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  جلنة وضع املرأة 
  الدورة السابعة واخلمسون 

   ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
  من جدول األعمال‘ ١’) أ (٣البند 

متابعـــة نتـــائج املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة والـــدورة  
املــرأة ”االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة  

 والـــسالم يف املـــساواة بـــني اجلنـــسني والتنميـــة: ٢٠٠٠عـــام 
تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية   : “القــرن احلــادي والعــشرين  

ــام احلامســة      ــا يف جمــاالت االهتم واإلجــراءات الواجــب اختاذه
املوضـــوع ذو : واختـــاذ مزيـــد مـــن اإلجـــراءات واملبـــادرات    

القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد النــساء       : األولويــة
        والفتيات ومنع وقوعها

ــدة املــ       ــاع املائ ــع     اجتم ــى مجي ــضاء عل ــشأن الق ــستوى ب ــع امل ستديرة الرفي
  أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها

  
  موجز من إعداد الرئيسة     

، عقــدت جلنــة وضــع املــرأة اجتمــاع مائــدة مــستديرة رفيــع   ٢٠١٣مــارس / آذار٤يف   - ١
 وانـصّب   .املستوى بشأن القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعهـا            

تركيز اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى ذي الصبغة التفاعلية هـذا علـى تبـادل اخلـربات                 
وكان هناك دليل للمناقـشة اتُّخـذ إطـارا عامـا      . الوطنية والدروس املستفادة واملمارسات اجليدة    

  .للحوار التفاعلي
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 جلستني متوازيتني إلتاحة اجملـال      وقد ُنظّم اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى يف         - ٢
كامـارا، رئيـسة   . وترأس اجللستني مـارجون ف    . حلدوث تفاعل بني املشاركني بعددهم الكبري     

واسُتهل االجتماع بعـرض شـريط فيـديو        . اللجنة، وكارلوس غارسيا غونزاليس، نائب الرئيسة     
 من ممثلـي    ٦٨ جمموعه   وأدىل ببيانات ما  . قصري عن القضاء على العنف ضد املرأة ومنع وقوعه        

ــات        ــدويل جلمعي ــو كــل مــن االحتــاد األورويب واالحتــاد ال ــات ممثل احلكومــات، كمــا أدىل ببيان
وقام بـالرّد علـى مـداخالت املـشاركني         . الصليب األمحر واهلالل األمحر ومنظمة العمل الدولية      

ة وللمنظمـات   يف احلوار التفاعلي عدد من املـدعوين املمـثلني ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـد                
غــري احلكوميــة، وهــم نيكــول أمــيلني، رئيــسة اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،  
والكشمي بـوري، نائبـة املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني               

يفـي جوزيـا،    املرأة، وكيت غيلمور، نائبة املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحـدة للـسكان، وآ            
وعـضو اجمللـس اإلقليمـي ملنتـدى آسـيا واحملـيط            ) ماليزيا(املديرة التنفيذية ملنظمة املعونة النسائية      
  .اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية

فالقـضاء علـى    . ورحب املشاركون باختيـار املوضـوع ذي األولويـة لتنظـر فيـه اللجنـة                - ٣
ثـل مـسألة ذات أولويـة علـى الـصعد العـاملي واإلقليمـي               العنف ضد النـساء والفتيـات مـا زال مي         

ونتيجة لذلك، حدثت زيـادة كـبرية يف أعـداد وأنـواع املبـادرات، ومت التعـّرف علـى                   . والوطين
بيد أنه على الرغم مما حتقـق       . املمارسات اجليدة، وأعطيت أدوار ألصحاب املصلحة املتعددون      

النــساء والفتيــات متفــشيا، فهــو حيــدث يف إىل اآلن مــن تقــدم ومنجــزات، مــا زال العنــف ضــد 
مجيع البلدان واملناطق، يف أوقـات الـسلم وإبـان النــزاعات، فيتـسبب يف معانـاة إنـسانية واسـعة                 

  .النطاق على مستوى الفرد واألسرة والعشرية واجملتمع
وما العنف ضد النساء والفتيات إال أحد مظاهر انعدام التكافؤ يف عالقـات القـوة بـني            - ٤
وقــد أقــر املــشاركون  . رجــل واملــرأة عــرب التــاريخ، وأحــد مظــاهر التمييــز اجلنــساين املمنــهج   ال
لذلك من آثار مدمرة تلحق باألفراد واألسر واجملتمعات، وأقروا بأن هناك الكـثري جـدا مـن                  مبا

ومـع ظهـور أشـكال ومظـاهر جديـدة للعنـف            . العمل الذي ينبغي القيام به ملعاجلة هذه القضية       
أو اإللكترونيـة اجلديـدة     / والفتيات، كالعنف املرتكب عـرب الوسـائل التكنولوجيـة و          ضد النساء 

والـــذي يـــشمل ممارســـات املالحقـــة والتحـــّرش يف الفـــضاء الـــسيربي، يلـــزم اختـــاذ إجـــراءات   
ومثـة فئـات معينـة مـن النـساء والفتيـات ال تـزال هـي األكثـر                . مستحدثة للتعامل مع هذا األمـر     

