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 مقدمـة - أوال 
ــة طلبـــت - ١ ــة، اجلمعيـ ــا يف العامـ ــانون ١٩ املـــؤرخ ٦١/١٤٣ قرارهـ  ديـــسمرب/األول كـ

 العـام  األمـني  إىل املـرأة،  ضـد  العنـف  أشكال مجيع على للقضاء اجلهود بتكثيف املتعلق ٢٠٠٦
 إىل مقدمـة  معلومـات  التقريـر  يـشمل  أن وطلبـت  القـرار،  تنفيذ عن سنوياً تقريراً إليها يقدم أن

 والوكـاالت  وبراجمهـا  وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  هيئـات  مـن  والـستني  الثانية دورهتا يف اجلمعية
 ومعلومــات ؛)A/62/201 نظــرا( للقــرار تنفيــذا هبــا قامــت الــيت املتابعــة أنــشطة عــن املتخصــصة

 تنفيـذا  هبـا  قامت اليت املتابعة أنشطة عن الدول من والستني الثالثة دورهتا يف اجلمعية إىل مقدمة
 .الطلب لذلك استجابة التقرير هذا وُيقدَّم .للقرار

 دورهتـا  يف إليهـا  يقـدم  أن العام األمني إىل ٦٢/١٣٣ قرارها يف العامة اجلمعية وطلبت - ٢
 وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  هيئـات  مـن  املقدمـة  املعلومـات  يتضمن شفوياً تقريراً والستني الثالثة

 تنفيــذا األخــرية اآلونــة يف هبــا قامــت الــيت املتابعــة أنــشطة عــن املتخصــصة ووكاالهتــا وبراجمهــا
 .٦٢/١٣٣ و ٦١/١٤٣ للقرارين

 مـن  يلـزم  مـا  تتخـذ  أن على الدول اجلمعية حثّت ،٦١/١٤٣ القرار من ٨ الفقرة ويف - ٣
 ومتعـدد  ومشـوال  امـا انتظ أكثر هنج باعباّت املرأة ضد العنف أشكال مجيع على للقضاء إجراءات
 عمـل  خطـط  لـه ومتّو قويـة  مؤسسية آليات كاف حنو على وتيسره تدعمه ومستدام، القطاعات
 ذلـك  يكـون  حيثمـا  وطنيـة،  إمنائيـة  وخطط الدويل، التعاون يدعمها اليت اخلطط تشمل وطنية،
 طـاق ن علـى  املنفـذة  الـربامج  علـى  ترتكـز  وهنج الفقر، من احلد استراتيجيات يشمل مبا مالئما،

ــا ينبغـــي الـــيت املفـــّصلة اإلجـــراءات وحـــّددت القطاعـــات، ــا اختاذهـ ــة لتلـــك حتقيقـ  ويف .الغايـ
ــرة ــة حثّــت ،١٠ الفق ــدول اجلمعي ــى ال ــسانية املنظــورات إدراج عل ــة خطــط ضــمن اجلن  التنمي
 واهليكليـة  االجتماعيـة  القـضايا  تعـاجل  الـيت  الفقـر  علـى  القـضاء  واسـتراتيجيات  الـشاملة،  الوطنية
 .والفتيـات  النـساء  ضـد  للعنـف  االسـتراتيجيات  تلـك  معاجلـة  وكفالـة  الكلي، قتصاداال وقضايا
 املـرأة،  ضـد  العنـف  عـن  البيانـات  وحتليل مجع منهجي بشكل تكفل أن على الدول حثّت كما
 املـؤثرة  األطـراف  مـن  غريهـا  مـع  وبالـشراكة  الوطنيـة،  اإلحـصائية  املكاتـب  إشـراك  منها بطرق
 واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللس أيضاً اجلمعية ودعت ).١١ قرةالف( مالئما ذلك يكون حيثما
 املتحـدة  األمـم  هيئـات  مـن  ذلـك  وغـري  اإلنـسان  حقوق وجملس السالم بناء وجلنة الفنية وجلانه
 ).١٨ و ١٧ الفقرتان( املرأة ضد للعنف التصدي إىل الصلة ذات
 يـوجز  شـفوية،  ملـذكرة  اسـتجابة  األعـضاء  الـدول  مـن  املقدمـة  املعلومـات  إىل واستناداً - ٤

 أطــــر تعزيــــز )أ( :يلــــي مبــــا للقيــــام األعــــضاء الــــدول اختــــذهتا الــــيت التــــدابري التقريــــر هــــذا
 )ف( و )ع( و )ل( و )هـــ( و )ج( و )ب( و )أ( ٨ ةالفقــر خــصوصاً( اجلنــسني بــني املــساواة
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 ديللتـص  املـوارد  وتـوفري  وتعزيزهـا  العامة للسياسات أطر وضع )ب( ؛)القرار من ١٠ الفقرةو
 ؛)القـــرار مـــن ١٠ الفقـــرةو )ف( و )ع( و )ز( ٨ ةالفقـــر خـــصوصاً( املـــرأة ضـــد للعنـــف

 مـن  )س( و )ط( ٨ ةالفقـر  خـصوصاً ( املـرأة  ومحاية العقاب من اجلناة إلفالت حد وضع )ج(
 مـــن )ك( و )ط( و )ح( و )و( ٨ ةالفقـــر خـــصوصاً( املـــرأة ضـــد العنـــف منـــع )د( ؛)القـــرار
 ٨ الفقـرة  خـصوصاً ( منـه  والناجيـات /املـرأة  ضـد  العنـف  لـضحايا  اخلدمات توفري) هـ( ؛)القرار

 )ن( و )د( ٨ ةالفقـر  خـصوصاً ( املعنـيني  املـصلحة  أصحاب قدرات بناء )و( ؛)القرار من )ي(
 أيـضاً  وينـاقش  ).القـرار  مـن  ١١ الفقـرة  خـصوصاً ( البيانات مجع تعزيز )ز( ؛)القرار من )م( و

 مـن  ١٨ و ١٧ الفقرتان خصوصاً( املرأة ضد للعنف للتصدي الدولية احلكومية اهليئات جهود
  ).القرار

 
 القرار لتنفيذ الدول اختذهتا اليت التدابري - ثانياً 

 املتعلـق  العـام  األمـني  طلـب  لّبـت  قـد  )١(دولـة  ٤٤ كانت ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٦ يف - ٥
 .٦١/١٤٣ القرار تنفيذ عن معلومات بتقدمي

 
 جلنسنيا بني املساواة أطر تعزيز - ألف 

 بــني اهليكليــة املــساواة وعــدم القــوى تــوازن عــدميف  املــرأةتكمــن جــذور العنــف ضــد  - ٦
 اختـاذ  ويلـزم  .اإلنـسان  حلقوق وانتهاك املرأة ضد التمييز أشكال من شكل وهو .واملرأة الرجل
 الـدويل  لإلطـار  وفقـاً  للمـرأة،  اإلنسان حقوق ومحاية اجلنسني بني املساواة لكفالة شاملة تدابري
 .فّعال حنو على عليها والقضاء املرأة ضد العنف أشكال مجيع ملنع اإلنسان، حلقوق

 بـني  املـساواة  لتعزيـز  العامـة  بالـسياسات  املتـصلة  وتلـك  القانونية األطر الدول وعززت - ٧
 الوطنيـــة تـــشريعاهتا ضـــمن الـــصلة ذات األحكـــام إدراج طريـــق عـــن املـــرأة ومتكـــني اجلنـــسني

ــل إكــوادور( ــ والربازي ــا ريووب ــر وتركي ــة واجلزائ ــة الو ومجهوري ــشعبية الدميقراطي ــا ال  وكولومبي
 وإسـتونيا  أستراليا( اجلنسني بني باملساواة املتعلقة القوانني وسن ؛)وهولندا وهنغاريا واملكسيك

 أوكرانيـــا( وتنقيحهـــا التمييزيـــة القـــوانني واســـتعراض ؛)واليابـــان نـــام وفييـــت وفنلنـــدا وبـــريو
 هبـدف  وممارسـاهتا  وسياسـاهتا  لقوانينـها  اسـتعراض  إجـراء يف   ُعمـان  بدأتو ).وهاييت والربازيل

__________ 
ــا وإكــوادور وإســتونيا وأســتراليا األرجنــتني )١(  ــا وألباني ــة املتحــدة  وأملاني ــا واإلمــارات العربي  والربازيــل وأوكراني

الدميقراطيـة   ومجهورية الو  التشيكيةواجلمهورية   واجلزائر وجامايكا وتركيا وبريو وتايلند  وبلجيكا والربتغال
 وسويـسرا  وسـان مـارينو ومجهوريـة سـلوفاكيا        والـدامنرك  ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة        الشعبية

 وليختنــشتاين ولكــسمربغ وكولومبيــا وكنــدا وقطــر وفييــت نــام وفنلنــدا والفلــبني وفرنــسا وعمــان شــيلي و
 وهولنــدا وهنغاريــا وهــاييت والنمــسا والنــرويج ملكــة املتحــدة وامل واململكــة العربيــة الــسعودية   واملكــسيك

 .واليونان واليابان
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 الـذي  اجلنـسني  بـني  املـساواة  قـانون ويلـزم    .املرأة ضد متييز على منها ينطوي ما تنقيح أو إلغاء
 القطـاع  منظمـات  ،٢٠٠٧ عـام لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية          املتحـدة  اململكـة  يف طُّبق
 .اجلنسني بني ةاملساوا تعزيزب العام
 أوكرانيـا ( اجلنـسني  بـني  باملـساواة  املتعلقة الوطنية عملها خطط عن دول عدة وأبلغت - ٨

 إىل الراميــة التــدابري إلدمــاج اجتــاه أيــضاً وهنــاك ).وهولنــدا ولكــسمربغ التــشيكية واجلمهوريــة
 وكولومبيـا  وتركيا وإكوادور إستونيا( الوطنية التنمية خطط ضمن اجلنسني بني املساواة حتقيق

 بإدمـاج  ولكـسمربغ،  التـشيكية  واجلمهوريـة  سـتونيا إ فيها مبا الدول، بعض تموقا ).وهنغاريا
ــسانية املنظــورات ــة املتعلقــة العمــل خطــط ضــمن اجلن ــة والــشؤون والــصحة بالعمال  االجتماعي
 وجــه علــى أيــضاً اخلطــط هــذه بعــض وتتنــاول .املــستدامة التنميــة أو/و االجتمــاعي واإلدمــاج
 .املرأة ضد العنف مسألة دالتحدي

 حتـدياً  تمـع اجمل يف املـرأة  تبعيـة  تكـّرس  الـيت  التمييزية الثقافية االجتماعية املواقف وتطرح - ٩
 املواقـف  هـذه  غـيري لت كوسـيلة  التعلـيم  نظـام  اسـتخدام  وميكـن  .اجلنسني بني املساواة حتقيق أمام

 أجـل  مـن  معلومـات  دول عـدة  مـت اوق .اجلنـسني  بـني  واملـساواة  اإلنـسان  حقوق ثقافة وتعزيز
 التثقيـف  طريـق  عـن  التمييزية للمواقف للتصدي املبذولة اجلهود على الضوء تسلط التقرير هذا
 بـني  املـساواة  بشأن املعلّمني وتدريب ؛)التشيكية واجلمهورية بريو( اجلنسني بني املساواة بشأن

 املدرســية الكتــب مــن انيةاجلنــس النمطيــة األفكــار وإزالــة ؛)واليونــان وهــاييت عمــان( اجلنــسني
 املـواد  ضـمن  اجلنـسانية  املنظـورات  وإدماج ؛)وعمان الشعبية الدميقراطية الو ومجهورية تركيا(

 ).بريو( التعليمية واالستراتيجيات
ويسهم عدم املساواة االقتصادية بـني الرجـال والنـساء والتمييـز ضـد املـرأة يف القطـاع                    - ١٠

ونتيجــة  . يف اجملتمــع ممــا يزيــد مــن خطــر تعّرضــها للعنــف  االقتــصادي يف تكــريس تبعيــة املــرأة 
لذلك، تنفّـذ الـدول تـدابري لـدعم متكـني املـرأة علـى الـصعيد االقتـصادي، لتحقيـق مجلـة أمـور                         

بـريو وتركيـا وفنلنـدا      (منها، زيادة فرص احلـصول علـى االئتمانـات والتـدريب علـى املهـارات                
؛ وتــشجيع )أوكرانيــا وفنلنــدا(ال والنــساء ؛ وتقلــيص الفجــوة يف األجــور بــني الرجــ )واليونــان

