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  قرار اختذته اجلمعية العامة

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

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - ٦٢/٢١٨
 

 ،إن اجلمعية العامة
 وإىل٢٠٠٥ديــــسمرب/ كــــانون األول٢٣ املــــؤرخ٦٠/٢٣٠ إىل قرارهــــاإذ تــــشري

 ء على التمييز ضد املرأة،قراراا السابقة بشأن القضا
 أن أحــــد مقاصـد األمـم املتحـدة، كمـا وردت يف املادتــنيوإذ تضع فـــي اعتبارهـــا

ي العمل على أن يتعزز علـى املـستوى العـاملي احتـرام حقـوقــاق، يتمثل فــن امليثــ م٥٥و ١
ك التمييـز علـىــي ذلــ فوع، مباــن أي نــيز مـة للجميع دون متيــات األساسيــان واحلريــاإلنس

 أساس اجلنس،
ضـرورة تكثيـف اجلهـود مـن أجـل القـضاء علـى مجيـع أشـكال وإذ تؤكد من جديـد

 التمييز ضد املرأة يف مجيع أحناء العامل،
أنــه ينبغــي للمــرأة وللرجــل أن يــشاركا بالتــساوي يف التنميــة االجتماعيــة وإذ تؤكــد

اوي يف هـذه التنميـة، وأن يـستفيدا بالتـساوي مـنواالقتصادية والـسياسية، وأن يـسهما بالتـس
 حتسن ظروف العيش،

ــاملي حلقــوق وإذ تــشري ــؤمتر الع ــذين اعتمــدمها امل ــا الل ــامج عمــل فيين إىل إعــالن وبرن
، واللذين أعاد فيهمـا املـؤمتر التأكيـد علـى أن حقـوق)١(١٩٩٣يونيه/ حزيران٢٥اإلنسان يف

مـن حقـوق اإلنـسان العامليـة وجـزء ال يتجـزأ للتـصرفغري قابلاإلنسان للمرأة والطفلة جزء
 منها وال ميكن فصله عنها،

_______________

)١( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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باحلاجة إىل اتباع ج شامل ومتكامل إزاء تعزيز حقوق اإلنـسان للمـرأة وإذ تعترف
  تلك احلقوق يف أنشطة األمم املتحدة على نطاق املنظومة،تعميم مراعاةومحايتها، يتضمن

للـدورة االسـتثنائية تني اخلتاميتنيوالوثيق )٢(هاج عمل بيجنيومن إعالن وإذ تعيد تأكيد
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة:٢٠٠٠املـرأة عـام”الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة

باتفاقيــة القــضاء علــىة املتعلقــاتســيما الفقــر، وال)٣(“والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين
 ،)٥( االختياريا وبروتوكوهل)٤(رأةمجيع أشكال التمييز ضد امل

 باإلعالن الصادر عن جلنة وضع املـرأة مبناسـبة الـذكرى الـسنوية العاشـرةوإذ ترحب 
 الذي تسلم فيـه اللجنـة بـأن تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل،)٦(ر العاملي الرابع املعين باملرأةللمؤمت

آلخـر يف حتقيـق املـساواة بــنيبـيجني والوفـاء بااللتزامـات مبوجـب االتفاقيـة يعــزز كـل منـهما ا
  اجلنسني ومتكني املرأة،

ــوا وإذ تـــشري ــات أعربـ ــاء الـــدول واحلكومـ ــدة يف،إىل أن رؤسـ ــالن األمـــم املتحـ إعـ
ؤمتر القمة العامليم نتائجوإذ تشري أيضا إىل أنعلى تنفيذ االتفاقية، تصميمهم عن،)٧(لأللفية

اجلميع علـى حنـومتتع ومحايةزــوتعزينسنياجلبنياملساواةأن أكدت من جديد)٨(٢٠٠٥لعام
والسالمبالتنميةالنهوضيفعنهاغىنالأمور األساسيةواحلرياتانــاإلنسحقوقجبميع كامل

 ،واألمن
أن متتع املرأة على قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـيةوإذ تدرك

 بـأن تنفيـذتعترفتياجات اخلاصة للفتيات، وإذسيعزز إعمال حقوق الطفل، مع مراعاة االح

_______________

منـشورات األمـم( ١٩٩٥سـبتمرب/ أيلـول١٥-٤ العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني،تقرير املـؤمتر)٢(
 .الثايناألول و ان، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع

