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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢ان البند
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

   العاموتقارير املفوضية السامية واألمني
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  االجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

القضاء على مجيـع أشـكال العنـف        : "تقرير عن حلقة عمل اخلرباء        
"  التحديات، واملمارسـات اجليـدة، والفـرص املتاحـة         -املرأة   ضد

  )٢٠١٠نوفمرب /اين تشرين الث٢٥-٢٤ جنيف،(

  موجز    
القضاء على مجيع "يتضمن هذا التقرير موجزاً ملناقشات حلقة عمل اخلرباء املعنونة     

، واملعقـودة  " التحديات، واملمارسات اجليدة، والفرص املتاحة     -أشكال العنف ضد املرأة     
، عمالً بقـرار جملـس حقـوق        ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤يف جنيف يومي    

تسريع اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد           " بشأن   ١١/٢ اناإلنس
  .وميكن االطالع على برنامج العمل وقائمة املشاركني يف املرفقني األول والثاين". املرأة
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  مقدمة  - أوالً  
األمم املتحـدة الـسامية      إىل مفوضية    ١١/٢طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١
حلقة عمل للخـرباء، ُيفـتح بـاب املـشاركة فيهـا            "قوق اإلنسان أن تدعو إىل عقد       حل

ملتحدة ذات الصلة، ومنظمـات اجملتمـع       للحكومات، واملنظمات اإلقليمية، وهيئات األمم ا     
املدين، وخلرباء يف نظم قانونية خمتلفة، من أجل مناقشة التدابري احملددة الالزمة لتذليل العقبات              
وجماهبة التحديات اليت قد تواجه الدول يف منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق              

دابري الالزمة لتوفري احلماية والدعم واملساعدة فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، فضالً عن الت
 ٢٥ و ٢٤وُعقدت حلقة العمل هذه يف جنيف يومي        )). د(١١ الفقرة" (للضحايا وإنصافهن 

  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

  تنظيم حلقة عمل اخلرباء  - ثانياً  
قـوق اإلنـسان ويف     السامية حل لمفوضية  لأُعلن عن حلقة العمل يف املوقع الشبكي          -٢

 دعت البعثات الدائمـة، وبـرامج       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧مذكرة شفوية مؤرخة    
ونظرت حلقة العمل الـيت     . األمم املتحدة ووكاالهتا، واملنظمات غري احلكومية إىل املشاركة       

 مشارك يف التحديات، واملمارسات اجليدة، والفرص املتاحة فيما يتعلق          ١٠٠ حضرها حوايل 
التحقيق يف  ) أ: (املة يف مسألة القضاء على العنف ضد املرأة، وهي        خبمس أوجه أساسية وش   

مقاضاة أعمال العنف ضـد املـرأة ومعاقبـة مرتكبيهـا؛           ) ب(حاالت العنف ضد املرأة؛     
منع العنف ضـد    ) د(إتاحة سبل االنتصاف والتعويض للنساء اللوايت يتعرضن للعنف؛          )ج(

  .عنفمحاية النساء اللوايت يتعرضن لل )ه(املرأة؛ 
وقد أثرت . ويتضمن هذا التقرير موجزاً للعروض اليت قُدمت واملناقشات اليت أعقبتها    -٣

أيضاً نتائج حلقة العمل جتميع املمارسات اجليدة يف جمال اجلهود الرامية إىل القـضاء علـى                
  .، لينظر فيه جملس حقوق اإلنسانA/HRC/17/23 العنف ضد املرأة، والذي ورد يف الوثيقة

  موجز األعمال  - ثالثاً  
كران، مديرة شعبة البحوث واحلـق يف التنميـة يف    . ج. شددت السيدة مارشا ف     -٤

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف مالحظاهتا االفتتاحية على أن اجلمعية العامـة كلفـت              
جملس حقوق اإلنسان أن يضطلع بتحديد األولويات يف جمال التصدي للعنف ضـد املـرأة،               

وأكدت الـسيدة كـران علـى     . دراسة األمني العام اليت نظرت يف هذا املوضوع       كمتابعة ل 
ضرورة أن يعرض اخلرباء أعماهلم على أساس أن القضاء على العنف ضد املرأة يشكل قضية               

وأضافت بأن بعض العروض املقدمة تتميز بطابعها العاملي، يف حني          . تشمل قطاعات متعددة  
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.  والنتائج املسجلة يف مناطق أو بلدان أو سياقات معينـة          أن عروضاً أخرى تركز على اخلربة     
وأعربت املديرة عن أملها يف أن تلهم العروض املقدمة يف حلقة العمل والنقاشات الدائرة فيها               

بل القضاء على أعضاء جملس حقوق اإلنسان يف اختاذ املزيد من اخلطوات الرامية إىل تسريع س           
  .العنف ضد املرأة

حظات االستهاللية نائبة املمثل الدائم لكندا، واملـشتركة الرئيـسية يف           وأدلت باملال   -٥
والحظت أن حلقة العمل قد انعقدت يف وقت مالئم للغايـة، حيـث             . ١١/٢تقدمي القرار   

 عامـاً علـى مـؤمتر       ١٥تسىن فيه استعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مرور           
بشأن ) ٢٠٠٠(١٣٢٥شرة لقرار جملس األمن ة العا، واالحتفال بالذكرى السنوي١٥+ بيجني

وأعربت ممثلة كندا عن صدمتها من التقارير اليت أفـادت بارتكـاب            . املرأة والسالم واألمن  
وأقرت مبا تواجهه كندا أيضاً من حتديات، مبا        . أعمال مروعة ضد املرأة يف مجيع أحناء العامل       

نساء املهاجرات، وقلة اإلبالغ عن     فيها زيادة معدالت العنف ضد نساء الشعوب األصلية وال        
  .حاالت العنف املرتيل

التحديات واملمارسات اجليدة والفرص املتاحة فيما يتعلـق        : ١فريق املناقشة     - ألف  
  مبقاضاة أعمال العنف ضد املرأة ومعاقبة مرتكبيها

ضم فريق املناقشة األول السيدة فرانسواز روث، مديرة املنظمـة غـري احلكوميـة                -٦
السيدة سريينا تيربيـا،  ؛ و)Corporación Punto de Vista(وفة باسم مؤسسة وجهة نظر املعر

موظفة شؤون حقوق اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان يف مجهورية             
الكونغو الدميقراطية؛ والسيدة جيليان هوملز، كبرية املستشارين يف مكتب املمثـل اخلـاص             

  . بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاعلألمني العام املعين
وعرضت السيدة روث أفكاراً بشأن موضوع مجع املعلومات والبيانات وحتليلـها،             -٧

  منظمتها مع فريـق منظمـة      ٢٠١٠وهي األفكار اليت خلصت إليها دراسة أجرهتا يف عام          
ي يف  املعين بتحليل بيانات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بـالعنف اجلنـس          ) Benetech(بينيتاك  
ُيرتكب على نطاق واسع يف الـرتاع         مل وذكرت السيدة روث أن العنف اجلنسي     . كولومبيا

وقد . املسلح الدائر يف كولومبيا، غري أنه ُوظف بشكل استراتيجي على مدى عقود من الزمن             
ُوثّقت مئات من حاالت العنف اجلنسي، واضطلعت املنظمات النسائية بشكل رئيسي هبـذا             

ميكن   الومع ذلك، فإنه. هذه املسألة قد ظلت، حىت عهد قريب، طي الكتمانالعمل، إالّ أن   
للمعلومات اليت تسىن مجعها حىت اآلن أن تدعم االستنتاج القائل بأن العنف اجلنسي املتعلـق               

  .بالرتاعات قد كان يف كولومبيا واسع االنتشار ومنهجي الطابع
هو متاح أو غري متاح مـن         ما ديدوأوضحت السيدة روث بأن التحليل الرامي إىل حت         -٨

أنواع البيانات، ومعرفة كيفية بناء أسس هذا التحليل واستخدامه، يقدم فكرة عن طريقة النظر              
ويف كولومبيا، أظهرت اجلهود املبذولة يف      . إىل قضية من القضايا، وعن طريقة فهمها ومعاجلتها       
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ضافت السيدة روث بأن اإلحصاءات     وأ. جمال مجع البيانات تسييساً النتهاكات حقوق اإلنسان      
املتاحة عن العنف اجلنسي قد تأثرت تأثراً شديداً بالنظرة اليت جتعل من هذا العنف مسألة داخلية                

وقـد  . أو مشكلة من مشاكل العدالة اجلنائية، حبيث تتعني معاجلته من منظور قانوين حبـت             /و
" جنـسي "لفظـي   لني القـانونيني    أدت هذه النظرة إىل تقييد عملية مجع املعلومات بـالتعريف         

ُتـستخدم    ال ، وإىل عدم االضطالع على حنو منهجي جبمع وتسجيل املعلومات اليت          "عنف"و
كما شددت السيدة روث على مسألة الوصول إىل املعلومات         . بالضرورة يف األغراض القضائية   

ولقد . عنف اجلنسي باعتبارها تشكل عنصراً أساسياً من العناصر الالزمة إلجراء حتليل موثوق لل          
ثبت، يف سياق هذه الدراسة، أنه من الصعب حتديداً احلصول على املعلومات مـن املؤسـسة                

سيما البيانات املتعلقة بالرتاع املسلح، على الـرغم مـن            وال العسكرية والوكاالت احلكومية،  
  . يف هذا الشأن)١(األحكام اليت ينص عليها دستور كولومبيا

أن تفسري وحتليل واستخدام املعلومات املتعلقة بـالعنف        إىل   السيدة روث أشارت  و  -٩
اجلنسي يثري عدداً من التحديات الفريدة من نوعها أمام أية جهة من جهات التحقيق، مبا فيها               

 ويف سياق الرتاع املسلح     . اجلنسي العنفوليدة  املتعددة  أوجه التحيز   عن  التحديات اليت تنشأ    
عن العنف " بالرتاعاملرتبط " الصعب أيضاً فصل العنف اجلنسي الداخلي يف كولومبيا، فإنه من

إىل استنتاج أن البيانات    قاد  وتقييم البيانات املتاحة الذي أوردته الدراسة       ". العادي"اجلنسي  
أي زعم خيّص مقدار العنف اجلنسي الـذي حيـدث يف   ستند إليه يتوفر أي أساس     الاحلالية  

تقديرات دقيقة ألمناط العنف اجلنـسي،      ولوضع  . سكانفئات واسعة من ال   كولومبيا ويطال   
ع هبا البيانـات، واالفتراضـات الكامنـة وراء    من الضروري للباحثني فهم العملية اليت ُتجمَ  

واختتمت السيدة  . لبياناتاملالزمة ل  احملتملة   جوانب التحيز الفرضيات اليت يضعوهنا، والقيود و    
  .  يف جمال البحوث املتعلقة بالبيانات واملعلوماتروث كلمتها بالدعوة إىل زيادة االستثمار