ه الفئات املسّنات واملهاجرات ونساء الـشعوب األصـلية والنـساء           عرضة خلطر العنف، ومن هذ    
ذوات اإلعاقة ونساء املناطق الريفية واألقليـات العرقيـة، إىل جانـب مـن جيـدن أنفـسهن داخـل                    
حاالت نزاع أو مـن ينـتمني إىل أوسـاط املثليـات واملثلـيني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي ومغـايري                    

  .اهلوية اجلنسانية
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صــالحات قانونيــة وسياســاتية واســعة النطــاق أفــضت إىل تكــّون أطــر   وقــد أجريــت إ  - ٥
ويف هــذا . قانونيــة وسياســاتية أقــوى وأمشــل ملنــع العنــف ضــد النــساء والفتيــات والقــضاء عليــه  

السياق، جرى التشديد على أمهيـة االنـضمام إىل الـصكوك الدوليـة واإلقليميـة املتعلقـة حبقـوق                    
بيجني واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد              املرأة كإنسان، وال سيما منهاج عمل       

املرأة، كما جـرى التـشديد علـى أمهيـة تـضمني التـشريعات والـسياسات الوطنيـة أحكـام هـذه                      
وأبرز املشاركون كذلك أمهية االتفاقات اإلقليمية، مثل الربوتوكول املتعلـق حبقـوق         . الصكوك

قـوق اإلنـسان والـشعوب، واتفاقيـة جملـس أوروبـا            املرأة يف أفريقيا امللحـق بامليثـاق األفريقـي حل         
ويعـّد تـوافر اإلرادة الـسياسية متطلبـا         . بشأن منع ومكافحة العنف ضـد املـرأة والعنـف العـائلي           

وممــــا يعــــزز التنفيــــذ كــــذلك تبــــادل املعلومــــات  . حموريــــا للتنفيــــذ علــــى الــــصعيد الــــوطين 
  .اجليدة واملمارسات

ري الوطنيـة أحكامـا حتظـر ممارسـة العنـف ضـد             ومن املمارسات اجليـدة تـضمني الدسـات         - ٦
النــساء والفتيــات؛ وســّن تــشريعات تتنــاول موضــوع العنــف ضــد النــساء والفتيــات علــى حنــو   

الناجيـات؛  /شامل فتقضي مبالحقة اجلنـاة ومعاقبتـهم وتفـرض تقـدمي الـدعم واحلمايـة للـضحايا                
ــة   ــدابري الوقائي ــاول العنــف ضــد النــ    . إىل جانــب الت ــوانني تتن ــاك ق ــات بأشــكاله  وهن ساء والفتي

املتعددة، وهناك قوانني أخرى تركز على أحد أشكال هـذا العنـف، كعنـف العـشري أو العنـف                   
العائلي أو التحرش اجلنسي أو االجتار بالبشر، أو تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، أو تـزويج                 

واملنـاطق احملليـة    وجـرى إصـدار لـوائح للمقاطعـات         . األطفال والزواج املبكر والزواج باإلكراه    
وقامت الـدول بتنقـيح أو تعـديل قـوانني مـن أنـواع شـىت، مبـا يف ذلـك القـانون                    . ضمانا للتنفيذ 

اجلنــائي وقــانون العائلــة وقــانون العمــل، حبيــث تتــضمن أحكامــا تتنــاول واحــدا أو أكثــر مــن     
  .أشكال العنف ضد النساء والفتيات

الوطنية املكرسـة ملـسألة العنـف ضـد     وتوفر السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل     - ٧
ويف بعـض احلـاالت،     . النساء والفتيات أطرا شاملة لتعزيز التنسيق يف ما بني الكيانات املختصة          

كانت هـذه اخلطـط املتعـددة القطاعـات موجـودة منـذ سـنوات عديـدة وجـرى حتـديثها مـرارا                       
عــض هــذه اخلطــط  ويتنــاول ب. وروعيــت فيهــا الــدروس املــستفادة مــن تنفيــذ اخلطــط الــسابقة   

أشكاال حمددة من العنـف، كـالعنف العـائلي أو االجتـار بالبـشر أو التحـرش اجلنـسي أو تـشويه                      
ونظـرا لتعـدد مظـاهر العنـف ضـد النـساء والفتيـات واتـساع نطـاق                  . األعضاء التناسلية لإلناث  

لـس  تأثريه، جيري كذلك التصدي هلذا العنف يف خطط العمـل الوطنيـة املتعلقـة بتنفيـذ قـرار جم                  
وتلــــك املتعلقــــة بتحقيــــق التقــــدم االقتــــصادي واالجتمــــاعي، ويف ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــــن 

  .استراتيجيات احلد من أخطار الكوارث
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ومــع التــسليم بأمهيــة تــوافر الــسياسات والتــشريعات الوافيــة، يظــل تطبيقهــا وإنفاذهــا      - ٨
 وعلـى الـرغم     .بفعالية يشكل حتديا، وخاصة يف حال عدم توافر ما يكفي مـن متويـل وقـدرات               

من التحسينات اليت متت، وال سـيما يف جمـايل إنفـاذ القـانون والتمويـل، فـإن املواقـف التمييزيـة              
اليت يتخذها املسؤولون واحلواجز اإلجرائية اليت تعيق جلوء املرأة إىل القضاء مـا زالـت تعـّد مـن          

