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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

    ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *، أملانيـا  *، ألبانيا *، إسرائيل *ستونياإ،  *، إسبانيا، أستراليا  *األرجنتني، األردن، أرمينيا      
، البوسـنة   *، بنن *، بنما *، الربتغال *، باراغواي *، إيطاليا *، آيسلندا *أوروغواي، آيرلندا 

اجلبـل   ،* تايلند، تركيا  ،*، بريو )* املتعددة القوميات  -دولة  (، بولندا، بوليفيا  *واهلرسك
، *، الـسويد  *كيا، سلوفينيا ، سلوفا *، رومانيا *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  *األسود

، *، كوستاريكا *، كندا *، كرواتيا *فنلندا،  *فلسطنيغواتيماال، فرنسا،    شيلي،سويسرا،  
دة لربيطانيا ، املكسيك، ملديف، اململكة املتح*، املغرب*، ليختنشتاين*، ليتوانيا*كولومبيا

، *، نيوزيلنـدا  *، نيكـاراغوا  *، النرويج، النمـسا   *العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو   
  مشروع قرار*: ، اليونان*هنغاريا، هولندا

    ١٦ .../  
  والية املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
/  آذار ٤ املـؤرخ    ١٩٩٤/٤٥ حقـوق اإلنـسان       قرار جلنـة   إذ يؤكد من جديد     
، الذي قررت اللجنة فيه تعيني مقرر خاص معين مبسألة العنف ضـد املـرأة               ١٩٩٤ مارس

    وأسبابه وعواقبه،
   ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٤ قرار اجمللس وإذ يؤكد من جديد أيضاً  

__________ 

  .وق اإلنساندولة غري عضو يف جملس حق  *  
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/ ألول كـانون ا   ١٤ املـؤرخ    ٦/٣٠ قـرار اجمللـس      كذلكوإذ يؤكد من جديد       
 بشأن إدماج حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، ومجيع       ٢٠٠٧ ديسمرب

قرارات جلنة حقوق اإلنسان واجمللس بشأن القضاء على العنف ضد املرأة، ومجيع قـرارات              
اجلمعية العامة ذات الصلة بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وإذ يشري إىل قرارات               

  ألمن املتعلقة باملرأة والسالم واألمن،جملس ا
 املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع        ٥/١ قراري اجمللس    إىلوإذ يشري     

 املتعلق مبدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات           ٥/٢لألمم املتحدة، و  
وإذ يشدد على ضرورة    ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني      

   أن يؤدي املكلف بوالية واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
بأعمال املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة وأسـبابه        يرحب  -١  
  وعواقبه؛
 متديد والية املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة وأسـبابه             يقرر  -٢  

    سنوات؛وعواقبه لفترة ثالث 
 املقررة اخلاصة إىل القيام، يف أدائها لواليتها، ويف إطار اإلعالن العاملي        يدعو  -٣  

حلقوق اإلنسان ومجيع الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، ومن بينها اتفاقية القـضاء            
ن على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة، وإعال             

  :ومنهاج عمل بيجني، مبا يلي
 معلومات عن العنف ضد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه مـن          يالتماس وتلق   )أ(  

 احلكومات، وهيئات املعاهدات، والوكاالت املتخصصة، واملقـررين اخلاصـني اآلخـرين          
املسؤولني عن خمتلف مسائل حقوق اإلنسان، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري            

   احلكومية، مبا فيها املنظمات النسائية، واالستجابة بفعالية لتلك املعلومات؛
التوصية بتدابري وطرائق ووسائل، على املستويات احمللي والوطين واإلقليمي           )ب(  

   شكال العنف ضد املرأة وأسبابه، ولتدارك عواقبه؛والدويل، للقضاء على مجيع أ
العمل عن كثب مع مجيع اإلجراءات اخلاصة وآليات اجمللـس األخـرى              )ج(  

حلقوق اإلنسان ومع هيئات املعاهدات، آخذة يف االعتبار طلب اجمللـس أن تـدرج تلـك                
ومنظـوراً  اإلجراءات واآلليات واهليئات بطريقة منتظمة ومنهجية حقوق اإلنسان للمـرأة           
   جنسانياً يف أعماهلا، وأن تتعاون عن كثب مع جلنة وضع املرأة يف أدائها ملهامها؛

مواصلة اتباع هنج شامل وعاملي إزاء القضاء على العنف ضد املرأة وأسبابه              )د(  
وعواقبه، مبا يف ذلك ما يتعلق منها باألبعاد املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية                

   واالجتماعية؛
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 مبا أبدي من تعاون مع املقررة اخلاصة حـىت هـذا            حييط علماً مع التقدير     -٤  
  :التاريخ ويطلب إىل احلكومات أن تقوم مبا يلي

مواصلة التعاون مع املقررة اخلاصة ومساعدهتا يف أداء مهامها، مبا يف ذلك              )أ(  
  تزويدها باملعلومات املطلوبة؛

صة بشأن طلباهتا املتعلقة بالزيارات، مبا يف       إجراء حوار بناء مع املقررة اخلا       )ب(  
ذلك النظر جدياً يف االستجابة لطلباهتا هذه، وبشأن متابعة هذه الزيارات، وبـشأن متابعـة            

  التوصيات وتنفيذها؛
 املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عملـه             إىل يطلب  -٥  
   السنوي؛
ات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وإىل أجهزة األمم         إىل املكلفني بوالي   يطلب  -٦  

جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة،          سيما   املتحدة وهيئاهتا، وال  
 واجلهات الفاعلة   ، وهيئات املعاهدات  ،والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية    

ام ملسألة منع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات           يف اجملتمع املدين إيالء االهتم     املعنية
الضـطالع  ا يفوالقضاء عليها يف جمال عمل كل هيئة منها، والتعاون مع املقررة اخلاصـة              

  ؛ ومساعدهتا يف ذلكبواليتها
 األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان            إىل يطلب  -٧  

دة إىل املقررة اخلاصة لكي تضطلع بواليتـها بفعاليـة،          مواصلة تقدمي كل ما يلزم من مساع      
  سيما ما يلزم هلا من موظفني وموارد للقيام ببعثاهتا ومتابعتها؛ وال

كفل إتاحة تقارير املقررة اخلاصة لكل من جلنة        أن ي  األمني العام     إىل يطلب  -٨  
 املـرأة، ويطلـب إىل      القضاء على التمييز ضد   ب واللجنة املعنية وضع املرأة، واجلمعية العامة،     

  املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً شفوياً كل عام إىل جلنة وضع املرأة؛
 مواصلة النظر يف مسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املـرأة             يقرر  -٩  

  .وأسبابه وعواقبه، على سبيل األولوية العالية، طبقاً لربنامج عمله السنوي

        
  


