
بشأن متابعة المؤتمر الرابع  100-52قرار رقم 
 المعني بالمرأة

  والتنفیذ التام إلعالن بیجین ومنھاج العمل

    

  إن الجمعیة العامة، 

ــــانون  8المــــؤرخ  42 / 50إذ تشــــیر إلــــى قراراتھــــا  ك
ــــانون  22المــــؤرخ  203 / 50و  1995األول/ديســــمبر  ك
كـــــانون  12المـــــؤرخ  69 / 51و  1995األول/ديســـــمبر 

  ، 1996ألول/ديسمبر ا

وإذ تحیط علما بقراري المجلس االقتصادي واالجتماعي 
والمتعلق بمتابعة  1996تموز/يولیه  22المؤرخ  6 / 1996

ــالمرأة و  ــع المعنــي ب ــالمي الراب  34 / 1996المــؤتمر الع
والمتعلـــــق بالخطـــــة  1996تموز/يولیـــــه  25المـــــؤرخ 

رأة المتوسطة األجل على نطاق المنظومة للنھوض بالم
ـــرة  ـــس 2001-1996للفت ـــتنتاجات المجل ـــذلك باس ، وك

بشأن إدمـاج المنظـور المتعلـق  2 / 1997المتفق علیھا 
ــم  ــة األم ــات منظوم ــع سیاس ــي جمی ــنس ف ــوع الج بن

  المتحدة وبرامجھا، 

ــل المــؤتمر  وإذ تؤكــد مــن جديــد أن تنفیــذ منھــاج عم
العالمي الرابـع المعنـي بـالمرأة  يسـتلزم قیـام الجمیـع 

راءات فوريــة ومتضــافرة إلقامــة عــالم يســوده باتخــاذ إجــ
السالم والعدل واإلنسـانیة ويسـتند إلـى جمیـع حقـوق 
اإلنســان والحريــات األساســیة، بمــا فــي ذلــك مبــدأ 
المســاواة بــین جمیــع البشــر مــن جمیــع األعمــار ومــن 
جمیـع میـادين الحیـاة، وإذ تسـلم، مـن أجـل ذلـك، بــأن 

فـي سـیاق  النمو االقتصادي المطـرد والواسـع القاعـدة
التنمیة المستدامة أمـر الزم لـدعم التنمیـة االجتماعیـة 

  والعدالة االجتماعیة، 

وإذ ھي على اقتنـاع راسـخ بـأن إعـالن بیجـین ومنھـاج 
العمل، اللذين اعتمدھما المؤتمر العالمي الرابع المعني 
بالمرأة يمثالن مساھمتین مھمتین في النھوض بالمرأة 

أن يترجمـا إلـى إجـراءات  في جمیع أنحاء العالم، ويجـب
فعالة من جانب جمیـع الـدول ومنظومـة األمـم المتحـدة 
وغیرھا من المنظمات المعنیة، فضال عن المنظمات غیر 

  الحكومیة، 

وإذ تسلّم بـأن تنفیـذ منھـاج العمـل يعتمـد فـي المقـام 
األول على الصعید الوطني، وبأن الحكومـات والمنظمـات 

والخاصـة ينبغـي أن  غیر الحكومیة والمؤسسات العامـة
تشارك في عملیة التنفیذ، وبأن اآللیات الوطنیة لھا أيضا 
دور مھم، وإذ تضع في اعتبارھا أن تعزيز التعاون الدولي 



يعتبر أمرا حیويـا للتنفیـذ الفعـال إلعـالن بیجـین ومنھـاج 
  العمل، 

ــة،  ــة العام ــكل الجمعی ــأن تش ــا ب ــد قرارھ ــد تأكی وإذ تعی
ماعي، ولجنة مركـز المـرأة، والمجلس االقتصادي واالجت

 162 / 48وفقا لواليـة كـل منھـا ولقـرار الجمعیـة العامـة 
والقرارات األخـرى  1993كانون األول/ديسمبر  20المؤرخ 

ذات الصــلة، آلیــة حكومیــة دولیــة مــن ثالثــة مســتويات 
تضطلع بالدور الرئیسي في تقرير السیاسات والمتابعـة 

العمل ورصـده،  والتنسیق عموما في مجال تنفیذ منھاج
مع التأكید من جديد على الحاجة إلى المتابعة والتنفیذ 
على نحو منسـق لنتـائج المـؤتمرات الدولیـة الرئیسـیة 
ـــادين  ـــدانین االقتصـــادي واالجتمـــاعي والمی ـــي المی ف

