
 

 جينبيل عمهاج منفيذ تنابعة متو إدارةرفع مركز المرأة في اإلسكوا إلى مستوى  (32-د) 392القرار 
 51+ جين بي :بعد خمس عشرة سنة عربيةالالبلدان  في            

 
 إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
 
ثالثة التسثثنايية االدورة ال عنصادرة الوثيقة اللى وإ ،(1)جينبيل عمنهاج ومالن إعى إل يرتش إذ 
المتساواة بين الجنتسين والثنمية والتسالم في القرن الحادي  :0222عام  المرأة"عامة الجمعية لللعشرين وا

اتسبة الذكرى في منألربعين واثاتسعة المرأة في دورثها الع وضنة لج عنصادر ال واإلعالن، (0)"والعشرين
لقليمي اإلمؤثمر ال عنثوصيات الصادرة اللى وإ ،(3)التسنوية العاشرة للمؤثمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

 ،(4)تسالمالى إلوة دع: جينبيد بعوات تسنر عشعربي ال

 
ن جنتسيالن بيمتساواة البثعزيز  المعنيثالث الهدف التسيما  ال ،(5)لييةلألنمايية اإلألهداف با كرتذذ وإ 
 متسثدامة،الثنمية ال زيحيثويقر الكافحة موأهميثه في مرأة الكين ثمو
 
جمعية الاري لقرى علثأكيد العيد وث، (6)مرأةال ضدثمييز الكال أشيع جمى علقضاء الثيالقية با ترشدتسذ وإ 
أن بش 0225تسمبر دي/ولاألنون كا 03المؤرخ  62/032و 0222راير فب/اطشب 10المؤرخ  60/012عامة ال
 صلة،الت ذادولية القرارات الميع وجيالقية ثاال
الن بيجين إع فيد ور ماى علدت أكألربعين واثاتسعة الرثها دو فيمرأة، الع وضنة لج أنب رك  تذذ وإ 
عضاء األن البلدان بيلثنتسيق افي مثحدة المم لأللقليمية اإللجان الأهمية الدور الذي ثقوم به لى وعل عمنهاج الوم
ييذ ثوصيات ثن فيإلتسراع امن المشاركة اليعالة في لمرأة بامعنية الوطنية الليات اآلن مكيوثموالقف الوحيد لث

 ،مثابعة ذات الصلةالمال أعميع وجمنهاج عمل بيجين 
 
مرأة في النة لجشاء إنبشأن  0223ريل أب/تسانني 11مؤرخ ال( 00-د) 042ارها قرب أيضا   رك  تذذ وإ 

 لجنة،ال تسرانة أمهام بمطلع يضتسكوا اإل فيمرأة للكز مرلقامة وإتسيا اللجنة االلقثصادية واالجثماعية لغربي آ
 
 مؤرخ ال 63/311ارها لقرعامة في الجمعية التسثها أرثي التس  األدولية والجهود ال ذ تالحظوإ 
مؤتستسية العزيز الثرثيبات ثاالثتساق على نطاق المنظومة حيث دعت إلى  بشأن 0222وبر كثأ/ولاألرين ثش 0
لمرأة، بالنهوض با معنيةالمثحدة المم األتستسات مؤجميع ل خال منمرأة المكين وثجنتسين الن بي متساواةالعم لد
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نهوض المثخصصة في ال واإلداراتمراكز الهام ومر دوى علقرار الذا لهمثولقعة الآلثار اوواضعة في اعثبارها 
 يمية،لقلإلالجان ال فيلمرأة با
 
 15و 14أبو ظبي يومي  فيمنعقدة ال، الثالثةرثها دو فيمرأة النة لجصية ثوفي اعثبارها  ذ تضعوإ 

لثكامل واثعاون ال منمزيد الو نحجهود الحيد ثو في رييتسيور بدتسكوا اإل ثضطلعن بأ، 0221مار  /آذار
وطنية الليات لآللبشرية وامؤتستسية القدرات الناء لبالزم الدعم الوفير وثعضاء األن البلدان بيخبرات البادل وث
عربية الدول الامعة وجنمايي للمرأة اإلمثحدة المم األدوق صن معلثنتسيق والثعاون بالك وذأة، لمربامعنية ال
 لبحوث،واثدريب للعربية المرأة الركز ومعربية المرأة النظمة وم
 
لمرأة باوطنية المعنّية الات ليآلارات لقداء بنعن طريق  ةمرأالكين ثمال مج فيتسكوا اإلود جه ظذ تالحوإ 
يع جمى علقضاء الالقية ثيا تسيما الدولية، الالقيات ثيالاطبيق وثوطنية التسياتسات ال فيج المرأة ضوع دممو في
 ،صلةالت ذادولية اللقرارات وامرأة ال ضدثمييز الكال أش
 
جين بي: عربيةال البلدان فيجين بيل عمهاج منييذ ثنابعة مثار لقرثماد اعى إلعضاء األالبلدان  عوتد -1 
األمم  في (1)مرأةالع وضجنة لللخمتسين وارابعة الدورة الثايج ونجين بيل عمهاج منذ ييثنثابعة وم، 15+ 

 ؛المثحدة
 
رثها دو فيتسكوا اإل فيمرأة النة لج عنصادرة الثوصية الثماد اععضاء األالبلدان  من لبتط -0 
 فيمرأة الكز مرم دع بشأن ،0222ثوبر أك/ولألارين ثش 03إلى  01من  روتبي فيدت عقلثي ارابعة ال
دف بهتسكوا اإل فيعاملة ال اإلداراتالقي ببوة أتس إدارةثوى متسى إلافية لرفعه إضرية بشوارد بمتسكوا اإل
 مرأة؛الكين ثمضوع مو فيعضاء األبلدان الاعدة متس فيوده جهاعية مض
 
وى ثمتسى إلمرأة الكز مرمثعلقة برفع الدارية اإلجراءات اإلجز ثن أنثنييذية المانة األى إل لبتط- 3 

 ؛إدارة
قيّدم حيول الث ن يقّدم إلى اللجنة فيي دورثهيا التسيابعة والعشيرين ثقرييرا  ثنييذي أالمين األى إل لبتط -4 

 .وثضمينه اإلنجازات اليعلية الثي حققثها اإلتسكوا المحرز في ثنييذ هذا القرار
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