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 ])A/61/438( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة - ٦١/١٤٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
حقوق اإلنـسان واحلريـات     مجيع   التزام الدول كافة بتعزيز ومحاية     ؤكد من جديد  إذ ت  
أيضا أن التمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس يتعـارض مـع ميثـاق                  يدؤكد من جد  إذ ت ، و األساسية

ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   األمــم املتحــدة،   وغــري ذلــك مــن  ،)١(واتفاقي
يتجـزأ مـن اجلهـود        ال اجزءيشكل  القضاء عليه   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن      الصكوك  
  املرأة،ف ضدالعنمجيع أشكال  القضاء على الرامية إىل
، وإعـالن   )٢(القضاء على العنـف ضـد املـرأة       بشأن  عالن  اإلؤكد من جديد أيضا     وإذ ت  

املعنونـة  للجمعيـة العامـة     دورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين        الـ  ونتـائج    ،)٣(بـيجني  ومنهاج عمل 
 ،)٤(“املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين            : ٢٠٠٠املرأة عام   ”

 ،)٥(واإلعالن الذي اعتمد يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة
 االلتزامـــات الدوليـــة يف ميـــدان التنميـــة االجتماعيـــة كـــذلكوإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  

املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان،        يف   الـيت مت التعهـد هبـا      واملساواة بني اجلنسني والنـهوض بـاملرأة        
_______________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
 .٤٨/١٠٤القرار نظر ا )٢(
منـشورات األمـم     (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٣(

 . والثاين األولان، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 
 .، املرفق٢٣/٣ -دإ القرار ، و، املرفق٢٣/٢ -دإ القرار  )٤(
ــصادي واالجتمــاعي،    انظــر  )٥( ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٥الوث ــصويب ٧، امللحــق رق  والت
)E/2005/27 و Corr.1(   ــر ــضا مقــ ــر أيــ ــف؛ وانظــ ــرع ألــ ــصل األول، الفــ ــصادي  ، الفــ ــس االقتــ ر اجمللــ

 .٢٠٠٥/٢٣٢واالجتماعي 
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ن والتنميــة، ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، واملــؤمتر العــاملي  واملــؤمتر الــدويل للــسكا
، فـضال   يتـصل بـذلك مـن تعـصب         وكراهية األجانب وما   ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري   

  لعــامالقمــة العــامليمــؤمتر  و،)٦(أللفيــةبــشأن ا املتحــدة األمــم يف إعــالن املبينــةعــن االلتزامــات 
٢٠٠٥، 

ــشري  ــرأة، وإىل        إىل وإذ ت ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــشأن الق ــسابقة ب ــا ال ــع قراراهت مجي
ــة الدراســة  ــرأة، و   املتعمق ــع أشــكال العنــف ضــد امل ــشأن مجي ــرار جملــس األمــن  إىل ب  ١٣٢٥ق

  بشأن املرأة والسالم واألمن،٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠(
أبريـل  /نيـسان  ١٩ املـؤرخ  ٢٠٠٥/٤١إىل قرار جلنة حقـوق اإلنـسان    وإذ تشري أيضا     
 ،)٧( بشأن القضاء على العنف ضد املرأة٢٠٠٥

يف اجلنـسي   وجـرائم العنـف     دراج اجلرائم املتصلة بنـوع اجلـنس       إىل إ  وإذ تشري كذلك   
 ،)٨( روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام

 ةقـو  عدم تكافؤ عالقـات ال يكمن يف بأن السبب اجلذري للعنف ضد املرأة      وإذ تسلم  
، وبـأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة تـشكل انتـهاكا                 بني الرجل واملرأة علـى مـدار التـاريخ        

تبطلـه،    أو ذلك التمتـع  وتعطل   ،جسيما لتمتع املرأة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       
 قدرة املرأة على االستفادة من قدراهتا،أمام تشكل عقبة رئيسية  كما

تتعـرض لـه مـن      مـا عانيه املرأة من فقر وعدم متكني، وكذلك   ت  ما  بأن وإذ تسلم أيضا   
هتميش نتيجة استبعادها من السياسات االجتماعية ومن منافع التنميـة املـستدامة، مـن شـأنه أن                 

