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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/433( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - ٦٤/١٣٨
 

 ،إن اجلمعية العامة
 وإىل٢٠٠٧ديــــسمرب/ كــــانون األول٢٢ املــــؤرخ٦٢/٢١٨ إىل قرارهــــاإذ تــــشري

 ييز ضد املرأة،قراراا السابقة بشأن القضاء على التم
  أن أحــــد مقاصـد األمـم املتحـدة، كمـا وردت يف املادتــنيوإذ تضع فـــي اعتبارهـــا

ـــ م٥٥  و١ ـــن امليثـ ــل فـ ـــاق، يتمث ــزيـ ــستعزي ــرام حقــوق اإلن ـــان واحلريــاحت ـــات األساسيـ ةـ
 أسـاسك التمييـز علـىـــي ذلـــوع، مبـا فـــن أي نـــيز مـدون متيـعلى املستوى العـامليللجميع
 اجلنس،

ضرورة تكثيف اجلهود من أجل القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـزتكرر تأكيدوإذ
 ضد املرأة يف مجيع أحناء العامل،

 يف التنميـةومـسامهتهما علـى قـدم املـساواةلرجـلاملرأة وا ضرورة مشاركة وإذ تؤكد
 من حتسن ظروف العيش، على قدم املساواة استفادمااالجتماعية واالقتصادية والسياسية و

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

جـزأيت  المـن حقـوق اإلنـسان العامليـة وجـزءغري قابل للتـصرفاإلنسان للمرأة والطفلة جزء
 منها وال ميكن فصله عنها،

_______________

)١( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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 اتبـاع ـج شـامل ومتكامـل إزاء تعزيـز حقـوق اإلنـسان للمـرأةضرورةبـ وإذ تعترف
 يف أنـشطة األمـم املتحـدة علـى نطـاقحقـوق اإلنـسان للمـرأة تعمـيم مراعـاةومحايتها يتضمن

 املنظومة،
لـدورة االسـتثنائيةل تني اخلتاميتنيوالوثيق )٢(ومنهاج عمل بيجني إعالن وإذ تعيد تأكيد

املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة:٢٠٠٠املـرأة عـام”الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة
باتفاقية القضاء علـى مجيـعة املتعلقات الفقرخباصة، و)٣(“والسالم يف القرن احلادي والعشرين

 ،)٥( االختياريا وبروتوكوهل)٤(أشكال التمييز ضد املرأة
 باإلعالن الصادر عن جلنة وضع املـرأة مبناسـبة الـذكرى الـسنوية العاشـرةوإذ ترحب 

 الـذي تـسلم فيـه اللجنـة بـأن تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل)٦(للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة
ــق ــق بتحقي ــهما اآلخــر فيمــا يتعل ــة يعــزز كــل من ــاء بااللتزامــات مبوجــب االتفاقي بــيجني والوف

  ومتكني املرأة،املساواة بني اجلنسني
لجنة إحياء الذكرى السنوية اخلامسة عشرة العتماد إعـالنالبقرارأيضاوإذ ترحب 

 يف الفتـرة مـن عقـدهاباالقتران مع الدورة الرابعة واخلمسني للجنة املقرر ومنهاج عمل بيجني
 ،)٧(٢٠١٠مارس/ آذار١٢ إىل١

ــوا وإذ تـــشري ــات أعربـ ــاء الـــدول واحلكومـ ــدة يف،إىل أن رؤسـ ــالن األمـــم املتحـ إعـ
ؤمترملـوإذ تـشري أيـضا إىل أن الوثيقـة اخلتاميـة علـى تنفيـذ االتفاقيـة،تصميمهم عن،)٨(لأللفية

 متتـع ومحايـة زـــوتعزي اجلنـسني بـني املـساواةنأ أكدت من جديد)٩(٢٠٠٥القمة العاملي لعام
 يف عنــها غــىن  الرأمــو األساســية واحلريــات انــاإلنــس حقــوق جبميــعاجلميـع علــى حنــو كامــل

