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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السابعة واخلمسون

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

متابعــة نتــائج املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة   
والــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة  

املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املرأة عـام    ”العامة املعنونة   
ــسني وال ــرن احلــ  اجلن ــســـالم يف الق ــة وال ادي تنمي
ــشرين ــداف اال : “والعــ ــذ األهــ ــتراتيجية تنفيــ ســ

واإلجـــــراءات الواجـــــب اختاذهـــــا يف جمـــــاالت 
ــد مــن اإلجــراءات     االهتمــام احلامســة واختــاذ مزي

القضاء علـى   : املوضوع ذو األولوية  : واملبادرات
مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات ومنـع         

ــاة ا   ــيم مراعــ ــا؛ تعمــ ــساين  وقوعهــ ــور اجلنــ ملنظــ
      وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية

ــات          ــساء والفتي ــصاحل الن ــددة القطاعــات ل اخلــدمات واالســتجابات املتع
  الاليت يتعرضن للعنف

    
  موجز املنسق    

ــشأن     ٢٠١٣مــارس / آذار٦يف   - ١  ــة للخــرباء ب ــة حواري ــرأة حلق ــة وضــع امل ، عقــدت جلن
قطاعات لصاحل النـساء والفتيـات الـاليت يتعرضـن     اخلدمات واالستجابات املتعددة ال ”موضوع  
ــف ــق        . “للعن ــة املتعل ــة يف املوضــوع ذي األولوي ــن نظــر اللجن ــة جــزءا م ــذه احللق وشــكلت ه

  .بـالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها
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ــة      - ٢ ــيس اللجنـ ــينيت، نائـــب رئـ ــو سـ ــشة فيليبـ ــة . وأدار املناقـ ــة احلواريـ ــارك يف احللقـ  وشـ
إيفا جيـربيت، منـسقة برنـامج ضـحايا ضـد العنـف، يف وزارة العـدل                 : األشخاص التالية أمسائهم  

وحقوق اإلنسان يف األرجنتني؛ وأكيما توماس، مـديرة الـشؤون اإلكلينيكيـة يف شـبكة النـساء                 
والفتيــات، يف اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية؛ ورشــيدة مــاجنو، املقــررة  

صة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه؛ وبـييت تيمبـا، منـسقة الـشعبة املعنيـة               اخلا
باخلــدمات اجملتمعيــة يف شــعبة لوســاكا التابعــة لــدائرة شــرطة زامبيــا؛ ولــويزا ماركــال، منــسقة    

ويلخـص هـذا املـوجز النقـاط        . ليـشيت  - ، يف تيمـور   “الغرفة اآلمنة : مشروع فاتن هاكماتك  ”
  .اليت ناقشها أعضاء احللقة احلوارية واملشاركون فيهاالرئيسية 

ويــشكل العنــف ضــد النــساء والفتيــات انتــهاكا حلقــوق اإلنــسان ومظهــرا مــن مظــاهر   - ٣
عدم تكافؤ عالقات القوة على مدى التاريخ بني الرجل واملرأة والتمييز العام القائم علـى نـوع                 

زال العنــف ضــد   مبعاجلــة هـذه املــسألة، مــا ورغــم تزايــد االلتــزام علـى الــصعيد العــاملي . اجلـنس 
النساء والفتيات مستمرا يف مجيع البلـدان واملنـاطق، وتـشري اإلحـصاءات الوطنيـة إىل معـدالت                  

وخيلِّـف العنـف ضـد النـساء والفتيـات آثـار مـدمرة علـى                . انتشار ذات مستويات مثرية للجزع    
ترك العنـف آثـارا قـصرية األجـل         وي. وميكن أن يؤدي إىل إصابات خطرية وإىل الوفاة       . ضحاياه

وطويلة األجل على حقوق الضحايا وعلى صحتهن، مبا يف ذلك صـحتهن اجلنـسية واإلجنابيـة،        
وكذلك عواقب وخيمة من حيث الصحة العقليـة، وميكـن أن يـؤدي إىل زيـادة خطـر الوقـوع                    

