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 موجز 
نظررررن جلنرررة وضرررع املررررأة، ني دورالرررا السرررتني، عمررر   قررررار اجمللرررس االقتصرررادي      

متكررررني املرررررأة وتررررلت   التنميررررة  ”، ني موضرررروعيا ذي األولويررررة 2013/18واالجتمرررراعي 
القضاء على العنرف ضرد النسراء والاتيران     ”؛ كما نظرن ني موضوع االستعراض “املستدامة

 تقيرريم التقرردم ايفرررز ني تنايررا االسررتنتاجان املتاررق علييررا ني دورالررا   “ ومنعرر  يميررع أهرركال  
 السا عة واخلمسني.

واسرررتنادا أس أسررراليا عمرررا اللةنرررة اجلديررردة الرررت اعتمرررد ا اجمللرررس االقتصرررادي        
(، تضمنت دورة اللةنة جزءا وزاريرا ترألف مرن    E/RES/2015/6) 2015واالجتماعي ني عام 

ة، والنظرر ني موضروع   أر عة اجتماعان مائدة مستديرة وزارية، وجلسرة اراور وزاريرة واحرد    
وعلى حنو ما ُدعي ألي  ني أساليا العما اجلديردة، ققرد    االستعراض، وكالك املناقشة العامة.

تضمن النظر ني موضوع االستعراض، للمرة األوس، عروضرا أيضراحية قدمتريا، اوعرا، عشرر      
 دول أعضرراء مررن  تلررف املنررااق  شررأمل الرردروس املسررتاادة والتحررديان وأقضررا املمارسرران، 
والوسائا الكايلة  تسريع وترية التنايا من أجا القضاء على مجيع أهكال العنرف ضرد النسراء    
والاتيررران ومنعيرررا. وعرضرررت أحررردع عشررررة دولرررة عضررروا أ ررررع جيود رررا  شرررأمل تنايرررا  
االستنتاجان املتاق علييا من   ل مدا  ن قصرية. كما عقدن اللةنة حلقتني حرواريتني  

شرررأمل املوضررروع ذي األولويرررة، حيررري انصرررا التركيرررز علرررى   لارررريقني مرررن أقرقرررة اخلررر اء   
االستراتيةيان الرئيسية، وعلى املشاركة والشراكان من أجرا تنايرا   رة التنميرة املسرتدامة      

ودرسرت جلسرة اراور للءر اء انعقردن       على حنو مرراع ل عتاراران اجلنسرانية.    2030لعام 
ا املعةرا،  وسرائا منريا تردارك      االقترامل مرع موضروع االسرتعراض سراا دعرم واقيرق التناير       

الثغران ني الايانان والتصدي للصعو ان الت تعترض االرتقاء مبستوع مجرع الايانران املتعلقرة    
 القضرراء علررى مجيررع أهرركال العنررف ضررد النسرراء والاتيرران ومنررع وقوعرر  وا  رر   عررن تلررك  

لناهئة والنري  اجلديردة   الايانان واستءداميا واليليا. ومل تناقش اللةنة القضايا واالجتا ان ا
 ني تناول القضايا الت متس وضع املرأة، مبا ني ذلك املساواة  ني املرأة والرجا.

واعتمدن اللةنة االسرتنتاجان املتارق علييرا  شرأمل املوضروع ذي األولويرة. ويشرما         
ني  ذلك أحاالن أس االلتزامان القائمة؛ واجملاالن واملسائا، وكالك اجليان الااعلرة ااامرة،  

على حنو مراع ل عتااران اجلنسانية. واري اللةنرة    2030تنايا   ة التنمية املستدامة لعام 
 مجيع أتحاب املصلحة على اختاذ أجراءان ني اجملاالن اخلمسة التالية:

 تعزيز األار املعيارية والقانونية والسياساتية؛ )أ( 

http://undocs.org/ar/E/RES/2015/6
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 نسني ومتكني املرأة؛تعزيز الايئة املؤاتية لتمويا املساواة  ني اجل )ب( 
تعزيز تويل املرأة لألدوار القيادية ومشراركة املررأة التامرة وعلرى قردم املسراواة        )ج( 

 ني تنع القرار ني مجيع جماالن التنمية املستدامة؛
تعزيرررز عمليررران مجرررع الايانررران واملتا عرررة واالسرررتعراض علرررى حنرررو مرررراع       )د( 

 ل عتااران اجلنسانية؛
 املؤسسية الوانية. تعزيز الترتياان ) ر( 
ودعت اللةنة منظومة األمم املتحدة و يئة األمم املتحدة للمرأة أس دعم تنايرا   رة    

وأكردن أيضرا أ را ستسريم      على حنو مراع للمنظرور اجلنسرا .   2030التنمية املستدامة لعام 
ي ني أارار  ني االستعراضان املواضيعية للتقدم ايفرز  شأمل أ رداف التنميرة املسرتدامة الرت جترر     

املنتدع السياسي الرقيع املسرتوع املعرب  التنميرة املسرتدامة وسرتمارس دور را ايفارز مرن أجرا          
تعميم مراعاة املنظور اجلنسا   غيرة التأكرد مرن اسرتاادة مجيرع النسراء والاتيران مرن عمليران          

مجيرع   املتا عة واالستعراض ومن أسياميا ني ا عمرال الكامرا للمسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني      
 .2030النساء والاتيان حبلول عام 

ويشكا عما اللةنة  شأمل املوضوع ذي األولوية واسرتنتاجاالا املتارق علييرا مسرا ة      
 ني أعمال اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملنتدع السياسي الرقيع املستوع.  

 وأضاقة أس ذلك، اعتمدن اللةنة ما يلي:   
حالررة املرررأة الالسرر ينية وتقررد     ” عنرروامل قرررار اعُتمررد  تصررويت مسررةا،     )أ( 

 قتصادي واالجتماعي أجراء  شأن ؛، لكي يتءا اجمللس اال“املساعدة ألييا
، لكرري “ رنررام  العمررا املتعرردد السررنوان للةنررة وضررع املرررأة ”قرررار  عنرروامل  )ب( 

 قتصادي واالجتماعي أجراء  شأن ؛يتءا اجمللس اال
قريرر جلنرة وضرع املررأة عرن أعمرال دورالرا        ت”مقرر ليعتمرد  اجمللرس،  عنروامل     )ج( 

 ؛“الستني وجدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة احلادية والستني للةنة
 ؛“وس نقص املناعة الاشرية/ا يدزاملرأة وال الة وقري”قرار  عنوامل  )د( 
أارر س سررران النسرراء واألااررال الرراين يؤ رراومل ر ررائن ني    ”قرررار  عنرروامل  ) ر( 

 ؛“مبن قييم من ُيسةنومل قيما  عد حة،الزناعان املسل
وقررررن اللةنررة كررالك أمل ارريت علمررا  تقريررر الاريررق العامررا املعررب  الا  رران وأمل    

 تدرج نص  الكاما ني  اا التقرير.
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 الاصا األول
صررادي واالجتمرراعي أجررراءان  املسررائا الررت تت لررا اخترراذ اجمللررس االقت   

  شأ ا أو الت يوج  انتاا   ألييا
 االستنتاجان املتاق علييا  شأمل متكني املرأة وتلت   التنمية املستدامة   -ألف  

ُتحرال االسرتنتاجان املتاررق علييرا التاليررة الرت اعتمردالا اللةنررة أس اجمللرس االقتصررادي        - 1
 70/1و  2013أيلول/سراتم    20املرؤر    68/1واالجتماعي، وققا لقراري اجلمعية العامة 

 ، كمسا ة ني أعمال اجمللس.  2015تشرين األول/أكتو ر  21املؤر  
 

 *متكني املرأة وتلت   التنمية املستدامة   
، والوثرائق  (1)تؤكد جلنة وضع املرأة مرن جديرد أعر مل ومنرياج عمرا  ريةني       - 1 

، وا ع نرران الررت  (2)اخلتاميررة للرردورة االسررتثنائية الثالثررة والعشرررين للةمعيررة العامررة    
ن للمرؤمتر  مبناساة الاكرع السنوية العاهرة واخلامسرة عشررة والعشرري    اعتمدالا اللةنة

 .  (3) املرأة العاملي الرا ع املعب
وتؤكد اللةنة من جديرد أمل اتااقيرة القضراء علرى مجيرع أهركال التمييرز ضرد          - 2 

، (6)، وال وتوكررولني اال تيرراريني امللحقررني  رررا   (5)، واتااقيررة حقرروس ال اررا   (4)املرررأة 
وكررالك االتااقيرران واملعا رردان األ رررع ذان الصررلة، ترروقر أارراراي قانونيرراي دوليرراي        
وجمموعة هاملة من التدا ري لتحقيرق املسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني النسراء والاتيران،        

__________ 

 .ل ا ع على املناقشة، انظر الاصا الثالي * 
)منشروران األمرم املتحردة، رقرم      1995أيلول/سبتمرب  15-4تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  (1) 

 .املرققامل األول والثا ، 1(، الاصا األول، القرار A.96.IV.13 املايع

 ، املرقق.23/3-، املرقق والقرار دأ23/2-قرار اجلمعية العامة دأ (2) 

 E/2005/27 andوالتصـوي     7رقـــ   ، امللحق 2005الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  (3) 

Corr.1-E/CN.6/2005/11 and Corr.1      7 ، امللحـق رقــ  2010واملرجــع سف،ـ ،  (، الفصـــل اوول، الفـرأ ألـ 
(، الفصل اوول، الفرأ أل   واملرجع سف، ، E/2010/27 and Corr.1-E/CN.6/2010/11 and Corr.1والتصوي   

 .59/1 (، الفصل اوول، الفرأ جي ، القرارE/2015/27-E/CN.6/2015/10  7، امللحق رق  2015

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .vol. 1577, No. 27531. املرجع ناس ، (5) 
 ، املرقق.66/138، والقرار vol. 2131, No. 20378; and vols. 2171 and 2173, No. 27531 املرجع ناس ، (6) 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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والتمتع الكاما واملتساوي يميع حقوس ا نسرامل واحلريران األساسرية جلميرع النسراء      
 ن.  والاتيان اوال دورة حياال

وتؤكررد اللةنررة مررن جديررد أنرر  يناغرري أدمرراج مراعرراة تعزيررز و ايررة واحترررام    - 3 
حقوس ا نسامل واحلريران األساسرية للمررأة، مبرا قييرا احلرق ني التنميرة، و ري حقروس          
عاملية ال تقاا التةزئرة ومتكاملرة ومترا  رة، ني مجيرع السياسران والر ام  الراميرة أس        

د ا أيضرراي علررى احلاجررة أس اخترراذ ترردا ري لضررمامل أمل  القضرراء علررى الاقررر، وتعيررد تأكيرر 
يكومل لكا هرءص احلرق ني املشراركة واملسرا ة ني التنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة        
والثقاقيررة والسياسررية والتمتررع  ررا، وعلررى ضرررورة أيرر ء اال تمررام علررى قرردم املسرراواة    

يرة والثقاقيرة و ايتريا    ملوضوع تعزيز احلقوس املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماع
 وأعمااا التام، والنظر قي   صورة عاجلة.  

وتؤكد اللةنة من جديرد أيضراي االلتزامران الدوليرة الرت جررع التعيرد  را ني          - 4 
املؤمتران ومؤمتران القمة ذان الصلة الت عقدالا األمم املتحدة ني جمرال املسراواة  رني    

 (7)ؤمتر الردويل للسركامل والتنميرة و رنرام  عملر      اجلنسني ومتكني املرأة، مبا ني ذلرك املر  
وا جراءان الرئيسية ملواترلة تنايرا . وتؤكرد اللةنرة مرن جديرد كرالك االلتزامران         
املتعلقة  تحقيق املساواة  رني اجلنسرني ومتكرني النسراء والاتيران الرت ق  عرت ني مرؤمتر         

 عرن االعترراف   ، قضر  2015قمة األمم املتحردة العتمراد   رة التنميرة ملرا  عرد عرام        
 املسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني املرررأة والاترراة ني مررؤمتر األمررم املتحرردة العرراملي الثالرري  
 شررأمل احلررد مررن  رراار الكرروارا، واملررؤمتر الرردويل الثالرري لتمويررا التنميررة، والرردورة   
احلادية والعشرين ملؤمتر األاراف ني اتااقية األمم املتحدة ا اارية  شرأمل تغرري املنرا ،    

جلنسني والرتمكني، الراي عقرد ني    قادة العامل املتعلق  املساواة  ني ا تشري أس اجتماعو
، واالجتمرراع املتعلررق  رراملرأة والسرر م واألمررن الرراي عقررد   2015أيلول/سرراتم   27

 .  2015تشرين األول/أكتو ر  13جملس األمن ني 
وتؤكد اللةنة مرن جديرد أمل أعر مل ومنرياج عمرا  ريةني والوثرائق اخلتاميرة          - 5 

الستعراضررات ، ونتررائ  املررؤمتران ومررؤمتران القمررة الرئيسررية ذان الصررلة الررت عقرردالا    
األمم املتحدة ومتا عة  را  املرؤمتران، قرد أرسرت أساسرا متينرا للتنميرة املسرتدامة وأمل         

مل ومنياج عما  ريةني سيسريم علرى حنرو  رال       التنايا الكاما والاعال واملعةا  ع 
 الت لن يتءلف أحد عن ركايا.   2030األ ية ني تنايا   ة التنمية املستدامة لعام 

__________ 

رقرم   )منشروران األمرم املتحردة،    1994أيلول/سـبتمرب   13-5تقرير املؤمتر الدويل لل،كان والتنمية، القاهرة،  (7) 
 .، املرقق1(، الاصا األول، القرار A.95.XIII.18 املايع
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وتسررل م اللةنررة  الرردور ااررام الرراي تؤديرر  االتااقيرران والصرركوك واملاررادران    - 6 
يرق املسراواة  رني    ا قليمية ني املنااق ا قليمية والالدامل الت تشرمليا كرا منريا، ني اق   

 .  (8)اجلنسني ومتكني النساء والاتيان، مبا ني ذلك من أجا التنمية املستدامة
وترحا اللةنة  رااللتزام  تحقيرق املسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني كرا النسراء          - 7 

، وتسلم  أمل املرأة ترؤدي دورا حيويرا   2030والاتيان ني   ة التنمية املستدامة لعام 
عواما التنميرة وتعتررف  رأمل اقيرق املسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني          وتايا عام  من 

كررا النسرراء والاتيرران أمررر حاسررم  حررراز تقرردم ني مجيررع أ ررداف و ايرران التنميررة      
املستدامة. وتؤكرد اللةنرة أنر  ال سرايا أس اقيرق كامرا ا مكانران الاشررية واقيرق          

التمتررع  كامررا حبقرروس   التنميررة املسررتدامة أذا الررت النسرراء والاتيرران  رومرران مررن    
 ا نسامل والارص الواجاة ان.  

وتعرب اللةنة عرن قلقيرا مرن أمل تأنيري الاقرر ال يرزال مسرتمرا، وتؤكرد أمل          - 8 
القضاء على الاقر يميع تور  وأ عاد ، مبا ني ذلرك الاقرر املردقع،  رو هررىن ال  ر        

القائمررة  ررني اقيررق عنرر  لتحقيررق التنميررة املسررتدامة. وتقررر اللةنررة  ررالروا ت املتداعمررة   
املساواة  ني اجلنسني ومتكرني مجيرع النسراء والاتيران، والقضراء علرى الاقرر، واحلاجرة         
أس ضمامل مستوع معيشي الئق للنساء والاتيان اوال دورة احلياة، مبرا ني ذلرك مرن    

   ل نظم احلماية االجتماعية.  
 تعزيرز املسراواة   وتؤكد اللةنة من جديد أمل أعمال احلق ني التعلريم يسريم ني   - 9 

 رني اجلنسرني ومتكرني املررأة والاترراة، وحقروس ا نسرامل، والتنميرة املسرتدامة، والقضرراء         
على الاقر. وت حظ اللةنة مع القلق عدم أحراز تقدم ني سد الاةوان  ني اجلنسرني  
ني احلصررول علررى التعلرريم الثررانوي والاقرراء قيرر  وأمتامرر ، و ررو أمررر أساسرري لتحقيررق        

جلنسررني ومتكررني النسرراء والاتيرران وأعمررال حقرروس ا نسررامل واحلريرران  املسرراواة  ررني ا
األساسية، قض  عن تيسري اقيق نتائ  اجتماعيرة واقتصرادية أبا يرة أ ررع، و الترايل      
قإمل مجيع النساء والاتيان با أمل يتمرتعن  إمكانيرة الوترول أس قررص الرتعلم مردع       

ال اولررة  -علررى مجيررع املسررتويان  احليرراة واملسرراواة ني احلصررول علررى التعلرريم اجليررد    
 املاكرة، والتعليم اال تدائي والثانوي والعايل، قض  عن التدريا التقب وامليب.  

وتسررررل م اللةنررررة  ررررأمل مسرررراواة املرررررأة ني احلقرررروس االقتصررررادية، والررررتمكني  - 10 
االقتصادي، واالستق ل تعد أمورا أساسية ني اقيرق أ رداف   رة التنميرة املسرتدامة      

__________ 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (8) 
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. وتؤكررد أ يررة االضرر  ع  إترر حان تشررريعية وأترر حان أ رررع     2030م لعررا
لتحقيق املساواة ني احلقروس  رني املررأة والرجرا، وكرالك  رني الاتيران والاتيرامل عنرد          
االقتضاء، من أجا الوتول أس املروارد االقتصرادية وا نتاجيرة، مبرا ني ذلرك األراضري       

التكنولوجيررررا اجلديرررردة امل ئمررررة، واملرررروارد ال ايعيررررة، وحقرررروس امللكيررررة وا را، و 
واخلدمان املالية، مبا ني ذلك التمويا الارال  الصرغر، ومسراواة املررأة ني قررص العمالرة       
الكاملة واملنتةة والعمرا ال ئرق، واملسراواة ني األجرر عرن العمرا املتسراوي أو العمرا         

اجران ني اقيرق  ذي القيمة املتساوية. وتسلم اللةنة  املسا ة ا با ية للعام ن املير 
 النمو الشاما للةميع والتنمية املستدامة.  

 2030وتعترررف اللةنررة كررالك  ررأمل اقيررق   ررة التنميررة املسررتدامة لعررام         - 11 
يت لا ا دماج الكامرا للمررأة ني االقتصراد الرمسري،  وسرائا منريا املشراركة الاعالرة         

رار ني احليراة السياسرية   والارص املتساوية لتتوس القيادة على مجيع مستويان ترنع القر  
واالقتصادية والعمومية، ومن   ل تغيري التقسيم اجلنسا  احلايل للعمرا  غيرة ضرمامل    
التشررارك علررى قرردم املسرراواة ني القيررام  الرعايررة والعمررا املررزنيل  ررري املرردقوعي األجررر   

 ا وتقليصيما وأعادة توزيعيما.مواالعتراف  
جترررار  األهرررءاص وا ر ررراب والت ررررف  وتررردرك اللةنرررة أمل الزناعررران واال  - 12 

املصررحوب  ررالعنف والكرروارا ال ايعيررة و ري ررا مررن حرراالن ال رروار  ا نسررانية،       
وسائر حاالن ال وار ، تؤثر  شركا  رري متناسرا علرى النسراء والاتيران. وتسرلم،        
من مث،  أن  يتحتم ضمامل متكرني املررأة لكري تشرارك علرى حنرو جمرد وقعرال ني القيرادة          

القرار، وأمل تع ى األولوية الحتياجاالرا ومصراحليا ني االسرتراتيةيان    وعمليان تنع 
وترردا ري التصرردي، وأمل تعررزز وُتحمررى حقرروس ا نسررامل الواجاررة للنسرراء والاتيرران، ني 
مجيرررع اجليرررود ا  ائيرررة، وكرررالك ني حررراالن الرررزناع وال ررروار  ا نسرررانية وسرررائر  

 ال وار .   حاالن
كاالررة أال يتءلررف أحررد عررن الركررا ني تنايررا وتشرردد اللةنررة علررى ضرررورة  - 13 

، وتسلم ني  اا الصردد  التحرديان الرت تواجييرا     2030  ة التنمية املستدامة لعام 
لالرردامل النسرراء والاتيرران ال جئرران واحلاجررة أس  ايتررين ومتكينررين، مبررا ني ذلررك ني ا

تمعران ايفليرة    عد انترياء الرزناع، و ضررورة تعزيرز قردرة اجمل      الت متر حباالن نزاع وما
املضررياة ل جررئني، وتؤكررد أ يررة الرردعم املقرردم لتنميررة لتلررك اجملتمعرران، وال سرريما ني  

 الالدامل النامية.
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وتكرررر اللةنررة ا عررراب عررن قلقيررا أزاء التحرردي الرراي يشرركل  تغررري املنررا     - 14 
 النسرراة لتحقيررق التنميررة املسررتدامة، وأزاء أمل النسرراء والاتيرران، الرر   يررواجين عرردم   
املسرراواة والتمييررز، كررثريا مررا يتضررررمل علررى حنررو  ررري متناسررا مررن آثررار تغررري املنررا      

مجلررة أمررور، التصررحر وأزالررة الغا رران      واملسررائا الايئيررة األ رررع، مبررا ني ذلررك، ني    
وعواتررف الغاررار والكرروارا ال ايعيررة واجلارراف املسررتمر والنرروازل اجلويررة وارتارراع    
مستوع س ح الاحرر والتحران السراحلي وامري ايفي ران. وتسرلم اللةنرة، قضر          

ني أاررار اتااقيررة األمررم املتحرردة ا ااريررة  عررن ذلررك، ومبررا يتماهررى مررع اتارراس  رراريس 
،  أن  يناغي للالدامل، عند اختاذ أجراءان للتصدي لرتغري املنرا ، أمل   (9)املنا   شأمل تغري

 اترم وتعزز وتراعي املساواة  ني اجلنسني ومتكني النساء والاتيان.  
وتدين اللةنة  شدة كا أهكال العنف ضد مجيع النسراء والاتيران. وتعررب     - 15 

والاتيرران، وال سرريما ضررد   عررن قلقيررا العميررق مررن أمل التمييررز والعنررف ضررد النسرراء      
يزال مستمرا ني مجيرع أحنراء العرامل، وأمل مجيرع أهركال العنرف ضرد         أهد ن ضعاا، ال

النسرراء والاتيرران، مبررا ني ذلررك، ني مجلررة أمررور، العنررف اجلنسرري واجلنسررا  والعنررف     
العررائلي واالجتررار  األهررءاص، وقتررا ا نرراا، مررن  ررني أمررور أ رررع، قضرر  عررن           

زوي  األااال، والزواج املاكر والقسرري، وتشروي  األعضراء    املمارسان الضارة مثا ت
التناسررلية لانرراا، تعررد عقارران تعترررض اقيررق املسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني النسرراء 
والاتيررران، وأعمرررال مجيرررع حقررروس ا نسرررامل واحلريررران األساسرررية جلميرررع النسررراء      

علررى قرردم  والاتيران، وت رروير كامررا ااقرراالن  اعتاررار ن هرريكان للرجررال والاتيررامل  
 املساواة، وكالك من أجا اقيق أ داف التنمية املستدامة.

وني حني أمل اللةنة ترحا  التقدم ايفرز توب اقيق املساواة  رني اجلنسرني    - 16 
ومتكررني النسرراء والاتيرران، قيرري تؤكررد أنرر  مل ملقررق أي  لررد املسرراواة  ررني اجلنسررني       

يان عاليرة مرن عردم املسراواة  رني      ومتكني النسراء والاتيران اقيقرا كرام ، وأمل مسرتو     
النساء والرجال والاتيان والاتيامل ال تزال قائمة على الصعيد العاملي، وأمل العديد مرن  
النساء والاتيان يواجين الضعف والتيميش  ساا مجلة أمور منيا األهكال املتعرددة  

 واملتقااعة للتمييز اوال دورة حياالن.  
عتارراران اجلنسررانية ني تنايررا   ررة التنميررة      وتسررلم اللةنررة  ررأمل مراعرراة اال     - 17 

يت لا تعةيا العما علرى كرا مرن االلتزامران احلديثرة العيرد        2030 املستدامة لعام

__________ 

 .FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  (9) 
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وال ويلررة األجررا مررن أجررا اقيررق املسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني النسرراء والاتيرران       
 والتمتع يميع حقوس ا نسامل واحلريان األساسية على قدم املساواة.  

تؤكد اللةنرة مرن جديرد أ يرة الزيرادة الكرارية ني االسرتثمار مرن أجرا سرد           و - 18 
الثغران ني املروارد  غيرة اقيرق املسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني كرا النسراء والاتيران،           
 وسائا منيا تعائرة املروارد املاليرة مرن مجيرع املصرادر، مبرا ني ذلرك تعائرة املروارد ايفليرة            

لكامرا اللتزامران املسراعدة ا  ائيرة الرمسيرة، ومكاقحرة       والدولية وتوزيعيا، والتنايا ا
التدققان املالية  ري املشروعة، مرن أجرا االسرتاادة مرن التقردم ايفررز وتعزيرز التعراومل         
الرردويل، مبررا ني ذلررك دور التعرراومل  ررني الشررمال واجلنرروب وقيمررا  ررني  لرردامل اجلنرروب   

امل اجلنروب لريس  ردي  للتعراومل     والتعاومل الث ثي، مع مراعاة أمل التعاومل قيما  رني  لرد  
  ني الشمال واجلنوب،  ا  و  األحرع عنصر مكما ل .

وتشرردد اللةنررة علررى احلاجررة امللحررة للتنايررا التررام والاعررال واملعةررا  عرر مل    - 19 
ومنياج عما  يةني وتشري أس أمل التعمريم املنرتظم للمنظرور اجلنسرا  ني تنايرا   رة       

  ال  األ ية.   للتنمية املستدامة أمر 2030عام 
مل يساق اا مثيرا مرن    2030وت حظ اللةنة أمل   ة التنمية املستدامة لعام  - 20 

حيرري الن رراس واأل يررة. قيرري اظررى  قاررول مجيررع الالرردامل وتسررري علررى اجلميررع،        
وسرريةري تنايررا ا دا ررا الالرردامل وعلررى الصررعيدين ا قليمرري والعرراملي، مررع مراعرراة     

ويان التنمية الوانية، واحترام احليز املتان للسياسران   تلف احلقائق والقدران ومست
الوانيررة مررن أجررا اقيررق النمررو االقتصررادي الشرراما واملسررتدام، ال سرريما ني الرردول      
الناميررة، مررع احلارراا علررى االتسرراس مررع القواعررد وااللتزامرران الدوليررة ذان الصررلة.       

واسرتعراض   رة    وتؤكد اللةنة أمل احلكومان تتحما املسؤولية الرئيسية عرن متا عرة  
، علررى كررا مررن الصررعيد الررواب وا قليمرري والعرراملي،   2030التنميررة املسررتدامة لعررام  

 يتعلق  التقدم ايفرز.   قيما
وترحا اللةنة  املسا ان الكر ع الرت يقردميا اجملتمرع املرد ، مبرا ني ذلرك         - 21 

وس ا نسرامل،  املنظمان النسائية واجملتمعية، واجلماعان النسوية، واملرداقعان عرن حقر   
واملنظمرران الررت تقود ررا الاتيرران والشررااب،  شررأمل أدراج مصرراي النسرراء والاتيرران     
واحتياجرراالن ورها ررن ني اخل ررت ايفليررة والوانيررة وا قليميررة والدوليررة، مبررا ني ذلررك    

، واالعترراف  أ يرة أجرراء حروار ماترون وهراما       2030  ة التنمية املستدامة لعرام  
علررى حنررو  2030تنايررا   ررة التنميررة املسررتدامة لعررام   للةميررع وهررااف معيررا  شررأمل
 مراع ل عتااران اجلنسانية.  
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وتدرك اللةنة أ يرة أهرراك الرجرال والاتيرامل علرى حنرو ترام  صراتيم عناترر           - 22 
 اررزة للتغرريري ومسررتايدة منرر  لتحقيررق املسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني كررا النسرراء          

مجيع أهكال التمييرز والعنرف ضرد النسراء      والاتيان، و صاتيم حلااء ني القضاء على
والاتيران، وكرالك ني التنايرا الترام والاعرال واملعةرا  عر مل ومنرياج عمرا  رريةني          

 على حنو مراع ل عتااران اجلنسانية.   2030وتنايا   ة التنمية املستدامة لعام 
عةرا  وأمل اللةنة، من أجا مواتلة العما من أجا التنايرا الترام والاعرال وامل    - 23 

 ع مل ومنياج عما  يةني، اللاين سيسيمامل أسياما حامسرا ني تنايرا   رة التنميرة     
، ارري احلكومرران علررى مجيررع املسررتويان، حسررا االقتضرراء، 2030املسررتدامة لعررام 

 االهرررتراك مرررع الكيانررران املعنيرررة ني منظومرررة األمرررم املتحررردة واملنظمررران الدوليرررة      
عراة األولويران الوانيرة، وتردعو املؤسسران      وا قليمية، كا ني أاار واليتيا ومرع مرا 

الوانية حلقوس ا نسامل، حيثما وجدن، واجملتمرع املرد ، مبرا ني ذلرك املنظمران  رري       
احلكومية، مبا يشما املنظمان النسرائية واجملتمعيرة، واجلماعران النسروية، واملنظمران      

 راب العمرا،   الت يقود ا الشااب، واملنظمان الدينية، والق اع اخلاص، ومنظمان أر
والنقا ران العماليررة، ووسررائت ا عرر م، و ري ررا مررن اجليرران الااعلررة املعنيررة، حسررا  

 االقتضاء،  اختاذ ا جراءان التالية.  
 

