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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
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، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،     *، روانـدا  *، مجهورية كوريا، الدامنرك   *اجلمهورية التشيكية 

، *، كنـدا  *، كرواتيا *، قربص *، فرنسا، فنلندا  *، غواتيماال *، صربيا *، سويسرا *السويد
ـ *، مالطة*، ليتوانيا*، لكسمربغ*، التفيا*، الكونغو *، كولومبيا *كوستاريكا سيك، ، املك

، *، نيوزيلنـدا  *اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمـسا        
  مشروع قرار*: هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان

    ١٤.../  
التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد                

  ضمان بذل العناية الواجبة يف جمال املنع: املرأة
  لس حقوق اإلنسان،إن جم  
   ويؤسس عليه،٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ١١/٢ قراره إذ يؤكد من جديد  
 بـشأن   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٤ قراره    أيضاً وإذ يؤكد من جديد     

القضاء على العنف ضد املرأة، ومجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنف              
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 بشأن  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٣٧ العامة   ضد املرأة، وقرار اجلمعية   
تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وسائر قرارات اجلمعيـة وجلنـة               
وضع املرأة املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وقـراري جملـس األمـن                

 ١٩املـؤرخ   ) ٢٠٠٨(١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١املؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥
  ، ٢٠٠٨يونيه /حزيران

 إعالن وبرنامج عمل فيينا، واإلعالن املتعلق بالقـضاء         كذلكوإذ يؤكد من جديد       
على العنف ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، وبرنامج عمل القاهرة، والوثيقة اخلتامية             

املساواة بـني   : ٢٠٠٠املرأة عام   "نة  للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنو      
، واإلعالنني اللذين اعُتمدا يف الدورتني      "اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين      

  التاسعة واألربعني والرابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة،
 على أن واجب الدول املتمثل يف بذل العناية الواجبة ملنع العنـف ضـد               وإذ يشدد   

ء والفتيات يشمل استخدام مجيع الوسائل املناسبة ذات الطـابع القـانوين والـسياسي            النسا
واإلداري واالجتماعي اليت من شأهنا تعزيز محاية حقوق اإلنسان وضمان اعتبـار أعمـال              
العنف أعماالً غري قانونية توجد هلا عقوبات وسبل انتصاف، مبا يف ذلك التعـويض، وافيـة            

   وضمان التعامل معها على هذا األساس،وفعالة وسريعة ومالئمة،
بأن اختالل موازين القوة وعدم املساواة اهليكلية بني الرجل واملرأة مها من            وإذ يسلم     

األسباب اجلذرية للعنف ضد املرأة، وبأن منع العنف ضد النساء والفتيات بفعاليـة يتطلـب        
ين، وإشراك الرجال والفتيان،    اختاذ إجراءات على مجيع مستويات احلكم، وإسهام اجملتمع املد        

واعتماد وتنفيذ ُنُهج متعددة اجلوانب وشاملة تعزز املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة،               
وتشمل التوعية، والتثقيف، والتدريب، واإلرادة السياسية، والتشريع، واملـساءلة، ووضـع           

ع البيانات وحتليلها،   سياسات وبرامج هادفة، واختاذ تدابري حمددة للحد من ضعف املرأة، ومج          
  والرصد والتقييم، وإتاحة احلماية والدعم واجلرب للنساء اللوايت تعرضن للعنف،

 بأن العنف ضد املرأة هو أحد العوامل اليت تعوق التقدم صوب حتقيق        وإذ يسلم أيضاً    
  األهداف اإلمنائية لأللفية،

سياسات وبـرامج    بأمهية مشاركة املرأة مشاركة كاملة يف وضع         وإذ يسلم كذلك    
  فعالة ملنع العنف ضد املرأة، 

بأن جماهبة وتغيري املواقف والعادات واملمارسات والتنميطـات اجلنـسانية          وإذ يقر     
  الضارة اليت تؤسس للعنف ضد املرأة وتدميه أمران أساسيان لضمان منع العنف بفعالية، 