الُنهج الكمية املعتمدة يف دراسـة      تأتت من   وقدمت السيدة تيبرييا أفكاراً وانطباعات        -١٠
إىل عدد من املقابالت اليت أجريت مع       استناداً  العنف اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، و      

أشارت إىل أن هناك اهتماماً متزايداً مبـسألة العنـف   و. العديد من الضحايا ومقدمي اخلدمات   
واإلحصاءات اليت تشكل حجر األساس     الكمية  اجلنسي يف البلد، وتركيزاً شديداً على البيانات        

  .يف عملية اختاذ القرارات، واهتماماً حمدوداً باملفاهيم غري املوضوعية هلذه الظاهرة
تعاين ضـحايا   ) أ: (، وحددهتا فيما يلي   وشرحت السيدة تيبرييا افتراضات املشروع      -١١

العنف اجلنسي من الوصم بعد معرفة اآلخرين باالعتداء احلاصل، ومن مث فقد يكون الوصـم        
تعترب ضحايا العنف اجلنسي جهـات      ) ب(أحد أسباب إخفاء العنف اجلنسي الذي حدث؛        

كون التستر على   عندما ي ) ج(فاعلة تفكر بعقالنية وتتخذ القرارات اليت تصب يف مصلحتها؛          
__________ 

، بـاحلق يف اخلـصوصية الفرديـة        ١٩٩٧، بصيغته املعدلة يف عام      ١٩٩١يعترف الدستور الكولوميب لعام      )١(
معرفة كل املعلومات اليت مجعت عنهم يف قواعد البيانات، العامة واخلاصة علـى             حبق  "ويعترف للمواطنني   

 ."حد سواء، وحبق احلصول عليها وحتديثها وتأكيدها
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فقد تفكر الضحية بروية يف مسألة الكشف عن هذا االعتداء وفيمن            االعتداء اجلنسي ممكناً،  
وينطوي الكشف عن املعلومات على آثار خمتلفة حبسب اجلهات الـيت           . يتعني عليها إبالغه  

أصدقاء مقربون أو أقارب، والـشرطة أو احملـاكم، ومقـدمو           (يفشى إليها بسر االعتداء     
دمات، والنشطاء يف جمال حقوق اإلنسان، والزعماء التقليديون، والدراسات االستقصائية          اخل
  ).األمساء، وغريهاتغفل  اليت
يرتبط بـسمات   عنه  كشف  الأو  االعتداء  والحظت السيدة تيبرييا بأن قرار إخفاء         -١٢

ية ونوع  عمر الضح على عملية اإلبالغ    يؤثر  مما  و. االعتداء اجلنسي والضحية على حد سواء     
. جنسها وحالتها الزوجية وكذلك عدد اجلناة، ودرجة العنف املستخدم، ومكان االعتـداء           

وقد تعكس عملية مجع البيانات حاالت تتميز ببعض السمات يف حني أهنا تغفـل حـاالت                
دراسات احلاالت اإلفرادية اليت تؤدي إىل      عرضها مشرية إىل    واختتمت السيدة تيبرييا    . أخرى

  . ة فيما يتعلق بالكشف عن العنف اجلنسي أو إخفاؤهنتائج خمتلف
هذا  قد ُوضع وبالرتاعات،  املرتبط   حتليلياً للعنف اجلنسي     إطاراًوقدمت السيد هوملز      -١٣

 هـو   ١٨٨٨ وأشارت إىل أن القـرار    ). ٢٠٠٩(١٨٨٨استجابة لقرار جملس األمن     اإلطار  
وسـيلة  باعتبـاره   اجلنـسي   العنف  بيسلم  الذي  ) ٢٠٠٨(١٨٢٠متابعة لقرار جملس األمن     
 وأكدت بأن العنف اجلنسي ليس جمرد أضرار جانبية تنجم عـن            .واضحة من وسائل احلرب   

جرمية ميكن أن تشكل جرمية حرب، أو جرمية ضـد           الرتاعات املسلحة، بل هو يف حد ذاته      
حملكمة وتعّرف ا. اإلنسانية، أو عمالً من أعمال التعذيب، أو جزءاً من أعمال اإلبادة اجلماعية       

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا واحملكمـة اخلاصـة             
يشمل االستعباد  املرتبط بالرتاعات على حنو     بسرياليون وحمكمة العدل الدولية العنف اجلنسي       

ـ              ن اجلنسي واإلكراه على ممارسة البغاء واحلمل القسري والتعقيم القسري وأي شكل آخر م
أشكال العنف اجلنسي اليت متاثل ذلك خطورةً، واليت قد تشمل عمليات االعتـداء بطريقـة               

  .ختدش احلياء واالجتار بالبشر والفحوص الطبية غري الالئقة وتفتيش األشخاص بتعريتهم
الذي يهدف إىل حتديد احلاالت الـيت       " ةاختبار األعمدة الست  "وعرضت السيدة هوملز      -١٤

جيب أن تكـون اجلرميـة      ) أ: (اجلنسي مسألة أمنية، وهي على النحو التايل      يكون فيها العنف    
اسـتهداف   )ج(ثبوت مسؤولية األطراف القياديـة ؛        )ب(ة لقلق اجملتمع الدويل ككل؛      مدعا

العنف اجلنسي بعد انتـهاء الـرتاع؛       " تطبيع "-سيادة مناخ اإلفالت من العقاب      ) د(املدنيني؛  
. انتهاك وقف إطالق النـار     )و( مثل الرتوح أو االجتار بالبشر؛       آثار عابرة للحدود  ترتب   )ه(

ويربر االعتراف بالعنف اجلنسي كمسألة أمنية االستجابة اليت تبديها طائفة متنوعة من األطراف             
  . مثل عناصر حفظ السالم، وصانعي السالم، واألطراف الفاعلة اإلنسانية واإلمنائيةالفاعلة 
إىل ) ٢٠٠٩(١٨٨٨إىل أن جملس األمن قد دعا يف القـرار          وأشارت السيدة هوملز      -١٥

فريـق   تعيني ممثل خاص لألمني العام بشأن العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح؛ وإنشاء            
؛ ساعدة السلطات الوطنية يف تعزيز سـيادة القـانون        ملعلى وجه السرعة     ميكن إيفاده    خرباء
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ت الالزمة إلثراء مـداوالت جملـس األمـن         واالضطالع جبملة أمور من بينها حتسني البيانا      
عدم موثوقية : وقد تسىن إبراز عدد من التحديات العملية، وهي على النحو التايل. باملعلومات

اجلماعات /اإلحصاءات املتعلقة بالعنف اجلنسي؛ وصعوبة العمل املشترك مع اجلهات الفاعلة         
ديـة؛ وتعزيـز ثقـة اجلمهـور يف         املسلحة غري التابعة للحكومات؛ وحتديد املسؤولية القيا      

بعد انتهاء الرتاع؛ وتطبيع االغتصاب كأحد املـشاكل          ما املؤسسات األمنية القائمة يف فترة    
زمنة؛ وخطر العنف اجلنسي الذي يشكل حاجزاً حيول دون مشاركة املـرأة يف             املاالجتماعية  

  .ات لألشخاص الناجنيتقدمي اخلدماحلياة العامة؛ والتحديات اللوجستية واهليكلية يف جمال 
ليشيت بإجياز بعض التحـديات      - ويف املناقشات اليت تلت ذلك، عرض ممثل تيمور         -١٦

اليت حتول دون التصدي للعنف ضد املرأة بشكل فعال، وأبرز على وجه التحديـد املعرفـة                
، واملـشكلة    القائمـة  احملدودة حبقوق املرأة، واإلجراءات القضائية وغريها من اإلجـراءات        

هبا التـصدي ألعمـال   مت كما تساءل عن الكيفية اليت      . وهرية اليت يطرحها انعدام املوارد    اجل
االغتصاب وأشكال العنف اجلنسي األخرى اليت ارتكبتها قوات حفظ السالم التابعة لألمـم             

واعترفت ممثلة كولومبيـا بوجـود      . املتحدة، والتدابري املتوخاة لتفادي اإلفالت من العقاب      
سيما يف سياق العنف اجلنسي، والحظت بأن هـذه           وال  يتعلق جبمع البيانات،   حتديات فيما 

وأشارت ممثلة  . يف االستعراض الدوري الشامل لكولومبيا    جرى تسليط الضوء عليها     املسألة  
كولومبيا إىل عدة مبادرات، مبا فيها تلك اليت اختذت على مستوى احلكومـة، مـن أجـل                 

األورويب على ضرورة أالّ حتول البيانات غري املوثوقة دون         وأكد ممثل االحتاد    . تصحيح الوضع 
وجرى التأكيد  . السعي إىل حتديد الثغرات والتحديات، وشّدد على ضرورة سرية املعلومات         

  .أيضاً على أن عملية البحث تشكل عنصراً أساسياً يف مجع البيانات وحتديد البيانات الكمية
الذي ترتكبـه    مع العنف اجلنسي  "  املطلق محعدم التسا "وأكدت السيدة هوملز أن       -١٧

. حتدياً مطروحاًتفعيله يظل ، غري أهنا أقرت بأن   اآلن قاعدة راسخة  قوات حفظ السالم أصبح     
واستباقية يف جمال مجع البيانـات      متماسكة  وشددت السيدة روث على ضرورة وضع أنظمة        

ن انتظار حضور الضحايا    العنف ضد املرأة، بدالً م    " مؤشرات"و" بصمات"حبيث تستند إىل    
واختتمت السيد روث كلمتها    . واجلناة والشهود لإلدالء مبا لديهم أو الطلب منهم فعل ذلك         
مكافحة اإلفالت من العقاب،    : بذكر عدة عناصر أساسية كفيلة مبنع العنف ضد املرأة، وهي         

  .تمعتوعية النساء والرجال على حد سواء، واملساواة بني اجلنسني داخل اجمل/وتثقيف

الفرص املتاحة فيما يتعلـق     اجليدة و التحديات واملمارسات   : ٢فريق املناقشة     - باء  
   ومعاقبة مقترفيهالعنف ضد املرأةمبقاضاة 

ضم فريق املناقشة الثاين السيدة باتريسيا فيزور سيلرز، اخلبرية القانونيـة املـستقلة               -١٨
دعـاء يف احملكمـة     السانية وكبرية حمامي ا   واملستشارة القانونية السابقة يف جمال املسائل اجلن      

املمارسة القانونية املعنية بديرة املاجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ والسيدة أندريا كومبار،   
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يف املركز الدويل للحماية القانونية حلقوق اإلنسان؛ والسيدة زويا روحانة، مـديرة منظمـة              
  .، لبنان واستغالالًاًعنفكفا 
 السيدة سيلريز على جرمية اإلبادة اجلماعيـة، وأشـارت إىل أن اإلبـادة              وركزت  -١٩