  المتصلة بھما، 

وإذ تؤكد من جديد أن لجنة مركز المـرأة تـؤدي، بوصـفھا 
االجتمـاعي، لجنة فنیـة تسـاعد المجلـس االقتصـادي و

دورا رئیسیا فـي القیـام داخـل منظومـة األمـم المتحـدة 
برصــد تنفیـــذ منھـــاج العمــل وإســـداء المشـــورة إلـــى 

  المجلس بشأنه وأنه ينبغي بالتالي تعزيزھا، 

وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي للمجلـس االقتصـادي 
واالجتماعي أن يسـتمر فـي اإلشـراف علـى التنسـیق 

أسـاس نھـج متكامـل فـي  على نطاق المنظومة علـى
تنفیذ منھاج العمل، بما في ذلك إدماج المنظور المتعلق 
بنوع الجـنس فـي أوجـه النشـاط الرئیسـیة، وأن يكفـل 
التنسیق العام للمتابعة والتنفیذ لنتائج جمیع المؤتمرات 
الدولیـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي المیـــدانین االقتصـــادي 

قـدم تقـارير واالجتماعي والمیادين المتصـلة بھمـا، وأن ي
  عن ذلك إلى الجمعیة العامة، 

تحیط علما مع التقدير بتقرير األمین العام عن تنفیذ   - 1
  نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛ 

ترحـــب بالمبـــادرات واإلجــــراءات التـــي اتخــــذتھا   - 2
الحكومات ومنظومة األمم المتحـدة والمنظمـات الدولیـة 

ــرى، بمــا فیھــا أمانا تھــا، وكــذلك المنظمــات غیــر األخ
الحكومیــة والجھـــات الفاعلـــة األخــرى فـــي المجتمـــع 
المــدني مــن أجــل تنفیــذ إعــالن بیجــین ومنھــاج العمــل 

  اللذين اعتمدھما المؤتمر؛ 

تشدد علـى أن المسـؤولیة األساسـیة عـن تنفیـذ   - 3
منھــاج العمــل تقــع علــى عــاتق الحكومــات، وتؤكــد مــن 

اصــل االلتــزام، علــى جديــد أنــه ينبغــي للحكومــات أن تو
أعلى مستوى سیاسي بتنفیذه وأن تقوم بدور رائد في 
تنســیق مســیرة التقــدم علــى طريــق النھــوض بــالمرأة 

  ورصد ذلك التقدم وتقییمه؛ 



ــة األمــم   - 4 ــى الــدول ومنظوم ــرة أخــرى إل ــب م تطل
المتحدة وسائر الجھات الفاعلة األخـرى أن تنفـذ منھـاج 

عتمــاد سیاســة العمــل، وبخاصــة عــن طريــق تشــجیع ا
عامة نشطة بارزة للعیـان ھـدفھا إدمـاج منظـور مراعـاة 
الفوارق بین الجنسین على جمیع المستويات، بما فـي 
ذلــك إدماجــه فــي عملیــات تصــمیم جمیــع السیاســات 
والبرامج ورصدھا وتقییمھا، لكفالة التنفیذ الفعال لجمیع 

  مجاالت االھتمام الحیوية لمنھاج العمل؛ 

ــدولي تــدعو إلــى ت  - 5 كثیــف الجھــود علــى الصــعید ال
إلدمــاج المســاواة فــي المركــز وجمیــع حقــوق اإلنســان 
للمرأة في أوجه النشـاط الرئیسـیة علـى نطـاق كامـل 
ــكل منــتظم  ــذه المســائل بش ــة، ومعالجــة ھ المنظوم
ومنھجي في كامل ھیئات األمـم المتحـدة وآلیاتھـا ذات 

  الصلة؛ 

عتبار الالزم لحقوق توجّه االنتباه إلى ضرورة إيالء اال  - 6
اإلنســـان للمـــرأة والطفلـــة فـــي األعمـــال التحضـــیرية 
الستعراض إعالن ومنھاج عمـل فیینـا الـذي يُجـري كـل 
خمس سنوات والذي اعتمده المـؤتمر العـالمي لحقـوق 

 25إلـى  14اإلنسان المعقود في فیینا، في الفتـرة مـن 
ولالحتفــــال بالــــذكرى الســــنوية  1993حزيران/يونیــــه 

  إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ الخمسین ل

ترحــب باعتمــاد المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي   - 7
ــا  ــق علیھ ــتنتاجات المتف ــاج  2 / 1997لالس ــأن إدم بش

المنظور المتعلق بنـوع الجـنس فـي جمیـع السیاسـات 
والبرامج في منظومة األمم المتحدة  لكي تكون أساسا 

وس شامال التخاذ خطوات ملموسة لتحقیـق تقـدم ملمـ
فــي دمــج المنظــور المتعلــق بنــوع الجــنس فــي جمیــع 
المجــاالت وعلــى جمیــع المســتويات، وتعتمــد التعريــف 
ــادئ والتوصــیات المحــددة  ــة المب ــا، ومجموع ــوارد فیھ ال

  إلدماج منظور نوع الجنس؛ 

ترحب بالخطوات التي اتخذھا األمین العـام بالفعـل   - 8
مــم للفـت انتبـاه جمیــع كبـار المـديرين فــي منظومـة األ

ــا  ــق علیھ ــتنتاجات المتف ــى االس ــدة إل  2 / 1997المتح
للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، وإلـى الحاجـة إلـى 
ضـمان المسـاءلة الكاملـة عـن تنفیـذھا، وتحـث األمـین 
العام علـى مواصـلة جھـوده لضـمان مسـاءلة المـديرين 
بشأن إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس في مجاالت 

األمـین العـام وكبـار المـديرين  مسؤولیاتھم، وتطلب إلى
التابعین له أن يكفلوا، في جملة أمـور، أنـه فـي أعمـال 
ــاج المســائل  ــتم العمــل علــى إدم ــة، ي اللجــان التنفیذي
المتعلقة بنوع الجنس، علـى نحـو منـتظم، فـي عملیـة 

  إصالح األمم المتحدة؛ 



تؤكد مـن جديـد أن إدمـاج الجوانـب المتعلقـة بنـوع   - 9
جیة لتحقیق المساواة بین الجنسین، الجنس، كاستراتی

يجــب أن يصــبح جــزءا ال يتجــزأ مــن جمیــع السیاســات 
والبــرامج فــي منظومــة األمــم المتحــدة وفــي األنشــطة 
الوطنیة المتعلقة بمتابعـة وتنفیـذ منھـاج العمـل ونتـائج 

  المؤتمرات األخیرة لألمم المتحدة؛ 

 توجه سائر اللجـان والھیئـات التابعـة لھـا، وتلفـت  - 10
انتبـاه الھیئــات األخــرى لمنظومــة األمــم المتحــدة، إلــى 
ضرورة إدماج المنظور المتعلق بنوع الجـنس، علـى نحـو 
منتظم، في جمیع مجاالت عملھـا، وال سـیما المجـاالت 
الخاصة بمسـائل االقتصـاد الكلـي واألنشـطة التنفیذيـة 
ألغراض التنمیة والقضـاء علـى الفقـر وحقـوق اإلنسـان 

نیة والمیزنـة ونـزع السـالح والسـالم والمساعدة اإلنسا
  واألمن والمسائل القانونیة والسیاسیة؛ 

تطلــب إلــى جمیــع الھیئــات التــي تعــالج مســائل   - 11
برنامجیــه وتتعلــق بالمیزانیــة، بمــا فیھــا لجنــة البرنــامج 
والتنسیق، أن تكفل دمج المنظور المتعلق بنوع الجنس 

ة األجل بشكل بارز في جمیع البرامج والخطط المتوسط
  والمیزانیات البرنامجیة؛ 

ــل   - 12 ــة األخــرى، مث ــة الدولی ــات الحكومی ــدعو الھیئ ت
مجــالس إدارة صــناديق األمــم المتحــدة وبرامجھــا، إلــى 
رصد الطرق التي تعمل بھا الھیئات والصـناديق والبـرامج 
المعنیة لتنفیذ الجانب المتعلق بإدماج المنظور المتعلـق 

وسـطة األجـل والمیزانیـات بنوع الجنس في الخطط المت
البرنامجیــة الخاصــة بھــا، بمــا فــي ذلــك علــى الصــعید 

  المیداني؛ 

تعید تأكید طلب المجلس االقتصادي واالجتماعي   - 13
إلــى األمانــة العامــة أن تعــرض القضــايا والــنھج بطريقــة 
تراعي الفوارق بین الجنسین عند إعـداد التقـارير حتـى 

