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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/477( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  
تكثيف اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد النساء والفتيات جبميع   - ٧١/١٧٠

  أشكاله والقضاء عليه: العنف املنـزيل
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٦٢/١٣٣ و ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرخ  ٦١/١٤٣إىل قراراا  إذ تشري  
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨املـــؤرخ  ٦٣/١٥٥ و ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨املـــؤرخ 
ــؤرخ  ٦٤/١٣٧ و ٢٠٠٨ ــ ١٨املــــ ــمرب كــــ ــؤرخ  ٦٥/١٨٧ و ٢٠٠٩انون األول/ديســــ املــــ

ــانون األول/ديســمرب   ٢١ ــؤرخ  ٦٧/١٤٤ و ٢٠١٠ك ــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل ، ٢٠١٢ك
املؤرخ  ٦٩/١٤٧ هاقرارإىل و ،على العنف ضد املرأةوإىل مجيع قراراا السابقة املتعلقة بالقضاء 

مجيـع أشـكال   علـى   تكثيف اجلهود من أجـل القضـاء  باملتعلق  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨
  العنف ضد املرأة والفتاة،

، ٢٠٠٣كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٢املـــؤرخ  ٥٨/١٤٧إىل قرارهـــا  أيضـــا وإذ تشــري   
بـاجلهود   التعجيل”، املعنون ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢، املؤرخ ٢٩/١٤وقرار جملس حقوق اإلنسان 

  ،)١(“لعنف ضد املرأة: القضاء على العنف املرتيلالرامية إىل القضاء على مجيع أشكال ا
ــة      وإذ تشــري كــذلك    ــرارات األخــرى ذات الصــلة الصــادرة عــن اجلمعي ــع الق إىل مجي

األطفـال والـرتاع   بو ،وحتديدا القرارات املتعلقـة بـاملرأة والسـالم واألمـن     ،وجملس األمن ،العامة
 ،وكـذلك قـرارات جملـس حقـوق اإلنسـان      ،وقرارات الس االقتصادي واالجتمـاعي  ،املسلح

وقرارات الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحـدة وعملياـا ذات الصـلة     ،وجلنة وضع املرأة
  ،بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات املتعلقة

_______________ 

)، الفصـل اخلـامس،   A/70/53( ٥٣ رقـم  امللحـق  السـبعون،  الـدورة  العامـة،  للجمعيـة  الرمسيـة  الوثـائق  :انظر )١(
 ألف.  الفرع
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التــزام الــدول كافــة بتعزيــز ومحايــة مجيــع حقــوق اإلنســان         وإذ تؤكــد مــن جديــد    
وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن التمييـز علـى أسـاس اجلـنس يتعـارض مـع            ،ساسيةواحلريات األ

والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      ،)٢(واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان     ،ميثاق األمـم املتحـدة  
ــية  ــة والسياس ــة والثقافيــة      ،)٣(املدني ــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب ــد ال  ،والعه

واتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوليهـا      ،)٤(يع أشكال التمييز ضد املرأةواتفاقية القضاء على مج
  ،)٥(االختياريني

وإعــالن القضــاء  ،)٦(كــذلك إعــالن وبرنــامج عمــل فيينــا أيضــا وإذ تؤكــد مــن جديــد  
وبرنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل   ،)٨(وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني  ،)٧(علــى العنــف ضــد املــرأة 

وإعـالن األمـم املتحـدة بشـأن      ،مؤمترات استعراض هـذه الصـكوك  ونتائج  ،)٩(للسكان والتنمية
  ،)١٠(حقوق الشعوب األصلية

 ،بـااللتزام بتحقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني مجيـع النسـاء والفتيـات          وإذ ترحب  
ويف االستنتاجات املتفـق عليهـا الـيت     ،)١١(٢٠٣٠املنصوص عليه يف خطة التنمية املستدامة لعام 

وإذ تسـلم بـأن املـرأة     ،ويف الـدورات السـابقة   ،)١٢(ضع املـرأة يف دورـا السـتني   اعتمدا جلنة و
بـأن حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني       وتقـر  ،تؤدي دورا حيويا بوصفها عامال مـن عوامـل التنميـة   

ومتكني مجيـع النسـاء والفتيـات أمـر حاسـم إلحـراز تقـدم علـى صـعيد مجيـع أهـداف وغايـات             
  ،التنمية املستدامة

_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )٢(

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(

)٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 ، املرفق.٦٦/١٣٨؛ والقرار ٢٧٥٣١ الرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١ و ١٥٧٧ املرجع نفسه، الدات  )٥(

)٦(  A/CONF/157/24 (Part I) ،.الفصل الثالث 

 .٤٨/١٠٤القرار   )٧(

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سـبتمرب   ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٨(
 ، املرفقان األول والثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13رقم املبيع 

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٤/سـبتمرب  أيلول ١٣-٥ القاهرة، والتنمية، للسكان الدويل املؤمتر تقرير )٩(
 ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18املبيع  رقم

 ، املرفق.٦١/٢٩٥لقرار ا  )١٠(

 .٧٠/١القرار   )١١(

)، الفصـل األول،  E/2016/27( ٧، امللحق رقم ٢٠١٦الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١٢(
 الفرع ألف.
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ــزام شـــريوإذ ت   ــار اهلـــدف   ،إىل االلتـ ــه يف إطـ ــة   ٥املنصـــوص عليـ ــداف التنميـ ــن أهـ مـ
بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيع النساء والفتيـات   ،٢-٥الغاية  سيما ، الاملستدامة

مبا يف ذلك االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري ذلك مـن أنـواع    ،يف االني العام واخلاص
  ،يف اعتبارها االلتزام بعدم ترك أي أحد خلف الركبوإذ تضع  ،االستغالل
إزاء العنف ضد النساء والفتيات مبختلـف أشـكاله ومظـاهره     وإذ يساورها بالغ القلق  

خصوصـاً علـى    ،وهـو ظـاهرة يقـل اإلقـرار بوجودهـا ويقـل اإلبـالغ عنـها         ،يف كل أحناء العـامل 
عكـس وجـود معـايري متييزيـة تعـزز      وإزاء تفشي ذلـك العنـف الـذي ي    ،مستوى اتمعات احمللية

وعـدم  ومـا يقابـل ذلـك مـن إفـالت مـن العقـاب         ،القوالب النمطية وعدم املساواة بني اجلنسني
ضرورة تكثيف اجلهود من أجل منع مجيـع أشـكال    اإلعراب عنوإذ تكرر  ،لمساءلةل خضوع

 ،يـع منـاطق العـامل   العنف ضد النساء والفتيات يف اـالني العـام واخلـاص والقضـاء عليهـا يف مج     
الواجبـة   قـوق اإلنسـان  يشكل انتـهاكا حل تشدد جمددا على أن العنف ضد النساء والفتيات إذ و

  ،قوقتلك احلمتتعهن الكامل جبميع  هلن وينتقص من
ــف   وإذ تســلم   ــأن العن ــع      ال املــرتيلب ــؤثر يف النســاء مــن مجي ــزال واســع االنتشــار وي ي

تسلم باحلاجة امللحة إىل منـع هـذا العنـف والقضـاء     و ،املالطبقات االجتماعية يف مجيع أحناء الع
بــاجلهود املتواصــلة الــيت تبــذهلا اجلهــات ذات الصــلة يف    ،يف هــذا الصــدد ،وتســلم أيضــا ،عليــه

مثـل هيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة            ،منظومة األمـم املتحـدة  
ومنظمـة   ،وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان     ،العامليـة ومنظمـة الصـحة    ،األمم املتحدة للمـرأة) 

