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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢٨البند 

تنفيــذ نتــائج املــؤمتر العــاملي : النــهوض بــاملرأة
الرابع املعين باملرأة ونتائج الدورة االستثنائية      

        الثالثة والعشرين للجمعية العامة
عــالن ومنــهاج عمــل  التــدابري املتخــذة والتقــدم احملــرز يف متابعــة تنفيــذ إ       

  بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 متابعــة وتنفيــذ ٦٦/١٣٢ هــذا التقريــر املقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  يــستعرض  

ــة والعــشرين للجمع    ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــة العامــةإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونت . ي
ويركز التقرير بوجه خاص على مدى جتسيد املنظورات اجلنسانية يف عمليات حكومية دوليـة              

ــم املتحــدة   ــة لألم ــارة تابع ــذ      . خمت ــز تنفي ــدابري أخــرى لتعزي ــشأن ت ــر بتوصــيات ب ــتم التقري وخيت
  .االلتزامات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
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  مقدمة   -أوال   
ــاملرأة    ١٩٩٥يف عــام   - ١ ، اعتمــد قــادة العــامل اجملتمعــون يف املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين ب

م بكفالة جتسيد منظـور جنـساين يف مجيـع       حكوماهتبذلك  ألزموا  ف ،إعالن ومنهاج عمل بيجني   
وحثــوا أيــضا اجلهــات املعنيــة األخــرى، مبــا فيهــا منظومــة األمــم املتحــدة . الــسياسات والــربامج

واملؤســسات املاليــة اإلقليميــة والدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، علــى أن تلتــزم التزامــا تامــا   
عـد ذلـك خبمـس سـنوات، جتـدد          وب. بتنفيذ إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني وأن تـساهم يف ذلـك             

تأكيد منهاج العمل وأبرزت جماالت تركيز وعمل جديـدة يف نتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                  
  .والعشرين للجمعية العامة

 علـى أن تعمـيم مراعـاة املنظـور     ٦٦/١٣٢وأعادت اجلمعية العامـة التأكيـد يف قرارهـا       - ٢
زيز متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنـسني عـن     اجلنساين استراتيجية مقبولة عامليا من أجل تع      

 مـن   ١٤ودعـت اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة          . طريق تغيري اهلياكل اليت تنطوي على عدم املساواة       
القــرار مجيــع مؤســسات األمــم املتحــدة إىل تعمــيم املراعــاة التامــة للمنظــور اجلنــساين يف مجيــع   

هتـا، وكـذلك يف مجيـع مـؤمترات القمـة واملـؤمترات        املسائل اليت هي قيـد نظرهـا ويف إطـار واليا          
والــدورات االســتثنائية الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة ويف عمليــات متابعــة نتائجهــا، مبــا يف ذلــك  

  . ٢٠١٢مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي سيعقد يف عام 
لبــت فيــه إىل  الــذي ط٦٦/١٣٢ويقــدم هــذا التقريــر اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة     - ٣

األمني العام أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إليها عن متابعة تنفيذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني                   
ونتائج دورهتا االستثنائية الثالثة والعشرين والتقدم احملرز يف هذا الـصدد، تـشمل تقييمـا للتقـدم                 

ــا يف ذلــك معلومــات عــن اإلجنــ       ــساين، مب ــاة املنظــور اجلن ــسية احملــرز يف تعمــيم مراع ازات الرئي
والــدروس املــستفادة واملمارســات الــسليمة، وتوصــيات بــشأن اختــاذ مزيــد مــن التــدابري لتعزيــز  

م التقرير التقـدم احملـرز يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، ويـورد خاصـة حتلـيال                     ويقيِّ. التنفيذ
ــارة تابعــة لألمــم املتحــدة       ــة خمت ــة دولي ــات حكومي ــا ملــدى إدمــاج عملي ــا ونوعي  للمنظــور كمي

، ٢٠٠٦/٩ويضم التقرير أيضا، استجابة لقـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             . )١(اجلنساين
  . تقييما ألثر إسهامات جلنة وضع املرأة يف املناقشات الدائرة داخل منظومة األمم املتحدة

__________ 
لتقريــر تكملــة للتقريــر الـسنوي لألمــني العــام املقــدم إىل اجمللـس االقتــصادي واالجتمــاعي بــشأن تعمــيم   هـذا ا   )١(  

تقريريــه لو) E/2012/61انظــر (مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع سياســات منظومــة األمــم املتحــدة وبراجمهــا  
ل األعضاء من أجل تعمـيم مراعـاة      السنويني املقدمني إىل جلنة وضع املرأة بشأن اإلجراءات اليت تتخذها الدو          

ــة           ــة ذي األولوي ــى موضــوع اللجن ــز خــاص عل ــع تركي ــوطين، م ــستوى ال ــى امل ــساين عل ــور اجلن ــر (املنظ انظ
E/CN.6/2012/3 و E/CN.6/2012/4  اللـــذين تـــضمنا كالمهـــا املمارســـات الـــسليمة املتبعـــة مـــن قبـــل الـــدول ،

  ).األعضاء
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حـــور هـــذا التقريـــر ومنهجيتـــه، مبخاصـــة صـــلة  ٦٦/١٣٢ مـــن القـــرار ١٩لفقـــرة لو  - ٤
معية العامة فيهـا أن تتنـاول التقـارير الـيت يقـدمها األمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة                      طلبت اجل  إذ

واجمللس االقتصادي واالجتماعي وهيئاهتمـا الفرعيـة بـشكل منـهجي املنظـورات اجلنـسانية عـن                 
طريــق حتليــل نــوعي للمــسائل اجلنــسانية وتــوفري بيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس والــسن،  

توافرت، وخباصـة تقـدمي اسـتنتاجات وتوصـيات حمـددة مـن أجـل اختـاذ                 وبيانات كمية، حيثما    
مزيــد مــن اإلجــراءات فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة هبــدف تيــسري وضــع    

  .سياسات مراعية لالعتبارات اجلنسانية
عـة  وتشري استنتاجات التحليل أن العمليات احلكومية الدولية، مبـا فيهـا املناسـبات الرفي               - ٥

تتيح الكثري من الفرص لتعزيز املعايري والـسياسات العامليـة املتعلقـة باملـساواة              فتئت   مااملستوى،  
ويتعني بذل املزيـد    . بني اجلنسني ومتكني املرأة، ولكن ال تزال تلك الفرص تغتنم بشكل ناقص           

ــع جمــاالت عمــل اهليئــات احلكو      ــسانية يف مجي ــة مــن اجلهــود لتعمــيم مراعــاة املنظــورات اجلن مي
ومن شأن استيعاب أكرب من قبل اهليئات والعمليـات احلكوميـة الدوليـة ألعمـال جلنـة                 . الدولية

  .وضع املرأة أن يسهم يف تسريع وترية التقدم
    

  إدماج املنظور اجلنساين يف هيئات حكومية دولية خمتارة   -ثانيا   
لعـام إىل اجلمعيـة العامـة       تعرض أدناه املنهجية املتبعة يف حتليل مـضمون تقـارير األمـني ا              - ٦

ــام        ــة لع ــه الفني ــاعي وجلان ــصادي واالجتم ــس االقت ــستني ودورات اجملل ــسادسة وال ــا ال يف دورهت
  . والقرارات الصادرة عنها واستنتاجات ذلك التحليل٢٠١١

  
  املنهجية  -ألف   

درســـت الوثـــائق املـــستعرضة لالســـتدالل علـــى إدمـــاج املنظـــور اجلنـــساين بإدراجهـــا    - ٧
جنـساين، جـنس، املـرأة، الرجـل، أنثـى، ذكـر، جنـسي، إجنـايب، نفاسـي                  : سية مثل مفردات رئي 

واعتـربت الوثـائق الـيت تـورد علـى األقـل مـرة واحـدة إحـدى تلـك                    ). مبا يف ذلك صيغ مجعها    (
ومل تؤخذ يف االعتبار احلاالت الـيت وردت فيهـا تلـك            . املفردات وثائق تشمل منظورا جنسانيا    

االسـتغالل  ’’النـاجني أو مـرتكيب االعتـداءات، مـثال          /س الـضحايا  املفردات دون إشـارة إىل جـن      
  .‘‘اجلنسي

ورغم أن قائمة املفردات املختارة ال تشمل مفردات أخرى ميكن أن يقال إهنا تعكـس                 - ٨
منظورا جنسانيا، فإن تلك املفردات هـي الـيت تـرد يف الغالـب األعـم يف التقـارير والوثـائق الـيت             

وللتأكد من أن العبارة اليت اعتـرب أهنـا تفيـد إدمـاج املنظـور               .  اجلنسني تعاجل مسائل املساواة بني   
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اجلنساين ليست واردة بالصدفة، يتم حتليل الوثائق الناجتة عن الفـرز األول حتلـيال أعمـق لتقيـيم          
  .مدى إدماج املنظور اجلنساين يف الواقع

ــا      - ٩ ــة لألمــم  وفحــصت القــرارات وتقــارير األمــني العــام املدرجــة يف نظــام الوث ئق الرمسي
ومت النظـر يف تلـك الوثـائق حـىت وإن كانـت مدرجـة               . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥املتحدة حىت   

حتــت بنــد أو بنــد فرعــي مــن جــدول األعمــال يركــز باخلــصوص علــى مــسائل املــساواة بــني       
 كانـت الوثيقــة مقدمـة إىل أكثـر مــن هيئـة حكوميـة دوليــة واحـدة، عـدت كــل        اوإذ. اجلنـسني 

ترد فيها تلك املفردات، ألنه اعترب أن نظر كل هيئـة يف الوثيقـة ميثـل فرصـة إضـافية          املرات اليت   
  .لتعميم مراعاة مسائل املساواة بني اجلنسني يف العمليات احلكومية الدولية

  
  االستنتاجات الكمية   -باء   

لقــد أتيحــت فــرص عديــدة إلدمــاج املنظــورات اجلنــسانية يف عمــل اهليئــات احلكوميــة    - ١٠
 قـرارا   ٢٥٩ تقريرا لألمـني العـام واختـذت         ٢٤٩فقد نظرت اجلمعية العامة وحدها يف       . ليةالدو

ــستني   ــسادسة والـ ــا الـ ــاعي املوضـــوعية    . )٢(يف دورهتـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ويف دورة اجمللـ
ونظــرت اللجــان .  قــرارا٤٠ تقريــرا لألمــني العــام واختــذ  ٢٤، اســتعرض اجمللــس ٢٠١١ لعــام

ــة  ــة وضــ  -الفني ــا عــدا جلن ــرأة،  م ــارا ع امل ــساواة بــني    اعتب ــى مــسائل امل لتركيزهــا احلــصري عل
  .٢٠١١ قرارا يف دوراهتا لعام ٤٦ تقريرا لألمني العام واختذت ٥٣يف  - اجلنسني

وأسـفر  . ويركز عدد مـن تلـك القـرارات حـصريا علـى مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني              - ١١
ول األعمــال املخصــصة للمــساواة بــني جــدمــن نظــر اجلمعيــة العامــة يف البنــود والبنــود الفرعيــة 

ومــن تلــك . اجلنــسني ومتكــني املــرأة عــن اختــاذ ســتة قــرارات خــالل الــدورة الــسادسة والــستني
، وحتـسني حالـة املـرأة يف       )٦٦/١٢٨(القرارات، قرارات عن العنف ضد العامالت املهاجرات        

ــة   ، واتفاقيــة )٦٦/١٣٠(، واملــرأة واملــشاركة يف احليــاة الــسياسية    )٦٦/١٢٩(املنــاطق الريفي
ــرأة    ــز ضــــد املــ ــة )٦٦/١٣١(القــــضاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــ ــرأة يف التنميــ ، ودور املــ

وإضــافة إىل ). ٦٦/١٣٢(، والقــرار الــسنوي الــذي يــدعو إىل تقــدمي هــذا التقريــر )٦٦/٢١٦(
ذلك، اختذت اجلمعية العامة، يف إطـار بنـود أخـرى مـن جـدول األعمـال، قـرارين عـن الطفلـة                 

  ).٦٦/١٧٠(واليوم الدويل للطفلة ) ٦٦/١٤٠( الطفلة :بالتحديد
ــرارات ســنوية عــن تعمــيم مراعــاة         - ١٢ ــل ق ــصادي واالجتمــاعي باملث ويتخــذ اجمللــس االقت

) E/2011/6القـرار  (املنظـور اجلنـساين يف مجيـع الـسياسات والـربامج يف منظومـة األمـم املتحـدة         
وإضــافة إىل ذلــك، ). E/2011/18القــرار  (وعــن حالــة املــرأة الفلــسطينية وتقــدمي املــساعدة إليهــا

__________ 
 .٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ حىتثائق الرمسية لألمم املتحدة بناء على الوثائق املتاحة يف نظام الو  )٢(  
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 قـرارا عـن دور منظومـة األمـم املتحـدة يف تنفيـذ               ٢٠١١اختذ أيـضا يف دورتـه املوضـوعية لعـام           
األهــداف وااللتزامــات املتفــق عليهــا دوليــا فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة     

  ).E/2011/5القرار (
 أن تعاجل اهليئات احلكومية الدولية مـسائل املـساواة بـني     ويف حني أن من األمهية مبكان       - ١٣

اجلنسني من خـالل قـرارات مكرسـة هلـا، فـإن تعميمهـا ملراعـاة املنظـور اجلنـساين يف القـرارات            
اعتبارات املساواة بني اجلنسني بوصفها مسألة شـاملة        إدماج  اليت تتناول مسائل أخرى وبالتايل      
ويتبني مـن اسـتنتاجات هـذا التقريـر أنـه           . يقل أمهية عن ذلك   يف كل املسائل اليت تناقش أمر ال        

ــسانيا، ال زال        ــورا جن ــستعرضة منظ ــائق امل ــن الوث ــدد م ــضمن ع ــيح يف حــني ت ــها  يت الكــثري من
إمكانات غري مستغلة حلفز التنفيذ التام إلعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الـدورة االسـتثنائية              

مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف عمـــل منظومـــة الثالثـــة والعـــشرين عـــن طريـــق تـــشجيع تعمـــيم  
  .املتحدة األمم

  
  اجلمعية العامة  -  ١  

  القرارات    
كشف حتليل قرارات اجلمعية العامة املتخذة يف دورهتا السادسة والـستني أهنـا تتـضمن                 - ١٤

وكانـت القـرارات    ). ١انظر اجلدول   (منظورا جنسانيا يف ما يقرب من ثلث جمموع القرارات          
بناء على تقارير اللجنة الثالثة اليت تركز على املـسائل االجتماعيـة واإلنـسانية والثقافيـة                املعتمدة  

ــرارات تــضمن        ــي هــذه الق ــا يقــرب مــن ثلث ــرارات إدماجــا للبعــد اجلنــساين، إذ أن م ــر الق أكث
وأدجمت املنظورات اجلنسانية يف ما يقـرب مـن نـصف القـرارات       . إحاالت متصلة بنوع اجلنس   

ويرد املنظور اجلنساين يف واحـد مـن كـل ثالثـة قـرارات      . حالة إىل جلنة رئيسية  املتخذة دون اإل  
اختذهتا اللجنة الثانية اليت تعـىن باملـسائل االقتـصادية واملاليـة ويف واحـد مـن كـل أربعـة قـرارات                       

  .اختذهتا اللجنة الرابعة اليت تعىن باملسائل السياسية اخلاصة وإزالة االستعمار
ت اللجـان األوىل واخلامـسة والـسادسة الـيت تعـىن علـى التـوايل مبـسائل                  ونادرا ما اختـذ     - ١٥

نزع السالح واألمن الـدويل، ومـسائل اإلدارة وامليزانيـة، واملـسائل القانونيـة، قـرارات تتـضمن                  
  .إشارات إىل مسائل املساواة بني اجلنسني
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   ١اجلدول     
    نسبتها املئويةعدد قرارات اجلمعية العامة اليت تشمل منظورا جنسانيا و    

  جمموع القرارات  اجلهة مصدر القرار
ــضمنة    ــرارات املتـ ــدد القـ عـ

  منظورا جنسانيا
ــرارات ــة للقـــ ــسبة املئويـــ النـــ
  املتضمنة منظورا جنسانيا

 ٤٤ ١٥ ٣٤  اجللسة العامة
 ٦ ٣ ٤٧  اللجنة األوىل
 ٣٣ ١٤ ٤٢  اللجنة الثانية
 ٦٤ ٤٢ ٦٦  اللجنة الثالثة
 ٢٦ ٦ ٢٣  اللجنة الرابعة
 ٨ ٢ ٢٥  اللجنة اخلامسة
 ٥ ١ ٢٢  اللجنة السادسة

 ٣٢ ٨٣ ٢٥٩  اجملموع، اجلمعية العامة  
    

ويورد الشكل األول أدناه توزيع قرارات اجلمعية العامة اليت تتضمن منظـورا جنـسانيا                - ١٦
ورغـم أن ربـع مجيـع القـرارات الـيت اختـذهتا اجلمعيـة العامـة مـصدرها                  . حبسب اللجان الرئيسية  

