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 احملتويات
 الصفحة الفقرات   

 ١٠ ..............................................................................كلمة شكر       
 ١٣ ٢١-١.....................................................................مقدمة  -أوال
 ١٤ ١٧-٨.......................................................  نطاق الدراسة      -ألف 
 ١٦ ٢١-١٨.............................................................املنهجية     -باء 

 ١٨ ٦٤-٢٢.................................................................نظرة عامة  -ثانياً 
 ١٨ ٢٢..............................................................مقدمة   -ألف 
 ١٨ ٢٩-٢٣..........................احلركة النسائية واألمم املتحدة              :  االنتباه الدويل       -باء 
 ٢٠ ٣٧-٣٠......شكل من أشكال التمييز وانتهاك حلقوق اإلنسان                         :  العنف ضد املرأة       -جيم 
ــوق        -دال  ــسائل حق ــن م ــسألة م ــاره م ــرأة باعتب عواقــب معاجلــة العنــف ضــد امل

 ٢٤ ٤٢-٣٨.............................................................اإلنسان      
 ٢٥ ٥٤-٤٣............................دمج العنف ضد املرأة وتوسيع نطاق العمل                     -هاء 
 ٣١ ٦٤-٥٥..................................................التحديات والعقبات           -واو 

 ٣٦ ١٠٣-٦٥...............................................سياق العنف ضد املرأة وأسبابه -ثالثاً 
 ٣٦ ٦٨-٦٥..............................................................مقدمة   -ألف 
 ٣٧ ٩١-٦٩.......................السياق العام واألسباب اهليكلية للعنف ضد املرأة                         -اءب 
 ٣٧ ٧٧-٦٩.................الرتعة األبوية وعالقات السيطرة والتبعية األخرى                      - ١  
 ٣٩ ٨٥-٧٨.......................................الثقافة والعنف ضد املرأة          - ٢  
 ٤١ ٩١-٨٦.....................أوجه التفاوت االقتصادي والعنف ضد املرأة                     - ٣  
 ٤٣  ٩٢.........ل اخلطورة اليت تؤدي إىل العنف ضد املرأة                    العوامل السببية وعوام       -جيم 
 ٤٣ ٩٤-٩٣...............................استخدام العنف يف حل املنازعات                - ١  
 ٤٤ ٩٥.............................................مبادئ اخلصوصية          - ٢  
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 ٤٤ ٩٦........................................امتناع الدولة عن العمل          - ٣  
 ٤٥ ١٠٠-٩٧....................................عوامل خطورة وقوع العنف            - ٤  
 ٤٧ ١٠٣-١٠١.......الدولية  -املنظمات احلكومية        اآلثار على التدابري اليت تقوم ا الدولة و                -دال 

 ٤٨ ١٨١-١٠٤.....................................أشكال العنف ضد املرأة وآثاره وتكاليفه -رابعاً 
 ٤٨ ١٠٨-١٠٤...............................................................مقدمة  -ألف 
 ٤٩ ١٥٥-١٠٩.....................أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره يف أوضاع خمتلفة                          -باء 
 ٤٩ ١٢٥-١١١.................................العنف ضد املرأة داخل األسرة                 - ١  
 ٥٠ ١١٧-١١٢.............................ريكني محيمني         العنف بني ش       )أ(   
 ٥٢ ١٢٥-١١٨..............................املمارسات التقليدية املؤذية            )ب(   
 ٥٤ ١٣٨-١٢٦................................العنف ضد املرأة يف اتمع احمللي             - ٢  
 ٥٥ ١٢٧...................قتل املرأة بناء على جنسها             :  قتل األنثى     )أ(   
 ٥٥ ١٣١-١٢٨...............العنف اجلنسي الذي يرتكبه شخص غري شريك)ب(   
نسي يف مكان العمـل، واملؤسـسات التعليميـة،         التحرش اجل )ج(   

 ٥٦ ١٣٤-١٣٢...........................................  ويف الرياضة     
 ٥٧ ١٣٨-١٣٥........................................االتجار بالنساء         )د(   
 ٥٨ ١٤٢-١٣٩..............العنف ضد املرأة الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه                        -٣  
 ٥٩ ١٤١.............................العنف ضد املرأة يف السجن             )أ(   
 ٥٩ ١٤٢.......................................قسري    التعقيم  ال)ب(   
 ٦٠ ١٤٦-١٤٣.............................ضد املرأة يف الصراع املسلح            العنف     -٤  
 ٦٢ ١٥٦-١٤٧........................العنف ضد املرأة والتمييز متعدد األشكال                   -٥  
 ٦٤ ١٥٥........................ااالت اليت حتتاج إىل مزيد من االهتمام                    -٦  
 ٦٤ ١٧٠-١٥٦...............................................عواقب العنف ضد املرأة          -جيم 
 ٦٤ ١٦٥-١٥٧................................................العواقب الصحية     -١  
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 ٦٧ ١٧٠-١٦٦............................نتقلة بني األجيال          اآلثار االجتماعية وامل         -٢  
 ٦٨ ١٨١-١٧١....................................التكلفة االقتصادية للعنف ضد املرأة                -دال 

 ٧٦ ٢٤١-١٨٢.............................................مجع البيانات عن العنف ضد املرأة-خامساً 
 ٧٦ ١٨٦-١٨٢...............................................................مقدمة  -ألف 
 ٧٧ ٢٠٠-١٨٧..................الدراسات االستقصائية بناًء على معلومات من السكان                           -باء 
 ٧٧ ١٩٤-١٨٧....قصائية بناًء على معلومات من السكان                    وصف الدراسات االست           - ١  
الفجــوات والتحــديات يف املعلومــات الــيت مــصدرها الــسكان عــن  - ٢  

 ٨٠ ١٩٩-١٩٥...............................................العنف ضد املرأة       
 ٨٠ ١٩٨-١٩٦.................................أنواع العنف اليت تقاس          )أ(   
 ٨١ ١٩٩...............................قضايا األخالق والسالمة            )ب(   
 ٨٢ ٢٠٠.......................................تصميم الدراسة وتنفيذها           - ٣  
 ٨٤ ٢٢٠-٢٠١.................مصادر أخرى للبيانات واملعلومات عن العنف ضد املرأة                            -جيم 
 ٨٤ ٢١٢-٢٠١....................................البيانات املستمدة من اخلدمة             - ١  
 ٨٥ ٢٠٧-٢٠٥......................................اخلدمات الصحية         )أ(   
 ٨٦ ٢١٠-٢٠٨.....................قطاعا العدالة اجلنائية والعدالة املدنية               )ب(   
 ٨٧ ٢١٢-٢١١........................................خدمات أخرى        )ج(   
ــستمدة مــن اخلــدمات عــن    الفجــوات  -٢   ــات امل والتحــديات يف البيان

 ٨٧ ٢١٥-٢١٣...............................................العنف ضد املرأة       
 ٨٨ ٢١٩-٢١٦...........................................مجع البيانات النوعية           -٣  
 ٨٩ ٢٢٠..................................................حبوث التقييم      -٤  
 ٨٩ ٢٣٥-٢٢١.......................أشكال العنف ضد املرأة اليت مل توثَّق توثيقاً كامالً                         -دال 
 ٩٠ ٢٢٥-٢٢٣....................................................قتل األنثى     -١  



A/61/122/Add.1  
 

06-41972 5 
 

جلنــسي ضــد املــرأة يف أوضــاع الــصراع املــسلح ومــا بعــد   العنــف ا -٢  
 ٩١ ٢٢٨-٢٢٦.......................................................الصراع   

 ٩٢ ٢٣٢-٢٢٩.......................................االتجار بالنساء والفتيات             -٣  
 ٩٢ ٢٣٤-٢٣٣.......التحرش اجلنسي والعنف اجلنسي يف أماكن العمل واملدارس                          -٤  
 ٩٣ ٢٣٥...................العنف يف األوضاع املؤسسية ومرافق السجون                    -٥  
 ٩٣ ٢٣٩-٢٣٦.............................................ف ضد املرأة      مؤشرات العن      -هاء 
 ٩٥ ٢٤١-٢٤٠...............................حتسني مجع البيانات عن العنف ضد املرأة                       -واو 

 ٩٦ ٢٨٤-٢٤٢...................................مسؤولية الدولة عن معاجلة العنف ضد املرأة -سادساً
 ٩٦ ٢٥٣-٢٤٢...............................................................مقدمة  -ألف 
 ٩٩ ٢٦٠-٢٥٤.......................................................مسؤولية الدولة     -باء 
 ١٠١ ٢٧٤-٢٦١................................................تناول العنف ضد املرأة         -جيم 
 ١٠٢ ٢٦٥-٢٦٢......................................ر القانوين والسياسي         اإلطا   -١  
 ١٠٣ ٢٦٨-٢٦٦............................................نظام العدالة اجلنائية          -٢  
 ١٠٣ ٢٦٦..............................................التحقيق      )أ(   
 ١٠٣ ٢٦٨-٢٦٧...............حماكمة مرتكيب العنف ضد املرأة ومعاقبتهم                   )ب(   
 ١٠٤ ٢٦٩........................سبل االنتصاف لضحايا العنف ضد املرأة                     -٣  
 ١٠٤ ٢٧٠................................................خدمات الدعم        -٤  
 ١٠٥ ٢٧٢-٢٧١........................................واقف والسلوك     تعديل امل    -٥  
 ١٠٥ ٢٧٣........................................بناء القدرات والتدريب          -٦  
 ١٠٦ ٢٧٤.........................................البيانات واإلحصاءات            -٧  
 ١٠٦ ٢٨٣-٢٧٥....................الفجوات يف تنفيذ املعايري الدولية على الصعيد الوطين                      -دال 
 ١٠٦ ٢٧٩-٢٧٦...............................................التشريع وتنفيذه       -١  
 ١٠٧ ٢٨٠......................................................التدريب    -٢  
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 ١٠٧ ٢٨١................................................تقدمي اخلدمات        -٣  
 ١٠٨ ٢٨٢......................................املواقف والقوالب النمطية         -٤  
 ١٠٨ ٢٨٣.............................................البيانات والبحوث         -٥  
 ١٠٨ ٢٨٤.........................التدابري اليت تتخذها الدول ألداء واجباا الدولية                     -هاء 

 ١١١ ٣٦٢-٢٨٥...........................................املمارسات الواعدة وحتديات التنفيذ -سابعاً 
 ١١١ ٢٩١-٢٨٥...............................................................مقدمة  -ألف 
 ١١٣ ٣١٨-٢٩٢.......................................... يف القانون      املمارسات الواعدة        -باء 
 ١١٣ ٢٩٣......املبادئ املوجهة للممارسات الواعدة يف القانون ونظام العدل                           -١  
 ١١٤ ٣٠٣-٢٩٤................................................اإلطار القانوين       -٢  
 ١١٤ ٢٩٤...........................................سن القوانني     )أ(   
 ١١٤ ٢٩٩-٢٩٥..........................................تنفيذ القوانني    )ب(   
 ١١٦ ٣٠١-٣٠٠..........................................رصد القوانني     )ج(   
 ١١٧ ٣٠٣-٣٠٢..............نني ومراجعتها بصورة دورية               استعراض القوا     )د(   
 ١١٧ ٣٠٩-٣٠٤................................................القانون اجلنائي        -٣  
 ١١٧ ٣٠٦-٣٠٤........................حماكمة مرتكيب العنف ومعاقبتهم               )أ(   
 ١١٨ ٣٠٩-٣٠٧...................................محاية حقوق الضحايا            )ب(   
 ١١٨ ٣١٣-٣١٠..........................................سبل االنتصاف املدين           -٤  
 ١١٩ ٣١٦-٣١٤..........ضد املرأة    القوانني واإلجراءات املتخصصة ملعاجلة العنف                     -٥  
 ١٢١ ٣١٧........................................جماالت القانون األخرى            -٦  
 ١٢١ ٣١٨............................تطبيق احملاكم الوطنية للقانون الدويل                 -٧  
 ١٢٤ ٣٣٥-٣١٩..................................املمارسات الواعدة يف تقدمي اخلدمات                 -جيم 
 ١٢٥ ٣٢١.........املبادئ التوجيهية واملمارسات الواعدة يف تقدمي اخلدمات                         -١  
 ١٢٥ ٣٣٤-٣٢٢......................................... اخلدمات    أشكال تقدمي        -٢  



A/61/122/Add.1  
 

06-41972 7 
 

 ١٢٥ ٣٢٢.....................................اخلدمات الصحية         )أ(   
 ١٢٦ ٣٢٣.........................املراكز املعنية باالعتداء اجلنسي              )ب(   
 ١٢٧ ٣٢٥-٣٢٤.............اخلطوط اهلاتفية الساخنة وخطوط املساعدة                   )ج(   
 ١٢٧ ٣٢٧-٣٢٦...............................................املآوي  )د(   
 ١٢٨ ٣٢٨...............جمموعات العون الذايت وخدمات املشورة                  )هـ(   
 ١٢٩ ٣٢٩.....................................خلدمات القانونية       ا )و(   
 ١٢٩ ٣٣٣-٣٣٠..........................تقدم اخلدمات لضحايا االجتار                )ز(   
الناجيـات مـن العنـف      /تقدمي اخلدمات إىل ضـحايا العنـف       )ح(   

 ١٣٠ ٣٣٤...................ضد املرأة أثناء الصراع املسلح وبعده                
 ١٣٠ ٣٣٥...............................التنسيق وعمل الوكاالت املتعددة              -٣  
 ١٣١ ٣٥٤-٣٣٦......................................لعنف   املمارسات الواعدة يف منع ا            -دال 
 ١٣٢ ٣٣٨....................املبادئ التوجيهية للممارسات الواعدة يف املنع                   -١  
 ١٣٣ ٣٥٤-٣٣٩.............................................استراتيجيات املنع          -٢  
 ١٣٣ ٣٤٣-٣٣٩......................................الدفاع واحلمالت        )أ(   
 ١٣٤ ٣٤٥-٣٤٤...................................تعبئة اتمعات احمللية        )ب(   
 ١٣٥ ٣٤٨-٣٤٦.......................................العمل مع الرجال       )ج(   
 ١٣٥ ٣٥١-٣٤٩..........ط األخبار وتكنولوجيا املعلومات              استخدام وسائ       )د(   
 ١٣٦ ٣٥٢.........................العمل على حتقيق السالمة العامة            )هـ(   
 ١٣٦ ٣٥٣...................................التعليم وبناء القدرات         )و(   
 ١٣٧ ٣٥٤................................استراتيجيات منع أخرى             )ز(   
 ١٣٧ ٣٦٢-٣٥٤...........................................التحديات اليت تواجه التنفيذ             -هاء 
ري الكافيــة دليــل علــى قلــة اإلرادة  اجلهــود غــري املتــسقة واملــوارد غــ  -١  