 ).هولندا(األعمال احلرة اليت تباشرها النساء وتعزيز العمل بساعات مرنة 
 .وأبلغت بضع دول عن زيادة املـوارد املخصـصة لـربامج تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني                   - ١١

رأة يف كنــدا بنــسبة فعلــى ســبيل املثــال، ازدادت ميزانيــة األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بالنــهوض بــامل 
واســتخدمت دول أخــرى، مثــل بــريو والنــرويج، امليزنــة املراعيــة . ٢٠٠٧يف املائـة يف عــام   ٤٠

للمنظــور اجلنــساين لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، يف حــني بــدأت اجلزائــر بإدمــاج املنظــورات   
 .اجلنسانية يف حتليل امليزانية
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 للتصدي للعنف ضد املرأة أطر السياسات العامة واملوارد الالزمة  - باء 
 نخيلّف العنف ضد املرأة نتـائج واسـعة النطـاق تـؤثر علـى النـساء وأسـرهن وجمتمعـاهت                    - ١٢

وميكــن التعجيــل مبنــع هــذا  .احملليــة، كمــا تترتــب عليــه تكــاليف كــبرية يتحملــها اجملتمــع بأســره
 مثـل خطـط     اسيات عامة مكّرسة هلذا الشأن،    يالعنف والقضاء عليه عن طريق تنفيذ خطط وس       

العمــل الوطنيــة الــيت تتــصدى للعنــف ضــد املــرأة علــى حنــو شــامل؛ وإدمــاج التــدابري الراميــة إىل 
زيـــز ختـــصيص املـــوارد التـــصدي للعنـــف ضـــد املـــرأة ضـــمن خمتلـــف اجملـــاالت الربناجميـــة؛ وتع 

 .األعمال هلذه

أة قـد  وتضع الدول عدداً متزايـداً مـن خطـط العمـل الوطنيـة املتعلقـة بـالعنف ضـد املـر                     - ١٣
وعناصـر التوعيـة    وزيـادة الـوعي؛     تشمل تدابري ترمي إىل دعم ضحايا العنـف والناجيـات منـه؛             

 ومعاقبتـهم   اجلنـاة والتثقيف؛ وجهود التدريب وبناء القـدرات؛ واملبـادرات الراميـة إىل مقاضـاة              
وتغطــي بعـض خطــط العمـل مجيــع أشـكال العنــف ضـد املــرأة، كمـا هــو احلــال يف       .وتأهيلـهم 
، وبــريو )٢٠٠٥اخلطــة املعتمــدة يف (، وهــاييت )٢٠٠٧خطــة العمــل املعتمــدة عــام  (إكــوادور 

واعتمـدت اجلزائـر   ). ٢٠٠٨-٢٠٠٥(هورية سلوفاكيا  ، ومج )٢٠١٥-٢٠٠٨اخلطة الثانية،   (
ل خطــة عملــها مأمــا فرنــسا، فتــش . ٢٠٠٧اســتراتيجية وطنيــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة عــام   

 ة أربعـ  “ثنا عشر هدفاً ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة          إ”املعنونة  ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(الوطنية الثانية   
ــسية،   ــز رئي ــة جمــاالت تركي ــق األحبــاث ومجــع     : هــي التالي ــز فهــم هــذه الظــاهرة عــن طري تعزي

 التوعيـة  وزيـادة البيانات؛ ومنع العنف عن طريق مكافحة الصور النمطيـة يف وسـائط اإلعـالم،           
تنـسيق العمـل بـشأن التـصدي للعنـف ضـد       ؛ وحتـسني    اجلنـاة  واختاذ التدابري الراميـة إىل مقاضـاة      

ــق           ــن طري ــاهلن ع ــساء وأطف ــة الن ــشراكات؛ ومحاي ــشاء ال ــدرات وإن ــاء الق ــق بن ــن طري ــرأة ع امل
  .التشريعات وآليات الدعم

وهناك أيضاً خطط تتصدى ألشكال حمددة من العنف، مثل العنف العـائلي أو العنـف                 - ١٤
وأملانيـا   )٢٠٠٧( من ألبانيـا  نف العائلي كلٌدت خططَ عملٍ وطنية متعلقة بالع     َمواعَت .اجلنسي

) ٢٠١٠-٢٠٠٧(وتركيــــا ) ٢٠٠٧اخلطــــة الثالثــــة، (والربتغــــال ) ٢٠٠٧اخلطــــة الثانيــــة، (
تنتــهي يف (وهولنــدا ) ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطــة الثالثــة، (والنــرويج ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(والــدامنرك 

بـالعنف العـائلي يف     وفيما يتعلق ببلجيكـا، انتـهت خطـة العمـل الوطنيـة املتعلقـة               ). ٢٠٠٨عام  
 وستخلفها خطة عمل وطنية تغطي مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك                    ٢٠٠٧عام  

أمـا يف اململكـة املتحـدة،        .تشويه األعضاء التناسلية لألنثى والـزواج بـاإلكراه وجـرائم الـشرف           
ــدأتفقــد  ــام ب ــالعنف      ٢٠٠٧، ع ــق ب ــة وتتعل ــع القطاعــات احلكومي ــشمل مجي ، خطــة عمــل ت
 .غالل اجلنسينيواالست
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وبـريو   ومما يثبت أمهية خطط العمل وجدواها هو أن بعـض الـدول، مبـا فيهـا الربتغـال                  - ١٥
ــسا ــة    وفرن ــة أو ثالث ــة ثاني ــرويج، وضــعت خط ــسابقة    . والن ــود ال ــر اجله وُتجــرى تقييمــات ألث

أثناء وضع خطط جديدة، أو تـؤدي إىل تكثيـف األعمـال املقبلـة، كمـا حـدث       يف  ُيسترشد هبا   
 وتايلنـد  وهنـاك دول أخـرى، تـشمل أسـتراليا        . واململكـة املتحـدة والنـرويج      والـدامنرك  انيايف أمل 

وهنغاريا، تعمل على وضع خطط أو اسـتراتيجيات وطنيـة تتعلـق بـالعنف               ومجهورية سلوفاكيا 
ضد املرأة، يف حني هتدف إستونيا واجلمهوريـة التـشيكية إىل وضـع خطـط عمـل وطنيـة بـشأن            

 .العنف العائلي

وتشمل خطط العمل الوطنية املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة أحيانـاً اسـتراتيجيات ملعاجلـة                 - ١٦
وتـسلم خطـة العمـل الوطنيـة الـيت وضـعتها            . نتائج العنف وتلبية االحتياجات اخلاصة للـضحايا      

 مليون دوالر لبنـاء     ١٥٠ وتنظر يف ختصيص مبلغ      ،أستراليا بأن العنف العائلي يسهم يف التشّرد      
 . الســتيعاب املــشردين، مبــن فــيهم النــساء واألطفــال اهلــاربني مــن العنــف العــائلي    مــرتل٦٠٠

وتــشمل خطــة الربتغــال الوطنيــة الثالثــة املتعلقــة بــالعنف العــائلي تــدابري لتيــسري إدمــاج ضــحايا    
 .العنف والناجيات منه ضمن القوة العاملة

ــى العنــف ضــد املــ       - ١٧ ــضاء عل ــة إىل الق ــدابري الرامي ــاج الت ــؤدي إدم رأة ضــمن اخلطــط  وي
والربامج الوطنية إىل زيادة االنتبـاه املـوىل إىل هـذه القـضية عـرب القطاعـات ومـن جانـب نطـاق                       

وُبذلت بعض اجلهود إلدماج تدابري ترمي إىل القـضاء علـى العنـف              .أوسع من األطراف املعنية   
لوطنيـة  ؛ وخطـط العمـل ا     )إكوادور وتركيا واملكـسيك    (خطط التنمية الوطنية  ضد املرأة ضمن    

؛ أو ضــمن خطــط )اجلمهوريــة التــشيكية وفنلنــدا ولكــسمربغ(املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني 
؛ أو باحلـد مـن العنـف        )اليونـان (برامج قطاعية حمددة، كتلك املتعلقة باإلدمـاج االجتمـاعي           أو

عـام  ل  فنلنـدا   حكومة ضمن برنامج  وُيعد منع العنف ضد املرأة هدفاً     ). فنلندا(وباألمن الداخلي   
وأُدجمـت بعـض التـدابري الراميـة إىل التـصدي            .عدد مـن بـرامج العمـل       ، وكذلك ضمن  ٢٠٠٧

  .للعنف العائلي ضمن الربنامج الوطين ألمن األسرة يف اململكة العربية السعودية
أن الـدول تكـّرس املزيـد مـن         إىل   املعلومات الـيت وردت مـن أجـل هـذا التقريـر              شريوت - ١٨

ويــزداد التمويــل املخــصص للمراكــز الــيت تقــدم   . املــرأة والتــصدي لــهاملــوارد ملنــع العنــف ضــد
ــدا اململكــة املتحــدة والنمــسا (اخلــدمات لــضحايا العنــف ضــد املــرأة والناجيــات منــه     ، )وهولن

 اجلنـاة ، وبـرامج لتأهيـل      )وهولنـدا  الدامنرك(، واملآوي   )اململكة املتحدة (وخدمات املتخصصني   
ــدامنرك ( ــة إىل    ، واملــشاريع ا)بلجيكــا وال ــسائية والرامي ــة الــيت تــضطلع هبــا اجلماعــات الن جملتمعي

ــرأة    ــصدي للعنــف ضــد امل ــدا(الت ــضاً املخصـّـ  ).كن ــات صات ضــمن امليزاوازدادت أي ــذ ني لتنفي
وقــّدمت . املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة   ) املكــسيك(والقــوانني ) الربازيــل(الــسياسات العامــة  
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 الراميــة إىل مكافحــة طنيــةنفيــذ خطــط عملــها الواإلضــافة إىل امليزانيــة املخصــصة لتبالــدامنرك، 
، مــــوارد ماليــــة إضــــافية لــــدعم ومعاجلــــة ضــــحايا ٢٠٠٨-٢٠٠٥العنــــف العــــائلي للفتــــرة 

 .العائلي العنف
ووسعت الدول أيضاً نطاق مسامهاهتا الرامية إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة عـن                    - ١٩

 سـنوات لـدعم   ٣ن يـورو لفتـرة    مليـو ٢١فقـد خصـصت هولنـدا مبلـغ          .طريق التعاون الـدويل   
اجلهود الوطنية يف مثانية بلـدان لوضـع وتنفيـذ خطـط عمـل وطنيـة متعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة؛                        

 إىل صندوق األمم املتحدة االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة             و ماليني يور  ٤وتربعت مببلغ   
ة املعونـة اخلارجيـة يف      وتعمـل وكالـ    .إىل القضاء على العنف ضد املرأة املشترك بـني الوكـاالت          

أستراليا على تقييم التدخالت اليت جرت للتصدي للعنف ضد املرأة يف مخس بلدان يف املنطقـة                
 .من أجل تعزيز الدعم املقدم يف هذا الصدد وزيادته

 
 محاية املرأة من العنفإىل التدابري الرامية إىل إهناء اإلفالت من العقاب و -جيم  

. كيب أعمــال العنــف ضــد املــرأة يولّــد حالــة إفــالت مــن العقــاب   عــدم حماســبة مــرتإن - ٢٠
والقضاء على اإلفـالت مـن العقـاب مرهـون بوجـود تـشريع شـامل وغـري متييـزي يغطـي مجيـع                        

ومـن األمـور احلامسـة    . أشكال العنف ضـد املـرأة وبتطبيـق هـذا التـشريع ورصـده بـشكل فّعـال                
 بإتاحــةرق منــها التوعيـة بـاحلقوق و  أيـضا فـتح الــسبل للجـوء الـضحايا إىل القــضاء، وذلـك بطـ      

سبل االنتصاف الفّعالة، وتقدمي املساعدة القانونية يف التعامـل مـع نظـام العدالـة، وإجيـاد جهـاز                   
ــراءات        ــوالت وإجـ ــع بروتوكـ ــسانية، ووضـ ــارات اجلنـ ــراع لالعتبـ ــدا ومـ ــدّرب جيـ ــرطة مـ شـ

حلمايـة املـرأة    ويلـزم وضـع تـدابري خاصـة          .للمحاكمات تتفادى تكّرر تعّرض الـضحايا للعنـف       
من العنـف وملنـع اإلفـالت مـن العقـاب يف احلـاالت الـيت يزيـد فيهـا اخلطـر، كحـاالت النــزاع                          

