
 E/RES/2012/24 األمـم املتحـدة 

 

 Distr.: General الس االقتصادي واالجتماعي
6 September 2012 

  ٢٠١٢الدورة املوضوعية لعام 
  من جدول األعمال)د (٧د البن

 

12-42089 

*1242089* 
            �    الرجاء إعادة االستعمال

  الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2012/L.8( مقترح نظر فيه يف جلسة عامةبناء على [

األمـم   يف مجيع سياسات منظومة      ايناجلنستعميم مراعاة املنظور      - ٢٠١٢/٢٤
  وبراجمها املتحدة

  
  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

 ١٩٩٧يوليــه / متــوز١٨ املؤرخــة ١٩٩٧/٢ اســتنتاجاته املتفــق عليهــا إذ يعيــد تأكيــد  

، )١(هـا وبراجم  يف مجيع سياسـات منظومـة األمـم املتحـدة       ايناجلنساملتعلقة بتعميم مراعاة املنظور     

ــه   ــشري إىل قراراتـ ــؤرخ ٢٠٠١/٤١وإذ يـ ــوز٢٦ املـ ــه / متـ ــؤرخ ٢٠٠٢/٢٣  و٢٠٠١يوليـ  املـ

ــه /متــوز ٢٤ ــؤرخ ٢٠٠٣/٤٩  و٢٠٠٢يولي ــه / متــوز٢٤ امل ــ٢٠٠٤/٤  و٢٠٠٣يولي ؤرخ  امل

ــه /متــوز ٧ ــؤرخ ٢٠٠٥/٣١  و٢٠٠٤يولي ــه / متــوز٢٦ امل ــؤرخ ٢٠٠٦/٣٦  و٢٠٠٥يولي  امل

 املـؤرخ   ٢٠٠٨/٣٤  و ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٢٧ املـؤرخ    ٢٠٠٧/٣٣  و ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢٧

 املـؤرخ   ٢٠١٠/٢٩  و ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢٨ املـؤرخ    ٢٠٠٩/١٢  و ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٥

  ،٢٠١١يوليه / متوز١٤ املؤرخ ٢٠١١/٦  و٢٠١٠يوليه / متوز٢٣

 االلتزامات املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة الـيت           وإذ يعيد أيضا تأكيد     
 واالجتمــاع العــام )٣(٢٠٠٥ ومــؤمتر القمــة العــاملي لعــام )٢(مت التعهــد ــا يف مــؤمتر قمــة األلفيــة

 ومـؤمترات القمـة واملـؤمترات       )٤(الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية       
الرئيسية والدورات االستثنائية األخرى اليت عقدا األمم املتحدة، وإذ يعيـد كـذلك تأكيـد أن                

_______________ 

، الفـصل  )A/52/3/Rev.1 (٣ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة واخلمـسون، امللحـق رقـم         :انظر )١(
 .٤ ألف، الفقرة الفرعالرابع، 

 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٢(

 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  )٣(

 .٦٥/١انظر قرار اجلمعية العامة  )٤(
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يتجزأ من حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق           ال تنفيذها على حنو تام وفعال وعاجل يشكل جزءا       
  عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية،

 بالعمــل ٢٠٠٥ االلتــزام املعلــن يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام عيــد كــذلك تأكيــدوإذ ي  
 وضــع الــسياسات والــربامج  لــدى املراعــي لنــوع اجلــنس بنــشاط علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور   

وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا يف مجيــع امليــادين الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة ومبواصــلة  
  ومة األمم املتحدة يف جمال املساواة بني اجلنسني،تعزيز قدرات منظالعمل على 

 اســتراتيجية مقبولــة املراعــي لنــوع اجلــنس أن تعمــيم مراعــاة املنظــور وإذ يعيــد تأكيــد  
عامليا لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة ويـشكل اسـتراتيجية بالغـة األمهيـة يف تنفيـذ                    

ــيجني   ــهاج عمــل ب ــا )٥(إعــالن ومن ــوثيقتني اخلت ــشرين    وال ــة والع ــدورة االســتثنائية الثالث ميتني لل
   على حنو تام وفعال وعاجل،)٦(للجمعية العامة

تعزيز الترتيبـات املؤسـسية لـدعم املـساواة بـني اجلنـسني             ”إىل الفرع املعنون    وإذ يشري     
  ،٢٠١٠يوليه / متوز٢ املؤرخ ٦٤/٢٨٩ من قرار اجلمعية العامة “ومتكني املرأة