وكيانات األمم املتحدة ووكاالـا وبراجمهـا األخـرى     ،واملنظمة الدولية للهجرة ،العمل الدولية
خطة العمـل العامليـة لتعزيـز دور    ” قد أقرتمجعية الصحة العاملية  تشري إىل أنوإذ  ،ذات الصلة

ــة    ــراد   النظــام الصــحي يف إطــار اســتجابة وطني ــني األف  ،متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف ب
  ،“وضد األطفال ،وخصوصا ضد النساء والفتيات

 ،احلصــر ال علــى ســبيل املثــال ،بــأن العنــف املــرتيل ميكــن أن يشــمل  وإذ تســلم أيضــا  
واالنتـهاك   ،الضـرب  :اليت ميكـن أن تفهـم بصـور خمتلفـة يف السـياقات املختلفـة       ،العناصر التالية

واالغتصـاب   ،والعنـف املـرتبط بـاملهر    ،وسـفاح احملـارم   ،داخل األسرةوالفتيات اجلنسي للنساء 
 واجلرائم املرتكبـة ضـد النسـاء والفتيـات     ،ووأد اإلناث ،وقتل اإلناث ،العشريوعنف  ،الزوجي

ــة باســم   ،“الشــرفالــدفاع عــن ”يطلــق عليــه  مــا باســم  ،يالعــاطفاالنفعــال واجلــرائم املرتكب
 ،واالسـتخدام اجلربي/القسـري لوسـائل منـع احلمـل      ،واإلجهـاض القسـري   ،والتعقيم القسـري 
مثــل زواج  ،واملمارســات الضــارة بالنســاء والفتيــات ،واالســترقاق اجلنســي ،واحلمــل القســري

  ،لإلناثوتشويه األعضاء التناسلية  ،األطفال والزواج املبكر والزواج القسري
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 ،مبــا يف ذلــك العنــف املنـــزيل  ،بــأن العنــف ضــد النســاء والفتيــات  وإذ تســلم كــذلك  
ــرأة        ــني الرجــل وامل ــوة ب ــات الق ــا يف عالق ــا وبنيوي ــن انعــدام التكــافؤ تارخيي  ،يســتمد جــذوره م

متتع النساء والفتيات جبميع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية أو يبطلـه      من بشدة  وينتقص
مشاركتهن بصـورة  كما ميثل عقبةً رئيسية حتول دون  ،الصدد ويشكل انتهاكا جسيما يف هذا

    ،كاملة ومتساوية وفعالة يف اتمع واالقتصاد وصنع القرار السياسي
تعانيــه املــرأة مــن فقــر وقلــة حيلــة ومــيش نتيجــة اســتبعادها مــن     مــا بــأنوإذ تســلم   

السياسات االجتماعية واالقتصادية وحرماا من االنتفاع بالتعليم والتنميـة املسـتدامة ميكـن أن    
مبـا يف ذلـك العنـف     ،وأن العنف الذي تتعرض له النسـاء والفتيـات   ،رضة للعنفجيعلها أكثر ع

وبالتــايل يعــوق  ،لــدولليعــوق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية للمجتمعــات احملليــة و  ،املنـــزيل
وغريهــا مــن  ٢٠٣٠ويقــف يف طريــق حتقيــق خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   ،تنميتــها املســتدامة

    ،األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
بوسـائل منـها    ،بضرورة التصدي للعنف ضـد النسـاء والفتيـات بصـورة كليـة      وإذ تقر  

مـن قبيـل فـريوس     ،التسليم بالصالت القائمة بني العنف ضد النساء والفتيـات ومسـائل أخـرى   
واألمـن   ،والقضـاء علـى الفقـر    ،املناعة البشرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)     نقص

ــذائي ــن  ،الغ ــانية  ،والســالم واألم ــيم ،واملســاعدة اإلنس ــة اللجــوء إىل القضــاء   ،والتعل  ،وإمكاني
  ،اجلرمية  ومنع ،والصحة
يعـانني   اللـوايت  ،مبخاطر العنف الذي تواجهه بصفة خاصة النساء والفتيـات  وإذ تسلم  

 ،نسـاء الشـعوب األصـلية   فتيـات و مبـن فـيهن املسـنات و    ،أشكاال متعددة ومتداخلة من التمييـز 
تشدد علـى احلاجـة امللحـة    إذ و ،والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،املهاجراتالفتيات والنساء و

  ،للتصدي للعنف والتمييز ضدهن
خمتلفــة مــن العــامل يشــكل  بــأن اســتمرار النـــزاعات املســلحة يف أحنــاء أيضــا وإذ تســلم  

وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا أن  ،عقبــة رئيســية أمــام القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة  
، مبــا يشــمل اإلرهــاب وأخــذ الرهــائن  ،العنــف املســلح النـــزاعات املســلحة وغريهــا مــن أنــواع 

تزال مستمرة يف كثري من أحناء العـامل وأن العـدوان واالحـتالل األجـنيب والنــزاعات العرقيـة        ال
 ،ؤثر يف النساء والرجال يف كل املنـاطق تقريبـا  يوغريها من أنواع النـزاعات تشكل واقعا قائما 

وأن علــى الــدول واتمــع الــدويل التركيــز بشــكل خــاص علــى حمنــة النســاء والفتيــات الالئــي   
وزيـادة تقـدمي املسـاعدة     ،واالهتمام ن على سـبيل األولويـة   ،يف حاالت من هذا القبيل يعشن

مـع   ،يف حالـة تعرضـهن للعنـف    ،وكفالة التحقيق على النحـو الواجـب   ،للتخفيف من معانان
ــهم   مــن أجــل وضــع حــد   ،حســب االقتضــاء ،مجيــع مــرتكيب هــذا العنــف ومقاضــام ومعاقبت
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ديد علــى ضــرورة احتــرام القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون مــع التشــ ،لإلفــالت مــن العقــاب
  ،الدويل حلقوق اإلنسان

يف األخـرى الـيت ترتكـب    أشـكال العنـف اجلنسـي    وبأن االغتصاب  كذلك وإذ تسلم  
 حاالت الـرتاع املسـلح ميكـن أن تشـكل جـرائم حـرب وانتـهاكات خطـرية التفاقيـات جنيـف          

وأنـه جيـب حماسـبة مـرتكيب هـذا       ،)١٤(ل امللحـق ـا  األواإلضـايف  والربوتوكول  )١٣(١٩٤٩لعام 
    ،ترك جمال لإلفالت من العقاب يف هذا الصدد عدمو ،العنف

ــة املنظمــة       وإذ تقــر   ــن أشــكال اجلرمي ــأن االجتــار باألشــخاص شــكلٌ م ــة  عــربب الوطني
بــد مـن تضــافر اجلهــود   ال وبأنـه  ،مبـا يف ذلــك العنـف املــرتيل   ،النســاء والفتيـات للعنــف  يعـرض 

وإذ تؤكد يف هذا الصدد أن التنفيذ الكامل والفعال لربوتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة     ،ملكافحته
املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة      ،وخباصة النساء واألطفال ،االجتار باألشخاص

ة طـة عمـل األمـم املتحـدة العامليـ     خلالتنفيـذ الكامـل والفعـال    كـذلك  و ،)١٥(املنظمة عـرب الوطنيـة  
النسـاء  يف القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد       انمهاسيس ،)١٦(ملكافحة االجتار باألشخاص