يتعني بالضرورة ربطها بالرتاع حىت وإن كان ذلك         اجلماعية جرمية من اجلرائم الدولية اليت ال      
 ملنـع اإلبـادة     ١٩٤٨ وأشارت إىل أن اتفاقية عـام     . هو املفهوم السائد يف أغلب األحيان     

إضـفاء  "من آخر جتليات     صرحية ضد اجلرائم اجلنسية، غري أن        تتضمن أحكاماً   ال اجلماعية
لمحكمة اجلنائيـة   لالسوابق القضائية   مشول  يف  متثل   ماعلى اإلبادة اجلماعية    " الطابع اجلنساين 

 من عناصر اإلبادة اجلماعية يف حالة حدوثه مـع          اًعنصرباعتباره  الدولية لرواندا لالغتصاب    
وبالنظر إىل هذه التطورات وغريها، أكـدت الـسيدة         . ةوجود نية يف ارتكاب هذه اإلباد     

  . سيلريز على ضرورة االعتراف باملنظور اجلنساين يف أعمال اإلبادة اجلماعية
حمدود ومع ذلك، فقد أشارت السيدة سيلريز إىل أن التعريف احلايل لإلبادة اجلماعية      -٢٠

الفئـات  وتشكل إبادة مجاعيـة،     قائمة األفعال اليت ميكن أن      : اثنني مها  وجهني   منالنطاق  
 إىل قائمـة األفعـال  " اغتصاب"وأفادت السيدة سيلريز بأن جمرد إضافة مصطلح      . املستهدفة

تغطي احلاالت املتعلقة بفرض أساليب ملنع       يعد إجراًء كافياً، بالنظر إىل أن هذه القائمة ال         ال
. ئـات املـستهدفة  كما طرأت مـسائل بـشأن الف  . اإلجناب، أو الزواج القسري والتناسل    

املرأة، والنوع اجلنـساين، واجلـنس، واجلماعـات        يشمل   فالتعريف، على سبيل املثال، ال    
السياسية، مما يدعو إىل التساؤل عن طبيعة الفئات اليت حيميها التعريف احلايل من التعـرض               

 بيد أنه ميكن أن يفي وقوع االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنـسي            . لإلبادة اجلماعية 
القانوين املطلوب توفره يف    الركن  على السكان املدنيني، وهو     " هجوم"مبتطلبات إثبات وقوع    

  .اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
واستند العرض الذي قدمته السيدة كومرب إىل خربهتا كأخصائية قانونيـة، ومتيـز               -٢١

ما يتعلـق بانتـهاك     بالتركيز على السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في        
والحظت السيدة كومرب ندرة السوابق القضائية املتعلقة مبسألة العنـف ضـد            . حقوق املرأة 

املرأة، وأعربت عن أملها يف أن توفر االتفاقية اجلاري إعدادها حالياً يف جملس أوروبا بـشأن                
ف إالّ يف   تعتـر   مل وأضافت بأن هذه احملكمـة    . العنف ضد املرأة إطاراً أفضل يف هذا الشأن       

 بالعنف اجلنساين كشكل من أشكال التمييز املدرجة يف االتفاقية األوروبية حلماية ٢٠٠٩ عام
  . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

عنـف  "وقدمت السيدة كومرب استعراضاً للقضايا الرئيسية اليت ُحّددت كأعمـال             -٢٢
ية املتعلقة بـااللتزام مببـدأ      ، أتاحت للمحكمة أن تطور أحكامها القضائ      "اغتصاب"و" مرتيل

املرأة اليت قتل زوجهـا     ب وتتعلق   - كونتروفا ضد سلوفاكيا  وقد كانت قضية    . العناية الواجبة 
 - نفسه وطفليهما بعد أن أبلغت الشرطة مبا تعرضت له على مدى سنوات من عنف وهتديد              

واعتربت احملكمة  . رتيلأول قضية تطبق فيها احملكمة مفهوم العناية الواجبة يف قضايا العنف امل           
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 ".س" و "قضية بيفـاكوا  "ويف  . أن الدولة مسؤولة عن عدم اختاذ الشرطة لإلجراءات الالزمة        
، اعترفت احملكمة بالقيود املفروضة على الدعوى الشخصية املتعلقة بالعنف املرتيل،   ضد بلغاريا 

سؤولة عـن عـدم   وأكدت على أن العنف املرتيل مسألة هتم اجلميع، وعلى أن الدولة هي امل          
، أكدت احملكمة علـى     برانكو تومازيتش وآخرون ضد كرواتيا    ويف قضية   . فرض العقوبات 

. واجب الدولة محاية الضحايا، وأشارت إىل عدم تقدمي الرعاية الصحية العقلية الكافية للجاين 
الواجبة ، خلصت احملكمة إىل وقوع انتهاك ملبدأ العناية         أوبوز ضد تركيا  ويف القضية التارخيية    

حمتجة يف ذلك بضرورة مواصلة املقاضاة حىت يف حالة سحب اجلهة اليت تدعي أهنا ضـحية                
وخلصت . لشكاواها بشكل متكرر، وأكدت على أن العنف اجلنساين يعترب نوعاً من التمييز           

بشأن العنف املرتيل املستمر لفترة طويلة، وفعاليـة أوامـر          ضد كرواتيا   . أاحملكمة يف قضية    
عرض عليها من القضايا، إىل أن عدم إنفاذ الدولة هلذه التدابري علـى               ما ، وهي آخر  احلماية

  .حنو فعال يعد انتهاكاً لالتفاقية
ففي . احملكمةعلى وأشارت السيدة كومرب أيضاً إىل ثالث حاالت اغتصاب ُعرضت      -٢٣
محايـة  ، أكدت احملكمة على واجب الدولة        ضد اململكة املتحدة   ".و. س" و ".ر. ك" قضية

 علـى أن    أفدين ضد تركيـا   وأكدت يف حالة    . املرأة، مبا يف ذلك جترمي االغتصاب الزوجي      
وأخرياً، . ره االتفاقية جرمية االغتصاب ضد املرأة احملتجزة تشكل نوعاً من التعذيب الذي حتظ          

 أن املقاومة اجلسدية الـيت تبـديها الـضحية          ضد بلغاريا . ك. ماحملكمة يف قضية    فقد رأت   
بغي أن تكون شرطاً ضرورياً لإلدانة بتهمة االغتصاب، مع التركيز على أن عدم املوافقة              ين ال

وخلصت السيدة كومرب إىل التأكيد على أن هذه الـسوابق          . جلرميةأركان ا من  ركناً  يشكل  
القضائية احملدودة قد أدت إىل حدوث تضارب شديد بني اجتهاد احملكمة األوروبية حلقـوق              

االغتصاب والعنف املرتيل والتحديات والتجارب اليت تعيشها النساء على      بلق  اإلنسان فيما يتع  
مـن هـن    وأبرزت السيدة كومرب التحدي الذي تطرحه مسألة العثور علـى           . أرض الواقع 

مستعدات ملواصلة الدعاوى القضائية يف ضوء طول اإلجراءات القضائية وحمدوديـة فـرص             
إىل تعزيز برامج املساعدة القانونية، واالستثمار يف       ودعت السيدة كومرب    . اللجوء إىل القضاء  

برامج تدريب الشرطة واملدعني العامني من أجل العمل مع ضحايا العنف ضد املرأة، وحتقيق              
  .توازن بني اجلنسني يف نظام العدالة اجلنائية

وحتدثت السيدة روحانة عن مشاركتها يف صياغة قانون جديد حلماية املرأة من العنف               -٢٤
وأوضحت بأن السلطة املعنية بقانون األسرة قد أوكلت إىل خمتلف الطوائـف            . املرتيل يف لبنان  

وأضافت بأن قانون العقوبات    . اخللفية األبوية نفسها  شترك يف    ت الدينية الكثرية املعترف هبا واليت    
ة مثـل   يزال يتسم بالتمييز ضد املرأة يف العديد من اجلوانب ويتسامح مع املمارسات الضار             ال

الـدفاع عـن الـشرف، أو تـسمح     حبّجة تقدمي األعذار اليت ختفف من اجلرائم اليت ترتكب    
يعاجل على وجه التحديد يف قـانون العقوبـات           مل كما أن العنف املرتيل   . باالغتصاب الزوجي 

  .الذي ينص على توفري سياق ميارس فيه الرجال سلطات غري حمدودة على النساء
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نتيجـة  ،  ٢٠٠٧نة بأن صياغة هذا القانون قد بدأت يف عام          وذكرت السيدة روحا    -٢٥
للجهود التعاونية اليت بذلتها جلنة من اخلرباء من قوى األمن الداخلي، والقـضاة واحملـامني،               

وبعد سنتني من األنشطة املستمرة يف جمايل الدعوة وكـسب التأييـد،            . وممثلي اجملتمع املدين  
 معلقاً يف   يزال  ال  الذي القانونهذا   على مشروع    ٢٠١٠أبريل  /وافق جملس الوزراء يف نيسان    

  السيدة روحانة  وأفادت. وجملس النواب اللجنة الربملانية املشتركة    موافقة    حصوله على  انتظار
املمارسات الضارة باملرأة، واليت تتغاضى عنـها الثقافـة          جترمي   بغرضبأن القانون قد وضع     

ية ليشمل مجيع العالقات األسرية، واجلوانب الوقائية       وتوسيع نطاق احلما  ،  التقليدية أو الدينية  
  .واحلمائية والعقابية

وأكدت السيدة روحانة يف األخري على أنه حىت يف حالة املوافقة على هذا القانون،                -٢٦
الوضع السياسي  يشكله  سيما التحدي الذي      وال فستظل هناك حتديات رئيسية تواجه تنفيذه،     

 آثار سلبية تنعكس على القضايا االجتماعية عموماً         مبا حيمله من   نانواألمين غري املستقر يف لب    
سيشكل عنصراً   املوارد املالية    وأضافت السيدة روحانة بأن توفري    . وقضايا املرأة بوجه خاص   

علـى  من اجلهـود     املزيدأقرت بضرورة بذل     بيد أهنا    . لتنفيذ القانون بشكل فعال    ضرورياً
 وعيةتغيري املواقف، وتو ،لفقراءلوتقدمي اخلدمات  ،ية القانونية األممعاجلة مثل مستويات أعم،

 أي  ؛مشروع القـانون نفـسه    تكنف  اليت  أوجه القصور   ب  واعترفت أيضاً  .قوقهن حب النساء
ن يف القـانون    اأدخلت مادت  - الدينية   احملاكمعمل   و قوانني األحوال الشخصية  قيام   استمرار

