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  تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ــة      ــة العام ــرار اجلمعي ــع    ٦٥/١٨٧عمــال بق ــى مجي ــضاء عل ــشأن تكثيــف اجلهــود للق  ب

هذا التقرير معلوماٍت عن التدابري اليت اختـذهتا الـدول األعـضاء          أشكال العنف ضد املرأة، يقدم      
ويتـضمن  . وعن األنشطة املنفـذة يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة                    

  .التقرير أيضا استنتاجات وتوصيات حمددة عن اإلجراءات املقبلة
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  مقدمة  -أوال   
 كــانون ٢١ املــؤرخ ٦٥/١٨٧حثــت اجلمعيــة العامــة الــدول األعــضاء، يف قرارهــا        - ١

 بـشأن تكثيـف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة،                     ٢٠١٠ ديسمرب/األول
على االسـتمرار يف وضـع اسـتراتيجياهتا الوطنيـة وهنـج أكثـر انتظامـا ومشـوال واسـتدامة وتعـددا                     
ــرأة، يف جمـــاالت التـــشريع      للقطاعـــات هبـــدف القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال العنـــف ضـــد املـ

ــسا    ــانون وم ــاذ الق ــة وإنف ــسياسات والوقاي ــات    وال ــهن ومجــع البيان ــادة تأهيل ــضحايا وإع عدة ال
وحثــت الــدول كــذلك علــى زيــادة التركيــز علــى الوقايــة يف القــوانني والــسياسات    . وحتليلــها

وشددت اجلمعية على أن تكفـل الـدول تلقـي مجيـع            . والربامج ويف تنفيذها ورصدها وتقييمها    
ع التــدابري املمكنــة لــتمكني التــدريب املناســب وعلــى أن تتخــذ الــدول مجيــ  املــسؤولني املعنــيني

وطلبت إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة،   . النساء وتوعيتهن حبقوقهن يف طلب االنتصاف 
، تقريرا يتضمن املعلومات املقدمة من الـدول        ٢٠١٢يف دورهتا السابعة والستني اليت ُتعقد عام        

 عن أنشطة املتابعة اليت قامـت       وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة      
. هبا لتنفيذ القرار املذكور، مبا يف ذلك ما تقدمه كيانات األمم املتحدة من مساعدة إىل الـدول                

ويستند إىل املعلومات الواردة مـن الـدول األعـضاء          . وهذا التقرير مقدم استجابة لذلك الطلب     
إىل ) A/65/208(لتقريــر الــسابق وكيانــات األمــم املتحــدة، ويغطــي الفتــرة املمتــدة مــن تــاريخ ا  

  .٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٦
  

  معلومات أساسية  -ثانيا   
وفقا للمعلومـات الـواردة يف قاعـدة بيانـات األمـني العـام املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة،                        - ٢

أو تتـصدى   /، قد اعتمد تشريعات جتّرم و     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٩ بلدا، حىت    ١٦٠كان أكثر من    
أشــكال العنــف؛ يف حــني وضــع أكثــر  فة عامــة، أو لــشكل معــني مــن  للعنــف ضــد املــرأة بــص 

 بلــدا خطــة أو اســتراتيجية وطنيــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة أو ضــّمن خططــا وطنيــة  ١٤٠ مــن
 بلـدا  ١٢٠أخرى تغطي مسائل أعم تـدابري للتـصدي هلـذا النـوع مـن العنـف؛ ونفّـذ أكثـر مـن           

 بلـدان شـكال مـن خـدمات         ١١٠ر مـن    نوعا مـن األنـشطة الوقائيـة، مثـل التوعيـة؛ وأتـاح أكثـ              
  . بلدا بإجراء حبوث ومجع بيانات١٤٠الناجيات؛ وقام أكثر من /الدعم للضحايا
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ورغم هذه اجلهـود، ال يـزال العنـف ضـد املـرأة ظـاهرة عامليـة تتخطـى حـدود الـدخل                         - ٣
ساء  نـ ١٠ مـن كـل   ٧وتكشف البيانات القطرية أن ما يصل إىل . )١(واالنتماء الطبقي والثقايف 

، وأن  )٢(أو اجلنـسي يف مرحلـة مـا مـن حيـاهتن           /يف العامل أفدن أهنن تعرضن للعنـف اجلـسدي و         
 سـنة، هـن علـى األرجـح         ٢٤ و   ١٥الشابات، وال سيما أولئك الالئي تتـراوح أعمـارهن بـني            

والـشكل األكثـر شـيوعا مـن أشـكال العنـف هـو عنـف العـشري، الـذي                . )١(أكثر عرضة للعنف  
، وهـو أمـر أكدتـه دراسـة عامليـة عـن جـرائم        )٣( من األحيان إىل املـوت    ميكن أن يؤدي يف كثري    

 /ووفقــا هلــذه الدراســة، فــاملرأة هــي األكثــر تــضررا مــن جــرائم القتــل املتــصلة بالعــشري   . القتــل
وللعنــف ضــد املــرأة . )٤( يف املائــة مــن جممــوع الــضحايا٧٧األســرة، إذ متثــل النــساء أكثــر مــن 
ماعــات واجملتمعــات، وهــو يعرقــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة عواقــب وخيمــة علــى األفــراد واجل

وتكــشف حتلــيالت لتكــاليف . لأللفيــة ويــؤدي إىل ارتفــاع التكــاليف االقتــصادية واالجتماعيــة
 يالعنــف ضــد املــرأة أُجريــت يف العديــد مــن البلــدان، مبــا فيهــا أســتراليا وإنكلتــرا وويلــز وفيجــ 

اع منهجيات خمتلفة، أن التكلفة الـسنوية هلـذا العنـف           بوكندا والواليات املتحدة األمريكية، باتّ    
 بليون دوالر، وتشمل جمموعة متنوعة من التكـاليف         ٣٢,٩  بليون دوالر و   ١,١٦تتراوح بني   

الناجيـات وتلـك    /تتراوح بني تكاليف تدخل مصاحل الشرطة والصحة والعدالة لنجدة الـضحايا          
  .)٢(املتعلقة باإلنتاجية املهدورة

  
  تجدات العاملية يف جمايل التشريع والسياساتاملس  -ثالثا   

خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، واصلت اهليئات احلكومية الدولية وهيئـات اخلـرباء               - ٤
وعلـى سـبيل املثـال، اختـذت اجلمعيـة العامـة،            . التابعة لألمم املتحدة التصدي للعنف ضد املـرأة       

ــام     ــودة ع ــستني املعق ــسة وال ــا اخلام ــرار ٢٠١٠يف دورهت ــدابري   ٦٥/٢٢٨، الق ــز الت ــشأن تعزي  ب
وشــدد . املتخــذة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل التــصدي للعنــف ضــد املــرأة 

، علـى واجـب الـدول يف التـزام احلـرص            ١٧/١١ و   ١٤/١٢جملس حقوق اإلنسان، يف قراريه      
 علــى األعــضاءالواجــب ملنــع العنــف ضــد النــساء والفتيــات ومحايــة الــضحايا، وحــث الــدول    

  .تعجيل جهودها يف هذا الصدد

__________ 
 .The World’s Women 2010: Trends and Statistics, 2010ادية واالجتماعية،  انظر إدارة الشؤون االقتص  )١(  
 .٢٠١٠، العنف ضد املرأة واألهداف اإلمنائية لأللفية: هيئة األمم املتحدة للمرأة، صحيفة وقائع   )٢(  
  )٣(  Ending violence against women: From words to action: Study of the Secretary-General (United Nations 

publication, Sales No. E.06.IV.8). 
 .Global Study on Homicide 2011 (Vienna, 2011)مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،    )٤(  
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ــوق         - ٥ ــابع جمللــس حق ــشامل الت ــدوري ال ــين باالســتعراض ال ــل املع ــق العام وواصــل الفري
 توصــيات بــشأن العنــف ضــد املــرأة     اإلنــسان، يف دوراتــه التاســعة إىل الثالثــة عــشرة، تقــدمي     

يــق العامــل بــأن وأوصــى الفر.  بلــدا مــن البلــدان الــيت مشلــها االســتعراض٧٩مــن أصــل  ٧٨ يف
تكفل الدول إنفـاذ القـوانني والتحقيـق يف القـضايا وحماكمـة اجلنـاة ومحايـة الـضحايا؛ ومعاجلـة                     
األسباب اجلذرية هلذا العنف وتنظيم بـرامج للتثقيـف والتوعيـة؛ والقيـام بطريقـة منهجيـة جبمـع              

  .وحتليل بيانات مصنفة بشأن العنف ضد املرأة
ــررات اخلاصــات     - ٦ ــا فتئــت املق ــصدين باســتمرار للعنــف   جمللــس حقــوق ا وم ــسان تت إلن

انظـر، علـى    (املرأة يف مناسبات عـدة، منـها حـواراهتن مـع احلكومـات وزيـاراهتن القطريـة                   ضد
ــال،   ــبيل املثــــ ). A/HRC/16/52/Add.3 و A/HRC/17/26/Add.1 و A/HRC/14/22/Add.1ســــ

د املـرأة وأسـبابه وعواقبـه    وباإلضافة إىل ذلـك، حبثـت املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـ              
، ونقـاط  )A/HRC/14/22انظـر  (موضوع التعويضات املقدمة إىل النساء اللوايت تعرضن للعنـف        

، وتناولــت )A/HRC/17/26انظــر (التقــاطع بــني األشــكال املتعــددة للتمييــز والعنــف ضــد املــرأة 
  ).A/HRC/20/16انظر (حاالت قتل النساء ألسباب تتعلق بنوع اجلنس 

  
  التدابري الواردة يف تقارير الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة  - رابعا  

 كيانـا مـن كيانـات       ١٩ و   )٥( دولة عضوا  ٤٤، كانت   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٦حىت    - ٧
 قد استجابت لطلب األمني العام القاضي بتقـدمي معلومـات بـشأن تنفيـذ قـرار                 )٦(األمم املتحدة 

مــات بــشأن جمموعــة مــن التــدابري املتخــذة للتــصدي  وقُــدمت معلو. ٦٥/١٨٧اجلمعيــة العامــة 

__________ 
 ، وبنمـا  ، والربتغـال  ، وإيطاليـا  ، وأيرلنـدا  ، وإندونيـسيا  ، وأملانيـا  ، وإكـوادور  ، وإسـتونيا  ، وإسـبانيا  ،األرجنتني   )٥(  

 ، واجلزائــر، وتــونس، وتوغــو، وتركمانــستان، وبــيالروس، وبــريو، وبولنــدا، وبورونــدي،وبوركينــا فاســو
 ، وفنلنـدا  ، وفرنـسا  ، وغـابون  ، وسويسرا ، والسويد ، والسودان ، والسلفادور ، والدامنرك ،ومجهورية مولدوفا 

 ، واملكـسيك ،ومـصر  ، ومـايل ، ومالطـة ، وليختنـشتاين ، ولكـسمربغ  ، ولبنان ، وكرواتيا ، والكامريون ،وقطر
 . واليونان، واليابان، والنمسا، وموناكو، وموريشيوس،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة، ومنظمة العمل الدوليـة، ومنظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة، ومنظمـة                      )٦(  
واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب الكـارييب،           ،  )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

ــة لغــريب آســيا،         ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــادئ، واللجن ــة آلســيا واحملــيط اهل ــصادية واالجتماعي ــة االقت واللجن
يئـة األمـم   ، وه)اليونـسكو (وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            

املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، ومكتـب األمــم             
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، ومكتــب خــدمات الرقابــة    

وق األمـم املتحـدة للـسكان، ووكالـة األمـم           الداخلية، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وصند       
، وصـــندوق األمـــم املتحـــدة )نـــرواواأل(املتحــدة إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني الفلـــسطينيني يف الـــشرق األدىن  

 .االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة، ومتطوعو األمم املتحدة
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للعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك تعزيز األطر القانونيـة واعتمـاد سياسـات خمصـصة هلـذا الغـرض،                    
وتعزيز إجـراءات الوقايـة؛ وبـذل اجلهـود حملاكمـة اجلنـاة ومحايـة الـضحايا وتقـدمي الـدعم هلـن؛                       

  .واختاذ مبادرات لتعزيز البحوث ومجع البيانات
  

  الصكوك الدولية والتشريعات ونظام العدالة  -ألف   
  الصكوك الدولية واإلقليمية  -  ١  

ــصدي للعنــف ضــد املــرأة            - ٨ ــوانني للت ــدول باعتمــاد ق ــدويل ال ــار القــانوين ال ــزِم اإلط ُيل
ــا يف هـــذا الـــشأن  ــاه إىل انـــضمامها إىل جمموعـــة  ووجهـــت الـــدول األعـــضاء االن . ويوجههـ تبـ

رغـم  (ذلك اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                 الصكوك الدولية، مبا يف      من
. ونظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة       ) إبداء بعض الدول لتحفظات يف تقاريرها     

وأفادت دول كثرية انـضمامها إىل صـكوك إقليميـة ذات صـلة، مثـل اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة          
 والقــضاء عليــه، وبروتوكــول امليثــاق األفريقــي حلقــوق   ملنــع العنــف ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه  

اإلنسان والشعوب اخلاص حبقوق املرأة يف أفريقيا، واتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحـة              
  .٢٠١١العنف ضد املرأة والعنف العائلي، اليت اعُتمدت عام 

  
  لعقابالتشريعات ونظام العدالة والتدابري املتخذة لوضع حد لإلفالت من ا  -  ٢  

   القوانني وتعديلهاسّن    
العنــف ضــد املــرأة متجــذر يف أوجــه الالمــساواة البنيويــة بــني الرجــل واملــرأة، وهنــاك      - ٩

حاجة إىل أطر قانونية لتـأمني املـساواة بـني اجلنـسني ومحايـة حقـوق اإلنـسان للمـرأة مـن أجـل                        
تعزيـز األطـر القانونيـة     وحتقيقـا هلـذه الغايـة، قامـت بعـض الـدول ب            . التصدي بفعالية هلذا العنف   

ــن خــالل إدراج أحكــام ذات صــلة يف دســاتريها        ــسني م ــني اجلن ــساواة ب ــشجيع امل ــا (لت إيطالي
ــر  ــيالروس واجلزائ ــسني     ) وب ــني اجلن ــساواة ب ــشأن امل ــوانني ب ــستان ومجهور(وســن ق ــة تركمان ي

  ).مولدوفا واملكسيك وموريشيوس
وفعــال يف التــصدي للعنــف    ج كلــي  بــاع هنــ وتــوفر التــشريعات األســاس الــالزم التّ     - ١٠
وقـد عـززت دول     . املرأة، وهي شرط أساسي للقضاء علـى ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب               ضد

فوجـود إطـار قـانوين شـامل        . كثرية أطرها القانونية الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والتصدي لـه          
فري الـدعم   ال جيّرم العنف ضد املرأة فحسب، بل ينص أيضا على اختـاذ تـدابري ملنـع العنـف وتـو                   

وقـد اعُتمـدت مثـل هـذه التـشريعات يف بلـدان             . الناجيات أمـر بـالغ األمهيـة      /واحلماية للضحايا 
وعـززت  . عديدة، منها األرجنتني وإسبانيا والربتغال ومجهوريـة مولـدوفا ولكـسمربغ ومالطـة             

دول أخــرى اإلطــار القــانوين حلمايــة الــضحايا مــن خــالل اعتمــاد قــوانني تــشمل، علــى ســبيل   
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النمـسا  (الناجيـات   /وتوفري الدعم واخلـدمات للـضحايا     ) الربتغال(ل، التعويض عن األضرار     املثا
وتتناول بعض هذه القوانني أشكاال متعددة مـن العنـف، بينمـا تركـز قـوانني أخـرى                  ). واليابان

ويف عـدة دول، هنـاك قـوانني قيـد       . على شكل واحد من أشكال العنـف، مثـل العنـف العـائلي            
  ).بيالروس وسويسرا ولبنان واليونان(عتماد للتصدي للعنف ضد املرأة أو اال/اإلعداد و

وقام عدد من الدول باعتماد أو تنقيح تـشريعات للتـصدي ألشـكال معّينـة مـن العنـف                   - ١١
، )إندونيسيا وبولنـدا وبـريو وفرنـسا وكرواتيـا ولكـسمربغ ومـصر      (ضد املرأة، كالعنف العائلي   

ليختنشتاين واململكـة   (، واملطاردة   )ال وتوغو وتونس واجلزائر   إيطاليا والربتغ (والتحرش اجلنسي   
ــشمالية    ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــاث   )املتحــدة لربيطاني ــشويه األعــضاء التناســلية لإلن ــا (، وت إيطالي

وقامت بعض الدول بسن أو تنقيح تشريعات حلماية األطفال من العنـف             ).والربتغال وسويسرا 
املهــاجرات، /فئــات معينــة مــن النــساء، مثــل األجنبيــات     وتعزيــز محايــة  ) الربتغــال ومونــاكو (

الربتغــال وسويــسرا (خــالل متديــد حقهــن يف اإلقامــة إذا كــن مــن ضــحايا العنــف العــائلي    مــن
ــا تتـــصل حبمايـــة املـــرأة مـــن  ). وفرنـــسا وليختنـــشتاين العنـــف  وأدرجـــت دول أخـــرى أحكامـ

  .)بيالروس( ومنع اجلرمية) لفادورتركمانستان والس(القوانني املتعلقة باملساواة بني اجلنسني  يف
أو قـوانني أخـرى لتجـرمي      /أو تعديل قوانينها اجلنائيـة و     / و وقامت الدول األعضاء بسنّ     - ١٢

أعمــال العنــف ضــد املــرأة، وزيــادة الغرامــات والعقوبــات املفروضــة، وتوســيع مفهــوم العنــف    
الربتغـال  (إلجراميـة   ويف بعـض الـدول، أُدرج العنـف العـائلي ضـمن األفعـال ا              . ونطاق احلمايـة  

، يف حــني زادت دول أخــرى العقوبــات والغرامــات املفروضــة وأدخلــت  )ومجهوريــة مولــدوفا
الربتغـال  (ظروفا مشددة للعقوبـة، مثـل عمـر الـضحية والعنـف الـذي يـؤدي إىل وفـاة الـضحية                 

ويف أيرلنــدا والربتغــال وكرواتيــا وموريــشيوس، ُوّســع مفهــوم  ). وبــريو واجلزائــر وموريــشيوس
عنـف العـائلي ليـشمل العنــف البـدين واجلنـسي والنفـسي وأنواعــا أخـرى مـن العنـف، وُوّســع          ال

ويف الربتغـال وبلـدان     . نطاق احلماية ليشمل العنـف املرتكـب يف إطـار العالقـات غـري الزوجيـة               
أخــرى، ُوّســع مفهــوم االغتــصاب ليــشمل جمموعــة أكــرب مــن األفعــال الــيت تــشكل قــوام هــذه   

لعقوبـات يعفـي مـرتكيب االغتـصاب        يف مـصر حكـم مـن أحكـام قـانون ا            اجلرمية، يف حني أُلغي   
  .احملاكمة يف حال الزواج بالضحية من
ــيت           - ١٣ ــوانني ال ــاد أو حتــسني الق ــدول يف اعتم ــضا ال ــم املتحــدة أي ــات األم ودعمــت كيان

تتصدى للعنف ضد املرأة، ووضعت أدوات ُيسترَشد هبـا يف اإلصـالح القـانوين علـى املـستوى                  
وعلــى ســبيل املثــال، قامــت منظمــة العمــل الدوليــة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق   . الــوطين

اإلنــسان وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة           
وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمـساواة            
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كني املرأة بتقدمي الدعم الـالزم لوضـع وتنقـيح وتنفيـذ قـوانني للتـصدي للعنـف            بني اجلنسني ومت  
وأســدت املــشورة .  بلــدا يف العــامني املاضــيني٢٠ضــد املــرأة، أو ألحــد أشــكاله، يف أكثــر مــن 

