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 الفصل األول
االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراءات  املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس      

 بشأهنا أو يوجـّه انتباهه إليها
  

  مشروع مقرر ُيقترح على اجمللس اعتماده  -ألف   
ــرأة   - ١ ــة وضـــع املـ ــأن يتخـــذ اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي مـــشروع   توصـــي جلنـ  بـ

  :التايل املقرر
  

  *باملرأة إعالن مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة عشرة للمؤمتر العاملي الرابع املعين    
 مبشروع اإلعالن الـذي اختذتـه جلنـة وضـع           علما اجمللس االقتصادي واالجتماعي     حييط  

بـاملرأة، الـذي يـرد       املرأة مبناسبة الذكرى السنوية اخلامـسة عـشرة للمـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين               
  .اجلمعية العامة لتأييده إىل  إحالتهويقررفق هذا املقرر، نصه يف مر

  

 
  

 .٧٨ و ٧٧لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرتان   *  
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  املرفق
  إعالن مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة عشرة للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة    

  
حنن، ممثلي احلكومات اجملـتمعني يف الـدورة الرابعـة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة، يف                   

ملعـين بـاملرأة، املعقـود    ية اخلامسة عشرة للمؤمتر العـاملي الرابـع ا      نيويورك، مبناسبة الذكرى السنو   
، يف سـياق اسـتعراض نتـائج املـؤمتر ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                  ١٩٩٥ يف عام    يف بيجني 

املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم      :٢٠٠٠املرأة عام ”والعشرين للجمعية العامة املعنونة 
ــادي وا  ــرن احلـ ــشرينيف القـ ــسنوي للمجلـــس    “لعـ ــوزاري الـ ــتعراض الـ ــسامهتها يف االسـ ، ومـ

لتزامـات املتفـق    تنفيـذ األهـداف واال    ” بشأن موضـوع     ٢٠١٠ يف عام    االقتصادي واالجتماعي 
، واالجتمـاع العـام الرفيـع       “يّتصل بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة        عليها دوليا فيما  

 ٢٢ إىل ٢٠ يف الفتــــرة مــــنعقــــده اجلمعيــــة العامــــة أن تاملقــــرر  املــــستوى للجمعيــــة العامــــة
حتقيـق مجيـع األهـداف       الـذي سـريكز علـى تـسريع وتـرية التقـدم حنـو             ، و ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
  ،٢٠١٥منائية لأللفية حبلول عام اإل
  

ــاميتني )٢( ومنــهاج عمــل بــيجني )١( إعــالنمــن جديــد نؤكــد  - ١   ــوثيقتني اخلت  وال
ــة والعــش   ــدورة االســتثنائية الثالث ــة لل ــة العام ــرأة مبناســبة   )٣(رين للجمعي ــة وضــع امل ؛ وإعــالن جلن
 ؛)٤(ر العاملي الرابع املعين باملرأةالذكرى السنوية العاشرة للمؤمت

 بالتقــدم احملــرز حــىت اآلن علــى طريــق حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني   نرحــب   - ٢  
 إعـالن ومنـهاج   يـق تنفيـذ  تـزال هنـاك حتـديات وعقبـات علـى طر          ومتكني املرأة، ونؤكد أنـه ال     

 والوثيقتني اخلتاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، ونتعهـد،           عمل بيجني 
 يف هذا الصدد، باختاذ املزيد من اإلجراءات لكفالة تنفيذمها التام والعاجل؛

 مـسألة   والفعـال إلعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني          على أن التنفيذ الكامل      نشدد  - ٣  
تحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك األهـداف الـواردة يف إعـالن                  أساسية ل 

كفالـة إدمـاج منظـور جنـساين يف االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى              إىل   األلفية، ونؤكد احلاجة  

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،     (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلـول ١٥‐٤ر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،        تقرير املؤمت   )١(  

  .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٢(  
  .، املرفق٢٣/٣-، املرفق، والقرار دإ٢٣/٢-قرار اجلمعية العامة دإ  )٣(  
  .األول، ألف ، الفصل)E/2005/27 (٧ ، امللحق رقم٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ظر ان  )٤(  



E/2010/27 
E/CN.6/2010/11 
 

3 10-30574 
 

للجمعية العامة املعين بتسريع وتـرية التقـدم حنـو حتقيـق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول                      
  ؛٢٠١٥ عام

 والوفــاء بااللتزامــات القائمــة أن تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني  بــنــسلم  - ٤  
مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يعـزز كـل منـهما اآلخـر يف حتقيـق                      

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

ة ومجيـع قطاعـات     مبنظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـ           هنيب  - ٥  
اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غـري احلكوميـة، وكـذلك مجيـع النـساء والرجـال، االلتـزام                    

 ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين           ة بتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني          بصورة تامـ  
  . التنفيذللجمعية العامة وزيادة مسامهاهتم يف ذلك

  
  رح على اجمللس اعتمادهمشروع قرار ُيقت  -باء   

توصــــي جلنــــة وضــــع املــــرأة اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي باعتمــــاد مــــشروع    - ٢
  :التايل القرار

  
  حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها    

  
  إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
ــة املــ   وقــد نظــر مــع التقــدير     ــام عــن حال ــر األمــني الع ــسطينية وت يف تقري قــدمي رأة الفل
  ،)٥(إليها املساعدة
 ٢٦٠ سـيما الفقـرة    ، وال )٦(استراتيجيات نريويب التطلعية للنهوض بـاملرأة      إىل   وإذ يشيـر   

املتعلقة بالنساء واألطفال الفلسطينيني، ومنهاج عمل بيجني املعتمد يف املؤمتر العاملي الرابع املعـين    
املـــرأة ”عـــشرين للجمعيـــة العامـــة املعنونـــة ، وإىل نتـــائج الـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة وال)٧(بـــاملرأة
  ،)٨(“والعشرين املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي: ٢٠٠٠ عام

__________ 
  )٥(  E/CN.6/2010/4. 

املـســــاواة والتنميـة والـسلم،      : تقرير املـؤمتر العـاملي السـتعراض وتقيـيم منجـزات عقـد األمـم املتحـدة للمـرأة                    )٦(  
، الفــصل األول، )A.85.IV.10نــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  م( ١٩٨٥يوليــه / متــوز٢٦‐١٥نــريويب، 

 .الفرع ألف

منـشورات األمـم املتحـدة،     (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلـول ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،           )٧(  
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 

 .، املرفق٢٣/٣-، املرفق، والقرار دإ٢٣/٢-عامة دإقرار اجلمعية ال  )٨(  




