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  لمنع الصراعات وبناء السالم

  
  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
شير    ة إذ ت ة العام رار الجمعي ى ق ؤرخ 60/1إل ول16 الم بتمبر / أيل ة 2005س ائج القم شأن نت    ب

ام  ة لع رة  2005العالمي ي الفق ه ف ا نص علي سويتها   116، وم صراعات وت شوب ال ع ن ي من رأة ف شأن دور الم  ب
  ودورها في بناء السالم،

 
ضًا     شير أي ين  وإذ ت ل بيج اج عم ى أن منه االت     )26(إل د مج سلح أح زاع الم رأة والن ر موضوع الم  اعتب

 االهتمام الحاسمة،
 

شرين األول   31المؤرخ   ) 2000 (1325 إلى قرار مجلس األمن        آذلك وإذ تشير    وبر   / ت شأن   2000أآت  ب
ع مستويات صنع                          ى جمي رأة عل ل الم ادة تمثي ى ضمان زي المرأة والسالم واألمن، والذي حث الدول األعضاء عل

  القرار في المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها،
 

و   / تموز 26  المؤرخ 2005/43 بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي      وإذ تحيط علماً     شأن   2005يولي  ب
  حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها،

  
باالستنتاج المتفق عليه ضمن لجنة وضع المرأة في دورتها الخمسين بشأن مشارآة             وإذ تحيط علمًا أيضًا       

شأن    المرأة والرجل على قدم المساواة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وبالقرارات التي ا                تخذتها ب
  ،)27(وضع المرأة في مناطق الحروب والنزاعات، ومنها القرار بشأن وضع المرأة الفلسطينية

 
د    د بيجينوإذ تؤآ ة عشر سنوات بع رأة العربي روت للم ي إعالن بي ا ورد ف ذي : م سالم، ال ى ال دعوة إل

ة في تموز                ا الثاني و   /اعتمدته لجنة المرأة في اإلسكوا في دورته رأة في         )28(2004يولي ى دور الم د عل ذي أآ ، وال
سية                         ة الرئي سالم واألمن واالستقرار، إذ أن العقب ى ال ة إل رأة العربي تعزيز مفاهيم السالم والحوار وعلى حاجة الم

  أمامها تتمثل في االحتالل واالستيطان والتهديد،
  

ا    وإذ تشير      ار  12المؤرخ   ) 23-د (260إلى قراره ايو   / أي اون في ظل عدم             2005م ة والتع شأن التنمي  ب
دان                                 ى بل الزم إل دعم ال ديم ال درات وتق اء الق ا في بن ذي أن تكثف جهوده ين التنفي ذي يرجو من األم االستقرار، ال

ة في                     شطة التحليلي ك األن ا في ذل صادية       المنطقة التي عانت أو تعاني من عدم االستقرار، بم ة االقت  مجاالت التنمي
  واالجتماعية المستدامة،

 
ة عدم االستقرار،     في االعتبار  وإذ تأخذ     أن عددًا من بلدان منطقة اإلسكوا عانى ويعاني من استمرار حال

  نظرًا إلى الحروب والنزاعات وتداعياتها على األوضاع االجتماعية واالقتصادية،
  

                                                      
منشورات األمم المتحدة، رقـم المبيـع    (1995سبتمبر / أيلول15-4 تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،        )26(  
96.IV.13( المرفق الثاني1، الفصل األول، القرار ،.  

مارس / آذار 10 –فبراير  / شباط 27،  2005مارس  / آذار 22 األمم المتحدة، تقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها الخمسين،           )27(  
  .، الفصل األولE/CN.6/2006/15 2006مارس / آذار15و 

  )28( E/ESCWA/WOM/2004/IG.1/6.  



  عرضة للتأثر سلبًا بالحروب والنزاعات المسلحة، أن المرأة هي أآثر منها وإدراآًا  
  

رأة في                    تؤآد    -1   تثنائية للم ة االحتياجات االس ة التنفيذي دول األعضاء واألمان   على ضرورة أن تولي ال
  ؛ظل عدم االستقرار ما تستحقه من اهتمام في خططها وبرامجها

  
دعو  -2   دان     ت ي بل رأة ف ة أوضاع الم ى دراس ة إل ة التنفيذي تالل    األمان ن االح اني م ي تع كوا الت اإلس

  والحروب والنزاعات، وبناء قدراتها في مجال حل الصراعات وإحالل السالم؛
  

رار                تحث    -3   الدول األعضاء على زيادة تمثيل ومشارآة المرأة وتمكينها في جميع مستويات صنع الق
 وفي عمليات حل الصراعات وإحالل السالم؛

  
رار             إلى األمين التنفيذي   تطلب  -4   ذا الق ذ ه دم المحرز في تنفي رًا عن التق دم تقري ى   أن تق ة في   إل اللجن
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