 تعرضها خلطر العنف،من يزيد 
يف  بــأن العنــف ضــد املــرأة يعــوق التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية وإذ تــسلم كــذلك 

 والــدول، وكــذلك إجنــاز األهــداف اإلمنائيـة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك  جملتمعـات احملليــة ا
 األهداف اإلمنائية لأللفية،

عواقـب خطـرية مباشـرة وطويلـة األجـل          يفـضي إىل    املـرأة   بأن العنـف ضـد      وإذ تسلم    
علــى األفــراد واألســر واجلماعــات والــدول مــن حيــث الــصحة، مبــا يف ذلــك الــصحة اجلنــسية    

_______________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٦(
، )E/2005/23( ٣، امللحـق رقـم      ٢٠٠٥،  الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي         انظر   )٧(

 .الفصل الثاين، الفرع ألف
 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٨(
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متالزمــة نقــص /اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةزيــادة احتمــال ضال عــن واإلجنابيــة، فــ
 أثر سليب يف النماء النفسي والتنمية االجتماعية واالقتصادية،إىل ، و)اإليدز(املناعة املكتسب 

ميـع أشـكاله     إزاء تفـشي العنـف ضـد النـساء والفتيـات جب            وإذ تعرب عن بـالغ قلقهـا       
ذ تكـرر تأكيـد احلاجـة إىل تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل منـع مجيـع                    يف أحنـاء العـامل، وإ      ومظاهره

 أرجاء العامل،مجيع يف والقضاء عليها أشكال العنف ضد النساء والفتيات 
العنـف  مجيـع أشـكال     تعمقـة بـشأن     املدراسـة   العن   العام   األمني بتقرير   وإذ حتيط علما   
 ، وقد درست باهتمام التوصيات الواردة فيه،)٩(ضد املرأة
يف كـل بلـد مـن بلـدان العـامل،      مستمر  بأن العنف ضد النساء والفتيات     تسلم - ١ 

ممــا يــشكل انتــهاكا فادحــا للتمتــع حبقــوق اإلنــسان، وعقبــة رئيــسية أمــام حتقيــق املــساواة بــني    
 اجلنسني والتنمية والسالم؛

علــى كــل مــن الــصعيد احمللــي والــوطين املهمــة  بــاجلهود واإلســهامات ترحــب - ٢ 
 والدويل الرامية إىل القضاء على مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وحتـيط علمـا مـع                   واإلقليمي

التقدير باألعمال اليت قامت هبا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، واملقـررة اخلاصـة                 
 ؛وعواقبهاملعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه 

عمــل عنــف قــائم علــى نــوع  هــو أي “ العنــف ضــد املــرأة” علــى أن تــشدد - ٣ 
نفـسي،    أوجنـسي   أوأمل جسدي  أو قد يفضي، إىل تعرض املرأة إىل ضرر        أو اجلنس ويفضي، 

احلرمــان التعــسفي مــن   أواإلكــراه،  أوويــشمل التهديــدات بارتكــاب أفعــال مــن هــذا القبيــل، 
 اخلاصة؛  أويف احلياة العامةذلك احلرية، سواء وقع 

كانـت اجلهـة    نـف ضـد النـساء والفتيـات، سـواء            مجيـع أعمـال الع     تدين بقـوة   - ٤ 
جهات من غري الدول، وتدعو إىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال            األفراد أو   أو الدولةاملرتكبة هلا   

العنف القائم على نوع اجلنس داخل األسرة، ويف اجملتمع عمومـا، وحيثمـا كانـت الدولـة هـي                   
ملة مجيـع أشـكال العنـف ضـد النـساء           تتغاضى عنه، وتشدد على احلاجة إىل معا        أو اليت ترتكبه 

 عاقب عليها القانون؛يوالفتيات بوصفها جرائم 
 على أمهية أن تدين الدول بشدة العنف ضد املرأة وحتجم عـن التـذرع               تشدد - ٥ 

