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  جملس حقوق اإلنسان
  السادسة الدورة
   من جدول األعمال٨البند 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا
، أوروغواي، إيطاليــا،   *، أندورا *، ألبانيا *إكوادور،  *، أستراليا *، إسبانيا *أرمينيا

، بوليفيـا،   *، بوركينا فاسو  *، بنما *، بلغاريا *، بلجيكا *، الربازيل، الربتغال  *ستونياإ
، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة ترتانيـا       * ليشيت - ، تيمور   *، تركيا *بريو، بيالروس 

، *، سان مـارينو   *فية السابقة ، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسال     *املتحدة
، *، قـربص  *، غواتيمـاال، فنلنـدا    *سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي    ،*سلوفاكيا

، *، ليختنشتاين*، لكسمربغ*، كينيا*، كندا، كولومبيا، الكونغو*الكامريون، كرواتيا
  ،*مالطة، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، النـرويج        

  مشروع قرار :*اليونان ،*، هنغاريا*نيكاراغوا، نيوزيلندا ،*النمسا        

  إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة  - /...٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

الن العـاملي    من جديد أن املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل مكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلع               إذ يؤكد  
حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           

  والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغريها من صكوك حقوق اإلنسان الدولية، 

كامل لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من أجل محايـة   ضرورة التنفيذ الوإذ يعيد تأكيد   
  حقوق اإلنسان للنساء والفتيات، 

                                                      

  .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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إىل إعالن ومنهاج عمل بيجني، وإىل نتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعـشرين               وإذ يشري  
، واتفاقية القضاء   " يف القرن احلادي والعشرين    املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم     :٢٠٠٠ملرأة عام   ا"املعنونة  

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واإلعالن املعتمد يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة،

 االلتزامات الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة املكرسة يف وإذ يؤكد من جديد 
ة للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة العـاملي للتنميـة               الوثائق اخلتامي 

االجتماعية، واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،               
ت، وااللتزامات الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر فضالً عن االلتزامات املتعهد هبا يف عمليات استعراض تلك املؤمترا

   وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،٢٠٠٥القمة العاملي لعام 

املتعلق باملرأة والسالم واألمن، ويرحب بتقرير األمـني        ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل قرار جملس األمن      وإذ يشري  
  ،)S/2007/567(العام عن املرأة والسالم واألمن 

 أن مبدأ املساواة بني املرأة والرجل مبدأ أساسي للتمتع بكل حق من احلقـوق احملـددة                  على وإذ يشدد   
املذكورة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                 

عنيـة بـاحلقوق االقتـصادية      واالجتماعية والثقافية، كما سلمت هبا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنـة امل           
  واالجتماعية والثقافية، 

 إىل مجيع القرارات السابقة، مبا يف ذلك القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وقرارات               وإذ يشري  
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن دمج حقوق اإلنسان للمرأة وتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع                 

  امج يف منظومة األمم املتحدة،السياسات والرب

باحلاجة إىل إتباع هنج شامل يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة، وباحلاجة إىل إدماج يعترف وإذ  
املنظور اجلنساين على حنو أكثر انتظاماً، يف مجيع جوانب عمل منظومة األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك هيئـات                

  آلياته،املعاهدات، وجملس حقوق اإلنسان و

 تقرير األمني العام عن متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتقدم احملـرز يف               وإذ يالحظ مع التقدير     
، وعن  )E/2006/65(تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة             

  ،(E/2007/64)سات والربامج يف منظومة األمم املتحدة تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع السيا

 بأمهية العمل الذي تضطلع به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة وضع املرأة يف                 وإذ يقر   
  جمال تعزيز املساواة بني املرأة والرجل ويف مكافحة التمييز ضد املرأة،

يع مستويات صنع القرار على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل            بأمهية مشاركة املرأة يف مج     وإذ يسلّم   
  حتقيق املساواة بني اجلنسني وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة،
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 ودعوهتـا جملـس     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٣ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحب   
نف ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهره، وأن يضع  مبناقشة مسألة الع٢٠٠٨حقوق اإلنسان إىل أن يقوم حبلول عام 