 .عد النـزاع وما
 

 سّن القوانني وتعزيزها وتعديلها - ١ 
تقوم البلدان، بصورة متزايدة، بسن قوانني جديدة بشأن العنف ضـد املـرأة، أو تعزيـز                 - ٢١

تمّتع املرأة حبياة بال عنف الـذي اعتمدتـه املكـسيك           املتعلق ب نون العام   القوانني القائمة، مثل القا   
واعُتمدت تـشريعات جديـدة يف عـدد مـن البلـدان للتـصدي ألشـكال معّينـة مـن                     .٢٠٠٨عام  

 وسويـسرا  وتايلنـد  ؛ وألبانيـا  ٢٠٠٦الربازيل واليونـان عـام      (العنف ضد املرأة، كالعنف العائلي      
، )٢٠٠٧بلجيكـــا واململكـــة املتحـــدة عـــام  ( بـــاإلكراه ، والـــزواج)٢٠٠٧وفييـــت نـــام عـــام 

، )٢٠٠٧أملانيـــا وليختنـــشتاين عـــام (، والتعقّـــب )٢٠٠٦اليونـــان عـــام (والتحـــرش اجلنـــسي 
، والتعقـيم   )٢٠٠٧، وتايلند وفييت نام عـام       ٢٠٠٦اليونان عام   (واالغتصاب يف إطار الزواج     
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 القانون الربازيلي املعـروف بقـانون       ويعّرف). ٢٠٠٥اجلمهورية السلوفاكية عام    (غري القانوين   
 العنـف العـائلي تعريفـا يغطـي طائفـة عريـضة       ٢٠٠٦لعام ) Maria da Penha (“ماريا دا بينيا”

ــصادي       ــسي والنفــسي واالقت ــشمل العنــف اجلــسدي واجلن ــصل /مــن أشــكال هــذا العنــف ت املت
ا اجلنــسية؛ باملمتلكــات واملعنــوي؛ ويقــر حــق املــرأة يف حيــاة بــال عنــف بغــض النظــر عــن ميوهلــ

علــى ويــشدد العقوبــات ويتــضّمن أحكامــا جتيــز إلقــاء القــبض علــى شــخص كــإجراء وقــائي؛  
 . ملرأةا وتقوم سان مارينو حاليا بصياغة قانون بشأن العنف ضد .اجلناة
ــرض    - ٢٢ ــواردة لغـ ــائق الـ ــر الوثـ ــسن   اإلدراج وتظهـ ــصاعديا لـ ــا تـ ــر اجتاهـ ــذا التقريـ  يف هـ
 أعمـال العنـف ضـد املـرأة وتعاقـب اجلنـاة مبـا يتناسـب وشـّدة                   أو تعديل القوانني حبيث جتـّرم     /و

لقـانون املعمـول بـه يف كولومبيـا،         اومبوجب تنقـيح    . اجلرمية، وذلك إلهناء اإلفالت من العقاب     
قـانون  وأضـيف إىل    .أصبح العنف العائلي مصنفا كجرميـة، ال كمخالفـة، وُشـّددت العقوبـات            

وأصـبحت خمالفـة أمـر      .“االعتـداء املتكـرر   ”هـو   العنف العائلي يف شيلي فعـل إجرامـي جديـد           
 يف اململكة املتحدة فعال إجراميا يعاقب عليه بالـسجن ملـدة قـد تـصل                “االمتناع عن االعتداء  ”

وُعــّدل القــانون يف شــيلي  . واليــة يف املكــسيك العنــف العــائلي٢٩وجتــّرم  .إىل مخــس ســنوات
كما نقّحـت    . على العنف اجلنسي   وتايلند بتوسيع نطاق تعريف االغتصاب وتشديد العقوبات      

ــا قانوهنــا عــام   ــل املدفوعــة     ل ٢٠٠٤تركي ــشرف وجــرائم القت ــة مــرتكيب جــرائم ال ُتكفــل معاقب
بالتقاليد بأقصى العقوبات، بينما عّدلت هـاييت تـصنيف اجلـرائم اجلنـسية فاعتربهتـا جـرائم ضـد                   

  .الفرد ال اجملتمع
تركيـا واليابـان   ( تعريـف العنـف العـائلي    أيضا لتوسيع نطـاق قوانينهما وعّدلت دولتان   - ٢٣
؛ )، وهولنـدا  ٢٠٠٦هنغاريـا عـام     (وامر تقييدية   ألوأضافت دول أحكاما منشئة     ). ٢٠٠٧عام  

ــشترك        ــسكن امل ــن امل ــائلي م ــف الع ــا تقــضي بطــرد مرتكــب أعمــال العن ــة (وأحكام اجلمهوري
). ٢٠٠٦ هولنــدا عــام(؛ وأحكامــا حتظــر الترهيــب اجلنــسي )٢٠٠٧وسويــسرا عــام  التــشيكية

  .وعّززت فرنسا القوانني فيما خيص الزواج باإلكراه وختان اإلناث
وتقوم النمسا حاليا بتوسيع نطاق تعريف العنف العائلي يف قانون احلمايـة مـن العنـف                 - ٢٤

 بـني اجلـاين واجملـين عليـه        “عالقة أسرية أو مـا شـاهبها      ” وذلك بإلغاء شرط وجود      ١٩٩٧لعام  
جرميـة مـستقلة ملعتـادي      ينص على   ، كما تقوم بصياغة مشروع قانون       يف جرائم العنف العائلي   

وقّدمت شيلي لربملاهنـا مـشاريع قـوانني للتـصدي لقتـل اإلنـاث وتـشديد                 .ارتكاب هذه اجلرمية  
ــة محيمــة     ــشريك يف عالق ــة ضــد ال ــات علــى اجلــرائم املرتكب ــصنيف   .العقوب ــدا يف ت وتنظــر فنلن

وأُعـّد مـشروعا قـانونني يف        .ة ضمن جرائم احلق العام    االعتداءات البسيطة يف العالقات احلميم    
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وتعـّد   .جامايكا هبدف توسـيع نطـاق تغطيـة التـشريع اجلامـايكي فيمـا يتـصل بـالعنف اجلنـسي                   
 . املعاقبة على العنف العائلي من أولويات االستراتيجية اجلزائرية حملاربة العنف ضد املرأة

 .نـف املمـارس ضـد فئـات معّينـة مـن النـساء       وُسـّنت تـشريعات لتعزيـز احلمايـة مـن الع      - ٢٥
عنــف املمــارس ضــد املعّوقــات علــى الفتــنص التــشريعات يف بعــض الــدول علــى عقوبــات أشــد 

ــام  ( ــر عـ ــام  (، واحلوامـــل )٢٠٠٦الربازيـــل واجلزائـ ــان عـ ــر واليونـ ــامالت ) ٢٠٠٦اجلزائـ والعـ
فرنـسا نطـاق   ، وّسـعت  ٢٠٠٧ويف عام   ).٢٠٠٧، وبريو عام    ٢٠٠٦الربازيل عام   (املنـزليات  

املهــاجرات الــاليت وقعــن ضــحايا  /احلــق يف اإلقامــة حبيــث يــشمل فئــات معّينــة مــن األجنبيــات  
 . للعنف العائلي

وال يــزال عــدم اإلبــالغ عــن حــاالت العنــف ضــد املــرأة بالقــدر الكــايف يــشكل حتــديا   - ٢٦
املائـة فقـط    يف ١٢ التقديرات أنـه ال يبلـغ إال عـن        أحدوجاء يف    .يعوق التصدي هلذه املمارسة   

ــدا(مــن حــاالت العنــف العــائلي    ــسرا، التــصدي هلــذا     ).هولن ــدول، كسوي وحاولــت بعــض ال
ويـوفّر هـذا النـوع مـن الـدعم           .الناجيـات /التحدي بتعزيز التشريعات اليت تكفل دعم الـضحايا       

 مـن خـالل خـدمات إسـداء املـشورة           ٢٠٠٨مبوجب قانون ليختنشتاين ملساعدة الضحايا لعام       
وحيـق للـضحايا مبوجـب      . لية، كما ُينشئ القانون مكتبا إلسداء املشورة للضحايا       واملساعدة املا 

 . هذا القانون احلصول على تعويضات من الدولة عن الضررين املادي واملعنوي
ونقحت عدة بلدان قوانينها وقواعدها اإلجرائية هبـدف دعـم الـضحايا بـصورة أفـضل           - ٢٧

ويف بعـض احلـاالت، يكـون هنـاك إلـزام بإخطـار        .نوكفالة التعجيـل بنظـر احملـاكم يف قـضاياه     
، ويف حـاالت أخـرى توجـد قواعـد حتـدد األطـر              )الربازيل(الضحايا جبميع اخلطوات اإلجرائية     

الزمنية اليت يتعّين علـى احملـاكم وغريهـا مـن املؤسـسات االلتـزام هبـا لـدى اختـاذ اإلجـراءات يف                        
 ). نيا اليوغوسالفية السابقةأستراليا ومجهورية مقدو(قضايا العنف ضد املرأة 

 
 قوانني ورصدها وتقييمهاتطبيق ال - ٢ 

صة يف قـضايا العنـف ضـد املـرأة          يساعد وجود أجهـزة شـرطة واّدعـاء وحمـاكم متخصّـ            - ٢٨
ويوجـد   .على تطبيق القوانني وإنفاذها بشكل فّعال وتعزيز إمكانية جلـوء الـضحايا إىل القـضاء              

خصـصون يف التحقيـق يف قـضايا االغتـصاب، كمـا يوجـد              يف اململكة املتحدة ضـباط شـرطة مت       
 حمكمـة خمتـصة بـالعنف       ٩٨مّدعون عامون متخصصون يف قضايا االغتصاب، وأنشأت الدولة         

 حمكمة جنائية خمتصة بـالعنف العـائلي تـؤدي وظائفهـا يف خمتلـف أرجـاء                 ١٠٠وهناك   .العائلي
ة يف التعامل مـع ضـحايا العنـف زيـادة           الربازيل، وزاد عدد خمافر الشرطة اليت تتوافر لديها اخلرب        

وُتلَزم مجيع مراكز الـشرطة يف النـرويج بتعـيني منـّسق متفـّرغ حلـاالت                . ٢٠٠٦كبرية منذ عام    
وأنـشئت يف مكتـب املـدعي        .العنف العائلي، وتوجد أفرقة متخصصة يف املراكز األكرب حجما        
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 املــــرأة  العــــام جبمهوريــــة املكــــسيك وظيفــــة مــــدع عــــام خمــــتص جبــــرائم العنــــف ضــــد         
  .باألشخاص واالجتار

لتطبيــق مالئمــة ووضــعت الــدول مبــادئ توجيهيــة وبروتوكــوالت إلرســاء معــايري        - ٢٩
فوضـعت بروتوكـوالت ألفـراد قـوات الـشرطة واألمـن املتعـاملني مـع                 .القوانني ميكن التنّبؤ هبـا    

لقــضاة ويــساعد تزويــد ا. حــاالت العنــف ضــد املــرأة يف األرجنــتني وتركيــا علــى ســبيل املثــال  
مببادئ توجيهية فيما يتعلق بالعقوبات على زيادة االتساق يف قضايا العنـف العـائلي، كمـا هـو                  

وأعـد   .وتقوم بلجيكا حاليا بإعداد مبادئ توجيهيـة مـن هـذا النـوع             .احلال يف اململكة املتحدة   
  خبـصوص تنفيـذ تـدابري   “دليل قواعـد ”  يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     ٢٠٠٧عام  

  .محاية ضحايا العنف العائلي ورصدها
واختــذت الــدول خطــوات لزيــادة التعــاون فيمــا بــني العناصــر الفاعلــة وحتــسني تطبيــق    - ٣٠

وأّدى إنشاء أفرقـة عاملـة مـشتركة بـني احلكومـة االحتاديـة وحكومـات الواليـات يف                    . القوانني
دد التخصـصات بـني احلكومـة       أملانيا تعىن مبـسألة العنـف العـائلي إىل إقامـة تعـاون موّسـع ومتعـ                

وهتـدف اسـتراتيجية دائـرة االّدعـاء        . االحتادية وحكومات الواليـات واملنظمـات غـري احلكوميـة         
امللكيــة يف اململكــة املتحــدة وخطــط عملــها اخلاصــة بــالعنف ضــد املــرأة إىل حتــسني التنــسيق يف 

اذ قـوانني العنـف     تـسعى محلـة إنفـ      وإضـافة إىل ذلـك،    . مقاضاة املتهمني بارتكاب هـذه اجلـرائم      
إىل إقامـــة شـــراكات بـــني الـــشرطة  ،٢٠٠٧ديـــسمرب /ت يف كـــانون األولبـــدأالعـــائلي، الـــيت 

