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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/S-23/10/Rev.1) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

اإلعالن السياسي  دإ –٢/٢٣ -
 

إن اجلمعية العامة، 

تعتمد اإلعالن السياسي املرفق ذا القرار. 

 

اجللسة العامة ١٠ 

١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

 
املرفق 

 

اإلعالن السياسي 

حنن احلكومات املشاركة يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة 

نؤكـد مـن جديـد التزامنـا بـاألهداف والغايـات الـواردة يف إعـــالن(١) ومنــهاج عمــل(٢) بيجــني املعتمديــن يف املؤمتــر  - ١

ـــة للنــهوض بــاملرأة(٣) حــىت عــام ٢٠٠٠، بوصــف ذلــك  العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة املعقـود يف عـام ١٩٩٥، ويف اسـتراتيجيات نـريويب التطلعي

تتوجيا لعقد األمم املتحدة للمرأة، املمتد من عام ١٩٧٦ إىل عام ١٩٨٥؛ 

                                                           
A)، القرار ١، املرفق األول.  . 9 6.IV.13 تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (١)

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٢)

ـــوز/يوليــه ١٩٨٥ (منشــورات األمــم  تقريـر املؤمتـر العـاملي السـتعراض وتقييـم منجـزات عقـد األمـم املتحـدة للمـرأة: املسـاواة والتنميـة والسـالم، نـريويب، ١٥-٢٦ مت (٣)
املتحدة، رقم املبيع A.85.IV.10)، الفصل األول، الفرع ألف. 
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نؤكـد مـن جديـد أيضـا التزامنـا بتنفيـذ جمـاالت االهتمـام احلامسـة االثـين عشـــر الــواردة يف منــهاج عمــل بيجــني، أال  - ٢

وهي، املرأة والفقر، وتعليم املـرأة وتدريبـها، واملـرأة والصحـة، والعنـف املوجـه ضـد املـرأة، واملـرأة والصـراع املسـلح، واملـرأة واالقتصـاد، واملـرأة 

يف مواقع السلطة واختاذ القرارات، واآلليات املؤسسـية الالزمـة للنـهوض بـاملرأة، ومتتـع املـرأة حبقـوق اإلنسـان، واملـرأة ووسـائط اإلعـالم، واملـرأة 

والبيئـة، والطفلـة؛ وندعـو إىل تنفيـذ االسـتنتاجات والقـرارات املتفـق عليـها بشـأن متابعـة املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، الـيت اعتمدــا جلنــة 

مركز املرأة منذ دورا التاسعة والثالثني؛ 

نعترف بأننا نتحمل املسـؤولية الرئيسـية عـن التنفيـذ الكـامل السـتراتيجيات نـريويب التطلعيـة للنـهوض بـاملرأة، وإعـالن  - ٣

ومنهاج عمل بيجني، ومجيع االلتزامات ذات الصلة الصادرة من أجــل النـهوض بـاملرأة، وندعـو يف هـذا الصـدد إىل مواصلـة التعـاون الـدويل، مبـا 

يف ذلك إعادة التأكيد على السعي جبد للوفاء باهلدف املتفـق عليـه دوليـا ومل يتحقـق بعـد، وهـو أن يتـم يف أقـرب وقـت ممكـن ختصيـص ٠,٧ يف 

املائة من الناتج القومي اإلمجايل يف البلدان املتقدمة النمو للمساعدة اإلمنائية الرمسية العامة؛ 

نرحب بالتقدم احملــرز حـىت اآلن صـوب حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني وتنفيـذ منـهاج عمـل بيجـني ونؤكـد مـن جديـد  - ٤

التزامنا بإسراع اخلطى من أجل حتقيق التصديق العـاملي علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة(٤)، ونعـترف يف هـذا الصـدد 

ـــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة  باجلـهود املبذولـة علـى مجيـع الصعـد احلكوميـة وصعـد منظومـة األم

واإلقليمية، وحنث على مواصلة هذه اجلهود من أجل تنفيذ منهاج عمل بيجني تنفيذا كامال؛ 

نقــر بـالدور الـذي يؤديـه اتمـع املـدين، وال سـيما املنظمـات غـري احلكوميـــة واملنظمــات النســائية، ومبــا يقدمــه مــن  - ٥

ــى مشـاركة هـذه املنظمـات يف العمليـات الراميـة إىل مواصلـة تنفيـذ هـذا املنـهاج  مسامهة، يف جمال تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونشجع عل

وتقييمه؛ 

نؤكد أنه جيب على الرجل أن يشارك يف العمـل علـى حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني، وأن يتحمـل املسـؤولية املشـتركة  - ٦

مع املرأة يف هذا الصدد؛ 

نؤكـد مـن جديـد أمهيـة تعميـم املنظـور اجلنسـاين يف عمليـة تنفيـذ نتـائج املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية األخــرى  - ٧

لألمـم املتحـدة وضـــرورة املتابعــة املنســقة جلميــع املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة الــيت تعقدهــا احلكومــات واملنظمــات اإلقليميــة ومجيــع هيئــات 

ومؤسسات منظومة األمم املتحدة يف إطار والية كل منها؛ 

وحنن احلكومات إذ نقف على مشارف األلفية اجلديدة 

نؤكـد مـن جديـد التزامنـا بتذليـل العقبـات الـيت تعرقـل تنفيـذ منـهاج عمـــل بيجــني واســتراتيجيات نــريويب التطلعيــة،  - ٨

وبتعزيــز عمليــة إجيــاد بيئــة وطنيــة ودوليــة متكينيــة ومحايتــها، وحتقيقــا هلــذا اهلــدف، نتعــهد باختــاذ مزيــد مــــن اإلجـــراءات لتنفيـــذ املنـــهاج 

واالستراتيجيات تنفيذا كامال وسـريعا، بوسـائل مـن بينـها تعزيـز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، وتعميـم املنظـور اجلنسـاين 

                                                           

قرار اجلمعية العامة ١٨٠/٣٤، املرفق.  (٤)
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يف مجيع السياسات والربامج، وتشجيع املشـاركة الكاملـة للمـرأة ومتكينـها، وتعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل تنفيـذ منـهاج عمـل بيجـني تنفيـذا 

كامال؛ 

نتفــق علـى أن نضطلـع بانتظـام بتقييـم مواصلـة تنفيـذ منـهاج عمـل بيجـــني، بغيــة اجلمــع يف عــام ٢٠٠٥ بــني مجيــع  - ٩

ـــهاج عمــل  األطـراف املعنيـة لتقييـم التقـدم احملـرز والنظـر، عنـد االقتضـاء، يف اختـاذ مبـادرات جديـدة، بعـد انقضـاء ١٠ سـنوات علـى اعتمـاد من

بيجني، و ٢٠ سنة على اعتماد استراتيجيات نريويب التطلعية؛ 

ـــه لكــل فــرد أن يتمتــع  نتعهــد بكفالـة يئـة جمتمعـات تعمـل فيـها املـرأة والرجـل سـويا مـن أجـل إجيـاد عـامل ميكـن في - ١٠

باملساواة والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين. 
 
 

 