  ،مبا يف ذلك العنف املرتيل ،والفتيات

إزاء العــدد غــري املســبوق مــن الالجــئني واملشــردين الــذين    وإذ يســاورها بــالغ القلــق   
ــهم مــن بلــد   ،يتعرضــون للعنــف علــى الصــعيد العــاملي   ــاء رحلت ــد  امل مبــا يف ذلــك أثن نشــأ إىل بل

وإذ تسـلم بأوجـه الضـعف اخلاصـة الـيت تعانيهـا النسـاء والفتيـات مـن بـني الالجـئني             ،الوصول
ــاجرين  ــردين واملهــ ــتغالل   ،واملشــ ــز واالســ ــهن للتمييــ ــال تعرضــ ــي  لو ،واحتمــ ــذاء اجلنســ إليــ

وأشـكال   ،واالجتـار بالبشـر   ،مبا يف ذلك العنف املرتيل ،وللعنف ،والنفسي واالقتصادي والبدين
    ،الرق املعاصرة

يـزال   ، المبا يف ذلك عنـف العشـري   ،ألن العنف املنـزيل أيضا وإذ يساورها بالغ القلق  
النسـاء مـن مجيـع الطبقـات     ضـد  ميثل الشكل األكثر انتشارا واألقل ظهورا من أشـكال العنـف   

ــامل  ــاء العــ ــذا العنــــف يشــــكل انتــــهاكا    ،االجتماعيــــة يف مجيــــع أحنــ وإذ تشــــدد علــــى أن هــ
فهـو أمـر    ،ومـن مث  ،أو اعتـداء عليهـا أو انتقاصـا مـن متـتعهن ـا       األساسـية  وحريان حلقوقهن

  مقبول؛    غري

_______________ 

)١٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973.  
  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )١٤(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد   )١٥(
 .٦٤/٢٩٣القرار   )١٦(
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ــة األجــل      وإذ تســلم   ــة والطويل ــرية الفوري ــداعيات اخلط ــةبالت ــة  ب املتعلق الصــحة البدني
نــزيل  الـيت ميكـن أن خيلفهـا العنـف امل    وباآلثـار   ،مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية ،والنفسية

    ،ضد النساء والفتيات على األفراد واألسر عرب األجيال
بالتأثري السليب للعنـف املـرتيل علـى ممارسـة املـرأة حلقوقهـا االقتصـادية         وإذ تسلم أيضا  

مــن خــالل أمــور تشــمل إمكانيــة حصــوهلا علــى فــرص العمــل والتصــويت وشــغل   ،والسياســية
  ،حتول دون متكني املرأة واستقالهلا االقتصادي ةعقب مما يشكل بالتايل ،املناصب العامة

العواقـــب وعلـــى أن اإلحســـاس بالعـــار والوصـــم واخلـــوف مـــن االنتقـــام  وإذ تشـــدد  
هـي عوامـل حتـول دون     ،مثل فقدان مورد الرزق أو اخنفاض دخل األسـرة  ،االقتصادية السلبية

دون قيـامهن بـاإلبالغ    ختلي العديد من النساء والفتيات عن عالقات يتعرضـن فيهـا لإليـذاء أو   
عـن حــاالت العنــف املنـــزيل أو اإلدالء بشــهادن يف تلـك احلــاالت والتمــاس ســبل االنتصــاف   

  ،والعدالة بشأن هذه اجلرائم
جـرائم قتـل   علـى  فالت مـن العقـاب   اإلإزاء ارتفاع مستوى  وإذ يساورها بالغ القلق  

ــدافع جنســاين   ــات ب ــاطق مــن   ،النســاء والفتي ــة يف بعــض من ــل النســاء  العــامل املعروف  ،جبــرائم قت
تســـلم بالـــدور الرئيســـي لنظـــام العدالـــة اجلنائيـــة يف منـــع جـــرائم قتـــل النســـاء والفتيـــات    وإذ

علــى   فــالت مــن العقــاب  اإلاحلــد مــن  دوره يف مبــا يشــمل   ،جنســاين والتصــدي هلــا   بــدافع
    ،اجلرائم  تلك

، جتعـل األفـراد   زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسـري ظاهرة بأن  وإذ تسلم  
ــات الصــغريات الســن   ســيما ال ــف      ،البن ــز والعن ــرض لشــىت أشــكال التميي ــن التع ــر م  ،يف خط
وهـي متثـل ديـدا خطـريا جلوانـب       ،ومـن مواجهتـها طـوال حيـام     ،ذلك العنف املنــزيل  يف مبا

 مبـا يشـمل علـى سـبيل املثـال      ،متعددة من جوانـب الصـحة البدنيـة والنفسـية للنسـاء والفتيـات      
إذ أـا تزيـد بشـدة مـن خمـاطر احلمـل املبكـر واملتكـرر          ،احلصر صـحتهن اجلنسـية واإلجنابيـة    ال

 ،وغري املقصود ومن معدالت الوفيات واالعتالل بني األمهات وبني األطفـال احلـديثي الـوالدة   
مبـا يف ذلـك فـريوس     ،وحاالت اإلصابة بناسـور الـوالدة واألمـراض املنقولـة باالتصـال اجلنسـي      

 ،وتزيـد يف نفـس الوقـت مـن الضـعف إزاء مجيـع أشـكال العنـف         ،عة البشـرية/اإليدز نقص املنا
زواج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج القسـري      لـ وتسلم بأن كل فتـاة وامـرأة تكـون عرضـةً     

بـد أن حتصـل علـى قـدم املسـاواة مـع غريهـا علـى خـدمات ذات نوعيـة            ال تتضرر من ذلك أو
ــة   ــدة وميســورة التكلف ــل   ،جي ــن قبي ــن      م ــك م ــواء وغــري ذل ــف واملشــورة واإلي خــدمات التثقي

 ،والرعايـة الطبيـة   ،اخلدمات االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية النفسية واجلنسية واإلجنابيـة 
  ،واملساعدة القانونية
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أن تشويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ممارسـة ضـارة وعمـل مـن         وإذ تؤكد من جديد  
وهـو ينـتقص مـن حقـوق اإلنسـان الواجبـة هلـن ويشـكل          ،أعمال العنف ضد النساء والفتيـات 

 ،مبـا يف ذلـك صـحتهن النفسـية واجلنسـية واإلجنابيـة       ،تهنوسـالم  تهنخطرا جسيما يهدد صح
ؤثر سـلبا يف األمهـات   يـ وقـد   ،مما جيعلهن أكثر عرضـة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية      

ميكــن  ال نبــذ هــذه املمارســة الضــارة وأن  ،هــدد حيــاميواملواليــد قبــل الــوالدة وأثناءهــا وقــد  
يتم إال من خالل حترك شامل يشارك فيه مجيع أصحاب املصـلحة يف اتمـع مـن القطـاعني      أن

  ،ونساء ورجاال ،فتيانا وفتيات ،العام واخلاص
على أن الدول ينبغـي أن تسـتمر، وفقـا اللتزاماـا مبوجـب القـانون الـدويل،         وإذ تشدد  

ــة ذات الصــلة حبقــوق اإلنســان و  لوفقــا  ال ســيماو لتعهــداا، يف اعتمــاد وفقــا اللتزامــات الدولي
ــامل،          ــى حنــو ش ــات عل ــف ضــد النســاء والفتي ــاجل مســألة العن ــذ تشــريعات وسياســات تع وتنفي

فقط من خالل جترمي العنف ضد النساء والفتيات والـنص علـى مقاضـاة اجلنـاة وحماسـبتهم،       ليس
للحمايـة والوقايـة وسـبل عادلـة وفعالـة لالنتصـاف لصـاحل        ولكن أيضـا مـن خـالل إدراج تـدابري     