منشأ نصف قرارات اجلمعية العامة الـيت تتـضمن منظـورا    هذه اللجنة  لجنة الثالثة، فقد كانت     ال
ــة مــن جممــوع  ١٨ويف املقابــل، مثلــت القــرارات املنبثقــة عــن اللجنــة األوىل   . جنــسانيا  يف املائ

 يف املائة فقط من قرارات اجلمعية العامـة الـيت تتـضمن      ٤قرارات اجلمعية العامة، ولكنها مثلت      
وهذا التوزيع حبـسب اللجـان جـاء متـسقا مـع اسـتنتاجات الـسنوات املاضـية                . ظورا جنسانيا من

ويبني أنه رغـم نـداءات اجلمعيـة العامـة املتكـررة مـن أجـل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف                     
مجيع املسائل، ال تزال مسائل املساواة بني اجلنسني قليلة الذكر يف القرارات اليت تعـاجل مـسائل                 

  . املسائل االجتماعية واالقتصادية والسياسيةغري
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  الشكل األول     
  مصدر مجيع قرارات اجلمعية العامة اليت تشمل منظورا جنسانيا    

  
  
  
  
  
  
  
  
      

، مل تتزايـد احلــصة اإلمجاليــة لقـرارات اجلمعيــة العامــة الــيت   )٣(وفيمـا يتعلــق باالجتاهــات   - ١٧
وظل مـستوى هـذه احلـصة       ). انظر الشكل الثاين أدناه   (ل  تشمل منظورا جنسانيا إال بقدر ضئي     

  . متدنيا على مدى دورات اجلمعية العامة
  

__________ 
 A/64/218  و A/63/217  و A/62/178(تستند هذه االستنتاجات السابقة إىل حتليل لتقارير سابقة لألمـني العـام               )٣(  

وجيــب اإلشـــارة إىل أن نتــائج التحليـــل الــذي أجـــري إىل غايــة الـــدورة الثالثـــة     ). A/66/211  وA/65/204 و
 للجمعيـة العامـة غـري قابلـة للمقارنـة بالكامـل، نظـرا إىل أن حتليـل املـضمون أجـري باالعتمـاد علـى                           والستني

 ).جنساين، جنس، املرأة، الفتاة، أنثى، جنسي(قائمة أصغر من الكلمات 

 اللجنة الرابعة
  املائة يف٧

 اللجنة اخلامسة
السادسةاللجنة  يف املائة٢

 اجللسة العامة  يف املائة١
  يف املائة١٨

 اللجنة األوىل
  يف املائة٤

  اللجنة الثانية
  يف املائة١٧

 اللجنة الثالثة
  يف املائة٥١
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  الشكل الثاين    
        االجتاهات يف النسبة املئوية لوثائق اجلمعية العامة اليت تشمل منظورا جنسانيا    

  
  
  
  
  
  

  
  
      

  تقارير األمني العام     
تقــارير األمــني العــام مقارنــة يف ى املنظــور اجلنــساين أكــرب كانــت إمكانيــة الوقــوف علــ  - ١٨

  ).٢انظر اجلدول ( يف املائة من التقارير مشلت منظورا جنسانيا ٦٤: بالقرارات
      

   ٢اجلدول     
عـــدد تقـــارير األمـــني العـــام املقدمـــة إىل اجلمعيـــة العامـــة الـــيت تـــشمل منظـــورا جنـــسانيا              

  املئوية ونسبتها
  

  جمموع التقارير  ير إليهااهليئة احملال التقر
ــضمنة    ــارير املتــ ــدد التقــ عــ

  منظورا جنسانيا
ــارير ــة للتقــــ ــسبة املئويــــ النــــ
  املتضمنة منظورا جنسانيا

 ٧٦ ٤٢ ٥٥  اجللسة العامة
 ٣٩ ٩ ٢٣  اللجنة األوىل
 ٧٢ ٢٦ ٣٦  اللجنة الثانية
 ٨٤ ٤١ ٤٩  اللجنة الثالثة
 ٤٥ ٩ ٢٠  اللجنة الرابعة
 ٥١ ٤٤ ٨٧  اللجنة اخلامسة

        

 
 النسبة املئوية

الدورة

القراراتتقارير األمني العام



A/67/185
 

10 12-44149 
 

  جمموع التقارير  ير إليهااهليئة احملال التقر
ــضمنة    ــارير املتــ ــدد التقــ عــ

  منظورا جنسانيا
ــارير ــة للتقــــ ــسبة املئويــــ النــــ
  املتضمنة منظورا جنسانيا

 ٥٧ ٨ ١٤  اللجنة السادسة
 ٦٤ ١٥٩ ٢٤٩  اجملموع، اجلمعية العامة  

  
 األمني العام إىل اجلمعية العامة، نظر يف بعض التقارير يف إطار أكثـر مـن            ا تقريرا قدمه  ٢٤٩من بني     :مالحظة 

 .بند واحد من بنود جدول األعمال وأحيلت بعض بنود جدول األعمال إىل أكثر من جلنـة واحـدة            
ــه جممــوع أكــرب مــن جممــوع عــدد التقــارير املقدمــة إىل        ــشأ عن ــذا فــإن التوزيــع حبــسب اللجــان ين ل

  .العامة اجلمعية
    

ــة ومــا يزيــد عــن ثلثــي التقــارير املقدمــة إىل       - ١٩ ــة الثالث ومعظــم التقــارير املقدمــة إىل اللجن
ــة مشلــت منظــورا جنــساني    ويف املقابــل، . ااجلمعيــة العامــة يف جلــستها العامــة وإىل اللجنــة الثاني

ــة        مل ــان الرابع ــا اللجنت ــيت نظــرت فيه ــارير ال ــساين إال يف حــوايل نــصف التق ــدرج منظــور جن ي
  .واخلامسة، ويف تقريرين فقط من كل مخسة تقارير استعرضتها اللجنة األوىل

 يف املائة يف عـدد تقـارير األمـني العـام     ٤ويف ما يتعلق باالجتاهات، طرأت زيادة بنسبة      - ٢٠
ــسادسة والــستني     الــيت ت ــدورة ال ــدورة اخلامــسة والــستني إىل ال تــضمن منظــورا جنــسانيا مــن ال

ويـدل ذلـك علـى اعتـراف متزايـد بأمهيـة مـسائل              ). انظر الشكل الثـاين أعـاله     (للجمعية العامة   
املساواة بني اجلنسني يف طائفـة مـن اجملـاالت املوضـوعية، ورمبـا دل ذلـك علـى زيـادة يف تنفيـذ              

  .نظور اجلنساين يف منظومة األمم املتحدةتعميم مراعاة امل
  

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية   -  ٢  
  القرارات     

أدرج منظور جنـساين يف أكثـر مـن ربـع قـرارات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف                      - ٢١
جـان  وكانت النتائج املسجلة فيما يتعلـق بالل    ). ٣انظر اجلدول    (٢٠١١دورته املوضوعية لعام    

 ربع قراراهتـا املتخـذة      تضمنالفنية جمتمعة، باستثناء جلنة وضع املرأة، مماثلة على العموم، حبيث           
ويف حني أن هناك تباين كبري فيما بني اللجـان الفنيـة، فـصغر     .  منظورا جنسانيا  ٢٠١١يف عام   

  .حجم العينة جيعل من الصعب تفسري البيانات
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  ٣اجلدول     
قتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية اليت تشمل منظـورا جنـسانيا          عدد قرارات اجمللس اال       

  ونسبتها املئوية
  

  جمموع القرارات  اجلهة مصدر القرار
ــضمنة    ــرارات املتـ ــدد القـ عـ

  منظورا جنسانيا
ــرارات ــة للقـــ ــسبة املئويـــ النـــ
  املتضمنة منظورا جنسانيا

 ٢٨ ١١ ٤٠  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 ٢٤ ١١ ٤٦  )أ(اللجان الفنية

 ٢٢ ٤ ١٨  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 ٥ ١ ١٩  جلنة املخدرات

 ١٠٠ ١ ١  جلنة السكان والتنمية
ــم    ــسخري العلـ ــة بتـ ــة املعنيـ اللجنـ
 ٥٠ ١ ٢  والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 ٦٠ ٣ ٥  جلنـة التنميـة االجتماعية
 – – صفر  جلنة التنمية املستدامة
 – – صفر  )ب(اللجنة اإلحصائية

ــين    ــدة املعـ ــم املتحـ ــدى األمـ منتـ
 ١٠٠ ١ ١  بالغابات

  
  .ركز حصرا على مسائل املساواة بني اجلنسنيي  عملهاذه النتائج جلنة وضع املرأة ألنال تشمل ه  )أ(  

 املقـــرر ٢٠١١واختـــذت اللجنـــة يف دورهتـــا لعـــام . تعتمـــد اللجنـــة اإلحـــصائية يف العـــادة مقـــررات  )ب(  
  .ت اجلنسانية املتعلق باإلحصاءا٤٢/١٠٢

    
ــق باالجتاهــات    - ٢٢ ــع  (وفيمــا يتعل ــشكالن الثالــث والراب ــة مــع   )انظــر ال ــبني مــن مقارن ، يت

 اخنفـاض يف حـصة القـرارات الـيت تتـضمن منظـورا جنـسانيا علـى مـستوى                    )٤(السنوات املاضية 
وكــان هــذا االخنفــاض حــاد للغايــة  . كــل مــن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي وجلانــه الفنيــة  

علق باجمللس الذي اخنفضت حصة قراراته اليت تتضمن منظـورا جنـسانيا بالنـصف تقريبـا                يت فيما
أصـال  صـيغت   وجتدر باإلشارة أن أكثر من ثلث القرارات اليت اختذها اجمللـس            . ٢٠١١ يف عام 

  .من قبل اللجان الفنية
  

__________ 
 ).A/63/211  وA/65/204(تستند هذه االستنتاجات السابقة إىل حتليل أجري لتقريرين سابقني لألمني العام   )٤(  
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  الشكل الثالث    
  ماعي اليت تشمل منظورا جنسانيااالجتاهات يف النسبة املئوية لوثائق اجمللس االقتصادي واالجت    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  الشكل الرابع    
  االجتاهات يف النسبة املئوية لوثائق اللجان الفنية اليت تشمل منظورا جنسانيا    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ركز حصرا على مسائل املساواة بني اجلنسنيي  عملهاال تشمل هذه النتائج جلنة وضع املرأة ألن  :مالحظة 

  
 النسبة املئوية

الدورة

القراراتتقارير األمني العام

  
 النسبة املئوية

الدورة
القراراتتقارير األمني العام
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أفــرز اســتعراض القــرارات الــيت اختــذها اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف دورتيــه    و  - ٢٣
 نـسبة مماثلــة مـن القـرارات املتخــذة كـل سـنتني أو كــل      ٢٠١٠  و٢٠١١املوضـوعيتني لعـامي   

وكانت النسبة املئويـة للقـرارات الـيت تـضمنت          ). ٤انظر اجلدول   (سنة ومن القرارات اجلديدة     
 منـها  ٢٠١١ يف كل فئة من فئات القرارات الثالث تلك يف عـام       منظورا جنسانيا أقل مستوى   

 يف املائة فيمـا يتعلـق بـالقرارات اجلديـدة، ومـن      ٢١ إىل ٥٧فقد اخنفضت من  . ٢٠١٠يف عام   
 يف املائـة فيمـا يتعلـق        صـفر  إىل   ٢٩ يف املائة فيما يتعلـق بـالقرارات الـسنوية، ومـن             ٤٢ إىل   ٥٣

ايل ال ميكــن تفــسري االخنفــاض بارتفــاع نــسبة القــرارات  وبالتــ. بــالقرارات املتخــذة كــل ســنتني
غــري أن دراســة ملواضــيع . اجلديــدة مــثال عمــا مــضى، أو باخنفــاض يف فئــة مــن فئــات القــرارات

سيما القرارات اجلديدة، تركـز علـى         تبني أن عددا منها، وال     ٢٠١١القرارات املتخذة يف عام     
  . على املسائل املوضوعيةاجلانب اإلجرائي أو التنظيمي، بدال من التركيز

  
  ٤اجلدول     

  التواتر الدوري لقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي اليت تشمل منظورا جنسانيا     
  
  ٢٠١١    ٢٠١٠  

  عدد القرارات  التواتر الدوري
النـــسبة املئويـــة للقـــرارات
  عدد القرارات    املتضمنة منظورا جنسانيا

ــرارات ــة للقـ ــسبة املئويـ النـ
 را جنسانيااملتضمنة منظو

            
  ٢١  ١٤    ٥٧  ١٤  جديدة
  ٤٢  ١٩    ٥٣  ١٧  سنوية

  صفر  ٧    ٢٩  ٧  كل سنتني
  ٢٨  ٤٠    ٥٠  ٣٨  اجملموع  

    
ومتحـــيص النظـــر يف اللجـــان الفنيـــة يـــسهم أيـــضا يف تفـــسري االخنفـــاض املالحـــظ يف     - ٢٤

اجمللـس مـرتبط   فعمـل  . القرارات املتضمنة ملنظـور جنـساين يف اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي            
بشكل وثيق بعمل اللجان الفنية، إذ أن مـا يزيـد عـن ثلـث القـرارات املتخـذة مـن قبـل اجمللـس                         

ــة       يف ــصوغها اللجــان الفني ــرارات ت ــي ق ــه املوضــوعية ه ــام  ٣٧(دورات ــة يف ع ، ٢٠٠٩ يف املائ
وكانـت إمكانيـة اشـتمال      . )٥()٢٠١١ يف املائة يف عـام       ٣٨ ، و ٢٠١٠يف املائة يف عام      ٣٩ و

ه القــرارات يف الــسنوات الــثالث املــستعرضة علــى منظــور جنــساين أكثــر منــها يف قــرارات  هــذ
غــري أنــه بينمــا بلغــت نــسبة القــرارات املتــضمنة ملنظــور جنــساين الــيت صــاغتها   . اجمللــس ككــل

__________ 
 .تشمل هذه األرقام جلنة وضع املرأة  )٥(  
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 ٢٠٠٩ يف املائـــة يف عـــامي ٦٧  يف املائـــة و٥٤اللجـــان الفنيـــة العتمادهـــا مـــن قبـــل اجمللـــس  
وبالتــايل، . ٢٠١١ يف املائــة يف عــام ٣٣خنفــضت هــذه النــسبة لتبلــغ  علــى التــوايل، ا٢٠١٠ و

أسهم عمل اللجان الفنية يف االخنفاض املالحظ يف نـسبة قـرارات اجمللـس الـيت تتـضمن منظـورا         
وتدل هذه االستنتاجات علـى ضـرورة التوعيـة املتواصـلة بـصلة مـسائل املـساواة بـني                  . جنسانيا

 فيهـا اجمللـس واللجـان الفنيـة، مبـا يف ذلـك املناقـشات بـشأن                  اجلنسني بطائفة املسائل الـيت ينظـر      
  .املسائل اإلجرائية والتنظيمية

 قــرارا مــن قــرارات اللجــان الفنيــة الــيت ١٥ويف حــني تتنــاول الفقــرة الــسابقة باملناقــشة   - ٢٥
اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي، من املهـم أيـضا دراسـة مجيـع قـرارات اللجـان الفنيـة                   

منظـورا جنـسانيا الـيت تتخـذها        املتـضمنة   القـرارات   نسبة  ل فهم سبب االجتاه التنازيل يف       من أج 
 إىل ٢٠١٠  يف املائـــة يف عـــام٣٢هـــذه القـــرارات مـــن نـــسبة  توقـــد اخنفـــض. تلـــك اهليئـــات

ويقدم الشكل اخلـامس أدنـاه توزيعـا        ). انظر الشكل الرابع أعاله    (٢٠١١املائة يف عام     يف ٢٤
ولكنــه يــستثين جلنــــة وضــع املــرأة  . ٢٠١١  و٢٠١٠ان الفنيــة لعــامي للقــرارات حبــسب اللجــ

وعلــى حنــو مــا يتــبني مــن الــشكل اخلــامس، زاد العــدد . واللجــان الفنيــة الــيت مل تتخــذ قــرارات
 بـدافع مـن جلنـة    ٢٠١١  قرارا يف عـام    ٤٦ إىل   ٢٠١٠ قرارا يف عام     ٣٨اإلمجايل للقرارات من    

يـساعد يف تفـسري االخنفـاض        وذلـك مـا   . ة املخـدرات أساسـا    منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وجلنـ      
املالحظ يف النسبة املئوية للقـرارات الـيت تتـضمن إشـارات إىل املـسائل اجلنـسانية، فزيـادة عـدد                     

وبنـاء علـى    . القرارات مل ترافقه زيـادة مماثلـة يف عـدد القـرارات الـيت تتـضمن منظـورا جنـسانيا                   
ــيت     ــرارات ال ــدد الق ــار ع ــك، ميكــن اعتب ــغ     ذل ــستقرا، إذ بل ــددا م ــسانيا ع ــورا جن ــضمن منظ  تت

