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  الدورة السابعة والستون
          من جدول األعمال٢٨البند 

   النهوض باملرأة    
  

   تقرير اللجنة الثالثة    
  

   )باكستان (رارتـق مستنصر و سلجالسيد: املقرر
    

   مقدمة  -أوال   
يف  العامـة الثانيـة، املعقـودة    جلـستها  يف العامـة،  اجلمعيـة  قـررت  املكتب، توصية على بناء  - ١

  :ملعنونالبند ا السابعة والستنيدورهتا  أعمال جدول تدرج يف أن ،٢٠١٢تمرب سب/ أيلول٢١
  :النهوض باملرأة”    
  النهوض باملرأة؛) أ(”    
تنفيــذ نتــائج املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة ونتــائج دورة اجلمعيــة  ) ب(”    

  “مة االستثنائية الثالثة والعشرينالعا
  .وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة

 ٣٦ و   ٣٥ و   ٢١ و   ١٥ و   ١٢ و   ٨ نظرت اللجنة الثالثـة يف هـذا البنـد يف جلـساهتا           و  - ٢
ــودة ٤٧ و ٤٦ و ٤٤ و ٤٣و  ــشرين األول٢٣ و ١٨يف  و١٧ إىل ١٥مــن ، املعق ــوبر / ت أكت
ويرد سـرد ملناقـشة اللجنـة يف      . ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٨و   ٢٧ و ٢٦  و ١٣  و ٨يف  و

ــصلة    ــوجزة ذات الـ ــر املـ  46 و 44 و 43 و 36 و 35 و 21 و 15 و A/C.3/67/SR.8-12(احملاضـ
  ).47 و
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  :الوثائق التاليةوكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند   - ٣
ــة بلجنــة التقريــر   )أ(   القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف الــدورات التاســعة   املعني

  ؛)A/67/38(واألربعني، واخلمسني واحلادية واخلمسني 
  ؛)A/67/170(تقرير األمني العام عن االجتار بالنساء والفتيات   )ب(  
تقرير األمني العام عن التدابري املتخـذة والتقـدم احملـرز يف متابعـة تنفيـذ إعـالن                     )ج(  

  ؛)A/67/185(االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة  ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة
 تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد            تقرير األمني العام عن     )د(  

  ؛)A/67/220(املرأة 
 بـالعنف ضـد   ة املعنيـ  ة اخلاصـ  ةمذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر املقـرر                )هـ(  

  ؛)A/67/227(املرأة وأسبابه وعواقبه 
ناسـور الـوالدة   القـضاء علـى   تقرير األمني العـام عـن دعـم اجلهـود الراميـة إىل             )و(  

)A/67/258(؛  
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن حتـــسني وضـــع املـــرأة يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة     )ز(  

)A/67/347.(   
أدىل ببيانــات اســتهاللية أكتــوبر، / تــشرين األول١٥يف املعقــودة ،  الثامنــةويف اجللــسة  - ٤

األمـم املتحـدة    العام املساعد للدعم احلكومي الدويل والشراكات االسـتراتيجية يف هيئـة            األمني  
ونائـب رئـيس اللجنـة املعنيـة        ؛  )مـرأة هيئة األمم املتحدة لل   (للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      

صـندوق األمـم املتحـدة       يف   )إلدارةلـ (بالقضاء على التمييز ضد املـرأة؛ ونائـب املـدير التنفيـذي             
 هيئـة   العام املساعد للدعم احلكومي الدويل والشراكات االسـتراتيجية يف         األمني   رّدو. للسكان
ــم  ــرأةللاألم ــى ، م ــن   عل ــه م ــا طرح ــئلة وم ــن  أس ــه م ــلوفينيا    أدىل ب ــان وس ــو الياب ــات ممثل تعليق

  ).A/C.3/67/SR.8انظر (واالحتاد األورويب  وكوستاريكا ومجهورية الكونغو الدميقراطية
    

  النظر يف املقترحات  -ثانيا   
  A/C.3/67/L.2قرر مشروع امل  -ألف   

أكتــوبر، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين األول١٨ ، املعقــودة يف١٥يف اجللــسة   - ٥
القـضاء علـى تـشويه      ”اعتماده اجمللس االقتصادي واالجتماعي، بعنـوان       ب ىمشروع مقرر أوص  

   ).A/C.3/67/L.2 (“األعضاء التناسلية لإلناث
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ــرر      - ٦ ــة مــشروع املق ــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن ــرة  (ويف اجلل مــشروع ، ٣١انظــر الفق
   ).األول قررامل

  
  Rev.1 و A/C.3/67/L.19 ين القراراعومشر  -باء   

، إسـتونيا،   و إسـبانيا  ممثلـ عـرض   نـوفمرب،   / تشرين الثـاين   ٨، املعقودة يف    ٣٥ويف اجللسة     - ٧
ــا،      ــريو، تركي ــدا، ب ــا فاســو، بولن ــا، بوركين ــا، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاري ــدا، إيطالي ــا، أيرلن  أملاني

مجهوريــة مولــدوفا، جنــوب  ، يوغوســالفية الــسابقةاجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة مقــدونيا ال 
أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا سلوفينيا، الـسويد، صـربيا، غواتيمـاال، فرنـسا،              
فنلندا، قربص، كرواتيا، التفيا، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، مالطـة، مـايل، املكـسيك، مـالوي،               

تكثيـف اجلهـود للقــضاء   ”مـشروع قـرار بعنــوان    نـان اليو ومنغوليـا، النـرويج، النمـسا، هنغاريــا   
  :، فيما يلي نصه)A/C.3/67/L.19 (“على مجيع أشكال العنف ضد املرأة

  
 ،إن اجلمعية العامة”    

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦١/١٤٣ إىل قراراهتا    إذ تشري ”    
ــؤرخ  ٦٢/١٣٣ و  املـــــؤرخ ٦٣/١٥٥  و٢٠٠٧ ديـــــسمرب/ كـــــانون األول١٨املـــ

ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٣٧  و٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ١٨
 اوإىل مجيــع قراراهتــ ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/١٨٧ و ٢٠٠٩
  القضاء على العنف ضد املرأة،املتعلقة بالسابقة 

 التــزام الــدول كافــة بتعزيــز ومحايــة مجيــع حقــوق اإلنــسان وإذ تعيــد تأكيــد”    
 اسية، وإذ تعيد أيضا تأكيد أن التمييز على أساس اجلـنس يتعـارض مـع              واحلريات األس 

ميثاق األمـم املتحـدة واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة                       
ذلك من الصكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، وأن القـضاء               حقوق الطفل وغري  
ىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف       يتجزأ من اجلهـود الراميـة إ       عليه يشكل جزءا ال   

  ضد املرأة،
القــضاء علــى  وبرنــامج عمــل فيينــا وإعــالن  عــالنإ تأكيــد تعيــد أيــضاوإذ ”    

 االسـتثنائية    والوثيقـة اخلتاميـة للـدورة      بـيجني  وإعـالن ومنـهاج عمـل      العنف ضد املـرأة   
اجلنــسني املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ’املعنونــة للجمعيــة العامــة الثالثــة والعــشرين 

 واإلعـالن الـوزاري الـصادر عـن اجلـزء          ‘والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين       
 ٢٠١٠الرفيع املستوى من الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي لعـام            

ــائلي           واتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف الع
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دورتني التاسـعة واألربعـني والرابعـة واخلمـسني للجنـة           واإلعالنني اللـذين اعتمـدا يف الـ       
وضع املرأة، وإذ ترحب يف هذا الصدد بقرار اجمللـس أن يكـون املوضـوع ذو األولويـة               

القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد النـساء              ’للدورة السابعة واخلمسني للجنة هو      
  ،‘والفتيات ومنع وقوعها

وليــة يف ميــدان التنميــة االجتماعيــة  االلتزامــات الدتأكيــد وإذ تعيــد كــذلك”    
وبتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة الـيت مت التعهـد هبـا يف املـؤمتر العـاملي                       
حلقـــوق اإلنـــسان واملـــؤمتر الـــدويل للـــسكان والتنميـــة ومـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة 

اهيــة األجانــب االجتماعيــة واملــؤمتر العــاملي ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكر
وما يتصل بذلك من تعصب وااللتزامـات الـيت مت التعهـد هبـا يف إعـالن األمـم املتحـدة                    

 واالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعيـة       ٢٠٠٥ لأللفية ويف مؤمتر القمة العاملي لعام     
ــة، وإذ    ــة لأللفي ــة املعــين باألهــداف اإلمنائي ــسألة     العام ــوىل مل ــذي ي تالحــظ االهتمــام ال

لى مجيع أشكال العنف ضد نساء الشعوب األصلية يف إعالن األمـم املتحـدة              القضاء ع 
 املـؤرخ  ٦١/٢٩٥بشأن حقوق الـشعوب األصـلية الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة يف قرارهـا         

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣
إىل إدراج اجلرائم املتـصلة بنـوع اجلـنس وجـرائم العنـف اجلنـسي                وإذ تشري ”    

ــا األساســي للمحكمــة    ــة   يف نظــام روم ــراف احملــاكم اجلنائي ــة، وإىل اعت ــة الدولي اجلنائي
شكل تــ  االغتــصاب وأشــكال العنــف اجلنــسي األخــرى ميكــن أنأنالدوليــة اخلاصــة بــ
 اإلبـادة اجلماعيـة  تتعلـق ب اإلنـسانية أو فعـال منـشئا جلرميـة          جرميـة ضـد    جرمية حـرب أو   

  التعذيب، أو
ملــــؤرخ ا) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قــــرارات جملــــس األمــــن  وإذ تــــشري أيــــضا”    

يونيـــه / حزيـــران١٩املــؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتـــوبر /تــشرين األول  ٣١
) ٢٠٠٩ (١٨٨٩  و٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨  و٢٠٠٨

ــؤرخ  ــشرين األول٥املـ ــوبر / تـ ــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و ٢٠٠٩أكتـ ــانون  ١٦املـ كـ
ــسمرب /األول ــة٢٠١٠ديـ ــ  املتعلقـ ــن بـ ــسالم واألمـ ـــ املرأة والـ ــراري اجملل  ١٨٨٢س  وقـ

املـــــــــــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٩٨  و٢٠٠٩أغـــــــــــسطس /آب ٤املـــــــــــؤرخ ) ٢٠٠٩(
  اع املسلح،نـز املتعلقني باألطفال وال٢٠١١يوليه /متوز ١٢

 املــــؤرخ ٢٠/٦ إىل قــــرار جملــــس حقــــوق اإلنــــسان  وإذ تــــشري كــــذلك”    
 املـؤرخ   ٢٠/١٢ بشأن القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وقـراره              ٢٠١٢يوليه  /متوز ٥
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 بـشأن تكثيـف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد                   ٢٠١٢يوليه  /متوز ٥
  إتاحة سبل انتصاف للنساء الالئي تعرضن للعنف،: املرأة

املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان،         إىل  وإذ تشري   ”    
مبا يف ذلك ما خيص مسؤولية الشركات عرب الوطنية وغريهـا مـن مؤسـسات األعمـال             

حقــوق اإلنــسان، واالعتــراف بالتحــديات اخلاصــة الــيت قــد تواجههــا املــرأة    أن حتتــرم 
  وضرورة إيالء اهتمام خاص للعنف اجلنساين واجلنسي كليهما،

بأمهيــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  وإذ تقــر ”    
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ( ــع كي  ) هيئ ــة ومجي ــسيق بــني اهليئ ــات األمــم  والتعــاون والتن ان

  املتحدة املعنية، 
 للجهــود الراميــة إىل القــضاء علــى مجيــع أشــكال  وإذ تعــرب عــن تقــديرها”    

العنــف ضــد املــرأة واألنــشطة العديــدة الــيت تقــوم هبــا هيئــات األمــم املتحــدة وكياناهتــا   
وصناديقها وبراجمها والوكاالت املتخصـصة، مبـا فيهـا اجلهـود واألنـشطة الـيت تـضطلع                 

، واملمثلـة اخلاصـة     العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه         مبـسألة    اخلاصة املعنية    املقررةهبا  
اع واملمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام     نــز لألمني العام املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت ال     

  األطفال، املعنية بالعنف ضد
 إزاء تفشي العنف ضد النـساء والفتيـات مبختلـف           وإذ يساورها بالغ القلق   ”    

مظــاهره، وإذ تكــرر تأكيــد ضــرورة تكثيــف اجلهــود مــن أجــل منــع مجيــع     أشــكاله و
أشكال العنف ضد النساء والفتيات يف مجيع أرجاء العامل، وتـوفري احلمايـة واخلـدمات               
جلميع اإلناث الضحايا والناجيات وترسيخ الرسالة اليت مؤداها أن العنف ضـد النـساء              

  معه، والفتيات أمر ال ميكن التسامح
 بأن العنف ضد النساء والفتيات متجذر يف عدم التكـافؤ تارخييـا             موإذ تسل ”    

وبنيويا يف عالقـات القـوة بـني الرجـل واملـرأة، وبـأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                        
تشكل انتهاكا جسيما جلميـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للنـساء والفتيـات          

ول دون متكــن املــرأة مــن حتــول دونــه وتــشكل عقبــة رئيــسية حتــ  وختــل بــالتمتع هبــا أو
  االستفادة من قدراهتا،

تعانيــه املــرأة مــن فقــر وقلــة حيلــة وهتمــيش نتيجــة   بــأن مــاوإذ تــسلم أيــضا”    
التنميـة املـستدامة   التعلـيم و استبعادها مـن الـسياسات االجتماعيـة وحرماهنـا مـن منـافع             

 االجتماعيـة   ميكن أن جيعلها أكثر عرضة للعنف، وبأن العنف ضد املرأة يعـوق التنميـة             
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 احملليـة والـدول وحيـول دون حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                للمجتمعاتواالقتصادية  
  عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

ــة،    وإذ تقــر ”     بــضرورة التــصدي للعنــف ضــد النــساء والفتيــات بــصورة كلي
 ومـسائل أخـرى مـن       بوسائل منـها التـسليم بالـصلة بـني العنـف ضـد النـساء والفتيـات                

متالزمة نقص املناعة املكتسب والقـضاء علـى الفقـر          /قبيل فريوس نقص املناعة البشرية    
اجلرميـة   واألمن الغذائي والسالم واألمن واملـساعدة اإلنـسانية والتعلـيم والـصحة ومنـع             

واالجتار بالبشر، وإذ تشدد يف هذا الصدد على أن التنفيذ الكامل والفعال خلطة عمـل            
ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك تــشجيع التــصديق    األمــم  املتحــدة العاملي

ــساء        ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــع وقمــع ومعاقب ــى بروتوكــول من ــاملي عل الع
واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة          

  املرأة،  افحة العنف ضدوالنهوض بتنفيذه، أمر من شأنه أن يسهم يف مك
 للــدول ملــا بذلتــه مــن جهــود واضــطلعت بــه مــن  وإذ تعــرب عــن تقــديرها”    

أنــشطة عديــدة بغيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة أفــضت إىل تعزيــز  
ــة       ــة فيهــا، مثــل اعتمــاد خطــط العمــل الوطني ــة اجلنائي نظامهــا التــشريعي ونظــام العدال

ق الوطنية، وتنفيذ تدابري الوقاية واحلمايـة، مبـا يف ذلـك            واالستراتيجيات وآليات التنسي  
التوعية وبناء القدرات ودعم الضحايا والناجيات وتقدمي اخلـدمات هلـن وحتـسني مجـع              

  البيانات وحتليلها،
أن تواصل اعتماد تشريعات شـاملة، وفقـا        أنه ينبغي للدول     علىوإذ تشدد   ”    

 العنف ضد املرأة وتعاقب مرتكبيه فحـسب،        للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ال جتّرم     
ــوفري       ــشاء اآلليــات الالزمــة وت ــة للــضحايا وإن ــة واحلماي ــوفري الوقاي ــضا ت بــل تفــرض أي

  التمويل لضمان التنفيذ،
 بالدور املهم الذي تـضطلع بـه األسـرة يف منـع العنـف ضـد النـساء                   وإذ تقر ”    

كال العنــف ضــد والفتيــات ومكافحتــه، وبــضرورة دعــم قــدرهتا علــى منــع مجيــع أشــ   
  النساء والفتيات والقضاء عليها،

 بالدور املهم الذي يضطلع به اجملتمع احمللي، وخباصـة الرجـال    أيضا وإذ تقر ”    
ــة      ــسائية، يف اجلهــود املبذول ــان، وكــذلك اجملتمــع املــدين، وخباصــة املنظمــات الن والفتي

  للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة،
يعين أي فعـل ينطـوي علـى عنـف قـائم             ‘د املرأة العنف ض ’ أن   تؤكد  - ١”    

علـــى أســـاس نـــوع اجلـــنس ويترتـــب عليـــه، أو يـــرجح أن يترتـــب عليـــه، أذى بـــدين  
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معانــاة للمــرأة، مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل    جنــسي أو نفــسي أو أو
القـــسر أو احلرمـــان التعـــسفي مـــن احلريـــة، ســـواء حـــدث ذلـــك يف احليـــاة العامـــة  أو
  املرأة؛ ة، وهو ميثل شكال من أشكال التمييز ضداخلاص أو

 بأن العنف ضد النساء والفتيـات ال يـزال قائمـا يف كـل بلـدان                 تسلم  - ٢”    
العامل ويشكل انتهاكا شائعا للتمتع حبقوق اإلنسان وعقبة رئيسية أمام حتقيق املـساواة             

ـفق عليهــا دوليــا، وأمــام حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتــبــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم 
  لأللفية؛ سيما األهداف اإلمنائية وال

 وباستجابة الدول األعـضاء لطلـب األمـني     بتقرير األمني العام   ترحب  - ٣”    
، وتعـرب عـن أملـها يف أن         ٦٥/١٨٧العام معلومـات عـن تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة              

  تواصل الدول األعضاء االستجابة لطلبات األمني العام الالحقة؛ 
بــاجلهود واإلســهامات علــى كــل مــن الــصعيد احمللــي   أيــضا ترحــب   - ٤”    

 والوطين واإلقليمي والدويل مـن أجـل القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة،                    
فيهــا جهــود وإســهامات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة واملقــررة    مبــا

  ؛املرأة وأسبابه وعواقبهاملعنية مبسألة العنف ضد جمللس حقوق اإلنسان اخلاصة 
-٢٠٠٨ للفتـرة   للتقدم احملرز يف محلة األمني العام    تعرب عن تقديرها    - ٥”    

ضـرورة   ؤكـد ، وت  للحملـة   اإلقليميـة  املكونات و ‘ إلهناء العنف ضد املرأة    احتدوا’ ٢٠١٥
العنـف  مجيـع أشـكال     إلهنـاء   بتنفيذ أنشطة متابعة ملموسـة      منظومة األمم املتحدة    إسراع  
  أة؛ضد املر

باملسامهات اليت قدمتـها الـدول واجلهـات املاحنـة مـن القطـاع              ترحب    - ٦”    
اخلــاص وغــريه إىل صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراءات الراميــة إىل    
القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، وتــشدد يف الوقــت نفــسه علــى أمهيــة زيــادة التمويــل 

 مـن دوالرات الواليـات املتحـدة حبلـول           مليون ١٠٠لبلوغ اهلدف السنوي املتمثل يف      
  ؛٢٠١٥عام 

 مجيع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء ارتكبتـها          تدين بقوة   - ٧”    
ــة مــن غــري الــدول، مبــا يف ذلــك      أو ــة أو األفــراد أو جهــات فاعل تغاضــت عنــها الدول

الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، وتدعو إىل القـضاء علـى مجيـع       الشركات عرب 
أشكال العنف القائم على أساس نـوع اجلـنس يف األسـرة ويف اجملتمـع عمومـا وحيثمـا                   

  كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه؛



A/67/450
 

8  
 

 أمهيـة أن تـدين الـدول بـشدة مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                  تؤكد  - ٨”    
 وأن حتجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص مـن التزاماهتـا               

  املرأة؛ فيما يتعلق بالقضاء عليه، على النحو املبني يف إعالن القضاء على العنف ضد
ــدابري املناســبة لتعــديل أمنــاط    هتيــب  - ٩”      بكافــة الــدول أن تتخــذ مجيــع الت

ــز واملمارســات       ــة التحي ــرأة، مــن أجــل إزال ــة للرجــل وامل ــة والثقافي ــسلوك االجتماعي ال
ستندة إىل دونية أي من اجلنسني أو إىل القوالـب          التقليدية وكل املمارسات األخرى امل    
  النمطية املتعلقة بدور الرجل واملرأة؛

أن الدول ملزمة علـى كافـة املـستويات بتعزيـز ومحايـة مجيـع               تؤكد    - ١٠”    
جيـب   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، مبـن فـيهم النـساء والفتيـات، وأنـه              

ب أعمـــال العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات عليهـــا أن تـــسعى جاهـــدة إىل منـــع ارتكـــا
والتحقيــق مــع مرتكبيهــا وحماكمتــهم ومعاقبتــهم والقــضاء علــى اإلفــالت مــن العقــاب  

يف ذلــك إنفــاذ الــشرطة واجلهــاز القــضائي لــسبل  التزامــات احلمايــة، مبــاوكفالــة إنفــاذ 
وتـوفري خـدمات مـن      االنتصاف املدين والعقوبات اجلنائيـة اخلاصـة بـالعنف ضـد املـرأة              

بيل مرافق املأوى، حبيث تتـاح للـضحايا وسـائل حتـول دون وقـوعهن ضـحية للعنـف                   ق
مــرة أخــرى، وأن عــدم القيــام بــذلك يــشكل انتــهاكا حلقــوق اإلنــسان واحلريــات          

  حيول دونه؛ األساسية وخيل بالتمتع هبا أو
اعات املسلحة يف أحناء خمتلفة مـن     نـزأن استمرار ال  تؤكد من جديد      - ١١”    

ــشكل  ــامل ي ــرأة،         الع ــف ضــد امل ــع أشــكال العن ــى مجي ــضاء عل ــام الق ــسية أم ــة رئي  عقب
ــا أن ال وإذ ـــزتأخـــذ يف اعتبارهـ ــا مـــن ال نـ ـــزاعات املـــسلحة وغريهـ اعات واإلرهـــاب نـ

تــزال مــستمرة يف كــثري مــن أحنــاء العــامل وأن العــدوان        وعمليــات أخــذ الرهــائن ال  
حقـائق ال تـزال قائمـة    اعات نــز اعات العرقيـة وغريهـا مـن ال   نــز واالحـتالل األجـنيب وال  

تؤثر يف النساء والرجـال يف كـل املنـاطق تقريبـا، هتيـب جبميـع الـدول واجملتمـع الـدويل              
التركيز بشكل خاص علـى حمنـة النـساء والفتيـات الالئـي يعـشن يف حـاالت مـن هـذا                      
ــساعدة للتخفيــف مــن        ــادة تقــدمي امل ــة وزي ــى ســبيل األولوي ــل واالهتمــام هبــن عل القبي

 التحقيق على النحو الواجب، يف حالـة تعرضـهن للعنـف، مـع مجيـع                معاناهتن، وكفالة 
مرتكيب العنف ومقاضاهتم ومعاقبتهم حسب االقتـضاء مـن أجـل وضـع حـد لإلفـالت                 
مــن العقــاب، مــع تأكيــد ضــرورة احتــرام القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل    

  حلقوق اإلنسان؛
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غم مـن اخلطـوات املهمـة        ضرورة أن تواصل الدول، على الـر       تؤكد  - ١٢”    
الـيت اختـذهتا بلــدان عديـدة يف شــىت أحنـاء العــامل، التركيـز علــى منـع العنــف ضـد املــرأة        
وأسبابه وعواقبه، وكذلك على محاية الضحايا والناجيات وتوفري اخلدمات لتلبية هـذه            
احلاجة مـن أجـل اسـتكمال األطـر القانونيـة وأطـر الـسياسات احملـسنة علـى حنـو أكثـر                       

 وأن ترصد بالتايل تنفيذ الربامج والسياسات والقوانني الراهنـة وأن تقيمـه بدقـة            فعالية،
 وأن حتسن، حيثما كان ذلك ممكنا، أثرها وفعاليتها؛

 ضــرورة أن تتخــذ الــدول التــدابري الالزمــة لــضمان أن تؤكــد أيــضا  - ١٣”    
 منـع العنـف   يتلقى مجيع املوظفني املسؤولني عن تنفيذ الـسياسات والـربامج الراميـة إىل            

ضد النساء والفتيـات ومحايـة ومـساعدة الـضحايا والتحقيـق مـع مـرتكيب العنـف ضـد                    
النساء والفتيات ومعاقبتهم تـدريبا مـستمرا بغـرض توعيتـهم مبـا للنـساء والفتيـات مـن                   

تعرضـن للعنـف، لكفالـة     احتياجات خمتلفة وخاصة، وال سيما النساء والفتيات الالئـي  
  االنتصاف؛ خرى عند اللجوء إىل القضاء وطلبعدم وقوعهن ضحية له مرة أ

ضــرورة أن تتخــذ الــدول مجيــع التــدابري املمكنــة      تؤكــد كــذلك    - ١٤”    
ــها حبقوقهــا    ــرأة وتوعيت ــتمكني امل ــصاف    ل ــة وســبل انت ــوفره مــن محاي ــا ي ــانون وم وبالق

ــساعدة املتاحــة للمــرأة        ــة بامل ــشر املعلومــات املتعلق ــق ن ــا يف ذلــك عــن طري ــة، مب قانوني
ة املتعرضة للعنف، وضمان حـصول مجيـع النـساء الالئـي تعرضـن للعنـف علـى         واألسر

ــة املعلومــات املناســبة يف الوقــت املناســب يف مجيــع مــستويات النظــام القــضائي     وتوعي
  اجلميع حبقوق املرأة وبالعقوبات اليت تفرض على منتهكي تلك احلقوق؛

تحدة، الرجـال    بالدول أن تشرك، بدعم من كيانات األمم امل        هتيب  - ١٥”    
والفتيان واألسـر واجملتمعـات احملليـة علـى حنـو كامـل، كعناصـر تغـيري مـؤثرة يف محايـة                      

  العنف؛ النساء والفتيات من
ــث  - ١٦”     ــع   حتـ ــتمرار يف وضـ ــى االسـ ــدول علـ ــتراتيجيتها  الـ ــةاسـ  الوطنيـ

اسـتدامة   ويف وضع هنـج أكثـر انتظامـا ومشـوال و           وجتسيدها يف برامج وإجراءات عملية    
، بوسـائل منـها    املـرأة ا للقطاعات هبدف القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد             تعددو

وزيــادة التركيــز علــى مــسألة منــع العنــف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
واحلماية منه يف القوانني والسياسات والربامج ويف تنفيذها ورصدها وتقييمهـا لكفالـة             

  :بسبل منها مثال ما يلي، تاحةاالستخدام األمثل جلميع الوسائل امل
 وعلـى مجيـع املـستويات يف        القيام، بالشراكة مع مجيع اجلهات املعنيـة        )أ(”    

النـساء  ، بوضع خطة وطنية متكاملة وشاملة مكرسة ملكافحـة العنـف ضـد       هذا الصدد 
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ــدابري ملنــع العنــف     والفتيــات  ــها واختــاذ الت ــه تــشمل مجــع البيانــات وحتليل جبميــع جوانب
القوالـب  باسـتخدام املـوارد للقـضاء علـى          نه والقيام حبمالت تثقيـف وطنيـة      واحلماية م 

السائدة يف وسائط اإلعالم والـيت تفـضي إىل العنـف ضـد     النمطية اخلاصة بنوع اجلنس   
  والفتيات؛ النساء

اســــتعراض مجيــــع القــــوانني واألنظمــــة والــــسياسات واملمارســــات    )ب(”    
ــرأة أو الــيت حتــ    ــز ضــد امل ــرأة،   واألعــراف الــيت متي ــز ضــد امل ــرا يفــضي إىل التميي دث أث

والقيام، حسب االقتضاء، بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وكفالة تقيـد أحكـام الـنظم       
القانونية املتعددة، حيثما وجـدت، بااللتزامـات والتعهـدات واملبـادئ الدوليـة يف جمـال                

  حقوق اإلنسان، مبا فيها مبدأ عدم التمييز؛
ريعات والقواعـد واإلجـراءات احلاليـة املتعلقـة بـالعنف       تقييم أثـر التـش      )ج(”    

أسباب قلة اإلبالغ عـن ارتكـاب العنـف، والقيـام، عنـد االقتـضاء، بتعزيـز                 املرأة و ضد  
وتـضمني   املـرأة    القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية املتعلقة جبميع أشكال العنف ضـد         

 ومحايـة النـساء الالئـي       د املـرأة  القانون، عند االقتضاء، تدابري هتدف إىل منع العنف ضـ         
  ؛تعرضن للعنف

ــرأة         )د(”     ــف ضــد امل ــضرورة مكافحــة العن ــة ب ــع اجلهــات املعني ــة مجي توعي
والنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بوسائل منها انتظام محالت التوعيـة يف             

ل مجيــع منــاطق البلــد وغريهــا مــن وســائل تعزيــز منــع العنــف واحلمايــة منــه، مــن قبيــ    
ــشورات      ــدريب واملن ــة واحللقــات الدراســية والت ــة والوطني ــة واإلقليمي ــؤمترات الدولي امل
والكراسات واملواقع الشبكية واملواد السمعية والبـصرية ووسـائط اإلعـالم االجتماعيـة            

  والربامج التلفزيونية واإلذاعية واملناقشات، حسب االقتضاء، وتكرارها ومتويلها؛
اف مــن املعرفــة، مبــا يف ذلــك اخلــربة يف جمــال  كفالــة وجــود قــدر كــ   )هـ(”    

ــف ضــد       ــى العن ــضاء عل ــة للق ــة الفعال ــهج القانوني ــات الن ــساء والفتي ــوعي  الن ــن ال ، وم
والتنــسيق يف النظــام القــضائي والقيــام، هلــذا الغــرض وحــسب االقتــضاء، بتعــيني جهــة  

  ؛النساء والفتياتتنسيق يف النظام القضائي تعىن حباالت العنف ضد 
لرصــد مجيــع أشــكال   الــة مجــع وحتليــل البيانــات بــشكل منــهجي  كف  )و(”    

 مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بفعالية التدابري املتخذة ملنـع هـذا العنـف               العنف ضد املرأة،  
شاركة املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة وبالـشراكة مـع غريهـا             ومحاية الضحايا، وذلك مبـ    

جـــل اســـتعراض القـــوانني ، مـــن أمـــن اجلهـــات الفاعلـــة حيثمـــا يكـــون ذلـــك مالئمـــا
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 كفالــةمــع والــسياسات واالســتراتيجيات وتــدابري الوقايــة واحلمايــة وتنفيــذها بفعاليــة، 
  ؛عليهما واحملافظة الضحايا حرمة وسرية املعلومات اليت ختص

ــة مناســبة لرصــد وتقيــيم تنفيــذ التــدابري الوطنيــة،      )ز(”     إنــشاء آليــات وطني
، بطـرق منـها     املرأةذة للقضاء على العنف ضد      يف ذلك خطط العمل الوطنية، املتخ      مبا

  وطنية؛ استخدام مؤشرات
توفري الدعم املايل الكايف لتنفيذ خطط العمل الوطنيـة مـن أجـل إهنـاء                 )ح(”    

  ؛يف هذا اجملالواألنشطة األخرى املرأة العنف ضد 
ختــصيص مــوارد كافيــة لتعزيــز متكــني املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني      )ط(”    

  وتوفري سبل االنتصاف يف هذا الصدد؛املرأة ع أشكال ومظاهر العنف ضد ومنع مجي
ــدابري املناســبة، و    )ي(”     ــع الت ــيم،  خباصــةاختــاذ مجي ــدان التعل ــدءا مــن   يف مي ب

لتعديل أمناط الـسلوك االجتماعيـة والثقافيـة للرجـل          املرحلة االبتدائية من نظام التعليم،      
 والقـضاء   مـة عالقـات مبنيـة علـى االحتـرام          يف كل األعمار من أجل تشجيع إقا       واملرأة

على التحيز واملمارسات العرفية وكل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة              
، أي مـن اجلنـسني أو تفوقـه وعلـى القوالـب النمطيــة فيمـا يتعلـق بـدور الرجـل واملــرأة         

سـتعانة  والتوعية بعدم مقبولية العنف ضد النساء والفتيات علـى مجيـع املـستويات، باال             
جبهات منها املدارس واملدرسون واآلبـاء ومنظمـات الـشباب ومـواد التـدريس املراعيـة         

وضمان أن تكون البيئات واجملتمعـات احملليـة   اإلنسان،  للمساواة بني اجلنسني وحلقوق   
  ؛واملدارس مأمونة للنساء والفتيات

ضــني تـشجيع أنــشطة التــدخل املبكــر يف حالــة األســر واألطفــال املتعر   )ك(”    
املعرضني له، من قبيـل بـرامج التثقيـف يف جمـال تنـشئة األطفـال، للحـد مـن                     للعنف أو 

  احتمال ارتكاب العنف أو الوقوع ضحية له مرة أخرى يف سن البلوغ؛
، بوسـائل منـها     سيما النساء الالئـي يعـشن يف فقـر         متكني النساء، وال    )ل(”    

لة يف اجملتمع ويف عمليـات صـنع        تعزيز استقالهلن االقتصادي وكفالة مشاركتهن الكام     
 منها وضع السياسات االجتماعية واالقتصادية اليت تضمن تـوفري التعلـيم          بطرق،  القرار

 وحـصوهلن    بشكل كامـل وعلـى حنـو متكـافئ         والتدريب اجليدين هلن يف مجيع املراحل     
ــة وإتاحــة فــرص        ــة معقول ــشكل كــاف وبتكلف ــة ب ــة واالجتماعي ــى اخلــدمات العام عل

ــة هلــن   ــة  متكافئ ــوارد املالي ــى امل ــةللحــصول عل ــدم    والعمال ــى ق ــتعهن بالكامــل وعل  ومت
، واختـاذ املزيـد      واحلـصول عليهـا    املساواة حبق ملكية األراضـي وغريهـا مـن املمتلكـات          
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ــبة    ــدابري املناس ــن الت ــصديم ــشن يف      ل للت ــي يع ــساء الالئ ــشردات والن ــدل املت ــد مع تزاي
  للعنف؛ إمكانية تعرضهن احلد منمساكن غري الئقة من أجل 

وضع بـرامج لالتـصال وتزويـد النـساء باملعلومـات املفيـدة عـن أدوار                  )م(”    
ــة        ــصحية والقانونيـ ــة والـ ــب االجتماعيـ ــرأة واجلوانـ ــسان للمـ ــوق اإلنـ ــسني وحقـ اجلنـ
واالقتصادية للعنف ضد املرأة من أجـل متكـني النـساء حبيـث يـستطعن محايـة أنفـسهن                   

  وأطفاهلن من مجيع أشكال العنف؛
ــات    جتــرمي  )ن(”     ــساء والفتي ــع أشــكال العنــف ضــد الن ــا   مجي ــة عليه واملعاقب

وكفالــة  مبــا يــسهم يف حتقيــق أمــور منــها منــع وقــوع تلــك اجلــرائم،  ،مبوجــب القــانون
فــرض عقوبــات تتناســب مــع جــسامة اجلــرائم املرتكبــة وتــضمني القــوانني الوطنيــة         

رب الــضرر جــ والفتيــات وجــزاءات للمعاقبــة علــى جــرائم العنــف املرتكبــة ضــد النــساء  
  الناجم عنها حسب االقتضاء؛

تـصبح موافقـة الـضحية عقبـة أمـام مقاضـاة             اختاذ تدابري فعالة لكي ال      )س(”    
ــة النــساء والفتيــاتمــرتكيب العنــف ضــد   ــة  ، مــع كفال ــة اجلنائي مراعــاة عمليــات العدال

األوامـر  ، مثـل    املناسـبة حلمايـة الـضحية      والتدابري   وجود الضمانات للمنظور اجلنساين و  
واختــاذ تــدابري كافيــة وشــاملة لتأهيــل ضــحايا العنــف وإعــادة لتقييديــة وأوامــر الطــرد، ا

  ؛اجملتمع إدماجهن يف
ــة      )ع(”     ــة كــل العقبــات الــيت تعتــرض وصــول املــرأة إىل العدال تــشجيع إزال
كفالــة حــصول مجيــع ضــحايا العنــف مــن اإلنــاث علــى مــساعدة قانونيــة فعالــة حــىت  و

 فيما يتعلق بأمور منها اإلجـراءات القانونيـة واملـسائل           ريةمستنيتسىن هلن اختاذ قرارات     
املتــصلة بقــانون األســرة، وأيــضا كفالــة إتاحــة ســبل انتــصاف عادلــة وفعالــة للــضحايا   

  ، بطرق منها اعتماد تشريعات وطنية عند االقتضاء؛أذىحلق هبن من  ملا
ن  أصــحاب املــصلحة، مبــ بــني مجيــعوالتنــسيق بفعاليــة التعــاونكفالــة   )ف(”    

ــة املعنــيني مــن   ــيهم كاف ــع   واجملتمــع املــدين،  املــسؤولني احلكــوميني ف ــع مجي  يف جمــال من
والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة    النساء والفتيات وضمان عدم تكرارهـا،   أشكال العنف ضد    
  مرتكبيها ومعاقبتهم؛

 أدوات عمليــة ومبــادئ   تــشملوضــع بــرامج متخصــصة للتــدريب      )ص(”    
النـساء والفتيـات     كيفية حتديد حاالت العنف ضـد        توجيهية للممارسات اجليدة بشأن   

ــ وكيفيــة التــصدي هلــاومنعهــا و هلــن بطريقــة حمايــدة تقــدمي املــساعدة  وضحايامحايــة ال
جلميـع أصـحاب املـصلحة      وإتاحتـها    تلـك الـربامج      قـائم مـن   مـا هـو     حتسني  وفعالة، أو   
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أفــراد م  مبــن فــيه،املعنــيني بالتــصدي للعنــف ضــد النــساء والفتيــات وأســبابه وعواقبــه   
 ن علــى إنفــاذ القــانونون يف جمــال الــصحة والقــائمو والعــاملء القــضاوالــشرطة وموظفــ

  ؛وممثلو اجملتمع املدين، وإشراك خرباء اإلحصاء ووسائط اإلعالم
تعزيــز اهلياكــل الوطنيــة الــصحية واالجتماعيــة بغــرض تــدعيم التــدابري   )ق(”    

، ة العامـــةيالـــصحالرعايـــة  الراميـــة إىل تعزيـــز إمكانيـــة حـــصول املـــرأة علـــى خـــدمات
 علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل ومعاجلـة اآلثـار               يـشمل الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة،        مبا

، بوسـائل منـها تقـدمي    النـساء والفتيـات  الصحية املترتبة على مجيع أشكال العنـف ضـد         
  الدعم إىل الضحايا؛

مراكـــز  إنـــشاءتـــوفري احلمايـــة والـــدعم بـــشكل فـــوري عـــن طريـــق    )ر(”    
اإلنــاث ميــع جلعــن طريقهــا قــدَّم  ت، تكــون متاحــة يف املنــاطق الريفيــة أيــضا، ملــةمتكا

خــدمات املــأوى واملــساعدة القانونيــة والرعايــة الــصحية      وأطفــاهلن  العنــف  ضــحايا 
، وتعزيز التعـاون والتنـسيق بـني الوكـاالت          املراكز القائمة دعم   والنفسية واملشورة، أو  

ميـع  كز، من أجل زيادة تيسري سبل االنتـصاف جل     عذر إنشاء هذه املرا   ال يزال يت  حيثما  
لضحايا وتسهيل تعافيهن جسديا ونفسيا واجتماعيا، وضمان إمكانية حصوهلن علـى           ا

  هذه اخلدمات؛
إنشاء أو دعم خطوط وطنية لالتصال املباشر وطلـب املـساعدة تـوفر            )ش(”    

  للضحايا املعلومات وخدمات املشورة والدعم واإلحالة؛
أن يوفر نظـام الـسجون والـدوائر املـسؤولة عـن مراقبـة سـلوك                كفالة    )ت(”    

 اجلناة بعد اإلفراج عنهم برامج مناسـبة لتأهيلـهم كـأداة وقائيـة لتجنـب معـاودة اجلـرم                  
وأيــضا كفالــة اختــاذ التــدابري املناســبة لوضــع أو دعــم بــرامج ترمــي إىل تلقــني مــرتكيب   

ت الشخصية، والقيام، حـسب     العنف العائلي أن يسلكوا سلوكا غري عنيف يف العالقا        
االقتضاء، بوضع هذه الربامج وتنفيذها يف إطار التنسيق الوثيق مع الـدوائر املتخصـصة              

  ؛اليت تقدم الدعم للضحايا
ــة، وال      )ث(”     ــع املنظمــات غــري احلكومي ــشراكات القائمــة م ســيما  دعــم ال

ن أجـل إهنـاء    والقطـاع اخلـاص مـ    األخـرى  املنظمات النسائية، واجلهات الفاعلة املعنيـة     
والـــدخول يف  ومحايـــة ودعـــم الـــضحايا والـــشهود،  ،النـــساء والفتيـــاتالعنـــف ضـــد 

