القرار ( 392د )32-رفع مركز المرأة في اإلسكوا إلى مستوى إدارة ومتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين
في البلدان العربية بعد خمس عشرة سنة :بيجين 51 +
إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
إذ تشير إلى إعالن ومنهاج عمل بيجين( ،)1وإلى الوثيقة الصادرة عن الدورة االتسثثنايية الثالثة
والعشرين للجمعية العامة "المرأة عام  :0222المتساواة بين الجنتسين والثنمية والتسالم في القرن الحادي
والعشرين"( ،)0واإلعالن الصادر عن لجنة وضع المرأة في دورثها الثاتسعة واألربعين في مناتسبة الذكرى
التسنوية العاشرة للمؤثمر العالمي الرابع المعني بالمرأة( ،)3وإلى الثوصيات الصادرة عن المؤثمر اإللقليمي
العربي عشر تسنوات بعد بيجين :دعوة إلى التسالم(،)4
وإذ تذكر باألهداف اإلنمايية لألليية( ،)5ال تسيما الهدف الثالث المعني بثعزيز المتساواة بين الجنتسين
وثمكين المرأة وأهميثه في مكافحة اليقر وثحييز الثنمية المتسثدامة،
وإذ تسترشد باثيالقية القضاء على جميع أشكال الثمييز ضد المرأة( ،)6وثعيد الثأكيد على لقراري الجمعية
العامة  012/60المؤرخ  10شباط/فبراير  0222و 032/62المؤرخ  03كانون األول/ديتسمبر  0225بشأن
االثيالقية وجميع القرارات الدولية ذات الصلة،
وإذ تذكر بأن لجنة وضع المرأة ،في دورثها الثاتسعة واألربعين أكدت على ما ورد في إعالن بيجين
ومنهاج العمل وعلى أهمية الدور الذي ثقوم به اللجان اإللقليمية لألمم المثحدة في الثنتسيق بين البلدان األعضاء
لثوحيد الموالقف وثمكين اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة من المشاركة اليعالة في اإلتسراع في ثنييذ ثوصيات
منهاج عمل بيجين وجميع أعمال المثابعة ذات الصلة،
وإذ تذكر أيضا بقرارها ( 042د )00-المؤرخ  11نيتسان/أبريل  0223بشأن إنشاء لجنة المرأة في
اللجنة االلقثصادية واالجثماعية لغربي آتسيا وإلقامة مركز للمرأة في اإلتسكوا يضطلع بمهام أمانة تسر اللجنة،
وإذ تالحظ الجهود الدولية واألتس الثي أرتسثها الجمعية العامة في لقرارها  311/63المؤرخ
 0ثشرين األول/أكثوبر  0222بشأن االثتساق على نطاق المنظومة حيث دعت إلى ثعزيز الثرثيبات المؤتستسية
لدعم المتساواة بين الجنتسين وثمكين المرأة من خالل جميع مؤتستسات األمم المثحدة المعنية بالنهوض بالمرأة،

( )1الجمعية العامة ،ثقرير المؤثمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،بيجين  15-4أيلول/تسبثمبر  ،1225اليصل األول،
القرار  ،1المرفقان األول والثاني.A/CONF.177/20/Rev.1 ،
( )0لقرار الجمعية العامة د إ –  ،0/03المرفق ،والقرار د إ –  ،3/03المرفق.
( )3األمم المثحدة ،ثقرير لجنة وضع المرأة عن دورثها الثاتسعة واألربعين ،نيويورك 02 ،شباط/فبراير –  11و 00آذار/مار
 ،E/2005/27-E/CN.6/2005/11 ،0225اليصل األول.
( )4اإلتسكوا ،ثقرير المؤثمر اإللقليمي العربي عشر تسنوات بعد بيجين :دعوة إلى التسالم ،بيروت 12-2 ،ثموز/يوليو ،0224
 ،E/ESCWA/WOM/2004/IG.1/6اليصل األول.
(.http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/ )5
( )6األمم المثحدة ،مجموعة المعاهدات ،المجلد  ،1042الرلقم .02312
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-0وواضعة في اعثبارها اآلثار المثولقعة لهذا القرار على دور ومهام المراكز واإلدارات المثخصصة في النهوض
بالمرأة في اللجان اإللقليمية،
وإذ تضع في اعثبارها ثوصية لجنة المرأة في دورثها الثالثة ،المنعقدة في أبو ظبي يومي  14و15
آذار/مار  ،0221بأن ثضطلع اإلتسكوا بدور رييتسي في ثوحيد الجهود نحو المزيد من الثعاون والثكامل
وثبادل الخبرات بين البلدان األعضاء وثوفير الدعم الالزم لبناء القدرات المؤتستسية والبشرية لآلليات الوطنية
المعنية بالمرأة ،وذلك بالثعاون والثنتسيق مع صندوق األمم المثحدة اإلنمايي للمرأة وجامعة الدول العربية
ومنظمة المرأة العربية ومركز المرأة العربية للثدريب والبحوث،
وإذ تالحظ جهود اإلتسكوا في مجال ثمكين المرأة عن طريق بناء لقدرات اآلليات الوطنية المعنيّة بالمرأة
في موضوع دمج المرأة في التسياتسات الوطنية وثطبيق االثيالقيات الدولية ،ال تسيما اثيالقية القضاء على جميع
أشكال الثمييز ضد المرأة والقرارات الدولية ذات الصلة،
 -1تدعو البلدان األعضاء إلى اعثماد لقرار مثابعة ثنييذ منهاج عمل بيجين في البلدان العربية :بيجين
 ،15 +ومثابعة ثنييذ منهاج عمل بيجين ونثايج الدورة الرابعة والخمتسين للجنة وضع المرأة( )1في األمم
المثحدة؛
 -0تطلب من البلدان األعضاء اعثماد الثوصية الصادرة عن لجنة المرأة في اإلتسكوا في دورثها
الرابعة الثي عقدت في بيروت من  01إلى  03ثشرين األول/أكثوبر  ،0222بشأن دعم مركز المرأة في
اإلتسكوا بموارد بشرية إضافية لرفعه إلى متسثوى إدارة أتسوة ببالقي اإلدارات العاملة في اإلتسكوا بهدف
مضاعية جهوده في متساعدة البلدان األعضاء في موضوع ثمكين المرأة؛
-3

تطلب إلى األمانة الثنييذية أن ثنجز اإلجراءات اإلدارية المثعلقة برفع مركز المرأة إلى متسثوى

إدارة؛

 -4تطلب إلى األمين الثنييذي أن يق ّدم إلى اللجنة فيي دورثهيا التسيابعة والعشيرين ثقرييرا حيول الثقي ّدم
المحرز في ثنييذ هذا القرار وثضمينه اإلنجازات اليعلية الثي حققثها اإلتسكوا.

( )1األمم المثحدة ،ثقرير لجنة وضع المرأة عن دورثها الرابعة والخمتسين ،نيويورك 01-1 ،آذار/مار
.E/2009/27-E/CN.6/2009/15

،0212