  .٢٠١١ يف عام ١١  و٢٠١٠قرارا يف عام  ١٢
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  الشكل اخلامس 
  االجتاهات يف قرارات اللجان الفنية اليت تتضمن املنظور اجلنساين    

     
  تقارير األمني العام    

رير األمـني العـام املقدمـة إىل    على حنو مماثل للنتائج املتعلقة باجلمعية العامة، كانـت تقـا            - ٢٦
اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية تتضمن قضايا املنظور اجلنـساين أكثـر ممـا تتـضمنه            

املقدمة مـن األمـني العـام       )  يف املائة  ٨٣(وتضمنت معظم التقارير    ). ٥انظر اجلدول   (القرارات  
التقـارير املقدمـة إىل اللجـان    ) ملائة يف ا ٧٤(إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي وأكثر من ثلثي        

  . ا جنسانياالفنية، قضية منظور
  

  النسبة املئوية للقرارات اليت تتضمن املنظور اجلنساين
  اليت تتضمن املنظور اجلنساينالنسبة املئوية للقرارات

 جمموع عدد القرارات 
جمموع عدد القرارات  

جلنة منع اجلرمية 
 والعدالة اجلنائية

جلنة التنمية والسكان جلنة املخدرات اللجنة املعنية بتسخري
العلم والتكنولوجيا 
 ألغراض التنمية

جلنة التنمية االجتماعية منتدى األمم املتحدة
 املعين بالغابات
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   ٥اجلدول 
عدد تقارير األمني العام املقدمة إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي وجلانـه الفنيـة الـيت                      

   ونسبتها املئويةمنظورا جنسانياتتضمن 

 جمموع التقارير  إليها التقريراملقدماهليئة 
ــارير الـــــ   ــدد التقـــ يت عـــ

 ا جنسانياتشمل منظور

النسبة املئوية للتقارير   
ــور   ــشمل منظ ــيت ت  اال

 اجنساني

 ٨٣ ٢٠ ٢٤  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ــة للمجلـــس ــة التابعـ ــان الفنيـ اللجـ

 ٧٤ ٣٩ ٥٣  )أ(االقتصادي واالجتماعي
 ٦٧ ٦ ٩  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 - - ٣  )ب(جلنة املخدرات
 ١٠٠ ٥ ٥  ية والسكانجلنة التنم

ــم ــسخري العلــ ــة بتــ ــة املعنيــ اللجنــ
 ١٠٠ ٣ ٣    والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 ١٠٠ ٦ ٦    جلنة التنمية االجتماعية
 ٨٣ ٥ ٦  جلنة التنمية املستدامة
 ٥٠ ٦ ١٢  اللجنة اإلحصائية

ــين ــدة املعــ ــم املتحــ ــدى األمــ منتــ
 ٨٩ ٨ ٩  بالغابات
 وضع املرأة، وذلـك بـسبب تركيزهـا احلـصري علـى قـضايا املـساواة بـني                   ال تشمل هذه النتائج جلنة      )أ(  

  . اجلنسني
  .تنظر جلنة املخدرات يف تقارير األمانة العامة اليت مت حتليلها بدالً من تقارير األمني العام  )ب(  

  
ومثة اجتاه ينحـو إىل زيـادة ورود املنظـور اجلنـساين يف تقـارير األمـني العـام املقدمـة إىل                       - ٢٧
وتتماشـى هـذه النتيجـة مـع االجتـاه      .  نقطة مئوية مقارنة بالسنة املاضية  ١١للجان الفنية بزيادة    ا

ومع أن حـصة التقـارير   . تقارير األمني العام املقدمة إىل اجلمعية العامة   ب لوحظ فيما يتعلق  الذي  
فاضـاً  املقدمة إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي الـيت تتـضمن املنظـور اجلنـساين اخنفـضت اخن              

  . ، ال يزال املستوى العام مرتفعاً ومستقراً)٢٠١٠بنسبة نقطتني مئويتني مقارنة بعام (طفيفاً 
  

  التحليل املعمق  -جيم   
هــذا يف  تعكــس املنظــور اجلنــساين علــى النحــو احملــدد   قــدمــع أن التقــارير والقــرارات  - ٢٨

مـستوى االهتمـام الـذي توليـه لقـضايا      التقرير، فإهنا تتباين يف كثري من األحيان تباينـاً كـبرياً يف       
وقع اإلشـارات هلـذه القـضايا يف التقـارير والقـرارات            ملوترد أدناه دراسة    . املساواة بني اجلنسني  

  . لقوة النوعية للغة تلك اإلشاراتلاليت تتضمن املنظور اجلنساين و
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  موقع اإلشارات إىل القضايا اجلنسانية  -  ١  
لقضايا اجلنسانية يف الوثائق احلكومية الدولية أمهيتـها وقـد          حدد موقع اإلشارات إىل ا    يـ  - ٢٩

وقد وجهت تقارير األمني العام املزيد من االنتبـاه         . يؤثر على احتمال اختاذ إجراءات متابعة هلا      
ــر فحــسب       ــدى ذكرهــا ال يف مــنت التقري ــضايا املــساواة بــني اجلنــسني ل ــا كــذلك يف  وإىل ق إمن

تركيــز يف القــرارات علــى قــضايا املــساواة بــني اجلنــسني    اليكــونو. االســتنتاجات والتوصــيات
ومـن خـالل التطـرق إىل       . حني يشار إليها يف فقرات الديباجة واملنطوق على حـد سـواء           أقوى  

ــساواة بــني اجلنــسني يف كــال اجلــز    ــضايا امل ــؤطر القــضية أوالً، مث   أق ــرارات ت ــإن الق  حتــددين، ف
  .إجراءات أو توصية حمددة ملعاجلتها

ــسانية يف الديباجــة فقــط يف    ولقــد   - ٣٠ ــضايا اجلن ــة ٢٢أدرجــت اإلشــارات إىل الق  يف املائ
 واجمللـس االقتـصادي     )٦(يف املائة، على التـوايل، مـن القـرارات الـيت اختـذهتا اجلمعيـة العامـة                 ٩ و

وتـضمن  . واالجتماعي، بدون ورود أي توصية متصلة بالقـضايا اجلنـسانية يف فقـرات املنطـوق              
 يف املائـة مـن   ٥٥ يف املائـة مـن قـرارات اجلمعيـة العامـة و              ٤٦(ن القـرارات     يف املائة مـ    ٥٠حنو  

 الديباجة واملنطـوق علـى حـد        أيجزالقضايا اجلنسانية يف    إشارات ذات صلة ب   ) قرارات اجمللس 
وفيما يشابه هذا الرقم ذاك الذي متت اإلشارة إليه يف الدورة الـسابقة للجمعيـة العامـة،                 . سواء

جمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي باملقارنـة        فيمـا خيـص ا     نقاط مئوية    ٦نسبة  فهو يعكس تناقصاً ب   
  . ٢٠١٠مع عام 

قـضايا املـساواة بـني      املوقـع املخـصص ل    وال تزال تقارير األمني العام تتنـوع مـن حيـث              - ٣١
 إىل اجلمعيـة    تقريرا قدمت  ١٣٥ومن بني   . اجلنسني، مما يعكس منطاً مشاهباً لنمط العام املاضي       

 يف املائـة    ٢٨أو توصـيات الختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات، ضـم              /ضمنت اسـتنتاجات و   تـ والعامة  
. أو التوصـيات  / يف مـنت التقريـر مـع إشـارة إليـه يف االسـتنتاجات و               ا جنـساني  امنها فقط منظـور   

ويف . يف الــدورة الــسابقة للجمعيــة العامــةاملــسجلة وهــذه النــسبة املئويــة مــشاهبة للنــسبة املئويــة 
ير املقدمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، سـجل اخنفـاض حـاد، باملقارنـة               يتعلق بالتقار  ما

، يف حـصة التقـارير الـيت تــضمنت قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني يف مــنت        ٢٠١٠مـع دورة عـام   
 يف املائـة عـام      ٦٤وبلغـت هـذه احلـصة       . التوصيات على حد سواء    أو/التقرير واالستنتاجات و  

إىل تقريـرا قـدمت      ١٧ من أصل    ٦، أو   ٢٠١١يف املائة عام     ٣٥ ولكنها اخنفضت إىل     ٢٠١٠
  . أو التوصيات/اجمللس االقتصادي واالجتماعي تضمنت قسماًً خمصصاً لالستنتاجات و

__________ 
 قــراراً مــن قــرارات اجلمعيــة العامــة؛ وال يتــضمن   ٧٩بـــ النتــائج املتعلقــة بفقــرات الديباجــة واملنطــوق  ختــص   )٦(  

 .التحليل القرارات اليت اعتمدت أو أقرت إعالناً أو وثيقة ختامية صادرة عن حدث رفيع املستوى
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إلشارات إىل القضايا اجلنـسانية يف التقـارير علـى    املخصص لوقع املوقد يساعد ضعف      - ٣٢
. ا جنـساني  اي الـيت تتـضمن منظـور      توضيح تناقص عدد قـرارات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاع          

 االهتمـام  يـتعني إيالءهـا  ويربز األمني العام، عن طريق توصـياته، للـدول األعـضاء املـسائل الـيت                
ية يف اسـتنتاجات التقـارير   نالعاجل، وبالتايل فعـدم وجـود إشـارات ذات صـلة بالقـضايا اجلنـسا       

لـى األرجـح احتمـال إدراج     عخفـض املقدمة إىل اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي أو توصـياهتا          
  . قضايا املساواة بني اجلنسني يف القرارات املناظرة

  
  التقييم النوعي  -  ٢  

على الرغم من إدراج قضايا املساواة بني اجلنـسني يف أجـزاء رئيـسية مـن أي تقريـر أو               - ٣٣
ذا البعـد،   ويف حماولة لفهم ه   . قرار، فإن تأثريها يتوقف على قوة اللغة املستخدمة لإلشارة إليها         
وجـرى تقيـيم تقـارير األمـني        . جرى استعراض الوثائق احلكومية الدولية إزاء املتغريات النوعيـة        

 “نوعيـة  ” مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني، و         “تغطيـة ”: العام من الناحية النوعيـة إزاء مـتغريين       
منـها  اف  ومت حتليل وثائق اجلمعية العامة فقط بسبب وجود عـدد كـ           . مناقشة القضية اجلنسانية  

  . دعم هذا التحليلل
وقد اعترب أنه توجد تغطية عالية يف التقـارير الـيت تـضمنت قـسماً خاصـاً بـشأن قـضايا                       - ٣٤

ومت حتديـد إشـارة   . يف بقيـة التقريـر    إليها  املساواة بني اجلنسني، فضالً عن العديد من اإلشارات         
مرتلـة  تغطية املتوسـطة فتقـع يف       أما ال . واحدة أو إشارات قليلة قصرية باعتبارها تغطية منخفضة       

وقــد وصــف التحليــل النــوعي الــذي أجــري علــى التقــارير إشــارات عــابرة مثــل . بــني املنـــزلتني
، أما التقارير اليت قدمت حقائق دقيقـة، مبـا يف ذلـك       النوعيةبأهنا منخفضة   “ يف ذلك املرأة   مبا”

بـني  نوعيتـها   راوحـت   ، فقـد ت   ا جنـساني  أو حتلـيال  /بيانات كمية مصنفة حـسب نـوع اجلـنس، و         
  .عاليةالتوسطة وامل

ــصل          - ٣٥ ــسي املت ــر عــن العنــف اجلن ــايل مــن تقري ــرب املقتطــف الت ــال، اعت ــى ســبيل املث وعل
الناجيــات، بعكــس العديــد مــن /، نظــراً إىل أنــه حيــدد جــنس الــضحايا النوعيــةبالرتاعــات عــايل 

ظــالل الرعــب والــصدمة  إن العنــف اجلنــسي، و”: التقــارير الــيت تعتمــد هنجــاً حمايــداً جنــسانياً  
غـري أن املعلومـات احلديثـة    . الطويلة اليت يسدهلا، يؤثر بشكل غري متناسب يف النساء والفتيـات       

تؤكد أن حالة الـضحايا مـن الـذكور وحمنـة األطفـال الـذين ولـدوا نتيجـة االغتـصاب يف زمـن                        
 يعتــرب ومثــة مثــال آخــر). ٦، الفقــرة A/66/657-S/2012/33(. “احلــرب، تتطلــب دراســة أعمــق

، مستمد من أحـد تقـارير األمـني العـام عـن مـسائل امليزانيـة، وهـو مؤشـر اإلجنـاز                       النوعيةعايل  
 بعــــد ،A/66/691(إدراج املؤشــــرات اجلنــــسانية يف عمليــــة اإلصــــالح الدســــتوري ”: التــــايل
  ). ٥١ الفقرة
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ــيت تكــون     - ٣٦ ــرارات ال ــل الق ــتغري واحــد فقــط،    عــادة ومت حتلي ــارير إزاء م ــصر مــن التق أق
ــز     ــة التركي ــا منخفــضة أو متوســطة أو عالي ــىوصــنفت بأهن ــسني  عل ــساواة بــني اجلن ــضايا امل .  ق

اعتـرب  و. واعتربت القرارات اليت تضمنت إشارة سطحية واحدة بأهنـا تعكـس تركيـزاً منخفـضاً              
 تكـرار كلمـة     يف حالـة  قضايا املـساواة بـني اجلنـسني        على  لقرارات درجة عالية من التركيز      ل أن

معـني حـول وضـع واحتياجـات        إذا اشـتملت علـى نـص        أو  /ر من فقرة واحدة و     يف أكث  رئيسية
  . أو الرجال والفتيان/النساء والفتيات و

 املتعلـق بتنميـة املـوارد البـشرية         ٦٦/٢١٧ومن األمثلة على ذلـك قـرار اجلمعيـة العامـة              - ٣٧
مة يف الفقـرة    وتدعو اجلمعية العا  . الذي يتضمن إشارات إىل القضايا اجلنسانية يف مخس فقرات        

اختـاذ خطـوات إلدمـاج املنظـور اجلنـساين يف تنميـة             ” من هذا القرار على سـبيل املثـال إىل           ١٦
املوارد البشرية بوسائل منها السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات احملـددة األهـداف الراميـة          

الـصدد علــى  إىل تعزيـز قـدرات املــرأة وإمكانيـة ممارسـتها لألنــشطة اإلنتاجيـة، وتـشدد يف هــذا       
ــتراتيجيات         ــسياسات واالسـ ــذه الـ ــياغة هـ ــرأة يف صـ ــة للمـ ــشاركة الكاملـ ــة املـ ــرورة كفالـ ضـ

  . “واإلجراءات وتنفيذها
ــة املــستخدمة يف هــذا القــسم    رغــم أنو  - ٣٨ ــه ســلبياته النــهج املتبــع يف التقييمــات النوعي  ل
اجلنـساين يف   شك، فـإن هـذه النتـائج تـشكل خطـوة هامـة لفهـم التقـدم يف إدمـاج املنظـور                        بال

  .عمل اهليئات احلكومية الدولية واألمم املتحدة ككل
  

  تقارير األمني العام     
مـن   إىل اجلمعيـة العامـة    املقدمة أدناه توزيع تقارير األمني العام       السادسيعرض الشكل     - ٣٩

 مـن أصـل     ٣٥( يف املائـة مـن هـذه التقـارير           ٢٢ اعتـربت و. النوعية متغريين مها التغطية و    خالل
 منخفـضتني يف    النوعيـة  عـاليتني، يف حـني كانـت التغطيـة و          نوعيـة لتغطيـة و  ذات ا )  تقريراً ١٥٩
وبينما تباينت التقارير علـى نطـاق واسـع مـن حيـث تغطيـة قـضايا املـساواة                   .  يف املائة منها   ٢٧

. النوعيـة  ارتبـاط عـام بـني التغطيـة و        اجتاه حنو بني اجلنسني، ويف خصائص إدراجها، كان هناك        
متوســطة أو نوعيــة /وأن تكــون التقــارير ذات تغطيــة أكثــر مــة، كــان مــن املــرجح وبــصورة عا

عاليــة / يف املائــة مــن التقــارير بأهنــا عاليــة٤٥اعتــربت : عاليــة لقــضايا املــساواة بــني اجلنــسني أو
ــطة أو ــة، /متوســ ــلعاليــ ــضة    ٤٠ مقابــ ــربت منخفــ ــارير اعتــ ــة مــــن التقــ منخفــــضة / يف املائــ
 أكثـر مـن النـسب املئويـة         فيمـا بينـها   هـذه النـسب املئويـة       وفيما تتقارب   . منخفضة/متوسطة أو

، يزيـد احتمـال أن      ) يف املائـة   ٣٠ يف املائـة و      ٤٩(يف الـدورة الـسابقة للجمعيـة العامـة          املسجلة  
همـا،  يكل ن أو يحد املـتغري  فيما خيص أ  تصنف التقارير يف مرتبة عالية أكثر منها يف مرتبة متدنية           

