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 ٢٠٠٦الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨-٣جنيف، 

 *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٧البند 
تعمـيم  : مسائل التنسيق والربنامج ومسائل أخـرى     

سات وبـرامج   مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع سيا     
 منظومة األمم املتحدة

  
تقرير األمني العام عن السياسة العامة لألمم املتحدة واسـتراتيجيتها علـى        

 نطاق املنظومة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

 موجز 
ــر للواليــ    ــذا التقري ــستجيب ه ــام  املمنوحــة اتي ــاملي   عــن  لألمــني الع ــة الع ــؤمتر القم م

ــام ــن   ٢٠٠٥ لع ــد م ــساين يف سياســات      الختــاذ مزي ــاة منظــور جن اإلجــراءات يف تعمــيم مراع
 مجيــع كيانــات األمــم إىل، طلــب األمــني العــام اتالواليــلتلــك واســتجابة . وقــرارات املنظمــة

املتحدة أن تستعرض وتعزز براجمها لتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين بغيـة وضـع سياسـة عامـة                    
املنظــور اجلنــساين مــع مــا يتــصل بــذلك مــن واســتراتيجية علــى نطــاق املنظومــة لتعمــيم مراعــاة 

، وتعهد بتقدمي تقرير إىل الس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضـوعية            آليات للمساءلة 
 . يتضمن ملخصا للتقدم احملرز حىت اآلن واخلطوات األخرى املزمع اختاذها٢٠٠٦لعام 

 

 * E/2006/100. 
  تأخر تقدمي هذا التقرير نظرا للحاجة إىل إجراء مزيد من املشاورات  
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 منظومـة األمـم املتحـدة       ويقدم التقريـر مـوجزا للتقـدم احملـرز إىل يومنـا هـذا يف جهـود                 
املتــضافرة لوضــع سياســة عامــة واســتراتيجية علــى نطــاق املنظومــة لتعمــيم مراعــاة املنظــور          
اجلنساين، مبا يف ذلـك إجـراء مـشاورات، مـن خـالل الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة                

يـة التـابعتني لـس      باملرأة واملساواة بني اجلنسني واللجنـتني الـرفيعيت املـستوى الربناجميـة واإلدار            
 . الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

والعناصـر العمليـة اسـتنادا إىل الواليـات         العامـة   ونتيجة لذلك، وضع عدد من املبـادئ         
وتفعيلـها أكثـر مـن خـالل دراسـة استقـصائية علـى نطـاق             بلورـا   احلكومية الدولية وسيجري    

 وستخـضع . ومة األمم املتحدة فيما يتعلق بتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين           املنظومة لقدرة منظ  
 ملزيد من الصقل يف ضوء نتائج الفريق الرفيـع املـستوى املعـين باالتـساق                هذه املبادئ والعناصر  
 .على نطاق املنظومة
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 مقدمة -أوال  
مل التـزامهم بالتنفيـذ   ، أكد من جديد قادة العا   ٢٠٠٥لعام  يف نتائج مؤمتر القمة العاملي       - ١

دورة االسـتثنائية الثالثـة   الكامل والفعال ألهداف وغايات إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج ال  
اف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،         ن للجمعية العامة كمـسامهة أساسـية يف حتقيـق األهـد           يوالعشر

م مراعـاة املنظـور اجلنـساين    وأقـروا بأمهيـة تعمـي   . الواردة يف إعالن األلفيـة   األهداف  يف ذلك    مبا
تعمـيم  باعتباره أداة لتحقيق املساواة بني اجلنسني وتعهدوا بالعمل بنشاط على تـشجيع مراعـاة      

املنظــور اجلنــساين لــدى وضــع وتنفيــذ ورصــد وتقيــيم الــسياسات والــربامج يف مجيــع اــاالت   
دة يف جمـال املـسائل   الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة، وتعزيـز قـدرات منظومـة األمـم املتحـ        

وباإلضـافة إىل ذلـك، دعـا قـادة العـامل األمـني العـام ومجيـع هيئـات صـنع القـرار إىل                  . اجلنسانية
ــرارات       اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات يف جمــال تعمــيم مراعــاة منظــور جنــساين يف سياســات وق

 .)١(املنظمة
املوجـه إىل اجلمعيـة       آنفـا، طلـب األمـني العـام يف تقريـره           ة املذكور اتواستجابة للوالي  - ٢

عن تنفيذ القرارات الواردة يف نتائج مؤمتر القمـة العـاملي       العامة إىل مجيع كيانات األمم املتحدة       
 أن تستعرض وتعـزز براجمهـا لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين بغيـة وضـع سياسـة                     ٢٠٠٥لعام  

مــا يتــصل بــذلك مــن واســتراتيجية علــى نطــاق املنظومــة لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين مــع  
وتعهد األمني العام بتقدمي هذا التقرير إىل الس االقتـصادي واالجتمـاعي            . )٢(آليات للمساءلة 

ــام    ــه املوضــوعية لع ــدم احملــرز حــىت اآلن      ٢٠٠٦يف دورت ــوجزا للتق ــضاء م ــدول األع ــوفر لل  لي
كلـف  طة،  تنـسيق هـذه األنـش     بغية  و. لتنفيذ توجيهات مؤمتر القمة   األخرى املتخذة   طوات  اخلو

ــاملرأة       ــهوض ب ــسانية والن ــضايا اجلن ــشارته اخلاصــة للق ــام مست ــع  بالعمــل األمــني الع ــاون م بالتع
ــسياسة        ــذه الـ ــع هـ ــرى لوضـ ــا األخـ ــناديقها وبراجمهـ ــا وصـ ــدة وإداراـ ــم املتحـ ــاالت األمـ وكـ

 .يم مراعاة املنظور اجلنساينلتعم األمم املتحدة  على نطاق منظومةةستراتيجياالو
 آنفا بتقدمي موجز للتقدم احملـرز إىل اآلن يف          ة املذكور اتالتقرير للوالي ويستجيب هذا    - ٣