 تعزيز األار املعيارية والقانونية والسياساتية   
النظر، على سايا األولوية  شركا  راص، ني التصرديق علرى اتااقيرة       )أ(  

التمييز ضد املرأة، واتااقيرة حقروس ال ارا وال وتوكروالن      القضاء على مجيع أهكال
اال تيارية امللحقرة  كرا منريما، أو االنضرمام ألييرا، واحلرد مرن ن راس أي ااظران،          
وتيا ة أي ااظان من  اا القايا  أدس ما ميكن من تعرا ري وأضريقيا مرن معرامل  مبرا      

 والغرررض منرريما، يضررمن عرردم أ ررداء ااظرران ال تتاررق مررع  رردف  رراتني االتارراقيتني  
واسررتعراض التحاظرران علييمررا  انتظررام متييررداي لسررحايا ولسررحا التحاظرران الررت      
تتعارض مع  دف االتااقية ذان الصلة والغرض منيا، وتنايا ا  الكامرا عرن اريرق    

 مجلة أمور منيا وضع تشريعان وسياسان وانية قعالة؛  
ما  يةني والوثرائق  تسريع التنايا الكاما والاعال  ع مل ومنياج ع )ب(  

اخلتامية ملؤمتران استعراضيما واملؤمتر الدويل للسكامل والتنمية و رنرام  عملر  ونترائ     
استعراضات  كأساس للتنميرة املسرتدامة، واملسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني مجيرع النسراء         
والاتيان، وامتثال الردول األارراف التااقيرة القضراء علرى مجيرع أهركال التمييرز ضرد          
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واتااقيررة حقرروس ال اررا وال وتوكررولني اال تيرراريني امللحقررني  ررا، وكررالك         املرررأة
 الصلة؛   االتااقيان واملعا دان األ رع ذان

تنايررا مجيررع األ ررداف والغايرران الررواردة ني   ررة التنميررة املسررتدامة    )ج(  
تناياا هام ، مبا يعكس اا عيا العاملي واملتكاما و رري القا را للتةزئرة،     2030 لعام
احترام حيز السياسان اخلاص  كرا  لرد وقيادتر  ومرع ايفاقظرة علرى االتسراس مرع          مع

القواعد وااللتزامان الدولية ذان الصلة، مبا ني ذلرك عرن اريرق وضرع اسرتراتيةيان      
للتنمية املسرتدامة متماسركة لتحقيرق املسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني النسراء والاتيران،          

نسرا  ني مجيرع السياسران والر ام  احلكوميرة      ومن  ر ل تعمريم مراعراة املنظرور اجل    
 على مجيع املستويان؛  

القضاء على مجيرع أهركال التمييرز ضرد النسراء والاتيران مرن  ر ل          )د(  
القيام، عند احلاجة،  وضع قوانني وتردا ري هراملة ني جمرال السياسرة العامرة واعتماد را       

م التمييزيررة مررن األاررر والتعةيررا  تنايررا ا ورتررد ا علررى حنررو قعررال؛ وأزالررة األحكررا  
القانونيررة، مبررا قييررا األحكررام العقا يررة، حيثمررا وجرردن؛ واسررتحداا ترردا ري قانونيررة       
وسياسرية وأداريررة و ري ررا مررن الترردا ري الشراملة، مبررا ني ذلررك الترردا ري اخلاتررة املؤقتررة،   
حسا االقتضاء، لضمامل حصول املررأة والاتراة قعليراي وعلرى قردم املسراواة علرى سراا         

 واملساءلة عن انتياكان حقوس ا نسامل للنساء والاتيان؛   االنتصاف
سن تشريعان وأجراء أت حان  عمرال احلقروس املتسراوية للنسراء      ) ر(  

والرجال، وحيثما ين اق للاتيان والاتيامل، من أجا احلصول على املروارد االقتصرادية   
وا نتاجية، مبا ني ذلك احلصول على امللكية والسي رة على األراضي وحقوس امللكيرة  

دة امل ئمرة، واخلردمان املاليرة، مبرا ني     وا را، واملوارد ال ايعية، والتكنولوجيرا اجلدير  
العمالرررة الكاملرررة واملنتةرررة ذلرررك التمويرررا الارررال  الصرررغر، ومسررراواة املررررأة ني قررررص 

 ال ئق؛ والعما
تعزيز احلقوس االقتصادية للمرأة واستق ليتيا، وحرق املررأة ني العمرا     )و(  

نسرا  تعرزز   وحقوقيرا أثنراء العمرا مرن  ر ل سياسران و ررام  مراعيرة للمنظرور اجل         
العما ال ئق للةميع؛ وضمامل املساواة ني األجر عرن العمرا املتسراوي أو العمرا ذي     
القيمة املتساوية؛ و اية النساء مرن التمييرز وا يرااء ني مكرامل العمرا؛ واالسرتثمار ني       
متكني املرأة ني مجيع ق اعان االقتصاد عن اريق دعم األعمال التةاريرة الرت تقود را    

ا ني ذلك من   ل تكييف اائارة مرن النري  واألدوان الرت تيسرر الوترول       املرأة، مب
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أس اخلدمان العامة الشاملة، والشرؤومل املاليرة، والتردريا والتكنولوجيرا، واألسرواس،      
 وال اقة املستدامة وامليسورة، والنقا والتةارة؛  

اختاذ مجيع التردا ري املناسراة ل عترراف  أعمرال الرعايرة  رري املدقوعرة         )ز(  
األجررر وتقليصرريا وأعررادة توزيعيررا عررن اريررق اديررد أولويرران سياسرران احلمايررة          
االجتماعيررة، مبررا ني ذلررك اخلرردمان االجتماعيررة اجليرردة املتاحررة وامليسررورة التكلاررة،      

سررنني واملصررا ني  اررريوس  و رردمان الرعايررة لألااررال واألهررءاص ذوي ا عاقررة وامل 
نقص املناعة الاشرية وا يدز، ومجيع األهءاص اآل رين الاين ملتاجومل أس الرعايرة،  

 والتشةيع على املساواة ني تقاسم املسؤوليان  ني النساء والرجال؛  
تعزيز املسؤولية واملساءلة االجتماعية للق راع اخلراص لكري يتصررف      )ن(  

مرع املاراد  التوجيييرة  شرأمل األعمرال التةاريرة وحقروس        مبا يتماهى، ني مجلة أمرور،  
، (10)تنايررا أاررار األمررم املتحرردة املعنررومل الاحلمايررة واالحترررام واالنتصررافال   : ا نسررامل

واملارراد  واحلقرروس األساسررية ني مكررامل العمررا الصررادرة عررن منظمررة العمررا الدوليررة،   
 املررأة الرت أرسرتيا    ومعايري العما واملعايري الايئيرة والصرحية، قضر  عرن ماراد  متكرني      

 يئة األمم املتحدة للمرأة واالتااس العاملي،  غية اقيرق املسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني      
النساء والاتيان وأعمال مترتعين الكامرا وعلرى قردم املسراواة يميرع حقروس ا نسرامل         

 واحلريان األساسية؛  
ران، ني االعتررراف مبسررا ة امليرراجرين، مبررن قررييم العررام ن امليرراج   )ىن(  

التنميررة املسررتدامة، والتسررليم  ضرررورة القضرراء علررى العنررف والتمييررز ضررد العررام ن     
ويل أو ا قليمرري أو الثنررائي  امليرراجران، وتعزيررز متكينررين  وسررائا منرريا التعرراومل الررد    

دامل املنشرررأ و لرردامل العارررور   ررني مجيرررع أتررحاب املصرررلحة، و وجرر   ررراص  لرر     قيمررا 
 املقصد.   و لدامل

ملموسة للقضاء على ممارسة التمييرز ني األسرعار علرى     اختاذ   وان )ي(  
أساس جنسا ، حيي تكومل السلع واخلردمان املوجيرة للنسراء والاتيران أو املسروقة      
ني أوسااين أكثر تكلاة من السلع واخلردمان املماثلرة املوجيرة أس الرجرال والاتيرامل      

 (؛  ‘الضرائا الوردية’أو املسوقة ني أوساايم )املعروف أيضا  اسم 
حري احلكومرران علررى ترروقري سراا حصررول اجلميررع،   ريقررة هرراملة    )ك(  

ومنصاة، على ميا  الشررب املأمونرة وامليسرورة التكلارة، و ردمان الصررف الصرحي        
__________ 

 (10) A/HRC/17/31املرقق ،. 

http://undocs.org/A/HRC/17/31
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والنظاقررة الصررحية امل ئمررة، وال سرريما ني املرردارس واملراقررق العامررة واملاررا ، مررع أيرر ء  
ان كاقة، ال ئري يتضرررمل  شركا  رري     عناية  اتة ل حتياجان ايفددة للنساء والاتي

متناسا من عدم كاايرة مراقرق امليرا  والصررف الصرحي و رن األكثرر عرضرة للعنرف          
والتحرش عند ممارسة التغروىن ني العرراء، ولرديين احتياجران  رددة لرادارة الصرحية        
ني حاالن ال مي؛ ولتحسني أدارة امليا  ومعاجلة امليا  املستعملة مع أتاحرة املشراركة   

 نش ة للمرأة؛  ال
االعترراف  ردور النسراء احلاسرم  اعتارار ن عناترر للتغريري وقائردان          )ل(  

ني جمال التصدي لرتغري املنرا ، وتعزيرز اتاراع  ر  مرراع للمنظرور اجلنسرا ، وأدمراج          
املنظررور اجلنسررا  ومتكررني النسرراء والاتيرران ني اسررتراتيةيان التمويررا والسياسرران       

وتغري املنرا  واحلرد مرن أ  رار الكروارا، مرن أجرا اقيرق         والعمليان املتعلقة  الايئة 
املشاركة اجملدية واملتساوية للمرأة ني تنع القرار على مجيع املسرتويان  شرأمل املسرائا    
الايئية، ومرن أجرا  نراء قردرة النسراء والاتيران علرى الصرمود ني وجر  اآلثرار الضرارة            

 لتغري املنا ؛  
ن اخلاترررة للنسررراء والاتيررران ضرررمامل معاجلرررة احلقررروس واالحتياجرررا )م(  

املتضرران واملشردان من جراء الزناعان واالجتار  األهرءاص وا ر راب والت ررف    
املصحوب  العنف والكوارا ال ايعية وحاالن ال روار  ا نسرانية، و رري ذلرك مرن      
حرراالن ال رروار ، ني اخل ررت واالسررتراتيةيان وترردا ري التصرردي الوانيررة والدوليررة؛   

سررراء والاتيررران ني مجيرررع مسرررتويان ترررنع القررررار ني حررراالن  وضرررمامل مشررراركة الن
ال وار  وا نعاش وأعادة ا عمار وتسوية الزناعران وعمليران  نراء السر م؛ وتروقري      
التعلرريم للةميررع، و اتررة للاتيرران،  غيررة ا سرريام ني االنتقررال السررلس مررن مرحلررة      

ء ال يتةرزأ مرن   ا  اثة أس مرحلة التنميرة والتصردي للعنرف اجلنسري واجلنسرا  كةرز      
أولويران أي اسرتةا ة أنسرانية؛ وني  راا الصردد، ُيشرةرع مرؤمتر القمرة العراملي للعمررا          

 ا نسا  على أي ء االعتاار الواجا  دماج منظور جنسا  ني مداوالت ؛  
االمتناع عرن اختراذ أو ت ايرق أي تردا ري اقتصرادية أو ماليرة أو جتاريرة         )مل(  

نومل الرردويل وميثرراس األمررم املتحرردة وتعيررق اقيررق التنميررة   اناراديررة ال تتواقررق مررع القررا 
 االقتصادية واالجتماعية على حنو تام، وال سيما ني الالدامل النامية؛  

ضرررمامل تعزيرررز و ايرررة حقررروس ا نسرررامل جلميرررع النسررراء وترررحتين  )س(  
اجلنسررية وا با يررة، واحلقرروس ا با يررة وققرراي ل نررام  عمررا املررؤمتر الرردويل للسرركامل      

تنمية ومنياج عما  يةني والوثائق اخلتامية ملؤمتران استعراضيما، مبا ني ذلك مرن  وال
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 رر ل وضررع وتنايررا السياسرران واألاررر القانونيررة وتعزيررز الررنظم الصررحية الررت جتعررا   
اخلرردمان والسررلع واملعلومرران وأنشرر ة التوعيررة الشرراملة اجليرردة ني جمرراالن الرعايررة     

ل اجلميررع ومتاحررة للةميررع،  وسررائا مررن  ينرريا   الصررحية اجلنسررية وا با يررة ني متنرراو 
ال رس احلديثة اآلمنة والاعالة ملنع احلما، ووسائا منرع احلمرا ني حراالن ال روار ،     
و رام  الوقاية مرن  را املرا قران، والرعايرة الصرحية لرألم مثرا القرا  ن املرا ران          

ناسرور الروالدة   ورعاية التوليد ني احلراالن ال ارئرة الرت مرن هرأ ا أمل تقلرا معردالن        
ومضرراعاان احلمررا والرروالدة األ رررع، و رردمان ا جيرراض املررأمومل حيثمررا يسررمح  
القررانومل الررواب  تقررد   ررا  اخلرردمان، والوقايررة والعرر ج مررن الترريا ان املسررالك         
التناسلية، واألمرراض الرت تنتقرا  االتصرال اجلنسري، وقرريوس نقرص املناعرة الاشررية،          

االعتراف  أمل حقروس ا نسرامل تشرما حرق املررأة ني       وسراانان اجلياز التناسلي، مع
الرررتحكم ني املسرررائا املتعلقرررة حبياالرررا اجلنسرررية واختررراذ قراراالرررا  شرررأ ا  كرررا حر يرررة     
ومسرررؤولية، مبرررا ني ذلرررك مسرررائا الصرررحة اجلنسرررية وا با يرررة، مبنرررأع عرررن ا كررررا  

 والعنف؛   والتمييز
تعزيز واحترام حرق النسراء والاتيران ني التعلريم اروال دورة حيراالن        )ع(  

وني مجيع املستويان، ال سيما ملن  ن أهد ختلاا عن الركرا، وذلرك  تروقري أمكانيرة     
حصول اجلميع علرى تعلريم جيرد النوعيرة، وضرمامل حصروان علرى تعلريم جيرد يتسرم           

م للةميرع، وكاالرة أمترام     شمول اجلميع واملساواة وعردم التمييرز، وتعزيرز قررص الرتعل     
مرررحلت التعلرريم اال ترردائي والثررانوي، وأزالررة أوجرر  التارراون  ررني اجلنسررني ني قرررص     
الوتررول أس مجيررع جمرراالن التعلرريم الثررانوي والعررايل، وتعزيررز ا ملررام  الشررؤومل املاليررة،  
وضمامل حصرول النسراء والاتيران علرى قررص متسراوية للت روير الرواياي والتردريا          

اسية والزمراالن، واعتمراد أجرراءان أبا يرة لانراء ميراران القيرادة والترأثري         واملنح الدر
لررردع النسررراء والاتيررران؛ واعتمررراد تررردا ري لتعزيرررز واحتررررام وضرررمامل سررر مة النسررراء  
والاتيان ني الايئرة املدرسرية، وتردا ري لردعم النسراء والاتيران ذوان ا عاقرة ني مجيرع         

 مستويان التعليم والتدريا؛
مراعراة املنظرور اجلنسرا  ني  ررام  التعلريم والتردريا، مبرا ني         تعميم (ف)  

ذلررك العلرروم والتكنولوجيررا؛ والقضرراء علررى األميررة  ررني ا نرراا ودعررم االنتقررال مررن      
املدرسة أس العما من   ل ت وير املياران ال زمة لتمكينرين مرن املشراركة الاعالرة     

 احلوكمرة واخترراذ القرراران، واليئررة   ني التنميرة االقتصررادية واالجتماعيرة والثقاقيررة، وني  
 الظروف الت تيسر مشاركة املرأة واندماجيا  شكا كاما ني االقتصاد الرمسي؛
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اعتمرراد واسررتعراض وضررمامل التنايررا املعةررا والاعررال للقرروانني الررت     )ص(  
جترم العنف ضد النساء والاتيران، وكرالك تروقري تردا ري للوقايرة واحلمايرة و ردمان        

م تتسم  الشمول وتعدد التءصصان ومراعراة االعتاراران اجلنسرانية، مرن     االدعاء العا
أجا القضاء على كا أهكال العنف ضد مجيع النساء والاتيان ومنعيرا، ني األمراكن   

 العامة واخلاتة، وكالك املمارسان الضارة؛
تصميم وتنايا سياسان  ليرة م ئمرة علرى مجيرع املسرتويان الردف        )س(  

االجتماعيررة التمييزيرررة والقوالرررا النم يررة اجلنسرررانية، وأس تعزيرررز    أس تغرريري املواقرررف 
 املساواة  ني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والاتيان؛  

أهراك الرجال والاتيرامل  الكامرا، مبرن قرييم قرادة اجملتمعران ايفليرة،         )ر(  
نسراء   اعتاار م هركاء وحلااء استراتيةيني ني اقيق املساواة  ني اجلنسرني ومتكرني ال  

والاتيان والقضاء على مجيع أهكال التمييز والعنف ضد املرأة والاتاة سرواء ني اجملرال   
العررام أو اخلرراص، ورسررم وتنايررا سياسرران و رررام  وانيررة تتنرراول دور ومسررؤولية        
الرجررال والاتيررامل والرردف أس ضررمامل التسرراوي ني تقاسررم املسررؤوليان  ررني النسرراء       

ملزنيل، واويرا األعرراف االجتماعيرة الرت تتغاضرى      والرجال ني توقري الرعاية والعما ا
عن العنف ضد النساء والاتيان،  غرض القضراء علييرا، وكرالك املواقرف واألعرراف      
االجتماعية الت تنظر أس النساء والاتيان كتا عان للرجال والاتيامل، مبرا ني ذلرك مرن    

مثررا ع قرران   رر ل قيررم ومعاجلررة األسررااب اجلاريررة لعرردم املسرراواة  ررني اجلنسررني،   
السررل ة  ررري املتكاقئررة، واألعررراف االجتماعيررة، واملمارسرران والقوالررا النم يررة الررت  
تكرس التمييز ضرد النسراء والاتيران، وأهرراكيم ني اجليرود املااولرة لتعزيرز املسراواة         
 ررني اجلنسررني واقيقيررا ومتكررني النسرراء والاتيرران مررن أجررا مناعررة كررا مررن النسرراء      

 اتيامل؛  وال والرجال، والاتيان
التسررليم  أ يررة دور ومسررا ة النسرراء والاتيرران الريايرران وكررالك     )ش(  

اجملتمعرران ايفليررة ني اقيررق األمررن الغرراائي، والقضرراء علررى الاقررر، واقيررق االسررتدامة  
الايئيررة والتنميررة املسررتدامة، وضررمامل دعررم متكينررين، وكاالررة مشرراركة املرررأة الريايررة      

 اجملتمع واالقتصاد وتنع القرار السياسي؛ الكاملة واملتساوية والاعالة ني
ترريا ة وتنايررا سياسرران و رررام ،  التعرراومل مررع الشررعوب األتررلية،   )ن(  

وال سيما نسراء الشرعوب األترلية ومنظمراالن، ُترسرم  ردف النريوض  انراء قردراالن          
وتعزيز قيادالن مع االعتراف  الدور املتميز وااام لنساء وقتيران الشرعوب األترلية ني    

تنمية املستدامة؛ ومنع التمييز والعنف ضد نساء وقتيان الشرعوب األترلية والقضراء    ال
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علي ، و و ما يؤثر تأثريا سلايا على حقوس ا نسامل واحلريان األساسية الواجاة ارن،  
ومررا يتعرضررن لرر  علررى حنررو  ررري متناسررا، ومررا يشرركا عقاررة كرر ع أمررام املشرراركة     

لشعوب األتلية ني اجملتمع واالقتصاد وتنع القررار  الكاملة واملتساوية والاعالة لنساء ا
 السياسي؛  

اختررراذ مجيرررع التررردا ري التشرررريعية وا داريرررة واالجتماعيرررة والتعليميرررة   )ا(  
واملتعلقرة  العمالرة و ري را مرن التردا ري الراميررة أس  ايرة وتعزيرز حقروس مجيرع النسرراء          

ة تامرة وقعالرة ني اجملتمرع    والاتيان ذوان ا عاقة، وكاالرة مشراركة الضرحايا مشرارك    
 وأدماجين قي ، ومعاجلة األهكال املتعددة واملتقااعة للتمييز الت يواجينيا؛

االعتراف  األسرة كمسا م ني التنمية، مبا ني ذلرك اقيرق األ رداف     ) (  
ا  ائية املتاق علييا دولياي لصاي النساء والاتيان، و أمل املساواة  ني اجلنسرني ومتكرني   

ة ملس ررنامل رقررا  األسرررة، والتشررديد ني  رراا الصرردد علررى ضرررورة وضررع وتنايررا     املرررأ
سياسان أسرية الدف أس اقيق املساواة  ني اجلنسني ومتكني املررأة وتعزيرز مشراركة    

 املرأة مشاركة كاملة ني اجملتمع؛
 

 لتمويا اقيق املساواة  ني اجلنسني ومتكني املرأة والاتاة تعزيز اليئة  يئة مؤاتية   
تعزيررز املسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني املرررأة عررن اريررق أعررادة تأكيررد   )ذ(  

الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالري لتمويرا   االلتزام املتعيد    ني   ة عما أديس أ ا ا 
ة  يئرة مؤاتيرة للتنميرة املسرتدامة      السعي أس اقيق اترسراس السياسران واليئر   ، (11)التنمية

على مجيع املستويان ومرن جانرا كاقرة اجليران الااعلرة، و تنشريت الشرراكة العامليرة         
 من أجا التنمية املستدامة؛

أعررادة تأكيررد ضرررورة تعمرريم مراعرراة املنظررور اجلنسررا ، مبررا ني ذلررك   )ض(  
السياسران املاليرة   القيام  إجراءان واستثماران  ددة ااردف ني ترو  وتنايرا مجيرع     

واالقتصادية والايئية واالجتماعية واعتمراد وتعزيرز سياسران سرليمة وتشرريعان قا لرة       
لانااذ وأجراءان كايلة  إحداا التحويا من أجرا النريوض  املسراواة  رني اجلنسرني      

 ومتكني النساء والاتيان على مجيع املستويان؛  
ة ني التعامررا مررع أدارة  دعررم اخترراذ  رر  مررراع ل عتارراران اجلنسرراني    (أأ)  

الشررؤومل املاليررة العامررة وأضررااء ال ررا ع املؤسسرري عليرر ، مبررا ني ذلررك امليزنررة املراعيررة       
__________ 

 .، املرقق69/313قرار اجلمعية العامة  (11) 
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للمنظور اجلنسا  ني مجيع ق اعان ا نااس العام وتتاعيا، وذلرك ملعاجلرة الثغرران ني    
ترروقري املرروارد للمسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني املرررأة والاترراة وضررمامل أمل تكررومل مجيررع  

خل رت والسياسرران الوانيرة والق اعيررة لتحقيررق املسراواة  ررني اجلنسرني ومتكررني املرررأة     ا
والاتاة  سو ة التكاليف  الكاما وأمل ترتد اا املوارد الكاقيرة لضرمامل تنايرا ا علرى     

 حنو قعال؛
اخترراذ   رروان مررن أجررا اقيررق زيررادة كررارية ني االسررتثمار   (ب ب)  

ا منيا تعائة املوارد املاليرة مرن مجيرع املصرادر، مبرا       غية سد الثغران ني املوارد،  أسالي
ني ذلرك تعائررة املروارد مررن املؤسسرران العامرة واخلاتررة وايفليرة والدوليررة وختصيصرريا،     
ويشررما ذلررك تعزيررز أدارة ا يرررادان مررن  رر ل نظررم ضرررياية  درثررة وتصرراعدية،        

لويرة لتحقيرق   وسياسان ضرياية ُمحسرنة، وزيادة كااءة اصيا الضررائا وزيرادة األو  
املساواة  ني اجلنسني ومتكني املرأة ني املساعدة ا  ائيرة الرمسيرة ل سرتاادة مرن التقردم      

 ايفرز، وضمامل االستءدام الاعال للمساعدة ا  ائية الرمسية؛  
حرري الالرردامل املتقدمررة النمررو علررى أمل تارري  صررورة تامررة  التزامرران     (ج ج)  

املساعدة ا  ائية الرمسية الت تعيد  ا كرا منريا، مبرا ني ذلرك االلتزامران الرت ق عيرا        
ني املائرة مرن د لريا     0.7العديد من الالردامل املتقدمرة النمرو  تحقيرق  ردف ختصريص       

للالدامل النامية و دف ختصيص مرا يترراون    القومي ا مجايل للمساعدة ا  ائية الرمسية
ني املائة من د ليا القرومي ا مجرايل ألقرا الالردامل  رواي، وتشرةيع        0.2و  0.15 ني 

الالدامل النامية على أمل تن لق من التقردم ايفررز ني ضرمامل اسرتءدام املسراعدة ا  ائيرة       
يرة، ومسراعدالا ني   الرمسية  شكا قعال للمساعدة ني اقيرق األ رداف والغايران ا  ائ   

 مجلة أمور على اقيق املساواة  ني اجلنسني ومتكني املرأة؛  
تعزيررز التعرراومل الرردويل، مبررا ني ذلررك مررا يؤديرر  التعرراومل  ررني  لرردامل        (د د)  

الشمال و لدامل اجلنوب والتعاومل  رني  لردامل اجلنروب والتعراومل الث ثري مرن دور، مرع        
 رردي  عررن التعرراومل  ررني  لرردامل الشررمال  مراعرراة أمل التعرراومل  ررني  لرردامل اجلنرروب لرريس  

و لدامل اجلنوب  ا  و مكم ا لر ، ودعروة مجيرع الردول أس تعزيرز التعراومل  رني  لردامل         
اجلنوب والتعاومل الث ثي مع التركيرز علرى أولويران التنميرة املشرتركة مبشراركة مجيرع        

حظرة أمل  اجليان املعنية ني احلكومة واجملتمع املد  والق راع اخلراص الق راع، مرع م     
تويل اجليان الوانية زمام األمور والقيادة ني  اا الصردد عنصرر ال  ر  عنر  لتحقيرق      

 املساواة  ني اجلنسني ومتكني النساء والاتيان؛
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تنايررررا سياسرررران االقتصرررراد الكلرررري املتعلقررررة  العمررررا واملسررررائا       ر(  ر )  
لكر  للةميرع مرن أجرا    االجتماعية، الت ُتعزرز العمالة الكاملة واملنتةة وتوقري العما ا

مناعررة املرررأة وتشررةيع املسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني املرررأة، وكررالك تعزيررز الكارراءة  
االقتصادية وزيادة أسيام املرأة أس أقصرى حرد ممكرن ني النمرو االقتصرادي واحلرد مرن        
الاقر، وتشةيع العمليان الت ت رور املعرارف والتكنولوجيران امل ئمرة عامليرا وتيسرري       

ا، وزيادة الروعي  رني ترناع القررار والق راع اخلراص وأر راب العمرا  ضررورة          تواقر 
 متكني املرأة اقتصادياي ومبسا تيا ااامة؛  

 
تعزيز تويل املرأة لألدوار القيادية ومشاركتيا التامة وعلى قدم املساواة ني ترنع     

 القرار ني مجيع جماالن التنمية املستدامة
للمرررأة املشرراركة الكاملررة واملتسرراوية والاعالررة ني اخترراذ ترردا ري تكاررا  (و و)  

مجيع امليادين وني ترويل القيرادة علرى مجيرع مسرتويان ترنع القررار ني الق راعني العرام          
واخلاص، وني احليراة العامرة واالجتماعيرة واالقتصرادية والسياسرية، وني مجيرع جمراالن        

 التنمية املستدامة؛  
شرراركة الكاملررة واملتسرراوية والاعالررة،   اخترراذ ترردا ري تكاررا للمرررأة امل   (ز ز)  

 وسائا منيا اختاذ تدا ري  اتة مؤقتة، حسا االقتضراء، ومرن  ر ل وضرع أ رداف      
و ايان ومعايري ملموسة والعما على اقيقيا، مبرا ني ذلرك مرن  ر ل تروقري التعلريم       
ء، والتدريا، وأزالة مجيع احلواجز الت تعوس مشراركة املررأة، والاتيران عنرد االقتضرا     

على حنرو مااهرر و رري مااهرر ني أدوار ترنع القررار ني مجيرع الق اعران وعلرى مجيرع           
املستويان، من قايا عدم احلصول على التعليم اجليرد والشراما، والتردريا، وكرالك     
العنررف والاقررر والتوزيررع  ررري املتكرراقو للرعايررة والعمررا املررزنيل  ررري املرردقوعي األجررر،  

 والقوالا النم ية اجلنسانية؛  
اختاذ تدا ري تكاا للمرأة املشاركة الاعالة على مجيرع املسرتويان وني    (ن ن)  

مجيع املراحا وني عمليان الس م وجيود الوسااة، ومنع نشروب الزناعران وحلريا،    
وحاظ الس م و ناء الس م وا نعاش، على النحرو املنصروص علير  ني قرراران جملرس      

 األمن؛  األمن ذان الصلة مبوضوع املرأة والس م و
تشةيع الدول علرى االعترراف  تقاسرم العمرا ومسرؤوليان الوالديرة        (ىن ىن)  

 ني الرجال والنساء مرن أجرا تشرةيع زيرادة مشراركة املررأة ني احليراة العامرة، واختراذ          
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التدا ري امل ئمة لتحقيق ذلك، مبا ني ذلك التدا ري املتعلقة  رالتوقيق  رني احليراة األسررية     
 واخلاتة واملينية؛  