  .فية لقضايا املساواة بني اجلنسنيوأن توجه بالتايل العناية الكا
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  الشكل السادس
 إىل اجلمعيـة العامـة    قدمـة تغطية اإلشـارات إىل املـسائل اجلنـسانية يف تقـارير األمـني العـام امل               

  ونوعية تلك اإلشارات، حبسب تكرارها
  

  
  القرارات    

، فـإن القـرارات     يف حني أنه مل يرد منظور جنساين إال يف ثلث قرارات اجلمعيـة العامـة                - ٤٠
فقـد أُدرجـت    .  اليت تضمنته فعال حنت لذكره بطريقة واضـحة شـيئا مـا             قرارا ٨٣البالغ عددها   

 يف املائـة مـن تلـك        ٧٠مسائل املساواة بـني اجلنـسني بدرجـة تركيـز عاليـة أو متوسـطة يف حنـو                   
 تـشري إىل    ويعين هذا أنه عثُر علـى كلمـات الداللـة الـيت           ). انظر الشكل السابع أدناه   (القرارات  

أو ُوجـدت صـياغة معّينـة عـن حالـة واحتياجـات النـساء               /منظور جنساين يف أكثـر مـن فقـرة و         
النسبة املئوية أقل ممـا كانـت عليـه يف الـسنة           هذه  ويف حني أن    . أو الرجال والفتيان  /والفتيات و 

عيـة  ، فإهنـا مـا زالـت مرتفعـة، ممـا يؤكـد أن معظـم قـرارات اجلم        ) يف املائـة ٨٠حـوايل  (املاضـية  
تضمن إشارات ذات صلة باملسائل اجلنسانية جتـّسد التزامـا حقيقيـا بتعزيـز املـساواة       ت العامة اليت 

  .بني اجلنسني ومتكني املرأة
  

 مرتفعة

 متوسطة النوعية

 ني العامعدد تقارير األم

 متوسطة منخفضة
 مرتفعة التغطية

 منخفضة
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  الشكل السابع
مدى التركيز على مسائل املـساواة بـني اجلنـسني يف قـرارات اجلمعيـة العامـة الـيت تتـضمن                     

  منظورا جنسانيا
  

  
د من القـرارات ذات التركيـز املتوسـط واملرتفـع علـى املـسائل اجلنـسانية          تضّمن العدي و  - ٤١

خـذ  ألإجـراءات   اقتراحـات   وتـشري إىل    وحبالتهن بالتحديد   لنساء والفتيات   امبسامهة  تقر  فقرات  
 بـشأن   ٦٦/١٩٥فعلى سبيل املثال، أكدت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            . احتياجاهتن يف االعتبار  

ــا الزرا  ــسخري التكنولوجي ــدور احلاســم للمــرأة يف القطــاع الزراعــي      ت ــة، ال ــة ألغــراض التنمي عي
وأهابت بالدول األعضاء واجلهات األخرى تعميم مراعاة االعتبارات اجلنـسانية يف الـسياسات             
واملشاريع الزراعية والتركيز على سد الفجوة بني اجلنسني لتحقيق تكافؤ فـرص حـصول املـرأة                

ــة   علــى التكنولوجيــات الــيت تــوفر العمــل   ــا الزراعي  واملعلومــات واخلــربات يف جمــال التكنولوجي
  .واملعدات وما يتصل بذلك من موارد زراعية، ووصوهلا إىل حمافل صنع القرار

  
  إدماج منظور جنساين يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   - ثالثا  

دورات العاديـة للـهيئات     باإلضافة إىل القرارات وتقارير األمني العام الـيت تعـّد نتـاج الـ               - ٤٢
.  األمم املتحدة أيضا عددا من األحداث الرفيعة املـستوى يف كـل سـنة              تنظماحلكومية الدولية،   

فمـؤمتر األمـم    . وتتيح هـذه األحـداث فرصـا هامـة لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                    
 ٢٢ إىل  ٢٠ الفتـرة مـن      املتحدة للتنمية املستدامة الذي ُعقد يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، يف             

، يبّين مدى قـدرة العمليـات احلكوميـة الدوليـة القطاعيـة علـى أن تـدمج                  ٢٠١٢يونيه  /حزيران

 متوسط
  مرتفع يف املائة٣٠

  يف املائة٣٩
 ٣٢ قرارا٢٥

 قرارا

٢٦
قرارا متوسط 

 منخفض
 يف املائة٣١
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ــها   ــسانيا يف عمل ــصلحة      . بنجــاح منظــورا جن ــود أصــحاب امل ــة عــن جه ــاه حملــة عام ــرد أدن وت
  .الرئيسيني الرامية إىل كفالة حتقيق نتيجة إجيابية

قـرار  (فالوثيقـة اخلتاميـة الـيت أقّرهـا قـادة العـامل       . ملـؤمتر وقد حتققت مكاسب مهمة يف ا   - ٤٣
تسلّم بالدور القيادي للمرأة واألمهية احملوريـة للمـساواة بـني        ) ، املرفق ٦٦/٢٨٨اجلمعية العامة   

 املتمثلة يف التنمية االقتـصادية      - اجلنسني ومتكني املرأة لتحقيق الركائز الثالث للتنمية املستدامة       
مبنـهاج عمـل بـيجني      متجـددا   وتتـضمن تلـك الوثيقـة التزامـا         . اعية ومحاية البيئة  والتنمية االجتم 
ملؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، لـيس يف سـياق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                    اوبرنامج عمل   

  .املرأة فحسب بل باعتبارمها مكوَنني أساسيَّني لإلطار املعياري للتنمية املستدامة
ذا الصدد هو أن أحد جماالت أولوية إطـار العمـل خمـصص للمـساواة            واألمر اهلام يف ه     - ٤٤

 بالطاقـات الكامنـة الـيت متتلكهـا         مـسلمة فقـد التزمـت احلكومـات،       . بني اجلنسني ومتكني املـرأة    
املرأة بوصفها قوة دافعة للتنمية املستدامة، بكفالة متتع املرأة باحلقوق والفرص فيما خيص صـنع               

ى الصعيدين السياسي واالقتصادي علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل،              القرار وختصيص املوارد عل   
ــة أي حــواجز متنــع املــرأة مــن املــشاركة الكاملــة يف االقتــصاد    ــدا  . وإزال وســلّمت الوثيقــة حتدي

هيئـة األمـم    (بالدور الذي تضطلع به هيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                  
 وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، مبـا يف ذلـك يف                   يف سـبيل تعزيـز    ) املتحدة للمـرأة  

تنـسيق وتعزيـز املـساءلة يف منظومـة األمـم املتحـدة يف هـذا        زيـادة و سياق التنمية املـستدامة ويف    
وباإلضــافة إىل ذلــك، دعــت الوثيقــة اجلهــات املاحنــة واملنظمــات الدوليــة واملؤســسات . الــصدد

يميــة والقطــاع اخلــاص، مــن بــني جهــات أخــرى، إىل أن تــدمج املاليــة الدوليــة واملــصارف اإلقل
بــشكل كامــل يف عمليــات صــنع قراراهتــا ودوراهتــا الربناجميــة االلتزامــات واالعتبــارات املتعلقــة  
  .باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وأن تدعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية للقيام بذلك

ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، باعتبار ذلـك مـسألة شـاملة،            وترد أيضا إشارة إىل امل      - ٤٥
فعلـى سـبيل املثـال، يف الفـرع املتعلـق بالـصحة         . يف العديد من اجملاالت األخـرى ذات األولويـة        

والسكان من الوثيقة اخلتامية، يدعو قادة العامل إىل التنفيذ الكامل والفعال ملنهاج عمـل بـيجني       
ــؤمتر الــ   ــامج عمــل امل ــة وبرن ــسكان والتنمي ــصاد األخــضر   . دويل لل ــق باالقت ــشري الفــرع املتعل وي

بوضوح إىل أن سياسـات االقتـصاد األخـضر ينبغـي أن تعـّزز رفـاه النـساء، بوسـائل منـها هتيئـة                       
وتــرد يف . فــرص العمــل وتعبئــة كامــل طاقــات املــرأة والرجــل وكفالــة تــساويهما يف املــشاركة 

ــة بالقــ      ــروع املتعلق ــروع أخــرى، تــشمل الف ــاه، والطاقــة،     ف ــر، والزراعــة، واملي ــى الفق ضاء عل
وباإلضـافة إىل   . والعمالة، والتعليم، إشـارات واضـحة إىل املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                
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ذلك، تسلم الوثيقة اخلتامية بقيمة املؤشرات اليت تراعي الفوارق بني اجلنـسني يف تـسريع وتـرية      
  .علقة بالتنمية املستدامة وقياسهالتقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات املت

وتشكّل هذه النتائج اإلجيابية مثرة للجهـود املتـضافرة الـيت يبـذهلا العديـد مـن أصـحاب                   - ٤٦
ــيهم احلكومــات والكيانــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري       املــصلحة، مبــن ف

ركة املبكــرة هليئــة األمــم  املــشاتوقــد أثبتــ. احلكوميــة والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادمييــة 
املتحــدة للمــرأة أمهيتــها احلامســة يف حفــز اإلرادة الــسياسية فيمــا بــني احلكومــات ويف إقامــة          

  .الشراكات بني خمتلف أصحاب املصلحة
وأســهمت هيئــة األمــم املتحــدة مــسامهة فّعالــة يف عمليــة التفــاوض الــيت ســبقت املــؤمتر    - ٤٧

ســاعدت إســهامات اهليئــة يف إعــداد الوثيقــة التجميعيــة  و. واختتمــت باعتمــاد الوثيقــة اخلتاميــة
األوليــة، والنــشر الواســع النطــاق للرســائل الرئيــسية واالقتراحــات بــإدراج اإلشــارات املتــصلة     
باملسائل اجلنسانية يف مشروع أويل للوثيقة اخلتامية، يف إلقاء الـضوء علـى أوجـه االرتبـاط بـني                   

  .ملستدامةأهداف املساواة بني اجلنسني والتنمية ا
 املخصصة ألصـحاب املـصلحة املتعـّددين الـيت     املناسباتوباإلضافة إىل ذلك، أسهمت    - ٤٨
فقـد  . ت قبل املؤمتر وختلّلته، يف االرتقاء بالبعد السياسي هلذه املسألة يف أوساط املفاوضني            ُنظم

 مـشاركة   وتعـززت  . )٧(نظّمت اهليئة حدثَني بارزين بالتعاون مع جمموعة خمتلفـة مـن الـشركاء            
ــة          ــرأة ألغــراض التنمي ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــساواة ب ــين بامل ــادة املع ــدى الق ــدين مبنت اجملتمــع امل

وأســهم هــذا احلــدث الــذي دام يومــا كــامال يف إعــالء صــوت املنظمــات النــسائية    . املــستدامة
وتـاله عقـد مـؤمتر قمـة املنتـدى          . ومكّن من إجراء حوار حاسم بني خمتلف أصـحاب املـصلحة          

ور، الذي خلُص إىل صياغة دعـوة إىل العمـل ُرّوجـت علـى نطـاق واسـع ووقّعـت عليهـا                  املذك
  .سبع رئيسات دول وحكومات حَضرن املؤمتر

وحظي التركيز على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بدعم قوي من كيانات األمـم                - ٤٩
ــة األمــ     . املتحــدة األخــرى  ــذيني يف منظوم ــس الرؤســاء التنفي ــد أصــدر جمل ــين  فق م املتحــدة املع

أبريـــل / ويف نيـــسان٢٠١١أكتـــوبر /بالتنـــسيق بيـــاَنني بـــشأن املـــؤمتر املقبـــل، يف تـــشرين األول
وباإلضـافة  . ، حّددا املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة باعتبارمهـا أولويـة مـن أولوياتـه           ٢٠١٢

ومـسؤولون رئيـسيون   إىل ذلك، نظّم اجمللس حدثا أثناء انعقاد املؤمتر أكـد خاللـه األمـني العـام         
  .آخرون األولوية اليت يعطوهنا إىل جمال العمل هذا

__________ 
 حكومات كل من أستراليا والربازيل ومجهورية كوريا وسويـسرا؛ ووزارة        سباتاملناشاركت يف تنظيم هذه       )٧(  

خارجية الدامنرك؛ ووزارة خارجية النرويج؛ ومؤسسة روكفلر؛ ومؤسسة فورد؛ والوكالة الدامنركية للتنميـة             
 .Petrobras  وitaipu binacional؛ وشركيت )دانيدا(الدولية 
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وميكن أن تكون مشاركة منظمات اجملتمع املدين الناشطة يف جمال تعزيز حقـوق املـرأة                 - ٥٠
 الرفيعة املستوى، على حنو مـا سـلّمت بـه           املناسباتعنصرا حامسا يف إدراج منظور جنساين يف        

 باحلكومـات   ٦٦/١٣٢ مـن قرارهـا      ١٧يف الفقـرة    العامـة    اجلمعيـة    فقد أهابـت  . اجلمعية العامة 
ــة األخــرى      ومبنظومــة األمــم املتحــدة أن تــشجع اجلماعــات النــسائية واملنظمــات غــري احلكومي
املتخصصة يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة علـى املـشاركة يف العمليـات احلكوميـة                   

  .توعية والتمويل وبناء القدراتالدولية، بوسائل منها زيادة أنشطة ال
. وعمل املؤمتر رمسيا مع تسع جمموعات رئيـسية معتـرف هبـا، إحـداها جمموعـة نـسائية                   - ٥١
وكانـت  . ساعد هذا يف ضمان مشاركة املنظمات النـسائية يف العمليـة التحـضريية ويف املـؤمتر           و

 املـساواة بـني اجلنـسني       اجملموعات النسائية وغريها من املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تـدعو إىل              
واعترافا بالدور اهلام الذى تؤديه تلك املنظمات، يّسرت هيئـة          . ومتكني النساء ممثلة متثيال جيدا    
 ممثال عـن منظمـات اجملتمـع املـدين، بتمويـل مـن احلكومـات                ٣٦األمم املتحدة للمرأة مشاركة     

  .واملؤسسات
اخلـاص بالعمـل صـوب هـدف حتقيـق          وأتاح املؤمتر أيـضا فرصـة لتعزيـز التـزام القطـاع               - ٥٢

واشـترك االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة، والـشبكة احملليـة              . املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة      
 خــالل مناســباتلالتفــاق العــاملي يف الربازيــل، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، يف تنظــيم ثــالث  

 ميكـن للـشركات أن تلتمـسها    منتدى استدامة الشركات، وذلك إللقاء الضوء على السبل اليت    
 املـرأة يف صـميم اجلهـود        تـضع لزيادة مسامهتها إىل أقصى حد يف جهود التنميـة املـستدامة بـأن              

وتـضمنت الوثيقـة اخلتاميـة للمنتـدى، الـيت          . اليت تبذهلا الشركات ملراعاة مبادئ االستدامة فيها      
ساواة بني اجلنـسني وإىل الـدور      قدمها األمني العام خالل املؤمتر، إشارات متعددة إىل مسائل امل         

  .البالغ األمهية الذي تؤديه املرأة يف جهود التنمية املستدامة
فقـد  . ٢٠١٥وينطوي املؤمتر علـى آثـار هامـة فيمـا يتعلـق بإطـار التنميـة ملـا بعـد عـام                         - ٥٣

التزمــت احلكومــات بتحديــد جمموعــة مــن أهــداف التنميــة املــستدامة الــيت ينبغــي أن تركــز           
، وإن كانــت مل ُتحــدد يف الوثيقــة اخلتاميــة، علــى اجملــاالت ذات األولويــة لتحقيــق   موضــوعاهتا

ولعــل تــضمني الوثيقــة اخلتاميــة مــسألة املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  . التنميــة املــستدامة
ــة       ــرات املراعيـ ــق باملؤشـ ــزام املتعلـ ــة، إىل جانـــب االلتـ ــاالت ذات األولويـ ــد اجملـ ــا أحـ باعتبارهـ

جلنسانية، يضع تلك املسألة يف وضع يؤهلها الحتالل مكانة بارزة يف أي مناقـشة              لالعتبارات ا 
، ســواء ٢٠١٥حكوميــة دوليــة تتنــاول أهــداف التنميــة املــستدامة وإطــار التنميــة ملــا بعــد عــام   

كهدف مستقل من أهداف التنمية املـستدامة أو كمـسألة شـاملة يف أهـداف التنميـة املـستدامة                   
  .األخرى
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جيابية اليت مت التوصـل إليهـا خـالل املـؤمتر املكاسـب الـيت حتققـت يف                  إللنتائج ا وتكّمل ا   - ٥٤
فعلى سبيل املثـال، تـضمنت   . جماالت قطاعية هامة أخرى، تشمل تغري املناخ والتجارة والتنمية 

طاريـة بـشأن    إلالوثيقة اخلتامية للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ا             
نـوفمرب إىل   / تـشرين الثـاين    ٢٨ يف ديربان، جنوب أفريقيـا يف الفتـرة مـن            ت ُعقد يتناخ ال تغري امل 