  الضحايا والناجيات، مع ختصيص التمويل الكايف لتنفيذ تلك التشريعات والسياسات،  
أن الدول ملزمة على كافة املستويات بتعزيز ومحايـة واحتـرام كـل حقـوق      وإذ تؤكد  

بـد هلـا أن    ال هوأنـ  ،ء والفتيـات مبـن فـيهم النسـا    ،اإلنسان واحلريات األساسية الواجبـة للجميـع  
تبــذل العنايــة الواجبــة ملنــع وقــوع مجيــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات والتحقيــق مــع    

ــهم وحماســبتهم   ــا وحماكمت ــاب    ،مرتكبيه ــن العق ــالت م ــى اإلف ــد الضــحايا   ،والقضــاء عل وتزوي
مبــا يشــمل  ،وأن تكفــل محايــةَ النســاء والفتيــات ،والناجيــات بســبل فعالــة لالنتصــاف املناســب

وتـوفري   ،إنفاذ أشكال االنتصاف املدين وأوامـر احلمايـة والعقوبـات اجلنائيـة علـى النحـو الـوايف       
املــأوى واخلــدمات النفســية واالجتماعيــة واملشــورة والرعايــة الصــحية وغــري ذلــك مــن أنــواع    

من أجل احليلولة دون تعرض الضحايا للعنف مرة أخـرى والعمـل علـى يئـة      ،خدمات الدعم
وإذ تؤكد أن القيام بذلك يسهم يف متتع النساء والفتيات اللـوايت يتعرضـن للعنـف     ،ئة متكينيةبي

  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
مبــا يف ذلــك املنظمــات   ،باملســامهات الكــبرية الــيت يقــدمها اتمــع املــدين  وإذ ترحــب  

النسائية واألهلية واجلماعات النسائية واملدافعات عن حقوق اإلنسان واملنظمـات الـيت تقودهـا    
والزعمـاء الـدينيون    ،حيثمـا وجـدت   ،الفتيات والشباب واملؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان    

مـات أربـاب   واملنظمات الدينية واملنظمـات الناشـطة يف ميـدان األسـرة والقطـاع اخلـاص ومنظ      
يف اجلهـود املبذولـة    ،الرجال والفتيان واليت يقدمها ،العمل والنقابات العمالية ووسائط اإلعالم

وإذ تسـلم   ،مبا يف ذلـك العنـف املنــزيل    ،للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات
بأمهية التواصل مع تلك اجلهات على حنو يشمل اجلميـع ويتسـم باالنفتـاح والشـفافية يف إطـار      
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مبـــا يف ذلـــك خطـــة التنميـــة املســـتدامة  ،تنفيـــذ الـــربامج احملليـــة والوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة
  على أساس من مراعاة االعتبارات اجلنسانية؛ ،٢٠٣٠  لعام

بصـفتهم عناصـر حتفـز علـى      ،ال والفتيان على حنو تـام ضرورة إشراك الرج تؤكدوإذ   
ــه  ــات     ،التغــيري وتســتفيد من ــني اجلنســني ومتكــني النســاء والفتي ــق املســاواة ب وكــذلك  ،يف حتقي

مبـا يشـمل العنـف     ،إشراكهم بصورة كاملة يف منع العنف ضد النساء والفتيات والقضـاء عليـه  
    ،باعتبارهم من احللفاء يف هذا الصدد ،املرتيل

 ،باملسامهة احلامسة ألفراد األسرة يف مكافحـة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات      إذ تسلمو  
  ،ذا العنفهل هانعمباألسرة  هأن تؤديالذي ميكن ام اهلدور وبال ،مبا يف ذلك العنف املرتيل

مجيع الدول إىل تنفيذ االلتزام بالقضـاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد        تدعو  - ١  
علـى النحـو املنصـوص عليـه يف خطـة التنميـة        ،اـالني العـام واخلـاص    مجيع النساء والفتيات يف

  ؛  )١١(٢٠٣٠املستدامة لعام 
يعــين أي فعــل ينطــوي علــى عنــف جنســاين  “ العنــف ضــد املــرأة”أن  تؤكــد  - ٢  

أذى بدين أو جنسـي أو نفسـي أو اقتصـادي أو معانـاة      ،أو يرجح أن يترتب عليه ،يترتب عليه
مـن هـذا القبيـل أو اإلكـراه أو احلرمـان التعسـفي       مبا يف ذلك التهديد بأفعـال   ،للنساء والفتيات

ــة  ــن احلري ــة أو اخلاصــة     ،م ــاة العام ــك يف احلي ــا يشــمل  ،ســواء حــدث ذل ــت  مب  ،شــبكة اإلنترن
  يسببه هذا العنف من ضرر اقتصادي واجتماعي؛  ما وتالحظ
بأن العنف ضد النساء والفتيـات هـو شـكل مـن أشـكال التمييـز الـذي         تسلم  - ٣  

وبأنـه يسـتمد جـذوره     ،تمتـع حبقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية     على القدرن يكبح بشدة 
ــني اجلنســني    ــدام املســاواة ب ــن انع ــن  ،م ــلبية    وم ــة الس ــة االجتماعي ــب النمطي ــراف والقوال  األع

ــة     مــنو ،بشــدة ةترســخامل ــة والثقافي الفقــر وعــدم املســاواة يف اــاالت االقتصــادية واالجتماعي
   الرجل واملرأة؛وعالقات القوة غري املتكافئة بني

تشـمل العنـف    ،أن العنف املنــزيل ميكـن أن يتخـذ عـدة أشـكال خمتلفـة      د ؤكت  - ٤  
وهـو حيـدث داخـل األسـرة      ،البدين والنفسي واجلنسي واحلرمان االقتصـادي والعزلـة واإلمهـال   

ــة  ــراد      ،أو الوحــدة العائلي ــاة احلــاليني أو الســابقني أو أف ــني شــركاء احلي ــة ب ويكــون بصــفة عام
  م صلة دم أو عالقة محيمة؛  تربطه

مبـا يف ذلـك العنـف     ،مجيـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات       تدين بقـوة   - ٥  
بأنه يشكل عائقا أمـام حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني واإلعمـال        وتسلم يف الوقت نفسه ،املرتيل

أشـكال  عـن القلـق ألن العنـف املـرتيل هـو أكثـر        وتعـرب  ،الكامل حلقوق اإلنسان الواجبة هلـن 
يتســبب يف عواقــب عميقــة األثــر  هــو و ،العنــف ضــد النســاء والفتيــات شــيوعا وأقلــها ظهــورا  

  تستمر لفترات طويلة ومتس جماالت عديدة من حياة الضحايا؛  
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يـزال موجـودا يف كـل بلـدان العـامل       ال بأن العنف ضد النساء والفتياتتسلم   - ٦  
وهـو عقبـة رئيسـية     ،يهـا أو انتقاصـا منـها   ويشكل انتهاكا شائعا حلقوق اإلنسـان أو اعتـداء عل  

 ،وإرســاء التنميــة املســتدامة ،أمــام إجيــاد املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني مجيــع النســاء والفتيــات 
خطـة التنميـة    ال سـيما و ،وحتقيق األهداف اإلمنائية املتـفق عليها دوليا ،وإحالل السالم واألمن

  ؛٢٠٣٠املستدامة لعام 
مبـا يف ذلـك العنـف     ،الدول على أن تدين العنـف ضـد النسـاء والفتيـات     حتث  - ٧  