التشررةيع علررى اليئررة  يئررة آمنررة ومؤاتيررة جلميررع اجليرران الااعلررة ني      (ي ي)  
اجملتمع املد ، حبيي يتسنرى اا أمل تسيم أسياما كرام  ني تنايرا ومتا عرة واسرتعراض     

على حنرو يراعري االعتاراران اجلنسرانية متاهريا مرع        2030  ة التنمية املستدامة لعام 
 األحكام ذان الصلة ني اخل ة؛  

زيرادة املروارد والرردعم للمنظمران النسرائية ومنظمرران اجملتمرع املررد        (ك ك)  
الشعاية وايفلية والوانية وا قليمية والعاملية للنيوض  املساواة  رني اجلنسرني وتعزيز را    

 ومتكني املرأة وحقوس ا نسامل للنساء والاتيان؛  
 

 ان ومتا عترررياتشرررةيع العمليررران املراعيرررة للمنظرررور اجلنسرررا  ني مجرررع الايانررر        
 واستعراضيا

أدراج    مراع ل عتاراران اجلنسرانية ني متا عرة تنايرا   رة التنميرة        (ل ل)  
واستعراضريا علرى الصرعيد الرواب، مرع القيرام، عنرد االقتضرراء،         2030املسرتدامة لعرام   

، وتعزيرز القردران ا حصرائية الوانيرة،     (12)مبراعاة أاار املؤهرران العامليرة املتارق علييرا    
ني ذلك من   ل تعزيز املساعدة التقنية واملالية املقدمة أس الالدامل النامية، من أجرا   مبا

القيام، على حنو منيةي،  تصميم ومجع  يانان موثوقة وعالية اجلرودة وجيردة التوقيرت    
ومصناة حسرا نروع اجلرنس والعمرر والرد ا و ري را مرن اخلصرائص ذان األ يرة ني          

 صول علييا.السياقان الوانية، وضمامل احل
وضع وتعزيز املعايري واملنيةيان على الصعيدين الواب والدويل مرن   (م م)  

أجا اسني مجع واليا ونشر ا حصراءان اجلنسرانية  شرأمل مجلرة أمرور، منريا الاقرر        
وتوزيع الد ا دا ا األسر املعيشرية وأعمرال الرعايرة  رري املدقوعرة األجرا وحصرول        

نتاجيرة والرتحكم قييرا وملكيتريا، واملشراركة ني مجيرع       املرأة على األتول واملروارد ا  
مستويان تنع القررار والعنرف ضرد املررأة، لقيراس مردع التقردم ايفررز لصراي النسراء           

 .2030والاتيان  شأمل التنمية املستدامة ني سياس   ة التنمية املستدامة لعام 
انران األمرم   تعزيرز التعراومل املرايل والرتقب  رني الالردامل،  ردعم مرن كي         (مل مل)  

املتحرردة، ني أاررار والياالررا، ومشرراركة منظمرران اجملتمررع املررد ، حسررا االقتضرراء،      
__________ 
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 ردف مجرع الايانران وا حصراءان مرن أجرا متا عرة واسرتعراض تنايرا   رة التنميرة            
 من منظور املساواة  ني اجلنسني؛   2030املستدامة لعام 

 
 تعزيز الترتياان املؤسسية الوانية   

ةنة احلكومان أس تعزيز سرل ة وقردران اآلليران الوانيرة للنريوض      تدعو الل - 24 
 املساواة  ني اجلنسرني ومتكرني املررأة والاتراة علرى مجيرع املسرتويان، مبرا ني ذلرك عرن           

يشما دعم تعميم املنظور اجلنسا  ني مجيرع السياسران والر ام      اريق التمويا، ومبا
، وتعزيرز  2030يرة املسرتدامة لعرام    ني مجيع الق اعان احلكومية ني سرياس   رة التنم  

 أ راز دور  ا  اآلليان ودعميا، حيثما أمكن ذلك؛
كمررا ترردعو اللةنررة احلكومرران أس تعزيررز االتسرراس والتنسرريق  ررني اآلليرران        - 25 

الوانيررة للنرريوض  املسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني النسرراء والاتيرران، مررع األجيررزة         
ة، وذلررك، عنررد االقتضرراء، لضررمامل   احلكوميررة ذان الصررلة وسررائر أتررحاب املصررلح   

أسيام التء يت الواب وتنع القرار وتيا ة السياسان وتنايا ا، وعمليان امليزنرة،  
 وااياكا املؤسسية ني اقيق املساواة  ني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والاتيان؛  

وتردعو اللةنرة كيانران منظومرة األمرم املتحردة ني أارار واليرة كرا منريا أس            - 26 
علرى   2030دعم الدول،  نراء علرى الاريا، ني تنايرا ا خل رة التنميرة املسرتدامة لعرام         

 حنو مراع ل عتااران اجلنسانية.  
وتسلم اللةنة  دور ا الرئيسي ني متا عة أع مل ومنياج عمرا  ريةني اللراين     - 27 

 يسررتند ألييمررا عملرريا وتؤكررد األ يررة الاالغررة ملعاجلررة وأدمرراج املسرراواة  ررني اجلنسررني    
ومتكررني النسرراء والاتيرران ني مجيررع االستعراضرران الوانيررة وا قليميررة والعامليررة لتنايررا  

وكاالررة اقيررق الترر زر  ررني متا عررة منررياج عمررا   2030   ررة التنميررة املسررتدامة لعررام
علررى حنررو مررراع ل عتارراران     2030 رريةني ومتا عررة   ررة التنميررة املسررتدامة لعررام     

 اجلنسانية.  
يئررة األمررم املتحرردة للمرررأة أس مواتررلة االضرر  ع  رردور       وترردعو اللةنررة    - 28 

 رروري ني تعزيررز املسرراواة  ررني اجلنسررني ومتكررني النسرراء والاتيرران وني دعررم الرردول      
األعضرراء،  نرراء علررى الارريا، وني تنسرريق عمررا منظومررة األمررم املتحرردة وتعائررة اجملتمررع  

تويان، دعمرا للتنايرا   املد  والق اع اخلاص واجليان املعنية األ رع، على مجيع املس
الترررام والاعرررال واملعةرررا  عررر مل ومنرررياج عمرررا  ررريةني و  رررة التنميرررة املسرررتدامة   

 .2030 لعام
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، وتشةع األمانة العامرة علرى   70/163وتشري اللةنة أس قرار اجلمعية العامة  - 29 
النظر ني كياية تعزيز مشاركة املؤسسران الوانيرة حلقروس ا نسرامل الرت متتثرا امتثراال        

ما ملااد   اريس، حيثما وجدن، مبا ني ذلك مشاركتيا ني الدورة احلادية والسرتني  تا
 للةنة، وققا للنظام الدا لي للمةلس االقتصادي واالجتماعي.

وتؤكد اللةنة أ ا ستسريم ني االستعراضران املواضريعية للتقردم ايفررز  شرأمل        - 30 
السياسرري الرقيررع املسررتوع   أ ررداف التنميررة املسررتدامة الررت جتررري ني أاررار املنترردع       

وسررتمارس دور ررا ايفاررز مررن أجررا تعمرريم مراعرراة املنظررور اجلنسررا   غيررة التأكررد مررن  
اسرتاادة مجيرع النسراء والاتيران مرن عمليران املتا عرة واالسرتعراض ومرن أسرياميا ني           
ا عمرررال الكامرررا للمسررراواة  رررني اجلنسرررني ومتكرررني مجيرررع النسررراء والاتيررران حبلرررول 

 .2030 عام
 

 مشاريع القراران املقدمة أس اجمللس العتماد ا - اء  
توترررري جلنررررة وضررررع املرررررأة اجمللررررس االقتصررررادي واالجتمرررراعي  اعتمرررراد مشرررراريع   - 2

 التالية: القراران
 

 مشروع القرار األول  
  * رنام  العما املتعدد السنوان للةنة وضع املرأة  

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
، 1987أيار/مرررايو  26املرررؤر   1987/24أس أنررر  ني القرررراران  إذ يشـــر  
متوز/يوليررر   22املرررؤر   1996/6، و 1990أيار/مرررايو  24املرررؤر   1990/15 و

 25املرررررؤر   2006/9، و 2001متوز/يوليررررر   24املرررررؤر   2001/4 ، و1996
 2013/18، و 2009متوز/يوليررر   28املرررؤر   2009/15 ، و2006متوز/يوليررر  

، اعتمد اجمللس  رام  عما متعددة السنوان لكي تتارع  2013 متوز/يولي  24املؤر  
  ةا مرك زا ومواضيعيا، جلنة وضع املرأة

أس اللةنررة أمل  2013/18أس أمل اجمللررس الررا ني قرررار     وإذ يشــر أي ــا   
 دورالا الستني  الات ني  رنام  عمليا املتعدد السنوان املقاا، تقوم ني

، 2015حزيرامل/يونيررر   8املرررؤر   2015/6أس قررررار   كـــ ل  وإذ يشـــر  
الرراي الررا قيرر  اجمللررس أس اللةنررة أمل تواتررا ت ايررق  رر  مواضرريعي ني عملرريا وأمل   
تعتمد  رنام  عما متعدد السنوان من أجا أتاحة القدرة على التناؤ والوقت الكراني  

http://undocs.org/ar/1987/24
http://undocs.org/ar/1996/6
http://undocs.org/ar/2006/9
http://undocs.org/ar/2013/18
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للتحضررري؛ وأمل تأ ررا ني اعتاار ررا، عنررد ا تيررار موضرروعيا ذي األولويررة، أضرراقةي أس   
ونترررائ  الررردورة االسرررتثنائية الثالثرررة والعشررررين للةمعيرررة     (13)عمرررا  ررريةني منرررياج 
، وذلرك مرن   (15)2030،  رنامَ  عما اجمللس، و  ة التنمية املستدامة لعام (14)العامة

أجا أباد أوج  ت زر واملسا ة ني أعمال اجمللرس واملنتردع السياسري الرقيرع املسرتوع      
ق الرررت سرررتقرر ا اجلمعيرررة العامرررة واجمللرررس  املعرررب  التنميرررة املسرررتدامة، وققرررا لل رائررر 

 االقتصادي واالجتماعي ني سياس املنتدع السياسي الرقيع املستوع،
أس أن  يتعني على اجلمعية العامة واجمللس االقتصرادي واالجتمراعي    وإذ يشر  

املرؤر    48/162وجلنة وضع املررأة، كرا وقرق واليتر ، وااقرا لقررار اجلمعيرة العامرة         
و ررري  مررن القررراران ذان الصررلة، أنشرراء  آليررة       1993كررانومل األول/ديسررم    20

حكوميرررة دوليرررة مرررن ث ثرررة مسرررتويان لتضررر لع  الررردور الرئيسررري ني جمرررال تقريرررر    
السياسان واملتا عة عموما وني جمال تنسيق عملية تنايا ورتد منرياج عمرا  ريةني،    

تأكيررد الرردور التحايررزي الرراي تؤديرر  اللةنررة ني تعمرريم مراعرراة املنظرررور          وأذ يعيررد 
 اجلنسا  ني السياسان وال ام ،

مبا ملنياج عما  ريةني مرن دور  روري ني عمرا جلنرة وضرع املررأة،         وإذ يقّر  
وأذ يسل م  أمل تواقر أاار قوي واروعي وقعررال وتشراركي وهرا اف ومتكامرا ملتا عرة       

سيشكا أسياما حيويرا ني تنايرا منرياج عمرا  ريةني،       2030واستعراض   ة عام 
وسيسرراعد الالرردامل علررى تعظرريم التقرردرم ايفرررز ورتررد  لضررمامل أال يتءلررف أحررد عررن  

 الركا؛
أس الرردعوة الررت ُوجريررت أس جلنررة وضررع املرررأة للنظررر ني مسررألة       وإذ يشــر  
من قررار   19ني دورة مقالة، كما وردن ني الاقرة “ متكني نساء الشعوب األتلية”

، وأذ يقرررر  رراعتزام اللةنررة   2014أيلول/سرراتم   22املررؤر   69/2اجلمعيررة العامررة  
 جعا  ا  املسألة أحد جماالن تركيز دورالا احلادية والستني،

 

__________ 

 ل ا ع على املناقشان، انظر الاصا الثا . * 
)منشروران األمرم املتحردة،     1995أيلول/سـبتمرب   15-4تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني،        (13) 

 ، املرقق الثا .1الاصا األول، القرار  (،A.96.IV.13 املايع رقم

 ، املرقق.23/3-دأ وقرار اجلمعية العامة قق،رامل، 23/2-دأ العامة اجلمعية ارقر (14) 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (15) 

http://undocs.org/ar/A/RES/48/162
http://undocs.org/ar/A/RES/69/2
http://undocs.org/ar/A.96.IV.13)،
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 2019أس  2017مواضيع السنوان   
ــرر - 1   أمل يكررومل  رنررام  عمررا اللةنررة املتعرردد السررنوان للرردوران       يق

 احلادية والستني والثانية والستني والثالثة والستني كما يلي:
 (:2017الدورة احلادية والستومل ) )أ(  
املوضوع ذو األولوية: متكني املررأة اقتصراديا ني عرامل العمرا      ‘1’   

 التغيرر؛ اآل ا ني
حررررديان الررررت تعترررررض تنايررررا موضرررروع االسررررتعراض: الت ‘2’   

األ ررررداف ا  ائيررررة لأللايررررة  النسرررراة للنسرررراء والاتيرررران     
وا بررازان املتحق قررة ني  رراا الصرردد )االسررتنتاجان املتاررق   

 علييا ني الدورة الثامنة واخلمسني(؛
 (:2018الدورة الثانية والستومل ) )ب(  
 املوضرروع ذو األولويررة: التحررديان والارررص ني جمررال اقيررق ‘1’   

 املساواة  ني اجلنسني ومتكني النساء والاتيان الريايان؛
موضرروع االسررتعراض: مشرراركة املرررأة ني وسررائت ا عرر م     ‘2’   

وتكنولوجيرررران املعلومرررران واالتصرررراالن ومتكينرررريا مررررن   
الوتررررول ألييررررا وتررررأثري  ررررا  الوسررررائت والتكنولوجيرررران  
واستءداميا كأداة للنيوض  راملرأة ومتكينريا )االسرتنتاجان    

 واألر عني(؛ ملتاق علييا ني الدورة السا عةا
 (:2019الدورة الثالثة والستومل ) )ج(  
املوضرروع ذو األولويررة: نظررم احلمايررة االجتماعيررة، وقرررص     ‘1’   

االسررتاادة مررن اخلرردمان العامررة، والررا  التحتيررة املسررتدامة     
 أل راض اقيق املساواة  ني اجلنسني ومتكني املرأة والاتاة؛

ضوع االستعراض: متكني املرأة وتلت   التنميرة املسرتدامة   مو ‘2’   
 )االستنتاجان املتاق علييا ني الدورة الستني(؛

أس اللةنررة أمل تقرروم ني دورالررا الثانيررة والسررتني،  غيررة اقيررق    يطلــ  - 2  
نتائ  ملموسة ني كا دورة من دوران االستعراض،  احي أقضرا السراا السرتغ ل    

الراكرع اخلامسرة والعشررين للمرؤمتر العراملي الرا رع املعرب        ، الت تصادف 2020سنة 
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 املرأة، من أجا ا سرراع ط رى اقيرق املسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني املررأة والاتراة،          
 الشأمل؛ وأمل تقدم توتية  اا

الرت سرُتةرع    أمل اللةنة ستسا م ني االستعراضان املواضيعية يؤكد - 3  
للتقررردم ايفررررز تررروب اقيرررق أ رررداف التنميرررة املسرررتدامة  ررر ل املنتررردع السياسررري  

 .املستوع الرقيع
 

 مشروع القرار الثا   
 *حالة املرأة الالس ينية وتقد  املساعدة ألييا  

 
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
 ،(1)ني تقرير األمني العام وقد سظر مع التقدير  

 ، وطاترررة(2)أس اسررتراتيةيان نررريوت الت لعيرررة للنرريوض  رراملرأة     وإذ يشــر   
املتعلقة  النساء واألاارال الالسر ينيني، وأس منرياج عمرا  ريةني الراي        260الاقرة 

ثررة وأس نتررائ  الرردورة االسررتثنائية الثال (3)اعتمررد ني املررؤمتر العرراملي الرا ررع املعررب  رراملرأة   
: املساواة  رني اجلنسرني والتنميرة    2000املرأة عام ”والعشرين للةمعية العامة املعنونة 

 ،(4)“والعشرين والس م ني القرمل احلادي
 2015حزيرامل/يونيرر   10املررؤر   2015/13أس قرررار   وإذ يشــر أي ــا   

 قرررراران األمرررم املتحررردة األ ررررع ذان الصرررلة، مبرررا قييرررا قررررار اجلمعيرررة العامرررة  وأس
املتعلق مبنع نشروب الزناعران املسرلحة وقررارا      2003متوز/يولي   3املؤر   57/337

 2122و  2000تشرررين األول/أكتررو ر  31املررؤر   (2000) 1325جملررس األمررن 
 املتعلقامل  املرأة والس م واألمن، 2013تشرين األول/أكتو ر  18املؤر   (2013)

__________ 

 ل ا ع على املناقشان، انظر الاصا الثالي. * 

 (1) E/CN.6/2016/6. 

والتنميــة وال،ــال ، تقريــر املــؤمتر العــاملي الســتعرا  وتقيــي  منجــزامل عقــد اومــ  املتحــدة للمــرأة  امل،ــاواة     (2) 
ــرو ،  ــ   26-15س (، الاصررا األول، A.85.IV.10)منشرروران األمررم املتحرردة، رقررم املايررع    19٨5متوز/يولي

 الارع ألف.

)منشروران األمرم املتحردة،     1995أيلول/سـبتمرب   15-4تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني،        (3) 
 ول، القرار األول، املرقق الثا .(، الاصا األA.96.IV.13رقم املايع 

 ، املرقق.23/3-، املرقق وقرار اجلمعية العامة دأ23/2-قرار اجلمعية العامة دأ (4) 

http://undocs.org/ar/A/RES/57/337
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/6
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مررن حيرري  (5)أس أعرر مل القضرراء علررى العنررف ضررد املرررأة  وإذ يشــر كــ ل   
 اتصال  حبماية السكامل املدنيني،

والعيررد  (6)اص  رراحلقوس املدنيررة والسياسررية أس العيررد الرردويل اخلرر  وإذ يشــر  
واتااقيرررة حقررروس   (6)الررردويل اخلررراص  ررراحلقوس االقتصرررادية واالجتماعيرررة والثقاقيرررة    

، وأذ يعيد تأكيرد وجروب احتررام تركوك حقروس ا نسرامل  را  ني األرض        (7)ال اا
 الالس ينية ايفتلة، مبا قييا القدس الشرقية،

 قوس ا نسامل ذان الصلة،أس قراران جملس ح أي ا وإذ يشر  
 انضمام دولرة قلسر ني أس عردة معا ردان حلقروس ا نسرامل        وإذ حييط علما  

 املعا دان األساسية للقانومل ا نسا ، وأس
أزاء احلالررة اخل رررية للمرررأة الالسرر ينية ني     العميــق  عــا القلــق   وإذ يعــر   

األرض الالس ينية ايفتلة، مبا قييا القدس الشرقية، نتيةة لآلثرار الو يمرة النامجرة عرن     
 استمرار االحت ل ا سرائيلي  ري املشروع ومجيع مظا ر ،

أزاء مرا تواجير  النسراء والاتيران الالسر ينيان       عا شديد القلـق  وإذ يعر   
ت ل ا سرررائيلي مررن تررعو ان متزايرردة، مبررا ني ذلررك  سرراا اسررتمرار    ني اررا االحرر

عمليرران  رردم الايررون، وارررد السرركامل الالسرر ينيني مررن منررازام، وألغرراء حقرروس        
ا قامررة، واالحتةرراز والسررةن تعسرراا، وكررالك ارتارراع معرردالن الاقررر والا الررة         

  الشررب املأمونرة   وانعدام األمن الغاائي وعدم كااية أمدادان امليرا  وعردم ترواقر ميرا    
ونقص أمدادان الكير اء والوقود ووقروع حروادا العنرف العرائلي وترد  مسرتويان       
الصررحة والتعلرريم ومسررتوع املعيشررة، مبررا ني ذلررك تزايررد حرراالن ا تررا ة  الصرردمان   

قتئرت الكارثرة    وتضاهل هعور ن  الراحة الناسية، وال سيما ني ق اع  رزة الراي مرا   
 ر ني أوضاع النساء والاتيان تأثريا هديدا،ا نسانية الت تواجي  تؤث

أزاء تردي الظرروف االقتصرادية واالجتماعيرة للنسراء      عا استيائ  وإذ يعر   
والاتيررران الالسررر ينيان ني األرض الالسررر ينية ايفتلرررة، مبرررا قييرررا القررردس الشررررقية،   

سرتمرار  واالنتياك املنيةي حلقوس ا نسامل للمرأة والاتاة النراجم عرن األثرر الرو يم ال    
املمارسان ا سرائيلية  ري القانونية، مبا قييا تشريد وترحيرا املردنيني قسررا، ال سريما     

__________ 

 .48/104 العامة اجلمعية قرار (5) 

 (، املرقق.21-ألف )د 2200انظر قرار اجلمعية العامة  (6) 

 (7) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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ني أوسرراىن أ ررايل الارردو، ومصررادرة األراضرري، و صوتررا مررن جررراء  نرراء وتوسرريع       
املستوانان واجلدار اللاين ما زاال يشرك مل عقارة رئيسرية ارول دومل السر م القرائم       

، واسرتمرار أ ر س املعرا ر    1967س حردود مرا قارا عرام     على حا الردولتني املسرتند أ  
وقرض قيود على حركة األهءاص والاضائع، مبرا ني ذلرك نظرام التصراريح املارروض      

يرؤثر سرلاا علرى     ني مجيع أحناء األرض الالس ينية ايفتلة، مبا قييرا القردس الشررقية، ممرا    
ء احلوامرا علرى   حقين ني احلصول على الرعايرة الصرحية، مبرا ني ذلرك حصرول النسرا      

 دمان الرعاية الصحية ني قتررة مرا قارا الروالدة وضرمامل والدة مأمونرة ارن، وعلرى         
 حقين ني التعليم والعما والتنمية وحرية التنقا،

أزاء مجيرع أعمرال العنرف والتءويرف واالسرتازاز       عا بالغ القلـق  وإذ يعر   
نيني، مبررن قررييم النسرراء الررت يرتكارريا املسررتوانومل ا سرررائيليومل ضررد املرردنيني الالسرر ي 

واألااررال، وضرردر املمتلكرران الالسرر ينية، مبررا ني ذلررك املنررازل واملسرراجد والكنررائس    
واألراضي الزراعية، وأذ يدين أعمال الترويع الت قرام  را عردة مسرتوانني أسررائيليني      

 رررري املشرررروعة الرررت ترتكرررا ني    مت ررررقني، وأذ يررردعو أس املسررراءلة عرررن األعمرررال  
 الصدد،  اا

أزاء التوتر والعنرف املشريودين ني اآلونرة األ ررية ني      وإذ ي،اوره بالغ القلق  
مجيع أرجاء األرض الالس ينية ايفتلة، مبا قييا القردس الشررقية، وأذ يأسرف للءسرائر     

تاوف املدنيني األ رياء، مبن قييم الاتيان والنساء، نتيةرة ل سرتءدام    الت وقعت ني
 جانا قوان االحت ل ا سرائيلية،  املارىن والعشوائي للقوة من 

الصراع العسكري الاي اندلع ني ق اع  زة وحواا ني متوز/يولير    وإذ يديا  
، وما بم عن  مرن ضرحايا مردنيني، مبرا ني ذلرك قترا وأترا ة        2014آب/أ س س  و

آالف املرردنيني الالسرر ينيني، مررن  ينرريم مئرران األااررال والنسرراء واملسررنني، وكررالك   
ع الاي حراس  املنرازل و رالاب التحتيرة املدنيرة احليويرة، مبرا قييرا املردارس          الدمار الشاس

واملستشايان وهاكان امليا  والصررف الصرحي والكير راء، واملمتلكران االقتصرادية      
والصرناعية والزراعيرة، واملؤسسران العامرة، واملواقرع الدينيرة، ومردارس األمرم املتحردة          

ف مررن املرردنيني، وأذ يرردين أي انتررياكان ومراققيررا، عرر وة علررى تشررريد مئرران اآلال
 للقانومل الدويل، مبا ني ذلك القانومل ا نسا  وقانومل حقوس ا نسامل،
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 تقريررر جلنررة التحقيررق املسررتقلة املنشررأة عمرر   قرررار جملررس     علمــا وإذ حيــيط  
واالسررتنتاجان الررت انترريت ألييررا، وأذ يؤكررد ضرررورة       (8)21-حقرروس ا نسررامل دأ 

يع انتياكان القانومل الدويل ا نسرا  والقرانومل الردويل حلقروس     ضمامل املساءلة عن مج
ا نسامل من أجا وضع حد لاق ن من العقاب وضمامل اقيرق العدالرة وردع املزيرد    

 من االنتياكان و اية املدنيني وأهاعة الس م،
على وج  اخلصوص أزاء استمرار احلالة ا نسرانية   عا بالغ القلق وإذ يعر   

الجتماعية واالقتصادية الكارثية ني ق اع  رزة، مبرا ني ذلرك مرا برم منريا       واألوضاع ا
، عرر وة 2014آب/أ سرر س  عررن العمليرران العسرركرية ا سرررائيلية ني متوز/يوليرر  و 

على التأثري السليب ال ويا األمد للعمليان العسكرية ا سرائيلية الرت جررن ني الاتررة    
وني تشرررررين  2009لثا /ينرررراير أس كررررانومل ا 2008مررررن كررررانومل األول/ديسررررم  

، واسررتمرار قرررض حصررار يقرروم علررى أ رر س املعررا ر احلدوديررة    2012الثررا /نوقم  
لاتررران اويلررة وقرررض قيررود تررارمة علررى حركررة األهررءاص والاضررائع، ومواتررلة     
أسرائيا، السرل ة القائمرة  راالحت ل، عرقلرة عمليرة ا عمرار، ممرا يرؤثر سرلاا ني حيراة           

 ق اع  زة، ميع جوانايا، و اتة النساء واألااال، نيالسكامل املدنيني ي
علرررى ضررررورة اختررراذ تررردا ري تضرررمن سررر مة السررركامل املررردنيني    وإذ يشـــدد  

و ايترريم ني مجيررع ر رروع األرض الالسرر ينية ايفتلررة، مبررا قييررا القرردس       الالسرر ينيني
 ا نسا ،الشرقية، مبا يتاق واألحكام وااللتزامان املقررة ني القانومل الدويل 

على أ ية تقرد  املسراعدة، وال سريما املسراعدة ني حراالن       أي ا وإذ يشدد  
ال رروار ، مررن أجررا التءايررف مررن واررأة احلالررة االجتماعيررة واالقتصررادية وا نسررانية  
املتردية للنساء الالس ينيان وأسر ن، وأذ يعترف  اجليرد والردعم األساسريني اللراين     

ة و ري ررا مررن منظمرران املعونررة ا نسررانية العاملررة ني   تاررااما وكرراالن األمررم املتحررد 
 امليدامل، ال سيما ملواجية األزمة ا نسانية اخل رية ني ق اع  زة،

أس عقد مؤمتر القا رة الردويل حرول قلسر ني: أعرادة أعمرار  رزة،        وإذ يشر  
، وأذ ملي على ترف الت عان املعلنة  كاملريا  2014تشرين األول/أكتو ر  12 ني
حينيا من أجرا التعةيرا  املسراعدة ا نسرانية وعمليرة أعرادة ا عمرار، و رو أمرر           وني

 ضروري للتءايف من واأة معاناة النساء الالس ينيان وأسر ن،

__________ 

 (8) A/HRC/29/52. 
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ــالغ القلــق  وإذ يعــر    أزاء اسررتمرار احتةرراز واعتقررال نسرراء وقتيرران    عــا ب
منرريا  قلسرر ينيان ني السررةومل أو مراكررز االحتةرراز ا سرررائيلية ني اررروف قاسررية،    

الظررروف  ررري الصررحية، واحلرراس االنارررادي، واالسررتءدام املوسررع ل عتقررال ا داري  
لاتران ماراة ال ول دومل المة، واحلرمامل من ايفاكمرة وقرق األترول القانونيرة، وأذ     
ي حظ أمل النساء والاتيان يواجين أيضا اديان ختصين كإناا، منريا عردم كاايرة    

واملءاار املرتا ة  احلمرا والروالدة ني السرةومل،     قرص حصوان على الرعاية ال اية،
 والتحرش اجلنسي،  

على أ يرة تعزيرز دور املررأة ني  نراء السر م وترنع القررار         التأكيد وإذ يكرر  
قيما يتعلق مبنع نشوب الزناعان وتسرويتيا سرلميا ني أارار اجليرود الراميرة أس كاالرة       

يؤكد أ ية مشاركتين واخنرااين علرى  س مة مجيع النساء ني املن قة ورقا ين، وأذ 
قدم املساواة مرع الرجرال ني مجيرع اجليرود املااولرة لتحقيرق السر م واألمرن وترو ما          

 وتعزيز ا،
ــد  يؤكــد - 1   أمل االحررت ل ا سرررائيلي ال يررزال يشرركا العقاررة    مــا جدي

الررت اررول  ررني النسرراء الالسرر ينيان وتقرردمين واعتمرراد ن علررى الررناس        الرئيسررية
اركتين ني تنمية جمتمعين، ويؤكد أ ية اجليود املااولة لتعزيرز دور رن ني ترنع    ومش