 ١٣٨ ٣٥٧......................................................السياسية    
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 ١٣٨ ٣٥٨................................عدم وجود نهج شامل ومتكامل                -٢  
 ١٣٨ ٣٥٩...................................................قلة التمويل     -٣  
 ١٣٨ ٣٦٠..................................عدم إاء اإلفالت من العقوبة              -٤  
 ١٣٩ ٣٦١..............................تقاطُع األشكال املتعددة من التمييز                 -٥  
 ١٣٩ ٣٦٢.....................................................قلة التقييم     -٦  

 ١٤٠ ٤٠٢-٣٦٣........................................................ستنتاج والتوصياتاال -سابعاً
 ١٤٠ ٣٧٣-٣٦٣............................................................االستنتاج     -ألف 
 ١٤٢ ٤٠٢-٣٧٤............إاء اإلفالت من العقوبة واختاذ تدابري ملعاجلة العنف ضد املرأة                             -باء 
 ١٤٣ ٣٩٠-٣٧٦..................................التوصيات على الصعيد الوطين              -١  
ــسانية      )أ(    ــة احلقــوق اإلن ــساواة بــني اجلنــسني ومحاي ضــمان امل

 ١٤٣ ٣٧٨-٣٧٧.................................................للمرأة  
 ١٤٤ ٣٨٠-٣٧٩....................ممارسة القيادة إلاء العنف ضد املرأة                )ب(   
سد الفجـوات بـني املعـايري الدوليـة والقـوانني والـسياسات             )ج(   

 ١٤٥ ٣٨٢-٣٨١....................................واملمارسات الوطنية         
تعزيـز قاعـدة املعرفـة عـن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املــرأة          )د(   

 ١٤٦ ٣٨٥-٣٨٣................تيجية    ليسترشد ا تطوير السياسة واالسترا                  
بنـــاء وتوطيـــد اســـتراتيجيات قويـــة متعـــددة القطاعـــات      )هـ(   

         وحمليا ١٤٧ ٣٨٧-٣٨٦....................................ومنسقة وطنيا 
 ١٤٨ ٣٩٠-٣٨٨......................ختصيص موارد كافية ومتويل كاف                  )و(   
 ١٤٩ ٤٠٢-٣٩١..................................التوصيات على الصعيد الدويل             -٢  
 ١٥٠ ٣٩٧-٣٩٦...............................الدويل  -الصعيد احلكومي      )أ(   
 ١٥١ ٤٠٢-٣٩٨...................................منظومة األمم املتحدة       )ب(   

   اجلداول
 ٦١.......................................العنف اجلنسي ضد املرأة يف أوضاع الصراع املسلح                         -١ 
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 ٧١...................................انتشار االعتداء البدين على املرأة من قبل شريكها الذكر                         -٢ 
 ١٧٩..........................دراسات خمتارة تولد تقديرات مالية للتكاليف                      :   تكاليف العنف ضد املرأة           - املرفق
   اُألطُر
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 كلمة شكر
 النهوض باملرأة يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة قامت شعبة 

لألمم املتحدة بإعداد دراسة األمني العام املتعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، اليت 
  .٥٨/١٩٨٥طلبتها اجلمعية العامة بقرارها 

اعي جمموعة خرباء نظمتهما شعبة وجاءت مدخالت اخلرباء للدراسة من اجتم 
تناول أحد االجتماعني البيانات واإلحصاءات، ونظمته الشعبة بالتعاون مع . النهوض باملرأة

إليزابيث : اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمة الصحة العاملية، ومبشاركة اخلرباء التالية أمساؤهم
. ، شارمني أ)الواليات املتحدة(ي إلزبربغ ؛ مار)اهلند(؛ أمسيتا باسو )غانا(شاندورف -أردايفيو
؛ هويل )فرنسا(شويبيل -؛ دومينيك فوغريوالس)األردن(؛ دالية فاروقي )بنغالديش(فاروق 

؛ روث )فنلندا(؛ سامي نيفاال )اهلند(؛ سونيتا كيشور )ماليزيا(؛ آيفي جوزايا )كندا(جونسون 
الواليات (؛ باتريشيا جادين )الربازيل(؛ آنا فالفيا دوليفايرا )أوغندا(أوجيامبو أوتشيينغ 

؛ جني وورد )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(ليب و؛ سيلفيا و)املتحدة
-http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-sat: انظر(). الواليات املتحدة/كينيا(

2005/index.html(. 

بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة ونظّم اجتماع جمموعة اخلرباء الثانية  
؛ )ماليزيا(زريزانا بنت عبد العزيز : املخدرات واجلرمية، ومبشاركة اخلرباء التالية أمساؤهم

؛ سايل فاي )كوستاريكا(؛ أنا ماريا كارسيدو كاباناس )الواليات املتحدة(شارلوت بنتش 
؛ شياله )هندوراس(ندورفر أكوستا ؛ كلوديا هريما)الواليات املتحدة(غولدفارب 
؛ فاطمة علي مصطفى خفاجي )اململكة املتحدة(؛ إليزابيث كيلي )زمبابوي(كانيانغارارا 

؛ ليبا )الواليات املتحدة(؛ لوري ميشو )النمسا(؛ روزا لوغَر )اهلند(؛ مادهو كيشوار )مصر(
جنوب (آن وِتن -؛ ليسا)فنلندا(وري ؛ لينا روسوفو)نيبال(ماالّ -؛ سبانا برادهام)صربيا(مالدينوفيتش 

وقد .  (http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/index.html: انظر) (إفريقيا
  .املتحدة أيضاًشارك يف كال االجتماعني ممثلون لعدة هيئات تابعة ملنظومة األمم 

وقد قام بإعداد مذكرات اخلرباء أليكسيس آرونوفيتش، وكريستني تشينكني،  
 . وكاترين مكّينا وأودرا بولز وتانيس داي، وجورغن لورنتسني، وسيلفيا ووليب

ناتا دوفَري (وقدم مسامهات يف الدراسة املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة  
، وبرنامج التكنولوجيا )درا بنتشاناديسوران وكاترين وايالندوكارين غرون، مع سوبان

خبريتان استشاريتان، (، إليزابيث شنايدر و دونا سوليفان )ماري إليزابيث(املالئمة للصحة 
 . وموظفون يف شعبة النهوض باملرأة

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/index.html)
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 خبريات دوليات رفيعات املستوى يف ميدان ١٠وتولَّت جلنة استشارية مؤلفة من  
د املرأة، معترف ن دوليا، تقدمي اإلرشاد واملعلومات املرتدة بشأن ج الدراسة العنف ض

ونطاقها ومضموا، ومراجعة املسودات والتعليق عليها، واقترحت جمموعة من التوصيات 
شارلوت بنتش، املديرة التنفيذية ملركز : وكان أعضاء اللجنة االستشارية. االستراتيجية
املنسقة اإلقليمية السابقة، جلنة (؛ وسوزانا شارويت )الواليات املتحدة(ة العاملية القيادة النسائي

أبيا -؛ ودوركاس كوكَر)األرجنتني) (أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة
املقررة (؛ وراديكا كواراسوامي )غانا(خبرية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة (

ة السابقة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثلة اخلاصة لألمني العام اخلاص
املقررة اخلاصة بشأن العنف ضد (؛ ويقني إرترك )سري النكا(لألطفال والصراع املسلح 

سانية املديرة السابقة للربنامج اخلاص باملرأة واجلن(؛ وألدا فاشيو )تركيا(املرأة وأسبابه وعواقبه 
؛ وأمسى خضر )كوستا ريكا(والعدالة، معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 

املنسقة العامة للمعهد الدويل لتضامن النساء باألردن، واملستشارة السابقة بشأن العنف ضد (
ن، األمينة وآيرين خا). األردن(املرأة لدى احملكمة العربية الدائمة ملكافحة العنف ضد املرأة 

؛ ومثَّلَتها يف اللجنة االستشارية ويندي براون؛ وأجنيال )بنغالديش(العامة ملنظمة العفو الدولية 
ميلو، املقررة اخلاصة املعنية حبقوق املرأة يف إفريقيا، اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان 

تمييز ضد املرأة ؛ وهيسو شني، خبرية اللجنة املعنية بالقضاء على ال)موزامبيق(والشعوب 
 ). مجهورية كوريا(

وقدمت فرقة عمل مؤلفة من كيانات منظومة األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية  
وضمت . مدخالت للدراسة وعملت مبثابة واسطة لتبادل املعلومات واملشاورات والتوعية

إدارة :  املتخصصةاملمثلني التالني هليئات أمانة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالا
عمليات حفظ السالم، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومكتب املستشارة اخلاصة 
للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، ومفوضية األمم 

جنة املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، والل
االقتصادية إلفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية 

اإلمنائي واالجتماعية لغريب آسيا، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة 
للمرأة، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وبرنامج األمم املتحدة 

، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس )املوئل-األمم املتحدة(للمستوطنات البشرية 
، ومنظمة األمم املتحدة )اإليدز(متالزمة العوز املناعي املكتسب /نقص املناعة البشرية

فولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث من أجل للط
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النهوض باملرأة، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، ومنظمة العمل 
، ومنظمة الصحة العاملية، )اليونسكو(الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 . وكانت املنظمة الدولية للهجرة، هي أيضاً جزءاً من فرقة العمل. الدويلوالبنك 
منظمة العفو الدولية، : وضمت فرقة العمل أيضاً املنظمات غري احلكومية التالية 

ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ للمرأة، والقانون والتنمية، ومركز احلقوق اإلجنابية، ومركز 
 وجلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة، واملساواة القيادة النسائية العاملية،

اآلن، والشبكة اإلفريقية املتعلقة بتنمية املرأة واالتصاالت، ومركز اإلعالم األورويب ملناهضة 
؛ واللجنة الدولية حلقوق اإلنسان )شعبة حقوق املرأة (نظمة رصد حقوق اإلنسانالعنف، وم

ات، واملنتدى الدويل لنساء الشعوب األصلية، والفريق العامل للمنظمات للمثليني والسحاقي
 الربنامج النسائي(املعين باملرأة، والسالم واألمن، ومعهد اتمع املفتوح  غري احلكومية

، واملرأة والقانون والتنمية يف إفريقيا، واللجنة النسائية املعنية بالالجئني من النساء )للشبكة
 . واألطفال
 : وجد معلومات أساسية عن الدراسة يف املوقع التايلت 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/index.htm. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/index.htm
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 مقدمة -أوال  
قوق العنف ضد املرأة مستمر يف كل بلد من بلدان العامل باعتباره انتهاكاً منتشراً حل - ١

هذا العنف غري مقبول، سواء أقامت . اإلنسان وعائقاً كبرياً أمام حتقيق املساواة بني اجلنسني
به الدولة أو وكالؤها أو أعضاء األسرة أو أشخاص غرباء، سواء يف احلياة العامة أو اخلاصة، 

ة وقد صرح األمني العام بأنه ما دام العنف ضد املرأ. يف وقت السلم أو يف وقت الصراع
 . مستمرا، ال نستطيع أن ندعي بأننا حنقق تقدماً حقيقيا حنو املساواة والتنمية والسالم

على الدول واجب محاية املرأة من العنف، وحماسبة املسؤولني عنه، وتوفري العدالة  - ٢
 وما زال القضاء على العنف ضد املرأة واحداً من أخطر التحديات اليت. واالنتصاف للضحايا

وجيب استخدام قاعدة املعرفة واألدوات اليت مت تطويرها يف العقد . تواجهنا يف عصرنا هذا
املاضي للقضاء على العنف ضد املرأة استخداماً أكثر منهجية وفعالية لوقف مجيع أشكال 

ويتطلب هذا إرادةً سياسيةً واضحةً، والتزاماً معلناً بصوت عالٍ ومنظوراً . العنف ضد املرأة
تاً على أعلى مستويات قيادة الدولة، وتصميماً ودفاعاً وتدابري عملية من قبل األفراد وثاب

 .واتمعات احمللية
قامت الدول وهيئات منظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واموعات  - ٣

وأدت . والشبكات النسائية والباحثون بأعمال كبرية ملعاجلة عنف الذكور ضد النساء
عمال الكبرية اليت قامت ا جهات فاعلة خمتلفة على خمتلف املستويات إىل تفهم أفضل األ

وقد وضعت . لطبيعة العنف ضد املرأة ونطاقه وإىل تقديرٍ ألثره على املرأة وعلى اتمعات
أطر قانونية وسياسية دولية ملعاجلة هذا العنف، تغطي أشكاالً وأنواعاً كثرية من العنف يف 

 .ع علنية وسريةأوضا
ويف الوقت نفسه ما زال مثةَ الشيُء الكثري مما جيب عمله إلجياد بيئة تستطيع املرأة  - ٤

 ومل يكن التقدم احملرز يف القواعد )١(.فيها أن تعيش حرة من العنف القائم على نوع اجلنس
الوطين، فهذا ما القانونية واملعايري والسياسات مصحوباً بتقدم مقارن يف تنفيذها على الصعيد 

وكذلك، بينما ازدادت البيانات عن طبيعة . زال غري كاف وغري متناسقٍ يف كل أحناء العامل
كل أشكال العنف ضد املرأة وانتشارها وممارساا زيادة كبرية يف السنوات األخرية، ما 

 املوارد وتنعكس قلة اإلرادة السياسية يف عدم كفاية. زالت املعلومات غري شاملة حىت اآلن
املخصصة ملعاجلة العنف ضد املرأة، ويف عدم إجياد بيئة سياسية واجتماعية ال يتسامح فيها 