تنميـة  ويتسبب العنف ضد النساء والفتيات أيـضا يف إعاقـة ال    . ضحية من جديد يف وقت الحق     
ويكبِّد البلدان تكاليف مباشرة وغري مباشـرة باهظـة         . االجتماعية واالقتصادية وتقليل اإلنتاجية   

يف مــا يتعلــق بقطــاع الــصحة، والــشرطة ونظــام العدالــة اجلنائيــة، واملعونــة القانونيــة، والنفقــات 
 ولــذلك مــن احليــوي والعاجــل اختــاذ تــدابري . ذات الــصلة وكــذلك ضــياع األجــور واإلنتاجيــة 

  .ملموسة لإلسراع مبنع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها
زالــت مثــة حتــديات عديــدة تواجــه ضــمان تــوافر اخلــدمات     وأكــد املتكلمــون أنــه مــا   - ٤

ــات         ــساء والفتي ــع الن ــها جلمي ــددة القطاعــات وســبل االســتفادة من ــسقة املتع واالســتجابات املن
ــه    املعرضــات للعنــف، رغــم االعتــراف ا  لقــوي بالــصالت الــيت تــربط منــع العنــف والتــصدي ل

بوصــفها عناصــر أساســية التبــاع هنــج كلــي وشــامل مــن أجــل وضــع حــد للعنــف ضــد النــساء 
والفتيــات، ورغــم التحــسينات واملمارســات الواعــدة املتجــسدة يف االســتجابة حلــاالت النــساء   

  .والفتيات الاليت يتعرضن للعنف
ساء والفتيـات سـبل االسـتفادة مـن طائفـة كاملـة مـن        وجيب أن تتاح للـضحايا مـن النـ        - ٥

اخلدمات واالستجابات املتعددة القطاعات اليت تليب احتياجاهتن الفورية والطويلـة األجـل علـى            
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اسـتجابة الـشرطة ونظـام العـدل علـى حنـو يراعـي              : وأبرز املشاركون املسائل التالية   . حد سواء 
لطوارئ مثل املالجئ؛ واحلصول علـى اخلـدمات        احلساسية؛ وأماكن اإليواء اآلمنة يف حاالت ا      

الــصحية، مبــا يف ذلــك اخلــدمات املتعلقــة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة؛ واحلــصول علــى املعونــة  
القانونيــة واملــشورة والــدعم يف اجملــال النفــسي؛ وخــدمات خــط االتــصال املباشــر يف حــاالت     

ال االقتصادي والبحث عـن فـرص       الطوارئ على مدار الساعة واملساعدة الطويلة األجل يف اجمل        
العمــل، والــدعم يف جمــال إعــادة اإلدمــاج يف اجملتمــع؛ واخلــدمات اخلاصــة باألطفــال الــذين          

ومن املهم أن تتـضافر هـذه اخلـدمات لتقليـل العـبء والتـأثري               . يشهدون العنف أو يتعرضون له    
جـل تفـادي تعـرض      على النساء والفتيات يف سياق عملية اإلبـالغ واالسـتجابة والتعـايف، مـن أ              

  .الضحايا للعنف مرة أخرى وتقدمي خدمات ذات نوعية جيدة
ورغم التقدم امللحوظ احملـرز يف تـوفري خـدمات الـدعم املتعـددة القطاعـات للـضحايا،                     - ٦

أو تكامـل اخلـدمات     /وال سيما عن طريق توسيع نطاق توافر هذه اخلدمات، وزيادة التنسيق و           
زال تـوافر اخلـدمات واالسـتجابات حمـدودا؛ فهـي            ومية، ما واالستجابات احلكومية وغري احلك   

وتـشري  . كثريا ما تقتصر على املناطق احلضرية، وتتفاوت من حيـث النوعيـة والنطـاق والتغطيـة               
األدلــة إىل اســتمرار العقبــات الــيت متنــع العديــد مــن النــساء والفتيــات، وال ســيما املنتميــات إىل  

ــاليت يعــ    ــات وال ــة واألقلي ــات العرقي ــة، مــن االســتفادة مــن    الفئ ــاطق النائي ــاف واملن شن يف األري
وأشار املـشاركون إىل أن تـوفري التمويـل واملـوارد           . اخلدمات واالستجابات املتعددة القطاعات   