  الشراكات؛ تلك
 واملنظمــات  املتحــدةاألمــم بــاجملتمع الــدويل، مبــا فيــه منظومــة هتيــب  - ١٧”    

اإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب االقتضاء، أن يدعم اجلهود الوطنية املبذولة لتـشجيع            
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ملـساواة بـني اجلنـسني بغـرض تعزيـز اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل القـضاء                   متكني املرأة وا  
على العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة، عند الطلـب، يف وضـع                
وتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن القـضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات، بوسـائل           

ع املـساعدة املالئمـة، مـن قبيـل تيـسري      منها املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وغريهـا مـن أنـوا           
ــاة       ــع مراعـــ ــات، مـــ ــضل املمارســـ ــهجيات وأفـــ ــة واملنـــ ــادئ التوجيهيـــ ــادل املبـــ تبـــ

  الوطنية؛ األولويات
ــة      تؤكــد  - ١٨”     ــة اجلنائي ــة اخلاصــة واحملكم ــة الدولي إســهام احملــاكم اجلنائي

الدولية يف وضع حد لإلفالت مـن العقـاب عـن طريـق ضـمان حماسـبة مـرتكيب العنـف           
د املـرأة ومعاقبتـهم، وحتـث الـدول علـى النظـر، علـى سـبيل األولويـة، يف التـصديق                      ض

يوليـه  / متـوز ١على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الـذي بـدأ نفـاذه يف     
   أو االنضمام إليه؛٢٠٠٢

ــاالت  ب يـــبهت  - ١٩”     ــشتركة بـــني الوكـ ــامج املـ ــيم الربنـ ــة تقيـ ــة لجنـ  التابعـ
دة االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف              لصندوق األمم املتح  
الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة  ، بالتــشاور مــع الــشبكة املــشتركة بــنيضــد املــرأة أن تواصــل

 تقــدمي التوجيهــات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اســتراتيجية الــصندوق  واملــساواة بــني اجلنــسني،
 علـى نطـاق   متويـل   آليةبوصفه تهي فعال وزيادة تعزيز  ٢٠١٥-٢٠١٠االستئماين للفترة   

 وتــوفري ســبل  مجيــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات      ملنــعاملنظومــة بكاملــها  
 نتـائج وتوصـيات    ألمـور منـها  االعتبـار الواجـب  أن تـويل  ، واالنتصاف يف هذا الـصدد  

  ؛للصندوق االستئمايني التقييم اخلارج
م املتحـدة، مـوارد     ضرورة أن ختصص، يف إطار منظومة األمـ        تؤكد  - ٢٠”    

كافيـــة هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة وغريهـــا مـــن اهليئـــات والوكـــاالت املتخصـــصة    
ــساواة بــني اجلنــسني       ــهوض بامل ــضطلع باملــسؤولية عــن الن ــيت ت ــربامج ال ــصناديق وال وال
وحقوق املرأة وللجهود املبذولة يف منظومة األمم املتحدة بأكملها هبـدف منـع العنـف               

يلـزم   والقضاء عليـه، وهتيـب مبنظومـة األمـم املتحـدة أن تـوفر مـا               ضد النساء والفتيات    
  واملوارد هلذا الغرض؛ من الدعم

 قاعدة بيانـات األمـني العـام املتعلقـة بـالعنف ضـد              أمهيةؤكد أيضا   ت  - ٢١”    
عـن  قاعـدة البيانـات     معلومـات ل  وتعرب عن تقديرها جلميع الدول الـيت وفـرت           املرأة،

 القانونيـة الـيت هتـدف إىل القـضاء علـى العنـف         هالوطنية وأطر  ا ا سياساهت أمور من بينها  
علـى أن   ، وتـشجع بقـوة مجيـع الـدول          ضد املرأة ودعم ضحايا هذا النـوع مـن العنـف          
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 يف  املعنيـة ميـع الكيانـات     جب يـب ، وهت تزود قاعدة البيانات بانتظام مبعلومـات مـستكملة       
يف ملعلومـات   ا، يف جتميـع     األمم املتحدة مواصلة دعم الدول، بنـاء علـى طلبـها          ة  منظوم

،  اجملتمــع املــدينومنــها، اجلهــات املعنيــة مجيــع توعيــة، وها بانتظــام وحتــديثهــذا الــصدد
  ؛البيانات بوجود قاعدة

العمــل الــذي تــضطلع بــه شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم       ب ترحــب  - ٢٢”    
ــصيغة       املتحــدة مــن أجــل إعــداد إحــصاءات بــشأن العنــف ضــد املــرأة، وتتطلــع إىل ال

: ائيــة ملــشروع املبــادئ التوجيهيــة إلنتــاج اإلحــصاءات املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة النه
دراسة استقصائية إحـصائية، الـذي قـدم إىل االجتمـاع االستـشاري املعـين باسـتعراض                 
مشروع املبادئ التوجيهية إلنتاج اإلحصاءات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة، املعقـود يف        

  ؛٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١٠ إىل ٨بريوت من 
 جبميـع هيئـات األمـم املتحـدة وكياناهتـا وصـناديقها وبراجمهـا               هتيب  - ٢٣”    

والوكاالت املتخصصة وتدعو مؤسسات بريتون وودز أن تكثف جهودها على مجيـع            
املستويات للقضاء على مجيع أشكال العنف ضـد النـساء والفتيـات وأن تنـسق عملـها                  

نة بــدليل الربجمــة املــشتركة الــذي أعدتــه فرقــة علــى حنــو أفــضل، بوســائل منــها االســتعا
العمل املعنية بالعنف ضد املرأة التابعـة للـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة            
واملــساواة بــني اجلنــسني، والــيت مت حتويلــها يف الــدورة العاشــرة للــشبكة املــشتركة بــني   

، وذلــك بغيــة زيــادة الــدعم  الوكــاالت إىل اللجنــة الدائمــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة  
  الفعال للجهود الوطنية الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛

 إىل املقررة اخلاصة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه               تطلب  - ٢٤”    
ــة والـــستني     ــا الثامنـ ــة يف دورتيهـ ــة العامـ ــنويا إىل اجلمعيـ ــرا سـ ــدم تقريـ ــه أن تقـ وعواقبـ

  ستني؛ وال والتاسعة
أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا   إىل األمـــني العـــامتطلـــب  - ٢٥”    

  : يتضمن ما يليوالستني تقريراالتاسعة 
املعلومــات املقدمــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا      )أ(”    

 ٦٥/١٨٧قــرار الوالوكــاالت املتخصــصة عــن أنــشطة املتابعــة الــيت قامــت هبــا لتنفيــذ   
تقدمه من مـساعدة إىل الـدول يف اجلهـود الـيت تبـذهلا مـن                 القرار، مبا يف ذلك ما    وهذا  

  أجل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛
ملعلومات املقدمة من الدول عن أنشطة املتابعة اليت قامـت هبـا لتنفيـذ         ا  )ب(”    

  القرار؛ هذا
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ــضا   - ٢٦”     ــة وضــ   تطلــب أي ــدم إىل جلن ــام أن يق ــرأة يف  إىل األمــني الع ع امل
ــادورت ــسابعة يه ــة واخلمــسني  واخلمــسنيال ــات     والثامن ــضمن املعلوم ــرا شــفويا يت  تقري

املقدمــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا والوكــاالت املتخصــصة عــن   
 ٦٤/١٣٧ن قــــراريالأنــــشطة املتابعــــة الــــيت قامــــت هبــــا يف اآلونــــة األخــــرية لتنفيــــذ 

لك التقدم احملرز يف النهوض بفعالية صندوق األمـم         ، مبا يف ذ    وهذا القرار  ٦٥/١٨٧ و
ــرأة،        ــى العنــف ضــد امل ــة إىل القــضاء عل ــدعم اإلجــراءات الرامي املتحــدة االســتئماين ل
بوصفه آلية على نطاق منظومة األمم املتحدة بكاملها، والتقدم احملـرز يف محلـة األمـني                

وكياناهتــا وصــناديقها العــام إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة، وحتــث هيئــات األمــم املتحــدة    
وبراجمهـــا والوكـــاالت املتخصـــصة علـــى أن تـــساهم علـــى وجـــه الـــسرعة يف إعـــداد    

  التقرير؛ ذلك
 والــستني يف التاســعةأن تواصــل النظــر يف املــسألة يف دورهتــا   تقــرر  - ٢٧”    

  .“‘النهوض باملرأة’إطار البند املعنون 
رب، كــان معروضـا علــى اللجنــة  نـوفم / تـشرين الثــاين ٢٧، املعقــودة يف ٤٦ويف اجللـسة    - ٨

 “تكثيـف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة         ”مشروع قرار منقح بعنـوان      
)A/C.3/67/L.19/Rev.1(   ،ــا ــتني، أرميني ــدم مــن األرجن ــدورا،   إ، مق ــا، أن ســبانيا، إســتونيا، أملاني

ــدا، بــ    ــا فاســو، بولن ــا، بوركين ــا، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاري ــا، أيرلنــدا، إيطالي ريو، تايلنــد، تركي
ــل ــسابقة،     اجلبـــ ــالفية الـــ ــدونيا اليوغوســـ ــة مقـــ ــشيكية، مجهوريـــ ــة التـــ ــود، اجلمهوريـــ األســـ
مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الـسويد،           مجهورية

ليربيـا،  صربيا، غواتيماال، فرنسا، فنلنـدا، قـربص، كرواتيـا، كنـدا، كينيـا، التفيـا، لكـسمربغ،                  
ليتوانيا، مالطة، مايل، املكسيك، مالوي، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية،         

وانــضمت الحقــا أســتراليا، . منغوليــا، مونــاكو، النــرويج، النمــسا، هنغاريــا، هولنــدا، واليونــان
 اجلديـدة، بـاراغواي،     يـسلندا، بـابوا غينيـا     أإسرائيل، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، أوكرانيـا،        

بليز، بنما، البوسنة واهلرسك، بيالروس، تركمانستان، تـونس، اجلبـل األسـود، اجلزائـر، جـزر                
انيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريـا، جنـوب الـسودان،           نـزالبهاما، مجهورية ت  

ادا، غيانـا، الفلـبني،      توغو، غامبيـا، غرينـ     ،سان مارينو، السنغال، سوازيلند، سورينام، سويسرا     
ــرب،        ــايل، مدغــشقر، املغ ــشتاين، م ــان، ليختن ــوار، لبن قريغيزســتان، كازاخــستان، كــوت ديف
ملديف، موريتانيا، النيجر، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد، هنـدوراس والواليـات املتحـدة األمريكيـة                 

  .إىل مقدمي مشروع القرار
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 “العاجلـة ” القرار، حبـذف كلمـة   ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل فرنسا شفويا مشروع    - ٩
  ). A/C.3/67/SR.46انظر (من املنطوق ) ث (١٨يف هناية الفقرة 

ــسة   - ١٠ ــسودان  ٤٦ويف اجللــــ ــل الــــ ــة  (، أدىل ممثــــ ــة العربيــــ ــم اجملموعــــ ــان ) باســــ ببيــــ
  ). A/C.3/67/SR.46 انظر(

 ، بـصيغته A/C.3/67/L.19/Rev.1ويف اجللسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار        - ١١
  ). ، القرار األول٣٠انظر الفقرة (املنقحة شفويا 

وبعد اختـاذ القـرار، أدىل ببيانـات ممثلـو شـيلي وباكـستان والواليـات املتحـدة واالحتـاد                     - ١٢
انظـــر (ويال البوليفاريــة، وكـــذلك املراقــب عــن الكرســي الرســويل      نـــز الروســي ومجهوريــة ف  

A/C.3/67/SR.46 .(  
  

   Rev.1 و A/C.3/67L.20مشروعا القرارين   -جيم   
أكتـوبر، عـرض ممثـل الفلـبني مـشروع       / تـشرين األول   ٢٣، املعقـودة يف     ٢١يف اجللسة     - ١٣

  :، فيما يلي نصه)A/C.3/67/L.20 (“االجتار بالنساء والفتيات”قرار بعنوان 
  

  ،إن اجلمعية العامة”    
لالجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،         إدانتها الشديدة  إذ تكرر ”    
  لذي يشكل خطرا جسيما يهدد كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان والتنمية،ا
 إىل مجيع االتفاقيات الدولية الـيت تتنـاول بالتحديـد مـسائل تتعلـق               وإذ تشري ”    

مبشكلة االجتـار بالنـساء والفتيـات وتتـصدى هلـا، مثـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                     
 وخباصــة بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــا،

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبـة عليـه املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة                
وبروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين عـن طريـق     ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

نظمـة عـرب الوطنيـة،      الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل         
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري واتفاقيـة              
ــاري بــشأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف      حقــوق الطفــل وبروتوكوهلــا االختي
البغاء ويف املواد اإلباحية واتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغـاء الغـري إضـافة               

 والقـرارات الـسابقة     جتـار باألشـخاص   الخطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحـة ا       إىل  
الصادرة يف هذا الشأن عن اجلمعيـة العامـة وهيئتـها الفرعيـة، جملـس حقـوق اإلنـسان،                   

  وعن اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية،
ــد وإذ ”     ــد تأكي ــات    تعي ــساء والفتي ــصلة باالجتــار بالن ــواردة يف األحكــام املت ال

الوثائق اخلتامية للمـؤمترات الدوليـة ومـؤمترات القمـة ذات الـصلة باملوضـوع، وخباصـة              
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ــوارد يف إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني      اهلــدف االســتراتيجي املتعلــق مبــسألة االجتــار ال
  باملرأة، اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي الرابع املعين

هــد بــه قــادة العــامل يف مــؤمتر قمــة   االلتــزام الــذي تعتأكيــد تعيــد أيــضاوإذ ”    
 للجمعيـة    املـستوى   واالجتمـاع العـام الرفيـع      ٢٠٠٥األلفية ومؤمتر القمـة العـاملي لعـام         

العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لوضــع تــدابري فعالــة ملكافحــة مجيــع أشــكال    
علـى  االجتار باألشخاص والقضاء عليها وإنفاذها وتعزيزها من أجل التـصدي للطلـب             

   ومحاية هؤالء الضحايا،االجتارضحايا 
أبريـل  / نيـسان ٣جبلسة التحـاور الـيت أجرهتـا اجلمعيـة العامـة يف      وإذ ترحب  ”    

شــراكة وابتكــار يف ســبيل وقــف  : جتــار بالبــشرمكافحــة اال’ بــشأن موضــوع ٢٠١٢
منظومــة األمــم لــدول األعــضاء ومجعــت بــني ا والــيت، ‘العنــف ضــد النــساء والفتيــات 

ــة واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص    ااملتحــدة و ووســائط اإلعــالم يف  ملنظمــات الدولي
مسعى مشترك من أجل تأكيد أمهية اعتماد هنج شامل وإقامة شـراكات دوليـة جامعـة           

   على الصعيد العاملي، جتار باألشخاصالالفعالة لملكافحة يف ا
النـساء  بالقرارات املتعلقـة باالجتـار باألشـخاص، وخباصـة            أيضا وإذ ترحب ”    

 ٥ املــؤرخ ٢٠/١واألطفــال، الــيت اختــذها جملــس حقــوق اإلنــسان، وال ســيما القــرار   
تــوفري : االجتــار باألشــخاص، وال ســيما النــساء واألطفــال’ املعنــون ٢٠١٢يوليــه /متـوز 

سبل انتصاف فعالة لألشخاص املتَّجـر هبـم وحقهـم يف احلـصول علـى سـبيل انتـصاف                   
 ،‘فعال خبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان

يئـات املنـشأة مبوجـب      اهلباخلطوات اليت اختذهتا    وإذ حتيط علما مع التقدير      ”    
معاهــدات حقــوق اإلنــسان واملقــررة اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلنــسان املعنيــة باالجتــار    
ــسألة        ــة مب ــررة اخلاصــة للمجلــس املعني ــال، واملق ــساء واألطف باألشــخاص، وخباصــة الن

ثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف ضـد              العنف ضد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه واملم        
األطفال واملقررة اخلاصة للمجلـس املعنيـة ببيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء                
ــرة،     ــة بأشـــكال الـــرق املعاصـ ــة للمجلـــس املعنيـ ــررة اخلاصـ ــة واملقـ ــواد اإلباحيـ ويف املـ

 واخلطــوات الــيت ذلــك أســبابه وعواقبــه، ومــن بينــها التقــارير الــيت مت إعــدادها،   يف مبــا
اختــذهتا وكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات 
احلكومية املعنية، يف حـدود واليـة كـل منـها، واجملتمـع املـدين للتـصدي جلرميـة االجتـار                
باألشخــاص اجلسيمة، وتشجــع تلك اجلهـات واملقـررات اخلاصـات واملمثلـة اخلاصـة              
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ختـــاذ تلك اخلطـوات وعلـى تبــــادل املعــــارف وأفـضـــل املمارســــات              على مواصلــة ا  
  على أوسع نطاق ممكن،

بوالية املقررة اخلاصة املعنية باالجتـار باألشـخاص، وخباصـة          وإذ حتيط علما    ”    
النساء واألطفال، وبأن جزءا من مهمتها يتمثـل يف إدمـاج منظـور يراعـي االعتبـارات                 

يف مجيع األعمال اليت تضطلع هبا لتنفيذ واليتـها، بوسـائل عـدة     اجلنسانية وعامل السن    
ــسألة        ــق مبـ ــا يتعلـ ــسن فيمـ ــنس والـ ــوع اجلـ ــة بنـ ــضعف املرتبطـ ــه الـ ــد أوجـ ــها حتديـ منـ

  باألشخاص، االجتار
 بــإدراج اجلــرائم اجلنــسانية يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة       وإذ تقــر”    

  ،٢٠٠٢يوليه / متوز١ الذي بدأ نفاذه يف ةاجلنائية الدولي
ــسعي علــى النحــو    وإذ تــضع يف اعتبارهــا  ”     ــا بال ــدول التزام أن علــى كــل ال

الواجب إىل منع االجتار باألشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقـاذ ضـحاياه          
وتوفري احلماية هلم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية             

  دونه، حيول للضحايا وخيل بالتمتع هبا أو
إزاء تزايــد عــدد النــساء والفتيــات الالئــي جيــري وإذ يــساورها بــالغ القلــق ”    

االجتــار هبــن، مبــا يف ذلــك االجتــار هبــن ونقلــهن إىل بلــدان متقدمــة النمــو واالجتــار هبــن 
ــضا ضــحايا          ــان أي ــال والفتي ــوع الرج ــها، وإزاء وق ــا بين ــدول وفيم ــاطق وال داخــل املن

   االستغالل اجلنسي،لالجتار، مبا فيه االجتار ألغراض
تراعـي   بأن بعض اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشـخاص ال        وإذ تسلم   ”    

االعتبارات اجلنسانية وتلك املتعلقة بعامل السن الالزمة للتصدي بفعاليـة حلالـة النـساء              
والفتيــات املعرضــات بوجــه خــاص خلطــر االجتــار هبــن ألغــراض االســتغالل اجلنــسي     

ــسخرة ــا يؤكــد ضــرورة      وأداء اخلــ وال ــك مــن أشــكال االســتغالل، مم دمات وغــري ذل
ــي االعتبــارات اجلنــسانية وعامــل الــسن يف مجيــع اجلهــود املبذولــة         إدمــاج هنــج يراع
  االجتار، ملكافحة

 مـشكلة االجتـار بالنـساء       يفضرورة التـصدي ألثـر العوملـة         ب تسلم أيضا وإذ  ”    
  الفتيات،بسيما   وال حتديدا،واألطفال

ــسلم كــ ”     ــأن ذلك وإذ ت ــَرب ــة والفق ــوافر  والبطال ــة  عــدم ت  الفــرص االجتماعي
يت تـسهم    العوامـل الـ    هـي بعـٌض مـن      والتمييز والتهميش    اجلنساين واالقتصادية والعنفَ 

   لالجتار، عل األشخاص عرضةج يف
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ــزال التحــديات يف جمــال     وإذ تقــر ”     ــرغم مــن التقــدم احملــرز ال ت ــه علــى ال بأن
ت قائمـة وبأنـه ينبغـي مـضاعفة اجلهـود مـن أجـل سـن         مكافحة االجتار بالنساء والفتيـا  

تشريعات مالئمة وتنفيـذ التـشريعات القائمـة ومواصـلة حتـسني مجـع البيانـات املـصنفة            
حسب نوع اجلنس والسن واإلحصاءات اليت ُيعّول عليها إلجراء حتليـل سـليم لطبيعـة               

  ونطاق االجتار بالنساء والفتيات،
ــدةام تكنولوجيـــات املعلومـــات  إزاء اســـتخدوإذ يـــساورها القلـــق”     ، اجلديـ

 الــزواج ألغــراض اإلنترنــت، ألغــراض اســتغالل بغــاء الغــري واالجتــار بالنــساء  هــافي مبــا
اسـتغالل األطفـال يف     وبدافع اجلنس القائمة على استغالل النساء واألطفـال         والسياحة  

سـتغالل  األطفـال، وغـري ذلـك مـن أشـكال اال          إىل   اجلنـسي    يل وامل إنتاج املواد اإلباحية  
  اجلنسي لألطفال،

  اإلجراميــة عــرب نظمــات أنــشطة املتزايــد إزاء وإذ يــساورها القلــق أيــضا  ”    
 وخباصــة النــساء ،باألشــخاص  الوطنيــة وغريهــا الــيت جتــين أرباحــا مــن االجتــار احلــدود

ــدويل، دون مراعــاة للظــروف اخلطــرية    ،واألطفــال ــصعيد ال ــسانية علــى ال  الــيت والالإن
   صارخ للقوانني احمللية والـمعايري الدولية،ميرون هبا ويف انتهاك

 للمعاناة من العنـصرية    بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصة        وإذ تسلم ”    
 وأن الـضحايا مـن      ،وما يتصل بذلك من تعصب     األجانب   يةهاوالتمييز العنصري وكر  

يتعرضـن ألشـكال متعـددة مـن التمييـز والعنـف علـى أسـس          النساء والفتيات غالبـا مـا    
ــدين        خم ــة وال ــة والثقاف ــي واإلعاق ــاء العرق ــسن واالنتم ــوع اجلــنس وال ــها ن ــن بين ــة م تلف

واألصــل، وأن تلــك األشــكال مــن التمييــز قــد تتــسبب يف حــد ذاهتــا يف تفــاقم حــدة     
  االجتار باألشخاص،

 أن جانبــا مــن الطلــب علــى البغــاء والــسخرة يلــىب عــن طريــق    وإذ تالحــظ”    
  مل،االجتار باألشخاص يف بعض أحناء العا

ــأن وإذ تقــر”     ــساء والفتيــات االجتــارضــحايا  ب ني، بــسبب نــوع   يعــان مــن الن
مزيـدا مـن احلرمـان      اجلنس والسن واالنتماء العرقي واإلعاقة والثقافة والدين واألصل،         

مبـا هلـن مـن      وعدم االعتراف   بصفة عامة   الوعي    املعرفة أو  عدم توفر والتهميش بسبب   
 العقبـات الـيت   بـسبب  ويـرتبط باالجتـار   بـا مـا   حقوق اإلنسان وبسبب الوصم الذي غال     

 آليـات االنتـصاف يف احلـاالت الـيت          اللجوء إىل حلصول على املعلومات و   يف ا  نهايواجه
  ،توعيتهن ونحلمايتهخاصة ، وأنه يتعني اختاذ تدابري نتنتهك فيها حقوقه

 التعــاون الثنــائي ودون اإلقليمــي   ومبــادراتأمهيــة آليــات تعيــد تأكيــدوإذ ”    
ــيت      قليمــي وواإل ــشأن أفــضل املمارســات، ال ــادل املعلومــات ب ــا يف ذلــك تب ــدويل، مب ال
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تعتمدها احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة للتـصدي             
   النساء واألطفال،باألشخاص، وخباصة شكلة االجتار مل
ــدوإذ ”     ــد  تعي ــضا تأكي ــاون الــ    أي ــك التع ــا يف ذل ــة، مب ــود العاملي دويل  أن اجله

النـساء واألطفـال،    وخباصة  وبرامج املساعدة التقنية، للقضاء على االجتار باألشخاص،        
املقــصد التزامــا بلــدان ووبلــدان العبــور  األصــليةبلــدان التتطلــب مــن مجيــع حكومــات 

  ،فعاالوتعاونا ومسؤولية مشتركة سياسيا قويا 
احلمايــة بــضرورة أن يتبــع يف وضــع سياســات وبــرامج الوقايــة و وإذ تــسلم ”    

والتأهيل واإلعادة إىل الوطن وإعادة اإلدماج هنٌج شـامل ومتعـدد التخصـصات يراعـي        
االعتبارات اجلنسانية وعامل السن مع االهتمام بتوفري األمن للضحايا واحتـرام حقهـم             

هلم من حقوق اإلنـسان ومـع مـشاركة مجيـع اجلهـات الفاعلـة يف                 يف التمتع الكامل مبا   
  ان العبور وبلدان املقصد،البلدان األصلية وبلد

 بـضرورة محايــة مجيـع ضـحايا االجتــار ومـساعدهتم مـع إيــالء      واقتناعـا منـها  ”    
  االحترام الكامل ملا هلم من حقوق اإلنسان،

 يقـدم معلومـات   بتقريـر األمـني العـام الـذي    حتـيط علمـا مـع التقـدير       - ١”    
 ضـمن نطـاق منظومـة    هبـا  الـدول وبـشأن األنـشطة املـضطلع          اتهاختذبشأن التدابري اليت    

  ؛ بالنساء والفتياتلالجتار األمم املتحدة للتصّدي
 بتقريـر املقـررة اخلاصـة جمللـس حقـوق      حتيط علما مـع التقـدير أيـضا        - ٢”    

اإلنــسان املعنيــة باالجتــار باألشــخاص وخباصــة النــساء واألطفــال، الــذي يقــدم دراســة   
يـــة القائمـــة واملطبقـــة علـــى الـــدول لإلطـــار القـــانوين الـــدويل واملعـــايري القانونيـــة الدول

واملنشآت التجارية، إضـافة إىل عرضـه ملـدونات قواعـد الـسلوك واملبـادئ غـري امللزمـة                   
ــشر       ــار بالبـ ــع االجتـ ــة ملنـ ــود املبذولـ ــار اجلهـ ــة يف إطـ ــال التجاريـ ــدهتا األعمـ ــيت اعتمـ الـ

  ومكافحته؛
حـدة  الدول األعضاء اليت مل تـصدق بعـد علـى اتفاقيـة األمـم املت     حتث    - ٣”    

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص،    
وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة        
املنظمــة عــرب الوطنيــة، أو تنــضم إليهمــا بعــد، علــى النظــر يف القيــام بــذلك علــى ســبيل 

 الدور الرئيسي هلـذين الـصكني يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص،              األولوية، مع مراعاة  
  وحتث الدول األطراف يف هذين الصكني على تنفيذمها على حنو تام وفعال؛
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 الدول األعـضاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة              حتث  - ٤”    
حلكومية والقطـاع   ودون اإلقليمية األخرى واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري ا          

اخلاص ووسـائط اإلعـالم، علـى أن تنفـذ بالكامـل وبفعاليـة األحكـام ذات الـصلة مـن              
  خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص واألنشطة احملددة فيها؛

 احلكومات على النظر يف التوقيع والتصديق على اتفاقية القـضاء       حتث  - ٥”    
ييز ضد املـرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري واتفاقيـة حقـوق الطفـل              على مجيع أشكال التم   

وبروتوكوهلــا االختيــاري بــشأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد 
 ١٩٣٠اإلباحية واتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي االتفاقية املتعلقة بالـسخرة لعـام         

ــم ( ــة رق ــة بتفتــ  ) ٢٩ االتفاقي ــة املتعلق ــام    واالتفاقي ــصناعة والتجــارة لع ــل يف ال يش العم
ــم  (١٩٤٩ ــة رقـ ــام   ) ٨١االتفاقيـ ــاجرين لعـ ــال املهـ ــة بالعمـ ــة املتعلقـ  ١٩٤٩واالتفاقيـ

ــة رقــم ( ــة لعــام   ) ٩٧االتفاقي ــالتمييز يف االســتخدام واملهن ــة املتعلقــة ب  ١٩٥٨واالتفاقي
 ١٩٧٣ واالتفاقيــة املتعلقــة باحلــد األدىن لــسن االســتخدام لعــام) ١١١االتفاقيــة رقــم (
ــم  ( ــة رق ــام    ) ١٣٨االتفاقي ــاجرين لع ــال امله ــة العم ــة  (١٩٧٥واتفاقي ــام تكميلي ) أحك
 ١٩٩٧واالتفاقيــة املتعلقــة بوكــاالت االســتخدام اخلاصــة لعــام ) ١٤٣االتفاقيــة رقــم (
 ١٩٩٩واالتفاقيــة املتعلقــة بأســوأ أشــكال عمــل األطفــال لعــام ) ١٨١االتفاقيــة رقــم (
االتفاقيـة   (٢٠١١ليني لعـام    نــز العمـل الالئـق للعمـال امل      واتفاقية  ) ١٨٢االتفاقية رقم   (

، وحتــــث الــــدول األطــــراف يف تلــــك االتفاقيــــات والربوتوكــــوالت      )١٨٩رقــــم 
  تنفيذها؛ على

ووكاالهتـــا األمـــم املتحـــدة  جبهـــود احلكومـــات وهيئـــات    ترحـــب  - ٦”    
ص بوجه خـا  من أجل التصدي      احلكومية واملنظمات غري احلكومية الدولية    واملنظمات

مواصـلة تعزيـز جهودهـا وتعاوهنـا،        ملشكلة االجتار بالنساء والفتيـات، وتـشجعها علـى          
  وأفضل ممارساهتا على أوسع نطاق ممكن؛وخرباهتا الفنية  تبادل معارفها بوسائل منها

 منظومــة األمــم املتحــدة علــى تعمــيم مراعــاة مــسألة االجتــار    تــشجع  - ٧”    
ب االقتــضاء، يف سياســاهتا وبراجمهــا   باألشــخاص، وخباصــة النــساء والفتيــات، حــس    

األوســع نطاقــا الــيت تعــىن بالتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة وحقــوق اإلنــسان وســيادة  
القــانون واحلكــم الرشــيد والتعلــيم والــصحة والكــوارث الطبيعيــة والــتعمري بعــد انتــهاء  

  اع؛نـزال
ء االجتـار بالنـسا  للطلـب الـذي يـشجع     باحلكومات أن تتـصدى   هتيب  - ٨”    

والفتيات ألغـراض االسـتغالل جبميـع أشـكاله يف سـبيل القـضاء عليـه، وأن تعمـل، يف                    
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لـردع مـستغلي    التـدابري الوقائيـة، مبـا فيهـا التـدابري التـشريعية،              هذا الصدد، على تعزيـز    
  مساءلتهم؛ األشخاص املّتجر هبم وكفالة

عوامـل  باحلكومات أن تتخـذ التـدابري املالئمـة للتـصدي لل        هتيب أيضا     - ٩”    
الــيت تزيــد مــن خطــر الوقــوع ضــحية لالجتــار، مبــا فيهــا الفقــر وانعــدام املــساواة بــني       

، سـيما الالئـي يعـشن يف فقـر     ، وال والفتيـات  متكني النـساء  اجلنسني، وذلك من خالل     
بوسائل منها تعزيز استقالهلن االقتـصادي وكفالـة مـشاركتهن الكاملـة يف اجملتمـع ويف        

نــها وضــع الــسياسات االجتماعيــة واالقتــصادية الــيت    مبطــرق، عمليــات صــنع القــرار 
التعلـيم والتـدريب اجليـدين    علـى   احلصول بشكل كامل وعلى حنو متكافئ هلنتضمن  

صول على اخلدمات العامة واالجتماعيـة بـشكل كـاف وبتكلفـة           احلوهما  ميع مراحل جب
تعهن  ومتــ والعمالــةمعقولــة وإتاحــة فــرص متكافئــة هلــن للحــصول علــى املــوارد املاليــة  

 واحلـصول  بالكامل وعلى قـدم املـساواة حبـق ملكيـة األراضـي وغريهـا مـن املمتلكـات             
تزايــد معــدل املتــشردات والنــساء ل للتــصدي، واختــاذ املزيــد مــن التــدابري املناســبة عليهــا

 وقــوعهن ضــحايا إمكانيــة احلــد مــنالالئــي يعــشن يف مــساكن غــري الئقــة مــن أجــل   
  لالجتار؛ 

كومات اختـاذ التـدابري املالئمـة للتـصدي للعوامـل           احلبهتيب كذلك     - ١٠”    
 فيهــا الفقــر وعــدم املــساواة بــني اجلنــسني   مبــا،الــيت تزيــد مــن خمــاطر التعــرض لالجتــار 

االجتار بالنساء والفتيات ألغـراض البغـاء        تشجع حتديدا مشكلة      اليت  األخرى العواملو
ع نــز  و  والـسخرة   والزواج القسري  استغالل اجلنس ألغراض جتارية    أشكال   غريه من و

، بوسـائل منـها تعزيـز التـشريعات         منـع هـذا االجتـار والقـضاء عليـه         ، من أجل    األعضاء
، مبن فـيهم    القائمة بغرض محاية حقوق النساء والفتيات على حنو أفضل ومعاقبة اجلناة          

 اختـاذ  ب املـسؤولون عـن تيـسريه،      املوظفون احلكوميـون الـضالعون يف االجتـار بالبـشر أو          
  ؛، حسب االقتضاءمدنيةأو /ة وتدابري جنائي

 باحلكومــات واجملتمــع الــدويل ومجيــع املنظمــات والكيانــات   هتيــب  - ١١”    
اع والكـوارث وغريهـا مـن حـاالت         نــز اع ومـا بعـد ال     نــز األخرى الـيت تعـىن حبـاالت ال       

تزايـد تعـرض النـساء والفتيـات لالجتـار واالسـتغالل ومـا يـرتبط               الطوارئ أن تتصدى ل   
   على أساس نوع اجلنس؛هبما من عنف قائم

 فعالـــة تراعـــي االعتبـــارات  تـــدابريوضـــع احلكومـــات علـــى حتـــث  - ١٢”    
يـع أشـكال االجتــار   اجلنـسانية وعامـل الـسن وإنفاذهـا وتعزيزهـا مــن أجـل مكافحـة مج       

القــضاء و ، ألغــراض عــدة منــها االســتغالل اجلنــسي واالقتــصادي،  بالنــساء والفتيــات
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 يراعـــى فيهـــا منظـــور حلقـــوق ملكافحـــة االجتـــاراســـتراتيجية شـــاملة ، يف إطـــار عليهـــا
  ؛يف هذا الصدد، والقيام، حسب االقتضاء، بوضع خطط عمل وطنية اإلنسان

ــع املنظمــات      حتــث أيــضا    - ١٣”     ــاون م ــوم، بالتع ــى أن تق ــات عل احلكوم
احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة، بتقـدمي الـدعم وختـصيص املـوارد الالزمـة           

ات الوقائية، وخباصة تثقيف املرأة والرجل والفتيـات والفتيـان، يف جمـال             لتعزيز اإلجراء 
املساواة بني اجلنسني واحترام الذات واالحترام املتبادل، وتنظيم محـالت بالتعـاون مـع              

  اجملتمع املدين من أجل إذكاء الوعي العام باملسألة على املستويني الوطين والشعيب؛
رار التنـسيق بـني عـدة جهـات منـها املقـررة             أمهية استم  تكرر تأكيد   - ١٤”    

اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املعنية باالجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،             
واملقررة اخلاصة للمجلس املعنية ببيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد             

ة، مبـا يف ذلـك أسـبابه        اإلباحية واملقررة اخلاصة للمجلس املعنية بأشكال الرق املعاصـر        
وعواقبه، مـن أجـل جتنـب االزدواجيـة يف األنـشطة الـيت يقمـن هبـا خـالل اضـطالعهن                      

  بوالياهتن؛
 احلكومات على اختاذ التدابري املالئمـة للقـضاء علـى الطلـب       تشجع  - ١٥”    

على السياحة بدافع اجلنس، وال سيما الطلب على النساء واألطفال، عن طريـق اختـاذ               
  اءات الوقائية املمكنة؛مجيع اإلجر

 احلكومــات علــى وضــع بــرامج وسياســات تثقيفيــة وتدريبيــة   حتــث  - ١٦”    
والنظـر، حـسب االقتـضاء، يف سـن تـشريعات هتـدف إىل منـع الـسياحة بـدافع اجلـنس           

  واالجتار، مع التركيز بوجه خاص على محاية الشابات واألطفال؛
 الوطنيـة والتعـاون علـى        تعزيـز الـربامج     الدول األعضاء على   تشجع  - ١٧”    

بطــرق منــها وضــع مبــادرات     ،دويلالــقليمــي واإلقليمــي واإلثنــائي ودون الــصعد ال
خطــط عمــل إقليميــة للتــصدي ملــشكلة االجتــار باألشــخاص، بوســائل منــها تعزيــز     أو

تبادل املعلومات ومجع البيانات املصنفة حسب نـوع اجلـنس والـسن والقـدرات الفنيـة                
 القانونية، وكذلك مكافحة الفساد وغسل العائـدات املتأتيـة          األخرى وتبادل املساعدة  

مـــن االجتـــار ألغـــراض منـــها االســـتغالل اجلنـــسي التجـــاري، وكفالـــة تـــصدي تلـــك  
   ؛النساء والفتياتاالتفاقات واملبادرات بوجه خاص لتأثري مشكلة االجتار يف 

 ،باألشـخاص  االجتار    مجيع أشكال   احلكومات أن جترم   جبميعهتيب    - ١٨”    
تسليما منها بتزايد حدوثه ألغراض االستغالل اجلنسي واالستغالل واالعتداء اجلنـسي           
 التجاري والسياحة بدافع اجلـنس والـسخرة، وأن حتـاكم وتعاقـب اجملـرمني والوسـطاء               
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مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون الــضالعون يف االجتــار باألشــخاص،    فيــه، الــضالعني
 عـن طريـق الـسلطات الوطنيـة املختـصة،           جانـب، أل مـن ا   سواء كانوا من أهل البلـد أو      

وفقــا ســواء يف البلــد األصــلي ملرتكــب اجلــرم أو يف البلــد الــذي حيــدث فيــه االعتــداء،  
 أصـحاب الـسلطة الـذين يثبـت       كـذلك  لإلجراءات القانونية املعمـول هبـا، وأن تعاقـب        

  ؛احملتجزين لديهماعتداؤهم جنسيا على ضحايا االجتار 
مات على اختاذ مجيع التدابري املالئمة لكفالـة أال يعاقـب     احلكو حتث  - ١٩”    

ضحايا االجتار أو حياكموا بسبب أعمال ارتكبـت كنتيجـة مباشـرة لتعرضـهم لالجتـار                
وتـشجع  يقعوا ضحايا مرة أخرى نتيجة إلجراءات تتخذها السلطات احلكوميـة،    وأال

الوطنيـة، حماكمـة    احلكومات على أن متنع، ضـمن إطارهـا القـانوين ووفقـا للـسياسات               
  مشروعة؛ ضحايا االجتار باألشخاص على دخوهلم أو إقامتهم بصورة غري

ــدعو  - ٢٠”     ــة للتنــسيق، مثــل     ت ــة وطني ــشاء آلي احلكومــات إىل النظــر يف إن
، أو تعزيزهــا يف حالــة   هيئــة مــشتركة بــني الوكــاالت   نــشاءإ تعــيني مقــرر وطــين أو  

ــا ــدين،  وجوده ــع امل ــشاركة اجملتم ــك املنظمــات غــري   ضاء، حــسب االقتــ ، مب ــا يف ذل  مب
احلكومية، لتشجيع تبادل املعلومات وإعـداد تقـارير عـن البيانـات واألسـباب اجلذريـة                

ــال والعوامـــل واالجتاهـــات يف ــار  جمـ ــة النـــساء والفتيـــات،  االجتـ باألشـــخاص، وخباصـ
  وتضمينها بيانات عن ضحايا االجتار مصنفة حسب نوع اجلنس والسن؛

ت وهيئات األمم املتحدة املعنية على أن تتخـذ، يف          احلكوماتشجع    - ٢١”    
حدود املوارد املتاحة، التدابري املالئمة لزيادة الوعي العـام مبـسألة االجتـار باألشـخاص،               
وخباصــة النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك العوامــل الــيت جتعــل النــساء والفتيــات عرضــة    

ــتغ       ــع أشــكال االس ــشجع مجي ــذي ي ــب ال ــار، وأن تكــبح الطل ــك  لالجت ــا يف ذل الل، مب
االستغالل اجلنسي والسخرة، هبدف القـضاء عليـه، وأن تعلـن عـن القـوانني واألنظمـة                 

  والعقوبات املتصلة هبذه املسألة، وأن تشدد على أن االجتار جرمية جسيمة؛
ــة أن ختــصص املــوارد هتيــب  - ٢٢”      ، حــسب االقتــضاء، باحلكومــات املعني

