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              جلنة وضع املرأة
                        الدورة السابعة واخلمسون

      ٢٠١٣     مارس  /      آذار  ١٥- ٤
                من جدول األعمال  )  ج   ( ٣    و  ‘ ١ ’  )  أ   ( ٣        البندان 

                                                                   متابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والــدورة       
                                                               االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 

  ة                                  املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــ   :     ٢٠٠٠              املــرأة عــام  ”
   : “                             والسالم يف القرن احلادي والعشرين

                                                     تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية واإلجــراءات الواجــب  
                                                             اختاذها يف جمـاالت االهتمـام احلامسـة واختـاذ مزيـد مـن              

ــادرات  ــراءات واملبــ ــة   :                            اإلجــ ــوع ذو األولويــ   :                           املوضــ
ــد النـــساء       ــف ضـ ــع أشـــكال العنـ ــى مجيـ ــضاء علـ                                                                القـ

                      والفتيات ومنع وقوعها
ــيم مراع ـــ            تعم ــساين، وأوض      ــ ــور اجلن ـــ                           اة املنظ ــرأة     ـ            اع امل

                    ومسائل برناجمية
  :                                                                               القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات ومنـع وقوعهـا                   

                                          التركيز على منع العنف ضد النساء والفتيات
  

             موجز املنسقة    
                                        ع املرأة حلقة حتاور للخـرباء عـن موضـوع                 ، عقدت جلنة وض    ٢٠١٣     مارس  /       آذار  ٥   يف    -   ١
                      التركيـز علـى منـع      :                                                                               القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات ومنـع وقوعهـا             ”

                                                               وشــكلت هــذه احللقــة جــزءا مــن نظــر اللجنــة يف املوضــوع      .  “                                 العنــف ضــد النــساء والفتيــات 
   . “    وعها                                                     القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وق ”  :        األولوية   ذي

  

  .    ٢٠١٣     مارس  /      آذار  ٢٨             باب فنية يوم                أعيد إصدارها ألس    *  
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                  وشــاركت يف حلقــة   .                                                                         تولــت آنــا مــاري هرنانــدو، نائبــة رئيــسة اللجنــة، إدارة املناقــشة  -   ٢
                                                                                                    التحاور مريفت التالوي، رئيسة اجمللس القومي للمـرأة يف مـصر؛ وبينـار إلكاراكـان، األسـتاذة                 

     بـني                                                                                                     املساعدة يف كلية التربية واإلرشاد جبامعة البوسفور يف تركيا؛ ولينا كـانتر، قـسم املـساواة                 
ــة       ــة هليئ ــديرة التنفيذي ــاراي الراســي، امل ــة إلســتونيا؛ وم ــشؤون االجتماعي                                                                                                    اجلنــسني يف وزارة ال
                                                                                                 إميكان، وهي منظمة غري حكومية يوجد مقرها يف اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا               
  ا                                                                                                            الشمالية؛ وكالوديا غارسـيا مورينـو إسـتيفا، رئيـسة الفريـق املعـين بالـصحة اجلنـسية والقـضاي                   

ــة        ــصحة والبحــوث اإلجنابي ــة يف إدارة شــؤون ال ــة املراهق ــة ومرحل ــوق اإلجنابي ــسانية واحلق                                                                                                   اجلن
   .                   مبنظمة الصحة العاملية

                                                                                    وأعربت املشاركات عن القلق ألن العنف ضد النساء والفتيات من أكثر االنتـهاكات               -   ٣
                ويقـع العنـف      .  ني       ً                                                                                  انتشاراً يف العامل، وهو متجـذر يف هيكليـة عـدم املـساواة والتمييـز بـني اجلنـس                  
         ت عــدة      ناقــش و  .                                                                                ضــد النــساء والفتيــات يف أوقــات الــسلم والــرتاع، ويف اجملــالني اخلــاص والعــام

