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االستنتاجات المتفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النسـاء   

 والفتيات ومنعها
دي االقتصــــا اللــــسالـــيت اعتمــــدتا اللجنــــة إىل  التاليــــة ُحتـــال االســــتنتاجات املتفــــق عليهــــا - 1

، كإســــــــهام 2008/يوليــــــــه متوز 24املــــــــؤرخ  2009/29، وفقــــــــا لقــــــــرار اللــــــــس واالجتمــــــــاعي
 االستعراع الوزاري السنوي ومنتدى التعاون اإلمنائي. يف
 

 *العنف ضد النساء والفتيات ومنعهاالقضاء على جميع أشكال   

د جلنــة وضــع املــرأة مــن جديــد إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني، والوثــائق اخلتاميــة للــدورة تؤكــ - 1
االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيـــة العامــة، واإلعالنــات الــيت اعتمـــدتا اللجنــة مبناســبة الـــذكرى 

 العاملي الرابع املعين باملرأة. السنوية العاشرة والذكرى السنوية اخلامسة عشرة للمؤمتر

ؤمترات تؤكـــد اللجنـــة مـــن جديـــد أيضـــا االلتاامـــات الدوليـــة الـــيت جـــرى التعهـــد بـــا يف املـــو  - 2
يف جمـــال املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني  ألمـــم املتحـــدةذات الصـــلة الـــيت عقـــدتا اومـــؤمترات القمـــة 

 املرأة، مبا يف ذلك برنامج العمل الصـادر عـن املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة واإلجـراءات الرئيسـية
 ملواصلة تنفيذه.

املـرأة،  لقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـا ضـدوتؤكد اللجنة من جديد كذلك أن اتفاقية ا - 3
االتفاقيـــــــات  تتيـــــــاريني امللحقـــــــني بـــــــا، فضـــــــال عـــــــنواتفاقيـــــــة حقـــــــوق الطفـــــــل، والربوتوكـــــــولني اال
ري ملنــع مجيــع التــداب قانونيــا دوليـا وجمموعــة شــاملة مــن واملعاهـدات األتــرى ذات الصــلة، تــوفر إطــارا

أشـــكال التمييـــا والعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات والقضـــاء عليهـــا، باعتبارهـــا قضـــية شـــاملة تتناوهلـــا 
 صكوك دولية خمتلفة.

وتشـــري اللجنـــة إىل قواعـــد القـــانون الـــدويل اإلنســـاين، مبـــا يف ذلـــك اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام  - 4
 .1977ضافيان امللحقان با لعام والربوتوكوالن اإل 1949
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ــــــف اجلنســــــي يف نظــــــام رومــــــا  - 5 ــــــة إىل إدراج اجلــــــرائم اجلنســــــانية وجــــــرائم العن وتشــــــري اللجن
األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، فضــال عــن اعــرتاف احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة املخصصــة بــأن 

ــــــف اجلنســــــي ميكــــــ ن أن تشــــــكل جرميــــــة حــــــرب أو جرميــــــة االغتصــــــاب وغــــــريه مــــــن أشــــــكال العن
 التعذيب.اجلماعية أو  ئًا جلرمية تتعلق باإلبادةفعًال منشاإلنسانية أو  ضد

ــــات والقضــــاء وتســــلّ  - 6 ــــا والعنــــف ضــــد النســــاء والفتي ــــع التميي ــــدور اهلــــام يف من ــــة بال م اللجن
عليهمــــا الــــذي تؤديــــه االتفاقيــــات والصــــكوك واملبــــادرات اإلقليميــــة وآليــــات متابعتهــــا يف املنــــاطق 

 اإلقليمية والبلدان التابعة لكل منها.

كـــد اللجنـــة مـــن جديـــد االلتـــاام بالتنفيـــذ واملتابعـــة الكـــاملني والفعـــالني جلميـــع القـــرارات وتؤ  - 7
املـرأة،  ذات الصلة الصادرة عن اجلمعيـة العامـة، وخباصـة اإلعـالن بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـد

وعــن اللــس االقتصــادي واالجتمــاعي وهيئاتــه الفرعيــة بشــأن القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف 
والفتيـــات ومنعهــا. وتؤكـــد مــن جديـــد أيضــا اســـتنتاجاتا الســابقة املتفـــق عليهــا بشـــأن ضــد النســاء 

 .)2007) والقضاء على التمييا والعنف ضد الطفلة (1998العنف ضد املرأة (

 تشـــرين األول/ 31) املـــؤرخ 2000( 1325وتشـــري اللجنـــة إىل قـــرارات جملـــس األمـــن  - 8
) 2009( 1888و  2008ان/يونيـــه حاير  19) املـــؤرخ 2008( 1820و  2000أكتـــوبر 
تشــــــــــرين األول/أكتــــــــــوبر  5) املــــــــــؤرخ 2009( 1889و  2009أيلول/ســــــــــبتمرب  30املــــــــــؤرخ 
بشـــأن املـــرأة والســـالم  2010كـــانون األول/ديســـمرب   16) املـــؤرخ 2010( 1960و  2009

واألمــــن، ومجيــــع قــــرارات جملــــس األمــــن ذات الصــــلة باألطفــــال والنــــاام املســــلح، مبــــا فيهــــا القــــراران 
 متـــــوز/ 12) املـــــؤرخ 2011( 1998و  2009آب/أغســـــطس  4) املـــــؤرخ 2009( 1882
 بشأن الناام املسلح وحاالت ما بعد الناام. 2011يوليه 

 حايـــران/ 17املـــؤرخ  17/11وتشـــري اللجنـــة أيضـــا إىل قـــرارات جملـــس حقـــوق اإلنســـان  - 9
لعنـــف ضـــد املـــرأة: تســـريع اجلهـــود الراميـــة إىل القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال ابشـــأن  2011يونيـــه 

بشــأن القضــاء  2012متوز/يوليــه  5املــؤرخ  20/6و  ضــمان التــاام احلــرص الواجــب ملنــع العنــف
تكثيــف اجلهــود للقضــاء بشــأن  2012متوز/يوليــه  5املــؤرخ  20/12و  علــى التمييــا ضــد املــرأة

 تصاف للنساء الالئي تعرضن للعنف.على مجيع أشكال العنف ضد املرأة: إتاحة سبل ان

ـــــات يف عـــــدم املســـــاواة التارخييـــــة و  - 10 ـــــف متجـــــذر ضـــــد النســـــاء والفتي ـــــة أن العن تؤكـــــد اللجن
يف كــل بلــدان العــامل واهليكليــة الــيت تشــوب عالقــات القــوى بــني املــرأة والرجــل، وأنــه ال يــاال قائمــا 

العنف اجلنســاين هــو شــكل مــن أشــكال التمييــا . فــويشــكل انتهاكــا شــائعا للتمتــع حبقــوق اإلنســان
تطـــري ويعـــوق أو يلغـــي متتـــع النســـاء والفتيـــات جبميـــع حقـــوق اإلنســـان واحلريـــات  ينتهـــك بشـــكل

األساسية. ويتميا العنف ضـد النسـاء والفتيـات باسـتخدام وإسـاءة اسـتخدام السـلطة والسـيطرة يف 
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الالني العام واخلاص، وهو مـرتبط ارتباطـا عضـويا بالصـور النمطيـة اجلنسـانية الـيت تكمـن وراء هـذا 
ه، وكــذلك بالعوامــل األتــرى الــيت ميكــن أن تايــد مــن مــدى تعــرُّع النســاء والفتيــات العنــف وتدميــ
 هلذا العنف.

يعــين أي فعــل مـن أفعــال العنـف اجلنســاين يــؤدي  “العنـف ضــد املـرأة”وتشـدد اللجنــة أن  - 11
أو ميكــــن أن يــــؤدي إىل أذى بــــدين أو جنســــي أو نفســــي أو معانــــاة للمــــرأة والفتــــاة، مبــــا يف ذلــــك 

القيـــام بأفعـــال مـــن هـــذا القبيـــل، أو بـــالقهر أو احلرمـــان التعســـفي مـــن احلريـــة، ســـواء كـــان التهديـــد ب
ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصـة. وتشـري اللجنـة أيضـا إىل الضـرر االقتصـادي واالجتمـاعي النـاجم 

 عن هذا العنف.

اهره وتدين اللجنة بشدة مجيع أشكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات. وتقـر بأشـكاله ومظـ - 12
املختلفـــة، يف ســــياقات وأطـــر وظــــروف وعالقـــات خمتلفــــة، وبـــأن العنــــف العـــائلي ال يــــاال الشــــكل 
األكثـــر انتشـــارا الـــذي يطـــال النســـاء مـــن كـــل الطبقـــات االجتماعيـــة يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل. وتشـــري 
أيضـــا إىل أن النســـاء والفتيـــات الـــاليت يتعرضـــن ألشـــكال متعـــددة مـــن التمييـــا هـــن عرضـــة للعنـــف 

 متاايد.بشكل 

وحتــث اللجنــة الــدول علــى أن تــدين بشــدة مــا يُرتكــب مــن عنــف ضــد النســاء والفتيــات  - 13
يف الناام املسلح وحـاالت مـا بعـد النـاام، وتقـر بـأن العنـف اجلنسـي واجلنسـاين يـؤثر علـى الضـحايا 

اتّبــام والنــاجني واألســر واجلماعــات والتمعــات، وتــدعو إىل اختــاذ تــدابري فعالــة للمســاءلة واجلــرب و 
 سبل انتصاف فعالة.

وحتــــث اللجنـــــة أيضــــا الـــــدول علــــى أن تـــــدين بشـــــدة كــــل أشـــــكال العنــــف ضـــــد النســـــاء  - 14
والفتيــات وعلــى االمتنــام عــن الــتحجج بــأي عــرف أو تقليــد أو اعتبــار ديــين للتنصــل مــن التااماتــا 

 أة.الن القضاء على العنف ضد املر يف ما يتعلق بالقضاء عليه على النحو املبني يف إع

ه غـري قابلـة للتجائـة وأنـومتداتلـة و مرتابطـة و عامليـة وتدرك اللجنـة أن كـل حقـوق اإلنسـان  - 15
مجيــع حقــوق اإلنســان علــى الصــعيد العــاملي علــى حنــو مــع عامــل تعلــى التمــع الــدويل أن ي جيــب

مـــن  أنؤكـــد يتـــوتى فيـــه اإلنصـــاف والتكـــافؤ علـــى قـــدم املســـاواة وبـــنفس القـــدر مـــن االهتمـــام، وت
حقــوق  كــلالــدول، بصــرف النظــر عــن نظمهــا السياســية واالقتصــادية والثقافيــة، أن تعــاز   واجــب

اإلنســان واحلريــات األساســية وحتميهــا، مــع مراعــاة أمهيــة اخلصــائص الوطنيــة واإلقليميــة واخللفيــات 
 .التارخيية والثقافية والدينية املختلفة
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ســـتويات، باســـتخدام كـــل الوســـائل تؤكـــد اللجنـــة أن مجيـــع الـــدول ملامـــة، علـــى مجيـــع املو  - 16
املناســــبة ذات الطــــابع التشــــريعي والسياســــي واالقتصــــادي واالجتمــــاعي واإلداري مــــن أجــــل تعايــــا 

أن تبـــذل ومحايـــة كـــل حقـــوق اإلنســـان واحلريـــات األساســـية للنســـاء والفتيـــات، وأنـــه جيـــب عليهـــا 
ق مــع مرتكبيهــا ومالحقــتهم العنايــة الواجبــة ملنــع ارتكــاب أعمــال العنــف ضــد املــرأة والفتــاة والتحقيــ

إمكـــان ذلـــك  يف احلمايـــة، مبـــاوفر أن تـــو  قضـــائيا ومعـــاقبتهم والقضـــاء علـــى اإلفـــالت مـــن العقـــاب
 والناجني.لضحايا املناسبة لاالنتصاف الوصول إىل سبل 

وتشدد اللجنـة علـى أن احلـق يف التعلـيم هـو حـق مـن حقـوق اإلنسـان، وأن القضـاء علـى  - 17
ســـيما يف املنـــاطق الريفيـــة والنائيـــة، وســـد  اة يف احلصـــول علـــى التعلـــيم، الاألميـــة، وضـــمان املســـاو 

ــن قــدرات النســاء والفتيــات وتســهم تاليــا  الفجــوة بــني اجلنســني علــى مجيــع مســتويات التعلــيم، متكِّ
 يف القضاء على مجيع أشكال التمييا والعنف ضد النساء والفتيات.