ضمان تـوافر التمويـل     فيلزم إذن بذل جهود أكرب لـ      . العوامل املتسببة يف تدّني معدالت اإلبالغ     
الكايف لتطبيق مجيع القوانني والـسياسات عـرب سـبل منـها اتبـاع أمنـاط امليزنـة املراعيـة للمنظـور                      
اجلنساين؛ والعمل بشكل منهجي وثابت علـى بنـاء قـدرات العـاملني يف مجيـع القطاعـات الـيت                    

والعـاملون يف   تقوم بأدوار يف التصدي للعنـف، مبـن يف ذلـك مـسؤولو إنفـاذ القـانون والقـضاء                    
جمــال الرعايــة الــصحية واألخــصائيون االجتمــاعيون؛ وإنــشاء وتعزيــز مؤســسات مــشتركة بــني  
القطاعــات لرصــد وتقيــيم تطبيــق القــوانني والــسياسات؛ وتــوفري البيانــات واملؤشــرات احملــسَّنة    

وصحيح أن العديد من الدول قـام بتعـيني مـدعني عـامني متخصـصني، وبإنـشاء                 . لرصد التنفيذ 
الناجيات ما زلـن حيجمـن      /ت شرطية متخصصة وجهات تنسيق شرطية، ولكن الضحايا       وحدا

عن اإلبالغ عـن تعرضـهن ألعمـال العنـف ومـا زلـن يفتقـرن إىل الفـرص الكافيـة لاللتجـاء إىل                        
ويف هذا الصدد، ميثل العمل يف شراكات مع اجملتمع املدين وسـائر أصـحاب   . آليات االنتصاف 

ــضمان    ــيا ل ــرا أساس ــصلحة أم ــادة اخلــضوع      امل ــى زي ــساعدة عل ــتمراره وامل ــل واس ــسيق العم  تن
  .للمساءلة يف مجيع املستويات من أجل منع العنف ضد املرأة والتصدي له

ويقوم اجملتمع املـدين، وبـاألخص املنظمـات النـسائية، بـدور حمـوري يف التـصدي آلفـة                     - ٩
 املائــدة املــستديرة وأعــرب العديــد مــن املــشاركني يف اجتمــاع . العنــف ضــد النــساء والفتيــات 

الرفيع املستوى عن تقديرهم للدور القـّيم الـذي يـضطلع بـه اجملتمـع املـدين يف التـصّدي للعنـف                  
ضد النساء والفتيات ومنع وقوعه، وال سيما دوره يف تـوفري اخلـدمات املطلوبـة بـشدة، ودوره              

النـشط يف   النشط يف وضع خطط العمل والسياسات واالستراتيجيات الوطنية، وكـذلك دوره            
  . رصد وتقييم هذه اخلطط

ــسني         - ١٠ ــني اجلن ــز ب ــضية إىل التميي ــايف املف ــسلوك االجتمــاعي والثق ــاط ال ــا تكــون أمن ورمب
ــات صــبغة         ــساء والفتي ــف ضــد الن ــساب ممارســات العن ــببا الكت ــسانية س ــيط األدوار اجلن وتنم

البلـدان إىل  املشروعية ولتفاقم هذه املمارسـات والتـساهل مـع مرتكبيهـا، ولـذلك سـعى بعـض         
معاجلــة هــذه املــسائل عــن طريــق الــسياسات وخطــط العمــل والــربامج الــيت تطبَّــق علــى مجيــع    

ويف إطار السعي ملنع العنف ضد النساء والفتيات، جتري معاجلة األسباب اجلذريـة             . املستويات
مع مراعاة خمتلف عوامل اخلطر الـيت تزيـد مـن احتمـاالت وقـوع هـذا العنـف علـى مـستويات                       

ويعــّد تعزيــز املــساواة بــني . مبــا يف ذلــك مــستويات اجملتمــع واألســرة والعالقــات والفــرد عــدة، 
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اجلنسني ومتكني املرأة، إىل جانب القضاء علـى الفقـر، مـن املتطلبـات احلرجـة للجهـود الراميـة                    
  .إىل منع العنف ضد النساء والفتيات

ملتبعـة حيـال املنـع      وعلى الرغم مـن وجـود بعـض املمارسـات الواعـدة، كانـت النـهج ا                  - ١١
ومثــة تفاعــل مركّــب بــني األســباب اجلذريــة  . حــىت اآلن جمــزأة ومرتبطــة بــأغراض وقتيــة معينــة 

للعنف ضد النساء والفتيات وبني خمتلف عوامـل اخلطـر الـيت تزيـد مـن احتمـاالت وقـوع هـذا                      
يجية وبالتايل فـإن حتقيـق الفعاليـة يف منـع العنـف ضـد النـساء والفتيـات يتطلـب اسـترات                     . العنف

إجـراء اإلصـالحات القانونيـة والـسياساتية؛ وتغـيري الثقافـة            : شاملة ومنسقة وكلية تـشمل اآليت     
املؤســـسية وتعزيـــز القـــدرات املؤســـسية والتنـــسيق بـــني القطاعـــات املتعـــددة ملنـــع العنـــف          