، إشــارات حمــددة إىل مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني، مبــا يف  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٩
وكُلّــف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة  . ذلــك يف املبــادئ التوجيهيــة لــصندوق املنــاخ األخــضر 

، ٢٠١٢أبريـل   /ماعـه الـوزاري الثالـث عـشر الـذي ُعقـد يف الدوحـة يف نيـسان                 والتنمية يف اجت  
. بتعزيز عمله املتعلـق بالـصالت بـني املـساواة بـني اجلنـسني، ومتكـني املـرأة، والتجـارة والتنميـة                     

عة املستوى خطوة هامـة     ي الرف املناسباتويشكّل إدراج منظور جنساين يف الوثائق اخلتامية هلذه         
 املعيــاري املتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف مجيــع اجملــاالت   حنــو توســيع اإلطــار

  .القطاعية اليت تنظر فيها اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة
    

 مسامهة جلنة وضع املرأة   - رابعا  
ع از للجنـة وضـ    الـدور احلفّـ   ب ٦٦/١٣٢ مـن قرارهـا      ٣أقرت اجلمعية العامة يف الفقـرة          - ٥٥

 على أساس التنفيذ الكامل إلعـالن ومنـهاج         ،املرأة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       
 ويف تعزيــز تعمــيم مراعــاة املنظــور  ،عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين  

  تــدرج جلنــة وضــع املــرأة يف حتليــل لــئن ملو. ورصــده املتحــدة  منظومــة األمــمداخــلاجلنــساين 
، بـسبب تركيـز اللجنـة    اإلخـالل بالنتـائج   هـذا التقريـر لتجنـب        الـذي أجـري مـن أجـل          احملتوى

 متابعـة عـن   هذه اهليئـة تتـوىل املـسؤولية األساسـية          ف املساواة بني اجلنسني،     مسائلاحلصري على   
 القيـام بــدور رئيــسي يف تعزيـز اســتراتيجية تعمــيم   تواصــلاملـؤمتر العــاملي الرابــع املعـين بــاملرأة، و  

 .املنظور اجلنساينمراعاة 

فــرص ، يف ٢٠١١ونظــرت اللجنــة يف دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني، املعقــودة يف عــام     - ٥٦
استفادة النساء والفتيات من التعلـيم والتـدريب والعلـم والتكنولوجيـا، ومـشاركتهن يف ذلـك،                 

حلـصول علـى   لتحقيق أهداف منها تعزيز تكافؤ الفـرص أمـام املـرأة لتحقيـق العمالـة الكاملـة وا        
ــذا املوضــوع        ــا خبــصوص ه ــق عليه ــن االســتنتاجات املتف ــة م ــق، واعتمــدت جمموع . عمــل الئ

ــدةملخــصات اجتماعــات املاســتنتاجاهتا املتفــق عليهــا وكــذلك  وأحالــت اللجنــة   املــستديرة ائ
 اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي كمـسامهة يف       إىل نقـاش    يتالرفيعة املستوى اليت عقـدهتا وحلقَـ      

لــوزاري الــسنوي بــشأن تنفيــذ األهــداف املتفــق عليهــا دوليــا وااللتزامــات يف         االســتعراض ا
  .التعليم جمال
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 الـذي اعتمـده اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           ٢٠١١ويشري اإلعالن الوزاري لعـام        - ٥٧
إىل االســتنتاجات املتفــق عليهــا للــدورة اخلامــسة واخلمــسني ويــويل أمهيــة كــبرية حلالــة النــساء    

إذ يدعو على سبيل املثال إىل سد الفجوة بني اجلنسني يف جمال التعلـيم              . اجاهتنوالفتيات واحتي 
مــن خــالل تعزيــز حــصول الفتيــات والنــساء علــى التعلــيم اجليــد يف مجيــع املــستويات، وخباصــة 

ط ويــسلِّ. ســيما العلــوم والتكنولوجيــا مــستوى التعلــيم الثــانوي، ويف مجيــع التخصــصات، وال 
ع مناهج تراعي االعتبارات اجلنسانية يف الربامج التعليميـة جلميـع           الضوء أيضا على ضرورة وض    

ميـــة تـــصور النـــساء والرجـــال املـــستويات، واختـــاذ تـــدابري ملموســـة لكفالـــة إعـــداد مـــواد تعلي
ــشباب ــة    وال ــة وغــري منطي ــان يف أدوار إجيابي ــات والفتي ــة علــى  رـوهكــذا أثّــ . والفتي  عمــل اللجن

ــى   حنــو ــس إجيــايب عل ــسنوي للمجلــس   مــدى إدراج منظــور جن ــوزاري ال اين يف االســتعراض ال
  .االقتصادي واالجتماعي

وتعاملت جلنة وضع املرأة أيضا مع اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض               - ٥٨
هيئــات األمــم أن تتخــذ ففــي اســتنتاجاهتا املتفــق عليهــا، تطلعــت جلنــة وضــع املــرأة إىل . التنميـة 

مــن إجـراءات  عنيـة بتـسخري العلــم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميــة،     املتحـدة، وخباصـة اللجنــة امل  
 والـدروس املـستفادة يف جمـال تعمـيم مراعـاة            يدةملمارسات اجل على ا  األمثلة   تبادلجتميع و أجل  

واســتجابة . املنظــور اجلنــساين يف الــسياسات والــربامج املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار 
ن يف الدورة الرابعة عشرة للجنة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا              هلذا النداء، دعا املشاركو   

 بالتعـاون مـع اجمللـس االستـشاري للقـضايا           ، مواصلة القيام  ألغراض التنمية جلنة وضع املرأة إىل     
 والـدروس املـستفادة يف   يـدة  بدورها بوصفها منربا لتبادل األمثلة عـن املمارسـات اجل        ،اجلنسانية

 .لعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار    اخلاصة بـا  يف وضع وتطبيق السياسة العامة      دمج منظور جنساين    
مـه اجمللـس االستـشاري للقـضايا اجلنـسانية عـن أنـشطته              واستمعت جلنـة وضـع املـرأة لتقريـر قدّ         

وأوصت اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مقرر بتمديد والية اجمللـس االستـشاري ملـدة               
إكمــال متكينــه مــن  مــن أجــل ٢٠١٢ينــاير /مــن كــانون الثــاينثــالث ســنوات أخــرى، اعتبــارا 

  .٢٠١١/٢٣٥د اجمللس هذا املقترح يف املقرر وأّي. برنامج عمله
ومشلت املسامهات األخرى للجنة وضع املرأة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني يف أعمـال               - ٥٩

 اجلنـسني والتنميـة      املـساواة بـني    بـشأن حلقـة نقـاش تفاعليـة       اهليئات احلكومية الدوليـة األخـرى       
اختـاذ   وكـذلك    ،كمسامهة يف اإلعداد ملؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة          ، نظمت   املستدامة

سياسات الــعمــيم املــساواة بــني اجلنــسني وتعزيــز متكــني املــرأة يف   ت بــشأن مــن نوعــهأول قــرار 
ــاخ اخلاصــة بــ ســتراتيجيات االو ــة انظــر (تغري املن ــرار اللجن ــذلك تواصــ ).٥٥/١ ق ــة  وب ل اللجن

االضــطالع بــدور هــام يف توســيع وتعميــق االهتمــام مبــسائل املــساواة بــني اجلنــسني يف منظومــة 
  .األمم املتحدة
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  فرص تعزيز منظور جنساين يف نتائج اهليئات احلكومية الدولية  - خامسا 

ــا    - ٦٠ ــى حنــو م ــة منظــورا      عل ــة الدولي ــات احلكومي ــدمج اهليئ ــسابقة، ت ــروع ال ــبني يف الف يت
سيما ما يتعلـق منـها بالـشؤون االجتماعيـة        قيد نظرها، وال  املوجودة  ا يف بعض املسائل     جنساني

وال يزال هناك العديد من الفرص غري املـستغلة لـضمان تعمـيم مراعـاة       . واالقتصادية والسياسية 
مسائل املـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع اجملـاالت، مبـا يف ذلـك يف جمـال نـزع الـسالح ومـسائل                          

ط هـذا   ويـسلِّ .  القانونيـة الدوليـة    القضايايل ذات الصلة، ومسائل اإلدارة وامليزانية، و      األمن الدو 
الفــرع الــضوء علــى فــرص تعزيــز االهتمــام مبــسائل املــساواة بــني اجلنــسني يف أعمــال اجلمعيــة     

وينظــر أيــضا يف الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا أن   . العامــة، وذلــك باســتخدام اللجنــة األوىل كمثــال  
نة وضع املـرأة علـى تعزيـز االهتمـام مبـسائل املـساواة بـني اجلنـسني يف اجمللـس                     تساعد أعمال جل  

  .االقتصادي واالجتماعي
 قـــرارات مـــن أصـــل  ٣لعامـــة، تـــضمنت ويف الـــدورة الـــسادسة والـــستني للجمعيـــة ا   - ٦١
ومشلــت هــذه اإلشــارات ذكــر جــنس . اجلــنسنــوع قــرارا للجنــة األوىل إحــاالت متعلقــة ب ٤٧

ــراد ضــحايا األلغــام املــ  ــرار (ضادة لألف ــساين يف  ، واحلاجــة إىل )٦٦/٢٩الق ــز العنــصر اجلن تعزي
 خمتلف اجتماعات جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسـط أفريقيـا          

 واحللقــة الدراســية األوىل املخصــصة ،)٦٦/٥٥القــرار  (بــرتع الــسالح واألمــن الــدويلاملتعلقــة 
مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للـسالم ونـزع الـسالح والتنميـة يف أمريكـا                   اليت عقـدها    للنساء  

  ).٦٦/٥٤القرار  (الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
الــدورة الــسابعة والــستون فرصــا لتعميــق التركيــز علــى مثــل هــذه اإلشــارات،    وتتــيح   - ٦٢

ضمن جـدول   إذ يتـ  . وكذلك لدمج منظـور جنـساين يف عـدد أكـرب مـن قـرارات اللجنـة األوىل                 
املـرأة ونـزع الـسالح ومنـع االنتـشار          ”األعمال املؤقـت للـدورة الـسابعة والـستني بنـدا معنونـا              

، وهـو أول قـرار مـن نوعـه للجمعيـة       ٦٥/٦٩  علـى حنـو مـا جـاء يف القـرار     “وحتديد األسـلحة  
 وثـائق مـسبقة، يـوفر هـذا البنـد مــن      وإن كـان ال يتوقـع تقــدمي  . العامـة يف مـا يتعلـق باملوضـوع    

ــرار      جــد ــصقل التوصــيات وتوســيع نطــاق هــذا الق ــة األوىل ل ــة للجن . ول األعمــال فرصــة هام
 ونـزع الـسالح ومنـع االنتـشار وحتديـد          وباإلضافة إىل ذلك، فـإن االهتمـام الـذي يـوىل للمـرأة            

سائل مبـ  يف إطار هذا البند من جدول األعمال ميكن أن يكون حافزا لزيـادة االهتمـام                 األسلحة
  .ني يف البنود األخرى املدرجة على جدول أعمال اللجنة األوىلاملساواة بني اجلنس

على مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني أيـضا يف اللجنـتني اخلامـسة                أكثر  التركيز  سيتعني  و  - ٦٣
كافة هيئـات األمـم املتحـدة     ” ودعوته   ٦٦/١٣٢والسادسة من أجل تنفيذ قرار اجلمعية العامة        
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ولـئن كـان    . “ساين يف مجيـع املـسائل الـيت هـي قيـد نظرهـا             منظـور جنـ   إىل التعميم التام ملراعـاة      
لـدمج منظـور    تنظيمي هي أقل قابليـة      الجرائي أو   اإلتركيز  الباإلمكان القول إن القرارات ذات      

ــستون         ــسادسة وال ــدورة ال ــبني ال ــسائل املوضــوعية، ت ــى امل ــرارات املركــزة عل ــساين مــن الق جن
وعلى سـبيل املثـال،     . ا تركز عليه القرارات   للجمعية العامة أن الفرص موجودة بغض النظر عم       

 بشأن إدارة املوارد البـشرية، الـذي صـاغته اللجنـة اخلامـسة، إىل هـدف        ٦٦/٢٣٤يشري القرار   
، دعــت اللجنــة ٦٦/١٠٢ويف القــرار . حتقيــق تــوازن بــني اجلنــسني يف منظومــة األمــم املتحــدة 

 وحــسب االقتــضاء، مبعاجلــة أن تقــوم، علــى حنــو منــهجيالــسادسة منظومــة األمــم املتحــدة إىل 
يف ذلــك  اجلوانـب املتعلقــة بــسيادة القــانون يف ســياق األنــشطة املـضطلع هبــا يف هــذا اجملــال، مبــا  

 الذي صاغته اللجنـة     ٦٦/٥٥القرار   ويدعو.  بسيادة القانون  علقةمشاركة املرأة يف األنشطة املت    
 االستشارية الدائمة املعنية مبـسائل      جلنة األمم املتحدة   أعاله،   ٦١األوىل، واملشار إليه يف الفقرة      

وتـبني هـذه    . على مسائل املساواة بني اجلنـسني يف أعماهلـا        أن تركِّز    إىل   األمن يف وسط أفريقيا   
األمثلة أن جمموعة من اخليارات متاحة لتعزيز اهلدف املتمثل يف تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين               

  .من خالل أعمال اهليئات احلكومية الدولية
 علـى  كثـر تركيـز أ ال فـرص أيـضا  للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي مـن أجـل             تتاحو  - ٦٤

ز عــدد مــن القــرارات الــيت يعتمــدها اجمللــس  إذ يركِّــ. مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني يف أعمالــه
سنويا واليت ال تشمل منظورا جنسانيا يف الوقت احلايل، علـى املواضـيع الـيت نظـرت فيهـا جلنـة                   

املتفـق عليهـا    وعلـى سـبيل املثـال، يعطـي كـل مـن اسـتنتاجات اللجنـة                 . ضـة وضع املـرأة باستفا   
استعراض التقدم احملـرز يف تنفيـذ تلـك          وكذلك   بشأن متويل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      

منظـور جنـساين   إلدراج ، أساسـا قويـا   ٢٠١٢االستنتاجات املتفق عليها الـذي أجـري يف عـام        
وعلــى غــرار . املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــةن متابعــة نتــائج يف القــرار الــسنوي للمجلــس بــشأ

: مـن األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة         التعايف  ” املعنون   ٢٠١١/٣٧ذلك، ميكن لقرار اجمللس     
 ٢٠١١ أن يستفيد من االستنتاجات املتفق عليها لدورة عـام           “العمل ميثاق عاملي لتوفري فرص   

سـتنتاجات تتـضمن عـدة توصـيات عمليـة املنحـى بـشأن تعزيـز         للجنة وضع املرأة، ألن تلك اال  
  . تساوي فرص وصول املرأة إىل العمالة الكاملة والعمل الالئق

  
  استنتاجات وتوصيات  - سادسا 

تواصل العمليات احلكومية الدولية إتاحـة العديـد مـن الفـرص للمـسامهة يف تنفيـذ             - ٦٥
. لجمعيـة العامـة   نائية الثالثـة والعـشرين ل      االسـتث  دورةالـ إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج      

وهدف املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة هـو جـزء ال يتجـزأ مـن مجيـع الركـائز الـثالث                       
ولـذلك، مـن    . ألعمال األمم املتحدة، وهـي التنميـة، والـسالم واألمـن، وحقـوق اإلنـسان              



A/67/185  
 

12-44149 29 
 

ميــة الدوليــة التابعــة األمهيــة مبكــان أن يــتم إبــراز منظــور جنــساين يف أعمــال اهليئــات احلكو
  .لألمم املتحدة ويف مجيع املسائل املوجودة قيد نظرها

ويف اجلمعية العامة، تنحو بعض جمـاالت العمـل بالفعـل إىل إدراج منظـور جنـساين                   - ٦٦
إذ يرجح أن تعكس تقارير األمني العام والقـرارات ذات الـصلة باملـسائل      . على حنو ُمرض  

ومع ذلك، هنـاك القليـل مـن األدلـة          . سية منظورا جنسانيا  االجتماعية واالقتصادية والسيا  
علـى إدراج منظـور جنـساين يف أعمـال اجلمعيـة العامـة يف جمـاالت نـزع الـسالح ومـسائل           

وعـالوة  . األمن الدويل ذات الصلة، ومسائل اإلدارة وامليزانية والقضايا القانونيـة الدوليـة           
انه الفنية أن تدرج على حنو أكثر       على ذلك، ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي وجل      

  .منهجية منظورا جنسانيا يف أعماهلا
ــة املتعلقــة        - ٦٧ ــسياسات العاملي ــز وتوســيع املعــايري وال ــرأة تعزي ــة وضــع امل وتواصــل جلن