اعتبارات دينية من أجـل جتنـب التزاماهتـا فيمـا خيـتص بالقـضاء عليـه،                  تقاليد أو  بأي أعراف أو  
 ؛)٢(ن بشأن القضاء على العنف ضد املرأةعلى النحو املبني يف اإلعال

_______________ 
)٩( A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1. 
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ــشدد - ٦  ــه أيــضا  ت ــى أن ــايري        العل ــذ املع ــام تنفي ــات أم ــديات وعقب ــة حت ــزال مث ت
اصــة العنــف ضــد املــرأة،  خببــني الرجــل واملــرأة، وعــدم املــساواة والقواعــد الدوليــة الــيت تعــاجل  

 كفالة تنفيذها بالكامل وبإيقاع أسرع؛على وتتعهد بتكثيف العمل 
ــشدد  - ٧  ــذلكت ــدول التزامــ   ك ــى ال ــى أن عل ــوق    ا عل ــع حق ــة مجي ــز ومحاي  بتعزي

بــذل العنايــة الواجبــة ملنــع   عليهــا ه جيــباإلنــسان واحلريــات األساســية للنــساء والفتيــات، وأنــ  
ــق مــع   ارتكــاب أعمــال   ــساء والفتيــات والتحقي ــوفري   مرتكبيهــا العنــف ضــد الن ــهم، وت ومعاقبت

لقيام بـذلك يـشكل انتـهاكا لتمتـع النـساء والفتيـات             اأن التقاعس عن    على  احلماية للضحايا، و  
 يبطله؛  أو ويعطل ذلك التمتع،حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

يلزم مـن إجـراءات للقـضاء علـى مجيـع أشـكال               ما أن تتخذ على   الدول   حتث - ٨ 
 هريـس وت هدعممشوال ومتعدد القطاعات ومستدام، ت     و انتظاماهنج أكثر    باتباعالعنف ضد املرأة    

 الـيت يـدعمها  شمل اخلطـط  تـ  خطـط عمـل وطنيـة،    هولـ  ومتآليات مؤسسية قويةكاف على حنو  
 مبا يـشمل اسـتراتيجيات احلـد      ذلك مالئما، حيثما يكون   خطط إمنائية وطنية    التعاون الدويل، و  

علـى نطـاق القطاعـات، وأن تقـوم حتقيقـا لتلـك       املنفـذة  من الفقـر، وهنـج ترتكـز علـى الـربامج         
 :يالغاية مبا يل

 كفالة احترام ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ )أ( 
االنـضمام إليهـا،      أو النظر يف التصديق على مجيـع معاهـدات حقـوق اإلنـسان            )ب( 

 )١(أولويـة خاصــة، اتفاقيـة القـضاء علــى مجيـع أشـكال التمييــز ضـد املــرأة      كــأمر لـه  مبـا يـشمل،   
بانتظـام تلـك   تـستعرض   تبديـه مـن حتفظـات، وأن    قـد   مـا ، وتقييـد  )١٠(وبروتوكوهلا االختيـاري  

غــرض   أويتفــق مــع هــدف  الالتحفظــات بغيــة ســحبها بغــرض كفالــة عــدم وجــود أي حتفــظ 
 ة؛عنياملعاهدة امل
الـيت  األعـراف   استعراض مجيـع القـوانني واللـوائح والـسياسات واملمارسـات و            )ج( 

مالئمــا، ذلــك يــام، حيثمــا يكــون ، والق املــرأةضــدمتييزيــا  اأثــرحتــدث الــيت   أومتيــز ضــد املــرأة
ــا ــها  أوبتنقيحه ــا،   أوتعديل ــع إلغائه ــددة،     م ــة املتع ــنظم القانوني ــد أحكــام ال ــة تقي ــاكفال  حيثم
مبـدأ  واملبادئ الدولية يف جمال حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك              بااللتزامات والتعهدات   وجدت،  

 التمييز؛ عدم
 ضـد املـرأة ودعـم الـدعوة          إلهناء مجيع أشكال العنف    يرياددور  االضطالع ب  )د( 