ومثةَ أيضاً حاجة إىل إشراك الرجال يف . الناس مع العنف ضد املرأة، واحملافظة على هذه البيئة
ف الذكور العمل على منع هذا العنف والقضاء عليه، ومعاجلة املواقف النمطية اليت تدمي عن

 .ضد النساء
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قدمت اجلمعية العامة القيادة الالزمة يف اجلهد العاملي املبذول ملكافحة العنف ضد  - ٥
القرار (ويشكل إعالا البارز املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة . املرأة
 األخرية ويف السنوات. إطاراً للتحليل والعمل على الصعيدين الوطين والدويل) ٤٨/١٠٤

تناولت اجلمعية العامة العنف ضد املرأة بصورة عامة، وكذلك أشكاالً ومظاهر حمددة هلذا 
ومن بني هذه األشكال واملظاهر العنف ضد العامالت املهاجرات؛ واالتجار بالنساء . العنف

 .؛ والعنف العائلي ضد املرأة“الشرف”والفتيات؛ واجلرائم املرتكبة ضد النساء باسم 
 إعداد دراسة – ألول مرة -، طلبت اجلمعية العامة ٢٠٠٣ديسمرب /يف كانون األول - ٦

هذا الطلب داللة ). ٥٨/١٨٥القرار (متعمقة بشأن مجيع أشكال ومظاهر العنف ضد املرأة 
 ملعاجلة العنف – بواسطة اجلمعية العامة –واضحة على األمهية اليت توليها الدول األعضاء 

 .ضد املرأة
إبراز استمرار مجيع أشكال العنف :  الدراسة على وجه التحديد إىل ما يليدف - ٧

ضد املرأة وعدم مقبوليتها يف مجيع أحناء العامل؛ وتعزيز االلتزام السياسي واجلهود املشتركة 
جلميع أصحاب املصاحل ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه؛ وتعيني طرق ووسائل لضمان 

 معاجلة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، تنفيذاً أكثر استدامةً وفعاليةً، تنفيذ واجبات الدولة يف
 .وزيادة مساءلة الدولة

 
 نطاق الدراسة -ألف 

 على أن تشمل الدراسة مجيع أشكال ومظاهر العنف ضد ٥٨/١٨٥ينص القرار  - ٨
 : املرأة، وأن تشمل ما يلي

 أجل إجراء تقييم عرض إحصائي عام جلميع أشكال العنف ضد املرأة من )أ( 
أفضل لنطاق هذا العنف، مع حتديد الثغرات اليت تشوب مجع البيانات وصياغة مقترحات 

 لتقييم حجم املشكلة؛ 
أسباب العنف ضد املرأة مبا يف ذلك أسبابه اجلذرية وغري ذلك من العوامل  )ب( 

 املسامهة يف وقوعه؛
 توسط والطويل؛نتائج العنف ضد املرأة احلاصلة يف األجلني امل )ج( 
التكاليف الصحية واالجتماعية واالقتصادية اليت ينطوي عليها العنف ضد  )د( 
 املرأة؛
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حتديد أفضل مناذج املمارسات يف ااالت اليت تشمل التشريعات  )هـ( 
والسياسات والربامج وسبل االنتصاف الفعالة وكفاءة هذه اآلليات يف مكافحة العنف ضد 

 .يهاملرأة والقضاء عل
ليس يف اإلمكان حبث مجيع أشكال ومظاهر العنف ضد املرأة حبثاً شامالً يف دراسة  - ٩

إال أن هذه الدراسة تسعى جاهدة إىل إبراز القضايا واالهتمامات وتوليفها يف اإلطار . واحدة
وقد جرى مؤخراً أو جيري . ، بغية تأييد عمل اجلمعية العامة٥٨/١٨٥الذي يوفره القرار 

وقد . اول بعض القضايا يف دراسات أخرى ذات عالقة يضطلع بإجرائها األمني العاماآلن تن
مت تناول قضية العنف ضد النساء يف حاالت الصراع املسلح وما بعد الصراع املسلح يف 

، استجابةً لقرار ٢٠٠٢، اليت أُجريت يف سنة “املرأة والسالم واألمن”: الدراسة املعنونة
والعمل جارٍ اآلن يف إعداد دراسة بشأن العنف ضد ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 

 .األطفال
تبين هذه الدراسة اليت بني أيدينا السياق العريض للعنف ضد املرأة وتوجز قاعدة  - ١٠

وتكشف عن الفجوات والتحديات يف مدى توافر . املعرفة فيما يتعلق مبداه وانتشاره
وتؤلف بني األسباب والعواقب، مبا . تشار هذا العنفالبيانات، مبا يف ذلك منهجيات تقدير ان

وتبحث يف مسؤولية الدول عن منع العنف ضد املرأة ومعاجلته، وتعين . فيها التكاليف
 .ممارسات واعدة واستراتيجيات فعالة ملعاجلته

ويل يقدم الفرع الثاين من الدراسة نظرة عامة تارخيية لتطور املعرفة الدولية والعمل الد - ١١
وتتبع العمليات واملؤسسات اليت كان هلا دور حموري . يف موضوع عنف الذكور ضد النساء

وتوجز اإلطار الراهن . يف تصنيف هذا العنف باعتباره من دواعي القلق على حقوق اإلنسان
 ملعاجلة العنف ضد املرأة الوارد يف الصكوك القانونية والسياسية الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك

وتويل انتباهاً لدور احلركة . الصكوك اليت اتفق عليها يف املؤمترات العاملية لألمم املتحدة
 .النسائية يف رفع مستوى املعرفة ذا العنف والتحديات املتطورة اليت تواجه يف معاجلته

ف ضد الثقايف الذي حيدث فيه العن-يقدم الفرع الثالث السياق التارخيي واالجتماعي - ١٢
حيلل هذا الفرع األسباب اهليكلية واملنسقة لعنف الذكور ضد النساء، ال سيما . املرأة ويستمر

ويشري إىل دور السلطة األبوية، وحرمان املرأة من حقوق اإلنسان، وحتكُّم الذكور . التمييز
بينما تالحظ وتربز عوامل اخلطورة اليت تزيد تعرض املرأة للعنف، . يف نيابة املرأة وجنسانيتها

 .أيضاً عموميته وخصوصيته، والعوامل اليت تشكِّل معاناة املرأة الشخصية هلذا العنف
. وترد نظرة عامة على أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره وعواقبه يف الفرع الرابع - ١٣

 ويقدم الفرع األدلة. يبني هذا الفرع امتداد العنف ضد املرأة طيلة حياا ويف أوضاع متنوعة
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ويقدر عواقب . املتوفرة على انتشار أشكال خمتلفة من العنف ومظاهره ضد املرأة عرب البلدان
وكذلك على األسر ) املرأة الناجية بعد تعرضها للعنف(الناجية /هذا العنف على الضحية

 .واتمعات احمللية واألمم، مبا يف ذلك التكاليف االقتصادية
راهن والتحديات اليت تواجه يف مجع اإلحصاءات عن يوجز الفرع اخلامس التقدم ال - ١٤

. ويستعرض املنهجيات املتاحة وأمهيتها جلمع أنواع خاصة من البيانات. العنف ضد املرأة
ويؤكد الفرع احلاجة امللحة . ويالحظ أيضاً دور خمتلف اجلهات الفاعلة اليت جتمع البيانات

ملعرفة حول مجيع أشكال العنف ضد املرأة لتطوير إىل حتسني مجع البيانات لتعزيز قاعدة ا
 .السياسة واالستراتيجية تطويراً مستنداً إىل املعلومات

يوجز الفرع السادس واجبات الدولة يف منع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والقضاء  - ١٥
ية عليها، سواء أكان مرتكبها من العاملني لدى الدولة أو جهة فاعلة من غري الدول، ومحا

ويستعرض القواعد واملعايري الدولية السارية . املرأة من هذا العنف ودفع التعويضات للضحايا
وممارسة اهليئات القضائية وغري القضائية يف توضيح مضمون مسؤولية الدولة عن اختاذ 

 .ويوجز التدابري الرئيسية اليت جيب اختاذها ألداء هذه الواجبات. التدابري
ابع تربز ممارسات واعدة يف معاجلة العنف ضد املرأة يف ثالثة جماالت ويف الفرع الس - ١٦
ويقدم الفرع مبادئ توجيهية إلرشاد املمارسات اجليدة . القانون وتقدمي اخلدمات واملنع: هي

ويعني أيضاً سلسلة من التحديات الباقية . أو الواعدة يف هذه ااالت، ويعطي أمثلة توضيحية
 .فيذ املعايري والقواعد املتعلقة بالعنف ضد املرأةاليت تعترض تن

يقدم الفرع السابع استنتاجات ويضع جمموعة من التوصيات الختاذ تدابري من قبل  - ١٧
 .خمتلف اجلهات الفاعلة وعلى خمتلف املستويات يف سبعة جماالت استراتيجية رئيسية

 
 املنهجية -باء 

ث واملعارف القائمة على الصعيد الوطين تستمد الدراسة معلوماا من البحو - ١٨
مسامهات من الدول : ومن بني املصادر العديدة اليت استخدمت فيها. واإلقليمي والعاملي

األعضاء ردا على مذكرة شفوية؛ وردود الدول األعضاء على استبيان من األمانة العامة 
ات من اعتمادمها، وقد الستعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني وتقييمه بعد عشر سنو

؛ وتقارير الدول األعضاء املقدمة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣وردت من الدول األعضاء يف السنتني 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ ومسامهات من ١٨مبوجب املادة 

هيئات منظومة األمم املتحدة، وبضع هيئات منشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، 
 إقليمية؛ ومدخالت قدمتها منظمات غري حكومية؛ ومسامهات قُدمت أثناء حبث ومنظمات
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وأُجريت عدة مشاورات مع الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصاحل . خمطط الدراسة
، مبا يف ذلك مشاورات أُجريت باالقتران مع الدورة ٢٠٠٦ و٢٠٠٥أُجريت يف السنتني 

. مسني للجنة وضع املرأة، اليت قدمت مدخالت هي أيضاًالستني للجمعية العامة والدورة اخل
 خرباء يف العنف ضد ١٠واستفادت الدراسة من تعليقات وتوجيه جلنة استشارية مؤلفة من 

واستفادت أيضاً من مشاورات مع اخلبري املستقل . املرأة ينتمون إىل كل املناطق اإلقليمية
فال، باولوسريغيو بينهريو، ومع املقررة اخلاصة لدراسة األمني العام املتعلقة بالعنف ضد األط
 .املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

حيوي موقع شعبة النهوض باملرأة هذه املوارد وغريها، مبا يف ذلك سري حياتية مفصلة  - ١٩
 انظر اإلطار(ومعلومات أخرى ذات صلة بالتشريع املتعلق مبختلف أشكال العنف ضد املرأة 

١٠ .( 
 يف هذه الدراسة بأنه يعين أي فعل من أفعال “العنف ضد املرأة”يفهم مصطلح  - ٢٠

العنف يمارس على أساس نوع اجلنس يكون موجهاً ضد امرأة ألا امرأة أو يؤثر يف النساء 
وال يتناول العنف الذي يتعرض له الرجال على ).  أدناه١انظر اإلطار (تأثرياً غري متناسب 

 ليشمل اإلناث يف مجيع األعمار، مبن فيهن “املرأة”ويستخدم مصطلح . اس نوع اجلنسأس
 . سنة١٨البنات الالئي تقل أعمارهن عن 

، “الناجية” ومصطلح “الضحية”هناك مناقشة جارية بشأن استخدام مصطلح  - ٢١
 ألنه ينطوي على السلبية والضعف وسرعة “الضحية”حيث يقترح البعض جتنب مصطلح 

ويرى آخرون . لتأثُّر األساسي يف ذات املرأة نفسها، وال تعترف حبقيقة متانة املرأة ونيابتهاا
 يثري إشكاالت ألنه ينكر معىن الوقوع ضحيةً، الذي تتعرض له النساء “الناجية”أن مصطلح 

 يف هذه الدراسة بوجه “الضحية”ويستخدم مصطلح . الالئي استهدفتهن جرمية العنف
ويف .  يف سياق الدفاع عن حق املرأة“الناجية”ق العدالة اجلنائية ومصطلح العموم يف سيا

 .“الناجية/الضحية”سياقات أخرى يستخدم مصطلح 
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 نظرة عامة -ثانيا  
 مقدمة -ألف  

لقي العنف ضد املرأة اهتماماً متنامياً من األمم املتحدة باعتباره شكالً من أشكال  - ٢٢
وألزم اتمع الدويل نفسه حبماية حقوق .  حلقوق اإلنسان للمرأةالتمييز ضد املرأة وانتهاكاً

وعلى الرغم من االنتباه . الفرد، امرأةً كان أو رجالً، وكرامته مبعاهدات وإعالنات متعددة
وتستنتج هذه .  تقدم يذكر يف تقليل العنف املرتكب ضد املرأةثاملتزايد حلقوق املرأة مل حيد

املرأة مل يتلق بعد انتباهاً على سبيل األولوية وال املوارد الالزمة على الدراسة أن العنف ضد 
وتسعى الدراسة إىل تقدمي أدلة . مجيع املستويات ملعاجلته باجلدية الالزمة والوضوح الالزم

وتوصيات تساعد احلكومات واملؤسسات غري احلكومية واتمع املدين على معاجلة هذه 
 .ظلم العاملياملسألة وإزالة هذا ال

 احلركة النسائية واألمم املتحدة: الدويلاالنتباه  -باء 
اختذت مسألة العنف ضد املرأة مكاناً بارزاً بسبب عمل املنظمات واحلركات  - ٢٣

وبينما سعت النساء إىل احلصول على . النسائية على مستوى القاعدة الشعبية يف العامل أمجع
االت عديدة، لفنت االنتباه إىل حقيقة أن العنف ضد املرأة املساواة واالعتراف حبقوقهن يف جم

مل يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإمنا نتيجة عالقات هيكلية عميقة اجلذور 
وإذ دعت النساء إىل اختاذ تدابري ملعاجلة هذه ). انظر الفرع الثالث(بني املرأة والرجل 