له؛ وتعزيز ومحاية وكفالة متتع كل امرأة وفتاة حبقوقها كإنسان، مبـا يف ذلـك متتعهـا      والتصّدي
صحة اجلنــسية واإلجنابيــة وحبقوقهــا اإلجنابيــة؛ وإعطــاء مجيــع شــرائح اجملتمــع أدوارا يف تغــيري بالــ

  . املواقف واملعتقدات وأمناط السلوك اليت تتغاضى عن العنف أو تدميه
ــة إىل إهنــاء العنــف ضــد       - ١٢ ومــن الــضروري إشــراك الرجــال والــصبيان يف اجلهــود الرامي

ق مـا جيـري مـن عمـل مـع الرجـال والـصبيان وجـرى تعزيـزه            وقد ُوّسـع نطـا    . النساء والفتيات 
وجيري بشكل متزايد القيام بتحّركات من قبيـل أنـشطة التوعيـة وإرهـاف          . على مستوى العامل  

احلــس املوجهــة إىل الرجــال والــصبيان، والتــرويج لنمــاذج الرجولــة البعيــدة عــن العنــف وتبّنــي  
 وتثقيــف الرجــال بــشأن املــساواة بــني  منظــورات جديــدة حيــال الــذكورة والثقافــة الذكوريــة، 

ــصبيان خــالل املراحــل احلرجــة مــن         ــشباب وال ــه ال ــسان، وتوجي ــرأة كإن ــسني وحقــوق امل اجلن
وهناك جهود أخرى تستهدف الرجال والصبيان الـذين ارتكبـوا العنـف ضـد النـساء                . تنشئتهم

  .والفتيات، حيث ينصّب التركيز على تغيري سلوكهم
العمل مـع الرجـال والـصبيان، كانـت اجلهـود يف الغالـب حمـدودة                ولئن أُحرز تقدم يف       - ١٣

وملعاجلة هذا التحدي، دعا املشاركون إىل توسـيع نطـاق التـدخالت            . األثر والقابلية لالستدامة  
ومــن املهــم أيــضا تعزيــز قــدرة . حبيــث تتخــذ شــكل الــربامج املنهجيــة املنــّسقة الواســعة النطــاق 

الرجـال والـصبيان، وكفالـة احتـواء املبـادرات علـى طائفـة          منظمات اجملتمـع املـدين العاملـة مـع          
وينبغـي  . منوعة من االستراتيجيات اليت ميكن بواسطتها الوصول إىل أعداد كـبرية مـن الرجـال              

أن يكون هذا العمل مدفوعا هبدف حتقيق املساواة بـني اجلنـسني وإعـالء حقـوق املـرأة والفتـاة                    
  . كإنسان

تمعــات احملليــة والزعمــاء التقليــديني والــدينيني مــن األمــور  ويعــّد التفاعــل مــع قــادة اجمل   - ١٤
وجرى التوّسع يف القيام جبهود إلعطـاء       . احملورية ملنع العنف ضد النساء والفتيات والتصّدي له       

الزعمــاء التقليــديني والــدينيني دورا يف العمــل علــى إهنــاء ممارســات مــن قبيــل تــشويه األعــضاء   
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ال والـزواج املبكـر والـزواج بـاإلكراه، ويف العمـل علـى إتاحـة                التناسلية لإلناث وتزويج األطفـ    
ــة الرمســي    ــساء والفتيــات إىل نظــام العدال ــدة إعــالن   . الفــرص للجــوء الن ومــن املمارســات اجلي

الزعماء الدينيني التزامهم بالعمل مع احلكومات على القضاء على املمارسات التقليدية الـضارة             
ّب يف هذا االجتاه، إىل جانـب إنـشاء وكـاالت حكوميـة             عرب سبل منها إصدار فتاوى دينية تص      

رمسية، مبا يف ذلك اإلدارات الوزارية، لتعىن حصرا بالعمل مع الزعماء التقليديني على التـرويج               
  .للممارسات الثقافية اإلجيابية والقضاء على املمارسات الثقافية املنطوية على متييز ضد املرأة

هود الرامية إىل منـع العنـف ضـد النـساء والفتيـات والتوعيـة         وأكد املشاركون أمهية اجل     - ١٥
وتــشمل هــذه اجلهــود القيــام حبمــالت وطنيــة  . بــه والتــصدي للمواقــف الــيت تــدمي هــذا العنــف 

بعضها يستهدف عموم اجلمهـور، وبعـضها اآلخـر يـستهدف حتديـدا فئـات النـساء والفتيـات،                   
اهج التعليميـة ومـواد تـدريب املعلمـني؛         والشباب، والرجال والصبيان؛ وإجراء تغـيريات يف املنـ        

الناجيـات حبقـوقهن واخلـدمات    /وإصدار املنـشورات وإقامـة املواقـع الـشبكية لتعريـف الـضحايا          
وأشـار املـشاركون إىل     . املتاحة هلن؛ وتنظيم عروض تلفزيونيـة وعـروض مـسرحية يف املـدارس            

وُنــّوه بأمهيــة . يف هــذا الــصددمــا للتوعيــة حبــق املــرأة يف الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة مــن أمهيــة   
وســائط اإلعــالم كآليــة للتوعيــة العامــة، غــري أن املــشاركني أبــدوا قلقــا مــن أن تــسهم وســائط  