  سياق جهوده وبرامج عمله املقبلة،األولويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف 

 الدور اهلام الذي تؤديه اجملموعات النسائية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، واملنظمات            وإذ يعيد تأكيد    
  مرأة،غري احلكومية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لل

  املنهجية

 بأمهية دراسة السمة املشتركة بني األشكال املتعددة للتمييز وظروف احلرمان، وأسـباهبا             يسلّم  - ١  
اجلذرية ونتائجها، من منظور جنساين، وتأثريها على النهوض باملرأة ومتتعها جبميع حقوق اإلنسان بغية وضـع                

لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإىل زيادة الـدور          وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج ترمي إىل القضاء ع       
  الذي تؤديه املرأة يف تصميم وتنفيذ ومراقبة السياسات املناهضة للتمييز واملراعية لنوع اجلنس؛

 الدول األعضاء على تعزيز التوازن بني اجلنسني جبملة أمور من بينها اختاذ مجيع التـدابري     يشجع  - ٢  
ابري املتعلقة بامليزانيات والتدابري املؤسسية، لضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف املناصـب            الالزمة، مبا يف ذلك التد    

املتوسطة والرفيعة املستوى، والقيام بانتظام بترشيح املزيد من النساء لالنتخابات والتعيينات يف هيئات معاهدات              
كاالت املتخصصة واألجهزة األخرى، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان وآلياهتا، واحملاكم واهليئات القضائية الدولية، والو

  جملس حقوق اإلنسان وهيئاته الفرعية؛ 

 كـانون  ٢٠ املؤرخ ٥٩/١٦٤ إىل مجيع اجلهات الفاعلة املعنية تنفيذ قرار اجلمعية العامة           يطلب  - ٣  
و حتقيق هدف  بشأن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة، هبدف إحراز تقدم كبري حن٢٠٠٤ديسمرب /األول

 وضمان املشاركة الكاملة للنساء يف املناصب العليا التوزيع العددي املتساوي بني اجلنسني يف املستقبل القريب جداً
  لصنع القرار يف املنظمة؛

 ضرورة األخذ مبنظور جنساين، مبا يف ذلك عن طريق استخدام لغـة تـشمل               يؤكد من جديد    - ٤  
أو مقـررات جملـس     / صكوك األمم املتحدة، وكذلك يف تقارير وقرارات و        اجلنسني عند صياغة وتفسري وتطبيق    

  حقوق اإلنسان وخمتلف آلياته وغري ذلك من آليات حقوق اإلنسان؛

 مجيع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا وآلياهتا على حتديد ومجع واستخدام بيانات مناسبة             يشجع  - ٥  
امل الوجيهة، ومعلومات ختص كل جنس على حدة يف سياق مفصلة حبسب نوع اجلنس والعمر وغري ذلك من العو

أنشطتها، من خالل منهجية مقبولة وموحدة، وأن تستخدم األدوات املتاحة هلا إلجراء حتليالت من حيث نـوع                 
  اجلنس يف سياق عمليات الرصد وإعداد التقارير؛
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  منظومة األمم املتحدة

 اإلنسان للمرأة يف منظومة األمم املتحدة بأكملهايرحب بتقرير األمني العام بشأن إدماج حقوق     - ٦ 
(A/HRC/4/104)              ويشجع أجهزة منظومة األمم املتحدة وهيئاهتا وآلياهتا ووكاالهتا على العمل من أجل اإلدماج 

الفعلي حلقوق اإلنسان جلميع النساء واملنظور اجلنساين يف أعماهلا، مبا يف ذلك عن طريـق تبـادل املعلومـات                   
  والدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف هذا الصدد؛

اج منظور جنساين وحقوق اإلنسان للمرأة يف مجيع أنشطة األمم املتحدة،  على ضرورة إدميؤكد  - ٧  
  مبا يف ذلك املؤمترات والدورات االستثنائية ومؤمترات القمة، ويف سياق وثائقها اخلتامية ومتابعتها؛