وسـعيا  . واجلمعيات اخلريية واجملتمعات احمللية لزيادة اإلبالغ وتقدمي مزيد من اجلناة إىل العدالـة            
عنـيني هبـذه    لزيادة اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف ضـد املـرأة وزيـادة التعـاون بـني املتخصـصني امل                     

ــّدم        ــا للمــساعدة فيمــا يتــصل باخلــصوصية يق ــا شــبكيا ومكتب ــدا موقع ــشأت هولن احلــاالت، أن
  .اإليضاحات بشأن القواعد املتعلقة بتبادل البيانات

ولكسمربغ، تدابري رصد تطبيق القـوانني       وأملانيا وعززت بعض الدول، ومنها أستراليا     - ٣١
ويرصــد  .لقــضايا العنــف ضــد املــرأة ة يف هــذه الــدولوتقيــيم تنــاول الــنظم القانونيــة والقــضائي 

ــا للرصــد ” ــا دا بيني  يف الربازيــل تطبيــق قــانون العنــف العــائلي مــن قبــل الــشرطة    “مركــز ماري
وأنـشأت بــريو  . واالدعـاء والقــضاة ومـسؤويل الــسلطة التنفيذيـة املختــصني ومقـدمي اخلــدمات    

واخلـاص لتقيـيم التـشريعات القائمـة        فريقا عامال يتألّف مـن عناصـر فاعلـة مـن القطـاعني العـام                
  . التحسيناتقتراحاواخلاصة باألسرة والعنف اجلنسي 

 
 إذكاء الوعي بالقوانني ووسائل االنتصاف - ٣ 

تساعد معرفة املرأة حلقوقها وكيفية املطالبة هبـا علـى إهنـاء اإلفـالت مـن العقـاب علـى                     - ٣٢
نــها إنــشاء مراكــز املــوارد، وإطــالق   م-وقــد اختــذت الــدول تــدابري عــدة   .العنــف ضــد املــرأة
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 إلذكـاء وعــي  -محـالت التوعيـة، وإنتـاج األفـالم وإصـدار الكتيبــات وإنـشاء املواقـع الـشبكية         
ويعد مركز كندا لتبـادل املعلومـات اخلاصـة بـالعنف            .املرأة حبقوقها وبسبل االنتصاف القانوين    

ــارس يف    ــالعنف املمـ ــة بـ ــات املتعلّقـ ــوارد للمعلومـ ــز مـ ــائلي مركـ ــه  العـ ــات، ولديـ ــار العالقـ  إطـ
كمــا أصــدرت  .ضحايا العنــفلــحالــة خــدمات اإلمنــشورا ومكتبــة فيــديو، وهــو يقــّدم  ١٣٠

 لتعريـف النـساء بـاإلجراءات القانونيـة         DVDمطوّيـات وأقـراص     شكل  دولتان أدلة إرشادية يف     
تحـدة  وقـد مت مـؤخرا حتـديث الـدليل اإلرشـادي حملـاكم اململكـة امل              ).اململكة املتحدة واليابـان   (

ومت إنتـاج وتوزيـع      .“دليل سبل االنتصاف املدنية واجلزاءات اجلنائيـة       :العنف العائلي ”املعنون  
معلومـات  تتـضمن    لغات، يف الدامنرك واليابان على التـوايل،         ٩ـ  ـ لغات ونشرات ب   ١٠ـ  ـأفالم ب 

يـا  وُيـضطلع حال  .عن احلقوق يف املساعدة وفرص احلـصول عليهـا يف قـضايا العنـف ضـد املـرأة                 
جبهود خاصة لضمان سهولة الوصول إىل املعلومات، وتوجد يف هولنـدا مواقـع شـبكية حتتـوي                
علــى املعلومــات الــشاملة فيمــا يتعلــق بــالعنف العــائلي، وجيــري إنــشاء مواقــع شــبكية مماثلــة يف   

وجيري يف هاييت إعداد دليل ملساعدة ضحايا العنـف والنـاجني منـه بواسـطة                .وبلجيكا الربتغال
 . القانونيةات اإلجراء

 
 الدعم القانوين واملساعدة القانونية - ٤ 

وضعت عدة دول تـدابري لتعزيـز فـرص وصـول ضـحايا العنـف ضـد املـرأة إىل العدالـة                       - ٣٣
القانونيــة، وذلــك بوســائل منــها كفالــة وجــود مــرافقني بــصحبة اإلجــراءات واجلــرب عــن طريــق 

وتقــدم دول منــها بــريو وهولنــدا     ).الربازيــل والنمــسا (الــضحايا خــالل إجــراءات احملاكمــة    
وتطبــق أســتراليا تــدابري  .املــساعدة القانونيــة اجملانيــة لــضحايا العنــف ضــد املــرأة والناجيــات منــه

ــة إتاحــة هــذه املــساعدة لنــساء الــشعوب األصــلية الــاليت وقعــن ضــحايا للعنــف       خاصــة لكفال
الوطنيـة الثالثـة املعنيـة    ومبوجـب خطـة عمـل الربتغـال      .جنون منه أو املعّرضات منـهن خلطـره        أو

بالعنف العائلي، سيّتخذ دخل الضحية وحـدها، ال دخـل األسـرة بأسـرها، معيـارا لألحقيـة يف                   
  .القانونية، مما سيؤدي إىل زيادة عدد النساء املستحقات هلذه املساعدةاملساعدة 

 
 محاية املرأة يف احلاالت األشّد خطرا - ٥ 

عنــف بدرجــة أكــرب يف بعــض احلــاالت، ومنــها حــاالت يتهــدد املــرأة خطــر التعــّرض لل - ٣٤
فقـد وضـعت يف اجلزائـر تـدابري لتقـدمي            .النـزاع وما بعد النـزاع، وتتصدى الدول هلذه املخاطر       

 الرعايـة الطبيـة واملـأوى والتعويـضات للنــساء الواقعـات ضـحية للعنـف يف النــزاعات املــسلحة،        
وتــويل  .مي الــدعم لــضحايا العنــف اجلنــسيوأعطيــت تعليمــات جلميــع املــسؤولني احمللــيني بتقــد 

سياسة كولومبيا الوطنية للـسالم واملـصاحلة أولويـة ملـسألة العنـف ضـد املـرأة، كمـا أن سياسـة                      
كولومبيا إلعادة إدماج أفراد اجلماعات شبه العسكرية يف احليـاة املدنيـة تتـضمن تـدابري هتـدف                  
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 عـن العنـف اجلنـساين ألعـضاء جلنـة      وأعـّدت كولومبيـا أيـضا دلـيال    . إىل منع العنف ضـد املـرأة   
ومـن   .حتظر العنف ضد املرأة    للقوات العسكرية  املصاحلة الوطنية، كما أعّدت مبادئ توجيهية     

 . املزمع أن يتضّمن قانون بريو اخلاص باملشردين داخليا تدابري للتصدي للعنف ضد املرأة
الالجئـات وطالبـات    ر ممارسـة العنـف ضـد        اواختذت بعض الدول تـدابري لتجنـب تكـر         - ٣٥

 وذلك من خـالل مراعـاة االعتبـارات        ه،جنون من أو  اللجوء الاليت سبق أن وقعن ضحية للعنف        
، قامــت ٢٠٠٨أبريــل /ويف نيــسان .اجلنــسانية يف اإلجــراءات اخلاصــة بطلــب اللجــوء واحلمايــة

يا كندا بتحديث مبادئها التوجيهية اخلاصة بتناول طلبات اللجوء حبيث ينظر يف حـاالت ضـحا              
 .العنف ضد املرأة والناجيات منه بشكل خاص ومتنح األولوية للطلبات املقدمة منهن

 التدابري الوقائية  -دال  
يقتـضي منــع العنـف ضــد املـرأة تغــيري املواقــف، وحتـّدي القوالــب النمطيـة، واحلــّد مــن       - ٣٦

 اجلنـسني والقـضاء   وتـساعد تـدابري تعزيـز أطـر املـساواة بـني           .مواتاة البيئة هلذا النوع من العنف     
 .ألف، علـى منـع العنـف ضـد املـرأة      -على التمييز ضد املرأة، واليت يتم تناوهلا يف الفرع الثاين       

كما أن الدول اليت قّدمت معلومات لغـرض اإلدراج يف هـذا التقريـر قـد سـلّطت الـضوء علـى                   
دورا أكـرب يف هـذا    والفتيانالتوعية، إىل جانب العمل على إعطاء الرجال زيادة تدابري القيادة و  

وتكــون املــرأة الــيت ُيمّيــز ضــدها ألكثــر مــن ســبب  .الــصدد، والعمــل علــى تغــيري ســلوك اجلنــاة
. معّرضة خلطر العنف بدرجة أشّد، ومن مث يلزم وضع سياسـات وقائيـة موجَّهـة لفئـات بعينـها                 

 اإلصـابة   وجيدر إيالء اهتمام خاص لالرتباط بني العنف ضد املرأة وتعرّضها بدرجة أكرب خلطر            
 التـأثريات النامجـة عـن    غري أنه ال يزال من الـصعب تقيـيم        . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

 .التدابري الوقائية املختلفة
 

 االضطالع بدور ريادي - ١ 
إن إهناء العنف ضد املرأة يتطلب إرادة سياسية واضحة والتزاما على أعلـى املـستويات             - ٣٧

وكجـزء مـن احلملـة الـيت هتـدف إىل           .  إلبراز عـدم قبـول ذلـك العنـف         القيادية يف الدولة وذلك   
إهناء العنف ضد النساء والفتيات يقوم األمني العام لألمم املتحدة باالتصال، شخصيا، بزعمـاء               

وقد أعلن رئيس وزراء ألبانيـا عـام       . العامل للحثّ على اختاذ إجراءات من خالل محالت وطنية        
؛ وأدان املتحـــدث باســـم الربملـــان العنـــف العـــائلي يف “ئليالعـــاعــام حماربـــة العنـــف  ” ٢٠٠٨

نـوفمرب  /إعالنات للخدمة العامة جرى نشرها عن طريق التليفزيون يف الفترة مـن تـشرين الثـاين               
ــاين٢٠٠٧ ــاير / إىل كــانون الث ــوم  ٢٠٠٨ين ــاين٣٠؛ كمــا حــدد الربملــان ي ــوفمرب / تــشرين الث ن
وأعــرب كــل مــن رئــيس فنلنــدا . ف العــائلي علــى أنــه اليــوم الربملــاين الرمســي ضــد العنــ٢٠٠٧

ورئيس جملس وزرائها عن االلتزام بتعزيز املساواة بني اجلنسني والتصدي على حنو أكثر فعاليـة               
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 بـرانس احلـضرية     - أو   -، تعهـد الُعمـد يف منطقـة بـورت           ٢٠٠٨ويف عـام    . للعنف ضد املـرأة   
 . مبكافحة العنف ضد املرأة يف عاصمة هاييت

 نظّمــت ســان مــارينو حــدثا رفيــع املــستوى يف مقــر األمــم  ٢٠٠٨يونيــه /ويف حزيــران - ٣٨
وتنظـر فرنـسا خـالل     . املتحدة لدعم محلة األمني العـام الـيت هتـدف إىل إهنـاء العنـف ضـد املـرأة                  

يف جمموعــة مــن التــدخالت ) ٢٠٠٨النــصف الثــاين مــن عــام (فتــرة رئاســتها لالحتــاد األورويب 
 .عنف ضد املرأةواملشاريع اليت هتدف إىل إهناء ال

 
 زيادة الوعي - ٢ 

قد تسهم زيادة الوعي العام يف منـع العنـف ضـد املـرأة، كمـا أن دوال عديـدة بـدأت،                       - ٣٩
وتكشف هذه احلمالت عن العنف ضـد املـرأة، وتنـشر عـدم             . أّيدت، محالت لزيادة الوعي    أو

ات كـثرية طرائـق     وقـد اسـتخدمت جهـ     . قبوله، كما أن هلا أمهية أساسية يف احلث على التغـيري          
جتديدية ومبتكرة للوصول إىل فئات خمتلفة من اجلمهور، مبا يـشمل اسـتخدام وسـائط اإلعـالم                 

ــبكة   ــة، وشـ ــن،    “اإلنترنـــت”املطبوعـ ــسرح، والفـ ــالم ، واملـ ــون، واألفـ ــة، والتليفزيـ ، واإلذاعـ
 .والرياضة، والثقافة الشعبية، وكذلك املوسيقى وشرائط الفيديو