ــشريعات        ــشأن إصــالح الت ــة ب ــشارية الوطني ــات االست ــة للمــشّرعني، وأســهمت يف العملي الفني
واستنادا إىل نتائج اجتماع لفريق خـرباء،       . أن تنفيذ القوانني  واعتمادها، وقّدمت توجيهات بش   

، )٧()٢٠١٠(نشرت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة دلـيال للتـشريعات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة                    
وهو دليل يوصي باعتماد تشريعات شاملة جتّرم مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتفـرض تـدابري      

ويكّمـل هـذا الـدليلَ ملحـُق        . الناجيـات /عم واحلماية للضحايا  وقائية ملنع هذا العنف وتوفري الد     
  .)٨()٢٠١١(باملرأة ‘‘ املمارسات الضارة” :دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة

  
  أوامر احلماية املدنية    

ميكـن ألوامــر احلمايــة املدنيـة، الــيت تــنص علـى إبعــاد مــرتكيب العنـف مــن حمــل اإلقامــة       - ١٤
ت العنــف العــائلي وفــرض قيــود علــى ســلوكهم، أن تــشكّل ســبل انتــصاف   املــشترك يف حــاال

إسـتونيا والربتغـال وبـريو      (وهي متاحة يف عدد متزايد مـن الـدول          . قانوين فعالة لضحايا العنف   
ومجهورية مولدوفا وفرنسا ولكسمربغ واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا           

ه ، بل إن بعض الـدول، مثـل إيطاليـا، توّسـع نطـاق تطبيـق هـذ                 )الشمالية وموريشيوس واليابان  
  .األوامر ليشمل حاالت املطاردة

  
  اإلبالغ وإمكانية اللجوء إىل القضاء    

ال يزال عدم اإلبالغ عن حاالت العنف ضد املرأة بقدر كاف يـشكل أحـد التحـديات                   - ١٥
ــيم       ــستوى التعل ــدين م ــرتبط، يف بعــض احلــاالت، بت ــالقراءة  املطروحــة، وهــو م ــام ب ــدل اإلمل ومع

ومن أجـل  . والكتابة، وعدم إتاحة معلومات كافية عن حقوق الضحايا، كما أبرزت ذلك مصر  
الناجيـات منـه     /التغلب على هذا التحـدي، نفـذت عـدة دول مبـادرات لتعريـف ضـحايا العنـف                 

ساعدة والنساء املعرضات خلطر العنف حبقوقهن وباخلدمات املتاحة هلن، مبـا يف ذلـك خطـوط املـ     
إسـتونيا  (اهلاتفية واملواقع الشبكية واملنشورات، وغالبا ما ُتترجم هذه املنشورات إىل عـدة لغـات               

ــسا وفنلنـــدا وكرواتيـــا ولكـــسمربغ         ــا وأيرلنـــدا والربتغـــال وبـــيالروس والـــدامنرك وفرنـ وأملانيـ
ويف بعـــض الـــدول، فـــإن اإلبـــالغ عـــن العنـــف إلزامـــي ). وليختنــشتاين وموريـــشيوس واليابـــان 

__________ 
 http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20:  متـــــــــــاح يف املوقـــــــــــع التـــــــــــايل    )٧(  

for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf.  
-http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Supplement-to-Handbook: متـــاح يف املوقـــع التـــايل   )٨(  

English.pdf.  
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 أخـرى، ُيـشرع     ، يف حني أنـه يف دول      )بريو(مهنيات الالئي يواجهن حاالت عنف يف عملهن        لل
  ).ةن ومالطليختنشتاي(تلقائيا يف اإلجراءات اجلنائية يف حاالت من قبيل العنف العائلي 

أو تعديل قوانني اإلجـراءات اجلنائيـة أو القـوانني          /وقامت الدول أيضا باعتماد تدابري و       - ١٦
. الناجيـات منـه خـالل سـري اإلجـراءات القانونيـة           /ا حلمايـة ومـساعدة ضـحايا العنـف        املتصلة هب 

؛ )سويـسرا (الناجيـات بـشأن سـري قـضاياهن         /وتشمل هـذه التـدابري إتاحـة املعلومـات للـضحايا          
؛ ومحايـة حرمـة     )بنمـا (الناجيـات أثنـاء إجـراءات احملاكمـة         /وختصيص أماكن منفـصلة للـضحايا     

 إدارة خاصــة لتنــسيق الــدعم املقــدم للــشهود والــضحايا يف خمتلــف ؛ وإنــشاء)إيطاليــا(الــضحايا 
  ).كرواتيا(مراحل اإلجراءات القضائية 

واختذت الـدول تـدابري لتيـسري إمكانيـة جلـوء الـضحايا إىل القـضاء، مبـا يف ذلـك تـوفري                     - ١٧
ــاء إجــراءات احملاكمــة       ــضحايا أثن ــة ال ــشورة ومرافق ــة وامل ــساعدة القانوني ــري (امل ــتني وب و األرجن

وقامت كيانـات األمـم املتحـدة أيـضا، مبـا يف ذلـك              ). وغابون ولكسمربغ ومايل وموريشيوس   
مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 
ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن وصـندوق األمـم               

االستئماين وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بدعم مبادرات مماثلة بوسائل شىت، منها متويـل             املتحدة  
املنظمات غـري احلكوميـة لتقـدمي املـساعدة القانونيـة؛ وإنـشاء حمـاكم متنقلـة؛ وصـياغة اتفاقـات                     

  .نساء الشعوب األصلية إىل القضاءخاصة تكفل إمكانية جلوء 
  

  تنفيذ القوانني ورصدها وتقييمها    
ميكن للتدريب املتخـصص ملـوظفي وكـاالت إنفـاذ القـانون واجلهـاز القـضائي وتـوافر                    - ١٨

وحــدات شــرطة وادعــاء وحمــاكم متخصــصة يف قــضايا العنــف ضــد املــرأة أن يــسهم يف زيــادة   
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، عينـت بعـض الـدول مـوظفني وقـضاة متخصـصني           . فعالية تنفيـذ القـوانني    

ــبانيا وأي(داخــل احملــاكم   ــداإس ــاء  ) رلن ــابون(ووحــدات االدع ــات   )غ ــشأت مراكــز حتقيق ؛ وأن
ــال(متخصــصة  ــوزارات   )الربتغ ــسودان(؛ ووحــدات متخصــصة داخــل ال ــضا  ). ال ــشئت أي وأُن

وحدات شرطة متخصصة يف عدد من البلـدان، منـها إكـوادور وإندونيـسيا وجنـوب الـسودان                  
ــائ      ــامج اإلمن ــدعم مــن الربن ــك ب ــشيوس، وذل ــا وموري ــسلفادور وكيني ــسكان  وال ي وصــندوق ال

  .ئني وهيئة األمم املتحدة للمرأةومفوضية شؤون الالج
عــّدت مــواد متــصلة هبــا لفائــدة الــشرطة واملــدعني العــامني   أُوُنفّــذت بــرامج تدريبيــة و  - ١٩

األرجنــتني وإســبانيا وإندونيــسيا وأيرلنــدا  (والقــضاة واحملــامني وقــوات األمــن يف بلــدان كــثرية   
نـدي وبولنـدا وبـريو وبـيالروس وتوغـو واجلزائـر ومجهوريـة مولـدوفا                وإيطاليا والربتغال وبورو  

 ).والـدامنرك والـسودان والــسويد وغـابون وكرواتيـا وليختنــشتاين ومـايل ومـصر وموريــشيوس      
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وقامــت كيانــات األمــم املتحــدة وصــناديقها، مبــا يف ذلــك الربنــامج اإلمنــائي ومفوضــية شــؤون  
ميـة وصـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين وهيئـة األمـم              الالجئني واملكتب املعين باملخـدرات واجلر     

.  بلـدان  ١٠املتحدة للمرأة، بـدعم بـرامج مماثلـة يف جمـال التـدريب وبنـاء القـدرات يف أكثـر مـن                       
وغالبا مـا ُيـضطلع هبـذه املبـادرات بالتعـاون مـع اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات النـسائية،                       

ة وحماكمتــهم، وحتــسني املعرفــة بأســباب العنــف ضــد املــرأة ويركَّــز فيهــا علــى التحقيــق مــع اجلنــا
ويف بعــض الــدول، تتــاح دورات ومنــاهج    . وعواقبــه، والتــشريعات الوطنيــة واملعــايري الدوليــة    

متخصصة بشأن مواضيع شىت، منها املعـايري الدوليـة والتـشريعات الوطنيـة للتـصدي للعنـف ضـد           
األرجنـتني وإسـبانيا وإكـوادور      (يـات الـشرطة     املرأة، يف كليات احلقوق ومعاهـد القـضاء وأكادمي        

ومن أجل اعتماد معايري مناسبة لتنفيـذ       ). واجلزائر والدامنرك ولكسمربغ وليختنشتاين واملكسيك    
القـوانني، أصــدرت عــدة دول جمموعـة مــن الربوتوكــوالت واألنظمـة واملبــادئ التوجيهيــة بــشأن    

انونيــة والتعــاون بــني خمتلــف الــسلطات  مــسائل شــىت، منــها التحقيــق واحملاكمــة واإلجــراءات الق 
  ).األرجنتني وإسبانيا وإستونيا وإندونيسيا والربتغال وبنما وبولندا والدامنرك واملكسيك(

ــضائية         - ٢٠ ــوانني واإلجــراءات الق ــيم الق ــام بتقي ــصدد القي ــدول أو هــي ب وقامــت بعــض ال
ــد اجملــاالت الــيت ميكــن إدخــال حتــسينات      ــذها مــن أجــل حتدي ــدامنرك ( فيهــا واســتعراض تنفي ال

ــا ال     ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــصر واململكـ ــسمربغ ومـ ــسويد ولكـ ــشمالية  والـ ــدا الـ ــى وأيرلنـ ). عظمـ
آليـــات رصـــد حمـــددة، بـــدعم مـــن كيانـــات األمـــم املتحـــدة يف معظـــم احلـــاالت،    وُوضـــعت

  . وإسبانيا والسلفادور واملكسيكاألرجنتني من كل يف
ورغـم التقـدم احملـرز،    . ما ُسّن من تـشريعات غري أنه مل ترد إال معلومات قليلة عن أثر        - ٢١

ــشكل أحــد التحــديات املطروحــة      ــزال ي ــشريعات ال ي ــاذ الت ــإن إنف ــات   . ف ــت هيئ ــا رحب وبينم
ــسان  ــدول األطــراف باعتمــاد    )٩(معاهــدات حقــوق اإلن ــة املوجهــة إىل ال  يف مالحظاهتــا اخلتامي

اذ التـشريعات وعـدم     قوانني للتصدي للعنف ضد املرأة، فقـد أعربـت عـن قلقهـا إزاء عـدم إنفـ                 
وجود تدابري ملنع حاالت العنف ضد املرأة والتحقيق فيها وحماكمة اجلناة؛ وعـدم التبليـغ بقـدر                 

الناجيـات إىل القـضاء؛ وعـدم تقـدمي         /كاف عن احلاالت، ووجود عراقيل تعوق جلوء الـضحايا        
ــة يف حـــق اجلنـــ    ــام خمففـ ــدار أحكـ ــة؛ واخنفـــاض نـــسبة احملاكمـــات وإصـ اة؛ املـــساعدة القانونيـ

وحثـت الـدول األطـراف علـى كفالـة          . ختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيـذ التـشريعات         وعدم
الناجيـات؛ والتحقيـق يف   /تنفيذ التـشريعات؛ وتيـسري سـبل اللجـوء إىل القـضاء جلميـع الـضحايا            

ــادة عــدد احملــاكم املتخصــصة والقــضاة       مجيــع احلــاالت علــى حنــو ســليم وحماكمــة اجلنــاة؛ وزي
  .مي تدريب إضايف ملوظفي وكاالت إنفاذ القانوناملتخصصني؛ وتقد

__________ 
 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspxانظر    )٩(  
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  خطط العمل واالستراتيجيات وآليات التنسيق والتعاون على الصعيد الوطين  -باء   
ميكن خلطط العمل واالستراتيجيات الوطنية املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة أن تـوفر إطـارا               - ٢٢

وقد اعتمدت الدول على حنـو      . ةشامال وجداول زمنية لتنفيذ أنشطة التصدي للعنف ضد املرأ        
متزايد سياسات خمصصة للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة، وذلـك بالتـشاور مـع منظمـات حقـوق                     
املــرأة وكيانــات األمــم املتحــدة يف معظــم احلــاالت، وميكــن أن تــشمل هــذه الــسياسات تــدابري  

ريب الناجيـات؛ والتوعيـة والتثقيـف؛ وجهـود التـد       /هتدف إىل وضـع القـوانني؛ ودعـم الـضحايا         
وتتــصدى هــذه اخلطــط واالســتراتيجيات  . وبنــاء القــدرات؛ وإجــراء البحــوث ومجــع البيانــات 

األرجنـتني وإكـوادور وأيرلنـدا وإيطاليـا وبـريو وتوغـو وتـونس              (للعنف ضد املرأة بـصفة عامـة        
واجلزائر والسلفادور والسودان وفنلندا وليختنشتاين ومصر واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى           

، أو لـشكل معـني مـن أشـكال العنـف، مثـل العنـف                )دا الـشمالية وموريـشيوس واليونـان      وأيرلن
وتــشويه أو بتـر األعــضاء  ) بنمـا وبولنــدا وكرواتيـا ولبنــان وليختنـشتاين وموريـشيوس    (العـائلي  

وضـّمنت بعـض الـدول خططَهـا مؤشـرات          ). السودان والكـامريون والنمـسا    (التناسلية لإلناث   
ــة   ــاالربتغــال (وجــداول زمني ــام بأعمــال    ) وكرواتي ــات خاصــة للقي ــشأت مؤســسات أو آلي وأن
، ) والـسويد وكرواتيـا واملكـسيك      إسـتونيا وأيرلنـدا وإيطاليـا وبـريو والـدامنرك         (الرصد والتقيـيم    

حني أجرت دول أخـرى تقييمـات آلثـار اخلطـط الـسابقة، وهـو مـا أمثـر عـن وضـع خطـط                          يف
  ).ركإستونيا والربتغال والدامن (جديدة لتكثيف اجلهود

ــصلة      - ٢٣ ــشطة مت ــدافا وأن ــدول أه ــرأة    وأدرجــت بعــض ال ــف ضــد امل ــى العن ــضاء عل  بالق
، )إندونيـسيا (خطط عملها وسياساهتا الوطنية املتعلقة بقـضايا أخـرى مثـل حقـوق اإلنـسان                 يف

ــسني    ــني اجلنــ ــساواة بــ ــابون واليابــــ  (واملــ ــيالروس وغــ ــبانيا وبــ ــرأة  )انإســ ــز دور املــ ، وتعزيــ
 دول أخــرى، مثــل أملانيــا والــسويد، القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة وَتعتــرب). فاســو بوركينــا(

ضمن األولويات الرئيسية يف سياساهتا بشأن التعاون اإلمنائي الدويل، وتـدعم عـدة بـرامج هلـذا                 
  .الغرض يف العديد من البلدان

ونظرا لتعدد االسـتجابات املطلوبـة، ُوضـعت آليـات مؤسـسية واسـعة النطـاق لتنـسيق                    - ٢٤
ووضعت الدول هـذه اآلليـات للتـصدي للعنـف ضـد            .  خطط العمل والسياسات الوطنية    تنفيذ

األرجنـتني وإسـتونيا وأيرلنـدا وإيطاليـا وبنمـا وبـريو وفنلنـدا ومالطـة ومـصر                (املرأة بصفة عامـة     
أو لـشكل معـني مـن أشـكال العنـف، مثـل العنـف العـائلي          ) واملكسيك وموريـشيوس واليونـان    

وتــشويه أو بتــر األعــضاء التناســلية لإلنــاث  ) فا والــدامنرك وسويــسراأملانيــا ومجهوريــة مولــدو(
وغالبـا مـا تـشمل هـذه اآلليـات          ). اململكـة املتحـدة   (والزواج القـسري واملبكـر      ) إيطاليا ومايل (

فرق عمل وجلان متعددة القطاعات، أو وحدات متخصصة داخل الوزارات، أو أفرقة خـرباء،              
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غـري أنـه مل تقـدَّم    . ئات حكومية ومنظمات غري حكوميـة وتضم يف حاالت كثرية ممثلني عن هي    
  . هذه اآلليات يف اختاذ القراراتإال معلومات حمدودة عن السلطة اليت تتمتع هبا

ــة علــى     - ٢٥ ــسيق بــني خمتلــف اجلهــات الفاعل ــّدد التن ــه أحــد التحــديات املطروحــة  وُح .  أن
زيـز التـآزر والتنـسيق بـني        أجل التغلب على هذا التحدي، ُبذلت جهود أخرى عديدة لتع          ومن

خمتلـف أصـحاب املـصلحة، وذلــك بـسبل منـها وضـع ترتيبــات واتفاقـات للتعـاون بـني خمتلــف          
إستونيا وإندونيسيا وإيطاليـا وبنمـا      (السلطات احلكومية وإنشاء أفرقة عاملة أو شبكات وطنية         

 احلكومـة   وسلّط عـدد مـن الـدول الـضوء علـى التعـاون القـائم بـني                ). وبريو والسويد وكرواتيا  
ــسائية    ــدامنرك (واجملتمــع املــدين، وال ســيما املنظمــات الن ــا وال ــادت عــدة دول أهنــا  ). إيطالي وأف

ــة أو زادت األمـــوال     خصـــصت أمـــواال لتنفيـــذ خطـــط العمـــل والـــسياسات والـــربامج الوطنيـ
إســتونيا والربتغــال وبــريو والــدامنرك والــسودان وكرواتيــا واملكــسيك  (املخصــصة هلــذا الغــرض 

  ).انيا العظمى وأيرلندا الشمالية املتحدة لربيطواململكة
ــامج         - ٢٦ ــسان والربن ــوق اإلن ــك مفوضــية حق ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــات األم وقامــت كيان

اإلمنائي واليونـسكو واليونيـسيف واملكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة واألونـروا وهيئـة األمـم             
لتصدي للعنف ضـد املـرأة ووضـع        املتحدة للمرأة، بدعم إعداد خطط عمل وسياسات وطنية ل        

واســتنادا إىل نتــائج اجتمــاع لفريــق خــرباء،  . األدوات الالزمــة لتوجيــه اإلصــالحات الــسياسية 
نــشرت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة دلــيال خلطــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة     

يات مفــصلة، ، وهــو دليــل يقــدم إطــارا منوذجيــا خلطــط العمــل الوطنيــة ويقــّدم توصــ  )٢٠١٢(
  .)١٠(مشفوعة بشروح وأمثلة عن املمارسات اجليدة

ط والـــسياسات، فقـــد حـــددت العديـــد ورغـــم اجلهـــود املبذولـــة لتعزيـــز تنفيـــذ اخلطـــ  - ٢٧
وباإلضـافة  . الدول االفتقار إىل املوارد الكافية وانعدام التنسيق ضـمن التحـديات املطروحـة             من

نسان باعتماد خطـط عمـل واسـتراتيجيات        إىل ذلك، بينما رحبت هيئات معاهدات حقوق اإل       
وبرامج وطنيـة للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة، فقـد أعربـت أيـضا عـن قلقهـا مـن أنـه رغـم هـذه                             
اجلهود، ال تزال هناك نـسبة عاليـة للعنـف ضـد املـرأة؛ وال يـزال هنـاك تنـسيق غـري كـاف بـني                           

ــة ل       ــة الالزم ــوارد املالي ــدرات وامل ــاك نقــص يف الق ــزال هن ــسياسات  املؤســسات؛ وال ي ــذ ال تنفي
أجـل تنفيـذ   وحثت الدولَ األطراف على توفري موارد بشرية وتقنية ومالية كبرية من         . والربامج