 .، املرفق٢٣/٣ -، املرفق والقرار دإ٢٣/٢ -القرار دإ)٣        (  
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
 .٢٠٣٧٨، الرقم٢١٣١داملرجع نفسه، ال )٥(
 والتــصويب ٧، امللحــق رقــم٢٠٠٥ الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٦(
)E/2005/27و  Corr.1(لـس االقتـصادي واالجتمـاعي:نظـر أيـضا، الفصل األول، الفرع ألـف؛ امقـرر ا 

٢٠٠٥/٢٣٢. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٧(
 .٦٠/١انظر القرار )٨(
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 )٩(اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة وتنفيـــذ اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل
  يعزز بعضهما بعضا،)١٠( االختيارينيهاوبروتوكولي

 املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة احتفلـت، يف جلـستهالجنةال أنوإذ تالحظ
 ،هاعمللبدءالذكرى السنوية اخلامسة والعشرين، ب٢٠٠٧يوليه/ متوز٢٣ يف املعقودة٧٩٢

تضمني التقارير الوطنية معلومات عـنبأنه ينبغياللجنة توصيةوإذ تضع يف االعتبار
  من املنهاج،٣٢٣تنفيذ منهاج عمل بيجني، وفقا للفقرة

ــثالثني واوقــد نظــرت ــة عــن دوراــا الرابعــة وال ــري اللجن ــثالثني يف تقري خلامــسة وال
 ،)١٢( والسابعة والثالثني والثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني)١١(والسادسة والثالثني

،)مائتان ومخسة عـشر تقريـرا(إزاء كثرة عدد التقارير املتأخرة وإذ تعرب عن القلق
 وخباصة التقارير األولية، األمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل لالتفاقية،

 بتقرير األمني العام عن حالة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـزترحب - ١ 
 ؛)١٣(ضد املرأة

 الـذي وصـل حاليـا)٤(بتزايد عدد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ترحب أيضا - ٢ 
إىل مائة ومخس ومثـانني دولـة، وتعـرب يف الوقـت نفـسه عـن خيبـة األمـل إزاء عـدم التـصديق

، وحتـث مجيـع الـدول الـيت مل تـصدق علـى٢٠٠٠لى االتفاقية حبلول عـام ععلى نطاق عاملي
 االتفاقية أو مل تنضم إليها حىت اآلن على أن تفعل ذلك؛

 بتزايــد عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاريترحــب كــذلك - ٣ 
قيـة علـى، وحتث سائر الدول األطراف يف االتفا دولةنيتسع الذي وصل حاليا إىل)٥(لالتفاقية

 النظر يف توقيع الربوتوكول االختياري والتصديق عليه أو االنضمام إليه؛
 

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتم املتحدة،األم )٩(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣  و٢١٧١ اناملرجع نفسه، الد )١٠(
 ).A/61/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم )١١(
 .)A/62/38 (٣٨الدورة الثانية والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )١٢(
)١٣( A/62/290. 
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لتزاماـا املقـررة مبوجـب االتفاقيــةبا التـامالتقيــد الـدول األطـراف علـىحتـث - ٤ 
ــىاوبروتوكوهلــ ــار االختيــاري، وعل ــة وكــذلك التوصــياتاألخــذ يف االعتب  التعليقــات اخلتامي

 لقضاء على التمييز ضد املرأة؛العامة للجنة املعنية با
 مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، يف إطـار واليـة كـلتشجع - ٥ 

غـري احلكوميـة، وخباصـةاملنظمـاتمنها، وكذلك احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة و
الــدولاملنظمـات النــسائية، علــى القيــام، حــسب االقتــضاء، بتعزيــز املــساعدة الــيت تقــدمها إىل

 األطراف، بناء على طلبها، يف تنفيذ االتفاقية؛
 أن بعض الدول األطراف قد عدلت حتفظاا، وتعـرب عـن االرتيـاحتالحظ - ٦ 

ــن مــدى أي حتفظــات ــدول األطــراف علــى أن حتــد م لــسحب بعــض التحفظــات، وحتــث ال
ن الدقـةتسجلها على االتفاقية، وأن تصوغ أي حتفظات مـن هـذا القبيـل بـأكرب قـدر ممكـن مـ