علـى  وعدم قدرة القانون    - كم الدينية وإعاقة عملها   عدم إلغاء نفوذ وسلطة احملا    للتأكد من   
كما هـو    ، بشكل مباشر   قوانني األحوال الشخصية   اليت تتسبب فيها  لتعامل مع االنتهاكات    ا

  . حضانة األطفالمع مسألة احلال مثالً يف طريقة تعامل هذه القوانني
 وابق القـضائية  السيطلب إيراد أمثلة منيف املناقشات اليت تلت ذلك، طرح سؤال      و  -٢٧
 اإلفالت من التعامل مع الكيفية اليت يؤدي هبا اليت توضحلمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ل

 االحتـاد األورويب أمهيـة      ة ممثل تالحظو.  يف تفسري القانون   حملي حتول    حدوث إىلالعقاب  
 ، حقـوق اإلنـسان  املدافعات عنفيما يتعلق خاصة ب ،  التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب    

 كيفيـة اجلمـع بـني       بشأنتقاسم أية ممارسات جيدة     وجود فرصة ل   عن إمكانية  توتساءل
 اجملتمع املدين على احلاجة امللحة إىل أحد ممثلي كد وأ.الوقائيةاإلجراءات   العقابية و  اإلجراءات

 احلملة الوطنية الـيت     إىل ممثل تركيا    أشارو.  والتأهيل إلدماج مراكز متخصصة إلعادة ا    قامةإ
 أن تركيا قد نفـذت قـرار        الحظف،   العنف ضد املرأة   الدويل للقضاء على  ت يف اليوم    أطلق

 أمهية التثقيف يف جمـال حقـوق        بشأن من التعليقات    املزيدب أديلو .أوبوز احملكمة يف قضية  
مشاركتها أن تعزز   بشأن السبل اليت ميكن هبا للجامعات       و،  اإلنسان ملعاجلة العنف ضد املرأة    

  .ة اجلنائية الدولية واحملاكم األخرى احملكمأعماليف 
 احلاجـة    غري أهنا رأت أن    ،املساعدة القانونية  بضرورة تقدمي السيدة كومرب   سلمت  و  -٢٨

وفيمـا يتعلـق    . اإلثباتمتطلبات   النظر يف كيفية حتسني إجراءات التحقيق و       تدعو أيضاً إىل  
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إىل أنه يف الوقـت الـذي       بقضايا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، أشارت السيدة كومرب         
تـزال    ال تسارع فيه احلكومات إىل تقدمي التعويضات النقدية، فإن عملية إصالح القـانون           

وأكدت السيدة سيلرز جمدداً على ضرورة تطبيق املنظور        . تتسم بالبطء وبقلة الشفافية   عملية  
بة ضد اإلنسانية، مـع     اجلنساين عند معاجلة املسائل املتعلقة باإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتك        

وأشارت السيدة روحانة إىل أن منظمتـها       .  نوع جنس الضحايا    حتديد عدم التقليل من أمهية   
بتجنب ، واعتمدت يف ذلك استراتيجية تقضي       "عيادة للرجال املصابني باإلجهاد   "قد أنشأت   

 .اخلاصة باملسيئنيعيادة التسميتها باسم 

مارسات اجليدة والفرص املتاحة فيما يتعلـق       التحديات وامل : ٣فريق املناقشة     - جيم  
  بسبل االنتصاف والتعويض للنساء اللوايت يتعرضن للعنف

مارين، أستاذة كرسي القانون العـام       - روث روبيو ضم فريق املناقشة هذا السيدة        -٢٩
املقارن يف املعهد اجلامعي األورويب؛ والسيدة سارة حـسني، احملاميـة وعـضو اجملموعـة               

 للصندوق االستئماين خلدمات املساعدة القانونية يف بنغالديش؛ والـسيد روبـن      االستشارية
  .كارانزا، مدير برنامج العدالة التعويضية يف املركز الدويل للعدالة االنتقالية

مارين إىل ثالثة حتديات رئيسية تواجـه تكـريس          - وأشارت السيدة روث روبيو     -٣٠
حتديد الوقائع من خالل مجع البيانـات        )أ: (ية، وهي التعويضات املراعية لالعتبارات اجلنسان   

وإجراء التحقيقات اليت ينبغي هلا أن تأخذ العنف املمارس ضد املرأة على حممل اجلد، وتنظر               
فهم مدى الضرر الذي تتـسبب فيـه        ) ب(يف الصعوبات اليت تعترض عملية توفري األدلة؛        

لالزمة لتحديد أمناط اآلثار والنتائج اليت االنتهاكات يف حاالت عدم توفر املعارف والقدرات ا    
فهم الضرر الذي يلحق بأفراد األسرة واجملتمعات احمللية ويتجاوز         ) ج(تنعكس على الضحايا،    
مارين حتديني الحقني، ومهـا كيفيـة        - روبيو وأضافت السيدة . مداه نطاق صاحبة احلق   

إلحداث تغـيري يف    رصة  صياغة التعويضات اجلنسانية وضمان أن تشكل هذه التعويضات ف        
  .لسلطة اليت أدت إىل وقوع العنفراتب املالتسلسل اهلرمي 

الصادر عن حمكمة البلـدان     البالغ األمهية   مارين احلكم    - واستعرضت السيدة روبيو    -٣١
، والذي  ضد املكسيك ") حقل القطن ("غونزاليس وآخرون   األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية      

 من النساء يف سيوداد خواريز، والحظت أن هذه هي املرة األوىل اليت             تناول حادثة قتل جملموعة   
تؤيد فيها حمكمة دولية حلقوق اإلنسان الفكرة القائلة بضرورة أن تكون التعويضات لالعتبارات         

 بفضلمارين أنه قد أمكن إصدار هذا احلكم         - وأوضحت السيدة روبيو  . التحوليةاجلنسانية و 
ومصادر خمتلفة من الوثـائق بغيـة       غري مادية   ة يف االعتماد على أدلة      أبدته احملكمة من رغب    ما

بفـضل  وقد تيسر أيضاً الوصول إىل هذا الفهم الشامل         . التوصل إىل وضع معيار إثبات مالئم     
أبدته احملكمة من استعداد العتماد اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املـرأة واملعاقبـة         ما

وذكرت احملكمـة   . كإطار ملتطلبات العناية الواجبة   ") اتفاقية بيليم دوبارا  ("عليه والقضاء عليه    
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، وأكدت على وجـوب      ليس كافياً  كان عليه قبل وقوع االنتهاك      ما جمرد إعادة الوضع إىل    أن
مارين على أن هذه القضية هي       - وشددت السيدة روبيو  . تقويض أسس عدم املساواة اهليكلية    

  .جلنسانية لألضرار، ويطبق فيها املنظور اجلنساين على التعويضاتأول قضية تربز الطبيعة ا
قضايا املصلحة العامة اليت طبقت فيها احملاكم الوطنية     على  وقدمت السيدة حسني أمثلة       -٣٢

 املـرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد  يف بنغالديش معايري دولية خمتلفة، مبا فيها معايري
ويف هـذه   . اجلنسنوع  العنف القائم على أساس      فيما يتعلق حباالت     ١٩قم  وتوصيتها العامة ر  

القضايا اليت تركز أساساً على االرتداء القسري للحجاب والعقـاب البـدين يف املؤسـسات               
تركز فقط على إنصاف األفـراد، بـل          ال احلكومية، فإن سبل االنتصاف اليت تتيحها احملاكم      

وأفـادت الـسيدة   . اهليكلية الضرورية على نطاق أوسـع حترص أيضاً على إحداث التغيريات  
حسني بأن رفع دعاوى املصلحة العامة قد جاء أيضاً ملنع فرض عقوبات ضد املرأة خارج نطاق         

، وأوردت حالة أقرت فيها احملكمة عدم اعتراف قانون بنغالديش هبـذه            "الفتوى"القضاء باسم   
  .ملرأةلية اليت حتظر العنف ضد ا، وأشارت إىل الدستور واألعراف الدو"الفتاوى"

 :تكمن، على سبيل الذكر، فيما يليالتحديات الرئيسية أن والحظت السيدة حسني      -٣٣
صعوبة تنفيذ األحكام الصادرة عـن  ) ب(اتساع نطاق عدم االمتثال لألحكام الصادرة؛      )أ(

إىل القضاء واحلصول   انعدام الفرص اليت تتيح اللجوء      ) ج(احملكمة العليا على املستوى احمللي؛      
التحيز اجلنساين  ) ه(عدم وجود تدابري حلماية الشهود والضحايا؛       ) د(على مساعدة قانونية؛    

وفيما يتعلق باملمارسات   . االنتشار الواسع النطاق للفقر اهليكلي    ) و(يف نظام العدالة اجلنائية؛     
نـصاف  إمزاوجـة  ي املصلحة العامة هذه تقتضقضايا اجليدة، أشارت السيدة حسني إىل أن  

؛ وإمكانية تقدمي املنظمات النسائية لاللتماسـات       األفراد وسبل االنتصاف االجتماعية األعم    
نيابة عن صاحبة الدعوى؛ واستخدام القانون الدويل استخداماً تدرجيياً واستراتيجياً؛ والتركيز           

توصية بالنشر  واختتمت السيدة حسني كلمتها بال    . على اجلوانب الوقائية يف سبل االنتصاف     
  .ون الدويل على املستوى احملليالتدرجيي لألحكام اليت تعزز استخدام القان

: ومتحور العرض الذي قدمه السيد كارانزا حول ثالثة أصـناف مـن التحـديات               -٣٤
ورأى السيد كارانزا بأن جعل التعويضات عملية حتويلية من         . مفاهيمي، وعملي، وإيديولوجي  

بالـسياق  وأشار أيضاً إىل ضرورة االعتـراف      . ألة تتجاوز البعد اجلنساين   الناحية املفاهيمية مس  
 املستهدفات بصورة   لعنف الذي تتعرض له املرأة، وليس فقط ضحايا هذا العنف         األوسع نطاقاً ل  

وذكر بأن القضايا اهلامة املطروحة يف نيبال، على سبيل املثال، تشمل التمييـز الـذي               . مباشرة
لطبقة االجتماعية، واألصل العرقي، وغريها من أشكال التمييز األخـرى           الطائفة، وا  يقوم على 

ومن غري املمكن   . ُتعاجل يف العادة يف برامج التعويضات، باإلضافة إىل التمييز بني اجلنسني            ال اليت
من جرب لألضرار األصلية بـسبب انعـدام املـوارد          احلقيقة  اقترحته جلنة     ما يف سرياليون تنفيذ  

  .الالزمة لذلك
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وشدد أيضاً السيد كارانزا على بعض التحديات العملية، مبا فيها حتديـد مواقـع                -٣٥
الضحايا واملستفيدين وتسجيلهم، ومشاركتهم يف وضع برامج التعويض؛ واملـوارد املاليـة            

