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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٣البند 

   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك 

، *، أملانيـا، أنـدورا    *، إسرائيل *، إستونيا *، أستراليا *، إسبانيا *، أرمينيا ∗األرجنتني
، *، بوركينـا فاسـو    *، بلغاريـا  *، بلجيكا *، الربتغال *، إيطاليا *أوروغواي، آيرلندا 

، مجهوريـة   *، اجلمهورية التشيكية  *، بوليفيا، بريو، تركيا   *البوسنة واهلرسك، بولندا  
، *، رومانيا، سـلوفاكيا   *، الدامنرك * مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    كوريا،
، *، قربص *، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنلندا    *، سويسرا، شيلي  *، السويد *سلوفينيا
، *، ليختنـشتاين  *، ليتوانيـا  *، لكسمربغ *، التفيا *، كندا، كوبا، الكونغو   *كرواتيا

  ، *، النرويج *يا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو    املكسيك، اململكة املتحدة لربيطان   
   منقحمشروع قرار*: ، هولندا، اليونان*، هنغاريا*، هندوراس*، نيوزيلندا*النمسا 

   القضاء على العنف ضد املرأة-  /...٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ت األساسية، وإذ يؤكد  التزام الدول كافة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلرياإذ يؤكد من جديد  
من جديد أيضاً أن التمييز على أساس نوع اجلنس يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العـاملي حلقـوق                   
اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغري ذلك من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق                 

ال يتجزأ من اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد      اإلنسان، وأن القضاء عليه يشكل جزءاً       
  النساء والفتيات،

                                                      

  .يف جملس حقوق اإلنسانعضو  غري ةدول  ∗
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 واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املـرأة،       ، إعالن وبرنامج عمل فيينا    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
املرأة "معية العامة املعنونة    وإعالن ومنهاج عمل بيجني، والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للج          

، واإلعالن الذي اعُتمد يف الدورة "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠عام 
  التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة،

جلنـسني   االلتزامات الدولية يف ميدان التنمية االجتماعية واملـساواة بـني ا           وإذ يؤكد من جديد كذلك      
والنهوض باملرأة املتعهد هبا يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، واملـؤمتر                
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن االلتزامـات                

  ،٢٠٠٥لفية ويف مؤمتر القمة العاملي املعقود عام املبينة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األ

، الذي قررت   ١٩٩٤مارس  / آذار ٤ املؤرخ   ١٩٩٤/٤٥ قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يؤكد من جديد     
  اللجنة فيه تعيني مقرر خاص معين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،

 بشأن إدمـاج    ٢٠٠٧ديسمرب  /نون األول  كا ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠ قرار اجمللس    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنف                
ضد املرأة، ومجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ال سيما القرار                  

 تـشرين  ٣١املـؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وقرار جملس األمن ٢٠٠٦ديسمرب /ون األول كان ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٣
   بشأن املرأة والسالم واألمن،٢٠٠٠أكتوبر /األول

 إىل إدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائم العنف اجلنسي يف نظام روما األساسي للمحكمة وإذ يشري  
  ،)١(اجلنائية الدولية

  مجيع أشكال التمييز، مبا فيها العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب            ألن   وإذ يساوره بالغ القلق     
وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز واحلرمات املتعددة أو املفرطة يف شدهتا، ميكن أن تؤدي إىل                  

نـساء  استهداف الفتيات وبعض فئات النساء على وجه التحديد أو إىل جعلهن عرضة للعنف، ومنهن مـثالً ال                
املنتميات إىل األقليات، والنساء املنتميات إىل السكان األصليني، والالجئات، واملشردات داخلياً، واملهـاجرات،             
والنساء اللوايت يعشن يف اجملتمعات الريفية أو النائية، والنساء املعـوزات، ونـزيالت املؤسـسات اإلصـالحية                 

والنساء اللوايت يعشن يف حاالت الصراع املسلح، والنـساء         والسجون، والنساء املعوقات، واملسنات، واألرامل،      
  املكتسب، ةاللوايت يتعرضن ألشكال أخرى من التمييز، منها التمييز بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري             

  ، القسريوضحايا االستغالل اجلنسي

  ف ضد املرأة،  لوضع هناية للعن٢٠٠٨فرباير / بإطالق محلة األمني العام يف شباطوإذ يرحب  

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يأخذ يف االعتبار  

                                                      

)١( A/CONF.183/9. 
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 املتعلق ٥/٢مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وببناء  املتعلق ٥/١ إىل قراريه وإذ يشري  
 ١٨اصة جمللس حقـوق اإلنـسان، املـؤرخْين         مبدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخل        

  ، وإذ يشدد على أداء املكلف بأي والية لواجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 مجيع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء كانت اجلهة املرتكبة هلا الدولـة أو               يدين بقوة   - ١  
دعو إىل القضاء على مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلـنس داخـل              األفراد أو جهات من غري الدول، وي      

اً لإلعالن املتعلـق    األسرة، ويف اجملتمع عموماً، وحيثما كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه، وذلك وفق              
بالقضاء على العنف ضد املرأة، ويشدد على احلاجة إىل معاملة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوصفها                 
جرائم يعاقب عليها القانون، وكذلك على واجب توفري ُسُبل االنتصاف العادلة والفعالة واملساعدة املتخصـصة               