الحكومیة الدولیة من يمكن توفیر أساس تحلیلي لآللیة 
ــین  أجــل وضــع السیاســات التــي تســتجیب للفــوارق ب

  الجنسین؛ 

تؤكد أن الدور الذي تقوم به مراكز تنسـیق شـؤون   - 14
المرأة، كأدوات مساعدة على إدمـاج الجوانـب المتعلقـة 
بنـــوع الجـــنس وعلـــى تقـــديم المشـــورة والتوجیـــه 

ھا والمساعدة على رصد التقدم، يحتاج للتعزيز بطرق من
تقـــديم المـــوارد الكافیـــة والـــدعم مـــن جانـــب أعلـــى 

  المستويات اإلدارية ومستويات اتخاذ القرار؛ 

تطلب إلـى المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي أن   - 15
يكفل جعل إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس جزءا ال 
يتجزأ من جمیع أنشطته المتعلقـة بالمتابعـة المتكاملـة 



ـــؤتمرات األمـــم المتحـــد ة األخیـــرة اســـتنادا إلـــى لم
  ؛ 2 / 1997استنتاجاته المتفق علیھا 

تحث الحكومات، التي لم تقم بعد بإنشاء أو تعزيـز   - 16
األجھزة الوطنیة المناسبة للنھوض بالمرأة علـى أعلـى 
مستوى سیاسي، ووضع اإلجراءات وترتیبات المـوظفین 
المناســبة داخــل الــوزارات، وفیمــا بینھــا، والمؤسســات 

ى التـي لھـا الواليـة والقـدرة علـى توسـیع نطـاق األخر
مشاركة المرأة وإدماج التحلیل الذي يراعي الفوارق بین 
  الجنسین في السیاسات والبرامج، على أن تفعل ذلك؛ 

تالحــظ مــع التقــدير أن حكومــات كثیــرة قــد قامــت   - 17
بوضــع اســتراتیجیات وخطــط عمــل، وقــام بعضــھا بــذلك 

كومیـة، وتحـث الحكومـات بالتشاور مع منظمـات غیـر ح
التي لم تقم بذلك بعد على إعـداد خطـط عمـل وطنیـة 
ــع  ــك بالتشــاور م ــتراتیجي، وذل ــأدوات للتخطــیط االس ك
منظمات غیر حكومیة، من أجل التنفیـذ الكامـل لمنھـاج 
العمـل وعلــى المشــاركة فــي المناقشــة التــي تجريھــا 

لمجموعـة مـن خطـط  1998لجنة مركز المرأة فـي عـام 
طنیة كخطوة أولـى فـي االسـتعراض والتقیـیم العمل الو

  الشاملین لتنفیذ منھاج العمل؛ 

تشـــجع المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة، بمـــا فیھـــا   - 18
ــي تصــمیم  ــى المســاھمة ف ــات النســائیة، عل المنظم
ــة  ــذ ھــذه االســتراتیجیات أو خطــط العمــل الوطنی وتنفی
باإلضافة إلى البـرامج الخاصـة بھـا التـي تكمـل الجھـود 

   الحكومیة؛

ـــدعو إلـــى تقـــديم   - 19 تطلـــب إلـــى الحكومـــات أن ت
وتشجیع الدعم والمشاركة النشطة مـن جمیـع النسـاء 
والرجــال ومــن مجموعــة واســعة النطــاق ومتنوعــة مــن 
ــك  ــا فــي ذل ــة المؤسســیة األخــرى، بم الجھــات الفاعل
الھیئات التشريعیة، والمؤسسـات األكاديمیـة والبحثیـة، 

عمالیــة، والجماعـــات والرابطــات المھنیــة، والنقابـــات ال
العاملة في المجتمعات المحلیة ووسائط اإلعالم، فضـال 
ــر المســتھدفة  ــة والمنظمــات غی عــن المنظمــات المالی
للربح، في تنفیذ منھـاج العمـل مـع التأكیـد علـى مبـدأ 
المســؤولیة المشــتركة للرجــل والمــرأة فــي تحقیــق 

  المساواة بین الجنسین؛ 

اإلقلیمیـة وغیرھـا مـن تسلّم بأھمیة قیام اللجان   - 20
الھیاكل دون اإلقلیمیة واإلقلیمیة، في نطـاق واليـة كـل 
منھا، وبالتشاور مع الحكومـات، بالرصـد اإلقلیمـي ودون 
اإلقلیمي لمناھج العمـل العالمیـة واإلقلیمیـة، وبضـرورة 
تعزيــز التعــاون فــي ھــذا الخصــوص فیمــا بــین حكومــات 