        جديـدة           أشـكاال  و                                                  من أشكال ومظاهر العنف ضد النساء والفتيـات،               متنوعة         جمموعة   ِّ   كلِّمات  مت
     ثـل                            يف جمـال التكنولوجيـا، م            احلاصـلة         التطورات   بـ                   تلـك املتعلقـة       هـا                       ة من العنـف، مبـا في        مستجد و

   .               عرب شبكة اإلنترنت       التسلط 
                   وينبغـي أن يـشرك     .                                                                    ويلزم اتباع هنج شامل من أجل التصدي للعنف ضد املرأة بفعاليـة            -   ٤

                                                                                                     هذا النهج مجيع فئات اجملتمع على حنـو فعـال وأن يـشمل إجـراء إصـالحات يف جمـايل القـوانني                      
ــن العنــف ومح       ــات م ــضحايا الناجي ــة ال ــدابري لوقاي ــة واختــاذ ت ــسياسات العام ــهن، ومجــع                                                                                          وال                 ايت

                                                       ومــن الــضروري أيــضا أن تتــوافر اإلرادة الــسياسية     .                                           البيانــات، وإجــراء التحلــيالت والبحــوث 
ــة   ــوارد الكافي ــة وامل ــارات         .                               القوي ــة لالعتب ــة املراعي ــدة امليزن ــدان عدي ــة، أدرجــت بل ــذه الغاي                                                                               وهل

                                                                                                   اجلنــسانية يف صــلب عملــها ملكافحــة العنــف ضــد النــساء ومنــع وقوعــه، فيمــا شــددت بلــدان    
   .                                              ى على أمهية التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل   أخر
                                                                                                     والحظت املتكلمات أنه يـتعني القيـام باملزيـد يف جمـال الوقايـة علـى الـرغم مـن إحـراز                        -   ٥

                              وحىت اآلن، مـا زال النـهج         .                                                                تقدم يف جمال توفري خدمات الدعم لضحايا العنف والناجيات منه         
                                                         أساسية على مبـادرات التثقيـف والتوعيـة واألنـشطة                                                         املتبع إزاء الوقاية مشتتا، وهو يركز بصفة        

                                                                                             وينبغـي أن تعـاجل اجلهـود املبذولـة ملنـع وقـوع العنـف ضـد النـساء والفتيـات                       .                 املعزولة األخـرى  
ــسني،          ــني اجلن ــة ب ــصادية واالجتماعي ــساواة االقت ــدم امل ــك أوجــه ع ــا يف ذل ــة، مب ــبابه اجلذري                                                                                                       أس

             وينبغـي أن     .                                            اجلنـسية للمـرأة وحقوقهـا اإلجنابيـة                                                        واهلياكل التارخيية واألبوية اليت تتحكم باحليـاة      
   .                                                                      تبذل هذه اجلهود على حنو شامل ومنسق وأن تكون متداعمة لكي حتدث أثرا مستداما
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                                                                                                   وتستلزم الوقاية الفعالـة مـن العنـف وضـع إطـار قـانوين شـامل حيمـي حقـوق اإلنـسان                       -   ٦
                                    ي أن تـضمن الدسـاتري الوطنيـة             وينبغ  .                                                        للنساء والفتيات، مبا يف ذلك حقوقهن اجلنسية واإلجنابية       

                                                                                           املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات، مبا يتسق مع االلتزامـات الـيت تعهـدت           
                                          واعتــرب أن تكــريس مبــدأ املــساواة بــني    .                                                         هبــا الــدول مــن خــالل االتفاقــات والــصكوك الدوليــة  

  .                      أمهيـة بوجـه خـاص                                                                                 اجلنسني يف الدساتري املؤقتة للدول الـيت تـشهد حتـوالت سياسـية يكتـسب                
                                                                                             وأعرب عن القلق ألن املرأة، ومع أهنا اضطلعت بدور حاسم يف احلركات االجتماعيـة اهلامـة،                
                                                                                                             أثناء الربيع العريب يف اآلونة األخـرية، تتعـرض للتـهميش أو لإلقـصاء عـن عمليـات بنـاء الدولـة                      

