
  إعالن بيروت للمرأة العربية عشر سنوات بعد بيجين: ) تنفيذ23-(د 264
  دعوة إلى السالم

  
  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
إلى إعالن ومنهاج عمل بيجين الصادرين عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة  إذ تشير  

يقة الصادرة عن الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين ، وإلى الوث1995في بيجين في أيلول/سبتمبر 
، واإلعالن الصادر عن الدورة التاسعة 2000للجمعية العامة المنعقدة في نيويورك في حزيران/يونيو 

، وإلى التوصيات والنتائج 2005واألربعين للجنة وضع المرأة المنعقدة في نيويورك في آذار/مارس 
يمي العربي عشر سنوات بعد بيجين: دعوة إلى السالم، المنعقد في بيروت من اإلقلالصادرة عن المؤتمر 

، وإلى الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية، المعني بتمكين المرأة 2004تموز/يوليو  10إلى  8
  والمساواة بين الجنسين، وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

  
لجنة وضع المرأة في دورته=ا التاس=عة واألربع=ين أك=دت عل=ى م=ا ورد ف=ي إع=الن أن  وإذ تالحظ  

ومنهاج عمل بيجين وقررت أن تركز أعمالها على متابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في دورته=ا الخمس=ين 
، طالبة إلى اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة التنسيق بين 2006المزمع عقدها في نيويورك في آذار/مارس 

لدول األعضاء لتوحيد المواقف وتمكين اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة من اإلسراع ف=ي تنفي=ذ توص=يات ا
  مؤتمر بيجين وجميع أعمال المتابعة له،

 

) بش==أن إنش==اء لجن==ة الم==رأة وإقام==ة مرك==ز للم==رأة ف==ي اإلس==كوا 22-(د 240قراره==ا  وإذ تس++تذكر  
  يضطلع بمهام أمانة سر اللجنة،

 

توصية لجنة المرأة في دورتها الثانية المنعقدة في بيروت في تموز/يوليو  ي اعتبارهاوإذ تأخذ ف  
بأن يضطلع مركز المرأة في اإلسكوا بدور محوري في توحي=د الجه=ود نح=و المزي=د م=ن التع=اون  2004

  ال=دعم ال=الزم لبن=اء الق=درات المؤسس=ية والبش=رية  والتكامل وتبادل الخبرات بين ال=دول األعض=اء وت=وفير
لآللي==ات الوطني==ة المعني==ة ب==المرأة، وذل==ك بالتع==اون والتنس==يق م==ع ص==ندوق األم==م المتح==دة اإلنم==ائي للم==رأة 

   ،وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث
  

  اد سياس=ات تراع=ي قض=ايا الجنس=ين ووض=ع اس=تراتيجيات إلى الدول األعضاء اعتم تطلب  -1  
وطني==ة لتمك==ين الم===رأة ووض==ع األط==ر المؤسس===ية لتنفي==ذها، به===دف إدم==اج قض==ايا الم===رأة ف==ي األنش===طة 
والسياس=ات والب==رامج، وذل==ك انس=جاماً م==ع االتفاقي==ات العربي=ة والدولي==ة ذات الص==لة، بم=ا ف==ي ذل==ك اتفاقي==ة 

  ز ضد المرأة؛القضاء على جميع أشكال التميي
 

ال==دول األعض==اء إل==ى تعزي==ز الجه==ود الهادف==ة إل==ى العم==ل عل==ى تنفي==ذ إع==الن بي==روت  ت++دعو  -2  
للمرأة العربية عشر سنوات بعد بيجين: دعوة إلى السالم ومتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين ونت=ائج ال=دورة 

ملين لمنهاج عمل بيجين، واتخ=اذ التاسعة واألربعين للجنة وضع المرأة، ونتائج االستعراض والتقييم الشا
اإلج==راءات الالزم==ة إلع==داد التق==ارير الوطني==ة ع==ن التق==دم ال==ذي تح==رزه والعقب==ات الت==ي تواجهه==ا ف==ي ذل==ك 

  المجال؛
 

إلى األمين التنفيذي تقديم تقرير عن التقدم المح=رز ف=ي تنفي=ذ ه=ذا الق=رار إل=ى اللجن=ة  تطلب  -3  
  في دورتها الرابعة والعشرين.

  
  الخامسةالعامة الجلسة 
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