ويتجــه املــسؤولون رفيعــو املــستوى بــشكل . اإلعــالم أيــضا يف إدامــة القوالــب النمطيــة الــسلبية 
غــري أن . د لــهمتزايــد إىل إصــدار بيانــات عامــة تــدين العنــف ضــد املــرأة وتــدعو إىل وضــع حــ  

املواقــف واملمارســـات املفـــضية إىل وقـــوع حـــاالت العنـــف ضـــد املـــرأة مـــا زالـــت مـــستمرة،  
 احمللـي   -وتعـّد ممارسـة دور القيـادة علـى مجيـع الـصعد              . “ثقافة الصمت ”يتسبب يف إدامة     مما

 ومن جانب مجيع القطاعات من أجل وضع حد جلميع أشـكال            -والوطين واإلقليمي والدويل    
املرأة أمـرا بـالغ األمهيـة السـتمرار التحـّرك صـوب وضـع حـد لتـساهل اجملتمـع مـع                       العنف ضد   

  .العنف ضد املرأة، ووضع حد لقيام اجملتمع بدور يف هذا العنف
وأكد العديد من املشاركني حـدوث زيـادة يف مـا يقـّدم مـن دعـم وخـدمات لـضحايا                      - ١٦

وهـذا يـشمل إقامـة      .  الـوطين  الناجيات مـن العنـف ضـد النـساء والفتيـات علـى الـصعيد              /العنف
املــآوى والبيــوت اآلمنــة واخلطــوط اهلاتفيــة الــساخنة الــيت ختــدم الدولــة بأســرها واملــستوصفات  
الصحية املتنقلـة، وتـوفري اخلـدمات القانونيـة اجملانيـة، إىل جانـب تـوفري الفـرص للحـصول علـى                      

نسقة اليت تتم من خـالل      وقد ثبتت فعالية إجراءات االستجابة املتكاملة وامل      . السكن والوظائف 
. مراكز جامعة للخدمات تقام يف املستشفيات أو توجـد يف أمـاكن أخـرى ككيـان قـائم بذاتـه                  

وأدى حتسني إجراءات االسـتجابة الـيت يقـوم هبـا مـسؤولو إنفـاذ القـانون إىل ارتفـاع معـدالت                      
 قـادرات   بيد أن الكثري من النـساء مـا زلـن غـري           . الناجيات عن تعرضهن للعنف   /إبالغ الضحايا 

على االستفادة من اخلـدمات وإجـراءات االسـتجابة الالزمـة ملعاجلـة التـأثريات البدنيـة والعقليـة                   
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وهذا راجـع إىل عـدم تـوافر        . االقتصادية املترتبة على تعّرضهن للعنف     - والنفسية واالجتماعية 
 تـوافر فـرص     هذه اخلدمات واإلجراءات، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية، إىل جانب عـدم            

. الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء والفتيـات الـاليت يعـانني مـن أشـكال متعـددة للتمييـز                   
الناجيــات إىل اخلــدمات /ويلــزم بــذل مزيــد مــن اجلهــود إلتاحــة اجملــال لوصــول مجيــع الــضحايا 
  . الوافية واملنسقة، ولتمويل هذه اخلدمات واالستجابات مبا فيه الكفاية

. كوين قاعدة أدلة قوية أمرا حموريا للقـضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات        ويعّد ت   - ١٧
فتوافر البيانات الشاملة والدقيقة، مبا يف ذلك البيانات واإلحـصاءات النوعيـة والكميـة احملـسنة،                
ــساء والفتيــات وللوقــوف علــى درجــة       ــأثريات العنــف ضــد الن متطلــب الزم لفهــم أســباب وت

لقوانني والسياسات واالسـتراتيجيات املالئمـة ومـن مث رصـد وتقيـيم      انتشاره، ولوضع وتطبيق ا 
وقد جرى حتسني القدرات الوطنية يف جمال مجع البيانات املوثوقـة مـن خـالل اجلهـود       . فعاليتها

املخلصة اليت تبذهلا اآلليات الوطنية، وباألخص اجلهود اليت تبذهلا املكاتب اإلحصائية بالتعـاون             
بيـد أن عـدم كفايـة البيانـات واإلحـصاءات املتعلقـة بـالعنف ضـد                 . نونمع وكاالت إنفـاذ القـا     

وينبغي االستمرار يف إجـراء البحـوث املتعـددة التخصـصات،          . املرأة ما زال يشكل ثغرة كربى     
مبا يف ذلك االستقصاءات الوطنية الدورية، لتوسيع وتعزيـز قاعـدة األدلـة املتعلقـة بـالعنف ضـد              

  . النساء والفتيات
ر بعض املشاركني إىل أن املوضوع ذا األولوية للدورة السابعة واخلمـسني للّجنـة              وأشا  - ١٨