ــاءة يف صــياغة ا      .       الحقــا ــد علــى أن املــرأة ينبغــي أن تــشارك بــصورة بن          لدســاتري                                                                                     وجــرى التأكي
                                                                                                    الوطنيــة ويف خمتلــف عمليــات صــنع القــرار، مبــا يف ذلــك يف ســياقات الــرتاع ومــا بعــد الــرتاع،   

   .                                وذلك لكفالة إدراج حقوقها بالكامل
                                                                                    ولقــد اعتمــدت بلــدان عديــدة تــشريعات أو بــادرت إىل إصــالحها للمــساعدة يف منــع   -   ٧

  .                                   العائلي علـى سـبيل املثـال                                   أو بأشكاله املعينة، كالعنف    /                                      العنف ضد النساء والفتيات، عموما و     
ــها         ــغ عن ــد عــدد حــاالت العنــف املبل ــا يزي ــا م ــوانني موجــودة، غالب ــذه الق ــا تكــون ه   .                                                                                                          وحيثم

                                                                                                      وأســهمت تــدابري إضــافية مــن قبيــل أوامــر محايــة الــضحايا والكــشف عــن املعلومــات املتعلقــة     
            وانني الـيت                                  وأشارت املشاركات أيضا إىل الق      .                                               مبرتكيب االعتداءات اجلنسية يف منع تكرار العنف      

                                                                                                      تتنــاول جــرائم الكراهيــة املرتكبــة ضــد النــساء والفتيــات، كــالعنف بــدافع العنــصرية واخلطــاب  
   .                                       املفعم بالكراهية، وذلك لتعزيز منع وقوعها

                                                                                                  وبوسع السياسات وخطـط العمـل الوطنيـة املتعلقـة بالقـضاء علـى العنـف ضـد النـساء                      -   ٨
                   وينبغـي أن تكـون     .                    ني خمتلـف الكيانـات        ود بـ                       ً                              والفتيات أن توفر إطاراً شامال لتعزيز تنسيق اجلهـ       

                                                                       ً                           هذه الـسياسات وخطـط العمـل شـاملة وذات نطـاق متعـدد التخصـصات وأن تتـضمن أهـدافاً                  
                                                               وينبغـي أن تعـرب أيـضا عـن احتياجـات فئـات معينـة أكثـر           .                                  ومؤشرات وجداول زمنيـة واضـحة     

ــف  ــة يف وضــع         .                عرضــة للعن ــات احمللي ــدين واجملتمع ــع امل ــات اجملتم ــراك منظم ــي إش ــذه                                                                           وينبغ       ه
   .                                   السياسات وخطط العمل ورصدها وتقييمها

                                                                                            وجيب تنفيذ السياسات وخطط العمل الوطنيـة بفعاليـة للمـسامهة يف منـع العنـف ضـد                    -   ٩
                                                                             وشددت املشاركات يف هذا الصدد على ضـرورة مواصـلة الرصـد والتقيـيم،                .                 النساء والفتيات 

    ات           املـشارك   ت      وأكـد   .      فيـة                                                                        وتعزيز التعاون بني خمتلف اجلهـات الفاعلـة، وختـصيص املـوارد الكا            
                             عـدم املـساواة بـني اجلنـسني      ل        تـصدي     ال     عنـد    ني        اجلنـس          ارق بـني   و     الفـ                               أمهية وضع ميزانيات تراعـي      