القرار قيما يتعلق مبنع نشوب الزناعان وحليا ولضرمامل مشراركتين واخنررااين علرى     
قرردم املسرراواة مررع الرجررال ني مجيررع اجليررود املااولررة مررن أجررا اقيررق السرر م واألمررن  

 وتو ما وتعزيز ا؛
مع الررردويل ني  ررراا الصررردد مواترررلة تقرررد  املسررراعدة     ررراجملت يهيـــ  - 2  

واخلرردمان امللحررة، وطاتررة املسرراعدة ني حرراالن ال رروار ، آ رراا ني احلسرراامل   ررة    
واألولويران الوانيرة و ري را، سرعيا أس التءايرف مرن        (9)2030التنمية املستدامة لعام 

يان وأسرر ن، والتصردي   واأة األزمة ا نسانية املؤملة الت تعرا  منريا النسراء الالسر ين    
على وج  اخلصوص لألزمة ا نسانية وتلاية احتياجان أعادة ا عمرار وا نعراش ااائلرة    
ني ق اع  زة، واملساعدة ني أعادة  ناء املؤسسان الالسر ينية ذان الصرلة، مرع أدمراج     
منظور جنسا  ني كا ما يض لع    مرن  ررام  دوليرة للمسراعدة، ويشريد  ا برازان       

قترريا احلكومررة الالسرر ينية ني تشررييد املؤسسرران ال زمررة لقيررام دولررة قلسرر ينية  الررت حق

__________ 

 .70/1انظر قرار اجلمعية العامة  (9) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1.
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مستقلة، حسا ما أكدت  املؤسسران الدوليرة، مبرا قييرا الانرك الردويل وترندوس النقرد         
 الدويل واألمم املتحدة، ويدعو أس استمرار الدعم املوج  لتلك اجليود؛

 املرراحنني الرردوليني الوقرراء دومل أ  رراء يميررع التعيرردان الررت      يهيــ  - 3  
ني مرؤمتر القرا رة الردويل     2014تشررين األول/أكترو ر    12ق عو ا على أناسيم ني 

حررول قلسرر ني: أعررادة أعمررار  ررزة، مررن أجررا التعةيررا  املسرراعدة ا نسررانية وعمليررة  
اء الالسر ينيان  أعادة ا عمرار، و رو أمرر ضرروري للتءايرف مرن وارأة معانراة النسر         

 وأسر ن؛
 أمل متتثرا أسررائيا، السرل ة القائمرة  راالحت ل، امتثراال تامرا        طال ي - 4  

واألنظمة املرققرررة  اتااقيرة ال راي    (10)ألحكام ومااد  ا ع مل العاملي حلقوس ا نسامل
، واتااقيررة جنيررف املتعلقررة حبمايررة  1907تشرررين األول/أكتررو ر  18الرا عررة املؤر ررة 

، وسرائر أحكرام القرانومل    (11)1949آب/أ سر س   12وقت احلرب املؤر ة  املدنيني
الرردويل وماادئرر  وترركوك  ذان الصررلة، مبررا قييررا العيرردامل الرردوليامل اخلاتررامل حبقرروس  

 ، من أجا  اية حقوس النساء الالس ينيان وأسر ن؛(6)ا نسامل
 اجملتمع الدويل على مواتلة أي ء ا تمرام  راص لتعزيرز و ايرة     حيث - 5  

حقرروس ا نسررامل للنسرراء والاتيرران الالسرر ينيان وعلررى تكثيررف ترردا ري  الراميررة أس      
اسني الظروف الصعاة الت تواجييا النساء الالس ينيان وأسر ن ني ارا االحرت ل   

 ا سرائيلي؛
مررن أسرررائيا تسررييا عررودة مجيررع ال جررئني واملشررردين مررن     طلــ ي - 6  

م وممتلكراالم، امتثراال لقرراران األمرم املتحردة      النساء واألااال الالس ينيني أس ديرار  
 ذان الصلة؛

اجملتمع الدويل على جتديد اجليود املااولة ني سايا املضري قردما    حيث - 7  
والتعةيا  عملية أ رام معا ردة للسر م تسرتند أس أسرس واضرحة وضرمن أارار زمرب         

عرن   1967عرام    دد للتوترا دومل أ  راء أس أ راء االحرت ل ا سررائيلي الراي  ردأ       
اريررق تسرروية مجيررع القضررايا العالقررة، مبررا قييررا مجيررع القضررايا األساسررية دومل اسررتثناء،  
سررعيا أس اقيررق تسرروية عادلررة ودائمررة وسررلمية للنرررزاع ا سرررائيلي الالسرر يب، علررى  

__________ 

 (.3-ألف )د 217قرار اجلمعية العامة  (10) 

 (11) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
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أساس حا الردولتني املعتررف  ر  دوليرا، وللنررزاع العررت ا سررائيلي ككرا مرن أجرا           
 الشرس األوست؛ أقامة س م هاما ني

أس جلنررة وضررع املررررأة مواتررلة رتررد تنايررا اسرررتراتيةيان       يطلــ   - 8  
املتعلقرة  النسراء واألاارال     260، وال سريما الاقررة   (2)نريوت الت لعية للنيوض  راملرأة 

ونتررائ  الرردورة االسررتثنائية الثالثررة والعشرررين    (3)الالسرر ينيني، ومنررياج عمررا  رريةني  
: املسراواة  رني اجلنسرني والتنميرة والسر م      2000 املررأة عرام  ”للةمعية العامة املعنونة 

 ، واختاذ أجراءان لتنايا ا؛(4)“ني القرمل احلادي والعشرين
أس األمني العام أمل ياقري احلالرة قيرد االسرتعراض وأمل يسراعد       يطل  - 9  

وأمل ، (1)النساء الالس ينيان يميع الوسائا املتاحرة، مبرا قييرا تلرك الرواردة ني تقريرر       
يقدم أس جلنة وضع املرأة ني دورالا احلادية والستني تقريرا يتضمن املعلومران املقدمرة   
 .من اللةنة االقتصادية واالجتماعية لغرت آسيا عن التقدم ايفرز ني تنايا  اا القرار

 
 مشروع مقرر مقدم أس اجمللس العتماد  -جيم  

الجتمرررراعي  اعتمرررراد مشررررروع واتوترررري جلنررررة وضررررع املرررررأة اجمللررررس االقتصررررادي  - 3
 التايل: املقرر
 

ني وجردول األعمرال املؤقرت والوثرائق للردورة      سرت تقرير جلنرة وضرع املررأة عرن دورالرا ال       
 الستني للةنة وضع املرأة*احلادية و
 انتءاب أعضاء املكتا. - 1 
 األعمال ومسائا تنظيمية أ رع.أقرار جدول  - 2 
 الوثائق  
 جدول األعمال املؤقت املشرون وتنظيم األعمال املقترن للةنة وضع املرأة  
متا عة املؤمتر العاملي الرا ع املعب  راملرأة والردورة االسرتثنائية الثالثرة والعشررين       - 3 

سرني والتنميرة   : املسراواة  رني اجلن  2000املرأة عرام  ”للةمعية العامة، املعنونة 
 “:والس م ني القرمل احلادي والعشرين

تنايرررا األ رررداف االسرررتراتيةية وا جرررراءان الواجرررا اختاذ رررا ني      )أ(  
 
 

 ني السادس والسا ع.ل ا ع على املناقشة، انظر الاصل * 
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 جماالن اال تمام احلامسة واختاذ مزيد من ا جراءان واملاادران:
املوضرررروع ذو األولويررررة: الررررتمكني االقتصررررادي للمرررررأة ني عررررامل      ‘1’  

 املتغري؛ العما
ع االسررتعراض: التحررديان وا بررازان ني تنايررا األ ررداف     موضررو ‘2’  

ا  ائية لأللايرة لصراي النسراء والاتيران )االسرتنتاجان املتارق علييرا        
 للدورة الثامنة واخلمسني(؛

 الوثائق  
 تقارير األمني العام:  
التحرديان وا بررازان ني   الرتمكني االقتصرادي للمررأة ني عررامل العمرا املرتغري       

األ داف ا  ائية لأللاية لصراي النسراء والاتيران )االسرتنتاجان املتارق      تنايا 
 علييا للدورة الثامنة واخلمسني(

 تقرير املديرة التناياية ايئة األمم املتحدة للمساواة  ني اجلنسني ومتكني املرأة  
ماكرة من األمانة العامة ايا  ا دليا مناقشة الجتماعران املائردة املسرتديرة      

 لوزاريةا
القضايا واالجتا ران الناهرئة والنري  اجلديردة ني تنراول القضرايا الرت         )ب(  

 متس وضع املرأة، مبا ني ذلك املساواة  ني املرأة والرجا؛
 تعميم مراعاة املنظور اجلنسا  وأوضاع املرأة ومسائا  رناجمية. )ج(  
 الوثائق  
 وتقد  املساعدة ألييا تقرير األمني العام عن حالة املرأة الالس ينية  
تقريرر  يئرة األمرم املتحردة للمسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني املررأة عرن أنشرر ة             

تندوس األمم املتحدة االستئما  لردعم ا جرراءان الراميرة أس القضراء علرى      
 العنف ضد املرأة

ايرا  را نترائ  الردوران ذان الصرلة الرت عقردالا اللةنرة          األمانرة ماكرة من   
 ة  القضاء على التمييز ضد املرأةاملعني

 الرسائا املتعلقة  وضع املرأة. - 4
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 الوثائق  
ماكرة من األمني العام مليا  را قائمرة الرسرائا السررية املتعلقرة  وضرع املررأة          

 والردود علييا
 متا عة قراران اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومقررات . - 5 
 الوثائق  
 القتصادي واالجتماعي أس رئيسة جلنة وضع املرأةرسالة من رئيس اجمللس ا  
 ماكرة من األمانة مبثا ة مسا ة ني أعمال اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
 جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني للةنة. - 6 
 .اعتماد تقرير اللةنة عن أعمال دورالا احلادية والستني - 7 

 
 املسائا الت يوج  انتاا  اجمللس ألييا -دال  

يوج  انتاا  اجمللرس االقتصرادي واالجتمراعي أس مشراريع القرراران واملقررران التاليرة         - 4
 الت اعتمدالا اللةنة:

 
 60/1القرار   
املسرلحة، مبرن قرييم     أا س سران النساء واألااال الاين يؤ اومل ر رائن ني الزناعران    

  *من ُيسةنومل قيما  عد
 ،إن جلنة وضع املرأة 
 مبقاتد ميثاس األمم املتحدة وماادئ  وأحكام ، إذ ت،ترشد 
مبارراد  القررانومل ا نسررا  الرردويل وقواعررد ، وال سرريما اتااقيرران   وإذ ت،ترشــد أي ــا 

، (2)1977و روتوكولييرررا ا ضررراقيني لعرررام    (1)1949آب/أ سررر س  12جنيرررف املؤر رررة  
، (3)ومبعايري حقروس ا نسرامل الدوليرة ذان الصرلة، وال سريما ا عر مل العراملي حلقروس ا نسرامل         

__________ 

 .ل ا ع على املناقشة، انظر الاصا الثالي * 
 .973-970، األرقام 75، اجمللد جمموعة املعاهداملاألمم املتحدة،  (1) 

 .17513و  17512، الرقمامل 1125املرجع ناس ، اجمللد  (2) 

 (.3-ألف )د 217قرار اجلمعية العامة  (3) 
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، والعيرد الردويل اخلراص    (4)والعيد الدويل اخلراص  راحلقوس االقتصرادية واالجتماعيرة والثقاقيرة     
، (5)، واتااقيررة القضرراء علررى مجيررع أهرركال التمييررز ضررد املرررأة     (4) رراحلقوس املدنيررة والسياسررية  

، واتااقيرة منا ضرة التعرايا و رري  مرن ضرروب املعاملرة أو العقو رة         (6)واتااقية حقروس ال ارا  
، وأع مل و رنام  عما قيينا اللراين اعتمرد ا املرؤمتر العراملي     (7)ال أنسانية أو امليينة القاسية أو

 ،(8)1993حزيرامل/يوني   25ني  حلقوس ا نسامل
ــن النحــو الواجــ      ــي عل يررة الدوليررة حلمايررة مجيررع األهررءاص مررن     االتااق وإذ تراع

كررانومل  20املررؤر   61/177اال تارراء القسررري الررت اعتمرردالا اجلمعيررة العامررة ني قرار ررا       
 ،(9)2006 األول/ديسم 

مجيررع قراراالررا السررا قة  شررأمل أارر س سررران النسرراء واألااررال الرراين      أسوإذ تشــر  
، وأس مجيررع (10)يؤ رراومل ر ررائن ني الزناعرران املسررلحة، مبررن قررييم مررن ُيسررةنومل قيمررا  عررد     

القراران ذان الصرلة الرت اختراالا جلنرة حقروس ا نسرامل وجملرس حقروس ا نسرامل قيمرا يتعلرق            
 ،2006كانومل األول/ديسم   19املؤر   61/172 أ ا الر ائن وأس قرار اجلمعية العامة 

 ررأمل النسرراء واألااررال الرراين يؤ رراومل ر ررائن يعررانومل مررن قل ررة املنعررة  وجرر    وإذ تقــر 
  اص، مبا ني ذلك الشوا ا املتعلقة  العنف اجلنسي والصحة ا با ية،

رد احلرق ني احليراة واحلريرة والسر مة الشءصرية، وأمل أ را        أمل لكا قر  وإذ تقـر أي ا 
 الر ائن جرميٌة تساا قلقا  الغا للمةتمع الدويل،

أس األحكررام ذان الصررلة الررواردة ني ترركوك القررانومل ا نسررا  الرردويل        وإذ تشــر 
 املتعلقة حبماية السكامل املدنيني  صاتيم تلك،

__________ 

 (، املرقق.21-ألف )د 2200انظر قرار اجلمعية العامة  (4) 

 .20378، الرقم 1249، اجمللد جمموعة املعاهداملاألمم املتحدة،  (5) 

 .27531، الرقم 1577املرجع ناس ، العدد  (6) 

 .24841الرقم  ،1465املرجع ناس ، العدد  (7) 

 (8) A/CONF.157/24 (Part I).الاصا الثالي ، 

 .48088، الرقم 2716 ، اجمللدجمموعة املعاهداملألمم املتحدة، ا (9) 

 50/1و  48/1و  46/1و  45/1و  44/1و  43/1و  42/2و  41/1و  40/1و  39/2القررررررررررررراران  (10) 
 .58/1و  56/1و  54/3و  52/1 و

http://undocs.org/ar/A/RES/61/177
http://undocs.org/ar/A/RES/61/172
http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24%20(Part%20I)
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، والوثائق اخلتامية الصرادرة عرن دورة   (11)أع مل ومنياج عما  يةني وإذ تعيد تأكيد 
: املسراواة  رني اجلنسرني    2000املررأة عرام   ”اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين املعنونة 
والوثيقررة اخلتاميررة لرردورة اجلمعيررة العامررة   (12)“والتنميررة والسرر م ني القرررمل احلررادي والعشرررين 

مبررا ني ذلررك األحكررام املتعلقررة  ،(13)“لألااررالعررامل ترراي ” االسررتثنائية  شررأمل ال اررا املعنونررة
 العنف ضد النساء واألااال، وأذ تؤكد كالك أع نان جلنرة وضرع املررأة مبناسراة االحتارال      
 الررراكرع السرررنوية العاهررررة واخلامسرررة عشررررة والعشررررين النعقررراد املرررؤمتر العررراملي الرا رررع        

 ،(14) املرأة املعب
 شرأمل منرع    2003متوز/يولير    3املرؤر    57/337أس قرار اجلمعية العامة  وإذ تشر 

تشرررين  31املررؤر   (2000) 1325نشرروب الزناعرران املسررلحة وأس قررراران جملررس األمررن  
 1888، و 2008متوز/يوليررررررر   31املرررررررؤر   (2008) 1828، و 2000األول/أكترررررررو ر 

 ول/تشررررين األ 5املرررؤر   (2009) 1889، و 2009أيلول/سررراتم   30املرررؤر   (2009)
 2106 ، و2010كرررانومل األول/ديسرررم   16املرررؤر   (2010) 1960، و 2009أكترررو ر 

 تشرررين األول/ 18املررؤر   (2013) 2122، و 2013حزيرامل/يونيرر   24املررؤر   (2013)
 شررأمل املرررأة   2015تشرررين األول/أكتررو ر   13املررؤر   (2015) 2242 ، و2013أكتررو ر 

آب/أ س رررس  11املررؤر   (2000) 1314والسرر م واألمررن، وكررالك أس قررراران اجمللررس   
 (2003) 1460 ، و2001تشررررين الثرررا /نوقم   20املرررؤر   (2001) 1379، و 2000
، 2004نيسرامل/أ ريا   22املرؤر    (2004) 1539، و 2003كانومل الثا /يناير  30املؤر  

 آب/ 4املرررررؤر   (2009) 1882و  ،2005متوز/يوليررررر   26املرررررؤر   (2005) 1612و 
 (2012) 2068، و 2011متوز/يوليررر   12املرررؤر   (2011) 1998، و 2009أ سررر س 
، 2014آذار/مرررررارس  7املرررررؤر   (2014) 2143و ، 2012أيلول/سررررراتم   19املرررررؤر  

 شأمل األااال والزناع املسلح، وقراران  2015حزيرامل/يوني   18املؤر   (2015) 2225 و
املرؤر    (2015) 2249و  ،2014 كرانومل الثا /ينراير   27املرؤر    (2014) 2133اجمللس 

__________ 

)منشروران األمرم املتحردة،     1995أيلول/سـبتمرب   15-3قرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني،       ت (11) 
 ، املرققامل األول والثا .1، الاصا األول، القرار  A.96.IV.13) رقم املايع

 ، املرقق.23/3-، املرقق، وقرار ا دأ23/2-قرار اجلمعية العامة دأ (12) 

 ، املرقق.27/2-قرار اجلمعية العامة دأ (13) 

 E/2005/27 andوالتصـوي     7رقـــ   ، امللحق 2005الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  (14) 

Corr.1-E/CN.6/2005/11 and Corr.1     ، 7 ، امللحـق رقــ  2010(، الفصـــل اوول، الفـرأ ألـ   واملرجــع سف،ـ 
(، الفصل اوول، الفرأ أل   واملرجع سف، ، E/2010/27 and Corr.1-E/CN.6/2010/11 and Corr.1والتصوي   

 .59/1 لفرأ جي ، القرار(، الفصل اوول، اE/2015/27-E/CN.6/2015/10  7، امللحق رق  2015
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كرررانومل األول/ديسرررم    17 املرررؤر  (2015) 2253 ، و2015تشررررين الثرررا /نوقم    20
 شررررأمل حرررروادا  2015األول/ديسررررم   كررررانومل 21املررررؤر   (2015) 2255 ، و2015

 اال ت اف الاا للادية وأ ا الر ائن الت يرتكايا ا ر ا يومل،
مرن اسرتمرار الزناعران املسرلحة ني منرااق عديردة مرن         وإذ تعر  عا قلقهـا العميـق   

 العامل أمجع وما تساات قي  من معاناة  شرية وحاالن اوار  أنسانية،
ما خيلا  االجتار  األهرءاص ني حراالن الرزناع املسرلح مرن ترأثري  شركا         وإذ تالحظ 

قررائم  رراص علررى النسرراء واألااررال، مبررا ني ذلررك زيررادة تعرضرريم للعنررف اجلنسرري والعنررف ال   
جترار  نوع اجلنس، وأذ تعرب عن التضامن والتعااف مرع النسراء واألاارال الراين يرتم اال      على

 كرررانومل األول/ 16املرررؤر    رررم علرررى النحرررو املشرررار أليررر  ني  يرررامل رئررريس جملرررس األمرررن      
 ،(15)2015 ديسم 
أمل النسرراء واألااررال الرراين يؤ رراومل ر ررائن، مبررن قررييم مررن ُيسررةنومل     وإذ تالحــظ 
 حرراالن مررن ضررمنيا الزناعرران املسررلحة، سررواء كانررت  ررا  الزناعرران دوليررة       عررد، ني قيمررا
دوليرة، يقعرومل ضرحايا النترياكان أو جتراوزان جسريمة للقرانومل الردويل، مبرا ني ذلرك             ري أو

القانومل ا نسا  الردويل والقرانومل الردويل حلقروس ا نسرامل، و ري انترياكان تظرا ترؤثر سرلاا           
تلرررك الزناعررران، وتسررراا املعانررراة ألسرررر  رررؤالء النسررراء اجليرررود الراميرررة أس وضرررع حرررد ل ني

واألااال، وأذ تؤكد ني  راا الصردد علرى ضررورة معاجلرة  را  املسرألة مرن عردة أوجر  منريا            
 املنظور ا نسا ،

على أمل مجيع أهركال العنرف املرتكرا ني منرااق الزناعران املسرلحة ضرد         وإذ تشدِّد 
أ را النسراء واألاارال ر رائن، تشركا انترياكا       السكامل املدنيني،  صراتيم تلرك، مبرا ني ذلرك     

جسيما لنصوص القانومل ا نسا  الدويل، وطاترة مرا يررد منريا ني اتااقيران جنيرف املؤر رة        
 ،1949آب/أ س س  12

أمل الدول األاراف ني أي نزاع مسرلح تقرع علييرا مسرؤولية االمتنراع عرن        وإذ تدرك 
اء واألااررال ني الزناعرران املسررلحة،  أ ررا الر ررائن وعررن القيررام ني وقررت الحررق  سررةن النسرر   

وضمامل املساءلة قيما يتعلق  تنايا اآلليان والسياسان والقروانني ذان الصرلة مرن أجرا  ايرة      
النسررراء واألاارررال، واضرررعة ني اعتاار رررا أمل مجيرررع أارررراف الرررزناع ملزمرررة  االمتنررراع عرررن        

 الر ائن، أ ا

__________ 

 (15) S/PRST/2015/25. 
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ألن  ر م اجليود الت ياااا اجملتمع الدويل ال تزال عمليران أ را    وإذ ي،اورها القلق 
الر ائن مستمرة مبءتلف األهكال واملظرا ر، مبرا ني ذلرك العمليران الرت يرتكاريا ا ر را يومل        

 واجلماعان املسلحة،  ا أ ا زادن ني كثري من منااق العامل،
رمية املنظمة عر  الوانيرة ني   التيديدان اخل رية الت تشكليا اجل وإذ تالحظ مع القلق 

 عرري املنررااق، ومررا اررا مررن ترر ن متزايرردة  ا ر رراب، ني  عرري احلرراالن، وأذ ترردين  قرروة  
حوادا اال ت اف وأ را الر رائن أيرراي كرامل الغررض مرن ارتكا را، مبرا ني ذلرك مجرع األمروال            

 احلصول على تنازالن سياسية، أو
سرتدعي أمل يارال اجملتمرع الردويل جيرودا       أمل التصدي ملشكلة أ ا الر رائن ي  وإذ تقر 

حازمرة ومتماسركة ومتضرراقرة، تتواقرق مررع القرانومل ا نسررا  الردويل والقررانومل الردويل حلقرروس       
 ا نسامل،  غية أ اء  ا  املمارسان املقيتة ومساءلة مرتكاييا،

 ررأمل ا قررراج العاجررا و ررري املشررروىن عررن النسرراء  الراســ  وإذ تعــر  عــا اعتقادهــا 
تنايرا األ رداف النايلرة     سريعزرز الاين يؤ اومل ر رائن ني منرااق الزناعران املسرلحة     واألااال 

املكرَّسررة ني أعرر مل ومنررياج عمررا  رريةني والوثيقررة اخلتاميررة لرردورة اجلمعيررة العامررة االسررتثنائية  
الثالثررة والعشرررين والوثيقررة اخلتاميررة لرردورة اجلمعيررة االسررتثنائية  شررأمل ال اررا، مبررا ني ذلررك         

 تعلقة مبنع ارتكاب العنف ضد النساء واألااال،األحكام امل
 ،(16) تقرير األمني العام وإذ حتيط علما 
أمل أ ا الر ائن، أينما ارتكا وأيا كامل مرتكا ،  رو عمرا    تؤكد ما جديد - 1 

  ري مشروع يرمي أس تقويي حقوس ا نسامل، وال م  ر ل   أي حال من األحوال؛
 ترتكا ضد السكامل املدنيني  صراتيم تلرك ني   مجيع أعمال العنف الت تديا - 2 

حاالن الزناع املسلح ومبا خيالف القانومل ا نسا  الدويل، وتدعو أس الرد  صرورة قعالرة علرى    
 ا  األعمال، ال سيما عن اريق ا قراج الاوري عرن النسراء واألاارال املرأ وذين ر رائن ني      

 سراا منريا تعزيرز التعراومل الردويل ني       نزاعان مسرلحة، مبرن قرييم الراين ُيسرةنومل قيمرا  عرد،       
 امليدامل؛  اا

ما يرتكا ني سياس أ ا الر ائن مرن أعمرال، ال سريما التعرايا      تديا أي ا - 3 
و ري  من ضروب املعاملة أو العقو ة القاسرية أو ال أنسرانية أو امليينرة، والقترا، واال تصراب،      

 ا من عواقايا؛جتار  النساء واألااال، وتعرب عن استيائيوالرس، واال
__________ 

 (16) E/CN.6/2016/7. 
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الرردول األاررراف ني نزاعرران مسررلحة علررى أمل تتءررا كاقررة الترردا ري        حتــث  - 4 
ال زمة، ني حينيا، لتحديد  وية النسراء واألاارال الراين يؤ راومل ر رائن ني الرزناع املسرلح،        
مبن قييم من ُيسةنومل قيما  عد، والكشف عن مصرري م وتعريني أمراكن وجرود م، وعلرى أمل      

على تزويد أقراد أسر م  كا ما لدييا مرن معلومران ذان ترلة مبصرري م     تعما قدر ا مكامل 
 وأماكن وجود م، من   ل القنوان املناساة؛

الدول ني  اا الصدد أس اعتماد    هاما، مبرا ني ذلرك كاقرة التردا ري      تدعو - 5 
 القانونية والعملية وآليان التنسيق املناساة؛  

ومرران عررن النسرراء واألااررال الرراين يؤ رراومل     احلاجررة أس مجررع املعل  ت،ــل   - 6 
ر ررائن ني الزناعرران املسررلحة، مبررن قررييم مررن ُيسررةنومل قيمررا  عررد، و ايررة تلررك املعلومرران       
وأدارالا، وققا للقواعد واملعايري القانونية الدولية والوانيرة، واريا الردول علرى أمل تتعراومل مرع       

ا اجملررال،  سرراا منرريا تقررد  كررا    عضرريا  عضررا ومررع اجليرران املعنيررة األ رررع العاملررة ني  ررا   
 املعلومان املناساة ذان الصلة  املوضوع؛

مجيع األاراف ني الزناعران املسرلحة علرى احتررام قواعرد القرانومل        حتث بقوة - 7 
ا نسا  الردويل احترامرا تامرا واختراذ مجيرع التردا ري ال زمرة حلمايرة السركامل املردنيني  صراتيم            

 تلك، مبا ني ذلك التدا ري ال زمة ملنع ومكاقحة أعمال أ ا الر ائن؛
ري أمكانيررة حصررول  ررؤالء  مجيررع أاررراف الزناعرران املسررلحة علررى ترروق  حتــث - 8 

النساء واألاارال علرى املسراعدة ا نسرانية  صرورة مأمونرة ودومل أي معو قران، وققرا للقرانومل          
 ا نسا  الدويل؛

مجيع أاراف الزناعران املسرلحة علرى التعراومل  صرورة كاملرة مرع         حتث أي ا - 9 
ر واار ل األ رر   جلنة الصليا األ ر الدولية، وحسا االقتضاء، مع مجعيران الصرليا األ ر   

الوانية، ني اديد مصري وأماكن وجرود النسراء واألاارال الراين يؤ راومل ر رائن، مبرن قرييم         
 من ُيسةنومل قيما  عد؛

على ضرورة زيادة املساءلة وعلى مسؤولية مجيرع الردول عرن امل حقرة      تشدِّد - 10 
جلنسري، وتقردمييم أس   القضائية للمسؤولني عن جرائم احلرب، مبا قييا أ ا الر ائن والعنرف ا 

 العدالة وققا للقانومل الدويل؛
علررى ضرررورة معاجلررة مسررألة أارر س سررران النسرراء واألااررال     تشــدِّد أي ــا - 11 

الاين يؤ اومل ر ائن ني الزناعان املسلحة، مبن قييم من ُيسةنومل قيما  عد،  اعتاار را أيضرا   
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لرة وسريادة القرانومل، علرى أسراس      جزءا من عمليان الس م، مع ا هارة أس كاقرة آليران العدا  
 من الشااقية واملساءلة ومشاركة ومسا ة اجلميع؛

ما لتاادل املعلومان املوضوعية واملوثوقة واحليادية عن الر رائن،  سراا    تؤكد - 12 
منيا اسني اليا ونشر الايانران املاصرلة حسرا نروع اجلرنس والعمرر، علرى أمل تكرومل تلرك          

نيا املنظمان الدولية املعنيرة، مرن أ يرة ني تيسرري ا قرراج عنريم،       املعلومان قا لة ألمل تتحقق م
 وتدعو، حسا االقتضاء، أس تقد  املساعدة أس تلك املنظمان ني  اا الصدد؛

أ ية أعادة تأ يا النساء واألااال الراين يؤ راومل ر رائن ني الزناعران      ُتربز - 13 
ليم  تعررضيم  وج   راص للعنرف ني تلرك    املسلحة، مبن قييم من ُيسةنومل قيما  عد، مع التس