  .هذه السياسات بفعالية

__________ 
 .http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook-for-nap-on-vaw1.pdf: متاح يف املوقع التايل   )١٠(  
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  التدابري الوقائية، مبا يف ذلك التوعية وبناء القدرات  -جيم   
. املـرأة م بـه أن الوقايـة عنـصر أساسـي يف أي اسـتراتيجية إلهنـاء العنـف ضـد           من املـسلّ    - ٢٨

وحددت الـدول املواقـف واملمارسـات اجملتمعيـة باعتبارهـا مـن التحـديات الـيت تعرقـل اجلهـود                     
وملعاجلـة هـذا األمـر، عـززت الـدول جهودهـا يف جمـال              . املبذولة ملنع هذا العنـف والتـصدي لـه        

التوعية والدعوة، وأشركت على حنو متزايد جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلـك               
تمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين والزعمـاء الـدينيون وقـادة اجملتمعـات احملليـة ووسـائط                 اجمل

  .اخلاص والشباب والرجال والفتياناإلعالم والقطاع 
  

  التوعية وتعزيز السالمة  -  ١  
األرجنــتني (نظــم العديــد مــن البلــدان محــالت وطنيــة للتوعيــة بقــضية العنــف ضــد املــرأة     - ٢٩

، مبــا يف ذلــك العنــف العــائلي )انيــا وبــريو وبــيالروس والــسويد واملكــسيك واليابــانوإكــوادور وأمل
ــا ولكــسمربغ ومالطــة ( ــا(وتــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث  ) فرنــسا وكرواتي والــزواج ) إيطالي

وُنفّـذت عـدة محـالت يف إطـار االحتفـاالت الـسنوية حبملـة               ). اململكـة املتحـدة   (القسري واملبكـر    
 وبــاليوم الــدويل للقــضاء علــى العنــف “ن النــشاط ملناهــضة العنــف اجلنــساينســتة عــشر يومــا مــ”

ويف عـدة دول، قُـدم التمويـل         ).إيطاليـا وبنمـا وتوغـو ومجهوريـة مولـدوفا والـسودان           (رأة  املـ  ضد
  .)ملتحدة اأيرلندا واملكسيك واململكة(ملنظمات غري حكومية لتنفيذ محالت توعية وأنشطة وقائية 

 الـــدول إىل جمموعـــة مـــن مبـــادرات التوعيـــة األخـــرى، الـــيت غالبـــا وأشـــار عـــدد مـــن  - ٣٠
ومشلـت هـذه    . تـستهدف فئـات معينـة مـن النـساء، مثـل املهـاجرات واملراهقـات والـشابات                  ما

املبادرات التعبئة اجملتمعية واملؤمترات واحللقات الدراسية والنقاشات اهلادفـة إىل التوعيـة بقـضية               
إسـتونيا وإندونيـسيا   (طنية واملعاهدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان       العنف ضد املرأة وبالقوانني الو    

والربتغال وبوركينا فاسو وبـريو وبـيالروس وتركمانـستان وتوغـو وتـونس واجلزائـر والـدامنرك          
ــايل ومــصر واملكــسيك واململكــة        ــشتاين ومالطــة وم ــان وليختن ــسرا وغــابون وقطــر ولبن وسوي

واسـُتخدمت املنـشورات    ). ة وموريـشيوس والنمـسا    املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالي      
البـــصرية واإلعالنـــات التلفزيـــة واإلذاعيـــة  - والنـــشرات واملواقـــع الـــشبكية واملـــواد الـــسمعية 
  .ووسائط التواصل االجتماعي يف برامج التوعية

ومن أجل توعية املوظفني واملسؤولني وتعزيز قدرهتم على التصدي للعنف ضد املـرأة،               - ٣١
ول بــرامج تدريبيــة وحلقــات دراســية بــشأن مواضــيع شــىت، منــها املعــايري الدوليــة    نظمــت الــد

واسـتهدفت هـذه املبـادرات املـسؤولني احلكـوميني          . واملساواة بني اجلنسني والعنـف ضـد املـرأة        
الربتغـال وبوركينـا فاسـو      (والزعماء التقليديني والدينيني والربملانيني واملنظمـات غـري احلكوميـة           

  ).ى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس ومايل واململكة املتحدة لربيطانيا العظموبريو وسويسرا
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وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تولــت األمــم املتحــدة قيــادة جهــود التوعيــة إلهنــاء     - ٣٢
وُنظّمــت العديــد مــن مبــادرات  . العنــف ضــد املــرأة علــى الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين  

. ‘‘ا إلهنــاء العنـف ضــد املــرأة احتــدو’’ة محلــة األمـني العــام املعنونـة   التوعيـة والــدعوة حتـت مظلــ  
قـل ال للعنـف     ”ن برنامج التعبئة االجتماعية والدعوة التابع هليئة األمم املتحـدة للمـرأة             متكّ وقد

ــرأة   ــرأة   -ضــد امل ــانيني  مــن حــشد “  احتــدوا إلهنــاء العنــف ضــد امل  رؤســاء دول ووزراء وبرمل
يــد مــن كيانـات األمــم املتحــدة،  وقـام العد . صول علـى توقيعــاهتم  بلــدا واحلــ٧٠أكثــر مـن   مـن 
يف ذلك إدارة شؤون اإلعالم واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                 مبا

واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب             
ليــة ومفوضــية حقــوق اإلنــسان ومنظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة  آســيا ومنظمــة العمــل الدو

ــية الالجـــئني واليونيـــسيف واملكتـــب املعـــين     ــندوق الـــسكان ومفوضـ ــائي وصـ والربنـــامج اإلمنـ
باملخدرات واجلرمية واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية واألونروا وصـندوق األمـم             

حدة وهيئة األمم املتحدة للمـرأة، بتعزيـز جهـود الـدعوة         املتحدة االستئماين ومتطوعو األمم املت    
ومشلــت هــذه املبــادرات تنظــيم محــالت ومــؤمترات دوليــة  . والتوعيــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة 

واجتماعات أفرقة خرباء وحلقات دراسية وبرامج تدريبيـة، واسـتهدفت العديـد مـن أصـحاب                
الشباب وفئـات معينـة مـن النـساء والقطـاع           اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني و     املصلحة، مثل 

  . من األدوات التواصلية والدعويةكما اسُتخدمت هلذا الغرض جمموعة كبرية. اخلاص
ومــن أجــل تعزيــز بيئــات آمنــة للنــساء والفتيــات، قامــت اليونيــسيف وصــندوق األمــم    - ٣٣

مـع قـادة اجملتمعـات    املتحدة االستئماين وهيئة األمم املتحدة للمرأة بـإجراء دراسـات والتحـاور          
وباإلضـافة إىل   . احمللية ودعم برامج لتحـسني التخطـيط احلـضري والـسالمة يف األمـاكن العامـة               

واليونيـسيف  ) موئـل األمـم املتحـدة     (ذلك، أطلق برنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية           
لتعزيـز سـالمة     “مدن آمنة وصديقة للجميع   ”وهيئة األمم املتحدة للمرأة برناجما مخسيا بعنوان        

  .النساء والفتيات يف األماكن العامة
  

  النظام التعليمي ووسائط اإلعالم  -  ٢  
ميكــن للنظــام التعليمــي أن يغّيــر املواقــف واملعتقــدات االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تكــرس     - ٣٤

وقـد سـلّطت عـدة دول الـضوء علـى جهودهـا الراميـة إىل التـصدي للمواقـف                 . العنف ضد املرأة  
يــة، والتوعيــة بقــضية العنــف ضــد املــرأة، وتعزيــز الــسالمة يف املــدارس مــن خــالل تــدريب التمييز

إســبانيا وإكــوادور وبــيالروس    (املدرســني يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان        
؛ وإعـداد أو تنقـيح منـاهج ومـواد دراسـية للقـضاء علـى                )ومجهورية مولدوفا واملكسيك والنمسا   

ــسانية  ــرأة    التنميطــات اجلن ــشجيع القــضاء علــى العنــف ضــد امل ــة  ( وت إســبانيا وإســتونيا ومجهوري
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الربتغـال  (؛ وتوعية الطالب بقضية العنف ضـد املـرأة   )مولدوفا وفنلندا ومصر واملكسيك واليابان   
؛ ووضـع بـرامج وطنيـة للحـد مـن العنـف             )وبنما وبريو والدامنرك والسودان وغابون ولكسمربغ     

مــت كيانــات تابعــة لألمــم املتحــدة، مثــل اليونــسكو واليونيــسيف   كمــا قا). فنلنــدا(يف املــدارس 
وصندوق األمم املتحدة االستئماين وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بدعم مبـادرات للتوعيـة بقـضييت               

  .األمور العنف ضد املرأة واملساواة بني اجلنسني يف أوساط الطالب واملدرسني وأولياء
كيفيــة اإلبــالغ عــن حــاالت العنــف ضــد املــرأة   ومــن أجــل توعيــة الــصحفيني بــشأن    - ٣٥

بطريقـــة أكثـــر مراعـــاة لالعتبـــارات اجلنـــسانية، ُنفّـــذت أنـــشطة للتـــدريب والتوعيـــة يف بـــريو   
ويف الـسودان، أُبـرم     . وبيالروس، كما ُنفذت أنشطة مماثلة يف املكسيك بالتعاون مع اليونسكو         

طرفني علـى القـضاء     تعاون بني ال  اتفاق خاص بني السلطات ونقابة الصحفيني من أجل تعزيز ال         
  .على هذا العنف

  
  إشراك الرجال والفتيان  -  ٣  

املــرأة باعتبــاره عنــصرا أساســيا  أُقــر بــدور الرجــال والفتيــان يف التــصدي للعنــف ضــد     - ٣٦
وأدرجـت الـدول تـدابري حمـددة تـستهدف الرجـال والفتيـان يف سياسـاهتا                 . األنشطة الوقائيـة   يف

ونفـذت مبـادرات لتوعيـة الرجـال والفتيـان      ) إسـتونيا مـثال  ( ضـد املـرأة    الوطنية املتعلقة بـالعنف   
ومشلـت هـذه املبـادرات تنظـيم     . بشأن املساواة بني اجلنسني وحشدهم إلهناء العنف ضـد املـرأة   

، وركـزت   )بولندا(والتعاون مع محلة الشريط األبيض      ) األرجنتني ومجهورية مولدوفا  (محالت  
  ).إكوادور(ملنتمني إىل مجاعات عرقية معينة يف معظم احلاالت على الرجال ا

وواصـلت كيانـات األمــم املتحـدة، مبــا فيهـا صـندوق الــسكان واليونيـسيف وصــندوق         - ٣٧
األمم املتحدة االستئماين ومتطوعو األمم املتحدة وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، إشـراك الرجـال              

 هذا الصدد تنظيم محالت ومبـادرات      ومشلت اجلهود املبذولة يف   .  بلدا ٢٠والفتيان يف أكثر من     
ــدريب للمنظمــات غــري       ــوفري الت ــة؛ واســتخدام األحــداث الرياضــية وســيلة للتواصــل؛ وت للتوعي

بنــاء عالقــات  احلكوميــة؛ وإقامــة شــبكات إقليميــة للــدعاة الــذكور؛ ووضــع بــرامج تركــز علــى 
شطة يف إطـار مبـادرات   وُنظّم العديد مـن هـذه األنـ       . قوامها االحترام، مبا يف ذلك داخل األسرة      

  .“الوقاية شركاء من أجل”إقليمية مشتركة بني وكاالت األمم املتحدة، مثل مبادرة 
  

  الربامج اخلاصة باجلناة  -  ٤  
بـرامج للتـدخل     من أجل منع حدوث مزيد من أعمال العنف، لـدى عـدد مـن الـدول                 - ٣٨

مجهوريـة مولـدوفا والـدامنرك      إستونيا وأيرلنـدا والربتغـال و     (تستهدف مرتكيب العنف ضد املرأة      
وغالبــا مــا تتــضمن هــذه الــربامج تــشخيص حــاالت مــرتكيب العنــف يف مرحلــة ). وليختنـشتاين 
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وأفـادت دول أهنـا خصـصت أمـواال لتنفيـذ هـذه الـربامج               . مبكرة ومراقبتهم على سبيل املتابعـة     
  ).أملانيا(ري للتعامل مع اجلناة ووضعت معاي) السويد(

املبــادرات املتخــذة ملنــع العنــف    م إال معلومــات حمــدودة عــن قــدرة    بيــد أنــه مل تقــدَّ    - ٣٩
ومـا زالـت هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان            . املرأة على االستمرار واألثر الذي أحدثته      ضد

تعرب عن قلقهـا إزاء عـدم وجـود هنـج شـامل ملنـع هـذا العنـف والقـضاء عليـه، وعـدم وجـود                           
عمول هبا يف احلد من حـوادث العنـف ضـد املـرأة،             معلومات عن مدى تأثري التدابري والربامج امل      

  .وحثت الدول على مواصلة تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف
  

  اجيات ودعمهن وتقدمي اخلدمات هلنمحاية الضحايا والن  -دال   
الناجيــات إىل احلــصول، يف الوقــت املناســب، علــى خــدمات متكاملــة   /حتتــاج الــضحايا  - ٤٠

ضرار على املدى القصري، ومحايتهن من التعرض ملزيد من العنـف،           ومنسقة جلرب ما حلق هبن من أ      
وتقــدمي الــدعم هلــن، مبــا يف ذلــك املــشورة القانونيــة والتوجيــه وتــوفري مالجــئ آمنــة، وإىل تلبيــة     

  .احتياجاهتن على املدى الطويل، ومن هذه االحتياجات على سبيل املثال إجياد سكن وعمل
  

  اخلدمات وآليات اإلحالة  -  ١  
.  فــــأكثر، لكــــن لــــيس يف كــــل مكــــان أصــــبحت خــــدمات الــــدعم متاحــــة أكثــــر   - ٤١
املمارســات الواعــدة تــوفري هــذه اخلــدمات علــى حنــو متكامــل ومنــسق يف مكــان واحــد     ومــن

إكوادور وإندونيسيا والربتغال وبولندا وفنلندا واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى            (
تــع بــه منظمــات اجملتمــع املــدين، وال ســيما املنظمــات غــري وإدراكــا ملــا تتم). وأيرلنــدا الــشمالية

الناجيـات منـه، قـام      /احلكومية النـسائية، مـن جتربـة وخـربة يف تقـدمي اخلـدمات لـضحايا العنـف                 
أيرلنـدا والربتغـال وقطـر واململكـة املتحـدة          (عدد من الدول بدعم ومتويل عمل هذه املنظمـات          

نشئت آليات إحالة تربط بني خمتلف القطاعـات املعنيـة          وأُ). لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   
ومـن املـستجدات األخـرى يف    ). لكـسمربغ وليختنـشتاين وموريـشيوس   (يف العديد من الـدول     

ــة واملاليــــة    ــوفري املــــساعدة النفــــسية واالجتماعيــ ــبانيا ولكــــسمربغ (تقــــدمي اخلــــدمات تــ إســ
؛ واألنــشطة املــدرة )يــشيوساجلزائــر وفرنــسا ومور(؛ واملــساعدة يف إجيــاد عمــل )وموريــشيوس

). فرنـسا وكرواتيـا  (؛ والتـدريب املهـين     )بنما وبوركينا فاسو وتوغو والـسودان ومـايل       (للدخل  
الربتغــال وبولنــدا (وأجــرت بعــض الــدول تقييمــات هلــذه اخلــدمات مــن أجــل حتــسني جودهتــا   

  . متاحة إال على املستوى املركزيغري أن العديد من خدمات الدعم غري). والسويد
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وقامت كيانات األمم املتحدة، مبا فيها الربنامج اإلمنائي وصندوق الـسكان ومفوضـية               - ٤٢
الالجئني واليونيسيف واملكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة واألونـروا وصـندوق األمـم املتحـدة             

 بلـدا  ٤٥االستئماين وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة، بـدعم اجلهـود الوطنيـة املبذولـة يف أكثـر مـن           
وإقليما لوضع مناذج للرعاية املتكاملة وآليات لإلحالة ولتحسني سبل االسـتفادة مـن اخلـدمات           

زاع ـللناجيات، مبن فيهن أولئك الالئي ينتمني إىل بلدان تعيش حالة نزاع أو مرحلة ما بعد النـ                
وواصل صـندوق الـسكان     . اإليدز/وإىل أقليات عرقية واملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية       

 بلـدا، ودعـم تقـدمي خـدمات         ٢٥لبية االحتياجات الصحية للنساء ضحايا العنف يف أكثر من          ت
ــة مــن اإلصــابة       ــة يف املخيمــات للوقاي ــع املــستلزمات الطبي صــحية لالجئــات، ومــن ذلــك توزي

  .اإليدز عقب االعتداءات اجلنسية/باألمراض وبفريوس نقص املناعة البشرية
  

  اشراملالجئ وخطوط االتصال املب  -  ٢  
 /تتــاح املالجــئ والــُدور اآلمنــة علــى نطــاق أوســع لــضحايا األشــكال املختلفــة للعنــف  - ٤٣

الناجيــات منــه، مثــل املعوقــات    /الناجيــات منــه وأطفــاهلن، وملختلــف فئــات ضــحايا العنــف      
إســتونيا وأملانيــا   (شــهود العنــف  /واملهــاجرات ونــساء الــشعوب األصــلية واألطفــال ضــحايا     

رك والـــسلفادور والـــسويد وفنلنـــدا وكرواتيـــا وليختنـــشتاين ومـــصر والربتغـــال وبـــريو والـــدامن
  ).ا الشمالية وموريشيوس واليونانواملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلند

وتوجد علـى الـصعيد الـوطين خطـوط اتـصال مباشـر أو خطـوط طلـب املـساعدة تقـدم                        - ٤٤
إسداء املشورة والدعم واإلحالة لضحايا     معلومات، بلغات عدة يف كثري من األحيان، وخدمات         

إيطاليا والربتغال وبنما وبولندا وبـريو والـدامنرك   (الناجيات منه يف عدد متزايد من البلدان   /العنف
  ).والسودان والسويد وغابون وفنلندا ومصر واملكسيك وموريشيوس واليونان

  
  بناء القدرات واملبادئ التوجيهية لتقدمي اخلدمات  -  ٣  

امت عدة بلدان، من أجل تعزيز قدرة مهنييها، مبا يف ذلك الطواقم الطبيـة والـصحية                ق  - ٤٥
إسـبانيا  (اليت تتعامل مع حاالت العنف ضد املرأة، بتنفيذ برامج تدريبية وإعـداد املـواد الالزمـة                 

وإستونيا وإكوادور وأيرلندا وإيطاليـا والربتغـال وبـريو واجلزائـر ومجهوريـة مولـدوفا والـدامنرك                 
ابون وفنلنــدا وكرواتيــا وليختنــشتاين ومالطــة ومــصر واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى   وغــ

وقامت كيانات األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا منظمـة            ). وأيرلندا الشمالية والنمسا واليابان واليونان    
الصحة للبلدان األمريكية واليونيسيف وصندوق السكان ومفوضية الالجئني، بتنفيذ مبـادرات           

ية مماثلة يف بلدان عديدة تركـز علـى احتياجـات الفئـات املختلفـة مـن النـساء، مثـل نـساء               تدريب
ولكفالــة تقــدمي خــدمات أفــضل وأكثــر   .الــشعوب األصــلية، وعلــى تبــادل املمارســات اجليــدة 
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اتساقا إىل النساء ضحايا العنف، قامت الـدول بوضـع إجـراءات تـشغيل موحـدة ومعـايري دنيـا                    
ــة   توجيهيــــــة وأدوات إللتقــــــدمي اخلــــــدمات ومبــــــادئ  دارة احلــــــاالت وبإصــــــدار جمموعــــ