اجلهود املتضافرة ملنظومة األمم املتحدة لوضع سياسـة عامـة واسـتراتيجية علـى نطـاق املنظومـة                  
تقرير عن التقدم احملـرز     ) E/2006/65(ويصدر كوثيقة منفصلة    . لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين   

 منظور جنـساين يف مجيـع الـسياسات والـربامج يف األمـم املتحـدة، يركـز علـى          يف تعميم مراعاة  
 .٢٠٠٥/٣١ من القرار ١٠ الفقرة أنشطة التدريب، على النحو املطلوب يف
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التقــدم احملــرز يف إعــداد سياســة عامــة واســتراتيجية علــى نطــاق املنظومــة   -ثانيا  
 لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين 

 املوجهـة   ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٦عام بإجياز يف رسالته املؤرخة      عرض األمني ال   - ٤
إىل رؤساء كيانات األمم املتحدة الشروط العامة لوضع سياسة عامـة واسـتراتيجية علـى نطـاق           

فينبغـي أن تـستجيب الـسياسة العامـة واالسـتراتيجية        . املنظومة لتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين      
بالدرجة األوىل نتـائج مـؤمتر   وية، مبا يف ذلك مقررات اجلمعية العامة،    للواليات احلكومية الدول  

. ، وقرارات ومقـررات الـس االقتـصادي واالجتمـاعي ذات الـصلة            ٢٠٠٥  لعام القمة العاملي 
وعند وضع الـسياسة العامـة واالسـتراتيجية، ينبغـي للجنـتني الـرفيعيت املـستوى التـابعتني لـس                    

ظومة األمم املتحدة املعـين بالتنـسيق أن تعمـال بالتعـاون مـع املستـشارة                الرؤساء التنفيذيني يف من   
املرأة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة والــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــ 

 .واملساواة بني اجلنسني
 املشاورات املشتركة بني الوكاالت، ناقـشت الـشبكة املـشتركة بـني             تلكوكجزء من    - ٥

، مـا ينبغـي أن يـشكل        ٢٠٠٦فربايـر   /االت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، يف شـباط        الوك
العناصر الرئيسية لسياسية عامة واستراتيجية على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة لتعمـيم مراعـاة              

قــت علــى أن وضــع سياســة عامــة مــشتركة ســيعزز االتــساق والتنــسيق فوات. املنظــور اجلنــساين
 تنفيـذ تعمـيم   ؤولية جتـاه  واملـس اإلحـساس بامللكيـة  انات األمـم املتحـدة، ويزيـد مـن       بني كي  فيما

وسـيقيم أيـضا    . مراعاة املنظور اجلنساين ال سيما على مستوى اإلدارة العليا واملستوى القطري          
تالمحــا بــني خمتلــف الواليــات والقطاعــات الــيت تنــشط فيهــا كيانــات األمــم املتحــدة، ويــربط     

ناجمية على الصعيد القطري بآليات الرصد واإلبالغ على الـصعيد احلكـومي            االستراتيجيات الرب 
 العامــةويف ضــوء هــذه االعتبــارات، اختــذت الــشبكة قــرارا بــشأن عــدد مــن املبــادئ     . الــدويل

ــاة املنظــور         ــة لتعمــيم مراع ــى نطــاق املنظوم ــة واســتراتيجية عل ــسياسة عام ــة ل والعناصــر العملي
 .اجلنساين

، قــدمت املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض   ٢٠٠٦أبريــل /ويف نــسيان - ٦
ــاء         ــس الرؤس ــابعتني ل ــة الت ــة واإلداري ــستوى الربناجمي ــرفيعيت امل ــتني ال ــة إىل اللجن ــاملرأة إحاط ب
التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـين بالتنـسيق عـن نتـائج اجتمـاع الـشبكة املـشتركة بـني                     

اسة العامة واالسـتراتيجية الـيت استخلـصت مـن املناقـشة الـيت               عناصر السي  وعرضت. الوكاالت
لـسياسة عامـة واسـتراتيجية علـى     كلتا اللجنتني العناصـر املقترحـة   وأيدت  .دارت يف االجتماع  

 .لتعميم مراعاة املنظور اجلنسايننطاق املنظومة 
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ــسياسة العا     - ٧ ــسيق كـــال مـــن الـ ــذيني املعـــين بالتنـ ــاء التنفيـ ــيناقش جملـــس الرؤسـ ــة وسـ مـ
 .٢٠٠٦يف خريف عام املعقودة واالستراتيجية على نطاق املنظومة يف دورته 

 
 ة العامةإطار السياس - ثالثا 

يتمشى وضع سياسـة عامـة واسـتراتيجية علـى نطـاق املنظومـة لتعمـيم مراعـاة املنظـور                     - ٨
ساواة بـني   اجلنساين مع الواليات احلكومية الدولية اليت حددا الدول األعضاء فيمـا يتعلـق باملـ              

كومــات املــشاركة يف ، التزمــت احل١٩٩٥ففــي إعــالن بــيجني لعــام  . اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
 الرابع املعين باملرأة بتنفيذ منهاج العمل هذا، لكفالـة أن يـنعكس منظـور جنـساين                 عاملياملؤمتر ال 

 .)٣(يف مجيع سياساا وبراجمها
 بـشأن تعمـيم   ١٩٩٧/٢ املتفـق عليهـا   واعتمد الس االقتصادي واالجتمـاعي النتـائج     - ٩

مراعاة منظور جنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحـدة يف اجلـزء املتعلـق              
عــرف عليهــا نتــائج املتفــق يف الو. )٤(١٩٩٧يوليــه /متــوز ١٨يف املعقــودة بالتنــسيق مــن دورتــه 

يم آثـار أي إجـراءات خمطـط هلـا علـى            عمليـة لتقيـ   ”تعميم مراعاة املنظور اجلنساين بأنـه       الس  
املرأة والرجل، مبا يف ذلك التشريعات أو السياسات أو الربامج، يف مجيع ااالت وعلـى مجيـع                 