ى  بأمهية الدور اهلام للمرأة يف منع الصراعات وتسويتها ويف بناء السالم، وبأمهية مسامهتها عليقر  - ٨  
قدم املساواة ومشاركتها الكاملة يف مجيع اجلهود الرامية إىل احلفاظ على السلم واألمن وتعزيزمها، وبضرورة زيادة 
دورها يف صنع القرار يف جمال منع الصراعات وتسويتها، وحيث منظومة األمم املتحدة واحلكومات على بذل املزيد 

ملة على مجيع مستويات صنع القرار والتنفيذ يف أنشطة التنمية من اجلهود لكفالة ودعم مشاركة املرأة مشاركة كا
وعمليات السالم، مبا يف ذلك منع الصراعات وتسويتها، واإلعمار بعد الرتاعات، وصنع السالم، وحفظ السالم               

  وبناء السالم؛

  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 اجلهود اليت تبذهلا مجيع هيئات املعاهدات من أجل إدماج حقوق اإلنسان للمرأة ومنظور              يشجع  - ٩  
  جنساين يف أعماهلا وبصفة خاصة، يف مالحظاهتا اخلتامية ويف تعليقاهتا العامة وتوصياهتا؛

والفتيات،  مجيع الدول على تنفيذ التزاماهتا التعاهدية املتعلقة حبقوق اإلنسان جلميع النساء             حيث  - ١٠  
 على  شجع الدول أيضاً  يعاهدات، و تلك امل وسحب ما ال يتالءم من حتفظاهتا على املعاهدات مع موضوع وغرض            

النظر يف التصديق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان أو االنضمام إليها، وال سيما، على سبيل األولوية، معاهدة 
  ول االختياري املتعلق هبا؛ القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوك

 مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة، وكذلك احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليـة            يشجِّع  - ١١  
واملنظمات غري احلكومية، وبصفة خاصة املنظمات النسائية، حسب االقتضاء، على إيالء اهتمام تـام ومنـهجي          

 املرأة وغريها من هيئات املعاهدات، ويشجع مجيـع الكيانـات    لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد      
املعنية يف منظومة األمم املتحدة على مواصلة مساعدة الدول األطراف، بناء على طلب تلك الـدول، يف تنفيـذ                   

  التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛

املعنية بالقضاء علـى     بقيام الوكاالت املتخصصة بتقدمي تقارير، بناء على دعوة اللجنة           يرحب  - ١٢  
التمييز ضد املرأة، عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومبسامهة املنظمات غري احلكومية                 

  يف أعمال اللجنة؛
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  التعاون بني وكاالت األمم املتحدة

بـني شـعبة     بالتعاون بني جلنة وضع املرأة وجملس حقوق اإلنسان، وبالتعاون والتنسيق            يرحب  - ١٣  
  ؛النهوض باملرأة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية

 بالعمل املتعلق بالنهوض حبقوق اإلنسان للمرأة وتعميم املنظور اجلنساين الذي اضطلعت            يرحب  - ١٤   
فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وباستمرار التـزام       به وحدة حقوق املرأة والشؤون اجلنسانية املنشأة مؤخراً يف امل         

املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بإدراج قضية متتع املرأة حبقوق اإلنسان يف منظومة األمـم املتحـدة بأكملـها،      
ويشجع أيضا التزامها املستمر بإذكاء الوعي وتعزيز التصديق العاملي على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

   املرأة وبروتوكوهلا االختياري وتطبيقهما، ويرحب كذلك بالتعاون فيما يتصل بتنفيذ هذا القرار؛ضد

  جملس حقوق اإلنسان

 التزامه بإدراج حقوق اإلنسان للمرأة ومنظور جنساين يف عمله وعمل آليته على حنو يعيد تأكيد  - ١٥  
لشامل، وعلى صـعيد اللجنـة االستـشارية    منهجي وشفاف، مبا يف ذلك يف مجيع مراحل االستعراض الدوري ا 