، كشفن عن دور العنف ضد املرأة كشكلٍ من االنتهاكات على الصعيدين الوطين والدويل
وأدت هذه العملية إىل تعريف أشكال ومظاهر عديدة خمتلفة . أشكال التمييز وآلية إلدامته

، وسحبتها من اال اخلصوصي إىل االنتباه العمومي )انظر الفرع الرابع(من العنف ضد املرأة 
 . وإىل حلبة مساءلة الدولة

يل، وضعت مسألة العنف ضد املرأة على جدول األعمال يف سياق على الصعيد الدو - ٢٤
وكان التفاعل بني الدفاع عن املرأة يف . العمل على إحقاق حقوق املرأة يف األمم املتحدة

خمتلف أحناء العامل ومبادرات األمم املتحدة على مدى بضعة العقود املاضية عامالً حمركاً يف 
 تناول أشكال معينة من أشكال العنف ضد املرأة، كاالتجار بالنساء ومتَّ. حتقيق هذا االنتباه

 غري أن زيادة االنتباه إىل العنف )٢(.إلرغامهن على ممارسة البغاء، قبل إنشاء األمم املتحدة
، )١٩٨٥-١٩٧٥(ضد املرأة برزت بالدرجة األوىل يف سياق عقد األمم املتحدة للمرأة 

ظمات النسائية مرتبطاً جبدول أعمال األمم املتحدة بواسطة حني أصبح عدد متزايد من املن
وعملت . مؤمترات دولية وإقليمية معنية باملرأة، وبواسطة عمل املرأة يف املبادرات اإلمنائية
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وأيدت تنمية القواعد واملعايري . اجلهود النسائية كحفّاز يف توسيع نطاق فهم العنف ضد املرأة
  )٣(. وتقدمي التقاريرالدولية وإنشاء آليات للرصد

املبادرات املبكِّرة ملعاجلة العنف ضد املرأة على الصعيد الدويل ركزت بالدرجة األوىل  - ٢٥
 اليت اعتمدها املؤمتر العاملي للسنة )٤(ومما يذكر أن خطة العمل العاملية للمرأة،. على األسرة

 إىل ضرورة وضع برامج ، لفتت االنتباه١٩٧٥الدولية للمرأة يف مدينة مكسيكو يف سنة 
تعليمية وطرق حلل الرتاع العائلي تضمن الكرامة واملساواة واألمن لكل فرد من أفراد 

غري أن حمكمة املنظمات غري احلكومية اليت . األسرة، لكنها مل تشر بصراحة إىل العنف
 ضد املرأة، عقدت بالتوازي مع املؤمتر يف مدينة مكسيكو، واحملكمة الدولية املعنية باجلرائم

 )٥(.، أبرزتا أشكاالً من العنف ضد املرأة أكثر بكثري١٩٧٦ يف سنة لاليت عقدت يف بروكسي
اعتمد املؤمتر العاملي الثاين لعقد األمم املتحدة للمرأة، املعقود يف كوبنهاغن سنة  - ٢٦

 املرتل وأشار إىل العنف يف.  قراراً بشأن العنف يف األسرة)٦( مبناسبة منتصف العقد،١٩٨٠
يف تقريره النهائي ودعا، يف سياق العناية الصحية، إىل وضع برامج للقضاء على العنف ضد 

ومت أيضاً تناول العنف ضد املرأة . النساء واألطفال وحلماية املرأة من االعتداء البدين والعقلي
 هذه يف منتدى املنظمات غري احلكومية املوازي للمؤمتر، كما تناولت عدة وفود حكومية

وكان يف ذلك انعكاس لألمهية املتنامية هلذه املسألة يف جداول أعمال احلركات . املسألة أيضاً
  )٧(.النسائية على الصعيد الوطين

وازداد العمل النسائي ملكافحة العنف ضد املرأة يف أوائل الثمانينات من القرن  - ٢٧
 الثالث املعين باملرأة، املعقود يف نريويب املاضي وأصبحت املسألة أكثر بروزاً يف املؤمتر العاملي

 واعترفت استراتيجيات نريويب التطلعية للنهوض باملرأة بانتشار العنف ضد )٨(.١٩٨٥يف سنة 
املرأة يف أشكال خمتلفة يف احلياة اليومية يف كل اتمعات، وعرفت مظاهر متنوعة للعنف 

اءة واالعتداء يف املرتل، والنساء الالئي يقعن بلفت االنتباه إىل النساء الالئي يتعرضن لإلس
وبدأت إقامة الصلة . ضحايا للبغاء القسري، والنساء املعتقالت، والنساء يف الصراع املسلح

بني العنف ضد املرأة واملسائل األخرى على جدول أعمال األمم املتحدة باعتبار ذلك العنف 
ودعت . املساواة والتنمية والسلم: مرأةعقبة رئيسية أمام حتقيق أهداف العقد الدويل لل

االستراتيجيات التطلعية إىل اختاذ سياسات وقائية وتدابري قانونية ووضع آلية وطنية وتقدمي 
واعترفت أيضاً باحلاجة إىل توعية . مساعدة شاملة للنساء الالئي يقعن ضحايا للعنف

 .اجلمهور للعنف ضد املرأة كمشكلة جمتمعية
ع العمل على مكافحة العنف ضد املرأة يف إطار عقد املرأة، تناولت هيئات باملوازاة م - ٢٨

بصورة متزايدة،  األمم املتحدة املعنية مبكافحة اجلرمية وبالعدالة اجلنائية العنف ضد املرأة
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 وأثبت العمل يف هذا القطاع أن ما يرتكَب يف سياقات )٩(.وبوجه خاص العنف العائلي
ية ال يبلَّغُ عنها تبليغاً كافياً، وأبرز احلاجة إىل سن قوانني مالئمة وإىل خمتلفة هو ظاهرة عامل

وصول النساء الضحايا إىل العدالة، وإىل تنفيذ القوانني وإعماهلا على الصعيد الوطين بصورة 
  )١٠(.فعالة
يف أوائل التسعينات من القرن املاضي اكتسبت جهود احلركة النسائية لكسب  - ٢٩

ويف املؤمتر العاملي . أن العنف ضد املرأة مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان زمخاً كبرياًاالعتراف ب
، جتمعت النساء وضغطن على الصعيدين ١٩٩٣حلقوق اإلنسان، املعقود يف فيينا يف سنة 

العاملي واإلقليمي إلعادة تعريف معامل قانون حقوق اإلنسان ليشمل ما متر به النساء من 
 ١٢٨ىل املندوبني إىل املؤمتر ما يقرب من نصف مليون توقيع جمعت من وقدمن إ. خربات

بلداً تطلب االعتراف بأن هذا العنف يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان للمرأة، وعقَدنَ حمكمة 
عاملية قُدمت إليها شهادات من النساء يف إطار حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قضايا عنف من 

  )١١(.خمتلف أحناء العامل
 شكل من أشكال التمييز وانتهاك حلقوق اإلنسان : العنف ضد املرأة -جيم  

أدت األدلة اليت مجعها الباحثون على الطبيعة املنتشرة واألشكال املتعددة للعنف ضد  - ٣٠
املرأة، باإلضافة إىل محالت الدفاع عن املرأة، إىل االعتراف بأن العنف ضد املرأة ظاهرة 

ورها مغروسةٌ يف اختالالت التوازن واالنعدام اهليكلي للمساواة بني عاملية منهجية وجذ
 . وكان تعريف الصلة بني العنف ضد املرأة والتمييز مسألة رئيسية. الرجل واملرأة

وساهم عمل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وهي اهليئة اليت أنشئت  - ٣١
 )١٢(فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لرصد تنفيذ ات١٩٨٢ يف سنة ةمبعاهد

ومما يذكر أن . مسامهة كبرية يف االعتراف بأن العنف ضد املرأة مسألة حقوق إنسان
االتفاقية ال تشري بصراحة إىل العنف ضد املرأة، لكن اللجنة أوضحت أن كل أشكال العنف 

وتدعو اللجنة . مبين يف االتفاقيةضد املرأة تقع ضمن تعريف التمييز ضد املرأة كما هو 
والحظت اللجنة، يف توصيتها . الدول األعضاء بانتظامٍ إىل اعتماد تدابري ملعاجلة هذا العنف

 أن على الدول واجب محاية املرأة من العنف مبوجب خمتلف )١٣(،)١٩٨٩ (١٢العامة رقم 
للجنة معلومات عن حوادث مواد االتفاقية، وطلبت منها أن تضع يف تقاريرها الدورية إىل ا

 هذه )١٤()١٩٩٢ (١٩وأرست التوصية رقم . العنف وعن التدابري اليت اعتمدا ملكافحته
فقد أكدت مبا ال يدع جماالً للشك أن العنف ضد املرأة شكل من : الصلة بصورة حازمة

أشكال التمييز القائم على أساس نوع اجلنس، وأن التمييز سبب رئيسي من أسباب هذا 
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وقد أضاف هذا التحليل مسألة العنف ضد املرأة إىل أحكام االتفاقية وإىل القاعدة . عنفال
القانونية الدولية املتعلقة بعدم التمييز على أساس نوع اجلنس، وبذلك وضعته يف مصطلحات 

ومتكِّن إجراءات االستفسار والشكاوى الفردية . حقوق اإلنسان ومؤسساا وعملياا
، اللجنةَ من ٢٠٠٠ول اإلضايف لالتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ يف سنة مبوجب الربوتوك

 ).انظر الفرع السادس(تطوير فقه قضائي يف هذا اال 
، تعبئة عاملية ١٩٩٣شهد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا، يف سنة  - ٣٢

اونت النساء من كل املناطق وتع. منسقة إلعادة توكيد حقوق املرأة باعتبارها حقوق إنسان
اإلقليمية، من احلكومات واملنظمات غري احلكومية على حد سواء، ونظَّم أنفسهن للتأثري يف 
العمليات التحضريية للمؤمتر، اإلقليمية منها والعاملية، وقمن حبمالت إلدراج منظور جنساين 

وق اإلنسان للمرأة بوضوح يف جدول األعمال الدويل حلقوق اإلنسان، وإلبراز انتهاكات حق
فيينا على توكيد عاملية حقوق املرأة باعتبارها حقوق  واشتمل إعالن وبرنامج عمل. للعيان

وأضاف مؤمتر فيينا . إنسان، ودعوة إىل القضاء على العنف القائم على أساس نوع اجلنس
 يف وقت )١٥(د املرأةأيضاً زمخاً كبرياً إىل اعتماد اجلمعية العامة إعالنَ القضاء على العنف ض

 .الحق من تلك السنة
مظهر ”وينص إعالن القضاء على العنف ضد املرأة على أن العنف ضد املرأة  - ٣٣

لعالقات قوى غري متكافئة بني الرجل واملرأة عرب التاريخ، أدت إىل هيمنة الرجل على املرأة 
 ويربز املواقع )١٦(.“ كامالًوممارسته التمييز ضدها، واحليلولة دون النهوض باملرأة وضاً

العنف يف األسرة، والعنف يف اتمع ، والعنف الذي ترتكبه : املختلفة للعنف ضد املرأة
واإلعالن حساس حلقيقة أن فئات معينة من النساء معرضات بوجه . الدولة أو تتغاضى عنه

والفقريات خاص للعنف، مبا يف ذلك األقليات، ونساء الشعوب األصلية، والالجئات، 
املُدقعات، والنساء املعتقالت يف مؤسسات إصالحية أو يف سجون، والفتيات، والنساء 

ويضع اإلعالن سلسلة من . املعوقات، والنساء املسنات، والنساء يف أوضاع الصراع املسلح
ويقتضي من الدول أن . التدابري اليت جيب أن تتخذها الدول ملنع هذا العنف والقضاء عليه

لعنف ضد املرأة وأالّ تتذرع بالعادات أو التقاليد أو الدين لتجنب واجباا يف القضاء تدين ا
 .على هذا العنف
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 ١اإلطار 

 تعاريف العنف ضد املرأة
 )١٩التوصية العامة رقم (

العنـف املوجـه ضـد املـرأة بـسبب      ”العنف ضد املـرأة القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس           
ويشمل األعمـال الـيت تلحـق ضـرراً أو     .  ميس املرأة على حنو جائر   كوا امرأة، أو العنف الذي    

أملاً جسديا أو عقليا أو جنسيا ا، والتهديد ذه األعمال، واإلكراه، وسـائر أشـكال احلرمـان                 
 “.من احلرية
العنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس، الـذي ينـال مـن متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان                       ” 

 مبوجب القانون الدويل العام أو مبقتـضى اتفاقيـات حمـددة حلقـوق اإلنـسان                واحلريات األساسية 
  )أ( “. من االتفاقية١أو يبطل متتعها بتلك احلقوق واحلريات، يعترب متييزاً يف إطار معىن املادة 

 ١اء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، املادة ضإعالن الق
دفع إليه عـصبية اجلـنس ويترتـب علـني،          أي فعل عنيف ت   ”يعين تعبري العنف ضد املرأة       

أو يرجح أن يترتب عليـه، أذى أو معانـاة للمـرأة، سـواء مـن الناحيـة اجلـسمانية أو اجلنـسية أو              
النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمـان التعـسفي مـن احلريـة،                    

 )ب( “.سواء أحدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة
 ار اجلمعية العامة املتعلق بالقضاء على العنف العائلي ضد املرأةقر

العنف العائلي ميكن أن يـشمل احلرمـان االقتـصادي والعزلـة، وأن مثـل هـذا            ”تقر بأن    
 )ج( “.السلوك قد يسبب بالغ األذى لسالمة املرأة أو صحتها أو رفاهها

 واشياحل
 .٧، الفقرة ١٩التوصية العامة رقم  )أ( 
 .٤٨/١٠٤ار اجلمعية العامة قر )ب( 

 .٥٨/١٤٧قرار اجلمعية العامة  )ج(  
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 مقرراً ١٩٩٤مثة نتيجة أخرى ملؤمتر فيينا وهي تعيني جلنة حقوق اإلنسان يف سنة  - ٣٤
 وقد أنشأ هذا التفويض آلية مؤسسية )١٧(.خاصا بشأن العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
د املرأة يف خمتلف أحناء العامل وتقدمي تقارير إلجراء استعراض متعمق منتظم للعنف ض