 والتوصيات الواردة فيه، ويـدعو إىل     )٧(بتقرير األمني العام  تقدير  حييط علما مع ال     - ١  
 يف مجيــع املراعــي لنــوع اجلــنسمواصــلة بــذل مزيــد مــن اجلهــود مــن أجــل تعمــيم مراعــاة املنظــور   

سياسات األمم املتحدة وبراجمها وفقـا جلميـع قـرارات الـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتخـذة يف             
  هذا الصدد؛

شبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنـسني  أن اليؤكد    - ٢  
تــشكل منتــدى رئيــسيا لزيــادة فعاليــة التنــسيق واالتــساق علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة    

 فيهــا وتبــادل األفكــار واخلــربات العمليــة بــشأن  املراعــي لنــوع اجلــنسوتعمــيم مراعــاة املنظــور 
 داخل منظومـة األمـم املتحـدة وإثرائهـا، ويتطلـع إىل           لنوع اجلنس املراعي  تعميم مراعاة املنظور    

 املراعـي لنـوع اجلـنس     مواصلة تنفيذ الـسياسة واالسـتراتيجية املتعلقـتني بتعمـيم مراعـاة املنظـور               
  داخل منظومة األمم املتحدة؛

إىل منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا الوكــاالت والــصناديق والــربامج يطلــب   - ٣  
 وفقـا  املراعـي لنـوع اجلـنس    ، كل يف إطار واليتـه، أن تواصـل تعمـيم مراعـاة املنظـور                التابعة هلا 

، مبـا   ٦٤/٢٨٩، وقـرار اجلمعيـة العامـة        ٢٠٠٨/٣٤لقرارات الس السابقة، وال سيما القـرار        

_______________ 

املتحـدة،  منـشورات األمـم    (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٥(
 .قان األول والثاين، املرف١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 

  .، املرفق٢٣/٣ –د إ  والقرار ، املرفق٢٣/٢ -معية العامة د إ  اجلقرار )٦(

)٧( E/2012/61. 
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 إطـار  فيهـا  يف مجيـع اآلليـات التنفيذيـة، مبـا     املراعي لنـوع اجلـنس  يف ذلك تعميم مراعاة املنظور      
ملتحدة للمساعدة اإلمنائية وغريه من األطر اإلمنائية، مبا يكفل تـويل املـديرين قيـادة               عمل األمم ا  

املراعـي لنـوع    العمل املضطلع به داخل منظومة األمم املتحدة للنهوض بتعمـيم مراعـاة املنظـور               
 ودعمه وتعزيز الرصد واإلبالغ والتقيـيم، لكـي يتـسىن تقيـيم التقـدم احملـرز علـى نطـاق                      اجلنس
 واسـتخدام مـوارد التـدريب احلاليـة، مبـا      املراعي لنوع اجلـنس   ة يف تعميم مراعاة املنظور      املنظوم

يف ذلك املؤسسات واهلياكل األساسية، من أجل املساعدة علـى اسـتحداث وحـدات منوذجيـة               
 وتطبيقهـا والنـهوض جبمـع    املراعي لنوع اجلنسوأدوات تدريبية موحدة لتعميم مراعاة املنظور    

 باملوضــوع دقيقــة موثــوق ــا قابلــة للمقارنــة مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس   بيانــات ذات صــلة
املراعـي لنـوع    وضـع الـربامج وتقيـيم تعمـيم مراعـاة املنظـور         لدىوالعمر وحتليلها واستخدامها    

  تقييم التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ل اجلنس

 أن تواصــل دعــم الــدول األعــضاء،  إىل منظومــة األمــم املتحــدة يطلــب أيــضا   - ٤  
مبوافقتها وقبوهلا، يف تنفيذ السياسات الوطنية الراميـة إىل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني          

  املرأة، بطرق منها توفري الدعم لألجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة وتنمية قدراا؛

تحـدة للمـساواة بـني      بوضع خطة العمل على نطـاق منظومـة األمـم امل          يرحب    - ٥  
هيئـة  (اجلنسني ومتكني املرأة بقيـادة هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                    

املعــين  جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة  اعتمــادبو) األمــم املتحــدة للمــرأة
 املفـروض أن تطبقـه  مـن   بوصفها إطارا للمـساءلة  ٢٠١٢أبريل /نيسان ١٣يف   للخطة بالتنسيق

