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  قرار اختذته اجلمعية العامة

A/62/433( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[ (Part II)([ 

 تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة - ٦٢/١٣٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦١/١٤٣ إىل قرارهاإذ تشري 
دول كافــة بتعزيــز ومحايــة مجيــع حقــوق اإلنــسان التــزام الــوإذ تؤكــد مــن جديــد 

واحلريات األساسية، وإذ تؤكد من جديـد أيـضا أن التمييـز علـى أسـاس اجلـنس يتعـارض مـع
 وغـري ذلـك مـن)١(ميثاق األمم املتحدة واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة

 يشكل جزءا ال يتجـزأ مـن اجلهـودالصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن القضاء عليه
 الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة،

 وإعـالن)٢( القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة بشأنعالناإلؤكد من جديد أيضاوإذ ت 
املعنونــةللجمعيـة العامـةدورة االسـتثنائية الثالثـة والعــشرين ونتــائج الـ)٣(بـيجني ومنـهاج عمـل

 )٤(“املساواة بني اجلنـسني والتنميـة والـسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين:٢٠٠٠املرأة عام”
 ،)٥(واإلعالن الذي اعتمد يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة

_______________

 .٢٠٣٧٨رقمال،١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٤٨/١٠٤انظر القرار )٢(
منـشورات األمـم (١٩٩٥سـبتمرب/أيلـول ١٥-٤تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني، )٣(

 .، املرفقان األول والثاين١ الفصل األول، القرار،)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع
 .، املرفق٢٣/٣ -  والقرار دإ،، املرفق٢٣/٢ - القرار دإ )٤(
 والتــصويب ٧، امللحــق رقــم٢٠٠٥ الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،الوثــائق :انظــر )٥(
)E/2005/27و Corr.1(، لـــــس االقتـــــصاديصل األول، الفـــــرع ألـــــف؛الفـــــوانظـــــر أيـــــضا مقـــــرر ا 

 .٢٠٠٥/٢٣٢واالجتماعي
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 االلتزامـات الدوليـة الـيت مت التعهـد ـا يف ميـدان التنميـةكذلك وإذ تؤكد من جديد 
النــهوض بــاملرأة يف املــؤمتر العــاملي حلقــوق اإلنــساناالجتماعيــة وجتــاه املــساواة بــني اجلنــسني و

ــة ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــة ومــؤمتر القمــة الع ــسكان والتنمي ــامليواملــؤمتر الــدويل لل ــؤمتر الع  وامل
ــصبملناهــضة ــن تع ــذلك م ــصل ب ــا يت ــب وم ــة األجان ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي  ، العن
 ويف مــؤمتر القمــة)٦(لفيــة لألألمــم املتحــدةيف إعــالن ايت مت التعهــد ــا االلتزامــات الــوكــذلك

إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوقالـذي يوليـه، وإذ تـشري إىل االهتمـام٢٠٠٥العاملي لعام
ــذي اعتمد ــلية الــ ــشعوب األصــ ــهالــ ــةتــ ــة العامــ  ١٣ املــــؤرخ٦١/٢٩٥  يف قرارهــــا اجلمعيــ

 عوب األصلية، ملسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد نساء الش٢٠٠٧سبتمرب/أيلول
 ومــيش نتيجــة اســتبعادها مــنوقلــة حيلــة بــأن مــا تعانيــه املــرأة مــن فقــروإذ تــسلم 

 خلطـرميكن أن جيعلها أكثر عرضة من منافع التنمية املستدامةحرمااالسياسات االجتماعية و
ةيــوبــأن العنــف ضــد املــرأة يعــوق التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية يف اتمعــات احملل العنــف،
 األهـداف اإلمنائيـةهـااألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا في حتقيـقوحيول دون والدول
 لأللفية،

 أشـكالهمبختلـف إزاء تفـشي العنـف ضـد النـساء والفتيـاتالقلق بالغيساورهاوإذ 
منـع مجيـعمـن أجـلأحناء العامل، وإذ تكرر تأكيد احلاجة إىل تكثيف اجلهودكليفومظاهره

ضاء عليها يف مجيع أرجاء العامل،شكال العنف ضد النساء والفتيات والقأ
ان واحلريــاتتــزام بتعزيــز ومحايــة مجيــع حقــوق اإلنــسلالــدول االعلــىأنتؤكــدوإذ 

الواجــب ملنــعتــوخي احلــرصت، وجيــب عليهــافتيــا النــساء والهميفــاألساســية للجميــع، مبــن
 ووضـع حـدومعاقبـة مرتكبيهـا  فيهـالتحقيـقارتكاب أعمـال العنـف ضـد النـساء والفتيـات وا

قـوقحل  القيـام بـذلك يـشكل انتـهاكاعـدملإلفالت من العقاب وتوفري احلماية للضحايا، وأن
،ول دونه أو حيخيل بالتمتع اوللنساء والفتياتاإلنسان واحلريات األساسية

ا وبراجمهـاهيئـات األمـم املتحـدة وكياناـا وصـناديقهلقيـام وإذ تعرب عـن تقـديرها 
على مجيـع أشـكال العنـف ضـدلقضاء بعدد كبري من األنشطة من أجل ا املتخصصةاووكاال