  المنطقة نفسھا في ھذا الصدد؛ 



ــدول أن تتخــذ إجــراءات للوفــاء بمــا   - 21 تطلــب إلــى ال
تعھــدت بــه مــن التزامــات فــي المــؤتمر العــالمي الرابــع 
المعني بالمرأة من أجل النھوض بالمرأة وتعزيـز التعـاون 
الدولي، وتؤكـد مـن جديـد أنـه ينبغـي تخصـیص المـوارد 
المالیة الكافیة على الصعید الدولي لتنفیذ منھاج العمل 

النامیــة، وبخاصــة فــي أفريقیــا وفــي أقــل  فــي البلــدان
  البلدان نموا؛ 

تدعو األمین العام إلى أن يولي اھتماما خاصا في   - 22
تنفیــذ المبــادرة الخاصــة بأفريقیــا علــى نطــاق منظومــة 
األمــم المتحــدة الحتیاجــات المــرأة ودورھــا بوصــفھا مــن 

  العناصر الفاعلة والمستفیدة من عملیة التنمیة؛ 

بأن تنفیذ منھاج العمـل فـي البلـدان التـي تسلّم   - 23
تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة يستلزم مواصلة التعـاون 
والمساعدة على الصـعید الـدولي، علـى النحـو المبـین 

  في منھاج العمل؛ 

تؤكد من جديد أنه، من أجل تنفیذ منھـاج العمـل،   - 24
ــیص  ــادة تخص ــادة صــیاغة السیاســات وإع ــزم إع ــد يل ق

لكــن بعــض التغییــرات فــي السیاســات قــد ال المــوارد، و
  تترتب علیھا، بالضرورة، آثار مالیة؛ 

تؤكد مـن جديـد أيضـا أنـه، لتنفیـذ منھـاج العمـل،   - 25
ســیلزم أيضــا القیــام بالتعبئــة المناســبة للمــوارد علــى 
الصعیدين الوطني والدولي، فضال عن تدبیر موارد جديدة 

فريقیــا، وأقــل وإضــافیة للبلــدان النامیــة، وبخاصــة فــي أ
البلدان نموا، من جمیع آلیات التمويل المتاحة، بمـا فـي 
ذلك المصادر المتعددة األطـراف والثنائیـة والخاصـة، مـن 

  أجل النھوض بالمرأة؛ 

تطلب إلى الدول األعضاء أن تخصص ما يكفي من   - 26
الموارد لالضطالع بتحلیل أثر الفوارق بین الجنسین مـن 

وطنیــة ناجحــة لتنفیــذ منھــاج أجــل وضــع اســتراتیجیات 
  العمل؛ 

تســلّم بــأن تھیئــة بیئــة صــالحة علــى الصــعیدين   - 27
ــاركة المــرأة  ــمان مش ــر الزم لض ــدولي، أم ــوطني وال ال
الكاملة فـي األنشـطة االقتصـادية، وتطلـب إلـى الـدول 
ــام إلعــالن بیجــین  ــذ الت ــات مــن أجــل التنفی ــة العقب إزال

  ومنھاج العمل؛ 

ت والمجتمــع الــدولي تنفیــذ تطلــب إلــى الحكومــا  - 28
بـرامج محـددة للقضـاء علــى الفقـر واألمیـة، مـع ضــمان 
ــیم  ــى التعل ــول عل ــي الحص ــرأة ف ــاوية للم ــرص متس ف
والتــدريب واالئتمــان والعمالــة وتشــجیع أنشــطة تنظــیم 
المشــاريع، وتحــث بقــوة المجتمــع الــدولي علــى دعــم 
الجھود الوطنیة المبذولة من أجـل النھـوض بـالمرأة فـي 



ن النامیة، وبخاصة فـي أفريقیـا وفـي أقـل البلـدان البلدا
  نموا؛ 

ــل   - 29 ــد أن التنفیــذ التــام والفعــال لمنھــاج العم تؤك
يتطلب التزاما سیاسیا بتوفیر الموارد البشـرية والمالیـة 
الالزمة لتمكـین المـرأة، وإدمـاج منظـور مراعـاة الفـوارق 
ــا يتخــذ مــن مقــررات علــى صــعید  ــین الجنســین فیم ب