 مثـل احلقـوق     على أن إعمال مجيع حقوق اإلنسان للنساء والفتيات،       وإذ يشدد     
املتعلقة بامتالك األرض، وامللكية، واإلرث، والسكن، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك القروض،    
واجلنسية واألهلية القانونية، والتعليم، وظروف العمل، واحلصول على اخلدمات الـصحية،           
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ـ            ويض واملشاركة االقتصادية، واالستفادة من فرص العمل، وإزالة التفاوت يف األجور والتع
عنه، واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية، واملشاركة يف عمليات صنع القرار، والـضمان             
االجتماعي، واحلياة الثقافية، مدعومةً بتدابري تتعلق مبحو األمية القانونية، والتـدريب علـى             
املهارات والوصول إىل املوارد اإلنتاجية، إمنا هو عامل أساسي يف منع العنف ضـد النـساء                
والفتيات، وأن معاملة املرأة معاملة خمتلفة أمام القانون حال يف كثري من األحيان دون متتعها               

  . بفرص متساوية يف هذه اجملاالت
 قلق عميق ألن مجيع أشكال التمييز، مبا فيها العنصرية والتمييز العنصري            وإذ يساوره   

واحلرمان العديـدة أو    وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز           
الشديدة ميكن أن تؤدي إىل استهداف بعض النساء والفتيات أو تعريضهن للعنف، مبـن يف               
ذلك نساء األقليات، ونساء السكان األصليني، والالجئات واملشردات داخليـاً، وعـدميات         

لنساء اللوايت  اجلنسية، واملهاجرات، والنساء اللوايت يعشن يف اجملتمعات الريفية أو النائية، أو ا           
يعشن يف األحياء الفقرية واملستوطنات غري النظامية، والنساء الفقريات، ونزيالت املؤسسات           
اإلصالحية والسجون، والنساء ذوات اإلعاقة، واملسنات، واألرامل، والنساء اللوايت يعشن يف           

أو االستغالل يف   حاالت الرتاع املسلح، والنساء اللوايت يواجهن االجتار أو االستغالل اجلنسي           
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية من بينها العمل، والنساء ضحايا التمييز ألسباب أخرى، 

  ومرض اإليدز،
 ألن التهديد بالعنف أو احتمال التعرض للعنف قد يشكل عائقـاً            وإذ يشعر بالقلق    

  أمام النساء والفتيات حيول دون إعمال حقهن يف التعليم، 
 أن النساء يف حاالت الرتاع املسلح معرضات بوجه خاص للعنـف            هوإذ يثري جزع    
ولغريه من أشكال العنف، وإذ يسلم باحلاجة إىل تكثيف اجلهود ملنع هذا العنف وفقاً              اجلنسي  

  ألحكام القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان،
حلريات  على أن الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان وا          يشدد  -١  

األساسية للنساء والفتيات، وأنه جيب عليها أن تبذل العناية الواجبة ملنع ارتكـاب أعمـال               
العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاهتم ومعاقبتهم وتـوفري احلمايـة             
ن للنساء والفتيات اللوايت تعرضن للعنف، وأن االمتناع عن القيام بذلك يشكل انتهاكاً لتمتعه

  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية وخيل هبذا التمتع أو يبطله؛
 إىل الدول أن تسن تشريعات داخلية وأن تعزز أو تعدل ما يوجـد              يطلب  -٢  

 منها عند االقتضاء، وأن تتخذ تدابري لتحسني محاية النساء والفتيات اللوايت تعرضن للعنـف             
بة ضد النساء والفتيات اللوايت تعرضن ألي       ، وللتحقيق يف اإلساءات املرتك    وجترمي هذا العنف  

شكل من أشكال العنف، سواء يف املرتل أو يف مكان العمل أو يف اجملتمع احمللي أو يف اجملتمع                  
عموماً، أو أثناء االحتجاز أو يف حاالت الرتاع املسلح، ومقاضاة اجلناة ومعاقبتـهم وجـرب               

ة وفعالة وسريعة ومالئمة، مبا يف ذلك       سبل انتصاف وافي  إتاحة  الضحايا، مبا يف ذلك ضمان      
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التعويض؛ وأن تتأكد من أن هذه التشريعات مطابقة للصكوك الدولية املناسبة يف جمال حقوق    
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وأن تلغي القوانني واألنظمة والعادات واملمارسات القائمة          