عـدا جوهريـا    بتـشكل   وهو استراتيجية جلعل اهتمامـات وجتـارب النـساء والرجـال            . املستويات
يــع اــاالت الــسياسية   يف تــصميم الــسياسات والــربامج وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا يف مج     

واالقتصادية واالجتماعية حبيث يستفيد منـها النـساء والرجـال علـى قـدم املـساواة ووضـع حـد              
 .“ حتقيق املساواة بني اجلنسنيويكمن اهلدف النهائي يف. لعدم املساواة

وأكدت من جديد جلنة وضع املرأة يف دورا التاسـعة واألربعـني أمهيـة تعمـيم مراعـاة                   - ١٠
 جنــساين يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا، مبــا يف ذلــك األهــداف الــواردة يف  منظــور

إعـــالن األلفيـــة، وذلـــك خـــالل استعراضـــها وتقييمهـــا ملنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة 
املساواة بني اجلنـسني    : ٢٠٠٠املرأة عام   ”: ن للجمعية العامة املعنونة   ياالستثنائية الثالثة والعشر  

انظـر مقـرر الـس االقتـصادي واالجتمـاعي           (“السالم يف القـرن احلـادي والعـشرين       ووالتنمية  
 ).٣الفقرة اإلعالن، ، ٢٠٠٥/٢٣٢

وتستند عناصر أخرى من السياسة العامة واالسـتراتيجية علـى نطـاق املنظومـة لتعمـيم                 - ١١
، ٢٠٠٥/٣١صادي واالجتمـاعي     مـن قـرار الـس االقتـ        ٤مراعاة املنظور اجلنساين إىل الفقرة      

 ،جـداول زمنيـة  ذات  األمم املتحـدة إىل وضـع خطـط عمـل         الس مجيع كيانات   ا دعا فيه  يتال
ومبادئ توجيهية واضحة بشأن التنفيذ العملي لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وأحكـام حمـددة              

لب بشأن اآلليات املؤسسية يف كل من املقار ويف امليـدان؛ وإدراج املنظـورات اجلنـسانية يف صـ            
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لـى النتـائج؛ وضـمان التوعيـة والتـدريب          ع القائمةامليزانيات الربناجمية ويف مجيع عمليات امليزنة       
املستمرين؛ وبناء قدرة املوظفني على إجـراء التحليـل اجلنـساين وتطبيقـه؛ وضـمان التـزام كبـار                   

املساءلة بالنـسبة   املسؤولني اإلداريني التزاما قويا بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛ وتعزيز أنظمة           
جلميــع املــوظفني؛ وإدراج منظــور جنــساين يف آليــات التــشغيل وفقــا لالســتراتيجيات اإلمنائيــة    
الوطنيــة؛ ودعــم احلكومــات واتمــع املــدين؛ وتطــوير وترســيخ أدوات ومنــهجيات الرصــد        

 .لوطنيةربامج اإلمنائية اوالتقييم، وتشجيع تعميم مراعاة املنظورات اجلنسانية يف السياسات وال
، إىل تعزيز االتـساق     ٢٠٠٥ لعام   وأخريا، دعا قادة العامل، يف نتائج مؤمتر القمة العاملي         - ١٢

 عمليـة وضـع   سـتهتدي و. على نطاق املنظومة بالنسبة ألطر السياسات املشتركة بني الوكاالت 
 املنظـور  زيادة فعاليـة تعمـيم مراعـاة   من أجل االستراتيجية على نطاق املنظومة     السياسة العامة و  

 :املبني يف نتائج مؤمتر القمةاجلنساين بالتدابري التالية على النحو 
تعزيــز الــصالت بــني عمــل منظومــة األمــم املتحــدة املتعلــق بوضــع املعــايري           )أ( 

 وأنشطتها التنفيذية؛
اتبـــاع سياســـة متـــسقة يف إســـناد الواليـــات وختـــصيص املـــوارد علـــى نطـــاق   )ب( 
 املنظومة؛
 املوضوعات الرئيـسية، مثـل التنميـة املـستدامة وحقـوق اإلنـسان            كفالة مراعاة  )ج( 

 ؛واملسائل اجلنسانية، يف عملية صنع القرار على صعيد املنظومة
تنفيذ اإلصالحات الراهنة الرامية إىل تأمني وجود قطري لألمم املتحدة يتـسم          )د( 

تعزيــز دور املــسؤول أداء أفــضل، يف ظــل بــتنــسيق والتــساق والكفــاءة واالفعاليــة وزيــد مــن المب
 .)٥(املقيم األقدم

 
 التحديات الرئيسية -رابعا  

تــأيت مناقــشة وضــع سياســة عامــة واســتراتيجية علــى نطــاق املنظومــة يف وقــت متــر فيــه  - ١٣
تغـيريات جوهريـة يف سياسـاا وجهـا الرئيـسية           دوث  األمم املتحـدة مبرحلـة انتقاليـة تتـسم حبـ          

ورغم أن هذه الفتـرة االنتقاليـة       . مج املوجهة لدعم احلكومات   ستؤثر على تنفيذ املشاريع والربا    
 الطريقـة الـيت تتبعهـا كيانـات األمـم           علىأيضا فرصة إلدخال تغيريات     تتيح  تشكل حتديا، فإا    

 وهــي تغــيريات ســتعزز يف - املتحــدة يف تعمــيم مراعــاة منظــور جنــساين يف براجمهــا وسياســاا
 .بني اجلنسني حتقيق املساواة إمكاناتآخر املطاف 
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وأوضــح اســتعراض وتقيــيم الــسنوات العــشر لتنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني أن منظومــة    - ١٤
انظـر  (األمم املتحدة حققت تقدما كبريا يف تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين منـذ مـؤمتر بـيجني                   

E/2004/59.(             فقد وضعت معظم الكيانات سياسات تستخدم تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين
وتقـوم حاليـا كيانـات أخـرى بوضـع هـذه        .اتيجية لتحقيق أهداف املساواة بني اجلنسني    كاستر