، فـدعوا إىل جعـل مـسألة إهنـاء العنـف ضـد              ٢٠١٥له ارتباط مباشر خبطة التنمية ملـا بعـد عـام            
  .النساء والفتيات يف صلب تلك اخلطة
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	3 - ورحب المشاركون باختيار الموضوع ذي الأولوية لتنظر فيه اللجنة. فالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات ما زال يمثل مسألة ذات أولوية على الصعد العالمي والإقليمي والوطني. ونتيجة لذلك، حدثت زيادة كبيرة في أعداد وأنواع المبادرات، وتم التعرّف على الممارسات الجيدة، وأعطيت أدوار لأصحاب المصلحة المتعددون. بيد أنه على الرغم مما تحقق إلى الآن من تقدم ومنجزات، ما زال العنف ضد النساء والفتيات متفشيا، فهو يحدث في جميع البلدان والمناطق، في أوقات السلم وإبان النـزاعات، فيتسبب في معاناة إنسانية واسعة النطاق على مستوى الفرد والأسرة والعشيرة والمجتمع.
	4 - وما العنف ضد النساء والفتيات إلا أحد مظاهر انعدام التكافؤ في علاقات القوة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، وأحد مظاهر التمييز الجنساني الممنهج. وقد أقر المشاركون بما لذلك من آثار مدمرة تلحق بالأفراد والأسر والمجتمعات، وأقروا بأن هناك الكثير جدا من العمل الذي ينبغي القيام به لمعالجة هذه القضية. ومع ظهور أشكال ومظاهر جديدة للعنف ضد النساء والفتيات، كالعنف المرتكب عبر الوسائل التكنولوجية و/أو الإلكترونية الجديدة والذي يشمل ممارسات الملاحقة والتحرّش في الفضاء السيبري، يلزم اتخاذ إجراءات مستحدثة للتعامل مع هذا الأمر. وثمة فئات معينة من النساء والفتيات لا تزال هي الأكثر عرضة لخطر العنف، ومن هذه الفئات المسنّات والمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة ونساء المناطق الريفية والأقليات العرقية، إلى جانب من يجدن أنفسهن داخل حالات نزاع أو من ينتمين إلى أوساط المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
	5 - وقد أجريت إصلاحات قانونية وسياساتية واسعة النطاق أفضت إلى تكوّن أطر قانونية وسياساتية أقوى وأشمل لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. وفي هذا السياق، جرى التشديد على أهمية الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق المرأة كإنسان، ولا سيما منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما جرى التشديد على أهمية تضمين التشريعات والسياسات الوطنية أحكام هذه الصكوك. وأبرز المشاركون كذلك أهمية الاتفاقات الإقليمية، مثل البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي. ويعدّ توافر الإرادة السياسية متطلبا محوريا للتنفيذ على الصعيد الوطني. ومما يعزز التنفيذ كذلك تبادل المعلومات والممارسات الجيدة.
	6 - ومن الممارسات الجيدة تضمين الدساتير الوطنية أحكاما تحظر ممارسة العنف ضد النساء والفتيات؛ وسنّ تشريعات تتناول موضوع العنف ضد النساء والفتيات على نحو شامل فتقضي بملاحقة الجناة ومعاقبتهم وتفرض تقديم الدعم والحماية للضحايا/الناجيات؛ إلى جانب التدابير الوقائية. وهناك قوانين تتناول العنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المتعددة، وهناك قوانين أخرى تركز على أحد أشكال هذا العنف، كعنف العشير أو العنف العائلي أو التحرش الجنسي أو الاتجار بالبشر، أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه. وجرى إصدار لوائح للمقاطعات والمناطق المحلية ضمانا للتنفيذ. وقامت الدول بتنقيح أو تعديل قوانين من أنواع شتى، بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العائلة وقانون العمل، بحيث تتضمن أحكاما تتناول واحدا أو أكثر من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
	7 - وتوفر السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المكرسة لمسألة العنف ضد النساء والفتيات أطرا شاملة لتعزيز التنسيق في ما بين الكيانات المختصة. وفي بعض الحالات، كانت هذه الخطط المتعددة القطاعات موجودة منذ سنوات عديدة وجرى تحديثها مرارا وروعيت فيها الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط السابقة. ويتناول بعض هذه الخطط أشكالا محددة من العنف، كالعنف العائلي أو الاتجار بالبشر أو التحرش الجنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ونظرا لتعدد مظاهر العنف ضد النساء والفتيات واتساع نطاق تأثيره، يجري كذلك التصدي لهذا العنف في خطط العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وتلك المتعلقة بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث.