وتؤكد مرة أخرى أن على الدول أال تتذرع بأية أعراف أو تقاليـد أو اعتبـارات دينيـة     ،املنـزيل
 ،بكـل الوسـائل املمكنـة ودون تـأخري     ،للتنصل من التزاماا فيما يتعلق بالقضاء عليـه وأن تتبـع  

ضاء على العنف ضد املرأة علـى النحـو املـبني يف اإلعـالن املتعلـق بالقضـاء       سياسةً تستهدف الق
  ؛)٧(على العنف ضد املرأة

دان عديدة يف شـىت أحنـاء   بالرغم من اخلطوات املهمة اليت اختذا بل ،أنه تؤكد  - ٨  
ينبغي للدول أن تواصل التركيـز علـى منـع مجيـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات           ،العامل

وأن تنفذ بالتايل قوانني وسياسـات   ،وعلى محايتهن ومتكينهن وتوفري اخلدمات ،والقضاء عليها
وأن ترصـد وتقـيم بدقـة تنفيـذها وأن      ،وبرامج إلاء مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

  أثرها وإمكانية االستفادة منها وفعاليتها؛   ،حيثما أمكن ،حتسن
يف سـياق حـاالت الـرتاع املسـلح      ،على أمهيـة أن تعطـى األولويـة    أيضا تشدد  - ٩  

إىل منـع وقـوع مجيـع أشـكال العنـف ضـد        ،وما بعد انتهاء الرتاع وحاالت الكـوارث الطبيعيـة  
ومعاجلـة هـذه األمـور     ،مبـا يف ذلـك العنـف اجلنسـي واجلنسـاين      ،لفتيات والتصدي هلـا النساء وا

على حنو فعال بسـبل يكـون مـن ضـمنها حسـب االقتضـاء إجـراء التحقيقـات وحماكمـة اجلنـاة           
وإزالــة احلــواجز الــيت تعــوق قــدرة املــرأة علــى  ،ومعاقبتــهم إلــاء ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب

ــاء ــ ،اللجـــــوء إىل القضـــ ــكاوى واإلبـــــالغ وإنشـــ ــدعم  ،اء آليـــــات لتلقـــــي الشـــ وتـــــوفري الـــ
  والناجيات؛  للضحايا
علــى ضــرورة أال خيلــف الركــب أحــداً يف إطــار تنفيــذ خطــة    تشــدد كــذلك  - ١٠  

وتســلّم يف هــذا الصــدد بالتحــديات الــيت تواجههــا النســـاء        ،٢٠٣٠التنميــة املســتدامة لعــام    
مبا يف ذلـك يف البلـدان الـيت متـر      ،كينهنوالفتيات الالجئات واملهاجرات وبضرورة محايتهن ومت

اتمعـات   وبضـرورة تعزيـز القـدرة علـى الصـمود لـدى       ،حباالت نزاع وما بعـد انتـهاء النــزاع   
ــة املضــيفة لالجــئني  ــة لتلــك اتمعــات    ،احمللي ــدعم لتنمي ــة تقــدمي ال يف  ال ســيماو ،وتؤكــد أمهي

  النامية؛  البلدان
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ز القائم على عوامل متعددة ومتقاطعة الـذي  على ضرورة معاجلة التميي تشدد  - ١١  
ــذاء      ــف واإلي ــات بشــكل أكــرب خلطــر االســتغالل والعن وضــرورة اختــاذ   ،يعــرض النســاء والفتي

  اإلجراءات املناسبة لتمكينهن ومحايتهن؛
ميكـن أن   ،مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل     ،أن العنف ضد النسـاء والفتيـات   تدرك  - ١٢  

يأخذ شكل عمل أو منط من السلوك معزول ينطـويٍ علـى اإليـذاء وميكـن أن يقـع علـى مـدى        
وميكـن أن يقـع يف الفضـاء     ،وهـو كـنمط يشـكل عنفـاً ضـد النسـاء والفتيـات        ،فترة من الوقت

  الرقمي وعلى شبكة اإلنترنت وأن يشمل تسلط األقران والتحرش يف الفضاء اإللكتروين؛
املـدين يف سـبيل القضـاء علـى      اتمـع  منظمـات  تبـذهلا  اليت اجلهود أن تالحظ  - ١٣  

ويف  ،أن تكـون مكملـةً جلهـود احلكومـات     ميكـن  ،مبا يف ذلك العنف املـرتيل  ،العنف ضد املرأة
املبـادرات الراميـة إىل النـهوض باملسـاواة      ،حيثما أمكن ،دعمأن تالدول على حتث  هذا الصدد

  ؛ومحايتهن منهالتصدي له لعنف املرتيل ولنساء والفتيات ال منع تعرضبني اجلنسني وإىل 
ــدعو  - ١٤   ــدول إىل  ت ــة مل  ال ــراءات فعال ــاذ إج ــه    اخت ــرتيل والقضــاء علي ــف امل ــع العن ن

  يلي:    ما بوسائل منها ،إبطاء  دون
 ة املالئمـة بـ وعقوقـع ال اعتماد وتعزيز وتنفيذ تشـريعات حتظـر العنـف املـرتيل وت      ) (أ  

اقتصـادي حيـدث   أو مرتكيب اجلرائم اليت تنطوي على عنف جسدي أو جنسـي أو نفسـي   على 
مبـا يف ذلـك محايـة     ،وتوفري محايـة قانونيـة مناسـبة مـن هـذا النـوع مـن العنـف         ،يف إطار األسرة

  الضحايا والشهود من االنتقام لتقدميهن شكاوى أو أدلة؛
مـن حقـوق اإلنسـان     أيهاك الوقاية مـن االنتـهاكات واختـاذ خطـوات ملنـع انتـ        ) (ب  
ز ضـد  وإيالء اهتمام خـاص إلبطـال املمارسـات والتشـريعات الـيت متيـ       ،للنساء والفتيات املكفولة

 اجلنــائي أو املــدين ونقــانالحســب االنطبــاق األحكــام الــواردة يف   يشــملمبــا  ،النســاء والفتيــات
ــانون أو ــات األســرية     ق ــزواج والعالق ــنظم ال ــيت ت ــز  وا ،األحــوال الشخصــية ال ــى التحي لقضــاء عل

العنف ضـد النسـاء    يةقبولمإذكاء الوعي بعدم و اجلنسانية النمطية القوالبواملمارسات الضارة و
  على كافة املستويات ويف أي مرحلة من مراحل حيان؛   ،مبا يف ذلك العنف املرتيل ،والفتيات
تراعــي املنظــور اجلنســاين  شــاملة  تســريع اجلهــود الراميــة إىل وضــع سياســات   (ج)  

معاجلـة   لمـن أجـ   ،بطرق منها ختصـيص املـوارد الكافيـة    ،وتعزيزهاتلك السياسات  واستعراض
التغلــب علــى القوالــب  و ،األســباب اهليكليــة واألساســية للعنــف املــرتيل ضــد النســاء والفتيــات  

ث أثــر وتشــجيع وســائط اإلعــالم علــى حبــ ،واألعــراف االجتماعيــة الضــارة النمطيــة اجلنســانية
الـيت   ،مبـا فيهـا تلـك الـيت تـدميها اإلعالنـات التجاريـة        ،أدوار اجلنسـني ب املتعلقةالقوالب النمطية 

والتشـجيع علـى    ،نياجلنسـ  بـني الالمسـاواة  أوجـه  واجلنساين واالستغالل اجلنسي ترسخ العنف 
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كوـا  سلوك جِ عدم التسامح مطلقاً مـع مثـل هـذا العنـف وإزالـة الوصـم الواقـع علـى املـرأة ل         
ومــن مث يئــة بيئــة مناســبة وميســرة حيــث تــتمكن النســاء   ،ضــحية العنــف وناجيــة مــن العنــف