بشــأن السیاســات والبــرامج، وتــوفیر التمويــل المیزانیــة 
الكافي للبرامج المحددة المتعلقة بتأمین المساواة بـین 

  المرأة والرجل؛ 

تطلب إلى الدول األعضاء أن تلتزم بتحقیق التوازن   - 30
بین الجنسین، من خالل جملـة أمـور مـن بینھـا االتجـاه 
إلى تحقیق التوازن بین الجنسـین فـي تشـكیل الوفـود 

ى األمم المتحدة والمنتديات الدولیة األخـرى وبتقـديم لد
ــان  ــع اللج ــي جمی ــنھن ف ــجیعھن وتعیی ــحات وتش مرش
والمجـالس التــي تعینھــا الحكومــات والھیئــات الرســمیة 
األخـــرى ذات الصـــلة وكـــذلك فـــي جمیـــع الھیئـــات 

  والمؤسسات والمنظمات الدولیة؛ 

ــة   - 31 تطلــب إلــى األمــین العــام، بصــفته رئــیس لجن
یق اإلداريـــة، أن يقـــوم بصـــیاغة خطـــة جديـــدة التنســـ

متوسطة األجل على نطاق المنظومـة للنھـوض بـالمرأة 
ــرة  ــة الفت ، وأن يقــدم مشــروع خطــة 2005-2002لتغطی

جديدة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتـه 
، على أن توضع في االعتبار نتائج 2000الموضوعیة لعام 

بـه المجلـس عـام استعراض منتصف المدة الـذي يقـوم 
ـــــرة  1998  2001-1996للخطـــــة التـــــي تغطـــــي الفت

لالسترشــاد بھــا فــي إعــداد الخطــط المتوســطة األجــل 
لمؤسسات وھیئات منظومـة األمـم المتحـدة كـل علـى 
حدة، وأن يقدم مشروع الخطة إلـى لجنـة مركـز المـرأة 

  في دورتھا الرابعة واألربعین، إلبداء تعلیقاتھا علیھا؛ 

س االقتصـــادي واالجتمـــاعي إلـــى تـــدعو المجلـــ  - 32
تكريس جزء رفیع المستوى وجزء من األنشطة التنفیذية 
من أجل النھوض بالمرأة وتنفیذ منھاج العمـل، علـى أن 
يوضع في االعتبار برنامج العمل المتعدد السنوات الـذي 
تنفذه لجنة مركـز المـرأة وسـائر اللجـان الفنیـة األخـرى 

اع نھـج علـى نطـاق التابعة للمجلس والحاجـة إلـى اتبـ
  المنظومة لتنفیذ منھاج العمل؛ 

ترحب بقرار المجلس إجراء رصد سنوي، تحت بند   - 33
عنوانــه "المتابعــة المتكاملــة لمــؤتمرات األمــم المتحــدة 
ــة  ــه الفنی الرئیســیة"، وبالطريقــة التــي تعمــل بھــا لجان
وھیئاته الفرعیة إلدماج المنظور المتعلـق بنـوع الجـنس 

ــاس  ــى أس ــك عل ــة وذل ــأن متابع ــنوي بش ــر الس التقري
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وتدعو مرة أخرى 
جمیـــع اللجـــان الفنیـــة التابعـــة للمجلـــس االقتصـــادي 



واالجتماعي إلى أن تعمل كل ضمن واليتھا، على إيـالء 
االعتبــار الــالزم لمنھــاج العمــل وضــمان إدمــاج الجوانــب 

  كل منھا؛  المتعلقة بنوع الجنس في مجاالت عمل

تعیــد تأكیــد طلبھــا إلــى األمــین العــام بــأن يكفــل   - 34
لشـعبة النھـوض بـالمرأة التابعـة لألمانـة العامـة القــدرة 
على القیام بفعالیة بأداء جمیع المھام المتوخاة لھا في 
منھاج العمل، عن طريق جملة أمور منھـا تـوفیر المـوارد 

العاديـة  البشرية والمالیـة الكافیـة فـي حـدود المیزانیـة
لألمــم المتحــدة وضــمان أن يكــون فــي مقــدور الشــعبة 
القیام بدور مساعد في دعـم إدمـاج الجوانـب المتعلقـة 
بنـوع الجـنس فـي اإلدارة الجديـدة للشـؤون االقتصــادية 
واالجتماعیة وفـي األمانـة العامـة ومـن خـالل الخـدمات 
االستشارية المتعلقة بالسیاسة العامة بناء على طلب 