، بوسـائل  ضحايا االجتـار  والنفـسي واالجتمـاعي لـ      مناسبة للتأهيل البـدين    برامج   إلتاحة
 الـيت   والرعايـة الـصحية    باللغـة الـيت يفهموهنـا        التدريب املهـين واملـساعدة القانونيـة      منها  

 )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /تشمل املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
غـري احلكوميـة مـن      ملنظمـات   املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وا      واختاذ تدابري للتعـاون مـع       

  أجل تقدمي الرعاية االجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
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احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع املنظمـات احلكوميـة           تشجع  - ٢٣”    
تعريف النساء مبـا تنطـوي       دف إىل غري احلكومية، بتنظيم محالت هت    املنظمات  الدولية و 

ن حقـوق أو تعزيـز مـا هـو قـائم منـها وتقـدمي        عليه اهلجرة من فرص وقيود وما هلـن مـ         
 معلومات عن خماطر اهلجرة غري القانونية والسبل والوسائل الـيت يـستخدمها املتجـرون             

  من اختاذ قرارات واعية واحليلولة دون وقوعهن ضحايا لالجتار؛هن متكينبغية 
احلكومــات علــى تعزيــز إنفــاذ قــوانني العمــل الــيت هتــدف إىل  حتــث   - ٢٤”    

م املؤســسات التجاريــة بــاحترام حقــوق اإلنــسان أو يترتــب عليهــا إلزامهــا بــذلك، إلــزا
والسعي بوجه خاص إىل منـع ومكافحـة االجتـار بالبـشر يف سالسـل التوريـد، وإجـراء           

  تقييم دوري ملدى كفاية تلك القوانني والتصدي ألي ثغرات هبا؛ 
ــشجع  - ٢٥”     ــري     تـ ــات غـ ــع املنظمـ ــا مـ ــى تكثيـــف تعاوهنـ ــات علـ  احلكومـ

ــرامج    ــذ ب ــة لوضــع وتنفي ــسانية وعامــل الــسن   احلكومي ــارات اجلن لتقــدمي تراعــي االعتب
، وبـرامج    بـشكل فعـال     يف اجملتمـع   م وإعادة إدمـاجه   ماملشورة لضحايا االجتار وتدريبه   

  إىل مــنلــضحايا أوإىل التــوفري املــأوى واخلطــوط اهلاتفيــة املخصــصة لتقــدمي املــساعدة  
  ؛ ضحيةحيتمل أن يصبح

 احلكومات على توفري أو تعزيـز تـدريب املـسؤولني عـن إنفـاذ             حتث  - ٢٦”    
القـانون واملـوظفني القـضائيني ومـسؤويل اهلجـرة وغريهـم مـن املـسؤولني املعنـيني مبنـع           
االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه، مبــا يف ذلــك االســتغالل اجلنــسي للنــساء والفتيــات،    

زام املـسؤولني عـن إنفـاذ       تكفـل التـ   احلكومـات أن     ب وتوعيتهم، وهتيـب يف هـذا الـصدد       
القــانون ومــوظفي اهلجــرة واملــسؤولني القنــصليني واألخــصائيني االجتمــاعيني وغريهــم 
من موظفي االستجابة السريعة على وجـه اخلـصوص بـاالحترام التـام حلقـوق اإلنـسان                 

مبـادئ عـدم    يف معاملة ضحايا االجتـار ومراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية وعامـل الـسن و               
  ؛العنصري  يف ذلك منع التمييزالتمييز، مبا

لكفالــة أن تكــون إجــراءات  احلكومــات إىل اختــاذ خطــوات تــدعو  - ٢٧”    
مراعيـة للحالـة اخلاصـة للنـساء والفتيـات املتجـر            برامج محاية الـشهود     العدالة اجلنائية و  

شكاوى إىل الـــ تقـــدمي ، يف، حـــسب االقتـــضاءهبـــن وأن جيـــري دعمهـــن ومـــساعدهتن
 مـن قبــل نظــام  نحلـضور عنــد طلبــه ا، و دون خــوفالــسلطاتغريهــا مـن   الـشرطة أو 

، يف إطـار يراعـي االعتبـارات         الوقـت  هـذا  خـالل     هلن العدالة اجلنائية، وكفالة أن تتاح    
يلزم مـن محايـة ومـساعدة اجتماعيـة          إمكانية احلصول على ما   اجلنسانية وعامل السن،    
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يض عـن األضـرار الـيت    ، مبا يف ذلـك إمكانيـة احلـصول علـى تعـو          وطبية ومالية وقانونية  
  حلقت هبن؛

ــدعو   - ٢٨”     ــة واملنظمــات غــري    ت ــة الدولي احلكومــات واملنظمــات احلكومي
احلكومية إىل وضع أنظمة وآليات لتكثيف رصد حاالت االجتار باألشخاص وتـسريع            

  وترية البت فيها، وإىل إنفاذ تلك األنظمة واآلليات وتعزيزها؛ 
 مقـدمي خـدمات اإلعـالم، مبـن فـيهم         احلكومات إىل تشجيع   تدعو  - ٢٩”    

تعزيـز املوجـود      على اختاذ تدابري لفرض الضوابط الذاتية أو       ، خدمات اإلنترنت  ومقدم
  علـى حنـو مـسؤول    اإلنترنـت، وسائط اإلعالم، وخباصـة     استخدام  تعزيز  منها من أجل    

، الــذي ميكــن أن  الفتيــاتوخباصــةالنــساء واألطفــال، اســتغالل  القــضاء علــى دفهبــ
  ؛لى االجتاريشجع ع

ــدعو   - ٣٠”     ــال تـ ــاع األعمـ ــيما   وال،قطـ ــات سـ ــسياحة قطاعـ ــسفر الـ والـ
 ،، مبا يف ذلك منظمات وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي           السلكية والالسلكية  االتصاالتو

 وخباصـــة علـــى االجتـــار بالنـــساء واألطفـــال، يف القـــضاءإىل التعـــاون مـــع احلكومـــات 
ــات ــالم م   الفتيـ ــائط اإلعـ ــشر وسـ ــها نـ ــائل منـ ــار    ، بوسـ ــار االجتـ ــن أخطـ ــات عـ علومـ
الــيت يتبعهــا املتــاجرون وحقــوق األشــخاص املتجــر هبــم واخلــدمات املتاحــة    والوســائل
  ؛االجتار لضحايا

 قطــاع األعمــال إىل اعتمــاد مــدونات أخالقيــة لقواعــد  أيــضا تــدعو  -٣١”    
الـــسلوك تكفـــل العمـــل الالئـــق ومتنـــع مجيـــع أشـــكال املمارســـات االســـتغاللية الـــيت    

  ار؛ االجت تشجع
 القيام بصورة منتظمـة جبمـع بيانـات مـصنفة حـسب             ضرورة تؤكد  - ٣٢”    

نوع اجلنس والسن وإجراء دراسـات شـاملة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل ووضـع                  
أرقـام وافيـة بـالغرض وقابلـة        ليتـسىن وضـع      منهجيات موحدة ومؤشرات حمـددة دوليـا      

ت والقدرة على مجع البيانـات      على تعزيز تبادل املعلوما   للمقارنة، وتشجع احلكومات    
  ؛باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة مشكلة االجتار

ووكاالهتا وآلياهتـا اخلاصـة      احلكومات وهيئات األمم املتحدة      تدعو  - ٣٣”    
غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص إىل القيــام  واملنظمــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 

 ومشتركة عن االجتار بالنساء والفتيـات ميكـن أن تـستخدم            ببحوث ودراسات تعاونية  
  تغيريها يف هذا اجملال؛ كأساس لوضع السياسات العامة أو
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 عنــد  احلكومــات إىل أن تقــوم، بــدعم مــن األمــم املتحــدة     تــدعو  - ٣٤”    
 الضرورة ومن غريها من املنظمات احلكومية الدولية ومـع مراعـاة أفـضل املمارسـات،              

 إنفــاذ القــانون ملــوظفيومــواد إعالميــة أخــرى وتــوفري التــدريب يب لتــدرلبوضــع أدلــة 
 ومـوظفي   الطـيب العاملني يف اجملـال     وواملوظفني القضائيني وغريهم من املوظفني املعنيني       

  اخلاصة للضحايا من النساء والفتيات؛ توعيتهم باالحتياجات دفهبالدعم، 
املنظمـات الدوليـة     احلكومات واهليئـات احلكوميـة الدوليـة و        تشجع  - ٣٥”    

املعنية على كفالة توفري التدريب لألفراد العسكريني والعـاملني يف جمـال حفـظ الـسالم                
بعـد   اع وحاالت مـا   نـزوجمال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يتم نشرهم يف حاالت ال         

يــشجع أو ييــسر أو يــستغل  اع وحــاالت الطــوارئ علــى الــسلوك الــذي النـــزانتــهاء ال
نــساء والفتيــات، ألغــراض منــها االســتغالل اجلنــسي، وتوعيتــهم باملخــاطر    االجتــار بال

اعات وغريها من حاالت الطوارئ، مبا فيهـا        نـزاحملتملة املتمثلة يف أن يتعرض ضحايا ال      
  الكوارث الطبيعية، لالجتار؛

 الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز            تدعو  - ٣٦”    
إىل ن ة حقــوق الطفــل والعهــدين الــدوليني اخلاصــني حبقــوق اإلنــسا واتفاقيــ ضــد املــرأة

معلومــات وإحــصاءات عــن  جلاهنــا املعنيــة تــضمني تقاريرهــا الوطنيــة الــيت تقــدمها إىل  
، والعمــل علــى وضــع منهجيــة وإحــصاءات موحــدة هبــدف  االجتــار بالنــساء والفتيــات
  ؛للمقارنة احلصول على بيانات قابلة

 مواصـــلة تقـــدمي مـــسامهات إىل صـــندوق األمـــم  الـــدول إىلتـــدعو  - ٣٧”    
املتحدة االستئماين للتربعات من أجل مكافحـة أشـكال الـرق املعاصـرة وإىل صـندوق                
ــساء       ــضحايا االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن األمــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات ل

  واألطفال؛
ورهتـــا  حييـــل إىل اجلمعيـــة العامـــة يف د إىل األمـــني العـــام أنتطلـــب  - ٣٨”    

ــستني  ــادرات     التاســعة وال ــة عــن املب ــضمن معلومــات جممع ــرا يت  واالســتراتيجيات تقري
باألشــخاص  ملــشكلة االجتــار اجلنــسانيةاألبعــاد  والثغــرات القائمــة يف معاجلــة الناجحــة

ويقـــدم توصـــياٍت بـــشأن ســـبل تعزيـــز ُنهـــج قائمـــة علـــى حقـــوق اإلنـــسان ومراعيـــة  
ار جهـود شـاملة ومتوازنـة للتـصدي لالجتـار      لالعتبارات اجلنسانية وعامل السن يف إطـ      

  .“باألشخاص
  

نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٧، املعقــودة يف ٤٦ويف اجللـسة    - ١٤
مقـدم مـن    ) A/C.3/67/L.20/Rev.1 (“االجتـار بالنـساء والفتيـات     ”مشروع قـرار مـنقح بعنـوان        
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ا اجلديـدة، بـنن، بوركينـا فاسـو، بورونـدي،           ، بـابوا غينيـ    أيـسلندا أرمينيا، إسرائيل، إندونيـسيا،     
ــور    ــا، تيم ــد، تركي ــيالروس، تايلن ــبني، الكــامريون، كوســتاريكا،    -ب ــاال، الفل ــشيت، غواتيم  لي

ســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إوانــضمت الحقــا إثيوبيــا، . الكونغــو، مــصر، النــرويج وهنــدوراس
الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيـا      أملانيا، أندورا، أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البحرين،       

انيا املتحــدة، نـــز، بــريو، توغــو، اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة ت) املتعــددة القوميــات-دولــة (
ــدامنرك،         ــدوفا، ال ــة مول ــسابقة، مجهوري ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــا، مجهوري ــة كوري مجهوري

رنسا، فنلندا، قـربص، قطـر، كرواتيـا، كنـدا،          رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غرينادا، ف     
ــا العظمــى         ــة املتحــدة لربيطاني ــة، املكــسيك، اململك ــا، مالط ــان، لكــسمربغ، ليتواني ــا، لبن التفي
ــات املتحــدة        ــدا، الوالي ــا، هولن ــد، هنغاري ــدا، اهلن ــشمالية، النمــسا، النيجــر، نيوزيلن ــدا ال وأيرلن

  . األمريكية واليونان إىل مقدمي مشروع القرار
ــرار       - ١٥ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ ــسها، اعتمــ ــسة نفــ  A/C.3/67/L.20/Rev.1ويف اجللــ

  ).، مشروع القرار الثاين٣٠الفقرة  انظر(
  

  Rev.1 و A/C.3/67/L.21مشروعا القرارين   -دال   
  

نــوفمرب، عــرض ممثــل بوركينــا فاســو، / تــشرين الثــاين١٣، املعقــودة يف ٣٦يف اجللــسة   - ١٦
تكثيف اجلهود العاملية من أجـل القـضاء        ”قية، مشروع قرار بعنوان     باسم جمموعة الدول األفري   

  :، فيما يلي نصه)A/C.3/67/L.21(“ على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٥٣/١١٧ إىل قراريهــا إذ تــشري”    
ــؤرخ ٥٦/١٢٨ و ــسمرب / كــانون األول١٩ امل ــة وضــع   ، ٢٠٠١دي ــرارات جلن وإىل ق

 و  ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٧ املؤرخ   ٥٢/٢ و   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩ املؤرخ   ٥١/٢املرأة  
ــصلة   ٢٠١٠مــارس / آذار١٢ املــؤرخ ٥٤/٧ ــع القــرارات األخــرى ذات ال ، وإىل مجي

  باملوضوع،
 أن اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع              وإذ تؤكد من جديد   ”    

ة، باإلضـافة إىل بروتوكوليهمـا االختيـاريني، تـشكل مـسامهة            أشكال التمييز ضـد املـرأ     
  مهمة يف اإلطار القانوين حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات، 

ــضا  ”     ــد أي ــائج دورة    وإذ تؤكــد مــن جدي ــيجني ونت ــهاج عمــل ب  إعــالن ومن
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ’اجلمعية العامة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين املعنونـة           

، برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل         ‘اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين         
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للسكان والتنمية، وبرنـامج عمـل مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة، إضـافة إىل                  
عمليــات استعراضــها بعــد مــرور مخــس ســنوات وعــشر ســنوات ومخــس عــشرة ســنة، 

املتحدة لأللفية وااللتزامات املعلنة بشأن املرأة والطفلـة يف مـؤمتر           وكذلك إعالن األمم    
 املـؤرخ   ٦٥/١، واليت أُعيد تأكيدها يف قرار اجلمعيـة العامـة           ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    

ــول٢٢ ــبتمرب / أيل ــون ٢٠١٠س ــد ’ واملعن ــاء بالوع ــداف   : الوف ــق األه متحــدون لتحقي
  ،‘اإلمنائية لأللفية

كــول املتعلــق حبقــوق املــرأة يف أفريقيــا امللحــق بامليثــاق  إىل الربوتووإذ تــشري”    
ــابوتو يف       ــد يف م ــذي اعُتم ــشعوب، ال ــسان وال ــوق اإلن ــي حلق ــوز١١األفريق ــه / مت يولي

يتضمن، يف مجلة أمور، تعهدات والتزامات بشأن وضـع حـد لتـشويه     ، والذي ٢٠٠٣
ــلية  ــضاء التناس ــة تــ       األع ــذ ممارس ــى درب نب ــارزا عل ــا ب ــشكل معلم ــاث، وي شويه لإلن

  وإهنائها، األعضاء التناسلية لإلناث
يوليـه  / متـوز  ١ إىل قرار االحتاد األفريقي املتخذ يف ماالبو يف          وإذ تشري أيضاً  ”    

 لــدعم اختــاذ اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الــسادسة والــستني قــرارا حيظــر تــشويه  ٢٠١١
  لإلناث، األعضاء التناسلية

ــذلك ”     ــشري كـ ــع املـــ  وإذ تـ ــة وضـ ــية جلنـ ــسادسة   إىل توصـ ــا الـ رأة يف دورهتـ
واخلمــسني بــأن يوصــي اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي اجلمعيــة العامــة باختــاذ مقــرر  
تنظر مبوجبه يف مسألة وضع هناية لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف دورهتا الـسابعة               

  ،‘النهوض باملرأة’والستني يف إطار بند جدول األعمال املعنون 
األعضاء التناسلية لإلناث يشكل إيذاء ال ميكن تداركـه          بأن تشويه    وإذ تقر ”    

عكسه، وبأنه يؤثر على ما بني مائة مليون ومائة وأربعـني مليـون امـرأة وفتـاة علـى                 أو
قيــد احليــاة اليــوم، وبــأن ثالثــة ماليــني إضــافية مــن الفتيــات يتعرضــن كــل ســنة خلطــر   

  اخلضوع هلذه العملية،
ضاء التناسـلية لإلنـاث يـشكل هتديـدا          أن تـشويه األعـ     وإذ تؤكد من جديـد    ”    

خطــريا لــصحة النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك صــحتهن النفــسية واجلنــسية واإلجنابيــة، 
قد جيعلهن أكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، كما قـد تنـشأ عنـها           مما

نتـائج سـلبية قبـل الـوالدة وخالهلــا، فـضال عمـا قـد تفـضي إليــه مـن خطـر علـى حيــاة            
ألمهــات واملواليــد، وأن نبــذ هــذه املمارســة الــضارة ال ميكــن أن يــتم إال مــن خــالل    ا

حركــة شــاملة يــشارك فيهــا مجيــع أصــحاب املــصلحة يف اجملتمــع مــن القطــاعني العــام    
  واخلاص، مبا يف ذلك الرجال والنساء والفتيات،
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ريا  بأن املواقف والـسلوكيات التمييزيـة النمطيـة الـسلبية تـؤثر تـأث              وإذ تسلم ”    
مباشــرا يف وضــع النــساء والفتيــات ومعاملتــهن، وبــأن هــذه القوالــب النمطيــة الــسلبية   
تعوق تنفيذ األطر التشريعية واملعيارية اليت تضمن املساواة بني اجلنسني وحتظـر التمييـز              

  على أساس نوع اجلنس،
احتـدوا مـن أجـل إهنـاء        ’ بأن محلة األمني العـام حتـت شـعار           وإذ تسلم أيضا  ”    

 وقاعـدة البيانـات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة ستـسهمان يف حتقيـق                  ‘ضـد املـرأة   العنف  
  القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، 

 بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا منظومـــة األمـــم املتحـــدة إلهنـــاء تـــشويه وإذ يرحـــب”    
األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وخــصوصا التــزام وكــاالت األمــم املتحــدة العــشر الــذي   

، إضافة إىل الربنـامج املـشترك       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٧ته يف بياهنا املشترك املؤرخ      أعلن
ــشويه  ــسألة ت ــق مب ــم املتحــدة      /املتعل ــابع ملنظمــة األم ــاث الت ــر األعــضاء التناســلية لإلن بت

وصندوق األمم املتحدة للسكان، والرامي إىل التعجيل بالقـضاء         ) اليونيسيف(للطفولة  
  على هذه املمارسة،

 مـن أنـه علـى الـرغم مـن زيـادة اجلهـود والتركيـز                 يساورها بالغ القلـق   وإذ  ”    
على نبذ ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث علـى املـستويات الـوطين واإلقليمـي                 

  والدويل، ال تزال هذه املمارسة شائعة يف مجيع مناطق العامل،
ة يف املـوارد   من أن فجوة هائلة ال تزال قائمـ وإذ يساورها بالغ القلق أيضا   ”    

وأن نقص التمويل حيد بشدة من نطاق وسرعة الـربامج واألنـشطة الراميـة إىل القـضاء                 
  على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،

ــرت ”     ــد نظــ ــضاء      وقــ ــشويه األعــ ــاء تــ ــن إهنــ ــام عــ ــني العــ ــر األمــ  يف تقريــ
  لإلناث، التناسلية

يـسي لكـسر     على أن متكني النساء والفتيات يشكل العامل الرئ        تؤكد  - ١”    
طوق التمييز والعنف ولتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها، مبـا يف ذلـك احلـق يف التمتـع                    
ــسية          ــصحة اجلن ــك ال ــا يف ذل ــة، مب ــة والبدني ــصحة العقلي ــن ال ــستوى ممكــن م ــأعلى م ب
واإلجنابيــة، وهتيــب بالــدول األطــراف أن تفــي بااللتزامــات الــيت تعهــدت هبــا مبوجــب   

لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، إضـافة إىل            اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية ا    
التزاماهتا بتنفيذ إعالن األمم املتحدة بـشأن القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، وبرنـامج                   
عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، ومنــهاج عمــل بــيجني، ونتــائج دورة اجلمعيــة 

املـساواة بـني اجلنـسني    : ٢٠٠٠عـام  املـرأة  ’العامة االستثنائية الثالثة والعـشرين املعنونـة    
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، ونتائج دورة اجلمعية العامة االسـتثنائية       ‘والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين     
  املعنية بالطفل؛

 بالدول أن تعزز التوعية والتثقيف والتـدريب لتـضمن مـشاركة            هتيب  - ٢”    
ك املــسؤولون عــن مجيــع اجلهــات الفاعلــة الرئيــسية واملــسؤولني احلكــوميني، مبــا يف ذلــ

إنفــاذ القــوانني والعــاملون يف ســلك القــضاء واملــسؤولون عــن دوائــر اهلجــرة ومقــدمو   
ــون       ــة واملعلمــون واإلعالمي ــادة اجملتمعــات احمللي ــدينيون وق ــادة ال ــصحية والق ــة ال الرعاي
واملتعاملون بصورة مباشرة مع الفتيـات، إضـافة إىل اآلبـاء واألسـر واجملتمعـات احملليـة،             

من أجـل القـضاء علـى املواقـف واملمارسـات الـضارة الـيت تـؤثر تـأثريا سـلبًيا           يف العمل   
  على الفتيات، ال سيما مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

 بالدول أن تعزز بـرامج الـدعوة والتوعيـة لتحفـز الفتيـات              هتيب أيضا   - ٣”    
 للقـــضاء علـــى والفتيـــان علـــى القيـــام بـــدور فعـــال يف وضـــع بـــرامج وقائيـــة وبـــرامج 

سيما تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، وأن تـشرك يف هـذا            املمارسات الضارة، وال  
العمل قادة اجملتمعات احمللية والقـادة الـدينيني واملؤسـسات التعليميـة ووسـائط اإلعـالم                
واألســر، وأن تــوفر مزيــدا مــن الــدعم املــايل للجهــود املبذولــة علــى مجيــع املــستويات    

  ملمارسات؛لوضع حد هلذه ا
 الدول على إدانة مجيع املمارسات الضارة اليت تـؤثر علـى املـرأة              حتث  - ٤”    

والفتاة، ال سيما تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، سـواء ارُتكبـت هـذه املمارسـات                   
داخل مؤسسة طبية أو خارجها، وعلى اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة، مبـا يف ذلـك سـن                   

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومحايـة النـساء والفتيـات          التشريعات وإنفاذها، حلظر    
  من هذا الشكل من أشكال العنف، ووضع حد لإلفالت من العقاب يف هذا اجملال؛ 

 الدول على تكملة التدابري العقابية بأنشطة توعية وتثقيـف     حتث أيضا   - ٥”    
لتناسـلية لإلنـاث،    ترمي إىل حتقيق توافق يف اآلراء حول القضاء على تشويه األعـضاء ا            

وحتث كذلك الدول على محاية ودعم النساء والفتيات اللـوايت مـورس علـيهن تـشويه                
أعضائهن التناسلية واملعرضات هلذا اخلطر، مبا يف ذلك عن طريق استحداث خـدمات              
للدعم والرعاية على املستويني االجتماعي والنفسي، واختـاذ التـدابري الالزمـة لتحـسني              

 مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابيـة، بغيـة تـوفري املـساعدة للنـساء                أحواهلن الصحية، 
  املمارسة؛ والفتيات الالئي يتعرضن هلذه

 الدول على تعزيز العمليات التعليمية التمكينية واملراعية        حتث كذلك   - ٦”    
للمنظــور اجلنــساين عــن طريــق القيــام، حــسب االقتــضاء، باســتعراض وتنقــيح املنــاهج   
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ــية وا ــرامج      الدراسـ ــات وبـ ــع سياسـ ــني، ووضـ ــداد املعلمـ ــرامج إعـ ــة وبـ ــواد التعليميـ ملـ
ــلية         ال ــضاء التناس ــشويه األع ــك ت ــا يف ذل ــاة، مب ــف ضــد الفت ــا إزاء العن ــسامح مطلق تت

لإلناث، ومواصلة إدماج الفهـم الـشامل ألسـباب وعواقـب العنـف اجلنـساين والتمييـز                 
   املستويات؛ضد املرأة والفتاة يف مناهج التعليم والتدريب على مجيع

 بالــدول أن تــضع خطــط عمــل واســتراتيجيات وطنيــة للقــضاء  هتيــب  - ٧”    
على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث تكون شاملة وذات نطاق متعـدد التخصـصات،    
وتتضمن أهدافا ومؤشرات واضحة للرصد الفعـال وتقيـيم األثـر وتنـسيق الـربامج بـني                 

  مجيع اجلهات املعنية؛
لى أن تتخـذ، ضـمن اإلطـار العـام لـسياسات التكامـل               الدول ع  حتث  - ٨”    

ــة وحمــددة موجهــة إىل النــساء      وبالتــشاور مــع اجملتمعــات احملليــة املتــضررة، تــدابري فعال
الالجئات واملهاجرات وجمتمعاهتن احمللية مبا يكفل محاية الفتيات من تـشويه أعـضائهن             

  امة؛التناسلية، مبا يف ذلك ممارسة هذه العملية خارج بلد اإلق
 بالــدول أن تنفــذ محــالت وبــرامج لإلعــالم والتوعيــة للتواصــل  هتيــب  - ٩”    

ــة،         ــيني واألســر واجملتمعــات احمللي ــيني املعن ــام واملهن ــور الع ــع اجلمه ــهج م ــى حنــو ممن عل
ذلك من خالل وسائط اإلعالم وبث مناقشات على أمواج اإلذاعـة والتلفزيـون              يف مبا

  اء التناسلية لإلناث؛تتناول موضوع القضاء على تشويه األعض
 الــدول علــى اتبــاع هنــج شــامل ومنــسق ومنــتظم اســتنادا إىل   حتــث  - ١٠”    

مبــادئ حقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني يف تــوفري التثقيــف والتــدريب لألســر   
وقــادة اجملتمعــات احملليــة والعــاملني يف مجيــع املهــن ذات الــصلة حبمايــة ومتكــني النــساء   

ــات هبــدف زيــادة    ــى تــشويه األعــضاء التناســلية       والفتي ــوعي وااللتــزام بالقــضاء عل ال
  لإلناث؛

 الــدول علــى كفالـــة الوفــاء علــى الــصعيد الـــوطين      حتــث كــذلك    - ١١”    
بااللتزامــات والتعهــدات الدوليــة واإلقليميــة  الــيت قطعتــها علــى نفــسها بوصــفها دوال  

حقــوق اإلنــسان أطرافــاً يف خمتلــف الــصكوك الدوليــة الــيت تكفــل التمتــع التــام جبميــع   
  واحلريات األساسية للمرأة والفتاة، أو بوصفها موقعة على تلك الصكوك؛

ــذ      هتيــب - ١٢”     ــيت تكفــل التنفي ــسياسات والقواعــد ال ــضع ال ــدول أن ت  بال
ــز والعنــف ضــد املــرأة       ــة املتعلقــة بالقــضاء علــى التميي الفعــال لألطــر التــشريعية الوطني

اسلية لإلناث، وأن تنـشئ مـا يكفـي مـن آليـات             والفتاة، وال سيما تشويه األعضاء التن     
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املساءلة على املستويني الوطين واحمللي من أجل رصـد االمتثـال لتلـك األطـر التـشريعية              
  وتنفيذها؛ 

 بالدول أن تضع طرائق ومعايري موحـدة جلمـع البيانـات       هتيب أيضا   - ١٣”    
لقيـاس الفعـال    بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث، وأن تـصوغ مؤشـرات تكفـل ا             

  للتقدم احملرز يف القضاء على هذه املمارسة؛
ــذ     حتـــث  - ١٤”     ــوارد لتنفيـ ــن املـ ــي مـ ــا يكفـ ــى أن ختـــصص مـ ــدول علـ  الـ

تـشويه األعـضاء   ) نبـذ (السياسات والربامج واألطر التشريعية الراميـة إىل القـضاء علـى          
  التناسلية لإلناث؛

 شـاملة ومتكاملـة      بالدول أن تعمل علـى وضـع اسـتراتيجيات         هتيب  - ١٥”    
ودعمهـــا وتنفيـــذها ملنـــع تـــشويه األعـــضاء التناســـلية لإلنـــاث، مبـــا يف ذلـــك تـــدريب  
األخــصائيني االجتمــاعيني والعــاملني يف اجملــال الطــيب وقــادة اجملتمعــات احملليــة والقــادة   
الــدينيني واملهنــيني املعنــيني، وكفالــة أن يقــدم هــؤالء خــدمات الــدعم والرعايــة للنــساء 

عرضات خلطر تشويه أعـضائه التناسـلية أو الالئـي تعرضـن لـذلك بالفعـل،                والفتيات امل 
وإلزامهم بإبالغ السلطات املختصة باحلاالت اليت يعتقدون فيها بتعرض امـرأة أو فتـاة              

  هلذا اخلطر؛ 
 بالدول أن تدعم، يف إطار هنج شامل يرمي إىل القـضاء            هتيب أيضا   - ١٦”    

ــشويه األعــضاء التناســل   ــى ممارســة ت ــة    عل ــيح مــصادر عــيش بديل ــرامج تت ــاث، ب ية لإلن
  للممارسني التقليديني الذين يتعاطون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

 باجملتمع الدويل وكيانات األمم املتحـدة ذات الـصلة واجملتمـع            هتيب  - ١٧”    
املدين واملؤسسات املالية الدولية أن تواصل تقدمي الـدعم الفعـال، عـن طريـق ختـصيص             

 من املوارد املالية واملساعدة التقنية، ووضـع الـربامج املوجهـة واملبتكـرة الـيت تلـيب                  مزيد
احتياجات وأولويات النساء والفتيات املعرضات خلطـر تـشويه أعـضائهن التناسـلية أو              

  الالئي تعرضن لذلك بالفعل؛
ــضا   - ١٨”     ــب أي ــن      هتي ــة م ــة الثاني ــوة املرحل ــدعم بق ــدويل أن ي ــاجملتمع ال  ب

ــامج ــر الربن ــهي يف    / املــشترك بــشأن بت تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث املقــرر أن تنت
  ، بطرق منها زيادة الدعم املايل املقدم للربامج؛٢٠١٣ديسمرب /كانون األول

على أن بعض التقدم قد حتقـق يف مكافحـة تـشويه األعـضاء              تشدد    - ١٩”    
 ومـشترك يـشجع التغـيري    التناسلية لإلناث يف عدد مـن البلـدان، وأن اتبـاع هنـج منـسق         
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ــة واملــستويات الــوطين واإلقليمــي     االجتمــاعي اإلجيــايب علــى مــستوى اجملتمعــات احمللي
والدويل ميكن أن يؤدي إىل القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مـع              

  حتقق بعض اإلجنازات الرئيسية انسجاما مع األهداف اإلمنائية لأللفية؛
رجـــال والفتيـــان علـــى اختـــاذ مبـــادرات إجيابيـــة والعمـــل   التـــشجع  - ٢٠”    

بالشراكة مع النـساء والفتيـات مـن أجـل مكافحـة العنـف واملمارسـات التمييزيـة ضـد                 
ــشبكات       ــاث، مــن خــالل ال ــشويه األعــضاء التناســلية لإلن ــاة، وال ســيما ت ــرأة والفت امل

  وبرامج األقران واحلمالت اإلعالمية والربامج التدريبية؛
 بالدول وهيئات األمم املتحدة واجملتمع املدين ومجيع اجلهـات          يبهت  - ٢١”    

فربايـر بوصـفه اليـوم الـدويل لعـدم التـسامح مطلقـا إزاء               / شباط ٦املعنية أن حتتفل بيوم     
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وأن تستغل هذا اليوم لتعزيز محالت التوعيـة واختـاذ              

  اسلية لإلناث؛إجراءات ملموسة ضد تشويه األعضاء التن
 إىل األمــني العــام أن يكفــل قيــام مجيــع مؤســسات منظومــة   تطلــب  - ٢٢”    

األمم املتحدة وهيئاهتا املعنية، وخباصة منظمة األمم صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،               
، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني  )اليونيــسيف(ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  

نظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم            اجلنسني ومتكني املرأة، وم   
، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق          )اليونسكو(والثقافة  

ــساء          ــوق الن ــز حق ــة وتعزي ــاة محاي ــى مراع ــة، عل ــردة وجمتمع ــل، منف ــسان، أن تعم اإلن
اجمها القطرية، حـسب االقتـضاء،      والفتيات ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف بر       

ووفقــا لألولويــات الوطنيــة، مــن أجــل املــضي قــدما يف تعزيــز مــا تبذلــه مــن جهــود يف  
  الصدد؛ هذا

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا             تطلب أيضا   - ٢٣”    
ذريـة  التاسعة والستني تقريرا متعمقا يتناول من منظور ختصصات متعددة األسـباب اجل  

الكامنة وراء ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، والعوامـل املـسامهة يف ذلـك،             
ومدى انتـشار هـذه املمارسـة علـى الـصعيد العـاملي، وتأثريهـا علـى النـساء والفتيـات،                     
ويتضمن أدلة وبيانات وحتليال للتقدم احملـرز حـىت اآلن، ويقـدم توصـيات ذات منحـى                 

ذه املمارسة علـى أسـاس املعلومـات املقدمـة مـن الـدول       عملي من أجل القضاء على ه    
  .“األعضاء وغريها من اجلهات املعنية

نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٦، املعقــودة يف ٤٣اجللـسة  يف و  - ١٧
تكثيـف اجلهـود العامليـة مـن أجـل القـضاء علـى تـشويه األعـضاء                  ”مشروع قرار مـنقح بعنـوان       
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مقدم من األرجنتني، أستراليا، إسـتونيا، إسـرائيل،        ) A/C.3/67/L.21/Rev.1 (“التناسلية لإلناث 
ــا،  ــسويد،     أأملاني ــدامنرك، ســلوفينيا، ال ــدا، ال ــا، بولن ــا، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاري ــسلندا، إيطالي ي

التفيــا، لكــسمربغ، ليتوانيــا، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا الكــامريون، سويــسرا، فنلنــدا، قــربص، 
وانـضم  . الواليـات املتحـدة األمريكيـة     و موناكو، نيوزيلندا، هولنـدا      ،رلندا الشمالية العظمى وأي 

ــ ــا   إاألردن، ا الحق ــدورا، أوكراني ــا، أن ــبانيا، ألباني ــا،    ، س ــاراغواي، بنم ــدا، ب ــواي، أيرلن أوروغ
 ليـشيت، اجلبـل     -بريو، تركيـا، تيمـور      ،  ) املتعددة القوميات  -دولة   (البوسنة واهلرسك، بوليفيا  

اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة مقــدونيا   اجلمهوريــة التــشيكية،األســود،
اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سان مـارينو، سـلوفاكيا، شـيلي،             
صــربيا، غرينــادا، فرنــسا، الفلــبني، كرواتيــا، كوبــا، كوســتاريكا، لبنــان، ليختنــشتاين، مالطــة،  

   .إىل مقدمي مشروع القرار اليونانوسا، هاييت، هنغاريا، اليابان النرويج، النم
باسـم االحتـاد األورويب، والبلـد املنـضم      (ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو قـربص    - ١٨

إليــه أيــسلندا واجلبــل األســود ومجهوريــة مقــدونيا   إليــه كرواتيــا، والبلــدان املرشــحة لالنــضمام
عمليــة االســـتقرار واالنتـــساب احملتمـــل ترشـــيحهما   يا، وبلـــدياليوغوســالفية الـــسابقة وصـــرب 
واهلرسـك، وبلـد الرابطـة األوروبيـة للتجـارة احلـرة ليختنـشتاين،         لالنضمام إليه ألبانيا والبوسـنة 

 وإيطاليـــا، وكينيــا، واملراقـــب عـــن الكرســـي الرســـويل  )األوروبيـــة عــضو املنطقـــة االقتـــصادية 
   ).A/C.3/67/SR.43 انظر(

ــة مــشروع القــرار   ويف اجل  - ١٩ انظــر  (A/C.3/67/L.21/Rev.1لــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن
  ).، مشروع القرار الثالث٣٠الفقرة 

    
  Rev.1 و A/C.3/67/L.22 ين القراراعومشر  -هاء   

باســم ممثـل الــسنغال،  عــرض أكتــوبر، / تـشرين األول ٢٣، املعقــودة يف ٢١يف اجللـسة    - ٢٠
دعـم اجلهـود الراميـة إىل القـضاء علـى ناسـور             ” بعنوان   جمموعة الدول األفريقية، مشروع قرار    

  : يف ما يلي نصه، )A/C.3/67/L.22 (“الوالدة
  

  ،إن اجلمعية العامة”    
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٢/١٣٨إىل قراراهتا    إذ تشري ”    
ــؤرخ ٦٣/١٥٨ و  املـــــؤرخ ٦٥/١٨٨ و ٢٠٠٨ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٨ املـــ

ــس/كــانون األول ٢١ ــى     ٢٠١٠مرب دي ــضاء عل ــة إىل الق ــدعم اجلهــود الرامي ــة ب  املتعلق
  ناسور الوالدة،
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ــد وإذ ت”     ــد تأكي ــدورة     عي ــة لل ــة اخلتامي ــيجني والوثيق ــهاج عمــل ب  إعــالن ومن
 املـساواة بـني     :٢٠٠٠املـرأة عـام     ’االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة املعنونـة         

، وبرنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل         ‘دي والعشرين اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلا     
للــــسكان والتنميــــة، وبرنــــامج عمــــل مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة،   
واستعراضاهتا، وااللتزامات املتصلة بالنساء والفتيـات الـيت جـرى التعهـد هبـا يف املـؤمتر                 

صل بـذلك مـن   العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـ        
، فـضال عـن االلتزامـات الـيت جـرى التعهـد       ٢٠٠٥تعصب، ومؤمتر القمة العاملي لعـام      

هبا يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعـين باألهـداف         
  ،‘متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد’اإلمنائية لأللفية، املعنونة 

 اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، واتفاقيـة القـضاء            وإذ تعيد كذلك تأكيد   ”  
على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل، وإذ حتـث الـدول الـيت                        

ــا        مل ــصدق عليه ــة أو ت ــا االختياري ــاقيتني وبروتوكوالهتم ــاتني االتف ــى ه ــد عل ــع بع توق
  األولوية، ، على سبيلتنضم إليها على أن تنظر يف القيام بذلك أو

بتقرير األمـني العـام عـن دعـم اجلهـود الراميـة إىل القـضاء علـى                  وإذ ترحب   ”    
  االستنتاجات والتوصيات الواردة فيه،بناسور الوالدة، و

أوجه الترابط بني الفقر وسوء التغذية وانعدام اخلدمات الـصحية          وإذ تؤكد   ”    
عايـة الـصحية، واإلجنـاب يف سـن         أو عدم كفايتها أو تعذر احلصول علـى خـدمات الر          

مبكـــرة وزواج األطفـــال والعنـــف ضـــد الـــشابات والفتيـــات والتمييـــز بـــني اجلنـــسني  
ــوالدة، وأن الفقــر ال    ــة لناســور ال ــزال عامــل اخلطــر   باعتبارهــا تــشكل أســبابا جذري ي

  االجتماعي الرئيسي،
 بأن الظروف االجتماعيـة واالقتـصادية الـصعبة الـسائدة يف كـثري             وإذ تسلم ”    

  سيما يف أقل البلدان منوا، أدت إىل التعجيل بتأنيث الفقر، من البلدان النامية، وال
بــأن احلمــل يف ســن مبكــرة يزيــد خطــر املــضاعفات أثنــاء  وإذ تــسلم أيــضا ”    

احلمل والوالدة ويزيد زيادة كبرية خطر تعرض األمهات للوفاة واملرض أثناء النفـاس،             
ه اإلجنــاب يف ســن مبكــرة واإلمكانيــة احملــدودة يــسبب يـساورها قلــق عميــق إزاء مــا  وإذ

للحصول على أعلى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة، مبـا يف ذلـك الـصحة اجلنـسية                  
واإلجنابية، وال سيما احلصول على نوعية عالية اجلودة يف حينها مـن رعايـة التوليـد يف                 

ــريه          مــن احلــاالت الطارئــة، مــن ارتفــاع يف مــستويات اإلصــابة بناســور الــوالدة وغ
  األمراض النفاسية، وكذلك الوفاة أثناء النفاس،
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إزاء التمييـــز ضـــد النـــساء والفتيـــات وانتـــهاك وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق ”    
يــؤدي غالبــا إىل تقليــل فــرص حــصول الفتيــات علــى التعلــيم والتغذيــة    حقــوقهن، ممــا