                                                                ومــن األمهيــة مبكــان أيــضا تنميــة قــدرات املــوظفني العمــوميني    .                                 والعنــف ضــد النــساء والفتيــات
   .        والصحة                                                                   وتوفري التدريب هلم بصورة منهجية، ال سيما اجلهات الفاعلة يف قطاعي العدالة
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                                                                                                   وتكتسب معاجلـة انعـدام املـساواة بـني املـرأة والرجـل علـى الـصعيد االقتـصادي أمهيـة                       -    ١٠
                                                                  وهلذه الغاية، اختذت يف العديد من البلدان مبـادرات هتـدف إىل              .                             خاصة ملنع العنف ضد النساء    

  ة                                                                               وغالبا مـا تتـضمن هـذه املبـادرات عناصـر التوعيـة بـشأن املـساوا                  .                         التمكني االقتصادي للمرأة  
  .                                                                                                   بني اجلنسني واحترام حقوق اإلنسان وإشراك اجملتمـع بأكملـه، مبـا يف ذلـك الرجـال والفتيـان                  

                                                                                                   وأشارت املشاركات أيضا إىل ضرورة إجراء املزيد من البحوث لتقيـيم أثـر األزمـة االقتـصادية                 
   .                                                                ُ          الراهنة على النساء والفتيات، ال سيما يف ما يتعلق مبستوى العنف الذي ُيمارس ضدهن

        فبوسـع    .                                                                                 يضطلع التعلـيم بـدور أساسـي يف منـع وقـوع العنـف ضـد النـساء والفتيـات            و  -    ١١
                                                                                                    التعليم أن يؤثر على املواقف وأمناط السلوك واملعتقدات الـيت تتغاضـى عـن العنـف ضـد النـساء               

                                                                                            وأكدت املشاركات على أن الربامج التعليمية ينبغـي أن تتـضمن أيـضا تربيـة شـاملة                   .         والفتيات
                                                                                     لتعزيز التوعية باملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني النـساء والفتيـات مـن محايـة                                      بشأن احلياة اجلنسية    

ــسي           ــن ســلوكهم اجلن ــذكور ع ــسؤولية ال ــز م ــضل، ولتعزي ــى حنــو أف ــف عل ــن العن ــسهن م                                                                                                      أنف
                                             والتعلــيم هــو كــذلك أداة رئيــسية لتغــيري   .                                                        واإلجنــايب، ولتعزيــز العالقــات القائمــة علــى االحتــرام

                                                                        الضارة، يف ما يتعلـق مبـسائل امليـول اجلنـسية واهلويـة اجلنـسانية                                              النماذج النمطية وأمناط التفكري     
                                                                                         ولتلـك الغايـة، اعتمـدت بلـدان عديـدة منـاهج دراسـية مراعيـة لالعتبـارات                    .                     على سـبيل املثـال    

                                                                                                اجلنــسانية ونفــذت بــرامج ومحــالت ملكافحــة العنــف يف مدارســها وذلــك لكفالــة هتيئــة بيئــات   
                                                    ة املعلمـني واملعلمـات بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني                              ومن األمهية كذلك توعيـ     .                 خالية من العنف  

                                                                                                واحترام حقوق اإلنسان ومنع العنف ضد النساء والفتيات وتنمية قدرات الوالدين على إنـشاء              
   .                                                     عالقات قائمة على االحترام وخالية من العنف يف اإلطار األسري

               يجية الوقايــة                                                                                والتوعيــة بــشأن أســباب العنــف وعواقبــه مــن العناصــر األساســية الســترات    -    ١٢
                                                                                           وتعزز أنشطة التوعية من هذا القبيل الوعي حبقوق اإلنسان للنـساء والفتيـات وبـسبل                 .        الشاملة

                                                                                                        االنتصاف واخلدمات املتاحة للـضحايا الناجيـات، وتؤكـد علـى عـدم مقبوليـة العنـف والتمييـز                   
     مـة                                                      وأكدت املتكلمات على ضرورة إجراء محالت توعية منتظ         .                             املوجهني ضد النساء والفتيات   