املرأة،
كثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشـكالت عن بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 

؛)٧(٦١/١٤٣العنف ضد املرأة املقدم عمال بالقرار
_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٦(
)٧( A/62/201. 
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لــة متعــددة الــسنوات علــى نطــاق بقــرار األمــني العــام أن يقــود محترحــب - ٢ 
  وتركـز علـى الـدعوة٢٠١٥املنظومة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات متتد لغاية عـام

 علـى وتعزيـز اجلهـود والـشراكاتممارسة األمم املتحـدة لـدور قيـادي على الصعيد العاملي وله
 الصعيدين الوطين واإلقليمي؛

 واملنظمــات اإلقليميــة املتحــدةاألمــمظومــة منه بــاتمع الــدويل، مبــا فيــيــب - ٣ 
ودون اإلقليمية، حسب االقتضاء، دعم اجلهود الوطنيـة املبذولـة لتعزيـز متكـني املـرأة واملـساواة

ــة ــسني بغي ــني اجلن ــهوضب ــ الن ــساءب ــف ضــد الن ــى العن ــة إىل القــضاء عل اجلهود الوطنيــة الرامي
ط العمـل الوطنيـة بـشأن القـضاءيف ذلك، عند الطلب، لدى وضـع وتنفيـذ خطـ والفتيات، مبا

 منـها املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وغـري ذلـك مـنبطرق عدةعلى العنف ضد النساء والفتيات،
املنــهجيات وأفــضلأنــواع املــساعدة املالئمــة، مــن قبيــل تيــسري تبــادل املبــادئ التوجيهيــة و

  األولويات الوطنية يف االعتبار؛أخذمعاملمارسات،
 ا جبميع هيئـات األمـم املتحـدة وكياناـا وصـناديقها وبراجمهـا ووكاالـيب - ٤ 

املتخصصة أن تكثف جهودهـا علـى مجيـع األصـعدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد
النساء والفتيات، وأن تنسق عملها على حنو أفـضل، كمـا تـدعو مؤسـسات بريتـون وودز إىل

العمـل املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة التابعـة للـشبكةالقيام بـذلك، باالسـتعانة جبهـات منـها فرقـة
 باملرأة واملساواة بني اجلنسني؛املشتركة بني الوكاالت املعنية

 ٥ - الشبكة املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسنيب يب 
حـدة االسـتئماينأن تكثف النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيـز فعاليـة صـندوق األمـم املت

لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، باعتبـاره آليـة متويـل علـى نطـاق
؛التصدي آلثارها منع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومن أجلاملنظومة

ــام،ضــرورة تؤكــد - ٦   منظومــة األمــم املتحــدة، بتخــصيص املــوارديف إطــار القي
ــهيئات ــة لل ــنالكافي ــضطلع باملــسؤولية ع ــيت ت ــربامج ال ــصناديق وال  والوكــاالت املتخصــصة وال

ــة يف منظومــة األمــم املتحــدة ــرأة وللجهــود املبذول ــني اجلنــسني وحقــوق امل تــشجيع املــساواة ب
بأكملها دف القضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات، وتـدعم التـزام فرقـة العمـل املعنيـة

 وضـع لتدفق املوارد بغـرض تقيـيم املـوارد املتاحـة هلـذا العمـل وبالعنف ضد املرأة بإجراء حتليل
نظومــة األمــممب يــبالتوصـيات الــيت تكفــل اســتخدامها بــأكرب قــدر مـن الفعاليــة والكفــاءة، و

بسرعة لتلك التوصيات فور صدورها؛ أن تستجيباملتحدة
 جهــوده لوضــع واقتــراح جمموعــة مــنأن يكثــف إىل األمــني العــامتطلــب - ٧ 
 العمل الذي قامت بـه املقـررة اخلاصـةباالستناد إىلؤشرات املمكنة بشأن العنف ضد املرأة،امل
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املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، وذلـك بغـرض مـساعدة الـدول علـى تقيـيم
حدوثه، من أجل إتاحة إمكانية النظر فيـهمدى انتشاره و العنف الذي تتعرض له املرأة ومدى

ل اللجنـة اإلحـصائية يف أقـربنـة وضـع املـرأة يف دورـا الثانيـة واخلمـسني ومـن قبـمن قبل جل
؛ ممكنوقت

 إىل األمني العام أن يقـدم إىل جلنـة وضـع املـرأة يف دورـا الثانيـةتطلب أيضا - ٨ 
واخلمـسني مث إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثالثــة والــستني تقريــرا شــفويا يتــضمن املعلومــات

 املتخصصة عـن أنـشطة املتابعـةا من هيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالاملقدمة
 وهلــذا القـرار، مبــا يف ذلــك أنــشطة٦١/١٤٣الـيت قامــت ــا يف اآلونــة األخـرية تنفيــذا للقــرار

املتابعة املتعلقة بصندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة إىل القـضاء علـى
ــ ــات األمــم املتحــدة وكياناــا وصــناديقها وبراجمهــا ووكاالــالعن  اف ضــد املــرأة، وحتــث هيئ

 . التقريرإعداداملتخصصة على أن تساهم على وجه السرعة يف
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
 