هذا الصدد على مجيع الصعد، مبا يف ذلك على كل مـن الـصعيد احمللـي والـوطين واإلقليمـي      يف  
_______________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٠(
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، سـيما القـادة الـسياسيون وقـادة اجملتمعـات احملليـة            الو ،وعن طريق مجيـع القطاعـات     والدويل،  
  واجملتمع املدين؛فضال عن القطاعني العام واخلاص ووسائط اإلعالم

ــها الـــسياسات    الو لنـــساء،امتكـــني  )هـ(  ســـيما الفقـــريات، مـــن خـــالل أمـــور منـ
االجتماعية واالقتصادية الـيت تـضمن إمكانيـة حـصوهلن بالكامـل وبـشكل متكـافئ علـى مجيـع                    
مستويات التعليم والتـدريب ذات اجلـودة وعلـى اخلـدمات العامـة واالجتماعيـة بـشكل كـاف                    

ــة معقو ــة و   وبتكلف ــوق الكامل ــضال عــن احلق ــة، ف ــساوية ل ــة يف املت ــن   ملكي ــا م األراضــي وغريه
 هبدف معاجلة تزايـد معـدل تعـرض النـساء للتـشرد            ناسبةاملمتلكات، واختاذ املزيد من التدابري امل     

 تعرضهن للعنف؛إمكانية السكن بغرض خفض عدم كفاية أماكن و
ضـد  معاجلة األسباب اهليكلية املفضية إىل العنـف        ترمي إىل   اختاذ تدابري إجيابية     )و( 

  االجتماعيـة التمييزيـة، مبـا يف ذلـك         عايري وتعزيز اجلهود الوقائية اليت تعاجل املمارسات وامل       ،املرأة
الراميــة إىل  لــدى وضــع الــسياسات ، وذلــكاهتمــام خــاصإىل النــساء الــاليت حيــتجن خيــص  مــا

علــى أســاس التــصدي للعنــف، مثــل النــساء املنتميــات إىل فئــات األقليــات، ســواء كــان ذلــك   
 اجلنـسية وعـدميات     واملهـاجرات  ة األصـلي  شعوباللغة، ونساء ال    أو الديانة  أو العرق  أو يةاجلنس

ــة      ــة متخلف ــات حملي ــشن يف جمتمع ــاليت يع ــساء ال ــة  أووالن ــشردات   أوريفي ــة وامل ــزيالت  نائي ون
 والنـساء الـاليت يتعرضـن لـشكل آخـر            واملعوقات واملسنات واألرامـل    احملتجزات  أو املؤسسات

 يز؛من أشكال التمي
 اجلنساين مع غـريه     تداخل العامل كفالة وضع شىت االستراتيجيات اليت تراعي        )ز( 

 من العوامل، بغرض القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛
 قبطـر منع وقوع مجيع أعمال العنـف ضـد املـرأة،           بذل العناية الواجبة بغرض      )ح( 

  حتسني سالمة البيئات العامة؛منها
مبقاضــاة وذلـك  ،  مـن العقــاب ت مـرتكيب العنـف ضــد املـرأة   فــالوضـع حـد إل   )ط( 

 وإمكانيـة   ،القـانون  يف ظل    متساويةمجيع مرتكبيه ومعاقبتهم، وكفالة حصول املرأة على محاية         
 تـربره   أو الـيت تعـزز العنـف      للمواقفتوجيه نظر اجلماهري    بو،   بصفة متكافئة  لجوء إىل القضاء  لا
 ؛فاملواقسامح معه والقضاء على تلك تت أو

 التـدابري الراميـة إىل   دعيمتعزيز اهلياكل الوطنية الصحية واالجتماعية بغـرض تـ        )ي( 
اآلثــار  ومعاجلــة ،الــصحة العامــة بــشكل متكــافئحــصول املــرأة علــى خــدمات  إمكانيــة عزيــزت

  تقدمي الدعم إىل الضحايا؛ منهاقبطرالعنف ضد املرأة، الصحية املترتبة على 



A/RES/61/143 

6 

بــني اجلنــسني ومجيــع أشــكال العنــف ضــد النــساء  واة عــدم املــسااإلقــرار بــأن  )ك( 
متالزمــة نقــص /تعرضـهن لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعـة البــشرية  إمكانيــة والفتيـات تزيــد مــن  