زال مــن التحــديات، يف ظــل تــدابري التقــشف األخــرية املتخــذة بــسبب األزمــة االقتــصادية     مــا
  . من أوجه التفاوت يف تقدمي اخلدمات ونوعيتهاواملالية، اليت نفذت يف بعض البلدان، مما يزيد

ومشلـت  . وتستخدم مناذج خمتلفة لتقدمي خـدمات متكاملـة ومنـسقة يف خمتلـف البلـدان            - ٧
املمارســات اجليــدة الــيت قــدمها املــشاركون املراكــز اجلامعــة املعنيــة مبعاجلــة األزمــات والنمــاذج 

عـددة جيـري تنـسيقها عـن طريـق آليـات            املتكاملة لتقدمي اخلدمات اليت تـشمل جهـات معنيـة مت          
. لإلحالــة، فــضال عــن االتــصال املتعــدد التخصــصات بفــرادى النــساء والفتيــات بالتنقــل إلــيهن  

وميكــن تكييــف هــذه املمارســات ملعاجلــة شــكل مــن أشــكال العنــف، وال ســيما العنــف املــرتيل 
  .العنف اجلنسي، أو االستجابة ألشكال متعددة من العنف أو/و
شئ بعــض هــذه اخلــدمات باتبــاع هنــج قــائم علــى مراعــاة احلقــوق والــضحايا،  وقــد أنــ   - ٨

وجيب على التدخالت أيضا أن تراعـي واقـع         . وعلى أساس أن النهج الواحد ال يناسب اجلميع       
املــرأة عــن طريــق تــوفري خــدمات تــستجيب ملختلــف مظــاهر وأشــكال العنــف ولالحتياجــات    

مبـا يـشمل النـساء ذوات اإلعاقـة ونـساء الـشعوب             املختلفة لفئات حمددة من النساء والفتيـات،        
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ــيني        ــات واملثل ــات املثلي ــشرية، وفئ ــصابات بفــريوس نقــص املناعــة الب األصــلية واملهــاجرات وامل
   . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

وأكد املـشاركون أن الـنظم الـصحية وخـدمات الرعايـة الـصحية تـشكل يف كـثري مـن             - ٩
ولــذلك، مــن املهــم أن تكــون اخلــدمات الــصحية  . طــة الــدخول الرئيــسية للــضحايااألحيــان نق

وتــوفري الرعايــة الــصحية اجليــدة . جــزءا ال يتجــزأ مــن االســتجابات املتعــددة القطاعــات الفعالــة
الشاملة ينبغي أن يشمل جمانية العالج الطيب والرعاية الطبية، مبا يف ذلك الوسـائل العاجلـة ملنـع           

وينبغي حتـديث اهلياكـل     . الوقائي بعد التعرض لإلصابة والدعم بإسداء املشورة      احلمل والعالج   
األساســية للمرافــق لــضمان اخلــصوصية وتــوافر اللــوازم الكافيــة، وينبغــي تعزيــز الربوتوكــوالت 

نـــاء قـــدرات العـــاملني يف جمـــال الـــصحة بغيـــة حتديـــد ضـــحايا العنـــف  واملبـــادئ التوجيهيـــة وب
ويف ظـل احتـرام حـق الـضحايا يف اختـاذ القـرار              . واالستجابة الحتياجاهتم على النحـو املناسـب      

بشأن إبالغ الشرطة أو عدم إبالغها حباالت التعـرض للعنـف، يـؤدي االختـصاصيون يف جمـال                  
ــصحية   ــة ال ــدمي ا  الرعاي ــسيا يف تق ــضحايا إىل اخلــدمات املتخصــصة     دورا رئي ــة ال ــدعم، وإحال ل

ومـن أمثلـة املمارسـات    . ومجـع أدلـة الطـب الـشرعي والتوثيـق      األخرى، مبـا يف ذلـك الـشرطة،         
من أجل تيـسري      وجود فهم مشترك وآليات إحالة شاملة بني الشرطة والدوائر الصحية             الواعدة