عم سياسات تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف العديـد مـن الكيانـات ياكـل                 وتد. السياسات
هـج   الوحـدات اجلنـسانية، وجهـات التنـسيق، ون        ذلـك  مؤسسية تشمل تكـريس املـوارد، مبـا يف        

 داعمـة   مؤسـسية  ثقافـة    تطـوير  كيانـات األمـم املتحـدة جهـودا ل         ل عدد من  بذقد  و. بناء القدرة 
لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، تشمل حتديد أدوار ومسؤوليات املوظفني، وال سيما املـديرين             

وقد طورت يف العديد من املنظمـات أدوات ومنـهجيات تعمـيم مراعـاة        . على مجيع املستويات  
 .نظور اجلنساينامل

زال تطبيـق كيانـات األمـم املتحـدة لتعمـيم مراعـاة املنظـور             هذه املكتـسبات مـا    ورغم   - ١٥
فالفجوة بني السياسة العامة والتنفيـذ      . اجلنساين بصورة منهجية وعملية يشكل أحد التحديات      

كــبرية بــشكل خــاص يف قطاعــات مــن قبيــل القــضاء علــى الفقــر، والرعايــة الــصحية، ال ســيما 
، وتعلـيم   )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /ة البـشرية  صحة األم وفـريوس نقـص املناعـ       

 التحتيــة، ةلطاقــة، واملرافــق الــصحية، والبنيــالفتيــات، والتنميــة االقتــصادية الكليــة، والعمالــة، وا
 هناك نقص يف املـساءلة      وجدوكثريا ما ي  . واحلماية االجتماعية، والتنمية الريفية واملرأة والسالم     

عمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، مبـا يف ذلـك فجـوة كـبرية يف املعرفـة                    وضعف يف القدرة على ت    
ــة يف   ــسفر عــن حمدودي ــق     إدراكت ــساين كاســتراتيجية لتحقي  وفهــم تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن

ويــستلزم أيــضا جنــاح تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين مــن الكيانــات    . املــساواة بــني اجلنــسني 
 املــسؤولية وأن ختــضع للمــساءلة عــن تعمــيم مراعــاة   مجيــع فئــات املــوظفنيتحمــل أن تضــمان

 . اجلنسانية يف جماالت عملهااملنظورات
ومل تول مجيـع الكيانـات اهتمامـا للمنظـورات اجلنـسانية بـشكل منـهجي يف ميزانياـا                    - ١٦

ويف حـني أن بعـض       .تستفد من الفـرص الـيت تتيحهـا امليزنـة القائمـة علـى النتـائج               مل  الربناجمية و 
ألمم املتحدة أبلغت عن زيـادة يف املـوارد املرصـودة لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                   كيانات ا 
، شهد ما رصدته كيانات أخرى من موارد هلـذا الغـرض اخنفاضـا كجـزء مـن      ١٩٩٧منذ عام  

وتواجه أيضا معظم كيانات األمم املتحدة صعوبات يف قياس التقـدم           . ختفيضات امليزانية العامة  
وعلــى الــصعيد . مراعــاة املنظــور اجلنــساين وكــذلك يف رصــده واإلبــالغ عنــه احملــرز يف تعمــيم 

بــاملنظورات اجلنــسانية يف العمليــات الكــايف  االهتمــام عــدمالقطــري، تــشمل التحــديات أيــضا  
التنفيذيــة، مبــا يف ذلــك يف التقييمــات القطريــة املوحــدة وإطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة 

الـيت  ومن األساسي مراعاة املعلومـات  . لق باألهداف اإلمنائية لأللفية  اإلمنائية، واإلبالغ فيما يتع   
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 الرصد والتقييم عنـد وضـع الـسياسات والـربامج، وتعـديل اآلليـات               ة عليها يف عملي   مت احلصول 
 .املؤسسية لكفالة فعالية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

ــر األمــني العــام املعنــون      - ١٧ حتليــل : لواليــات وتنفيــذهاإصــدار ا’’وكمــا يتــضح مــن تقري
ــة    ‘‘وتوصــيات لتيــسري اســتعراض الواليــات  ــز اآلليــات املؤســسية الداخلي ، مثــة حاجــة إىل تعزي

القائمة مثل منهجيات وأدوات بناء القدرات، والتأثري علـى األنـشطة والنتـائج، وااللتـزام علـى                 
حاجــة ومثــة . خصــصةصــعيدي الــسياسات العامــة واإلدارة، وتعزيــز املــوارد البــشرية واملاليــة امل 

 والتعــاون والتنــسيق يف العمــل الــذي تــضطلع بــه األمــم   التــساقأيــضا إىل ســد الفجــوات يف ا 
االسـتفادة مـن أعمـال الـشبكة املـشتركة بـني       عـن طريـق   املتحدة فيما يتصل باملسائل اجلنسانية   

ين بالتنـسيق،   الوكاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، وجملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـ                  
وينبغـي إضـافة اللجنـة التنفيذيـة للـسالم واألمـن، واللجنـة         . )٦ (وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

ــة إىل تلــك       ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة لل ــة التنفيذي ــسانية، واللجن ــشؤون اإلن ــة لل التنفيذي
 علـى  التـساق باى املعـين  ويف التقرير ذاته، طلب األمني العـام إىل الفريـق الرفيـع املـستو     .القائمة

نطاق املنظومـة أن يـدرج يف أعمالـه تقييمـا للكيفيـة الـيت ميكـن ـا لألمـم املتحـدة أن تعـاجل يف                  
اتباع طـرق مـن بينـها تعمـيم         مبا يف ذلك    أعماهلا، مسألة املساواة بني اجلنسني، على حنو أفضل         

نوطـة  دى املهـام األساسـية امل  هـذه هـي إحـ   ويعترب األمـني العـام أن    .)٧(مراعاة املنظور اجلنساين 
 .يف هذا الصدداحملققة نه يتطلع إىل النتائج وقال إبالفريق، 