ــبانيا وإندونيـــسيا والربتغـــال وبنمـــا وبولنـــدا  (الربوتوكـــوالت واألنظمـــة  مـــن األرجنـــتني وإسـ
ومجهورية مولـدوفا وفنلنـدا وكرواتيـا ومالطـة واملكـسيك واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى               

  ).ية وموريشيوس والنمسا واليونانوأيرلندا الشمال
وحـــددت الـــدول العديـــد مـــن التحـــديات الـــيت تعرقـــل تقـــدمي خـــدمات الـــدعم إىل      - ٤٦

وكـررت  . الناجيات، مبا يف ذلـك عـدم وجـود مـا يكفـي مـن املـوارد البـشرية واملاليـة          /الضحايا
ــراف،         ــدول األط ــة إىل ال ــة املوجه ــا اخلتامي ــسان، يف مالحظاهت ــوق اإلن ــدات حق ــات معاه هيئ

ود خدمات دعـم كافيـة للـضحايا؛ وعـدم وجـود تنـسيق بـني              اإلعراب عن قلقها إزاء عدم وج     
األطراف الفاعلة املعنية؛ وعدم وجود متويل مستمر وتبـاين مـستوى جـودة اخلـدمات املقدمـة؛                 

وحثــت الــدولَ علــى مراعــاة . ووجــود عقبــات تعتــرض اســتفادة الــضحايا مــن هــذه اخلــدمات 
الكافيـة هلـا، وكفالـة إمكانيـة اسـتفادة          التوزيع اجلغرايف يف تقدمي خدمات الدعم وإتاحة املوارد         

ريفيـة والفئـات الـضعيفة،      مجيع النساء الالئي يقعـن ضـحايا للعنـف، مبـن فـيهن نـساء املنـاطق ال                 
  .هذه اخلدمات استفادة كاملة من
  

  البحوث ومجع البيانات وحتليلها  -هاء   
ء دراسـات  قامت الدول جبمع معلومات إحصائية عن العنف ضد املرأة من خـالل إجـرا             - ٤٧

  .استقصائية وإحصاءات إدارية لتحسني معرفتها هبذا النوع من العنف وأسبابه وعواقبه
  

  مجع البيانات من خالل الدراسات االستقصائية  -  ١  
قامــت عــدة دول جبمــع بيانــات مــن خــالل دراســات استقــصائية خمصــصة للعنــف            - ٤٨
م املتحدة، فيمـا يتعلـق بدرجـة       جري بعضها بشكل منتظم، بدعم من كيانات األم       املرأة، أُ  ضد

وركـزت  ). إيطاليـا واجلزائـر والـسويد واليابـان       (انتشار هـذا العنـف وأنواعـه وأسـبابه وعواقبـه            
ومجعت بعض الـدول بيانـات      . بعض هذه الدراسات على فئات معينة، كالنساء ذوات اإلعاقة        

 الدراسـات   عن العنف ضد املـرأة مـن خـالل أنـواع أخـرى مـن الدراسـات االستقـصائية، مثـل                    
ــة يف جمــال اجلرميــة      ــة والدراســات االستقــصائية الوطني ــة الوطني االستقــصائية الــصحية الدميغرافي

وتشري البيانات الـيت مجعـت مـن خـالل هـذه الدراسـات              ). الفلبني وسويسرا واململكة املتحدة   (
يف املائـة    ٣١,٩إىل أن العنف العائلي هو أكثر مظاهر العنف ضد املرأة انتشارا يف اجلزائر وأن               

 نساء يف إكـوادور قـد تعرضـن للعنـف مـرة واحـدة               ١٠ من بني كل     ٦من النساء يف إيطاليا و      
  .على األقل يف حياهتن
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  اإلحصاءات اإلدارية وتعزيز القدرات الوطنية  -  ٢  
توفر اإلحصاءات اإلدارية أيضا، مثـل عـدد احلـاالت املبلـغ عنـها للـشرطة واالهتامـات                    - ٤٩

الناجيـات منـه،   / مـن دخلـن املستـشفيات أو املالجـئ مـن ضـحايا العنـف           اليت وجهت، أو عدد   
وأفــادت عــدة دول باختــاذ . مــصدرا للمعلومــات عــن مــدى انتــشار العنــف ضــد املــرأة وشــدته 

ــة وحتليلــها مــن جانــب الــشرطة واملــدعني العــامني       ــة مجــع البيانــات اإلداري تــدابري لتعزيــز عملي
ومـن االجتاهـات    ). تونيا وبريو واجلزائر وكرواتيـا    األرجنتني وإس (والسلطات املختصة األخرى    

اليت تبشر بالنجاح يف جمال مجع البيانات اإلدارية إنـشاء قواعـد بيانـات وطنيـة أو نظـم بيانـات                     
إكــوادور والربتغــال وبــيالروس  (مركزيــة ووضــع منــهجيات جلمــع البيانــات بطريقــة موحــدة   

  ).ومجهورية مولدوفا والسلفادور واملكسيك
ــة علــى مجــع املعلومــات     وُوضــ  - ٥٠ عت يف عــدد مــن البلــدان آليــات لتعزيــز القــدرة الوطني

ومــن هــذه اآلليــات مراصــد أو مؤســسات وجلــان خاصــة  . اإلحــصائية عــن العنــف ضــد املــرأة 
ــد الثغــرات،        ــرأة، وحتدي ــل البيانــات واملعلومــات عــن العنــف ضــد امل مــسؤولة عــن مجــع وحتلي

  ).ا وأيرلندا وبنما وفنلندا ولكسمربغ واملكسيكاألرجنتني وإسباني(واقتراح سياسات جديدة 
وقامت كيانات تابعة لألمم املتحدة، من بينـها اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب                  - ٥١

آسيا ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية والربنامج اإلمنائي وصندوق السكان ومفوضية شـؤون            
تئماين وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، بـدعم           الالجئني واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة االس     

عملية مجـع املعلومـات اإلحـصائية وحتـسني األدوات املنهجيـة علـى الـصعيد العـاملي واإلقليمـي                    
والوطين مـن خـالل تقـدمي املـساعدة التقنيـة، ووضـع مبـادئ توجيهيـة ومنـاذج، وإنـشاء قواعـد                     

وواصـل  .  الـسياقات اإلنـسانية    بيانات ومراصد يركز معظمها على أشكال معينة من العنف يف         
. أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة بـشأن مؤشـرات العنـف ضـد املـرأة عملـهم            

 مؤشـرات   ٩، حـددوا جمموعـة تتـألف مـن          ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف اجتماع عقد يف كانون األول     
ــة اإلحــصائية        ــى اللجن ــرأة، عرضــت عل أساســية للدراســات االستقــصائية عــن العنــف ضــد امل

ــة واألربعــني   يف ــر / شــباط٢٥ إىل ٢٢مــن (دورهتــا الثاني ــستند إىل مــا يلــي )٢٠١١فرباي : ، وت
املعدل اإلمجايل واحملدد حسب الفئـة العمريـة للنـساء الـاليت تعرضـن للعنـف البـدين أو اجلنـسي                     

حيــاهتن أو خــالل األشــهر االثــين عــشر الــسابقة، مــصنَّفا حــسب شــدة العنــف وعالقتــهن      يف
ــواتره ــه وت ــساء املعاشــرات الــاليت     مبرتكب ــة للن ــة العمري ؛ واملعــدل اإلمجــايل واحملــدد حــسب الفئ

أو البــدين مــن عــشري حــايل أو ســابق يف حيــاهتن أو خــالل األشــهر /تعرضــن للعنــف اجلنــسي و
ثــين عــشر األخــرية، مــصنَّفا حــسب تــواتر العنــف؛ واملعــدل اإلمجــايل واحملــدد حــسب الفئــة    اال
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شويه أعـــضائهن التناســـلية أو للعنـــف النفـــسي أو العنـــف العمريـــة للنـــساء الالئـــي تعرضـــن لتـــ
  .العشري خالل األشهر االثين عشر املاضية االقتصادي من

  
  الدراسات والبحوث والتحليالت، مبا فيها حتليل التكاليف  -  ٣  

تشكل الدراسات والبحـوث والتحلـيالت املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة قاعـدة معـارف                    - ٥٢
فقــد قامــت بعــض الــدول بتحليــل األثــر  . وضــع الــسياسات والــربامجمهمــة بالنــسبة لعمليــات 

أن هـذا العنـف يكبـد البلـد         ) اململكـة املتحـدة   (االقتصادي للعنف ضد املرأة، وقـدرت إحـداها         
ــت حبــوث ودراســات   وأُ. ســترليين ســنويا ا بليــون جنيــه  ٣٦,٧مــن التكــاليف مــا يبلــغ     جري

رهتـا منظمـات غـري حكوميـة، معظمهـا          العديد من الدول، مبا يف ذلك حبـوث ودراسـات أج           يف
إسـبانيا وإكـوادور وأملانيـا وأيرلنـدا وبنمـا وتوغـو والـسودان              (بدعم من كيانات األمم املتحدة      

  ).والسويد وسويسرا وغابون ولبنان ومايل ومصر واملكسيك والنمسا واليابان
رأة مـن خـالل   وتقدم كيانات األمم املتحدة الدعم لتعزيز املعرفة بشأن العنـف ضـد املـ              - ٥٣

فعلـى سـبيل املثـال، تـوفر قاعـدة بيانـات األمـني              . مجع املعلومات وإجراء البحوث والدراسـات     
العام املتعلقة بالعنف ضد املرأة معلومات عن التدابري اليت تتخذها الدول األعـضاء تـصديا هلـذا                  

ف ويف إطــار مركــز املعــار .  ردا مــن الــدول١٢٣، تلقــت ٢٠١٢يوليــه / متــوز٦العنــف؛ ويف 
اإللكتروين إلهناء العنف ضد النساء والفتيات التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة، بدأ تنفيذ أربعـة               
مناذج برجمـة تـوفر مبـادئ توجيهيـة وممارسـات واعـدة للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة عـن طريـق                         

  .قطاعات العدالة والصحة واألمن ومن خالل احلمالت
املـستمرة املتمثلـة يف عـدم تـوافر بيانـات بـشأن       وشدد عدد من الدول على التحـديات          - ٥٤

العنف ضد املرأة، وعـدم وجـود نظـم موحـدة جلمـع البيانـات، وعـدم التنـسيق، وعـدم وجـود                       
إسـتونيا وأيرلنـدا وتـونس ومجهوريـة مولـدوفا وغـابون            (موظفني مـؤهلني جلمـع هـذه البيانـات          

اء عـدم تـوافر بيانـات       وأعربت هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان أيـضا عـن قلقهـا إز             ). ومصر
وحثت الـدول علـى     . مصنفة حسب نوع اجلنس بشأن أنواع العنف ضد املرأة وعدد الضحايا          

إجراء حبوث ومجـع بيانـات أو حتـسني عملياهتـا يف جمـال البحـث ومجـع البيانـات بـشأن درجـة                        
  .انتشار العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
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   زيادة التنسيق والتآزر وتنمية القدراتجهود األمم املتحدة الرامية إىل  -خامسا  
  التنسيق والتآزر  -ألف   

  املبادرات على نطاق منظومة األمم املتحدة    
ــة       - ٥٥ كفلــت العديــد مــن املبــادرات الرئيــسية املتخــذة علــى نطــاق املنظومــة إعطــاء أولوي

سيق مــستمرة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة لقــضية العنــف ضــد املــرأة، وأدت إىل زيــادة التنــ    
  .والتآزر بني كيانات األمم املتحدة

  
  احتدوا إلهناء العنف ضد املرأة  -  ١  

ــة         - ٥٦ ــوطين يف إطــار محل ــاملي واإلقليمــي وال ــستوى الع ــى امل ــة عل ــود التوعي تواصــلت جه
ولـذا، فقـد تعـزز    . ٢٠٠٨، اليت بدأ األمني العام تنفيذها عام “احتدوا إلهناء العنف ضد املرأة ”

.  األمـم املتحـدة للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة يف إطـار محلـة األمـني العـام                     التآزر داخل منظومـة   
فعلى سبيل املثال، ارتفـع بـشكل كـبري عـدد املبـادرات املـشتركة بـني وكـاالت األمـم املتحـدة                       

ــة إىل التــصدي للعنــف ضــد املــرأة    ــر مــن  (الرامي ــادرة١٠٠إىل أكث ــر  ) مب ، كمــا ورد يف التقري
، وارتفـع عـدد أفرقــة   ٢٠١٠سنوية للمنـسقني املقـيمني لعـام    التجميعـي الـذي يـضم التقـارير الـ     

األمم املتحدة القطريـة الـيت تطلـب الـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لالضـطالع                      
وواصــلت احلملــة ).  فريقــا٥٠إىل أكثــر مــن (مبثــل هــذه املبــادرات املــشتركة يف إطــار احلملــة  

يعو املستوى، يف مجيع املناطق اليت تنفـذ        إشراك أصحاب مصلحة متعددين، منهم مسؤولون رف      
فيهـا، بوســائل منــها شــبكة األمـني العــام للقــادة الرجــال؛ وتنظـيم أنــشطة إلذكــاء الــوعي علــى    
الصعيدين الوطين والدويل؛ وإقامة شراكات استراتيجية مع منظمات دولية وإقليمية، من بينـها             

  .فريقيةاالحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية األ
  

فرقة العمل املعنية بالعنف ضد املرأة التابعة للشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة   -  ٢  
  واملساواة بني اجلنسني

عززت فرقة العمل تبادل املعلومـات والتنـسيق والتعـاون يف الوقـت املناسـب فيمـا بـني            - ٥٧
 تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة ملنـع        كيانات األمم املتحدة، بوسائل منها جرد األنشطة اليت       

وُجّمعـت النتـائج والـدروس املستخلـصة مـن مبـادرة الربجمـة              . العنف ضـد املـرأة والقـضاء عليـه        
 بلــدان، وُعرضــت يف املــشاورة العامليــة بــشأن  ١٠املــشتركة لفرقــة العمــل، الــيت مت تنفيــذها يف  
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وُحّولـت فرقـة    . )١١(“ىل األعمـال  مـن النوايـا إ    : توحيد األداء يف التـصدي للعنـف ضـد املـرأة          ”
  .العمل إىل جلنة دائمة معنية بالعنف ضد املرأة

  
الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراءات   -  ٣  

  املرأة  ضد
، كان صندوق األمم املتحدة االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة             ٢٠١١بنهاية عام     - ٥٨

 مــشروعا عــامال تقــدر قيمتــها بــأكثر ٩٦علــى العنــف ضــد املــرأة يقــدم الــدعم إىل إىل القــضاء 
 فريقــا مــن أفرقــة األمــم املتحــدة  ١٢ مليــون دوالر، مــن بينــها مــشاريع مــشتركة بــني  ٦١ مــن

 بلدا وإقليمـا، هتـدف إىل منـع العنـف، وتوسـيع فـرص حـصول الناجيـات علـى          ٨٦القطرية يف  
 مليـون   ٢٠,٥ دولـة مبـا جمموعـه        ١٥ورغم مـسامهة    . سيةاخلدمات، وتعزيز االستجابات املؤس   

، فمـا زال الطلـب يفـوق بكـثري          ٢٠١١  و ٢٠١٠دوالر لدعم الصندوق االستئماين يف عـامي        
وركــز الــصندوق االســتئماين تركيــزا خاصــا يف دعوتــه إىل تقــدمي مقترحــات  . األمــوال املتاحــة

ملرأة يف حاالت الـرتاع ومـا بعـد    ، على اجلهود الرامية إىل التصدي للعنف ضد ا        ٢٠١١عام   يف
وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، أُكمـل تقيـيم خـارجي للـصندوق             . الرتاع واحلاالت االنتقالية  

االستئماين، وعلى أساس التوصيات الواردة يف هذا التقييم، قامت اللجنـة االستـشارية للـربامج               
ــتراتيجية جديـــــدةاملـــــشتركة بـــــني الوكـــــاالت التابعـــــة للـــــصندوق باعتمـــــاد وإقـــــرار ا     ســـ

ــة يف االســتثمارات، طلــب الــصندوق    ). ٢٠١٥-٢٠١٠( وســعيا إىل حتقيــق مزيــد مــن الفعالي
لتحديــد ) ٢٠١١ إىل منتــصف عــام ٢٠٠٦مــن عــام (االســتئماين إعــداد تقريــر حلــصر النتــائج 

وعـزز الـصندوق أيـضا قـدرة اجلهـات          . )١٢(النهج الواعدة يف جمال التصدي للعنـف ضـد املـرأة          
  .ن املنح على تنفيذ ورصد وتقييم الربامج املعنية بالتصدي هلذا العنفاملستفيدة م

  
  مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع  -  ٤  

ُعّززت أطر الـسياسات والقـدرات وكُثّفـت جهـود التوعيـة والبحـث يف إطـار مبـادرة                    - ٥٩
وأقــرت كيانــات األمــم املتحــدة  . عاألمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــرتا  

 اليت تضمها هذه املبادرة إطارا جديدا يهدف إىل تعزيز مشاركة خمتلف اجلهـات املعنيـة                ١٣ الـ
وقــدم . وحتــسني عمليــة رصــد حــاالت العنــف اجلنــسي املتــصل بالرتاعــات واإلبــالغ عنــها         

__________ 
ــر    )١١(    /http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

VAWJointProgrammingCompendium-1.pdf.  
ــايل    )١٢(   ــع التــــ ــاح يف املوقــــ -http://www.unwomen.org/publications/mapping-of-grantees-outcomes-the: متــــ

united-trust-fund-to-end-violence-against-women-2006-to-mid-2011/. 
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ــابع ملبــادرة األمــم املتحــدة مل    كافحــة العنــف اجلنــسي  الــصندوق االســتئماين املتعــدد املــاحنني الت
حاالت الرتاع الدعم لعدة مبادرات رامية إىل التصدي للعنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع،                  يف

مبا يف ذلك تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل واإلبـالغ يف بلـدان خمتلفـة، ونـشر اخلـرباء، ووضـع                     
، اعتمـدت   ولتحسني عملية قياس العنف اجلنـسي املتـصل بالرتاعـات         . برامج للتدريب والبحث  

وُعّززت جهـود التوعيـة بتعبئـة وسـائط         . مبادرة األمم املتحدة مصفوفة ملؤشرات اإلنذار املبكر      
وتعمــل مبــادرة األمــم . “أوقفــوا االغتــصاب اآلن”التواصــل االجتمــاعي لتوســيع نطــاق محلــة 

الـيت  املتحدة أيضا مع املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع،                  
  .تقدم تقارير بشأن هذا املوضوع إىل جملس األمن

  
  التنسيق والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والوطين     

كثفت كيانات األمم املتحدة جهودها الرامية إىل حتـسني التعـاون والتنـسيق مـن أجـل                   - ٦٠
لـشاملة  فعلى سـبيل املثـال، مـن أجـل حتـسني االسـتجابات ا             . التصدي بفعالية للعنف ضد املرأة    

واملنسقة هلذا العنف، تكاتفت هذه الكيانات حتت قيادة الصندوق املـشترك بـني برنـامج األمـم            
.  عــدد مــن البلــدان واألقــاليم املتحــدة اإلمنــائي وإســبانيا لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف  

لتعـاون  جمال البحوث ومجع البيانات، واصلت اللجان اإلقليمية اخلمـس لألمـم املتحـدة، با              ويف
مع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة، تنفيـذ الربنـامج األقـاليمي                  

رفع مستوى القدرات للقضاء على العنف ضـد املـرأة مـن خـالل إقامـة شـبكات بـني               ”املعنون  
ــة   ــارف احمللي ــادل      “أوســاط املع ــادرات لتب ــصائية وتنظــيم مب ــداد وحــدات استق ــق إع  عــن طري

معـا مـن أجـل      ” ومثال آخر علـى التعـاون بـني الوكـاالت يف هـذا اجملـال هـو مبـادرة                     .املعارف
اإليـدز  / اليت أطلقها برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية           “الفتيات

وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومنظمــة الــصحة العامليــة،          
مــة الواليــات املتحــدة واجلهــات الفاعلــة يف القطــاع اخلــاص، هبــدف مجــع   بالــشراكة مــع حكو

  .يات يف سبعة بلدانالبيانات عن العنف ضد الفت
  

  مية القدرات لدعم اجلهود الوطنيةتن  - باء  
مــن أجــل دعــم أفــضل ملبــادرات التــصدي للعنــف ضــد املــرأة علــى الــصعيد الــوطين،       - ٦١

. علقـة بالـسياسات، ومـا لـديها مـن قـدرات ومعـارف             عززت كيانات األمم املتحدة أطرهـا املت      
وعززت مفوضية حقوق اإلنسان عملياهتـا بتمويـل إضـايف للتـصدي للعنـف اجلنـساين وأعلنـت          

ومتاشــيا مــع تقيــيم مكتــب خــدمات الرقابــة  . عــن اســتراتيجية مــستكملة بــشأن هــذا املوضــوع 
ت ومبـادرات للتـصدي     الداخلية وتوصياته، وضـع عـدد مـن بعثـات األمـم املتحـدة اسـتراتيجيا               
وزادت كيانــات األمــم  . للعنــف ضــد املــرأة يف ســياقات خمتلفــة، منــها الــسياقات اإلنــسانية       
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املتحـدة، مبــا يف ذلــك مفوضــية حقــوق اإلنــسان ومتطوعـو األمــم املتحــدة، قــدرهتا علــى تقــدمي   
املشورة والدعم يف التصدي للعنف ضد املرأة عن طريق نـشر مستـشارين وخـرباء متخصـصني                 

  .الفنية ملوظفيه حول هذا املوضوععدة بلدان، وقام صندوق السكان بتعزيز املعرفة يف 
  

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، اختـذت الـدول إجـراءات ملنـع العنـف ضـد املـرأة                     - ٦٢

وتعزيـز تـدابري    والتصدي له، مع التركيز على تعزيز األطر القانونية والسياساتية الوطنيـة،            
الوقايــة واحلمايـــة، وحتـــسني ُنظــم املعرفـــة ومجـــع البيانـــات، وتيــسري التعـــاون علـــى مجيـــع    

وُجّرمت، علـى حنـو مطـرد، أشـكال متنوعـة مـن العنـف ضـد املـرأة وُشـّددت                     . املستويات
واتُّخـذت جمموعـة مـن التـدابري لـضمان          . وُوّسع مفهوم العنـف ونطـاق احلمايـة       . العقوبات

ات مـن خـالل اتبـاع سياسـات خمصـصة هلـذا الغـرض والتنـسيق بـني خمتلـف                    تنفيذ التشريع 
ــات        ــه اآللي ــا تتمتــع ب ــة املعلومــات املقدمــة بــشأن م ــالرغم مــن حمدودي ــة، ب اجلهــات الفاعل

  .التنسيقية من سلطة يف اختاذ القرارات، وما ُخّصص هلا من موارد لضمان استمراريتها
ــسياسات     - ٦٣ ــوانني وال ــذه الق ــدول ه ــت ال ــاء    وكّمل ــشطة لبن ــد، بأن ــى حنــو متزاي ، عل

ــادرات         ــى مب ــد عل ــشطة إىل حــد بعي ــذه األن ــصرت ه ــة، وإن اقت ــشطة وقائي ــدرات وأن الق
ومع ذلك، فقد ُبذلت جهود متزايدة      . التوعية، ومل تنفذ يف معظم احلاالت على حنو ممنهج        

ميــة حبيــث تــشمل الــربامج التعلي يف العديــد مــن البلــدان لتوســيع نطــاق األنــشطة الوقائيــة 
واســتنفار العديــد مــن أصــحاب املــصلحة، مــن قبيــل اجملتمعــات احملليــة والرجــال والفتيــان   

  .ووسائط اإلعالم
زيــــادة طلــــب    وأســــفرت األنــــشطة الوقائيــــة، مبــــا يف ذلــــك التوعيــــة، عــــن        - ٦٤

لـذا، فمـن الـضروري إيـالء املزيـد مـن االهتمـام              . الناجيـات للحمايـة واخلـدمات     /الضحايا
جيــات وتقــدمي اخلــدمات الالزمــة لتلبيــة هــذه احلاجــة وترســيخ رســالة النا/حلمايــة الــضحايا

ويقتـصر تقـدمي هـذه اخلـدمات علـى          . ميكـن التـسامح معـه      مؤداها أن العنف ضد املـرأة ال      
املستوى املركـزي، ومل تقـدم إال معلومـات قليلـة عـن املـوارد املخصـصة لتلبيـة احتياجـات              

لومـات حمـدودة عـن مـدى اتـساق املبـادرات            ومل تقدم أيضا إال مع    . معينة من النساء   فئات
  .وأثر التدابري والربامج، وعن رصدها وتقييمها واملوارد املخصصة لضمان استمراريتها

بة انتــشار العنــف ضــد املــرأة  زالــت نــس وبــالرغم مــن زيــادة اجلهــود املبذولــة، مــا   - ٦٥
 الـصدد عـدم     زالـت مطروحـة يف هـذا       ومـن التحـديات الـيت مـا       . أحناء العامل مرتفعة   كل يف

اإلبـــالغ بقـــدر كـــاف عـــن احلـــوادث، ووجـــود عوائـــق حتـــول دون اللجـــوء إىل القـــضاء 
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واالستفادة من احلماية واخلدمات املتاحة؛ وعدم إنفاذ التشريعات بقدر كـاف؛ وحمدوديـة             
ختــصيص مــا يكفــي مــن املــوارد لتنفيــذ القــوانني والــسياسات والــربامج، وغيــاب الرصــد     

 املترتبة عليها؛ وعدم وجود بيانـات موثوقـة لرصـد التقـدم احملـرز؛        والتقييم الكافيني لآلثار  
  .املتعددة وغياب التنسيق بني اجلهات املعنية

وينبغي للدول أن تعتمـد هنجـا شـامال ومنـسقا ومنتظمـا يـستند إىل مبـادئ حقـوق               - ٦٦
 .اإلنسان واملساواة بني اجلنسني وإشراك العديد من أصحاب املصلحة على مجيع األصعدة  

ــوانني         ــى يف ق ــوطين، يتجل ــصعيد ال ــى ال ــوي عل ــزام سياســي ق ــضروري وجــود الت ومــن ال
ومثـة حاجـة لتعزيـز تنفيـذ مجيـع التـدابري،            . وسياسات وطنية شاملة وختصيص موارد كافيـة      

  .وتقييمه ورصد أثرها
وينبغي للدول أن تواصل اعتماد تشريعات شاملة، وفقا للمعـايري الدوليـة حلقـوق                - ٦٧

م هذا النوع من العنف وتعاقب مرتكبيه فحسب، بـل تفـرض أيـضا تـوفري         جتّر اإلنسان، ال 
ــة للــضحايا  ــة واحلماي ــالزم    /الوقاي ــوفري التمويــل ال ــات، وإنــشاء اآلليــات الالزمــة وت الناجي

  .التنفيذ لضمان
الناجيـات علـى    /وينبغي للـدول مواصـلة اختـاذ التـدابري الالزمـة لتـشجيع الـضحايا                - ٦٨

الناجيـات بإمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء،         / وكفالة متتع مجيع الـضحايا     اإلبالغ عن حاالهتن؛  
وينبغـي فـرض عقوبـات علـى عـدم          . والتحقيق يف قضاياهن بشكل سليم، وحماكمـة اجلنـاة        

 توعيـة النـساء املعرضـات للعنـف         وينبغي للـدول كفالـة    . االمتثال للقانون لضمان املساءلة   
ن ووسـائل االنتـصاف املتاحـة هلـن؛ وتـوفري      الالئي حيتمل تعرضهن خلطر العنـف حبقـوقه    أو

وينبغــي إتاحــة أوامــر . املعونــة واملــساعدة القانونيــة جمانــا خــالل ســري اإلجــراءات القانونيــة
احلماية املدنية والدعاوى القانونية املدنية وسبل االنتصاف لتكملة التدابري اجلنائية وتعزيـز            

  .الناجيات/محاية الضحايا
لة إنشاء وحدات شرطة وادعاء متخصـصة وضـمان جتهيزهـا    وينبغي للدول مواص   - ٦٩

وينبغـي هلـا أيـضا كفالـة أن يكـون تـدريب مـوظفي وكـاالت إنفـاذ القـانون،           . جتهيزا كافيا 
واجلهاز القضائي يف جمال العنف ضد املرأة تدريبا منهجيا، وأن يتم إصدار مبادئ توجيهية 

ئيــة االعتبــارات اجلنــسانية ومحايــة  وبروتوكــوالت، وأن تراعــى يف إجــراءات العدالــة اجلنا 
  .حقوق الشاكيات والناجيات وسالمتهن

وينبغي للدول كفالـة أن تكـون خطـط العمـل والـسياسات الوطنيـة الـيت تتـصدى                     - ٧٠
وينبغــي أن تــضّمنها . للعنــف ضــد املــرأة شــاملة ومتعــددة التخصــصات مــن حيــث نطاقهــا 

قيـيم األثـر، وأن تـضمن تنـسيق         أهدافا ومؤشرات واضحة، وأن تكفل استمرار الرصد وت       
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وينبغـــي دعـــم آليـــات التنـــسيق بـــاملوارد وحتديـــد . األنـــشطة بـــني مجيـــع األطـــراف املعنيـــة
وينبغـي للـدول   . مسؤوليات واضحة هلا لكي يتسىن تنفيذ هذه السياسات علـى حنـو فعـال      

  .أن تكفل ختصيص موارد كافية لتنفيذ خططها وسياساهتا
ة من أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري              وتعترب مشاركة جمموعة كبري     - ٧١

احلكومية، يف إعـداد وتنفيـذ وتقيـيم خطـط العمـل والـسياسات والـربامج الوطنيـة ممارسـة                    
  .جيدة ينبغي تشجيعها

نــسق يف منــع العنــف ضــد املــرأة؛ وينبغــي للــدول أن تكفــل اعتمــاد هنــج شــامل وم  - ٧٢
جزأ من القوانني والـسياسات والـربامج؛       يت يشكل منع هذا النوع من العنف جزءا ال        وأن

  .وأن تكفل زيادة املوارد لرصد وتقييم أثر مثل هذه املبادرات
وينبغــي لالســتراتيجيات واألنــشطة الوقائيــة معاجلــة األســباب اجلذريــة للعنــف،          - ٧٣

بوسائل من بينها متكني املرأة، وتعزيز استقالهلا االقتصادي، والقضاء علـى التمييـز ضـدها               
وينبغي للدول كفالة . قانون ويف املمارسة العملية، يف كل من القطاعني العام واخلاص        يف ال 

إشــراك اجملتمعــات احملليــة والزعمــاء الــدينيني وقــادة اجملتمعــات احملليــة، واجملتمــع املــدين          
واملنظمات النسائية، والرجال والفتيـان والـشباب والقطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك وسـائط                  

 على التنميطات اجلنسانية واألعراف االجتماعيـة الـيت تكـرس العنـف             اإلعالم، لالعتراض 
ضـــد املـــرأة، وضـــمان أن تكـــون البيئـــات واجملتمعـــات احملليـــة واملـــدارس مأمونـــة للنـــساء 

وينبغي أن تكفل الدول أيضا تدخالت مبكرة لدى األسر واألطفـال املعرضـني             . والفتيات
  .للعنف أو خلطر وقوعه

الت التوعية ممنهجة ومستدامة وتشمل مجيع مناطق البلد املعين      وينبغي أن تكون مح     - ٧٤
وينبغـي للمؤسـسات التعليميـة    . الستهداف عامة اجلمهور وكذلك فئات معينـة مـن النـساء       

واملناهج الدراسية على مجيع املستويات تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة 
 يف إمكانية توسيع نطاق األنشطة الوقائيـة لتـشمل   وينبغي للدول أيضا النظر  . وإدانة العنف 

املـدارس، وأن يـشمل      مات الشباب والـربامج اخلاصـة يف      املنظمات واألندية الرياضية ومنظ   
  .ذلك بذل جهود لبناء املهارات يف إقامة عالقات قوامها االحترام

لـى  الناجيـات منـه ع    /وينبغي للدول أن تكفل إمكانية حصول مجيع ضـحايا العنـف            - ٧٥
ــشرطة، واملــساعدة       ــدخالت ال ــدعم الفــوريني، مبــا يف ذلــك العــالج الطــيب وت ــة وال احلماي

ويتعني توفري موارد كافية للخدمات وإتاحة هـذه  . االجتماعية والنفسية والقانونية واملأوى  
الناجيـات وأطفـاهلن، مبـن فـيهن الـشابات، واملهـاجرات ونـساء              /اخلدمات جلميـع الـضحايا    

لنساء الالئي ينتمني إىل أقليات عرقيـة، وذوات اإلعاقـة، واملـصابات        الشعوب األصلية، وا  
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. اإليـدز، والنـساء الالئـي ينحـدرن مـن منـاطق ريفيـة ونائيـة               /بفريوس نقص املناعة البشرية   
  .وينبغي نشر معلومات عن اخلدمات املتاحة على نطاق واسع

واحــد، وينبغــي  ومنــسقة يف مكــان وينبغــي تقــدمي هــذه اخلــدمات بطريقــة متكاملــة   - ٧٦
وينبغي أن يتلقى مجيع الفنيني الـذين       . تشمل مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك املناطق الريفية         أن

يتولون قضايا العنف ضد املرأة تدريبا منتظما، وينبغي إصدار بروتوكوالت لضمان اتـساق          
ز، وينبغـي   وحيتاج التنسيق بني خمتلف القطاعات إىل املزيد من التعزي        . جودة توفري اخلدمات  
اجملتمــع   يفوينبغــي للــدول أن تكفــل تعزيــز عمــل اجلهــات الفاعلــة  . تعزيــز آليــات اإلحالــة

  .الناجيات/ذلك مجاعات اجملتمع احمللي واملنظمات النسائية، يف دعم الضحايا يف املدين، مبا
وينبغي للدول أن تكفل مجع البيانات ونشرها على حنـو ممنـهج ومنـسق، وكـذلك                  - ٧٧

مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بانتشار العنف ضـد املـرأة، وتـواتره وأسـبابه وعواقبـه      حتليلها،  
وينبغـي تـصنيف البيانـات اإلحـصائية حبـسب          . وأثر التدابري املتخذة للتـصدي هلـذا العنـف        

وينبغـي للـدول    . نوع اجلنس والعرق والسن واألصل اإلثين وعدد من اخلصائص األخرى         
ساسية التسعة املتعلقة بالدراسـات االستقـصائية عـن العنـف           أن تكفل اعتماد املؤشرات األ    

  .ضد املرأة، كما حددها أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة
وينبغي للدول استخدام البيانات املتاحة لرصد االجتاهات والتقدم احملرز، وتوجيـه             - ٧٨

ــدمي   ــسياساتية، وتقــ ــشريعية والــ ــالحات التــ ــة حمــــ  اإلصــ ــدمات فعالــ ــداف خــ . ددة األهــ
األساســي وضــع معــايري موحــدة جلمــع البيانــات وبنــاء قــدرة اإلحــصائيني علــى مجــع   ومــن

وينبغـي تكثيـف البحـوث النوعيـة لتـشمل          . البيانات بطريقة تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية       
  .احملددات االقتصادية والسياسية واالجتماعية للعنف ضد املرأة
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	1 - حثت الجمعية العامة الدول الأعضاء، في قرارها 65/187 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، على الاستمرار في وضع استراتيجياتها الوطنية ونهج أكثر انتظاما وشمولا واستدامة وتعددا للقطاعات بهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، في مجالات التشريع والسياسات والوقاية وإنفاذ القانون ومساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهن وجمع البيانات وتحليلها. وحثت الدول كذلك على زيادة التركيز على الوقاية في القوانين والسياسات والبرامج وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها. وشددت الجمعية على أن تكفل الدول تلقي جميع المسؤولين المعنيين التدريب المناسب وعلى أن تتخذ الدول جميع التدابير الممكنة لتمكين النساء وتوعيتهن بحقوقهن في طلب الانتصاف. وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية، في دورتها السابعة والستين التي تُعقد عام 2012، تقريرا يتضمن المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة عن أنشطة المتابعة التي قامت بها لتنفيذ القرار المذكور، بما في ذلك ما تقدمه كيانات الأمم المتحدة من مساعدة إلى الدول. وهذا التقرير مقدم استجابة لذلك الطلب. ويستند إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة، ويغطي الفترة الممتدة من تاريخ التقرير السابق (A/65/208) إلى 26 حزيران/يونيه 2012.
	ثانيا - معلومات أساسية
	2 - وفقا للمعلومات الواردة في قاعدة بيانات الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد المرأة، كان أكثر من 160 بلدا، حتى 9 تموز/يوليه 2012، قد اعتمد تشريعات تجرّم و/أو تتصدى للعنف ضد المرأة بصفة عامة، أو لشكل معين من أشكال العنف؛ في حين وضع أكثر من 140 بلدا خطة أو استراتيجية وطنية بشأن العنف ضد المرأة أو ضمّن خططا وطنية أخرى تغطي مسائل أعم تدابير للتصدي لهذا النوع من العنف؛ ونفّذ أكثر من 120 بلدا نوعا من الأنشطة الوقائية، مثل التوعية؛ وأتاح أكثر من 110 بلدان شكلا من خدمات الدعم للضحايا/الناجيات؛ وقام أكثر من 140 بلدا بإجراء بحوث وجمع بيانات.
	3 - ورغم هذه الجهود، لا يزال العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تتخطى حدود الدخل والانتماء الطبقي والثقافي(). وتكشف البيانات القطرية أن ما يصل إلى 7 من كل 10 نساء في العالم أفدن أنهن تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن()، وأن الشابات، ولا سيما أولئك اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة، هن على الأرجح أكثر عرضة للعنف(1). والشكل الأكثر شيوعا من أشكال العنف هو عنف العشير، الذي يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت()، وهو أمر أكدته دراسة عالمية عن جرائم القتل. ووفقا لهذه الدراسة، فالمرأة هي الأكثر تضررا من جرائم القتل المتصلة بالعشير/ الأسرة، إذ تمثل النساء أكثر من 77 في المائة من مجموع الضحايا(). وللعنف ضد المرأة عواقب وخيمة على الأفراد والجماعات والمجتمعات، وهو يعرقل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية. وتكشف تحليلات لتكاليف العنف ضد المرأة أُجريت في العديد من البلدان، بما فيها أستراليا وإنكلترا وويلز وفيجي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، باتّباع منهجيات مختلفة، أن التكلفة السنوية لهذا العنف تتراوح بين 1.16 بليون دولار و 32.9 بليون دولار، وتشمل مجموعة متنوعة من التكاليف تتراوح بين تكاليف تدخل مصالح الشرطة والصحة والعدالة لنجدة الضحايا/الناجيات وتلك المتعلقة بالإنتاجية المهدورة(2).
	ثالثا - المستجدات العالمية في مجالي التشريع والسياسات
	4 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء التابعة للأمم المتحدة التصدي للعنف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، اتخذت الجمعية العامة، في دورتها الخامسة والستين المعقودة عام 2010، القرار 65/228 بشأن تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة. وشدد مجلس حقوق الإنسان، في قراريه 14/12 و 17/11، على واجب الدول في التزام الحرص الواجب لمنع العنف ضد النساء والفتيات وحماية الضحايا، وحث الدول الأعضاء على تعجيل جهودها في هذا الصدد.
	5 - وواصل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، في دوراته التاسعة إلى الثالثة عشرة، تقديم توصيات بشأن العنف ضد المرأة في 78 من أصل 79 بلدا من البلدان التي شملها الاستعراض. وأوصى الفريق العامل بأن تكفل الدول إنفاذ القوانين والتحقيق في القضايا ومحاكمة الجناة وحماية الضحايا؛ ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف وتنظيم برامج للتثقيف والتوعية؛ والقيام بطريقة منهجية بجمع وتحليل بيانات مصنفة بشأن العنف ضد المرأة.
	6 - وما فتئت المقررات الخاصات لمجلس حقوق الإنسان تتصدين باستمرار للعنف ضد المرأة في مناسبات عدة، منها حواراتهن مع الحكومات وزياراتهن القطرية (انظر، على سبيل المثال، A/HRC/14/22/Add.1 و A/HRC/17/26/Add.1 و A/HRC/16/52/Add.3). وبالإضافة إلى ذلك، بحثت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه موضوع التعويضات المقدمة إلى النساء اللواتي تعرضن للعنف (انظر A/HRC/14/22)، ونقاط التقاطع بين الأشكال المتعددة للتمييز والعنف ضد المرأة (انظر A/HRC/17/26)، وتناولت حالات قتل النساء لأسباب تتعلق بنوع الجنس (انظر A/HRC/20/16).
	رابعا - التدابير الواردة في تقارير الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة
	7 - حتى 26 حزيران/يونيه 2012، كانت 44 دولة عضوا() و 19 كيانا من كيانات الأمم المتحدة() قد استجابت لطلب الأمين العام القاضي بتقديم معلومات بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 65/187. وقُدمت معلومات بشأن مجموعة من التدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية واعتماد سياسات مخصصة لهذا الغرض، وتعزيز إجراءات الوقاية؛ وبذل الجهود لمحاكمة الجناة وحماية الضحايا وتقديم الدعم لهن؛ واتخاذ مبادرات لتعزيز البحوث وجمع البيانات.
	ألف - الصكوك الدولية والتشريعات ونظام العدالة
	1 - الصكوك الدولية والإقليمية