 مــن وقــوعهم ضــحية للعنــف    إجــراءات اإلبــالغ لــصاحل الــضحايا والتقليــل إىل أقــصى حــد      
  . جديد من
ــشرطة       - ١٠ ــة مــن جانــب ال ــسيانية والفعال ــارات اجلن ــة لالعتب وتــشكل االســتجابات املراعي

لتحـسنٍ يف    ومع أن املـشاركني قـدموا أمثلـة         . عنصرا حامسا من مناذج تقدمي اخلدمات املتكاملة      
مـــن جانـــب النـــساء أدى إىل زيـــادة الثقـــة  اســـتجابة الـــشرطة للعنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات 

الـيت   يف ما يتعلـق بـاإلبالغ، فـإهنم أشـاروا أيـضا إىل العديـد مـن التحـديات املـستمرة                       والفتيات
وتـشمل املمارسـات اجليـدة      . تسفر عن افتقـار الـضحايا إىل احلمايـة وسـبل اللجـوء إىل العدالـة               

فني، وزيـادة   ما يتصل باستجابة الشرطة وحدات الشرطة املتخصصة، وتدريب املـوظ          املتبعة يف   
توظيف النساء يف صفوف أفـراد الـشرطة، وزيـادة مـساءلة الـشرطة عـن عـدم االسـتجابة علـى                  

   . النحو املناسب
تنسيق االستجابة الرامية إىل القـضاء علـى العنـف     ويؤدي قطاع العدل دورا رئيسيا يف       - ١١

بة، كـثريا مـا يواجـه       غري أنه، حىت عند وجود القوانني والسياسات املناس       . ضد النساء والفتيات  
وتـــشمل املمارســـات القـــضائية . الـــضحايا حتـــديات نتيجـــة لقـــصور اســـتجابة نظـــام القـــضاء  

على مشاكل عـدم مراعـاة احلـساسية، وتـشويه مسعـة الـضحايا مـن النـساء والتـشكيك                 املنطوية
يف مــا تعرضــن لــه، وتــشويه مسعتــهن والتركيــز علــى عــالج مــرتكيب العنــف ولــيس علــى محايــة 
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 وفضال عن ذلك، كثريا ما جيتاز النساء اإلجـراءات القـضائية بـدون تلقـي مـا يكفـي                     .الضحايا
مــن املــساعدة االجتماعيــة والنفــسية والقانونيــة ويتعرضــن بــشكل كــبري خلطــر الوقــوع ضــحية    

وتتفاقم هذه التحديات يف ما يتعلق بالنساء والفتيـات         . للعنف من جديد خالل تلك العمليات     
ال متعددة من التمييز، مبن فيهن اللوايت يف جمتمعـات الـشعوب األصـلية،               من أشك  يعاننيالاليت  

ومــن بعــض أكثــر  . واملهــاجرات، وذوات اإلعاقــة واملــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
تــدريب مجيــع املــوظفني ذوي الــصلة بالعمليــات القــضائية،    املمارســات الواعــدة بــروزا تعزيــز  

حـىت تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية، وتركـز           ات القـضائية    وحتسني إجراءات احملاكمـة واإلجـراء     
ــضحايا،   ــى ال ــة         عل ــا أو بتكلف ــة جمان ــساعدة القانوني ــى امل ــسبل احلــصول عل ــضحايا ب ــزود ال وت

منخفضة والـسماح للـضحايا باصـطحاب املناصـرين أو املنظمـات ممـن يـدافعون عـن الـضحايا                    
   . ا ما يتسم بالتعقد والتخويفالقضائي الذي كثري/ملساعدهتم يف فهم النظام القانوين

ووضــُع معــايري إلرســاء خــدمات واســتجابات متعــددة القطاعــات ولتقــدمي اخلــدمات،    - ١٢
وتوســيع قــدرة مجيــع االختــصاصيني العــاملني يف هــذا اجملــال أساســي لــضمان    فــضال عــن بنــاء 