احلاالن، مبا ني ذلرك العنرف اجلنسري، واري الردول املعنيرة علرى اختراذ مجيرع التردا ري املمكنرة            
 عمليا لتحقيق  ا  الغاية؛

ــ  - 14  أس األمررني العررام أمل يواتررا، ني سررياس  رراا القرررار، مواتررلة نشررر        تطل
املعلومرران املتعلقررة  قرررار جملررس األمررن   املعلومرران ذان الصررلة علررى ن رراس واسررع، وطاتررة    

 ؛(2000) 1325
أس األمررني العررام ومجيررع املنظمرران الدوليررة ذان الصررلة تسررءري  تطلـ  أي ــا  - 15 

القدران و رال اجليرود لتيسرري ا قرراج الاروري عرن النسراء واألاارال الراين أ  راوا ر رائن،            
 قييم من ُيسةنومل قيما  عد؛ مبن

املقر رين اخلاتني، كا ني ن راس الواليرة املوكلرة ألير ، وكرالك املمثلرة        تدعو - 16 
مررني العررام املعنيررة  األااررال والررزناع املسررلح، واملمثلررة اخلاتررة لألمررني العررام املعنيررة   اخلاتررة لأل

 العنف اجلنسي ني حاالن الزناع، واملمثلة اخلاتة لألمني العام املعنيرة  رالعنف ضرد األاارال،     
أس مواتررلة معاجلررة قضررية النسرراء واألااررال الرراين يؤ رراومل ر ررائن ني الزناعرران املسررلحة،      

 ن ُيسةنومل قيما  عد، وما يترتا على ذلك من نتائ ؛قييم م مبن
أس األمرررني العرررام أمل يقررردم أس جلنرررة وضرررع املررررأة ني دورالرررا الثانيرررة  تطلـــ  - 17 

والستني تقريرا عن تنايا  اا القرار يشما التوتريان العمليرة ذان الصرلة، آ راا ني االعتارار      
 ملعنية؛املعلومان الت تقد ميا الدول واملنظمان الدولية ا

 .النظر ني املسألة ني دورالا الثانية والستني تقرر - 18 
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 60/2القرار 
 *املرأة وال الة وقريوس نقص املناعة الاشرية ومت زمة نقص املناعة املكتسا )ا يدز(

 
 ،إن جلنة وضع املرأة 
عمليرران استعراضرريما ونتررائ   (1)أعرر مل ومنررياج عمررا  رريةني  إذ تؤكــد مــا جديــد 

دورة اجلمعيرة  الروثيقتني اخلتراميتني لر   و (2)اتااقية القضاء على مجيرع أهركال التمييرز ضرد املررأة     و
 (4)و رنرررام  عمرررا املرررؤمتر الررردويل للسررركامل والتنميرررة (3)االسرررتثنائية الثالثرررة والعشررررين العامرررة

 (5)اتااقيررة حقرروس ال ارراوعمليرران استعراضرر  وا جررراءان الرئيسررية ملواتررلة تنايررا  ونتررائ   
 املناعررة نقررص قررريوس  شررأمل السياسرري وا عرر مل (6)وأعرر مل القضرراء علررى العنررف ضررد املرررأة  

( 2000) 1325التررا ع لألمررم املتحرردة  وقرررار جملررس األمررن   (7)2011 لعررام ا يرردز/الاشرررية
اف ، مبررا ني ذلررك أ ررد(8)2030  ررة التنميررة املسررتدامة لعررام و شررأمل املرررأة والسرر م واألمررن 

التنمية املسرتدامة، و صوترا تصرميم الردول األعضراء علرى القضراء علرى و راء ا يردز حبلرول            
 ،2030 عام

أمل و راء قرريوس نقرص املناعرة الاشررية العراملي يرؤثر ترأثريا          وإذ تالحظ مع بالغ القلق 
مرن األ رداف ا  ائيرة     6جائرا على النساء والاتيان، وأذ تقر  التقدم ايفرز ني اقيرق ااردف   

وقررف انتشررار قررريوس نقررص املناعررة الاشرررية و رردء احنسررار ، حيرري حالررت    املتعلررق   ،لأللايررة
م يررني ا تررا ان اجلديرردة  رر  والوقيرران املرتا ررة     املواجيررة العامليررة للاررريوس دومل حرردوا   

 ،، و و العام الاي وضعت قي  األ داف ا  ائية لأللاية2000 ا يدز منا عام 

__________ 

 .ل ا ع على املناقشة، انظر الاصا الثالي * 
)منشروران األمرم املتحردة،     1995أيلول/سـبتمرب   15-4بـاملرأة، بـيجني،   تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين      (1) 

 .، املرققامل األول والثا 1(، الاصا األول، القرار A.96.IV.13املايع  رقم

 (2) United Nations, Treaty Series,vol. 1249, No. 20378. 

 ، املرقق.23/3-وقرار اجلمعية العامة دأ ،، املرقق23/2-قرار اجلمعية العامة دأ (3) 
)منشرروران األمررم املتحرردة،  1994أيلول/ســبتمرب  13-5تقريــر املــؤمتر الــدويل لل،ــكان والتنميــة، القــاهرة،  (4) 

 ، املرقق.1(، الاصا األول، القرار A.95.XIII.16 املايع رقم

 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 .48/104قرار اجلمعية العامة  (6) 

 ، املرقق.65/277قرار اجلمعية العامة  (7) 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (8) 
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 احلاجة أس تكثيف اجليرود الراميرة أس القضراء علرى و راء ا يردز مرن  ر ل          قروإذ ت 
ج املتصرلة، مبرا ني ذلرك    تسريع تدا ري مواجية الاريوس ني مجيع مراحرا سلسرلة الوقايرة والعر     

الررت وضررعيا  رنررام  األمررم املتحرردة املشررترك املعررب      ‘‘ 90-90-90’’ني سررياس األ ررداف  
 اررريوس نقررص املناعررة الاشرررية ومت زمررة نقررص املناعررة املكتسررا/ا يدز، وأذ تسررلم مبكررامن    

الشررا ان نتيةررة عوامررا منرريا عرردم   الاتيرران الصررغريان والضررعف اخلاتررة لرردع املرا قرران و 
   ،والاتيان ةاقؤ ع قان القوة ني اجملتمع  ني النساء والرجال، والصايتك

 أمل  دمان الوقاية والع ج والرعاية والدعم الت توقر للمصا ني  ارريوس   وإذ ت،ل  
ي عمليرة مكاقحرة قعالرة     ر   ري عناترر متعاضردة أل    نقص املناعرة الاشررية وا يردز واملترأثرين     
للقضرراء علررى متعرردد الق اعرران ومررراع للاعررد اجلنسررا   وبررا أدراجيررا ني أي  رر  هرراما و 

 ،  ا يدز و اء
الرت تقيرد   تلرك  أمل األنظمة والسياسان واملمارسران، مبرا قييرا     وإذ تالحظ مع القلق 

ميكرن أمل ارد  شردة مرن أمكانيرة احلصرول علرى عر ج         اجلنيسرة   التةارة املشرروعة ني األدويرة  
معقررول ني الالرردامل    سررعر  تةرران الصرريدالنية   قررريوس نقررص املناعررة الاشرررية و ررري  مررن املن     

 وسررائا منرريا  ميكررن اسررين   الوضررع  رراا  ررأمل أذ تقررر الررد ا املررنءاي واملتوسررت، و   ذان
ت حرظ  أذ التشريعان والسياسران التنظيميرة وأدارة سلسرلة ا مرداد علرى املسرتوع الرواب، و       

ولة التكلاة من أجرا  منتةان معقتوقري تقليا احلواجز الت تعترض لأن  ميكن استكشاف ساا 
احلصررول علررى منتةرران الوقايررة مررن قررريوس نقررص املناعررة الاشرررية        أمكانيررة توسرريع ن رراس  

تشءيصرر  واألدويررة والسررلع األساسررية اخلاتررة  عرر ج الاررريوس، مبررا ني ذلررك       مسررتلزمان و
 األمراض االنتيازية وا تا ان املتزامنة،  تكلاة معقولة و نوعية جيدة،

ني النرررواحي  سررراواة  رررني اجلنسررني ومتكرررني النسررراء والاتيررران علرررى أمل امل وإذ تشــدد  
الكامرا وعلرى قردم     ين، قضر  عرن مترتع   السياسية واملدنيرة واالجتماعيرة واالقتصرادية والثقاقيرة    

املسرراواة حبقرروس ا نسررامل واحلريرران األساسررية، أمررور أساسررية ني القضرراء علررى الاقررر واقيررق   
 التنمية املستدامة،

املكاولرة جلميرع النسراء    أمل عدم  ايرة وتعزيرز حقروس ا نسرامل     على  أيضاتشدد وأذ  
ملرؤمتر الردويل للسركامل     نرام  عمرا ا  ا با يرة وققرا ل   ينحقروق واجلنسرية وا با يرة    تينتحو

والتنميرة ومنرياج عمررا  ريةني والوثررائق اخلتاميرة ملررؤمتران استعراضريما، وعرردم كاايرة قرررص       
و راء،  الصرحة الادنيرة والعقليرة، أمرورا تاراقم أثرر       على أعلى مستوع ميكن  لو   من الاحلصول 

يرردد  قرراء األجيررال يو  ررر تعرضررين لاتررا ة مررن ، ممررا يزيررد ال سرريما  ررني النسرراء والاتيرران
   ،واملقالة احلالية
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 أمل األااال واملررا قني أكثرر عرضرة للءرروج مرن مظلرة الرعايرة وأمل الراين          وإذ تقر 
عكسي أ عد من الاالغني عرن احتمرال الوترول أس    يعاجلومل منيم مبضادان قريوسان النسخ ال

ع واألاارررال مرررا الاريوسررري وأمل  نررراك العديرررد مرررن التحرررديان ني تشرررءيص الرضَّرررقمرررع احِل
 ؛  وع جيم واملرا قني
على قيمة وأ ية احلماية االجتماعية للائان األكثر ضعاا واقيرق التغ يرة    وإذ تشدد 

وتضرمن  اجليردة  املنصرف أس اخلردمان الصرحية    الصحية للةميع الت تشما الوتول الشاما و
 تكلاة معقولة للمصا ني  اريوس نقص املناعة الاشرية، مبرن قرييم النسراء    جيدة تقد   دمان 

واألااررررال، والتأكررررد مررررن أمل التغ يررررة الصررررحية للةميررررع تعررررزز أيضررررا ترررردا ري مواجيررررة      
 الاريوس/ا يدز؛

أو كلييمررا  سرراا  والرردييممليررومل ااررا ققرردوا أحررد  13.3 ررأمل أكثررر مررن  وإذ تقـر  
مرن حيري   قريوس نقص املناعة الاشرية وا يدز وأمل  ؤالء األااال لردييم احتياجران معقردة    

احلمايررة والرعايررة والرردعم وأ ررم قررد يكونررومل عرضررة  درجررة أكرر  لاتررا ة  العرردوع وخل ررر  
 ،التعرض للعنف، مبا ني ذلك العنف اجلنسي واجلنسا 

ود الرت تارااا الردول األعضراء ومنظومرة األمرم املتحردة        اجلير  وإذ تالحظ مع التقدير 
للقضاء على مجيع أهكال العنف ضد النسراء واألاارال، وال سريما ال الرة، مبرا ني ذلرك  لرة        

 ،‘‘الرجا نصري املرأة’’، و لة ‘‘متحدومل   اء العنف ضد املرأة’’األمني العام 
لنسرراء والاتيرران والتمييررز ألمل مجيررع أهرركال العنررف ضررد ا وإذ ي،ــاورها قلــق عميــق 

واملمارسان الضارة  ي عواما مسرا ة رئيسرية ني انتشرار قرريوس نقرص املناعرة الاشررية  رني         
 النساء والاتيان؛  

النساء والاتيان ذوان ا عاقة  رالاريوس    ر أتا ة لزيادة  وإذ ي،اورها بالغ القلق 
نتيةررة عوامررا منرريا أوجرر  عرردم املسرراواة القانونيررة واالقتصررادية والعنررف اجلنسرري واجلنسررا       

   ،والتمييز وانتياكان حقوقين
أمل السرركامل الرراين تزعررزع اسررتقرار م الزناعرران املسررلحة       وإذ تالحــظ مــع القلــق   

ية والنازحني دا ليا وال جرئني، وطاترة النسراء    وحاالن ال وار  ا نسانية والكوارا ال ايع
  درجة أك  لاتا ة  اريوس نقص املناعة الاشرية،عرضة واألااال، واديدا الاتيان، 

أكر   وأ ن يتحملن عائا  الاريوس عرضة لاتا ة أكثر  أمل النساء والاتيان  وإذ تقر 
ني ذلررك تقررد  الرعايررة والرردعم    ري ررن نتيةررة آثررار و رراء الاررريوس وا يرردز، مبررا  ممررا يتحملرر  



E/2016/27 

E/CN.6/2016/22 

 

45/81 16-05842 

 

للمصا ني واملتأثرين  ما، وأمل ذلك يؤثر سلاا على متتعين حبقوس ا نسرامل، مبرا ني ذلرك احلرق     
 ني الصحة،  
 رأمل احلصرول علررى التعلريم اجليرد واملعلومرران واسرتاقاء الاتيران ني املرردارس       وإذ تقـر   

 س،  عنصر حاسم ني وقاية النساء والاتيان من ا تا ة  الاريو
 الرردور القيررادي الرراي تؤديرر  احلكومرران،  التعرراومل مررع  رنررام  األمررم      وإذ تعتــر  

وكراالن املتءصصرة   الاريوس نقص املناعة الاشرية وا يردز و رري  مرن     املتحدة املشترك املعب 
واجليان املاحنرة الدوليرة وآليران التمويرا، مبرا قييرا الصرندوس العراملي ملكاقحرة ا يردز والسرا            

، ني زيادة املوارد ايفلية والدولية ال زمة لدعم ال ام  الت تعزز املساواة  رني اجلنسرني   وامل ريا
   ،لاريوس وا يدزلومتكني النساء والاتيان من التصدي 

 رون القيادة وااللتزام الت تادييا، ني مجيع جوانا املساواة  ني اجلنسرني   وإذ ترح  
نقرص املناعرة الاشررية    ارريوس   تردا ري التصردي ل  نرا املتعلرق   ومتكني املرأة والاتاة، مبرا قييرا اجلا  

 وملواملنظمان  ري احلكومية ومنظمان اجملتمع املرد  واألهرءاص املصرا     نوا يدز، احلكوما
،  وسائا منيا  اراة اريرق االاراد األقريقري  شرأمل املسرؤولية املشرتركة والتضرامن         الاريوس

   ،ني أقريقيا العاملي ملكاقحة ا يدز والسا وامل ريا
 احلكومان والشركاء الدوليني واجملتمرع املرد  أير ء اال تمرام الكامرا       هتي  - 1 

ني أوسراىن الشرا ان    اريوس نقص املناعرة الاشررية   للمستويان املرتاعة من ا تا ان اجلديدة 
احيرة  واملرا قان وألساا ا اجلارية، واضعة ني اعتاار ا أمل النساء والاتيان أكثر عرضة من الن

، وأمل  را  القا ليرة   ةالادنية لاتا ة  رالاريوس وال سريما ني سرن ماكررة، مرن الرجرال والصراي       
لاتا ة تزداد  اعرا التمييرز ومجيرع أهركال العنرف ضرد النسراء والاتيران واملرا قران، مبرا ني           

 ذلك االستغ ل اجلنسي واملمارسان الضارة؛  
ميررة أس اقيررق املسرراواة  ررني    الرردول األعضرراء أمل تكثررف اجليررود الرا   هتيــ  - 2 

أوجر  عردم املسراواة    منريا  رأمل   أقرارا  ،اجلنسني ومتكني النساء والاتيان ني مجيع جماالن احلياة
اايكليررة  ررني اجلنسررني والتمييررز والعنررف ضررد النسرراء والاتيرران واملظررا ر الاكوريررة الضررارة،     

قرروس ا نسررامل   امررا حباملرررأة والاترراة الك تقرروض قعاليررة أجررراءان التصرردي للاررريوس ومتتررع      
 ؛على قدم املساواةواحلريان األساسية 

يميررع احلكومرران أمل تسررن قرروانني وتضررع سياسرران واسررتراتيةيان      هتيــ  - 3 
والتمييررز ضررد النسرراء والاتيرران ني اجملررالني العررام  للقضرراء علررى مجيررع أهرركال العنررف اجلنسررا 

واخلرراص وعلررى املمارسرران الضررارة مثررا تررزوي  األااررال والررزواج املاكررر والررزواج القسررري   
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وتشرروي  األعضرراء التناسررلية لانرراا واالجتررار  األهررءاص، وأمل تكثررف تنايررا  ررا  القرروانني      
مرن   الصراية ن جانرا الرجرال و  والسياسان واالستراتيةيان، وأمل تكارا املشراركة الكاملرة مر    

 النساء والاتيان  اريوس نقص املناعة الاشرية؛  أتا ة    رأجا احلد من 
يميرع احلكومران أمل تكثرف اجليرود خلاري املسرتويان املرتاعرة         أي اهتي   - 4 

أكثررر    تثاررت األدلررة الو ائيررة أ ررن جرردا لاتررا ة  ررالاريوس ني أوسرراىن النسرراء والاتيرران الرر 
، وذلررك مررن  رر ل احلررد، حيثمررا أمكررن، مررن احلررواجز الررت تعترررض          ة  رر  لاتررا عرضررة 
ني الوقاية من الاريوس والرعايرة املتعلقرة  ر ، قضر  عرن أزالرة احلرواجز الرت ارول           نمشاركتي

دومل مشاركتين الكاملة ني اجملتمع، وعرن اريرق التصردي للممارسران الرت تسرا م ني زيرادة        
 األهررءاص، ومواجيررة الترريميش االجتمرراعي للنسرراء     ررر ا تررا ة  ررالاريوس، مثررا االجتررار 

 والاتيان؛  
يميررع احلكومرران أمل تضررمن وجررود عررامل عررادل ومنصررف للنسرراء        هتيــ   - 5 

،  اعتارررار ذلرررك الصرررايةع قررران هرررراكة مرررع الرجرررال و ترررينوالاتيررران،  وسرررائا منررريا أقام
   استراتيةية ميمة لتحقيق املساواة  ني اجلنسني ومتكني املرأة والاتاة؛

ضررمن حزمررة يميررع احلكومرران أمل تشررةع التغ يرة الصررحية للةميررع،   هتيـ   - 6 
دومل متييرز مرن   علرى قردم املسراواة و    لناس كاقرة أمل يتان لالت تعب هاملة للحماية االجتماعية، 

مقررة وانيا من  دمان الرعاية الصحية األساسرية ال زمرة    انعلى جمموع لأي نوع احلصو
والوقاية والعر ج والتأ يرا وختايرف اآلالم، وعلرى األدويرة األساسرية       ني  دمان التوعية  ممثلةي

اجليدة واملأمونة والاعالة  أسعار معقولة، وال سيما من  ر ل تعزيرز الرعايرة الصرحية األوليرة،      
، مرع التركيرز   لضرائقة ماليرة   ملستايدين منياااحلصول على  ا  اخلدمان يعر ض مع ضمامل أال 

 الاقرية والضعياة وامليمشة من السكامل؛ والق اعانألااال  شكا  اص على النساء وا
التحرراس الردول األعضراء علرى اعتمراد وتنايرا التردا ري الرت تعرزز قررص           حتـث  - 7 
التعليم و قرائين قير  وأمترامين لر ، مبررا ني ذلرك التعلريم االسرتدراكي و رو األميرة ملررن           ر الانران  

السررتاقاء الانرران ني املرردارس أس مررا  عررد مرحلررة  يتلقرروا تعليمررا نظاميررا واملاررادران اخلاتررة   مل
ملصرا ني  يقمرن علرى رعايرة ا   قيين املتزوجان قع  أو احلوامرا أو ال ئري    نالتعليم األساسي، مب
حلمايرة االجتماعيرة  اعتاار را    اتردا ري  تكييرف  املناعة الاشررية/ا يدز و  صواملتأثرين  اريوس نق

د مررن حرردوا أتررا ان جديرردة  ررالاريوس ني    مررن اسررتراتيةيان احلمايررة املسررتءدمة ني احلرر   
 أوساىن الشا ان والانان؛  
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الوتم والتمييرز القرائمني علرى نروع اجلرنس      أمل تواج  الدول األعضاء  ي  هت - 8 
كرامررة وحقرروس ضررمانا ل، الانررانوالشررا ان واملرررتا ني  اررريوس نقررص املناعررة الاشرررية ضررد   

التعلرريم سررياقان وا يرردز، ني الاريوس  ررو صوتررية النسرراء والاتيرران املصررا ان أو املتررأثران  
 من السياقان؛    اوالتدريا والتعليم  ري النظامي ومكامل العما و ري

احلكومان على القضاء على عدم املساواة  ني اجلنسني وعلرى االنترياك    حتث - 9 
والعنف القائمني على أساس نوع اجلنس، و زيرادة قردرة النسراء واملرا قران علرى اتقراء   رر        

 ة  اررريوس نقررص املناعررة الاشرررية،   رررس أ يررا ترروقري الرعايررة واخلرردمان الصررحية، ني  ا تررا
جماالن منيا الصحة اجلنسية وا با ية، وأتاحة أمكانية احلصرول علرى معلومران واقيرة وعلرى      
التثقيف ني  اا الشأمل، و ضمامل متكني املررأة مرن ممارسرة حقيرا ني امرت ك زمرام أمرور حياالرا         

ني ذلررك مررا يتصررا  صررحتيا اجلنسررية وا با يررة، واخترراذ قراراالررا ني  رراا الشررأمل   اجلنسررية، مبررا 
 شرركا حررر ومسررؤول دومل أكرررا  ومتييررز وعنررف، مبررا يزيررد مررن قرردرالا علررى اتقرراء ا تررا ة      
 اريوس نقص املناعة الاشرية، و اختراذ مجيرع التردا ري ال زمرة لتييئرة  يئرة مؤاتيرة لرتمكني املررأة          

قتصررادي، وتكرررر ني  رراا السررياس تأكيررد أ يررة دور الرجررال والاتيررامل ني  وتعزيررز اسررتق اا اال
 اقيق املساواة  ني اجلنسني؛

ــ   - 10  مبسررا ة املرررأة ني االقتصرراد ومشرراركتيا   االعتررراف الرردول األعضرراء   هتي
 الرعايرة والعمرا    االعترراف و ،النش ة ني رعاية املصا ني  اريوس نقص املناعة الاشرية وا يدز

األجرر اللراين تقروم  مرا املررأة وأعرادة توزيعيمرا وتقردير ا، وذلرك مرن            ْييل  ري املدقوعاملزن
  ل توقري اخلدمان العامة وااياكا األساسية وتشةيع التقاسرم املتسراوي للمسرؤوليان مرع     

املعرضرران وتعزيرز احلمايرة االجتماعيررة املوجيرة اديردا أس النسراء والاتيران        والصراية الرجرال  
 ؛لاتا ة
 الشرراما التثقيررف ني التوسررع أس الراميررة اجليررود تسررريع  احلكومرران هتيــ  - 11 
 واملررا قني  والراي ُيرزود املرا قران    الثقاقية، للسياقان واملراعي علمياي والدقيق عمرياي املناسا
املت رورة، مبعلومران    قردراالم  مرع  يتاق والشااب، ني دا ا املدرسة و ارجيا، ومبا والشا ان

  ررني واملسرراواة الاشرررية، املناعررة نقررص قررريوس مررن والوقايررة وا با يررة، اجلنسررية عررن الصررحة
 ني والقروة  وسرن الالرو    والنماء اجلسدي والناسري  ا نسامل؛ وحقوس املرأة، ومتكني اجلنسني،
 مسرتنرية،  قرراران  واختراذ  الراان،  احتررام   نراء  مرن  لتمكينريم  والرجرال،  النسراء   رني  الع قان

 كاملرة  هرراكة  ني  ترمرة،  ع قران  املءراار، وت روير   مرن  واحلد االتصالواكتساب مياران 
 الرعايرة  ومقردمي  واملعلمرني،  ومقردمي الرعايرة،   واألوترياء،  الشرااب والشرا ان، واآل راء،    مع

   الاشرية؛ املناعة نقص  اريوس ا تا ة من أناسيم  اية من لتمكينيم الصحية،
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 أمكانيررة لتحقيررق األجررا اويلررة  ررددة ترردا ري اخترراذ أي ــًا  احلكومرران هتيــ  - 12 
 والرعايرة  والعر ج  الوقايرة  وتردا ري  الر ام   مرن  هراما  حنرو  على والاتيان النساء مجيع استاادة
 سرايا  تعتررض  الرت  املعوقران  كرا  وأزالة الاشرية املناعة نقص  اريوس املتعلقة الشاملة والدعم
 الصررحة لرعايررة املتكاملررة اخلرردمان مررن االسررتاادة أمكانيررة واسررني للةميررع الصررحية التغ يررة
 الوقايرة،  منتةران  علرى  واحلصرول  ال وعيني والاحص واملشورة واملعلومان وا با ية اجلنسية
 مررن أناسرريم  ايررة علررى والشررااب والشررا ان واملرررا قني املرا قرران قرردرة  نرراء مررع  ررالتزامن
 املتاحررة، الوقائيررة املنتةرران تءداماسرر مررن ومتكينرريم الاشرررية املناعررة نقررص  اررريوس ا تررا ة

 الوقرائي  والعر ج  للارريوس  التعررض   عرد  الوقرائي  والعر ج  والاكريرة  األنثوية الواقيان قييا مبا
 السررررلوك وتشررررةيع املغرررراِمر السررررلوك تاررررادي أس السررررعي مررررع للاررررريوس التعرررررض قاررررا

 املسؤول؛ اجلنسي
 اردر  الرت  العقاران  ،2030 عام قاا تزيا،  أملاحلكومان على االلتزام حتث  - 13 

 ووسرائا  منتةران  تروقري  علرى  الرد ا  املتوسر ة  والالردامل  الرد ا  املنءاضرة  الالردامل  قردرة  من
 قرريوس  مرن  للوقاية وقعالة التكلاة ميسورة أ رع تيدالنية ومنتةان وسلع وأدوية تشءيص
 وا ترا ان  نتيازيرة األمرراض اال  عر ج  أس  ا ضراقة    ، ا تا ة وع ج الاشرية املناعة نقص

  وسرائا  احليراة،  مردع  املمتردة  املزمنرة   احلاالن  العناية املرتا ة التكاليف من واحلد املشتركة،
 لتحقيق ما يلي: الوانية، واألنظمة القوانني تعديا منيا

 الررت املرونررة ألوجرر  الكامررا سررتءداماال مررن األمثررا املسررتوع أس الوتررول )أ( 
 امللكيررة حقرروس مررن  التةررارة املتصررلة  اجلوانررا املتعلررق العامليررة التةررارة منظمررة اتارراس يوقر ررا
 اررا  التةرراري والتررداول األدويررة  علررى احلصررول قرررص لتعزيررز  اديررداي واملءصصررة الاكريررة
 تردا ري  قعاليرة  زيرادة  ني ا سريام  ني الاكريرة  امللكيرة  حقروس  نظرام   أ يرة  التسليم مع والتكاا،
 االتااقران  ني الاكريرة  امللكيرة  حقروس  علرى  ترنص  الرت  األحكرام  تقروض   رأال  ا يردز،  مواجية
 املتعلرق  االتاراس   شرأمل  الدوحرة  أعر مل  أكد  ما حنو على  ا ، املوجودة املرونة أوج  التةارية
 القارول  أس وتردعو  العامرة،  و الصرحة  الاكريرة  امللكيرة  حقروس  مرن   التةرارة  املتصرلة   اجلوانا
 امللكيررة حقرروس مررن  التةررارة املتصررلة  اجلوانررا املتعلررق االتارراس مررن 31 املررادة لتعررديا املاكررر
 /األول كرانومل  6 املرؤر   قررار   ني العامليرة  التةرارة  ملنظمرة  العرام  اجمللرس  اعتمد  الاي الاكرية
 ؛2005 ديسم 

 تروقري  دومل ارول  الرت  واملمارسران  والسياسران  واألنظمرة  للعقاان التصدي )ب( 
 اجلنيسرة  األدويرة  مناقسرة   تشرةيع  وذلرك  معقولرة،   أسرعار  الاشررية  املناعة نقص قريوس ع ج

 مجيررع وتشررةيع احليراة،  مرردع  املصراب  ملتاجيررا الررت الرعايرة  تكرراليف  اري  علررى للمسراعدة 
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 يتةنررا  شرركا الاكريررة امللكيررة حقرروس أحكررام  نارراذ وأجررراءان ترردا ري ت ايررق علررى الردول 
 أسراءة  ضرد  ضرمانان  مرن  يلرزم  مرا  تروقري  وعلرى  لألدويرة  املشرروعة  التةرارة  أمام عراقيا وضع
 وا جراءان؛ التدا ري  ا  ت ايق

 قايررا مررن اجلديردة  لآلليرران االقتضرراء، حسرا  ال رروعي، االسررتءدام تشرةيع  ()ج 
 والعمررا املصرردر املاتوحررة اال تررراع  ررراءان وتاررادل املسررتويان املتعرردد والتسررعري الشررراكان