  ؛بنشاط نظومة األمم املتحدة البدء يف تنفيذهامب ويهيب، تامعلى حنو منظومة األمم املتحدة 

يئـــة األمــم املتحـــدة للمــرأة أن تقـــوم، وفقــا لقـــرار اجلمعيــة العامـــة     يهيــب    - ٦  
  :، مبا يلي٦٤/٢٨٩

تقـوم ـا    أن تواصل االضطالع بدورها على حنـو تـام يف قيـادة األعمـال الـيت                   )أ(  
منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــايل املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة وتنــسيق تلــك األعمــال   
وتعزيز املساءلة يف هذين االني وأن تكفل خـضوع أي واليـات جديـدة للموافقـة عـن طريـق             

  عملية حكومية دولية؛

 املنـسق   كجـزء مـن نظـام      ،أن تواصل، يف سياق عملها على املـستوى امليـداين           )ب(  

املقيم، يف إطار فريق األمـم املتحـدة القطـري، قيـادة أعمـال الفريـق القطـري يف جمـايل املـساواة                   

  بني اجلنسني ومتكني املرأة وتنسيقها حتت اإلشراف العام للمنسق املقيم؛

 مهــام الــدعم الــيت تتوالهــا يف  يف إطــارأن تواصــل، اســتنادا إىل مبــدأ العامليــة،    )ج(  
جمال وضع املعايري واالضطالع باألنشطة التنفيذية، تقدمي اإلرشـادات والـدعم الـتقين إىل مجيـع         
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الدول األعضاء على اختالف مستوياا اإلمنائية يف مجيع املناطق، بناء على طلبـها، يف جمـاالت                 
  ؛املراعي لنوع اجلنسعاة املنظور املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحقوقها وتعميم مرا

ــاة املنظــور      )د(   ــم تعمــيم مراع ــوع اجلــنس  أن تواصــل دع ــى نطــاق  املراعــي لن  عل
  يتجزأ من عملها؛  المنظومة األمم املتحدة بوصفه جزءا

واملمارسـة وأن  العامـة  باسـتمرار وجـود فجـوات واسـعة بـني الـسياسة            يسلـم    - ٧  
يكفــي لوفــاء منظومــة األمــم املتحــدة بأكملــها   ال بنــاء قــدرات مــوظفي األمــم املتحــدة وحــده 

  ؛ املراعي لنوع اجلنسيتعلق بتعميم مراعاة املنظور  مابالتزاماا وتعهداا في

، هـا  وبراجمها وصـناديق اإىل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاالـ  يطلب    - ٨  
م عملـييت االختيـار   ي تنظـ يف ااملعمول كل يف حدود واليته التنظيمية ووفقا للقواعد واألنظمة   

املراعـي  يف املنظمات املعنية، أن تواصل التعاون علـى تعزيـز تعمـيم مراعـاة املنظـور                واالستقدام
  : داخل منظومة األمم املتحدة، بطرق منهالنوع اجلنس

ــات         )أ(   ــع األولوي ــسني م ــني اجلن ــرامج املــساواة ب ــة ب ــى مواءم مواصــلة العمــل عل
  مراعـاة تعمـيم  إدمـاج  الدولـة العـضو املعنيـة، ـدف        نـاء علـى طلـب     ب،   على حنو أفـضل    الوطنية
   يف السياسات والتشريعات والربامج؛املراعي لنوع اجلنساملنظور 

ــة   )ب(    علــى املراعــي لنــوع اجلــنس املنظــور مراعــاة تعمــيم لتيــسري مؤاتيــة يئــة بيئ
يكفـي مـن     مـا حـدة وكفالة ختصيص الكيانات داخل منظومـة األمـم املت    وتطويره  مستوى املقر   

  املوارد املالية والبشرية لربامج املساواة بني اجلنسني على املستوى القطري؛

 كيانــات منظومــة بــني  اجلــنساملراعيــة لنــوعتعزيــز تنــسيق األنــشطة التنفيذيــة   )ج(  
األمـم املتحــدة مـن خــالل آليـات التنــسيق القائمـة علــى الـصعيد القطــري وبالـشراكة، حــسب       