ذا اجملـال  غـري أن اجلهـود املبذولـة يف هـ    . املستوى الضروري لرعاية واستجابة مـن نوعيـة جيـدة    
ــدالت دوران          ــاع مع ــشدة بارتف ــأثر ب ــابع مؤســسي وتت ــا ط ــيس هل ــشتت ول ــا بالت ــسم عموم تت

الرامية إىل تعزيـز القـدرات علـى تقـدمي اخلـدمات             ومثة طائفة من املمارسات الواعدة      . املوظفني
اليت ينبغي االعتماد عليها وتقويتها، مبا يف ذلك التدريب املشترك الختصاصي تقدمي اخلـدمات               

كوسـيلة لزيـادة التعـاون والتـشجيع علـى اعتمـاد فهـم مـشترك، ووضـع                   ن خمتلف القطاعـات     م
مــدونات لقواعــد املمارســة، وبروتوكــوالت، ومبــادئ توجيهيــة لتقــدمي اخلــدمات، وإجــراءات 

  .تشغيل موحدة
القــدرة  ومــن العناصــر املهمــة يف تنــسيق االســتجابات واخلــدمات املتعــددة القطاعــات     - ١٣

ومـع أن الرصـد ينبغـي أن ُيجـرى      . عاليتها مـن خـالل رصـدها وتقييمهـا باسـتمرار     على تقييم ف  
من جانب آليـة التنـسيق املعنيـة، فإنـه مـن األفـضل أن جيـري تقيـيم فعاليـة اسـتجابة النظـام عـن                  

 واملواظبـة علـى مجـع البيانـات املتعلقـة بأسـباب           .طريق هيئـة مـستقلة كوسـيلة لـضمان املـساءلة          
ــشار خمت وعواقــب  ــب        انت ــق مكات ــثال عــن طري ــات، م ــساء والفتي ــف ضــد الن لــف أشــكال العن

اإلحــصاءات الوطنيــة، تــشكل أيــضا ممارســة مــن املمارســات اجليــدة الراميــة إىل إرشــاد عمليــة   
   . وضع السياسات والربامج وتنفيذها

وللمجتمعـــات احملليـــة دور عليهـــا االضـــطالع بـــه يف التـــصدي للعنـــف ضـــد النـــساء     - ١٤
ــات ــ. والفتي ــشمل      ويف ه ــا ي ــادة إشــراكها، مب ــة وزي ــشاركة اجملتمعــات احمللي ــد م ــصدد، تع ذا ال

وباملثـل، ويف حـني   . الزعماء الدينيني والتقليديني، ممارسة واعدة يف تعزيز االستجابات اجملتمعية    
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أنــه ُيعتــرف علــى نطــاق واســع بــدور الرجــال والفتيــان يف تغــيري عــدم املــساواة بــني اجلنــسني     
ري تركيـز بعـض اجلهـود علـى وضـع بـرامجِ تـدخُّل معنيـة باجلنـاة مـن                     جي والتصورات الضارة،    

زالـت   رغـم أن فعاليـة هـذه الـربامج مـا        الرجـال الـذين يـستخدمون العنـف،          أجل تغـيري سـلوك      
   . م بدقةتقيَّ مل

واخلـدمات الفعالـة اخلاصـة     وقد ترسخت املبادئ اليت تنظم وضع وتنفيذ االسـتجابات       - ١٥
ــساء والفتيــات ا  ــساء     .ملعرضــات للعنــف بالن ــا أن التــصدي للعنــف ضــد الن  ومــن املفهــوم حالي

والفتيات جيب أن يرتكز على إطار قائم على حقوق اإلنسان ومركَّز على الضحايا وجيـب أن                
وينبغـي أن تكـون هـذه األطـر متعـددة      . شاملة يصدر تكليف به يف أطر قانونية وأطر سياسات  

للعنف وكفالة متكني مجيـع النـساء    ار املتعددة األبعاد القطاعات ومنسقة من أجل التصدي لآلث   
  . ومن معهن من األطفال والفتيات من سبل احلصول على اخلدمات واالستجابات الضرورية