   اجلنساين يف جمال إقامة العدل؛اليت تشكل متييزاً ضد املرأة، وأن تقضي على التحيز
 إىل الدول أن تضع عالياً على سلم أولوياهتا تـدعيم وتنفيـذ             يطلب أيضاً   -٣  

التدابري القانونية والسياساتية اليت تعزز متتع النساء والفتيات متتعاً كـامالً جبميـع حقـوق               
 وتعزيز املـساواة بـني      اإلنسان، وال سيما التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة،          

اجلنسني، ومتكني املرأة وتعزيز استقالهلا الكامل، يف جماالت منها األرض، وامللكية، والزواج            
والطالق، وحضانة األطفال، واإلرث، وأن تعزز االستفادة على قدم املساواة من أنشطة حمو             

ألرض، واالئتمان،  األمية، والتعليم، والتدريب على املهارات وفرص العمل، واحلصول على ا         
واإلرشاد الزراعي، والسكن الالئق، وظروف العمل العادلة والكرميـة، والتـدريب علـى             

  مهارات تنظيم املشاريع والقيادة؛ 
 إىل الدول أن تتخذ مجيع التدابري لتمكني املـرأة وتـدعيم            يطلب كذلك   -٤  

 وضع وتنفيذ السياسات    استقالهلا االقتصادي، بوسائل منها مشاركة املرأة مشاركةً كاملةً يف        
 االقتصادية واستراتيجيات القضاء على الفقر، واالعتراف بقيمة عمل املرأة غري           -االجتماعية  

هـذا الـصدد   املأجور لتحسني قدرهتا على محاية نفسها من العنف، وإيـالء األولويـة يف             
قتصادي وتعزيز  الستفادهتا، دون متييز، من التعليم والتدريب والفرص االقتصادية والتقدم اال         

  هذه االستفادة؛
الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج متكّن املرأة مـن جتنـب            حيث    -٥  

حاالت العنف واخلالص منها ومنع تكرارها، وتوفّر مجلة أمور منها الدعم املايل واحلـصول              
 بتكلفة ميسورة على السكن أو املأوى اآلمن، ورعاية األطفال وغريها من أشـكال الـدعم              

االجتماعي، واملساعدة القانونية، والتدريب على املهارات واحلصول على املوارد اإلنتاجيـة،           
  وإتاحة هذه اخلدمات للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛

 الدول على القيام على مجيـع املـستويات بتعزيـز البيئـات             حيث أيضاً   -٦  
تمع املدين وغريه مـن اجلهـات       واجملتمعات اآلمنة للنساء والفتيات، وعلى دعم ما يبذله اجمل        

منها اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز األمن       بوسائل  صاحبة املصلحة من جهود حتقيقاً هلذه الغاية،        
التعرض للعنف يف اجملتمع احمللي ويف املرتل ويف مكان العمـل، وال            خماطر  الشخصي وخفض   

 املـدارس وغريهـا مـن       سيما التدابري اليت تزيل احلواجز القائمة دون الوصول اآلمـن إىل          
مؤسسات التعليم، ومصادر مياه الشرب واملرافق الصحية، وأماكن العمل وسبل املعيـشة،            

  واملشاركة يف حياة اجملتمع احمللي؛ 
إىل الدول أن تدين علناً العنف ضد املرأة وأن توفِّر قيـادة بـارزة              يطلب    -٧  

د النساء والفتيات، وخباصـة يف      ومتواصلة على أعلى املستويات ملنع مجيع أشكال العنف ض        
سياق اجلهود املبذولة جملاهبة املواقف والعادات واملمارسات والتنميطات اجلنسانية الكامنة يف           
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املمارسات التمييزية والضارة العنيفة حبق املرأة، مثل تشويه األعضاء التناسلية     األعمال و صلب  
  ؛املرتكبة بدعوى غسل العارائم راجللإلناث، والزواج القسري واملبكر، وقتل اإلناث و

 إىل الدول أن تدعم املبادرات اليت تتخذها اجلماعات النـسائية   يطلب أيضاً   -٨  
واملنظمات الدولية وغري احلكومية والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم واجلماعـات الدينيـة            

تعزيز املساواة  وأوساط اجملتمعات احمللية وغريها من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، هبدف            
بني اجلنسني ومتتع النساء والفتيات متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان، والتوعية للعنف الذي             