احلــق يف التمتــع، علــى قــدم املســاواة، جبميــع  وتؤكــد اللجنــة مــن جديــد أن للنســاء والرجــال - 18
حقــــوق اإلنســــان واحلريــــات األساســــية. وحتــــث الــــدوَل علــــى منــــع مجيــــع انتهاكــــات مجيــــع حقــــوق 
اإلنســــان واحلريــــات األساســــية للنســــاء والفتيــــات وعلــــى إيــــالء اهتمــــام تــــاص إللغــــاء املمارســــات 

 العنف ضدهن. والتشريعات اليت متيا ضد النساء والفتيات أو تدمي وتتغاضى عن

وتشــدد اللجنــة علــى أن حتقيــَق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، مبــا يف ذلــك متكـــني  - 19
املــرأة اقتصــاديا وحتقيــق إمكــان الوصــول إىل املــوارد بشــكل كامــل وعلــى قــدم املســاواة، وإدمــاَجهن 

ك مشـــاركتهن ســـيما يف عمليـــة صـــنع القـــرار االقتصـــادي، وكـــذل بالكامـــل يف االقتصـــاد الرمســـي، ال
الكاملــــة وعلــــى قــــدم املســــاواة يف احليــــاة العامــــة والسياســــية، أساســــية ملعاجلــــة األســــباب اهليكليــــة 

 والكامنة للعنف ضد النساء والفتيات.

ل تعــــــرتع منــــــع مجيــــــع أشــــــكال العنــــــف وتقــــــر اللجنــــــة بالعقبــــــات املســــــتمرة الــــــيت ال تــــــاا - 20
عنــف والتصــدي لــه يســتلامان مــن الــدول النســاء والفتيــات والقضــاء عليهــا، وبــأن منــع هــذا ال ضــد

أن تتخـــذ إجـــراءات علـــى مجيـــع املســـتويات كلمـــا ســـنحت الفرصـــة لـــذلك علـــى حنـــو شـــامل وكلـــي 
يعـــرتف بالصـــالت القائمـــة بـــني العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات والقضـــايا األتـــرى، مثـــل التعلـــيم، 

مــن الغــذائي، والســالم والصـحة، وفــريوس نقــص املناعــة البشـرية واإليــدز، والقضــاء علــى الفقـر، واأل
 واألمن، وتقدمي املساعدة اإلنسانية ومنع اجلرمية.

ينهــــــا، فضــــــال عــــــن تميشــــــها النــــــاجم وتقــــــر اللجنــــــة أيضــــــا بــــــأن فقــــــر املــــــرأة وعــــــدم متك - 21
اســـــتبعادها مـــــن السياســـــات االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية ومـــــن جـــــين فوائـــــد التعلـــــيم والتنميـــــة  عـــــن

ايــد مــن التعــرع للعنــف، وبــأن العنــف ضــد املــرأة يعــوق املســتدامة، ميكــن أن يضــعها يف تطــر متا 
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التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية للمجتمعــات والــدول، كمــا حيــول دون حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة 
 املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية.

ألجــل ســلبية علــى وتقــر اللجنــة كــذلك بــأن للعنــف ضــد املــرأة آثــار ســلبية قصــرية وطويلــة ا - 22
صحتها، مبا يف ذلك صـحتها اجلنسـية واإلاابيـة، وعلـى متتعهـا حبقـوق اإلنسـان اخلاصـة بـا، وبـأن 
احـــرتام وتعايـــا الصـــحة اجلنســـية واإلاابيـــة، ومحايـــة وإحقـــاق احلقـــوق اإلاابيـــة وفقـــا لربنـــامج عمـــل 

الصـــادرة عـــن مـــؤمترات  املـــؤمتر الـــدويل للســـكان والتنميـــة، ومنهـــاج عمـــل بيجـــني والوثـــائق اخلتاميـــة
استعراضـــها، شـــرط أساســـي لتحقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة يتـــيح هلـــا التمتـــع جبميـــع 

 .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة با، ومينع العنف ضد املرأة وخيفف منه

عامــة، مبــا وتعــرب اللجنــة عــن بــالغ قلقهــا إزاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف األمــاكن ال - 23
يف ذلـــك التحـــرش اجلنســـي، وتصوصـــا عنـــد اســـتخدامه لرتهيـــب النســـاء والفتيـــات اللـــوايت ميارســـن 

 ن واحلريات األساسية اخلاصة بن.أي حق من حقوق اإلنسا

وتعــــرب اللجنـــــة عــــن قلقهـــــا إزاء عمليـــــات القتــــل اجلنســـــانية العنيفـــــة الــــيت تطـــــال النســـــاء  - 24
هود املبذولـة للتصـدي هلـذا الشـكل مـن أشـكال العنـف يف والفتيات، وتعرتف يف الوقت نفسه بـاجل

منــاطق إقليميــة خمتلفــة، مبــا يف ذلــك البلــدان الــيت أُدرَج فيهــا مفهــوم قتــل النســاء أو قتــل اإلنــاث يف 
 التشريعات الوطنية.

ة الصـــــغرية واخلفيفـــــة واالجتـــــار م اللجنـــــة بـــــأن االســـــتخدام غـــــري املشـــــروم لألســـــلحوتســـــلّ  - 25
 مبا يف ذلك ضد النساء والفتيات. ،يفاقمان العنفاملشروم با  غري

م اللجنــة أيضــا بضــعف املســنات وبــاخلطر احملــدد يف العنــف الــذي يواجهنــه، وتشــدد وتســلّ  - 26
علــى احلاجــة امللحــة إىل التصــدي للعنــف والتمييــا ضــدهن، وخباصــة يف ضــوء ازديــاد نســبة املســنني 

 يف سكان العامل.

نسـاء الشـعوب األصـلية غالبـا مـا يعـانني أشـكاال متعـددة مـن من جديد أن  ةوتؤكد اللجن - 27
التمييـــا والفقـــر تايـــد مـــن تعرضـــهن لكـــل أشـــكال العنـــف، وتشـــدد علـــى ضـــرورة التصـــدي بشـــكل 

 جدي للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب األصلية.

ما دور الرجـــــــال والفتيـــــــان، فضـــــــال ســـــــي وتـــــــدرك اللجنـــــــة أمهيـــــــة دور التمـــــــع احمللـــــــي، ال - 28
ع املــدين، وخباصــة املنظمــات النســائية والشــبابية، يف إطــار اجلهــود املبذولــة للقضــاء علــى التمــ عــن

 مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
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وتعـــرتف اللجنـــة بالـــدور االســـرتاتيجي والتنســـيقي لآلليـــات الوطنيـــة للنهـــوع بـــاملرأة، الـــيت  - 29
النسـاء  ضـاء علـى التمييـا والعنـف ضـدينبغي هلا أن حتتل أعلى مستوى ممكن داتـل احلكومـة، للق

والفتيــات، وباحلاجــة إىل تاويــد هــذه اآلليــات بــاملوارد املاليــة الالزمــة والبشــرية الكافيــة مبــا يتــيح هلــا 
 ُوجدت. ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إنالعمل بفعالية. وتعرتف اللجنة أيضا مبسامهة امل

تحــدة، وال ســيما هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة وتــدرك اللجنــة أمهيــة دور منظومــة األمــم امل - 30
بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) يف التصــدي للتمييــا والعنــف ضــد النســاء 
والفتيـات علــى كــل مـن الصــعد العــاملي واإلقليمـي والــوطين، ويف مســاعدة الـدول، بنــاء علــى طلبهــا، 

 .نف ضد النساء والفتيات والقضاء عليهايف جهودها الرامية إىل منع كل أشكال الع

وتشدد اللجنة على أمهية مجع البيانات بشأن منـع العنـف ضـد النسـاء والفتيـات والقضـاء  - 31
عليــــه، ويف هــــذا الصــــدد، تأتــــذ علمــــا بأعمــــال اللجنــــة اإلحصــــائية يف مــــا يتعلــــق بوضــــع جمموعــــة 

 مؤشرات بشأن العنف ضد املرأة.

رز يف التصــــدي للعنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات، كاعتمــــاد وترحــــب اللجنــــة بالتقــــدم احملــــ - 32
القــــوانني والسياســــات ذات الصــــلة، وتنفيــــذ التــــدابري الوقائيــــة، وإنشــــاء تــــدمات احلمايــــة والــــدعم 

يف هــذا الصــدد،  املناســب للضــحايا والنــاجني، وحتســني مجــع البيانــات وحتليلهــا والبحــث فيهــا. و
لــــى مجيــــع املســــتويات، ومجيــــع اجلهــــات املعنيــــة ترحــــب اللجنــــة مبســــامهات ومشــــاركة احلكومــــات ع

 املختصة يف اجلهود الرامية إىل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات بصورة شاملة.