 جيري االضطالع بالعمل يف إطار النظام الدويل حلقوق اإلنسان ويشمل توصيات )١٨(.عنه
وقد أثار املقرر اخلاص، . بشأن كيفية القضاء على العنف ضد املرأة وأسبابه وإصالح عواقبه

اب وعواقب أشكال خمتلة من العنف بواسطة التحليل، والتوصيات، والزيارات القطرية، أسب
 .ضد املرأة، وشرح مبزيد من التفصيل فهم املعايري الدولية يف هذا اال

 بلداً يف املؤمتر العاملي الرابع ١٨٩جمع إعالن ومنهاج عمل بيجني، الذي اعتمده  - ٣٥
ملرأة انتهاك ، هذه املكاسب بتوكيد أن العنف ضد ا١٩٩٥املعين باملرأة يف بيجني يف سنة 

وحتول التركيز إىل املطالبة . حلقوق اإلنسان وعائق لتمتع املرأة التام بكل حقوق اإلنسان
 ١٢وعين جمتا عمل بيجني . مبساءلة الدولة عن تدابري منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه

ق أهداف املساواة جماالً هاما جدا من جماالت القلق اليت تستدعي اختاذ تدابري ملحة لتحقي
ومت أيضاً تناول هذا العنف يف  .والتنمية والسالم؛ وكان أحد هذه ااالت العنف ضد املرأة

ة جداقلقٍ أخرى هام ١٩(.عدة جماالت(  
 ٢ اإلطار

 منهاج عمل بيجني
أنشأ جمال القلق اهلام جدا يف منهاج عمل بيجني املتعلق بالعنف ضد املـرأة ثالثـة أهـداف           

 :تراتيجية، هياس
 اختاذ تدابري متكاملة ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه؛ • 
 دراسة أسباب العنف ضد املرأة وعواقبه وفعالية التدابري الوقائية؛ • 
 .القضاء على االتجار باملرأة ومساعدة ضحايا العنف الناتج عن البغاء واالتجار • 
العمـل سلـسلة مـن التـدابري امللموسـة الـيت جيـب أن        يف إطار هذه األهداف، وضع منهاج         

تتخذها احلكومات، مبا يف ذلك تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان؛ والـسياسات والـربامج        
 .اهلادفة إىل محاية النساء الالئي وقعن ضحايا للعنف ومساندن؛ التوعية والتعليم
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بعد مخس سنوات من اعتماده، ، ٢٠٠٠لدى استعراض منهاج عمل بيجني يف سنة  - ٣٦
ذكرت الدول على وجه التحديد أن العنف ضد املرأة، سواٌء أحدث يف احلياة العامة أو 

 وطُلب )٢٠(.اخلاصة، مسألة حقوق إنسان، وأبرزت مسؤولية الدولة عن معاجلة هذا العنف
رأة من قبل من احلكومات أن تتخذ كل التدابري املالئمة للقضاء على التمييز والعنف ضد امل

أي شخص أو منظمة أو مشروع، ومعاملة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بأا 
 .أعمال إجرامية

 معلماً )٢١(، املتعلق باملرأة والسلم واألمن،)٢٠٠٠ (١٣٢٥كان قرار جملس األمن  - ٣٧
احلاجة إىل وإذ اعترف القرار ب. من معامل معاجلة العنف ضد املرأة يف أوضاع الصراع املسلح

تنفيذ القوانني اليت حتمي حقوق النساء والفتيات أثناء الصراع املسلح وبعد انتهائه، يدعو إىل 
. اختاذ تدابري خاصة حلماية النساء والفتيات من العنف القائم على اجلنس يف الصراع املسلح

 . العقابوأكد القرار أيضاً مسؤولية مجيع الدول عن وضع حد إلفالت مرتكيب العنف من
 

 عواقب معاجلة العنف ضد املرأة باعتباره مسألة من مسائل حقوق اإلنسان -دال  
وصفت املقررة اخلاصة األوىل املعنية بالعنف ضد املرأة حركة مكافحة العنف ضد  - ٣٨

رمبا كانت أجنح قصة يف التعبئة الدولية حول مسألة حمددة من مسائل حقوق ”املرأة بأا 
  )٢٢(.إىل صياغة قواعد ومعايري دولية، وصياغة برامج وسياسات دوليةاإلنسان، أدت 

. توجد عواقب هامة آتية من تصنيف العنف ضد املرأة بأنه مسألة حقوق إنسان - ٣٩
فاالعتراف بأن العنف ضد املرأة انتهاك حلقوق اإلنسان يوضح الواجبات امللزمة للدول مبنع 

. عليه، ومساءلتها إن هي قصرت عن أداء هذه الواجباتهذا العنف والقضاء عليه واملعاقبة 
تنبع هذه الواجبات من واجب الدولة يف اختاذ خطوات الحترام حقوق اإلنسان ومحايتها 

وبذلك تتحرك مطالبات الدولة باختاذ كل التدابري املالئمة للرد على . والعمل على إحقاقها
وينص إطار حقوق اإلنسان . وقاً شرعيةالعنف ضد املرأة من جمال حسن التقدير فتصبح حق

على الوصول إىل عدد من األدوات واآلليات اليت وضعت لتحميل الدول مسؤوليةً على 
وتشمل هذه اآلليات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، . الصعيدين الدويل و اإلقليمي

وروبية واملشتركة بني واحملاكم اجلنائية الدولية، وكذلك نظُم حقوق اإلنسان اإلفريقية واأل
 ).انظر الفرع السادس(الدول األمريكية 

توفِّر حقوق اإلنسان جمموعة قواعد موحدة ميكن استخدامها لتحمل الدول  - ٤٠
وإن معاجلة العنف . مسؤولية أداء واجباا، ورصد التقدم احملرز، وتعزيز التنسيق واالستقامة

ميكِّن املرأة ويضعها يف موقف ال تكون فيه متلقِّيةً ضد املرأة باعتباره مسألة حقوق إنسان 
وكذلك تعزز مشاركة . سلبية لفوائد آتية من حسن تقدير الغري، وإمنا صاحبة حقوق إجيابية
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مدافعني آخرين عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم الرجال واألوالد، الذين يصبحون أصحاب 
 .الحترام جلميع حقوق اإلنسانمصاحل يف معاجلة العنف ضد املرأة كجزء من بناء ا

لقد مكَّن االعتراف بأن العنف ضد املرأة مسألة حقوق إنسان خطاب حقوق  - ٤١
. اإلنسان وممارسةَ حقوق اإلنسان من أن يصبحا أكثر مشولية بإدخال خربات النساء فيهما

اكات فعندما تظل خربات النساء اخلاصة غري مرئية، ال تشكل جزءاً من إعالم فهم انته
 لذلك جيب أن تأخذ قواعد حقوق )٢٣(.حقوق اإلنسان وإصالحات هذه االنتهاكات

وينبغي لنظام . اإلنسان يف احلسبان الظروف اخلاصة للمرأة لكي تكون عاملية بشكل تام
حقوق اإلنسان املتكامل والشامل أن يأخذ يف احلسبان ال جمرد منظورات اجلنسانية فحسب، 

 الواسعة أيضاً، اليت تشكِّل وتعزز خربات النساء، وخربات الرجال، وإمنا العوامل املتنوعة
بالتمييز والعنف، مبا يف ذلك املسائل العنصرية واإلثنية والطبقية والعمرية، ومسائل التوجه 

 . اجلنسي، واإلعاقة، والقومية، والدين، والثقافة
ال يستثين نهجاً أخرى ملنع إن فهم العنف ضد املرأة باعتباره مسألة حقوق إنسان  - ٤٢

بل إن معاجلة العنف . العنف والقضاء عليه، كجهود التعليم والصحة والتنمية والعدالة اجلنائية
ضد املرأة كمسألة حقوق إنسان تشجع استجابة كلية ال تتجزأ، ومتعددة القطاعات، 

عزيز وتعجيل وتدعو إىل ت. تضيف بعداً من أبعاد حقوق اإلنسان إىل عمل كل القطاعات
املبادرات يف كل ااالت ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه، مبا يف ذلك قطاعات العدالة 

 .اجلنائية والصحة والتنمية والشؤون اإلنسانية وبناء السالم واألمن
 

 دمج العنف ضد املرأة وتوسيع نطاق العمل -هاء  
مسألة حقوق إنسان أثناء التسعينات من بينما تطور فهم العنف ضد املرأة باعتباره  - ٤٣

ونتيجةً لذلك . القرن املاضي، كذلك تطورت آثار هذا العنف على قطاعات خمتلفة كثرية
أصبح عدد متزايد من أصحاب املصاحل يعاجلون أثر العنف ضد املرأة يف أهدافهم واملهام 

ال يتطور من خالل وكذلك فإن فهم نطاق العنف ضد املرأة وأبعاده ما ز. املفوضة إليهم
السياسة واملمارسة، كما ينعكس يف عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان 

الدولية وسلسلة من -واإلجراءات اخلاصة، واحملاكم اجلنائية الدولية، واهليئات احلكومية
 .هيئات األمم املتحدة واهليئات اإلقليمية

تعلقة باملرأة على وجه التحديد تدفع جدول أعمال وما زالت السياسات والربامج امل - ٤٤
ويف الوقت نفسه يوىل انتباه متزايد لضمان . األمم املتحدة املتعلق بالعنف ضد املرأة إىل األمام

واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات . محاية حق املرأة يف التحرر من العنف بطريقة شاملة
ن بصورة متزايدة يف نطاق أعماهلا وتويل حقوق اإلنسان تدمج منظورات النساء وخربا
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فقد اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، . انتباهاً للعنف ضد املرأة يف املهام املفوضة إليها
وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثالً، تعليقات عامة بشأن متتع الرجل واملرأة 

تمدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  واع)٢٤(باحلقوق على قدم املساواة،
 وحتتوي هذه التعليقات )٢٥(.توصيةً عامة بشأن األبعاد املتصلة بنوع اجلنس والتمييز العنصري

على إشارات صرحية إىل طبيعة العنف ضد املرأة ونطاقه ومداه، وإىل مسؤوليات الدول عن 
ة مبوجب معاهدات إىل ضرورة القضاء على وتشري هيئات أخرى منشأ. منعه والقضاء عليه

 ).انظر الفرع السادس(العنف ومنعه يف مالحظاا اخلتامية على تقارير الدول األطراف 
باإلضافة إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، يعاجل مقررون خاصون  - ٤٥

ومن بني هؤالء . ل بالعنفآخرون للجنة حقوق اإلنسان خمتصون مبواضيع معينة مسائل تتص
املقررين املقررون اخلاصون املعنيون مبسائل بيع األطفال وبغاء األطفال وتعريض األطفال 

وبدأ مقررون خاصون . للمواد اخلالعية واالتجار باألشخاص، ال سيما بالنساء واألطفال
ررين اخلاصني املعنيني آخرون يعاجلون أثر العنف ضد املرأة على املهام املفوضة إليهم، مثل املق

مبسائل التعذيب، واحلق يف الصحة والغذاء والتعليم واإلسكان الكايف، وحرية الرأي والتعبري، 
وقد ركَّز املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام بغري حماكمة أو . وحرية الدين أو املعتقد

ين باستقالل مهنتي القضاة اإلعدام بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي واملقرر اخلاص املع
 .“الشرف”واحملامني، كلتيهما، على اجلرائم املرتكبة ضد املرأة باسم 

 عاجلت اجلمعية العامة واللجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي العنف ضد  - ٤٦
  وبوجه خاص، اعتمدت جلنة وضع املرأة، وجلنة حقوق اإلنسان، وهيئتها)٢٦(.بانتظامٍ املرأة

، قرارات تعطي إرشاداً اإلنسان اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوقالفرعية الرئيسية املسماة 
بشأن التدابري الواجب اختاذها على مستويات خمتلفة، ومن قبل أصحاب مصاحل خمتلفني، ملنع 

وعززت بعض القرارات مبادرات اتمع املدين، . أشكالٍ من العنف حمددة والقضاء عليها
نوفمرب / باخلامس والعشرين من شهر تشرين الثاين١٩٩٩راف اجلمعية العامة يف سنة كاعت

  )٢٧(.باعتباره اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة
دولية ومؤمترات قمة من جديد االلتزام بالقضاء على -وأكدت مؤمترات حكومية - ٤٧

، مثالً، ١٩٩٤عقود يف القاهرة سنة فاملؤمتر الدويل للسكان والتنمية امل. العنف ضد املرأة
 ويف مؤمتر القمة )٢٨(.اعترف بأن القضاء على العنف ضد املرأة ضروري لتمكني املرأة

، صمم رؤساء الدول واحلكومات على مكافحة كل ٢٠٠٠لأللفية، الذي عقد يف سنة 
ن امللح  أن م٢٠٠٥ وأكد مؤمتر القمة العاملي املعقود يف سنة )٢٩(.أشكال العنف ضد املرأة
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القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وربطَ هذا املنع بتحقيق 
  )٣٠(.األهداف اإلمنائية لأللفية

وقامت احملكمتان اجلنائيتان الدوليتان ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا، واحملكمة اخلاصة  - ٤٨
ويل يف حتقيق املساءلة عن العنف ضد املرأة يف لسرياليون، بتعزيز دور نظام القضاء اجلنائي الد

، الذي أنشأ احملكمة اجلنائية ١٩٩٨ويشمل نظام روما األساسي لعام . الصراع املسلح
 ).انظر الفرع السادس(الدولية، عدة أنواع من اجلرائم القائمة على أساس اجلنس 

ت عمل األمم نتيجة للتوجيهات اليت تأمر بدمج منظور جنساين يف مجيع جماال - ٤٩
املتحدة، تسعى سياسات وبرامج كثرية إىل أن تأخذ يف احلسبان آثار أعماهلا على النساء 

 وتساهم )٣١(.وازداد عدد اهليئات اليت تقدم برامج للقضاء على العنف ضد املرأة. والرجال
ا هذه اهليئات يف البحوث ويف تطوير القواعد القانونية والسياسات، واخلدمات، ودعم ضحاي