 
غايــــة سياســــة واســــتراتيجية تعمــــيم مراعــــاة املنظــــور اجلنــــساين علــــى  - خامسا 

 املنظومة  نطاق
 إىل املتحـدة  األمـم  منظومـة  نطـاق  علـى  اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  سياسـة  ترمي  - ١٨
 الـصعيد  علـى  والسيما التنفيذ جانب على التأكيد مع املرأة ومتكني اجلنسني بني ساواةامل تعزيز

 تـابع  كيـان  كـل  وسـيعتمد  .ومتكاملة منسقةبصورة  املتحدة األمم استجابة طريق عن القطري
 التــأثري مــن ممكنــة درجــة أعلــى كفالــة أجــل مــن ووالياتــه النــسبية مزايــاه علــى املتحــدة لألمــم

 تعمـيم  مبراعـاة  تتعلـق  للتنفيـذ  قابلـة  باسـتراتيجية  الـسياسة  وسـتعزز  .التكلفة حيث من والفعالية
ــساين املنظــور ــى اجلن ــة نطــاق عل ــ حتــدد املنظوم ــة اوجــداوهل امرجعيا ــشكل الزمني . واضــح ب

 حتقيـق  أجل من منتظما جا تعتمد إجراءات أو تدخالت من يلزم ما االستراتيجية وستتضمن
   .اجلنسني بني املساواة

 يف التنفيـذيني  الرؤسـاء  لـس  الـسالفة  اهليئة وهي اإلدارية، التنسيق جلنة اعتمدت وقد  - ١٩
ــة ــم منظوم ــين املتحــدة األم ــسيق، املع ــارس/آذار يف بالتن ــا ،١٩٩٨ م ــشأن بيان ــساواة ب ــني امل  ب
 يـان، الب هذا ويف .)٨( املتحدة األمم منظومة أعمال يف اجلنساين املنظور مراعاة وتعميم اجلنسني
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مجيــع  يف اجلنــساين املنظــور مراعــاة بتعمــيم املتحــدة لألمــم التابعــة الكيانــات رؤســاء تعهــد
 علـى  وتـدابري  مؤسـسية  بتدابري يدعم مل البيان هذا لكن .وبراجمهم العامة وسياسام مؤسسام

 .تنفيذها يكفل ما القوة من هلا العامة السياسات صعيد
 علـى  قبيـل هـذا    مـن  واسـتراتيجية  سياسـة  وضـع  أجل من احالي املبذولة اجلهود وترمي  - ٢٠

 املنظــور مراعــاة تعمــيم حتــسني مواصــلة إطارهــا يف ميكــن مؤاتيــة بيئــة إجيــاد إىل املنظومــة نطــاق
 صـعيد  علـى  املتخـذة  التـدابري  عن بديال املنظومة نطاق على املبذولة اجلهود وليست . اجلنساين

 العديـد  طـور  وقـد  . املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيق أجل من حدة على وكالة كل
سـامهت   جمـاالت  عـدة  يف مرموقـة  خـربات  الـسنني  مـر  علـى  املتحدة لألمم التابعة الكيانات من

 بــني املــساواة مــسألة تنــاول بكيفيــةيف مــا يتعلــق  والفهــم املعرفــة رصــيدزيــادة  يف كــبري بــشكل
 عمليـات  تعقيـد  لتزايـد  نظرا قائمة اخلربة ذهه مثل إىل احلاجة زالت وما .املرأة ومتكني اجلنسني
  . اجلنسني بني املساواة صعيد على القصور أوجه واستمرار والتنمية السالم

ستواصـل  فإـا  ويف إطار سعي كيانات األمم املتحـدة إىل حتقيـق األهـداف اجلنـسانية،         - ٢١
نـسني ومتكـني املـرأة علـى      اتباع ج ثنائي املسار عن طريق بذل جهود لتحقيق املساواة بني اجل           

الــضعف األساســي يف تنفيــذ تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين       مــوطن ويتمثــل  .حــد ســواء 
اآلن يف التـــصور الـــذي يعتـــرب أن التـــدخالت املوجهـــة إىل املـــرأة ليـــست  حـــىت كاســـتراتيجية 

 .لكــن النــهجني يكمــالن ويعــززان بعــضهما الــبعض وال يغــين أحــدمها عــن اآلخــر . ضــرورية

للتمييـز ضـد املـرأة واسـتمرار عـدم املـساواة بـني اجلنـسني اتبـاع ـج                    العامـة    الطبيعة   وتستدعي
يعمـل أيـضا يف الوقـت        وتعزيز حقوقها وتأمني رفاههـا، و      ،فرص للمرأة يعمد إىل خلق    مركب  
ــة الــيت تقــوم عليهــا     نفــسه  ــة واالجتماعي عــدم املــساواة بــني  أوجــه علــى تغــيري القواعــد الثقافي
  .اجلنسني

 
عناصر سياسة واستراتيجية تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين علـى نطـاق                - اسادس 

 منظومة املتحدة
ستقوم سياسة واستراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على تعريـف تعمـيم مراعـاة             - ٢٢

وقـد اتفـق    .  املتفـق عليهـا    ١٩٩٧/٢املنظور اجلنساين املذكور أعـاله والـوارد يف االسـتنتاجات           
عناصر الواردة أدناه يف اجتماع الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة               على ال 

الربناجميــة واإلداريــة ستوى املــتــان الرفيعتــا أيــدا اللجنو، ٢٠٠٦بــني اجلنــسني املعقــود يف عــام 
 .التابعتان لس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق

 



E/2006/83
 

10 06-37887 
 

 اة املنظور اجلنساين على نطاق املنظومةعناصر سياسة تعميم مراع  - ألف 
ــة إطــارا      ســتوفر - ٢٣ ــى نطــاق املنظوم ــساين عل  الختــاذ سياســة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن

 مـن أجـل زيـادة فعاليـة األمـم املتحـدة يف حتقيـق                ا ومنـسق  متكامالإجراء  منظومة األمم املتحدة    
 .ستوى القطرياألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا مع التركيز على امل

ــتأخذ   - ٢٤ ــسياسة  وسـ ــك الـ ــار تلـ ــدة     يف االعتبـ ــم املتحـ ــات األمـ ــرادى كيانـ ــات فـ سياسـ
 وستواصـل تعزيـز     واستراتيجياا وخطط عملها القائمة املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين        

 .تنفيذها

ــذ          - ٢٥ ــني بتنفي ــوظفني اإلداري ــار امل ــب كب ــن جان ــوى م ــات أق ــسياسة التزام ــضمن ال وستت
 .وختصيص املوارد الكافية لذلكوكفاءة استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين بفعالية 

بــني كيانــات األمــم املتحــدة  فيمــا ســتركز الــسياسة علــى تعزيــز االتــساق والتعــاون   و  - ٢٦
 .يف عملية إصالح األمم املتحدةوستسهم 

 .ري وعلى نطاق املنظومةقياس التقدم احملرز على الصعيد القطبوستقوم السياسة   - ٢٧

السياسة من املعلومات املستمدة من التقييمات اليت جتريها خمتلـف كيانـات            ستستفيد  و  - ٢٨
بـشأن  األمم املتحدة بصورة مشتركة أو فردية على الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين واحمللـي               

 .التحديات واالحتياجات واألولويات

ــسياسة علــى عــدة ــ    - ٢٩ ــرأة    وســترتكز ال ج تــشمل تــدخالت حمــددة ترمــي إىل متكــني امل
قوق اإلنسان، وكفالة الـشراكة مـع الرجـل، فـضال عـن ـج برناجميـة ـدف            حبكامل  الومتتعها  

 . إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

وستعتمد السياسة علـى التحليـل اجلنـساين باعتبـاره أداة أساسـية للـسياسات القطاعيـة                   - ٣٠
  .  ناجميةوالتدخالت الرب

 
 نظومة املعناصر استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق  -باء  

 
 املساءلة  

ســـتتناول االســـتراتيجية مـــسؤولية تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين ومـــساءلة مجيـــع   - ٣١
 وخاصة رؤساء كيانات األمـم املتحـدة وكبـار املـوظفني اإلداريـني، وسيـشمل ذلـك                  ،املوظفني

لورة فهم واضح للمـساءلة علـى نطـاق املنظومـة، اسـتنادا إىل معـايري النظـام املوحـد وأهـداف                      ب
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سياسـات إدارة املـوارد البـشرية،    (ومقاييس األداء فيما يتعلق بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين          
 ). ونظام إدارة األداء، والتدريب من أجل التوعية باملسائل اجلنسانية، إىل غري ذلك

 رة القائمة على حتقيق النتائجاإلدا  
علــى حتقيــق النتــائج ــدف تتبــع جهــود منظومــة األمــم   قائمــة  االســتراتيجية ســتكون  - ٣٢

معــايري وســيجري وضــع مؤشــرات و  . الفجــوة بــني الــسياسة العامــة والتنفيــذ  ســداملتحــدة يف 
مـن أجـل قيـاس    لمساءلة الفعالـة  لمبثابة تكملة تكون  مالئمة أو صياغة بيانات للنتائج،  ةمرجعي

وقد اعتمدت معظـم   .مدى تنفيذ أهداف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وربط النتائج باملوارد
 .كيانات األمم املتحدة بالفعل اإلدارة القائمة على حتقيق النتائج

 الرصد والتقييم  
إلبــالغ والرصــد والتقيــيم مــن أجــل تنفيــذ سياســة لســتجري مواءمــة اآلليــات املناســبة   - ٣٣

تلـك اآلليـات يف مراحـل وضـع         سـيتم األخـذ ب    و. تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على حنو فعال      
 .ستنفذ يف متابعة الربامج واملشاريع وتقييمهاوالسياسات والتخطيط واختاذ القرار، 

 ختصيص املوارد  
ة ، مبــا يف ذلــك املــوارد البــشرية واملاليــة الالزمــ مــضمونةوميثــل ختــصيص مــوارد كافيــة   - ٣٤

تنفيـذ سياسـة    مـن جوانـب      حيويـا    جانبـا لتنفيذ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على حنو فعـال،          
اعتربت أنشطة تعمـيم مراعـاة املنظـور    وقد  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق املنظومة

قــع مــسؤولية مــضافة إىل الواليــات احلكوميــة الدوليــة الــيت يتوملــدة أطــول مــن الــالزم اجلنــساين 
 فعلـى  .غري أن التجربة بينت أن ذلك التوقع غري واقعـي  .تنفيذها يف إطار موارد امليزانية املتاحة

فرص تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وإقبال الدول األعـضاء بـصورة أكثـر انتظامـا               ضوء زيادة   
مــضمون علــى الــدعم املقــدم مــن منظومــة األمــم املتحــدة، أصــبح مــن الواجــب تــوفري متويــل      

 .تعميم مراعاة املنظور اجلنسايناسب ألنشطة ومن

 بناء القدرات  
 القـدرات  بنـاءَ  املنظومـة  نطاق على اجلنساين املنظور مراعاة تعميم ستراتيجيةستشمل ا   - ٣٥
 مراعـاة  تعمـيم  ودمـج  ،الدوريـة  املتابعـة مـع    اإللزامـي  التـدريب بطـرق مـن بينـها        ،الهذا ا  يف

 فـضال  والقيـادة،  بـاإلدارة  املتعلقةاألنشطة   مثل األخرى، لتدريبيةا األنشطة يف اجلنساين املنظور
 جمـال  يف التقنيـة  املهارات تعزيز إىل االستراتيجية وسترمي .التقنية ااالت يف القدرات بناء عن