وتعــرتف اللجنــة أنــه رغــم التقــدم احملــرز، ال تــاال ثغــرات وحتــديات كبــرية حتــول دون الوفــاء  - 33
ســـاء والفتيـــات. ويســـاور اللجنـــة بالتعهـــدات وَجســـر فجـــوة التنفيـــذ يف معاجلـــة آفـــة العنـــف ضـــد الن

بشــكل تــاص قلــق إزاء: عــدم كفايــة السياســات املراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية؛ عــدم كفايــة تنفيــذ 
األطر القانونية والسياسية؛ عدم كفايـة مجـع البيانـات وحتليلهـا وحبثهـا؛ نقـص املـوارد املاليـة والبشـرية 

املبذولــــة دائمــــا بالشــــمول والتنســــيق  وعــــدم كفايــــة ختصــــيص هــــذه املــــوارد؛ وعــــدم اتســــام اجلهــــود
 عدم مراقبتها وتقييمها بشكل كاف.واالتساق واالستدامة والشفافية و 

وحتـث اللجنــة احلكومـات، علــى مجيــع املسـتويات، وحســب االقتضـاء، وكــذلك الكيانــات  - 34
ل منهــا، املختصــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، يف إطــار واليــة كــ

واضــعة يف االعتبــار األولويــات الوطنيــة، وتــدعو املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أىن ُوجــدت، 
والتمــــع املــــدين، مبــــا يف ذلــــك املنظمــــات غــــري احلكوميــــة، والقطــــام اخلــــاص، ومؤسســــات أربــــاب 
العمـــل، والنقابـــات العماليـــة، ووســـائل اإلعــــالم واجلهـــات الفاعلـــة األتـــرى ذات الصـــلة، حســــب 

 قتضاء، إىل اختاذ اإلجراءات التالية:اال
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 تعزيز تنفيذ األطر القانونية والسياساتية والمساءلة -ألف   

النظـــر يف تصـــديق أو االنضـــمام إىل اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــا  (أ) 
ضـــد املـــرأة، واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والربوتوكـــوالت االتتياريـــة امللحقـــة بكـــل منهمـــا، علـــى ســـبيل 

لويـــة تـــاص، واحلـــد مـــن نطـــاق أي حتفظـــات، وصـــياغة أي حتفظـــات مـــن هـــذا القبيـــل بـــأدق األو 
ميكن مـن تعـابري وأضـيقها مـن معـاٍن مبـا يضـمن عـدم إبـداء حتفظـات ال تتفـق مـع هـدف هـاتني  ما

االتفــــاقيتني والغــــرع منهمــــا، واســــتعراع التحفظــــات عنهمــــا بانتظــــام متهيــــدا لســــحبها ولســــحب 
فيــــذمها بالكامــــل دف املعاهــــدة ذات الصــــلة والغــــرع منهــــا؛ وتنالتحفظــــات الــــيت تتعــــارع مــــع هــــ

طريق مجلة أمور منها سـن تشـريعات وسياسـات وطنيـة فعالـة، وتشـجيع الـدول األطـراف علـى  عن
أن تضــمِّن تقاريرهــا إىل هيئـــات املعاهــدات ذات الصـــلة املعلومــات املطلوبــة بشـــأن التــدابري الراميـــة 

 ات؛إىل التصدي للعنف ضد النساء والفتي

التشـــــجيع علـــــى اســـــتخدام مجيـــــع املصـــــادر ذات الصـــــلة مـــــن القـــــانون الـــــدويل،  (ب) 
واملبـــاد  التوجيهيــــة وأفضــــل املمارســــات الدوليــــة يف مـــا يتعلــــق حبمايــــة الضــــحايا والنــــاجني بــــدف 

 كافحة العنف ضد النساء والفتيات؛م

وانني اعتمـــاد، وعنـــد االقتضـــاء، اســـتعراع وضـــمان التنفيـــذ املعجـــل والفعـــال للقـــ (ج) 
ى تــدابري وقايــة ومحايـــة والتــدابري الشــاملة الــيت جتـــرِّم العنــف ضــد النســـاء والفتيــات، والــيت تــنص علـــ

خصصــــات ومراعيــــة لالعتبــــارات اجلنســــانية كــــأوامر احلظــــر وأوامــــر احلمايــــة يف حــــاالت متعــــددة الت
جــل إ�ــاء الطــوار ، والتحقيــق مــع املــرتكبني وتقــدميهم للمحاكمــة وإنــاال العقوبــات املناســبة مــن أ

اإلفـــالت مـــن العقـــاب، وتقـــدمي تـــدمات الـــدعم الـــيت متكـــن الضـــحايا والنـــاجني، وكـــذلك إمكـــان 
 تصاف والتعويض املدنية املناسبة؛الوصول إىل سبل االن

مواجهــة العنــف العــائلي والقضــاء عليــه، علــى ســبيل األولويــة، مــن تــالل اعتمــاد  (د) 
القانونيــة وحتــدد التــدابري العقابيــة وتــوفر احلمايــة وتعايــا وتنفيــذ التشــريعات الــيت حتظــر هــذا العنــف 

 الكافية ضد هذا العنف؛

تعايـا التشــريعات الوطنيــة، عنــد االقتضــاء، ملعاقبــة أعمــال القتــل اجلنســاين العنيفــة  (هـ) 
الـــيت تطـــال النســـاء والفتيـــات، ودمـــج آليـــات أو سياســـات حمـــددة ملنـــع أشـــكال العنـــف اجلنســـاين 

 ا والقضاء عليها؛املقيتة هذه والتحقيق فيه

ضـــمان وصـــول املـــرأة والفتـــاة دون عوائـــق إىل العدالـــة وحصـــوهلما علـــى املســـاعدة  (و) 
القانونيــة الفعالــة كــي تتمكنــا مــن اختــاذ قــرارات واعيــة تتصــل يف مجلــة أمــور بــاإلجراءات واملســائل 

إمكانيــة الوصــول القانونيــة املتعلقــة بقــانون األســرة والقــانون اجلنــائي، وأيضــا التأكــد مــن أن لــديهما 
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تشــريعات  ســن إىل ســبل انتصــاف عادلــة وفعالــة إزاء الضــرر الالحــق بمــا، مبــا يف ذلــك مــن تــالل
 وطنية عند االقتضاء؛

اختــاذ مــا يلــام مــن تــدابري تشــريعية و/أو غريهــا مــن التــدابري ملنــع العمليــات البديلــة  (ز) 
والتوفيـق القسـريان، فيمـا يتعلـق بكـل للتسوية اإللااميـة والقسـرية للمنازعـات، مبـا يف ذلـك الوسـاطة 

 أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛

مراجعــــة، وعنــــد االقتضــــاء، تنقــــيح أو تعــــديل أو إلغــــاء كــــل القــــوانني واألنظمــــة  (ح) 
يت يرتتـــــب عليهـــــا أثـــــر متييـــــاي والسياســـــات واملمارســـــات واألعـــــراف الـــــيت متيـــــا ضـــــد املـــــرأة أو الـــــ

لقانونيـــــة املتعـــــددة، أىن ُوجـــــدت، ممتثلـــــة لاللتاامـــــات املـــــرأة، وضـــــمان أن أحكـــــام الـــــنظم ا حـــــق يف
 والتعهدات واملباد  الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييا؛

تعمــــــيم مراعــــــاة املنظــــــور اجلنســــــاين يف كــــــل السياســــــات والتشــــــريعات والــــــربامج  (ط) 
دام التخطـــيط وختصــيص مــوارد ماليــة وبشــرية كافيــة، مبــا يف ذلــك مــن تــالل توســيع نطــاق اســتخ

، مــع مراعــاة احتياجــات وظــروف النســاء والفتيــات، ومــنهن وامليانــة املســتجيبني للمنظــور اجلنســاين
الصــلة الراميــة  ضــحايا العنــف والناجيــات منــه، مــن أجــل وضــع القــوانني والسياســات والــربامج ذات
ـــــات ودعـــــم املنظمـــــات النســـــائ ـــــف ضـــــد النســـــاء والفتي ـــــا والعن ادهـــــا ية، واعتمإىل التصـــــدي للتميي

 وتنفيذها بالكامل؛

 ويف متكـــــــني النســـــــاء والفتيـــــــات، زيـــــــادة االســـــــتثمار يف املســـــــاواة بـــــــني اجلنســـــــني (ي) 
ـــــف  مـــــع األتـــــذ يف االعتبـــــار تنـــــوم احتياجـــــات وظـــــروف النســـــاء والفتيـــــات ومـــــنهن ضـــــحايا العن

والناجيــــات منــــه، مبــــا يف ذلــــك مــــن تــــالل تعمــــيم مراعــــاة املنظــــور اجلنســــاين يف ختصــــيص املــــوارد 
املــوارد البشــرية واملاليــة واملاديــة الالزمــة لالضــطالم بأنشــطة هادفــة حمــددة تضــمن املســاواة  وضــمان

ل تعايــا تــال طين واإلقليمــي والــدويل، وكــذلك مــنبــني اجلنســني علــى كــل مــن الصــعد احمللــي والــو 
 وزيادة التعاون الدويل؛

اعــات، وضــع وتنفيــذ سياســات واســرتاتيجيات وبــرامج وطنيــة فعالــة متعــددة القط (ك) 
تشـــارك فيهـــا املـــرأة والفتـــاة مشـــاركة كاملـــة وفعالـــة، وتتضـــمن تـــدابري منـــع، وتـــدمات واســـتجابات 
للحمايــة والــدعم؛ ومجــع البيانــات وإجــراء البحــوث بشــأ�ا ورصــدها وتقييمهــا؛ واســتحداث آليــات 
 تنسيق؛ وختصيص موارد مالية وبشرية كافية؛ واسـتحداث آليـات وطنيـة مسـتقلة للمسـاءلة والرصـد؛

 ؛وطنية للنتائج املتوتى حتقيقها ووضع جداول زمنية واضحة ومعايري
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ضـــمان إيـــالء األولويـــة والتصـــدي بفعاليـــة أثنـــاء النـــاام املســـلح وحـــاالت مـــا بعـــد  (ل) 
كــل أشـــكال العنــف ضــد النســـاء والفتيــات، مبــا يف ذلـــك العنــف اجلنســي واجلنســـاين،   عالنــاام، ملنــ

ــــك، حســــب االق تضــــاء مــــن تــــالل التحقيــــق مــــع مرتكبيــــه وحمــــاكمتهم والتصــــدي هلــــا، مبــــا يف ذل
ومعــــاقبتهم بغيــــة إ�ــــاء اإلفــــالت مــــن العقــــاب، وإزالــــة احلــــواجا الــــيت حتــــول دون وصــــول املــــرأة إىل 
العدالــة، وإنشــاء آليــات للشــكاوى واإلبــالغ، وتــوفري الــدعم للضــحايا والنــاجني، وتــدمات الرعايــة 

بأســـعار معقولــــة وميكــــن الوصــــول إليهــــا، وتــــدابري الصـــحية، مبــــا فيهــــا الصــــحة اجلنســــية واإلاابيــــة، 
إلعــادة اإلدمــاج؛ واختــاذ اخلطــوات الالزمــة لايــادة مشــاركة املــرأة يف حــل النااعــات وعمليــات بنــاء 

 السالم وصنع القرار يف فرتة ما بعد الناام؛

ضــــمان احملاســــبة علــــى قتــــل النســــاء والفتيــــات وتشــــويههن واســــتهدافهن وعلــــى  (م) 
ســي، علــى حنــو مــا حيظرهــا القــانون الــدويل، مــع التشــديد علــى ضــرورة اســتثناء جــرائم العنــف اجلن

هــذه اجلــرائم مــن أحكــام العفــو العــام يف ســياق عمليــات حــل النااعــات والتصــدي هلــذه األعمــال 
يف مجيـــع مراحـــل عمليـــة حـــل النااعـــات املســـلحة وحـــاالت مـــا بعـــد النـــاام مبـــا يف ذلـــك مـــن تـــالل 