وتراجــع صــحتهن البدنيــة والعقليــة وعــدم متــتعهن بــنفس القــدر مــن احلقــوق والفــرص 
ــا        ــهن غالبـ ــة وتعرضـ ــة واملراهقـ ــرحليت الطفولـ ــصبية يف مـ ــا الـ ــع هبـ ــيت يتمتـ ــا الـ واملزايـ

ــشىت ــف      لـ ــصادي وللعنـ ــسي واالقتـ ــاعي واجلنـ ــايف واالجتمـ ــتغالل الثقـ ــكال االسـ أشـ
  واملمارسات الضارة،

 مبــسامهة الــدول األعــضاء واجملتمــع الــدويل واجملتمــع املــدين يف    وإذ ترحــب”    
سور الوالدة، واضـعة يف اعتبارهـا أن األخـذ بنـهج يركـز      احلملة العاملية للقضاء على نا 

على الناس لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية أمر أساسي حلماية ومتكـني األفـراد             
  واجملتمعات احمللية،

ألنه مع اقتراب موعـد الـذكرى الـسنوية العاشـرة           وإذ يساورها قلق عميق     ”    
راز بعض التقدم، ال تـزال هنـاك حتـديات          حلملة القضاء على ناسور الوالدة، ورغم إح      

  كبرية تتطلب تكثيف اجلهود على مجيع املستويات للقضاء على ناسور الوالدة،
ــسلم ”     ــيت       وإذ ت ــل ال ــرأة والطف ــصحة امل ــة ل ــام العاملي ــني الع ــتراتيجية األم باس

يضطلع هبا ائتالف واسع من الشركاء دعما للخطط واالسـتراتيجيات الوطنيـة الراميـة         
فض وفيات األمهات أثنـاء النفـاس ووفيـات املواليـد اجلـدد واألطفـال دون سـن              إىل خ 

اخلامسة واإلعاقات إىل حد كبري بوصف ذلك مسألة ملحة، من خـالل زيـادة حجـم                
جمموعة ذات أولوية من األنشطة الشديدة األثر وإدمـاج اجلهـود املبذولـة يف قطاعـات                

مليـاه والـصرف الـصحي والقـضاء علـى          مثل الصحة والتعليم واملساواة بـني اجلنـسني وا        
  الفقر والتغذية،

ــع     وإذ ترحــب ”     ــة جبمي ــة املتعلق ــة والدولي ــة واإلقليمي ــادرات الوطني ــشىت املب ب
األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيها املبادرات اليت اختذت على صعيد ثنائي وعـن طريـق               

ة يف قطاعـات مثـل      التعاون بني بلدان اجلنوب، دعما للخطط واالسـتراتيجيات الوطنيـ         
الــصحة والتعلــيم واملــساواة بــني اجلنــسني والطاقــة وامليــاه والــصرف الــصحي والقــضاء 
علــى الفقــر والتغذيــة، كوســيلة خلفــض عــدد وفيــات األمهــات أثنــاء النفــاس ووفيــات  

  املواليد اجلدد واألطفال دون سن اخلامسة،
 مجيــع علــى أصــحاب املــصلحة بــنيقائمــة شراكات البالــ  أيــضارحــبتوإذ ”    

 واملواليـد اجلـدد      األمهـات  املتعددة األوجـه لـصحة    للتصدي للعوامل احملددة    املستويات  
ــا،        ــا وأولوياهت ــى احتياجاهت ــاء عل ــدول األعــضاء بن ــع ال ــق م ــسيق الوثي ــال، بالتن واألطف
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اإلمنائيـــــة لأللفيـــــة األهـــــداف بـــــشأن إحـــــراز تقـــــدم يف تعجيـــــل وبااللتزامـــــات بال
  ،بالصحة املتعلقة

قيـام الـدول األعـضاء بتجديـد التزاماهتـا وتعزيزهـا لتحقيـق              أكيد  وإذ تعيد ت  ”    
   من األهداف اإلمنائية لأللفية،٥اهلدف 

 بأن أوجه الترابط بني الفقر وسـوء التغذيـة وعـدم احلـصول علـى        تقر  - ١”    
خدمات الرعاية الـصحية أو عـدم كفايتـها واإلجنـاب يف سـن مبكـرة وزواج األطفـال                   

ــة لناســ   ــشكل أســبابا جذري ــر ال  ت ــأن الفق ــوالدة، وب ــشكل عامــل اخلطــر    ور ال ــزال ي ي
االجتماعي الرئيسي، وبأن القضاء على الفقر أمر بالغ األمهية لتلبية احتياجـات النـساء       
والفتيات وتأمني حقوقهن وهتيب بالدول بالتعاون مـع اجملتمـع الـدويل اختـاذ إجـراءات          

  ملعاجلة هذه احلالة؛
ــة الــيت تــسهم يف مــشكلة    ضــرورة معاجلــة املــسائ تؤكــد  - ٢”     ل االجتماعي

ناسـور الــوالدة، مثــل الفقــر، وانعــدام تعلــيم النــساء والفتيــات أو عــدم كفايتــه، وعــدم  
احلصول على خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة واإلجنـاب يف سـن مبكـرة، وزواج                  

  األطفال، وتدين مكانة النساء والفتيات؛
لالزمة لكفالة حق النساء والفتيـات       بالدول اختاذ مجيع التدابري ا     هتيب  - ٣”    

ــسية         ــصحة اجلن ــك ال ــا يف ذل ــصحة، مب ــه مــن ال ــأعلى مــستوى ميكــن بلوغ ــع ب يف التمت
واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، وتطوير نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة هبـدف           

متييـز، مـع إيـالء اهتمـام خـاص           كفالة إمكانية االستفادة من هذه النظم واخلدمات بال       
ــوفري املعلومــات عــن تنظــيم      لكف ــاه والــصرف الــصحي، وت ــة واملي ــة والتغذي ــة األغذي اي

األسرة وزيادة املعرفة والتوعية وكفالة الوصول العادل للرعايـة املناسـبة العاليـة اجلـودة               
قبل الوالدة واإلفادة منها للوقاية من اإلصابة بناسور الـوالدة، فـضال عـن الرعايـة بعـد          

  صابة بناسور الوالدة ومعاجلتها يف وقت مبكر؛الوالدة لكشف حاالت اإل
 بالدول أن تكفل للنساء والفتيات احلق يف احلصول علـى           أيضا هتيب  - ٤”    

تعليم جيد، على قدم املساواة مع الرجال والفتيان، وأن تكفل إمتامهن مرحلـة التعلـيم               
ات والنـساء   االبتدائي بأكملها، وأن تبذل جهودا جديدة لتحسني التعلـيم املتـاح للفتيـ            

وتوسيع نطاقه يف كل املراحل، مبا فيها مرحلتا التعليم الثـانوي والتعلـيم العـايل، فـضال              
عن التعليم املهين والتدريب الفـين، لتحقيـق أمـور منـها املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                    

  النساء والفتيات والقضاء على الفقر؛
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ــصرامة لك   حتــث  - ٥”     ــوانني وإنفاذهــا ب ــدول علــى ســن ق ــة أال يعقــد   ال فال
ــة، إال    ــة والنائي ــاطق الريفي ــا يف ذلــك يف املن ــزواج، مب ــى    ال ــبلني عل ــة الطــرفني املق مبوافق

إكــراه فيهــا، إضــافة إىل ســن قــوانني تتعلــق بالــسن القانونيــة   الــزواج موافقــة كاملــة ال
الدنيا للرضا بالزواج والسن الدنيا للزواج وإنفاذهـا بـصرامة، ورفـع احلـد األدىن لـسن         

  ج عند الضرورة؛الزوا
 بــاجملتمع الــدويل أن يكثــف مــا يقدمــه مــن دعــم تقــين ومــايل،   هتيــب  - ٦”    

 مـن  ٥سيما إىل البلدان اليت تشكل عبئا كبريا، لتسريع التقـدم حنـو حتقيـق اهلـدف             وال
  األهداف اإلمنائية لأللفية والقضاء على ناسور الوالدة؛

 صـندوق األمـم املتحـدة       أنـشطة  باجملتمع الدويل أن يـدعم     هتيب أيضا   - ٧”    
ــشركاء  ــسكان والـ ــرينللـ ــوالدة،      اآلخـ ــور الـ ــى ناسـ ــضاء علـ ــة للقـ ــة العامليـ  يف احلملـ

ذلــك منظمــة الــصحة العامليــة، يف إنــشاء ومتويــل مراكــز إقليميــة لعــالج ناســور    يف مبــا
الوالدة والتدريب يف هذا اجملال، ومراكز وطنية عند اللزوم، مـن خـالل حتديـد ودعـم                 

ــة   املرافــــق الــــصحية  الــــيت ميكــــن أن تعمــــل كمراكــــز للعــــالج والتــــدريب والرعايــ
  ؛النقاهة فترة يف

 مـن  ٥بالدول أن تعجل يف إحراز تقدم من أجل حتقيق اهلدف     هتيب    - ٨”    
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وغــاييت هــذا اهلــدف عــن طريــق التــصدي ملــسائل الــصحة     

 شـاملة، بـسبل منـها تـوفري         اإلجنابية وصحة األمهات واملواليد اجلدد واألطفال بـصورة       
ــوالدة، و    ــة قبــل ال ــد   خــدمات تنظــيم األســرة والرعاي خــدمات القــابالت املــاهرات عن

، ورعايـة التوليـد واملواليـد اجلـدد يف احلـاالت الطارئـة، والرعايـة بعـد الـوالدة،                    الوالدة
وأســاليب الوقايــة مــن األمــراض واإلصــابات املنقولــة باالتــصال اجلنــسي وأســاليب         

ل فريوس نقص املناعة البشرية، يف إطار نظم صحية معززة تـوفر خـدمات    عالجها، مث 
رعاية صحية متكاملة سهلة املنال وميسورة التكلفة، وعادلة وجودهتا عاليـة، وتـشمل              
تقدمي الرعاية الوقائيـة والـسريرية األهليـة، علـى النحـو املـبني أيـضا يف الوثيقـة اخلتاميـة                     

ــع املــستوى للج   ــة    لالجتمــاع العــام الرفي ــة لأللفي ــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائي معي
واالســتراتيجية ‘ متحـدون لتحقيــق األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة   : الوفـاء بالوعــد ’املعنونـة  

  والطفل؛ العاملية لصحة املرأة
أو صناديق منظومة األمم املتحدة وبراجمها وأجهزهتـا      / بالدول و  هتيب  - ٩”    

ام مبا يلي، كـل يف حـدود واليتـه، وتـدعو املؤسـسات              ووكاالهتا املتخصصة املعنية القي   
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املالية الدولية ومجيـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة يف اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات                 
  :غري احلكومية والقطاع اخلاص، إىل القيام مبا يلي

مضاعفة ما تبذله من جهود لتحقيق اهلدف املتفق عليه دوليـا املتمثـل               )أ(”    
 بإتاحـة إمكانيـة احلـصول، مـن النـاحيتني اجلغرافيـة واملاليـة،                صحة األمهـات   يف حتسني 

زيـادة إمكانيـة    على خدمات رعاية صحة األم وعلى عالج ناسور الوالدة بطرق منها            
حصول اجلميع على خدمات القابالت املاهرات عند الـوالدة، واحلـصول علـى رعايـة               

ــة يف احلــاالت الطار    ــد ذات اجلــودة العالي ــوفري     التولي ــرة وت ــيم األس ــها وتنظ ــة يف حين ئ
  الرعاية املناسبة قبل الوالدة وبعدها؛

توظيــف اســتثمارات أكــرب يف تعزيــز الــنظم الــصحية، وتــأمني املــوارد    )ب(”    
البــشرية املــاهرة واملدربــة بــشكل كــاف، وخاصــة القــابالت، وأطبــاء التوليــد، وأطبــاء  

سـتثمار يف البنيـة التحتيـة، وآليـات     األمراض النسائية واألطبـاء العـامون، فـضال عـن اال        
اإلحالـة واملعــدات وسالســل اإلمـدادات، مــن أجــل حتـسني خــدمات الرعايــة الــصحية    

  لألمهات وكفالة حصول النساء والفتيات على السلسلة الكاملة خلدمات الرعاية؛
ضــمان الوصــول والتغطيــة العــادلني مــن خــالل الــسياسات واخلطــط     )ج(”    

ــيت   ــة ال ــربامج الوطني ــد اجلــدد،      وال ــصحية لألمهــات واملوالي ــة ال ــل خــدمات الرعاي  جتع
سيما تنظيم األسرة وقابالت التوليـد املـاهرات، والرعايـة املتعلقـة بالتوليـد ورعايـة               وال

املواليد اجلدد يف احلاالت الطارئة وعالج ناسـور الـوالدة، متيـسرة ماليـا، مبـا يف ذلـك                   
نــساء والفتيــات األكثــر فقــرا، مــن خــالل   يف املنــاطق الريفيــة أو النائيــة ويف أوســاط ال 

توزيع مرافق الرعايـة الـصحية والعـاملني الطبـيني املـدربني، والتعـاون مـع قطـاع النقـل                    
لتوفري وسائط نقل بأسـعار متـهاودة، وتـشجيع ودعـم احللـول األهليـة وتـوفري احلـوافز                   

أداء وغريهــا مــن الوســائل لــضمان وجــود املهنــيني الــصحيني املــؤهلني القــادرين علــى   
  التدخالت للوقاية من ناسور الوالدة يف املناطق الريفية أو النائية؛

وضــع وتنفيــذ ودعــم اســتراتيجيات وسياســات وخطــط للوقايــة مــن     )د(”    
ــصادي       ــة والعــالج وإعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي واالقت ــوفري الرعاي ــوالدة وت ناســور ال

اسـور الـوالدة ومواصـلة      وتقدمي الدعم على الصعيدين الوطين والدويل، للقضاء علـى ن         
تطوير خطط عمل متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات شـاملة ومتكاملـة للخـالص             
من وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس واألمـراض املتـصلة بـذلك وناسـور الـوالدة، بـسبل             
ــة          ــسورة التكلف ــات املي ــصحية لألمه ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــة احلــصول عل ــها كفال من

لدان، جيب إدماج هنج السياسات والـربامج ملعاجلـة عـدم           والشاملة واجليدة؛ وداخل الب   
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ــات         ــع قطاع ــات يف مجي ــساء والفتي ــن الن ــضعفاء م ــراء وال ــساواة والوصــول إىل الفق امل
  امليزانيات الوطنية؛

إنشاء أو تعزيز فرقة عمل وطنية معنية بناسور الـوالدة، بقيـادة وزارة               )هـ(”    
ون بـني الـشركاء مـن أجـل اخلـالص مـن             الصحة، لتعزيز التنسيق الوطين وحتسني التعـا      

  ناسور الوالدة؛
تعزيز قدرة النظم الصحية، وال سيما نظم الصحة العامة، على تـوفري              )و(”    

اخلدمات األساسـية الالزمـة للوقايـة مـن ناسـور الـوالدة وعـالج احلـاالت القائمـة مـن               
ــوال كاف        ــتم ختــصيص أم ــصحة، وضــمان أن ي ــة لل ــات الوطني ــادة امليزاني ــة خــالل زي ي

يف ذلك ناسـور الـوالدة، وضـمان احلـصول علـى عـالج               خلدمات الصحة اإلجنابية، مبا   
ناسور الوالدة من خالل توفري املزيد من اجلـراحني املتـدربني اخلـرباء بناسـور الـوالدة،                 
وخدمات دائمة شاملة تتعلق بناسور الوالدة متاحة يف مستشفيات خمتارة اسـتراتيجيا،            

 الكبري يف عدد النساء والفتيات الالئي ينتظرن إجـراء عمليـات            وبالتايل معاجلة التراكم  
جراحيــة إلصــالح ناســور الــوالدة، ومــن خــالل تــشجيع التواصــل بــني مراكــز معاجلــة 
ناسور الوالدة لتـسهيل التـدريب والبحـث والـدعوة، ومجـع األمـوال، وتطبيـق املعـايري                  

توجيهيـة لـإلدارة الـسريرية      املبـادئ ال  : ناسور الـوالدة  ذات الصلة، والنظر يف استخدام      
، الــذي يــوفر معلومــات ومبــادئ أساســية لتطــوير بــرامج للوقايــة مــن  وتطــوير الــربامج

  ناسور الوالدة وعالجه؛
 تعبئــة التمويــل لتــوفري الرعايــة الــصحية لألمهــات وخــدمات إصــالح   )ز(”    

وعالج ناسور الوالدة جمانا أو بأسعار مدعومة بـشكل كـاف، بوسـائل منـها تـشجيع                 
لتواصــل بــني مقــدمي الرعايــة وتبــادل تقنيــات وبروتوكــوالت العــالج اجلديــد حلمايــة ا

سالمة النساء واألطفال وبقائهم على قيد احليـاة، ومنـع تكـرار نواسـري الـوالدة الحقـا           
جبعــل املتابعــة بعــد العمليــات اجلراحيــة وتتبــع مريــضات ناســور الــوالدة عمــال روتينيــا  

سور الوالدة؛ وجيـب أيـضا كفالـة وصـول الناجيـات            وعنصرا رئيسيا يف مجيع برامج نا     
مــن عمليــات ناســور الــوالدة الــاليت حيملــن مــرة أخــرى أن خيــضعن لعمليــات والدة     
قيصرية طوعيـة ملنـع تكـرار اإلصـابة بناسـور الـوالدة وزيـادة فـرص بقـاء األم والطفـل                      

  على قيد احلياة يف مجيع حاالت احلمل الالحقة؛
نـساء والفتيـات الالئـي خـضعن لعـالج ناسـور            كفالة حصول مجيع ال     )ح(”    

الــوالدة، مبــا يف ذلــك النــساء والفتيــات املنــسيات املــصابات بناســور والدة غــري قابــل    
للــشفاء أو غــري قابــل للعــالج اجلراحــي، علــى خــدمات التكامــل االجتمــاعي الــشاملة   
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تمكني واملتابعــة الدقيقــة، مبــا يف ذلــك التوجيــه والتعلــيم، وخــدمات تنظــيم األســرة والــ 
االجتماعي واالقتصادي من خالل مجلـة أمـور منـها تنميـة املهـارات واألنـشطة املـدرة               
للــدخل، حــىت يــتمكنَّ مــن التغلــب علــى اهلجــر واإلقــصاء االجتمــاعي؛ وينبغــي إقامــة  
صــالت مــع منظمــات اجملتمــع املــدين وبــرامج متكــني املــرأة للمــساعدة يف حتقيــق هــذا    

  اهلدف؛
ن ناسـور الــوالدة مـن املـسامهة يف توعيـة اجملتمــع      متكـني الناجيـات مـ     )ط(”    

وتعبئته كنصريات للقضاء على ناسور الـوالدة، واألمومـة اآلمنـة وبقـاء املواليـد اجلـدد                 
  على قيد احلياة؛

تثقيف فرادى النساء والرجـال والفتيـات والفتيـان واجملتمعـات احملليـة               )ي(”    
وقايـــة مـــن ناســـور الـــوالدة وصـــانعي الـــسياسات واألخـــصائيني الـــصحيني بكيفيـــة ال

وعالجه، وزيادة التوعيـة باحتياجـات النـساء والفتيـات احلوامـل وباحتياجـات النـساء                
ــا يف ذلــك حقهــن يف        ــة لعــالج الناســور، مب ــة جراحي ــي خــضعن لعملي ــات الالئ والفتي
احلــصول علــى أعلــى مــستوى ميكــن بلوغــه مــن الــصحة، عــن طريــق العمــل مــع قــادة  

اء الــدينيني والقــابالت التقليــديات والنــساء والفتيــات الالئــي اجملتمعــات احملليــة والزعمــ
ــدين      ــع املـ ــاعيني واجملتمـ ــدين االجتمـ ــالم واملرشـ ــائط اإلعـ ــور ووسـ ــن الناسـ ــانني مـ يعـ
واملنظمات النسائية والشخصيات العامـة املـؤثرة وصـانعي الـسياسات، ودعـم تـدريب             

 يف جمــال رعايــة األطبــاء والقــابالت واملمرضــات وغريهــم مــن األخــصائيني الــصحيني  
ناسـور الـوالدة وعالجـه ورعايـة      التوليد املنقذة للحياة، وإدماج التدريب على إصالح 

  الصحيني؛ املصابات به كعنصر قياسي من عناصر مناهج تدريب األخصائيني
ــا يف ذلــك مــن خــالل وســائل اإلعــالم،        )ك(”     ــدعوة، مب ــة وال ــز التوعي تعزي

ــة إىل    األســر بــشأن الوقايــة مــن ناســور الــوالدة   إليــصال رســائل رئيــسية بــصورة فعال
  وعالجه وإعادة اإلدماج االجتماعي؛

تعزيز نظم البحوث والرصد والتقييم، مبـا يف ذلـك مـن خـالل وضـع                  )ل(”    
آليــة أهليــة ومرفقيــة لإلبــالغ املنــتظم عــن حــاالت اإلصــابة بناســور الــوالدة والوفيــات 

، وتسجيلها يف سجل وطـين، لغـرض     النفاسية ووفاة املواليد اجلدد إىل وزارات الصحة      
  توجيه عملية تنفيذ برامج صحة األمهات؛

تعزيــز البحــوث ومجــع البيانــات ورصــدها وتقييمهــا لتوجيــه ختطــيط     )م(”    
وتنفيــذ بــرامج صــحة األم، مبــا يف ذلــك ناســور الــوالدة، مــن خــالل إجــراء تقييمــات   

ــوارئ ورعا      ــد يف حــاالت الط ــة بالتولي ــة لالحتياجــات املتعلق ــد اجلــدد   حديث ــة املوالي ي
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وبناسور الوالدة واملراجعات الروتينية لوفيات األمهات وحـاالت شـبه الوفـاة، كجـزء         
ــشكل جــزءا مــن نظــم         ــات األمهــات واالســتجابة هلــا، ي ــة وفي مــن نظــام وطــين ملراقب

  املعلومات الصحية الوطنية؛
يـات  حتسني مجع البيانات املتعلقـة بـاملرحلتني الـسابقة والالحقـة للعمل          )ن(”    

ــة وجــودة         ــة االحتياجــات إىل املعاجلــة اجلراحي ــدم احملــرز يف تلبي ــاس التق ــة لقي اجلراحي
اجلراحــة وخــدمات التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتــصادي، مبــا يف ذلــك    
ــاء واملــضاعفات     احتمــاالت احلمــل النــاجح بعــد العمليــات اجلراحيــة، واملواليــد األحي

لتحــديات الــيت تعتــرض حتــسني صــحة األمهــات  الــصحية احلــادة، مــن أجــل مواجهــة ا
  النفاس؛ أثناء

تــوفري اخلـــدمات واملعـــدات واللــوازم الـــصحية األساســـية ومـــشاريع     )س(”    
التــدريب علــى اكتــساب املهــارات واملــشاريع املــدرة للــدخل للنــساء والفتيــات حــىت     

  الفقر؛ يتسىن هلن اخلروج من دائرة
ــن  حتــث  ‐ ١٠”     ــاء ومعاجلــة   اجملتمــع الــدويل علــى ســد ال قص يف عــدد األطب

التوزيع غري العادل للقابالت واملمرضات وغريهن من األخـصائيني الـصحيني املـدربني             
على تقدمي رعاية التوليد املنقذة للحيـاة والـنقص يف األمـاكن واللـوازم الـذي حيـد مـن                    

  الوالدة؛ قدرة معظم مراكز عالج ناسور
طـراف، وتـدعو املؤسـسات املاليـة         اجلهـات املاحنـة املتعـددة األ       حتث  - ١١”    

الدولية، يف حدود والية كل منها، واملصارف اإلمنائية اإلقليميـة، مـن أجـل اسـتعراض        
وتنفيذ سياسات تدعم اجلهود الوطنيـة الراميـة إىل كفالـة حـصول الـشابات والفتيـات                 

  على نسبة أكرب من املوارد، وخباصة يف املناطق الريفية والنائية؛
ــا  / أيــار٢٣بــاجملتمع الــدويل أن يكــرٍِّس يــوم   هتيــب  - ١٢”     مــايو يومــا دولي

للخالص من ناسور الـوالدة، وأن يـستخدم مـن اآلن فـصاعدا اليـوم الـدويل كـل عـام                
  للتوعية وتكثيف األفعال على حنو كبري من أجل اخلالص من ناسور الوالدة؛

خلــالص  الــدول األعــضاء إىل اإلســهام يف اجلهــود الراميــة إىل اتــدعو - ١٣”    
من ناسور الوالدة، مبـا يف ذلـك علـى وجـه اخلـصوص احلملـة العامليـة لـصندوق األمـم             
املتحدة للسكان للخالص من ناسـور الـوالدة، هبـدف جعـل اإلصـابة بناسـور الـوالدة                  
حالة نادرة أسوة بندرة اإلصابة به يف البلـدان الـصناعية، وذلـك وفقـا لغايـات اهلـدف                   

  حتسني صحة األمهات؛اإلمنائي لأللفية املتمثل يف 
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إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا             تطلب   - ١٤”    
  .“‘النهوض باملرأة’التاسعة والستني عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون 

  
نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٦، املعقــودة يف ٤٤اجللـسة  يف و  - ٢١

ــ ــوان مـــشروع قـ ــنقح بعنـ ــوالدة   ”رار مـ ــور الـ ــة إىل القـــضاء علـــى ناسـ ــود الراميـ ــم اجلهـ  “دعـ
)A/C.3/67/L22/Rev.1(حتــاد الروســي، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إســرائيل،  ، مقــدم مــن اال

أفغانستان، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكـستان، أيرلنـدا، إيطاليـا، بـابوا غينيـا اجلديـدة،                
 املتعـددة  -دولـة  (بوليفيـا   يل، الربتغال، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنما، بوتان،  باراغواي، الرباز 

 ليـــشيت، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، مجهوريـــة كوريـــا، -، تايلنـــد، تركيـــا، تيمـــور )القوميـــات
سـانت كيـتس   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، جورجيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين،      

سلفادور، سـنغافورة، سـورينام، طاجيكـستان، غرينـادا، غواتيمـاال،           سانت لوسـيا، الـ    ونيفس،  
الـصني، كوبـا، ماليزيـا،      ،  كازاخـستان، الكـامريون   ،  غيانا، فانواتو، الفلبني، فيجـي، فييـت نـام        

 -واليــات (اململكــة العربيــة الــسعودية، منغوليــا، موريــشيوس، مونــاكو، ميامنــار، ميكرونيزيــا   
سـبانيا،  إأذربيجـان،   وانضمت الحقا   . اليمن و اييت، اهلند، اليابان  نيبال، نيوزيلندا، ه  ،  )املوحدة

يـسلندا، باكـستان، بربـادوس،      أأستراليا، إستونيا، إكـوادور، ألبانيـا، أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا،             
بلجيكا، البوسنة واهلرسـك، بولنـدا، بـيالروس، اجلبـل األسـود، جـزر البـهاما، جـزر سـليمان،                    

يـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، مجهوريـة مولـدوفا، الـدامنرك،              اجلمهورية التشيكية، مجهور  
دومينيكــا، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا، صــربيا،   

، فنلنــدا، قــربص، قريغيزســتان، كرواتيــا، كمبوديــا، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (ويال نـــزفرنــسا، ف
املكـسيك، اململكـة    مالطـة،    لكـسمربغ، ليتوانيـا، ليختنـشتاين،        كندا، كولومبيا، التفيا، لبنـان،    

املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، النــرويج، النمــسا، هنغاريــا، هولنــدا، الواليــات   
  .  إىل مقدمي مشروع القراراليونان واملتحدة األمريكية

   .)A/C.3/67/SR.44(يف اجللسة نفسها، أدىل ممثل بريو ببيان و  - ٢٢
مـشروع   ،٣٠انظر الفقـرة    (، اعتمدت اللجنة مشروع القرار       أيضا ويف اجللسة نفسها    - ٢٣

  ).القرار الرابع
منرك وكينيــا وشـيلي، وكــذلك  اوبعـد اعتمــاد مـشروع القــرار، أدىل ببيانـات ممثلــو الـد      - ٢٤

  ).A/C.3/67/SR.44(املراقب عن الكرسي الرسويل 
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  A/C.3/67/L.71مشروع القرار   -واو   
نــوفمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاين٢٨، املعقــودة يف ٤٧اجللــسة يف   - ٢٥

متابعة املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والتنفيـذ التـام إلعـالن ومنـهاج           ”مشروع قرار بعنوان    
، )A/C.3/67/L.71(“ للجمعيـة العامـة    عمل بيجني ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين          

   .دم من الرئيس على أساس مشاورات غري رمسيةمق
) اجلبـل األسـود   ( دراغانا تشيبانوفيتش     الرئيس، السيدة  ة نائب تويف اجللسة نفسها، أدل     - ٢٦

   ).A/C.3/67/SR.47انظر (ببيان 
ــسة يف و  - ٢٧ ــرار    ٤٧اجللـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــضا، اعتمـ ــر  (A/C.3/67/L.71أيـ انظـ

   ).مسالقرار اخلامشروع ، ٣٠ الفقرة
ببيـان  )  والـصني  ٧٧ ـجمموعـة الـ   باسم  (وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ممثل اجلزائر          - ٢٨

   ).A/C.3/67/SR.47انظر (
  

  قرر مقترح من الرئيسممشروع   -زاي   
ــسة يف   - ٢٩ ــودة يف ٤٧اجلل ــاين ٢٨، املعق ــشرين الث ــة  / ت ــررت اللجن ــوفمرب، ق ــى  ، ن ــاء عل بن

 A/67/227  وA/67/38 تنيقيعلمـا بـالوث  أخذ ية العامة بأن ت اقتراح من الرئيس، أن توصي اجلمع     
ــرى ال  ــتني جـ ــر فيهاللـ ــنظـ ــاملرأة    ا يفمـ ــهوض بـ ــق بالنـ ــا يتعلـ ــرة  (مـ ــر الفقـ ــشروع ، ٣١انظـ مـ

   ).الثاين قررامل
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
   :القرارات التاليةعتماد مشاريع جلمعية العامة بااتوصي اللجنة الثالثة   - ٣٠
  

   مشروع القرار األول    
  تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ٦٢/١٣٣  و ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٣ إىل قراراهتا    إذ تشري   
ديـــسمرب /كـــانون األول ١٨ املـــؤرخ ٦٣/١٥٥  و٢٠٠٧ ديـــسمرب/ كـــانون األول١٨املـــؤرخ 
ــؤ٦٤/١٣٧  و٢٠٠٨ ــانون األول١٨رخ  املــ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٦٥/١٨٧ و ٢٠٠٩ديــ  ٢١ املــ

  القضاء على العنف ضد املرأة،املتعلقة ب السابقة اوإىل مجيع قراراهت ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
 التــزام الــدول كافــة بتعزيــز ومحايــة مجيــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات   وإذ تعيــد تأكيــد  

ميثـاق األمـم املتحـدة      ى أساس اجلنس يتعارض مـع     األساسية، وإذ تعيد أيضا تأكيد أن التمييز عل       
 )٢( والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية،  ،)١(واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان 

واتفاقية القـضاء علـى مجيـع       ،  )٢(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
ــرأة   ــز ضــد امل ــة ح)٣(أشــكال التميي ــوق الطفــل ، واتفاقي ــة حقــوق األشــخاص ذوي  )٤(ق ، واتفاقي

ذلك من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن القضاء عليه يشكل جزءا           وغري)٥(اإلعاقة
  يتجزأ من اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ال

 )٦(١٩٤٩ات جنيـف لعـام   قواعد القانون اإلنساين الـدويل، مبـا فيـه اتفاقيـ     إىلوإذ تشري    
  ،)٧(١٩٧٧وبروتوكوالها اإلضافيان لعام 

_________________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
  )٣(  United Nations, Treaty Series٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩جمللد ، ا.  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
  .٤٤١٩٠ الرقم ، ٢٥١٥ املرجع نفسه، اجمللد  )٥(  
  .٩٧٣-٩٧٠ان  الرقم، ٧٥ املرجع نفسه، اجمللد   )٦(  
  .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢ ان الرقم، ١١٢٥ املرجع نفسه، اجمللد  )٧(  
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ــا عــالنإ تعيــد تأكيــد وإذ    ــامج عمــل فيين القــضاء علــى العنــف ضــد    وإعــالن )٨( وبرن
 االستثنائية الثالثـة والعـشرين       والوثيقة اخلتامية للدورة   )١٠(بيجني وإعالن ومنهاج عمل   )٩(املرأة

املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم يف القـرن       : ٢٠٠٠املرأة عام ”املعنونة للجمعية العامة  
 واإلعــالن الــوزاري الــصادر عــن اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن الــدورة   )١١(“احلــادي والعــشرين

  ،)١٢(٢٠١٠املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 
 )١٣(اإلعالنــني اللــذين اعتمــدا يف الــدورتني التاســعة واألربعــنيوإذ تعيــد أيــضا تأكيــد   

 للجنة وضع املـرأة وإذ ترحـب يف هـذا الـصدد بقـرار اجمللـس أن يكـون                    )١٤(والرابعة واخلمسني 
القضاء على مجيع أشـكال العنـف       ”املوضوع ذو األولوية للدورة السابعة واخلمسني للجنة هو         

  ،)١٥(“ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها
ميــة االجتماعيــة وبتحقيــق  االلتزامــات الدوليــة يف ميــدان التنتأكيــد وإذ تعيــد كــذلك  

املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة الــيت مت التعهــد هبــا يف املــؤمتر العــاملي حلقــوق اإلنــسان   
ــاملي        ــؤمتر الع ــة وامل ــة االجتماعي ــة ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ــدويل للــسكان والتنمي ــؤمتر ال وامل

تــصل بــذلك مــن تعــصب    ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا ي      
 ويف مــؤمتر القمــة العــاملي )١٦(وااللتزامــات الــيت مت التعهــد هبــا يف إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة 

 واالجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة )١٧(٢٠٠٥ لعــام

_________________ 
  )٨(  A/CONF.157/24 (Part I)،لث الفصل الثا.  
  .٤٨/١٠٤انظر القرار   )٩(  
منــشورات األمــم املتحــدة،  (١٩٩٥ســبتمرب /أيلــول ١٥‐٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،    )١٠(  

  .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع  رقم
  .، املرفق٢٣/٣-، املرفق والقرار دإ٢٣/٢-القرار دإ  )١١(  
ــستون، امللحــق رقــم     انظــر  )١٢(   ــدورة اخلامــسة وال ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي الفــصل ) A/65/3/Rev.1(، ٣ الوث

  .واو - الثالث
ــاعي،    انظــر   )١٣(   ــصادي واالجتم ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٥الوث ــصويب ٧، امللحــق رق  E/2005/27( والت

  .٢٠٠٥/٢٣٢قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي ، الفصل األول، الفرع ألف؛ انظر أيضا م)Corr.1 و
ــاعي،    انظــر   )١٤(   ــصادي واالجتم ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠١٠الوث ــصويب ٧، امللحــق رق  E/2010/27( والت

  .٢٠١٠/٢٣٢، الفصل األول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي )Corr.1 و
  ).د (٢، الفقرة ٢٠٠٩/١٥ي واالجتماعي انظر قرار اجمللس االقتصاد  )١٥ ( 
  .٥٥/٢انظر القرار   )١٦(  
  .٦٠/١انظر القرار   )١٧(  
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شـكال العنـف ضـد    تالحـظ االهتمـام الـذي يـوىل ملـسألة القـضاء علـى مجيـع أ               ، وإذ )١٨(لأللفية
نساء الشعوب األصلية يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية الـذي اعتمدتـه                

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥اجلمعية يف قرارها 
إىل إدراج اجلــرائم املتــصلة بنــوع اجلــنس وجــرائم العنــف اجلنــسي يف نظــام   وإذ تــشري  

، وإىل اعتـراف احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة اخلاصـة            )١٩(دوليـة روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة ال      
 جرميـة ضـد   شكل جرميـة حـرب أو  ت  االغتصاب وأشكال العنف اجلنسي األخرى ميكن أن  أنب

  التعذيب،  أواإلبادة اجلماعيةتتعلق باإلنسانية أو فعال منشئا جلرمية 
شرين  تـــ٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قـــرارات جملـــس األمـــن  وإذ تـــشري أيـــضا  
ــوبر /األول ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتـــــــ ــران١٩املـــــــ ــه / حزيـــــــ  ٢٠٠٨يونيـــــــ

 تـشرين   ٥املـؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩  و ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠املؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و
  املتعلقـة ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول   ١٦املؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و   ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

ــ اع املــسلح نـــزذات الــصلة باألطفــال وال وكــل قــرارات جملــس األمــن  املرأة والــسالم واألمــنب
ــا ــرارا اجمللــس   مب ــا ق ــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٩٨  و٢٠٠٩أغــسطس /آب) ٢٠٠٩ (١٨٨٢فيه امل
  ،٢٠١١يوليه / متوز١٢

 املــــــؤرخ ١٧/١١ إىل قــــــراري جملــــــس حقــــــوق اإلنــــــسان وإذ تــــــشري كــــــذلك  
 نـف تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء علـى مجيـع أشـكال الع            بشأن   ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧

يوليـه  / متـوز  ٥ املـؤرخ    ٢٠/٦ و   ،)٢٠(ضمان بذل العناية الواجبة يف احلمايـة      : املسلط على املرأة  
ــرأة   ٢٠١٢ ــز ضــد امل ــى التميي ــشأن القــضاء عل ــراره )٢١( ب ــؤرخ ٢٠/١٢، وق ــه / متــوز٥ امل يولي
إتاحــة ســبل :  بــشأن تكثيــف اجلهــود للقــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة    ٢٠١٢

  ،)٢١(ي تعرضن للعنفانتصاف للنساء الالئ

_________________ 
  .٦٥/١انظر القرار   )١٨(  
  )١٩(  United Nations, Treaty Series ٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد.  
ــدورة   انظــر  )٢٠(   ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي ــسادسة الوث ــم  ال ــستون، امللحــق رق  الفــصل ،)A/66/53 (٥٣ وال

 .، الفرع ألفالثالث
 الفـصل الرابـع،   )Corr.1و A/67/53 (والتـصويب   ٥٣، الـدورة الـسابعة والـستون، امللحـق رقـم      املرجـع نفـسه    )٢١(  

 .الفرع ألف
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، )٢٢(املبــادئ التوجيهيــة بــشأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنــسان      إىل وإذ تــشري   
حقوق اإلنسان، واضـعة يف االعتبـار شـىت         عن احترام   ذلك مسؤولية مؤسسات األعمال      يف مبا

  املخاطر اليت قد تواجهها املرأة والرجل،
هيئـة األمـم    ( اجلنـسني ومتكـني املـرأة        بأمهية هيئة األمم املتحـدة للمـساواة بـني        وإذ تقر     

، ودورها يف قيادة منظومة األمم املتحدة يف عملها بشأن املساواة بـني اجلنـسني        )املتحدة للمرأة 
  ومتكني املرأة وتنسيق ذلك العمل وتعزيز مساءلتها عنه،

 للجهـود الراميـة إىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد                  وإذ تعرب عن تقديرها     
ــاة واألنــشطة العديــدة الــيت تقــوم هبــا هيئــات األمــم املتحــدة وكياناهتــا وصــناديقها     املــرأة و الفت

املقـررة اخلاصـة    وبراجمها والوكاالت املتخصـصة، مبـا فيهـا اجلهـود واألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا                   
 واملقــررة اخلاصــة املعنيــة جبوانــب حقــوق   ،العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه  مبــسألة املعنيــة 

املقـررة اخلاصـة املعنيـة ببيـع     حايا االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، و         اإلنسان لض 
 واملمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف            ،األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية      

  األطفال، اع واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضدنـزاجلنسي يف حاالت ال
ــ   ــق وإذ ي ــالغ القل ــاة مبختلــف أشــكاله     ساورها ب ــرأة والفت  إزاء تفــشي العنــف ضــد امل

ومظــاهره علــى نطــاق عــاملي، وإذ تكــرر تأكيــد ضــرورة تكثيــف اجلهــود مــن أجــل منــع مجيــع 
أشكال العنف ضـد املـرأة والفتـاة يف مجيـع أرجـاء العـامل، وتعيـد التأكيـد علـى أن العنـف ضـد                  

  املرأة والفتاة أمر غري مقبول،
 بـأن العنـف ضـد املـرأة والفتـاة متجـذر يف عـدم التكـافؤ تارخييـا وبنيويـا يف                       تسلم وإذ  

عالقات القوة بني الرجل واملرأة، وبأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة تـشكل انتـهاكا جـسيما                 
حتـول دونـه    جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للنـساء والفتيـات وختـل بـالتمتع هبـا أو               

  ة حتول دون متكن املرأة من االستفادة من قدراهتا،وتشكل عقبة رئيسي
تعانيه املرأة من فقر وقلة حيلـة وهتمـيش نتيجـة اسـتبعادها مـن           بأن ما  وإذ تسلم أيضا    