زالت مثة ثغـرات وحتـديات، ويتـسم التنفيـذ بـالبطء والتفـاوت علـى صـعيد                   غري أنه ما     - ١٦
ة ويسر تكلفة سبل احلصول على اخلـدمات        أو عدم مالءم  /البلدان، مما يؤدى إىل عدم كفاية و      

والطريقـــة الـــيت تقـــدم هبـــا اخلـــدمات واالســـتجابات، والكيفيـــة الـــيت يـــستجيب هبـــا . والـــدعم
االختــصاصيون، ونوعيــة اخلــدمات واآلليــات القائمــة لكفالــة ســالمة الــضحايا وأمنــهم وســرية  

بوسـائل منـها وضـع    شؤوهنم مسائل تربز ضرورة زيادة االستثمارات ومواصلة تعزيـز اجلهـود،       
   . كوسيلة لضمان تقدمي خدمات من نوعية جيدة املعايري 
ومــن األساســي تقــدمي الــدعم املــستمر إىل النــساء والفتيــات ومــآزرهتن طــوال عمليــة       - ١٧

وشـدد املـشاركون علـى أن       . اإلبالغ والتعايف، بوصف ذلك وسيلة من وسائل متكني الضحايا        
اوز توفري دعم فوري وقصري األجل من نوعية جيـدة إىل           اتباع هنج كلي سيستلزم بالضرورة جت     

تقدمي املساعدة الطويلة األجل، مبـا يف ذلـك املـساعدة يف إجيـاد فـرص العمـل، واحلـصول علـى                      
السكن الطويـل األجـل، وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي، ودمـج الفتيـات يف التعلـيم مـن جديـد،                      

 األســباب اجلذريــة واهليكليــة للتمييــز  واحلــصول علــى تعويــضات تتــسم بطــابع حتــويلي وتعــاجل  
وعــدم املــساواة الكامنــة وراء العنــف ضــد النــساء والفتيــات، فــضال عــن كوهنــا تعيــد احلــق إىل  