يعتمد الالزمة لتنفيذ برنامج التعويض واستدامته على املدى الطويل، وأورد مشكلة نيبال اليت             
وفيما يتعلق بالتحديات اإليديولوجية، أكد . فيها تنفيذ إجراءات التعويض على اجلهات املاحنة    

السيد كارانزا على ضرورة عدم اقتصار التعويضات على احلقوق املدنية والسياسية إذا أريـد        
 وأفاد بأنه ينبغي التساؤل عن األهداف اليت ترمـي        . لتحقيق التحول هلا أن تكون تعويضات     

وينبغـي  ). العدالـة أم املـساواة؟    أم  احلقيقة،  هل هي   (إليها التعويضات والعدالة االنتقالية     
، والتـهميش   اجلنـساين للتعويضات أن تسعى جاهدة إىل تقويض دعائم التسلسل اهلرمـي           

  .املنهجي للفئات، وأوجه عدم املساواة اهليكلية
 اليت اتبعت   مارسات اجليدة  امل عن، طرحت أسئلة     اليت تلت ذلك   نقاشيف جلسة ال  و  -٣٦

الدولة واجلهات املاحنة فيما يتعلق بتمويل      مسؤوليات   ؛ إىل الزعماء الدينيني   الوصولمن أجل   
 فيمـا يتعلـق      احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة      عتمدتهاالجتاه الذي ا  عن   و برامج التعويضات؛ 

عن طريق جلنيت    الرتاع   عاجلة القضايا النامجة عن   مب وأكد ممثل نيبال التزام بالده       .بالتعويضات
التغلب علـى العقبـات املتعلقـة       ب السبل الكفيلة   عن  ممثل بريو  تساءلو. واملصاحلةاحلقيقة  

، بلده تفرد حالة إىل ليشيت - وأشار ممثل تيمور. والتحقق من صحة الوقائعبتسجيل الضحايا 
محل كيفية  عن  وتساءل  ،  ليشيت -  من تيمور  وا معظم مرتكيب هذه االنتهاكات ليس     أنحيث  

كان ، الذي   وأثريت مسألة تعريف إعادة التأهيل    . يف التعويضات دول أخرى على املشاركة     
 يف حالـة   ،التعويضات املطالب هبا   أن   ولوحظ أيضاً . املنظور الطيب  من خالل    ُيفهم يف العادة  

حياء ذكـرى   لتشمل البعد املتعلق بإ   تتجاوز التعويض النقدي    ،  "نساء املتعة " يعرف باسم  ما
يكمـن يف   أن أحد التحديات الرئيـسية   إىل ممثل بنغالديش  أشار و . هبم الضحايا واالعتراف 

 الوعي على مـستوى     إذكاء و ، ضحايا العنف ضد املرأة    مجيعىل  إ الوصول   مدى القدرة على  
ـ  وأكد على ضرورة تناول  . ة احمللي اتاجملتمع  يـة  احمللات مسألة الوعي على مـستوى اجملتمع

 اعتراف  من أمريكا الالتينية    تشهده  ما تسليط الضوء على  أخرياً، متّ   و. ومعاجلة مشكلة الفقر  
 أثر على النتائج اليت أفضت إليها  ماوهو ،ضد املرأة العنفب تعلقسؤولية الدولة فيما يمبمتزايد 
  . القطنحقلقضية 
ـ   القانون الدويل حلقوق اإلنـسان     بأنوأوضحت السيدة حسني      -٣٧ ستخدم هبـدف   ُي

الوصول إىل املسؤولني املنتخبني وتوعيتهم     و؛  املقترفة نتهاكاتااليعة التمييز و   على طب  التعرف
. األشخاص العـاديون   األفعال اليت يرتكبها     حىت على اليت تسلط    العقوبات و قائمالقانون ال ب

أوصت الشركات اليت استفادت من      بعض جلان تقصي احلقائق    كارانزا إىل أن     وأشار السيد 
 بـأن ضـاف   أو. تنفـذ   مل  هذه التوصيات  غري أن ،  برامج التعويضات  متويلبضرورة   رتاعال

وقد تعقدت هـذه املـسألة لكـون    ، تضع بعُد نظاماً للتعويضات   مل احملكمة اجلنائية الدولية  
مـارين   -  الحظت السيدة روبيو   ويف األخري، . الدولعلى  األفراد وليس   حتكم على   احملكمة  

وهو تفسري يعين بصورة  ،   للتعويضات م تفسرياً ضيقاً  تقدأن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      



A/HRC/17/22 

GE.11-11679 14 

قد اعتمدت يف حني أن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        ،   التعويضات النقدية  أساسية
 االبتكـار   بالتأكيد على احلاجـة إىل     كلمتها   مارين -  السيدة روبيو  واختتمت. أعّمتفسرياً  

  .ايالوصول إىل الضحمن أجل التمكن من اواملرونة 

فيما يتعلق مبنع العنف   املتاحة التحديات واملمارسات والفرص  : ٤فريق املناقشة     - دال  
  ضد املرأة

 اضر يف جامعـة أوكالنـد     احملستاذ  األ،  تروجاكي  ضم فريق املناقشة الرابع، السيد        -٣٨
كليـة     يف "العناية الواجبة " مشروع   ة ومدير يةاماحملعبد العزيز،   ؛ والسيدة زاريزانا    نيوزيلنداب

،  روساس دينايمأندريا  ؛ و الواليات املتحدة ب بوسطن   يفامعة نورث إيسترن     جل ةالتابعاحلقوق  
جلنة ، مفوض النغاري أمحد ضياء ؛ والسيداملكسيكب سيوداد خواريز ممثلة الشبكة النسائية يف

عـة   يف جام  ةساعدامل ةستاذاأل ؛ والسيدة ريتا سابات،   حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان    
  . رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف مالوي والسيد جون كابيتو،؛نوتردام
 األوسع للعنف وانعدام األمـن       السياسي واالقتصادي   السياق تروالسيدة  ودرست    -٣٩

ـ   السبل الكفيلة جبعل    و،   املرأة تعيشهكما   . لعنـف ا اً مـن روادع   التمكني االقتصادي رادع
م  عـد  أوجـه مفاقمة   يف    دوراً تؤديواحمللية   املية االقتصادية الع   واهلياكل والحظت أن القوة  

، الفقرياتسيما النساء   وال،ة أكثر عرضة للعنف اليت أدت إىل جعل املرأ  املساواة بني اجلنسني  
فقـد  ،  ومـع ذلـك   . اتوالنساء الشابات أو املسن   ،  لية ونساء الشعوب األص   ،املهاجراتو

 بـأن بشأن العنف ضد املرأة     لألمم املتحدة   اليت أعدها األمني العام     دراسة املتعمقة   الاعترفت  
اجملال إىل احلد الذي يشمل      تتسع  مل  املتعلقة بالعنف ضد املرأة    يةوالسياساتية  األحكام القانون 
  .ذا العنفهل االقتصادية تستكشف األسباب واآلثار  ملاالقتصادي أو

اليت متنع  وقائية  ال عواملال املتعلقة بتحديد بحوث  ال انعدام وأبرزت السيدة ترو مسألة     -٤٠
يات عوامل اخلطر علـى املـستو     وتتضمن   .عوامل اخلطر  بدالً من حتديد      ضد النساء  العنف

تفـوق الرجـل،    مبقولة قبولالو،  العنف يف اجملتمعتقبل والسياسي واالجتماعي االقتصادي
ار إىل  ، واالفتق التعليم اخنفاض مستوى  على املستوى الفردي  تتضمن  ، و املتدين للمرأة ركز  وامل

 . وجود نتائج مـستقلة    أو عدم السكن الالئق،   وانعدام   ، وتعاطي الكحول،  القوة االقتصادية 
  املرأة يف  االقتصادي واالجتماعي والسياسي حقوق    العوامل الوقائية على املستويات   تتضمن  و

 معـايري التعليم الثانوي، و  و،  ، واالستقالل االقتصادي  كن الالئق والس ،األرضيحيازة  /امللكية
 علـى املـستوى      العوامل الوقائية  تتضمنو.  املتعلقة بالعنف  عرافواأل،   اجلنسني املساواة بني 

 واملساواة بني اجلنـسني      من اجلمعيات، والرعاية األبوية السليمة،      االنتماء إىل مجعية   الفردي
 اآلليـات    يف حتديـد   نظرية االقتصاد السياسي  وميكن االستفادة من    .  والتعليم ، األسرة داخل
 ومـن مث توجيـه     العنف ضد املـرأة،       مسألة  العوامل على  هذه اليت تؤثر من خالهلا   ببية  الس

   .التدخالت السياساتية
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أحد سيناريوهات    إطار  ضد املرأة يف   ضرورة معاجلة العنف   ترو إىل أشارت السيدة   و  -٤١
رعايـة   ال تيف جمـاال  ، نظراً ملا ينطوي عليه هذا العنف من تكاليف كبرية           التنمية االقتصادية 

تعزيز ومنع العنف ضد املرأة  أن يدعم   وميكن. العدالة اجلنائية و ، واإلنتاجية ،، والعمالة الصحية
ومع ذلك فقد أكدت السيدة ترو على أن حتسن املركز           . كل منهما اآلخر   التنمية االقتصادية 

أن بوأوضحت  ،   العنف ضد املرأة   االجتماعي واالقتصادي للمرأة يرتبط أيضاً بتزايد معدالت      
" هتديـد  "أنه على    ينظر إليه  ذيزيادة النشاط االقتصادي ال   عن  يكون نامجاً   الوضع قد   هذا  

 من   إىل أنه ينبغي التدقيق يف كل سياسة       ت السيدة ترو  خلصو. الستحقاقات الرجل املكرسة  
 أو إىل   العنـف ضـد املـرأة      كانت ستؤدي إىل ارتفاع معدل     إذا  ما ملعرفةهذه السياسات   

  . احمللي أو الوطين أو الدويلعلى املستوىسواء  اخنفاضه
 النظـر يف    أنه من الضروري   السيدة عبد العزيز     رأت،  فيما يتعلق بإصالح القانون   و  -٤٢

على  القانون   وأفادت بأنه يف حالة عدم إنفاذ     . قانونالالغايات واألهداف املتوقعة من إصالح      
 تكون قد وجهت حينها رسالة ولةمن طرف الشرطة على سبيل املثال، فإن الد، النحو السليم

بيئـة مواتيـة إلنفـاذ        السيدة عبد العزيز على ضرورة توفري      وأكدت. إىل اجملتمع متناقضة  
  .الشرطة أو الزعماء الدينيني ، مثلخمتلف السلطات واحلصول على دعم اتالتشريع
، اسـياً يشكل تـدبرياً أس تطبيق مبدأ العناية الواجبة    وأضافت السيدة عبد العزيز أن      -٤٣