  نات املعنية األخرى والشركاء الوطنيني اآلخرين؛االقتضاء، مع الكيا

ــات املــساءلة املختلفــة القائمــة يف منظومــة األمــم املتحــدة       )د(   ــوفر آلي ــة أن ت كفال
وتقييمهـا  النتـائج املتـصلة باملـساواة بـني اجلنـسني      رصـد  مزيدا من االتساق والدقة والفعاليـة يف        

املتكبـدة يف  والنفقات   نوع اجلنس املتعلقة ب تتبع املوارد املخصصة للمسائل     عن  وواإلبالغ عنها   
، بوسائل منها الترويج الستخدام مؤشرات املساواة بني اجلنسني، حسب االقتـضاء،           هذا اال 

نـوع  املتعلقـة ب  والتشجيع على استخدام أفرقة األمم املتحدة القطرية آلليات مساءلة يف املـسائل             
   على الصعيد القطري؛ألداءيف أداء مهامها وتعزيز هذا املساعدا  اجلنس

زيـادة املـساءلة عـن تعمـيم      التـشجيع علـى   دعم هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف      )هـ(  

 بـشكل  م آليـات الرصـد واإلبـالغ   اسـتخدا ، بوسـائل منـها   املراعي لنـوع اجلـنس  املنظور  مراعاة  
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يم األداء تقيـ وواإلبـالغ عنـها      أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة          منتظم، مبـا يف ذلـك آليـات لرصـد         

  للموظفني؛ الفردي

ــوفري  )و(   ــة اخلــربة ت ــربامج      مــا فيالفني ــسني يف ختطــيط ال ــني اجلن ــساواة ب ــق بامل يتعل

 اخلربةبـ  باالستعانة بشكل منهجي  املراعية لنوع اجلنس  وتنفيذها من أجل كفالة معاجلة األبعاد       

 يف ذلــك هيئــة األمــم ، مبــانــوع اجلــنساملتعلقــة ب يف املــسائل املتاحــة يف منظومــة األمــم املتحــدة

املتحدة للمرأة، للمساعدة يف إعـداد إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة وغـريه مـن                   

  ؛برامج التنميةأطر 

 املراعـي لنـوع اجلـنس     تنمية القدرات على حنو مستمر يف جمال تعميم املنظـور             )ز(  

املنـسقون املقيمـون    فـيهم مبـن  جلميع موظفي األمـم املتحـدة وأفرادهـا علـى املـستوى القطـري،            

، لـضمان   نوع اجلـنس  ب املتعلقةاملسائل  يف  رباء  اخل وخباصة أفرقة األمم املتحدة القطرية،      وأعضاء

  اواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ املسحتقيقحتسني قدرم على 

ــسن       )ح(   ــوع اجلــنس وال ــة مــصنفة حــسب ن ــة للمقارن ــات قابل ــها مجــع بيان  وحتليل

ــشرها  ــواســتخدامها ون ــة   ب ــربامج  لالسترشــاد ــا يف صورة منتظمــة منهجي  االســتثمارات يف ال

القطريــة ودعــم إعــداد الوثــائق علــى مــستوى املؤســسات والبلــدان، مثــل األطــر االســتراتيجية    

 قيـاس ل حتـسني األدوات املـستخدمة يف ذلـك   القائمة على النتـائج، ومواصـلة   األطر  والربناجمية و 

  ؛التقدم احملرز والنتائج

املـديرين واإلدارات،  علـى صـعيد   ساءلة املـ  إحراز التقدم، بوسائل منها     ضمان  )ط(  

 علـى كـل املـستويات يف األمانـة العامـة      ٥٠/٥٠يف حتقيق هـدف التـوازن بـني اجلنـسني بنـسبة         

يل املرأة من البلـدان الناميـة    لتمثإيالء االعتبار الواجب ويف منظومة األمم املتحدة بأكملها، مع       

 مـن  ١٠١ مـن املـادة   ٣، مبـا يتفـق مـع الفقـرة     يف االعتبـار   جلغـرايف العـادل   أخذ مبـدأ التمثيـل ا     و

  ميثاق األمم املتحدة؛

 ٢٠١٣إىل األمني العام أن يقدم إىل الس يف دورته املوضـوعية لعـام              يطلب    - ٩  

 تعزيـز املـساءلة والتقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة العمـل               يف ذلـك  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مبـا        

  .اق املنظومةعلى نط

  ٤٨اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ يوليه/ متوز٢٧

  


