
ذآرى      بة ال ين بمناس عة واألربع ا التاس ي دورته رأة ف ع الم ة وض ن لجن الن م إع
 السنوية العاشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

 

رأة                    ة وضع الم ين للجن دورة التاسعة واألربع نحن، ممثلي الحكومات المجتمعين في ال

مي الرابع المعني بالمرأة المعقود في في نيويورك، بمناسبة الذآرى السنوية العاشرة للمؤتمر العال

ة والعشرين              ، في ١٩٩٥بيجين في عام     تثنائية الثالث دورة االس ؤتمر وال سياق استعراض نتائج الم

ين ال    : ٢٠٠٠المرأة عام    ”للجمعية العامة المعنونة   ساواة ب س جالم رن     ين سالم في الق ة وال ن والتنمي

شرين  ادي والع اع ا  “الح ي االجتم ة ف هام اللجن ة   ، وإس ة العام ستوى للجمعي ع الم ام الرفي لع

رة من     )١(الستعراض إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية     ُيعقد في الفت ى  ١٤ والذي س ول ١٦ إل /  أيل

 ،٢٠٠٥ سبتمبر

 الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع )٢( إعالن ومنهاج عمل بيجين    نعيد تأآيد  - ١ 

 ؛)٣( االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامةالمعني بالمرأة والوثيقتين الختاميتين للدورة

سين،            نرحب - ٢  ين الجن ساواة ب ق الم  بالتقدم المحرز حتى اآلن على طريق تحقي

وثيقتين                 ونؤآد أنه ال تزال هناك تحديات وعقبات على طريق تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين وال

شرين للج ة والع تثنائية الثالث دورة االس اميتين لل اذ  الخت صدد باتخ ذا ال ي ه د ف ة، ونتعه ة العام معي

 المزيد من اإلجراءات لكفالة تنفيذهما التام والعاجل؛

ية                  نؤآد - ٣  سألة أساس اج عمل بيجين م ال إلعالن ومنه  أن التنفيذ الكامل والفع

، )١(لتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في اإلعالن بشأن األلفية

شأن                  ع المستوى ب ام الرفي اع الع ساني في االجتم اج منظور جن ة إدم ونشدد على الحاجة إلى آفال

 استعراض اإلعالن بشأن األلفية؛

سّلم  - ٤  ات بموجب    ن اء بااللتزام ين والوف ل بيج اج عم الن ومنه ذ إع أن تنفي ب

ا اآلخر               رأة يعزز آل منهم ساواة    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم ق الم في تحقي

 بين الجنسين وتمكين المرأة؛

د - ٥  ع    نناش ة، وجمي ة واإلقليمي ات الدولي دة، والمنظم م المتح ة األم  منظوم

ساء والرجال،                   ع الن ذلك جمي ة، وآ قطاعات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومي

                                                 
 .لالطالع على المناقشة، انظر الفصل الثاني * 

 .٥٥/٢انظر قرار الجمعية العامة  )١( 

المرأة، بيجين،             )٢(  ي ب ع المعن ول  ١٥-٤تقرير المؤتمر العالمي الراب بتمبر   / أيل شورات  (١٩٩٥س  من
 .، المرفقان األول والثاني١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13مم المتحدة، رقم المبيع األ

 .، المرفق٢٣/٣ -، المرفق، والقرار د إ ٢٣/٢ -قرار الجمعية العامة د إ  )٣( 



وثيق    تثنائية    بااللتزام بصورة تامة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين وال دورة االس اميتين لل تين الخت

 .الثالثة والعشرين للجمعية العامة وزيادة مساهماتهم

 