ضاء يف جملس أوروبا يف احلملة الـيت هتـدف إىل مكافحـة العنـف     وشاركت الدول األع   - ٤٠
. ٢٠٠٨يونيـه   /ضد املرأة، مبا يشمل العنف العائلي، وهي احلملة اليت انتهت رمسيا يف حزيـران             

وتشارك الدول األعضاء يف الـسوق املـشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب يف محلـة للقـضاء علـى                     
يا، واجملتمع الفلمنكي يف بلجيكا، والـدامنرك، وهولنـدا،         وبدأت كل من ألبان   . العنف ضد املرأة  

ــام  ــام      ٢٠٠٧ع ــل ع ــام، يف أوائ ــدا، وفييــت ن ــسي يف بلجيكــا، وفنلن ، ٢٠٠٨، واجملتمــع الفرن
وختطــط فرنــسا لبــدء محلــة اتــصاالت يف فتــرة الثالثــة أشــهر . محــالت بــشأن العنــف ضــد املــرأة

أوكرانيــا، وبــريو، وتايلنــد، وتركيــا، وتقــوم دول عديــدة، مــن بينــها . ٢٠٠٨الثانيــة مــن عــام 
اليـوم الـدويل للقـضاء علـى        ”والفلبني، واملكسيك، واليابان، واليونان، بأنـشطة حمـددة مبناسـبة           

 يوما للقضاء على العنف اجلنـساين       ١٦، وحبملة   )نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥(“ العنف ضد املرأة  
 .ديسمرب/ول كانون األ١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٥يف الفترة من 

واختذت الدول أيضا تدابري أخرى لزيادة الوعي بالعنف ضـد املـرأة، مبـا يـشمل إعـداد          - ٤١
 وقيام منتجي أفالم معروفني بإنتاج أفالم قـصرية         ؛)بريو(مسلسالت إذاعية شعبية تعاجل املسألة      

؛ وإعداد صحائف تتضمن حقائق مـن أجـل وسـائط اإلعـالم واجلمهـور        )فرنسا(عن املوضوع   
؛ وإجـراء  )بـريو، تايلنـد  (؛ وإعداد نـشرات واسـطوانات مدجمـة وجمموعـات إعالميـة           )سويسرا(

؛ وإجراء مسابقة فنية للـشباب      )ألبانيا(مسابقة وطنية إلعداد مقال عن موضوع العنف العائلي         
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؛ وعقـد حلقـات عمـل بـشأن منـع العنـف ضـد               )سان مارينو (حول موضوع العنف ضد املرأة      
 ).جامايكا، شيلي(املرأة لفئات متنوعة من اجلمهور 

 
 العمل مع الرجال والفتيان - ٣ 

 ضـد املـرأة   إن الوعي بأمهية مشاركة الرجال والفتيان يف اجلهود الرامية إىل منع العنف  - ٤٢
والقــضاء عليــه آخــذ يف التزايــد، كمــا أن دوال كــثرية تعمــل مــن أجــل زيــادة جهودهــا يف هــذا 

ــدابري املتخــذة تــشمل . اجملــال ــدامنرك والفلــبني(محــالت تــستهدف الرجــال والفتيــان  : والت ؛ )ال
وبرامج لزيادة الوعي من أجل جمموعـات مـن الرجـال، مثـل أفـراد القـوات املـسلحة واجملنـدين                     

؛ وبدء حوار بشأن النساء والرجال الذين يعملون معا من أجـل            )تركيا وكولومبيا (سكريني  الع
حتديد العقبات اليت تعترض املساواة بني اجلنسني والقضاء عليها، مبـا يـشمل العنـف ضـد املـرأة                   

الرجــال ”ويف الفلــبني، جــرى تكــوين جمموعــة للرجــال، هــي جمموعــة       ). اململكــة املتحــدة (
الرجــال املعارضــون ”وتقــوم شــبكة مراكــز  . “ ضــد املــرأة يف كــل مكــان املعارضــون للعنــف

وقد مّولت اململكـة املتحـدة منظمـات تـستهدف      . بأنشطة يف سبع مناطق يف أوكرانيا     “ للعنف
 .الرجال والفتيان يف جهود ملنع العنف ضد املرأة

 
 برامج للجناة - ٤ 

عمال العنف اليت ُترتكـب ضـد املـرأة         باإلضافة إىل إهناء اإلفالت من العقاب بالنسبة أل        - ٤٣
بفــرض عقوبــات علــى اجلنــاة فــإن دوال تــشمل أملانيــا وأوكرانيــا والــدامنرك وسويــسرا والفلــبني 
وكندا واململكة املتحـدة، تـضع بـشكل متزايـد بـرامج للمعاجلـة مـن أجـل تغـيري الـسلوك ومنـع              

ربامج، وتنـسيقها علـى     وجرى اختاذ تـدابري لتحـسني تلـك الـ         . ارتكاب املزيد من أعمال العنف    
حنو أفضل واإلعالن عنها، وذلك باختاذ تدابري من بينها إجراء حبـوث لتحديـد منـاذج املمارسـة        

؛ وتنظـيم اجتماعـات مائـدة مـستديرة وطنيـة سـنوية ملراكـز               )أستراليا(اجليدة للتعامل مع اجلناة     
؛ وإعـداد دليـل   )سويـسرا (تقدمي املشورة إىل مرتكيب أعمال العنـف مـن أجـل تـشجيع التنـسيق         

ففـي اململكـة   . وهناك أيضا اجتاه حنـو زيـادة بـرامج العـالج املتاحـة      ). كندا(موارد هلذه الربامج    
املتحدة، مثال، توجد يف مجيع املناطق اليت يكون فيها اجلناة حتت املراقبة بـرامج ملـرتكيب إسـاءة                  

وخطـة العمـل    . ٢٠٠٧ام   فرد من اجلناة يف عـ      ١ ٨٠٠املعاملة العائلية، وهي برامج استكملها      
الوطنية الثالثة املتعلقـة بـالعنف العـائلي الـيت وضـعتها النـرويج هتـدف إىل إعـداد بـرامج للعـالج                       

 . وإىل إتاحة تلك الربامج يف مجيع أحناء البلد، مبا يشمل السجون
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 منع العنف ضد املرأة والتمييز املتعدد - ٥ 
ه عوامل مثـل الـسن، أو الِعـرق، أو الوضـع      إن احتمال وقوع املرأة ضحية للعنف تزيد       - ٤٤

بالنــسبة للــهجرة أو االنتمــاء إىل أقليــة، أو العجــز، أو الوضــع بالنــسبة لإلصــابة بفــريوس نقــص  
وكنـدا  . املناعة البشرية، كما أن بعض الدول لديها برامج وقاية موجهة ملواجهة هـذه العوامـل            

ية، وضد النساء املهـاجرات والنـساء       تتخذ تدابري خاصة لتعزيز منع العنف ضد الشعوب األصل        
وخطـة العمـل الوطنيـة الثانيـة        . املنتميات إىل أقليات، وكذلك ضد النـساء املـسنات والـشابات          

ألملانيــا املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة تركّــز علــى منــع العنــف ضــد النــساء املهــاجرات والنــساء      
ضـد النـساء املهـاجرات،      ويركِّز عـدد مـن الـدول األخـرى علـى منـع العنـف                . املصابات بعجز 

 ).سويسرا(يشمل تنفيذ برامج توّضح حقوق النساء املهاجرات يف حاالت العنف العائلي  مبا
وأستراليا تستهدف كسر حلقة العنف ضد نساء الشعوب األصـلية مـن خـالل بـرامج                 - ٤٥

قيـق  ملنع العنف تتناول إساءة اسـتعمال املـواد، وبنـاء الثقـة بـالنفس، وتـشجيع الـشباب علـى حت                    
وهـذه الـربامج هتـدف      . األهداف، ودعم الوحدات األسرية، وإجياد مناذج حيتذى هبا يف اجملتمع         

أيضا إىل إجياد فهم فيما بـني جمتمعـات الـشعوب احملليـة بـأن القـانون العـريف واملمارسـة العرفيـة                  
لعنـف  ميكن أن يلغيا احلقوق القانونية وحقوق اإلنسان، وخاصة حـق املـرأة يف أال تتعـرض ل     ال

 .واالعتداء اجلنسي
وقامت الربازيل مببادرات لتناول العالقة بني العنف ضـد املـرأة وزيـادة احتمـال إصـابة                  - ٤٦

وأحـد  ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /النساء والفتيات بفريوس نقص املناعة البشرية     
ل يف محاية احلقوق اجلنـسية      األهداف األساسية لعهد الربازيل الوطين ملنع العنف ضد املرأة يتمث         

متالزمـة  /واإلجنابية للمرأة ومواجهة إضفاء الطابع األنثـوي علـى فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                
ويف هذا السياق، جرى تنظيم حلقات عمـل مـن أجـل تعزيـز       ). اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

 وتـشجيع ضـحايا     الوعي بالعالقة بـني العنـف اجلنـسي وانتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية،                 
 .الناجني منه على تلقي عقاقري للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/العنف اجلنسي

 
 اخلدمات والدعم املقدمان إىل ضحايا العنف ضد املرأة -هاء  

الناجيـات منـه إىل جمموعـة مـن اخلـدمات الـيت تـشمل               /حيتاج ضحايا العنف ضد املـرأة      - ٤٧
قانونيــة واالجتماعيــة الــيت تعــاجل األضــرار القــصرية األجــل الــيت   اخلــدمات الطبيــة والنفــسية وال 

وهـؤالء  . أصابتهن وحتميهن من التعرض ملزيد من االنتهاكات وتليب حاجـاهتن الطويلـة األجـل             
الناجيات حباجة أيضا إىل احلصول على املعلومات واملـشورة والوصـول إىل أشـخاص               /الضحايا

 .مون إذا اضطررن للفرار من ديارهنيقدمون هلن الدعم، وإىل مكان إيواء مأ
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 اخلدمات املتكاملة - ١ 
تستخدم الدول اآلن بشكل متزايد منوذج اجلمع بني جمموعة من اخلـدمات الـيت تقـدَّم                 - ٤٨

ــف  ــادة، اســم       /إىل ضــحايا العن ــه، ع ــق علي ــع واحــد ُيطل ــه يف موق ــاجني من ــز جــامع  ”الن مرك
يـــق مراكـــز للتـــدخل يف النمـــسا؛  وجيـــرى تقـــدمي اخلـــدمات املتكاملـــة عـــن طر . “للخـــدمات

 مركــزا للتــدخل يف  ١٥؛ و )٢٠٠٥بــدأ إنــشاؤها يف عــام   (مركــزا للنــساء يف شــيلي    ٥٨ و
 مراكز إقليمية لألزمات يف هنغاريـا       ١٠؛ و   )٢٠٠٧بدأ إنشاؤها يف عام     (اجلمهورية التشيكية   

ين ؛ ومكتـــب لتقـــدمي املـــشورة إىل الـــضحايا يف ليختنـــشتا    )٢٠٠٤بـــدأ إنـــشاؤها يف عـــام   (
ــشىء( ــساء واألطفــال  ”؛ )٢٠٠٨يف عــام  أن ــصاحل الن ــة يف “واســتوديوهات حتقيقــات ل  جامع

 مراكــز جامعــة ملعاجلــة األزمــات يف املستــشفيات يف مجيــع  ١٠٩املــدن الرئيــسية يف الفلــبني؛ و 
ــد؛ و   ــة يف  ٧٢ مركــزا لتقــدمي املــشورة إىل األســر و   ٤٠أحنــاء تايلن  مركــزا للمجتمعــات احمللي

 مركزا املساعدة النفسية، وتقدِّم أربعة مراكز اخلـدمات الطبيـة           ٢٢رانيا، يقدِّم   ويف أوك . تركيا
ويف اليابـان، تعمـل املرافـق املـأذون هلـا يف            . الناجني منـه  /واالجتماعية إىل ضحايا العنف العائلي    

 .املقاطعات كمراكز لتقدمي املشورة والدعم إىل الزوجني
اليت تقـّدم إىل الـضحايا والتمويـل املقـدم لتلـك      وتعمل الدول من أجل زيادة اخلدمات      - ٤٩

وقــد تــضاعف عــدد املراكــز املعنيــة بــاملرأة يف شــيلي منــذ أن بــدأ إنــشاؤها يف عــام    . اخلــدمات
ــة حــاالت االعتــداء اجلنــسي يف اململكــة املتحــدة ســوف جتــرى     . ٢٠٠٥ وشــبكة مراكــز إحال