وتقدم أعماهلا أساسا صلبا لدمج مسائل املـساواة بـني       . باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
  .احلكومية الدولية األخرىاجلنسني يف أعمال اهليئات 

التقريــر ومــع مراعــاة الــدور  هــذا  املــذكورة يفثغــرات وال احملــرزيف ضــوء التقــدمو  - ٦٨
احلاســم للــهيئات احلكوميــة الدوليــة يف تعزيــز ورصــد التقــدم احملــرز يف حتقيــق االلتزامــات   

  :مبا يلي القيام العاملية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، قد ترغب اجلمعية العامة يف
ألمم املتحدة  نظومة ا ر دعوهتا مجيع اهليئات احلكومية الدولية التابعة مل       اتكر  ) أ(  

واليت تدخل  اليت تنظر فيها سائل يف مجيع املعلى حنو تاماملنظور اجلنساين مراعاة تعميم إىل 
يت واملؤمترات والـدورات االسـتثنائية الـ      يف مجيع مؤمترات القمة     كذلك  والياهتا، و يف نطاق   
واجملـاالت الـيت لـوحظ فيهـا إحـراز      . ة املتعلقـة هبـا  تابعاملعمليات يف األمم املتحدة و تعقدها  

 هي تلك املتعلقـة بـرتع الـسالح ومـسائل األمـن الـدويل ذات الـصلة،                  أقل قدر من التقدم   
  ومسائل اإلدارة وامليزانية، والقضايا القانونية الدولية؛

ــة    )ب(   ــة الدولي ــات احلكومي ــك    إطــالع اهليئ ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــة لألم  التابع
األجهزة الرئيـسية، وجلاهنـا الرئيـسية وهيئاهتـا الفرعيـة، علـى هـذا التقريـر لتـشجيع حتقيـق                 

  املزيد من التقدم يف إدراج منظور جنساين يف أعماهلا؛
الدور احلفاز للجنة وضع املرأة يف تعزيـز املـساواة بـني            إعادة التأكيد على      )ج(  

، وتشجيع اهليئات احلكومية الدوليـة التابعـة لألمـم املتحـدة علـى أن                املرأة اجلنسني ومتكني 
  تدرج يف أعماهلا نتائج جلنة وضع املرأة؛
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تقــاريره تنــاول أن تأن تطلــب إىل األمــني العــام أن حيــرص باســتمرار علــى    )د(  
دام  مـن خـالل اسـتخ      بانتظـام  املنظـورات اجلنـسانية   املوجهة إىل اهليئـات احلكوميـة الدوليـة         

 وأن تقـدم تقـاريره توصـيات     ،بيانات مصنفة حسب اجلنس والعمر وحتليال جنسانيا نوعيـا        
  عملية ملزيد من العمل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

عـالن ومنـهاج عمـل      الكامل والفعال واملعجـل إل    تنفيذ  التأكيد على أن  ال      ) هـ(  
يتجـزأ   يـشكل جـزءا ال     للجمعيـة العامـة      العشرينبيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة و     

؛ واملوافقة من حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف إطـار التنميـة          على ضرورة إعطاء مكانة بارزة هلدف       

  .٢٠١٥ملرحلة ما بعد عام 
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	12 - ويتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمثل قرارات سنوية عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة (القرار E/2011/6) وعن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها (القرار E/2011/18). وإضافة إلى ذلك، اتخذ أيضا في دورته الموضوعية لعام 2011 قرارا عن دور منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (القرار E/2011/5).
	13 - وفي حين أن من الأهمية بمكان أن تعالج الهيئات الحكومية الدولية مسائل المساواة بين الجنسين من خلال قرارات مكرسة لها، فإن تعميمها لمراعاة المنظور الجنساني في القرارات التي تتناول مسائل أخرى وبالتالي إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين بوصفها مسألة شاملة في كل المسائل التي تناقش أمر لا يقل أهمية عن ذلك. ويتبين من استنتاجات هذا التقرير أنه في حين تضمن عدد من الوثائق المستعرضة منظورا جنسانيا، لا زال يتيح الكثير منها إمكانات غير مستغلة لحفز التنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين عن طريق تشجيع تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمل منظومة الأمم المتحدة.
	1 - الجمعية العامة
	القرارات

	14 - كشف تحليل قرارات الجمعية العامة المتخذة في دورتها السادسة والستين أنها تتضمن منظورا جنسانيا في ما يقرب من ثلث مجموع القرارات (انظر الجدول 1). وكانت القرارات المعتمدة بناء على تقارير اللجنة الثالثة التي تركز على المسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية أكثر القرارات إدماجا للبعد الجنساني، إذ أن ما يقرب من ثلثي هذه القرارات تضمن إحالات متصلة بنوع الجنس. وأدمجت المنظورات الجنسانية في ما يقرب من نصف القرارات المتخذة دون الإحالة إلى لجنة رئيسية. ويرد المنظور الجنساني في واحد من كل ثلاثة قرارات اتخذتها اللجنة الثانية التي تعنى بالمسائل الاقتصادية والمالية وفي واحد من كل أربعة قرارات اتخذتها اللجنة الرابعة التي تعنى بالمسائل السياسية الخاصة وإزالة الاستعمار.
	15 - ونادرا ما اتخذت اللجان الأولى والخامسة والسادسة التي تعنى على التوالي بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، ومسائل الإدارة والميزانية، والمسائل القانونية، قرارات تتضمن إشارات إلى مسائل المساواة بين الجنسين.
	الجدول 1 
	عدد قرارات الجمعية العامة التي تشمل منظورا جنسانيا ونسبتها المئوية
	الجهة مصدر القرار
	مجموع القرارات
	عدد القرارات المتضمنة منظورا جنسانيا
	النسبة المئوية للقرارات المتضمنة منظورا جنسانيا
	الجلسة العامة
	34
	15
	44
	اللجنة الأولى
	47
	3
	6
	اللجنة الثانية
	42
	14
	33
	اللجنة الثالثة
	66
	42
	64
	اللجنة الرابعة
	23
	6
	26
	اللجنة الخامسة
	25
	2
	8
	اللجنة السادسة
	22
	1
	5
	المجموع، الجمعية العامة
	259
	83
	32
	16 - ويورد الشكل الأول أدناه توزيع قرارات الجمعية العامة التي تتضمن منظورا جنسانيا بحسب اللجان الرئيسية. ورغم أن ربع جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة مصدرها اللجنة الثالثة، فقد كانت هذه اللجنة منشأ نصف قرارات الجمعية العامة التي تتضمن منظورا جنسانيا. وفي المقابل، مثلت القرارات المنبثقة عن اللجنة الأولى 18 في المائة من مجموع قرارات الجمعية العامة، ولكنها مثلت 4 في المائة فقط من قرارات الجمعية العامة التي تتضمن منظورا جنسانيا. وهذا التوزيع بحسب اللجان جاء متسقا مع استنتاجات السنوات الماضية ويبين أنه رغم نداءات الجمعية العامة المتكررة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المسائل، لا تزال مسائل المساواة بين الجنسين قليلة الذكر في القرارات التي تعالج مسائل غير المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
	الشكل الأول 
	مصدر جميع قرارات الجمعية العامة التي تشمل منظورا جنسانيا
	17 - وفيما يتعلق بالاتجاهات()، لم تتزايد الحصة الإجمالية لقرارات الجمعية العامة التي تشمل منظورا جنسانيا إلا بقدر ضئيل (انظر الشكل الثاني أدناه). وظل مستوى هذه الحصة متدنيا على مدى دورات الجمعية العامة. 
	الشكل الثاني
	الاتجاهات في النسبة المئوية لوثائق الجمعية العامة التي تشمل منظورا جنسانيا
	تقارير الأمين العام 

	18 - كانت إمكانية الوقوف على المنظور الجنساني أكبر في تقارير الأمين العام مقارنة بالقرارات: 64 في المائة من التقارير شملت منظورا جنسانيا (انظر الجدول 2).
	الجدول 2 
	عدد تقارير الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة التي تشمل منظورا جنسانيا ونسبتها المئوية

	الهيئة المحال التقرير إليها
	مجموع التقارير
	عدد التقارير المتضمنة منظورا جنسانيا
	النسبة المئوية للتقارير المتضمنة منظورا جنسانيا
	الجلسة العامة
	55
	42
	76
	اللجنة الأولى
	23
	9
	39
	اللجنة الثانية
	36
	26
	72
	اللجنة الثالثة
	49
	41
	84
	اللجنة الرابعة
	20
	9
	45
	اللجنة الخامسة
	87
	44
	51
	اللجنة السادسة
	14
	8
	57
	المجموع، الجمعية العامة
	249
	159
	64
	ملاحظة: من بين 249 تقريرا قدمها الأمين العام إلى الجمعية العامة، نظر في بعض التقارير في إطار أكثر من بند واحد من بنود جدول الأعمال وأحيلت بعض بنود جدول الأعمال إلى أكثر من لجنة واحدة. لذا فإن التوزيع بحسب اللجان ينشأ عنه مجموع أكبر من مجموع عدد التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة.
	19 - ومعظم التقارير المقدمة إلى اللجنة الثالثة وما يزيد عن ثلثي التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة في جلستها العامة وإلى اللجنة الثانية شملت منظورا جنسانيا. وفي المقابل، لم يدرج منظور جنساني إلا في حوالي نصف التقارير التي نظرت فيها اللجنتان الرابعة والخامسة، وفي تقريرين فقط من كل خمسة تقارير استعرضتها اللجنة الأولى.
	20 - وفي ما يتعلق بالاتجاهات، طرأت زيادة بنسبة 4 في المائة في عدد تقارير الأمين العام التي تتضمن منظورا جنسانيا من الدورة الخامسة والستين إلى الدورة السادسة والستين للجمعية العامة (انظر الشكل الثاني أعلاه). ويدل ذلك على اعتراف متزايد بأهمية مسائل المساواة بين الجنسين في طائفة من المجالات الموضوعية، وربما دل ذلك على زيادة في تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة.
	2 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية 
	القرارات 

	21 - أدرج منظور جنساني في أكثر من ربع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2011 (انظر الجدول 3). وكانت النتائج المسجلة فيما يتعلق باللجان الفنية مجتمعة، باستثناء لجنة وضع المرأة، مماثلة على العموم، بحيث تضمن ربع قراراتها المتخذة في عام 2011 منظورا جنسانيا. وفي حين أن هناك تباين كبير فيما بين اللجان الفنية، فصغر حجم العينة يجعل من الصعب تفسير البيانات.
	الجدول 3
	عدد قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية التي تشمل منظورا جنسانيا ونسبتها المئوية

	الجهة مصدر القرار
	مجموع القرارات
	عدد القرارات المتضمنة منظورا جنسانيا
	النسبة المئوية للقرارات المتضمنة منظورا جنسانيا
	المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	40
	11
	28
	اللجان الفنية(أ)
	46
	11
	24
	لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
	18
	4
	22
	لجنة المخدرات
	19
	1
	5
	لجنة السكان والتنمية
	1
	1
	100
	اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
	2
	1
	50
	لجنـة التنميـة الاجتماعية
	5
	3
	60
	لجنة التنمية المستدامة
	صفر
	–
	–
	اللجنة الإحصائية(ب)
	صفر
	–
	–
	منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات
	1
	1
	100
	(أ) لا تشمل هذه النتائج لجنة وضع المرأة لأن عملها يركز حصرا على مسائل المساواة بين الجنسين.
	(ب) تعتمد اللجنة الإحصائية في العادة مقررات. واتخذت اللجنة في دورتها لعام 2011 المقرر 42/102 المتعلق بالإحصاءات الجنسانية.
	22 - وفيما يتعلق بالاتجاهات (انظر الشكلان الثالث والرابع)، يتبين من مقارنة مع السنوات الماضية() انخفاض في حصة القرارات التي تتضمن منظورا جنسانيا على مستوى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية. وكان هذا الانخفاض حاد للغاية فيما يتعلق بالمجلس الذي انخفضت حصة قراراته التي تتضمن منظورا جنسانيا بالنصف تقريبا في عام 2011. وتجدر بالإشارة أن أكثر من ثلث القرارات التي اتخذها المجلس صيغت أصلا من قبل اللجان الفنية.
	الشكل الثالث
	الاتجاهات في النسبة المئوية لوثائق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تشمل منظورا جنسانيا

	الشكل الرابع
	الاتجاهات في النسبة المئوية لوثائق اللجان الفنية التي تشمل منظورا جنسانيا

	ملاحظة: لا تشمل هذه النتائج لجنة وضع المرأة لأن عملها يركز حصرا على مسائل المساواة بين الجنسين.
	23 - وأفرز استعراض القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتيه الموضوعيتين لعامي 2011 و 2010 نسبة مماثلة من القرارات المتخذة كل سنتين أو كل سنة ومن القرارات الجديدة (انظر الجدول 4). وكانت النسبة المئوية للقرارات التي تضمنت منظورا جنسانيا أقل مستوى في كل فئة من فئات القرارات الثلاث تلك في عام 2011 منها في عام 2010. فقد انخفضت من 57 إلى 21 في المائة فيما يتعلق بالقرارات الجديدة، ومن 53 إلى 42 في المائة فيما يتعلق بالقرارات السنوية، ومن 29 إلى صفر في المائة فيما يتعلق بالقرارات المتخذة كل سنتين. وبالتالي لا يمكن تفسير الانخفاض بارتفاع نسبة القرارات الجديدة مثلا عما مضى، أو بانخفاض في فئة من فئات القرارات. غير أن دراسة لمواضيع القرارات المتخذة في عام 2011 تبين أن عددا منها، ولا سيما القرارات الجديدة، تركز على الجانب الإجرائي أو التنظيمي، بدلا من التركيز على المسائل الموضوعية.
	الجدول 4
	التواتر الدوري لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تشمل منظورا جنسانيا 

	2010
	2011
	التواتر الدوري
	عدد القرارات
	النسبة المئوية للقرارات المتضمنة منظورا جنسانيا
	عدد القرارات
	النسبة المئوية للقرارات المتضمنة منظورا جنسانيا
	جديدة
	14
	57
	14
	21
	سنوية
	17
	53
	19
	42
	كل سنتين
	7
	29
	7
	صفر
	المجموع
	38
	50
	40
	28
	24 - وتمحيص النظر في اللجان الفنية يسهم أيضا في تفسير الانخفاض الملاحظ في القرارات المتضمنة لمنظور جنساني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فعمل المجلس مرتبط بشكل وثيق بعمل اللجان الفنية، إذ أن ما يزيد عن ثلث القرارات المتخذة من قبل المجلس في دوراته الموضوعية هي قرارات تصوغها اللجان الفنية (37 في المائة في عام 2009، و 39 في المائة في عام 2010، و 38 في المائة في عام 2011)(). وكانت إمكانية اشتمال هذه القرارات في السنوات الثلاث المستعرضة على منظور جنساني أكثر منها في قرارات المجلس ككل. غير أنه بينما بلغت نسبة القرارات المتضمنة لمنظور جنساني التي صاغتها اللجان الفنية لاعتمادها من قبل المجلس 54 في المائة و 67 في المائة في عامي 2009 و 2010 على التوالي، انخفضت هذه النسبة لتبلغ 33 في المائة في عام 2011. وبالتالي، أسهم عمل اللجان الفنية في الانخفاض الملاحظ في نسبة قرارات المجلس التي تتضمن منظورا جنسانيا. وتدل هذه الاستنتاجات على ضرورة التوعية المتواصلة بصلة مسائل المساواة بين الجنسين بطائفة المسائل التي ينظر فيها المجلس واللجان الفنية، بما في ذلك المناقشات بشأن المسائل الإجرائية والتنظيمية.
	25 - وفي حين تتناول الفقرة السابقة بالمناقشة 15 قرارا من قرارات اللجان الفنية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من المهم أيضا دراسة جميع قرارات اللجان الفنية من أجل فهم سبب الاتجاه التنازلي في نسبة القرارات المتضمنة منظورا جنسانيا التي تتخذها تلك الهيئات. وقد انخفضت نسبة هذه القرارات من 32 في المائة في عام 2010 إلى 24 في المائة في عام 2011 (انظر الشكل الرابع أعلاه). ويقدم الشكل الخامس أدناه توزيعا للقرارات بحسب اللجان الفنية لعامي 2010 و 2011. ولكنه يستثني لجنــة وضع المرأة واللجان الفنية التي لم تتخذ قرارات. وعلى نحو ما يتبين من الشكل الخامس، زاد العدد الإجمالي للقرارات من 38 قرارا في عام 2010 إلى 46 قرارا في عام 2011 بدافع من لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة المخدرات أساسا. وذلك ما يساعد في تفسير الانخفاض الملاحظ في النسبة المئوية للقرارات التي تتضمن إشارات إلى المسائل الجنسانية، فزيادة عدد القرارات لم ترافقه زيادة مماثلة في عدد القرارات التي تتضمن منظورا جنسانيا. وبناء على ذلك، يمكن اعتبار عدد القرارات التي تتضمن منظورا جنسانيا عددا مستقرا، إذ بلغ 12 قرارا في عام 2010 و 11 في عام 2011.
	الشكل الخامس 
	الاتجاهات في قرارات اللجان الفنية التي تتضمن المنظور الجنساني
	تقارير الأمين العام