 غري  خاصة أو  فاعلة   يكون مسألة تشترك فيها جهات      ما  املرأة غالباً  ف ضد العنبالنظر إىل أن    
من غري املمكن حصر املوضوع يف جمرد تطبيق القانون اجلنـائي   وذكرت أنه   . تابعة للحكومة 

 السيدة عبد العزيـز علـى       وأكدت. مبسؤولية الدولة  ربط مسألة العنف ضد املرأة       يف حالة 
وأشارت إىل  .  ضد املرأة  لتصدي للعنف أداة ل حىت يكون     أيضاً  القانون اجلنائي  ة تعديل ضرور

 تساءلت عن كيفية  غري أهنا   ،  ملعاجلة اجلرائم غري املتكررة    يعد مصدراً كافياً  ون اجلنائي   القانأن  
ـ   أنأوضحت  و. ، مثل العنف املرتيل   املتكررالتعامل مع حاالت الضرر      ة الواجبـة    مبدأ العناي

تبقى حمايدة عند قرارها االمتناع عـن         ال الدولةحيث أن   تقاعس الدولة،   يف حاالت    قيطب
 أن   إىل  السيدة عبد العزيـز    خلصتو. تتخذ موقفاً ينبغي أن حتاسب عليه      بل إهنا ،  التصرف
 أن بـد   والغري كـاف،  لكنه هو تدبري إجيايب التغيريمبا يؤدي إىل إصالح القوانني  استخدام

 مؤسـساته  اجملتمع و  من أجل احلصول على دعم هياكل     واتية  املبيئة  ال هيئةبت يكون مصحوباً 
  .املختلفة

 يف قـضية     الـصادر   احلكم األمهية اليت ينطوي عليها   روزا  ميدينا  والحظت السيدة     -٤٤
ت ق اإلنسان طبقت مجيع املـسامها      حمكمة البلدان األمريكية حلقو    نإحيث   ،"ل القطن قح"

الفريـق القـانوين     وقد حاول أيضاً  . بقاً فيما يتعلق بواجب املنع    اليت قدمها العمل املنجز سا    
 املكسيك وضع برنامج كامل ملنع العنـف        أن تطلب احملكمة إىل   ضمان   املدافع عن املدعيات  

 والقائمـة بالفعـل يف     وبعض املؤسسات احملددة   القوانني   بأناحملكمة  قد أفادت   و. ضد املرأة 
 الدولة املكسيكية غري أهنا أشارت إىل أن      .  الوقاية توفريلكافية يف حد ذاهتا     تكن    مل املكسيك
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 مـؤخراً تعتمد إالّ     ومل تنشر احلكم، بعد سنة من صدوره، إالّ عن طريق وسائط اإلعالم،           مل
فإن  فريق املناقشة،  لعضو   وفقاًو .اليت تأمر هبا قرارات احملاكم    التعويضات  املتعلق ب يزانية  امل بند
ووضـع  ،  التـدريب توفري  ، و نصب تذكاري اعد للبيانات، وإقامة    قوإنشاء  القاضية ب وعود  ال

ذكرت السيدة ميـدينا     و .وغريها قد ظلت حرباً على ورق     ،  ، وتقدمي املشورة  بروتوكوالت
  استمرار ظـاهرة التنسيق مع خمتلف السلطات ومكافحة   ينجز إال القليل يف جمايل        مل أيضاً أنه 

قتـل  فاض يف معدل جرائم     أي اخن  حدوث   ٢٠١٠يالحظ يف عام     ومل. اإلفالت من العقاب  
  . سيوداد خواريز ووالية تشيواوا يف منطقةلنساءا

 ثالث ممارسات جيدة نشأت من هـذه        على أكدت السيدة مدينا  فقد  ،  ومع ذلك   -٤٥
يكفوا   مل وأقارهبم اجلددالضحايافإن ، العقاب نه على الرغم من اإلفالت منإوقالت . القضية

ألن السعي   من   ، بدالً يم أنفسهم ورفع الدعاوى القضائية    خالل تنظ  منإلنصافهم  عن السعي   
 علـى   واألفراد وجود شبكة قوية من املنظمات        أيضاً الحظت و .يكونوا هم القائمني بالعدل   

 سيـصبح الـذي بدونـه    توفري الدعم القويتعمل على  ،  املستويات احمللي والوطين والدويل   
قد تسىن إنـشاء    إىل أنه    السيدة ميدينا يف األخري      وأشارت. ، أكثر سوءاً  يف اعتقادها ،  الوضع
  . على املستوى احملليالوصول إىل القضاء وإقامة العدل إمكانية تقييملجلنة 
  يف أفغانستان تكمـن  األسباب الرئيسية للعنف ضد املرأة  أنوأوضح السيد الجنريى      -٤٦

 داخـل   العنفأن أسباب   وأضاف ب . املؤسسية/املستويات اهليكلية ع وعلى   يف األسرة واجملتم  
املتـسمة باهليمنـة   الثقافـة  ، و، والفقـر  األميةبني تتراوح ما، وهي ومتنوعة  كثريةاألسرة
 ، أورد على املـستوى اجملتمعـي    و. ، وحظر العمل خارج املرتل    وتعدد الزوجات  ،يةالذكور
اليت افية واألمنية الثقاحلواجز  و، البيئة التعسفيةلعنف ضد املرأة من بينهال اً أسباب الجنريى السيد

، وانعـدام   تفسري النصوص اإلسالمية، وضعف اجملتمع املدين     وسوء  ،  النساءتعليم  حتول دون   
 املرأة يف صنع حضور الذي يضمن وأشار إىل أن ضعف االلتزام السياسي. املرأة الوعي حبقوق

 املرافـق   قـص ون،  ود تدابري إجيابية لتمكني املرأة    عدم وج و ،املناصب اإلدارية تقلد  القرار و 
وتأثري املفـاهيم اخلاطئـة احملافظـة       ،  القانونسيادة  تفعيل   وسوء،  لفتياتاخلاصة با التعليمية  

  . على املستوى احلكومي العنف ضد املرأةأييد تهي عوامل تساهم مجيعها يفوالتمييزية 
 بشأن القضاء على العنف ضـد       مؤخراًالذي صدر   وأشار السيد الجنريى إىل القانون        -٤٧
. يعتمده الربملان بعد    مل ، وإن ٢٠٠٩املرسوم الرئاسي يف أغسطس     ، والذي اعتمد مبوجب     رأةامل

اً  أهـداف  على حد سواء، يتضمن القانون املدين والشريعة   ، الذي يستند إىل   القانونهذا  وقال إن   
 اخلاصة باملرأة، واألسرة، وضحايا العنف ضد املرأة، وكذلك        محاية الكرامة اإلنسانية     ترمي إىل 

الذي القانون،  ويعرف العنف ضد املرأة يف هذا        .الوقايةتوفري  ، و سألةتعزيز الوعي العام هبذه امل    
، ويـنص   تتعارض مع اإلسـالم    وممارسةجرمية  بأنه    صنفاً من أصناف العنف،    ٢٢أقر بوجود   

أن ضرورة   باإلشارة إىل     كلمته واختتم السيد الجنريى  . على اجلناة عقوبات  تسليط  على  القانون  



A/HRC/17/22 

17 GE.11-11679 

  معه، وإىل إنـشاء القانون املتعلق بالعنف ضد املرأة على أي أحكام قانونية أخرى متناقضة     يعلو  
  .مرتكيب العنف ضد املرأةتعىن مبقاضاة دارة جديدة إلمكتب املدعي العام 

 املرأة دولياً، فإن     تعريف العنف ضد   فيهمتّ  الوقت الذي   أنه يف   وأفادت السيدة سابات      -٤٨
 أو  ، على املستوى احمللي، هـذه القاعـدة       غريت قدللدولة ولغري الدولة    لتابعة  اجلهات الفاعلة ا  

 ن منع العنف ضد املرأة يتطلب فهم الظروف والعوامـل         قوهلا إ  وأضافت.  تطبيقها حملياً  تمنع
لعنف ضـد  نع افعالة مل استراتيجيات وقائيةللمرء أن يضع  ميكن  وال.اليت تؤثر علي هذا العنف

. لترمجة املعايري الدولية إىل واقع حملي       والشروط الالزمة   والعوامل  مجيع املراحل  املرأة دون حتديد  
الظروف االجتماعية   يف لبنان     العنف ضد املرأة   أن تراعي إجراءات منع   بّد    ال كانوأفادت بأنه   

البلد الذي شهد حرباً أهلية وعهـوداً مـن الـسيطرة           تاريخ  اً ب  وثيق اهليكلية اليت ترتبط ارتباطاً   
السياسة والـدين،    حيدث يف لبنان من خلط بني       ما وشددت السيدة سابات على   . الحتاللوا
 املذهبية على وجه التحديد، مـع   على أمهية الدور الذي تضطلع به الزعامات الدينية والقوانني        و

  .املختلفة بصورة متزامنة قوانني األحوال الشخصية قانوناً من ١٥ وجود
من شأهنا أن تشكل     تأصلة يف اجملتمع  م ممارسات   وجود  إىل ت السيدة سابات  أشارو  -٤٩

 -شرف األسـرة    ) أ: (هيهذه املمارسات   ، و  حتول دون التصدي للعنف ضد املرأة      عقبات
ميزان القـوى لـصاحل     مما حيّول   ،  األسرةاحلفاظ على شرف      عبء  املرأة  اجملتمع ّملحيث حي 

 حيث ينظر إىل - متاسك األسرة )ب(؛  األسرة وشرف املرأةيتعني عليهم محاية الرجال الذين
 حيـث  - اللغـة  )ج(؛ املسؤولة عن احلفاظ على األسرة    يف هناية املطاف هي     املرأة على أهنا    

وأكدت على أن هناك حاجـة      . تستخدم لغة حمددة حبسب نوع اجلنس يف تنظيم العالقات        
  يف الوقت نفسه   زمع التركي ،  العنف ضد املرأة   ظاهرة   اءة ور  األسباب الكامن  ماسة إىل معاجلة  

  . ، واجملتمع ككل احمللية، واجملتمعاتاألفراد، والعالقاتب  العنايةعلى
أنه على الـرغم مـن      بواعترف  .  التدخالت الوقائية يف مالوي     السيد كابيتو  وأبرز  -٥٠

لـضروب  ألعمال العنف و  إىل حد بعيد    عرضة  النساء والفتيات   تبقى  ،  احلاصلالتقدم الكبري   
ذلك ارتفـاع  ، مبا يف  أشكال العنف ضد املرأة متنوعةأشار إىل أنو. املةأخرى من سوء املع   