	8 - يُلزِم الإطار القانوني الدولي الدول باعتماد قوانين للتصدي للعنف ضد المرأة ويوجهها في هذا الشأن. ووجهت الدول الأعضاء الانتباه إلى انضمامها إلى مجموعة من الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (رغم إبداء بعض الدول لتحفظات في تقاريرها) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأفادت دول كثيرة انضمامها إلى صكوك إقليمية ذات صلة، مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، التي اعتُمدت عام 2011.
	2 - التشريعات ونظام العدالة والتدابير المتخذة لوضع حد للإفلات من العقاب
	سنّ القوانين وتعديلها

	9 - العنف ضد المرأة متجذر في أوجه اللامساواة البنيوية بين الرجل والمرأة، وهناك حاجة إلى أطر قانونية لتأمين المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الإنسان للمرأة من أجل التصدي بفعالية لهذا العنف. وتحقيقا لهذه الغاية، قامت بعض الدول بتعزيز الأطر القانونية لتشجيع المساواة بين الجنسين من خلال إدراج أحكام ذات صلة في دساتيرها (إيطاليا وبيلاروس والجزائر) وسن قوانين بشأن المساواة بين الجنسين (تركمانستان وجمهورية مولدوفا والمكسيك وموريشيوس).
	10 - وتوفر التشريعات الأساس اللازم لاتّباع نهج كلي وفعال في التصدي للعنف ضد المرأة، وهي شرط أساسي للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب. وقد عززت دول كثيرة أطرها القانونية الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له. فوجود إطار قانوني شامل لا يجرّم العنف ضد المرأة فحسب، بل ينص أيضا على اتخاذ تدابير لمنع العنف وتوفير الدعم والحماية للضحايا/الناجيات أمر بالغ الأهمية. وقد اعتُمدت مثل هذه التشريعات في بلدان عديدة، منها الأرجنتين وإسبانيا والبرتغال وجمهورية مولدوفا ولكسمبرغ ومالطة. وعززت دول أخرى الإطار القانوني لحماية الضحايا من خلال اعتماد قوانين تشمل، على سبيل المثال، التعويض عن الأضرار (البرتغال) وتوفير الدعم والخدمات للضحايا/الناجيات (النمسا واليابان). وتتناول بعض هذه القوانين أشكالا متعددة من العنف، بينما تركز قوانين أخرى على شكل واحد من أشكال العنف، مثل العنف العائلي. وفي عدة دول، هناك قوانين قيد الإعداد و/أو الاعتماد للتصدي للعنف ضد المرأة (بيلاروس وسويسرا ولبنان واليونان).
	11 - وقام عدد من الدول باعتماد أو تنقيح تشريعات للتصدي لأشكال معيّنة من العنف ضد المرأة، كالعنف العائلي (إندونيسيا وبولندا وبيرو وفرنسا وكرواتيا ولكسمبرغ ومصر)، والتحرش الجنسي (إيطاليا والبرتغال وتوغو وتونس والجزائر)، والمطاردة (ليختنشتاين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (إيطاليا والبرتغال وسويسرا). وقامت بعض الدول بسن أو تنقيح تشريعات لحماية الأطفال من العنف (البرتغال وموناكو) وتعزيز حماية فئات معينة من النساء، مثل الأجنبيات/المهاجرات، من خلال تمديد حقهن في الإقامة إذا كن من ضحايا العنف العائلي (البرتغال وسويسرا وفرنسا وليختنشتاين). وأدرجت دول أخرى أحكاما تتصل بحماية المرأة من العنف في القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (تركمانستان والسلفادور) ومنع الجريمة (بيلاروس).
	12 - وقامت الدول الأعضاء بسنّ و/أو تعديل قوانينها الجنائية و/أو قوانين أخرى لتجريم أعمال العنف ضد المرأة، وزيادة الغرامات والعقوبات المفروضة، وتوسيع مفهوم العنف ونطاق الحماية. وفي بعض الدول، أُدرج العنف العائلي ضمن الأفعال الإجرامية (البرتغال وجمهورية مولدوفا)، في حين زادت دول أخرى العقوبات والغرامات المفروضة وأدخلت ظروفا مشددة للعقوبة، مثل عمر الضحية والعنف الذي يؤدي إلى وفاة الضحية (البرتغال وبيرو والجزائر وموريشيوس). وفي أيرلندا والبرتغال وكرواتيا وموريشيوس، وُسّع مفهوم العنف العائلي ليشمل العنف البدني والجنسي والنفسي وأنواعا أخرى من العنف، ووُسّع نطاق الحماية ليشمل العنف المرتكب في إطار العلاقات غير الزوجية. وفي البرتغال وبلدان أخرى، وُسّع مفهوم الاغتصاب ليشمل مجموعة أكبر من الأفعال التي تشكل قوام هذه الجريمة، في حين أُلغي في مصر حكم من أحكام قانون العقوبات يعفي مرتكبي الاغتصاب من المحاكمة في حال الزواج بالضحية.
	13 - ودعمت كيانات الأمم المتحدة أيضا الدول في اعتماد أو تحسين القوانين التي تتصدى للعنف ضد المرأة، ووضعت أدوات يُسترشَد بها في الإصلاح القانوني على المستوى الوطني. وعلى سبيل المثال، قامت منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتقديم الدعم اللازم لوضع وتنقيح وتنفيذ قوانين للتصدي للعنف ضد المرأة، أو لأحد أشكاله، في أكثر من 20 بلدا في العامين الماضيين. وأسدت المشورة الفنية للمشرّعين، وأسهمت في العمليات الاستشارية الوطنية بشأن إصلاح التشريعات واعتمادها، وقدّمت توجيهات بشأن تنفيذ القوانين. واستنادا إلى نتائج اجتماع لفريق خبراء، نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دليلا للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة (2010)()، وهو دليل يوصي باعتماد تشريعات شاملة تجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة وتفرض تدابير وقائية لمنع هذا العنف وتوفير الدعم والحماية للضحايا/الناجيات. ويكمّل هذا الدليلَ ملحقُ دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة: ”الممارسات الضارة‘‘ بالمرأة (2011)().
	أوامر الحماية المدنية

	14 - يمكن لأوامر الحماية المدنية، التي تنص على إبعاد مرتكبي العنف من محل الإقامة المشترك في حالات العنف العائلي وفرض قيود على سلوكهم، أن تشكّل سبل انتصاف قانوني فعالة لضحايا العنف. وهي متاحة في عدد متزايد من الدول (إستونيا والبرتغال وبيرو وجمهورية مولدوفا وفرنسا ولكسمبرغ والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس واليابان)، بل إن بعض الدول، مثل إيطاليا، توسّع نطاق تطبيق هذه الأوامر ليشمل حالات المطاردة.
	الإبلاغ وإمكانية اللجوء إلى القضاء

	15 - لا يزال عدم الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة بقدر كاف يشكل أحد التحديات المطروحة، وهو مرتبط، في بعض الحالات، بتدني مستوى التعليم ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وعدم إتاحة معلومات كافية عن حقوق الضحايا، كما أبرزت ذلك مصر. ومن أجل التغلب على هذا التحدي، نفذت عدة دول مبادرات لتعريف ضحايا العنف/ الناجيات منه والنساء المعرضات لخطر العنف بحقوقهن وبالخدمات المتاحة لهن، بما في ذلك خطوط المساعدة الهاتفية والمواقع الشبكية والمنشورات، وغالبا ما تُترجم هذه المنشورات إلى عدة لغات (إستونيا وألمانيا وأيرلندا والبرتغال وبيلاروس والدانمرك وفرنسا وفنلندا وكرواتيا ولكسمبرغ وليختنشتاين وموريشيوس واليابان). وفي بعض الدول، فإن الإبلاغ عن العنف إلزامي للمهنيات اللائي يواجهن حالات عنف في عملهن (بيرو)، في حين أنه في دول أخرى، يُشرع تلقائيا في الإجراءات الجنائية في حالات من قبيل العنف العائلي (ليختنشتاين ومالطة).
	16 - وقامت الدول أيضا باعتماد تدابير و/أو تعديل قوانين الإجراءات الجنائية أو القوانين المتصلة بها لحماية ومساعدة ضحايا العنف/الناجيات منه خلال سير الإجراءات القانونية. وتشمل هذه التدابير إتاحة المعلومات للضحايا/الناجيات بشأن سير قضاياهن (سويسرا)؛ وتخصيص أماكن منفصلة للضحايا/الناجيات أثناء إجراءات المحاكمة (بنما)؛ وحماية حرمة الضحايا (إيطاليا)؛ وإنشاء إدارة خاصة لتنسيق الدعم المقدم للشهود والضحايا في مختلف مراحل الإجراءات القضائية (كرواتيا).
	17 - واتخذت الدول تدابير لتيسير إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية والمشورة ومرافقة الضحايا أثناء إجراءات المحاكمة (الأرجنتين وبيرو وغابون ولكسمبرغ ومالي وموريشيوس). وقامت كيانات الأمم المتحدة أيضا، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم مبادرات مماثلة بوسائل شتى، منها تمويل المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة القانونية؛ وإنشاء محاكم متنقلة؛ وصياغة اتفاقات خاصة تكفل إمكانية لجوء نساء الشعوب الأصلية إلى القضاء.
	تنفيذ القوانين ورصدها وتقييمها

	18 - يمكن للتدريب المتخصص لموظفي وكالات إنفاذ القانون والجهاز القضائي وتوافر وحدات شرطة وادعاء ومحاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة أن يسهم في زيادة فعالية تنفيذ القوانين. وتحقيقا لهذه الغاية، عينت بعض الدول موظفين وقضاة متخصصين داخل المحاكم (إسبانيا وأيرلندا) ووحدات الادعاء (غابون)؛ وأنشأت مراكز تحقيقات متخصصة (البرتغال)؛ ووحدات متخصصة داخل الوزارات (السودان). وأُنشئت أيضا وحدات شرطة متخصصة في عدد من البلدان، منها إكوادور وإندونيسيا وجنوب السودان والسلفادور وكينيا وموريشيوس، وذلك بدعم من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومفوضية شؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	19 - ونُفّذت برامج تدريبية وأُعدّت مواد متصلة بها لفائدة الشرطة والمدعين العامين والقضاة والمحامين وقوات الأمن في بلدان كثيرة (الأرجنتين وإسبانيا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبوروندي وبولندا وبيرو وبيلاروس وتوغو والجزائر وجمهورية مولدوفا والدانمرك والسودان والسويد وغابون وكرواتيا وليختنشتاين ومالي ومصر وموريشيوس). وقامت كيانات الأمم المتحدة وصناديقها، بما في ذلك البرنامج الإنمائي ومفوضية شؤون اللاجئين والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم برامج مماثلة في مجال التدريب وبناء القدرات في أكثر من 10 بلدان. وغالبا ما يُضطلع بهذه المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، ويركَّز فيها على التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم، وتحسين المعرفة بأسباب العنف ضد المرأة وعواقبه، والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية. وفي بعض الدول، تتاح دورات ومناهج متخصصة بشأن مواضيع شتى، منها المعايير الدولية والتشريعات الوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة، في كليات الحقوق ومعاهد القضاء وأكاديميات الشرطة (الأرجنتين وإسبانيا وإكوادور والجزائر والدانمرك ولكسمبرغ وليختنشتاين والمكسيك). ومن أجل اعتماد معايير مناسبة لتنفيذ القوانين، أصدرت عدة دول مجموعة من البروتوكولات والأنظمة والمبادئ التوجيهية بشأن مسائل شتى، منها التحقيق والمحاكمة والإجراءات القانونية والتعاون بين مختلف السلطات (الأرجنتين وإسبانيا وإستونيا وإندونيسيا والبرتغال وبنما وبولندا والدانمرك والمكسيك).
	20 - وقامت بعض الدول أو هي بصدد القيام بتقييم القوانين والإجراءات القضائية واستعراض تنفيذها من أجل تحديد المجالات التي يمكن إدخال تحسينات فيها (الدانمرك والسويد ولكسمبرغ ومصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية). ووُضعت آليات رصد محددة، بدعم من كيانات الأمم المتحدة في معظم الحالات، في كل من الأرجنتين وإسبانيا والسلفادور والمكسيك.
	21 - غير أنه لم ترد إلا معلومات قليلة عن أثر ما سُنّ من تشريعات. ورغم التقدم المحرز، فإن إنفاذ التشريعات لا يزال يشكل أحد التحديات المطروحة. وبينما رحبت هيئات معاهدات حقوق الإنسان() في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى الدول الأطراف باعتماد قوانين للتصدي للعنف ضد المرأة، فقد أعربت عن قلقها إزاء عدم إنفاذ التشريعات وعدم وجود تدابير لمنع حالات العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومحاكمة الجناة؛ وعدم التبليغ بقدر كاف عن الحالات، ووجود عراقيل تعوق لجوء الضحايا/الناجيات إلى القضاء؛ وعدم تقديم المساعدة القانونية؛ وانخفاض نسبة المحاكمات وإصدار أحكام مخففة في حق الجناة؛ وعدم تخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذ التشريعات. وحثت الدول الأطراف على كفالة تنفيذ التشريعات؛ وتيسير سبل اللجوء إلى القضاء لجميع الضحايا/الناجيات؛ والتحقيق في جميع الحالات على نحو سليم ومحاكمة الجناة؛ وزيادة عدد المحاكم المتخصصة والقضاة المتخصصين؛ وتقديم تدريب إضافي لموظفي وكالات إنفاذ القانون.
	باء - خطط العمل والاستراتيجيات وآليات التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني
	22 - يمكن لخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن توفر إطارا شاملا وجداول زمنية لتنفيذ أنشطة التصدي للعنف ضد المرأة. وقد اعتمدت الدول على نحو متزايد سياسات مخصصة للتصدي للعنف ضد المرأة، وذلك بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة وكيانات الأمم المتحدة في معظم الحالات، ويمكن أن تشمل هذه السياسات تدابير تهدف إلى وضع القوانين؛ ودعم الضحايا/الناجيات؛ والتوعية والتثقيف؛ وجهود التدريب وبناء القدرات؛ وإجراء البحوث وجمع البيانات. وتتصدى هذه الخطط والاستراتيجيات للعنف ضد المرأة بصفة عامة (الأرجنتين وإكوادور وأيرلندا وإيطاليا وبيرو وتوغو وتونس والجزائر والسلفادور والسودان وفنلندا وليختنشتاين ومصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس واليونان)، أو لشكل معين من أشكال العنف، مثل العنف العائلي (بنما وبولندا وكرواتيا ولبنان وليختنشتاين وموريشيوس) وتشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث (السودان والكاميرون والنمسا). وضمّنت بعض الدول خططَها مؤشرات وجداول زمنية (البرتغال وكرواتيا) وأنشأت مؤسسات أو آليات خاصة للقيام بأعمال الرصد والتقييم (إستونيا وأيرلندا وإيطاليا وبيرو والدانمرك والسويد وكرواتيا والمكسيك)، في حين أجرت دول أخرى تقييمات لآثار الخطط السابقة، وهو ما أثمر عن وضع خطط جديدة لتكثيف الجهود (إستونيا والبرتغال والدانمرك).
	23 - وأدرجت بعض الدول أهدافا وأنشطة متصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة في خطط عملها وسياساتها الوطنية المتعلقة بقضايا أخرى مثل حقوق الإنسان (إندونيسيا)، والمساواة بين الجنسين (إسبانيا وبيلاروس وغابون واليابان)، وتعزيز دور المرأة (بوركينا فاسو). وتَعتبر دول أخرى، مثل ألمانيا والسويد، القضاء على العنف ضد المرأة ضمن الأولويات الرئيسية في سياساتها بشأن التعاون الإنمائي الدولي، وتدعم عدة برامج لهذا الغرض في العديد من البلدان.
	24 - ونظرا لتعدد الاستجابات المطلوبة، وُضعت آليات مؤسسية واسعة النطاق لتنسيق تنفيذ خطط العمل والسياسات الوطنية. ووضعت الدول هذه الآليات للتصدي للعنف ضد المرأة بصفة عامة (الأرجنتين وإستونيا وأيرلندا وإيطاليا وبنما وبيرو وفنلندا ومالطة ومصر والمكسيك وموريشيوس واليونان) أو لشكل معين من أشكال العنف، مثل العنف العائلي (ألمانيا وجمهورية مولدوفا والدانمرك وسويسرا) وتشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث (إيطاليا ومالي) والزواج القسري والمبكر (المملكة المتحدة). وغالبا ما تشمل هذه الآليات فرق عمل ولجان متعددة القطاعات، أو وحدات متخصصة داخل الوزارات، أو أفرقة خبراء، وتضم في حالات كثيرة ممثلين عن هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية. غير أنه لم تقدَّم إلا معلومات محدودة عن السلطة التي تتمتع بها هذه الآليات في اتخاذ القرارات.
	25 - وحُدّد التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة على أنه أحد التحديات المطروحة. ومن أجل التغلب على هذا التحدي، بُذلت جهود أخرى عديدة لتعزيز التآزر والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وذلك بسبل منها وضع ترتيبات واتفاقات للتعاون بين مختلف السلطات الحكومية وإنشاء أفرقة عاملة أو شبكات وطنية (إستونيا وإندونيسيا وإيطاليا وبنما وبيرو والسويد وكرواتيا). وسلّط عدد من الدول الضوء على التعاون القائم بين الحكومة والمجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية (إيطاليا والدانمرك). وأفادت عدة دول أنها خصصت أموالا لتنفيذ خطط العمل والسياسات والبرامج الوطنية أو زادت الأموال المخصصة لهذا الغرض (إستونيا والبرتغال وبيرو والدانمرك والسودان وكرواتيا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية).
	26 - وقامت كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية حقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي واليونسكو واليونيسيف والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والأونروا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم إعداد خطط عمل وسياسات وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة ووضع الأدوات اللازمة لتوجيه الإصلاحات السياسية. واستنادا إلى نتائج اجتماع لفريق خبراء، نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دليلا لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة (2012)، وهو دليل يقدم إطارا نموذجيا لخطط العمل الوطنية ويقدّم توصيات مفصلة، مشفوعة بشروح وأمثلة عن الممارسات الجيدة().
	27 - ورغم الجهود المبذولة لتعزيز تنفيذ الخطط والسياسات، فقد حددت العديد من الدول الافتقار إلى الموارد الكافية وانعدام التنسيق ضمن التحديات المطروحة. وبالإضافة إلى ذلك، بينما رحبت هيئات معاهدات حقوق الإنسان باعتماد خطط عمل واستراتيجيات وبرامج وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة، فقد أعربت أيضا عن قلقها من أنه رغم هذه الجهود، لا تزال هناك نسبة عالية للعنف ضد المرأة؛ ولا يزال هناك تنسيق غير كاف بين المؤسسات؛ ولا يزال هناك نقص في القدرات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ السياسات والبرامج. وحثت الدولَ الأطراف على توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كبيرة من أجل تنفيذ هذه السياسات بفعالية.
	جيم - التدابير الوقائية، بما في ذلك التوعية وبناء القدرات
	28 - من المسلّم به أن الوقاية عنصر أساسي في أي استراتيجية لإنهاء العنف ضد المرأة. وحددت الدول المواقف والممارسات المجتمعية باعتبارها من التحديات التي تعرقل الجهود المبذولة لمنع هذا العنف والتصدي له. ولمعالجة هذا الأمر، عززت الدول جهودها في مجال التوعية والدعوة، وأشركت على نحو متزايد مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيون وقادة المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والشباب والرجال والفتيان.
	1 - التوعية وتعزيز السلامة