  واستعراض الواليات؛

  االستعراض الدوري الشامل

 يف االستعراض الدوري الشامل حلقـوق   تاماً  مجيع أصحاب املصلحة على أن يولوا اعتباراً       حيث  - ١٦  
ستعراض، ويف احلوار املرأة واملنظور اجلنساين على حد سواء، مبا يف ذلك أثناء إعداد املعلومات املقدمة يف إطار اال 

  املتعلق باالستعراض ويف نتائجه ومتابعته؛

، ٥/١من قرار جملس حقوق اإلنسان ) أ(١٥ الدول على إعداد املعلومات املبينة يف الفقرة يشجع  - ١٧  
عن طريق إجراء مشاورة واسعة النطاق على املستوى الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبـا يف ذلـك                   

  غري احلكومية العاملة يف جمال القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛املنظمات 

  اإلجراءات اخلاصة واللجنة االستشارية

املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان األخـرى يف جملـس            يطلب إىل مجيع      - ١٨  
 يف ج على حنو منتظم ومنهجي منظوراً جنسانياًحقوق اإلنسان، واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تدم

تنفيذ والياهتا، مبا يف ذلك عند دراسة السمة املشتركة بني األشكال املتعددة للتمييز ضد املـرأة، وأن تـدرج يف            
تقاريرها معلومات عن حقوق اإلنسان للنساء والفتيات وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق، ويرحب باجلهود اليت تبذل يف 

  الصدد يف إطار معظم اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات حقوق اإلنسان؛هذا 

 على تعزيز التعاون والتنسيق بني اإلجراءات اخلاصة واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان من يشجع  - ١٩  
  أجل إدماج حقوق اإلنسان للنساء ومنظور جنساين يف العمل املتصل هبا؛
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  برنامج العمل

 بتخصيص اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على  ومناسباً كافياً برنامج عمله وقتاً أن يعتمد يفيقرر  - ٢٠  
األقل ملناقشة حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك تدابري ميكن اعتمادها من الدول وأصحاب املصلحة اآلخـرين                 

  للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء؛

 وأن يـشمل    ٢٠٠٨اع من هذا القبيل يف النصف األول من عام          أن يعقد أول اجتم    يقرر أيضاً   - ٢١  
 ١٩ املـؤرخ    ٦١/١٤٣قشة مسألة العنف ضد املرأة، حسبما صدر به تكليف مبوجب قرار اجلمعية العامة               منا االجتماع

، الذي يدعو جملس حقوق اإلنسان إىل مناقشة مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
  سياق جهوده وبرامج عمله املقبلة؛، ووضع األولويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف ٢٠٠٨اهره، حبلول عام ومظ

 حبلقة النقاش املتعلقة بإدماج منظور جنساين يف عمل جملس حقوق اإلنسان، املعقودة يف              يرحب  - ٢٢  
 بشأن إدماج منظور جنساين يف      ، ويقرر أن يدرج يف برنامج عمله مناقشة سنوية        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ و ٢٠

  مجيع أعماله وأعمال آلياته، مبا يف ذلك بتقييم التقدم احملرز والتحديات القائمة؛

  املتابعة

 عـن   ٢٠٠٨ إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعداد تقريـر يف عـام               يطلب  - ٢٣  
 جملس حقوق اإلنسان وتقدمي توصـيات حمـددة         العراقيل والتحديات اليت يواجهها تنفيذ هذا القرار على صعيد        

  بإجراءات للتصدي لتلك العراقيل والتحديات؛

 الدول على أن تتعاون مع منظومة األمم املتحدة وتدعمها يف جهودها الرامية إىل إدماج               يشجع  - ٢٤  
  حقوق اإلنسان للمرأة وأن تضع يف اعتبارها الكامل مضمون هذا القرار؛

 لربنامج عمـل    ر يف حقوق املرأة وإدماج منظور جنساين على حد سواء وفقاً           مواصلة النظ  يقرر  - ٢٥  
  .جملس حقوق اإلنسان

 - - - - -  