وبينما ارتفع عدد هيئات . الناجيات من العنف، وأنشطة الدفاع والتوعية، والتمويل/العنف
األمم املتحدة اليت تدرج العنف ضد املرأة يف عداد اهتماماا ارتفاعاً مدهشاً، ما زالت 
يق املوارد املخصصة هلذه املسألة قليلة واالهتمام املُعطى هلا صغرياً، ويفتقر عملها إىل التنس

 .الفعال
 

  ٣ اإلطار
 منظومة األمم املتحدة: منع العنف ضد املرأة والرد عليه

يف منظومة األمم املتحدة تقوم سلسة من اهليئـات واملكاتـب والوكـاالت بتنفيـذ بـرامج                   
حمددة بشأن العنف ضد املرأة، أو تشمل جهوداً ملعاجلة هذا العنف يف إطار املهام املفوضة إليهـا                 

 مـن هـذه اهليئـات       ٣٢وتشري دراسة استقصائية هليئات األمم املتحدة إىل أن         . اليةوأهدافها اإلمج 
ويغطـي هـذا    . تقوم بعمل ما بشأن العنـف ضـد املـرأة علـى الـصعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين                   

العمل كثرياً من جوانب العنف ضد املرأة، تتراوح مـن العنـف العـائلي والعنـف بـني األشـخاص             
 .أة يف حاالت الصراع املسلح وما بعد الصراعإىل العنف ضد املر

ويشمل عمل هيئات األمم املتحـدة أيـضاً جهـوداً للقـضاء علـى االتجـار بالنـساء ومنـع                     
االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف كل بلد يوجد فيه حضور لألمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك                  

ن االنتبـاه لـدور الرجـال واألوالد        ويـوىل اآلن مزيـد مـ      . موظفي األمم املتحدة وموظفني آخـرين     
ــرأة    ــف ضــد امل ــع العن ــداً      .  يف من ــاً متزاي ــة انتباه ــائق للتنمي ــرأة كع ــف ضــد امل ــى دور العن . ويلق

وتستجيب اهليئات للصالت بني العنف ضد املرأة وااالت األخرى، مثل فريوس نقـص املناعـة           
مع البيانات وزيادة قاعـدة املعرفـة       ، وتساهم جب  )اإليدز(متالزمة العوز املناعي املكتسب     /البشرية
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 .مبختلف أشكال ومظاهر العنف ضد املرأة
وما زالت الفجوات والتحديات قائمة ويلزم بذل جهود لتحقيق رد أكثر مشولية  

 :وأفضل تنسيقاً يف املنظومة بأسرها على العنف ضد املرأة، ال سيما فيما يتعلق مبا يلي
 اليت تسترشد ا منظومة األمم املتحدة يف جهودها تنفيذ األطر القانونية والسياسية 

 الرامية إىل منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه

 مجع البيانات والبحوث • 

 رفع مستوى املعرفة واالتصاالت ونشر املمارسات اجليدة • 

 الرد املنسق على الصعيد الوطين • 

 تعبئة الوارد • 

 آليات التنسيق على الصعيد الدويل • 
واملـساواة بـني     لـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة           أنشئت فرقة عمل تابعـة ل      
 يف منظومة األمم املتحدة، دف إىل حتسني التنسيق يف منظومة األمـم املتحـدة بأسـرها                 اجلنسني

وممـا يـذكر أن الـصندوق االسـتئماين لـدعم           . وتعزيز اجلهود الرامية إىل معاجلة العنف ضد املـرأة        
صــندوق األمــم املتحــدة جــراءات الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، الــذي يــديره   اإل

، يدعم مشاريع ابتكارية وحفّازة يف خمتلف أحناء العـامل، ـدف إىل القـضاء علـى     للمرأة اإلمنائي
 .العنف ضد املرأة

 
إلقليمية ومن بني املعاهدات ا. تناولت مؤسسات إقليمية العنف ضد املرأة أيضاً - ٥٠

؛ )اتفاقية بيليم دو بارا (املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد
والربوتوكول للميثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بشأن حقوق املرأة يف 

فحة االتجار إفريقيا؛ واتفاقية رابطة جنوب شرقي آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة مبنع ومكا
وتشمل املبادرات املتخذة على ). انظر الفرع السادس(بالنساء واألطفال ألغراض البغاء 

الصعيد اإلقليمي يف إفريقيا اإلضافة اخلاصة املعنية بالقضاء على كل أشكال العنف ضد 
جلماعة  الصادر عن اوالتنمية اإلعالن املتعلق بنوع اجلنسإىل ) ١٩٩٨(النساء واألطفال 

، )٥ (٢٠٠٢؛ وعلى الصعيد األورويب، التوصية )١٩٩٧ (إلمنائية للجنوب األفريقيا
 .الصادرة عن جلنة وزراء جملس أوروبا إىل الدول األعضاء بشأن محاية املرأة من العنف
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هذه املبادرات اإلقليمية اليت تستعني مبعلومات من قبل املعايري الدولية بشأن العنف  - ٥١
. يات إقليمية، مبا يف ذلك هيئات رصد، ملنع هذا العنف والقضاء عليهضد املرأة، تنشئ آل

فالربوتوكول للميثاق اإلفريقي . وتوسع بعض املبادرات اإلقليمية زيادة عن املعايري القائمة
حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقي، مثالً، وسع التعريف الوارد 

لق بالقضاء على العنف ضد املرأة، بأن أَدخلَ يف نطاقه العنف أو الضرر يف اإلعالن املتع
وتؤكد اتفاقية بيليم دو بارا حق املرأة يف التحرر من العنف يف احلياة العامة . االقتصادي

وتؤكد أيضاً . واخلاصة على السواء، وتفرض عدداً من الواجبات على الدول يف هذا الصدد
 . املرأة بكل احلقوق األخرىالصلة بني العنف ومتتع

أبرز االحتاد الربملاين الدويل دور الربملانات يف مكافحة العنف ضد املرأة يف كل  - ٥٢
 وسنت دول عديدة تشريعات ورمست سياسات وبرامج ملعاجلة العنف ضد )٣٢(.امليادين
 واعتمدت بعض الدول خططاً تشمل بوجه العموم تدابري داعمة )٣٣(.املرأة

لناجيات؛ ورفع مستوى املعرفة، والتعليم، والتوعية؛ والتدريب وبناء القدرات؛ ا/للضحايا
فمعظم . غري أن التقدم مل يكن متوازناً. وحماكمة مرتكيب العنف ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم

البلدان ما زالت تفتقر إىل نهجٍ منسق متعدد التخصصات يشمل نظام القضاء اجلنائي، 
 .وخدمات أخرى، ووسائط اإلعالم، ونظام التعليموالعناية الصحية، 

إن اختالف مستويات النشاط الرامي إىل معاجلة العنف ضد املرأة يف البلدان املنفردة  - ٥٣
وتصبح املقارنات أكثر صعوبة ألن . جيعل من الصعب تقييم النجاح اإلمجايل للجهود الوطنية

 غري )٣٤(.جتماعي واالقتصادي والتارخييمظاهر العنف ضد املرأة تتفاوت بتفاوت السياق اال
أن من الواضح أن العنف ضد املرأة يظل حقيقة مدمرة يف كل أحناء العامل، ولذلك فإن تنفيذ 

وميكن . املعايري الدولية واإلقليمية الرامية إىل القضاء على هذا العنف يشكِّل أولوية عاجلة
 ممارسات واستراتيجيات واعدة متنوعة الستراتيجيات القضاء على هذا الوباء أن تستفيد من

انظر الفرع (ملعاجلة العنف ضد املرأة، سبق تطبيقها يف بلدان تقع يف أحناء خمتلفة من العامل 
 ).السابع
العنف مينع املرأة من املسامهة يف التنمية واالستفادة منها،  بتقييد خياراا واحلد من  - ٥٤

 عن ذلك على النمو االقتصادي واحلد من الفقر جيب والعواقب الناجتة. قدرا على التصرف
 والعنف ضد املرأة يقوض إمكانيات )٣٥(.أن تكون موضع االهتمام الرئيسي للحكومات

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ويضيق عليها، مبا يف ذلك األهداف احملددة يف جماالت الفقر، 
متالزمة العوز /وس نقص املناعة البشريةوالتعليم، وصحة األطفال، ووفيات األمهات، وفري

 وما مل يولَ انتباه إلدراج منع )٣٦(.، والتنمية املستدامة بوجه عام)اإليدز(املناعي املكتسب 
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العنف ضد املرأة وإصالحه يف الربامج الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن 
عنف ميكن أن تحد من الفوائد احملتمل العواقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية هلذا ال

ويف النهاية، العنف ضد املرأة يتناقض مع كل األهداف اإلمنائية . حتقيقها من هذه املبادرات
  )٣٧(.لأللفية
 ٤ اإلطار

مبادئ توجيهية بشأن العنف ضد املرأة من الوكاالت املتخصصة وغريها من هيئات األمم 
 املتحدة

مبــادئ توجيهيــة للتــدخالت بــشأن العنــف ة بــني الوكــاالت، اللجنــة الدائمــة املــشترك 
التركيـز علـى منـع العنـف اجلنـسي واالعتـداء            : القائم على أساس اجلنس يف األوضاع اإلنسانية      

 )أ().٢٠٠٦(اجلنسي وتدابري خاصة للحماية منهما 

 نشرة األمني العام عن التدابري اخلاصة للحماية مـن العنـف اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي                 
 )ب(.)٢٠٠٣(

مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنــسان، مبـادئ وتوجيهـات بـشأن حقـوق اإلنــسان          
 )ج().٢٠٠٢(واالتجار باألشخاص 

ــة    املوئــل، -األمــم املتحــدة  ــة إلجــراء مراقب ــاً، مبــادئ توجيهي ــر أمن برنــامج املــدن األكث
 )د(.السالمة

: هيـة للمنـع والـرد علـى    مفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون الالجـئني، مبـادئ توجي     
 هـ().٢٠٠٢(العنف القائم على أساس اجلنس ضد الالجئني والعائدين واملشردين داخليا( 

ــشؤون الالجــئني،      ــسامي ل ــة   مفــوض األمــم املتحــدة ال ــشأن احلماي ــة ب ــادئ توجيهي مب
 ١٩٥١مـن اتفاقيـة عـام       ) ٢(الدولية، واالضطهاد املتصل باجلنس يف سـياق املـادة األوىل ألـف             

 )و(.)٢٠٠٢( املتصل حبالة الالجئني ١٩٦٧أو بروتوكول عام /و
 تنفيذ نشرة األمني العام بـشأن       حولتعميمات املدير التنفيذي    برنامج األغذية العاملي،     

 .التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي
ــة،     ــصحة العاملي ــة ال ــة   منظم ــة الطبي ــة للعناي ــادئ توجيهي ــف   القان‐مب ــضحايا العن ــة ل وني
 )ز(). ٢٠٠٣ (اجلنسي

 املُتجـر ـن  مبادئ توجيهيـة لألخـالق والـسالمة ملقابلـة النـساء      منظمة الصحة العاملية،     
 )ح().٢٠٠٣(
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 توصـيات بـشأن األخـالق والـسالمة يف حبـوث العنـف العـائلي              منظمة الصحة العاملية،     
 )ط().١٩٩٩(

 /http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/documents/subsidi/tf_gender )أ( 
 IASC%20GBV%20Guidelines%20overview.PPT. 
 .ST/SGB/2003/13 )ب( 
 .http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/trafficking.doc )ج( 
 Adapted for each city where audits are conducted. Information about the programme )د( 
 is available at: http://www.unhabitat.org/safercities. 
 )هـ( 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3f696bcc4. 
 .Available at: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.pdf?tbl=PUBL&id=3d58ddef4 )و( 
 ./http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en )ز( 
 . http://www.who.int/gender/documents/en/ final%20recommendations%2023%20oct.pdf )ح( 
 http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf    )ط( 

 
  التحديات والعقبات -واو 

لتزام على أعلى ال ميكن القضاء على العنف ضد املرأة من دون اإلرادة السياسية واال - ٥٥
ويعبر عن اإلرادة . املستويات جلعله ذا أولوية على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل

السياسية بطرق خمتلفة، من بينها التشريع، وخطط العمل الوطنية، وختصيص املوارد الكافية، 
لتغلب على ووضع آليات ملعاجلة العنف ضد املرأة على أعلى املستويات، وبذل جهود ل

اإلفالت من العقاب، وإدانة هذا العنف إدانةً يشهدها الناس، والدعم املستدام من القادة 
وإجياد بيئة مواتية لألداء الفعال للمنظمات غري . وأهل الرأي للجهود الرامية إىل القضاء عليه

 .رادة السياسيةاحلكومية اليت تعمل يف هذه املسألة، والتعاون معها، هذه أيضاً إشارات إىل اإل
إن تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة ومحايتها وتعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة  - ٥٦

وإن اختالالت التوازن . املوضوعية بني النساء والرجال عامل أساسي ملنع العنف ضد املرأة
فرع انظر ال(اهليكلي بني النساء والرجال سياق وأسباب يف آن واحد للعنف ضد املرأة 

وكما توضح الدراسة اليت بني أيدينا، يستدعي القضاء على العنف والتمييز ضد ). الثالث
ويتطلب العمل يف ميادين خمتلفة، مبا . املرأة يف مجيع ااالت جهداً شامالً ومنسقاً ومستداماً

مات؛ يف ذلك التشريع؛ وقطاع العدالة اجلنائية؛ والسياسات االقتصادية واالجتماعية؛ واخلد
 .والتوعية؛ والتعليم

-مثة حتد إشكايل بوجه خاص يتمثل يف القضاء على املواقف التمييزية االجتماعية - ٥٧
فعنف الذكر ضد املرأة . الثقافية وأوجه التفاوت االقتصادي اليت تعزز تبعية املرأة يف اتمع

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/documents/subsidi/tf_gender/
http://www.who.int/gender/documents/en/ final recommendations 23 oct.pdf /
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، وعلى وجه اخلصوص ثقافية وثقافات عنف يف كل أحناء العامل-يتولد من مواقف اجتماعية
عالوةً على ذلك، ). انظر الفرع الثالث (اانيتهوجنسمن قواعد السيطرة على تناسل األنثى 