ذلـك   يف مبا ،استعمال اخلدمات املتاحةمن والفتيات من اإلبالغ بسهولة عن حوادث العنف و
  برامج احلماية واملساعدة؛  

 عـن تنفيـذ   اختاذ التدابري الالزمـة لضـمان أن يتلقـى مجيـع املـوظفني املسـؤولني        (د)  
 ،مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل     ،السياسات والربامج الرامية إىل منع العنـف ضـد النسـاء والفتيـات    

مراعيـاً   اًتـدريب  ،ومحاية الضحايا ومسـاعدن والتحقيـق مـع مـرتكيب أعمـال العنـف ومعاقبتـهم       
واعـني   كـي يكونـوا  بصـفة مسـتمرة وبقـدر كـاف ل    لالعتبارات اجلنسانية والثقافية يقـدم إلـيهم   

باالحتياجات اخلاصة بكل من اجلنسني وكـذلك باألسـباب الكامنـة وراء العنـف املـرتيل وأثـره       
  يف األجلني القصري والطويل؛

تقييم وتقـدير أثـر التشـريعات والقواعـد واإلجـراءات احلاليـة املتعلقـة بـالعنف           (هـ)  
بغيـة كفالـة القـدرة علـى اللجـوء إىل القضـاء        ،مبا يف ذلك العنـف املـرتيل   ،ياتوالفت النساءضد 

وحتســني معــدالت اإلبــالغ والتصــدي لظــاهرة ارتفــاع معــدل تنــاقص احلــاالت بــني مــرحليت     
تعزيـز القـانون اجلنـائي واإلجـراءات اجلنائيـة املتعلقـة       ب ،عنـد االقتضـاء   ،اإلبالغ واإلدانة والقيام

مـع التركيـز علـى وقايـة      ،لعنف املرتيلمبا يف ذلك ا ،النساء والفتياتجبميع أشكال العنف ضد 
  ؛  فعالة يسهل على الضحايا الوصول إليها انتصاف سبلعلى إتاحة النساء ومحايتهن و

ميـع النسـاء وتعزيـز ومحايـة     اإلنسـان املكفولـة جل  ضمان تعزيز ومحاية حقـوق    (و)  
يل للســكان وفقــاً لربنــامج عمــل املــؤمتر الــدو  وحقــوقهن اإلجنابيــة صــحتهن اجلنســية واإلجنابيــة

بوســائل منــها  ،والوثــائق اخلتاميــة ملــؤمترات استعراضــهما  )٨(ومنــهاج عمــل بــيجني  )٩(والتنميــة
وضع وتنفيذ السياسات واألطر القانونيـة وتعزيـز الـنظم الصـحية الـيت جتعـل اخلـدمات والسـلع         

اجليـدة يف جمـاالت الرعايـة الصـحية اجلنسـية      ذات النوعيـة  واملعلومات وأنشطة التوعية الشاملة 
الطـرق احلديثـة اآلمنـة والفعالـة ملنـع      ا يف ذلـك  مبـ  ،لجميـع واإلجنابية يف متناول اجلميع ومتاحة ل

ــل يف حــاالت الطــوارئ   و ،احلمــل ــع احلم ــات    ،وســائل من ــن محــل املراهق ــة م ــرامج الوقاي  ،وب
 ،القـابالت املـاهرات ورعايـة التوليـد يف احلـاالت الطارئـة      خـدمات  والرعاية الصحية لألم مثـل  

 ،مضــاعفات احلمــل والــوالدة غريهــا مــن الــيت مــن شــأا أن تقلــل معــدالت ناســور الــوالدة و  
والوقايــة  ،وخــدمات اإلجهــاض املــأمون حيثمــا يســمح القــانون الــوطين بتقــدمي هــذه اخلــدمات

وفـريوس   ،واألمـراض الـيت تنتقـل باالتصـال اجلنسـي      ،والعالج من التـهابات املسـالك التناسـلية   
حقـوق اإلنسـان تشـمل     مع االعتراف بـأن  ،وسرطانات اجلهاز التناسلي ،نقص املناعة البشرية

بشـأا بكـل حريـة     تقـرارا الاجلنسـية واختـاذ   ياـا  حق املرأة يف الـتحكم يف املسـائل املتعلقـة حب   
  مبنأى عن اإلكراه والتمييز والعنف؛   ،مبا يف ذلك مسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومسؤولية
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ة وعوامـل اخلطـر   الدول على معاجلة األسباب اهليكلية واألسباب الكامنـ  حتث  - ١٥  
  يلي:    ما بوسائل منها ،من أجل منع العنف املرتيل

ــال ااإلاالســتثمار يف   ) (أ   ــل لعم ــها   لكام ــيم بوســائل من ــة  لحــق يف التعل حمــو األمي
 ،انية تتسـم جبودـا ومشوهلـا للجميـع    اجلنسـ العتبـارات  مراعيـة ل منصـفة و برامج تعليمية ووضع 

 ،الفجـوة بـني اجلنسـني يف مجيـع مسـتويات التعلـيم       سـد وب ،يف املناطق الريفية والنائية ال سيماو
يف أدوار إجيابيـة غـري مسـتندة إىل     النسـاء والرجـال والفتيـات والفتيـان    تصـوير  ل بالتـايل  كفمبا ي

وسـائر   املسـامهة يف متكـني النسـاء والفتيـات ويف القضـاء علـى العنـف املـرتيل        و القوالب النمطية
    النساء والفتيات؛أشكال العنف ضد 

يف سبيل منـع   لرجال والفتيانلذي ميكن أن يؤديه ااديد على أمهية الدور تشال  ) (ب  
ومواصـلة وضـع وتنفيـذ     ،مبا يف ذلك العنف املـرتيل  ،والقضاء عليه النساء والفتياتالعنف ضد 

علـى  رجـال والفتيـان   التشـجع  و التدابري اليت تعـزز األعمـال واملواقـف والقـيم الـيت تنبـذ العنـف       
والقضـاء عليهـا    ة مة يف الوقاية من مجيع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيـات املسامه

العنـف  تـوارث  حلفاء استراتيجيني يف ذلك من أجل كسر دورات وشركاء على أن يصبحوا و
  ؛  بني األجيال

كـل   القضـاء علـى  بضـرورة  األطراف صاحبة املصلحة مجيع بني  وعيإذكاء ال  (ج)  
وتعزيـز املسـاواة بـني     ،سـواء يف احليـاة العامـة أو اخلاصـة     ،نساء والفتيـات العنف ضد الأشكال 

بوسـائل منـها تنظـيم محــالت التوعيـة علـى الصـعيد الــوطين       اجلنسـني ومتكـني النسـاء والفتيــات    
بانتظام وتكرارها ومتويلها هي وغريهـا مـن وسـائل التشـجيع علـى الوقايـة واحلمايـة وإحـداث         

وذلـك يف   ،والقوالب النمطيـة اجلنسـانية الـيت تنطـوي علـى متييـز       حتول يف األعراف االجتماعية
  للوقاية؛  إطار استراتيجية متكاملة

ــاء    (د)   ــتمكني النسـ ــة لـ ــدابري الالزمـ ــاذ التـ ــتقالهلن    ،اختـ ــز اسـ ــها تعزيـ ــائل منـ بوسـ
االقتصادي وكفالة مشاركتهن الكاملة وعلى قدم املساواة مع الرجـل يف اتمـع ويف عمليـات    