 جممررع  قايرا  مرن  كيانران  اريرق  عرن  النامية الالدامل يعمج لصاي اجملمرعة اال تراع  راءان  نظام
 اسرررتحداا وتشرررةيع العررر ج تكررراليف  ارري  علرررى للمسررراعدة األدويرررة، ا ترررراع  ررراءان 
 و ردمان  الارريوس  أدويرة  ذلرك  ني مبرا  الاشررية،  املناعرة  نقص قريوس لع ج جديدة تركياان
 لألااال؛ سيما وال الرعاية، مراكز ني تقدَّم الت التشءيص
ــ  - 14   املتعلقررة  االلتزامرران الوقرراء املصررلحة ترراحاة واألاررراف  احلكومرران هتي
 منريا   وسرائا  احليراة،  قيرد  علرى  األميان وأ قاء ال اا أس األم من العدوع انتقال على  القضاء
 قييرا  مبرا  الاشررية،  املناعرة  نقرص   ارريوس  املتصرلة  والردعم  والرعايرة  والعر ج  الوقايرة  تردا ري  دم 

 /ال ارررا أس األم مرررن العرردوع  انتقرررال علررى  والقضررراء السرررررنيامل ال وعيرررامل  والاحرررص املشررورة 
 الصرحة  رعايرة   ردمان  و اترة  األ ررع،  األوليرة  الصحية الرعاية  دمان ني الرأسية العدوع
 النسراء  تراوف  ني اجلديردة  ا ترا ان  مرن  الوقايرة  ُترونقرر  وسرائا   ر ل  ومرن  وا با ية اجلنسية

 وا با يررة اجلنسررية الصررحة رعايررة  رردمان وترروقري ا برراب سررن  ررن ني ال ئرري واملرا قرران
  الاريوس؛ املصا ان والاتيان للنساء احلياة مدع العكسي النسخ واألدوية املضادة لاريوسان

 الوقايرة  مارادران  تكثيف املصلحة تاحاة واألاراف  احلكومان أي ا هتي  - 15 
 احنسرار  علرى  والعمرا  اجلديردة  ا ترا ان  مرن  الوقايرة  أجرا  من والاتيان النساء لصاي املركَّاة
 النااسية؛ الوقيان وتقليا الاريوس عن النامجة الوقيان انتشار

 خل رر  التصردي  علرى  املصرلحة  تاحاة األاراف من و ري ا احلكومان حتث - 16 
 املناعرة  نقرص   ارريوس  لاترا ة  أكر    درجرة  ا عاقرة  ذوان والاتيان والنساء املسنران تعرض
 وذلرك  والردعم،  والرعايرة  والعر ج  الوقايرة   ردمان  على املتساوي حصوان وكاالة الاشرية،
 وا يدز؛ للاريوس مكاقحتيا من يتةزأ ال كةزء

 املعررب املشررترك املتحرردة األمررم و رنررام  احلكومرران قيررام أ يررة علررى تشــدد - 17 
 ووكاالالررا و راجميرا  املتحردة  األمرم  ترناديق  مرن  و ررري  ا يردز /الاشررية  املناعرة  نقرص   ارريوس 

 لردع  الاشررية  املناعرة  نقرص  قريوس تشءيص لتحسني استراتيةيان وتنايا  وضع املتءصصة،
 زيرادة  وأحرداا  الرعايرة،  تقرد   نقراىن  ني التشءيص  دمان توقري منيا   رس وذلك الرضَّع،
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 قرررص ادةوزيرر الاشرررية املناعررة نقررص  اررريوس املصررا ني واملرررا قني األااررال عرر ج ني كررارية
 وتعزيرز  االنتيازيرة،  األمرراض  وع جران  الوقائيرة  الع جران  توقري ذلك ني مبا للع ج، تلق ييم
 و ردمان،  دعرم  مرن   رالك  يتصرا  ومرا  الكارار  عر ج  أس األااال ع ج من السلس االنتقال

 املصرا ني   رري  لألاارال   دمان توقري على تركز  رام  وضع ضرورة االعتاار  عني األ ا مع
 عرضرة  يزالرومل  ال أل رم   ر ،  مصرا ان  ألميران  يولردومل  الراين  الاشررية  املناعرة  نقرص   ارريوس 
 الرضراعة  اريرق  عرن  العردوع  مرن  للحرد  أجرراءان  واختراذ  كراري   قردر  والوقراة  االعرت ل  خل ر
 والتثقيف؛ املعلومان توقري ع  الوالدة،  عد الثديية

  رني  للمسراواة  أولويرة  أع راء  املصرلحة  تراحاة  واألارراف   احلكومران  هتي  - 18 
 الراين   السركامل  املتعلقرة  والر ام   السياسران  مجيرع  ني والاتيران  النساء مجيع ومتكني اجلنسني
 سرريما وال دا ليررا، والنررازحومل ال جئررومل قررييم مبررن املسررلحة، الزناعرران اسررتقرار م تزعررزع
 نقررص  اررريوس ا تررا ة خل ررر  ري ررم مررن أكرر   درجررة يتعرضررومل الرراين واألااررال، النسرراء
 الاشرية؛ املناعة

 لتحقيررق ايفلرري والتمويررا السياسرري االلتررزام زيررادة علررى احلكومرران حتــث - 19 
 نقرص  قرريوس  ملواجيرة  وانيرة  تردا ري   اسرتءدام  النساء والاتيران  ومتكني اجلنسني  ني املساواة
 ا نسررامل حقرروس مجيررع واترررم والاتيرران النسرراء أس موجيررة تكررومل وا يرردز الاشرررية املناعررة

 ني مبرا  املسراواة،  قردم  وعلرى  كامرا   شركا   ا متتعين وامي وتعزز ا ان األساسية واحلريان
 االقتصررادية الارررص تررواقر علررى وتشررةع الاشرررية املناعررة نقررص قررريوس و رراء سررياس ني ذلررك

 والاتيان؛ للنساء ال ئق والعما املتساوية
 واملسررا ة واملشرراركة القيررادي الرردور تشررةيع علررى احلكومرران أي ــا حتــث - 20 
 ني الااعلرة  واجليران  الاشرية، املناعة نقص  اريوس املصا ان والاتيان للنساء واجملدية النش ة
 الارريوس  ملشركلة  التصردي  ني والنسرائية  الشراا ية  واملنظمران  اخلراص،  والق اع املد ، اجملتمع
 تردا ري  ني اجلنسرا   للمنظرور  مراٍع اتااع  ٍ  على التشةيع يشما مبا جوانايا، يميع وا يدز

 الوانية؛ االستةا ة
 وتررناديق الدوليررة املاحنررة واجليرران اخلرراص والق رراع احلكومرران أس تطلــ  - 21 
 اجليرود  أس املقردم  والرتقب  املرايل  الردعم  تكثيرف  املتءصصرة  ووكاالالرا  و راجميرا  املتحردة  األمم
 التركيرز  مرع  النساء والاتيان، ومتكني اجلنسني  ني املساواة واقيق ا يدز على للقضاء الوانية
 املررايل الرردعم تكثيررف وأيضررا وا يرردز، الاررريوس و رراء مررن املتضرررران والاتيرران النسرراء علررى

 واخل ررت السياسرران ني ا نسررامل حقرروس ومنظررور اجلنسررا  املنظررور لتعمرريم املقرردم والررتقب
 والتقييم؛ والرتد وال ام 
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 واجلررنس السررن حسررا مصررنراة هرراملة اتاحررة  يانرران احلكومرران أس تطلــ  - 22 
االسرتةا ان   تصرميم  و ري ا من اخلصائص ذان الصلة  السياقان الوانية ل سترهراد  را ني  

 وا يدز؛ للاريوس اجلنسانية األ عاد لتناول اديداي املوجية
 ألسرااب  تقييم أجراء على الوانية والقدران الكااءان  ناء أ ية على تشدد - 23 
 وع جيمرا  وا يردز  الاشررية  املناعرة  نقص قريوس من الوقاية ني ُيستءدم وآثار ، الو اء تاشي
 آثار ا؛ من وللتءايف  ما، يتعلق قيما والدعم الرعاية وتقد 

 العمليررة الاحرروا دعررم علررى الاحرروا ومؤسسرران الرردويل اجملتمررع تشــجع - 24 
 منتةران  ذلرك  ني مبرا  وا يردز،  الاشررية  املناعرة  نقرص  وقريوس اجلنسانية املسائا  شأمل املنحى
 النساء؛ قييا تتحكم الت الوقاية

 أس القرررار  رراا تنايررا عررن مرحليررا تقريرررا يقرردم أمل العررام األمررني أس تطلــ  - 25 
 .املرأة وضع للةنة والستني الثانية الدورة

 
 60/101املقرر   
 الوثائق الت نظرن قييا جلنة وضع املرأة*  

آذار/مرارس، قرررن    24ني جلسرتييا الرا عرة عشررة واخلامسرة عشررة، املعقرودتني ني        - 4
جتمراعي  ايت علما  الوثائق التالية وأمل توجر  انتاا  اجمللس االقتصادي واال جلنة وضع املرأة أمل

س املوجزان الت أعدر ا الررئيس عرن اجتماعران املائردة املسرتديرة الوزاريرة األر عرة، واحلروار         أ
 الوزاري، وحلقت نقاش اخل اء  شأمل املوضوع ذي األولوية:  

 األعمال جدول من 3 الاند أاار ني  
 ومتكرني  اجلنسرني   رني  للمسراواة  املتحردة  األمرم  ايئرة  التنايايرة  املرديرة /العرام  األمرني  وكيلرة  تقرير
 ؛(1)املرأة ومتكني اجلنسني  ني للمساواة املتحدة األمم  يئة عما من املعيارية اجلوانا عن املرأة
 ؛(2)املستدامة  التنمية وتلت  املرأة متكني عن العام األمني تقرير
 وضرع  جلنرة  عرن  الصرادرة  علييرا  املتارق  االسرتنتاجان  تنايرا  عرن اسرتعراض   العرام  األمرني  تقرير

 ؛(3)املرأة ني دورالا السا عة واخلمسني

__________ 

 ل ا ع على املناقشة، انظر الاصا الثالي والاصا اخلامس. * 
 (1) E/CN.6/2016/2. 

 (2) E/CN.6/2016/3. 

http://undocs.org/ar/A/RES/60/101
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/2
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/3
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 املررأة  ومتكرني  اجلنسرني   ني للمساواة املتحدة األمم  يئة تقرير  ا مليا العام األمني من ماكرة
 العنرف  علرى  القضاء أس الرامية ا جراءان لدعم االستئما  املتحدة األمم تندوس أنش ة عن
 ؛(4)املرأة ضد
 املناعرة  نقرص  ومت زمرة  الاشررية  املناعرة  نقرص  وقرريوس  وال الرة  املررأة  عرن  العرام  األمني تقرير

 ؛(5)(ا يدز) املكتسا
 للةنررة املقالررة للرردوران األولويررة ذان  شررأمل املواضرريع  مقترحرران عررن العررام األمررني تقريررر
 ؛(6)املرأة وضع
 واخلمسررني الثامنررة دوراالررا أعمررال عررن املرررأة ضررد التمييررز علررى  القضرراء املعنيررة اللةنررة تقريررر

 ؛(7)والستني واخلمسني والتاسعة
 للةنررة والسرتني  والثانيررة والسرتني  احلاديررة الردورتني  نتررائ   را  ايررا العامرة  األمانررة مرن  مراكرة 
 ؛(8)املرأة ضد التمييز أهكال مجيع على  القضاء املعنية
 املؤسسرية  الترتياران  تعزيرز  موضروع  عرن  الروزاري  املستديرة املائدة اجتماع عن الرئيس موجز
 ؛(9)املرأة ومتكني اجلنسني  ني املساواة اقيق أس الرامية الوانية
 املعياريررة األاررر تعزيررز موضرروع عررن الرروزاري املسررتديرة املائرردة اجتمرراع عررن الرررئيس مرروجز

 ؛(10)املرأة ومتكني اجلنسني  ني املساواة لتحقيق والسياساتية والقانونية
 اجلنسرني   رني  املساواة موضوع متويا عن الوزاري املستديرة املائدة اجتماع عن الرئيس موجز
 ؛(11)2030 لعام املستدامة التنمية   ة ني املرأة ومتكني

__________ 

 (3) E/CN.6/2016/4. 
 (4) A/HRC/32/3-E/CN.6/2016/8. 

 (5) E/CN.6/2016/9. 

 (6) E/CN.6/2016/10. 

 (7) A/70/38. 

 (8) E/CN.6/2016/13. 

 (9) E/CN.6/2016/14. 

 (10) E/CN.6/2016/15. 

 (11) E/CN.6/2016/16. 

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/4
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http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/9
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http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/13
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 الايانرران تصررميم عرن موضرروع تعزيرز   الرروزاري املسررتديرة اجتمرراع املائردة  عرن  الرررئيس مروجز 
 ؛(12)املعرقية القاعدة و ناء واليليا، ومجعيا اجلنسانية ل عتااران املراعية
 التنميرة    رة  تنايا أجا من االاان  ناء  شأمل الوزراء  ني جلسة التحاور عن الرئيس موجز

 ؛(13)اجلنسانية االعتااران يراعي حنو على 2030 لعام املستدامة
 وتررلت  املرررأة املعنررومل متكررني األولويررة ذي عررن حلقررة النقرراش  شررأمل املوضرروع الرررئيس مرروجز
 الرئيسرية  حللقة قييرا املوضروع الارعري املتعلرق  االسرتراتيةيان     املستدامة الت تناولت ا  التنمية
 ؛(14)اجلنسانية االعتااران يراعي حنو على 2030 لعام املستدامة التنمية   ة لتنايا
 وتررلت  املرررأة املعنررومل متكررني األولويررة ذي املوضرروع  شررأمل النقرراش حلقررة عررن الرررئيس مرروجز
 مرن  والشرراكان  الارعي املتعلق  املشراركة  املوضوع قييا احللقة تناولت الت املستدامة  التنمية
 ؛(15)اجلنسانية االعتااران يراعي حنو على 2030 لعام املستدامة التنمية   ة تنايا أجا
  راملرأة  املعرب  الرا رع  العراملي  املرؤمتر  نترائ   املناقشان الت جرن  شأمل متا عرة  عن الرئيس موجز

  رني  املسراواة : 2000 عرام  املرأة” املعنونة العامة للةمعية والعشرين الثالثة االستثنائية والدورة
 .“(16)والعشرين احلادي القرمل ني والس م والتنمية اجلنسني

 األعمال جدول من 5 الاند أاار ني  
 االقتصرررادي اجمللرررس رئررريس مرررن موجيرررة 2015/ديسرررم  األول انوملكررر 8 مؤر رررة رسرررالة

 ؛(17)جلنة وضع املرأة رئيس أس واالجتماعي
مرراكرة مررن األمانررة العامررة  شررأمل مسررا ة جلنررة وضررع املرررأة ني عمررا اجمللررس االقتصررادي            

 .(18)واالجتماعي
  

__________ 

 (12) E/CN.6/2016/17. 

 (13) E/CN.6/2016/18. 

 (14) E/CN.6/2016/19. 

 (15) E/CN.6/2016/20. 

 (16) E/CN.6/2016/21. 

 (17) E/CN.6/2016/11. 

 (18) E/CN.6/2016/12. 

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/17
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 الثا  الاصا
 أ رع تنظيمية ومسائا األعمال جدول أقرار  

عشرررة،  را عررةمررن جرردول األعمررال ني جلسررتييا الثانيررة وال 2اللةنررة ني الانررد  نظرررن - 6
 :التالية الوثائق اللةنة على معروضا وكامل/مارس. آذار 24 و 14املعقودتني ني 

 ؛(E/CN.6/2016/1) املقترن األعمال وتنظيم املشرون املؤقت األعمال جدول )أ( 
 (.E/CN.6/2016/1/Add.1) املقترن األعمال تنظيم )ب( 

جردول أعماارا املؤقرت     اللةنةن قررآذار/مارس، َأ 14وني جلستيا الثانية املعقودة ني  - 7
وواققت على تنظيم أعمااا )انظرر الاصرا الثرامن، الاررع دال(، علمرا  أنر  قرد برري أد رال          

 ن أثناء الدورة، حسا االقتضاء.مزيد من التعدي 
 

 اللةنة اختاالا الت ا جراءان  
 مشررروعآذار/مررارس،  24 ني املعقررودة، 14 جلسررتيا ني اللةنررة علررى معروضررا كررامل - 8

 مقردم ، (E/CN.6/2016/L.6) “ رنام  العما املتعدد السنوان للةنة وضرع املررأة  ”  عنوامل قرار
 .رمسية  ري مشاوران أس استناداأن ونيو دي أ ويار  اتريوتا )ال ازيا(،  اللةنة، رئيس من
 ني آثررار ةأيرر تترتررا عليرر  ال القرررار مشررروع  ررأمل اللةنررة أ  لغررت ناسرريا، اجللسررة وني - 9

 .ال ناجمية امليزانية
 االقتصرادي  وأوتت اجمللس القرار مشروع اللةنة اعتمدن أيضا، ناسيا اجللسة وني - 10

 (.األول القرار مشروع ، اء الارع األول، الاصا)انظر  اعتماد   واالجتماعي
 

  

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2015/1
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 الاصا الثالي
متا عة أعمال املؤمتر العاملي الرا ع املعب  املرأة والدورة االستثنائية الثالثرة    

: املسرراواة  ررني  2000املرررأة عررام  ” والعشرررين للةمعيررة العامررة املعنونررة  
 “اجلنسني والتنمية والس م ني القرمل احلادي والعشرين

 
من جدول أعمااا ني جلساالا من الثانية أس الرا عرة عشررة،    3نظرن اللةنة ني الاند  - 11

. وعقرردن اللةنررة مناقشرران عامررة ني جلسرراالا  2016آذار/مررارس  24أس  14املعقررودة مررن 
 عة واخلامسرة والسادسرة والسرا عة واحلاديرة عشررة والثانيرة عشررة والثالثرة عشررة.          الثانية والرا

 وكامل معروضا على اللةنة الوثائق التالية:
تقرير وكيلة األمني العام/املرديرة التنايايرة ايئرة األمرم املتحردة للمسراواة  رني         ( )أ 

املتحرردة للمسرراواة  ررني   اجلنسررني ومتكررني املرررأة عررن اجلوانررا املعياريررة مررن عمررا  يئررة األمررم   
 (؛E/CN.6/2016/2) اجلنسني ومتكني املرأة

 تقريررررر األمررررني العررررام عررررن متكررررني املرررررأة وتررررلت   التنميررررة املسررررتدامة          ( )ب 

(E/CN.6/2016/3؛) 
األمني العرام عرن اسرتعراض تنايرا االسرتنتاجان املتارق علييرا الصرادرة          تقرير )ج( 

 ؛(E/CN.6/2016/4عن جلنة وضع املرأة ني دورالا السا عة واخلمسني )
ماكرة من األمانة العامرة  شرأمل دليرا املناقشرة الجتماعران املائردة املسرتديرة         )د( 

متكرررني املررررأة وترررلت   التنميرررة   ’’وزاريرررة املقررررر عقرررد ا ني أارررار املوضررروع ذي األولويرررة   ال
 ؛(E/CN.6/2016/5‘‘ )املستدامة
تقريرررر األمرررني العرررام عرررن حالرررة املررررأة الالسررر ينية وتقرررد  املسررراعدة ألييرررا    (ر)  

(E/CN.6/2016/6؛) 
تقرير األمني العام عن أا س سران النساء واألااال الاين يؤ راومل ر رائن    )و( 

 (؛E/CN.6/2016/7ني الزناعان املسلحة، مبن قييم من ُيسةنومل قيما  عد )
لعررام مليررا  ررا تقريررر  يئررة األمررم املتحرردة للمسرراواة  ررني  مرراكرة مررن األمررني ا )ز( 

اجلنسني ومتكني املرأة عن أنش ة تندوس األمم املتحردة االسرتئما  لردعم ا جرراءان الراميرة      
 (؛A/HRC/32/3-E/CN.6/2016/8أس القضاء على العنف ضد املرأة )

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/2
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/3
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/4
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ألمني العام عن املرأة وال الة وقريوس نقص املناعرة الاشررية ومت زمرة    تقرير ا )ن( 
 (؛  E/CN.6/2016/9نقص املناعة املكتسا )ا يدز( )

تقريررر األمررني العررام عررن مقترحرران  شررأمل املواضرريع ذان األولويررة للرردوران   )ىن( 
 (؛  E/CN.6/2016/10أة )املقالة للةنة وضع املر

تقرير اللةنة املعنية  القضاء على التمييز ضد املرأة عن أعمرال دوراالرا الثامنرة     )ي( 
 (؛A/70/38واخلمسني والتاسعة واخلمسني والستني )

من األمانرة العامرة ايرا  را نترائ  الردورتني احلاديرة والسرتني والثانيرة           ماكرة )ك( 
 (؛E/CN.6/2016/13والستني للةنة املعنية  القضاء على التمييز ضد املرأة )

االستشراري لردع   الايانان املقدمة مرن املنظمران  رري احلكوميرة ذان املركرز       )ل( 
 (.E/CN.6/2016/NGO/1-179اجمللس االقتصادي واالجتماعي )

آذار/مرارس، أدس كرا مرن رئريس اجلمعيرة العامرة        14وني اجللسة الثانية، املعقودة ني  -12
 لعام  ايامل أمام اللةنة.لدورالا الساعني، مو نس ليكيتوقت )الدا رك(، واألمني ا

وني اجللسة ناسيا، أدس نائا رئيس اجمللرس االقتصرادي واالجتمراعي، جرورج لرو ري       - 13
 )سويسرا(،  ايامل.

وني اجللسرة ناسريا أيضرراي، أدلرت  ايرامل اقتترراحي كرا مرن وكيلررة األمرني العام/املررديرة         - 14
ومتكررني املرررأة، ورئيسررة اللةنررة املعنيررة   التنايايررة ايئررة األمررم املتحرردة للمسرراواة  ررني اجلنسررني   

  القضاء على التمييز ضد املرأة، واملقر رة اخلاتة املعنية  العنف ضد املرأة وأساا   وعواقا .
وني اجللسة الثانية أيضرا، أدس  ايانران ممثلرو مجيوريرة تزنانيرا املتحردة ) اسرم جمموعرة          - 15

 اسم مجاعرة دول أمريكرا ال تينيرة ومن قرة الاحرر      الدول األقريقية(، واجلميورية الدومينيكية )
 الكارييب(، و يانا ) اسم اجلماعة الكارياية(.

 77 وني اجللسرررة ناسررريا، أدس  ايانررران املراقارررومل عرررن تايلنرررد ) اسرررم جمموعرررة الرررر     - 16
والصررني(، و ولنرردا ) اسررم االارراد األوروت(، وقييررت نررام ) اسررم را  ررة أمررم جنرروب هرررس    

 والسرررلاادور، الدومينيكيرررة، واجلميوريرررة و نمرررا، ،س ) أيضررراي  اسرررم  ليرررزآسررريا(، و نررردورا
 أمريكررا تكامررا منظومررة ني األعضرراء الرردول و رري ونيكررارا وا، وكوسررتاريكا، و واتيمرراال،
 أقريقيرررا، وجنررروب وتايلنرررد، و نمرررا، وأيرلنررردا، األردمل،  اسرررم أيضررراي) وسرررلوقينيا ،(الوسررر ى
 الررردول و ررري واليونرررامل، والنمسرررا، والنرررروي ، ومرررايل، وكوسرررتاريكا، وهررريلي، ،اوسويسرررر

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/9
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/10
http://undocs.org/ar/A/70/38
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/13
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/NGO/1
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 الصرغرية  اجلزريرة  الردول   اسرم )  ونراورو  ،(ا نسرا   األمرن  أجا من العما هاكة ني األعضاء
 .ونياال وكازا ستامل، و امايا، الدا رك، و ،(اااد  ايفيت ني النامية
لررررو اليا ررررامل، آذار/مررررارس، أدس  ايانرررران ممث 15وني اجللسررررة الرا عررررة، املعقررررودة ني  - 17
 سرائيا، ومجيورية كوريا، وال ازيا، وكو ا، و ارا واي، و لةيكا.أو

وني اجللسررة ناسرريا، أدس  ايانرران املراقاررومل عررن  وتسرروانا ) اسررم اجلماعررة ا  ائيررة       - 18
 ،للةنرروب األقريقرري(، و ررا وا  ينيررا اجلديرردة ) اسررم منترردع جررزر ايفرريت اارراد (، وأنغرروال       

 وسررلوقينيا، أقريقيررا، وجنرروب التشرريكية، واجلميوريررة و ررريو، و ولنرردا، والاحرررين، وأيسررلندا،
 وليتوانيرا،  ولكسرم  ،  والتايرا،  والكويت، وكوستاريكا، دياوار، وكون وكندا، والسويد،
 .ونيةرييا والنمسا، والنروي ، وموزامايق، واملغرب، ومد شقر، ومايل،
 ،آذار/مررارس، أدس  ايانرران ممثلررو أندونيسرريا   15وني اجللسررة اخلامسررة، املعقررودة ني   - 19

 ولي يررررا، وكينيررررا، و انررررا، والصررررني، والسررررلاادور، الدومينيكيررررة، واجلميوريررررة وأو نرررردا،
 .وااند ومنغوليا، وم وي، وليءتنشتاين،

 وأقغانسرررتامل، وأسرررتونيا، ،وني اجللسرررة ناسررريا، أدس  ايانررران املراقارررومل عرررن األردمل  - 20
 وجنرروب  مولرردوقا،  ومجيوريررة وتررونس،  وتو ررا و،  وترينيررداد ،املتحرردة وا مرراران العر يررة  

 والالررراني، وقرنسرررا، و ينيرررا، وسرررورينام، النكرررا، وسرررري وزمارررا وي، وزامايرررا، السرررودامل،
 وموريشريوس،  وموريتانيرا،  الشرمالية،  وأيرلنردا  العظمرى  ل ي انيرا  املتحدة واململكة نام، وقييت
 اس.و ندور وناميايا،

آذار/مرررارس، أدس  ايانررران ممثلرررو االاررراد    15اجللسرررة السادسرررة، املعقرررودة ني   وني  - 21
 .ومصر والكونغو، وسويسرا، املتحدة، تزنانيا ومجيورية و اكستامل، وأساانيا، ،الروسي
 وأوكرانيررا، واألرجنررتني، ،وني اجللسررة ناسرريا، أدس  ايانرران املراقاررومل عررن أثيو يررا      - 22

 وهرريلي، سررليمامل، وجررزر الاررياما، وجررزر وتونغررا، وتركمانسررتامل، ،واناو وتسرر وال تغررال،
 .و نغاريا واملكسيك، والكونغو، وكماوديا،

آذار/مررارس، أدس  ايانرران ممثلررو السررلاادور     16وني اجللسررة السررا عة، املعقررودة ني    - 23
ددة املتعررر - دولرررة) و وليايرررا و نمرررا، وأورو رررواي، وأندونيسررريا، ،)أيضررراي  اسرررم األرجنرررتني 

 أقريقيرا،  وجنروب  الدومينيكيرة،  واجلميوريرة  وتو را و،  وترينيرداد  وتركيرا،  و ريو، ،قوميان(ال
 واملكسررريك، وماليزيرررا، وكينيرررا، وكوسرررتاريكا، وق رررر، و واتيمررراال، وهررريلي، وسرررلوقينيا،
 قاسرو  و وركينرا  وأملانيرا  ،(السرن  كارار  أتردقاء  جمموعرة  ني األعضراء  الدول و ي و ندوراس،

 .وقنلندا
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 ،املتعرددة القوميران(   -اجللسة ناسيا، أدس  ايانان املراقاومل عرن  وليايرا )دولرة    وني  - 24
 .و ولندا ونيكارا وا، والكويت،

 وني اجللسة ناسيا أيضاي، أدس املراقا عن دولة قلس ني  ايامل. - 25
 اار ممارسة احلق ني الرد.أسرائيا  ايامل ني أوني اجللسة السا عة أيضاي، أدس ممثا  - 26
 ،آذار/مارس، أدس  ايانان ممثلرو أكروادور   18وني اجللسة احلادية عشرة، املعقودة ني  - 27

 .والنيةر وليسوتو، وكولومايا، والسودامل، وأورو واي،
 و نمرا،  وأي اليرا،  وأسرتراليا،  ،وني اجللسة ناسريا، أدس  ايانران املراقارومل عرن أريتريرا      - 28

 وجورجيرررا، الشرررعاية، الدميقراايرررة الو ةومجيوريررر مارهرررال، وجرررزر وتركيرررا، و ورونررردي،
 والكررامريومل،  وقرر ص،  وسيشرريا، وسرررياليومل،  وسررلوقاكيا،  وسرراموا، ورومانيررا،  وروانرردا،
 .واليونامل ونيوزيلندا، وملديف، وماليزيا، ،ةومال  وليايا، ولانامل،
وني اجللسررة ناسرريا أيضرراي، أدس ممثررا  رنررام  األمررم املتحرردة للمسررتوانان الاشرررية       - 29

 )موئا األمم املتحدة(،  ايامل.
آذار/مررارس، أدس  ايانرران ممثلررو أيرررامل     18وني اجللسررة الثانيررة عشرررة، املعقررودة ني    - 30

 .األمريكية املتحدة والواليان ،اجيكستاملوا ،ا س مية( -)مجيورية 
 ريرا، و لغا وأيرلنردا،  وأنردورا،  ،وني اجللسة ناسيا، أدس  ايانان املراقاومل عرن أرمينيرا   - 31

 ،(الاوليااريرررة - مجيوريررة ) وقزنويررر  والعررراس،  وسرررنغاقورة، وجامايكررا،  وتوقرررالو، وتو ررو، 
 ميا ار.و السعودية، العر ية واململكة وكرواتيا، قريدي، وكا و
 وني اجللسة ناسيا أيضاي، أدس املراقا عن الكرسي الرسويل  ايامل. - 32
 ايانرران املراقاررومل عررن جامعررة الرردول العر يررة،  وني اجللسررة الثانيررة عشرررة أيضرراي، أدس  - 33

 واالااد االقريقي، واللةنة األوملاية الدولية، واملنظمة الدولية لقانومل التنمية.
وني اجللسررة ناسرريا، أدس  ايانرران ممثلررو منظمررة الصررحة العامليررة، واللةنررة االقتصررادية   - 34

ةنة االقتصادية ألمريكرا ال تينيرة ومن قرة    ألقريقيا )أيضاي  اسم اللةنة االقتصادية ألورو ا، والل
الاحر الكارييب، واللةنرة االقتصرادية واالجتماعيرة آلسريا وايفريت ااراد ، واللةنرة االقتصرادية         

 واالجتماعية لغرب آسيا(.
وني اجللسررة ناسرريا أيضرراي، أدس  ايانرران ممثلررو املنظمرران  ررري احلكوميررة ذان املركررز    - 35

قتصرادي واالجتمرراعي، التاليرة أمساه را: الرا  ررة الدوليرة لاحرروا     االستشراري لردع اجمللررس اال  
االتصال اجلما ريي، ومؤسسة الدراسران والاحروا املعنيرة  راملرأة، واالاراد الردويل لنقا ران        
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العمال، والكنيسرة املشريءية ني الواليران املتحردة األمريكيرة، واالاراد الردويل للترد ري املرزنيل،          
حقروس ا نسرامل للمررأة: أسراليا جديردة، ورا  رة حقروس املررأة ني          ومجعية املررأة ني مناتررة  

 التنمية، ومنظمة األراما من أجا الس م، ومنتدع من قة ايفيت اااد  لاعاقة.
آذار/مارس، أدس  ايامل كا من ممثرا ألاانيرا    23وني اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة ني  - 36

 و نغ ديش.
 والسرنغال،  واجلزائرر،  و نن، ،  ايانان املراقاومل عن  ر ادوسوني اجللسة ناسيا، أدس - 37

 .وكرييااس وقيةي، و واتيماال،
وني اجللسة ناسيا أيضاي، أدس  ايانان املراقارومل عرن االاراد مرن أجرا الاحرر األ ريي         - 38

ويل املتوست، ومنظمة قرسامل مال ة العسكرية املستقلة، واالااد ال ملرا  الردويل، واالاراد الرد    
 جلمعيان الصليا األ ر واا ل األ ر.