ـــدم تعــــوالتحديــد، وأن تكفــل ع ة حتفظــات مــع هــدف االتفاقيــة ومقــصدها، وأنـــــارض أيــ
ات الـيت تتعــارض مــع هــدفــــتراجـع حتفظاــا بانتظــام ـدف ســحبها، وأن تــسحب التحفظ

 االتفاقية ومقصدها؛
، وحتــث)١٤(لتقــدمي التقــارير  باعتمــاد اللجنــة مبــادئ توجيهيــة منقحــةترحــب - ٧ 
ـــال ــد باملبدوـ ــى التقي ـــل األطــراف عل ـــادئ التوجيهيـ ــق فيمــاخباصــةة املنقحــة، وـ ــوىيتعل  مبحت

 التقارير وطوهلا؛
 إىل كثرة عدد التقارير املتأخرة، وخباصة التقارير األولية، وحتث الـدولتشري - ٨ 

ــة يف األطــراف يف االتفاقيــة علــى بــذل قــصارى جهودهــا لتقــدمي تقاريرهــا عــن تنفيــذ االتفاقي
  من االتفاقية؛١٨ها، وفقا للمادةحين

 ١٩٩٥ديـسمرب/ كـانون األول٢٢ املـؤرخ٥٠/٢٠٢ إىل قرارهـاأيضا تشري - ٩ 
 مـن االتفاقيـة الـذي٢٠ن املـادةـــ م١رةـــل الفقــة بتعديــه علما مع املوافقـــت فيــالذي أحاط

 بعد؛يبدأ سريانهمل
 لكـي يتـسىنلى اختاذ تـدابري مناسـبة الدول األطراف يف االتفاقية عبقوة حتث - ١٠ 

 مــن االتفاقيــة٢٠ مــن املــادة١علــى تعــديل الفقــرةإىل املوافقــةالتوصــل بأســرع وقــت ممكــن
 التعديل؛بدء سريانبأغلبية ثلثي الدول األطراف و

_______________

، اجلــزء(A/57/38) ٣٨الوثـائق الرمسيــة للجمعيـة العامــة، الــدورة الـسابعة واخلمــسون، امللحـق رقــم)١٤(  
 .الثاين، املرفق
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ــهالجهــودل عــن تقــديرها تعــرب - ١١  اللجنــة مــن أجــل حتــسني كفــاءةالــيت بذلت
ــاليب عملــها يف الغــرف املوازيــة، عقــباملعقــودةاجتماعاــا منــها عــدةأموربــ علقــة املتأس

 ،)١٥(٢٠٠٦مـايو/ أيـار٤ إىل٢يف برلني، يف الفترة مـناخلامس املعقود غري الرمسيهااجتماع
بفعاليـة النظـروخصوصا من أجـل أساليب عملها،مواصلة حتسني اللجنة إىل النظر يفوتدعو

  من الدول األطراف؛يف الوقت املالئم يف التقارير املقدمةو
إىل اجلمعيـة العامـة اإلذن فيـهت الـذي طلبـ)١٦(أوال/٣٩ مقرر اللجنةتالحظ - ١٢ 
  اجتماعها؛ انعقادتمديد فترةب
الـدول األطـرافتقارير مناستمرار تأخر أربعة وثالثني تقريرا أيضا تالحظ - ١٣ 

 اللجنة؛املقرر أن تنظر فيها
ث دورات سـنوية مـدة كـل منـها ثالثـة أسـابيع، اإلذن للجنة بعقـد ثـالتقرر - ١٤ 

 مـنتبـدأ ة مؤقتـلفتـرة ملدة أسبوع قبل كـل دورة،ةالدورقبلعامل ملاالفريقالعلى أن جيتمع
ــدأريثمــا،٢٠١٠ينــاير/كــانون الثــاين  مــن٢٠ مــن املــادة١التعــديل علــى الفقــرةســريان  يب

ــة، ــين بالبالغــات امللواإلذناالتفاقي ــق العامــل املع ــاريلفري ــة مبوجــب الربوتوكــول االختي قدم
 ثالث دورات سنوية؛بعقدلالتفاقية

فتــرة اإلذن للجنــة باالجتمــاع علــى أســاس اســتثنائي ومؤقــت يفأيــضا تقــرر - ١٥ 
مـعثالث منها يف غـرف موازيـة،تعقد مخس جلسات،مبا جمموعه،٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني

 وذلك من أجل النظـر يف التقـارير املقدمـة مـنإيالء االعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف العادل،
ــة١٨الــدول األطــراف مبوجــب املــادة  وتقــرر كــذلك أن تعقــد جلــستان مــن، مــن االتفاقي

