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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  ية والسياسية واالقتصادية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدن
  مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية،

، أملانيـا، أوروغـواي،     *، ألبانيـا  *، إسرائيل *، إستونيا *، أستراليا *، إسبانيا *أرمينيا
، بوركينا  *، بنما *، بلغاريا *، بلجيكا *، إيطاليا، الربازيل، الربتغال   *، آيسلندا *آيرلندا

، *، تركيا*، بريو) املتعددة القوميات–دولة (، بوليفيا *هلرسك، بولندافاسو، البوسنة وا
، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية       *، اجلمهورية الدومينيكية  *اجلمهورية التشيكية 

، *، سويسرا، شـيلي، غواتيمـاال     *، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد   *، الدامنرك *السابقة
، *، التفيا *، كولومبيا *، كندا، كوستاريكا  *، كرواتيا *، قربص *فرنسا، الفلبني، فنلندا  

، املكسيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا       *، مالطة *، ليختشتاين *، ليتوانيا *لكسمربغ
  ،*، هنـدوراس  *، نيوزيلندا *، النمسا *، النرويج *العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو   

  شروع قرارم: *، اليونان* هولندا، الواليات املتحدة األمريكية              

  مجيع أشكال العنف ضد املرأةالقضاء على  التعجيل باجلهود الرامية إىل - /... ١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 التزام الدول كافةً بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإذ يؤكد من              إذ يؤكد من جديد     
  ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،       جديد أيضاً أن التمييز على أساس نوع اجلنس يتعارض مع         

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغري ذلك من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان، وأن           
  ،ياتالقضاء على هذا التمييز يشكل جزءاً ال يتجزأ من اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ضد النساء والفت
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 إعالن وبرنامج عمل فيينا، واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املـرأة،           وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
وإعالن ومنهاج عمل بيجني، وبرنامج عمل القاهرة، والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية 

، واإلعالن  "جلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين      املساواة بني ا  : ٢٠٠٠املرأة عام   "العامة املعنونة   
  مد يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة،الذي اعُت

 بشأن إدماج ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٠ قراري اجمللس    كذلكوإذ يؤكد من جديد       
 بشأن القـضاء  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٤حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، و  

 بشأن تكثيف اجلهود ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠ املؤرخ ٦٣/١٥٥على العنف ضد املرأة، وقرار اجلمعية العامة 
للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ومجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنف ضـد                  

ارات األخرى للجمعية العامة املتصلة بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وقراري جملس املرأة، ومجيع القر
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩املؤرخ ) ٢٠٠٨(١٨٢٠ و٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥األمن 

  بشأن املرأة والسالم واألمن،

 فيها العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما  ألن مجيع أشكال التمييز، مباوإذ يساوره بالغ القلق  
 أو املفرطة يف شدهتا، ميكـن أن تـؤدي إىل           ةيتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز واحلرمان املتعدد        

 للعنف، ومنهن مثالً النساء املنتميات      تعريضهن النساء على وجه التحديد أو إىل         فئات استهداف الفتيات وبعض  
دات داخلياً، واملهـاجرات، والنـساء   ، والنساء املنتميات إىل السكان األصليني، والالجئات، واملشرّ إىل األقليات 

اللوايت يعشن يف اجملتمعات الريفية أو النائية، والنساء املعوزات، ونزيالت املؤسسات اإلصـالحية والـسجون،               
االت الرتاع املسلح، والنساء اللوايت يتعرضـن       ات، واألرامل، والنساء اللوايت يعشن يف ح      والنساء املعوقات، واملسنّ  

  ،ألشكال أخرى من التمييز، ومنها التمييز بسبب فريوس نقص املناعة البشرية، وضحايا االستغالل اجلنسي التجاري

 بإدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائم العنف اجلنسي يف نظام روما األساسي للمحكمة              وإذ يذكِّر   
ة، واعتراف احملاكم اجلنائية الدولية املخصصة بأن االغتصاب ميكن أن يشكل جرمية حرب أو جرمية           اجلنائية الدولي 

  ضد اإلنسانية أو فعالً من األفعال املكونة جلرمية اإلبادة اجلماعية أو التعذيب،

  على أمهية تصدي منظومة األمم املتحدة جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تـصدياً              وإذ يشدِّد   
  شامالً ومنسقاً تنسيقاً جيداً وفعاالً توفر له موارد كافية،

 على احلاجة إىل توفر إرادة سياسية متجددة وجهود معززة لتذليل العقبـات وجماهبـة               وإذ يشدد أيضاً    
التحديات اليت تواجه الدول يف التصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها والتحقيق فيها ومقاضاة 