  .نصابه وتوفر الِعوض وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج
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	7 - وتستخدم نماذج مختلفة لتقديم خدمات متكاملة ومنسقة في مختلف البلدان. وشملت الممارسات الجيدة التي قدمها المشاركون المراكز الجامعة المعنية بمعالجة الأزمات والنماذج المتكاملة لتقديم الخدمات التي تشمل جهات معنية متعددة يجري تنسيقها عن طريق آليات للإحالة، فضلا عن الاتصال المتعدد التخصصات بفرادى النساء والفتيات بالتنقل إليهن. ويمكن تكييف هذه الممارسات لمعالجة شكل من أشكال العنف، ولا سيما العنف المنزلي و/أو العنف الجنسي، أو الاستجابة لأشكال متعددة من العنف.
	8 -  وقد أنشئ بعض هذه الخدمات باتباع نهج قائم على مراعاة الحقوق والضحايا، وعلى أساس أن النهج الواحد لا يناسب الجميع. ويجب على التدخلات أيضا أن تراعي واقع المرأة عن طريق توفير خدمات تستجيب لمختلف مظاهر وأشكال العنف وللاحتياجات المختلفة لفئات محددة من النساء والفتيات، بما يشمل النساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وفئات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. 
	9 - وأكد المشاركون أن النظم الصحية وخدمات الرعاية الصحية تشكل في كثير من الأحيان نقطة الدخول الرئيسية للضحايا. ولذلك، من المهم أن تكون الخدمات الصحية جزءا لا يتجزأ من الاستجابات المتعددة القطاعات الفعالة. وتوفير الرعاية الصحية الجيدة الشاملة ينبغي أن يشمل مجانية العلاج الطبي والرعاية الطبية، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل والعلاج الوقائي بعد التعرض للإصابة والدعم بإسداء المشورة. وينبغي تحديث الهياكل الأساسية للمرافق لضمان الخصوصية وتوافر اللوازم الكافية، وينبغي تعزيز البروتوكولات والمبادئ التوجيهية وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة بغية تحديد ضحايا العنف والاستجابة لاحتياجاتهم على النحو المناسب. وفي ظل احترام حق الضحايا في اتخاذ القرار بشأن إبلاغ الشرطة أو عدم إبلاغها بحالات التعرض للعنف، يؤدي الاختصاصيون في مجال الرعاية الصحية دورا رئيسيا في تقديم الدعم، وإحالة الضحايا إلى الخدمات المتخصصة الأخرى، بما في ذلك الشرطة، وجمع أدلة الطب الشرعي والتوثيق. ومن أمثلة الممارسات الواعدة وجود فهم مشترك وآليات إحالة شاملة بين الشرطة والدوائر الصحية من أجل تيسير إجراءات الإبلاغ لصالح الضحايا والتقليل إلى أقصى حد من وقوعهم ضحية للعنف من جديد. 
	10 - وتشكل الاستجابات المراعية للاعتبارات الجنسيانية والفعالة من جانب الشرطة عنصرا حاسما من نماذج تقديم الخدمات المتكاملة. ومع أن المشاركين قدموا أمثلة لتحسنٍ في استجابة الشرطة للعنف ضد النساء والفتيات أدى إلى زيادة الثقة من جانب النساء والفتيات في ما يتعلق بالإبلاغ، فإنهم أشاروا أيضا إلى العديد من التحديات المستمرة التي تسفر عن افتقار الضحايا إلى الحماية وسبل اللجوء إلى العدالة. وتشمل الممارسات الجيدة المتبعة في ما يتصل باستجابة الشرطة وحدات الشرطة المتخصصة، وتدريب الموظفين، وزيادة توظيف النساء في صفوف أفراد الشرطة، وزيادة مساءلة الشرطة عن عدم الاستجابة على النحو المناسب. 
	11 - ويؤدي قطاع العدل دورا رئيسيا في تنسيق الاستجابة الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات. غير أنه، حتى عند وجود القوانين والسياسات المناسبة، كثيرا ما يواجه الضحايا تحديات نتيجة لقصور استجابة نظام القضاء. وتشمل الممارسات القضائية المنطوية على مشاكل عدم مراعاة الحساسية، وتشويه سمعة الضحايا من النساء والتشكيك في ما تعرضن له، وتشويه سمعتهن والتركيز على علاج مرتكبي العنف وليس على حماية الضحايا. وفضلا عن ذلك، كثيرا ما يجتاز النساء الإجراءات القضائية بدون تلقي ما يكفي من المساعدة الاجتماعية والنفسية والقانونية ويتعرضن بشكل كبير لخطر الوقوع ضحية للعنف من جديد خلال تلك العمليات. وتتفاقم هذه التحديات في ما يتعلق بالنساء والفتيات اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز، بمن فيهن اللواتي في مجتمعات الشعوب الأصلية، والمهاجرات، وذوات الإعاقة والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. ومن بعض أكثر الممارسات الواعدة بروزا تعزيز تدريب جميع الموظفين ذوي الصلة بالعمليات القضائية، وتحسين إجراءات المحاكمة والإجراءات القضائية حتى تراعي الاعتبارات الجنسانية، وتركز على الضحايا، وتزود الضحايا بسبل الحصول على المساعدة القانونية مجانا أو بتكلفة منخفضة والسماح للضحايا باصطحاب المناصرين أو المنظمات ممن يدافعون عن الضحايا لمساعدتهم في فهم النظام القانوني/القضائي الذي كثيرا ما يتسم بالتعقد والتخويف. 