ــة ممارســة املــرأة حلقهــا يف الــسيطرة علــى املــسائل    ،)اإليــدز(املناعــة املكتــسب  ــة إمكاني  وكفال
املـسؤولية، لزيـادة قـدرهتا      مـن   بـروح   ة و حبريـ هنا اجلنـسية والبـت يف تلـك املـسائل           ؤواملتصلة بش 

صــحتها محايــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، مبــا يف ذلــك   نفــسها علــى محايــة 
 عنف؛  أومتييز  أواجلنسية واإلجنابية، دون إكراه

ــيم         )ل(  ــى التعل ــات عل ــان والفتي ــساء والفتي ــة حــصول الرجــال والن ــة إمكاني كفال
ســيما  الو ف يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان،  ، والتثقيــحمــو األميــةوبــرامج 

حقوق املرأة، ويف جمال مسؤوليتهم عن احترام حقـوق اآلخـرين، مـن خـالل هنـج منـها إدراج                    
حقــوق املــرأة يف مجيــع املنــاهج الدراســية املالئمــة، ووضــع مــواد تعليميــة وممارســات مدرســية    

 تعليم األطفال يف املراحل املبكرة؛ مناهجسيما يف  الو تراعي املنظور اجلنساين،
توفري التدريب وبناء القـدرات يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة                   )م( 

ــصحيون   مــن أجــل   ــهم األخــصائيون ال ــاملني، ومن ــانون   واملعلمــونشــىت الع ورجــال إنفــاذ الق
 وقـادة اجملتمعـات احملليـة       اهليئة القـضائية   والعاملون يف    والعسكريون واألخصائيون االجتماعيون  

 وسائط اإلعالم؛والعاملون يف 
  الوعي واحلمالت اإلعالمية بشأن حقوق املـرأة واملـسؤولية عـن احتـرام          عزيزت )ن( 

، مبا يف ذلك يف املناطق الريفيـة، وتـشجيع الرجـال والفتيـان علـى الـتكلم بـصوت                    تلك احلقوق 
 قوي ضد العنف ضد املرأة؛

بعـد انتـهاء      مـا  الـصراع املـسلح، وأوضـاع     حـاالت   يـات يف    محاية النساء والفت   )س( 
خلطـر  أكثـر    الالجئني واملشردين داخليا، حيـث تكـون النـساء عرضـة             أماكن تواجد الصراع، و 

 على السعي إىل االنتصاف واحلصول عليـه، مـع          هتنالتعرض للعنف، وحيث تتضاءل دوما قدر     
 الـسالم واملـساواة بـني النـساء والرجـال           عراه بني تنفصم    ال االعتبار أن هناك ارتباطا   يف  األخذ  
 وأن الــصراعات املــسلحة وغريهــا مــن أنــواع الــصراعات واإلرهــاب وأخــذ الرهــائن  ،والتنميــة
 العـامل، وأن العـدوان واالحـتالل األجـنيب        أرجـاء يف كـثري مـن      مـستمرة بـدأب     زالت    ما عوامل

 وتــؤثر يف النــساء ئمــةقازالــت   مــاواع الــصراعات حقــائقأنــوالــصراعات العرقيــة وغريهــا مــن 
لقــضاء علــى حــاالت اإلفــالت مــن بابــذل جهــود كفيلــة مــع والرجــال تقريبــا يف كــل منطقــة، 

العقــاب علــى مجيــع أنــواع العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس يف حــاالت الــصراع املــسلح، مــع  
 )٢٠٠٠ (١٣٢٥بـار قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلة وقـرار جملـس األمـن                  األخذ يف االعت  

 ١٩٥١ملــرأة والــسالم واألمــن، والقيــام، مبــا يتــسق مــع التزاماهتــا مبوجــب اتفاقيــة عــام   ابــشأن 
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، والقواعـد الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،         )١٢(١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    )١١(املتعلقة مبركز الالجئني  
الـسامي   املتحـدة  األمم لربنامج مفوضالتنفيذية واالستنتاجات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة    