التنميــة املــستدامة ميكــن أن جيعلــها أكثــر التعلــيم والــسياسات االجتماعيــة وحرماهنــا مــن منــافع 
 للمجتمعــاتة االجتماعيــة واالقتــصادية عرضــة للعنــف، وبــأن العنــف ضــد املــرأة يعــوق التنميــ 

احملليــة والــدول وحيــول دون حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف   
  اإلمنائية لأللفية،

_________________ 
  )٢٢(  A/HRC/17/31املرفق ،.  
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بــضرورة التــصدي للعنــف ضــد املــرأة والفتــاة بــصورة كليــة، بوســائل منــها    وإذ تقــر   
سائل أخـرى مـن قبيـل فـريوس نقـص املناعـة             التسليم بالصلة بني العنـف ضـد املـرأة والفتـاة ومـ            

متالزمة نقص املناعة املكتسب والقضاء علـى الفقـر واألمـن الغـذائي والـسالم واألمـن                 /البشرية
  اجلرمية، واملساعدة اإلنسانية والتعليم والصحة ومنع

بأن االجتار باألشخاص شكل من أشـكال اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة               وإذ تقر أيضا      
ة للعنف ويستلزم تضافر اجلهود ملكافحته، وتـشدد يف هـذا الـصدد علـى أن التنفيـذ                يعرض املرأ 

الكامل والفعال لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،            
املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وكـذلك التنفيـذ الكامـل           

ة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص، أمر من شـأنه أن يـسهم               والفعال خلط 
  املرأة، يف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد

 للدول ملا بذلته من جهود واضطلعت بـه مـن أنـشطة عديـدة               وإذ تعرب عن تقديرها     
شريعي ونظـام  بغية القضاء على مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة أفـضت إىل تعزيـز نظامهـا التـ                 

ــة واالســتراتيجيات وآليــات التنــسيق      ــة فيهــا، مثــل اعتمــاد خطــط العمــل الوطني ــة اجلنائي العدال
الوطنية، وتنفيذ تدابري الوقاية واحلمايـة، مبـا يف ذلـك التوعيـة وبنـاء القـدرات ودعـم املـرأة الـيت              

  تواجه أو تتعرض للعنف وتقدمي اخلدمات هلا وحتسني مجع البيانات وحتليلها،
ــشدد    ــىوإذ ت ــدول   عل ــه ينبغــي لل ــا    أن ــا اللتزاماهت ــشريعات، وفق أن تواصــل اعتمــاد ت

وتعهداهتا يف جمـال حقـوق اإلنـسان، تعـاجل مـسألة العنـف ضـد املـرأة معاجلـة شـاملة ال تكتفـي                       
بتجــرمي العنــف ضــد املــرأة والفتــاة ومعاقبــة مرتكبيــه فحــسب، بــل تــشمل أيــضا تــدابري الوقايــة  

  مادات لتمويل تنفيذها متويال كافيا،واحلماية، مع ختصيص اعت
العــائلي ال يــزال واســع االنتــشار ويــؤثر علــى النــساء مــن مجيــع    بــأن العنــفوإذ تقــر   

  الشرائح االجتماعية عرب العامل، وتقر بضرورة القضاء على ذلك العنف،
 أيضا بالدور املهم الذي تضطلع به األسرة يف منـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة                   وإذ تقر   

افحتـــه، وبـــضرورة دعـــم قـــدرهتا علـــى منـــع مجيـــع أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة والفتـــاة   ومك
  عليها، والقضاء
ــر   ــي، وخباصــة الرجــال       كــذلك وإذ تق ــه اجملتمــع احملل ــضطلع ب ــذي ي ــم ال ــدور امله  بال

والفتيان، وكـذلك اجملتمـع املـدين، وخباصـة املنظمـات النـسائية ومنظمـات الـشبيبة، يف اجلهـود                    
  لى مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة،املبذولة للقضاء ع
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يعـين أي فعـل ينطـوي علـى عنـف قـائم علـى               “ العنف ضـد املـرأة    ” أن   تؤكد  - ١  
أساس نوع اجلنس ويترتـب عليـه، أو يـرجح أن يترتـب عليـه، أذى بـدين أو جنـسي أو نفـسي                 

ان التعـسفي مـن     معاناة للمرأة، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرم              أو
  احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة؛

 بــأن العنــف اجلنــساين شــكل مــن أشــكال التمييــز يكــبح كبحــا خطــريا تــسلم  - ٢  
  قدرة املرأة على التمتع باحلقوق واحلريات على قدم املساواة مع الرجل؛

كـل بلـدان العـامل     بأن العنف ضد املـرأة والفتـاة ال يـزال قائمـا يف      أيضا تسلم  - ٣  
ويشكل انتهاكا شائعا للتمتع حبقوق اإلنسان وعقبة رئيسية أمام حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                  

ــة والــسالم  ــا، وال ســيما األهــداف     والتنمي ـــفق عليهــا دولي ــة املت وأمــام حتقيــق األهــداف اإلمنائي
  لأللفية؛ اإلمنائية

لقضاء على مجيع أشـكال     تكثيف اجلهود ل  عن   )٢٣( بتقرير األمني العام   ترحب  - ٤  
العنــف ضــد املــرأة وأســبابه  مبــسألة املقــررة اخلاصــة املعنيــة  وكــذلك بتقريــر العنــف ضــد املــرأة

  ؛)٢٤( عن العنف ضد النساء ذوات اإلعاقةوعواقبه
باجلهود واإلسـهامات علـى كـل مـن الـصعيد احمللـي والـوطين               كذلك  ترحب    - ٥  

مبــا فيهــا جهــود  شــكال العنــف ضــد املــرأة،واإلقليمــي والــدويل مــن أجــل القــضاء علــى مجيــع أ
وإسهامات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واملقررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف                 

  ؛ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
 ٢٠١٥-٢٠٠٨ للفتـرة   للتقدم احملرز يف محلـة األمـني العـام   تعرب عن تقديرها    - ٦  

منظومـة  ضـرورة إسـراع      ؤكد، وت  للحملة  اإلقليمية املكونات و “ة إلهناء العنف ضد املرأ    احتدوا”
  العنف ضد املرأة؛مجيع أشكال إلهناء بتنفيذ أنشطة متابعة ملموسة األمم املتحدة 

باملسامهات الـيت قدمتـها الـدول واجلهـات املاحنـة مـن القطـاع اخلـاص                 ترحب    - ٧  
ات الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف          وغريه إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراء       

ضد املرأة، وتشدد يف الوقت نفسه على أمهية زيادة التمويل لبلوغ اهلـدف الـسنوي املتمثـل يف                 
  ؛٢٠١٥ مليون من دوالرات الواليات املتحدة حبلول عام ١٠٠

_________________ 
  )٢٣(  A/67/220.  
  )٢٤(  A/67/227.  
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 مجيع أعمال العنف ضـد املـرأة والفتـاة، سـواء ارتكبتـها الدولـة أو                 تدين بقوة   - ٨  
و جهات فاعلة من غري الـدول، مبـا يف ذلـك مؤسـسات األعمـال، وتـدعو إىل القـضاء              األفراد أ 

على مجيع أشكال العنف القائم على أساس نوع اجلنس يف األسرة ويف اجملتمع عمومـا وحيثمـا         
  كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه؛

رابطـــة بـــأن حقـــوق اإلنـــسان كلـــها عامليـــة وغـــري قابلـــة للتجزئـــة ومتتـــسلم   - ٩  
ومتداخلة وأن على اجملتمع الدويل أن يتناول حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي تنـاوال عـادال                
ومتكافئا، وعلى قدم املساواة، وبنفس التأكيد، وتشدد علـى أنـه، إذا كـان مـن املـتعني مراعـاة                

 فــإن مــن أمهيــة اخلــصوصيات الوطنيــة واإلقليميــة وشــىت اخللفيــات التارخييــة والثقافيــة والدينيــة،
واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافيـة أن تعـزز كافـة حقـوق                 

  اإلنسان واحلريات األساسية وحتميها؛
 أمهية أن تدين الدول بشدة مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة وأن حتجـم      تؤكد  - ١٠  

زاماهتا فيما يتعلـق بالقـضاء      عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من الت           
  ؛)٩(عليه، على النحو املبني يف إعالن القضاء على العنف ضد املرأة

ــضا    - ١١   ــع     تؤكــد أي ــة مجي ــز ومحاي ــة املــستويات بتعزي ــة علــى كاف ــدول ملزم أن ال
جيـب عليهـا أن      حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم النساء والفتيـات، وأنـه           

لواجبـة ملنـع ارتكـاب أعمـال العنـف ضـد املـرأة والفتـاة والتحقيـق مـع مرتكبيهـا                      تبذل العنايـة ا   
ــل         ــه ينبغــي أن تكف ــى اإلفــالت مــن العقــاب وأن ــهم والقــضاء عل ــضائيا ومعاقبت ــهم ق ومالحقت

يف ذلك إنفـاذ الـشرطة واجلهـاز القـضائي لـسبل االنتـصاف املـدين وأوامـر احلمايـة                     ، مبا احلماية
 مرافـق املـأوى، واخلـدمات النفـسية االجتماعيـة، واملـشورة وغريهـا         وتـوفري والعقوبات اجلنائيـة    

من أنواع خدمات الـدعم حبيـث حتـول دون تعـرض الـضحايا للعنـف مـرة أخـرى، وأن القيـام                       
  بذلك يسهم يف متتع النساء املعرضات للعنف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

يف أحنـاء خمتلفـة مـن العـامل         اعات املـسلحة    نــز أن اسـتمرار ال   تؤكد مـن جديـد        - ١٢  
تأخـذ يف اعتبارهـا     يشكل عقبة رئيسية أمام القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وإذ               

ـــزأن ال ــن ال  ن ــا م ــسلحة وغريه ـــزاعات امل ــائن ال  ن ــات أخــذ الره ــزال  اعات واإلرهــاب وعملي ت
ت العرقيـة وغريهـا     اعانــز مستمرة يف كثري من أحناء العامل وأن العـدوان واالحـتالل األجـنيب وال             

اعات حقــائق ال تــزال قائمــة تــؤثر يف النــساء والرجــال يف كــل املنــاطق تقريبــا، هتيــب  نـــزمــن ال
جبميع الدول واجملتمع الدويل التركيز بشكل خاص على حمنة النساء والفتيات الالئي يعـشن يف               

دة للتخفيـف  حاالت من هذا القبيل واالهتمـام هبـن علـى سـبيل األولويـة وزيـادة تقـدمي املـساع              
مــن معانــاهتن، وكفالــة التحقيــق علــى النحــو الواجــب، يف حالــة تعرضــهن للعنــف، مــع مجيــع    
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مــرتكيب العنــف ومقاضــاهتم ومعاقبتــهم حــسب االقتــضاء مــن أجــل وضــع حــد لإلفــالت مــن    
  العقاب، مع تأكيد ضرورة احترام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

تـشويههن، احملظـورين مبوجـب      ورة استثناء قتـل النـساء والفتيـات و         ضر تؤكد  - ١٣  
اعات نــز القانون الدويل، وجرائم العنـف اجلنـسي مـن أحكـام العفـو يف سـياق عمليـات حـل ال                

اع املــسلح ومــا بعــد انتــهاء  نـــزوضــرورة معاجلــة هــذه األعمــال يف كــل مراحــل عمليــة حــل ال  
   للمرأة يف تلك العمليات؛اع، مع ضمان املشاركة الكاملة والفعليةنـزال

 ضرورة أن تواصل الدول، على الرغم مـن اخلطـوات املهمـة الـيت               أيضا تؤكد  - ١٤  
اختذهتا بلدان عديدة يف شىت أحناء العامل، التركيـز علـى منـع العنـف ضـد املـرأة، وعلـى محايتـها          

و أكثـر   وتوفري اخلدمات من أجل اسـتكمال األطـر القانونيـة وأطـر الـسياسات احملـسنة علـى حنـ                   
فعاليــة، وأن ترصــد بالتــايل تنفيــذ الــربامج والــسياسات والقــوانني الراهنــة وأن تقيمــه بدقــة وأن  

 حتسن، حيثما كان ذلك ممكنا، أثرها وفعاليتها؛

 ضرورة أن تتخذ الدول التدابري الالزمة لضمان أن يتلقى مجيـع          تؤكد كذلك   - ١٥  
 الراميـة إىل منـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة       املوظفني املـسؤولني عـن تنفيـذ الـسياسات والـربامج       

ومحايــة ومــساعدة الــضحايا والتحقيــق مــع مــرتكيب أعمــال العنــف ومعاقبتــهم تــدريبا مــستمرا   
وكافيا وأن تتاح هلم فرص احلصول على املعلومات بغـرض توعيتـهم مبـا للنـساء والفتيـات مـن         

عرضـن للعنـف، لكفالـة عـدم        ت احتياجات خمتلفـة وخاصـة، وال سـيما النـساء والفتيـات الالئـي             
  االنتصاف؛ وقوعهن ضحية له مرة أخرى عند اللجوء إىل القضاء وطلب

ضرورة أن تتخذ الدول مجيـع التـدابري املمكنـة لـتمكني املـرأة ومحايتـها                تؤكد    - ١٦  
، مبـا يف ذلـك عـن طريـق نـشر            من كافة أشكال العنف، وتوعيتها حبقـوق اإلنـسان الواجبـة هلـا            

قة باملساعدة املتاحة للمـرأة واألسـرة املتعرضـة للعنـف، وضـمان حـصول مجيـع                 املعلومات املتعل 
النساء الالئي تعرضن للعنف على املعلومات املناسبة يف الوقت املناسـب، مبـا يف ذلـك يف مجيـع           

وتوعيـة اجلميـع حبقـوق املـرأة وبالعقوبـات الـيت تفـرض علـى منتـهكي                  مراحل النظـام القـضائي      
  تلك احلقوق؛

 بالدول أن تشرك، بدعم من كيانـات األمـم املتحـدة، الرجـال والفتيـان         هتيب  - ١٧  
واألسر واجملتمعات احملليـة علـى حنـو كامـل، كعناصـر تغـيري مـؤثرة يف منـع وإدانـة العنـف ضـد                         
املرأة والفتاة ووضع سياسات مالئمة للتعريف مبسؤولية الرجال والفتيان يف القضاء على كافـة              

  فتاة؛أشكال العنف ضد املرأة وال
ــةاســتراتيجياهتا  الــدول علــى االســتمرار يف وضــع  حتــث  - ١٨    وجتــسيدها يف الوطني

تعــددا للقطاعــات اســتدامة و ويف وضــع هنــج أكثــر انتظامــا ومشــوال و بــرامج وإجــراءات عمليــة
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، بوسائل منـها حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني            املرأةهبدف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد        
دة التركيز على مسألة منـع العنـف واحلمايـة منـه واملـساءلة عليـه يف القـوانني                   وزياومتكني املرأة   

والـــسياسات والـــربامج ويف تنفيـــذها ورصـــدها وتقييمهـــا لكفالـــة االســـتخدام األمثـــل جلميـــع 
  :بسبل منها مثال ما يلي، الوسائل املتاحة

هــذا  وعلــى مجيــع املــستويات يف القيــام، بالــشراكة مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة   )أ(  
جبميـع  املـرأة والفتـاة   ، بوضع خطة وطنية متكاملة وشاملة مكرسة ملكافحة العنـف ضـد           الصدد

جوانبه تشمل مجع البيانات وحتليلها واختاذ التدابري ملنـع العنـف واحلمايـة منـه والقيـام حبمـالت                   
يف الـسائدة   القوالب النمطية اخلاصة بنـوع اجلـنس        باستخدام املوارد للقضاء على      تثقيف وطنية 

  ؛ةوالفتا املرأةوسائط اإلعالم واليت تفضي إىل العنف ضد 
استعراض مجيع القـوانني واألنظمـة والـسياسات واملمارسـات واألعـراف الـيت            )ب(  

متيز ضـد املـرأة أو الـيت حتـدث أثـرا يفـضي إىل التمييـز ضـد املـرأة، والقيـام، حـسب االقتـضاء،                           
أحكام النظم القانونيـة املتعـددة، حيثمـا وجـدت،         بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وكفالة تقيد        

  بااللتزامات والتعهدات واملبادئ الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها مبدأ عدم التمييز؛
أثـر التـشريعات والقواعـد واإلجـراءات احلاليـة املتعلقـة بـالعنف              وتقـدير   تقييم    )ج(  

لقيـام، عنـد االقتـضاء، بتعزيـز القـانون          أسباب قلة اإلبالغ عـن ارتكـاب العنـف، وا         املرأة و ضد  
وتـضمني القـانون، عنـد       املـرأة    اجلنائي واإلجراءات اجلنائية املتعلقة جبميـع أشـكال العنـف ضـد           

 ومحاية املرأة اليت تواجه العنـف أو تتعـرض لـه    االقتضاء، تدابري هتدف إىل منع العنف ضد املرأة       
  ؛وتوفري فرص االنتصاف هلا

ت املعنيــة بــضرورة مكافحــة العنــف ضــد املــرأة والنــهوض  توعيــة مجيــع اجلهــا  )د(  
باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بوسائل منها انتظام محالت التوعيـة علـى الـصعيد الـوطين                 
وغريهــا مــن وســائل تعزيــز منــع العنــف واحلمايــة منــه، مــن قبيــل املــؤمترات الدوليــة واإلقليميــة   

املنــشورات والكراســات واملواقــع الــشبكية واملــواد  والوطنيــة واحللقــات الدراســية والتــدريب و 
الــسمعية والبــصرية ووســائط اإلعــالم االجتماعيــة والــربامج التلفزيونيــة واإلذاعيــة واملناقــشات، 

  حسب االقتضاء، وتكرارها ومتويلها؛
ــدور        )هـ(   ــة ب ــة املتعلق ــر القوالــب النمطي تــشجيع وســائط اإلعــالم علــى معاجلــة أث

 القوالـب النمطيـة الـيت تـدميها اإلعالنـات التجاريـة الـيت تـشجع العنـف                   اجلنسني، مبا فيهـا تلـك     
  اجلنساين وعدم املساواة بني اجلنسني؛

ــهج         )و(   ــا يف ذلــك اخلــربة يف جمــال الن ــة، مب ــدر كــاف مــن املعرف ــة وجــود ق كفال
ــة للقــضاء علــى العنــف ضــد     ــة الفعال ــاة القانوني ــرأة والفت ــسيق يف النظــام   امل ــوعي والتن ، ومــن ال
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ئي والقيام، هلذا الغرض وحسب االقتضاء، بتعيني جهـة تنـسيق يف النظـام القـضائي تعـىن                  القضا
  ؛املرأة والفتاةحباالت العنف ضد 

بـشكل  املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس         كفالة مجع وحتليل البيانات     القيام أيضا ب    )ز(  
 تــدابري  مبــا يف ذلــك البيانــات املتعلقــة بفعاليــةلرصــد مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، منــهجي

ــة، وذلــك مبــ   ــة واحلماي ــشراكة مــع غريهــا مــن     الوقاي ــة وبال شاركة املكاتــب اإلحــصائية الوطني
، مـــن أجـــل اســـتعراض القـــوانني والـــسياسات اجلهـــات الفاعلـــة حيثمـــا يكـــون ذلـــك مالئمـــا

حرمـة وسـرية املعلومـات       كفالةمع  واالستراتيجيات وتدابري الوقاية واحلماية وتنفيذها بفعالية،       
  ؛عليهما واحملافظةالضحايا  اليت ختص
يف ذلـك    إنشاء آليات وطنية مناسبة لرصد وتقيـيم تنفيـذ التـدابري الوطنيـة، مبـا                )ح(  

، بطـــرق منـــها اســـتخدام املـــرأةخطـــط العمـــل الوطنيـــة، املتخـــذة للقـــضاء علـــى العنـــف ضـــد 
  وطنية؛ مؤشرات
طنيـة مـن    الوواالسـتراتيجيات   توفري الدعم املـايل الكـايف لتنفيـذ خطـط العمـل               )ط(  

  ؛يف هذا اجملالواألنشطة األخرى املرأة والفتاة أجل إهناء العنف ضد 
ختصيص موارد كافية لتعزيز متكني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني ومنـع مجيـع                   )ي(  

  وتوفري سبل االنتصاف يف هذا الصدد؛املرأة أشكال ومظاهر العنف ضد 
ــدابري املناســبة، و    )ك(   ــع الت ــيم،   يف خباصــةاختــاذ مجي ــدان التعل ــة  مي ــدءا مــن املرحل ب

 يف كـل    لتعديل أمنـاط الـسلوك االجتماعيـة والثقافيـة للرجـل واملـرأة            االبتدائية من نظام التعليم،     
 والقضاء على التحيـز واملمارسـات       األعمار من أجل تشجيع إقامة عالقات مبنية على االحترام        

دونيـة أي مـن اجلنـسني أو تفوقـه          وكل املمارسات األخرى القائمة علـى فكـرة         الضارة  العرفية  
، والتوعيـة بعـدم مقبوليـة العنـف ضـد      وعلى القوالب النمطيـة فيمـا يتعلـق بـدور الرجـل واملـرأة          

املرأة والفتاة على مجيع املستويات، باالستعانة جبهات منها املدارس واملدرسون واآلباء والقـادة             
  ؛اة بني اجلنسني وحلقوق اإلنسانالدينيون ومنظمات الشباب ومواد التدريس املراعية للمساو

حتسني سالمة الفتاة يف املدرسة ويف طريقها إليها، بأمور منها حتسني اهلياكـل               )ل(  
املالعـب،  األساسية من قبيل النقل، وتوفري مرافق صحية مستقلة ومالئمـة، وحتـسني اإلنـارة، و              

 احملليـة ووضــع عقوبــات  وهتيئـة بيئــة آمنــة، وإجـراء أنــشطة ملنــع العنـف يف املــدارس واجملتمعــات   
  وتوقيعها على مرتكيب العنف ضد الفتيات؛
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تطوير مناهج دراسية مراعية لالعتبـارات اجلنـسانية يف الـربامج التعليميـة علـى                )م(  
مجيع املستويات واختـاذ تـدابري ملموسـة حرصـا علـى أن تكـون صـور املـرأة والرجـل والـشاب                       

  عكس أدوارا مقولبة منطيا؛والفتاة يف مواد التعليم صورا إجيابية وال ت
تــشجيع تــدابري وقائيــة يف مرحلــة مبكــرة يف حالــة األســر واألطفــال املتعرضــني     )ن(  

املعرضـني لـه، مــن قبيـل بـرامج التثقيــف يف جمـال تنـشئة األطفــال، للحـد مـن احتمــال          للعنـف أو 
  بلوغ؛ارتكاب العنف أو الوقوع ضحية له مرة أخرى يف مرحلة متأخرة من الطفولة ويف سن ال

ــة        )س(   ــة مالئمــة حلماي ــة وتعليمي ــة واجتماعي ــشريعية وإداري ــدابري ت ضــمان اختــاذ ت
الطفـــل مـــن كافـــة أشـــكال العنـــف املـــادي واملعنـــوي، أو اإلصـــابة أو التعـــسف، أو اإلمهـــال   

  املعاملة التقصريية أو سوء املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي؛ أو
 تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية مالئمـة للقـضاء علـى         ضمان اختاذ تدابري    )ع(  

  زواج األطفال والزواج القسري وتوفري معلومات بشأن الضرر املقترن هبذه الزجيات؛
، بوســائل منــها تعزيــز ســيما النــساء الالئــي يعــشن يف فقــر متكــني النــساء، وال  )ف(  

 بطـرق ، ع ويف عمليات صـنع القـرار    استقالهلن االقتصادي وكفالة مشاركتهن الكاملة يف اجملتم      
منها وضع السياسات االجتماعية واالقتصادية اليت تضمن توفري التعليم والتدريب اجليدين هلـن             

ــافئ يف مجيـــع املراحـــل ــة   بـــشكل كامـــل وعلـــى حنـــو متكـ  وحـــصوهلن علـــى اخلـــدمات العامـ
ملـوارد  واالجتماعية بشكل كاف وبتكلفة معقولة وإتاحة فـرص متكافئـة هلـن للحـصول علـى ا                

 ومتــتعهن بالكامــل وعلــى قــدم املــساواة حبــق ملكيــة األراضــي وغريهــا مــن          والعمالــةاملاليــة
تزايد معدل املتـشردات    ل للتصدي، واختاذ املزيد من التدابري املناسبة        واحلصول عليها  املمتلكات

   إمكانية تعرضهن للعنف؛احلد منوالنساء الالئي يعشن يف مساكن غري الئقة من أجل 
 ،واملعاقبـة عليهـا مبوجـب القـانون       ة والفتا املرأة مجيع أشكال العنف ضد      جترمي  )ص(  

وكفالـة فـرض عقوبـات تتناسـب مـع          مبا يسهم يف حتقيق أمور منها منـع وقـوع تلـك اجلـرائم،               
ــى جــرائم العنــف        ــة عل ــة جــزاءات للمعاقب ــوانني الوطني ــة وتــضمني الق جــسامة اجلــرائم املرتكب

  جرب الضرر الناجم عنها حسب االقتضاء؛واملرأة والفتاة املرتكبة ضد 
 مقاضاة مـرتكيب العنـف ضـد        مانعا من  الرضاصبح  ي اختاذ تدابري فعالة لكي ال      )ق(  

 وجـود الـضمانات  مراعاة عمليات العدالة اجلنائية للمنظـور اجلنـساين و      ، مع كفالة    املرأة والفتاة 
األوامـر التقييديـة     تتعرض لـه، مـن قبيـل         املرأة اليت تواجه العنف أو اليت     املناسبة حلماية   والتدابري  

واختــاذ تـدابري كافيــة وشــاملة  وأوامـر الطــرد ضـد مــرتكيب العنـف، وأدوات مــساعدة الـشهود،     
  ؛اجملتمع لتأهيل ضحايا العنف وإعادة إدماجهن يف
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فـرص  كفالة  تشجيع إزالة كل العقبات اليت تعترض وصول املرأة إىل العدالة و            )ر(  
فيمـا يتعلـق بـأمور    عـن بينـة    اختـاذ قـرارات   انونية فعالة حـىت يتـسىن هلـ       على مساعدة قا  ا  حصوهل

منها اإلجراءات القانونية واملسائل املتصلة بقانون األسرة، وأيـضا كفالـة إتاحـة سـبل انتـصاف                 
  ، بطرق منها اعتماد تشريعات وطنية عند االقتضاء؛أذى من احلق هب ملاهلا عادلة وفعالة 

 أصـحاب املـصلحة، مبـن فـيهم كافـة       بني مجيعسيق بفعالية والتن التعاونكفالة    )ش(  
املـرأة   يف جمال منع مجيـع أشـكال العنـف ضـد      واجملتمع املدين، املسؤولني احلكوميني  املعنيني من 

  والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛والفتاة، 
ــدريب     )ت(   ــرامج متخصــصة للت ــشملوضــع ب ــة  ت ــادئ توجيهي ــة ومب  أدوات عملي
 التـصدي هلـا   ومنعهـا و  املرأة والفتاة   رسات اجليدة بشأن كيفية حتديد حاالت العنف ضد         للمما

قـائم  مـا هـو     حتـسني   هلما بطريقة حمايـدة وداعمـة وفعالـة، أو          تقدمي املساعدة   محايتهما و وكيفية  
جلميع أصحاب املصلحة املعنيني بالتصدي للعنف ضد املـرأة والفتـاة           وإتاحتها   تلك الربامج    من

ــشرطة وموظفــ   مبــن فــيهم  ، وعواقبــهوأســبابه ن يف جمــال الــصحة  و والعــاملء القــضاوأفــراد ال
ــائم ــانون  ووالق ــاذ الق ــى إنف ــاحثني      ن عل ــدين، وإشــراك خــرباء اإلحــصاء والب ــع امل ــو اجملتم  وممثل
  ؛اإلعالم وسائط

تعزيز اهلياكل الوطنية الصحية واالجتماعية بغـرض تـدعيم التـدابري الراميـة إىل            )ث(  
، مبـا يـشمل الـصحة    ة العامـة يالـصح الرعايـة  حـصول املـرأة علـى خـدمات        ة فـرص    ومحايـ تعزيز  

 ،)٢٥(اجلنسية واإلجنابية وحقوق اإلجناب، وفقا لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة                
 ومعاجلة اآلثـار الـصحية املترتبـة علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد                  ،على قدم املساواة مع الرجل    

خــدمات صــحية متخصــصة مــن قبيــل املــشورة الداعمــة والعــالج   دمي ، بوســائل منــها تقــاملــرأة
  ؛الوقائي الالحق للتعرض لفريوس نقص املناعة البشرية، وغريها من اخلدمات

، تكـون   مراكـز متكاملـة    إنـشاء توفري احلماية والدعم بشكل فوري عن طريق          )خ(  
النـساء اللـوايت    ميـع   جلقهـا   عـن طري  قـدَّم    ت متاحة وميكن الوصول إليها يف املناطق الريفيـة أيـضا،         

خدمات املأوى واملساعدة القانونيـة والرعايـة الـصحية         أو يتعرضن له وأطفاهلن     العنف  يواجهن  
، وتعزيـز التعـاون والتنـسيق بـني الوكـاالت حيثمـا             املراكـز القائمـة   دعم   والنفسية واملشورة، أو  

  عذر إنشاء هذه املراكز؛يت

_________________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،      ( ١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            )٢٥(  

  .، الفصل األول، القرار األول، املرفق)A.95.XIII.18رقم املبيعات  
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طنيـة وحمليـة للمـساعدة تـوفر للنـساء          تشجيع إنشاء أو دعم خطـوط اتـصال و          )ذ(  
  اللوايت يواجهن العنف أو يتعرضن له املعلومات وخدمات املشورة والدعم واإلحالة؛

كفالة أن يوفر نظام السجون والدوائر املسؤولة عن مراقبة سـلوك اجلنـاة بعـد                 )ض(  
  اإلفراج عنهم برامج مناسبة لتأهيلهم كأداة وقائية لتجنب معاودة اجلرم؛

ســيما املنظمــات  دعــم الــشراكات القائمــة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، وال  )ظ(  
املـرأة   والقطـاع اخلـاص مـن أجـل إهنـاء العنـف ضـد                 األخـرى  النسائية، واجلهات الفاعلة املعنية   

والـدخول يف    ومحاية ودعم النـساء اللـوايت يـواجهن العنـف أو يتعرضـن لـه والـشهود،                   ،والفتاة
  تلك الشراكات؛

 واملنظمــات اإلقليميــة  املتحــدةاألمــم بــاجملتمع الــدويل، مبــا فيــه منظومــة هتيــب  - ١٩  
ودون اإلقليميــة، حــسب االقتــضاء، أن يــدعم اجلهــود الوطنيــة املبذولــة لتــشجيع متكــني املــرأة    
واملساواة بني اجلنسني بغرض تعزيز اجلهود الوطنية الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة         

تقدمي املساعدة، عند الطلب، يف وضـع وتنفيـذ خطـط عمـل وطنيـة بـشأن                 والفتاة، مبا يف ذلك     
القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة والفتــاة، بوســائل منــها املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة وغريهــا مــن  
أنــواع املــساعدة املالئمــة، مــن قبيــل تيــسري تبــادل املبــادئ التوجيهيــة واملنــهجيات وأفــضل           

  الوطنية؛ املمارسات، مع مراعاة األولويات
ــة يف     تؤكــد  - ٢٠   ــة الدوليــة اخلاصــة واحملكمــة اجلنائيــة الدولي إســهام احملــاكم اجلنائي

وضع حد لإلفالت من العقاب عن طريق ضمان حماسبة مرتكيب العنف ضد املـرأة ومعاقبتـهم،           
ــا األساســي          ــى نظــام روم ــصديق عل ــة، يف الت ــى ســبيل األولوي ــى النظــر، عل ــدول عل وحتــث ال

   أو االنضمام إليه؛٢٠٠٢يوليه / متوز١ الذي بدأ نفاذه يف )٢٦ ( الدوليةللمحكمة اجلنائية
 التابعـة لـصندوق األمـم       لجنة تقيـيم الربنـامج املـشتركة بـني الوكـاالت          ب يبهت  - ٢١  

، املتحـدة االســتئماين لـدعم اإلجــراءات الراميـة إىل القــضاء علـى العنــف ضـد املــرأة أن تواصــل     
 تقــدمي الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني،  بالتــشاور مــع الــشبكة املــشتركة بــني 

 وزيـادة   ٢٠١٥-٢٠١٠التوجيهات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الصندوق االستئماين للفتـرة          
مجيـع أشـكال العنـف ضـد         ملنـع  علـى نطـاق املنظومـة بكاملـها          متويـل   آليـة  بوصفه ته فعالي تعزيز
  ألمـور منـها  االعتبـار الواجـب  أن تـويل  ، و  هـذا الـصدد    والفتاة وتوفري سبل االنتـصاف يف      املرأة

  ؛للصندوق االستئمايني نتائج وتوصيات التقييم اخلارج
_________________ 

  )٢٦(  United Nations, Treaty Series ٢٤٨٤١ ، الرقم١٤٦٥، اجمللد.  
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ضرورة أن ختصص، يف إطار منظومة األمم املتحدة، موارد كافية هليئـة             تؤكد  - ٢٢  
األمــم املتحــدة للمــرأة وغريهــا مــن اهليئــات والوكــاالت املتخصــصة والــصناديق والــربامج الــيت   

طلع باملــسؤولية عــن النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق املــرأة وللجهــود املبذولــة يف تـض 
منظومة األمم املتحـدة بأكملـها هبـدف منـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة والقـضاء عليـه، وهتيـب                        

  واملوارد هلذا الغرض؛ يلزم من الدعم مبنظومة األمم املتحدة أن توفر ما
 ة بيانــات األمــني العــام املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة،   قاعــدأمهيــةؤكــد أيــضا ت  - ٢٣  

 عـن أمـور مـن بينـها       قاعـدة البيانـات     معلومـات ل  وتعرب عن تقديرها جلميع الدول اليت وفرت        
 القانونية اليت هتدف إىل القضاء على العنف ضد املـرأة ودعـم ضـحايا               ها الوطنية وأطر  اسياساهت

تــزود قاعــدة البيانــات بانتظــام  علــى أن  ، وتــشجع بقــوة مجيــع الــدول هــذا النــوع مــن العنــف 
األمـم املتحـدة مواصـلة دعـم        ة   يف منظومـ   املعنيـة ميـع الكيانـات     جب يـب ، وهت مبعلومات مستكملة 

 مجيـع   توعيـة ، و ها بانتظـام   وحتـديث  يف هـذا الـصدد    ملعلومـات   االدول، بناء على طلبها، يف جتميع       
  ؛ياناتالب ، بوجود قاعدة اجملتمع املدينومنها، اجلهات املعنية

العمل الذي تضطلع به شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، حـسبما           ب ترحب  - ٢٤  
طلبتـــه اللجنـــة اإلحـــصائية، بـــشأن وضـــع املبـــادئ التوجيهيـــة لـــدعم إنتـــاج الـــدول األعـــضاء  

  لإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛
 والوكـاالت   جبميع هيئات األمم املتحدة وكياناهتـا وصـناديقها وبراجمهـا     هتيب  - ٢٥  

املتخصصة وتدعو مؤسسات بريتون وودز أن تكثف جهودهـا علـى مجيـع املـستويات للقـضاء                
على مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة والفتـاة وأن تنـسق عملـها علـى حنـو أفـضل، وذلـك بغيـة              

  زيادة الدعم الفعال للجهود الوطنية الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛
 إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه أن        طلبت  - ٢٦  

  تقدم تقريرا سنويا إىل اجلمعية العامة يف دورتيها الثامنة والستني والتاسعة والستني؛
والـستني  التاسعة  أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا          إىل األمني العام   تطلب  - ٢٧  
  : يتضمن ما يليتقريرا

املعلومات املقدمة من هيئات األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا والوكـاالت               )أ(  
 وهـذا القـرار، مبـا يف ذلـك     ٦٥/١٨٧قرار الاملتخصصة عن أنشطة املتابعة اليت قامت هبا لتنفيذ  

تقدمه من مساعدة إىل الـدول يف اجلهـود الـيت تبـذهلا مـن أجـل القـضاء علـى مجيـع أشـكال                          ما
  ة؛العنف ضد املرأ



A/67/450  
 

 61 
 

ــا لتنفيــذ          ا  )ب(   ــيت قامــت هب ــة ال ــن أنــشطة املتابع ــدول ع ــة مــن ال ــات املقدم ملعلوم
  القرار؛ هذا

ــرأة يف دورت     تطلــب أيــضا   - ٢٨   ــدم إىل جلنــة وضــع امل ــام أن يق ــني الع  يهــا إىل األم
 تقريــرا شــفويا يتــضمن املعلومــات املقدمــة مــن هيئــات  والثامنــة واخلمــسني واخلمــسنيالــسابعة

اديقها وبراجمها والوكاالت املتخصصة عن أنشطة املتابعة الـيت قامـت هبـا يف              األمم املتحدة وصن  
، مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز           وهذا القرار  ٦٥/١٨٧  و ٦٤/١٣٧ن  قراريالاآلونة األخرية لتنفيذ    

يف النــهوض بفعاليــة صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراءات الراميــة إىل القــضاء  
ة، بوصفه آلية على نطاق منظومة األمم املتحـدة بكاملـها، والتقـدم احملـرز             على العنف ضد املرأ   

يف محلة األمني العام إلهناء العنف ضد املرأة، وحتث هيئات األمم املتحدة وكياناهتا وصـناديقها               
  التقرير؛ وبراجمها والوكاالت املتخصصة على أن تساهم على وجه السرعة يف إعداد ذلك

 والــستني يف إطــار البنــد التاســعةالنظــر يف املــسألة يف دورهتــا أن تواصــل  تقــرر  - ٢٩  
  .“النهوض باملرأة”املعنون 
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  مشروع القرار الثاين    
  االجتار بالنساء والفتيات    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
لالجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، الــذي    إدانتــها الــشديدة إذ تكــرر  

  نسان وحقوق اإلنسان والتنمية،يشكل خطرا جسيما يهدد كرامة اإل
 إىل مجيــع االتفاقيــات الدوليــة الــيت تتنــاول بالتحديــد مــسائل تتعلــق مبــشكلة وإذ تــشري  

االجتار بالنساء والفتيات وتتصدى هلا، مثل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                  
ر باألشـخاص، وخباصـة النـساء     وبروتوكوالهتا، وخباصة بروتوكول منع وقمع االجتـا    )١(الوطنية

، )٢(واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة            
وبروتوكـــول مكافحـــة هتريـــب املهـــاجرين عـــن طريـــق الـــرب والبحـــر واجلـــو املكمـــل التفاقيـــة  

يــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال ، واتفاق)٣(املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  األمــم
 وبروتوكوهلـــا )٦( واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل)٥( وبروتوكوهلـــا االختيــاري )٤(التمييــز ضـــد املـــرأة 

 واتفاقيـة قمـع     )٧(االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة           
خـرى ذات الـصلة الـصادرة        فضال عن القـرارات األ     )٨(االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري    

ــة وجملــس       ــه الفني ــة العامــة واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي وجلان يف هــذا الــشأن عــن اجلمعي
  اإلنسان، حقوق

لربوتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء               باألمهية البالغـة  وإذ تقر     
ــاذه يف      ــدأ نف ــذي ب ــه ال ــة علي ــال، واملعاقب ــسمرب/األول كــانون ٢٥واألطف ــذي ٢٠٠٣ دي ، وال

ــا جلرميــة االجتــار باألشــخاص، هبــدف منــع االجتــار      وفــر للمــرة األوىل تعريفــا متفقــا عليــه دولي
  باألشخاص ومحاية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه،

_________________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٦(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )٧(  
  .١٣٤٢، الرقم ٩٦لد املرجع نفسه، اجمل  )٨(  
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األحكام املتصلة باالجتار بالنساء والفتيات الواردة يف الوثائق اخلتاميـة           تعيد تأكيد وإذ    
ذات الـصلة، وخباصـة اهلـدف االسـتراتيجي املتعلـق مبـسألة             للمؤمترات الدولية ومؤمترات القمـة      

ــع       ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــدمها املـ ــذين اعتمـ ــيجني اللـ ــل بـ ــهاج عمـ ــالن ومنـ ــوارد يف إعـ ــار الـ االجتـ
  ،)٩(باملرأة املعين

 االلتزام الذي تعهد به قـادة العـامل يف مـؤمتر قمـة األلفيـة ومـؤمتر               تأكيد تعيد أيضا وإذ    
 للجمعيـة العامـة املعـين باألهـداف        املـستوى   واالجتمـاع العـام الرفيـع      ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    

اإلمنائية لأللفية لوضع تدابري فعالـة ملكافحـة مجيـع أشـكال االجتـار باألشـخاص والقـضاء عليهـا               
   ومحاية هؤالء الضحايا،االجتارعلى ضحايا وإنفاذها وتعزيزها من أجل التصدي للطلب 

املتحـدة   هود الـيت تبـذهلا الـدول وهيئـات األمـم     على وجـه اخلـصوص بـاجل   وإذ ترحب    
ووكاالهتــا واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة للتــصدي ملــشكلة االجتــار  