لعمــل يف الوقــت نفســه علــى اختــاذ تطــوات تضــمن املشــاركة الكاملــة آليــات العدالــة االنتقاليــة، وا
 الفعالة للمرأة يف هذه العمليات؛و 

ن حماســــبة مــــرتكيب أتطــــر اجلــــرائم إ�ـــاء اإلفــــالت مــــن العقــــاب عــــن طريــــق ضــــما (ن) 
النسـاء والفتيـات ومعــاقبتهم مبوجـب القـانون الـوطين والــدويل، وتأكيـد ضـرورة حماسـبة املــرتكبني  ضـد

 ؛ثما ينطبق ذلك، العدالة الدولية لتلك اجلرائم مبوجب القضاء الوطين أو، حياملاعومني

مجيــع  رأة والرجــل علــى قــدم املســاواة يفاختــاذ تطــوات فعالــة لضــمان مشــاركة املــ (س) 
ــــاة السياســــية واإلصــــالح السياســــي و  ــــع مســــتويات صــــنع القــــرار، يفجمــــاالت احلي ــــع  علــــى مجي مجي

 والقضاء عليهما؛ يا والعنف ضد النساء والفتياتاحلاالت، واإلسهام يف منع التمي

تأكيــد االلتاامــات بتعايــا اجلهــود الوطنيــة، مبــا يف ذلــك بــدعٍم مــن التعــاون علــى  (م) 
ات النســــــــاء والفتيــــــــات املتضــــــــررات الصــــــــعيد الــــــــدويل، اهلادفــــــــة إىل االهتمــــــــام حبقــــــــوق واحتياجــــــــ

الطــــوار  اإلنســــانية املعقــــدة، الكــــوارث الطبيعيــــة، والنااعــــات املســــلحة، وغريهـــا مــــن حــــاالت  مـــن
ءات الراميــــــة إىل التصــــــدي للعنــــــف واالجتــــــار باألشــــــخاص واإلرهــــــاب، وذلــــــك يف ســــــياق اإلجــــــرا

النســـاء والفتيـــات والقضـــاء عليـــه وحتقيـــق األهـــداف املتفـــق عليهـــا دوليـــا وااللتاامـــات املتصـــلة  ضـــد
والتأكيــد أيضــا علــى  أللفيــة؛ ذلـك األهــداف اإلمنائيــة لباملسـاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، مبــا يف

ضـــــرورة اختـــــاذ إجـــــراءات متضـــــافرة منســـــجمة والقـــــانون الـــــدويل إلزالـــــة العقبـــــات الـــــيت حتـــــول دون 
اإلحقـاق الكامـل حلقـوق املـرأة والفتيـات الـاليت يعشــن حتـت االحـتالل األجنـيب، مبـا يضـمن حتقيــق 

 داف وااللتاامات املذكورة أعاله؛األه
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حملــــــددة للنســــــاء والفتيــــــات يف التخطــــــيط لــــــربامج ضــــــمان إدراج االحتياجــــــات ا (ف) 
املســـاعدات  التحتيـــة ويف تنفيـــذها ورصـــدها، ويفوبروتوكـــوالت احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث وبنيتهـــا 

اإلنســـانية ملواجهـــة الكـــوارث الطبيعيـــة، مبـــا فيهـــا تلـــك النامجـــة عـــن تغـــري املنـــاخ مثـــل ظـــروف املنـــاخ 
لكاملـــة، وضـــمان إيـــالء األولويـــة جلهـــود االســـتعداد القاســـية واآلثـــار البطيئـــة الظهـــور، مبشـــاركتهن ا

النســـاء والفتيـــات  الكـــوارث، ومنـــع كـــل أشـــكال العنـــف ضـــدملواجهـــة الكـــوارث وحـــاالت مـــا بعـــد 
 عنف اجلنسي، ومعاجلتها بشكل كاف؛والتصدي هلا، مبا يف ذلك ال

 التصــدي للعنــف ضــد النســاء والفتيــات النــاجم عــن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، (ص) 
تمــــاد سياســــات حمــــددة ملنــــع العنــــف مبــــا يف ذلــــك االجتــــار باألشــــخاص وتريــــب املخــــدرات، واع

 جيات منع اجلرمية، والقضاء عليه؛املرأة يف اسرتاتي ضد

تعايــــا التعــــاون الثنــــائي واإلقليمــــي والــــدويل مــــن تــــالل توطيــــد اآلليــــات القائمــــة  (ق) 
افحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة واســـتحداث مبـــادرات تنســـجم مـــع اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملك

والربوتوكــول املكمــل هلــا ملنــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة النســاء واألطفــال، وتنفيــذ 
 ؛تطة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص

اختــاذ تــدابري مناســبة للتصــدي للعوامــل اجلذريــة، مبــا فيهــا العوامــل اخلارجيــة، الــيت  (ر) 
ومنـع االجتـار بالنسـاء والفتيـات ومكافحتـه والقضـاء عليـه عـن  والفتيـات؛ تسهم يف االجتار بالنساء

ســيما لغــرع االســتغالل اجلنســي واالقتصــادي،  طريــق جتــرمي كــل أشــكال االجتــار باألشــخاص، ال
وكـــذلك مـــن تـــالل تعايـــا التشـــريعات املدنيـــة واجلنائيـــة القائمـــة وذلـــك بـــدف تـــوفري محايـــة أفضـــل 

ق للنســـاء والفتيـــات وحماكمـــة ومعاقبـــة املخـــالفني والوســـطاء املتـــورطني، مبـــن فـــيهم املوظفـــون حلقـــو 
واختـــاذ  اجر بــم ومنــع تكـــرار إيــذاء ضــحية؛احلكوميــون، عــن طريــق محايـــة حقــوق األشــخاص املتـــ

التــدابري املناســبة لضــمان عــدم معاقبــة مــن جــرى حتديــده مــن ضــحايا االجتــار باألشــخاص، بســبب 
ضـــحايا االجتـــار، كإعـــادة  يـــة املناســـبتني ملـــن جـــرى حتديـــده مـــنوتـــوفري احلمايـــة والرعا ؛االجتـــار بـــن

ــــة الشــــهود، والتــــدريب املهــــين، واملســــاعدة القانونيــــة،  ــــل وإعــــادة اإلدمــــاج يف التمــــع، ومحاي التأهي
الشـــخص املتـــاجر بـــه، بصـــرف  دة إىل الـــوطن مبوافقـــة مســـتنرية مـــنوالرعايـــة الصـــحية الســـرية، والعـــو 

والتســـريع بالتوعيـــة العامـــة والتثقيـــف والتـــدريب للحـــد  قـــانوين؛مشـــاركتهن يف أي إجـــراء النظـــر عـــن 
 الذي حيفا مجيع أشكال االستغالل؛من الطلب 

تعايــا التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك مــن تــالل الوفــاء بااللتاامــات الدوليــة بتقــدمي  (ش) 
والـــــربامج وأفضـــــل املمارســـــات  املســـــاعدة اإلمنائيـــــة الرمسيـــــة الداعمـــــة للسياســـــات واالســـــرتاتيجيات

املتعـــددة القطاعـــات، وفقـــا لألولويـــات الوطنيـــة الراميـــة إىل حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة ومتكـــني املـــرأة، 
 ات وتعايا املساواة بني اجلنسني؛وخباصة حنو إ�اء العنف ضد النساء والفتي
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تيجيات تشـــجيع القطـــام اخلـــاص علـــى االســـتثمار يف الـــربامج واحلمـــالت واالســـرتا (ت) 
ذلـــك التحـــرش  يف لعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات، مبـــاالراميـــة إىل التصـــدي لكـــل أشـــكال التمييـــا وا

 ؛كني ضحايا العنف والناجيات منهاجلنسي يف مكان العمل، ومنعها والقضاء عليها، ومت

ــــــة  (ث)  اعتمــــــاد ومتويــــــل اإلصــــــالحات والــــــربامج السياســــــاتية، ودعــــــم التعلــــــيم، لتوعي
ـــــني، مبـــــن فـــــيهم العـــــاملون يف جمـــــاالت القضـــــاء والشـــــرطة واجلـــــيش، املســـــؤولني احلكـــــوميني  واملهني

وتــدريبهم وتعايـــا قــدراتم فضـــال عـــن العــاملني يف جمـــاالت الصـــحة، والتعلــيم والرعايـــة االجتماعيـــة 
ـــة والـــدفام واهلجـــرة؛ ومســـاءلة املـــوظفني احلكـــوميني عـــن عـــدم االمتثـــال للقـــوانني واألنظمـــة  والعدال

النســاء والفتيــات، مــن أجــل منــع هــذا العنــف والتصــدي لــه علــى حنــو مــرام املتصــلة بــالعنف ضــد 
للفــوارق بــني اجلنســني، وإ�ــاء اإلفــالت مــن العقــاب، وجتنــب إســاءة اســتعمال الســلطة املفضــية إىل 

 وإعادة إيذاء الضحايا والناجيات؛العنف ضد املرأة 

ؤثرون، مثــل منــع أعمــال العنــف ضــد النســاء والفتيــات الــيت يرتكبهــا أشــخاص مــ (خ) 
املدرســــني ورجــــال الــــدين والقــــادة السياســــيني واملســــؤولني عــــن إنفــــاذ القــــانون، والتحقيــــق يف تلــــك 

 فالت من العقاب على هذه اجلرائم؛األعمال واملعاقبة عليها بغية إ�اء اإل

إشـــاعة وتعايـــا بيئـــة داعمـــة لايـــادة التشـــاور واملشـــاركة بـــني مجيـــع اجلهـــات املعنيـــة  (ذ) 
هــود الراميــة إىل التصــدي للعنــف ضــد النســاء والفتيــات، وخباصــة املنظمــات العاملــة املختصــة يف اجل

على مستوى التمعات احمللية بـدف تعايـا متكـني النسـاء والفتيـات، وكـذلك الضـحايا والناجيـات 
ســهام يف وضــع حبيــث يصــبح يف مقــدورهن التحــول إىل عناصــر تغيــري ومعرفــة وتــربة قــادرة علــى اإل

 امج؛السياسات والرب 

ء علـــــــــى العنـــــــــف ضـــــــــد املـــــــــرأة، تـــــــــوفري الـــــــــدعم واحلمايـــــــــة للملتـــــــــامني بالقضـــــــــا (ع) 
املــدافعون عــن حقــوق اإلنســان للمــرأة يف هــذا الصــدد، الــذين يواجهــون خمــاطر معينــة يف  فــيهم مبــن

 ؛التعرع للعنف

ان للنســــاء والفتيــــات احملرومــــات اختــــاذ التــــدابري املناســــبة لضــــمان حقــــوق اإلنســــ أ) (أ 
ل العنــــف، /أو اخلاضــــعات لوصــــاية أو رعايــــة الدولــــة، وحلمــــايتهن مــــن كــــل أشــــكاحــــريتهن و مــــن