	12 - ووضعُ معايير لإرساء خدمات واستجابات متعددة القطاعات ولتقديم الخدمات، فضلا عن بناء وتوسيع قدرة جميع الاختصاصيين العاملين في هذا المجال أساسي لضمان المستوى الضروري لرعاية واستجابة من نوعية جيدة. غير أن الجهود المبذولة في هذا المجال تتسم عموما بالتشتت وليس لها طابع مؤسسي وتتأثر بشدة بارتفاع معدلات دوران الموظفين. وثمة طائفة من الممارسات الواعدة الرامية إلى تعزيز القدرات على تقديم الخدمات التي ينبغي الاعتماد عليها وتقويتها، بما في ذلك التدريب المشترك لاختصاصي تقديم الخدمات من مختلف القطاعات كوسيلة لزيادة التعاون والتشجيع على اعتماد فهم مشترك، ووضع مدونات لقواعد الممارسة، وبروتوكولات، ومبادئ توجيهية لتقديم الخدمات، وإجراءات تشغيل موحدة.
	13 - ومن العناصر المهمة في تنسيق الاستجابات والخدمات المتعددة القطاعات القدرة على تقييم فعاليتها من خلال رصدها وتقييمها باستمرار. ومع أن الرصد ينبغي أن يُجرى من جانب آلية التنسيق المعنية، فإنه من الأفضل أن يجري تقييم فعالية استجابة النظام عن طريق هيئة مستقلة كوسيلة لضمان المساءلة. والمواظبة على جمع البيانات المتعلقة بأسباب وعواقب انتشار مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مثلا عن طريق مكاتب الإحصاءات الوطنية، تشكل أيضا ممارسة من الممارسات الجيدة الرامية إلى إرشاد عملية وضع السياسات والبرامج وتنفيذها. 
	14 -  وللمجتمعات المحلية دور عليها الاضطلاع به في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات. وفي هذا الصدد، تعد مشاركة المجتمعات المحلية وزيادة إشراكها، بما يشمل الزعماء الدينيين والتقليديين، ممارسة واعدة في تعزيز الاستجابات المجتمعية. وبالمثل، وفي حين أنه يُعترف على نطاق واسع بدور الرجال والفتيان في تغيير عدم المساواة بين الجنسين والتصورات الضارة، يجري تركيز بعض الجهود على وضع برامجِ تدخُّل معنية بالجناة من أجل تغيير سلوك الرجال الذين يستخدمون العنف، رغم أن فعالية هذه البرامج ما زالت لم تقيَّم بدقة. 
	15 - وقد ترسخت المبادئ التي تنظم وضع وتنفيذ الاستجابات والخدمات الفعالة الخاصة بالنساء والفتيات المعرضات للعنف. ومن المفهوم حاليا أن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات يجب أن يرتكز على إطار قائم على حقوق الإنسان ومركَّز على الضحايا ويجب أن يصدر تكليف به في أطر قانونية وأطر سياسات شاملة. وينبغي أن تكون هذه الأطر متعددة القطاعات ومنسقة من أجل التصدي للآثار المتعددة الأبعاد للعنف وكفالة تمكين جميع النساء ومن معهن من الأطفال والفتيات من سبل الحصول على الخدمات والاستجابات الضرورية. 
	16 - غير أنه ما زالت ثمة ثغرات وتحديات، ويتسم التنفيذ بالبطء والتفاوت على صعيد البلدان، مما يؤدى إلى عدم كفاية و/أو عدم ملاءمة ويسر تكلفة سبل الحصول على الخدمات والدعم. والطريقة التي تقدم بها الخدمات والاستجابات، والكيفية التي يستجيب بها الاختصاصيون، ونوعية الخدمات والآليات القائمة لكفالة سلامة الضحايا وأمنهم وسرية شؤونهم مسائل تبرز ضرورة زيادة الاستثمارات ومواصلة تعزيز الجهود، بوسائل منها وضع المعايير كوسيلة لضمان تقديم خدمات من نوعية جيدة. 
	17 - ومن الأساسي تقديم الدعم المستمر إلى النساء والفتيات ومآزرتهن طوال عملية الإبلاغ والتعافي، بوصف ذلك وسيلة من وسائل تمكين الضحايا. وشدد المشاركون على أن اتباع نهج كلي سيستلزم بالضرورة تجاوز توفير دعم فوري وقصير الأجل من نوعية جيدة إلى تقديم المساعدة الطويلة الأجل، بما في ذلك المساعدة في إيجاد فرص العمل، والحصول على السكن الطويل الأجل، وإعادة الإدماج الاجتماعي، ودمج الفتيات في التعليم من جديد، والحصول على تعويضات تتسم بطابع تحويلي وتعالج الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز وعدم المساواة الكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن كونها تعيد الحق إلى نصابه وتوفر العِوض وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