املتحدة العاملية ملكافحة االجتـار      ذلك خطة األمم   يف باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، مبا    
  ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠ؤرخ  امل٦٤/٢٩٣باألشخاص، اليت اعتمدهتا يف قرارها 

 ٢٠١٢ أبريــل/نيــسان ٣جبلــسة التحــاور الــيت عقــدهتا اجلمعيــة العامــة يف  وإذ ترحــب   
 وقـف العنـف ضـد النـساء         مـن أجـل   شراكة وابتكار   : جتار بالبشر مكافحة اال ”بشأن موضوع   

املنظمــات الدوليــة منظومــة األمــم املتحــدة ولــدول األعــضاء ومجعــت بــني ا والــيت، “والفتيــات
ووســائط اإلعــالم يف مــسعى مــشترك مــن أجــل تأكيــد أمهيــة جملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص وا

 علـى  جتـار باألشـخاص  الالفعالـة ل  ملكافحـة   اعتماد هنج شامل وإقامة شراكات دولية شاملة يف ا        
  الصعيد العاملي، 

ــدير      ــع التق ــساء     وإذ تالحــظ م ــة باالجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــرارات املتعلق الق
يوليـه  / متـوز  ٥ املـؤرخ    ٢٠/١ذلك القـرار     يف ل، اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان، مبا      واألطفا
توفري سـبل انتـصاف فعالـة    : االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال” واملعنون  ٢٠١٢

لألشـــخاص املتَّجـــر هبـــم وحقهـــم يف احلـــصول علـــى ســـبيل انتـــصاف فعـــال مـــن انتـــهاكات   
 ،“اإلنسان حقوق

يئــات املنــشأة مبوجــب اهلبــاخلطوات الــيت اختــذهتا مــا مــع التقــدير أيــضا وإذ حتــيط عل  
معاهدات حقوق اإلنسان واملقررة اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املعنيـة باالجتـار باألشـخاص،             

_________________ 
منــشورات األمــم املتحــدة،  (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥‐٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،    )٩(  

  .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع  رقم
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وخباصة النساء واألطفال، واملقررة اخلاصة للمجلـس املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه                   
لألمني العـام املعنيـة بـالعنف ضـد األطفـال واملقـررة اخلاصـة للمجلـس                 وعواقبه واملمثلة اخلاصة    

املعنية ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية واملقـررة اخلاصـة للمجلـس                
املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، ومن بينها التقارير اليت مت إعـدادها،                

ــة        واخلطــوات ا ــة الدولي ــن املنظمــات احلكومي ــا م ــم املتحــدة وغريه ــيت اختــذهتا وكــاالت األم ل
واملنظمات احلكومية املعنية، يف حدود والية كل منها، واجملتمع املدين للتـصدي جلرميـة االجتـار             
باألشخــــاص اجلــسيمة، وتــشجــع تلــك اجلهــات واملقــررات اخلاصــات واملمثلــة اخلاصــة علــى   

 اخلطـوات وعلـى تبــــادل املعــــارف وأفـضـــل املمارســــات علـى أوسـع                 مواصلــة اختــــاذ تلـك    
  نطاق ممكن،

بواليــة املقــررة اخلاصــة املعنيــة باالجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء وإذ حتــيط علمــا   
واألطفال، وبأن جزءا من مهمتها يتمثل يف إدماج منظور يراعي االعتبارات اجلنـسانية وعامـل          

ال اليت تضطلع هبا لتنفيذ واليتها، بوسائل عدة منها حتديد أوجه الـضعف             السن يف مجيع األعم   
  املرتبطة بنوع اجلنس والسن فيما يتعلق مبسألة االجتار باألشخاص،

ــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة   وإذ تقـــر    بـــإدراج اجلـــرائم اجلنـــسانية يف نظـــام رومـ
  ،٢٠٠٢يوليه / متوز١ الذي بدأ نفاذه يف )١٠(ةالدولي

أن علـى كـل الـدول التزامـا بالـسعي علـى النحـو الواجـب إىل                 ع يف اعتبارهـا     وإذ تض   
منع االجتار باألشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضـحاياه وتـوفري احلمايـة هلـم،                
وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـضحايا وخيـل بـالتمتع هبـا                  

  دونه، حيول أو
إزاء تزايد عدد النساء والفتيـات الالئـي جيـري االجتـار هبـن،              ورها بالغ القلق    وإذ يسا   

مبا يف ذلك االجتار هبـن ونقلـهن إىل بلـدان متقدمـة النمـو واالجتـار هبـن داخـل املنـاطق والـدول                  
وفيمــا بينــها، وإزاء وقــوع الرجــال والفتيــان أيــضا ضــحايا لالجتــار، مبــا فيــه االجتــار ألغــراض     

  ي،االستغالل اجلنس
ــسلم    ــخاص ال    وإذ تـ ــار باألشـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــود املبذولـ ــأن بعـــض اجلهـ ــي  بـ تراعـ

االعتبــارات اجلنــسانية وتلــك املتعلقــة بعامــل الــسن الالزمــة للتــصدي بفعاليــة حلالــة النــساء          
 والفتيــات املعرضــات بوجــه خــاص خلطــر االجتــار هبــن ألغــراض االســتغالل اجلنــسي والــسخرة

_________________ 
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد رقم جمموعة املعاهداتاملتحدة،  األمم  )١٠(  
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شــكال االســتغالل، ممــا يؤكــد ضــرورة إدمــاج هنــج يراعــي    وأداء اخلــدمات وغــري ذلــك مــن أ 
  االعتبارات اجلنسانية وعامل السن يف مجيع اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار،

  مـشكلة االجتـار بالنـساء واألطفـال        يفضرورة التـصدي ألثـر العوملـة         ب تسلم أيضا وإذ    
  الفتيات،بسيما   والحتديدا،

 الفـرص االجتماعيـة واالقتـصادية       عـدم تـوافر   ة و  والبطالـ  الفقـرَ بـأن   وإذ تسلم كـذلك       
عـل األشـخاص    ج يت تـسهم يف    العوامـل الـ    هـي بعـٌض مـن      والتمييز والتهميش    اجلنساين والعنَف
   لالجتار، عرضة

بــضرورة تعزيــز اجلهــود املتعلقــة بتــوفري الوثــائق املهمــة، مثــل وثــائق تــسجيل  وإذ تقــر   
املــساعدة علــى التعــرف علــى هويــة ضــحايا  املواليــد، بغيــة احلــد مــن خطــر التعــرض لالجتــار و  

  باألشخاص، االجتار
بأنــه علــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز ال تــزال التحــديات يف جمــال منــع   وإذ تقــر أيــضا   

ــه ينبغــي مــضاعفة اجلهــود مــن أجــل اعتمــاد        ــساء والفتيــات قائمــة وبأن ومكافحــة االجتــار بالن
 مجــع البيانــات املــصنفة حــسب نــوع التــشريعات والــربامج املالئمــة لتنفيــذها ومواصــلة حتــسني 

اجلنس والسن واإلحصاءات اليت ُيعّول عليها إلجراء حتليل سليم لطبيعة ونطـاق عوامـل اخلطـر             
  اليت ينطوي عليها االجتار بالنساء والفتيات،

 بأمهية حبث الصلة بني اهلجرة واالجتار باألشخاص بغية تعزيز اجلهـود            كذلكوإذ تقر     
  عامالت املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل وسوء املعاملة،الرامية إىل محاية ال

ــساورها القلـــق   ــات  وإذ يـ ــتخدام تكنولوجيـــات املعلومـ ــدة إزاء اسـ ــا فياجلديـ ــا، مبـ  هـ
واسـتغالل النــساء   الــزواج ألغـراض اإلنترنـت، ألغـراض اســتغالل بغـاء الغـري واالجتــار بالنـساء      

األطفـال، وغـري ذلـك      إىل   اجلنـسي    يـل  وامل  اإلباحية استغالل األطفال يف إنتاج املواد    وواألطفال  
  من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال،

  احلـدود  عـرب العاملـة    اإلجراميـة    نظمـات  أنشطة امل  تزايد إزاء   وإذ يساورها القلق أيضا     
 علــى ، وخباصــة النــساء واألطفــال،باألشــخاص الوطنيــة وغريهــا الــيت جتــين أرباحــا مــن االجتــار 

 الـيت ميـرون هبـا ويف انتـهاك صـارخ      والالإنـسانية دون مراعاة للظروف اخلطرية الصعيد الدويل،  
  للقوانني احمللية والـمعايري الدولية،

 والتمييـز  للمعانـاة مـن العنـصرية      بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصـة         وإذ تسلم   
يـات   وأن الضحايا مـن النـساء والفت       ،وما يتصل بذلك من تعصب     األجانب   يةهاالعنصري وكر 

يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس خمتلفة مـن بينـها نـوع اجلـنس       غالبا ما 
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والسن واالنتماء العرقي واإلعاقة والثقافة والدين واألصل، وأن تلك األشـكال مـن التمييـز قـد       
  تتسبب يف حد ذاهتا يف تفاقم حدة االجتار باألشخاص،

ــى ال   وإذ تالحــظ   ــب عل ــن الطل ــا م ــار      أن جانب ــق االجت ــن طري ــىب ع ــسخرة يل ــاء وال بغ
  باألشخاص يف بعض أحناء العامل،

مزيـدا  ني، بـسبب نـوع اجلـنس،         يعـان   من النساء والفتيـات    االجتارضحايا   بأن   وإذ تقر   
مبـا هلـن    وعدم االعتـراف    بصفة عامة   الوعي    املعرفة أو  عدم توفر من احلرمان والتهميش بسبب     

 العقبــات الــيت بــسبب ويــرتبط باالجتــار غالبــا مــامــن حقــوق اإلنــسان وبــسبب الوصــم الــذي  
 آليـات االنتــصاف يف احلـاالت الــيت   اللجــوء إىلودقيقـة  حلــصول علـى معلومــات  يف ا نـها يواجه

  ،توعيتهن ونحلمايتهخاصة ، وأنه يتعني اختاذ تدابري نتنتهك فيها حقوقه
 مـسألة   جلنة وضع املـرأة علـى النظـر خـالل دورهتـا الـسابعة واخلمـسني يف              وإذ تشجع   

القـضاء علـى    ”، وهـو    ٢٠١٣ االجتار بالنـساء واألطفـال يف إطـار املوضـوع ذي األولويـة لعـام              
  ،“مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها

 التعــاون الثنــائي ودون اإلقليمــي واإلقليمــي  ومبــادراتأمهيــة آليــات تعيــد تأكيــدوإذ   
أفــضل املمارســات، الــيت تعتمــدها احلكومــات  الــدويل، مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات بــشأن  و

باألشـخاص،  شكلة االجتـار    واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة للتـصدي ملـ          
   النساء واألطفال،وخباصة 
املـساعدة  والتعاون الدويل   برامج   أن اجلهود العاملية، مبا يف ذلك        أيضا تأكيد  تعيدوإذ    

ــى االجتــار     ــضاء عل ــة، للق ــن مجيــع     وخباصــة باألشــخاص، التقني ــب م ــساء واألطفــال، تتطل الن
وجهـودا منـسقة    املقـصد التزامـا سياسـيا قويـا         بلدان  ووبلدان العبور    األصليةبلدان  الحكومات  

  ،فعاالوتعاونا ومتسقة 
بــضرورة أن يتبــع يف وضــع سياســات وبــرامج الوقايــة واحلمايــة والتأهيــل    وإذ تــسلم   

ــوطن وإعــادة اإلد  ــارات     واإلعــادة إىل ال ــدد التخصــصات يراعــي االعتب ــاج هنــٌج شــامل ومتع م
اجلنسانية وعامل السن مع االهتمام بتـوفري األمـن للـضحايا واحتـرام حقهـم يف التمتـع الكامـل                    

هلم مـن حقـوق اإلنـسان ومـع مـشاركة مجيـع اجلهـات الفاعلـة يف البلـدان األصـلية وبلـدان                         مبا
  العبور وبلدان املقصد،

محايــة مجيــع ضــحايا االجتــار ومــساعدهتم مــع إيــالء االحتــرام   بــضرورة واقتناعــا منــها  
  الكامل ملا هلم من حقوق اإلنسان،
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 يقـدم معلومـات بـشأن        الـذي  )١١(بتقرير األمـني العـام    حتيط علما مع التقدير       - ١  
 ضـمن نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة           هبـا  الدول وبـشأن األنـشطة املـضطلع         اتهاختذالتدابري اليت   

  ؛ بالنساء والفتياتلالجتار للتصّدي
 بتقريـر املقـررة اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان             حتيط علما مع التقدير أيـضا       - ٢  

، الذي يتضمن دراسة لإلطار القـانوين       )١٢(املعنية باالجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال     
ة، إضـافة إىل    الدويل واملعايري القانونية الدولية القائمة واملطبقة على الدول واملؤسسات التجاريـ          

مدونات قواعد السلوك واملبادئ غري امللزمة اليت اعتمدهتا املؤسسات التجارية يف إطار اجلهـود              
  املبذولة ملنع االجتار بالبشر ومكافحته؛

الدول األعضاء اليت مل تصدق بعد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                حتث    - ٣  
نــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء  وبروتوكــول م)١(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

، )٢(واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة            
أو تنــضم إليهمــا بعــد، علــى النظــر يف القيــام بــذلك علــى ســبيل األولويــة، مــع مراعــاة الــدور     

ألشــخاص، وحتــث الــدول األطــراف يف هــذين الرئيــسي هلــذين الــصكني يف مكافحــة االجتــار با
  الصكني على تنفيذمها على حنو تام وفعال؛

 الدول األعضاء على النظر يف التوقيع والتصديق على اتفاقية القـضاء       أيضا حتث  - ٤  
 )٦( واتفاقيــة حقــوق الطفــل)٥( وبروتوكوهلــا االختيــاري)٤(علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

 واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                 )٧(ينيوبروتوكوليها االختيـار  
، فــضال عــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وهــي االتفاقيــة املتعلقــة بالــسخرة لعــام  )١٣(أســرهم
 ١٩٤٩واالتفاقية املتعلقة بتفتيش العمـل يف الـصناعة والتجـارة لعـام             ) ٢٩ االتفاقية رقم  (١٩٣٠

ــم  ( ــة رق ــام   ) ٨١االتفاقي ــة بالعمــال املهــاجرين لع ــة املتعلق ــم  (١٩٤٩واالتفاقي ــة رق ) ٩٧ االتفاقي
واالتفاقيــة ) ١١١ االتفاقيـة رقـم   (١٩٥٨واالتفاقيـة املتعلقـة بـالتمييز يف االسـتخدام واملهنـة لعـام       

واتفاقيـــة العمـــال ) ١٣٨ االتفاقيـــة رقـــم (١٩٧٣املتعلقــة باحلـــد األدىن لـــسن االســـتخدام لعـــام  
واالتفاقيــة املتعلقــة بوكــاالت ) ١٤٣ االتفاقيــة رقــم) (أحكــام تكميليــة (١٩٧٥املهــاجرين لعــام 

واالتفاقيـة املتعلقـة بأســوأ أشـكال عمــل    ) ١٨١ االتفاقيـة رقــم  (١٩٩٧االسـتخدام اخلاصـة لعــام   
 ٢٠١١ليني لعـام   نــز واتفاقية العمل الالئـق للعمـال امل      ) ١٨٢ االتفاقية رقم  (١٩٩٩األطفال لعام   

  ، وحتث الدول األطراف يف تلك االتفاقيات والربوتوكوالت على تنفيذها؛)١٨٩ االتفاقية رقم(
_________________ 

  )١١(  A/67/170.  
  )١٢(  A/67/261.  
 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة،  األمم  )١٣(  
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 الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة وســائر املنظمــات الدوليــة       حتــث كــذلك   - ٥  
ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة   يف واإلقليميــة ودون اإلقليميــة، فــضال عــن اجملتمــع املــدين، مبــا  

ذ األحكـام ذات الـصلة مـن خطـة األمـم املتحـدة              والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالم، علـى تنفيـ       
   واألنشطة احملددة فيها تنفيذا تاما وفعاال؛)١٤(العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص

ــات    ترحــب  - ٦   ــات وهيئ ــود احلكوم ــم املتحــدة  جبه ــا األم ــاتووكاالهت  واملنظم
االجتـار  ملـشكلة   بوجـه خـاص     مـن أجـل التـصدي         احلكوميـة  واملنظمـات غـري   احلكومية الدوليـة    

ــات، وتــشجعها علــى   ــها  بالنــساء والفتي ــز جهودهــا وتعاوهنــا، بوســائل من ــادل مواصــلة تعزي  تب
  وأفضل ممارساهتا على أوسع نطاق ممكن؛وخرباهتا الفنية معارفها 
 منظومة األمم املتحدة على تعميم مراعاة مـسألة االجتـار باألشـخاص،           تشجع  - ٧  

يف سياســاهتا وبراجمهــا األوســع نطاقــا الــيت تعــىن  وخباصــة النــساء والفتيــات، حــسب االقتــضاء، 
بالتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة وحقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون واحلكـم الرشـيد والتعلـيم                   

  اع؛نـزوالصحة والكوارث الطبيعية والتعمري بعد انتهاء ال
 املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة علـى             بتركيز هيئة األمم   ترحب  - ٨  

تقـوم بـه مـن     إهناء العنف ضد املـرأة وعلـى زيـادة اسـتفادة املـرأة مـن الفـرص االقتـصادية، ومبـا                  
عمل لبناء شراكات فعالة مـن أجـل متكـني املـرأة، ممـا سيـسهم يف اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة                   

  االجتار باألشخاص؛
 االجتـار بالنـساء والفتيـات     للطلب الذي يشجع     باحلكومات أن تتصدى     هتيب  - ٩  

ألغراض االستغالل جبميـع أشـكاله يف سـبيل القـضاء عليـه، وأن تعمـل، يف هـذا الـصدد، علـى             
ــز ــشريعية،     تعزي ــدابري الت ــا الت ــا فيه ــة، مب ــدابري الوقائي ــردع مــستغلي األشــخاص املّتجــر هبــم   الت ل
  مساءلتهم؛ وكفالة

يـات  باحلكومـات أن تعـزز التـدابري الراميـة إىل متكـني النـساء والفت         هتيب أيضا     - ١٠  
ذلـك تعزيزهـا مـن خـالل التعلـيم والتـدريب          يف بوسائل منها تعزيز مشاركتهن يف اجملتمـع، مبـا        

على املهارات، وأن تتخذ املزيد من التدابري املناسبة للتصدي لتزايد معـدل املتـشردات والنـساء                
  الالئي يعشن يف مساكن غري الئقة من أجل احلد من إمكانية وقوعهن ضحايا لالجتار؛

الـيت تزيـد    احلكومات اختاذ التـدابري املالئمـة للتـصدي للعوامـل           بهتيب كذلك     - ١١  
  الـيت   األخـرى  العوامـل و فيها الفقر وعدم املـساواة بـني اجلنـسني          مبا ،من خماطر التعرض لالجتار   

اسـتغالل   أشـكال  غـريه مـن  االجتـار بالنـساء والفتيـات ألغـراض البغـاء و     تشجع حتديدا مـشكلة   
_________________ 

 .، املرفق٦٤/٢٩٣القرار   )١٤(  
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منـع هـذا االجتـار      ، من أجل    ع األعضاء نـز و  والزواج القسري والسخرة   اجلنس ألغراض جتارية  
، بوسائل منها تعزيـز التـشريعات القائمـة بغـرض محايـة حقـوق النـساء والفتيـات                   والقضاء عليه 

، مبـن فـيهم املوظفـون احلكوميـون الـضالعون يف االجتـار بالبـشر                على حنو أفضل ومعاقبـة اجلنـاة      
  ؛، حسب االقتضاءمدنيةأو / تدابري جنائية واذاخت باملسؤولون عن تيسريه، أو

 باحلكومات واجملتمع الدويل ومجيع املنظمـات والكيانـات األخـرى الـيت             هتيب  - ١٢  
اع والكـوارث وغريهـا مـن حـاالت الطـوارئ أن تتــصدى      نـــزاع ومـا بعـد ال  نــز تعـىن حبـاالت ال  

 من عنـف قـائم علـى أسـاس          تزايد تعرض النساء والفتيات لالجتار واالستغالل وما يرتبط هبما        ل
  نوع اجلنس؛

 فعالة تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية وعامـل      تدابريوضع احلكومات على   حتث  - ١٣  
، ألغـراض   يـع أشـكال االجتـار بالنـساء والفتيـات         السن وإنفاذها وتعزيزها من أجل مكافحة مج      

ــصادي،     ــسي واالقت ــتغالل اجلن ــها االس ــدة من ــا و ع ــضاء عليه ــار الق ــتراتيج، يف إط ــاملة اس ية ش
، والقيام، حـسب االقتـضاء، بوضـع خطـط           يراعى فيها منظور حلقوق اإلنسان     ملكافحة االجتار 

  ؛يف هذا الصددعمل وطنية 
ــضا    - ١٤   ــة      حتــث أي ــع املنظمــات احلكومي ــاون م ــوم، بالتع ــى أن تق ــات عل احلكوم

إلجـراءات  الدولية واملنظمات غري احلكومية، بتقـدمي الـدعم وختـصيص املـوارد الالزمـة لتعزيـز ا                
الوقائيــة، وخباصــة تثقيــف املــرأة والرجــل والفتيــات والفتيــان، يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني     
واحترام الذات واالحترام املتبادل، وتنظيم محالت بالتعاون مع اجملتمع املـدين مـن أجـل إذكـاء                  

  الوعي العام باملسألة على املستويني الوطين والشعيب؛
ســتمرار التنـسيق بــني عـدة جهــات منـها املقــررة اخلاصــة     أمهيـة ا تكـرر تأكيــد   - ١٥  

جمللس حقوق اإلنسان املعنية باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، واملقـررة اخلاصـة              
للمجلس املعنية ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة واملقـررة اخلاصـة                

ــس املعنيــة بأشــكال الــرق املع    ــه، مــن أجــل جتنــب       للمجل ــك أســبابه وعواقب اصــرة، مبــا يف ذل
  االزدواجية يف األنشطة اليت يقمن هبا خالل اضطالعهن بوالياهتن؛

 احلكومــات علــى اختــاذ التــدابري املالئمــة للقــضاء علــى الطلــب علــى    تــشجع  - ١٦  
ســيما الطلــب علــى األطفــال، عــن طريــق اختــاذ مجيــع اإلجــراءات  الــسياحة بــدافع اجلــنس، وال

  املمكنة؛ قائيةالو
ــة والنظــر،     حتــث  - ١٧   ــة وتدريبي ــرامج وسياســات تثقيفي ــى وضــع ب  احلكومــات عل

ــدافع اجلــنس واالجتــار، مــع        ــسياحة ب ــع ال ــشريعات هتــدف إىل من ــضاء، يف ســن ت حــسب االقت
  التركيز بوجه خاص على محاية الشابات واألطفال؛
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اون علــى الــصعد  تعزيــز الــربامج الوطنيــة والتعــ الــدول األعــضاء علــىتــشجع  - ١٨  
ــائي ودون ال ــقليمــي واإلقليمــي واإلثن ــادرات أو    ،دويلال ــها وضــع مب ــل   بطــرق من خطــط عم

 للتصدي ملشكلة االجتار باألشخاص، بوسائل منها حتسني تبادل املعلومات ونوعيـة            )١٥(إقليمية
البيانات املصنفة حـسب نـوع اجلـنس والـسن وعمليـة مجـع البيانـات احملـددة وتعزيـز القـدرات                       

ية األخرى وتبادل املـساعدة القانونيـة، وكـذلك مكافحـة الفـساد وغـسل العائـدات املتأتيـة           الفن
ــات        ــة تــصدي تلــك االتفاق ــها االســتغالل اجلنــسي التجــاري، وكفال مــن االجتــار ألغــراض من

   ؛النساء والفتياتواملبادرات بوجه خاص لتأثري مشكلة االجتار يف 
 تـسليما  ،باألشـخاص  االجتـار  أشـكال  مجيـع    احلكومـات أن جتـرم     جبميعهتيب    - ١٩  

ــداء اجلنــسي التجــاري      ــه ألغــراض االســتغالل اجلنــسي واالســتغالل واالعت ــد حدوث ــها بتزاي من
ــه، الــضالعني والــسياحة بــدافع اجلــنس والــسخرة، وأن حتــاكم وتعاقــب اجملــرمني والوســطاء     في

ا مـن أهـل البلـد    سـواء كـانو   فيهم املسؤولون احلكوميون الضالعون يف االجتار باألشخاص،         مبن
 عن طريق السلطات الوطنية املختصة، سواء يف البلد األصـلي ملرتكـب اجلـرم               جانب، من األ  أو

 وفقــا لإلجــراءات القانونيــة املعمــول هبــا، وأن تعاقــب أو يف البلــد الــذي حيــدث فيــه االعتــداء،  
  ؛هماحملتجزين لدي أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا االجتار كذلك

 احلكومات على اختـاذ مجيـع التـدابري املالئمـة لكفالـة أال يعاقـب ضـحايا               حتث  - ٢٠  
ــسبب أعمــال ارتكبــت كنتيجــة مباشــرة لتعرضــهم لالجتــار وأال      ــوا  االجتــار أو حيــاكموا ب يقع

وتـشجع احلكومـات علـى      ضحايا مرة أخرى نتيجة إلجـراءات تتخـذها الـسلطات احلكوميـة،             
وين ووفقا للسياسات الوطنية، حماكمة ضـحايا االجتـار باألشـخاص    أن متنع، ضمن إطارها القان    

  مشروعة؛ على دخوهلم أو إقامتهم بصورة غري
احلكومات إىل النظـر يف إنـشاء آليـة وطنيـة للتنـسيق، مثـل تعـيني مقـرر                    تدعو  - ٢١  
، مبـشاركة اجملتمـع   ، أو تعزيزهـا يف حالـة وجودهـا        هيئة مشتركة بني الوكـاالت     نشاءإ وطين أو 

_________________ 
مثل عملية بايل بشأن هتريب الناس واالجتار باألشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عـابرة للحـدود الوطنيـة                   )١٥(  

الـيت  خطة العمل ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ     ووض هنر امليكونغ ملكافحة االجتار   ملبادرة الوزارية املنسقة حل   وا
  املبــــادرة اإلقليميــــة اآلســــيوية ملكافحــــة االجتــــار باألشــــخاص، وخباصــــة النــــساء واألطفــــال        وضــــعتها

 وبـرامج أوروبيـة شـاملة بـشأن     ات ومبادرات االحتاد األورويب بشأن وضع سياسـ      )، املرفق A/C.3/55/3 انظر(
ــوارد   اال ــى النحــو ال ــشر، عل ــايري     جتــار بالب ــشأن أفــضل املمارســات واملع مــؤخرا يف خطــة االحتــاد األورويب ب

وأنـشطة جملـس أوروبـا      ٢٠٠٥ديـسمرب   /واإلجراءات ملكافحة ومنع االجتار بالبشر املعتمدة يف كـانون األول         
االجتــار ومكافحــة نــع  مليرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــ واتفاقيــة ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا

منظمـة   الـذي عقدتـه       االجتار باألشخاص  بشأنلسلطات الوطنية   واجتماع ا بالنساء واألطفال ألغراض البغاء     
  .ومنظمة اهلجرة الدولية يف هذا اجملالوأنشطة منظمة العمل الدولية الدول األمريكية 
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 مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة، لتــشجيع تبــادل املعلومــات    حــسب االقتــضاء،ملــدين،ا
االجتـــار  جمـــال وإعـــداد تقـــارير عـــن البيانـــات واألســـباب اجلذريـــة والعوامـــل واالجتاهـــات يف 

باألشخاص، وخباصة النساء والفتيات، وتضمينها بيانـات عـن ضـحايا االجتـار مـصنفة حـسب                 
  نوع اجلنس والسن؛

احلكومـات وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة علـى أن تتخـذ، يف حـدود            تشجع    - ٢٢  
املوارد املتاحة، التدابري املالئمة لزيادة الوعي العام مبـسألة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء          
والفتيات، مبا يف ذلك العوامل اليت جتعـل النـساء والفتيـات عرضـة لالجتـار، وأن تكـبح الطلـب                  

 أشــكال االســتغالل، مبــا يف ذلــك االســتغالل اجلنــسي والــسخرة، هبــدف   الــذي يــشجع مجيــع 
القضاء عليـه، وأن تعلـن عـن القـوانني واألنظمـة والعقوبـات املتـصلة هبـذه املـسألة، وأن تـشدد                       

  على أن االجتار جرمية جسيمة؛
 بـرامج   إلتاحـة  ، حسب االقتضاء،   باحلكومات املعنية أن ختصص املوارد     هتيب  - ٢٣  

التـدريب املهـين    ، بوسـائل منـها      ضحايا االجتـار  هيـل البـدين والنفـسي واالجتمـاعي لـ         مناسبة للتأ 
 الـيت تـشمل املـصابني بفـريوس نقـص           والرعاية الـصحية   باللغة اليت يفهموهنا     واملساعدة القانونية 

املنظمـات   واختـاذ تـدابري للتعـاون مـع          )اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب        /املناعة البشرية 
ــة  ــات  احلكومي ــة واملنظم ــة       الدولي ــة والطبي ــة االجتماعي ــدمي الرعاي ــن أجــل تق ــة م ــري احلكومي غ

  والنفسية للضحايا؛
احلكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة                 تشجع  - ٢٤  

توضـــيح الفـــرص والقيـــود واحلقـــوق  دف إىل، بتنظـــيم محـــالت هتـــمنظمـــات اجملتمـــع املـــدينو
ــة بــ  ــسؤوليات املتعلق ــسبل      وامل ــة وال ــدمي معلومــات عــن خمــاطر اهلجــرة غــري القانوني اهلجرة وتق

مــن اختــاذ قــرارات واعيــة واحليلولــة دون  هن متكينــبغيــة  والوســائل الــيت يــستخدمها املتجــرون 
  وقوعهن ضحايا لالجتار؛

 احلكومــات علــى أن تــستعرض وتعــزز، حــسب االقتــضاء، يف   تــشجع أيــضا  - ٢٥  
واليتـها إنفـاذ قـوانني العمـل وغريهـا مـن القـوانني ذات الـصلة             أراضيها أو يف املناطق اخلاضعة ل     

ذلـك وكـاالت     يف اليت هتدف إىل إلزام، أو اليت يترتـب عليهـا إلـزام، املؤسـسات التجاريـة، مبـا                 
التوظيف، مبنع ومكافحة االجتار بالبشر يف سالسل التوريد وإجـراء تقيـيم دوري ملـدى كفايـة                  

  تلك القوانني والتصدي ألي ثغرات؛
 قطـاع األعمـال التجاريـة إىل اعتمـاد مـدونات الـسلوك األخالقـي الـيت                  تدعو  - ٢٦  

  تكفل العمل الالئق ومتنع مجيع أشكال املمارسات االستغاللية اليت تشجع على االجتار؛
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احلكومات على تكثيـف تعاوهنـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة لوضـع                 تشجع  - ٢٧  
ــرامج   ــذ ب ــسا وتنفي ــارات اجلن ــسن  تراعــي االعتب ــضحايا االجتــار   نية وعامــل ال ــشورة ل لتقــدمي امل

، وبـرامج لتـوفري املـأوى واخلطـوط اهلاتفيـة            بـشكل فعـال     يف اجملتمع  م وإعادة إدماجه  موتدريبه
  ؛ ضحية حيتمل أن يصبح إىل منلضحايا أوإىل ااملخصصة لتقدمي املساعدة 

ذ القـانون    احلكومـات علـى تـوفري أو تعزيـز تـدريب املـسؤولني عـن إنفـا                 حتث  - ٢٨  
واملوظفني القضائيني ومسؤويل اهلجرة وغريهم من املسؤولني املعنيني مبنـع االجتـار باألشـخاص              
ــهم، وهتيــب يف هــذا        ــات، وتوعيت ــساء والفتي ــسي للن ــا يف ذلــك االســتغالل اجلن ــه، مب ومكافحت

 تكفل التزام املسؤولني عن إنفـاذ القـانون ومـوظفي اهلجـرة واملـسؤولني             احلكومات أن    ب الصدد
ــسريعة علــى وجــه       القنــصليني واألخــصائيني االجتمــاعيني وغريهــم مــن مــوظفي االســتجابة ال
ــارات        ــة ضــحايا االجتــار ومراعــاة االعتب ــسان يف معامل ــام حلقــوق اإلن ــاالحترام الت اخلــصوص ب

  ؛العنصري مبادئ عدم التمييز، مبا يف ذلك منع التمييزاجلنسانية وعامل السن و
لكفالــة أن تكــون إجــراءات العدالــة    اذ خطــوات  احلكومــات إىل اختــ تــدعو  - ٢٩  
مراعيـة للحالـة اخلاصـة للنـساء والفتيـات املتجـر هبـن وأن جيـري           برامج محاية الـشهود     اجلنائية و 

ــ تقـــدمي ، يف، حـــسب االقتـــضاءدعمهـــن ومـــساعدهتن غريهـــا مـــن  شكاوى إىل الـــشرطة أوالـ
 نائيـة، وكفالـة أن تتـاح      من قبـل نظـام العدالـة اجل        نحلضور عند طلبه  ا، و  دون خوف  السلطات

إمكانيـة احلـصول   ، يف إطار يراعي االعتبـارات اجلنـسانية وعامـل الـسن،       الوقت هذا خالل   هلن
ــة    علــى مــا ــة وقانوني ــة ومالي ــة وطبي ــة ومــساعدة اجتماعي ــة  يلــزم مــن محاي ، مبــا يف ذلــك إمكاني

  احلصول على تعويض عن األضرار اليت حلقت هبن؛
تكثيــف اجلهــود الراميــة إىل اإلســراع بالبــت يف  احلكومــات إىل تــدعو أيــضا   - ٣٠  

قضايا االجتار باألشخاص وإىل استحداث نظم وآليات ملكافحـة االجتـار باألشـخاص وإنفاذهـا               
وتعزيزهــا، وذلــك بالتعــاون مــع منظمــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات غــري حكوميــة، مــن بــني 

  أخرى؛ جهات
إلعــالم، مبــن فــيهم  مقــدمي خــدمات ااحلكومــات إىل تــشجيعكــذلك  تــدعو  - ٣١  
تعزيز املوجود منها مـن       على اختاذ تدابري لفرض الضوابط الذاتية أو       ، خدمات اإلنترنت  ومقدم
 القـضاء  دف هبـ   علـى حنـو مـسؤول      اإلنترنـت، وسـائط اإلعـالم، وخباصـة       اسـتخدام   تعزيـز   أجل  
  ؛، الذي ميكن أن يشجع على االجتار الفتياتوخباصةالنساء واألطفال، استغالل على 

 االتــصاالتوالــسفر والــسياحة قطاعــات ســيما   وال،قطــاع األعمــالتــدعو   - ٣٢  
 ،منظمات وسائط اإلعـالم اجلمـاهريي     و ووكاالت التوظيف ذات الصلة   ،  السلكية والالسلكية 

ــع احلكومــات    ــاون م ــضاءإىل التع ــال،   يف الق ــساء واألطف ــى االجتــار بالن ــاتوخباصــة عل ،  الفتي
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ــالم مع     ــائط اإلع ــشر وس ــها ن ــائل من ــا      بوس ــيت يتبعه ــائل ال ــار والوس ــار االجت ــن أخط ــات ع لوم
  ؛املتاجرون وحقوق األشخاص املتجر هبم واخلدمات املتاحة لضحايا االجتار

 القيام بصورة منتظمة جبمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلـنس           ضرورة تؤكد  - ٣٣  
والــسن وإجــراء دراســات شــاملة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل ووضــع منــهجيات موحــدة 

أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع احلكومـات        ليتسىن وضع    ؤشرات حمددة دوليا  وم
على تعزيز تبادل املعلومات والقدرة على مجع البيانات باعتبار ذلـك وسـيلة لتعزيـز التعـاون يف                  

  ؛جمال مكافحة مشكلة االجتار
اصـــة ووكاالهتـــا وآلياهتـــا اخل  احلكومـــات وهيئـــات األمـــم املتحـــدة    تـــدعو  - ٣٤  

غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص إىل القيــام ببحــوث واملنظمــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
ودراسات تعاونية ومشتركة عن االجتار بالنـساء والفتيـات ميكـن أن تـستخدم كأسـاس لوضـع                  

  تغيريها يف هذا اجملال؛ السياسات العامة أو
 عنـد الـضرورة   م املتحـدة احلكومات إىل أن تقوم، بدعم مـن األمـ        أيضا   تدعو  - ٣٥  

ــة ومــع مراعــاة أفــضل املمارســات،      ــة الدولي ــة  ومــن غريهــا مــن املنظمــات احلكومي  بوضــع أدل
 إنفـاذ القـانون واملـوظفني القـضائيني         ملـوظفي ومواد إعالميـة أخـرى وتـوفري التـدريب          لتدريب  ل

عيتــهم  تودفهبــ ومــوظفي الــدعم، الطــيبالعــاملني يف اجملــال ووغريهــم مــن املــوظفني املعنــيني  
  اخلاصة للضحايا من النساء والفتيات؛باالحتياجات 

 احلكومات واهليئات احلكومية الدولية واملنظمات الدوليـة املعنيـة علـى          تشجع  - ٣٦  
ــدمي         ــسالم وجمــال تق ــاملني يف جمــال حفــظ ال ــسكريني والع ــراد الع ــدريب لألف ــوفري الت ــة ت كفال

ــشرهم يف حــاالت ال    ــتم ن ــذين ي ــسانية ال ـــاملــساعدة اإلن ــا زن ــهاء ال  اع وحــاالت م ـــزبعــد انت اع ن
يشجع أو ييسر أو يستغل االجتار بالنـساء والفتيـات،           وحاالت الطوارئ على السلوك الذي ال     

ألغراض منها االستغالل اجلنـسي، وتوعيتـهم باملخـاطر احملتملـة املتمثلـة يف أن يتعـرض ضـحايا                   
  عية، لالجتار؛اعات وغريها من حاالت الطوارئ، مبا فيها الكوارث الطبينـزال

  الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة             تدعو  - ٣٧  
إىل تـضمني تقاريرهـا      )١٦(نواتفاقية حقوق الطفل والعهدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسا           

 ،معلومــات وإحــصاءات عــن االجتــار بالنــساء والفتيــات جلاهنــا املعنيــة الوطنيــة الــيت تقــدمها إىل 
  ؛للمقارنة والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة هبدف احلصول على بيانات قابلة

_________________ 
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )١٦(  
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الـدول إىل مواصـلة تقـدمي مـسامهات إىل صـندوق األمـم املتحـدة                تدعو أيضا     - ٣٨  
االستئماين للتربعـات مـن أجـل مكافحـة أشـكال الـرق املعاصـرة وإىل صـندوق األمـم املتحـدة                      

  جتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛االستئماين للتربعات لضحايا اال
  حييل إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسـعة والـستني   إىل األمني العام أن تطلب  - ٣٩  

 والثغـرات القائمـة يف       واالسـتراتيجيات الناجحـة    تقريرا يتضمن معلومات جممعة عـن املبـادرات       
دم توصـياٍت بـشأن سـبل تعزيـز ُنهـج           باألشـخاص ويقـ    ملشكلة االجتـار     اجلنسانيةاألبعاد  معاجلة  

قائمة على حقوق اإلنسان ومراعية لالعتبارات اجلنسانية وعامل السن يف إطـار جهـود شـاملة                
  .ومتوازنة للتصدي لالجتار باألشخاص
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  مشروع القرار الثالث    
  تكثيف اجلهود العاملية من أجل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

  
  ،العامةإن اجلمعية   
ــشري   ــا إذ تــــ ــؤرخ ٥٣/١١٧ إىل قراريهــــ ــانون األول٩ املــــ ــسمرب / كــــ  ١٩٩٨ديــــ

ــرأة  ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٢٨ و ، وإىل قـــرارات جلنـــة وضـــع املـ
ــؤرخ ٥١/٢ ــارس / آذار٩ املــ ــؤرخ ٥٢/٢ و ٢٠٠٧مــ ــارس / آذار٧ املــ  ٥٤/٧  و٢٠٠٨مــ

  خرى ذات الصلة باملوضوع،، وإىل مجيع القرارات األ٢٠١٠مارس / آذار١٢املؤرخ 
 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال      )١( أن اتفاقية حقوق الطفل وإذ تؤكد من جديد     

، باإلضافة إىل بروتوكوليهما االختياريني، تشكل مسامهة مهمـة يف اإلطـار    )٢(التمييز ضد املرأة  
  القانوين حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات،

 بـيجني ونتـائج دورة اجلمعيـة    )٤( ومنـهاج عمـل  )٣( إعـالن  من جديـد أيـضا  وإذ تؤكد   
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املرأة عـام    ”العامة االستثنائية الثالثة والعشرين املعنونة      

، )٦(، وبرنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة            )٥(“والسالم يف القرن احلادي والعشرين    
، إضـافة إىل عمليـات استعراضـها بعـد          )٧(ر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة      وبرنامج عمل مؤمت  