 وخباصة االعتداء اجلنسي؛

يف اجلهـــود الراميـــة إىل إ�ـــاء التمييـــا والعنـــف  �ـــج دورة احليـــاة الكاملـــةاعتمـــاد  (ب ب) 
باملســــنات وإيالئهــــا قــــدرا أكــــرب  ضــــد النســــاء والفتيــــات وضــــمان زيــــادة إبــــراز قضــــايا حمــــددة متــــس

الهتمــام، والتصــدي هلــا مــن تــالل الوفــاء بااللتاامــات مبوجــب االتفاقيــات واالتفاقــات الدوليــة ا مــن
 ؛ذات الصلة وإدراجها يف السياسات والربامج الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه
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التصـــدي لألســـباب الهيكليـــة واألســـباب الكامنـــة وعوامـــل الخطـــر مـــن أجـــل منـــع  -باء   
 والفتيات العنف ضد النساء

تســريع وتــرية اجلهــود الراميــة إىل منــع مجيــع أشــكال التمييــا ضــد النســاء والفتيــات  (ج ج) 
والقضاء عليها، وضمان متتعهن، على قدم املسـاواة مـع الرجـال، جبميـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات 

الصــــحة البدنيــــة  لــــيم ويف بلــــوغ أعلــــى مســــتوى ممكــــن مــــناألساســــية، مبــــا يف ذلــــك احلــــق يف التع
لعقليـــة؛ وضـــمان حصـــول مجيـــع األطفـــال، وال ســـيما الفتيـــات، علـــى قـــدم املســـاواة مـــع الـــذكور، وا

علـــى التعلـــيم االبتـــدائي الـــاين واإللاامـــي والكامـــل، واجليـــد النوعيـــة، وجتديـــد جهودهـــا الراميـــة إىل 
حتســني وتوســيع نطــاق فــرص التعلــيم املتاحــة للفتيــات يف مجيــع املســتويات، مبــا يف ذلــك املــرحلتني 
الثانويــــة والعليــــا، يف مجيــــع الــــاالت األكادمييــــة؛ وتعايــــا قــــدرة الفتيــــات علــــى االلتحــــاق باملــــدارس 

مشـــاريع هياكـــل أساســـية  مـــن تـــالل االســـتثمار يفوالقيـــام بأنشـــطة تارجـــة عـــن املـــنهج الدراســـي 
 ويف املتناول وتوفري بيئة آمنة؛ عامة وتقدمي تدمات عامة جيدة

جمـــال  يف االقتصـــاد الرمســـي، وال ســـيما يفشـــاركة كاملـــة تشـــجيع مشـــاركة املـــرأة م (د د) 
اختــاذ القــرارات االقتصـــادية، وإتاحــة الفـــرص أمامهــا للحصــول علـــى العمالــة الكاملـــة وعلــى عمـــل 
الئــق علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل؛ ومتكــني النســاء يف القطــام غــري الرمســي؛ وضــمان املســاواة يف 

كـذلك ضـمان املسـاواة يف األجـر عـن العمـل املتسـاوي أو معاملة املرأة والرجـل يف أمـاكن العمـل، و 
عـــن العمـــل املتســـاوي مـــن حيـــث القيمـــة، وضـــمان املســـاواة يف الوصـــول إىل مواقـــع الســـلطة وأتـــذ 

 تقاسم العمل مبقابل وبدون مقابل؛القرار، وتشجيع 

تســريع وتــرية اجلهـــود الراميــة إىل بلـــورة واســتعراع وتعايـــا السياســات، وختصـــيص  (هـ هـ) 
وارد ماليـــة وبشـــرية كافيـــة للتصـــدي لألســـباب اهليكليـــة واألســـباب الكامنـــة للعنـــف ضـــد النســـاء مـــ

والفتيــــات، مبــــا يف ذلــــك التمييــــا اجلنســــاين، وعــــدم املســــاواة، واتــــتالل مــــوازين القــــوى بــــني املــــرأة 
والرجــل، وانتشــار القوالــب النمطيــة اجلنســانية، والفقــر فضــال عــن عــدم متكــني املــرأة، وال ســيما يف 

ل األزمة االقتصـادية واملاليـة؛ وتسـريع وتـرية اجلهـود الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـر وعلـى أشـكال ظ
طريــق تعايــا املشــاركة  قتصــادية الراســخة، مبــا يف ذلــك عــنعــدم املســاواة القانونيــة واالجتماعيــة واال

ن االقتصـــادية للنســـاء والفتيـــات، ومتكيـــنهن وعـــدم إقصـــائهن، مـــن أجـــل تقلـــيص احتمـــال تعرضـــه
 للعنف؛

ماليــــة أو جتاريــــة انفراديــــة  االمتنــــام عــــن اختــــاذ أو تطبيــــق أي تــــدابري اقتصــــادية أو (و و) 
تتوافــق مــع القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة وتعيــق حتقيــق التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة  ال

 على حنو تام، وال سيما يف البلدان النامية؛
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االجتماعيـــــــة والتعليميـــــــة وغريهـــــــا يعية واإلداريـــــــة و اختـــــــاذ مجيـــــــع التـــــــدابري التشـــــــر  (ز ز) 
التـــدابري مـــن أجـــل محايـــة وتعايـــا حقــوق النســـاء والفتيـــات ذوات اإلعاقـــة، أل�ـــن أكثـــر عرضـــة  مــن

جلميـــع أشـــكال االســـتغالل، والعنـــف وســـوء املعاملـــة، مبـــا يف ذلـــك يف أمـــاكن العمـــل واملؤسســـات 
 ية، واملنال، وغريها من األماكن؛التعليم

ختــاذ التــدابري التشــريعية واإلداريــة واملاليــة وغريهــا مــن التــدابري الــيت تكفــل للمــرأة ا (ح ح) 
مبـــا يف ذلـــك  ،فرصــة احلصـــول، بالكامــل وعلـــى قـــدم املســاواة مـــع الرجــل، علـــى املـــوارد االقتصــادية

احلــــق يف اإلرث ويف امــــتالك األرع وغريهــــا مــــن املمتلكــــات فضــــًال عــــن إمكانيــــة احلصــــول علــــى 
ارد الطبيعيــة والتكنولوجيــات املالئمــة، مبــا يف ذلــك يف إطــار التعــاون الــدويل؛ وإعطــاء االئتمــان واملــو 

األولويــة للمبــادرات اهلادفــة لتمكــني املــرأة اقتصــاديا علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية وتكثيــف هــذه 
املبـادرات، مبــا يف ذلــك مـن تــالل التثقيــف باملبـادرة بــإطالق املشــاريع واجلهـات احلاضــنة لألعمــال 

 احتمال تعرضها للعنف؛ يل للحد منتجارية، باعتبار ذلك وسيلة للنهوع بوضع املرأة، وبالتاال

رمــــــان املــــــرأة مــــــن حريــــــة التنقــــــل االمتنــــــام عــــــن اســــــتغالل مــــــربرات اجتماعيــــــة حل (ط ط) 
 القانون؛ مبوجب حقها يف التملك ويف املساواة يف احلماية ومن

يـــري تلـــك املعـــايري االجتماعيـــة الـــيت وضـــع وتنفيـــذ سياســـات وطنيـــة تـــدف إىل تغ (ي ي) 
تتغاضى عن العنف ضد النسـاء والفتيـات، والعمـل علـى التصـدي للعقليـات الـيت تنظـر إىل النسـاء 
لــيت والفتيــات كتابعــات للرجــال والفتيــان، أو علــى أ�ــن يضــطلعن بــأدوار منطيــة تكــرس املمارســات ا

 تنطوي على العنف أو اإلكراه؛

تعليميــة ومــواد دراســية، مبــا يف ذلــك برنــامج تثقيفــي شــامل  بلــورة وتطبيــق بــرامج (ك ك) 
وقـــائم علـــى أدلـــة بشـــأن الوظـــائف اجلنســـية البشـــرية، وذلـــك اســـتنادا إىل معلومـــات كاملـــة ودقيقـــة، 

اإلرشــاد  ظـل يتناسـب مـع تطـور قـدراتم، ويف يكـون موّجهـا إىل مجيـع املـراهقني والشـباب، بشــكل
واألوصــياء القــانونيني، وبإشــراك األطفــال واملــراهقني والشــباب والتوجيــه املالئمــني لآلبــاء واألمهــات 

والتمعــات احملليــة، وكــذلك بالتنســيق مــع املنظمــات النســائية والشــبابية واملنظمــات غــري احلكوميــة 
املتخصصــــة، مــــن أجــــل تعــــديل األمنــــاط االجتماعيــــة والثقافيــــة لســــلوك الرجــــل واملــــرأة مــــن مجيــــع 

ولتشـــجيع وتكـــوين املهـــارات املتصــلة باختـــاذ قـــرارات مســـتنرية، األعمــار، للقضـــاء علـــى التحيــاات، 
وبالتواصــــل مــــع اآلتــــرين، وباحلــــد مــــن املخــــاطر مــــن أجــــل إقامــــة عالقــــات قائمــــة علــــى االحــــرتام 
واملساواة بني اجلنسني واحـرتام حقـوق اإلنسـان، فضـال عـن تثقيـف املعلمـني وتنظـيم بـرامج تـدريب 

 ؛النظامية النظامية وغري للمعلمني يف كل من املؤسسات التعليمية

ســيما  ن مـع منظمـات التمـع املـدين، والالقيـام حبمـالت توعيـة وتثقيـف، بالتعــاو  (ل ل) 
املنظمــات النســائية، مــن تــالل خمتلــف وســائل االتصــاالت، تكــون موجَّهــة إىل عامــة النــاس، وإىل 
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كامنـة للعنـف ضـد الشباب، والرجال والفتيان، مـن أجـل التصـدي لألسـباب اهليكليـة واألسـباب ال
النساء والفتيات وإليذائهن؛ ومـن أجـل التغلـب علـى القوالـب النمطيـة اجلنسـانية والـدعوة إىل عـدم 
التســـامح إطالقـــا مـــع هـــذا الشـــكل مـــن أشـــكال العنـــف؛ وإزالـــة الوصـــم الـــذي يتعـــرع لـــه ضـــحايا 

ن حـــوادث العنــف والنـــاجون منــه؛ وتـــوفري بيئـــة مالئمــة تتـــيح للنســاء والفتيـــات اإلبـــالغ بســهولة عـــ
 التعرع للعنف وتسمح هلّن باالستفادة من اخلدمات املتاحة ومن برامج احلماية واملساعدة؛

حشـــــــــد التمعـــــــــات احملليـــــــــة واملؤسســـــــــات للتصـــــــــدي للمواقـــــــــف والســـــــــلوكيات  (م م) 
واملمارســـــات الـــــيت تكـــــرس القوالـــــب النمطيـــــة اجلنســـــانية وتتغاضـــــى عنهـــــا، وتغيـــــري هـــــذه املواقـــــف 

ت، والتصــدي جلميــع أشــكال التمييــا والعنــف ضــد النســاء والفتيــات، مــن والســلوكيات واملمارســا
تـــــالل التعـــــاون مـــــع املنظمـــــات النســـــائية والشـــــبابية واألجهـــــاة الوطنيـــــة املعنيـــــة بـــــالنهوع بـــــاملرأة، 
واملؤسســـــات الوطنيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان حيثمـــــا وجـــــدت، ومـــــع املـــــدارس واملؤسســـــات التعليميـــــة 