، باعتمـاد هنـج يراعـي املنظـور اجلنـساين لـدى النظـر         العامةاجلمعيةجئني، وقرارات  لشؤون الال 
 يف التماسات احلصول على اللجوء ومركز الالجئني؛

إدماج منظور جنساين يف خطط العمـل الوطنيـة ووضـع وتعزيـز خطـط عمـل                  )ع( 
التقنيـة  واملاليـة  وطنية حمددة بـشأن القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، مدعمـة بـاملوارد البـشرية و                

 عزيـز وميكن قياسها، لت  هداف ذات إطار زمين     الضرورية، مبا يف ذلك، حسبما يكون مالئما، أ       
محاية املرأة من أي شـكل مـن أشـكال العنـف، واإلسـراع بـوترية تنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة                     

مـع   وحتـديثها، مـع مراعـاة مـدخالت اجملت      برصـدها تقوم احلكومات بشكل منتظم     اليت  القائمة،  
 وغري ذلك من األطراف املعنية؛سيما املنظمات والشبكات النسائية،   الاملدين،

 ملــرأة واملــساواة بــني اجلنــسنيعزيــز متكــني اختــصيص مــوارد كافيــة ترمــي إىل ت )ف( 
 ؛سبل االنتصاف يف هذا الصددمجيع أشكال ومظاهر العنف ضد املرأة وتوفري ومنع 

 وحـسب االقتـضاء   ،   املتحـدة  األمـم  ذلك منظومة     باجملتمع الدويل، مبا يف    هتيب - ٩  
رأة واملـساواة  املـ  متكـني   عزيـز جلهود الوطنية املبذولة لت   ااملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، دعم      

 ضد النـساء والفتيـات، مبـا يف          اجلهود الوطنية الرامية إىل القضاء على العنف       دعمبني اجلنسني ل  
أن القـضاء علـى العنـف ضـد         شالعمـل الوطنيـة بـ      عند الطلب، لدى وضـع وتنفيـذ خطـط           ذلك

مـع مراعـاة األولويـات الوطنيـة، املـساعدة اإلمنائيـة            والنساء والفتيـات، مـن خـالل أمـور منـها،            
 املبــادئ التوجيهيــة تبــادلالرمسيــة وغــري ذلــك مــن أنــواع املــساعدة املالئمــة، مــن قبيــل تيــسري    

 واملنهجيات وأفضل املمارسات؛
إدراج منظـــورات جنـــسانية يف خطـــط التنميـــة الوطنيـــة   الـــدول علـــى حتـــث - ١٠  

قـضايا  الشاملة، واسـتراتيجيات القـضاء علـى الفقـر الـيت تعـاجل القـضايا االجتماعيـة واهليكليـة و                 
 معاجلـة تلـك االسـتراتيجيات للعنـف ضـد النـساء والفتيـات، وحتـث                 وكفالـة ،  االقتصاد الكلـي  

ــمصــناديق  ــا املتخصــ  املتحــدة األم ــا ووكاالهت ــة يف هــذا    وبراجمه ــى دعــم اجلهــود الوطني صة عل
 ىل دعم تلك اجلهود؛إمؤسسات بريتون وودز تدعو الصدد، كما 

 الدول علـى أن تكفـل بـشكل منـهجي مجـع وحتليـل البيانـات عـن                   حتث أيضا  - ١١  
بالـشراكة مـع غريهـا مـن         إشراك املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة، و        بطرق منها العنف ضد املرأة،    
، مـع مراعـاة الدراسـة املتعـددة األقطـار عـن صـحة               مالئمـا ذلـك   ثما يكون   حياألطراف املؤثرة   
_______________ 

 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، اجمللد املرجع نفسه )١١(
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )١٢(
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دهتا منظمـة الـصحة العامليـة والتوصـيات الـواردة فيهـا        عـ  ضـد املـرأة الـيت أ       العـائلي املرأة والعنف   
 تعزيز القدرات وإنشاء نظم مجع البيانات لرصد العنف ضد املرأة؛ل
هـــا والوكـــاالت اديقها وبراجموكياناهتـــا وصـــن املتحـــدة األمـــم هيئـــات حتـــث - ١٢  