يتقاطع العنف ضد املرأة مع عوامل أخرى، كاملسألة العنصرية والطبقية، ومع أشكال أخرى 
 .من العنف، مبا يف ذلك الصراع املسلح

التقدم احملرز يف مركز املرأة إىل زيادة أدى ظهور رد فعل يف أماكن كثرية ضد  - ٥٨
الثقافية اليت تدمي إفالت مرتكيب العنف ضد املرأة من -صعوبة تغيري املواقف االجتماعية

ففي بعض الظروف، مارست قوى سياسية منظمة، مبا فيها أشكال من . العقاب
 احلاصل يف  الثقافية أو الدينية، ضغطاً على احلكومات لعكس اجتاه التقدم“األصوليات”

وقد اجنرفت املكاسب السابقة اليت حققتها املرأة أو هي ). انظر الفرع الثالث(حقوق املرأة 
 .اآلن مهددة يف بعض البلدان يف خمتلف أحناء العامل

وظهرت أيضاً خالفات حول االستراتيجيات والنهج بني من يسعون إىل وضع حد  - ٥٩
، حول أفضل الطرق ملكافحة االتجار باملرأة، وحول فثمة خالفات، مثالً. للعنف ضد املرأة

ما إذا كان البغاء يشكل عنفاً ضد املرأة ومىت يكون ذلك، وأين نضع اخلط الفاصل بني 
ومع ذلك، على الرغم من هذه اخلالفات . حرية املرأة يف االختيار وبني كوا ضحية

ن للمرأة يف مجيع احلاالت، مبا والتعقيدات، يبقى واجب الدول يف الدفاع عن حقوق اإلنسا
 ).انظر الفرع السادس(يف ذلك حقها يف التحرر من العنف ضد املرأة، واضحاً 

توجد عقبة خطرية أمام التقدم وهي عدم كفاية البيانات عن خمتلف أشكال العنف  - ٦٠
يانات فقلة الب. ضد املرأة وكيف تؤثر يف فئات خمتلفة من النساء، وعدم توازن هذه البيانات

املتوفرة لتقييم التدابري املتخذة تعوق التحليل ورسم السياسة القائمني على معلومات، وهذه 
 ).انظر الفرع الرابع(ضرورية جدا لتطوير أجنع االستجابات 

ومع أن كثرياً من التدابري . يتطلب التغلب على هذه التحديات موارد مكرسة ودائمة - ٦١
 حىت هذه التدابري – كاعتماد التشريعات الالزمة، مثالً –ثافة املوارد املطلوبة ال حتتاج إىل ك

والسؤال الذي ). ١١انظر الفرعني الرابع والسابع واإلطار (ال تتخذُ يف كثري من األحيان 
يظل قائماً هو ملاذا ال تتخذ حىت هذه اخلطوات، وملاذا تخصص موارد قليلة إىل هذا احلد 

عدد الكبري من الناس؟ فما زال صندوق األمم املتحدة االستئماين للقضاء ملسألة تؤذي هذا ال
 سنوات من إنشائه، يتلقّى أقل من مليوين دوالر يف ١٠على العنف ضد املرأة، مثالً، بعد 

وجيب أن يكون متويل تدابري إاء العنف ضد املرأة ذات أولوية أعلى يف نظر . السنة
 . حد سواءاحلكومات واجلهات املاحنة، على
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 يتطلب القضاء على املواقف واهلياكل اتمعية اليت تؤيد التمييز والعنف ضد املرأة  - ٦٢
وتدميهما جهوداً منسقة ومتعددة األوجه من احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجلهات 

ت ويتمثل التحدي يف وضع استراتيجية متكاملة ومنسقة جتمع بني املبادرا. الفاعلة األخرى
املوجهة حنو تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك القضاء على العنف ضد املرأة، وبني 

وحتتاج هذه . االستخدام املنهجي الستراتيجية تعميم االعتبارات اجلنسانية يف مجيع القطاعات
 .ملاجلهود إىل دعم بآليات قوية خمصصة للمرأة حتديداً، تعزز التنسيق وتعمل مبثابة حفّاز للع

للحركات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان دور هام تؤديه يف مبادرات ملعاجلة  - ٦٣
وعلى . العنف ضد املرأة، ال سيما لترمجة املعايري الدولية إىل حقيقة واقعة على الصعيد احمللي

الصعيد الوطين، يواصل املدافعون عن حقوق املرأة واملنظمات غري احلكومية استخدام املعايري 
القواعد الدولية للقضاء على العنف ضد املرأة كأدوات ضغط للتأثري يف أصحاب القرار، و

 .ومعايري قياسية لتقييم جهود احلكومات الرامية إىل منع هذا العنف والقضاء عليه وإصالحه
على الرغم من التعقيدات والتحديات، بدأ إحراز تقدم حنو إاء العنف ضد املرأة،  - ٦٤

وميكن للقيادة اجلريئة بشأن . درات وتوصيات كثرية تبين الطريق إىل األماموتوجد مبا
القضاء على العنف ضد املرأة على كل مستوى من مستويات اتمع، مع زيادة اإلرادة 

 .السياسية وختصيص موارد كبرية، أن تؤدي إىل ختفيض كبري جدا يف هذا العنف
 ٥ اإلطار
 سات خمتارة بشأن العنف ضد املرأة قانونية وسياسية وممارصكوك

 املعاهدات الدولية
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتفاقية القضاءا

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتفاقية القضاءال الربوتوكول االختياري
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري

 حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص با
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريان

 قوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حلماية ح
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 )اتفاقية جنيف الرابعة( وقت احلرب اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني
 ملعاهدات اإلقليميةا

 )اتفاقية بيليم دو بارا (املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد
 الربوتوكول للميثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا

ي آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة مبنع ومكافحة االتجار بالنساء اتفاقية رابطة جنوب شرق
 واألطفال ألغراض البغاء

  السياسة الدوليةوثائق
 إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

 برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
 دمها املؤمتر العاملي الرابع للمرأةإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذان اعتم

املرأة سنة ”:  املعنونةالوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
 “املساواة بني اجلنسني والتنمية والسلم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠

 قرارات حديثة خمتارة للجمعية العامة
 ٤٨/١٠٤ ضد املرأة، القرار إعالن بشأن القضاء على العنف

 ٥٢/٨٦تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للقضاء على العنف ضد املرأة، القرار 
 )أ( ٥٥/٢إعالن األمم املتحدة لأللفية، القرار 

 ٥٦/١٢٨املمارسات التقليدية والعادية اليت تؤثر يف صحة النساء والفتيات، القرار 
 ٥٨/١٤٧رأة، القرار القضاء على العنف العائلي ضد امل

العمل على القضاء على اجلرائم ضد النساء والفتيات املرتكبة باسم الشرف، القرار 
٥٩/١٦٥ 

 ٥٩/١٦٦االتجار بالنساء والفتيات، القرار 
 ٦٠/١٣٩العنف ضد العامالت املهاجرات، القرار

 )ب( ٦٠/١الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي، القرار 
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 نقرار جملس األم
 عن املرأة والسلم واألمن) ٠٢٠٠٠ ١٣٢٥قرار جملس األمن 

 )ج( )أحدث قرار(قرار جلنة حقوق اإلنسان 
 ٢٠٠٥/٤١القضاء على العنف ضد املرأة، القرار 

 هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات
 ، العنف ضد املرأة١٢التوصية العامة رقم : جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

 ، ختان األنثى١٤التوصية العامة رقم :  القضاء على التمييز ضد املرأةجلنة
 ، العنف ضد املرأة١٩التوصية العامة رقم : جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
، أبعاد التمييز العنصري املتصلة ٢٥التوصية العامة رقم : جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

 باجلنس
، احلق يف ١٤التعليق العام رقم : ق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية باحلقو

 احلصول على أعلى معايري الصحة املمكن حتصيلها
، حق الرجال ١٦التعليق العام رقم : اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 )٣املادة (افية على قدم املساواة والنساء يف التمتع بكل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق
 االحتاد الربملاين الدويل

كيف ميكن للربملانات أن وجيب عليها تعزيز طرق فعالة ملكافحة العنف ضد املرأة يف كل 
 ٢٠٠٦مايو / أيار١٢امليادين، القرار الصادر يف 

___________ 

 .٢٥ال سيما الفقرة  )أ(

 ).و (٥٨ال سيما الفقرة  )ب(
ونقل إىل الس أيضاً مجيع واليات وآليات .  جملس حقوق اإلنسان٦٠/٢٥١ار اجلمعية العامة أنشأ قر )ج(

ومدد القرار للمجلس هذه الواليات يف غضون عاماً واحداً يقوم خالله . ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان
 .بإجناز استعراضه هلا
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 سياق العنف ضد املرأة وأسبابه -ثالثا 
 

 ةمقدم -ألف
يشكل االعتراف بأن العنف ضد املرأة شكل من أشكال التمييز، ومن مث انتهاكاً  - ٦٥

حلقوق اإلنسان، مدخالً إىل فهم السياق العريض الذي ينشأ منه هذا العنف وعوامل اخلطورة 
والفرضية املركزية لتحليل العنف ضد املرأة يف إطار حقوق اإلنسان هي أن . املتصلة به

 –ة هلذا العنف والعوامل اليت تزيد خطورة وقوعه تكمن يف السياق األوسع األسباب احملدد
وهذا . سياق التمييز املنهجي ضد املرأة، على أساس اجلنس، وأشكال أخرى من التبعية

العنف مظهر من مظاهر عالقات القوى غري املتكافئة بني الرجل واملرأة، كما تنعكس يف 
النهج القائم على أساس حقوق اإلنسان عن مدى  ويكشف )٣٨(.احلياة العامة واخلاصة

التفاوت بني املرأة والرجل ويشري إىل الصالت بني انتهاكات سلسة من حقوق اإلنسان 
ويربز الصلة بني إحقاق حقوق املرأة والقضاء على . للمرأة، مبا يف ذلك العنف ضد املرأة

باعتباره حالة خيلقها عدم وجود ويفهم التعرض للعنف . أوجه التفاوت يف عالقات القوى
 .احلقوق أو إنكارها

العنف ضد املرأة ال يقتصر على ثقافة معينة أو إقليم معني أو بلد معني، أو على  - ٦٦
غري أن مظاهر هذا العنف املختلفة واخلربة الشخصية . جمموعات معينة من النساء يف اتمع

ا احلالة االقتصادية، والعرق، واإلثنية، والطبقة، للمرأة ا تتشكل بفعل عوامل كثرية، من بينه
وللحيلولة دون العنف ضد . والسن، والتوجه اجلنسي، واإلعاقة، والقومية، والدين، والثقافة

املرأة، ينبغي تعريف األسباب اجلذرية اليت يقوم عليها هذا العنف وآثاره على التقاطع بني 
ية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية تبعية املرأة واألشكال األخرى من التبع

 .ومعاجلتها
أجري حتقيق يف أسباب العنف ضد املرأة من منظورات خمتلفة، مبا يف ذلك األنوثة،  - ٦٧

وبرزت عدة . وعلم اجلرمية، والتنمية، وحقوق اإلنسان، والصحة العامة، وعلم االجتماع
وبينما ختتلف يف درجة التوكيد الذي .  ريةتفسريات من هذه التحقيقات التجريبية والنظ

يعطى للعوامل الفردية أو االجتماعية يف تفسري العنف ضد املرأة، استنتجت كلها أنه ال 
 وإمنا ينبع العنف من تالقي عدة )٣٩(.يوجد سبب يعترب وحده كافياً حلدوث العنف ضد املرأة
 .د واموعة والبلد والعامل بأسرهعوامل يف السياق العام لتفاوت القوى على صعيد الفر

يشجع النهج القائم على حقوق اإلنسان على تقدمي رد كُلِّي متعدد اجلوانب على  - ٦٨
وهو يسمح بتفَهم العالقات القائمة بني حقوق اإلنسان للمرأة وكيف . العنف ضد املرأة

إلنسان واجبات الدولة وترسي حقوق ا. خيلق إنكار هذه احلقوق أحواالً تسهل العنف ضدها
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يف معاجلة أسباب العنف ضد املرأة، ومنع كل أشكال العنف ضد املرأة والرد عليها، مبا يف 
ذلك العنف الذي متارسه جهات غري تابعة للدولة، وحتمل الدولة مسؤولية أداء هذه 

م اليت  وتشجع حقوق اإلنسان اتمعات أيضاً على دراسة املمارسات والقي)٤٠(.الواجبات
  )٤١(.تشجع العنف ضد املرأة، وعلى تقدمي اإلرشاد إلحداث تغيري مستدام

 
 السياق العام واألسباب اهليكلية للعنف ضد املرأة -باء  

 .الرتعة األبوية وعالقات السيطرة والتبعية األخرى - ١
فهو عاملي من حيث أنه ال توجد . العنف ضد املرأة عاملي وخصوصي يف آن واحد - ٦٩
ويشري انتشار العنف . نطقة يف العامل وال بلد وال ثقافة ضمن فيها للمرأة التحرر من العنفم

ضد املرأة عرب حدود األمم والثقافات والعناصر والطبقات واألديان إىل جذوره الراسخة يف 
ة وتشري األشكال واملظاهر العديد.  السيطرة املنهجية للرجال على النساء–الرتعة األبوية 

للعنف وتفاوت خربات النساء للعنف إىل التقاطع بني التبعية القائمة على اجلنس وأشكال 
 . التبعية األخرى اليت ختربها املرأة يف سياقات حمددة

 – أدوار املرأة والرجل املرتبة على أساس اجتماعي –كان ترتيب أدوار اجلنسني  - ٧٠
وتقوم سيطرة الرجل وتبعية . سلطة على املرأةترتيباً سلطويا، حيث ميارس الرجل القوة وال

فالرتعة األبوية متمترسة يف القواعد االجتماعية والثقافية، . املرأة على أسس عقائدية ومادية
ورسخت وجودها يف اهلياكل القانونية والسياسية، وغرست جذورها يف االقتصاد احمللي 