االسـتغالل  و،  اإليدز/ملتصل بفريوس نقص املناعة البشري    ، والعنف ا  معدالت العنف املرتيل  
 هذا الوضـع إىل   وعزا السيد كابيتو  .  بالبشر ، واالجتار اجلنسي، واملمارسات التقليدية الضارة   

 الـة  العم  جمـال  ، ونقص متثيل املـرأة يف      ارتفاع معدالت األمية   هافيجمموعة من العوامل مبا     
 قلـة فـرص   ، و  والتحكم فيها  املوارد اإلنتاجية فرص الوصول إىل    حمدودية  و ،العامقطاع  الو

 السيد والحظ. يف جمال اإلرثواملمارسات التمييزية  ،على املساعدة القانونية واملاليةاحلصول 
وعـدم  واستمرار تبعيـة املـرأة      ،   أدت إىل تأنيث الفقر     قد تمجيع هذه االجتاها   أن   كابيتو

  .االقتصاديةاعتمادها على نفسها من الناحية 
وأشار . قوق املرأةح نياً متيناً يف جمال قانواً إطارمتتلك مالوي  بأنالسيد كابيتو أفادو  -٥١

العنف ن  وقانو قانون العقوبات    استعراضمبا يف ذلك    (إىل االستعراض اجلاري حالياً للقوانني      



A/HRC/17/22 

GE.11-11679 18 

 ،سيما يف جماالت االجتار بالبشر  وال،، وذكر بأن التشريعات اجلديدة اجلاري إعدادها)املرتيل
تطـورات  هي األخرى    تشكل،  اإليدز/واملساواة بني اجلنسني، وفريوس نقص املناعة البشري      

، تلسياسابا تتعلقفرعية   صكوكبعدم وجود    فقد اعترف السيد كابيتو   ،   ومع ذلك  .إجيابية
غالباً  املوارد املالية والبشرية  وأن  وطنية؛  العمل  الوخطط  التشغيل  ومعايري  اللوائح التنفيذية   مثل  
 .، وعدم وجود أنظمة لإلنفاذ والرصـد      تتسم بعدم الكفاية إىل جانب حمدودية اخلدمات       ما
يف هي  املبذولة ملكافحة العنف ضد النساء      د  اجلهوعيق  العوامل اليت ت  رأى السيد كابيتو بأن     و

عوامل هيكلية وذات جذور عميقة، ومن مث فمن الضروري أن تكون الربامج املعـدة  الغالب  
 .وذات توجه طويل األجل من أجل التغلب عليها برامج مستدامة

 الصادر يف كماحلااللتزام بتنفيذ على ، أكد ممثل املكسيك ويف املناقشة اليت تلت ذلك  -٥٢
قـضاء   دعم بلداهنم لل   وإيطاليا والسويد عن  زائر وتونس    وأعرب ممثلو اجل   .قطنالحقل   قضية

،  وضعت لتحقيق هذه الغايـة      مبادرات ملموسة  سلطوا الضوء على  و،  على العنف ضد املرأة   
االحتاد الروسـي   عن   وذكر ممثل    . يف إيطاليا ضد ختان اإلناث     احلملة اليت أُطلقت أخرياً   مثل  

 مجيـع منـاطق     ذين جيري التصدي هلما يف    ل الل بالفقر والكحو يرتبط   املرأة   ف ضد بأن العن 
ن  توصيات حمددة بشأ   وضع وطلب ممثل كندا     . مسألة ذات أولوية    يشكالن اباعتبارمه روسيا

 دور الفريق عن وتساءل ممثل االحتاد األورويب. ارسكيفية التصدي للعنف ضد الفتيات يف املد
 القانون  على مستوى  لعنف ضد املرأة  التمييز ضد املرأة فيما يتعلق مبنع ا      ب املعينالعامل اجلديد   

، استراتيجيات الوقاية اجملتمعية  ة   أمهي صندوق األمم املتحدة للسكان    ممثل   الحظ و .واملمارسة
، بل ومـن  آليات الوقايةلدعم  وأوضح الكيفية اليت ميكن هبا استخدام آليات العدالة التقليدية      

ع املدين يف   جملتمالذي يضطلع به ا   ام   الدور اهل  كذلك تأكيد وجرى   .أجل تعميق التمييز أيضاً   
  . منع العنف ضد املرأة

 اجملموعات النسائية اليت اعتمدهتا   املمارسات اجليدة   إىل  وأشارت السيدة عبد العزيز       -٥٣
ذريعة ك وشددت على أمهية عدم استخدام الدين        .وصول إىل املدارس الدينية   لل يف إندونيسيا 

 توأبرز.  ينطبق على مجيع األديان     األمر إىل أن هذا   تللممارسات التقليدية الضارة، وخلص   
أكـدت   و.ضطلع به الرجل يف وقف العنف ضد املـرأة       ي الدور احلاسم الذي     ة كابيتو السيد

يف تأثري العنف ضد املرأة     للنظر  ترو على عدم سعي أي بلد من البلدان إىل اعتماد هنج            السيدة  
  .على مجيع سياساته

 يف جمال محاية النساء      املتاحة تحديات واملمارسات والفرص  ال: ٥فريق املناقشة     -هاء   
  اللوايت يتعرضن للعنف

 مركـز   ةمديرو قانونليف ا  ةستاذاألضم فريق املناقشة اخلامس السيدة سارة بويل،          -٥٤
 ة مـاكميالن، مـدير    الـسيدة ليـان   و؛  ة يف جامعة والية أريزونا    يلعدالة األسر لدايان هايل   

  .ية يف املؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب يف اململكة املتحدةالسياسات والشؤون اخلارج
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ـ    وقدمت السيدة بويل، وهي نفسها إحدى الناجيات مـن          -٥٥ س  العنـف املـرتيل، مخ
ضـرورة تـوفري     إىل    يف املقـام األول    وأشارت.  تعزيز محاية الضحايا    ترمي إىل  استراتيجيات

ل املرتل، ويف املدرسة، ويف العمـل، وأمـام         داخناشطة  الوسائل واملعلومات للمرأة حىت تبقى      
وأكـدت  . ضحايا وضع خطة عمل تركز على ال      من خالل ،  احملاكم، ويف غريها من األماكن    

الناجيـات   الراميـة إىل محايـة     التدخالت    تكون أنالسيدة بويل يف املقام الثاين على ضرورة        
زم ملواجهة اللـوم الـذي      ي الال التثقيف اجملتمع وعلى ضرورة اشتماهلا على      شاملة؛ تدخالت

، وإلزام وسائط اإلعـالم بتحـري الدقـة يف         ّنقوقهحبالناجيات  ريف  ، وتع تتعرض له الضحية  
" اخلدماتحتيط الضحايا بغطاء    "وينبغي هلذه التدخالت أن     . اكمورصد جلسات احمل  اإلبالغ،  

 الالزمة  موالاأل لىاحلصول ع إمكانية  ، و  إدارة امليزانية  مهارات،  ، على سبيل املثال   هلنتوفر  أن  و
  .ص العمل، واملرافقة إىل احملاكموسبل املساعدة على اقتناص فر،  السالمةلضمان
التمكني االقتصادي  تتمثل يف   أن االستراتيجية الثالثة واحلامسة     وأفادت السيدة بويل ب     -٥٦

 من  واعتربت أنه  .أساء إليهنّ االستغناء واالستقالل عمن     على   للناجيات من أجل مساعدهتنّ   
ومع ذلك  . عن أمنياته وأحالمه   سؤال الشخص الناجي  املبادرة إىل   املهم جتاوز سوء املعاملة و    

علـى املـدى    ومتاحة   التدخالت مستدامة    على ضرورة أن تكون    فقد أكدت السيدة بويل   
 ثالثي األبعاد   اًهنج التدخالت أن تعتمد وأشارت السيدة بويل يف األخري إىل ضرورة        . الطويل

النفوذ أو السلطة الالزمة    متلك  شاكل من خالل حتديد املشكلة، وحتديد اجلهة اليت         يف حل امل  
واختتمت السيد بويل كلمتـها بتـسليط       . ملعاجلة املشكلة، والسبل الكفيلة مبعاجلة املشكلة     

  .للناجياتالضوء على أمهية مفهوم إيالء االحترام 
توصل لة من أجل ا   هج املختلف  اجلمع بني املنا   ضرورة وأكدت السيدة ماكميالن على     -٥٧
ذلك محاية النـاجني،   ، مبا يفحلماية الضحايا هنج كلي قائم على أساس حقوق اإلنسانإىل 

 وأشارت  .اللجوء إىل القضاء   ومتكينهم من     الناجني  األشخاص إعادة احليوية إىل  واملسامهة يف   
 يف  أيـضاً ورغبتـهم   بل  ،  استعادة التأهيل  الناجني يف   األشخاص السيدة ماكميالن إىل رغبة   

 الناجني والعمل معهم     األشخاص وأكدت على أمهية التعلم من    .  العدالة الشاملة  احلصول على 
 صـناع القـرار   بالغإل  شهاداهتمقوةواستخدام على حتديد نوع اإلنصاف الذي ينشدونه، 

 االسـتراتيجيات مؤكدة على وجود عدد من       وتابعت السيدة ماكميالن حديثها   . هموإقناع
ـ  ات الناجني من التعذيب، واجملتمع     األشخاص  إىل إعادة تأهيل   يت ترمي دخالت ال والت ، ة احمللي

  أن تـؤدي    وليس من الـسهل    .ومتقطعةعملية معقدة   واجملتمع ككل، غري أن ذلك يشكل       
  . وإىل ظهور األدلة الالزمة يف الدعاوى القضائيةعن احلوادثإىل اإلبالغ رمسياً الصدمات 

 النـهج الكلـي     الذي يستند إليه   املنطقيس  اكميالن أن األسا  وأوضحت السيدة م    -٥٨
من آثار مدمرة،    التعذيب    يكمن فيما حيمله   الناجني  األشخاص  واملدفوع حبالة  طويل األجل ال

اجملتمعات احمللية واجملتمع ككـل     اليت متس   ومن حتطيم هلوية الفرد، إضافة إىل العواقب املترتبة         
أغلـب   يف  ختتلـف النـاجني األشخاص   تطلعات أنى عل وأكدت أيضاً . على مدى أجيال  
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 مـن   وعلى عدم تيسر اإلنـصاف    تطلعات الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان،        عناألحيان  
الوعي القـائم علـى      بتعزيزوأوصت السيدة ماكميالن    .  إال يف إطار حمدود    خالل التقاضي 
اسـتخدام  ؛ و ءعالمات الصدمة، وخصوصا يف سياقات اللجـو      فيما يتعلق ب   حقوق اإلنسان 