	26 - على نحو مماثل للنتائج المتعلقة بالجمعية العامة، كانت تقارير الأمين العام المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية تتضمن قضايا المنظور الجنساني أكثر مما تتضمنه القرارات (انظر الجدول 5). وتضمنت معظم التقارير (83 في المائة) المقدمة من الأمين العام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأكثر من ثلثي (74 في المائة) التقارير المقدمة إلى اللجان الفنية، قضية منظورا جنسانيا. 
	الجدول 5 
	عدد تقارير الأمين العام المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية التي تتضمن منظورا جنسانيا ونسبتها المئوية

	الهيئة المقدم إليها التقرير
	مجموع التقارير
	عدد التقارير التي تشمل منظورا جنسانيا
	النسبة المئوية للتقارير التي تشمل منظورا جنسانيا
	المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	24
	20
	83
	اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي(أ)
	53
	39
	74
	لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
	9
	6
	67
	لجنة المخدرات(ب)
	3
	-
	-
	لجنة التنمية والسكان
	5
	5
	100
	اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
	3
	3
	100
	لجنة التنمية الاجتماعية
	6
	6
	100
	لجنة التنمية المستدامة
	6
	5
	83
	اللجنة الإحصائية
	12
	6
	50
	منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات
	9
	8
	89
	(أ) لا تشمل هذه النتائج لجنة وضع المرأة، وذلك بسبب تركيزها الحصري على قضايا المساواة بين الجنسين. 
	(ب) تنظر لجنة المخدرات في تقارير الأمانة العامة التي تم تحليلها بدلاً من تقارير الأمين العام.
	27 - وثمة اتجاه ينحو إلى زيادة ورود المنظور الجنساني في تقارير الأمين العام المقدمة إلى اللجان الفنية بزيادة 11 نقطة مئوية مقارنة بالسنة الماضية. وتتماشى هذه النتيجة مع الاتجاه الذي لوحظ فيما يتعلق بتقارير الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة. ومع أن حصة التقارير المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن المنظور الجنساني انخفضت انخفاضاً طفيفاً (بنسبة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2010)، لا يزال المستوى العام مرتفعاً ومستقراً. 
	جيم - التحليل المعمق
	28 - مع أن التقارير والقرارات قد تعكس المنظور الجنساني على النحو المحدد في هذا التقرير، فإنها تتباين في كثير من الأحيان تبايناً كبيراً في مستوى الاهتمام الذي توليه لقضايا المساواة بين الجنسين. وترد أدناه دراسة لموقع الإشارات لهذه القضايا في التقارير والقرارات التي تتضمن المنظور الجنساني وللقوة النوعية للغة تلك الإشارات. 
	1 - موقع الإشارات إلى القضايا الجنسانية

	29 - يـحدد موقع الإشارات إلى القضايا الجنسانية في الوثائق الحكومية الدولية أهميتها وقد يؤثر على احتمال اتخاذ إجراءات متابعة لها. وقد وجهت تقارير الأمين العام المزيد من الانتباه إلى قضايا المساواة بين الجنسين لدى ذكرها لا في متن التقرير فحسب وإنما كذلك في الاستنتاجات والتوصيات. ويكون التركيز في القرارات على قضايا المساواة بين الجنسين أقوى حين يشار إليها في فقرات الديباجة والمنطوق على حد سواء. ومن خلال التطرق إلى قضايا المساواة بين الجنسين في كلا الجزأين، فإن القرارات تؤطر القضية أولاً، ثم تحدد إجراءات أو توصية محددة لمعالجتها.
	30 - ولقد أدرجت الإشارات إلى القضايا الجنسانية في الديباجة فقط في 22 في المائة و 9 في المائة، على التوالي، من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة() والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدون ورود أي توصية متصلة بالقضايا الجنسانية في فقرات المنطوق. وتضمن نحو 50 في المائة من القرارات (46 في المائة من قرارات الجمعية العامة و 55 في المائة من قرارات المجلس) إشارات ذات صلة بالقضايا الجنسانية في جزأي الديباجة والمنطوق على حد سواء. وفيما يشابه هذا الرقم ذاك الذي تمت الإشارة إليه في الدورة السابقة للجمعية العامة، فهو يعكس تناقصاً بنسبة 6 نقاط مئوية فيما يخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمقارنة مع عام 2010. 
	31 - ولا تزال تقارير الأمين العام تتنوع من حيث الموقع المخصص لقضايا المساواة بين الجنسين، مما يعكس نمطاً مشابهاً لنمط العام الماضي. ومن بين 135 تقريرا قدمت إلى الجمعية العامة وتضمنت استنتاجات و/أو توصيات لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ضم 28 في المائة منها فقط منظورا جنسانيا في متن التقرير مع إشارة إليه في الاستنتاجات و/أو التوصيات. وهذه النسبة المئوية مشابهة للنسبة المئوية المسجلة في الدورة السابقة للجمعية العامة. وفي ما يتعلق بالتقارير المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سجل انخفاض حاد، بالمقارنة مع دورة عام 2010، في حصة التقارير التي تضمنت قضايا المساواة بين الجنسين في متن التقرير والاستنتاجات و/أو التوصيات على حد سواء. وبلغت هذه الحصة 64 في المائة عام 2010 ولكنها انخفضت إلى 35 في المائة عام 2011، أو 6 من أصل 17 تقريرا قدمت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تضمنت قسماًً مخصصاً للاستنتاجات و/أو التوصيات. 
	32 - وقد يساعد ضعف الموقع المخصص للإشارات إلى القضايا الجنسانية في التقارير على توضيح تناقص عدد قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن منظورا جنسانيا. ويبرز الأمين العام، عن طريق توصياته، للدول الأعضاء المسائل التي يتعين إيلاءها الاهتمام العاجل، وبالتالي فعدم وجود إشارات ذات صلة بالقضايا الجنسانية في استنتاجات التقارير المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو توصياتها خفض على الأرجح احتمال إدراج قضايا المساواة بين الجنسين في القرارات المناظرة. 
	2 - التقييم النوعي

	33 - على الرغم من إدراج قضايا المساواة بين الجنسين في أجزاء رئيسية من أي تقرير أو قرار، فإن تأثيرها يتوقف على قوة اللغة المستخدمة للإشارة إليها. وفي محاولة لفهم هذا البعد، جرى استعراض الوثائق الحكومية الدولية إزاء المتغيرات النوعية. وجرى تقييم تقارير الأمين العام من الناحية النوعية إزاء متغيرين: ”تغطية“ مسائل المساواة بين الجنسين، و ”نوعية“ مناقشة القضية الجنسانية. وتم تحليل وثائق الجمعية العامة فقط بسبب وجود عدد كاف منها لدعم هذا التحليل. 
	34 - وقد اعتبر أنه توجد تغطية عالية في التقارير التي تضمنت قسماً خاصاً بشأن قضايا المساواة بين الجنسين، فضلاً عن العديد من الإشارات إليها في بقية التقرير. وتم تحديد إشارة واحدة أو إشارات قليلة قصيرة باعتبارها تغطية منخفضة. أما التغطية المتوسطة فتقع في منزلة بين المنـزلتين. وقد وصف التحليل النوعي الذي أجري على التقارير إشارات عابرة مثل ”بما في ذلك المرأة“ بأنها منخفضة النوعية، أما التقارير التي قدمت حقائق دقيقة، بما في ذلك بيانات كمية مصنفة حسب نوع الجنس، و/أو تحليلا جنسانيا، فقد تراوحت نوعيتها بين المتوسطة والعالية.
	35 - وعلى سبيل المثال، اعتبر المقتطف التالي من تقرير عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات عالي النوعية، نظراً إلى أنه يحدد جنس الضحايا/الناجيات، بعكس العديد من التقارير التي تعتمد نهجاً محايداً جنسانياً: ”إن العنف الجنسي، وظلال الرعب والصدمة الطويلة التي يسدلها، يؤثر بشكل غير متناسب في النساء والفتيات. غير أن المعلومات الحديثة تؤكد أن حالة الضحايا من الذكور ومحنة الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب في زمن الحرب، تتطلب دراسة أعمق“. (A/66/657-S/2012/33، الفقرة 6). وثمة مثال آخر يعتبر عالي النوعية، مستمد من أحد تقارير الأمين العام عن مسائل الميزانية، وهو مؤشر الإنجاز التالي: ”إدراج المؤشرات الجنسانية في عملية الإصلاح الدستوري (A/66/691، بعد الفقرة 51). 
	36 - وتم تحليل القرارات التي تكون عادة أقصر من التقارير إزاء متغير واحد فقط، وصنفت بأنها منخفضة أو متوسطة أو عالية التركيز على قضايا المساواة بين الجنسين. واعتبرت القرارات التي تضمنت إشارة سطحية واحدة بأنها تعكس تركيزاً منخفضاً. واعتبر أن للقرارات درجة عالية من التركيز على قضايا المساواة بين الجنسين في حالة تكرار كلمة رئيسية في أكثر من فقرة واحدة و/أو إذا اشتملت على نص معين حول وضع واحتياجات النساء والفتيات و/أو الرجال والفتيان. 
	37 - ومن الأمثلة على ذلك قرار الجمعية العامة 66/217 المتعلق بتنمية الموارد البشرية الذي يتضمن إشارات إلى القضايا الجنسانية في خمس فقرات. وتدعو الجمعية العامة في الفقرة 16 من هذا القرار على سبيل المثال إلى ”اتخاذ خطوات لإدماج المنظور الجنساني في تنمية الموارد البشرية بوسائل منها السياسات والاستراتيجيات والإجراءات المحددة الأهداف الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة وإمكانية ممارستها للأنشطة الإنتاجية، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة كفالة المشاركة الكاملة للمرأة في صياغة هذه السياسات والاستراتيجيات والإجراءات وتنفيذها“. 
	38 - ورغم أن النهج المتبع في التقييمات النوعية المستخدمة في هذا القسم له سلبياته بلا شك، فإن هذه النتائج تشكل خطوة هامة لفهم التقدم في إدماج المنظور الجنساني في عمل الهيئات الحكومية الدولية والأمم المتحدة ككل.
	تقارير الأمين العام 
	39 - يعرض الشكل السادس أدناه توزيع تقارير الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة من خلال متغيرين هما التغطية والنوعية. واعتبرت 22 في المائة من هذه التقارير (35 من أصل 159 تقريراً) ذات التغطية ونوعية عاليتين، في حين كانت التغطية والنوعية منخفضتين في 27 في المائة منها. وبينما تباينت التقارير على نطاق واسع من حيث تغطية قضايا المساواة بين الجنسين، وفي خصائص إدراجها، كان هناك اتجاه نحو ارتباط عام بين التغطية والنوعية. وبصورة عامة، كان من المرجح أكثر أن تكون التقارير ذات تغطية و/أو نوعية متوسطة أو عالية لقضايا المساواة بين الجنسين: اعتبرت 45 في المائة من التقارير بأنها عالية/عالية أو متوسطة/عالية، مقابل 40 في المائة من التقارير اعتبرت منخفضة/منخفضة أو متوسطة/منخفضة. وفيما تتقارب هذه النسب المئوية فيما بينها أكثر من النسب المئوية المسجلة في الدورة السابقة للجمعية العامة (49 في المائة و 30 في المائة)، يزيد احتمال أن تصنف التقارير في مرتبة عالية أكثر منها في مرتبة متدنية فيما يخص أحد المتغيرين أو كليهما، وأن توجه بالتالي العناية الكافية لقضايا المساواة بين الجنسين.
	الشكل السادس
	تغطية الإشارات إلى المسائل الجنسانية في تقارير الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة ونوعية تلك الإشارات، بحسب تكرارها
	القرارات