؛ كمـا سـيتم     ٢٠٠٨ عـام     مركـزا حبلـول هنايـة      ٣٦ مركزا إىل ما ال يقـل عـن          ١٩توسعتها من   
ــسي يف     ــشارين يف جمــال العنــف اجلن ــدعم إىل ضــحايا العنــف    ٣٨تعــيني مست ــا لتقــدمي ال  موقع

. وبعض الدول تقـدِّم التمويـل إىل منظمـات غـري حكوميـة مـن أجـل تقـدمي اخلـدمات               . اجلنسي
 منظمــة مــن أجــل تقــدمي خــدمات متخصــصة يف جمــال العنــف ٢٤فأســتراليا تقــدِّم التمويــل إىل 

 . مكتبا يف مجيع أحناء البلد٤١سري من خالل األ
 

 اخلطوط الساخنة ودور اإليواء - ٢ 
ــسابقة،      - ٥٠ ــة مقــدونيا اليوغوســالفيا ال ــد، ومجهوري ــها تايلن ــدة، مــن بين أنــشأت دول عدي

والدامنرك، وفرنسا، والنمسا، خطوطا ساخنة أو خطوطا للمساعدة تقدم املعلومات واملـشورة            
وبيانــات اخلطــوط . الناجيــات منــه/ة إىل ضــحايا العنــف ضــد املــرأة والــدعم وخــدمات اإلحالــ

خطوط املساعدة هذه تشري إىل أن حجم املكاملات آخذ يف الزيادة مع مرور الوقـت،               /الساخنة
. وهو ما يبني أن عدد النساء اللوايت على علم بوجود هذه اخلطوط ويطلـنب مـساعدهتا قـد زاد         

 املكــسيك ســجل زيــادة يف عــدد املكاملــات نــسبتها وعلــى ســبيل املثــال فــإن اخلــط الــساخن يف
؛ وخـط املـساعدة يف األرجنـتني سـّجل زيـادة ملحوظـة يف               ٢٠٠٧يف املائة بعد محلـة عـام         ٢٧
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ــوطين يف الربازيــل ســجل   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥عــدد املكاملــات بــني عــامي    ؛ ومركــز املكاملــات ال
ــام  ١٢ ٥٠٠حــوايل  ــة ع ــسبتها   ٢٠٠٧ مكامل ــادة ن ــل زي ــا ميث ــام    يف١٤٧، مب ــة بع ــة مقارن  املائ
 خـط إبـالغ غـري حمـدد اهلويـة جلعـل وجـود محايـة                 ٢٠٠٧وقد أنـشئ يف اليابـان عـام         . ٢٠٠٦

 . الناجيات منه معروفا بدرجة أكرب/لضحايا العنف ضد املرأة
وهناك دول، من بينها إستونيا وتايلند وتركيا والدامنرك واملكسيك والنمسا وهولنـدا،             - ٥١

.  أو متويل، أماكن إيواء للنساء اللوايت يهربن مـن حـاالت سـوء املعاملـة               تقوم يإنشاء أو توسيع   
؛ وأنشأت هـاييت مـؤخرا أول دار إيـواء هلـا ممولـة             ٢٠٠٧ دار إيواء عام     ١٦وقد أنشأت شيلي    

ودور اإليـواء يف لكـسمربغ تـوفر        . من األموال العامة؛ كما أن عمان ختطط إلنشاء دور إيـواء          
 السكان، وهو ما يزيد عن التوصية اليت قدمها فريـق اخلـرباء              فرد من  ١٠ ٠٠ سرير لكل    ٥,١

وأضـفت دول، مثـل   .  فـرد مـن الـسكان   ٧ ٥٠٠التابع جمللس أوروبا وهـي سـرير واحـد لكـل            
املكـــسيك وهولنـــدا، الطـــابع الرمســـي علـــى تنظـــيم وتـــشغيل دور اإليـــواء وذلـــك مـــن خـــالل 

 .التشريعات إصدار
 

 مبادئ توجيهية لتقدمي اخلدمات - ٣ 
لضمان تقدمي خـدمات أفـضل وأكثـر اتـساقا إىل النـساء اللـوايت يقعـن ضـحايا للعنـف                      - ٥٢

وضعت بعض الدول مبـادئ توجيهيـة أو توصـيات لتقـدمي تلـك اخلـدمات، مبـا يـشمل مبـادئ                      
واجلمهوريـة  ). فنلنـدا (والـسلطات احملليـة     ) شيلي(وتوصيات للمهنيني العاملني يف جمال الصحة       

ها إىل صـياغة مثـل هـذه املبـادئ التوجيهيـة للمهنـيني العـاملني يف جمـال                السلوفاكية هي يف سبيل   
الــيت وضــعتها “ معــايري األداء وأدوات تقيــيم خــدمات معاجلــة العنــف ضــد املــرأة ”و . الــصحة

الفلــبني حتــدد معــايري لبنــاء قــدرات مقــدمي اخلــدمات، وكــذلك للمرافــق والربوتوكــوالت          
 .وخدمات اإلحالة املطلوبة

 
  القدرات بناء -واو  

إن التــدريب املتخــصص ُينظــر إليــه بــشكل متزايــد علــى أنــه ضــروري لتنفيــذ القــوانني   - ٥٣
والتدريب املتخصص من شأنه أن يؤدي إىل بناء قـدرات مـن       . وتقدمي اخلدمات على حنو فعال    

وباإلضـافة إىل هـذا    . تقع على عاتقهم مسؤولية مهنية بالنسبة ملعاجلة حاالت العنف ضد املـرأة           
 تقـــدمي التـــدريب املتخـــصص إىل مـــن لـــديهم القـــدرة علـــى أن يـــؤثروا علـــى األعـــراف    فـــإن

 مبــا يــشمل املعلمــني وقــادة اجملتمعــات احملليــة واألفــراد العــاملني يف   -واملمارســات االجتماعيــة 
 . ميكن أن يكون له أثر فعال يف منع العنف ضد املرأة-وسائط اإلعالم 
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جنــتني وأســتراليا وإكــوادور والربازيــل وبلجيكــا   وهنــاك دول عديــدة، مــن بينــها األر  - ٥٤
وبــريو واجلمهوريــة التــشيكية والــدامنرك وشــيلي وكولومبيــا ولكــسمربغ واملكــسيك واململكــة  
املتحدة واليونـان، تقـدم التعلـيم والتـدريب بـشأن العنـف ضـد املـرأة إىل اجلهـات الفاعلـة ذات                  

 احلكومـة، مبـا يـشمل أفـراد الـشرطة           الصلة، مثـل املهنـيني العـاملني يف جمـال الـصحة، ومـوظفي             
وهــذا . واملــّدعني العــامني والقــضاة واألخــصائيني االجتمــاعيني واملعلمــني ومقــدمي اخلــدمات   

التدريب قد يكون جزءا من التدريب األساسي مثلما هو احلال بالنسبة لتدريب أفراد الـشرطة               
ــل        ــل، مث ــاء العم ــدريبا يف أثن ــد يكــون ت ــشتاين، أو ق ــسا وخلتن ــشرطة   يف النم ــراد ال ــدريب أف ت

واألطبـــاء يف اململكـــة العربيـــة الـــسعودية والقـــضاة يف . والعـــاملني يف جمـــال الـــصحة يف تركيـــا
ــرأة يتلقــون تــدريبا            ــذين يتعــاملون مــع حــاالت العنــف ضــد امل ــارات العربيــة املتحــدة ال اإلم

وجيــري التخطــيط لعقــد حلقــات دراسـية للقــضاة بــشأن املوضــوعات اجلنــسانية يف  . متخصـصا 
 .يع أحناء الربازيلمج
ومن بني الدول اليت قـدمت تقـارير كانـت بـريو الدولـة الوحيـدة الـيت ناقـشت مـسألة                       - ٥٥

 ألثـر تـدريب أفـراد الـشرطة         ٢٠٠٧تقييم األثر، مع اإلشارة إىل أن التقيـيم الـذي أجـري عـام               
عنـف ضـد    الوطنية يف ليما قد بّين حدوث حتسن بالنسبة إلجراءات الشرطة املتعلقـة بـضحايا ال              

الناجيـات منـه، ونوعيـة البيانـات الـيت تعـدها الـشرطة، ومـشاركة الـشرطة مـع أصـحاب                      /املرأة
 .املصلحة اآلخرين

عقـد حلقـات    : والتدابري األخرى لبناء القدرات بالنسبة ملن يتـصلون بالـضحايا تـشمل            - ٥٦
ت عمــل للــصحفيني مــن أجــل ضــمان مراعــاة املنظــور اجلنــساين عنــد إدراج تقــارير عــن حــاال 

؛ وتنظيم محلـة توعيـة علـى مـستوى البلـد للمهنـيني       )بريو(العنف ضد املرأة يف وسائط اإلعالم      
؛ وإنـشاء برنـامج ملـنح دبلـوم جـامعي يف            )٢٠٠٨الـدامنرك،   (الذين يعاجلون العنف ضـد املـرأة        

؛ وإعداد دليل لتمكني األطباء واملمرضـات مـن         )األرجنتني(جمال منع العنف األسري ومعاجلته      
 ).بلجيكا(شاف حاالت العنف ضد املرأة وتقدمي الرعاية املالئمة اكت

 مجع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة -زاي  
تفيد البيانات والبحوث اجليدة النوعية املتعلقة بنطاق انتشار ظاهرة العنـف ضـد املـرأة                - ٥٧

عاليــة، وتنحــو وحجمهــا وأســباهبا ونتائجهــا وتكاليفهــا يف وضــع سياســات ســليمة تتــسم بالف   
الدول بشكل متزايد إىل كفالة تـوفري االسـتنارة لـسياساهتا وبراجمهـا مـن خـالل قاعـدة بيانـات                     

 . أكثر ثراء
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 مجع البيانات من خالل الدراسات االستقصائية  - ١ 
قدمت عدة دول تقـارير عـن جهودهـا يف جمـال مجـع املعلومـات املتعلقـة بـالعنف ضـد                    - ٥٨

وأوضحت الدراسة االستقـصائية الـشاملة للبلـد، الـيت     . ت االستقصائية املرأة من خالل الدراسا   
 بشأن العنف العـائلي، أن امـرأة واحـدة مـن كـل أربـع نـساء فـوق                    ٢٠٠٥أجرهتا النرويج عام    

 يف املائـة مـن النـساء      ٩,٣ سنة قـد تعرضـت لعنـف العـشري أو التهديـد بـه، وأن نـسبة                   ١٥سن  
. من األوقات تعرضن لصنوف قاسية من هذا العنـف        الالئي خضن جتربة املعاشرة يف أي وقت        

ومل تـــبني دراســـتان . ٢٠٠٩النـــرويج، عـــام  وخيطـــط إلجـــراء دراســـة استقـــصائية أخـــرى يف 
استقصائيتان شاملتان جلميع الفئات على نطـاق البلـد، أجريتـا بـشأن العنـف العـائلي يف فنلنـدا                    

نـف، بينمـا أوضـحت      ، حـدوث تغـري يـذكر يف نطـاق انتـشار هـذا الع              ٢٠٠٦ و   ١٩٩٧عامي  
 حـدوث اخنفـاض مبقـدار الثلـث يف عـدد            ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤دراستان أجريتا يف الدامنرك عـامي       

ويتـضح مـن دراسـات استقـصائية عـشوائية العينـات، جتـرى علـى فتـرات                  . ضحاياه من النـساء   
وأكملـت  . منتظمة بشأن العنف العائلي يف اليابان، استمرار تعرض نساء كـثريات هلـذا العنـف              

ال اجلولة الثانية من حترياهتا الوطنية بشأن العنف القائم على نـوع اجلـنس، وختطـط لنـشر              الربتغ
وســتجري هولنــدا دراســة استقــصائية وطنيــة عــن العنــف   . ٢٠٠٨يونيــه /نتائجهــا يف حزيــران

وتعمل املكسيك على إعداد مشروع تقييم وطين عن حالة العنف القـائم            . ٢٠٠٨العائلي عام   
 حتديـد مـدى اسـتفحال العنـف ضـد املـرأة وأشـكاله والظـروف الـيت          على نوع اجلـنس، هبـدف     

وهـي تعمـل أيـضا علـى إعـداد          . حيدث فيهـا، مـن أجـل تـوفري االسـتنارة للدراسـات احلكوميـة              
 . قاعدة بيانات وطنية عن العنف ضد املرأة