  مياَرس ضد النساء والفتيات ومنعه؛
الدول على ختصيص املوارد الالزمة لضمان فعالية واستمرار أنـشطة          حيث    -٩  

ات املعنية صاحبة املصلحة اليت تؤدي      التواصل والتوعية والتعليم والتدريب، والتعاون مع اجله      
اإلنـذار هبـذا    املبكرة إلشارات   دوراً هاماً يف منع العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة          

العنف، ويشمل ذلك املوظفني احلكوميني والزعماء اجملتمعيني والدينيني، والعاملني يف جماالت           
  وظفو السجون؛الصحة والتعليم والعدالة وإنفاذ القانون، مبن فيهم م

التحليل اجلنساين يف عملية وضع السياسات من       إدماج   الدول على    يشجع  -١٠  
أجل حتسني فهم ما للسياسات من تأثري حمتمل يف املرأة ومدى إسهام هـذه الـسياسات يف                 

  القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛
اليت من شأن    احلكومات على حتديد ومعاجلة آثار مجيع أشكال التمييز          حيث  -١١  

اجتماعها أن يزيد من احتماالت تعرض النساء والفتيات للعنف، واليت تشمل التمييز الـذي              
يستهدف جمموعات نسائية معينة، والتمييز املضاعف الذي مينع النساء والفتيـات بـسبب             
جنسهن وانتمائهن إىل أقلية أو جمموعة مهمشة من التمتع بالفرص اليت تكون لـوال ذلـك                

ن، والتمييز اهليكلي الذي تؤثر فيه السياسات احلكومية، اليت يراد هلا أن تكون حمايدة      متاحة هل 
  جنسانياً، تأثرياً ضاراً يف النساء والفتيات، على حنو يزيد من درجة هتميشهن؛

الدول على تعزيز ما تبذله من جهود إلشراك الرجـال والفتيـان يف             حيث    -١٢  
العنـف  جواز قبول   ضد املرأة ويف تسليط الضوء على عدم        منع العنف   املبادرات الرامية إىل    

  ضد املرأة؛
 على أنه ينبغي متكني املرأة من محاية نفسها من العنف، وعلـى أن              ُيشدد  -١٣  

للمرأة يف هذا الصدد احلق يف التحكم يف املسائل ذات الصلة حبياهتا اجلنسية ويف البت فيهـا                 
ية واإلجنابية، وذلك دون إكراه أو متييز أو عنف،         حبرية ومسؤولية، مبا يف ذلك صحتها اجلنس      

   ؛ويطلب إىل الدول أن تتخذ مجيع اخلطوات التشريعية والسياساتية الالزمة
املبادرات اليت من شأهنا أن تزيد من قدرة النساء         إىل الدول أن تعزز     يطلب    -١٤  

منها توفري  بوسائل  ،  واملراهقات على محاية أنفسهن من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         
خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم يف سياق فريوس ومرض اإليدز، وضمان احلمايـة             
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، والتعاون يف هذا الصدد مع هيئات األمم املتحـدة وبراجمهـا            من الوصم والتمييز ومنعهما   
  ووكاالهتا املتخصصة، ومع املنظمات الدولية وغري احلكومية؛

الدول أن تقوم على مجيع املستويات، حسب االقتـضاء،          إىل   يطلب أيضاً   -١٥  
بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة ملنع مجيع أشكال االغتصاب ومقاضاة مرتكبيـه،            
ورصد تنفيذ هذه االستراتيجية، وينبغي أن يشمل ذلك مجلة أمور منها تدريب مجيع املوظفني     

ة العسكريني، واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ       احلكوميني والعسكريني املعنيني، وال سيما القاد     
القانون، والعاملني يف سلك القضاء، والعاملني يف اجملال الـصحي، واملعلّمـني واملرشـدين              
االجتماعيني، فضالً عن الزعماء اجملتمعيني واإلعالميني، تدريباً يغطي مجيع اجلوانب املناسـبة      

ضاة مرتكبيه، ومحاية ضـحايا هـذا       ملنع االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ومقا       
  العنف وتقدمي الدعم إليهم؛

 الدول ومنظومة األمم املتحدة على إيالء االهتمام إلجـراء حبـوث            حيث  -١٦  
منهجية ومجع البيانات وحتليلها ونشرها، مبا يف ذلك بيانات مفصلة حسب اجلنس والعمـر              