وني اجللسة الثالثة عشررة أيضراي، أدس  ايانران ممثلرو مركرز التةرارة الدوليرة، و رنرام           - 39
األمرررم املتحررردة املشرررترك املعرررب  ارررريوس نقرررص املناعرررة الاشررررية ومت زمرررة نقرررص املناعرررة        

 ة، ومنظمة العما الدولية.املكتسا/ا يدز، ومؤمتر األمم املتحدة للتةارة والتنمي
وني اجللسرررة ناسررريا، أدس  ايانررران ممثلرررو املنظمررران  رررري احلكوميرررة ذان املركرررز        - 40

االستشاري لدع اجمللرس االقتصرادي واالجتمراعي، التاليرة أمساه را: ارالف الكنرائس للتنميرة،         
املرأة، وال ائارة  منظمة العاو الدولية، ومركز آسيا وايفيت اااد  للموارد والاحوا املتعلقرة  ر  

الايائيررة الدوليررة، ومركررز احلقرروس ا با يرررة، ومركررز مجعيررة اخلرر اء االستشرراريني ني جمرررال         
اقتصادان وتنمية اجملتمع ايفلي، وائت ف مكاقحرة االجترار  راملرأة، و االاراد الردويل لرا  ران       

لةامعيرران، واالاراد   ا ب ال ا، والرا  ة الدولية للمحامني الدميقراايني، واالااد الردويل ل 
الدويل لتنظيم األسررة، ومنظمرة آسريا وايفريت ااراد  لرترد العمرا الردويل مرن أجرا حقروس            
املرأة، واايئة الدولية املعنية  أجيزة ال يي العاملة  ال اقة الشمسية، ورا  ة الواليران املتحردة   

ة اجلنسررانية، والشرراكة األمريكيررة لألمررم املتحرردة، واملركررز ا قليمرري حلقرروس ا نسررامل والعدالرر   
النسررائية العامليررة للحقرروس ا با يررة، والرا  ررة العامليررة للمرهرردان وقتيرران الكشرراقة، ومجعيررة     

 الشا ان املسيحيان العاملية، ومنظمة الكأس املقدسة.
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 من جدول األعمال‘ 1’)أ(  3الاند  -ألف  
ني جمراالن اال تمرام   تنايا األ داف االستراتيةية وا جراءان الواجرا اختاذ را     

احلامسة واختاذ مزيرد مرن ا جرراءان واملارادران: املوضروع ذو األولويرة: متكرني        
 املرأة وتلت   التنمية املستدامة*

 اجلزء الوزاري: اجتماعان املائدة املستديرة الوزارية املعقودة  شكا متواٍز - 1 
ار اجلررزء الرروزاري، عقرردن   آذار/مررارس، ني أارر  14ني اجللسررة الثالثررة، املعقررودة ني    - 41

اللةنررة أر عررة اجتماعرران مائرردة مسررتديرة وزاريررة  شرركا متررواٍز  شررأمل املوضرروع ذو األولويررة 
 .“متكني املرأة وتلت   التنمية املستدامة”
 

املائدة املستديرة ألف: تعزيرز الترتياران املؤسسرية الوانيرة ااادقرة لتحقيرق املسراواة  رني           
 اجلنسني ومتكني املرأة

ترررأس وزيررر الدولررة للشررؤومل اخلارجيررة ني اليا ررامل، يرروجي موتررو، اجتمرراع املائرردة           - 42
 املستديرة ألف، وأدس  ايامل اقتتاحي.

وتول ررت أدارة املناقشررة ماعوثررة مصرررف التنميررة األقريقرري اخلاتررة املعنيررة  الشررؤومل          - 43
 موليكيت. -اجلنسانية، جريالدين قريزر 

 ني و انرا،  كوريرا،  ومجيورية الدومينيكية، واجلميورية ،وهارك ممثلو االااد الروسي - 44
 .ذلك تلت الت التحاور جلسة
 العر يرة  وا مراران  وأسرتونيا،  واألردمل، ،األرجنرتني وهارك قييرا أيضرا املراقارومل عرن      - 45

 وزامايررا، ،دا ركوالرر وجورجيررا، التشرريكية، واجلميوريررة و ررريو، و ولنرردا، وأنغرروال، املتحرردة،
 وكوسرررتاريكا، دياررروار، وكرررون وكماوديرررا، وق رررر، و امايرررا، والسرررويد، النكرررا، وسرررري
 .قلس ني دولة عن املراقا قييا هارك كما و نغاريا، وااند، ونياال، واملكسيك، واملغرب،

 
املائرردة املسررتديرة  رراء: تعزيررز األاررر املعياريررة والقانونيررة والسياسرراتية ااادقررة لتحقيررق          

 املساواة  ني اجلنسني ومتكني املرأة
ترأست وزيرة هؤومل سياسان تعزيز عما املررأة واسرتق اا االقتصرادي ني ال ازيرا،      - 46

 ئدة املستديرة الوزاري  اء، وأدلت  ايامل اقتتاحي.تاتو  ودينيو، اجتماع املا

(، واملروجزين   E/CN.6/2015/14-17انظر املوجزان الت أعد ا رهسراء اجتماعران املائردة املسرتديرة الوزاريرة )      * 
 (.E/2016/2016/20و  E/CN.6/2016/19اللاين أعد ا رئيسا حلقت النقاش )

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2015/14
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/19
http://undocs.org/ar/E/2016/2016/20
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وتوس أدارة املناقشة املستشار اخلاص لألمني العرام املعرب ط رة التنميرة املسرتدامة لعرام        - 47
 ، ديايد نا ارو.2030
 املتحردة،  تزنانيرا  ومجيوريرة  و لةيكرا،  و اكسرتامل،  وأكروادور،  ،وهارك ممثلرو أسراانيا   - 48

 لت ذلك.ت الت التحاور جلسة ني واليا امل، والنيةر، ومصر، وكولومايا، والسودامل،
 وسرلوقينيا،  وسراموا،  وتركيرا،  و ورونردي،  ،وهارك قييا أيضا املراقاومل عرن ال تغرال   - 49

 ونيةرييرررا، والنمسرررا، والنرررروي ، وموزامايرررق، وليتوانيرررا، ولكسرررم  ، وقرنسرررا، وهررريلي،
 .األوروت االااد عن املراقا قييا هارك كما واليونامل، و ندوراس،

وأدلت األمينة العامة املساعدة ونائاة املديرة التناياية لشؤومل مكتا الردعم احلكرومي    - 50
الدويل والشراكان االستراتيةية التا ع ايئة األمم املتحدة للمساواة  ني اجلنسني ومتكني املررأة  

 ) يئة األمم املتحدة للمرأة(،  ايامل.
 

ستديرة جريم: التمويرا مرن أجرا اقيرق املسراواة  رني اجلنسرني ومتكرني املررأة ني           املائدة امل  
 2030  ة التنمية املستدامة لعام 

ترأست رئيسة اجمللس القومي للمرأة ني مصر، مايا مرسي، اجتمراع املائردة املسرتديرة     - 51
 الوزاري جيم، وأدلت  ايامل اقتتاحي.  

 األمريكي، ريايكا  رينساامل. -وتول ت أدارة املناقشة األمينة  العامة للمؤمتر ا ياريي  - 52
 والسرررودامل، و ررري روس، قاسرررو، و وركينرررا و رررارا واي، ،وهرررارك ممثلرررو أندونيسررريا - 53

 .ذلك تلت الت التحاور جلسة ني وم وي، ولي يا، وكينيا،
 وجنرروب وترونس،  و وتسروانا،  وأي اليرا،  ،وهرارك قييرا أيضرا املراقارومل عررن أوكرانيرا      - 54

 واململكرة  ومرايل،  ،كنردا و والالراني،  و ينيرا،  والعرراس،  وزماا وي، السودامل، وجنوب أقريقيا،
 .وناميايا الشمالية، وأيرلندا العظمى ل ي انيا املتحدة

 
 املائرردة املسررتديرة دال: تعزيررز تصررميم الايانرران املراعيررة ل عتارراران اجلنسررانية ومجعيررا      

 واليليا، و ناء القاعدة املعرقية
ترررأ س اجتمرراع املائرردة املسررتديرة الرروزاري دال وزيررر الدولررة ال ملررا  لشررؤومل األسرررة   - 55

 وكاار السن والنساء والشااب ني أملانيا، أيلك قرينر، وأدس  ايامل اقتتاحي.  
 ن األحرروال وأدارن املناقشررة اخلررارية ا حصررائية الوانيررة والضررا  ة العامررة لسررة      - 56

 املدنية ني الالاني، ليزا  ريس  ريساليس.
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 والكونغرو،  وكو را،  وقنلنردا،  والصني، وسويسرا، وأو ندا، ،وهارك ممثلو أورو واي - 57
 .ذلك تلت الت التحاور جلسة ني ومصر،
 أقريقيررا، وجنرروب وتو ررا و، وترينيررداد ،وهررارك قييررا أيضرراي املراقاررومل عررن أريتريررا      - 58

 .وموريتانيا وكندا، والسنغال، السودامل، وجنوب
وأدلت األمينة العامة املساعدة ونائاة املديرة التناياية لشؤومل مكتا الردعم احلكرومي    - 59

 التا ع ايئة األمم املتحدة للمرأة،  ايامل. الدويل والشراكان االستراتيةية
 

سية لتنايا   ة التنميرة  اجلزء الوزاري: حلقة نقاش  شأمل موضوع االستراتيةيان الرئي - 2 
 على حنو يراعي االعتااران اجلنسانية 2030املستدامة لعام 

ارار اجلررزء الروزاري، عقرردن   أآذار/مرارس، وني   16ني جلسرتيا الثامنرة، املعقررودة ني    - 60
اللةنة حلقة نقاش  شأمل موضوع االستراتيةيان الرئيسية لتنايا   رة التنميرة املسرتدامة لعرام     

راعرري االعتارراران اجلنسررانية، ترأسررتيا وأدارن املناقشررة قييررا نائاررة رئرريس   علررى حنررو ي 2030
 اللةنة )الاوسن  واارسك(.

و عد أمل أدلت نائاة رئيس اللةنة/مديرة النقراش  ايرامل اقتتراحي، اسرتمعت اللةنرة أس       - 61
ادية عروض قدميا أعضاء قريق النقاش التالية أمساه م: أليءاندرا كورتشرويلو، اخلرارية االقتصر   

ومديرة أدارة التنمية االجتماعية والتء ريت الرواب، كولومايرا؛ وجريمس  راينتز، أسرتاذ ِعل رم        
االقتصاد ني كلية أندرو  لني يامعة ماساتشوستس، آميرست، الواليان املتحردة األمريكيرة؛   

ءان، وقيلومينا أياوا نياركو، اخلرارية ا حصرائية احلكوميرة والرئيسرة التنايايرة لردائرة ا حصرا       
؛ وسايل مويا، مستشرارة الق راع   “التوجر  اجلديد للمنااق”) انا(؛ وأنيتا نايار، مديرة هعاة 

 أستراليا. الرئيسية ني الشؤومل اجلنسانية لدع وزارة الشؤومل اخلارجية والتةارة،
 وسويسررا،  ،(ا سر مية  - مجيوريرة ) وأيررامل  وأو نردا،  ،وهارك قييا ممثلو أندونيسيا - 62

 .واليا امل والصني،
ي اليا، ورواندا، ونيةرييا، كما هرارك قييرا املراقرا    أوهارك قييا أيضاي املراقاومل عن  - 63

 عن االااد األوروت.
وهررارك ني املناقشررة ممثلررو املنظمرران  ررري احلكوميررة ذان املركررز االستشرراري لرردع        - 64

الايئي، والرا  رة الدوليرة    اجمللس االقتصادي واالجتماعي، التالية أمساه ا: مركز مجعية التثقيف
 أل وان ايفاة، واالااد الدويل لنقا ان العمال.
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حلقرة نقرراش  شررأمل املشراركة والشررراكان مررن أجرا تنايررا   ررة التنميرة املسررتدامة لعررام      - 3 
 على حنو يراعي االعتااران اجلنسانية 2030

قرة نقراش  شرأمل    آذار/مرارس، عقردن اللةنرة حل    17ني جلستيا التاسعة، املعقودة ني  - 65
علرى حنرو يراعري     2030املشاركة والشرراكان مرن أجرا تنايرا   رة التنميرة املسرتدامة لعرام         

 االعتااران اجلنسانية، ترأسيا وأدار املناقشة قييا نائا رئيس اللةنة )اليا امل(.
و عد أمل أدس نائرا رئريس اللةنة/مردير النقراش  ايرامل اقتتراحي، اسرتمعت اللةنرة أس          - 66

يا أعضاء قريق النقاش، التاليرة أمسراه م: ألارة السركري الشرريف، نائارة ني جملرس        عروض قدم
النواب، تونس؛ وأبي   راومل  ريك، عمدة مدينرة كينغسرتومل، جامايكرا؛ وميكرائي   ر مرامل،      
املستشررارة األوس ني املسررائا االجتماعيررة للمصرررف األوروت لانشرراء والررتعمري؛ وأميررا كاليررا،  

نسررائية األقريقيررة للتنميررة واالتصرراالن، مرر وي؛ واألمينررة التنايايررة للةنررة      رئيسررة الشرراكة ال 
 االقتصادية واالجتماعية لغرت آسيا.

 وسويسررررا، والسرررودامل، ،(ا سررر مية - مجيوريرررة) وأيررررامل ،وهرررارك ممثلرررو أو نررردا - 67
 .ذلك تلت الت التحاور جلسة ني واليا امل، والنيةر، ومصر،
 ومجيوريررة وتررونس، وتشرراد، وأي اليررا، ،ملراقاررومل عررن أسررتونيا وهررارك قييررا أيضرراي ا  - 68

دوراس، و نررر والنرررروي ، واملكسررريك، وروانررردا، السرررودامل، وجنررروب الدميقراايرررة، الكونغرررو
 هارك قييا املراقا عن االااد األوروت. كما
وهررارك ني املناقشررة ممثلررو املنظمرران  ررري احلكوميررة ذان املركررز االستشرراري لرردع        - 69

االقتصررادي واالجتمرراعي التاليررة أمساه ررا: الرا  ررة ا سرراانية للمررديران التنايررايان        اجمللررس 
املينيان وسيدان األعمال، ومركرز آسريا وايفريت ااراد  للمروارد والاحروا املتعلقرة  راملرأة،         
واملركرز املصرري حلقروس املررأة، والرا  رة الدوليرة للتعلريم، واملركرز ا قليمري حلقروس ا نسررامل           

  اجلنسني.والعدل  ني
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 من جدول األعمال‘ 2’)أ(  3الاند  - اء  
تنايا األ داف االستراتيةية وا جراءان الواجرا اختاذ را ني جمراالن اال تمرام       

احلامسة واختاذ مزيد من ا جراءان واملارادران: موضروع االسرتعراض: القضراء     
 على مجيع أهكال العنف ضد النساء والاتيان ومنع وقوعيا**  

 
 اجلزء الوزاري: العروض ال وعية الوانية - 1 

ارررار اجلرررزء  أآذار/مرررارس، وني  15ني جلسرررتييا الرا عرررة واخلامسرررة، املعقرررودتني ني    - 70
القضراء  ”الوزاري، استمعت اللةنرة أس عرروض اوعيرة وانيرة  شرأمل موضروع االسرتعراض:        

 ، الت ُنظرمت  التوازي مع املناقشان العامة.“مجيع أهكال العنف ضد النساءعلى 
 وني اجللسة الرا عة، أدس نائا رئيس اللةنة )أملانيا( مب حظان استي لية. - 71
وعرضررت األمينررة العامررة املسرراعدة ونائاررة املررديرة التنايايررة لشررؤومل مكتررا الرردعم         - 72

راتيةية التا ع ايئة األمم املتحدة للمرأة النترائَ  املستءلصرة   احلكومي الدويل والشراكان االست
من تقرير األمني العام عن تنايا االستنتاجان املتارق علييرا الصرادرة عرن جلنرة وضرع املررأة ني        

 (.E/CN.6/2016/4دورالا السا عة واخلمسني )
 خلامسة، أدلت نائاة رئيس اللةنة )مصر( مب حظان استي لية.وني اجللسة ا - 73
 

 عروض اوعية وانية قدمتيا ال ازيا وتركيا والصني  
، ني جلسررتيا الرا عررة، اسررتمعت اللةنررة أس عررروض قرردميا كررا مررن: ترراتو  ودينرريو    - 74

وزيرة هرؤومل سياسران تعزيرز عمرا املررأة واسرتق اا االقتصرادي ني ال ازيرا؛ وماريرا لرويس           
قيلتيس، ممثلة اجمللس الواب املعب حبقوس املرأة ني ال ازيا؛ ومين  جياوسي، نائارة رئريس جلنرة    

القانونيرة ني   العما الوانية املعنية  ال اا واملرأة، الصني؛ والمل كين ، نائاة املدير العام لر دارة 
االارراد النسررائي لعمرروم الصررني؛ وسرريما رمضررامل أو لررو، وزيرررة هررؤومل األسرررة والسياسررة         
االجتماعية، تركيا؛ و ولسر أوسرتا أو لرو، املردير العرام للمديريرة العامرة املعنيرة  وضرع املررأة،          

 وزارة هؤومل األسرة والسياسة االجتماعية، تركيا.
 األمريكيرة،  املتحردة  والواليران  وااند، وسويسرا، يكا،و لة ،وهارك ممثلو أندونيسيا - 75
 .  ذلك تلت الت التحاور جلسة ني

انظررررر املرررروجزان الررررت أعررررد ا رئرررريس اللةنررررة عررررن العررررروض ال وعيررررة الوانيررررة وحلقرررران النقرررراش          ** 
(E/CN.6/2016/21    ( وعررن جلسرران التحرراور مررع الرروزراء ،)E/CN.6/2016/18    و رري متاحررة علررى املوقررع ،)

 الشاكي للةنة وضع املرأة.

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/4
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/21
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/18
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 وهارك قييا أيضاي املراقاامل عن الالاني ونياال. - 76
 

 عروض اوعية وانية قدمتيا استونيا ومصر واليا امل  
ني اجللسة ناسيا، استمعت اللةنة أس عروض قردميا كرا مرن: مايرا مرسري، رئيسرة        - 77

اجمللررس القررومي للمرررأة ني مصررر؛ ويرروجي موتررو، وزيررر الدولررة للشررؤومل اخلارجيررة، اليا ررامل؛      
األستاذ الاءري للدراسان اجلنسانية ومدير جامعة جوموبي، اليا رامل؛   ،و ريوكو  اهيموتو

ستونيا؛ وكاتري أساري، رئيسرة ادارة سياسران   أية االجتماعية، ومارجوس تسءنا، وزير احلما
 ستونيا.أاملساواة، وزارة الشؤومل االجتماعية، 

 ساانيا ومصر، ني جلسة التحاور الت تلت ذلك.أوهارك ممث   - 78
 وهارك قييا أيضاي املراقا عن الالاني. - 79
شرراقة الايئررة، و رري منظمررة  ررري    وهررارك ني احلرروار أيضرراي ممثررا الرا  ررة النيةرييررة لك    - 80

 حكومية ذان مركز استشاري لدع اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
 

 عروض اوعية وانية قدمتيا رومانيا وكوستاريكا  
ني جلستيا اخلامسة، استمعت اللةنة أس ث ثة عروض قدميا: أليءاندرا مرورا مرورا،    - 81

ازاتشو، رئيسة الوكالة الوانيرة للمسراواة  رني    وزيرة هؤومل املرأة، كوستاريكا؛ وأيوانا ليانا ك
نشررر ة املتعلقرررة  رررالعنف العرررائلي اجلنسرررني، رومانيرررا؛ وأدريرررامل هيسرررنيو، املنسرررق الرررواب لأل 

 رومانيا. ني
 وكولومايرا،  الدومينيكيرة،  واجلميوريرة  و نغ ديش، و اكستامل، ،وهارك ممثلو أو ندا - 82

 .ذلك تلت الت التحاور جلسة ني ومصر،
 وهارك قييا أيضاي املراقاامل عن السنغال و امايا. - 83
 

 عروض اوعية وانية قدمتيا تونس والسويد  
ني اجللسة ناسيا، اسرتمعت اللةنرة أس عرروض قردميا كرا مرن: أيسرا ريغنرر، وزيرر           - 84

هؤومل األااال واملسرنني واملسراواة  رني اجلنسرني، السرويد؛ ومراريوس راكيرا، األ صرائي ني         
ريري ومردير هرؤومل  ردائا العنرف؛ وأولغرا  ريسرومل، األمينرة العامرة للةمعيرة          علم الرناس السر  

السويدية مل جو النساء ومراكز متكني الشا ان، السويد؛ ومسررية املرعري قريعرة، وزيررة املررأة      
واألسرة وال اولة، تونس؛ ودلندة لرقش، املديرة العامة ملركرز الاحروا والدراسران والتوثيرق     

 ة، تونس.  وا ع م حول املرأ
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 كوادور ني جلسة التحاور الت تلت ذلك.أوهارك ممثا  - 85
 وهارك قييا أيضاي املراقا عن اململكة املتحدة. - 86
وهارك ني احلوار أيضاي ممثا الرا  ة الدولية للمشتغ ن ني ا ذاعة والتلازيرومل، و ري    - 87

 واالجتماعي.منظمة  ري حكومية ذان مركز استشاري لدع اجمللس االقتصادي 
وني اجللسة ناسيا أيضاي، استمعت اللةنرة أس  يانران أدس  را ممثلرو مجيوريرة كوريرا        - 88

 واملغررررب، وسرررلوقاكيا، وجورجيرررا، وأريتريرررا، ،وقنلنررردا واانرررد واملراقارررومل عرررن األرجنرررتني 
 املسرتاادة  الردروس  حرول  الشرمالية،  وأيرلنردا  العظمرى  ل ي انيرا  املتحردة  واململكرة  واملكسيك،

 .االستعراض موضوع تنايا ني الدروس وأقضا
 

اجلزء الوزاري: جلسة ااور مع الوزراء  شأمل  ناء االاان من أجا تنايا   رة التنميرة     
 على حنو يراعي االعتااران اجلنسانية 2030املستدامة لعام 

اري، عقردن  ارار اجلرزء الروز   أآذار/مرارس، وني   16ني جلستيا السا عة، املعقودة ني  - 89
اللةنة جلسة ااور مع الوزراء  شأمل  ناء االاان من أجا تنايا   ة التنمية املسرتدامة لعرام   

على حنو يراعي االعتاراران اجلنسرانية، ترأسرتيا وزيررة هرؤومل سياسران تعزيرز عمرا          2030
 لةنة.املرأة واستق اا االقتصادي ني ال ازيا، تاتو  ودينيو، وأدار املناقشة قييا رئيس ال

 ومجيوريرة  الدومينيكيرة،  واجلميوريرة  و اكسرتامل،  وأو نردا،  ،وهارك ممثلو أندونيسريا  - 90
 الرت  التحراور  جلسرة  ني واليا رامل،  ومصرر،  وليءتنشرتاين،  ولي يرا،  وكولومايا، وكو ا، ،كوريا
 .ذلك تلت
 و ولنردا،  وال تغرال،  وأكوادور، واألردمل، ،وهارك قييا أيضاي املراقاومل عن األرجنتني - 91

 .والنروي  واملكسيك، وقرنسا، السودامل، وجنوب أقريقيا، وجنوب
وهارك ني احلوار ممثلو املنظمان  ري احلكومية ذان املركز االستشراري لردع اجمللرس     - 92

االقتصادي واالجتماعي التالية أمساه ا: مركز ثقاقان هعوب  ريو األترلية، ومجاعرة الضرغت    
، ورا  ة النساء املتضررران جرراء احلررب، ومجعيرة     “كاينولوت سارييغس”النسائية السويدية 

الاحرين النسائية، ومنظمة رتد العما الدويل من أجا حقوس املرأة ني آسيا وايفريت ااراد ،   
ومؤسسة الدراسان والاحوا املعنية  املرأة، ومركز القيادة العامليرة النسرائية، واالاراد الردويل     

عنررررف ني أورو ررررا، والتحررررالف   ومنظمررررة املرررررأة ضررررد ال   لسرررريدان األعمررررال واملينيرررران،  
 الدويل. النسائي
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 حلقة نقاش  شأمل تدارك الثغران ني الايانان واملسائا املنيةية  
آذار/مارس، عقردن اللةنرة حلقرة نقراش  شرأمل       17ني جلستيا العاهرة، املعقودة ني  - 93

الرررئيس )الاوسررن  واارسررك(    ترردارك الثغررران ني الايانرران واملسررائا املنيةيررة وتول ررت نائاررة     
 املناقشة. ادارة
و عرررد أمل أدلرررت مرررديرة النقررراش  ايرررامل، أدس  ايانررران أعضررراء قريرررق النقررراش التاليرررة   - 94

أمساه م: رئيس قسم ا حصاءان االجتماعية والسكانية، ني هعاة ا حصراءان التا عرة  دارة   
ي  احثرة  راملركز ا قليمري    الشؤومل االقتصرادية واالجتماعيرة؛ وآيررين كاسريك رودريغرز، و ر      

للدراسررران املتعرررددة التءصصررران الترررا ع للةامعرررة الوانيرررة املسرررتقلة )املكسررريك(؛ وآينرررور    
دوسررانوقا، كررارية اخلرر اء  شررعاة ا حصرراءان االجتماعيررة والدميغراقيررة وجلنررة ا حصرراءان ني 

 )كازا ستامل(. وزارة االقتصاد الواب
 واجلميوريررة و اكسررتامل، ،(ا سرر مية - مجيوريررة) وأيرررامل ،وهررارك ممثلررو أندونيسرريا - 95

 التحراور  جلسرة  ني واليا رامل،  ،اليران املتحردة األمريكيرة   والو ومصرر،  وسويسررا،  الدومينيكية،
 .ذلك تلت الت
 الدميقراايررة، الكونغررو ومجيوريررة وتشرراد، ،وهررارك قييررا أيضرراي املراقاررومل عررن أي اليررا  - 96

 واملكسررريك، واملغرررب،  والالرراني،  السررودامل،  وجنرروب  الشررعاية،  الدميقراايررة  الو ومجيوريررة 
 األوروت. االااد عن املراقا قييا هارك كما
وهارك ني املناقشة أيضاي ممثلو املنظمان  ري احلكوميرة ذان املركرز االستشراري لردع      - 97

اجمللرس االقتصرادي واالجتمرراعي، التاليرة أمساه ررا: الرا  رة الدوليرة ملسرراعدة املسرنني، ومنظمررة       
 لعاو الدولية، ومؤسسة ااند لرهية عاملية.ا

 وأدلت املقر رة اخلاتة املعنية  العنف ضد املرأة وأساا   وعواقا ،  ايامل. - 98
 

 ا جراءان الت اختاالا اللةنة -جيم  
 حالة املرأة الالس ينية وتقد  املساعدة ألييا - 1 

آذار/مررارس، قررام املراقررا عررن تايلنررد،  اسررم الرردول  23، املعقررودة ني 13ني اجللسررة  - 99
والصرني، ومرع األ را ني احلسراامل أيضرا       77األعضاء ني األمم املتحدة األعضاء ني جمموعة الر 

،  عرررض مشررروع قرررار 1998وليرر  متوز/ي 7املررؤر   52/250أحكررام قرررار اجلمعيررة العامررة  
 (.E/CN.6/2016/L.3“)حالة املرأة الالس ينية وتقد  املساعدة ألييا” عنوامل 

http://undocs.org/ar/A/RES/52/250
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/L.3
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آذار/مررارس، أ  ِلغررت اللةنررة  ررأمل مشررروع القرررار    24، املعقررودة ني 14وني اجللسررة  - 100
 تترتا علي  أية آثار ني امليزانية ال ناجمية. ال

 وني اجللسة ناسيا أيضا، انضمت تركيا أس مقدمي مشروع القرار. - 101
وني اجللسة ناسيا أيضاي، اعتمدن اللةنرة مشرروع القررار  تصرويت مسرةا  أ لايرة        - 102
صرادي  عضروا عرن التصرويت، وأوترت اجمللرس االقت      11توتا مقا ا توتني، مع امتناع  20

واالجتماعي  اعتماد  رمسياي )انظر الاصا األول، الارع  اء، مشرروع القررار الثرا (. وكانرت     
 نتيةة التصويت كما يلي:

 :املؤيدون
 - مجيوريررررة) وأيرررررامل وأورو ررررواي، وأندونيسرررريا، وأكرررروادور، ،االارررراد الروسرررري 

 ة،الدومينيكيررررر واجلميوريرررررة و ررررري روس، و رررررنغ ديش، وال ازيرررررا، ،(ا سررررر مية
 وكولومايرا،  وكو ا، وكازا ستامل، وااجيكستامل، والصني، والسودامل، ،والسلاادور
 .وااند ومنغوليا، ومصر، والكونغو،

 املعارضون 
 أسرائيا والواليان املتحدة األمريكية. 