ل مباشــــر مــــع النســــاء والفتيـــــات، ى الــــيت تتعامــــل بشــــكواملؤسســــات اإلعالميــــة واجلهــــات األتــــر 
الرجـــال والفتيـــان، ومـــع األفـــراد مـــن مجيـــع فئـــات التمـــع ويف مجيـــع الســـياقات، ومـــع الاعمـــاء  ومـــع

 يوخ واملعلمني واآلباء واألمهات؛الدينيني وقادة التمعات احمللية والش

يــتحكمن  أن حقهــن يفيــع النســاء مبــا يف ذلــك تعايــا ومحايــة حقــوق اإلنســان جلم (ن ن) 
يف املســائل املتصــلة حبيــاتن اجلنســية وأن يتخــذن بشــأ�ا قــرارات حــرة ومســؤولة، مبــا يف ذلــك قــرار 
االسـتفادة مـن تـدمات الصـحة اجلنسـية واإلاابيــة مبنـأى عـن أي قسـر أو متييـا أو عنـف؛ واعتمــاد 

ّكــن مــن التمتــع بــا، قــوانني وسياســات وبــرامج حتمــي مجيــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ومت
مبـــا يف ذلـــك احلقـــوق اإلاابيـــة وفقـــا لربنـــامج عمـــل املـــؤمتر الـــدويل للســـكان والتنميـــة ومنهـــاج عمـــل 

 ؛بيجني ونتائج استعراضاتما، والتعجيل بتنفيذ هذه القوانني والسياسات والربامج

بلــــــورة وتنفيــــــذ سياســــــات واســــــرتاتيجيات وبــــــرامج وتــــــدابري مراعيــــــة لالعتبــــــارات  (س س) 
اجلنســـانية تـــرّوج لايـــادة االعـــرتاف برعايـــة الطفـــل وفهمهـــا باعتبارهـــا مهمـــة جمتمعيـــة بالغـــة األمهيـــة، 
يف  وتشـجع علـى تقاسـم املسـؤوليات والواجبـات بالتسـاوي بـني الرجـل واملـرأة يف تقـدمي الرعايـة، مبـا
وتقاســم ذلــك رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســنني واملصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، 

املســؤوليات والواجبــات بالتســاوي عــن تربيــة األطفــال وتنشــئتهم وعــن العمــل املنــايل؛ والعمــل أيضــا 
علـى تغيـري املواقــف الـيت تكــّرس تقسـيم العمــل علـى أســاس نـوم اجلــنس، مـن أجــل تشـجيع تقاســم 

نســاء مللقـى علــى عـاتق الاملسـؤوليات األســرية عـن العمــل يف املنـال للحــد مـن عــبء العمـل املنــايل ا
 والفتيات؛

إشــراك الرجــال والفتيــان وتثقــيفهم وتشــجيعهم ومســاعدتم علــى حتمــل مســؤولية  (م م) 
تصـــــرفاتم، لضـــــمان حتمـــــل الرجـــــال والفتيـــــان املـــــراهقني مســـــؤولية تصـــــرفاتم اجلنســـــية واإلاابيـــــة، 
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يـذ واالمتنام عن القيـام بـأي شـكل مـن أشـكال التمييـا والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات؛ وبلـورة وتنف
سياســات واســرتاتيجيات وبــرامج وختصــيص مــوارد هلــا، مبــا يف ذلــك بــرامج تثقيفيــة شــاملة مــن أجــل 
زيــــادة إدراك اآلثــــار الضــــارة للعنــــف وكيــــف أنــــه يقــــوع املســــاواة بــــني اجلنســــني وميــــس مــــن كرامــــة 
اإلنســـان، وتشـــجيع إقامـــة عالقـــات قائمـــة علـــى االحـــرتام، وتشـــكيل منـــاذج إجيابيـــة للمســـاواة بـــني 

، وتشــــجيع الرجــــال والفتيــــان علــــى االضــــطالم بــــدور نشــــط وعلــــى أن يصــــبحوا شــــركاء اجلنســــني
لفتيـــــات وحلفـــــاء اســـــرتاتيجيني يف املســـــاعي ملنـــــع مجيـــــع أشـــــكال التمييـــــا والعنـــــف ضـــــد النســـــاء وا

 وللقضاء على هذه األشكال؛

 استعراع القـوانني واللـوائح املتعلقـة باحلـد األدىن للسـن القانونيـة للموافقـة علـى (ف ف) 
الــاواج واحلــد األدىن لســن الــاواج، وســنها وإنفاذهــا بصــرامة، ورفــع احلــد األدىن لســن الــاواج، عنــد 
 االقتضــاء، وحشــد تأييــد التمــع إلنفــاذ هــذه القــوانني مــن أجــل وضــع حــد ملمارســة زواج األطفــال

 والاواج املبكر والاواج القسري؛

ات، مبـن فـيهن الفتيـات ضمان توفري بدائل عملية وتـوفري دعـم مؤسسـي للفتيـ (ص ص) 
املتاوجات و/أو احلوامل بالفعل، وال سـيما إتاحـة فـرص للتعلـيم مـع الرتكيـا علـى إبقـاء الفتيـات يف 
املــدارس حــىت إكمــال مرحلــة التعلــيم مــا بعــد االبتــدائي والتشــجيع علــى متكــني الفتيــات مــن تــالل 

س، وإتاحــة ســبل الوصــول االرتقــاء مبســتوى التعلــيم وضــمان تــوفري ظــروف آمنــة وصــحية يف املــدار 
الفعلي إىل املدارس، بطرق منهـا إنشـاء مرافـق سـكنية آمنـة ومرافـق لرعايـة األطفـال، وزيـادة احلـوافا 

 مة للنساء وألسرهن عند االقتضاء؛املالية املقدَّ 

ضـــمان اســـتفادة املراهقـــات مـــن اخلـــدمات والـــربامج املتعلقـــة مبنـــع احلمـــل املبكـــر  (ق ق) 
املنقولـــة جنســـيا ومـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية، مـــع ضـــمان ســـالمتهن والوقايـــة مـــن األمـــراع 

 الشخصية، ومنع تعاطي وإدمان الكحول واملواد الضارة األترى؛

وضــــع سياســــات وبــــرامج تُعطَــــى فيهـــــا األولويــــة لــــربامج التعلــــيم النظــــامي وغـــــري  (ر ر) 
ذات وتــويل املســؤولية عــن النظــامي الــيت تــدعم الفتيــات ومتّكــنهن مــن اكتســاب املعــارف واحــرتام الــ

حيــاتن الشخصــية، مبــا يف ذلــك احلصــول علــى ســبل مســتدامة لكســب العــيش؛ والرتكيــا بشــكل 
تاص على برامج تثقيف النساء والرجـال، وخباصـة الوالـدان ومقـدمو الرعايـة، بشـأن أمهيـة الصـحة 

ل والـــاواج املبكـــر البدنيـــة والعقليـــة للفتـــاة ورفاههـــا، مبـــا يف ذلـــك أمهيـــة القضـــاء علـــى زواج األطفـــا
والــاواج القســري، والقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات، وعلــى تشــويه األعضــاء التناســلية 
لإلنــاث، وعلــى االســتغالل اجلنســي لألطفــال، مبــا يف ذلــك االســتغالل اجلنســي ألغــراع جتاريــة، 

تمييـــا ضـــد واالنتهـــاك اجلنســـي، واالغتصـــاب، وزنـــا احملـــارم، واالتتطـــاف، وأمهيـــة القضـــاء علـــى ال
 ث توزيع الغذاء على سبيل املثال؛الفتيات من حي
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وضــــــع ودعــــــم السياســــــات والــــــربامج القائمــــــة املوّجهــــــة لألطفــــــال والشــــــباب،  (ش ش) 
ســيما للنســاء، الــاليت تعرضــن حلــوادث عنــف عــائلي أو انتهــاك جنســي أو كــّن شــاهدات علــى  وال

ذلـــك للحـــد مـــن احتمـــال تعرضـــهم هـــذه احلـــوادث، وتـــوفري احلمايـــة لألطفـــال يف نظـــام العدالـــة، و 
جمددا لألذى أو العنـف ومـن أجـل اسـتعادة عـافيتهم؛ وتنفيـذ هـذه الـربامج بطريقـة مراعيـة للمنظـور 
ــــــي للشــــــباب، والتمــــــع املــــــدين واملنظمــــــات النســــــائية والشــــــبابي ة، اجلنســــــاين ومــــــع اإلشــــــراك الفعل

 واملؤسسات التعليمية والصحية؛

ي ميكــن لوســائل اإلعــالم أن تضــطلع بــه يف القضــاء االعــرتاف بالــدور اهلــام الــذ (ت ت) 
كّرســـــها اإلعالنـــــات اإلشـــــهارية، علـــــى القوالـــــب النمطيـــــة اجلنســـــانية، مبـــــا يف ذلـــــك تلـــــك الـــــيت ت

ـــــك تشـــــجيع اإلبـــــالغ عـــــن احلـــــوادث املراعـــــي للفـــــروق بـــــني اجل ويف نســـــني ودون متييـــــا، مبـــــا يف ذل
قتضــــاء؛ وتشــــجيع وســــائل تــــالل احلفــــاظ علــــى ســــرية هويــــة الضــــحايا والنــــاجني حســــب اال مــــن

اإلعالم، يف إطار احلدود اليت تتالءم مع احـرتام حريـة التعبـري، علـى رفـع مسـتوى وعـي الـرأي العـام 
مبســألة العنــف ضــد النســاء والفتيــات، وتــدريب العــاملني يف جمــال اإلعــالم، وإقامــة وتعايــا آليــات 

القضـــاء علـــى التمييـــا ضـــد  التنظـــيم الـــذايت لتشـــجيع نشـــر صـــور متوازنـــة وغـــري منطيـــة للمـــرأة بغيـــة
النساء والفتيات وعلى استغالهلن، واالمتنـام عـن عرضـهن يف صـورة كائنـات مـن درجـة دنيـا، وعـن 
اسـتغالهلن كمـا لـو كـّن متاعــا وسـلعا لألغـراع اجلنسـية، وبـدًال مــن ذلـك، عـرع النسـاء والفتيــات 

يســيني يف عمليــة التنميــة يف صــورة كائنــات بشــرية مبدعــة وعلــى أ�ــن مــن الفــاعلني واملســامهني الرئ
 ومن املستفيدين الرئيسيني منها؛

املسـاعدة علـى تطـوير واسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت وشـبكات  (ث ث) 
تـــالل إتاحـــة  النســـاء والفتيـــات، مبـــا يف ذلـــك مـــن اإلعـــالم االجتماعيـــة باعتبارهـــا وســـيلة لتمكـــني