  كبيها ومعاقبتهم،مرت

العنـف ضـد    " بشأن موضوع    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ حبلقة املناقشة اليت عقدها اجمللس يف        وإذ يرحب   
  ،"حتديد األولويات: املرأة

 بتقرير األمني العام بشأن تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املـرأة               وإذ يرحب أيضاً    
(A/63/214)،  
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يعين أي فعل عنف قائم على نوع اجلنس ُيفـضي، أو قـد             " نف ضد املرأة  الع" على أن    يشدِّد  - ١  
ُيفضي، إىل إحلاق ضرر أو أمل جسدي أو جنسي أو نفسي باملرأة، مبا يف ذلك التهديد بارتكاب أفعال من هـذا                     

  القبيل، أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء يف احلياة العامة أو اخلاصة؛

 الدولة أم  هيمجيع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء أكانت اجلهة املرتكبة هلا يدين بقوة  - ٢  
األفراد أم جهات من غري الدول، ويدعو إىل القضاء على مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلـنس داخـل                    

وفقاً لإلعالن املتعلـق    األسرة، ويف اجملتمع عموماً، وحيثما كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه، وذلك               
بالقضاء على العنف ضد املرأة، ويشدد على احلاجة إىل معاملة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوصفها                 

 على واجب توفري سبل االنتصاف العادلة والفعالة واملساعدة املتخصصة          كما يشدد جرائم يعاقب عليها القانون،     
  ة والنفسية، فضالً عن املشورة الفعالة؛للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبي

 على أن الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للنـساء               يشدد  - ٣  
 العناية الواجبة ملنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق مع            تويلوالفتيات، وأنه جيب عليها أن      

وتوفري احلماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنـسان            مرتكبيها ومقاضاهتم ومعاقبتهم    
  واحلريات األساسية للنساء والفتيات، وخيل بالتمتع هبا أو حيول دونه؛

ل املوجود منها عند االقتضاء، مبا      ز أو تعدّ   إىل الدول أن تسن تشريعات داخلية وأن تعزّ        يطلب  - ٤  
يف ذلك اختاذ تدابري لتحسني محاية الضحايا، وللتحقيق واملقاضاة واملعاقبة واجلرب يف حاالت تعرض النساء والفتيات 
ألي شكل من أشكال العنف، سواء يف املرتل أو يف مكان العمل أو يف اجملتمع احمللي أو يف اجملتمع عموماً، أو يف                      

تجاز أو يف حاالت الصراع املسلح، وأن تتأكد من أن هذه التشريعات مطابقة للصكوك الدوليـة ذات         أثناء االح 
الصلة يف جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وأن تلغي القوانني واألنظمة والعادات واملمارسات احلالية 

 جمال إقامة العدل، وأن تتخذ إجراءات للتحقيق  اليت تشكل متييزاً ضد النساء، وأن تقضي على التحيز اجلنساين يف          
  مع األشخاص الذين يرتكبون أفعال العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم؛

 املنظمات النـسائية واملنظمـات غـري        تتخذها إىل الدول أن تدعم املبادرات اليت        طلب أيضاً ي  - ٥  
 عالقات تعاونية   ، على املستوى الوطين   ،و تعزز أ/ و تقيماحلكومية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وأن         

ومع مؤسسات القطاعني العام واخلاص، هبـدف صـياغة         املعنية  مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية       
ال خدمات العنف ضد النساء والفتيات وتنفيذها تنفيذاً فعاالً يف جماالت منها جم    كافحة  أحكام وسياسات تتعلق مب   

  ؛ا ومساعدهتن وإنصافهن ومتكينهنالدعم للضحاي

 جلمع البيانـات وحتليلـها      املنهجية الدول ومنظومة األمم املتحدة على االهتمام بالبحوث         ثحي  - ٦  
وتوزيعها، مبا يف ذلك بيانات مفصلة حبسب اجلنس والسن وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة، عن مدى انتشار 

تعزيز شجع على يبه، وعن أثر سياسات وبرامج مكافحة هذا العنف، والعنف ضد النساء والفتيات وطبيعته وعواق
التعاون الدويل يف هذا امليدان، ويرحب يف هذا السياق بإنشاء قاعدة البيانات املنسقة اليت اقترحها األمني العـام                  

علومـات   بتـوفري م ، بصورة منتظمـة ،بشأن العنف ضد املرأة، وحيث الدول ومنظومة األمم املتحدة على القيام    
  إلدراجها يف قاعدة البيانات هذه؛
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   احلاجة إىل وضع مؤشرات فعالة بشأن العنف ضد النساء والفتيات؛يالحظ  - ٧  