 ،واألمن والسالم بالتنمية النهوض
_______________

منـشورات األمـم املتحـدة،( ١٩٩٥سـبتمرب/ أيلول١٥-٤ العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،تقرير املؤمتر )٢(
 .الثايناألول و ان، املرفق١صل األول، القرار، الف)A.96.IV.13رقم املبيع

 .، املرفق٢٣/٣ - ، املرفق والقرار دإ٢٣/٢ - القرار دإ )٣(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
 .٢٠٣٧٨، الرقم٢١٣١املرجع نفسه، الد )٥(
 E/2005/27(والتـصويب ٧، امللحـق رقـم٢٠٠٥اعي،الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتم:انظر )٦(
 .٢٠٠٥/٢٣٢، الفصل األول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر الس االقتصادي واالجتماعي)Corr.1 و
 .٣، الفقرة٥٣/١، الفصل األول، الفرع هاء، القرار(E/2009/27) ٧، امللحق رقم٢٠٠٩ ،املرجع نفسه )٧(
 .٥٥/٢انظر القرار )٨(
 .٦٠/١ظر القراران )٩(
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أن متتع املرأة على قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـيةوإذ تدرك
 بـأن تنفيـذتعترفسيعزز إعمال حقوق الطفل، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للفتيات، وإذ

 )١٠( وتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــلاتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
  يعزز بعضهما بعضا،)١١( االختيارينيهاوبروتوكولي

 الـثالثنيالذكرى الـسنوية  يصادف٢٠٠٩ديسمرب/نون األول كا١٨ أنوإذ تالحظ
 ،العتماد اجلمعية العامة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 الـذكرى الـسنويةقـد صـادف ٢٠٠٩برأكتـو/ تـشرين األول٦أنوإذ تالحظ أيضا 
 التفاقية،لالعاشرة العتماد اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري

 ضرورةبـ  املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأةاللجنة توصيةوإذ تضع يف االعتبار
 مــن٣٢٣تــضمني التقــارير الوطنيــة معلومــات عــن تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني، وفقــا للفقــرة

 ،املنهاج
والثانيـة )١٢(واحلاديـة واألربعـني األربعـني يف تقريـري اللجنـة عـن دوراـاوقد نظرت

 ،)١٣(والثالثة واألربعني واألربعني
 واألربعــني، بوضــع واعتمــادالثانيــةقيــام اللجنــة، يف دورــاوإذ تالحــظ مــع التقــدير 

 ،)١٤( بشأن العامالت املهاجرات٢٦التوصية العامة رقم
 ال سـيما وزالت متأخرة،  مااليتإزاء كثرة عدد التقارير القلققعميوإذ تعرب عن

 التقارير األولية، األمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل لالتفاقية،
 بتقرير األمني العام عن حالة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـزترحب - ١ 

 ؛)١٥(ضد املرأة
 الـذي وصـل حاليـا)٤(طـراف يف االتفاقيـةبتزايد عدد الـدول األ ترحب أيضا - ٢ 

علـى ومثانني دولة، وتعرب يف الوقت نفسه عن خيبة األمل إزاء عدم التصديقوستإىل مائة

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٠(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣  و٢١٧١ اناملرجع نفسه، الد )١١(
 ).A/63/38 (٣٨ والستون، امللحق رقمالثالثةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )١٢(
 ).A/64/38 (٣٨ امللحق رقم والستون،الرابعةالدورة ،املرجع نفسه )١٣(
.أوال/٤٢املرجع نفسه، اجلزء األول، املرفق األول، املقرر )١٤(
)١٥( A/64/342. 
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ــول عــامنطــاق عــاملي ــة حبل ــى االتفاقي ــى٢٠٠٠ عل ــيت مل تــصدق عل ــدول ال ــع ال ، وحتــث مجي
 االتفاقية أو مل تنضم إليها حىت اآلن على أن تفعل ذلك؛

 بتزايــد عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاريكــذلكترحــب - ٣ 
يفاألخـرى، وحتـث الـدول األطـراف وتـسعني دولـةتـسع الـذي وصـل حاليـا إىل)٥(التفاقيةل