ــل الدراســات       - ٥٩ ــدول أشــكال أخــرى مــن الدراســات االستقــصائية، مث واســتخدمت ال
ا اجلرائم أو السالمة أو استقصاء اآلراء، هبدف إبراز نطـاق انتـشار العنـف ضـد                 املتعلقة بضحاي 

 دراسة استقـصائية علـى ضـحايا العنـف أوضـحت أن نـسبة               ٢٠٠٧وأجرت فرنسا عام    . املرأة
اإلناث وسط هؤالء الضحايا تفـوق كـثريا نـسبة الـذكور، وأن األغلبيـة الـساحقة مـن مـرتكيب                  

البيانات اليت مجعـت مـن خـالل دراسـات استقـصائية بـشأن              وتشري  . أعمال العنف من الذكور   
، ازديــاد عــدد النــساء الالئــي يــبلغن     ٢٠٠٥ و ١٩٩٦الــسالمة أجريــت يف أســتراليا عــامي    

وأوضحت دراسة استقصائية أجريت يف اجلمهوريـة التـشيكية   . باالعتداءات اجلسدية واجلنسية  
تـهم الدراسـة تـؤمن بـأن حـاالت           يف املائة من األشـخاص الـذين مشل        ٣٦، أن نسبة    ٢٠٠٧عام  

 يف املائـــة منـــهم تـــؤمن بأنـــه حيـــدث يف     ٣٧العنـــف العـــائلي كـــثرية احلـــدوث، وأن نـــسبة     
 . متفرقة حاالت
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وأشارت عدة ردود إىل أن الـصعوبات املتعلقـة جبمـع البيانـات عـن العنـف ضـد املـرأة           - ٦٠
 هـذه املـسألة تظـل مـن         واالفتقار إىل مجع البيانات بصورة منهجية علـى الـصعيد الـوطين بـشأن             

 ). أستراليا وألبانيا وفنلندا وفييت نام وهنغاريا(التحديات اليت تواجه معاجلة هذا العنف 
 

  اخلدمات  مرافقالبيانات املتحصل عليها من - ٢ 
يتزايد اجتاه البلدان إىل جتميع البيانات املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة املتحـصل عليهـا مـن                    - ٦١

بلجيكـا وبـريو واململكـة العربيـة      (مبا يف ذلـك املراكـز الـصحية واملستـشفيات           مرافق اخلدمات،   
ألبانيا واجلمهورية التشيكية وفرنسا وفنلندا وخلتنـشتاين       (؛ ومراكز الشرطة واحملاكم     )السعودية

ــدا  ــا وهولن ــة  )واململكــة املتحــدة وهنغاري ــة االجتماعي ــة (؛ وخــدمات اإلســكان والرعاي مجهوري
؛ وخطـوط االتـصال املباشـر ومراكـز اإليـواء وخـدمات الـدعم        )ية الـسابقة مقدونيا اليوغوسالف 

قيـاس  ”وجيمع منشور أصدرته الوكالـة اإلحـصائية الكنديـة، بعنـوان      ). بريو واليونان (األخرى  
، البيانـات املـستقاة سـابقا مـن الدراسـات االستقـصائية             “اجتاهـات إحـصائية   : العنف ضد املرأة  

 خدمات الشرطة واحملاكم ووكاالت اخلدمات، بغرض تقيـيم         اليت أجريت على الضحايا، ومن    
وتعمـل سويـسرا علـى تنقـيح اإلحـصاءات اجلنائيـة لـدى الـشرطة                 . اجتاهات العنـف ضـد املـرأة      

ــائلي     ــالعنف الع ــات خاصــة ب ــضمينها بيان ــرض ت ــتني    . بغ ــشمل األرجن ــل دول أخــرى، ت وتعم
ل مجع البيانات املتحصل عليهـا مـن        والربتغال وبلجيكا والفلبني، على معاجلة التحديات يف جما       

مرافق اخلدمات وتصنيفها يف جمموعات، عن طريق إقامة نظـم موحـدة للتبليـغ حبـاالت العنـف               
 . ضد املرأة وتسجيلها

 إجراء البحوث من أجل توفري االستنارة للسياسات - ٣ 
نف ضـد   يتزايد عـدد الـدول الـيت تـوفر املـوارد مـن أجـل إجـراء البحـوث املتعلقـة بـالع                       - ٦٢

أستراليا وألبانيا واإلمارات العربية املتحـدة والربتغـال وتركيـا    (املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي   
؛ واالعتــداء  )سويــسرا(؛ وجبــرائم القتــل بــني األزواج   )وسويــسرا واململكــة املتحــدة وهــاييت   

تــشويه ؛ والتحـرش و )بـريو (؛ والعنـف ضـد خـدم املنـازل     )أسـتراليا واململكـة املتحـدة   (اجلنـسي  
ويف أملانيــا، وفــرت دراســة  ). اململكــة املتحــدة(األعــضاء التناســلية األنثويــة والــزواج القــسري  

أجريت على قاعدة عريضة عن العنف ضد املرأة االستنارة إلعداد خطـة العمـل الثانيـة يف عـام                   
وعقدت اململكة العربية الـسعودية     . وأجرت قطر دراسة ميدانية عن العنف ضد املرأة       . ٢٠٠٧

، جــرى فيــه حتديــد ٢٠٠٨مــايو /جتمــاع فريــق خــرباء وطــين معــين بــالعنف العــائلي، يف أيــار  ا
االحتياجــات املتعلقــة بالتــدخل، وصــدرت عنــه توصــيات حمــددة بــشأن اختــاذ إجــراءات شــاملة 

 . جلميع القطاعات
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 التدابري اليت اختذهتا هيئات األمم املتحدة من أجل تنفيذ القرار -ثالثا  
 مـن   ١٨ و   ١٧ية العامـة هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، يف الفقـرتني                دعت اجلمع  - ٦٣

، إىل أن تناقش، يف إطـار واليـة كـل منـها، مـسألة العنـف ضـد املـرأة جبميـع                       ٦١/١٤٣قرارها  
أشكاله ومظاهره، وإىل أن تدرج األولويات الالزمة ملعاجلة تلـك القـضية يف جهودهـا وبـرامج                 

نة اإلحـصائية أن تقـوم بالتـشاور مـع جلنـة وضـع املـرأة، بإعـداد            عملها املقبلة، وطلبت إىل اللج    
 . واقتراح جمموعة من املؤشرات املمكنة بشأن العنف ضد املرأة

 
 حتديد األولويات ملواصلة العمل  -ألف  

. اختــذت عــدة هيئــات تابعــة لألمــم املتحــدة تــدابري مــن أجــل االمتثــال ألحكــام القــرار  - ٦٤
، مناقـشة مائـدة مـستديرة بـشأن       ٢٠٠٨يوليـه   /االجتماعي، يف متـوز   وعقد اجمللس االقتصادي و   

دوره يف معاجلة العنف ضد املرأة يف مجيـع أشـكاله ومظـاهره، اختـذت هيئـة حـوار مـع رؤسـاء                       
وقدم رؤسـاء اللجـان أمثلـة    . جلنة التنمية االجتماعية واللجنة اإلحصائية وجلنة السكان والتنمية   

ام يف جهود التصدي للتحـدي الـذي متثلـه معاجلـة العنـف            على اخلطوات املتخذة وفرص اإلسه    
وأدىل أعضاء اجمللس بتعليقات وقـدموا توصـيات بـشأن دور اجمللـس يف              . ضد املرأة يف املستقبل   

 .معاجلة هذا التحدي يف إطار واليته، مبا يف ذلك دوره اإلشرايف املتصل باللجان الفنية
اجلــة العنــف ضــد املــرأة يف نطــاق واليتــها،  وتعمــل جلنــة وضــع املــرأة بانتظــام علــى مع  - ٦٥

ــز    ــكال التمييـ ــن أشـ ــكال مـ ــاره شـ ــسني،    . باعتبـ ــة واخلمـ ــا احلاديـ ــة، يف دورهتـ ــرت اللجنـ ونظـ
“ القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد الطفلــة  ”، يف املوضــوع ذي األولويــة ٢٠٠٧ عــام

 األطـراف    متفق عليها مـع توصـيات تتعلـق باختـاذ إجـراءات مـن قبـل                )٢(واعتمدت استنتاجات 
ــة ــة املختلفـ ــسألة   . الفاعلـ ــشة مـ ــاعلي ملناقـ ــق تفـ ــاع فريـ ــضا اجتمـ ــة أيـ ــة وعقـــدت اللجنـ  متابعـ

 األمـــني العـــام املتعمقـــة بـــشأن العنـــف ضـــد املـــرأة علـــى الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل  دراســـة
)A/61/122, Add.1, Add.1/Corr.1(  يف إطــار بنــد جــدول أعماهلــا املتعلــق باملــسائل الناشــئة ، .

اإليــدز، /لجنـة العنـف ضـد املــرأة مـن حيـث عالقتـه بفــريوس نقـص املناعـة البـشرية         وتناولـت ال 
ــث       ــن حيـ ــسري، ومـ ــزواج القـ ــة والـ ــلية األنثويـ ــضاء التناسـ ــشويه األعـ ــة وبتـ ــه بالطفلـ . عالقتـ

اللجنة بانتظام مناقشات مـشتركة مـع اللجنـة اإلحـصائية، تـشمل مناقـشة قـضية العنـف             وتعقد
لتـه إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة والطفلـة، يف اجللـسة االفتتاحيـة         وأطلق األمني العـام مح   . ضد املرأة 

، والــيت شــارك فيهــا ٢٠٠٨فربايــر /  شــباط٢٥للــدورة الثانيــة واخلمــسني للجنــة، املعقــودة يف  

__________ 
ــائق الرمسيــــــــة للمجلــــــــس االقتــــــــصادي واالجتمــــــــاعي،  انظــــــــر  )٢(    ٧، امللحــــــــق رقــــــــم ٢٠٠٧الوثــــــ

)E/2007/27-E/CN.6/2007/9 (الفصل األول الفرع ألف. 
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رئــيس اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، وحــضرها وزراء عديــدون وممثلــون رفيعــو املــستوى   
ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة القـادمني مـن          ملنظومة األمـم املتحـدة، وعـدد غـري مـسبوق مـن              

 . مجيع أحناء العامل
وتعاجل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجلوانب املتعلقة بالعدالـة اجلنائيـة للعنـف ضـد                 - ٦٦
، مناقـشة  ٢٠٠٨أبريـل  /وعقـدت اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة عـشرة، املعقـودة يف نيـسان              . املرأة

 ضد املرأة املتصلة بعملها بـصورة مباشـرة، شـاركت فيهـا رئيـسة      مواضيعية عن جوانب العنف 
تعزيـز اسـتجابة نظـم منـع اجلرميـة          ” املعنـون  ١٧/١واعتمـدت اللجنـة املقـرر       . جلنة وضع املـرأة   

إىل مكتب األمم املتحدة املعـين      فيه  طلبت  الذي   )٣(“والعدالة اجلنائية للعنف ضد املرأة والطفلة     
م بالتعاون مع جلنة وضع املـرأة واألطـراف الفاعلـة األخـرى بعقـد               باملخدرات واجلرمية، أن يقو   

االســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة اجتمــاع فريــق خــرباء حكــومي دويل الســتعراض 
، واسـتكماهلا،   ١٩٩٧ لسنة   للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          

وسـتنظر اللجنـة   .  بشأن معاجلة العنف ضد املـرأة والبنـت  حسب االقتضاء، وأن يقدم توصيات 
 . يف نتائج االجتماع يف دورهتا التاسعة عشرة

، إىل إحاطـة عـن   ٢٠٠٧واستمعت جلنة السكان والتنمية، يف جلستها األربعـني، عـام        - ٦٧
. ةدراسة األمني العام املتعمقة عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، قدمتها شـعبة النـهوض بـاملرأ                

ــة معلومــات عــن        ــك، إىل تــضمني تقاريرهــا الوطني ــدول األعــضاء عقــب ذل ــة ال ودعــت اللجن
 .االستراتيجيات املعتمدة ملعاجلة العنف ضد املرأة

ــودة يف       - ٦٨ ــني، املعقـ ــسادسة واألربعـ ــا الـ ــة، يف دورهتـ ــة االجتماعيـ ــة التنميـ ــرت جلنـ ونظـ
تعزيــز ”عها ذي األولويــة ، يف مــسألة العنــف ضــد املــرأة يف إطــار موضــو٢٠٠٨فربايــر /شــباط

واسـتمعت اللجنـة إىل إحاطـة قدمتـها     . “ للجميـع العمالة الكاملـة وتـوفري فـرص العمـل الكـرمي       
تكثيــف : كاملــة وتــوفري فــرص العمــل الكــرميالعمالــة التعزيــز ”منظمــة العمــل الدوليــة بعنــوان 

