األولوية لتع ي وا البيانـا الوطنيـة ورصـد ال ـدرا
ليمــا يتعلــا بإعــداد إ صــاءا مصــنالة ســن نــوع اجلــن والســن ووتــا ماشــرا وطنيــة
لرصــد املســاواة بــني اجلنســني ول ــني املــراة عــن طريــا بــذل اجلهــود وإقامــة ال ــراكا يف
ق اعا عديدة؛
 - 26هتيب جبميا ماسسا من ومة األمـم املتحـدة ان تواصـل ال يـا بـدور ن ـل
يف كالالة تناليذ إع ن ومنهاج عمـل بـيجني ونتـاج الـدورة االسـتئناجية الئالئـة والع ـرين علـى
حنو تـا لعـال وعاجـل ،بوسـاجل منـها اال تالـاا بمبخصـاجيني يف املسـاجل املتعل ـة بنـوع اجلـن
يف ويا كيانا من ومة األمم املتحدة وكالالة تل ب ويـا املـونيالني ،وخباصـة العـاملون منـهم
يف امليــدان ،التــدرين واملتابعــة املناســبة ،هــا ي ــمل تــولي األدوا والتوجيهــا والــدعم ،مــن
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اجل التعجيل بتعميم مراعـاة املن ـور اجلنسـاين ،وتعيـد تمبكيـد تـرورة تع يـ قـدرا من ومـة
األمم املتحدة يف جمال املساجل املتعل ة بنوع اجلن ؛
 - 27تطلييب إىل األمــني العــا اســتعرا جهــودس املبذولــة مــن اجــل إ ــراز ت ــد
يف بلوغ ا دا املتمئل يف قح يا التـوازن بـني اجلنسـني بنسـبة  50:50علـى ويـا املسـتويا
يف من ومة األمم املتحدة بمبسردا ومإاعالتها ،ما اال ترا التا ملبـدا التوزيـا اجلغـرايف العـادل
ول ا للال رة  3من املادة  101من ميئا األمم املتحدة ،وإي ء االدتما ب ـ ل خـاص للنسـاء
مــن البلــدان الناميــة واقــل البلــدان ئــوا والبلــدان الــي لــر اقتصــاداهتا هر لــة انت اليــة والــدول
األعإــاء ــي املمئلــة او املمئلــة لئــي ناقصــا إىل ــد كــبي ،وكالالــة تناليــذ التــدابي ،هــا ليهــا
التـــدابي اخلاصـــة املاقتـــة ،مـــن اجـــل التعجيـــل بـــإ راز الت ـــد ومســـاءلة املـــديرين وا دارا
ليما يتعلا بمبدداا قح يا التـوازن بـني اجلنسـني ،وت ـجا ب ـوة الـدول األعإـاء علـى تسـمية
مرشحا للتعـيني يف ونيـاجف يف من ومـة األمـم املتحـدة وعلـى زيـادة ترشـيح النسـاء بصـورة
منت مة ،وخباصة يف املناصـن العليـا وعلـى صـعيد ت ريـر السياسـا  ،هـا يف ذلـت يف عمليـا
الع الس ؛
 - 28هتيييب هن ومــة األمــم املتحــدة مواصــلة بــذل اجلهــود مــن اجــل بلــوغ ا ــدا
املتمئــل يف قح يــا التــوازن بــني اجلنســني ،ب ــر منــها الــدعم الالعــال ملراكـ االتصــال يف جمــال
ال اون املتعل ة بنوع اجلن  ،وت لن إىل األمني العـا ان ي ـد ت ريـرا شـالويا إىل جلنـة وتـا
املــراة يف دورتيهـــا الســـتني واحلاديـــة والســـتني وت ريــرا إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الئانيـــة
والسبعني عن قحسني وتـا املـراة يف من ومـة األمـم املتحـدة يف إطـار البنـد املعنـون ”النـهو
باملراة“ وعن الت د احملرز يف قح يا التوازن بني اجلنسني والع با الـي تواجـه يف دـذا الصـدد
ما إيراد توصيا تستهدا التعجيل بإ راز الت د وإ صاءا ديئة ت دمها سنويا كيانـا
من ومة األمم املتحدة ،ها يف ذلت ب مبن عدد النساء ونسـبتهن املئويـة وونيـاجالهن وجنسـياهتن
يف من ومــة األمــم املتحــدة بمبســردا ومعلومــا عــن مســاولية ومســاءلة م اتــن إدارة املــوارد
الب رية وامانة جمل الرؤساء التناليذيني يف من ومـة األمـم املتحـدة املعـا بالتنسـيا عـن قح يـا
التوازن بني اجلنسني؛
 - 29تشجع احل وما ومن ومـة األمـم املتحـدة علـى مإـاعالة اجلهـود مـن اجـل
تع ي املساءلة عن تناليذ االلت اما املتعل ة باملساواة بني اجلنسني ول ـني املـراة علـى كـل مـن
الصــعيد الــدو وا قليمــب والــوطا واحمللــب ،بوســاجل منــها قحســني رصــد مــا حيــرز مــن ت ــد
ليمــا يتعلــا بالسياســا واالســتراتيجيا واملخصصــا مــن املــوارد والــربام وا بـ غ عنــه،
وقح يا التوازن بني اجلنسني؛
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 - 30تؤ من ج ي ان احل وما تتحمل املسـاولية يف امل ـا األول عـن قح يـا
املســاواة بــني اجلنســني ول ــني املــراة ،وان للتعــاون الــدو دورا اساســيا يف مســاعدة البلــدان
النامية على الت د صوب التناليذ ال امل ع ن ومنهاج عمل بيجني؛
 - 31تشييجع جلارــا الرجيســية وديئاهتــا الالرعيــة وا ل ـ االقتصــاد واالجتمــاعب
وجلانه الالنية على إ راز م يد من الت د  ،وال سيما يف تـوء التحليـل الـوارد يف ت ريـر األمـني
العـا ( )12وال ــابا ال ــامل للمسـاواة بــني اجلنســني ول ــني املـراة ،يف إدمــاج املن ــور اجلنســاين
يف اعما ا؛
 - 32تشجع األمني العا على إط ع من ومة األمم املتحدة على نتاج ت ريـرس مـن
اجل تع ي متابعة دذس النتاج والتعجيل بتناليذ دذا ال رار؛
 - 33تشييجع الــدول وويــا اصــحاب املصــلحة علــى تع يـ تعمــيم مراعــاة املن ــور
اجلنساين يف ويا ال اعا ويف كالة جماال التنمية؛
 - 34تطلب إىل األمني العا ان ي د كل سـنتني إىل اجلمعيـة العامـة يف إطـار البنـد
املعنون ”النهو باملراة“ ت ريرا عن متابعة تناليذ إع ن ومنهاج عمـل بـيجني ونتـاج الـدورة
االستئناجية الئالئة والع رين والت د احملرز يف دذا الصدد.
اجللسة العامة 80
 17انون األول/ديسم 2015
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