	29 - نظم العديد من البلدان حملات وطنية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة (الأرجنتين وإكوادور وألمانيا وبيرو وبيلاروس والسويد والمكسيك واليابان)، بما في ذلك العنف العائلي (فرنسا وكرواتيا ولكسمبرغ ومالطة) وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (إيطاليا) والزواج القسري والمبكر (المملكة المتحدة). ونُفّذت عدة حملات في إطار الاحتفالات السنوية بحملة ”ستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني“ وباليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (إيطاليا وبنما وتوغو وجمهورية مولدوفا والسودان). وفي عدة دول، قُدم التمويل لمنظمات غير حكومية لتنفيذ حملات توعية وأنشطة وقائية (أيرلندا والمكسيك والمملكة المتحدة).
	30 - وأشار عدد من الدول إلى مجموعة من مبادرات التوعية الأخرى، التي غالبا ما تستهدف فئات معينة من النساء، مثل المهاجرات والمراهقات والشابات. وشملت هذه المبادرات التعبئة المجتمعية والمؤتمرات والحلقات الدراسية والنقاشات الهادفة إلى التوعية بقضية العنف ضد المرأة وبالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (إستونيا وإندونيسيا والبرتغال وبوركينا فاسو وبيرو وبيلاروس وتركمانستان وتوغو وتونس والجزائر والدانمرك وسويسرا وغابون وقطر ولبنان وليختنشتاين ومالطة ومالي ومصر والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس والنمسا). واستُخدمت المنشورات والنشرات والمواقع الشبكية والمواد السمعية - البصرية والإعلانات التلفزية والإذاعية ووسائط التواصل الاجتماعي في برامج التوعية.
	31 - ومن أجل توعية الموظفين والمسؤولين وتعزيز قدرتهم على التصدي للعنف ضد المرأة، نظمت الدول برامج تدريبية وحلقات دراسية بشأن مواضيع شتى، منها المعايير الدولية والمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة. واستهدفت هذه المبادرات المسؤولين الحكوميين والزعماء التقليديين والدينيين والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية (البرتغال وبوركينا فاسو وبيرو وسويسرا ومالي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس).
	32 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تولت الأمم المتحدة قيادة جهود التوعية لإنهاء العنف ضد المرأة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني. ونُظّمت العديد من مبادرات التوعية والدعوة تحت مظلة حملة الأمين العام المعنونة ’’اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة‘‘. وقد تمكّن برنامج التعبئة الاجتماعية والدعوة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ”قل لا للعنف ضد المرأة - اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“ من حشد رؤساء دول ووزراء وبرلمانيين من أكثر من 70 بلدا والحصول على توقيعاتهم. وقام العديد من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك إدارة شؤون الإعلام واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة العمل الدولية ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية والبرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومفوضية اللاجئين واليونيسيف والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية والأونروا وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني ومتطوعو الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتعزيز جهود الدعوة والتوعية بشأن العنف ضد المرأة. وشملت هذه المبادرات تنظيم حملات ومؤتمرات دولية واجتماعات أفرقة خبراء وحلقات دراسية وبرامج تدريبية، واستهدفت العديد من أصحاب المصلحة، مثل المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والشباب وفئات معينة من النساء والقطاع الخاص. كما استُخدمت لهذا الغرض مجموعة كبيرة من الأدوات التواصلية والدعوية.
	33 - ومن أجل تعزيز بيئات آمنة للنساء والفتيات، قامت اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بإجراء دراسات والتحاور مع قادة المجتمعات المحلية ودعم برامج لتحسين التخطيط الحضري والسلامة في الأماكن العامة. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجا خمسيا بعنوان ”مدن آمنة وصديقة للجميع“ لتعزيز سلامة النساء والفتيات في الأماكن العامة.
	2 - النظام التعليمي ووسائط الإعلام

	34 - يمكن للنظام التعليمي أن يغيّر المواقف والمعتقدات الاجتماعية والثقافية التي تكرس العنف ضد المرأة. وقد سلّطت عدة دول الضوء على جهودها الرامية إلى التصدي للمواقف التمييزية، والتوعية بقضية العنف ضد المرأة، وتعزيز السلامة في المدارس من خلال تدريب المدرسين في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان (إسبانيا وإكوادور وبيلاروس وجمهورية مولدوفا والمكسيك والنمسا)؛ وإعداد أو تنقيح مناهج ومواد دراسية للقضاء على التنميطات الجنسانية وتشجيع القضاء على العنف ضد المرأة (إسبانيا وإستونيا وجمهورية مولدوفا وفنلندا ومصر والمكسيك واليابان)؛ وتوعية الطلاب بقضية العنف ضد المرأة (البرتغال وبنما وبيرو والدانمرك والسودان وغابون ولكسمبرغ)؛ ووضع برامج وطنية للحد من العنف في المدارس (فنلندا). كما قامت كيانات تابعة للأمم المتحدة، مثل اليونسكو واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم مبادرات للتوعية بقضيتي العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في أوساط الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.
	35 - ومن أجل توعية الصحفيين بشأن كيفية الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة بطريقة أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية، نُفّذت أنشطة للتدريب والتوعية في بيرو وبيلاروس، كما نُفذت أنشطة مماثلة في المكسيك بالتعاون مع اليونسكو. وفي السودان، أُبرم اتفاق خاص بين السلطات ونقابة الصحفيين من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين على القضاء على هذا العنف.
	3 - إشراك الرجال والفتيان

	36 - أُقر بدور الرجال والفتيان في التصدي للعنف ضد المرأة باعتباره عنصرا أساسيا في الأنشطة الوقائية. وأدرجت الدول تدابير محددة تستهدف الرجال والفتيان في سياساتها الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة (إستونيا مثلا) ونفذت مبادرات لتوعية الرجال والفتيان بشأن المساواة بين الجنسين وحشدهم لإنهاء العنف ضد المرأة. وشملت هذه المبادرات تنظيم حملات (الأرجنتين وجمهورية مولدوفا) والتعاون مع حملة الشريط الأبيض (بولندا)، وركزت في معظم الحالات على الرجال المنتمين إلى جماعات عرقية معينة (إكوادور).
	37 - وواصلت كيانات الأمم المتحدة، بما فيها صندوق السكان واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني ومتطوعو الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إشراك الرجال والفتيان في أكثر من 20 بلدا. وشملت الجهود المبذولة في هذا الصدد تنظيم حملات ومبادرات للتوعية؛ واستخدام الأحداث الرياضية وسيلة للتواصل؛ وتوفير التدريب للمنظمات غير الحكومية؛ وإقامة شبكات إقليمية للدعاة الذكور؛ ووضع برامج تركز على بناء علاقات قوامها الاحترام، بما في ذلك داخل الأسرة. ونُظّم العديد من هذه الأنشطة في إطار مبادرات إقليمية مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، مثل مبادرة ”شركاء من أجل الوقاية“.
	4 - البرامج الخاصة بالجناة

	38 - من أجل منع حدوث مزيد من أعمال العنف، لدى عدد من الدول برامج للتدخل تستهدف مرتكبي العنف ضد المرأة (إستونيا وأيرلندا والبرتغال وجمهورية مولدوفا والدانمرك وليختنشتاين). وغالبا ما تتضمن هذه البرامج تشخيص حالات مرتكبي العنف في مرحلة مبكرة ومراقبتهم على سبيل المتابعة. وأفادت دول أنها خصصت أموالا لتنفيذ هذه البرامج (السويد) ووضعت معايير للتعامل مع الجناة (ألمانيا).
	39 - بيد أنه لم تقدَّم إلا معلومات محدودة عن قدرة المبادرات المتخذة لمنع العنف ضد المرأة على الاستمرار والأثر الذي أحدثته. وما زالت هيئات معاهدات حقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود نهج شامل لمنع هذا العنف والقضاء عليه، وعدم وجود معلومات عن مدى تأثير التدابير والبرامج المعمول بها في الحد من حوادث العنف ضد المرأة، وحثت الدول على مواصلة تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف.
	دال - حماية الضحايا والناجيات ودعمهن وتقديم الخدمات لهن
	40 - تحتاج الضحايا/الناجيات إلى الحصول، في الوقت المناسب، على خدمات متكاملة ومنسقة لجبر ما لحق بهن من أضرار على المدى القصير، وحمايتهن من التعرض لمزيد من العنف، وتقديم الدعم لهن، بما في ذلك المشورة القانونية والتوجيه وتوفير ملاجئ آمنة، وإلى تلبية احتياجاتهن على المدى الطويل، ومن هذه الاحتياجات على سبيل المثال إيجاد سكن وعمل.
	1 - الخدمات وآليات الإحالة

	41 - أصبحت خدمات الدعم متاحة أكثر فأكثر، لكن ليس في كل مكان. ومن الممارسات الواعدة توفير هذه الخدمات على نحو متكامل ومنسق في مكان واحد (إكوادور وإندونيسيا والبرتغال وبولندا وفنلندا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية). وإدراكا لما تتمتع به منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية النسائية، من تجربة وخبرة في تقديم الخدمات لضحايا العنف/الناجيات منه، قام عدد من الدول بدعم وتمويل عمل هذه المنظمات (أيرلندا والبرتغال وقطر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية). وأُنشئت آليات إحالة تربط بين مختلف القطاعات المعنية في العديد من الدول (لكسمبرغ وليختنشتاين وموريشيوس). ومن المستجدات الأخرى في تقديم الخدمات توفير المساعدة النفسية والاجتماعية والمالية (إسبانيا ولكسمبرغ وموريشيوس)؛ والمساعدة في إيجاد عمل (الجزائر وفرنسا وموريشيوس)؛ والأنشطة المدرة للدخل (بنما وبوركينا فاسو وتوغو والسودان ومالي)؛ والتدريب المهني (فرنسا وكرواتيا). وأجرت بعض الدول تقييمات لهذه الخدمات من أجل تحسين جودتها (البرتغال وبولندا والسويد). غير أن العديد من خدمات الدعم غير متاحة إلا على المستوى المركزي.
	42 - وقامت كيانات الأمم المتحدة، بما فيها البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومفوضية اللاجئين واليونيسيف والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والأونروا وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم الجهود الوطنية المبذولة في أكثر من 45 بلدا وإقليما لوضع نماذج للرعاية المتكاملة وآليات للإحالة ولتحسين سبل الاستفادة من الخدمات للناجيات، بمن فيهن أولئك اللائي ينتمين إلى بلدان تعيش حالة نزاع أو مرحلة ما بعد النـزاع وإلى أقليات عرقية والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وواصل صندوق السكان تلبية الاحتياجات الصحية للنساء ضحايا العنف في أكثر من 25 بلدا، ودعم تقديم خدمات صحية للاجئات، ومن ذلك توزيع المستلزمات الطبية في المخيمات للوقاية من الإصابة بالأمراض وبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عقب الاعتداءات الجنسية.
	2 - الملاجئ وخطوط الاتصال المباشر

	43 - تتاح الملاجئ والدُور الآمنة على نطاق أوسع لضحايا الأشكال المختلفة للعنف/ الناجيات منه وأطفالهن، ولمختلف فئات ضحايا العنف/الناجيات منه، مثل المعوقات والمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية والأطفال ضحايا/شهود العنف (إستونيا وألمانيا والبرتغال وبيرو والدانمرك والسلفادور والسويد وفنلندا وكرواتيا وليختنشتاين ومصر والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس واليونان).
	44 - وتوجد على الصعيد الوطني خطوط اتصال مباشر أو خطوط طلب المساعدة تقدم معلومات، بلغات عدة في كثير من الأحيان، وخدمات إسداء المشورة والدعم والإحالة لضحايا العنف/الناجيات منه في عدد متزايد من البلدان (إيطاليا والبرتغال وبنما وبولندا وبيرو والدانمرك والسودان والسويد وغابون وفنلندا ومصر والمكسيك وموريشيوس واليونان).
	3 - بناء القدرات والمبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات

	45 - قامت عدة بلدان، من أجل تعزيز قدرة مهنييها، بما في ذلك الطواقم الطبية والصحية التي تتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، بتنفيذ برامج تدريبية وإعداد المواد اللازمة (إسبانيا وإستونيا وإكوادور وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبيرو والجزائر وجمهورية مولدوفا والدانمرك وغابون وفنلندا وكرواتيا وليختنشتاين ومالطة ومصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنمسا واليابان واليونان). وقامت كيانات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية واليونيسيف وصندوق السكان ومفوضية اللاجئين، بتنفيذ مبادرات تدريبية مماثلة في بلدان عديدة تركز على احتياجات الفئات المختلفة من النساء، مثل نساء الشعوب الأصلية، وعلى تبادل الممارسات الجيدة. ولكفالة تقديم خدمات أفضل وأكثر اتساقا إلى النساء ضحايا العنف، قامت الدول بوضع إجراءات تشغيل موحدة ومعايير دنيا لتقديم الخدمات ومبادئ توجيهية وأدوات لإدارة الحالات وبإصدار مجموعة من البروتوكولات والأنظمة (الأرجنتين وإسبانيا وإندونيسيا والبرتغال وبنما وبولندا وجمهورية مولدوفا وفنلندا وكرواتيا ومالطة والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس والنمسا واليونان).
	46 - وحددت الدول العديد من التحديات التي تعرقل تقديم خدمات الدعم إلى الضحايا/الناجيات، بما في ذلك عدم وجود ما يكفي من الموارد البشرية والمالية. وكررت هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى الدول الأطراف، الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود خدمات دعم كافية للضحايا؛ وعدم وجود تنسيق بين الأطراف الفاعلة المعنية؛ وعدم وجود تمويل مستمر وتباين مستوى جودة الخدمات المقدمة؛ ووجود عقبات تعترض استفادة الضحايا من هذه الخدمات. وحثت الدولَ على مراعاة التوزيع الجغرافي في تقديم خدمات الدعم وإتاحة الموارد الكافية لها، وكفالة إمكانية استفادة جميع النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف، بمن فيهن نساء المناطق الريفية والفئات الضعيفة، من هذه الخدمات استفادة كاملة.
	هاء - البحوث وجمع البيانات وتحليلها
	47 - قامت الدول بجمع معلومات إحصائية عن العنف ضد المرأة من خلال إجراء دراسات استقصائية وإحصاءات إدارية لتحسين معرفتها بهذا النوع من العنف وأسبابه وعواقبه.
	1 - جمع البيانات من خلال الدراسات الاستقصائية

	48 - قامت عدة دول بجمع بيانات من خلال دراسات استقصائية مخصصة للعنف ضد المرأة، أُجري بعضها بشكل منتظم، بدعم من كيانات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بدرجة انتشار هذا العنف وأنواعه وأسبابه وعواقبه (إيطاليا والجزائر والسويد واليابان). وركزت بعض هذه الدراسات على فئات معينة، كالنساء ذوات الإعاقة. وجمعت بعض الدول بيانات عن العنف ضد المرأة من خلال أنواع أخرى من الدراسات الاستقصائية، مثل الدراسات الاستقصائية الصحية الديمغرافية الوطنية والدراسات الاستقصائية الوطنية في مجال الجريمة (الفلبين وسويسرا والمملكة المتحدة). وتشير البيانات التي جمعت من خلال هذه الدراسات إلى أن العنف العائلي هو أكثر مظاهر العنف ضد المرأة انتشارا في الجزائر وأن 31.9 في المائة من النساء في إيطاليا و 6 من بين كل 10 نساء في إكوادور قد تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
	2 - الإحصاءات الإدارية وتعزيز القدرات الوطنية

	49 - توفر الإحصاءات الإدارية أيضا، مثل عدد الحالات المبلغ عنها للشرطة والاتهامات التي وجهت، أو عدد من دخلن المستشفيات أو الملاجئ من ضحايا العنف/الناجيات منه، مصدرا للمعلومات عن مدى انتشار العنف ضد المرأة وشدته. وأفادت عدة دول باتخاذ تدابير لتعزيز عملية جمع البيانات الإدارية وتحليلها من جانب الشرطة والمدعين العامين والسلطات المختصة الأخرى (الأرجنتين وإستونيا وبيرو والجزائر وكرواتيا). ومن الاتجاهات التي تبشر بالنجاح في مجال جمع البيانات الإدارية إنشاء قواعد بيانات وطنية أو نظم بيانات مركزية ووضع منهجيات لجمع البيانات بطريقة موحدة (إكوادور والبرتغال وبيلاروس وجمهورية مولدوفا والسلفادور والمكسيك).
	50 - ووُضعت في عدد من البلدان آليات لتعزيز القدرة الوطنية على جمع المعلومات الإحصائية عن العنف ضد المرأة. ومن هذه الآليات مراصد أو مؤسسات ولجان خاصة مسؤولة عن جمع وتحليل البيانات والمعلومات عن العنف ضد المرأة، وتحديد الثغرات، واقتراح سياسات جديدة (الأرجنتين وإسبانيا وأيرلندا وبنما وفنلندا ولكسمبرغ والمكسيك).
	51 - وقامت كيانات تابعة للأمم المتحدة، من بينها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية والبرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم عملية جمع المعلومات الإحصائية وتحسين الأدوات المنهجية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني من خلال تقديم المساعدة التقنية، ووضع مبادئ توجيهية ونماذج، وإنشاء قواعد بيانات ومراصد يركز معظمها على أشكال معينة من العنف في السياقات الإنسانية. وواصل أصدقاء رئيس اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن مؤشرات العنف ضد المرأة عملهم. وفي اجتماع عقد في كانون الأول/ديسمبر 2009، حددوا مجموعة تتألف من 9 مؤشرات أساسية للدراسات الاستقصائية عن العنف ضد المرأة، عرضت على اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين (من 22 إلى 25 شباط/فبراير 2011)، وتستند إلى ما يلي: المعدل الإجمالي والمحدد حسب الفئة العمرية للنساء اللاتي تعرضن للعنف البدني أو الجنسي في حياتهن أو خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، مصنَّفا حسب شدة العنف وعلاقتهن بمرتكبه وتواتره؛ والمعدل الإجمالي والمحدد حسب الفئة العمرية للنساء المعاشرات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي و/أو البدني من عشير حالي أو سابق في حياتهن أو خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، مصنَّفا حسب تواتر العنف؛ والمعدل الإجمالي والمحدد حسب الفئة العمرية للنساء اللائي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية أو للعنف النفسي أو العنف الاقتصادي من العشير خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
	3 - الدراسات والبحوث والتحليلات، بما فيها تحليل التكاليف