	40 - في حين أنه لم يرد منظور جنساني إلا في ثلث قرارات الجمعية العامة، فإن القرارات البالغ عددها 83 قرارا التي تضمنته فعلا نحت لذكره بطريقة واضحة شيئا ما. فقد أُدرجت مسائل المساواة بين الجنسين بدرجة تركيز عالية أو متوسطة في نحو 70 في المائة من تلك القرارات (انظر الشكل السابع أدناه). ويعني هذا أنه عثُر على كلمات الدلالة التي تشير إلى منظور جنساني في أكثر من فقرة و/أو وُجدت صياغة معيّنة عن حالة واحتياجات النساء والفتيات و/أو الرجال والفتيان. وفي حين أن هذه النسبة المئوية أقل مما كانت عليه في السنة الماضية (حوالي 80 في المائة)، فإنها ما زالت مرتفعة، مما يؤكد أن معظم قرارات الجمعية العامة التي تتضمن إشارات ذات صلة بالمسائل الجنسانية تجسّد التزاما حقيقيا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	الشكل السابع
	مدى التركيز على مسائل المساواة بين الجنسين في قرارات الجمعية العامة التي تتضمن منظورا جنسانيا
	41 - وتضمّن العديد من القرارات ذات التركيز المتوسط والمرتفع على المسائل الجنسانية فقرات تقر بمساهمة النساء والفتيات وبحالتهن بالتحديد وتشير إلى اقتراحات إجراءات لأخذ احتياجاتهن في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، أكدت الجمعية العامة في قرارها 66/195 بشأن تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية، الدور الحاسم للمرأة في القطاع الزراعي وأهابت بالدول الأعضاء والجهات الأخرى تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في السياسات والمشاريع الزراعية والتركيز على سد الفجوة بين الجنسين لتحقيق تكافؤ فرص حصول المرأة على التكنولوجيات التي توفر العمل والمعلومات والخبرات في مجال التكنولوجيا الزراعية والمعدات وما يتصل بذلك من موارد زراعية، ووصولها إلى محافل صنع القرار.
	ثالثا - إدماج منظور جنساني في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
	42 - بالإضافة إلى القرارات وتقارير الأمين العام التي تعدّ نتاج الدورات العادية للهيئات الحكومية الدولية، تنظم الأمم المتحدة أيضا عددا من الأحداث الرفيعة المستوى في كل سنة. وتتيح هذه الأحداث فرصا هامة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، يبيّن مدى قدرة العمليات الحكومية الدولية القطاعية على أن تدمج بنجاح منظورا جنسانيا في عملها. وترد أدناه لمحة عامة عن جهود أصحاب المصلحة الرئيسيين الرامية إلى كفالة تحقيق نتيجة إيجابية.
	43 - وقد تحققت مكاسب مهمة في المؤتمر. فالوثيقة الختامية التي أقرّها قادة العالم (قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق) تسلّم بالدور القيادي للمرأة والأهمية المحورية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة - المتمثلة في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وتتضمن تلك الوثيقة التزاما متجددا بمنهاج عمل بيجين وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ليس في سياق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فحسب بل باعتبارهما مكونَين أساسيَّين للإطار المعياري للتنمية المستدامة.
	44 - والأمر الهام في هذا الصدد هو أن أحد مجالات أولوية إطار العمل مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فقد التزمت الحكومات، مسلمة بالطاقات الكامنة التي تمتلكها المرأة بوصفها قوة دافعة للتنمية المستدامة، بكفالة تمتع المرأة بالحقوق والفرص فيما يخص صنع القرار وتخصيص الموارد على الصعيدين السياسي والاقتصادي على قدم المساواة مع الرجل، وإزالة أي حواجز تمنع المرأة من المشاركة الكاملة في الاقتصاد. وسلّمت الوثيقة تحديدا بالدور الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في سبيل تعزيز وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك في سياق التنمية المستدامة وفي زيادة وتنسيق وتعزيز المساءلة في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الوثيقة الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإقليمية والقطاع الخاص، من بين جهات أخرى، إلى أن تدمج بشكل كامل في عمليات صنع قراراتها ودوراتها البرنامجية الالتزامات والاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن تدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقيام بذلك.
	45 - وترد أيضا إشارة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبار ذلك مسألة شاملة، في العديد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. فعلى سبيل المثال، في الفرع المتعلق بالصحة والسكان من الوثيقة الختامية، يدعو قادة العالم إلى التنفيذ الكامل والفعال لمنهاج عمل بيجين وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. ويشير الفرع المتعلق بالاقتصاد الأخضر بوضوح إلى أن سياسات الاقتصاد الأخضر ينبغي أن تعزّز رفاه النساء، بوسائل منها تهيئة فرص العمل وتعبئة كامل طاقات المرأة والرجل وكفالة تساويهما في المشاركة. وترد في فروع أخرى، تشمل الفروع المتعلقة بالقضاء على الفقر، والزراعة، والمياه، والطاقة، والعمالة، والتعليم، إشارات واضحة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تسلم الوثيقة الختامية بقيمة المؤشرات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة وقياسه.
	46 - وتشكّل هذه النتائج الإيجابية ثمرة للجهود المتضافرة التي يبذلها العديد من أصحاب المصلحة، بمن فيهم الحكومات والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. وقد أثبتت المشاركة المبكرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أهميتها الحاسمة في حفز الإرادة السياسية فيما بين الحكومات وفي إقامة الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة.
	47 - وأسهمت هيئة الأمم المتحدة مساهمة فعّالة في عملية التفاوض التي سبقت المؤتمر واختتمت باعتماد الوثيقة الختامية. وساعدت إسهامات الهيئة في إعداد الوثيقة التجميعية الأولية، والنشر الواسع النطاق للرسائل الرئيسية والاقتراحات بإدراج الإشارات المتصلة بالمسائل الجنسانية في مشروع أولي للوثيقة الختامية، في إلقاء الضوء على أوجه الارتباط بين أهداف المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.
	48 - وبالإضافة إلى ذلك، أسهمت المناسبات المخصصة لأصحاب المصلحة المتعدّدين التي نُظمت قبل المؤتمر وتخلّلته، في الارتقاء بالبعد السياسي لهذه المسألة في أوساط المفاوضين. فقد نظمّت الهيئة حدثَين بارزين بالتعاون مع مجموعة مختلفة من الشركاء() . وتعززت مشاركة المجتمع المدني بمنتدى القادة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لأغراض التنمية المستدامة. وأسهم هذا الحدث الذي دام يوما كاملا في إعلاء صوت المنظمات النسائية ومكّن من إجراء حوار حاسم بين مختلف أصحاب المصلحة. وتلاه عقد مؤتمر قمة المنتدى المذكور، الذي خلُص إلى صياغة دعوة إلى العمل رُوّجت على نطاق واسع ووقّعت عليها سبع رئيسات دول وحكومات حضَرن المؤتمر.
	49 - وحظي التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بدعم قوي من كيانات الأمم المتحدة الأخرى. فقد أصدر مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق بيانَين بشأن المؤتمر المقبل، في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وفي نيسان/أبريل 2012، حدّدا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما أولوية من أولوياته. وبالإضافة إلى ذلك، نظّم المجلس حدثا أثناء انعقاد المؤتمر أكد خلاله الأمين العام ومسؤولون رئيسيون آخرون الأولوية التي يعطونها إلى مجال العمل هذا.
	50 - ويمكن أن تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة عنصرا حاسما في إدراج منظور جنساني في المناسبات الرفيعة المستوى، على نحو ما سلّمت به الجمعية العامة. فقد أهابت الجمعية العامة في الفقرة 17 من قرارها 66/132 بالحكومات وبمنظومة الأمم المتحدة أن تشجع الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى المتخصصة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المشاركة في العمليات الحكومية الدولية، بوسائل منها زيادة أنشطة التوعية والتمويل وبناء القدرات.
	51 - وعمل المؤتمر رسميا مع تسع مجموعات رئيسية معترف بها، إحداها مجموعة نسائية. وساعد هذا في ضمان مشاركة المنظمات النسائية في العملية التحضيرية وفي المؤتمر. وكانت المجموعات النسائية وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ممثلة تمثيلا جيدا. واعترافا بالدور الهام الذى تؤديه تلك المنظمات، يسّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشاركة 36 ممثلا عن منظمات المجتمع المدني، بتمويل من الحكومات والمؤسسات.
	52 - وأتاح المؤتمر أيضا فرصة لتعزيز التزام القطاع الخاص بالعمل صوب هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. واشترك الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والشبكة المحلية للاتفاق العالمي في البرازيل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تنظيم ثلاث مناسبات خلال منتدى استدامة الشركات، وذلك لإلقاء الضوء على السبل التي يمكن للشركات أن تلتمسها لزيادة مساهمتها إلى أقصى حد في جهود التنمية المستدامة بأن تضع المرأة في صميم الجهود التي تبذلها الشركات لمراعاة مبادئ الاستدامة فيها. وتضمنت الوثيقة الختامية للمنتدى، التي قدمها الأمين العام خلال المؤتمر، إشارات متعددة إلى مسائل المساواة بين الجنسين وإلى الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه المرأة في جهود التنمية المستدامة.
	53 - وينطوي المؤتمر على آثار هامة فيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 2015. فقد التزمت الحكومات بتحديد مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي ينبغي أن تركز موضوعاتها، وإن كانت لم تُحدد في الوثيقة الختامية، على المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة. ولعل تضمين الوثيقة الختامية مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية، إلى جانب الالتزام المتعلق بالمؤشرات المراعية للاعتبارات الجنسانية، يضع تلك المسألة في وضع يؤهلها لاحتلال مكانة بارزة في أي مناقشة حكومية دولية تتناول أهداف التنمية المستدامة وإطار التنمية لما بعد عام 2015، سواء كهدف مستقل من أهداف التنمية المستدامة أو كمسألة شاملة في أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
	54 - وتكمّل النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر المكاسب التي تحققت في مجالات قطاعية هامة أخرى، تشمل تغير المناخ والتجارة والتنمية. فعلى سبيل المثال، تضمنت الوثيقة الختامية للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عُقدت في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، إشارات محددة إلى مسائل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في المبادئ التوجيهية لصندوق المناخ الأخضر. وكُلّف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في اجتماعه الوزاري الثالث عشر الذي عُقد في الدوحة في نيسان/أبريل 2012، بتعزيز عمله المتعلق بالصلات بين المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والتجارة والتنمية. ويشكّل إدراج منظور جنساني في الوثائق الختامية لهذه المناسبات الرفيعة المستوى خطوة هامة نحو توسيع الإطار المعياري المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات القطاعية التي تنظر فيها الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
	رابعا -  مساهمة لجنة وضع المرأة
	55 -  أقرت الجمعية العامة في الفقرة 3 من قرارها 66/132 بالدور الحفّاز للجنة وضع المرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على أساس التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وفي تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة الأمم المتحدة ورصده. ولئن لم تدرج لجنة وضع المرأة في تحليل المحتوى الذي أجري من أجل هذا التقرير لتجنب الإخلال بالنتائج، بسبب تركيز اللجنة الحصري على مسائل المساواة بين الجنسين، فهذه الهيئة تتولى المسؤولية الأساسية عن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وتواصل القيام بدور رئيسي في تعزيز استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	56 - ونظرت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين، المعقودة في عام 2011، في فرص استفادة النساء والفتيات من التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا، ومشاركتهن في ذلك، لتحقيق أهداف منها تعزيز تكافؤ الفرص أمام المرأة لتحقيق العمالة الكاملة والحصول على عمل لائق، واعتمدت مجموعة من الاستنتاجات المتفق عليها بخصوص هذا الموضوع. وأحالت اللجنة استنتاجاتها المتفق عليها وكذلك ملخصات اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى التي عقدتها وحلقَتي نقاش إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمساهمة في الاستعراض الوزاري السنوي بشأن تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا والالتزامات في مجال التعليم.
	57 - ويشير الإعلان الوزاري لعام 2011 الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الاستنتاجات المتفق عليها للدورة الخامسة والخمسين ويولي أهمية كبيرة لحالة النساء والفتيات واحتياجاتهن. إذ يدعو على سبيل المثال إلى سد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم من خلال تعزيز حصول الفتيات والنساء على التعليم الجيد في جميع المستويات، وبخاصة مستوى التعليم الثانوي، وفي جميع التخصصات، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا. ويسلِّط الضوء أيضا على ضرورة وضع مناهج تراعي الاعتبارات الجنسانية في البرامج التعليمية لجميع المستويات، واتخاذ تدابير ملموسة لكفالة إعداد مواد تعليمية تصور النساء والرجال والشباب والفتيات والفتيان في أدوار إيجابية وغير نمطية. وهكذا أثّـر عمل اللجنة على نحو إيجابي على مدى إدراج منظور جنساني في الاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	58 - وتعاملت لجنة وضع المرأة أيضا مع اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. ففي استنتاجاتها المتفق عليها، تطلعت لجنة وضع المرأة إلى أن تتخذ هيئات الأمم المتحدة، وبخاصة اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، إجراءات من أجل تجميع وتبادل الأمثلة على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار. واستجابة لهذا النداء، دعا المشاركون في الدورة الرابعة عشرة للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية لجنة وضع المرأة إلى مواصلة القيام، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقضايا الجنسانية، بدورها بوصفها منبرا لتبادل الأمثلة عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في دمج منظور جنساني في وضع وتطبيق السياسة العامة الخاصة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار. واستمعت لجنة وضع المرأة لتقرير قدّمه المجلس الاستشاري للقضايا الجنسانية عن أنشطته وأوصت المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مقرر بتمديد ولاية المجلس الاستشاري لمدة ثلاث سنوات أخرى، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2012 من أجل تمكينه من إكمال برنامج عمله. وأيّد المجلس هذا المقترح في المقرر 2011/235.
	59 - وشملت المساهمات الأخرى للجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والخمسين في أعمال الهيئات الحكومية الدولية الأخرى حلقة نقاش تفاعلية بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة، نظمت كمساهمة في الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك اتخاذ أول قرار من نوعه بشأن تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة في السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتغير المناخ (انظر قرار اللجنة 55/1). وبذلك تواصل اللجنة الاضطلاع بدور هام في توسيع وتعميق الاهتمام بمسائل المساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة.
	خامسا - فرص تعزيز منظور جنساني في نتائج الهيئات الحكومية الدولية
	60 - على نحو ما يتبين في الفروع السابقة، تدمج الهيئات الحكومية الدولية منظورا جنسانيا في بعض المسائل الموجودة قيد نظرها، ولا سيما ما يتعلق منها بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولا يزال هناك العديد من الفرص غير المستغلة لضمان تعميم مراعاة مسائل المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال نزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة، ومسائل الإدارة والميزانية، والقضايا القانونية الدولية. ويسلِّط هذا الفرع الضوء على فرص تعزيز الاهتمام بمسائل المساواة بين الجنسين في أعمال الجمعية العامة، وذلك باستخدام اللجنة الأولى كمثال. وينظر أيضا في الكيفية التي يمكن بها أن تساعد أعمال لجنة وضع المرأة على تعزيز الاهتمام بمسائل المساواة بين الجنسين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	61 - وفي الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، تضمنت 3 قرارات من أصل 47 قرارا للجنة الأولى إحالات متعلقة بنوع الجنس. وشملت هذه الإشارات ذكر جنس ضحايا الألغام المضادة للأفراد (القرار 66/29)، والحاجة إلى تعزيز العنصر الجنساني في مختلف اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي (القرار 66/55)، والحلقة الدراسية الأولى المخصصة للنساء التي عقدها مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (القرار 66/54).
	62 - وتتيح الدورة السابعة والستون فرصا لتعميق التركيز على مثل هذه الإشارات، وكذلك لدمج منظور جنساني في عدد أكبر من قرارات اللجنة الأولى. إذ يتضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والستين بندا معنونا ”المرأة ونزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة“ على نحو ما جاء في القرار 65/69، وهو أول قرار من نوعه للجمعية  العامة في ما يتعلق بالموضوع. وإن كان لا يتوقع تقديم وثائق مسبقة، يوفر هذا البند من جدول الأعمال فرصة هامة للجنة الأولى لصقل التوصيات وتوسيع نطاق هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام الذي يولى للمرأة ونزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة في إطار هذا البند من جدول الأعمال يمكن أن يكون حافزا لزيادة الاهتمام بمسائل المساواة بين الجنسين في البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة الأولى.
	63 - وسيتعين التركيز أكثر على مسائل المساواة بين الجنسين أيضا في اللجنتين الخامسة والسادسة من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة 66/132 ودعوته ”كافة هيئات الأمم المتحدة إلى التعميم التام لمراعاة منظور جنساني في جميع المسائل التي هي قيد نظرها“. ولئن كان بالإمكان القول إن القرارات ذات التركيز الإجرائي أو التنظيمي هي أقل قابلية لدمج منظور جنساني من القرارات المركزة على المسائل الموضوعية، تبين الدورة السادسة والستون للجمعية العامة أن الفرص موجودة بغض النظر عما تركز عليه القرارات. وعلى سبيل المثال، يشير القرار 66/234 بشأن إدارة الموارد البشرية، الذي صاغته اللجنة الخامسة، إلى هدف تحقيق توازن بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة. وفي القرار 66/102، دعت اللجنة السادسة منظومة الأمم المتحدة إلى أن تقوم، على نحو منهجي وحسب الاقتضاء، بمعالجة الجوانب المتعلقة بسيادة القانون في سياق الأنشطة المضطلع بها في هذا المجال، بما في ذلك مشاركة المرأة في الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون. ويدعو القرار 66/55 الذي صاغته اللجنة الأولى، والمشار إليه في الفقرة 61 أعلاه، لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا إلى أن تركِّز على مسائل المساواة بين الجنسين في أعمالها. وتبين هذه الأمثلة أن مجموعة من الخيارات متاحة لتعزيز الهدف المتمثل في تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال أعمال الهيئات الحكومية الدولية.
	64 - وتتاح فرص أيضا  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل التركيز أكثر على مسائل المساواة بين الجنسين في أعماله. إذ يركِّز عدد من القرارات التي يعتمدها المجلس سنويا والتي لا تشمل منظورا جنسانيا في الوقت الحالي، على المواضيع التي نظرت فيها لجنة وضع المرأة باستفاضة. وعلى سبيل المثال، يعطي كل من استنتاجات اللجنة المتفق عليها بشأن تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكذلك استعراض التقدم المحرز في تنفيذ تلك الاستنتاجات المتفق عليها الذي أجري في عام 2012، أساسا قويا لإدراج منظور جنساني في القرار السنوي للمجلس بشأن متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية. وعلى غرار ذلك، يمكن لقرار المجلس 2011/37 المعنون ”التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل“ أن يستفيد من الاستنتاجات المتفق عليها لدورة عام 2011 للجنة وضع المرأة، لأن تلك الاستنتاجات تتضمن عدة توصيات عملية المنحى بشأن تعزيز تساوي فرص وصول المرأة إلى العمالة الكاملة والعمل اللائق. 
	سادسا - استنتاجات وتوصيات
	65 - تواصل العمليات الحكومية الدولية إتاحة العديد من الفرص للمساهمة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. وهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو جزء لا يتجزأ من جميع الركائز الثلاث لأعمال الأمم المتحدة، وهي التنمية، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان. ولذلك، من الأهمية بمكان أن يتم إبراز منظور جنساني في أعمال الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة وفي جميع المسائل الموجودة قيد نظرها.
	66 - وفي الجمعية العامة، تنحو بعض مجالات العمل بالفعل إلى إدراج منظور جنساني على نحو مُرض. إذ يرجح أن تعكس تقارير الأمين العام والقرارات ذات الصلة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منظورا جنسانيا. ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة على إدراج منظور جنساني في أعمال الجمعية العامة في مجالات نزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة، ومسائل الإدارة والميزانية والقضايا القانونية الدولية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية أن تدرج على نحو أكثر منهجية منظورا جنسانيا في أعمالها.
	67 - وتواصل لجنة وضع المرأة تعزيز وتوسيع المعايير والسياسات العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتقدم أعمالها أساسا صلبا لدمج مسائل المساواة بين الجنسين في أعمال الهيئات الحكومية الدولية الأخرى.
	68 - وفي ضوء التقدم المحرز والثغرات المذكورة في هذا التقرير ومع مراعاة الدور الحاسم للهيئات الحكومية الدولية في تعزيز ورصد التقدم المحرز في تحقيق الالتزامات العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، قد ترغب الجمعية العامة في القيام بما يلي:
	(أ)  تكرار دعوتها جميع الهيئات الحكومية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو تام في جميع المسائل التي تنظر فيها والتي تدخل في نطاق ولاياتها، وكذلك في جميع مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة وفي عمليات المتابعة المتعلقة بها. والمجالات التي لوحظ فيها إحراز أقل قدر من التقدم هي تلك المتعلقة بنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة، ومسائل الإدارة والميزانية، والقضايا القانونية الدولية؛
	(ب) إطلاع الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الأجهزة الرئيسية، ولجانها الرئيسية وهيئاتها الفرعية، على هذا التقرير لتشجيع تحقيق المزيد من التقدم في إدراج منظور جنساني في أعمالها؛
	(ج) إعادة التأكيد على الدور الحفاز للجنة وضع المرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتشجيع الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة على أن تدرج في أعمالها نتائج لجنة وضع المرأة؛
	(د) أن تطلب إلى الأمين العام أن يحرص باستمرار على أن تتناول تقاريره الموجهة إلى الهيئات الحكومية الدولية المنظورات الجنسانية بانتظام من خلال استخدام بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر وتحليلا جنسانيا نوعيا، وأن تقدم تقاريره توصيات عملية لمزيد من العمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	(هـ)  التأكيد على أن  التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ والموافقة على ضرورة إعطاء مكانة بارزة لهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015.