بوســائل مــن  النتــائج، علــى القائمــة واإلدارة ،والتخطــيط ،الــربامج، وتطــوير الــسياسات حتليــل
يـضا  أ االسـتراتيجية  وسـتتناول  .املتحدة األمم موظفي كلية مثل املوجودة التدريب مراكزبينها 
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 علــى ونــشرها اجليــدة املمارســات حتديــد منــها أمــور علــى باالعتمــاد تقامسهــاو املعــارف إدارة
 اإلحـصاءات  مـثال  ومنـها  السياسات، لوضع الالزمة التحليل وأدوات وتقنيات املنظومة، نطاق
ــيالت والتوقعــات، ئية،االستقــصا والدراســات ث،ووالبحــ ــوائم التكــاليف، جــدوى وحتل  والق

 ، ورصـــدها،مقاييـــسهاو اجلنـــسانية، اآلثـــار تقيـــيم وأســـاليب التوجيهيـــة، واملبـــادئ املرجعيـــة،
 .وتقييمها

 والتنسيقاالتساق   
والتنـسيق يف اسـتراتيجية تعمـيم       قـدر أكـرب مـن االتـساق         سيكون من األساسي كفالـة        - ٣٦

 منظومــة األمــم املتحــدة ومــع احلكومــات مؤســساتساين فيمــا بــني مجيــع مراعــاة املنظــور اجلنــ
وسيكون من األمهية اخلاصة مبكان كفالة املزيد من الترابط بني نشاط حتديد املعـايري               .الشريكة

وجــوب تنــسيق اإلجــراءات علــى فقــط وال يكفــي  .واملمارســة الفعليــة علــى الــصعيد القطــري
ــر   ــداين وصــعيد املق ــصعيد املي ــى اال ــسواء عل ــل ينبغــي  ل ــضا، ب ــنهج  أي ــسياسات وال ــسم ال  أن تت

وستـستفيد االسـتراتيجية علـى نطـاق        .  والتـواؤم  التـساق الربناجمية والتنفيذيـة ومعـايري التقيـيم با       
املنسقون املقيمون، واملمثلون املقيمـون،     (املنظومة من املزايا النسبية املتاحة للمسؤولني املقيمني        

االسـتراتيجية  عمد وست ).ملمثلون اخلاصون، ومبعوثو األمني العامومنسقو الشؤون اإلنسانية، وا
 الـوطين  ينتنفيذ اجلهود املشتركة الرامية إىل دعم األجهزة املعنية باملرأة على الصعيد         إىل حتسني   

   .واإلقليمي فيما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

 الربجمة املشتركة  
راعاة املنظور اجلنساين على نطاق املنظومة خيـارات للربجمـة      ستتيح استراتيجية تعميم م     - ٣٧

سبل لتنفيــذ مهــام الــاملــشتركة علــى الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والقطــري، مبــا يف ذلــك إتاحــة  
 واملمارسـات اجليـدة     ،املنـهجيات تقاسـم   شتركة، وجتميع املوارد واملـساعدة التقنيـة؛ و       املتقييم  ال

ــد اموعــات املواضــيعية وغــ   ــكوحتدي ــشتركة يف اــاالت املواضــيعية    . ري ذل ــل الربجمــة امل ومتث
مـع  مـا يـتم منـها    املنتقاة، باإلضـافة إىل املـساعدة التقنيـة ومهـام التقيـيم املـشتركة، مبـا يف ذلـك                   

 .، عامال أساسيا إلبراز التركيز على النتائج على الصعيد القطري)٩(الشركاء الثنائيني
 

 اخلطوات املقبلة - سابعا 
إجــراء تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين  لسياســة واســتراتيجية وضــع تتطلــب مواصــلة   - ٣٨

ــل ــم املتحــدة و    حتلي ــة األم ــدرات منظوم ــق     ألمتعمــق لق ــا يتعل ــا فيم ــضعف فيه ــوة وال وجــه الق
 .تنفيـذها االتـساق يف    باالضطالع بواليات حتقيق املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة وكفالـة              

 علـى نطـاق     التـساق ىل دراسة استنتاجات الفريق الرفيع املستوى املعـين با        ويتطلع األمني العام إ   
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تحقيـق  علـى حنـو أفـضل ل    لألمـم املتحـدة أن تعمـل        ـا    الـيت ميكـن      طرقاملنظومة فيما يتعلـق بـال     
 . املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك عن طريق تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

، دعــا الــس مجيــع كيانــات  ٢٠٠٥/٣١جتمــاعي ويف قــرار الــس االقتــصادي واال  - ٣٩
 وصـناديقها وبراجمهـا إىل تكثيـف        ، مبا يف ذلك وكـاالت األمـم املتحـدة         ،منظومة األمم املتحدة  

ــة     ــن أجــل معاجل ــود م ــا   تحــديات الاجله ــساين يف مجيــع    الــيت ينطــوي عليه ــور اجلن دمــج املنظ
ل لقدرة منظومة األمـم املتحـدة   استعراض مفصإجراء ويعتزم األمني العام  .السياسات والربامج

وسـيتناول االسـتعراض تقيـيم الـسياسات احلاليـة لفـرادى        .على تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين 
 وخطط عملها ومنهجياا الرامية إىل تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،             ،كيانات األمم املتحدة  

 تعمـيم مراعـاة املنظـور    فضال عن أوجـه القـوة والـضعف يف منظومـة األمـم املتحـدة مـن حيـث                  
 علـى  التـساق وسيستند االستعراض إىل اسـتنتاجات الفريـق الرفيـع املـستوى املعـين با      .اجلنساين

الــيت قــد حيــددها اخلاصــة املــسائل  وأســيتيح فرصــة ملواصــلة دراســة اجلوانــب ونطــاق املنظومــة 
  .الفريق الرفيع املستوى

سـة واسـتراتيجية تعمـيم مراعـاة املنظـور          وستسهم العمليتان يف حتسني فهم عناصر سيا        - ٤٠
ــها   ــة أعــاله ويف تفعيل ــساين املبين ــسبل    .اجلن ــد أفــضل ال ــى حتدي ــساعد عل ــسد الفجــوات  وست ل