بالتعـاون مـع الھیئـات األخـرى فـي منظومـة الحكومات و
  األمم المتحدة؛ 

تطلب إلى األمین العام أن يكفل قیام المنسـقین   - 35
المقیمین، لدى أدائھم لوالياتھم، باإلدماج التـام لمنظـور 
مراعاة الفوارق بین الجنسین، وال سیما، فـي المتابعـة 
المنســقة لمــؤتمرات األمــم المتحــدة العالمیــة األخیــرة، 
واالستفادة بشكل كامل من الخبرة الفنیة المتاحة لدى 
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة والمعھد الـدولي 
للبحث والتدريب من أجل النھوض بالمرأة وغیرھمـا مـن 

  مؤسسات منظومة األمم المتحدة؛ 

تالحظ أھمیة األنشطة التي يضـطلع بھـا صـندوق   - 36
والمعھـد الـدولي للبحـث األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

والتـدريب مــن أجـل النھــوض بــالمرأة فـي تنفیــذ منھــاج 
العمل، وتشجع تعزيـز التعـاون والتنسـیق بینھمـا ضـمن 

  واليتھما؛ 

تشجع شعبة النھوض بالمرأة، التي تعمل كأمانـة   - 37
للجنة مركز المرأة، علـى القیـام بـدور نشـط علـى نحـو 

اقتراحات عملیة استثنائي في طرح أفكار جديدة وتقديم 
وتعزيز التنفیذ البناء لمنھـاج العمـل، بمـا فـي ذلـك عـن 
  طريق إدماج الجوانب المتعلقة بالفوارق بین الجنسین؛ 

ترحب بالعدد المتزايد من التصديقات على اتفاقیة   - 38
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضـد المـرأة وبسـحب 

اريرھـا التحفظات، وتدعو الدول األطـراف إلـى تضـمین تق
معلومــات عــن التــدابیر المتخــذة لتنفیــذ منھــاج العمــل، 
وتشـجع شــعبة النھــوض بـالمرأة علــى تــوفیر الخــدمات 
االستشارية للحكومـات بنـاء علـى طلبھـا، فیمـا يتعلـق 

  بتقديم التقارير بموجب االتفاقیة؛ 

تحث الدول على الحد من نطاق التحفظـات التـي   - 39
یاغة ھـذه التحفظـات تبديھا بشأن االتفاقیـة، وعلـى صـ



بأكبر قدر ممكـن مـن الدقـة وفـي أضـیق نطـاق ممكـن 
لضمان أال تكون التحفظات غیر متفقة مع غرض االتفاقیة 
وھدفھا، أو مخالفة كـذلك للقـانون الـدولي للمعاھـدات، 
وعلـى مراجعــة تحفظاتھـا علــى نحــو منـتظم مــن أجــل 
سحبھا، وعلى سـحب التحفظـات التـي تكـون مخالفـة 

ــع لغــرض االتفا ــذلك م ــة وھــدفھا أو التــي ال تتفــق ك قی
  القانون الدولي للمعاھدات؛ 

ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة بین   - 40
الوكاالت المعنیـة بالمسـاواة بـین الجنسـین فـي تعزيـز 
التنسیق على نطاق المنظومة مـن أجـل تنفیـذ منھـاج 

، العمل وإدماج الجوانب المتعلقة بالفوارق بین الجنسین
وتشجع اللجنة على مواصـلة تعاونھـا مـع ھیئـات لجنـة 
ــــة لوضــــع االســــتراتیجیات واألدوات  التنســــیق اإلداري
والمنھجیات، مثل وضع المیزانیات التي تراعـي الفـوارق 
بین الجنسین لتعزيز تنفیذ منھاج العمل وإدماج الجوانب 
ـــعید  ـــى الص ـــنس، وال ســـیّما عل ـــوع الج ـــة بن المتعلق

  المیداني؛ 

حظ مع التقـدير العمـل الـذي قامـت بـه شـعبة تال  - 41
النھــوض بــالمرأة والعمــل الــذي قامــت بــه المستشــارة 
ــین الجنســین والنھــوض  ــة بالمســاواة ب الخاصــة المعنی
بالمرأة ومن ذلك دورھا كرئیسة للجنـة المشـتركة بـین 
الوكاالت المعنیة بالمرأة والمساواة بـین الجنسـین فـي 