	8 - ومع التسليم بأهمية توافر السياسات والتشريعات الوافية، يظل تطبيقها وإنفاذها بفعالية يشكل تحديا، وخاصة في حال عدم توافر ما يكفي من تمويل وقدرات. وعلى الرغم من التحسينات التي تمت، ولا سيما في مجالي إنفاذ القانون والتمويل، فإن المواقف التمييزية التي يتخذها المسؤولون والحواجز الإجرائية التي تعيق لجوء المرأة إلى القضاء ما زالت تعدّ من العوامل المتسببة في تدنّي معدلات الإبلاغ. فيلزم إذن بذل جهود أكبر لضمان توافر التمويل الكافي لتطبيق جميع القوانين والسياسات عبر سبل منها اتباع أنماط الميزنة المراعية للمنظور الجنساني؛ والعمل بشكل منهجي وثابت على بناء قدرات العاملين في جميع القطاعات التي تقوم بأدوار في التصدي للعنف، بمن في ذلك مسؤولو إنفاذ القانون والقضاء والعاملون في مجال الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون؛ وإنشاء وتعزيز مؤسسات مشتركة بين القطاعات لرصد وتقييم تطبيق القوانين والسياسات؛ وتوفير البيانات والمؤشرات المحسَّنة لرصد التنفيذ. وصحيح أن العديد من الدول قام بتعيين مدعين عامين متخصصين، وبإنشاء وحدات شرطية متخصصة وجهات تنسيق شرطية، ولكن الضحايا/الناجيات ما زلن يحجمن عن الإبلاغ عن تعرضهن لأعمال العنف وما زلن يفتقرن إلى الفرص الكافية للالتجاء إلى آليات الانتصاف. وفي هذا الصدد، يمثل العمل في شراكات مع المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة أمرا أساسيا لضمان تنسيق العمل واستمراره والمساعدة على زيادة الخضوع للمساءلة في جميع المستويات من أجل منع العنف ضد المرأة والتصدي له.
	9 - ويقوم المجتمع المدني، وبالأخص المنظمات النسائية، بدور محوري في التصدي لآفة العنف ضد النساء والفتيات. وأعرب العديد من المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى عن تقديرهم للدور القيّم الذي يضطلع به المجتمع المدني في التصدّي للعنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعه، ولا سيما دوره في توفير الخدمات المطلوبة بشدة، ودوره النشط في وضع خطط العمل والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك دوره النشط في رصد وتقييم هذه الخطط. 
	10 - وربما تكون أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي المفضية إلى التمييز بين الجنسين وتنميط الأدوار الجنسانية سببا لاكتساب ممارسات العنف ضد النساء والفتيات صبغة المشروعية ولتفاقم هذه الممارسات والتساهل مع مرتكبيها، ولذلك سعى بعض البلدان إلى معالجة هذه المسائل عن طريق السياسات وخطط العمل والبرامج التي تطبَّق على جميع المستويات. وفي إطار السعي لمنع العنف ضد النساء والفتيات، تجري معالجة الأسباب الجذرية مع مراعاة مختلف عوامل الخطر التي تزيد من احتمالات وقوع هذا العنف على مستويات عدة، بما في ذلك مستويات المجتمع والأسرة والعلاقات والفرد. ويعدّ تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب القضاء على الفقر، من المتطلبات الحرجة للجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات.
	11 - وعلى الرغم من وجود بعض الممارسات الواعدة، كانت النهج المتبعة حيال المنع حتى الآن مجزأة ومرتبطة بأغراض وقتية معينة. وثمة تفاعل مركّب بين الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات وبين مختلف عوامل الخطر التي تزيد من احتمالات وقوع هذا العنف. وبالتالي فإن تحقيق الفعالية في منع العنف ضد النساء والفتيات يتطلب استراتيجية شاملة ومنسقة وكلية تشمل الآتي: إجراء الإصلاحات القانونية والسياساتية؛ وتغيير الثقافة المؤسسية وتعزيز القدرات المؤسسية والتنسيق بين القطاعات المتعددة لمنع العنف والتصدّي له؛ وتعزيز وحماية وكفالة تمتع كل امرأة وفتاة بحقوقها كإنسان، بما في ذلك تمتعها بالصحة الجنسية والإنجابية وبحقوقها الإنجابية؛ وإعطاء جميع شرائح المجتمع أدوارا في تغيير المواقف والمعتقدات وأنماط السلوك التي تتغاضى عن العنف أو تديمه. 
	12 - ومن الضروري إشراك الرجال والصبيان في الجهود الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وقد وُسّع نطاق ما يجري من عمل مع الرجال والصبيان وجرى تعزيزه على مستوى العالم. ويجري بشكل متزايد القيام بتحرّكات من قبيل أنشطة التوعية وإرهاف الحس الموجهة إلى الرجال والصبيان، والترويج لنماذج الرجولة البعيدة عن العنف وتبنّي منظورات جديدة حيال الذكورة والثقافة الذكورية، وتثقيف الرجال بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة كإنسان، وتوجيه الشباب والصبيان خلال المراحل الحرجة من تنشئتهم. وهناك جهود أخرى تستهدف الرجال والصبيان الذين ارتكبوا العنف ضد النساء والفتيات، حيث ينصبّ التركيز على تغيير سلوكهم.
	13 - ولئن أُحرز تقدم في العمل مع الرجال والصبيان، كانت الجهود في الغالب محدودة الأثر والقابلية للاستدامة. ولمعالجة هذا التحدي، دعا المشاركون إلى توسيع نطاق التدخلات بحيث تتخذ شكل البرامج المنهجية المنسّقة الواسعة النطاق. ومن المهم أيضا تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني العاملة مع الرجال والصبيان، وكفالة احتواء المبادرات على طائفة منوعة من الاستراتيجيات التي يمكن بواسطتها الوصول إلى أعداد كبيرة من الرجال. وينبغي أن يكون هذا العمل مدفوعا بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وإعلاء حقوق المرأة والفتاة كإنسان. 