   .                                                                               ومتواصلة، وتوسيع نطاقها ليشمل املناطق النائية وتكييفها الستهداف فئات سكانية معينة
                                                                             وشددت املشاركات على أمهية إشراك الرجال والفتيان مشاركة فعالـة يف منـع وقـوع       -    ١٣

                                                                    وتشمل املمارسات الواعدة الربامج الرامية إىل التـرويج لعمليـات            .                            العنف ضد النساء والفتيات   
                                                                                            جيابيــة للرجولــة، واملــساواة بــني اجلنــسني، واملــساواة يف تقاســم املــسؤوليات بــني الرجــل           بنــاء إ

                                                                 وأشــارت املــشاركات أيــضا إىل دراســات يتــبني منــها أن احتمــال   .                          واملــرأة يف خمتلــف اجملــاالت
                                                                                                         االستمرار يف تكريس العنف ضـد النـساء والفتيـات يتـضاءل لـدى الرجـال الـذي يعربـون عـن                      

   .                لمساواة بني اجلنسني                   مواقف أكثر تأييدا ل
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ــات       -    ١٤ ــساء والفتي ــع العنــف ضــد الن ــارزا يف من ــؤدي اجملتمــع املــدين دورا ب         وأكــدت   .                                                                                  وي
ــع       ــارة يف مجيــع اجلوانــب املتعلقــة مبن                                                                                                    املتكلمــات أن منظمــات اجملتمــع املــدين تبــذل جهــودا جب

       وعيـة                                                                                             العنف، بدءا من التعبري عـن شـواغل النـساء والفتيـات وصـوال إىل االضـطالع بأنـشطة الت            
                                                                   وهلذه املنظمات دور حاسم أيضا يف تعبئة املـواطنني علـى الـصعيدين           .                       وتوفري اخلدمات املباشرة  

   .            احمللي واجملتمعي
                                                                                   وتــضطلع وســائط اإلعــالم، مبــا يف ذلــك وســائط التواصــل االجتمــاعي، بــدور خــاص    -    ١٥
            عنـف ضـد                                                                                     يف العمل على استمرار األعراف وأمناط السلوك االجتماعية اليت تتغاضـى عـن ال                 إما

ــساء والفتيــات أو علــى إعــادة النظــر فيهــا                                                   وميكــن اســتخدام التطــورات اجلديــدة يف جمــال     .                                                       الن
  .                                                                                                                 التكنولوجيا علـى حنـو إجيـايب لتزويـد النـساء والفتيـات يف املنـاطق النائيـة والريفيـة باملعلومـات                    

         لقائمـة                                                                                                واقترحت املشاركات أنه ينبغـي إنـشاء أطـر تنظيميـة حتتـرم حريـة التعـبري ملنـع الرسـائل ا          
                                                                                                على التمييز بني اجلنسني، وتعزيز اإلبالغ املراعي لالعتبارات اجلنسانية عـن العنـف، واملـسامهة               

                                وتبادلـت املـشاركات املمارسـات      .                                                               على هذا النحو يف محاية النـساء والفتيـات مـن هـذا العنـف        
    ِّ     تــروِّج                                                                                               اجليــدة، مــن قبيــل الــربامج التلفزيونيــة واإلذاعيــة الــشعبية، مبــا يف ذلــك املسلــسالت الــيت

   .                                     للمساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة
                                                                                     وجرى تقاسم األدلة بشأن مبادرات واعدة أخـرى ملنـع العنـف ضـد النـساء والفتيـات            -    ١٦

                                                                                                 وهي تشمل الربامج املوجهة لألطفال الذين عانوا من العنف أو شهدوه، وذلـك جتنبـا ملواصـلة                 
                                      واقترحــت املــشاركات أيــضا أن حتظــر    .   بل                                                  إحلــاق األذى هبــم أو ملمارســتهم العنــف يف املــستق  
   .                                             ممارسة العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع أحناء العامل

  
  