مــرور مخــس ســنوات وعــشر ســنوات ومخــس عــشرة ســنة، وكــذلك إعــالن األمــم املتحــدة       
 والـيت   )٩(٢٠٠٥ وااللتزامات املعلنة بشأن املرأة والطفلة يف مؤمتر القمـة العـاملي لعـام               )٨(لأللفية

_________________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧ لدلمج، اموعة املعاهداتجماألمم املتحدة،   )١(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ لدلمجاملرجع نفسه، ا  )٢(  
منــشورات األمــم  (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥ إىل ٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني، مــن   )٣(  

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.96 IV.13املتحدة رقم املبيع 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٤(  
 .، املرفق٢٣/٣-، املرفق، و دإ٢٣/٢-قرارا اجلمعية العامة دإ  )٥(  
منــشورات األمــم  (١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣ إىل ٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة، مــن    )٦(  

 .ق، املرف١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املتحدة، رقم املبيع 
منـشورات   (١٩٩٥مـارس  / آذار١٢ إىل   ٦تقرير مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة، كوبنـهاغن، مـن                  )٧(  

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8األمم املتحدة، رقم املبيع 
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٨(  
 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )٩(  
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ــرار اجل   ــدها يف ق ــد تأكي ــة  أُعي ــة العام ــؤرخ ٦٥/١معي ــول٢٢ امل ــون ٢٠١٠ســبتمرب / أيل ، املعن
  ،“متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد”

 إىل الربوتوكــول املتعلــق حبقــوق املــرأة يف أفريقيــا امللحــق بامليثــاق األفريقــي  وإذ تــشري  
، ٢٠٠٣يــــه يول/ متــــوز١١، الــــذي اعُتمــــد يف مــــابوتو يف )١٠(حلقــــوق اإلنــــسان والــــشعوب

يتــضمن، يف مجلــة أمــور، تعهــدات والتزامــات بــشأن وضــع حــد لتــشويه األعــضاء          والــذي
ــشويه األعــضاء التناســلية       التناســلية ــذ ممارســة ت ــارزا علــى درب نب ــشكل معلمــا ب ــاث، وي لإلن
  وإهنائها، لإلناث

 ٢٠١١يوليـه  / متـوز ١ إىل قـرار االحتـاد األفريقـي املتخـذ يف مـاالبو يف      وإذ تشري أيضاً    
ــضاء       ــشويه األعـ ــر تـ ــرارا حيظـ ــستني قـ ــسادسة والـ ــا الـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــاذ اجلمعيـ ــدعم اختـ لـ

  ،)١١(لإلناث التناسلية
 بـأن   )١٢( إىل توصية جلنة وضع املرأة يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني            وإذ تشري كذلك    

يوصــي اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي اجلمعيــة العامــة باختــاذ مقــرر تنظــر مبوجبــه يف مــسألة   
ع هناية لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف دورهتـا الـسابعة والـستني يف إطـار بنـد جـدول                    وض

  ،)١٣(“النهوض باملرأة”األعمال املعنون 
 بـــأن تـــشويه األعـــضاء التناســـلية لإلنـــاث يـــشكل إيـــذاء ال ميكـــن تداركـــه   وإذ تقـــر  

 ويطـال مـا بـني مائـة         عكسه، وبأنه يؤثر سلًبا يف حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيـات،           أو
مليون ومائة وأربعني مليون امرأة وفتاة، وبـأن عـددا يقـدر بثالثـة ماليـني إضـافية مـن الفتيـات                      

  يتعرض كل سنة خلطر اخلضوع هلذه املمارسة يف مجيع أحناء العامل،
 أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ممارسة ضارة تشكل هتديدا          وإذ تؤكد من جديد     

ساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك صــحتهن النفــسية واجلنــسية واإلجنابيــة، ممــا قــد   خطــريا لــصحة النــ
جيعلهن أكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية، كمـا قـد تنـشأ عنـها نتـائج سـلبية               
قبــل الــوالدة وخالهلــا وكــذلك خمــاطر هتــدد حيــاة األمهــات واملواليــد، وأن نبــذ هــذه املمارســة 

_________________ 
 .٢٦٣٦٣، الرقم ١٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتمم املتحدة، األ  )١٠(  
 .Assembly/AU/12 (XVII) Add.5االحتاد األفريقي، الوثائق، : انظر  )١١(  
، الفــصل )E/2010/27 (٧، امللحــق رقــم ٢٠١٠الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  : انظــر  )١٢(  

 .األول، الفرع ألف
 .٢٠١٢/٢٤٨ االقتصادي واالجتماعي انظر مقرر اجمللس  )١٣(  
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 من خـالل حركـة شـاملة يـشارك فيهـا مجيـع أصـحاب املـصلحة يف                 الضارة ال ميكن أن يتم إال     
  اجملتمع من القطاعني العام واخلاص، فتيانا وفتيات، ونساء ورجاال،

تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث         من وجود دالئـل علـى ازديـاد          وإذ يساورها القلق    
   العمليات،على يد عاملني يف اجملال الطيب يف مجيع املناطق اليت متارس فيها تلك

 بأن املواقف وأمناط الـسلوك التمييزيـة الـسلبية تـؤثر تـأثريا مباشـرا يف وضـع         وإذ تسلم   
النساء والفتيات ومعاملتهن، وبأن هذه القوالب النمطية الـسلبية تعـوق تنفيـذ األطـر التـشريعية                 

  واملعيارية اليت تضمن املساواة بني اجلنسني وحتظر التمييز على أساس نوع اجلنس،
احتدوا من أجل إهنـاء العنـف ضـد    ” بأن محلة األمني العام حتت شعار     إذ تسلم أيضا  و  

 وقاعدة البيانـات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة ستـسهمان يف حتقيـق القـضاء علـى تـشويه                       “املرأة
  األعضاء التناسلية لإلناث،

التناسـلية   باجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة إلهناء تـشويه األعـضاء             وإذ ترحب   
لإلناث، وخصوصا التزام وكاالت األمم املتحدة العشر الذي أعلنتـه يف بياهنـا املـشترك املـؤرخ              

بتـر األعـضاء   /، إضافة إىل الربنامج املـشترك املتعلـق مبـسألة تـشويه         )١٤(٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٧
ــة وصــندوق األمــم املتحــدة للــ       ــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــاث الت سكان، التناســلية لإلن

  والرامي إىل التعجيل بالقضاء على هذه املمارسة،
ــق     ــالغ القل ــساورها ب ــى       وإذ ي ــة عل ــود املبذول ــاد اجله ــن ازدي ــرغم م ــى ال ــه عل ــن أن  م

املستويات الـوطين واإلقليمـي والـدويل والتركيـز علـى نبـذ تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،                     
  تزال هذه املمارسة شائعة يف مجيع مناطق العامل، ال

 من استمرار الفجـوة اهلائلـة يف املـوارد ومـن العجـز يف               وإذ يساورها بالغ القلق أيضا      
التمويل الذي حيد بـشدة مـن نطـاق ووتـرية تنفيـذ الـربامج واألنـشطة الراميـة إىل القـضاء علـى                        

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،

_________________ 
ــسان، و      )١٤(   ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــة       مفوضــية األم ــريوس نقــص املناع ــين بف ــشترك املع ــم املتحــدة امل ــامج األم برن

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واللجنة االقتـصادية ألفريقيـا،   )اإليدز (املناعة املكتسب متالزمة نقص/البشرية
 للتربيــة والعلــم والثقافــة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومفوضــية األمــم املتحــدة  ومنظمــة األمــم املتحــدة

لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة الـصحة                     
ة الــصحة  ، منظمــ بيــان مــشترك بــني الوكــاالت    : القــضاء علــى تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث     العامليــة، 
  .٢٠٠٨ العاملية،
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  ،)١٥(ية لإلناث يف تقرير األمني العام عن إهناء تشويه األعضاء التناسلوقد نظرت  
 على أن متكني النـساء والفتيـات يـشكل العامـل الرئيـسي لكـسر طـوق                  تؤكد  - ١  

التمييز والعنف ولتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبـا يف ذلـك احلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى             
ممكــن مــن الــصحة العقليــة والبدنيــة، مبــا يف ذلــك الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وهتيــب بالــدول   

 واتفاقية القـضاء    )١(أن تفي بااللتزامات اليت تعهدت هبا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل         األطراف  
، إضافة إىل التزاماهتا بتنفيذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن             )٢(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

، ومنـهاج   )٦(، وبرنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة         )١٦(القضاء على العنف ضد املرأة    
ــيجنيعمــل ــة     )٤( ب ــشرين املعنون ــة والع ــة االســتثنائية الثالث ــة العام ــائج دورة اجلمعي ــرأة ”، ونت امل
، ونتـائج   )٥(“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين           : ٢٠٠٠ عام

  ؛)١٧(دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل
تعلـيم والتـدريب علـى املـستويات النظـامي       بالـدول أن تعـزز التوعيـة وال       هتيب  - ٢  

وغــري النظــامي وغــري الرمســي لتــشجيع مــشاركة الفتيــات والفتيــان والنــساء والرجــال بــصورة     
ــسية واملـــسؤولني      ــة الرئيـ ــع اجلهـــات الفاعلـ ــراط مجيـ ــذا املـــسعى، ولـــضمان اخنـ ــرة يف هـ مباشـ

القـضاء واملـسؤولون   احلكوميني، مبن فيهم املـسؤولون عـن إنفـاذ القـوانني والعـاملون يف سـلك         
عن دوائر اهلجرة ومقدمو الرعاية الصحية وقادة اجملتمعـات احملليـة والقـادة الـدينيون واملعلمـون                 
ــاء       ــات، إضــافة إىل اآلب ــصورة مباشــرة مــع الفتي ــاملون ب ــون واملتع ــاب األعمــال واإلعالمي وأرب

رسـات الـضارة الـيت      واألسر واجملتمعات احمللية، يف العمل من أجل القـضاء علـى املواقـف واملما             
  سيما مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ تؤثر تأثريا سلبًيا يف الفتيات، ال

 بالدول أن تعزز برامج الـدعوة والتوعيـة لتحفـز الفتيـات والفتيـان         هتيب أيضا   - ٣  
ــة وبــرامج للقــضاء علــى املمارســات الــضارة،       ــرامج وقائي ــام بــدور فعــال يف وضــع ب علــى القي

يما تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، وأن تـشرك يف هـذا العمـل قـادة اجملتمعـات احملليـة          س وال
والقادة الدينيني واملؤسسات التعليميـة ووسـائط اإلعـالم واألسـر، وأن تـوفر مزيـدا مـن الـدعم                    

  املايل للجهود املبذولة على مجيع املستويات لوضع حد هلذه املمارسات؛
مجيـع املمارسـات الـضارة الـيت تـؤثر يف املـرأة والفتـاة،         الدول على إدانـة     حتث  - ٤  

سيما تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، سواء ارُتكبت هذه املمارسات داخل مؤسسة طبيـة              ال
_________________ 

  )١٥(  E/CN.6/2012/8. 
 .٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة   )١٦(  
 .، املرفق٢٧/٢-قرار اجلمعية العامة دإ  )١٧(  
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أو خارجها، وعلى اختاذ مجيع التدابري الالزمـة، مبـا يف ذلـك سـن التـشريعات وإنفاذهـا، حلظـر                     
النساء والفتيات من هذا الـشكل مـن أشـكال العنـف،      تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومحاية      

  ووضع حد لإلفالت من العقاب يف هذا اجملال؛ 
 الدول على تكملة التـدابري العقابيـة بأنـشطة توعيـة وتثقيـف ترمـي              حتث أيضا   - ٥  

إىل حتقيــق توافــق يف اآلراء ســعيا إىل القــضاء علــى تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وحتــث   
ــدول علــ  ــيهن تــشويه األعــضاء     كــذلك ال ــوايت مــورس عل ــساء والفتيــات الل ــة ودعــم الن ى محاي

التناسلية واملعرضات هلذا اخلطر، مبا يف ذلـك عـن طريـق اسـتحداث خـدمات للـدعم والرعايـة                    
ــصحية،         ــة لتحــسني أحــواهلن ال ــدابري الالزم ــسي، واختــاذ الت ــاعي والنف ــستويني االجتم ــى امل عل

ة، بغيـة تـوفري املـساعدة للنـساء والفتيـات الالئـي يتعرضـن               ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابيـ     يف مبا
  املمارسة؛ هلذه

 الــدول علــى تعزيــز العمليــات التعليميــة التمكينيــة واملراعيــة       حتــث كــذلك   - ٦  
للمنظور اجلنـساين عـن طريـق القيـام، حـسب االقتـضاء، باسـتعراض وتنقـيح املنـاهج الدراسـية                     

ــة وبــرامج إعــداد املعلمــني   ــرامج ال تتــسامح مطلقــا إزاء   واملــواد التعليمي ، ووضــع سياســات وب
العنــف ضــد الفتــاة، مبــا يف ذلــك تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، ومواصــلة إدمــاج الفهــم    
ــيم         ــاهج التعل ــاة يف من ــرأة والفت ــز ضــد امل ــساين والتميي ــشامل ألســباب وعواقــب العنــف اجلن ال

  والتدريب على مجيع املستويات؛
طط عمل واستراتيجيات وطنية للقضاء علـى تـشويه     بالدول أن تضع خ    هتيب  - ٧  

األعــضاء التناســلية لإلنــاث تكــون شــاملة وذات نطــاق متعــدد التخصــصات، وتتــضمن أهــدافا 
  ومؤشرات واضحة للرصد الفعال وتقييم األثر وتنسيق الربامج بني مجيع اجلهات املعنية؛

امـل وبالتـشاور    الدول على أن تتخذ، ضمن اإلطار العام لسياسات التك       حتث  - ٨  
مع اجملتمعات احمللية املتضررة، تدابري فعالـة وحمـددة موجهـة إىل النـساء الالجئـات واملهـاجرات                  
وجمتمعاهتن احمللية مبا يكفل محاية الفتيات مـن تـشويه أعـضائهن التناسـلية، مبـا يف ذلـك ممارسـة                  

  هذه العملية خارج بلد اإلقامة؛
ج لإلعـالم والتوعيـة للتواصـل علـى حنـو            بالدول أن تنفذ محـالت وبـرام       هتيب  - ٩  

منهجي مع اجلمهور العام واملهنيني املعنيني واألسر واجملتمعات احملليـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                   
وسائط اإلعالم وبث مناقشات على أمواج اإلذاعـة والتلفزيـون تتنـاول موضـوع القـضاء علـى             

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛
بـاع هنــج شـامل ومنــتظم يتـسم مبراعــاة اجلوانـب الثقافيــة      الـدول علــى ات حتـث   - ١٠  

ويتــضمن منظــورا اجتماعيــا، ويــستند إىل مبــادئ حقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني يف   
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توفري التثقيف والتـدريب لألسـر وقـادة اجملتمعـات احملليـة والعـاملني يف مجيـع املهـن ذات الـصلة           
دة الوعي وااللتـزام بالقـضاء علـى تـشويه األعـضاء            حبماية النساء والفتيات ومتكينهن هبدف زيا     

  التناسلية لإلناث؛
 الـــدول علـــى كفالـــة الوفـــاء علـــى الـــصعيد الـــوطين بااللتزامـــات  حتـــث أيـــضا  - ١١  

والتعهدات الدولية واإلقليمية اليت قطعتها على نفسها بوصـفها دوال أطرافـاً يف خمتلـف الـصكوك               
  قوق اإلنسان واحلريات األساسية للمرأة والفتاة؛الدولية اليت تكفل التمتع التام جبميع ح

 بالدول أن تضع السياسات والقواعد الـيت تكفـل التنفيـذ الفعـال لألطـر                هتيب  - ١٢  
سـيما تـشويه     التشريعية الوطنية املتعلقة بالقـضاء علـى التمييـز والعنـف ضـد املـرأة والفتـاة، وال                 

يــات املــساءلة علــى املــستويني الــوطين األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وأن تنــشئ مــا يكفــي مــن آل
  واحمللي من أجل رصد االمتثال لتلك األطر التشريعية وتنفيذها؛ 

 بالــدول أن تــضع طرائــق ومعــايري موحــدة جلمــع البيانــات بــشأن هتيــب أيــضا  - ١٣  
مجيع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات، وخباصة األشكال املنقوصة التوثيق من قبيـل تـشويه               

لتناسلية لإلناث، وأن تصوغ مؤشرات إضافية تكفل القياس الفعـال للتقـدم احملـرز يف     األعضاء ا 
  القضاء على هذه املمارسة؛

 الدول على أن ختصص ما يكفي من املوارد لتنفيذ الـسياسات والـربامج              حتث  - ١٤  
  واألطر التشريعية الرامية إىل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

بالـدول أن تعمـل علـى وضـع اسـتراتيجيات شـاملة ومتكاملـة ودعمهـا                  هتيب  - ١٥  
وتنفيذها ملنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مبـا يف ذلـك تـدريب األخـصائيني االجتمـاعيني          
والعاملني يف اجملال الطيب وقـادة اجملتمعـات احملليـة والقـادة الـدينيني، واملهنـيني املعنـيني، وكفالـة                    

ــامهم بكفــاءة بتقــد  ــة للنــساء والفتيــات املعرضــات خلطــر تــشويه    قي ــدعم والرعاي مي خــدمات ال
األعضاء التناسلية أو الالئي تعرضن لذلك بالفعل، وتشجيعهم على إبـالغ الـسلطات املختـصة      

  باحلاالت اليت يعتقدون فيها أن املرأة أو الفتاة معرضة هلذا اخلطر؛ 
 يرمــي إىل القــضاء علــى  بالــدول أن تــدعم، يف إطــار هنــج شــاملهتيــب أيــضا  - ١٦  

تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، بــرامج تتــيح إشــراك املمارســني احمللــيني لتــشويه األعــضاء     
التناسلية لإلناث يف مبادرات جمتمعية هتدف إىل نبذ هذه املمارسة، مبا يف ذلك قيـام اجملتمعـات                 

  احمللية، حسب االقتضاء، بإجياد مصادر عيش بديلة هلؤالء املمارسني؛
 بــاجملتمع الــدويل وكيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة واجملتمــع املــدين   هتيــب  - ١٧  

واملؤسسات املالية الدولية أن تواصل تقدمي الدعم الفعال، عن طريق ختصيص مزيد من املـوارد               
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املالية واملساعدة التقنية، ووضع برامج شاملة حمددة اهلـدف تلـيب احتياجـات وأولويـات النـساء         
  املعرضات خلطر تشويه أعضائهن التناسلية أو الالئي تعرضن لذلك بالفعل؛والفتيات 
 بــاجملتمع الــدويل أن يــدعم بقــوة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق زيــادة   هتيــب أيــضا  - ١٨  

منظمـة  /الدعم املايل، املرحلة الثانية من الربنامج املـشترك بـني صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                
تسريع وترية التغـيري، املقـرر      : بتر األعضاء التناسلية لإلناث   /هاألمم املتحدة للطفولة بشأن تشوي    

، وكذلك الـربامج الوطنيـة الـيت تركـز علـى القـضاء       ٢٠١٣ديسمرب /أن تنتهي يف كانون األول  
  على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

على أن بعض التقـدم قـد حتقـق يف مكافحـة تـشويه األعـضاء التناسـلية                  تشدد    - ١٩  
 عدد من البلدان باتباع هنج منسق ومشترك يشجع التغيري االجتماعي اإلجيـايب علـى               لإلناث يف 

املستويات احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، وتشري إىل اهلدف الـوارد يف البيـان املـشترك بـني                 
 الذي ينص على القضاء على تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف               )١٤(وكاالت األمم املتحدة  

، انـسجاما مـع   ٢٠١٥واحـد، مـع حتقيـق بعـض اإلجنـازات الرئيـسية حبلـول عـام           غضون جيـل    
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 الرجــال والفتيــان علــى اختــاذ مبــادرات إجيابيــة والعمــل بالــشراكة        تــشجع  - ٢٠  
ــاة،       مــع ــرأة والفت ــة ضــد امل ــساء والفتيــات مــن أجــل مكافحــة العنــف واملمارســات التمييزي الن
ألعضاء التناسلية لإلناث، مـن خـالل الـشبكات وبـرامج األقـران واحلمـالت               سيما تشويه ا   وال

  اإلعالمية والربامج التدريبية؛
 بالدول ومبنظومة األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين ومجيـع اجلهـات املعنيـة                 هتيب  - ٢١  

فربايــر بوصــفه اليــوم الــدويل لعــدم التــسامح مطلقــا إزاء   / شــباط٦تواصــل االحتفــال بيــوم   أن
ــشو ــة واختــاذ       ت ــز محــالت التوعي ــوم لتعزي ــستغل ذلــك الي ــاث، وأن ت يه األعــضاء التناســلية لإلن

  إجراءات ملموسة ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛
 إىل األمني العام أن يكفل قيام مجيع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة         تطلب  - ٢٢  

نظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، وهيئاهتــا املعنيــة، وخباصــة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، وم
وهيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، ومنظمـة الـصحة العامليـة، ومنظمـة                
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمـم املتحـدة              

يـز حقـوق النـساء والفتيـات ضـد تـشويه       حلقوق اإلنسان، منفردة وجمتمعة، مبراعـاة محايـة وتعز    
األعضاء التناسلية لإلنـاث يف براجمهـا القطريـة، حـسب االقتـضاء، ووفقـا لألولويـات الوطنيـة،                    

  من أجل املضي قدما يف تعزيز ما تبذله من جهود يف هذا الصدد؛
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 إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا التاسـعة                   تطلب أيضا   - ٢٣  
ستني تقريرا متعمقا متعدد التخصصات عن األسـباب اجلذريـة والعوامـل املـساعدة ملمارسـة              وال

تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، ومـدى انتـشارها علـى الـصعيد العـاملي، وتأثريهـا يف النـساء           
والفتيات، مع تضمينه أدلة وبيانـات، وحتلـيال للتقـدم احملـرز حـىت اآلن وتوصـيات ذات منحـى                    

ل القضاء على هذه املمارسة على أساس املعلومـات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء      عملي من أج 
 التابعة ملنظومة األمم املتحدة العاملة يف هذا اجملال، وسـائر أصـحاب             وغريها من اجلهات املعنية   

 .املصلحة املختصني
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  مشروع القرار الرابع    
  دعم اجلهود الرامية إىل القضاء على ناسور الوالدة    

  
  ، اجلمعية العامةإن  
 ٢٠٠٧ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٨ املـــــؤرخ ٦٢/١٣٨إىل قراراهتـــــا  إذ تـــــشري  

ــؤرخ ٦٣/١٥٨ و ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٥/١٨٨ و ٢٠٠٨ديـ ــانون ٢١ املـ  كـ
   املتعلقة بدعم اجلهود الرامية إىل القضاء على ناسور الوالدة،٢٠١٠ديسمرب /األول

 والوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية         )١(ل بـيجني   إعالن ومنـهاج عمـ     وإذ تعيد تأكيد    
 املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة         :٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الثالثة والعشرين للجمعية العامـة املعنونـة        

، )٣(، وبرنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة            )٢(“والسالم يف القرن احلادي والعشرين    
، واستعراضـاهتا، وااللتزامـات الدوليـة       )٤(تنميـة االجتماعيـة   وبرنامج عمل مؤمتر القمة العـاملي لل      

املتعلقة بالتنمية االجتماعية واملتصلة باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيـات الـيت جـرى               
التعهد هبا يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل                

، فـضال عـن االلتزامـات الـيت جـرى      )٦(٢٠٠٥متر القمة العاملي لعـام    ، ومؤ )٥(بذلك من تعصب  
التعهد هبا يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املـستوى للجمعيـة العامـة املعـين باألهـداف             

  ،)٧(“متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد”اإلمنائية لأللفية، املعنونة 

_________________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،             )١(  

 .، املرفقان األول والثاين١ول، القرار ، الفصل األ)A.96.IV.13رقم املبيع 
  .، املرفق٢٣/٣- والقرار دإ،، املرفق٢٣/٢-القرار دإ  )٢(  
منــشورات األمــم املتحــدة،  (١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣‐٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة،    )٣(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار E.95.XIII.18املبيع  رقم
منــشورات األمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦ر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن، تقريــ  )٤(  

  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 
  .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٥(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٧(  
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، واتفاقية القـضاء علـى مجيـع        )٨( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     تأكيد وإذ تعيد أيضا   
، وإذ حتـث الـدول الـيت مل توقـع بعـد        )١٠( واتفاقيـة حقـوق الطفـل      )٩(أشكال التمييـز ضـد املـرأة      

 أو تصدق عليها أو تنـضم إليهـا علـى أن            )١١(على هاتني االتفاقيتني وبروتوكوالهتما االختيارية    
  األولوية، لى سبيلتنظر يف القيام بذلك، ع

بتقريــر األمــني العــام عــن دعــم اجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى ناســور    وإذ ترحــب   
  االستنتاجات والتوصيات الواردة فيه،ب، و)١٢(الوالدة

أوجه الترابط بني الفقر وسـوء التغذيـة وانعـدام اخلـدمات الـصحية أو عـدم           وإذ تؤكد     
 الــصحية، واإلجنــاب يف ســن مبكــرة وزواج كفايتــها أو تعــذر احلــصول علــى خــدمات الرعايــة

األطفال والعنف ضد الشابات والفتيات والتمييز بني اجلنسني باعتبارها تـشكل أسـبابا جذريـة          
  يزال عامل اخلطر االجتماعي الرئيسي، لناسور الوالدة، وأن الفقر ال

بلـدان  بأن الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة السائدة يف كـثري مـن ال            وإذ تسلم   
  سيما يف أقل البلدان منوا، أدت إىل التعجيل بتأنيث الفقر، النامية، وال

ــضا     ــسلم أي ــاء احلمــل       وإذ ت ــضاعفات أثن ــد خطــر امل ــأن احلمــل يف ســن مبكــرة يزي ب
يـساورها   والوالدة ويزيد زيادة كبرية خطر تعرض األمهات للوفاة واملـرض أثنـاء النفـاس، وإذ              

ب يف ســن مبكــرة واإلمكانيــة احملــدودة للحــصول علــى أعلــى يــسببه اإلجنــا قلــق عميــق إزاء مــا
مستوى ميكن بلوغه من الصحة، مبـا يف ذلـك الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، وال سـيما احلـصول                     
علــى نوعيــة عاليــة اجلــودة يف حينــها مــن رعايــة التوليــد يف احلــاالت الطارئــة، مــن ارتفــاع يف     

  راض النفاسية، وكذلك الوفاة أثناء النفاس،مستويات اإلصابة بناسور الوالدة وغريه من األم
 إىل أن هنجاً قائماً على أساس حقوق اإلنسان للقـضاء علـى ناسـور الـوالدة                 وإذ تشري   

هــو هنــج يــستند إىل جمموعــة مــن املبــادئ، مــن بينــها املــساءلة واملــشاركة والــشفافية والــتمكني  
  واالستدامة وعدم التمييز والتعاون الدويل، 

_________________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧نظر القرار ا  )٨(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )١٠(  
 .٢٧٥٣١ ، الرقم٢١٧٣  و٢١٧١؛ واملرجع نفسه، اجمللدان ٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )١١(  
  )١٢(  A/67/258.  
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إزاء التمييــز ضــد النــساء والفتيــات وانتــهاك حقــوقهن،      بــالغ القلــق  وإذ يــساورها   
يؤدي غالبا إىل تقليل فرص حصول الفتيات على التعليم والتغذية وتراجع صـحتهن البدنيـة                مما

والعقليــة وعــدم متــتعهن بــنفس القــدر مــن احلقــوق والفــرص واملزايــا الــيت يتمتــع هبــا الــصبية يف   
ــة وتعرضــ   ــة واملراهق ــشىت أشــكال االســتغالل الثقــايف واالجتمــاعي    مــرحليت الطفول ــا ل هن غالب

  واجلنسي واالقتصادي وللعنف واملمارسات الضارة،
 مبسامهة الدول األعضاء واجملتمع الدويل واجملتمـع املـدين يف احلملـة العامليـة               وإذ ترحب   

 للقضاء علـى ناسـور الـوالدة، واضـعة يف اعتبارهـا أن األخـذ بنـهج يركـز علـى النـاس لتحقيـق                    
  التنمية االجتماعية واالقتصادية أمر أساسي حلماية ومتكني األفراد واجملتمعات احمللية،

ألنــه مــع اقتــراب موعــد الــذكرى الــسنوية العاشــرة حلملــة  وإذ يــساورها قلــق عميــق   
القضاء على ناسور الوالدة، ورغم إحراز بعض التقدم، ال تـزال هنـاك حتـديات كـبرية تتطلـب                 

  ع املستويات للقضاء على ناسور الوالدة،تكثيف اجلهود على مجي
باســتراتيجية األمــني العــام العامليــة لــصحة املــرأة والطفــل الــيت يــضطلع هبــا    وإذ تــسلم   

ائتالف واسع من الشركاء دعما للخطط واالسـتراتيجيات الوطنيـة الراميـة إىل خفـض وفيـات                 
امـسة واإلعاقـات إىل حـد       األمهات أثناء النفاس ووفيات املواليد اجلدد واألطفال دون سـن اخل          

كبري بوصف ذلك مـسألة ملحـة، مـن خـالل زيـادة حجـم جمموعـة ذات أولويـة مـن األنـشطة                        
الشديدة األثر وإدماج اجلهود املبذولة يف قطاعات مثل الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنـسني              

  واملياه والصرف الصحي والقضاء على الفقر والتغذية،
ــادرا وإذ ترحــب    ــع األهــداف    بــشىت املب ــة جبمي ــة املتعلق ــة والدولي ــة واإلقليمي ت الوطني

اإلمنائية لأللفية، مبا فيها املبادرات اليت اختذت على صعيد ثنائي وعن طريق التعاون بـني بلـدان                 
اجلنوب، دعما للخطط واالستراتيجيات الوطنيـة يف قطاعـات مثـل الـصحة والتعلـيم واملـساواة                 

صرف الصحي والقـضاء علـى الفقـر والتغذيـة، كوسـيلة خلفـض       بني اجلنسني والطاقة واملياه وال  
  عدد وفيات األمهات أثناء النفاس ووفيات املواليد اجلدد واألطفال دون سن اخلامسة،

علـى مجيـع املـستويات       أصـحاب املـصلحة      بـني قائمـة   شراكات ال بالـ   أيضا رحبتوإذ    
ليد اجلـدد واألطفـال، بالتنـسيق        واملوا  األمهات املتعددة األوجه لصحة  للتصدي للعوامل احملددة    

إحـراز  يف  تعجيـل   الوثيق مع الدول األعـضاء بنـاء علـى احتياجاهتـا وأولوياهتـا، وبااللتزامـات بال               
  ،اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحةاألهداف بشأن تقدم 

 ٥قيـام الـدول األعـضاء بتجديـد التزاماهتـا وتعزيزهـا لتحقيـق اهلـدف                 وإذ تعيد تأكيد      
   اإلمنائية لأللفية،من األهداف
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 بأن أوجه الترابط بني الفقر وسوء التغذية وعدم احلـصول علـى خـدمات               تقر  - ١  
ــها واإلجنــاب يف ســن مبكــرة وزواج األطفــال تــشكل أســبابا      ــة الــصحية أو عــدم كفايت الرعاي

يـزال يـشكل عامـل اخلطـر االجتمـاعي الرئيـسي، وبـأن               جذرية لناسور الوالدة، وبأن الفقـر ال      
على الفقر أمر بالغ األمهية لتلبية احتياجات النـساء والفتيـات وتـأمني حقـوقهن وهتيـب                 القضاء  

  بالدول بالتعاون مع اجملتمع الدويل اختاذ إجراءات ملعاجلة هذه احلالة؛
ــسهم يف مــشكلة ناســور      تؤكــد  - ٢   ــيت ت ــة ال ــسائل االجتماعي  ضــرورة معاجلــة امل

الفتيــات أو عــدم كفايتــه، وعــدم احلــصول علــى  الــوالدة، مثــل الفقــر، وانعــدام تعلــيم النــساء و 
خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك خدمات رعاية الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، واإلجنـاب يف                

  سن مبكرة، وزواج األطفال، وتدين مكانة النساء والفتيات؛
 بالــدول اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لكفالــة حــق النــساء والفتيــات يف   هتيــب  - ٣  
 بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابيـة واحلقـوق         التمتع

وتطوير نظم صـحية وخـدمات   ، )٣(وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية اإلجنابية،  
متييـز، مـع     اجتماعية مستدامة هبدف كفالة إمكانيـة االسـتفادة مـن هـذه الـنظم واخلـدمات بـال                 

ام خاص لكفاية األغذية والتغذية وامليـاه والـصرف الـصحي، وتـوفري املعلومـات عـن         إيالء اهتم 
تنظـيم األســرة وزيــادة املعرفـة والتوعيــة وكفالــة الوصــول العـادل إىل خــدمات الرعايــة املناســبة    

واحلـد مـن أوجـه    العالية اجلودة قبل الوالدة وعند الوالدة للوقايـة مـن اإلصـابة بناسـور الـوالدة                
، فضال عن توفري الرعايـة بعـد الـوالدة لكـشف حـاالت اإلصـابة بناسـور         اة الصحية عدم املساو 

  الوالدة ومعاجلتها يف وقت مبكر؛
 بالدول أن تكفل للنـساء والفتيـات احلـق يف احلـصول علـى تعلـيم                 أيضا هتيب  - ٤  

جيــد، علــى قــدم املــساواة مــع الرجــال والفتيــان، وأن تكفــل إمتــامهن مرحلــة التعلــيم االبتــدائي 
بأكملها، وأن تبذل جهودا جديدة لتحسني التعليم املتـاح للفتيـات والنـساء وتوسـيع نطاقـه يف           

ومبــا يــشمل التربيــة اجلنــسية  كــل املراحــل، مبــا فيهــا مرحلتــا التعلــيم الثــانوي والتعلــيم العــايل،   
ة التعليم املهـين والتـدريب الفـين، لتحقيـق أمـور منـها املـساوا       املالئمة لكل فئة عمرية، وكذلك      

  بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات والقضاء على الفقر؛
 الدول على سن قوانني وإنفاذها بصرامة لكفالة أال يعقد الزواج، مبـا يف             حتث  - ٥  

ــة، إال    ــة والنائي ــاطق الريفي ــك يف املن ــة       ذل ــة كامل ــزواج موافق ــى ال ــبلني عل ــة الطــرفني املق مبوافق
لق بالسن القانونية الدنيا للرضا بـالزواج والـسن الـدنيا           إكراه فيها، إضافة إىل سن قوانني تتع       ال

  للزواج وإنفاذها بصرامة، ورفع احلد األدىن لسن الزواج عند الضرورة؛
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 باجملتمع الدويل أن يكثف ما يقدمه من دعم تقين ومـايل، وال سـيما إىل        هتيب  - ٦  
ن األهــداف اإلمنائيــة  مــ٥البلــدان الــيت تــشكل عبئــا كــبريا، لتــسريع التقــدم حنــو حتقيــق اهلــدف  

  لأللفية والقضاء على ناسور الوالدة؛
 أنشطة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          باجملتمع الدويل أن يدعم    هتيب أيضا   - ٧  
 يف احلملة العاملية للقضاء على ناسور الـوالدة، مبـا يف ذلـك منظمـة الـصحة                   اآلخرين والشركاء

ــة لعــال    ــل مراكــز إقليمي ــشاء ومتوي ــة، يف إن ــدريب يف هــذا اجملــال،    العاملي ــوالدة والت ج ناســور ال
ومراكــز وطنيــة عنــد اللــزوم، مــن خــالل حتديــد ودعــم املرافــق الــصحية الــيت ميكــن أن تعمــل     

  ؛النقاهة فترة كمراكز للعالج والتدريب والرعاية يف
ــب   - ٨   ــدف       هتي ــق اهل ــن أجــل حتقي ــدم م ــراز تق ــدول أن تعجــل يف إح ــن ٥بال  م

غــاييت هــذا اهلــدف عــن طريــق التــصدي ملــسائل الــصحة اإلجنابيــة   األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة و
وصحة األمهات واملواليد اجلدد واألطفـال بـصورة شـاملة، بـسبل منـها تـوفري خـدمات تنظـيم                    

، ورعايــة التوليــد خــدمات القــابالت املــاهرات عنــد الــوالدة  األســرة والرعايــة قبــل الــوالدة، و 
ايــة بعــد الــوالدة، وأســاليب الوقايــة مــن األمــراض  واملواليــد اجلــدد يف احلــاالت الطارئــة، والرع

واإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي وأسـاليب عالجهـا، مثـل فـريوس نقـص املناعـة البـشرية،                  
يف إطار نظم صحية معززة تكفـل املـساواة يف احلـصول علـى خـدمات رعايـة صـحية متكاملـة                      

ة الوقائيـة والـسريرية األهليـة، علـى     ميسورة التكلفة وعادلة وجودهتا عالية وتشمل تقدمي الرعاي 
النحـو املـبني أيـضا يف الوثيقــة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيــع املـستوى للجمعيـة العامـة املعــين          

ــة     ــة املعنون ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــد ”باأله ــاء بالوع ــة    : الوف ــداف اإلمنائي ــق األه متحــدون لتحقي
  الطفل؛و  واالستراتيجية العاملية لصحة املرأة)٧(“لأللفية

أو صـــناديق منظومـــة األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا وأجهزهتـــا  / بالـــدول وهتيـــب  - ٩  
ووكاالهتا املتخصـصة املعنيـة القيـام مبـا يلـي، كـل يف حـدود واليتـه، وتـدعو املؤسـسات املاليـة              
الدولية ومجيع اجلهات الفاعلـة املعنيـة يف اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة                       

  : اخلاص، إىل القيام مبا يليوالقطاع
مــضاعفة مــا تبذلــه مــن جهــود لتحقيــق اهلــدف املتفــق عليــه دوليــا املتمثــل يف     )أ(  

 بإتاحة إمكانية احلصول، من الناحيتني اجلغرافية واملالية، علـى خـدمات            حتسني صحة األمهات  
ع علـى   زيـادة إمكانيـة حـصول اجلميـ       رعاية صحة األم وعلى عالج ناسور الوالدة بطرق منـها           

خدمات القابالت املاهرات عند الوالدة، واحلصول على رعايـة التوليـد ذات اجلـودة العاليـة يف      
  احلاالت الطارئة يف حينها وتنظيم األسرة وتوفري الرعاية املناسبة قبل الوالدة وبعدها؛



A/67/450
 

88  
 

توظيــف اســتثمارات أكــرب يف تعزيــز الــنظم الــصحية، وتــأمني املــوارد البــشرية    )ب(  
ملدربة بشكل كـاف، وخاصـة القـابالت، وأطبـاء التوليـد، وأطبـاء األمـراض النـسائية                  املاهرة وا 

واألطباء العامون، فضال عن االستثمار يف البنية التحتيـة، وآليـات اإلحالـة واملعـدات وسالسـل                 
ــساء        ــة حــصول الن ــصحية لألمهــات وكفال ــة ال اإلمــدادات، مــن أجــل حتــسني خــدمات الرعاي

  ملة خلدمات الرعاية؛والفتيات على السلسلة الكا
ضمان الوصول العادل من خالل الـسياسات واخلطـط والـربامج الوطنيـة الـيت                 )ج(  

وخـدمات  جتعل خدمات الرعاية الصحية لألمهـات واملواليـد اجلـدد، وال سـيما تنظـيم األسـرة                  
االت والرعايـة املتعلقـة بالتوليـد ورعايـة املواليـد اجلـدد يف احلـ          القابالت املاهرات عنـد الـوالدة،       

الطارئــة وعــالج ناســور الــوالدة، متيــسرة ماليــا، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق الريفيــة أو النائيــة ويف  
أوساط النساء والفتيات األكثر فقـرا، بوسـائل منـها، حـسب االقتـضاء، توزيـع مرافـق الرعايـة                    
 الــصحية والعــاملني الطبــيني املــدربني، والتعــاون مــع قطــاع النقــل لتــوفري وســائط نقــل بأســعار  
متهاودة، وتشجيع ودعم احللول األهليـة وتـوفري احلـوافز وغريهـا مـن الوسـائل لـضمان وجـود               
املهنيني الصحيني املؤهلني القادرين على أداء التدخالت للوقاية مـن ناسـور الـوالدة يف املنـاطق                 

  الريفية والنائية؛
ــة مــن ناســور       )د(   ــذ ودعــم اســتراتيجيات وسياســات وخطــط للوقاي وضــع وتنفي

دة وتوفري الرعاية والعالج وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي واالقتـصادي وتقـدمي الـدعم علـى                الوال
الصعيدين الوطين والدويل للقضاء علـى ناسـور الـوالدة ومواصـلة تطـوير خطـط عمـل متعـددة                
القطاعات ومتعددة التخصـصات وشـاملة ومتكاملـة للتوصـل إىل حلـول دائمـة واخلـالص مـن                   

اس واألمـراض املتـصلة بـذلك وناسـور الـوالدة، بـسبل منـها كفالـة                 وفيات األمهـات أثنـاء النفـ      
احلصول على خدمات الرعاية الصحية لألمهات، امليسورة التكلفـة والـشاملة والعاليـة اجلـودة؛               
وداخــل البلــدان، جيــب إدمــاج هنــج الــسياسات والــربامج ملعاجلــة عــدم املــساواة والوصــول إىل   