والفتيــات؛ وإنشــاء آليــات ملكافحــة اســتغالل املعلومــات عــن الوقايــة والتصــدي للعنــف ضــد النســاء 
تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت وشـــبكات اإلعـــالم االجتماعيـــة الرتكـــاب أعمـــال عنـــف ضـــد 
النســاء والفتيــات، مبــا يف ذلــك االســتغالل اإلجرامــي لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت للتحــرش 

اإلباحيـة، واالجتـار بالنسـاء والفتيـات،  اجلنسي، واالستغالل اجلنسـي، واسـتغالل األطفـال يف املـواد
واألشـــكال الناشـــئة للعنـــف، مثـــل التحـــرش واملضـــايقات علـــى اإلنرتنـــت وانتهـــاك اخلصوصـــية، الـــيت 

 تطرا على سالمة النساء والفتيات؛تشكل 

حتســــني ســــالمة الفتيــــات يف املــــدارس ويف طريــــق ذهــــابن إليهــــا وعــــودتن منهــــا،  (خ خ) 
بيئـــة آمنـــة وتاليـــة مـــن العنـــف عـــرب حتســـني اهلياكـــل األساســـية مثـــل يف ذلـــك عـــن طريـــق تـــوفري  مبـــا

النقـل، وتـوفري دورات ميــاه منفصـلة وكافيـة، وحتســني اإلضـاءة واملالعـب وتــوفري بيئـة آمنـة؛ واعتمــاد 
سياســات وطنيــة مــن أجــل حظــر ومنــع ومواجهــة العنــف ضــد األطفــال، وال ســيما الفتيــات، مبــا يف 
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ريهــــا مــــن أشــــكال العنــــف، مــــن تــــالل تــــدابري مثــــل القيــــام ذلــــك التحــــرش اجلنســــي والرتهيــــب وغ
بأنشـــطة للوقايـــة مـــن العنـــف يف املـــدارس وعلـــى مســـتوى التمعـــات احملليـــة، وفـــرع عقوبـــات علـــى 

 ضد الفتيات وإنفاذ هذه العقوبات؛العنف 

ــــدابري تضــــمن عــــدم التعــــرع للتمييــــا واالســــتغالل، والعنــــف، والتحــــرش  (ذ ذ)  اختــــاذ ت
األمــــــاكن تتصــــــدى للتمييــــــا والعنــــــف  مجيــــــع أمــــــاكن العمــــــل، وأن هــــــذه اجلنســــــي، والرتهيــــــب يف

النســاء والفتيــات، حســب االقتضــاء، مــن تــالل تــدابري مــن بينهــا أطــر تنظيميــة وأطــر رقابــة،  ضــد
ـــــدابري  وإصـــــالحات، واتفاقـــــات مجاعيـــــة، ومـــــدونات لقواعـــــد الســـــلوك، تتضـــــمن يف مجلـــــة أمـــــور ت

هـــــذه األمـــــاكن حتيـــــل قضـــــايا العنـــــف إىل الـــــدوائر وبروتوكـــــوالت وإجـــــراءات تأديبيـــــة مناســـــبة، وأن 
الصـــحية املعنيـــة وإىل جهـــاز الشـــرطة للتحقيـــق فيهـــا؛ وكـــذلك مـــن تـــالل التوعيـــة وبنـــاء القـــدرات، 
بالتعــاون مــع أربــاب العمــل والنقابــات والعمــال، بســبل مــن بينهــا تــوفري تــدمات يف مكــان العمــل 

 لناجيات منه؛ل مع ضحايا العنف واوالتحلي ببعض املرونة يف التعام

يف  والفتيــات مـن العنــف والتحـرش، مبــا زيـادة التــدابري الراميـة إىل محايــة النسـاء (ع ع) 
أجــل تــوفري  لعامــة واخلاصــة علــى حــد الســواء، مــنذلــك التحــرش اجلنســي والرتهيــب، يف األمــاكن ا

تكــاب األمــن والســالمة، عــن طريــق التوعيــة، وإشــراك التمعــات احملليــة وســن قــوانني للــردم عــن ار 
، وحتســـني املتحـــدة ألمـــمل اجلـــرائم، وبلـــورة سياســـات وتنفيـــذ بـــرامج مـــن قبيـــل مبـــادرة املـــدن اآلمنـــة

ــ التخطــيط
ُ
 دين واهلياكــل األساســية، والنقــل العــام، وإنــارة الشــوارم، وكــذلك مــن تــالل شــبكاتامل

 اإلعالم االجتماعية والتفاعلية؛

ــــة واختــــاذ إجــــراءات ملنــــع العنــــف ضــــد النســــا (أ أ أ)  ــــات يف أمــــاكن الرعايــــة إدان ء والفتي
الصــحية، مبــا يف ذلــك التحــرش اجلنســي واإلذالل واإلجــراءات الطبيــة القســرية، أو تلــك الــيت جتــري 
دون املوافقـــة عـــن وعـــي، والـــيت قـــد تكـــون ال رجعـــة فيهـــا، مثـــل استئصـــال الـــرحم قســـرا، والـــوالدة 

علــى اســتعمال وســائل منــع  القيصــرية القســرية، والتعقــيم القســري، واإلجهــاع القســري، واإلجبــار
ســيما بالنســبة للنســاء والفتيــات مــن الفئــات املستضــعفة واحملرومــة بشــكل تــاص، مثــل  احلمــل، وال

املصـــــابات بفـــــريوس نقـــــص املناعـــــة البشـــــرية، والنســـــاء والفتيـــــات ذوات اإلعاقـــــة، ونســـــاء وفتيـــــات 
ات احلوامــــــل الشــــــعوب األصــــــلية، والنســــــاء والفتيــــــات املتحــــــدرات مــــــن أصــــــول أفريقيــــــة، واملراهقــــــ

 من األقليات القومية أو العرقية؛واألمهات الشابات واملسنات، والنساء والفتيات 

مواصـــلة اختـــاذ وتنفيـــذ تـــدابري مـــن أجـــل ضـــمان اإلدمـــاج واحلمايـــة علـــى  (ب ب ب) 
املســـتوى االجتمـــاعي والقـــانوين للمهـــاجرات، مبـــن فـــيهن العـــامالت املهـــاجرات، يف بلـــدان املنشـــأ 

العنــف  اإلنســان اخلاصــة بــن، ومحــايتهن مــنوتعايــا ومحايــة متــتعهن التــام حبقــوق  والعبــور واملقصــد،
واالســتغالل؛ وتنفيــذ سياســـات وبــرامج مراعيـــة لالعتبــارات اجلنســانية تُعـــَىن بالعــامالت املهـــاجرات 



E/2013/27 
E/CN.6/2013/11 

 

13-27742 18 
 

وتــوفري قنــوات آمنــة ومشــروعة تعــرتف مبهــارات العــامالت املهــاجرات وتعلــيمهن وتــوفر هلــن شــروط 
يسّري هلن، عند الضرورة، احلصول علـى فـرص عمـل منتجـة وعلـى عمـل يليـق بـن عمل منصفة، وت

 وتيسري إدماجهن يف القوة العاملة؛

اختاذ تـدابري أيضـا مـن أجـل محايـة العـامالت حلسـابن اخلـاص يف مواقـع  (ج ج ج) 
 ت املومسيات من العنف والتمييا؛عرب احلدود والعامال

 
ـــز الخـــدمات والبـــرامج وا -جيم    إلجـــراءات المتعـــددة القطاعـــات الهادفـــة للتصـــدي تعزي

 للعنف ضد النساء والفتيات

تــــوفري تــــدمات وبــــرامج وإجــــراءات متعــــددة القطاعــــات تكــــون شــــاملة ومنّســــقة  (د د د) 
ومتعــددة االتتصاصــات ويف املتنــاول ودائمــة علــى مجيــع املســتويات، وباالعتمــاد علــى دعــم مجيــع 

والفتيـات مـن الضـحايا والناجيـات مـن مجيـع أشـكال العنـف  التكنولوجيات املتاحة، جلميـع النسـاء
حسب احتياجاتن، وتـوفري املـوارد الكافيـة هلـذه اخلـدمات والـربامج واإلجـراءات، علـى أن تتضـمن 
إجــراءات فعالــة ومنســقة، حســب االقتضــاء، يتخــذها كــل مــن الشــرطة وقطــام العــدل، وتــدمات 

ــــة، مســــاعدة قانونيــــة وتــــدمات رعايــــة صــــحية، مبــــا يف ذلــــ ك تــــدمات الصــــحة اجلنســــية واإلاابي
واخلـــدمات الطبيـــة والنفســـية وتـــدمات املشـــورة األتـــرى، مبـــا يف ذلـــك تـــدمات األتصـــائيني عنـــد 
الضــرورة، وتــوفري مرافــق حكوميــة ومرافــق مســتقلة بينهــا مالجــئ للنســاء ومراكــا استشــارة وتطــوط 

مراكـــــا شـــــاملة ملعاجلـــــة اتصـــــال مباشـــــرة علـــــى مـــــدار الســـــاعة، ومراكـــــا للمســـــاعدة االجتماعيـــــة، و 
األزمــات، وتــدمات للمهــاجرين، وتــدمات لألطفــال، وتــدمات إســكان عموميــة مــن أجــل تــوفري 
مســاعدات آمنــة للنســاء واألطفــال تكــون غــري مشــروطة ويف املتنــاول، فضــال عــن تقــدمي املســاعدة 
ص واحلمايــة والــدعم مــن تــالل تــوفري مســاكن آلجــال طويلــة، وإتاحــة فــرص للتعلــيم والعمــل وفــر 

اقتصـــــادية، واختـــــاذ تـــــدابري لضـــــمان ســـــالمة وأمـــــن العـــــاملني يف جمـــــال الرعايـــــة الصـــــحية ومقـــــدمي 
ــــات مــــن العنــــف، و  ــــذين يســــاعدون ويــــدعمون الضــــحايا والناجي إذا كانــــت التكفــــل، اخلــــدمات ال

 مصلحة الفتاة يف املقام األول؛ هذه اخلدمات واإلجراءات بأن تراعي الضحية فتاة،
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ايــد مــن التــدابري مــن أجــل تنســيق اخلــدمات املقّدمــة بإنشــاء عمليــات اختــاذ امل (هـ هـ هـ) 
إحالة بني الدوائر املعنية بالضـحايا والناجيـات مـع كفالـة السـرية والسـالمة، ووضـع معـايري وجـداول 
زمنيـــة وطنيـــة، ورصـــد التقـــدم احملـــرز والتنفيـــذ؛ فضـــال عـــن ضـــمان إمكانيـــة اســـتفادة مجيـــع النســـاء 

ــــربامج والفتيــــات املعّرضــــات خلطــــ ــــاليت ســــبق أن تعّرضــــن للعنــــف مــــن اخلــــدمات وال ر العنــــف أو ال
 واإلجراءات املنسَّقة املتعددة القطاعات؛