يف إطـار املـوارد القائمـة، بـدعم تعزيـز           و ولـدى الطلـب       علـى القيـام، وفقـا لوالياهتـا        املتخصصة
القــدرات واجلهــود الوطنيــة يف جمــال مجــع البيانــات وجتهيزهــا ونــشرها، مبــا يف ذلــك البيانــات    

 تظهـر احلاجـة إىل      املصنفة حسب اجلنس والسن وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة، اليت قد           
االستعانة هبا يف تطوير اهليئات التشريعية والسياسات والربامج ويف خطـط العمـل الوطنيـة ضـد                 
مجيع أشكال العنف ضد املرأة، كما تدعو مؤسسات بريتون وودز إىل القيـام، وفقـا لوالياهتـا،              

 بتقدمي ذلك الدعم؛
 العنف ضـد املـرأة الـيت      األعمال اليت نفذت للقضاء على مجيع أشكال       تالحظ - ١٣  

ذات والوكــاالت املتخصــصة وكياناهتــا وصــناديقها وبراجمهــا  املتحــدة األمــمقامــت هبــا هيئــات 
الصلة، مبا يف ذلك تلـك الـيت تـضطلع باملـسؤولية عـن تـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق                        

 :من أجل القيام مبا يلياملرأة، وحتثها وتدعو مؤسسات بريتون وودز 
ز تنـسيق جهودهـا وتكثيـف تلـك اجلهـود الراميـة إىل القـضاء علـى مجيـع                    تعزي )أ(  

أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات بقـدر أكـرب مـن املنهجيـة والـشمول وبـصورة مـستدامة،                       
ومن خالل عناصر منها الشبكة املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                   

بالعنف ضد املرأة املنشأة حديثا، وبالتعاون الوثيق مع منظمـات          اليت تدعمها فرقة العمل املعنية      
 اجملتمع املدين ذات الصلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية؛

ــستدامة       )ب(   ــصورة مـ ــشمول وبـ ــة والـ ــن املنهجيـ ــرب مـ ــدر أكـ ــسيق بقـ ــز التنـ تعزيـ
ال العنـف   لقـضاء علـى مجيـع أشـك       يف جهودهـا الراميـة إىل ا      تقدمه من مساعدة إىل الدول       فيما

حيثمـا  خطـط إمنائيـة وطنيـة      تنفيـذ خطـط عمـل وطنيـة، و          أو ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك يف وضـع          
برناجميـة  هنـج    وجـدت، و   حيثمـا  احلـد مـن الفقـر        اتمالئما، مبا يف ذلك اسـتراتيجي     ذلك  يكون  
 وبالتعاون الوثيـق مـع منظمـات اجملتمـع املـدين ذات الـصلة، مبـا يف                  ،على نطاق القطاعات   تنفذ

 ملنظمات غري احلكومية؛ذلك ا
 بالشبكة املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                 هتيب - ١٤  

 يف دعـم    االسـتئماين  املتحـدة    األمـم أن تنظر يف الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية صـندوق           
ترمـي  اق املنظومـة     للقضاء على العنف ضد املرأة بوصفه آلية متويل على نط          اإلجراءات املتخذة 

 صاف إزاءها؛تناالسبل منع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفري إىل 
 الدول على أن تزيد إىل حد كـبري دعمهـا املـايل الطـوعي املقـدم                 تشجع بقوة  - ١٥  

ــه، ومتكــني         ــضاء علي ــرأة والق ــع أشــكال العنــف ضــد امل ــع مجي ــصلة مبن ــشطة املت ــرأة، اإىل األن مل
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وبراجمهـا،   املتحـدة    األمـم وكاالت املتخصـصة وصـناديق      اليت تقوم هبا ال    اجلنسني،   واملساواة بني 
للقـضاء علـى العنـف      لـدعم اإلجـراءات املتخـذة       االسـتئماين    املتحدة   األمممبا يف ذلك صندوق     

 ضد املرأة؛
بتخـصيص املـوارد     ، املتحدة األمم داخل منظومة     على أنه ينبغي القيام،    تشدد - ١٦  