ــرأة       ــف ضــد امل ــع أشــكال العن ــى مجي ــضاء عل ــود للق ــدخالت    . “اجله ــرض أشــد الت ومشــل الع
 . السياساتية فعالية يف جمال القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف مكان العمل

وقدم اجمللس االستشاري للقـضايا اجلنـسانية التـابع للجنـة تـسخري العلـم والتكنولوجيـا               - ٦٩
، توصـيات يقتـرح فيهـا أن        ٢٠٠٨ألغراض التنمية، إىل اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة عـشرة عـام               

استخدام ضروب العلم والتكنولوجيـا وتكنولوجيـات االتـصال عـرب اإلنترنـت يف           ترصد اللجنة   
الترويج للعنف ضد املرأة، وأن توثق هذا االستخدام وترفـع درجـة الـوعي بـه، وتوثـق الكيفيـة                    

__________ 
) E/2008/10-E/CN15/2008/22 (١٠لحق رقـم  ، امل٢٠٠٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      )٣( 

 .الفصل األول، الفرع دال
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ــه        ــا مــن أجــل تفــادي العنــف ضــد املــرأة ومعاجلت الــيت ميكــن هبــا اســتخدام العلــم والتكنولوجي
 .  الوثائقوختفيف آثاره، وأن تنشر هذه

ويشكل العنف ضـد نـساء الـشعوب األصـلية أحـد الـشواغل الدائمـة للمنتـدى الـدائم                     - ٧٠
ــشعوب األصــلية   ــدى يف األعــوام  . املعــين بقــضايا ال ، ٢٠٠٦  و٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وأصــدر املنت

توصيات بشأن العنف ضد املرأة، تشمل االستغالل اجلنسي لبنات الشعوب األصلية، والعنـف             
 . داء اجلنسي، والعنف اجلنسي يف سياق الرتاع املسلحالعائلي، واالعت

ــاء نظــره يف مــسألة حقــوق اإلنــسان املتعلقــة   يف وأجــرى جملــس حقــوق اإلنــسان،   - ٧١ أثن
، مناقــشة عــن العنــف ضــد املــرأة، ٢٠٠٨يونيــه /بــاملرأة، يف دورتــه الثامنــة املعقــودة يف حزيــران

يم محـالت التوعيـة وتوجيـه االنتبـاه         جرى تسليط الضوء فيها على ضرورة سـن القـوانني وتنظـ           
 .إىل الضحايا، وضرورة مشاركة الرجال يف هذه املسائل

 
 العمل على وضع املؤشرات -باء  

عقدت اللجنة اإلحصائية وجلنـة وضـع املـرأة حـوارا مـشتركا بـشأن مؤشـرات العنـف                    - ٧٢
اجلمعيـة العامـة     قـرار    مـن  ١٨، استجابة منـهما للفقـرة       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ضد املرأة، يف    

وناقش االجتماع مقترحا بشأن جمموعة من املؤشرات العاملية لقياس نطاق انتـشار            . ٦١/١٤٣
العنف ضد املرأة ومدى استفحاله ووتائر حدوثه، تقدم به اجتماع فريـق اخلـرباء الـذي عقدتـه          

ــاألمم املتحــ     ــا والــشعبة اإلحــصائية ب ــة االقتــصادية ألوروب ــاملرأة واللجن دة، يف شــعبة النــهوض ب
وأقـرت اللجنـة    . ، بالتعاون مع اللجـان اإلقليميـة األربـع األخـرى          ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

من أجل إجراء استعراض فـين متعمـق        “ أصدقاء للرئيس ”اإلحصائية عقب ذلك تشيكل فريق      
للمؤشرات املقترحة بشأن قياس العنـف ضـد املـرأة، وطلبـت إىل الفريـق أن يقـدم إليهـا تقريـرا                      

 .  يف دورهتا األربعنيبشأن ذلك
 

 االستنتاجات والتوصيات  -رابعا  
من الضروري اتباع هنج شامل بغرض إحراز تقدم جتـاه منـع مجيـع أشـكال العنـف          - ٧٣

وعمـدت الـدول، ضـمن جهودهـا الراميـة إىل        . ضد املـرأة واالسـتجابة لـه علـى حنـو فعـال            
بري لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني         معاجلة األسباب اهليكلية للعنف ضد املرأة، إىل اختـاذ تـدا          

ويتعني أن تواصل الـدول هـذه اجلهـود وأن متـنح أولويـة           . والقضاء على التمييز ضد املرأة    
متقدمة لتعزيز األطـر القانونيـة والـسياساتية املتعلقـة بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                    

طــط والــربامج اإلمنائيــة املــرأة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إدمــاج التــدابري ذات الــصلة يف اخل 
ويــتعني علــى الــدول أيــضا بــذل جهــود يف   . الوطنيــة واســتراتيجيات القــضاء علــى الفقــر  
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جماالت نظم التعليم وتدابري رفع درجة الوعي العام، بغرض التأثري علـى املواقـف والـصور                
سـتمرار   الثقافية الضارة باملرأة، واليت متثل متييزا ضدها وتؤدي إىل ا         -النمطية االجتماعية   

 .خضوعها، والقضاء على هذه املواقف والصور النمطية
ويتزايد عدد الدول اليت سنت قوانني بشأن العنف ضد املرأة، أو عززت ما لديها  - ٧٤

وجترم هـذه القـوانني أفعـال العنـف         . من قوانني بشأنه، ال سيما يف ما يتعلق بالعنف العائلي         
.  بـشكل يتناسـب مـع جـسامة جـرائهم     ضد املـرأة وتكفـل فـرض عقوبـات علـى مرتكبيهـا           

ُنقحــت اإلجــراءات والقواعــد والربوتوكــوالت، وأقيمــت آليــات متخصــصة بغــرض  قــدو
 . تعزيز التنفيذ

ــة وجــود      - ٧٥ ــتعني علــى الــدول كفال وألغــراض وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب، ي
تــشريعات تعــاجل بــشكل كامــل مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، وضــمان اتــساق هــذه      

ات مع االلتزامات الدولية، وتضمينها أحكام بفرض عقوبات على مرتكيب أعمال  التشريع
ويتعني على الدول تكثيف اجلهود بغرض تقيـيم تـأثري   . العنف تتناسب مع جسامة جرائهم  

التشريعات والقواعد واإلجراءات، مبا يف ذلك أسـباب اخنفـاض معـدالت التبليـغ بـالعنف                
ويتعني عليها أيضا سـن قـوانني لتـوفري الـدعم           . للنتائجوتدين مستويات االستجابة الفورية     

للضحايا، تراعى فيها احتياجات ضحايا مجيع أشكال العنف ضد املرأة، والنظـر يف مـسألة         
ويـتعني بـذل جهـود خاصـة مـن أجـل            . تضمني هذه القوانني تـدابري هتـدف إىل منـع العنـف           

ميع أشكال العنف ضـد املـرأة   توعية مجيع املسؤولني املختصني بشكل كامل يف ما يتعلق جب      
 . والقوانني والسياسات واألنظمة القائمة، ورصد امتثاهلم يف هذا اإلطار

ــة تت      - ٧٦ ــدول خطــط عمــل وطني ــن ال ــدى عــدد م ــرأة   وتوجــد ل ــالعنف ضــد امل ــق ب عل
بأشــكال حمــددة مــن هــذا العنــف، وخباصــة العنــف العــائلي، ترمــي إىل كفالــة أن تكــون   أو

ويــتعني أن تواصــل الــدول اعتمــاد . دة االختــصاصات ومنــسقةاإلجــراءات شــاملة ومتعــد
خطــط العمــل الوطنيــة، أو تنقيحهــا واســتكماهلا، وأن تكفــل اشــتماهلا علــى أهــداف قابلــة  

ويتعني عليها أيضا أن تكفل استخدام      . للقياس وجداول زمنية، عالوة على تدابري للرصد      
لبيانات والبحوث املتاحـة، يف إعـداد       الرؤى الداخلية املستمدة من تقييمات التأثري ومجيع ا       

ويتعني عليها كـذلك أن     . وتنفيذ خطط العمل هذه واستكماهلا أو تنقيحها بصورة منتظمة        
تكفل إدماج مسامهات مجيع األطراف الفاعلة ذات الـصلة، مـن القطـاعني العـام واخلـاص                 

ة بــه، وقطاعــات اخلــدمات الطوعيــة العاملــة مــع ضــحايا العنــف ضــد املــرأة أو ذات الــصل 
والقادرة على املسامهة يف منعـه واالسـتجابة لـه علـى حنـو فعـال، يف خطـط العمـل الوطنيـة                       

 . هذه
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ــصاف      - ٧٧ ــالقوانني وســبل االنت ــرأة ب ــع درجــة وعــي امل ــدابري لرف ــد . واختــذت ت وتتزاي
اخلدمات املتكاملـة املتاحـة  يف اجملـاالت الطبيـة والنفـسية واالجتماعيـة والقانونيـة لـضحايا                   

وحظيت محاية املرأة يف احلاالت اليت يرتفـع فيهـا عنـصر           . د املرأة وللناجيات منه   العنف ض 
وينبغي أن تواصل الدول هذه اجلهود وتعززها، بغـرض تعزيـز إمكانيـة             . املخاطر باالهتمام 

ويـتعني عليهـا اختـاذ خطـوات حمـددة جتـاه         . حصول الضحايا على العدالـة وزيـادة متكينـهم        
كمـا يـتعني عليهـا توسـيع نطـاق          .  ومبسائل االنتصاف املتاحـة هلـا      تعزيز وعي املرأة حبقوقها   

إتاحة اخلدمات املتخصصة للضحايا، على حنو يكفي احتياجاهتم وييسر هلم سبل احلـصول             
وينبغـي أيـضا أن     . عليها، جبانب تعزيز سالمة املرأة والتشجيع على تكليفها بدور الوكيـل          

ات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل كفالـة إتاحـة              تعزز الدول قدرات األطـراف الـيت تقـدم اخلـدم          
 .املوارد وتوفري الدعم للضحايا

ويـتعني عليهـا مواصـلة هـذا        . واختذت الدول تدابري لتعزيز منع العنـف ضـد املـرأة           - ٧٨
العمــل، وخباصــة تــوفري القيــادة علــى أعلــى املــستويات واالعتــراف بــدور تنظيمــات املــرأة  

الـشعبية، وتـسريع اجلهـود الراميـة إىل إشـراك           ودعمها، مبا يف ذلك على مستوى القاعـدة         
الرجــال واألوالد يف إبــراز عــدم قبــول مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة وانتــهاك حقــوق    

 .اإلنسان اخلاصة هبا
وتظل البيانات واملعلومات املتاحة من املصادر املختلفة بشأن مجيع أشـكال العنـف              - ٧٩

لبيانــات واالفتقــار إىل البحــوث النوعيــة وميثــل عــدم وجــود هــذه ا. ضــد املــرأة غــري كافيــة
املتعلقة بنطاق انتشار العنف وتأثريه علـى الـضحايا وأسـرهم وجمتمعـاهتم، أحـد التحـديات        

لذا يتعني علـى الـدول تكثيـف جهودهـا          . اليت تواجه فعالية منع هذا العنف واالستجابة له       
رأة بشكل كامـل يف قواعـد       يف جمال مجع البيانات، وإدماج البيانات املتعلقة بالعنف ضد امل         

وينبغـي عليهـا أيـضا أن       . بياناهتا الوطنية ونظمها جلمع هذه البيانات علـى الـصعيد الـوطين           
تزيد بدرجة كـبرية جهودهـا الراميـة إىل تقيـيم تـأثري مجيـع املبـادرات املتعلقـة بـالعنف ضـد                       

 -ائل املنـع     مبا يف ذلك التشريعات والسياسات وتنفيذها، وتوفري اخلـدمات ووسـ           -املرأة  
هبدف توفري فهم أفضل لفاعلية التدابري اخلاصة، والتمكني من اختاذ إجراءات تـصحيحية،             

 . واملسامهة يف إجياد ممارسات جيدة
مسألة العنـف ضـد املـرأة يف إطـار واليـة            تابعة لألمم املتحدة    وعاجلت عدة هيئات     - ٨٠

العامـة ترغـب يف تـشجيع مجيـع         ولعـل اجلمعيـة     . كل منـها، اسـتجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة          
 . ع فيهاصة على مواصلة هذه اجلهود والتوساهليئات املخت

 