   يف مجيع قطاعات امليزانيات الوطنية؛الفقراء والضعفاء من النساء والفتيات
العمل، حسب االقتضاء، على إنشاء أو تعزيز فرقة عمل وطنية معنية بناسـور               )هـ(  

الوالدة، بقيادة وزارة الصحة، لتعزيز التنسيق الوطين وحتـسني التعـاون مـع الـشركاء مـن أجـل                   
  اخلالص من ناسور الوالدة؛

ا نظــم الــصحة العامــة، علــى تــوفري     تعزيــز قــدرة الــنظم الــصحية، وال ســيم      )و(  
اخلدمات األساسية الالزمة للوقاية من ناسور الوالدة وعالج احلاالت القائمة من خالل زيـادة              
امليزانيات الوطنية للصحة، وضمان أن يـتم ختـصيص أمـوال كافيـة خلـدمات الـصحة اإلجنابيـة،                   

دة من خالل تـوفري املزيـد   يف ذلك ناسور الوالدة، وضمان احلصول على عالج ناسور الوال          مبا
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من اجلراحني املتدربني اخلرباء بناسور الـوالدة، وخـدمات دائمـة شـاملة تتعلـق بناسـور الـوالدة                 
ــساء         ــدد الن ــراكم الكــبري يف ع ــايل معاجلــة الت ــتراتيجيا، وبالت ــارة اس ــشفيات خمت متاحــة يف مست

 ومـن خـالل تـشجيع      والفتيات الالئي ينتظرن إجراء عمليات جراحية إلصالح ناسور الوالدة،        
التواصل بني مراكز معاجلة ناسور الوالدة لتسهيل التدريب والبحث والـدعوة ومجـع األمـوال،               

املبــادئ : ناســور الــوالدةوتطبيــق املعــايري الطبيــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك النظــر يف اســتخدام   
ساسـية لتطـوير    ، الذي يوفر معلومات ومبادئ أ     )١٣(التوجيهية لإلدارة السريرية وتطوير الربامج    

  برامج للوقاية من ناسور الوالدة وعالجه، حسب االقتضاء؛
 تعبئــة التمويــل لتــوفري الرعايــة الــصحية لألمهــات وخــدمات إصــالح وعــالج   )ز(  

ناســور الــوالدة جمانــا أو بأســعار مدعومــة بــشكل كــاف، بوســائل منــها تــشجيع التواصــل بــني 
ج اجلديـد حلمايـة سـالمة النـساء واألطفـال      مقدمي الرعاية وتبادل تقنيات وبروتوكوالت العال    

وبقــائهم علــى قيــد احليــاة، ومنــع تكــرار نواســري الــوالدة الحقــا جبعــل املتابعــة بعــد العمليــات     
اجلراحية وتتبع مريضات ناسور الوالدة عمال روتينيـا وعنـصرا رئيـسيا يف مجيـع بـرامج ناسـور                    

سـور الـوالدة الـاليت حيملـن مـرة      الوالدة؛ وجيب أيضا كفالة وصـول الناجيـات مـن عمليـات نا         
أخرى أن خيضعن لعمليات والدة قيصرية طوعيـة ملنـع تكـرار اإلصـابة بناسـور الـوالدة وزيـادة             

  فرص بقاء األم والطفل على قيد احلياة يف مجيع حاالت احلمل الالحقة؛
كفالة حصول مجيع النساء والفتيـات الالئـي خـضعن لعـالج ناسـور الـوالدة،                 )ح(  

 النساء والفتيات املنـسيات املـصابات بناسـور والدة غـري قابـل للـشفاء أو غـري قابـل         مبا يف ذلك 
للعـالج اجلراحــي، علـى خــدمات التكامــل االجتمـاعي الــشاملة واملتابعــة الدقيقـة، مبــا يف ذلــك     
التوجيه والتعليم، وتنظيم األسرة والتمكني االجتماعي واالقتصادي من خالل مجلة أمور منـها             

ــة املهــارا  ــتمكنَّ مــن التغلــب علــى اهلجــر واإلقــصاء      تنمي ت واألنــشطة املــدرة للــدخل، حــىت ي
االجتمــاعي؛ وينبغــي إقامــة صــالت مــع منظمــات اجملتمــع املــدين وبــرامج متكــني املــرأة والفتــاة   

  للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف؛
 متكــني الناجيــات مــن ناســور الــوالدة مــن املــسامهة يف توعيــة اجملتمــع وتعبئتــه    )ط(  
  ات للقضاء على ناسور الوالدة، واألمومة اآلمنة وبقاء املواليد اجلدد على قيد احلياة؛كنصري

تثقيف فرادى النساء والرجال والفتيات والفتيـان واجملتمعـات احملليـة وصـانعي          )ي(  
السياسات واألخصائيني الصحيني بكيفية الوقاية من ناسور الـوالدة وعالجـه، وزيـادة التوعيـة               

_________________ 
  )١٣(  Gwyneth Lewis and Luc de Bernis, eds. (Geneva, World Health Organization, 2006). 
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ساء والفتيــات احلوامــل وباحتياجــات النــساء والفتيــات الالئــي خــضعن لعمليــة  باحتياجــات النــ
جراحية لعالج الناسور، مبا يف ذلك حقهن يف احلـصول علـى أعلـى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن                     
الصحة، عن طريق العمل مع قـادة اجملتمعـات احملليـة والزعمـاء الـدينيني والقـابالت التقليـديات                   

انني من الناسور ووسائط اإلعالم واملرشدين االجتمـاعيني واجملتمـع          والنساء والفتيات الالئي يع   
املــدين واملنظمــات النــسائية والشخــصيات العامــة املــؤثرة وصــانعي الــسياسات، ودعــم تــدريب 
ــد      ــة التولي ــاء والقــابالت واملمرضــات وغريهــم مــن األخــصائيني الــصحيني يف جمــال رعاي األطب

ناسـور الـوالدة وعالجـه ورعايـة املـصابات بـه          صـالح املنقذة للحياة، وإدمـاج التـدريب علـى إ        
  الصحيني؛ كعنصر قياسي من عناصر مناهج تدريب األخصائيني

ــة والــدعوة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل وســائل اإلعــالم، إليــصال       )ك(   تعزيــز التوعي
رســائل رئيــسية بــصورة فعالــة إىل األســر بــشأن الوقايــة مــن ناســور الــوالدة وعالجــه وإعــادة     

  جتماعي؛اإلدماج اال
تعزيز نظم البحث والرصد والتقييم، من خالل تـدابري منـها وضـع آليـة أهليـة                   )ل(  

ومرفقية إلخطار وزارات الصحة بانتظام حبـاالت اإلصـابة بناسـور الـوالدة والوفيـات النفاسـية              
ووفاة املواليد اجلدد، وتسجيلها يف سجل وطـين، وكـذلك لغـرض توجيـه عمليـة تنفيـذ بـرامج                    

  ؛صحة األمهات
تعزيز البحث ومجع البيانات ورصدها وتقييمها لتوجيه ختطيط وتنفيـذ بـرامج              )م(  

صحة األم، مبا يف ذلك ناسور الوالدة، من خالل إجراء تقييمات حديثة لالحتياجـات املتعلقـة                
ــوالدة واملراجعــات       ــد اجلــدد واخلاصــة بناســور ال ــة املوالي ــد يف حــاالت الطــوارئ ورعاي بالتولي

ت األمهات وحاالت شبه الوفاة، كجزء من نظام وطين ملراقبة وفيـات األمهـات      الروتينية لوفيا 
  واالستجابة هلا، يشكل جزءا من نظم املعلومات الصحية الوطنية؛

حتسني مجع البيانات املتعلقة باملرحلتني السابقة والالحقـة للعمليـات اجلراحيـة              )ن(  
جلــة اجلراحيــة وجــودة اجلراحــة وخــدمات  لقيــاس التقــدم احملــرز يف تلبيــة االحتياجــات إىل املعا 

التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتـصادي، مبـا يف ذلـك احتمـاالت احلمـل النـاجح بعـد                   
العمليـــات اجلراحيـــة، واملواليـــد األحيـــاء واملـــضاعفات الـــصحية احلـــادة، مـــن أجـــل مواجهـــة   

  التحديات اليت تعترض حتسني صحة األمهات أثناء النفاس؛
اخلدمات واملعدات واللوازم الصحية األساسية ومشاريع التـدريب علـى          توفري    )س(  

اكتــساب املهــارات واملــشاريع املــدرة للــدخل للنــساء والفتيــات حــىت يتــسىن هلــن اخلــروج مــن   
  الفقر؛ دائرة
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 اجملتمع الدويل علـى سـد الـنقص يف عـدد األطبـاء ومعاجلـة التوزيـع غـري                     حتث  ‐ ١٠  
هـن مـن األخـصائيني الـصحيني املـدربني علـى تقـدمي رعايـة                العادل للقابالت واملمرضـات وغري    

التوليد املنقذة للحياة والنقص يف األماكن واللـوازم الـذي حيـد مـن قـدرة معظـم مراكـز عـالج                  
  الوالدة؛ ناسور

 اجلهات املاحنة املتعددة األطراف، وتـدعو املؤسـسات املاليـة الدوليـة، يف              حتث  - ١١  
اإلمنائيـة اإلقليميـة، مـن أجـل اسـتعراض وتنفيـذ سياسـات              حدود والية كـل منـها، واملـصارف         

تدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل كفالة حصول الشابات والفتيات على نسبة أكرب من املـوارد،               
  وخباصة يف املناطق الريفية والنائية؛

مـايو يومـا دوليـا للخـالص مـن          / أيار ٢٣ باجملتمع الدويل أن يكرٍِّس يوم       هتيب  - ١٢  
والدة، وأن يستثمر من اآلن فصاعدا اليوم الدويل كل عـام للتوعيـة وتكثيـف األفعـال                 ناسور ال 

  على حنو كبري من أجل اخلالص من ناسور الوالدة؛
 الدول األعضاء إىل اإلسهام يف اجلهود الراميـة إىل اخلـالص مـن ناسـور                تدعو  - ١٣  

مــم املتحــدة للــسكان الــوالدة، مبــا يف ذلــك علــى وجــه اخلــصوص احلملــة العامليــة لــصندوق األ 
للخالص مـن ناسـور الـوالدة، بغيـة القـضاء عامليـا علـى ناسـور الـوالدة، وفقـا لغايـات اهلـدف                         

  اإلمنائي لأللفية املتمثل يف حتسني صحة األمهات؛
إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا التاسـعة                 تطلب    - ١٤  

  .“النهوض باملرأة” إطار البند املعنون والستني عن تنفيذ هذا القرار يف
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  مشروع القرار اخلامس     
متابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والتنفيــذ التــام إلعــالن ومنــهاج عمــل     

  للجمعية العامة بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــساب إذ تــشري   ــا القــرار      إىل قراراهتــا ال ــسألة، مبــا فيه  املــؤرخ ٦٦/١٣٢قة املتعلقــة بامل

تعزيـــز الترتيبـــات ”، وإذ تـــشري أيـــضا إىل اجلـــزء املعنـــون ٢٠١١ديـــسمرب /كـــانون األول ١٩
 /متـوز  ٢ املـؤرخ    ٦٤/٢٨٩مـن القـرار     “ املؤسسية لـدعم املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            

  ،٢٠١٠يوليه 
 والوثيقـة اخلتاميـة   )١(إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني     بـأن  وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا    

املـساواة بـني   : ٢٠٠٠املـرأة عـام   ” املعنونة ،للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة    
 تـشكل إسـهامات مهمـة يف حتقيـق          ،)٢(“اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين      

 بد من أن حتوهلـا مجيـع الـدول ومنظومـة األمـم املتحـدة                املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وال     
  واملنظمات األخرى املعنية إىل إجراءات فعالة،

 االلتزامــات بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة الــيت مت  وإذ تعيــد تأكيــد  
م الرفيـع    واالجتماع العـا   )٤(٢٠٠٥ ومؤمتر القمة العاملي لعام      )٣(التعهد هبا يف مؤمتر قمة األلفية     

ــة     ــة لأللفي ــة املعــين باألهــداف اإلمنائي ــة العام ــستوى للجمعي ــؤمترات  )٥(امل ــؤمترات القمــة وامل  وم
الرئيسية والدورات االستثنائية األخـرى الـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة، وإذ تعيـد أيـضا تأكيـد أن                

ئيـة املتفـق   تنفيذها على حنو تام وفعال وعاجل يشكل جزءا ال يتجزأ من حتقيـق األهـداف اإلمنا          
  عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

_________________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،             )١(  

 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 
 .، املرفق٢٣/٣-، املرفق، والقرار دإ٢٣/٢-ار دإالقر  )٢(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٣(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٥(  
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 بالتقــدم احملــرز يف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، وإن كانــت تؤكــد أنــه    وإذ ترحــب  
زالت هناك حتديات وعقبات تواجـه يف تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة              ما

  االستثنائية الثالثة والعشرين،
ــسلم   ــأنوإذ ت ــدورة       ب ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــذ إعــالن ومن  املــسؤولية عــن تنفي

االستثنائية الثالثـة والعشرين مسؤولية تتحملها اجلهـات الوطنيـة فـــي املقـــام األول، وأن تعزيـز            
اجلهــود أمر ضروري يف هذا الصدد، وإذ تكرر تأكيـد أن تعزيـز التعـاون الـدويل أمـر أساسـي                     

  ل وعاجل،لتنفيذها على حنو تام وفعا
 بالعمل الذي تضطلع به جلنة وضع املرأة يف جمال اسـتعراض تنفيـذ إعـالن                وإذ ترحب   

  ومنهاج عمل بيجني، وإذ حتيط علما مع التقدير بكل استنتاجاهتا املتفق عليها،
 هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة           مبا حترزه  وإذ ترحب أيضا    

  ،من تقدم يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة) للمرأةهيئة األمم املتحدة (
 بأمهية مـشاركة اجملتمـع املـدين، وخباصـة اجلماعـات النـسائية واملنظمـات غـري                  وإذ تقر   

احلكومية األخرى، ومسامهته يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية                 
  الثالثة والعشرين،

 أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين استراتيجية مقبولـة عامليـا مـن أجـل               وإذ تعيد تأكيد    
تعزيز متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني عن طريق تغيري اهلياكل اليت تنطـوي علـى عـدم                  
املساواة، وإذ تعيد أيضا تأكيد االلتزام بتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على حنو فعـال يف                

اسات والــربامج يف مجيــع اجملــاالت الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة وتنفيــذها تــصميم الــسي
ورصـدها وتقييمهـا، وااللتـزام بتعزيــز قـدرات منظومـة األمـم املتحــدة يف جمـال حتقيـق املــساواة         

  اجلنسني، بني
 االلتزامــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف   وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد   
الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر املتابعـة الـدويل لتمويـل التنميـة املعـين        : الدوحة بشأن متويل التنمية   إعالن  

  ،)٦(باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي
 التحـديات والعقبـات الــيت حتـول دون تغـيري املواقـف التمييزيــة      وإذ تـضع يف اعتبارهـا    

أة واألدوار النمطيــة للرجـل واملــرأة،  والقوالـب النمطيـة اجلنــسانية الـيت تكـرس التمييــز ضـد املـر      

_________________ 
 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٦(  
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تؤكـــد أن التحـــديات والعقبـــات ال تـــزال حتـــول دون تطبيـــق املقـــاييس واملعـــايري الدوليـــة   وإذ
  للتصدي لعدم املساواة بني الرجل واملرأة،

متالزمــة نقــص / إعــالن االلتــزام بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشريةوإذ تعيــد تأكيــد  
 واإلعالن السياسي بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية ومتالزمـة           )٧()اإليدز(املناعة املكتسب   

تكثيف جهودنا من أجـل القـضاء علـى فـريوس نقـص املناعـة               ): اإليدز(نقص املناعة املكتسب    
ــد يف         ــذي عق ــدز ال ــستوى املعــين باإلي ــع امل ــذي اعتمــد يف االجتمــاع الرفي ــدز ال ــشرية واإلي الب

لــة أمــور، بــأن تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني    وســلم فيــه، يف مج)٨(٢٠١١يونيــه /حزيــران ١٠
  ومتكني املرأة أساسيان للحد من تعرض املرأة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية،

 بتــضمني الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة املعنونــة  وإذ ترحــب  
 هذا الصدد هبيئة األمـم املتحـدة         منظورا جنسانيا، وإذ تشيد يف     )٩(“املستقبل الذي نصبو إليه   ”

للمرأة ملا تبذله من جهود لـضمان االتـساق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة يف دعوهتـا إىل                       
  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق التنمية املستدامة،

 ألن اهلدف امللح املتمثل يف حتقيق التوازن بني اجلنـسني           وإذ تعرب عن قلقها الشديد      
ــسبة  ــعيد    ٥٠/٥٠بنـ ــا وعلـــى صـ ــدة، وخـــصوصا يف املناصـــب العليـ ــم املتحـ ــة األمـ  يف منظومـ
 مــن ٣الــسياسات، مــع االحتــرام الكامــل ملبــدأ التوزيــع اجلغــرايف العــادل، وفقــا للفقــرة    تقريــر
 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، مل يتحقــق بعــد، وألن متثيــل املــرأة يف منظومــة األمــم     ١٠١ املــادة

له تقريبا مـع تـسجيل حتـسن طفيـف يف بعـض أقـسام املنظومـة، علـى حنـو                     املتحدة بقي على حا   
  ،)١٠(يشري إليه تقرير األمني العام عن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة ما

  اعات وحلها ويف بناء السالم،نـز أمهية دور املرأة يف منع نشوب الوإذ تعيد تأكيد  
 / تــشرين األول٣١املــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قــرارات جملــس األمــن   وإذ تــشري  
ــوبر  ــران١٩املــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكت ــه / حزي ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ٢٠٠٨يوني
ــؤرخ  ــول٣٠املـ ــبتمرب / أيلـ ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ٢٠٠٩سـ ــشرين األول٥املـ ــوبر / تـ أكتـ
ــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و ٢٠٠٩ ــانون األول١٦املــ ــسمرب / كــ ــاملرأة  ٢٠١٠ديــ ــة بــ  املتعلقــ

_________________ 
 .، املرفق٢٦/٢-القرار دإ  )٧(  
 .، املرفق٦٥/٢٧٧القرار   )٨(  
 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٩(  
  )١٠(  A/67/347.  
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 املتعلـق باألطفـال     ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٤املـؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢رار  والسالم واألمن والق  
  اع املسلح،نـزوال

 بتقرير األمني العام عن التدابري املتخذة والتقـدم احملـرز           حتيط علما مع التقدير     - ١  
ــشرين         ــة والع ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــذ إعــالن ومن ــة تنفي يف متابع

  ؛)١١(للجمعية العامة
 إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني املعتمــدين يف املــؤمتر العــاملي الرابــع تعيــد تأكيــد  - ٢  

 )٢( والوثيقــة اخلتاميـــة للـــدورة االســتثنائية الثالثـــة والعــشرين للجمعيـــة العامـــة   )١(املعــين بـــاملرأة 
واإلعالن املعتمد مبناسبة استعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مخس عـشرة سـنة يف         

، وتعيد أيضا تأكيد التزامها بتنفيـذها علـى حنـو           )١٢(ابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة    الدورة الر 
  تام وفعال وعاجل؛

 الـــدور األويل واألساســـي للجمعيـــة العامـــة واجمللـــس     تعيـــد أيـــضا تأكيـــد    - ٣  
االقتــصادي واالجتمــاعي والــدور احلفــاز للجنــة وضــع املــرأة يف تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني    

ــيجني ونتــائج الــدورة         ومتكــني املــرأة  ــهاج عمــل ب ــذ الكامــل إلعــالن ومن ــى أســاس التنفي  عل
ــم         ــة األم ــساين يف منظوم ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــز تعم ــشرين ويف تعزي ــة والع ــتثنائية الثالث االس

  ورصده؛ املتحدة
 بـــأن تنفيـــذ إعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ووفـــاء الـــدول األطـــراف تـــسلم  - ٤  

 يعـزز   )١٣(جب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         بااللتزامات املترتبة عليها مبو   
كل منهما اآلخـر فيمـا يتعلـق بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وترحـب يف هـذا                          
الصدد بإسهامات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تشجيع تنفيذ منـهاج العمـل                

ثالثــة والعــشرين، وتــدعو الــدول األطــراف يف االتفاقيــة إىل إدراج  ونتــائج الــدورة االســتثنائية ال
معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتعزيــز التنفيــذ علــى الــصعيد الــوطين يف تقاريرهــا املقدمــة إىل     

   من االتفاقية؛١٨اللجنة مبوجب املادة 

_________________ 
  )١١(  A/67/185.  
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،    :انظــر  )١٢(   ــائق الرمسي  E/2010/27( والتــصويب ٧، امللحــق رقــم ٢٠١٠الوث

 .٢٠١٠/٢٣٢، الفصل األول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي )Corr.1 و
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٣(  
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قيـة   بالدول األطـراف التقيـد التـام بااللتزامـات املترتبـة عليهـا مبوجـب اتفا              هتيب  - ٥  
 ومراعـاة املالحظـات   )١٤(القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري              

ــى النظــر يف احلــد مــن نطــاق         ــدول األطــراف عل ــة، وحتــث ال ــة للجن ــة والتوصــيات العام اخلتامي
حتفظات تبديها على االتفاقية وتوخي أكرب قـدر ممكـن مـن الدقـة والتحديـد يف أي حتفظـات          أي

ستعراض هذه التحفظات بشكل منتظم هبدف سحبها مبا يكفل عـدم وجـود أي حتفـظ    تبديها وا 
تصدق علـى    يتسق مع اهلدف والقصد من االتفاقية، وحتث أيضا مجيع الدول األعضاء اليت مل             ال

االتفاقية أو تنضم إليها بعد علـى النظـر يف القيـام بـذلك، وهتيـب بالـدول األعـضاء الـيت مل توقـع                         
  ياري وتصدق عليه أو تنضم إليه بعد أن تنظر يف القيام بذلك؛الربوتوكول االخت

 بالتقدم الذي أحرزته هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف أداء عملـها علـى                 ترحب  - ٦  
  حنو فعال فيما يتعلق هبيكلها اإلداري وشؤون اإلدارة وامليزنة واملوارد البشرية؛

ــة األمــ  تعيــد تأكيــد  - ٧   ــه هيئ ــدور اهلــام الــذي تؤدي ــادة   ال م املتحــدة للمــرأة يف قي
األنشطة اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـايل املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                       

  ويف تنسيق تلك األنشطة وتعزيز املساءلة يف هذين اجملالني؛
ــاة املنظــور       هتيــب  - ٨   ــيم مراع ــم املتحــدة للمــرأة أن تواصــل دعــم تعم ــة األم  هبيئ

ومة األمم املتحدة ككل بوصفه جزءا ال يتجزأ من عملها وأن تركـز يف ذلـك                اجلنساين يف منظ  
الصدد تركيزا قويا وأكثر منهجية على دعم تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف منظومـة األمـم                  

  املتحدة ككل؛
 بالتزام هيئة األمم املتحدة للمرأة بدعم الدول األعضاء فيما تبذله مـن             ترحب  - ٩  

ع القواعـد والـسياسات واملعـايري املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                 جهود مـن أجـل وضـ      
  املرأة وتعزيزها وبإدماج املنظورات اجلنسانية يف السياسات القطاعية واألطر املعيارية؛

 الدول األعضاء على توفري مزيد من التمويل مليزانية هيئـة األمـم املتحـدة               حتث  - ١٠  
ــية    ــات أساس ــدمي تربع ــرأة بتق ــا       للم ــا، وفق ــؤ هب ــستدامة ميكــن التنب ــة وم ــسنوات ثابت ــددة ال  متع

تسمح به األحكام التشريعية واعتمادات امليزانية، إدراكا منها ألمهيـة تـوفري التمويـل الكـايف                 ملا
لتمكني هيئة األمم املتحدة للمرأة من تنفيذ خطتها االستراتيجية علـى وجـه الـسرعة وبفعاليـة،                 

   املوارد املالية الالزمة لتحقيق أهدافها ال تزال تشكل حتديا؛وإدراكا منها أيضا أن تعبئة

_________________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١رجع نفسه، اجمللد امل  )١٤(  
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 احلكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة         مبـا فيهـا    مجيـع اجلهـات الفاعلـة،        تشجع  - ١١  
وغريها مـن املنظمـات الدوليـة واجملتمـع املـدين، علـى مواصـلة دعـم عمـل جلنـة وضـع املـرأة يف                 

 تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج            االضطالع بدورها األساسي يف متابعة واستعراض     
الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين، وعلى تنفيذ توصيات اللجنـة، عنـد االقتـضاء، وترحـب يف      
ــسليمة يف       ــدروس املــستفادة واملمارســات ال ــادل اخلــربات وال ــة يف تب ــصدد مبــضي اللجن هــذا ال

الـوطين والـدويل وبتقيـيم التقـدم        التصدي للتحديات اليت تعترض التنفيـذ التـام علـى الـصعيدين             
، وتــشجع اهليئــات احلكوميــة الدوليــة التابعــة ملنظومــة   احملــرز يف تنفيــذ املواضــيع ذات األولويــة 

  ؛املتحدة على أن تدرج يف أعماهلا، حسب االقتضاء، النتائج اليت تتوصل إليها اللجنة األمم
ة والوكـــاالت   باحلكومـــات واألجهـــزة والـــصناديق والـــربامج املعنيـــ    هتيـــب  - ١٢  

املتخصــصة يف منظومــة األمــم املتحــدة، القيــام، يف نطــاق واليــة كــل منــها، هــي وغريهــا مــن     
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، مبــا فيهــا املؤســسات املاليــة، ومجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف    

ن ومنـهاج   اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، بتكثيف العمل من أجل تنفيـذ إعـال              
  عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين على حنو تام وفعال؛

 أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة علـى النحـو الواجـب إىل منـع           تعيد تأكيد   - ١٣  
ارتكاب أعمال العنـف ضـد النـساء والفتيـات والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم،                    

 وأن عـدم قيامهـا بـذلك يـشكل انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان واحلريـات          وتوفري احلمايـة للـضحايا،    
األساسية للنساء والفتيات وخيل بالتمتع هبا أو حيول دونه، وهتيب باحلكومات أن تضع قـوانني               
واســتراتيجيات للقــضاء علــى العنــف ضــد النــساء والفتيــات وأن تنفــذها، وأن تــشجع الرجــال  

نع كل أشـكال العنـف والقـضاء عليهـا وأن تـدعمهم             والفتيان على املشاركة بشكل فعال يف م      
يف ذلك، وتشجع على زيـادة تعزيـز الفهـم لـدى الرجـال والفتيـان ملـدى الـضرر الـذي يلحقـه                        
العنف بالفتيات والفتيـان والنـساء والرجـال وملـدى تقويـضه للمـساواة بـني اجلنـسني، وتـشجع             

العنف ضد املرأة، وتـشجع يف      مجيع اجلهات الفاعلة على اجملاهرة برفض أي شكل من أشكال           
احتـدوا إلهنـاء    ”هذا الصدد الدول األعـضاء علـى مواصـلة دعـم احلملـة املـستمرة لألمـني العـام                    

وبرنــامج التعبئــة االجتماعيــة والــدعوة التــابع هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة    “ العنــف ضــد املــرأة 
  ؛“ احتدوا إلهناء العنف ضد املرأة-ال للعنف ضد املرأة  قل”

 دعوهتــا منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا األجهــزة الرئيــسية، وجلاهنــا    تكــرر  - ١٤  
الرئيــسية وهيئاهتــا الفرعيــة واجلهــات املكلفــة مبهــام، مــن قبيــل االســتعراض الــوزاري الــسنوي    
ومنتــدى التعــاون اإلمنــائي التــابع للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، والــصناديق والــربامج         

عزيز اجلهود الرامية إىل تعميم املراعاة التامـة للمنظـور اجلنـساين يف             والوكاالت املتخصصة إىل ت   
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ــة          ــؤمترات القم ــع م ــا، وكــذلك يف مجي ــا ويف إطــار والياهت ــد نظره ــيت هــي قي ــسائل ال ــع امل مجي
واملــؤمترات والــدورات االســتثنائية الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة ويف عمليــات متابعــة نتائجهــا،    

 يف املنعقــدمــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالتنميــة املــستدامة   ائج عمليــات متابعــة نتــ يف ذلــك  مبــا
 وتقييمهـا  ٢٠٠٢ واستعراض خطة عمل مدريد الدولية املتعلقـة بالـشيخوخة لعـام      ٢٠١٢ عام

  ؛٢٠١٣يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة التنمية االجتماعية يف عام 
عـالن ومنـهاج عمـل بـيجني      أن التنفيذ التام والفعـال واملعجـل إل       تكرر تأكيد     - ١٥  

ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين أمر أساسي لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                 
 األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتـدعو يف هـذا الـصدد إىل أن حيتـل هـدف املـساواة                     ها مبا في  ،دوليا

لقـــة باإلطـــار اإلمنـــائي ملـــا بعـــد بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة مكانـــا بـــارزا يف املناقـــشات املتع
  ، مع األخذ يف االعتبار أمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛٢٠١٥ عام

 أن تدمج كيانات منظومة األمـم املتحـدة بـشكل منـهجي النتـائج الـيت                 تطلب  - ١٦  
تتوصل إليها جلنة وضع املرأة يف العمل الـذي تـضطلع بـه يف نطـاق والياهتـا لكفالـة أمـور شـىت             

 الدعم الفعال للجهود اليت تبذهلا الـدول األعـضاء مـن أجـل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                      منها
ومتكني املرأة، وترحب يف هذا الصدد بالتزام هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بإنـشاء آليـات إبـالغ                   

ب عملية قائمة على النتائج وبكفالة االتساق واملواءمة والتنسيق بني اجلوانـب املعياريـة واجلوانـ              
  التنفيذية من عملها؛

 احلكومــات علــى مواصــلة دعــم دور اجملتمــع املــدين، وخباصــة    تــشجع بقــوة   - ١٧  
املنظمات غري احلكومية واملنظمات النسائية، ومـسامهته يف تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني          

  ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين؛
ــسائية   باحلكومــات ومبنظومــة األمــم املت هتيــب  - ١٨   حــدة أن تــشجع اجلماعــات الن

واملنظمات غري احلكومية األخرى املتخصصة يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة علـى               
املــشاركة يف العمليـــات احلكوميـــة الدوليـــة، بوســـائل منــها زيـــادة أنـــشطة التوعيـــة والتمويـــل   

  القدرات؛ وبناء
ــة   هتيــب  - ١٩   ــة التابع ــة الدولي ــشكل    باهليئــات احلكومي لألمــم املتحــدة أن تطلــب ب

منهجي إدراج املنظور اجلنساين يف تقـارير األمـني العـام ويف غريهـا مـن املـدخالت املقدمـة إىل                     
  العمليات احلكومية الدولية؛

ــة العامــة    تطلــب  - ٢٠   ــاول األمــني العــام يف التقــارير الــيت يقــدمها إىل اجلمعي  أن يتن
الفرعيـة بـشكل منـهجي املنظـورات اجلنـسانية عـن            واجمللس االقتصادي واالجتماعي وهيئاهتمـا      

طريــق حتليــل نــوعي للمــسائل اجلنــسانية وتــوفري بيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس والــسن    
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وبيانات كمية، حيثما توافرت، وخباصـة تقـدمي اسـتنتاجات وتوصـيات حمـددة مـن أجـل اختـاذ                    
ــر     ــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـ ــا يتعلـــق باملـ ــراءات فيمـ أة هبـــدف تيـــسري مزيـــد مـــن اإلجـ

سياسات تراعـي نـوع اجلـنس، وتطلـب إىل األمـني العـام، يف هـذا الـصدد، إبـالغ مجيـع                        وضع
اجلهــات املعنيــة الــيت تقــدم مــدخالت إلدراجهــا يف تقــاريره بأمهيــة إدراج املنظــور اجلنــساين يف  

  تلك املدخالت؛
ــشجع  - ٢١   ــم املتحــدة،      ت ــات األم ــن كيان ــدعم م ــام، ب ــى القي ــدول األعــضاء عل     ال

مبــا يف ذلــك هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وغريهــا مــن اجلهــات  
الفاعلة املعنية، حسب االقتضاء، بإيالء األولوية لتعزيز مجع البيانـات الوطنيـة ورصـد القـدرات              

يتعلــق بإعــداد إحــصاءات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس والــسن ووضــع مؤشــرات وطنيــة   فيمــا
ــساوا  ــشراكات يف      لرصــد امل ــذل اجلهــود وإقامــة ال ــق ب ــرأة عــن طري ة بــني اجلنــسني ومتكــني امل

  قطاعات عديدة؛
 جبميع مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة أن تواصـل القيـام بـدور نـشط                 هتيب  - ٢٢  

يف كفالة تنفيذ إعالن ومنهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين علـى                     
بوســائل منــها االحتفــاظ بأخــصائيني يف املــسائل اجلنــسانية يف مجيــع  حنــو تــام وفعــال وعاجــل، 

كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة وكفالــة تلقــي مجيــع املــوظفني، وخباصــة يف امليــدان، التــدريب  
واملتابعــة املناســبة، مبــا يــشمل تــوفري األدوات والتوجيهــات والــدعم مــن أجــل التعجيــل بتعمــيم  

تأكيد ضـرورة تعزيـز قـدرات منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال                مراعاة املنظور اجلنساين، وتعيد     
  املسائل اجلنسانية؛

 إىل األمني العام اسـتعراض جهـوده املبذولـة مـن أجـل إحـراز تقـدم يف                   تطلب  - ٢٣  
 علـى مجيـع املـستويات يف    ٥٠/٥٠بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيـق التـوازن بـني اجلنـسني بنـسبة        

ضاعفتها، مـع االحتـرام التـام ملبـدأ التوزيـع اجلغـرايف العـادل،               منظومة األمم املتحدة بأسرها ومـ     
 من ميثاق األمم املتحدة، وإيالء االهتمام بـشكل خـاص للنـساء    ١٠١ من املادة ٣وفقا للفقرة  

ــدول        ــة وال ــة انتقالي ــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحل ــة وأقــل البلــدان منــوا والبل ــدان النامي مــن البل
مثلة متثيال ناقـصا إىل حـد كـبري، وكفالـة مـساءلة املـديرين واإلدارات             األعضاء غري املمثلة أو امل    

فيما يتعلق بأهداف حتقيق التـوازن بـني اجلنـسني، وتـشجع بقـوة الـدول األعـضاء علـى تـسمية                      
مرشحات للتعـيني يف وظـائف يف منظومـة األمـم املتحـدة وعلـى زيـادة ترشـيح النـساء بـصورة                       

وعلـى صـعيد تقريـر الـسياسات، مبـا يف ذلـك يف عمليـات                منتظمة، وخباصة يف املناصـب العليـا        
  حفظ السالم؛
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 مبنظومة األمم املتحدة مواصلة جهودها الرامية إىل بلوغ اهلدف املتمثـل            هتيب  - ٢٤  
يف حتقيق التوازن بـني اجلنـسني، بطـرق منـها الـدعم الفعـال ملراكـز االتـصال يف جمـال الـشؤون                        

 يقــدم تقريــرا شــفويا إىل جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا   اجلنــسانية، وتطلــب إىل األمــني العــام أن 
 والـستني عـن حتـسني وضـع         التاسـعة  واخلمـسني وتقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا              السابعة

وعـن التقـدم احملـرز يف    “ النـهوض بـاملرأة  ”املرأة يف منظومة األمم املتحدة يف إطار البند املعنون       
ت الـيت تواجـه يف هـذا الـصدد مـشفوعا بتوصـيات للتعجيـل                حتقيق التوازن بني اجلنسني والعقبا    

بإحراز تقدم وإحصاءات حديثة تشمل عدد النساء ونسبتهن املئوية ووظـائفهن وجنـسياهتن يف           
منظومة األمم املتحدة بأسرها ومعلومات عن مسؤولية ومساءلة مكاتب إدارة املـوارد البـشرية              

ألمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق عـن حتقيـق التـوازن              وأمانة جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة ا       
  بني اجلنسني؛

 احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى مــضاعفة اجلهــود املبذولــة  تــشجع  - ٢٥  
لتعزيز املساءلة عن تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة علـى الـصعد                    

 حتــسني رصــد مــا حيــرز مــن تقــدم فيمــا يتعلــق        الــدويل واإلقليمــي والــوطين، بوســائل منــها    
بالسياسات واالستراتيجيات واملخصصات من املوارد والربامج واإلبـالغ عنـه وحتقيـق التـوازن              

  بني اجلنسني؛
 أن احلكومــات تتحمــل املــسؤولية يف املقــام األول عــن حتقيــق      تأكيــد تعيــد  - ٢٦  

يل دورا أساســيا يف مــساعدة البلــدان  املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، وأن للتعــاون الــدو  
  النامية على التقدم صوب التنفيذ الكامل إلعالن ومنهاج عمل بيجني؛

جلاهنـــا الرئيـــسية وهيئاهتـــا الفرعيـــة، فـــضال عـــن اجمللـــس االقتـــصادي تـــشجع   - ٢٧  
واالجتمــاعي وجلانــه الفنيــة، يف ضــوء التحليــل الــوارد يف تقريــر األمــني العــام والطــابع الــشامل  

واة بني اجلنسني ومتكني املرأة، على إحراز مزيد مـن التقـدم يف إدمـاج املنظـور اجلنـساين                   للمسا
  يف أعماهلا؛

، وتـشجع يف هـذا    ٢٠٠٩/١٥إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      تشري    - ٢٨  
السياق الدول األعضاء على النظر يف األنـشطة املناسـبة لالحتفـال بالـذكرى الـسنوية العـشرين                

  العاملي الرابع املعين باملرأة واعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني؛للمؤمتر 
 إىل األمــني العــام أن يواصــل تقــدمي تقــارير ســنوية إىل اجلمعيــة العامــة   تطلــب  - ٢٩  

ــون   يف ــد املعنـ ــار البنـ ــاملرأة ”إطـ ــهوض بـ ــصادي    “ النـ ــس االقتـ ــرأة واجمللـ ــع املـ ــة وضـ وإىل جلنـ
مـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة            واالجتماعي عـن متابعـة تنفيـذ إعـالن ومنـهاج ع           

والعــشرين والتقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد، مــع تقيــيم التقــدم احملــرز يف تعمــيم مراعــاة املنظــور   
اجلنــساين، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن اإلجنــازات الرئيــسية والــدروس املــستفادة واملمارســات    

  .يز التنفيذالسليمة وتوصيات بشأن اختاذ مزيد من التدابري لتعز



A/67/450  
 

 101 
 

  :وتوصي اللجنة الثالثة أيضا اجلمعية العامة باعتماد مشروعي املقررين التاليني  - ٣١
  

  مشروع املقرر األول     
  القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

 ديـسمرب / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٥٦/١٢٨إن اجلمعية العامة، إذ تشري إىل قراراهتـا           
 املــــــؤرخ ٦٠/١٤١ و ٢٠٠٣ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢٢خ  املـــــؤر ٥٨/١٥٦ و ٢٠٠١

ــة وضــع املــرأة   ٢٠٠٥ديــسمرب /األول كــانون ١٦ ــرارات جلن  /آذار ٩ املــؤرخ ٥١/٢، وإىل ق
ــارس  ــؤرخ  ٥٢/٢  و٢٠٠٧مـ ــارس / آذار٧املـ ــؤرخ ٥٤/٧ و ٢٠٠٨مـ ــارس /آذار ١٢ املـ مـ
خـرى ذات الـصلة،   اللجنة املتفق عليها، وإىل مجيع القرارات األ ، فضال عن استنتاجات٢٠١٠

ــر   ــا بتقري ــام  وإذ حتــيط علم ــني الع ــن األم ــى  ع ــضاء عل ــاث     الق ــلية لإلن ــضاء التناس ــشويه األع ت
فيه، تقرر أن تنظر يف مسألة القضاء على تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث    والتوصيات الواردة

  .“باملرأة النهوض” السابعة والستني يف إطار بند جدول األعمال املعنون يف دورهتا
    

  مشروع املقرر الثاين     
  الذي نظرت فيه اجلمعية العامة يف ما يتصل بالنهوض باملرأة تقرير ال    

تقرير اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز           بعلما  أخذ  أن ت ) أ: (العامة تقرر إن اجلمعية     
ــرأة  ــة واخلمـــسني ادوراهتـــعـــن ضـــد املـ ــعة واألربعـــني، واخلمـــسني واحلاديـ ؛ )١( التاسـ

حييـل هبـا تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد                الـيت   ذكرة األمني العـام     مب )ب( و
  .“النهوض باملرأة”إطار البند املعنون املقدمني يف  ،)٢(أسبابه وعواقبه واملرأة

  

_________________ 
  )١(  A/67/38. 
  )٢(  A/67/227. 