وضــع وتنفيــذ السياســات االجتماعيــة واالقتصــادية الــيت تضــمن تــوفري  مــن خــالل صــنع القــرار
وحصوهلن علـى التـدريب وعلـى اخلـدمات      ،التعليم اجليد هلن بشكل كامل وعلى حنو متكافئ
وكذلك إتاحة فـرص كاملـة ومتكافئـة هلـن      ،العامة واالجتماعية بشكل كاف وبتكلفة معقولة

ومتـتعهن بالكامـل وعلـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل         ،ل الالئقللحصول على املوارد املالية والعم
وضـمان   ،باحلق يف ملكيـة األراضـي وغريهـا مـن املمتلكـات واحلصـول عليهـا والتصـرف فيهـا         

ــات يف اإلرث  ــدابري املناســبة للتصــدي لتزايــد معــدل     ،حــق النســاء والفتي ــد مــن الت واختــاذ املزي
  من تعرضهن للعنف؛   ئقة من أجل احلداملشردات والنساء الالئي يعشن يف مساكن غري ال
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اختاذ مجيع التدابري املناسبة يف ميدان التعليم لتعديل أمناط السـلوك االجتماعيـة     (هـ)  
يف كل األعمار من أجل تشجيع إقامة عالقـات مبنيـة علـى االحتـرام      والنساءل اوالثقافية للرج

ارسات األخرى القائمة علـى فكـرة   والقضاء على التحيز واملمارسات العرفية الضارة وكل املم
 ،دونيــة أي مــن اجلنســني أو تفوقــه وعلــى القوالــب النمطيــة فيمــا يتعلــق بــدور الرجــل واملــرأة    

يف اـــالني  ،والتوعيـــة بعـــدم مقبوليـــة العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات علـــى مجيـــع املســـتويات
  واخلاص؛    العام

لتثقيف الشامل املناسـب عمريـاً   االلتزام بتسريع اجلهود الرامية إىل التوسع يف ا  (و)  
ــابات والشــبان       ــات واملــراهقني والش ــذي يــزود املراهق ــدقيق علميــاً ال يف داخــل املدرســة   ،وال

مبعلومـات عـن الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة واملسـاواة        ،وخارجها ومبا يتفق مع قدرام املتطورة
وذلك املتعلـق مبرحلـة    فسيوالن اجلسدي والنماء ،وحقوق اإلنسان ،بني اجلنسني ومتكني املرأة

 وذلـك لتمكينـهم   ،والرجـال  النسـاء  بـني  العالقـات  املرتبطة بـه يف سـياق   وموازين القوة البلوغ
 االتصـال  ومهـارات  مسـتنرية  قـرارات  وتنميـة املهـارات الالزمـة الختـاذ     الـذات  احتـرام  بنـاء  من

مـع  كاملـة  ظـل شـراكة   يف ،تقوم على االحترام ومتكينهم من إقامة عالقات املخاطر من واحلد 
ــاء  مــن اجلنســني  الشــباب ــة ومقــدمي واألوصــياء ومــع اآلب ــة ومقــدمي واملعلمــني الرعاي  الرعاي

  الصحية بغية إاء العنف املرتيل؛
منع االجتار بالنساء والفتيات ومكافحته والقضاء عليه من خـالل جتـرمي مجيـع      (ز)  

 ،عام بقضية االجتـار باألشـخاص  ومن خالل رفع مستوى الوعي ال ،أشكال االجتار باألشخاص
 ،مبـا يف ذلـك العوامـل الـيت جتعـل النسـاء والفتيـات عرضـة لالجتـار          ،النساء والفتيـات  ال سيماو

والقيــام عنــد  ،والقضــاء علــى الطلــب الــذي حيفــز مجيــع أشــكال االســتغالل والعمــل القســري   
ــؤدي دوراً     ــى أن ت ــالم عل ــى ا    االقتضــاء بتشــجيع وســائط اإلع ــن أجــل القضــاء عل ــتغالل م س

  واألطفال؛  النساء
الــدول علــى اختــاذ إجـراءات فعالــة حلمايــة ضــحايا مجيــع أشــكال   حتـثّ أيضــا   - ١٦  

  يلي:  ما بطرق منها ،يف ذلك العنف املرتيل  مبا ،العنف
ــى الضــحايا      ) (أ   ــة تركــز عل ــة القانوني ــن احلماي ــوفري أشــكال م وتكــون شــاملة   ،ت

ــرتيل ومســاعدن        ــبة مــن أجــل دعــم ضــحايا العنــف امل علــى حنــو مــراعٍ لالعتبــارات    ومناس
اختاذ تـدابري   ،حسب االقتضاء ،مبا يف ذلك ،يف إطار النظُم القانونية الوطنية لبلدان ،اجلنسانية

  ؛  تشريعية أو غريها من التدابري يف نظام العدالة اجلنائية واملدنية بأكمله
وضــع خــدمات وبــرامج واســتجابات تكــون شــاملة ومنســقة ومشــتركة بــني     ) (ب  

لصاحل مجيع الضحايا والناجيـات مـن    ،التخصصات ويف املتناول ومستدامة ومتعددة القطاعات
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وتضـمينها إجـراءات   هلـا  املوارد الكافيـة  وفري وت ،مبا يف ذلك العنف املرتيل ،مجيع أشكال العنف
قطـاع الشـرطة    األطـراف صـاحبة املصـلحة مثـل     ،االقتضـاء  حسـب  ،ضطلع ـا تفعالة ومنسقة 

 ،خـــدمات املســـاعدة القضـــائية وخـــدمات الرعايـــة الصـــحيةعـــالوة علـــى مقـــدمي  ،والعدالـــة
ويف حـاالت الضـحايا    ،وخدمات تقدمي املشورة واحلمايـة  ،وخدمات املساعدة الطبية والنفسية

لمصــلحة  ل ةًراعيــمابات واالســتجوالــربامج  لــك اخلــدمات  كــون ت مــن الفتيــات ضــمان أن ت  
  للطفل؛  العليا

وضمان محايـة   ،إتاحة الوصول إىل سبل انتصاف مالئمة للضحايا والناجيات  (ج)  
بطــرق منــها تطبيــق ســبل االنتصــاف املدنيــة وأوامــر احلمايــة          ،النســاء والفتيــات ومتكينــهن   

  والعقوبات اجلنائية على حنو مناسب من جانب الشرطة والقضاء؛
والت وإجــراءات بشــأن اســتجابة الشــرطة والعــاملني يف جمــال  توكــووضــع بر  (د)  

الصــحة و/أو تعزيزهــا لضــمان اختــاذ مجيــع اإلجــراءات الالزمــة حلمايــة ضــحايا العنــف املــرتيل    
مـع مراعـاة    ،واإليـذاء النفسـي   ومنـع ارتكـاب مزيـد مـن أعمـال العنـف       وحتديد أعمـال العنـف  

  به طي الكتمان؛ تفضي  ما ضرورة احلفاظ على خصوصية الضحية وإبقاء
ضــمان تـوافر وإمكانيــة حصــول الضـحايا والناجيــات وأطفــاهلن   اختـاذ تــدابري ل   (هـ)  

من أجل استعادة عافيتهن بالكامل وإعـادة إدمـاجهن    ،على اخلدمات والربامج والفرص املتاحة
وضـمان تـوفري    ،فضال عـن إتاحـة إمكانيـة اللجـوء إىل القضـاء دون قيـد       ،بشكل تام يف اتمع

باللغـة الـيت يفهمنـها     ،معلومات وافية ويف أواا عن خدمات الـدعم والتـدابري القانونيـة املتاحـة    
  ؛  والتوسع يف هذه التدابري إذا كانت قائمة بالفعل ،إن أمكن ذلك ،واليت ميكنهن التخاطب ا