ضمان توفري وإمكانية حصـول الضـحايا والناجيـات وأطفـاهلن علـى اخلـدمات  (و و و) 
 والربامج والفرص املتاحـة، مـن أجـل اسـتعادة عـافيتهن بالكامـل وإدمـاجهن بشـكل تـام يف التمـع،
فضـــال عـــن إتاحـــة إمكانيـــة جلـــوئهن إىل القضـــاء دون قيـــد، مبـــا يف ذلـــك ضـــحايا العنـــف األســـري 
وغــريه مــن أشــكال العنــف، عــرب اختــاذ تــدابري، وتوســيع نطــاق هــذه التــدابري إن كانــت موجــودة مــن 
قبـــُل؛ وضـــمان تـــوفري معلومـــات وافيـــة ويف أوا�ـــا عـــن تـــدمات الـــدعم والتـــدابري القانونيـــة املتاحـــة، 

 كنهّن التخاطب با، إن أمكن ذلك؛اليت يفهمنها واليت مي باللغة

إنشاء وبلورة وتنفيذ جمموعـة مـن السياسـات، واملسـاعدة علـى تـوفري تـدمات  (ز ز ز) 
النســــاء  يف مواقــــف وســــلوك مــــرتكيب العنــــف ضــــد إلعــــادة التأهيــــل، لتشــــجيع وإحــــداث تغيــــريات

يف ذلـــك يف حـــاالت العنـــف العـــائلي والفتيـــات، ولتقلـــيص احتمـــال االعتـــداء علـــيهن جمـــددا، مبـــا 
 مات؛واالغتصاب والتحرش، فضال عن رصد وتقييم أثر وتأثري هذه اخلد

املتنـاول  ء والفتيـات مـن نظـم صـحية جيـدة ويفحتسني إمكانية استفادة النسـا (ح ح ح) 
ومتاحــــة يف الوقــــت املناســــب، بوســــائل منهــــا اســــرتاتيجيات وطنيــــة تراعــــي االعتبــــارات اجلنســــانية 

ات وبــــرامج للصــــحة العامــــة تكــــون شــــاملة ويف املتنــــاول ومصــــمَّمة بشــــكل أفضــــل لتلبيــــة وسياســــ
احتياجاتن وتشجع مشـاركة املـرأة بنشـاط يف وضـعها وتنفيـذها؛ وكـذلك تعايـا حصـول املـرأة علـى 
عالج وأدوية آمنة وفعالة وجيدة النوعيـة وبأسـعار معقولـة، مـع الرتكيـا بشـكل تـاص علـى الفئـات 

 ة والضعيفة واملهمَّشة؛السكانية الفقري 

معاجلـــــة مجيـــــع اآلثـــــار الصـــــحية، مبـــــا يف ذلـــــك اآلثـــــار علـــــى الصـــــحة البدنيـــــة  (ط ط ط) 
والعقليــة واجلنســية اإلاابيــة النامجــة عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات عــن طريــق تقــدمي تــدمات 

نوعيـــة رعايــة صـــحية متاحـــة بســـهولة تعـــاجل الصـــدمات وتشـــمل تقـــدمي أدويـــة آمنـــة وفعالـــة وجيـــدة ال
وبأسـعار معقولـة، وتـوفري دعـم أّويل، وتتـيح معاجلــة اإلصـابات وتـوفر الـدعم النفسـي وتسـاعد علــى 
اســتعادة الصــحة العقليــة، وتــوفر الوســائل العاجلــة ملنــع احلمــل، واإلجهــاع اآلمــن عنــدما تســمح 
 القـــوانني الوطنيـــة بــــذه اخلـــدمات، وتــــوفر العـــالج الوقـــائي بعــــد التعـــرع لإلصــــابة بفـــريوس نقــــص
املناعـــة البشـــرية، وتشـــخيص وعـــالج األمـــراع الـــيت تنتقـــل عـــن طريـــق االتصـــال اجلنســـي، وتشـــمل 
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تـــدريب العـــاملني يف الـــال الطـــيب علـــى حتديـــد هويـــة النســـاء الـــاليت تعرضـــن للعنـــف ومعـــاجلتهن، 
 فضال عن إجراء فحوص طب شرعي على أيدي خمتصني تلّقوا تدريبا مالئما؛

ـــــة إىل التصـــــدي إىل مشـــــكلة تقـــــاطع مســـــارات تســـــريع وتـــــرية اجلهـــــود  (ي ي ي)  الرامي
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات، وال ســيما إىل عوامــل اخلطــر 
املشــرتكة، مبــا يف ذلــك مــن تــالل االســرتاتيجيات الراميــة إىل التصــدي للعنــف العــائلي واجلنســي، 

ج واخلــدمات اهلادفــة إىل معاجلــة مشــكلة تقــاطع وتعايــا التنســيق والتكامــل بــني السياســات والــربام
مســـارات فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية والعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات، وضـــمان تـــوفري إجـــراءات 
للتصــــدي لفــــريوس نقــــص املناعــــة البشــــرية واإليــــدز مــــن أجــــل منــــع العنــــف ضــــد املــــرأة، مــــع تلبيــــة 

يــة الصــحية اجلنســية واإلاابيــة، االحتياجــات اخلاصــة باملصــابات بــذا الفــريوس مــن تــدمات الرعا
فضــال عــن تشــخيص فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز وعالجــه والوقايــة منــه بتكــاليف معقولــة 
ويف املتنــــاول، مبــــا يف ذلــــك تــــوفري املشــــرتيات واإلمــــدادات مــــن الســــلع األساســــية الوقائيــــة املأمونــــة 

 والفعالة، ومن بينها رفاالت الذكور واإلناث؛

اء على التمييا والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات املصـابات بفـريوس نقـص القض (ك ك ك) 
املناعــة البشــرية وكــذلك ضــد مقــدمي الرعايــة لألشــخاص املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، 
واألتــذ يف االعتبــار احتمــال تعرضــهم للوصــم، والتمييــا والفقــر وإبعــادهم عــن أســرهم وجمتمعــاتم 

 ؛والتدابري اليت تشجع على تقاسم مسؤوليات الرعاية بالتساوياحمللية عند تنفيذ الربامج 

ــــا  (ل ل ل)  توســــيع نطــــاق إتاحــــة تــــدمات الرعايــــة الصــــحية، وبشــــكل تــــاص، تعاي
مراكــــا صــــحة األم والصــــحة اإلاابيــــة، باعتبارهــــا نقاطــــا رئيســــية تقــــدم الــــدعم وحتيــــل إىل الــــدوائر 

رضــــات خلطــــر العنــــف، وال ســــيما العنــــف املختصــــة وتــــوفر احلمايــــة لألســــر والنســــاء والفتيــــات املع
اجلنســي، وتقــدم الــدعم إىل املراهقــات مــن أجــل تفـــادي احلمــل غــري املرغــوب فيــه يف ســن مبّكـــرة 
واألمــراع املنقولـــة جنســـّيا، عـــن طريـــق التثقيـــف وتقـــدمي معلومـــات وإتاحـــة إمكانيـــة احلصـــول علـــى 

 تدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلاابية؛
 

 دة بيانات اإلثباتتحسين قاع -دال   
مواصلة القيام ببحوث وحتلـيالت متعـددة التخصصـات بشـأن األسـباب اهليكليـة  (م م م) 

واألســباب الكامنــة للعنــف ضـــد النســاء والفتيــات، وكلفتــه وعوامـــل اخلطــر الــيت تضــاعف إمكانيـــة 
، وقوعــه، وعـــن أنواعـــه ومـــدى انتشـــاره، مـــن أجـــل توجيـــه عمليـــة ســـن القـــوانني وتنقيحهـــا وتنفيـــذها
وكـــذلك وضـــع السياســـات واالســـرتاتيجيات، وإتاحـــة هـــذه املعلومـــات ليطّلـــع عليهـــا اجلميـــع لـــدعم 

 جهود التوعية؛
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مجع البيانات واإلحصـاءات املوثوقـة والقابلـة للمقارنـة بعـد حـذف التفاصـيل  (ن ن ن) 
املتعلقــــة باهلويــــة وتصــــنيف هــــذه البيانــــات واإلحصــــاءات وحتليلهــــا ونشــــرها بانتظــــام، حســــب نــــوم 

النسـاء جلنس والسن، على الصعيدين الوطين واحمللـي، بشـأن خمتلـف أشـكال التمييـا والعنـف ضـد ا
والفتيـــــات، وأســـــبابا وعواقبهـــــا، مبـــــا يف ذلـــــك تكـــــاليف الرعايـــــة الصـــــحية والتكـــــاليف االقتصـــــادية الـــــيت 

لة، مثــل يتحملهـا التمــع نتيجــة هلــذا التمييــا والعنــف، والنظــر أيضــا يف مجيــع العوامــل األتــرى ذات الصــ
 إمكانية توجيه صياغة القوانني والسياسات والربامج ورصدها وتقييمها؛

حتســـــني مجـــــع واســـــتخدام ومواءمـــــة البيانـــــات اإلداريـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك، عنـــــد  (س س س) 
حة والقضـــــاء، بشـــــأن حـــــوادث العنــــــف االقتضـــــاء، البيانـــــات الـــــواردة مـــــن الشـــــرطة وقطــــــام الصـــــ

ات عـــن العالقـــة بـــني اجلـــاين والضـــحية واملوقـــع اجلغـــرايف النســـاء والفتيـــات، مبـــا يف ذلـــك البيانـــ ضـــد
للحادثـــة، مـــع كفالـــة مراعـــاة االعتبـــارات األتالقيـــة واالعتبـــارات املتعلقـــة بالســـرية والســـالمة أثنـــاء 

 ؛قّدمة وضمان سالمة وأمن الضحاياعملية مجع البيانات، وحتسني فعالية اخلدمات والربامج امل

ذلـك  يف وطنيـة مـن أجـل تقيـيم السياسـات والـربامج، مبـاوضع آليات رصـد وتقيـيم  (م م م) 
 ؛يات يف الاالت العامة واخلاصةاالسرتاتيجيات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والفت

تعايـــا تبـــادل أفضـــل املمارســـات والتجـــارب، وكـــذلك السياســـات وبـــرامج   (ف ف ف) 
ــــق هــــ ــــة والعمليــــة والناجحــــة؛ فضــــال عــــن تشــــجيع تطبي ذه التــــدتالت والتجــــارب التــــدتل املمكن

 الناجحة يف سياقات أترى.

وتشــدد اللجنــة علــى أن إ�ــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات مســألة حتميــة لتحقيــق األهــداف  - 35
ا، ومنهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وجيــب أن يكــون مــن أولويــات القضــاء يــاإلمنائيــة املتفــق عليهــا دول

ة الشــاملة للجميــع، والســالم واألمــن، وحقــوق اإلنســان، والصــحة، علــى الفقــر، وحتقيــق التنميــة املســتدام
واملســـــاواة بــــــني اجلنســـــني، ومتكــــــني املـــــرأة، وحتقيــــــق النمـــــو االقتصــــــادي املســـــتدام والشــــــامل للجميــــــع، 
والتماســـــك االجتمـــــاعي، والعكـــــس بـــــالعكس. وتوصـــــي اللجنـــــة بشـــــدة باعتبـــــار حتقيـــــق املســـــاواة بـــــني 

 .2015بعد عام  ت عند إعداد تطة التنمية ملااجلنسني ومتكني املرأة من األولويا
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