ــل علــى نطــاق ال منظومــة وزيــادة تنفیــذ منھــاج العم
االھتمام على نطاق المنظومة بإدماج الجوانب المتعلقة 
بالجنســـین فـــي التیـــار الرئیســـي لعمـــل المنظومـــة، 
وتحقیق التوازن بین الجنسین في األمانة العامـة لألمـم 
المتحدة وعلى نطاق المنظومة، وتؤكد في ھـذا الصـدد 
أھمیة زيادة الموارد البشرية والمالیة من جمیـع مصـادر 

  التمويل المتاحة؛ 

تشـــجع المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة علـــى   - 42
اســتعراض السیاســات واإلجــراءات وترتیبــات المــوظفین 
ــد  ــرامج تفی ــتثمارات والب ــن أن االس ــد م ــا للتأك وتنقیحھ

  المرأة؛ 

تــدعو منظمــة التجــارة العالمیــة إلــى النظــر فــي   - 43
الكیفیــة التــي يمكــن أن تســھم بھــا فــي تنفیــذ منھــاج 

مل، بمـا فـي ذلـك االضـطالع بأنشـطة بالتعـاون مـع الع
  منظومة األمم المتحدة؛ 

تقرر أن تقیّم التقدم المحرز على أسـاس سـنوي   - 44
ــد  ــة البن ــا القادم ــال دوراتھ ــدول أعم ــي ج ــي ف وأن تبق
المعنون "تنفیـذ نتـائج المـؤتمر العـالمي الرابـع المعنـي 

  بالمرأة"؛ 



راضا عاما رفیع استع 2000تقرر أن تجري في عام   - 45
المستوى لتقییم التقدم المحرز في تنفیذ استراتیجیات 
نیروبي التطلعیـة للنھـوض بـالمرأة  ومنھـاج العمـل بعـد 
انقضاء خمس سنوات على اعتمـاده والنظـر فـي اتخـاذ 
إجراءات وتنفیذ مبادرات أخرى، وتطلب إلى األمین العام 
أن يستكشف، في تقريـر يقدمـه إلـى الجمعیـة العامـة 
في دورتھا الثانیة والخمسین من أجـل ضـمان مشـاركة 
ــین  ــن ب ــة، م ــع، اإلمكانی ــي رفی ــى مســتوى سیاس عل
خیارات أخرى، إلجراء االستعراض: (أ) في بدايـة الـدورة 

  الخامسة والخمسین للجمعیة العامة، أو 

ــة، إذا  ــة المقترح ــة األلفی ــل جمعی ــار عم (ب) ضــمن إط
  وافقت على ذلك الجمعیة العامة، أو 

  عقب الدورة السنوية للجنة مركز المرأة، أو  (ج)

  (د) كدورة استثنائیة للجمعیة العامة؛ 

تقرر أن تعمـل لجنـة مركـز المـرأة بوصـفھا اللجنـة   - 46
التحضیرية لالستعراض الرفیع المستوى، وأن تكون بھذه 
الصفة، مفتوحة لكي تشترك فیھا جمیع الـدول األعضـاء 

ـــم المتحـــدة وأعضـــاء الوكـــ االت المتخصصـــة فـــي األم
والمراقبون طبقـا للممارسـة المتبعـة للجمعیـة العامـة، 
وتدعو اللجنة إلى اتخـاذ اإلجـراء المالئـم مـن أجـل تلـك 
الغايــة، بمــا فــي ذلــك االھتمــام بوضــع ترتیبــات مالئمــة 
إلشـــراك المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة واشـــتراكھا فـــي 

  االستعراض؛ 

ي دورتھـا تطلب إلى لجنة مركز المرأة أن تنظـر فـ  - 47
الثانیة واألربعین في تقريـر األمـین العـام المطلـوب فـي 

أعاله، بحیث تتیح للجمعیة العامة، من خـالل  54الفقرة 
المجلس االقتصادي واالجتماعي، أن تتخـذ قـرارا بشـأن 
ھذه المسألة في دورتھا الثانیة والخمسین فـي أسـرع 

  وقت ممكن؛ 

الجمعیـة  تطلب إلـى األمـین العـام أن يقـدم إلـى  - 48
العامــة وإلــى لجنــة مركــز المــرأة والمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعي تقريرا سـنويا بشـأن متابعـة إعـالن بیجـین 

  ومنھاج العمل وتنفیذھما. 

  
 