 االتفاقية على النظر يف توقيع الربوتوكول االختياري والتصديق عليه أو االنضمام إليه؛
 مبوجــببااللتزامــات املترتبــة عليهــا التــامالتقيــدول األطــراف علــى الــدحتــث - ٤ 

ــ ــة وبروتوكوهل ــىااالتفاقي ــاري، وعل ــار االختي ــة وكــذلكاملالحظــات األخــذ يف االعتب  اخلتامي
 التوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛

 إطار والية كـل منـها،، يفاملعنية مجيع كيانات منظومة األمم املتحدةتشجع - ٥ 
ــة و ــة الدوليـ ــات واملنظمـــات احلكوميـ ــةاملنظمـــاتوكـــذلك احلكومـ ــة، وخباصـ ــري احلكوميـ غـ

املنظمـات النــسائية، علــى القيــام، حــسب االقتــضاء، بتعزيــز املــساعدة الــيت تقــدمها إىل الــدول
 األطراف، بناء على طلبها، يف تنفيذ االتفاقية؛

د عدلت حتفظاا، وتعـرب عـن االرتيـاح أن بعض الدول األطراف قتالحظ - ٦ 
ــن مــدى أي حتفظــات ــدول األطــراف علــى أن حتــد م لــسحب بعــض التحفظــات، وحتــث ال
تسجلها على االتفاقية، وأن تصوغ أي حتفظات مـن هـذا القبيـل بـأكرب قـدر ممكـن مـن الدقـة

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

 االتفاقية ومقصدها؛
ــةترحــب - ٧  ــادئامل باعتمــاد اللجن ــةالب اصــةاخل  املتعلقــة بتقــدمي التقــاريرتوجيهي

 التقـارير التوجيهية املنسقة املتعلقـة بتقـدمياملبادئيتعني تطبيقها باالقتران معاليت )١٦(باالتفاقية
 ؛)١٧(األساسية املوحدةيقةالوث واخلاصة

 التقــارير األوليــة، وحتــثال ســيما إىل كثــرة عــدد التقــارير املتــأخرة، وتــشري - ٨ 
الدول األطراف يف االتفاقية على بذل قصارى جهودها لتقدمي تقاريرها عن تنفيذ االتفاقيـة يف

  من االتفاقية؛١٨ادةحينها، وفقا للم

_______________

ــة والــستون، امللحــق رقــم )١٦( ــدورة الثالث ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي ، اجلــزء األول،(A/63/38) ٣٨الوث
 .أوال/٤٠، املقرراألول املرفق

 .فصل األول، الHRI/GEN/2/Rev.6انظر )١٧(
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 ١٩٩٥ديـسمرب/ كـانون األول٢٢ املـؤرخ٥٠/٢٠٢ إىل قرارهـاأيضا تشري - ٩ 
 مـن االتفاقيـة الـذي٢٠ن املـادةـــ م١رةـــل الفقــة بتعديــه علما مع املوافقـــت فيــالذي أحاط

ل حـىت اآلن، وحتث الـدول األطـراف يف االتفاقيـة الـيت مل تقبـل هـذا التعـديبعديبدأ سريانهمل
 ؛على أن تفعل ذلك

 لكـي يتـسىن الدول األطراف يف االتفاقية على اختاذ تـدابري مناسـبةبقوة حتث - ١٠ 
 مــن االتفاقيــة٢٠ مــن املــادة١علــى تعــديل الفقــرةإىل املوافقــةالتوصــل بأســرع وقــت ممكــن

 التعديل؛بدء سريانبأغلبية ثلثي الدول األطراف و
ــهاهــودلجل عــن تقــديرها تعــرب - ١١  اللجنــة مــن أجــل حتــسني كفــاءةالــيت بذلت

 ، وترحب بقرار اللجنة بدء العمل بإجراء يرمي إىل حتسني متابعة توصياا؛أساليب عملها
 أن تنظـرانتظـارباملتراكمـةاملتـأخرةباخلفض التدرجيي لعـدد التقـارير ترحب - ١٢ 