  لنفسية، فضالً عن املشورة الفعالة؛للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبية وا

   بأعمال املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يرحب  - ٢  

مبا يف ذلك جهودها لوضع مؤشرات للعنف ضـد          بالتقرير األخري للمقررة اخلاصة،      حييط علماً   - ٣  
 وعن معيار العناية الواجبة     )٣( الثقافة والعنف ضد املرأة    ، وأيضاً بتقريريها السابقني عن أوجه التقاطع بني       )٢(املرأة

  ؛)٤(بوصفه أداة للقضاء على العنف ضد املرأة

 باملبادرات واجلهود املتزايدة واملسامهات اهلامة على كل من الصعيد احمللي والوطين            يرحب أيضاً   - ٤  
 ويشجع مجيع هيئات األمم املتحـدة       واإلقليمي والدويل للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات،         

وصناديقها وبراجمها، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، ومن بينها املنظمات النسائية، على تعزيـز              
ودعم هذه املبادرات الناجحة، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص موارد كافية، وعلى دعم املشاورات اإلقليميـة يف                  

  يها؛هذا اجملال واملشاركة ف

   متديد والية املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه لفترة ثالث سنوات؛يقرر  - ٥  

 املقررة اخلاصة إىل القيام، يف أدائها لواليتها، ويف إطار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان               يدعو  - ٦  
فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،        ومجيع الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، ومن بينها ات        

  :واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، مبا يلي

التماس وتلقي معلومات عن العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه من احلكومات، وهيئات املعاهدات،               )أ(  
 اآلخرين املسؤولني عن خمتلف مسائل حقوق اإلنسان، واملنظمات احلكومية          والوكاالت املتخصصة، واملقررين اخلاصني   

  الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها املنظمات النسائية، واالستجابة بفعالية لتلك املعلومات؛
                                                      

)٢( A/HRC/7/6. 

)٣( A/HRC/4/34. 

)٤( E/CN.4/2006/61. 
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بتدابري وطرائق ووسائل، على كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، للقضاء التوصية   )ب(  
  على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه، ولتدارك عواقبه؛

العمل عن كثب مع مجيع اإلجراءات اخلاصة وآليات اجمللس األخرى حلقوق اإلنسان ومع هيئات   )ج(  
املعاهدات، آخذة يف االعتبار طلب اجمللس أن تدرج تلك اإلجراءات واآلليات واهليئات بطريقة منتظمة ومنهجية               

  ن للمرأة ومنظوراً جنسانياً يف أعماهلا، وأن تتعاون عن كثب مع جلنة وضع املرأة يف أدائها ملهامها؛حقوق اإلنسا

مواصلة اتباع هنج شامل وعاملي إزاء القضاء على العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، مبا يف ذلك            )د(  
  ؛جتماعيةما يتعلق منها باألبعاد املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واال

   إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي؛يطلب  - ٧  

املقررة اخلاصة، هبدف العمل على زيادة الكفاءة والفعاليـة وحتـسني حـصوهلا علـى       يشجع    - ٨  
قليمية ومع أي من آلياهتا     املعلومات الالزمة ألداء واجباهتا، أن تواصل التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية اإل           

  العاملة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقررة اخلاصة وتساعدها يف أداء مهامها وواجباهتا، وأن              يهيب  - ٩  
 وأن تنظر جـدياً يف  ،خلاصةتزودها جبميع املعلومات املطلوبة، مبا فيها املعلومات املتعلقة بتنفيذ توصيات املقررة ا          

  املتعلقة بالزيارات والرسائل؛ االستجابة على حنو إجيايب لطلباهتا 

اإلجراءات اخلاصة للمجلس، وأجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا، والوكـاالت         املسؤولني عن   إىل   يطلب  - ١٠  
 مسألة العنف ضد النساء والفتيات، املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، أن تواصل النظر، كل يف إطار واليته، يف  

فة هبا، وخاصة االستجابة ملـا تطلبـه مـن          وأن تتعاون مع املقررة اخلاصة وتساعدها يف أداء املهام والواجبات املكلَّ          
  معلومات عن العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ويشجع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على أن تفعل نفس الشيء؛

ألمني العام أن يواصل تقدمي كل ما يلزم من مساعدة للمقررة اخلاصة للوفاء بواليتها،  اإىليطلب   - ١١  
  وعلى األخص تقدمي ما يلزم هلا من موظفني وموارد للقيام ببعثات ومتابعتها، ضمن أغراض أخرى؛

أة،  إىل األمني العام أن يكفل إتاحة تقارير املقررة اخلاصة لكل من جلنة وضع املـر               يطلب أيضاً   - ١٢  
واجلمعية العامة، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، ويطلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً شفوياً إىل جلنة                  

  وضع املرأة وإىل اجلمعية العامة سنوياً؛

 مواصلة النظر يف مسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، على               يقرر  - ١٣  
  .ة العالية، طبقاً لربنامج عمله السنويسبيل األولوي

 -  -  -  -  -  