 الدول على تقدمي معلومات عن مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يف التقارير اليت    يشجع  - ٨  
  ت املعاهدات ذات الصلة؛تقدمها إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وغريها من هيئا

، وعلـى   )٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥ الدول على تنفيذ قراري جملس األمن        يشجع أيضاً   - ٩  
  اإلسهام يف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛

ضد املرأة وأسبابه    العمل الذي تضطلع به املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف           يالحظ مع التقدير    - ١٠  
   بشأن االقتصاد السياسي حلقوق اإلنسان للمرأة؛(A/HRC/11/6)وعواقبه، مبا يف ذلك تقريرها األخري 

 املقررة اخلاصة على أن تنظر، يف سياق التقارير اليت ستقدمها يف املستقبل، يف احتياجات               يشجع  - ١١  
  درس التدابري الفعالة للتصدي لتلك احلاالت؛النساء اللوايت يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وأن ت

 على أمهية التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد النـساء           يشدد  - ١٢  
  :والفتيات وأسبابه وعواقبه يف كل ما يضطلع به من عمل؛ ويف هذا الصدد

ف ضد النساء والفتيـات يف       الدول على ضمان إيالء االهتمام الواجب للقضاء على العن         يشجع  )أ(  
سياق عمل اجمللس، مبا يف ذلك يف سياق العمليات واملناقشات ذات الصلة للمجلس، مبا فيها عملية االسـتعراض          

  الدوري الشامل؛

 االعتبـار   إيـالء  إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس أن يكفلوا            يطلب  )ب(  
  والفتيات يف سياق والية كل منهم؛الواجب ملسألة العنف ضد النساء 

 مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على إيالء االهتمام الواجب جلميع أشكال العنف ضـد              يشجع  )ج(  
   يف سياق عملهم مع اجمللس وآلياته؛والفتياتالنساء 

، بالتعاون مع   ٢٠١٠ إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد يف عام             يطلب  )د(  
الكيانات األخرى ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، حلقة عمل للخرباء من أجل مناقشة التدابري احملـددة               
الالزمة لتذليل العقبات وجماهبة التحديات اليت قد تواجه الدول يف منع أعمال العنف ضـد النـساء والفتيـات                   

تدابري الالزمة لتوفري احلماية والدعم واملساعدة للضحايا والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، فضالً عن ال    
  ، يف حدود املوارد القائمة، تقريراً موجزاً يقدم إىل اجمللس؛، ويطلب إىل املفوضية أن تعّدنوإنصافه

 املفوضية السامية إىل القيام، يف سياق ما تقدمه من تقارير عن إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يدعو  )ه(  
 اإلجراءات اخلاصـة،    هاظومة األمم املتحدة، بوضع ملخص يبني مدى تصدي آليات اجمللس، مبا في           على نطاق من  

وعملية االستعراض الدوري الشامل، واألفرقة العاملة املواضيعية، ونتائج وقرارات الـدورات االسـتثنائية ذات              
  الصلة، ملسألة العنف ضد النساء والفتيات؛
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دة وهيئاهتا والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية أن         املتح األمم أجهزة   إىليطلب    - ١٣  
تواصل النظر، كل يف إطار واليته، يف مسألة العنف ضد النساء والفتيات، ويشجع هيئات معاهـدات حقـوق                  

  اإلنسان على أن تفعل الشيء نفسه؛

كل يف إطار واليته، بتقدمي     ألمم املتحدة إىل القيام،     نظومة ا  الكيانات ذات الصلة التابعة مل     يدعو  - ١٤  
ـ                 يف إطـار    اتالدعم بناء على طلبه، لعملية متابعة الدول للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن املكلفـني بوالي

 من أجـل  ،اإلجراءات اخلاصة، واملالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات ونتائج عملية االستعراض الدوري الشامل  
  ية ضحايا أعمال العنف هذه ومقاضاة مرتكبيها؛منع العنف ضد النساء والفتيات، ومحا

للتـصدي  أنه ال تزال هناك حتديات وعقبات تعترض تنفيذ املعايري والقواعد الدولية            على   يشدد  - ١٥  
 ة املساواة بني الرجال والنساء، والعنف املمارس ضد املرأة بصفة خاصة، ويتعهد بتكثيف اإلجراءات الالزم              لعدم

  يري والقواعد تنفيذاً كامالً ومعجالً؛لضمان تنفيذ هذه املعا

 يف مسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد         ، على سبيل األولوية العالية،     مواصلة النظر  يقرر  - ١٦  
  .املرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لربنامج عمله السنوي

_ _ _ _ _  