	52 - تشكل الدراسات والبحوث والتحليلات المتعلقة بالعنف ضد المرأة قاعدة معارف مهمة بالنسبة لعمليات وضع السياسات والبرامج. فقد قامت بعض الدول بتحليل الأثر الاقتصادي للعنف ضد المرأة، وقدرت إحداها (المملكة المتحدة) أن هذا العنف يكبد البلد من التكاليف ما يبلغ 36.7 بليون جنيه استرليني سنويا. وأُجريت بحوث ودراسات في العديد من الدول، بما في ذلك بحوث ودراسات أجرتها منظمات غير حكومية، معظمها بدعم من كيانات الأمم المتحدة (إسبانيا وإكوادور وألمانيا وأيرلندا وبنما وتوغو والسودان والسويد وسويسرا وغابون ولبنان ومالي ومصر والمكسيك والنمسا واليابان).
	53 - وتقدم كيانات الأمم المتحدة الدعم لتعزيز المعرفة بشأن العنف ضد المرأة من خلال جمع المعلومات وإجراء البحوث والدراسات. فعلى سبيل المثال، توفر قاعدة بيانات الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد المرأة معلومات عن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء تصديا لهذا العنف؛ وفي 6 تموز/يوليه 2012، تلقت 123 ردا من الدول. وفي إطار مركز المعارف الإلكتروني لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدأ تنفيذ أربعة نماذج برمجة توفر مبادئ توجيهية وممارسات واعدة للتصدي للعنف ضد المرأة عن طريق قطاعات العدالة والصحة والأمن ومن خلال الحملات.
	54 - وشدد عدد من الدول على التحديات المستمرة المتمثلة في عدم توافر بيانات بشأن العنف ضد المرأة، وعدم وجود نظم موحدة لجمع البيانات، وعدم التنسيق، وعدم وجود موظفين مؤهلين لجمع هذه البيانات (إستونيا وأيرلندا وتونس وجمهورية مولدوفا وغابون ومصر). وأعربت هيئات معاهدات حقوق الإنسان أيضا عن قلقها إزاء عدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن أنواع العنف ضد المرأة وعدد الضحايا. وحثت الدول على إجراء بحوث وجمع بيانات أو تحسين عملياتها في مجال البحث وجمع البيانات بشأن درجة انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.
	خامسا - جهود الأمم المتحدة الرامية إلى زيادة التنسيق والتآزر وتنمية القدرات
	ألف - التنسيق والتآزر
	المبادرات على نطاق منظومة الأمم المتحدة

	55 - كفلت العديد من المبادرات الرئيسية المتخذة على نطاق المنظومة إعطاء أولوية مستمرة داخل منظومة الأمم المتحدة لقضية العنف ضد المرأة، وأدت إلى زيادة التنسيق والتآزر بين كيانات الأمم المتحدة.
	1 - اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة

	56 - تواصلت جهود التوعية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني في إطار حملة ”اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“، التي بدأ الأمين العام تنفيذها عام 2008. ولذا، فقد تعزز التآزر داخل منظومة الأمم المتحدة للتصدي للعنف ضد المرأة في إطار حملة الأمين العام. فعلى سبيل المثال، ارتفع بشكل كبير عدد المبادرات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة (إلى أكثر من 100 مبادرة)، كما ورد في التقرير التجميعي الذي يضم التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لعام 2010، وارتفع عدد أفرقة الأمم المتحدة القطرية التي تطلب الدعم من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للاضطلاع بمثل هذه المبادرات المشتركة في إطار الحملة (إلى أكثر من 50 فريقا). وواصلت الحملة إشراك أصحاب مصلحة متعددين، منهم مسؤولون رفيعو المستوى، في جميع المناطق التي تنفذ فيها، بوسائل منها شبكة الأمين العام للقادة الرجال؛ وتنظيم أنشطة لإذكاء الوعي على الصعيدين الوطني والدولي؛ وإقامة شراكات استراتيجية مع منظمات دولية وإقليمية، من بينها الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.
	2 - فرقة العمل المعنية بالعنف ضد المرأة التابعة للشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين

	57 - عززت فرقة العمل تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في الوقت المناسب فيما بين كيانات الأمم المتحدة، بوسائل منها جرد الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وجُمّعت النتائج والدروس المستخلصة من مبادرة البرمجة المشتركة لفرقة العمل، التي تم تنفيذها في 10 بلدان، وعُرضت في المشاورة العالمية بشأن ”توحيد الأداء في التصدي للعنف ضد المرأة: من النوايا إلى الأعمال“(). وحُوّلت فرقة العمل إلى لجنة دائمة معنية بالعنف ضد المرأة.
	3 - صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة

	58 - بنهاية عام 2011، كان صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة يقدم الدعم إلى 96 مشروعا عاملا تقدر قيمتها بأكثر من 61 مليون دولار، من بينها مشاريع مشتركة بين 12 فريقا من أفرقة الأمم المتحدة القطرية في 86 بلدا وإقليما، تهدف إلى منع العنف، وتوسيع فرص حصول الناجيات على الخدمات، وتعزيز الاستجابات المؤسسية. ورغم مساهمة 15 دولة بما مجموعه 20.5 مليون دولار لدعم الصندوق الاستئماني في عامي 2010 و 2011، فما زال الطلب يفوق بكثير الأموال المتاحة. وركز الصندوق الاستئماني تركيزا خاصا في دعوته إلى تقديم مقترحات في عام 2011، على الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة في حالات النزاع وما بعد النزاع والحالات الانتقالية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُكمل تقييم خارجي للصندوق الاستئماني، وعلى أساس التوصيات الواردة في هذا التقييم، قامت اللجنة الاستشارية للبرامج المشتركة بين الوكالات التابعة للصندوق باعتماد وإقرار استراتيجية جديدة(2010-2015). وسعيا إلى تحقيق مزيد من الفعالية في الاستثمارات، طلب الصندوق الاستئماني إعداد تقرير لحصر النتائج (من عام 2006 إلى منتصف عام 2011) لتحديد النهج الواعدة في مجال التصدي للعنف ضد المرأة(). وعزز الصندوق أيضا قدرة الجهات المستفيدة من المنح على تنفيذ ورصد وتقييم البرامج المعنية بالتصدي لهذا العنف.
	4 - مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع

	59 - عُزّزت أطر السياسات والقدرات وكُثّفت جهود التوعية والبحث في إطار مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع. وأقرت كيانات الأمم المتحدة الـ 13 التي تضمها هذه المبادرة إطارا جديدا يهدف إلى تعزيز مشاركة مختلف الجهات المعنية وتحسين عملية رصد حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والإبلاغ عنها. وقدم الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع لمبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع الدعم لعدة مبادرات رامية إلى التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع، بما في ذلك تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ في بلدان مختلفة، ونشر الخبراء، ووضع برامج للتدريب والبحث. ولتحسين عملية قياس العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، اعتمدت مبادرة الأمم المتحدة مصفوفة لمؤشرات الإنذار المبكر. وعُزّزت جهود التوعية بتعبئة وسائط التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق حملة ”أوقفوا الاغتصاب الآن“. وتعمل مبادرة الأمم المتحدة أيضا مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، التي تقدم تقارير بشأن هذا الموضوع إلى مجلس الأمن.
	التنسيق والتعاون على الصعيدين الإقليمي والوطني 

	60 - كثفت كيانات الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى تحسين التعاون والتنسيق من أجل التصدي بفعالية للعنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، من أجل تحسين الاستجابات الشاملة والمنسقة لهذا العنف، تكاتفت هذه الكيانات تحت قيادة الصندوق المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإسبانيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عدد من البلدان والأقاليم. وفي مجال البحوث وجمع البيانات، واصلت اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، بالتعاون مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تنفيذ البرنامج الأقاليمي المعنون ”رفع مستوى القدرات للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال إقامة شبكات بين أوساط المعارف المحلية“ عن طريق إعداد وحدات استقصائية وتنظيم مبادرات لتبادل المعارف. ومثال آخر على التعاون بين الوكالات في هذا المجال هو مبادرة ”معا من أجل الفتيات“ التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية، بالشراكة مع حكومة الولايات المتحدة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بهدف جمع البيانات عن العنف ضد الفتيات في سبعة بلدان.
	باء - تنمية القدرات لدعم الجهود الوطنية
	61 - من أجل دعم أفضل لمبادرات التصدي للعنف ضد المرأة على الصعيد الوطني، عززت كيانات الأمم المتحدة أطرها المتعلقة بالسياسات، وما لديها من قدرات ومعارف. وعززت مفوضية حقوق الإنسان عملياتها بتمويل إضافي للتصدي للعنف الجنساني وأعلنت عن استراتيجية مستكملة بشأن هذا الموضوع. وتماشيا مع تقييم مكتب خدمات الرقابة الداخلية وتوصياته، وضع عدد من بعثات الأمم المتحدة استراتيجيات ومبادرات للتصدي للعنف ضد المرأة في سياقات مختلفة، منها السياقات الإنسانية. وزادت كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية حقوق الإنسان ومتطوعو الأمم المتحدة، قدرتها على تقديم المشورة والدعم في التصدي للعنف ضد المرأة عن طريق نشر مستشارين وخبراء متخصصين في عدة بلدان، وقام صندوق السكان بتعزيز المعرفة الفنية لموظفيه حول هذا الموضوع.
	سادساً - الاستنتاجات والتوصيات
	62 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت الدول إجراءات لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له، مع التركيز على تعزيز الأطر القانونية والسياساتية الوطنية، وتعزيز تدابير الوقاية والحماية، وتحسين نُظم المعرفة وجمع البيانات، وتيسير التعاون على جميع المستويات. وجُرّمت، على نحو مطرد، أشكال متنوعة من العنف ضد المرأة وشُدّدت العقوبات. ووُسّع مفهوم العنف ونطاق الحماية. واتُّخذت مجموعة من التدابير لضمان تنفيذ التشريعات من خلال اتباع سياسات مخصصة لهذا الغرض والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، بالرغم من محدودية المعلومات المقدمة بشأن ما تتمتع به الآليات التنسيقية من سلطة في اتخاذ القرارات، وما خُصّص لها من موارد لضمان استمراريتها.
	63 - وكمّلت الدول هذه القوانين والسياسات، على نحو متزايد، بأنشطة لبناء القدرات وأنشطة وقائية، وإن اقتصرت هذه الأنشطة إلى حد بعيد على مبادرات التوعية، ولم تنفذ في معظم الحالات على نحو ممنهج. ومع ذلك، فقد بُذلت جهود متزايدة في العديد من البلدان لتوسيع نطاق الأنشطة الوقائية بحيث تشمل البرامج التعليمية واستنفار العديد من أصحاب المصلحة، من قبيل المجتمعات المحلية والرجال والفتيان ووسائط الإعلام.
	64 - وأسفرت الأنشطة الوقائية، بما في ذلك التوعية، عن زيادة طلب الضحايا/الناجيات للحماية والخدمات. لذا، فمن الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام لحماية الضحايا/الناجيات وتقديم الخدمات اللازمة لتلبية هذه الحاجة وترسيخ رسالة مؤداها أن العنف ضد المرأة لا يمكن التسامح معه. ويقتصر تقديم هذه الخدمات على المستوى المركزي، ولم تقدم إلا معلومات قليلة عن الموارد المخصصة لتلبية احتياجات فئات معينة من النساء. ولم تقدم أيضا إلا معلومات محدودة عن مدى اتساق المبادرات وأثر التدابير والبرامج، وعن رصدها وتقييمها والموارد المخصصة لضمان استمراريتها.
	65 - وبالرغم من زيادة الجهود المبذولة، ما زالت نسبة انتشار العنف ضد المرأة في كل أنحاء العالم مرتفعة. ومن التحديات التي ما زالت مطروحة في هذا الصدد عدم الإبلاغ بقدر كاف عن الحوادث، ووجود عوائق تحول دون اللجوء إلى القضاء والاستفادة من الحماية والخدمات المتاحة؛ وعدم إنفاذ التشريعات بقدر كاف؛ ومحدودية تخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج، وغياب الرصد والتقييم الكافيين للآثار المترتبة عليها؛ وعدم وجود بيانات موثوقة لرصد التقدم المحرز؛ وغياب التنسيق بين الجهات المعنية المتعددة.
	66 - وينبغي للدول أن تعتمد نهجا شاملا ومنسقا ومنتظما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وإشراك العديد من أصحاب المصلحة على جميع الأصعدة. ومن الضروري وجود التزام سياسي قوي على الصعيد الوطني، يتجلى في قوانين وسياسات وطنية شاملة وتخصيص موارد كافية. وثمة حاجة لتعزيز تنفيذ جميع التدابير، ورصد أثرها وتقييمه.
	67 - وينبغي للدول أن تواصل اعتماد تشريعات شاملة، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا تجرّم هذا النوع من العنف وتعاقب مرتكبيه فحسب، بل تفرض أيضا توفير الوقاية والحماية للضحايا/الناجيات، وإنشاء الآليات اللازمة وتوفير التمويل اللازم لضمان التنفيذ.
	68 - وينبغي للدول مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الضحايا/الناجيات على الإبلاغ عن حالاتهن؛ وكفالة تمتع جميع الضحايا/الناجيات بإمكانية اللجوء إلى القضاء، والتحقيق في قضاياهن بشكل سليم، ومحاكمة الجناة. وينبغي فرض عقوبات على عدم الامتثال للقانون لضمان المساءلة. وينبغي للدول كفالة توعية النساء المعرضات للعنف أو اللائي يحتمل تعرضهن لخطر العنف بحقوقهن ووسائل الانتصاف المتاحة لهن؛ وتوفير المعونة والمساعدة القانونية مجانا خلال سير الإجراءات القانونية. وينبغي إتاحة أوامر الحماية المدنية والدعاوى القانونية المدنية وسبل الانتصاف لتكملة التدابير الجنائية وتعزيز حماية الضحايا/الناجيات.
	69 - وينبغي للدول مواصلة إنشاء وحدات شرطة وادعاء متخصصة وضمان تجهيزها تجهيزا كافيا. وينبغي لها أيضا كفالة أن يكون تدريب موظفي وكالات إنفاذ القانون، والجهاز القضائي في مجال العنف ضد المرأة تدريبا منهجيا، وأن يتم إصدار مبادئ توجيهية وبروتوكولات، وأن تراعى في إجراءات العدالة الجنائية الاعتبارات الجنسانية وحماية حقوق الشاكيات والناجيات وسلامتهن.
	70 - وينبغي للدول كفالة أن تكون خطط العمل والسياسات الوطنية التي تتصدى للعنف ضد المرأة شاملة ومتعددة التخصصات من حيث نطاقها. وينبغي أن تضمّنها أهدافا ومؤشرات واضحة، وأن تكفل استمرار الرصد وتقييم الأثر، وأن تضمن تنسيق الأنشطة بين جميع الأطراف المعنية. وينبغي دعم آليات التنسيق بالموارد وتحديد مسؤوليات واضحة لها لكي يتسنى تنفيذ هذه السياسات على نحو فعال. وينبغي للدول أن تكفل تخصيص موارد كافية لتنفيذ خططها وسياساتها.
	71 - وتعتبر مشاركة مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في إعداد وتنفيذ وتقييم خطط العمل والسياسات والبرامج الوطنية ممارسة جيدة ينبغي تشجيعها.
	72 - وينبغي للدول أن تكفل اعتماد نهج شامل ومنسق في منع العنف ضد المرأة؛ وأن يشكل منع هذا النوع من العنف جزءا لا يتجزأ من القوانين والسياسات والبرامج؛ وأن تكفل زيادة الموارد لرصد وتقييم أثر مثل هذه المبادرات.
	73 - وينبغي للاستراتيجيات والأنشطة الوقائية معالجة الأسباب الجذرية للعنف، بوسائل من بينها تمكين المرأة، وتعزيز استقلالها الاقتصادي، والقضاء على التمييز ضدها في القانون وفي الممارسة العملية، في كل من القطاعين العام والخاص. وينبغي للدول كفالة إشراك المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية، والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، والرجال والفتيان والشباب والقطاع الخاص، بما في ذلك وسائط الإعلام، للاعتراض على التنميطات الجنسانية والأعراف الاجتماعية التي تكرس العنف ضد المرأة، وضمان أن تكون البيئات والمجتمعات المحلية والمدارس مأمونة للنساء والفتيات. وينبغي أن تكفل الدول أيضا تدخلات مبكرة لدى الأسر والأطفال المعرضين للعنف أو لخطر وقوعه.
	74 - وينبغي أن تكون حملات التوعية ممنهجة ومستدامة وتشمل جميع مناطق البلد المعني لاستهداف عامة الجمهور وكذلك فئات معينة من النساء. وينبغي للمؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية على جميع المستويات تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة وإدانة العنف. وينبغي للدول أيضا النظر في إمكانية توسيع نطاق الأنشطة الوقائية لتشمل المنظمات والأندية الرياضية ومنظمات الشباب والبرامج الخاصة في المدارس، وأن يشمل ذلك بذل جهود لبناء المهارات في إقامة علاقات قوامها الاحترام.
	75 - وينبغي للدول أن تكفل إمكانية حصول جميع ضحايا العنف/الناجيات منه على الحماية والدعم الفوريين، بما في ذلك العلاج الطبي وتدخلات الشرطة، والمساعدة الاجتماعية والنفسية والقانونية والمأوى. ويتعين توفير موارد كافية للخدمات وإتاحة هذه الخدمات لجميع الضحايا/الناجيات وأطفالهن، بمن فيهن الشابات، والمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية، والنساء اللائي ينتمين إلى أقليات عرقية، وذوات الإعاقة، والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء اللائي ينحدرن من مناطق ريفية ونائية. وينبغي نشر معلومات عن الخدمات المتاحة على نطاق واسع.
	76 - وينبغي تقديم هذه الخدمات بطريقة متكاملة ومنسقة في مكان واحد، وينبغي أن تشمل جميع أنحاء البلد، بما في ذلك المناطق الريفية. وينبغي أن يتلقى جميع الفنيين الذين يتولون قضايا العنف ضد المرأة تدريبا منتظما، وينبغي إصدار بروتوكولات لضمان اتساق جودة توفير الخدمات. ويحتاج التنسيق بين مختلف القطاعات إلى المزيد من التعزيز، وينبغي تعزيز آليات الإحالة. وينبغي للدول أن تكفل تعزيز عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات المجتمع المحلي والمنظمات النسائية، في دعم الضحايا/الناجيات.
	77 - وينبغي للدول أن تكفل جمع البيانات ونشرها على نحو ممنهج ومنسق، وكذلك تحليلها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بانتشار العنف ضد المرأة، وتواتره وأسبابه وعواقبه وأثر التدابير المتخذة للتصدي لهذا العنف. وينبغي تصنيف البيانات الإحصائية بحسب نوع الجنس والعرق والسن والأصل الإثني وعدد من الخصائص الأخرى. وينبغي للدول أن تكفل اعتماد المؤشرات الأساسية التسعة المتعلقة بالدراسات الاستقصائية عن العنف ضد المرأة، كما حددها أصدقاء رئيس اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة.
	78 - وينبغي للدول استخدام البيانات المتاحة لرصد الاتجاهات والتقدم المحرز، وتوجيه الإصلاحات التشريعية والسياساتية، وتقديم خدمات فعالة محددة الأهداف. ومن الأساسي وضع معايير موحدة لجمع البيانات وبناء قدرة الإحصائيين على جمع البيانات بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية. وينبغي تكثيف البحوث النوعية لتشمل المحددات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة.