 ؛اللجنة فيها
م إىل الـدول األطـراف، بنـاء علـى األمانة العامة على أن تقـدعيشجواصل تت - ١٣ 

ــز قــدرا علــى إعــداد التقــارير، و ــة لتعزي  التقــاريرال ســيماطلبــها، مزيــدا مــن املــساعدة التقني
 لى اإلسهام يف تلك اجلهود؛ع احلكوماتحتثاألولية، و

 املساعدة التقنية الـيت تقـدمها األمانـةاالستفادة من الدول األطراف إىلتدعو - ١٤ 
  التقارير األولية؛ال سيما إعداد التقارير، والعامة لتيسري

 على مواصلة أعضاء اللجنة مشاركتهم يف االجتماعات املشتركة بـنيتشجع - ١٥ 
اللجان ويف اجتماعات األشخاص الـذين يرأسـون اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق

  بنظـام تقـدمي الـدولملتعلقـةاأن أسـاليب العمـلــبـشاملعقـــودة االجتماعـاتهايــاإلنسان، مبا ف
 ؛للتقارير

 اللجنة على أن تواصل، يف إطار واليتها، اإلسهام يف اجلهـود املبذولـةتشجع - ١٦ 
ــالفريق العامــللتعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات ، وترحــب ب

قــوق الطفــل، باعتبــارهاملــشترك بــني اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وجلنــة ح
إىل النظـريف هذا الصدد، ، املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة منوذجا إجيابيا، وتدعو
 ؛ املوارد احلالية إىل أقصى حدونية غري رمسية أخرى من أجل استخداميف اختاذ مبادرات تعا

 املــــؤرخ٥٤/٤مـة إىل األمني العام أن يقوم، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العاتطلب - ١٧ 
 املوظفـون واملرافـق، مـن أجـلهـا، بتوفري املوارد الالزمة، مبا في١٩٩٩أكتوبر/ تشرين األول٦
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مبـا يف ذلـك علـى النحـوقيام اللجنة مبهامها بشكل فعال يف إطار اضطالعها بواليتها الكاملة،
 التفاقية؛لالربوتوكول االختيارياملبني يف

ــات ومؤســسحتــث - ١٨  ــات احلكوم ــا واملنظم ــم املتحــدة وهيئا ات منظومــة األم
  االختياري؛اغري احلكومية على نشر االتفاقية وبروتوكوهلاملنظماتاحلكومية الدولية و

 اخلتاميـة املعتمـدة يف معـرضالحظـات الـدول األطـراف علـى نـشر املتشجع - ١٩ 
  التوصيات العامة للجنة؛وكذلكالنظر يف تقاريرها،

 علـى املعنيـةمجيـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدةل األطـراف والدو تشجع - ٢٠ 
مواصـلة العمـل علـى تعزيـز معرفـة املـرأة بــصكوك حقـوق اإلنـسان وفهمهـا هلـا وقـدرا علــى

  االختياري؛ا االتفاقية وبروتوكوهلخباصةاالنتفاع ا، و
ير عـن الوكاالت املتخصصة على القيام، بدعوة من اللجنة، بتقدمي تقـارحتث - ٢١ 

 تنفيذ االتفاقية يف ااالت اليت تندرج يف نطاق أنشطتها؛
ــةترحـــب - ٢٢  ــري احلكوميـ ــات غـ ــسامهة املنظمـ ــوق مبـ ــة حلقـ ــسات الوطنيـ واملؤسـ

 يف أعمال اللجنة؛اإلنسان، حيثما وجدت،
 رئيسة اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل إلقـاء كلمـةتدعو - ٢٣ 
 والـسادسة والـستنياخلامـسةي دورتيهـاـــفوإجـراء حـوار تفـاعلي معهـا العامـةام اجلمعيـةــأم

 والستني يف إطار البند املتعلق بالنهوض باملرأة؛
 الــسادسة إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــاتطلــب - ٢٤ 

لتمييز ضد املرأة وعـن تنفيـذع أشكال اــاء على مجيــة القضــة اتفاقيــن حالــرا عــوالستني تقري
 .هذا القرار

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