ــهي  ــة لل ــضطلع باملــسؤولية عــن     الكافي ــربامج الــيت ت ــصناديق وال ئات والوكــاالت املتخصــصة وال
 املتحــدة األمــمتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق املــرأة، وللجهــود املبذولــة يف منظومــة   

 هبدف القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛بأكملها 
نة بناء الـسالم وجملـس      وجلانه الفنية وجل   االقتصادي واالجتماعي    اجمللس تدعو - ١٧  

لــول عــام حب ،أن تقــوم إىل ذات الــصلة املتحــدة األمـم  وغــري ذلــك مــن هيئــات حقـوق اإلنــسان 
، مبناقشة مسألة العنـف ضـد املـرأة جبميـع أشـكاله ومظـاهره،                ويف إطار والية كل منها     ٢٠٠٨

يـع أشـكال   مجبـشأن  املتعمقـة  الدراسـة  عـن   العـام  األمني التوصيات الواردة يف تقرير مراعاةمع  
، وأن تـضع األولويـات الالزمـة ملعاجلـة تلـك القـضية يف جهودهـا وبـرامج                  )٩(العنف ضـد املـرأة    

كي يدرجها يف تقريـره الـسنوي    العام   األمني إىل   بلة، وأن حتيل نتائج تلك املناقشات     عملها املق 
 ؛ العامةاجلمعيةإىل 

مـع  ة وضـع املـرأة، و    إىل اللجنة اإلحصائية أن تقـوم، بالتـشاور مـع جلنـ            تطلب - ١٨  
العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه        سألة   بـه املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـ          تاالستفادة من العمل الذي قامـ     

، بوضــع واقتــراح جمموعــة مــن املؤشــرات املمكنــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة، بغــرض     وعواقبــه
  وتكرار حدوثه؛همساعدة الدول على تقييم نطاق العنف ضد املرأة ومدى تفشي

ــات     العــام األمــني إىل تطلــب - ١٩   ــسقة، تتــضمن البيان ــات من أن يــضع قاعــدة بيان
املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة، مبــا يف ذلــك، حيثمــا يكــون  مــن ســيما  ال، واملقدمــة مــن الــدول

 اإلقليميـة   ةذات الـصلة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـ         املتحدة   األمممالئما، من خالل كيانات     
املعلومـــات ة حـــسب اجلـــنس والعمـــر وغـــري ذلـــك مـــن ذات الـــصلة، علـــى أن تكـــون مـــصنف

العنف ضد املرأة وطبيعتـها وعواقبـها، وعـن مـدى            انتشار مجيع أشكال     الصلة، عن مدى   ذات
تأثري وفعالية سياسات وبرامج مكافحة ذلـك العنـف، مبـا يف ذلـك أفـضل املمارسـات يف ذلـك                    

 اجملال؛
عـن   العامـة  اجلمعيـة سـنويا إىل  أن يقـدم تقريـرا     العـام    األمـني  إىل   تطلب أيـضا   - ٢٠  

 تنفيــذ هــذا القــرار، علــى أن يتنــاول مــسألة العنــف ضــد املــرأة، وعلــى أن يــشمل ذلــك التقريــر 
 :يلي ما
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يف دورهتــا الثانيــة والــستني مــن هيئــات   العامــة جلمعيــةإىل امقدمــة معلومــات  )أ(  
بعـة الـيت قامـت هبـا        عـن أنـشطة املتا    والوكـاالت املتخصـصة     وصناديقها وبراجمهـا     املتحدة   األمم

 تنفيذا للقرار؛
يف دورهتا الثالثة والـستني مـن الـدول عـن            العامة   اجلمعيةمعلومات مقدمة إىل     )ب(  

 أنشطة املتابعة اليت قامت هبا تنفيذا للقرار؛
ــة والــستني يف إطــار    تقــرر - ٢١     أن تواصــل النظــر يف هــذه املــسألة يف دورهتــا الثاني

 .“رأةالنهوض بامل”البند املعنون 
 ٨١اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول١٩
 