 ؛ الثنائية واملتعددة األطـراف    خطط الوقاية  إلبالغ الناجني    األشخاص البيانات الصادرة من  
  .واستخدام اآلليات املتاحة يف األمم املتحدة وعلى املستوى اإلقليمي

 احلصول  سىن النتائج املمتازة اليت ت     هنغاريا إىل   ممثل أشارويف املناقشة اليت تلت ذلك،        -٥٩
 املساواة بـني اجلنـسني   تنفيذ االستراتيجية الوطنية الرامية إىل تعزيز   من خالل  بلدهعليها يف   

إيالء اهتمـام  على ضرورة    ممثل االحتاد األورويب     كدوأ. واالستراتيجية الرامية إىل منع اجلرمية    
أن احلـدود الوطنيـة    وأشار إىل الفئات اهلشة،لعنف ضد النساء املنتميات إىل سألة اخاص مل
  العديـد مـن أشـكال      وجود  ولوحظ أيضاً  .تدابري احلماية  مواصلة تنفيذ عقبة أمام   تشكل  
 بشكل مباشر أو غري مباشر عواقب خمتلفة أدت إىل تداعيات كبرية،       ا الذي كانت هل   التعذيب

  والحظ ممثل أستراليا أن هناك منـاطق نائيـة         .كتلك اليت طالت األطفال على سبيل املثال      
 .العبء على الـضحايا   يضع   على أن التقاضي      وشدد أيضاً  .للحماية نظم   ميكن فيها بناء   ال

وسلط الضوء يف األخري    . وأشري إىل ضرورة وضع برامج لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان         
  . متكني الضحايا يف نظام العدالة اجلنائيةعلى ضرورة 

الحتـاد  يف سياق اللجوء يف ا يكن من الصعب،    مل بأنهوأوضحت السيدة ماكميالن      -٦٠
يف اآلونـة     الصعوبة قد أصبحت تتمثـل     ولكن ،من حيث جاؤوا   الناجني   ةإعاد،  األورويب
يستطيعون فيها    ال يف احملاوالت الداعية إىل عدم إرجاع األشخاص إىل األماكن اليت         األخرية  

يس فقط إىل األماكن اليت يوجد      احلصول على اخلدمات الضرورية يف جمال إعادة التأهيل، ول        
سيما   وال حتري الصدق مع الضحايا،   وأكدت أيضا على أمهية     . طر التعرض للتعذيب  فيها خ 

 حىت يتاح اجملال أمام اختـاذ القـرار         إجراءات التقاضي، وعدم تقدمي أي وعود     بفيما يتعلق   
   .على أمهية إشراك الرجال يف مكافحة العنف ضد املرأةوشددت السيدة بويل . املستنري

  ة عمل اخلرباءحلقاستنتاجات   - رابعاً  
 نافانيتيم بيالي، ، السيدة    حلقوق اإلنسان  ة األمم املتحدة السامي   ة مفوض اختتمت  -٦١

واملـشاركني   باإلعراب عن تقديرها جلميع اخلرباء    يومني،   اليت دامت حلقة عمل اخلرباء    
ة  تسليط الضوء على التحديات واملمارسـات اجليـد        على اجلهود اليت بذلوها من أجل     

 ر،وقالـت إن األفكـا    . كافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة     يف جمال م  حة  والفرص املتا 
 يف حتسني   هلا دور فعال  ميع كان   اجل اليت تقامسها  ، واملسامهات  ووجهات النظر  ،واخلربات

التحقيق يف قضايا العنف ضد املـرأة، وضـمان         بفضلها   اليت أمكن     والوسائل ساليباأل
 مـن   العنف، ومنع   املرأةيا، واملسامهة يف محاية     مساءلة مرتكبيه، ومنح التعويضات للضحا    

   . املطاف يف هنايةاحلدوث
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أمثلة ب املصحوبة واملستوى الدويل،ىل إ  التحليالتنافانيتيم بيالي السيدة وأبرزت  -٦٢
 وضع هنج بناء ملسألة العنف      ة اليت قدمت من أجل     اإلقليمية والوطني  ربات اخل نملموسة ع 
فيما يعزز سـبل   التفكري املتعمق   كدت على ضرورة مواصلة   فقد أ ،  ومع ذلك . ضد املرأة 

 توشـدد  . القضاء على العنف ضـد املـرأة  حنو التقدم  سبل يعوق العمل الناجع وفيما  
 حقـوق  إعمـال زيد من التقدم يف    امل  على إحراز  تشجيعال على ضرورة    ة السامي ةاملفوض
 يف  يـزال قائمـاً     ال الذي والعنف،  ومكافحة التمييز القائم على اجلنس     وإنفاذها،   املرأة

  . على السواء، ويف أوقات السلم، والرتاع، والفترات االنتقاليةاجملالني العام واخلاص
 أشكال التمييـز    أحد  ميثل يزال  ال واعترفت املفوضة السامية بأن العنف ضد املرأة        -٦٣
 اليومية للماليني   احلياةيف  لموسة  املتحسينات  التزال    وال ،يف مجيع أحناء العامل    رسوخاًشد  األ

وأشارت إىل أنه من مـسؤولية اجلميـع        . االلتزامات والنوايا متخلفة كثرياً عن    من النساء   
حيصى من النساء اللوايت يواجهن العنـف      ال عددب كسر جدار الصمت الذي حييط       مواصلة
خلصت و. استراتيجيات شاملة بوضع   الكامنة والتمييز    التحيزضروب  اجهة  موو،  واإلقصاء

 حقوق اإلنسان  من مسائل التصدي للعنف ضد املرأة باعتباره مسألة      أن وضة السامية إىل  املف
  . للتجزئة وشاملة ومتعددة القطاعات غري قابلةاستجابةيشجع على توخي 
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Annex I 
[English only] 

  Programme of work 

  Wednesday, 24 November 2010 

Time Activity 

1000-1030 Opening session 

Introductory statement, Marcia V. J. Kran, Director, Research and Right to 
Development Division, OHCHR 

1030-1200 Panel 1: Challenges, good practices and opportunities in investigating 
cases of violence against women 

“Understanding conflict-related sexual violence: challenges and 
opportunities. A case study: Colombia”, Françoise Roth 

“Dare I tell my tale? The social determinants of disclosing or concealing 
sexual violence in the DRC”, Serena Tiberia 

“An analytical framing of conflict-related sexual violence: its dynamics and 
consequences”, Gillian Holmes 

Questions and comments session 

1200-1300 Panel 2: Challenges, good practices and opportunities in the prosecution 
of violence against women and punishment of perpetrators 

“Genocide gendered”, Patricia Viseur Sellers 

“Due diligence and the prosecution of violence against women: the 
approach of the European Court of Human Rights”, Andrea Coomber 

“The law to protect women from family violence: a major breakthrough in a 
patriarchal society; opportunities and shortfalls”, Zoya Rouhana 

1300-1500 Lunch break 

1500-1600 Panel 2 (continued) 

Questions and comments session 

1600-1745 Panel 3: Challenges, good practices and opportunities regarding remedy 
and reparation for women subjected to violence 

“Reparations for women subjected to violence: identifying opportunities”, 
Ruth Rubio-Marín 

“Realising remedies for everyday violence against women – Bangladesh 
perspectives”, Sara Hossain 

“Implementing reparations for women as victims of violence during armed 
conflict: challenges in different contexts”, Ruben Carranza 

Questions and comments session 
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  Thursday, 25 November 2010 

Time Activity 

1000-1300 Panel 4: Challenges, good practices and opportunities in the prevention 
of violence against women 

“Preventing violence against women: frameworks and evidence”, Dr. Jacqui 
True 

“Shaping State response to violence against women: the challenges of law 
reform”, Zarizana Abdul Aziz 

“Prevention of violence against women in the Latin American context. 
Starting point: Ciudad Juárez, Mexico”, Andrea Medina Rosas 

“The main causes of violence against women in Afghanistan and the law of 
elimination of violence against women”, Ahmad Zia Langari 

“Lost in translation: the process of translating the international norm of 
combating violence against women into a complex socio-political Lebanon”, 
Dr. Rita Sabat 

“The status of women’s and girls’ rights in Malawi”, John Kapito 

Questions and comments session 

1300-1500 Lunch break 

1500-1545 Panel 4 (continued) 

Questions and comments session (continued) 

1600-1715 Panel 5: Challenges, good practices and opportunities in the protection 
of women subjected to violence 

“Overcoming obstacles in providing protection, support and redress for 
abuse victims”, Sarah Buel 

“Lessons from survivors on the prevention of torture, their protection and 
their rehabilitation needs”, Leanne MacMillan 

Questions and comments session 

1715-1730 Closing session 

Closing remarks, Navanethem Pillay, United Nations High Commissioner 
for Human Rights 
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Annex II 
[English only] 

 List of panellists 

Ms. Zarizana Abdul Aziz Lawyer, Director of the Due Diligence Project, 
Northeastern University School of Law 

Ms. Sarah Buel   Clinical Professor of Law and Director, Diane Halle 
     Center for Family Justice, Sandra Day O’Connor 
     College of Law, Arizona State University 

Mr. Ruben Carranza   Director, Reparative Justice Programme,  
     International Center for Transitional Justice 

Ms. Andrea Coomber  Legal Practice Director, Interights 

Ms. Gillian Holmes   Senior Adviser, Office of the Special Representative of 
     the Secretary General on Sexual Violence in Conflict 

Ms. Sara Hossain   Partner, Dr. Kamal Hossain and Associates, and  
     Member, Consultative Group, Bangladesh Legal Aid  
     Services Trust 

Mr. John Kapito   Chairperson, Malawi Human Rights Commission 

Mr. Ahmad Zia Langari  Commissioner, Afghanistan Independent Human Rights 
     Commission 

Ms. Leanne Macmillan Director of Policy & External Affairs, Medical
Foundation for the care of victims of torture, United 
Kingdom 

Ms. Andrea Medina Rosas  Lawyer, Member of the Enlace de la Red Mesa de 
     Mujeres de Ciudad Juárez, Mexico 

Ms. Françoise Roth   Director, Corporación Punto de Vista, Colombia 

Ms. Zoya Rouhana   Director, KAFA (enough) Violence and Exploitation, 
     Lebanon 

Ms. Ruth Rubio-Marín  Chair in Comparative Public Law, European University 
     Institute 

Ms. Rita Sabat   Assistant Professor, Notre Dame University 

Ms. Serena Tiberia Human Rights Officer, United Nations Joint Human 
Rights Office (OHCHR-MONUSCO) 

Ms. Jacqui True   Senior Lecturer, University of Auckland 

Ms. Patricia Viseur Sellers  Independent Legal Expert, former Legal Officer and  
     Legal Advisor for Gender and Acting Senior Trial  
     Attorney at the International Criminal Tribunal for the  
     former Yugoslavia. 

       