	14 - ويعدّ التفاعل مع قادة المجتمعات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين من الأمور المحورية لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدّي له. وجرى التوسّع في القيام بجهود لإعطاء الزعماء التقليديين والدينيين دورا في العمل على إنهاء ممارسات من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، وفي العمل على إتاحة الفرص للجوء النساء والفتيات إلى نظام العدالة الرسمي. ومن الممارسات الجيدة إعلان الزعماء الدينيين التزامهم بالعمل مع الحكومات على القضاء على الممارسات التقليدية الضارة عبر سبل منها إصدار فتاوى دينية تصبّ في هذا الاتجاه، إلى جانب إنشاء وكالات حكومية رسمية، بما في ذلك الإدارات الوزارية، لتعنى حصرا بالعمل مع الزعماء التقليديين على الترويج للممارسات الثقافية الإيجابية والقضاء على الممارسات الثقافية المنطوية على تمييز ضد المرأة.
	15 - وأكد المشاركون أهمية الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والتوعية به والتصدي للمواقف التي تديم هذا العنف. وتشمل هذه الجهود القيام بحملات وطنية بعضها يستهدف عموم الجمهور، وبعضها الآخر يستهدف تحديدا فئات النساء والفتيات، والشباب، والرجال والصبيان؛ وإجراء تغييرات في المناهج التعليمية ومواد تدريب المعلمين؛ وإصدار المنشورات وإقامة المواقع الشبكية لتعريف الضحايا/الناجيات بحقوقهن والخدمات المتاحة لهن؛ وتنظيم عروض تلفزيونية وعروض مسرحية في المدارس. وأشار المشاركون إلى ما للتوعية بحق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية من أهمية في هذا الصدد. ونُوّه بأهمية وسائط الإعلام كآلية للتوعية العامة، غير أن المشاركين أبدوا قلقا من أن تسهم وسائط الإعلام أيضا في إدامة القوالب النمطية السلبية. ويتجه المسؤولون رفيعو المستوى بشكل متزايد إلى إصدار بيانات عامة تدين العنف ضد المرأة وتدعو إلى وضع حد له. غير أن المواقف والممارسات المفضية إلى وقوع حالات العنف ضد المرأة ما زالت مستمرة، مما يتسبب في إدامة ”ثقافة الصمت“. وتعدّ ممارسة دور القيادة على جميع الصعد - المحلي والوطني والإقليمي والدولي - ومن جانب جميع القطاعات من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة أمرا بالغ الأهمية لاستمرار التحرّك صوب وضع حد لتساهل المجتمع مع العنف ضد المرأة، ووضع حد لقيام المجتمع بدور في هذا العنف.
	16 - وأكد العديد من المشاركين حدوث زيادة في ما يقدّم من دعم وخدمات لضحايا العنف/الناجيات من العنف ضد النساء والفتيات على الصعيد الوطني. وهذا يشمل إقامة المآوى والبيوت الآمنة والخطوط الهاتفية الساخنة التي تخدم الدولة بأسرها والمستوصفات الصحية المتنقلة، وتوفير الخدمات القانونية المجانية، إلى جانب توفير الفرص للحصول على السكن والوظائف. وقد ثبتت فعالية إجراءات الاستجابة المتكاملة والمنسقة التي تتم من خلال مراكز جامعة للخدمات تقام في المستشفيات أو توجد في أماكن أخرى ككيان قائم بذاته. وأدى تحسين إجراءات الاستجابة التي يقوم بها مسؤولو إنفاذ القانون إلى ارتفاع معدلات إبلاغ الضحايا/الناجيات عن تعرضهن للعنف. بيد أن الكثير من النساء ما زلن غير قادرات على الاستفادة من الخدمات وإجراءات الاستجابة اللازمة لمعالجة التأثيرات البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية - الاقتصادية المترتبة على تعرّضهن للعنف. وهذا راجع إلى عدم توافر هذه الخدمات والإجراءات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، إلى جانب عدم توافر فرص الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يعانين من أشكال متعددة للتمييز. ويلزم بذل مزيد من الجهود لإتاحة المجال لوصول جميع الضحايا/الناجيات إلى الخدمات الوافية والمنسقة، ولتمويل هذه الخدمات والاستجابات بما فيه الكفاية. 
	17 - ويعدّ تكوين قاعدة أدلة قوية أمرا محوريا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. فتوافر البيانات الشاملة والدقيقة، بما في ذلك البيانات والإحصاءات النوعية والكمية المحسنة، متطلب لازم لفهم أسباب وتأثيرات العنف ضد النساء والفتيات وللوقوف على درجة انتشاره، ولوضع وتطبيق القوانين والسياسات والاستراتيجيات الملائمة ومن ثم رصد وتقييم فعاليتها. وقد جرى تحسين القدرات الوطنية في مجال جمع البيانات الموثوقة من خلال الجهود المخلصة التي تبذلها الآليات الوطنية، وبالأخص الجهود التي تبذلها المكاتب الإحصائية بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون. بيد أن عدم كفاية البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ما زال يشكل ثغرة كبرى. وينبغي الاستمرار في إجراء البحوث المتعددة التخصصات، بما في ذلك الاستقصاءات الوطنية الدورية، لتوسيع وتعزيز قاعدة الأدلة المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات. 
	18 - وأشار بعض المشاركين إلى أن الموضوع ذا الأولوية للدورة السابعة والخمسين للّجنة له ارتباط مباشر بخطة التنمية لما بعد عام 2015، فدعوا إلى جعل مسألة إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في صلب تلك الخطة.