 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك؛اخلمساجللسات
تقيـيمب سـنتني، بعـدأن تقـوم، اللجنة علـى تقيـيم التقـدم احملـرز، وتقـررحتث - ١٦ 

 وسـع نطاقـا أيضا الـسياق األهااعتبارواضعة يف ،اللجنة كان عقد جلساتمباحلالة فيما يتعلق
 صالح اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات؛إل

_______________

، اجلـــزء الثــاين، الفـــصل)A/61/38 (٣٨الـــدورة احلاديــة والـــستون، امللحــق رقــماملرجــع نفــسه، )١٥(
 .السادس

 ، اجلــزء الثالــث، الفــصل)A/62/38 (٣٨ستون، امللحــق رقــمالــدورة الثانيــة والــاملرجــع نفــسه، )١٦(
 .األول
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 األمانة العامـة علـى أن تقـدم إىل الـدول األطـراف، بنـاء علـى طلبـها،تشجع - ١٧ 
وليـة، وتـدعومزيدا من املساعدة التقنية لتعزيز قدرا على إعداد التقارير، وخباصة التقـارير األ

 احلكومات إىل اإلسهام يف تلك اجلهود؛
 املساعدة التقنية الـيت تقـدمها األمانـةاالستفادة من الدول األطراف إىلتدعو - ١٨ 

 العامة لتيسري إعداد التقارير، وخباصة التقارير األولية؛
 على مواصلة أعضاء اللجنة مشاركتهم يف االجتماعات املشتركة بـنيتشجع - ١٩ 
لجان ويف اجتماعات األشخاص الـذين يرأسـون اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوقال

 بنظـام تقـدمياملتعلقـةأن أسـاليب العمـلــبـشاملعقـــودةك االجتماعـاتـــي ذلـــاإلنسان، مبـا ف
 ؛ للتقاريرالدول

 اللجنة على أن تواصل، يف إطار واليتها، اإلسهام يف اجلهـود املبذولـةتشجع - ٢٠ 
 زيز التعاون والتنسيق بني اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات؛لتع
 املــــؤرخ٥٤/٤ إىل األمني العام أن يقوم، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـةتطلب - ٢١ 
، بتـوفري املـوارد الالزمـة، مبـا يف ذلـك املوظفـون واملرافـق، مـن١٩٩٩أكتوبر/ تشرين األول٦

طار اضطالعها بواليتـها الكاملـة، واضـعا يف اعتبـارهأجل قيام اللجنة مبهامها بشكل فعال يف إ
 على وجه اخلصوص بدء نفاذ الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية؛

ــا واملنظمــاتحتــث - ٢٢  ــم املتحــدة وهيئا ــات ومؤســسات منظومــة األم  احلكوم
 ؛اري االختياغري احلكومية على نشر االتفاقية وبروتوكوهلاملنظماتاحلكومية الدولية و

 الــدول األطــراف علــى نــشر التعليقــات اخلتاميــة املعتمــدة يف معــرضتــشجع - ٢٣ 
  التوصيات العامة للجنة؛وكذلكالنظر يف تقاريرها،

 علـى مواصـلة العمـل علـى املعنية مجيع كيانات منظومة األمم املتحدةتشجع - ٢٤ 
 خباصـةاالنتفـاع ـا، وتعزيز معرفة املرأة بـصكوك حقـوق اإلنـسان وفهمهـا هلـا وقـدرا علـى

  االختياري؛ااالتفاقية وبروتوكوهل
 الوكاالت املتخصصة على القيام، بدعوة من اللجنة، بتقدمي تقـارير عـنحتث - ٢٥ 

 تنفيذ االتفاقية يف ااالت اليت تندرج يف نطاق أنشطتها؛
  مبسامهة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة؛ترحب - ٢٦ 
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سة اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل إلقـاء كلمـة رئيتدعو - ٢٧ 
ة والــستني والرابعــة والــستني يف إطــار البنــد املتعلــقــــي دورتيهــا الثالثــــام اجلمعيــة العامــة فــــأم

 بالنهوض باملرأة؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنيتطلب - ٢٨ 

ع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وعـن تنفيـذ هـذاـــاء علـى مجيــة القـضـــة اتفاقيــن حالــرا عــيتقر
 .القرار

 ٧٩اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 