مــع وحتليــل ونشــر البيانــات أن تقــوم بشــكل منــهجي جبالــدول علــى  تشــجع  - ١٧  
عنـد   ،يف ذلـك  مبا ،وغريمها من املعايري األخرى ذات الصلة اجلنس والعمرنوع املصنفة حسب 

لرصـد مجيـع أشـكال     ،ئيالقضـا اجلهـاز  بيانات إدارية من الشـرطة وقطـاع الصـحة و    ،االقتضاء
مثــل البيانــات املتعلقــة بالصــلة بــني  ،مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل ،العنــف ضــد النســاء والفتيــات

وذلك مبشاركة املكاتب اإلحصائية الوطنيـة وبالشـراكة مـع     ،لضحية وباملوقع اجلغرايفاجلاين وا
مــن أجــل  ،مبــا يف ذلــك وكــاالت إنفــاذ القــانون  ،غريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة حســب اللــزوم 

استعراض القوانني والسياسات واالستراتيجيات وتدابري الوقاية واحلمايـة وتنفيـذها بفعاليـة مـع     
  ية املعلومات املتعلقة بالضحايا واحملافظة عليهما؛  كفالة خصوصية وسر

مبا يف ذلك منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة       ،اتمع الدويل حتث  - ١٨  
ــة لتشــجيع متكــني     ،حســب االقتضــاء ،ودون اإلقليميــة ــة املبذول علــى أن يــدعم اجلهــود الوطني

تعزيـز اجلهــود الوطنيــة املبذولــة للقضــاء علــى  واملســاواة بــني اجلنســني بغــرض ت ايــوالفت النسـاء 
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بوسـائل منـها املبـادرة حسـب الطلـب       ،مبا يف ذلك العنف املـرتيل  ،العنف ضد النساء والفتيات
 ،وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية للقضـاء علـى العنـف ضـد النسـاء والفتيـات      إىل توفري الدعم ل

ريها من أنواع املساعدة املناسـبة مثـل   بطرق عدة من ضمنها تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية وغ
  ؛الوطنية  مع مراعاة األولويات ،تيسري تبادل املبادئ التوجيهية واملنهجيات وأفضل املمارسات

موارد كافية هليئـة   ،يف إطار منظومة األمم املتحدة ،صضرورة أن ختص تؤكد  - ١٩  
مـم املتحـدة للمـرأة) وغريهـا مـن      األمم املتحدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة األ      

ــربامج الــيت تضــطلع باملســؤولية عــن النــهوض      اهليئــات والوكــاالت املتخصصــة والصــناديق وال
وللجهــود  ،لنسـاء والفتيـات  إلنسـان املكفولـة ل  باملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة وحقــوق ا     

ء والفتيـات والقضـاء   املبذولة يف منظومة األمم املتحدة بأكملـها ـدف منـع العنـف ضـد النسـا      
يلــزم مـــن   مـــا ويــب مبنظومـــة األمــم املتحـــدة أن تــوفر    ،مبــا يف ذلـــك العنــف املـــرتيل   ،عليــه 
  واملوارد؛    الدعم

أمهيــة قاعــدة بيانــات األمــني العــام العامليــة املتعلقــة بــالعنف ضــد    تؤكــد أيضــا  - ٢٠  
يانـات عـن أمـور مـن     وتعرب عن تقديرها جلميع الدول اليت وفرت معلومات لقاعـدة الب  ،املرأة

ــف ضــد النســاء         ــى العن ــيت ــدف إىل القضــاء عل ــة ال ــة الوطني ــها سياســاا وأطرهــا القانوني بين
وتشجع بقوة مجيع الدول على أن تـزود قاعـدة    ،والفتيات ودعم ضحايا هذا النوع من العنف
ة ويـب جبميــع الكيانـات ذات الصـلة يف منظومــ    ،البيانـات بانتظـام مبـا يســتجد مـن معلومـات     

ــدول    ــم ال ــم املتحــدة مواصــلة دع ــها   األم ــى طلب ــاًء عل ــذا الصــدد    بن ــات يف ه ــع املعلوم يف جتمي
 ،ومنـها اتمـع املـدين    ،وحتديثها بانتظام وتوعية مجيـع األطـراف صـاحبة املصـلحة ذات الصـلة     

    ؛بوجود قاعدة البيانات
 تصـادية االقبالعمل الذي تضطلع به شعبةُ اإلحصاءات يف إدارة الشـؤون   تنوه  - ٢١  

بشـأن وضـع    ،علـى طلـب اللجنـة اإلحصـائية     بنـاءً  ،لألمـم املتحـدة   االجتماعية باألمانة العامـة و
ــد      ــالعنف ضــ ــة بــ ــاءات املتعلقــ ــاء لإلحصــ ــدول األعضــ ــداد الــ ــدعم إعــ ــة لــ ــادئ توجيهيــ مبــ

  والفتيات؛  النساء
جبميع هيئات األمم املتحدة وكياناـا وصـناديقها وبراجمهـا والوكـاالت      يب  - ٢٢  

املتخصصة أن تكثف جهودها على مجيـع املسـتويات للقضـاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد         
النســاء والفتيــات وأن تنســق عملــها علــى حنــو أفضــل مــن أجــل زيــادة الــدعم الفعــال للجهــود  

وتـدعو مؤسسـات    ،ال العنف ضـد النسـاء والفتيـات   الوطنية الرامية إىل القضاء على مجيع أشك
  بريتون وودز إىل القيام بذلك؛  
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املعنيـة مبسـألة العنـف ضـد     لـس حقـوق اإلنسـان    إىل املقررة اخلاصـة   تطلب  - ٢٣  
 هـا الثانيـة والسـبعني   ياملرأة وأسبابه وعواقبـه أن تقـدم تقريـرا سـنويا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورت      

  ؛  والثالثة والسبعني
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثالثـة والسـبعني    تطلب  - ٢٤  

  يلي:    ما تقريرا يتضمن
املعلومات املقدمة من هيئات األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا والوكـاالت       ) (أ  

 مبـا يف ذلـك   ،وهـذا القـرار   ٦٩/١٤٧املتخصصة عن أنشطة املتابعة اليت قامت ا لتنفيذ القرار 
تقدمه من مسـاعدة إىل الـدول يف اجلهـود الـيت تبـذهلا مـن أجـل القضـاء علـى مجيـع أشـكال             ما

    يات؛والفت النساءالعنف ضد 
  القرار؛    املعلومات املقدمة من الدول عن أنشطة املتابعة اليت قامت ا لتنفيذ هذا  (ب)  
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل جلنـــة وضـــع املـــرأة يف دورتيهـــا    تطلـــب أيضـــا  -  ٢٥  

والستني والثانية والستني تقريرا شفويا يتضمن املعلومات املقدمة مـن هيئـات األمـم املتحـدة       احلادية
ــذ       وصــناديقها وبراجمهــا والوكــاالت املتخصصــة عــن أحــدث أنشــطة املتابعــة الــيت قامــت ــا لتنفي

وهذا القرار، وحتث هيئـات األمـم املتحـدة وكياناـا وصـناديقها       ٦٩/١٤٧  و ٦٧/١٤٤القرارين 
    التقرير؛  وبراجمها والوكاالت املتخصصة على أن تساهم على وجه السرعة يف إعداد ذلك

القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد    يف مســألة هــاأن تواصــل نظر قــررت  - ٢٦  
  “.النهوض باملرأة”يف دورا الثالثة والسبعني يف إطار البند املعنون  النساء والفتيات

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