املؤسسية، وتكييف آليات التنسيق احلاليـة املتـصلة بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                السياسية و 
وعلـى الـصعيد    . حـد سـواء   علـى  علـى صـعيد املقـر والـصعيد امليـداين     التـساق حتـسني ا لـضمان  

مزيد من أوجـه التـآزر يف منظومـة األمـم املتحـدة بزيـادة               إلجياد  القطري، سيوىل اهتمام خاص     
التقييمــات عمليــات القــدرات املتعلقــة بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين واملــستندة إىل   تطــوير 

  .إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية/القطرية املوحدة
 

 خالصة -ا ثامن 
 لبلــوغ األهــداف رئيــسياميثــل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة عــامال    - ٤١

يف الـسعي مـن   الـواردة يف إعـالن األلفيـة، و   األهـداف  اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا    
ويـربز احلـوار اجلـاري بـشأن      . حقوق اإلنسان واحلد من الفقـر ترسيخالسالم وأجل إقامة 

احلوار مبا يف ذلك على نطاق املنظومة سة واستراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، سيا
الـــشبكة يف  جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذيني املعـــين بالتنـــسيق وهيئاتـــه الفرعيـــة، واجلـــاري يف

املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، وجمموعــة األمــم املتحــدة   
وقـد أحـرزت    .ى التزام منظومة األمم املتحدة بتعميم مراعاة املنظور اجلنسايناإلمنائية، مد

كيانات األمم املتحدة، من خـالل عملـها يف قطاعـات وجمـاالت متنوعـة يف إطـار والياـا،                    
 .تقدما كبريا يف دعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني
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 أمهيـة كـربى     علق وي ،املساواة بني اجلنسني  لتزاما كامال دف    اويلتزم األمني العام      - ٤٢
 .ة املنظـور اجلنـساين بـصورة فعالـة        ابيئة تدعم تعميم مراعـ    يئة  دور كبار املديرين يف     على  

مــع كبــار املــسؤولني حيثمــا تحــدد أهــدافهم ‘‘ اتفاقــه’’جــزءا مــن وســيمثل هــذا العنــصر 
  .اإلدارية

أجــل حتــسني تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع     عمــل الكــثري مــن  يــتعنيو  - ٤٣
 والتنــسيق علــى نطــاق املنظومــة، وزيــادة املــساءلة االتــساقالــربامج والــسياسات، وكفالــة 

زمــام أمــور فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ، وإجيــاد هياكــل مؤســسية متينــة وثقافــات تنظيميــة  وإختــاذ 
صرا ضروريا لبنـاء التـآزر فيمـا بـني          وميثل ذلك عن  . داعمة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين    

ومـن الـضروري معاجلـة الفجـوات الـيت          . خمتلف واليات منظومة األمم املتحـدة وقطاعاـا       
ومن أمهها احلاجة إىل سياسة واسـتراتيجية شـاملتني لتعمـيم مراعـاة املنظـور       .سبق حتديدها

  .اجلنساين على نطاق املنظومة

 علـى نطـاق املنظومـة       م مراعاة املنظور اجلنـساين     تعمي  سياسة واستراتيجية  عملوست  - ٤٤
 وتكامــل املنظــور اجلنــساين ووضــوح اإلجــراءات املتخــذة يف منظومــة األمــم   علــى اتــساق

ســتعزز الـــسياسة   كمــا  .املتحــدة مــن أجــل دعــم املــساواة بـــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة        
علـق بوضـع املعـايري      الترابط بني أعمال منظومة األمـم املتحـدة فيمـا يت          أوجه  واالستراتيجية  

وإجراء التحليالت وأنشطتها التنفيذية عن طريق اإلسهام يف زيـادة تعـاون كيانـات األمـم                
اختاذ مزيد من اإلجـراءات التكميليـة علـى املـستوى            وحتسني التنسيق فيما بينها و     ،املتحدة

الوة وعـ  .٢٠٠٥مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام     نتـائج  استجابة للقرارات الواردة يف التنفيذي 
كفــاءة وفعاليــة اســتخدام املــوارد  علــى إمكانيــة حتــسني  هــذا النــهج ينطــوي علــى ذلــك، 
 .الشحيحة

وــذا، ميكــن ملنظومــة األمــم املتحــدة أن تــصبح شــريكا اســتراتيجيا بدرجــة أكــرب     - ٤٥
الـيت  النـسبية   املقومـات   تعزز قدراا وتكفل استخدام     أا  للجهات الفاعلة الوطنية، حيث     

ومتثـل سياسـة واسـتراتيجية     . واتمع املدين لتحصيل أقصى قدر من الفائـدة لدى احلكومة
  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق املنظومة إسهاما هاما يف هذا االجتاه
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 احلواشي

 .١٦٦ و ٥٩ و ٥٨، الفقرات ٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  )١( 
 .٣٩قرة ، الفA/60/430انظر الوثيقة  )٢( 
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم        ( ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٣( 

 .٣٨، الفقرة األول ، املرفق١، الفصل األول، القرار  A.96.IV.13) املبيع
ــة واخلمــسون، املل    )٤(  ــدورة الثاني ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي  A/52/3/Rev.1( واإلضــافة ٣حــق رقــم انظــر الوث

 .٤، الفصل الرابع، الفقرة )Rev.1/Add.1 و
 .١٦٩، الفقرة ٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامية  )٥( 
  .١٣٠، الفقرة A/60/733انظر الوثيقة  )٦( 
 .١٣١املرجع نفسه، الفقرة   )٧( 
 .٦٣، الفقرة ACC/1998/4انظر الوثيقة  ) ٨( 
 وشـبكة   لـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                 تماع املـشترك ل   انظر تقرير االج    )٩( 

أبريل /، نيسان نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      مب لجنة املساعدة اإلمنائية  املساواة بني اجلنسني التابعة ل    
٢٠٠٦. 

 