 املمتنعون 
 ومجيوريرة  واارسرك،  والاوسرنة  قاسرو،  و وركينرا  و لةيكا، وأملانيا، وألاانيا، ،أساانيا 

 .واليا امل وليءتنشتاين، وقنلندا، ،ويسراوس كوريا،
وقاا التصويت، أدس  ايامل كا من ممثا أسرائيا، وقنلندا ) اسرم الردول األعضراء ني     - 103

 ندونيسيا، وسويسرا، وكازا ستامل.أاالااد األوروت(، و
لري   و عد التصويت، أدس كا من ممثا الواليان املتحدة األمريكيرة واليا رامل  ايرامل تع    - 104

 للتصويت.
 و عد التصويت، أدس  ايامل أيضا املراقا عن دولة قلس ني. - 105
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أا س سران النساء واألااال الاين يؤ اومل ر رائن ني الزناعران املسرلحة، مبرن قرييم       - 2 
 من ُيسةنومل قيما  عد

آذار/مرارس، كرامل معروضرا علرى اللةنرة مشرروع        24املعقرودة ني   ،14وني اجللسة  - 106
أار س سرران النسراء واألاارال الراين يؤ راومل ر رائن ني الزناعران املسرلحة،          ”قرار  عنوامل 

(، مقردم مرن أذر يةرامل*، األرجنرتني*،     E/CN.6/2016/L.4“)مبن قييم مرن ُيسرةنومل قيمرا  عرد    
  ي روس، تركيا*، جورجيرا*، الواليان املتحدة األمريكية.

وني اجللسرة ناسرريا، أ  ِلغررت اللةنررة  ررأمل مشررروع القرررار ال تترتررا عليرر  أيررة آثررار ني   - 107
 امليزانية ال ناجمية.

 ، يةرامل  ايرامل، أيضراي  اسرم األرجنرتني     وني اجللسة ناسيا أيضا، أدس املراقا عرن أذر  - 108
 وكرانيرا أو أرمينيرا  أمل قير   أعلرن  األمريكيرة  املتحردة  والواليان وجورجيا، وتركيا، و ي روس،

 .القرار مشروع مقدمي أس انضمتا
أيضاي، اعتمدن اللةنة مشرروع القررار )انظرر الاصرا األول، الاررع       14وني اجللسة  - 109

 (.60/1دال، القرار 
 

 املرأة وال الة وقريوس نقص املناعة الاشرية ومت زمة نقص املناعة املكتسا - 3 
آذار/مرارس، كرامل معروضرا علرى اللةنرة مشرروع        24، املعقرودة ني  15وني اجللسة  - 110

 “نقرص املناعرة املكتسرا    املرأة وال الة وقريوس نقص املناعة الاشررية ومت زمرة  ” قرار  عنوامل
E/CN.6/2016/L.5     قدمترر   وتسرروانا،*  اسررم الرردول األعضرراء ني األمررم املتحرردة األعضرراء ني ،

 اجلماعة ا  ائية للةنوب األقريقي.
 روع القرار هاوياي.وني اجللسة ناسيا، أدس املراقا عن  وتسوانا  ايامل نقح قي  مش - 111
وني اجللسة ناسيا أيضاي، أ  ِلغت اللةنة  أمل مشروع القرار،  صريغت  املنقحرة هراوياي،     - 112

 ال تترتا علي  أية آثار ني امليزانية ال ناجمية.
 والالراني،  و ينيرا،  وتايلنرد،  قاسو، و وركينا ،أيضاي، انضمت أو ندا 15وني اجللسة  - 113
 وع القرار،  صيغت  املنقحة هاوياي.مشر مقدمي أس ولي يا،
وني اجللسة ناسريا أيضراي، اعتمردن اللةنرة مشرروع القررار،  صريغت  املنقحرة هراوياي           - 114

 (.60/2)انظر الاصا األول، الارع دال، القرار 
 
 

 واالجتماعي.من النظام الدا لي للةامل الانية التا عة للمةلس االقتصادي  69وققاي للمادة  * 

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/L.4
http://undocs.org/ar/A/RES/60/1
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/L.5
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/L.5
http://undocs.org/ar/A/RES/60/2
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 واليرران املتحرردة األمريكيررة، والسررودامل  و عررد اعتمرراد القرررار، أدس  ايانرران ممثلررو ال    - 115
 السررعودية، العر يررة واململكررة وليايررا، وق ررر، واجلزائررر، و رري روس، ،)أيضرراي  اسررم  اكسررتامل 

 االسرر مية يررراملأ ومجيوريررة ،(االوروت االارراد  اسررم) وقنلنرردا ،(والرريمن ونيةرييررا، والنيةررر،
 .موريتانيا عن واملراقا ،(ونيوزيلندا والنروي ، يسلندا،أو أستراليا،  اسم أيضاي)

 وأدس املراقا عن الكرسي الرسويل  ايامل. - 116
 

 املستدامة  التنمية وتلت  املرأة االستنتاجان املتاق علييا  شأمل متكني - 4 
 مشروع مارس،/آذار 24 ني املعقودة ،15 جلستيا ني اللةنة على معروضاي كامل - 117

،  الصيغة الواردة “املستدامة  التنمية وتلت  املرأة متكني”  عنوامل علييا املتاق االستنتاجان
 .رمسية  ري مشاوران أس استنادا اللةنة رئيس ني ورقة  ري رمسية قدميا

وقررن أمل ايليا أس  علييا املتاق وني اجللسة ناسيا، اعتمدن اللةنة االستنتاجان - 118
 ايلول/ 20املؤر   68/1لعامة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، عم   قراري اجلمعية ا

)انظر الاصا األول،  2015تشرين األول/اكتو ر  21املؤر   70/1و  2013ساتم  
 الارع ألف(.

و عد اعتماد االستنتاجان، أدس  ايانان ممثلو الواليان املتحدة األمريكية، وقنلندا  - 119
) اسم االااد األوروت(، ومصر ) اسم اجملموعة االقريقية(، والسودامل )أيضاي  اسم ليايا، والنيةر، 

 ،سيككما أدس  ايانان املراقاومل عن املك ،يرامل االس مية، وكولوماياأونيةرييا(، ومجيورية 
واليمن، وترينيداد وتو ا و ) أيضاي  اسم  يانا ونيكارا وا(، وتركيا،  ،السعودية العر ية واململكة

 والنروي ( وموريتانيا. ،وليءتنشتاين ،يسلنداأو ،وكندا )أيضاي  اسم أستراليا
 وأدس أيضاي املراقا عن الكرسي الرسويل،  ايامل. - 120
 

 وضع املرأة الوثائق الت نظرن قييا جلنة - 5 
 عدد من  أمل ايت علماي قررن اللةنة مارس،/آذار 24 ني املعقودة ،15 جلستيا ني - 121
 الارع األول، الاصا انظر) 5و  3األعمال  جدول  ندي أاار ني علييا املعروضة الوثائق
 (.60/101 املقرر دال،

  

http://undocs.org/ar/A/RES/68/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/60/101
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 الاصا الرا ع
 الرسائا املتعلقة  وضع املرأة  

)مغلقة(، املعقودة ني  13من جدول أعمااا ني جلستيا  4نظرن اللةنة ني الاند  - 122
 آذار/مارس. وكامل معروضاي علييا الوثيقتامل التاليتامل: 23

نظر الاقرة ااملرأة )  وضع املتعلقة  الرسائا املعب العاما الاريق تقرير )أ( 
 ؛(1)أدنا ( 124

 املرأة  وضع املتعلقة السرية الرسائا قائمة  ا مليا العام األمني من ماكرة )ب( 
 (.Add.1 و E/CN.6/2015/R.1) علييا احلكومان وردود

 
 اللةنةاالجراءان الت اختاالا   
 املرأة  وضع املتعلقة  الرسائا املعب العاما الاريق تقرير  

 مارس، ني تقرير/آذار 23 ني املعقودة ،(مغلقة) 13 جلستيا ني اللةنة نظرن - 123
 .(1)املرأة  وضع املتعلقة  الرسائا املعب العاما الاريق
 تقرير الاريق العاما وأمل وني اجللسة ناسيا )مغلقة(، قررن اللةنة أمل ايت علماي  - 124

 تدرج  ني تقرير اللةنة عن دورالا الستني. وينص تقرير الاريق العاما على ما يلي:
 مغلقرة  جلسران  ني املررأة   وضرع  املتعلقة  الرسائا املعب العاما الاريق اجتمع - 1 

 واالجتمرراعي االقتصررادي اجمللررس ملقرررر وققررا املرررأة، وضررع للةنررة السررتني الرردورة انعقرراد قاررا
 ،(5-د) 76 قررار   ني اجمللرس  ألير   أسرند ا  الت  الوالية مداوالت  ني واسترهد ،2002/235
 1992/19 و 1983/27 و( 11-د) اررراء 304 قراراتررر  ني اجمللررررس عررردَّاا الرررت  صررريغت 

 .2009/16 و 1993/11 و

 علييررا احلكومرران وردود السرررية الرسررائا قائمررة ني العامررا الاريررق ونظررر - 2 
(E/CN.6/2016/R.1 و Add.1.) املرررأة  وضررع املتعلقررة السرررية  ررري  الرسررائا قائمررة توضررع ومل 

 .القايا  اا من مراس ن أي يتلق مل العام األمني ألمل

 أس املوجيرة  رسرالة  66 عردد ا  الاال  السرية الرسائا ني العاما الاريق ونظر - 3 
 .املررأة  ومتكرني  اجلنسرني   رني  للمسراواة  املتحردة  األمرم   يئرة  أس مااهرة وردن والت دولة 49

__________ 

 .E/CN.6/2015/R.2ُعم م التقرير دا ليا أيضا  وثيقة ات الرمز  (1) 

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2015/R.1
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/R.1
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2015/R.2
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 املتحردة  األمرم   يئان من املرأة  وضع تتعلق سرية رسائا أي ترد مل أن  العاما الاريق والحظ
 .املتءصصة وكاالالا أو األ رع

 .حكومة 21 من رداي 28 ورود أس العاما الاريق ونوَّ  - 4 

 اجمللرررس قررررار مرررن 4 الاقررررة ني ايفرررددة واليتررر  أس العامرررا الاريرررق وأهرررار - 5 
 الررواياتني يررؤدي العامررا الاريررق أمل علررى تررنص والررت 1983/27 واالجتمرراعي االقتصررادي
 :التاليتني

  ردف  ُوجردن،  أمل علييرا،  احلكومران  ردود قييا مبا الرسائا، كا ني النظر (أ) 
   رراي  نرراك أمل ترراني الررت احلكومرران، ردود قييررا مبررا الرسررائا،  ررا  أس اللةنررة انتاررا  توجيرر 
 علييا؛ موثوقة أدلة توجد املرأة ضد ومتييز الم ملمارسان مستمراي
 الرت  الائران  يراني  السرية و ري السرية للرسائا اليل  أساس على تقرير أعداد (ب) 

 .اللةنة أس منيا الرسائا تقدم ما  الاا
 ورسرائا  العرام  ال را ع  ذان الرسرائا  مرن  عردد  ورود أس العامرا  الاريق ونور  - 6 

 .للتمييز  ااالا قتاة أو امرأة قييا تعرضت  ددة حاالن عن تايد
 عدد أك  اللةنة قييا تلق ت الت التالية الائان العاما الاريق وحدد - 7 

 : الرسائا من
 العراديومل  األهرءاص  يرتكاريا  الرت  والاتراة  املررأة  ضرد  اجلنسري  العنرف  أعمال )أ( 
 األسررة،  دا را  واال تصراب  اال تصراب  ومنريا  القرانومل،  أناراذ  ومواارو  العسركريومل  واألقراد

 والتحرررش ايفررارم، وسرراان للقصرررر اجلنسرري االسررتغ ل ذلررك ني مبررا اجلنسرري، واالسررتغ ل
 واجلامعان؛ املدارس وني العما مكامل ني اجلنسي التحرش ذلك ني مبا اجلنسي،
 الرت  القترا  عمليران  ذلرك  ني مبرا  والاتيران،  النسراء  ضرد  العنف أهكال سائر )ب( 
 واالعترداء  املرزنيل،  والعنرف  ،“الشررف  عرن  دقاعرا   القترا ” يسرمى  مرا  مثرا  النسراء،  تستيدف
 وزواج األنثويررة التناسررلية األعضرراء تشرروي  مثررا الضررارة، التقليديررة واملمارسرران اجلسرردي،
 ذلررك ني مبررا القسررري، والتعقرريم الررزواج،  غرررض واال ت رراف القسررري، والررزواج األااررال
 أل رراض   األهءاص واالجتار الاشرية، املناعة نقص  اريوس املصا ان للنساء القسري التعقيم

 جتارية؛ أل راض اجلنسي واالستغ ل اجلنسي، االستغ ل

 رادواألقر  القانومل أنااذ عن املسؤولني جانا من السل ة استعمال ني التعسف )ج( 
 القانونيررة، ا جررراءان ني مااهرررة والتررأ ري القانونيررة، األتررول مراعرراة وعرردم العسرركريني،
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 مرن  والتغاضري عرن ا قر ن    عادلرة،   اكمرة  تروقري  وعردم  التعسرايامل،  واالحتةراز  واالعتقال

 العقاب؛

 احلرراالن عررن ا  رر   مررن و رروقين العنررف، ضررحايا علررى الضررغوىن ممارسررة (د) 
 العمررا، وأر رراب ايفلرري واجملتمررع األسرررة مررن االنتقاميررة واألعمررال العررار وتررمة مررن  شررية

 الشكاوع؛ تقد  من األحيامل  الا ني مينعين مما
 ومعاملترين  واحلراس  االحتةراز  مراقق ني الئقة  ري اروف ني النساء احتةاز ( ر) 
 واجلنسي؛ اجلسدي والعنف للتعايا وتعريضين ميينة، معاملة

 الرت  والاتيران   النسراء  اخلاتة ا نسامل حلقوس واملنيةية اخل رية االنتياكان (و) 
 امليينرررة واملعاملرررة والتحررررش التمييرررز ومنررريا وامليمشرررة، الضرررعياة الائررران  عضررريا يسرررتيدف
 اجلنسي؛ والعنف
 والتحررررش القضرررائية املضرررايقة ذلرررك ني مبرررا والتحررررش، التءويرررف أعمرررال (ز) 
 حقروس  عرن  املرداقعان  النسراء  ضرد  املوجيرة  اجلنسري  والعنرف  والعنرف،  واالحتةاز، اجلنسي،
 أنش تين؛ لوقف عليين الضغت ملمارسة كوسيلة ا نسامل
 اجلنسرررية الصرررحة ذلرررك ني مبرررا الصرررحة، ني والاتررراة املررررأة حرررق انترررياكان ()ن 

 الرردويل املررؤمتر عمررا  رنررام  ني علييررا املنصرروص ا با يررة احلقرروس وانتررياكان وا با يررة،
  رردمان علررى حصرروان قرررص مررن واحلررد احتةرراز ن، أثنرراء ذلررك ني مبررا والتنميررة، للسرركامل
 الصحية؛ الرعاية
  اآل راء  تنراىن  الرت  األاارال  حضرانة  ققردا ا  أس يرؤدي  الاي املرأة ضد التمييز ()ىن 
 معاملتيم؛ يسيئومل الاين

 تعزيررز أس الراميررة القرروانني أنارراذ أو/و تنايررا قعاليررة وعرردم املؤسسرران قصررور (ي) 
 أنااذ ا؛ أو/و تنايا ا عدم أو ا نسامل للمرأة، حقوس و اية

 ضرد  املميرزة  واملواقرف النم يرة   املمارسران  أو/و السياسران  أو/و التشريعان (ك) 
 :التالية اجملاالن ني املرأة

 التنقرا،  وحريرة  والتعراري،  الررأي  حريرة  ذلك ني مبا والسياسية، املدنية احلقوس ‘1’ 
 مرع  املسراواة  قردم  علرى  العامرة  احليراة  وني القررار  ترنع  عمليان ني واملشاركة
 الرجا؛

 والثقاقية؛ واالجتماعية االقتصادية احلقوس ‘2’ 
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 واملرياا؛ امللكية ني احلق ‘3’ 
 وال  س؛ والزواج، واألسرة، واملواانة، واجلنسية، الشءصية، احلالة ‘4’ 
 العمالة؛ ‘5’ 
 التقشف؛ وسياسان الضرياية السياسان ‘6’ 
 التعليم؛ ‘7’ 
 الصحية؛ الرعاية ‘8’ 
 القضاء؛ أس االحتكام ‘9’ 
 واال ت اف؛ اال تصاب ومعاقاة اجلنائية القوانني ‘10’ 
 :الدول تقاعس (ل) 
 ملنع الواجاة العناية وتو ي  املرأة املتعلقة النم ية القوالا عن مكاقحة ‘1’ 

 والاتيان؛ النساء ضد والتمييز العنف
 النحو على ومعاقاتيم ومقاضاالم األقعالمرتكيب تلك  مع عن التحقيق ‘2’ 

 العقاب؛ من أق الم أس يؤدي مما املناسا، الوقت وني الواجا
 للضحايا؛ الكاقيني والدعم احلماية عن توقري ‘3’ 
 .القضاء االحتكام أس عن ضمامل ‘4’ 

 أيااء الضحايا. أعادة أس تؤدي وكا أهكال التقاعس  ا  قد
 احلكومران  ردود ذلرك  ني مبرا  الرسرائا،  مجيرع  ني العامرا  الاريق نظر و  ل - 8 
 املررأة  ضرد  ومتييرز  الرم  ملمارسران  مسرتمرا    را  منريا  أي  ريرن  أذا مرا  مسرألة  ني ونظر  علييا،
 :يلي ما  شأمل قلق  عن الاريق أعرب علييا، قااعة أدلة توجد

 واال تيررال  التعررايا  ذلررك  ني مبررا  والاتيرران، النسرراء  ضررد  املمررارس  العنررف )أ( 
 واالنترياك  اجلنسري  التحررش  ذلرك  ني مبرا  اجلنسري،  العنرف  أهركال  من ذلك و ري واال تصاب

 واحتةاز ن؛ ا نسامل حقوس عن املداقعان  النساء التحرش وكالك للقصرر، اجلنسي
 القسررري والررزواج األااررال زواج ذلررك ني مبررا الضررارة، التقليديررة املمارسران  )ب( 

 والاتيران  النسراء  متترع  علرى  سرلاية  آثرار  مرن  لالك وما األنثوية، التناسلية األعضاء وتشوي / تر
 األساسية؛ حبقوقين تاما متتعا
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 وا با يررة، اجلنسررية الصررحة ذلررك ني مبررا الصررحة، ني املرررأة حررق انتررياكان (ج) 
 والتنميرة،  للسركامل  الردويل  املؤمتر عما  رنام  ني علييا املنصوص ا با ية احلقوس وانتياكان
 الصحية؛ الرعاية على  احلصول يتعلق ما ني النساء ضد والتمييز
 واملمارسان؛ والسياسان القوانني ني ذلك ني مبا اجلنسا ، التنميت استمرار ()د 
 عنريا  مرا ينشرأ   أو املررأة  ضرد  متييزية ممارسان أو/و تشريعان وجود استمرار ( ر) 
 أس الراميرة  السرارية  القروانني  تنايرا  قعاليرة  وعردم  اجملراالن،  مرن  العديرد  ني املررأة  ضرد  من متييرز 
 علرى  وجود را،  عردم  أو القروانني،  تلرك  تنايرا  عردم  أو للمررأة،  ا نسرامل  حقروس  و اية تعزيز
 الدول؛ عاتق على تقع الت الدولية والتعيدان االلتزامان من الر م

 والاتيان؛ النساء من وامليمشة الضعياة الائان ضد والعنف التمييز (و) 
 ني سريما  وال السرل ة،  اسرتعمال  ني والتعسرف  العقراب  مرن  ا ق ن استمرار (ز) 
 أناراذ  مواارو  يرتكاريا  الرت  اجلنسري،  العنرف  ذلرك  ني مبرا  املررأة،  ضرد  والعنرف  التمييز حاالن
 عنيا؛ يتغاضومل أو القانومل
 ضرد  والعنرف  التمييرز  أهركال  مجيرع  ملنع الواجاة العناية  اال الدول قيام عدم ()ن 
 ومعاقاترريم مرتكاييررا و اكمررة اجلرررائم تلررك ني واف حنررو علررى والتحقيررق والاتيرران النسرراء
 .أياائين أعادة دومل واحليلولة للضحايا واملساعدة احلماية وتوقري

 أو ردودا قدمت الت احلكومان لتعاومل تقدير  عن العاما الاريق وأعرب - 9 
 وأعرب .وامل حظان الردود تلك أ ية أس ونور  الواردة، الرسائا على توضيحية م حظان

 الت الردود وعدد الرسائا عدد  ني واملستمر الكاري الارس أزاء القلق عن العاما الاريق
 .املستقاا ني تقدمييا أس تاادر أمل  عد ردودا تقدم مل الت احلكومان يميع وأ اب تلقا ا،
 .قعال حنو على مبيام  االض  ع من لتمكين  أساسيا عام  التعاومل  اا العاما الاريق واعت 
 قيام   اا من الحظ أذ العاما، للاريق  النساة التااهل على  اعثا الواردة الردود كانت وقد
 تدا ري اختاذ أو مواقايا، تاسري أو املقدمة، االدعاءان ني اقيقان  إجراء احلكومان  عي
 النساء  اية أجا من و دمان  رام  واستحداا القائمة، التشريعان أنااذ اسني منيا

 أعمال مرتكيب و اكمة العنف، ضحايا من النساء ذلك ني مبا أقضا، حنو على ومساعدالن
 وققا تام، حنو على ا نسامل حبقوس املرأة متتع لضمامل اجليود و ال ومعاقاتيم، العنف
 .الصلة ذان الدولية للمعايري
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 الاصا اخلامس
 اجمللس االقتصادي واالجتماعيمتا عة قراران ومقرران   

املعقررررودة ني ،14مررررن جرررردول أعمااررررا ني جلسررررتيا   5نظرررررن اللةنررررة ني الانررررد   - 125
 :تاملالتالي يقتاملآذار/مارس. وكامل معروضاي على اللةنة الوث 24

موجيررة مررن رئرريس اجمللررس  2015كررانومل األول/ديسررم   8رسررالة مؤر ررة  )أ( 
 (؛E/CN.6/2016/11) وضع املرأةاالقتصادي واالجتماعي أس رئيس جلنة 

 اجمللرس  أعمرال  ني املررأة  وضرع  جلنرة  مسرا ة   شرأمل  العامرة  األمانرة  من ماكرة )ب( 
   (E/CN.6/2016/12) واالجتماعي االقتصادي

  الوثائق الرئيس، من اقتران على  ناء علما، اللةنة اجللسة ناسيا، أحااتوني  - 126
 (.60/101 املقرر دال، الارع األول، الاصا انظر) علييا املعروضة

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/11
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/12
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 الاصا السادس
 الستني للةنةاحلادية وجدول األعمال املؤقت للدورة   

 ني املعقودة ،15 جلستيا ني أعمااا جدول من 6 الاند ني اللةنة نظرن - 127
احلادية  لدورالا والوثائق املؤقت األعمال جدول علييا معروضاي وكامل. مارس/آذار 24

 (.E/CN.6/2016/L.1) والستني
احلادية  لدورالا والوثائق املؤقت األعمال جدول اللةنة أقرن ناسيا، اجللسة وني - 128

 (.جيم الارع األول، الاصا انظر)  اعتماد ا واالجتماعي االقتصادي اجمللس وأوتت والستني
  

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/L.1
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 الاصا السا ع
 ستنياعتماد تقرير اللةنة عن دورالا ال  

 سيي ، ةاملقر ر -الرئيس  ةنائا تآذار/مارس، عرض 24املعقودة ني ، 15ني اجللسة  - 129
النحو  الستني، علىمشروع تقرير اللةنة عن دورالا  (،واارسك الاوسنة) دور وزوقيتش

 .E/CN.6/2016/L.2 الوارد ني الوثيقة
 وكلات الستني دورالا عن التقرير مشروع اللةنة اعتمدن ناسيا، اجللسة وني - 130
 . وضع   صيغت  النيائية املقررة

  

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/L.2
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 الاصا الثامن
 تنظيم الدورة  

 اقتتان الدورة ومدالا - ألف 
آذار/مارس 20ني مقر األمم املتحدة ني  الستنيعقدن جلنة وضع املرأة دورالا  - 131
جلسة  15. وعقدن اللةنة 2016آذار/مارس  24أس  14وني الاترة من  2015

 .ة عشرة(امس)اجللسان من األوس أس اخل
 

 احلضور - اء  
 مراقاومل أيضا وحضر ا. اللةنة ني األعضاء الدول من دولة 45 ممثلو الدورة حضر - 132
 مؤسسان عن وممثلومل أعضاء،  ري دول وعن املتحدة، األمم ني أعضاء أ رع دول عن
 حكومية  ري ومنظمان دولية حكومية منظمان عن ومراقاومل املتحدة، األمم ملنظومة تا عة

 .أ رع ومنظمان
 

 املكتاانتءاب أعضاء  - جيم 
 مارس/آذار 20 ني املعقودتني الستني، الدورة من والثانية األوس اجللستني وني - 133
 الستني دورالا   ل اللةنة مكتا لعضوية انُتءا ،2016 مارس/آذار 14 و 2015
 :أمساه م التالية األعضاء
 :الرئيس
 (ال ازيا)  اتريوتا أ يار دي أن ونيو 

 :الرئيس سوا 
 (مصر) القوي عاد العزيز عاد حسن الز راء قاامة 
 (اليا امل) سايتو جومل 
 (أملانيا)  لوسنر أندرياس 

 :واملقررة الرئيس سائبة
 (واارسك الاوسنة) دور وزوقيتش سيي  
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 جدول األعمال وتنظيم األعمال - دال 
 جدول ،2016 مارس/آذار 14 ني املعقودة الثانية، جلستيا ني اللةنة، أقرَّن - 134
 :األعمال جدول نص يلي . وقيماE/CN.6/2016/1 الوثيقة ني الواردة  الصيغة أعمااا
 .املكتا أعضاء انتءاب - 1 

   .أ رع تنظيمية ومسائا األعمال جدول أقرار - 2 
 الثالثررة االسررتثنائية والرردورة  رراملرأة املعررب الرا ررع العرراملي املررؤمتر نتررائ  متا عررة - 3 

 اجلنسرني   رني  املسراواة : 2000 عام املرأة” املعنونة العامة للةمعية والعشرين
 :“والعشرين احلادي القرمل ني والس م والتنمية

 ني اختاذ ا الواجا وا جراءان االستراتيةية األ داف تنايا (أ)  
 :واملاادران ا جراءان من مزيد واختاذ احلامسة اال تمام جماالن

 املستدامة؛  التنمية وتلت  املرأة متكني: األولوية ذو املوضوع ‘1’  
 النساء ضد العنف أهكال مجيع على القضاء: االستعراض موضوع ‘2’  

 وقوعيا؛ ومنع والاتيان
 الت القضايا تناول ني اجلديدة والُني  الناهئة واالجتا ان القضايا (ب)  

 والرجا؛ املرأة  ني املساواة أو املرأة وضع متس
 .  رناجمية ومسائا املرأة، وأوضاع اجلنسا ، املنظور مراعاة تعميم (ج)  
 املرأة.  وضع املتعلقة الرسائا - 4 

 .ومقررات  واالجتماعي االقتصادي اجمللس قراران متا عة - 5 
 .للةنة والستني احلادية للدورة املؤقت األعمال جدول - 6 
 .الستني دورالا أعمال عن اللةنة تقرير اعتماد - 7 
 ني الوارد النحو على أعمااا تنظيم على اللةنة واققت ناسيا، اجللسة وني - 135
 .E/CN.6/2016/1/Add.1 الوثيقة

 
  

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/1
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/1/Add.1
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 الوثائق -  اء 
 املوقع على الستني دورالا ني اللةنة على املعروضة الوثائق قائمة على االا ع ميكن - 136

 .www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016/official-documents: التايل الشاكي
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