ار العنف ضد املـرأة وطبيعتـه       واإلعاقة وغري ذلك من املعلومات املناسبة بشأن مدى انتش        
وعواقبه، وكذلك بشأن مدى تأثري السياسات والربامج الرامية إىل مكافحة هـذا العنـف               
وفعاليتها، ويشجع على زيادة التعاون الدويل يف هذا اجملال، ويف هذا السياق حيـثّ أيـضاً                

ة بيانات األمني   الدول ومنظومة األمم املتحدة على تقدمي معلومات منتظمة إلدراجها يف قاعد          
  العام املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛

) ٢٠٠٠(١٣٢٥ الدول علـى تنفيـذ قـراري جملـس األمـن             يشجع  -١٧  
  ؛)٢٠٠٨(١٨٢٠و

 الدول على أن تضع لقواهتا املسلحة وشرطتها املدنية ووحداهتا          يشجع أيضاً   -١٨  
تراعـي  ريبية وتثقيفيـة    تداملكلفة حبفظ السالم وموظفيها العاملني يف اجملال اإلنساين، برامج          

مسؤولياهتم جتاه الـسكان    بشأن  تتضمـن تعليمـات   وتدابري أخرى مالئمة    االعتبارات اجلنسانية   
 النساء واألطفال، وأن تضع كذلك آليات تكفل ضمانات كافية ملنع العنف          املدنيني، وال سيما  

   موظفيها؛ضد املرأة وحتّمل املسؤولية الكاملة عن حاالت سوء السلوك املنسوبة إىل
 الدول على وضع خطط عمل أو تعزيز ما يوجد منها للقضاء علـى              حيث  -١٩  

العنف ضد النساء والفتيات، على أن ُتحدِّد فيها بوضوح املسؤوليات احلكومية عـن منـع               
العنف وأن تدعمها باملوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة، مبا يف ذلك عند االقتضاء وضـع        

منياً وقابلة للقياس، لتعزيز محاية املرأة من أي شكل من أشـكال العنـف،              أهداف حمددة ز  
والتعجيل بتنفيذ خطط العمل القائمة اليت تقوم احلكومات برصدها وحتديثها بشكل منتظم،            
مع مراعاة مسامهات اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات والشبكات النسائية وغري ذلك مـن              

  اجلهات صاحبة املصلحة؛
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 العمل الذي تضطلع به املقررة اخلاصة املعنيـة مبـسألة           يالحظ مع التقدير    -٢٠  
األخري عن تعويض النساء اللـوايت      وحييط علماً بتقريرها    العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،      

  ؛(A/HRC/14/22)تعرضن للعنف 
تضمني املناقشة السنوية ملسألة حقوق اإلنسان للمرأة اليت تـستغرق          يقرر    -٢١  

 كامالً يف دورهتا السابعة عشرة، بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد               يوماً
املرأة وأسبابه وعواقبه، موضوع العنف ضد النساء والفتيات مع التركيز على منعـه، بغيـة               
تقاسم املمارسات اجليدة وحتديد الثغرات املتبقية يف جمال املنع، وتطلب إىل مفوضية األمـم              

  ة السامية حلقوق اإلنسان إعداد موجز عن املداوالت وتعميمه؛املتحد
اجلهود  إىل املفوضية السامية إعداد جتميع للممارسات اجليدة يف جمال   يطلب  -٢٢  

منع العنف ضد املرأة، بالتشاور مع املقررة اخلاصة والدول واجملتمع املدين وغـري             الرامية إىل   
 وتقدمي تقرير عن ذلك أثناء املناقشة السنوية ملسألة         ذلك من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة،     

  حقوق اإلنسان للمرأة اليت تستغرق يوماً كامالً يف دورهتا السابعة عشرة؛
كيان األمم املتحـدة املركّـب اجلديـد        إىل املسامهة اليت من شأن      يتطلّع    -٢٣  

 السامية، ومع اجمللـس     أن يقدمها بالتنسيق مع املفوضة    للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،      
  وآلياته، يف منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه؛

مواصلة النظر، على سبيل األولوية العليا، يف مسألة القضاء على مجيع           يقرر    -٢٤  
  .أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لربنامج عمله السنوي

        
  