والرتعة . لرمسية واخلطاب الرمسيوحفرت حفراً على سطوح األيديولوجيات ا. والعاملي
األبوية تقيد خيارات املرأة، لكنها ال جتعل املرأة معدومة القوى،كما يتجلى من ممارسة 

 .احلركات النسائية، وجناح النساء يف املطالبة حبقوقهن
كان للرتعة األبوية مظاهر تارخيية خمتلفة وهي تؤدي عملها بأشكال خمتلفة يف  - ٧١

وهي متداخلة مع أنسجة نظُمٍ أخرى من التبعية . جغرافية وسياسية حمددةأوضاع ثقافية و
إا تتشكل بتفاعل سلسلة واسعة من العوامل، من بينها تواريخ من االستعمار . واإلبعاد

. والسيطرة فيما بعد االستعمار، ومبادرات بناء األمم، والصراع املسلح، والرتوح واهلجرة
ملركز االقتصادي، والعنصر، واإلثنية، والطبقة، والسن، والتوجه وتتأثر تعبرياا أيضاً با

لذلك، فإنَّ حتليل أوجه التفاوت القائمة على . اجلنسي، واإلعاقة، والقومية، والدين، والثقافة
اجلنس، اليت تثري العنف، جيب أن يأخذ يف احلسبان العوامل احملددة اليت تفقد املرأةَ قوتها يف 

هذه التحليالت الظرفية خلربات النساء يف العنف تكشف حقيقة أن النساء  )٤٢(.وضع معني
 ودرجات متفاوتة من التحكُّم حبيان، حىت مع القيود اليت تفرضها )٤٣(ميارسن النيابة

 .األشكال املتعددة من التبعية
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هناك عدد من الوسائل يحافَظُ ا على سيطرة الرجل وتبعية املرأة، وهي مشتركة  - ٧٢
استغالل عمل املرأة اإلنتاجي والتناسلي؛ : ومن بني هذه الوسائل. ني أوضاع كثريةب

والسيطرة على جنسانية املرأة وقدرا التناسلية؛ والقواعد واملمارسات الثقافية اليت تعزز 
مركز املرأة غري املكافئ ملركز الرجل؛ وهياكل الدولة وعملياا اليت جتعل التفاوت بني 

فالعنف ضد املرأة وسيلة تدام ا تبعية املرأة . وعاً ومؤسسيا؛ والعنف ضد املرأةاجلنسني مشر
 .وهو يف الوقت نفسه نتيجةٌ لتلك التبعية

وعندما تخضع املرأة . يعمل العنف ضد املرأة مبثابة آلية للمحافظة على سلطة الرجل - ٧٣
انية األنثى واألدوار العائلية، مثالً، ال للعنف لتجاوزِها القواعد االجتماعية اليت حتكم جنس

يكون العنف عنفاً فَرديا فقط، وإمنا يعزز بوظائفه العقابية والتحكمية القواعد السائدة 
وال ميكن أن تعزى أعمالُ العنف ضد املرأة إىل عوامل نفسية فردية . للعالقات بني اجلنسني

وتفسريات العنف اليت تركِّز . كالبطالة، مثالًاقتصادية، -فقط، أو إىل أحوال اجتماعية
بالدرجة األوىل على السلوك الفردي أو التاريخ الشخصي، كتعاطي املشروبات الكحولية أو 
التعرض املسبق للعنف، تتغاضى عن األثر األوسع نطاقاً للتفاوت املنهجي بني اجلنسني وتبعية 

 الكشف عن العوامل املرتبطة بالعنف ضد لذلك، جيب أن توضع اجلهود الرامية إىل. املرأة
 .املرأة يف سياقها االجتماعي األوسع، وهو عالقات القوى

يف سنة . رمبا تشمل مفاهيم الناس ألسباب العنف هذه العوامل اهليكلية أو ال تشملها - ٧٤
 أُجريت دراسة عن العنف بني الشريكَني احلميمني يف مالوي، ووجد الباحثون فيها، ٢٠٠٥

ثالً، أنه بينما ذكرت معظم النساء القواعد االجتماعية والثقافية كعوامل تسبب العنف، م
ومن بينها تعدد الزوجات، وإرث املرأة، ومهر العروس، عزاه معظم الرجال إىل العالقات 

  )٤٤(.الفردية بني الزوجني
الذكر ويعمل العنف ضد املرأة أيضاً كآلية للمحافظة على احلدود لدور كل من  - ٧٥

فالقواعد اليت حتكم هذه األدوار رمبا تعرب عن قوانني أخالقية أو توقعات اجتماعية . واألنثى
فقد جاء يف تقديرٍ أَجرته منظمة الصحة العاملية . راسخة يف أذهان الناس على نطاق واسع

كتسب متالزمة العوز املناعي امل/للعنف بني الشريكني احلميمني وفريوس نقص املناعة البشرية
الرجل يستخدم العنف ضد املرأة وسيلةًَ لتأديبها على جتاوزِها أدوار األنثى ”أن ) اإليدز(

 ويرتبط العنف بني الشريكني احلميمني )٤٥(.التقليدية أو عندما يالحظ أا تتحدى ذكورته
باألدوار اجلامدة لكل من اجلنسني، اليت تربط الذكورة بالسيطرة والقسوة وسلطة الذكر يف 

  )٤٦(.البيت، وبتهديد سلطة الذكر
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اإلفالت من العقوبة على العنف املرتكب ضد املرأة يعقِّد آثار هذا العنف كآلية  - ٧٦
فعندما تقَصر الدولةُ عن مساءلة مرتكيب العنف، ال تعزز حصانتهم هذه تبعيةَ . للسيطرة

سالةً إىل اتمع مفادها أن النساء املستهدفات بالعنف وعجزهن فقط، وإمنا تبعث أيضاً ر
ونتيجةً لذلك، يصبح السلوك العنيف أمراً . عنف الذكر ضد املرأة شيء مقبول وال بد منه

عاديا. 
وقد أُبرزت العالقة بني العنف ضد املرأة والرتعة األبوية يف قرار مشهور اختذته  - ٧٧

حملكمة أن دستور جنوب فقد وجدت ا. ١٩٩٩احملكمة الدستورية يف جنوب إفريقيا يف سنة 
وربطت احملكمة بني هذا . إفريقيا يرتب على الدولة واجباً مباشراً للحماية من العنف العائلي

 وأوضحت القاضية أليب ساكس أنه )٤٧(.احلق يف احلماية وبني احلق يف املساواة وعدم التمييز
لب األحيان إىل اجلنس على بقدر ما يكون العنف العائلي منهجيا ومانتشاراً ومرده يف أغ”

، ويفعل ذلك بصورة سيطرة الذكر ‐ ويف الوقت نفسه يعزز ‐ يعكسوجه التحديد، فإنه 
٤٨(.غامشة جدا(  

 الثقافة والعنف ضد املرأة - ٢ 
بينما تمكِّن بعض القواعد واملمارسات الثقافية املرأةَ وتعزز حقوق اإلنسان للمرأة،  - ٧٨

وذُكر أن قواعد . ت والتقاليد والقيم الدينية يف الغالب لتربير العنف ضد املرأةتستعملُ العادا
ثقافية تشكِّل منذ زمن بعيد عوامل سببية للعنف ضد املرأة، ومن بينها املعتقدات املرتبطة 

قطع العضو التناسلي للمرأة، وزواج البنات القُصر /مثل تشويه (“ممارسات تقليدية مؤذية”بـ
، والعقوبات اجلنائية التمييزية “الشرف”، واجلرائم املرتكبة باسم )األوالد الذكوروتفضيل 

 )٤٩(.اليت تفرض بناًء على قوانني تستند إىل الدين، والقيود املفروضة على حق املرأة يف الزواج
غري أن األسس الثقافية ألشكال أخرى من أشكال العنف ضد املرأة مل تدرس بعد دراسةً 

 . “الثقافة” إىل مفاهيم ضيقة ملا يشكِّل – جزئيا على األقل –ومرد ذلك كافية، 
مع بعض يف  تتشكَّل الثقافة من القيم واملمارسات وعالقات القوى اليت تنسج بعضها - ٧٩

 والثقافة هي واسطة السلوك االجتماعي يف كل )٥٠(.احلياة اليومية لألفراد وجمتمعام
لكن العالقة اخلاصة بني . ة يف معظم مظاهر العنف يف كل مكاناتمعات، وتؤثر الثقاف

ومبا أن . الثقافة والعنف ضد املرأة ال ميكن توضيحها إال يف سياقات تارخيية وجغرافية حمددة
باستمرار بعمليات التغيري املادي والعقائدي على الصعيدين  الثقافة تشكَّلُ ويعاد تشكيلها
ة على التغيري مسألة أساسية الستمرار اهلويات الثقافية احمللي والعاملي، فإن القدر

 وال ميكن اختزال الثقافة يف جمموعة ساكنة مغلقة من املعقتدات )٥١(.واأليديولوجيات
 .واملمارسات
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فهناك قيم وقواعد . وإمنا تشمل قيماً متنافسة ومتناقضة. والثقافة ليست متجانسة - ٨٠
ات سياسية اقتصادية واجتماعية مبؤيديها إىل السلطة أو تكتسب سلطةً عندما تأيت تطور معينة

فالقرارات اليت حتدد ما جيب احملافظة عليه تتغري على مر الزمن، كما . إىل مواقع النفوذ
حيدث، مثالً، حني يقبل الزعماء الذكور تكنولوجيا تؤثر تأثرياً كبرياً يف الثقافة، لكنها تقاوم 

 )٥٢(.ا يعكس اجتاهاً إىل معاملة املرأة بأا مستودع اهلوية الثقافيةالتغيريات يف مركز املرأة، مم
يؤثِّرن يف الثقافات ويبنينها حوهلن، ”فهن : والنساء جهات فاعلة أيضاً يف تشكيل الثقافة

 وتتداخل )٥٣(.“فيغيرا بينما هن يقاومن، ويعززا ويعدنَ خلقها بينما هن يتقيدن ا
ساسية من اهلويات الفردية للنساء يف نسيج جمتمعان الثقافية ومشاركتهن يف اجلوانب األ

وال تعاين النساء فقط من اجلوانب السلبية يف الثقافات اليت . العادات واملمارسات الثقافية
يعشن فيها وإمنا يستفدن أيضاً من القيم واملمارسات الثقافية اإلجيابية يف جمتمعان ويلقني 

 .ييدمنها التأ
وقد شددت بعض الدول وبعض اموعات االجتماعية يف بلدان كثرية على مربرات  - ٨١

هذه  ومن يعلن. ثقافية لتقييد حقوق اإلنسان للمرأة مدعيةً أا تدافع عن التقاليد الثقافية
الدفاعات بصوت عالٍ هم، على وجه العموم، الزعماُء السياسيون أو السلطات التقليدية، ال 

 وقد قُدمت احلجج الثقافية النسبية يف سياقات )٥٤(.فعالً شخاص الذي تتأثر حقوقهم ااأل
وطنية ومناقشات دولية عندما كان يطعن يف القوانني واملمارسات اليت تنتقص من حقوق 

 يف سياقات  دينية“أصوليات”  تسييس الثقافة على شكل وأصبح)٥٥(.اإلنسان للمرأة
  )٥٦(.وعة حتدياً خطرياً للجهود الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان للمرأةجغرافية ودينية متن

ازدادت حدة التوتر بني النسبية الثقافية واالعتراف حبقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف  - ٨٢
. ذلك احلق يف التحرر من العنف، نتيجةً الرتفاع شدة االنتباه احلالية لقضايا أمن الدولة

 ١١يف وضع أسوأ بسبب السياسات اليت اعتمدا منذ ”نسبية الثقافية وكان اللجوء إىل ال
 )٥٧(.“ جمموعات وجمتمعات كثرية تشعر بأا مهددة أو حماصرة٢٠٠١سبتمرب /أيلول

ويسبب التوتر حتدياً كبرياً يف ضمان إبقاء العنف ضد املرأة راسخاً على جداول األعمال 
 .يت يستحقهاالدولية والوطنية مع إعطائه األولوية ال

. وإن الطرق اليت تشكِّل ا الثقافةُ العنف ضد املرأة متنوعةٌ تنوع الثقافة نفسها - ٨٣
، مثالً، واضطرابات األكل مرتبطة بقواعد “االغتصاب أثناء اخلروج مع صديق”فظاهرة 

اليات املتحدة ويذكر الباحثون يف الو. ثقافية، لكنها ال تعرف يف الغالب بأا مظاهر ثقافية
األمريكية ارتفاعاً يف معدالت العنف ضد املرأة يف عالقات عابرة وعالقات رومانسية طويلة 
األجل، وهي شكل ثقايف على وجه التحديد يف العالقات بني نساء ورجال لديهم توقُّعات 
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راوح  يف املائة من البنات املراهقات تت٤٠”وتفيد إحدى الوكاالت بأن . مبنية على الثقافة
 سنة يقلن إن يعرفن فتاة يف مثل سنهن ضرا صديقها، وأن واحدة ١٧ و١٤أعمارهن بني 

 وكذلك )٥٨(“.من كل مخس فتيات يف اجلامعة مرت خبربة عنف أثناء خروجها مع صديق
، أي االيت تسمى أنوريكسي( اضطرابات األكل، مبا يف ذلك اجلوع أثناء احلمية املُجوعة 

تبين ”: ، فهي مرتبطة بالقيم الثقافية)وهي األكل مبرح صاخب(والبوليميا ) هيةفقدان الش
الدراسات أن توقُّعات وزن اجلسم ومظهره، ال سيما املوجهة حنو البنات، تأيت من األبوين، 

  )٥٩(.“واألقران، وصناعة احلمية الغذائية، والصور اليت تشاهد يف وسائط اإلعالم
خمتلفة لقتل األنثى، أي قتل املرأة لكوا امرأة، مدى العالقة بني القواعد تبين مظاهر  - ٨٤

العنف بني : وحيدث قتل األنثى يف سياقات كثرية. الثقافية واستخدام العنف يف إخضاع املرأة
شريكني محيمني، والصراع املسلح، والتحرش يف مكان العمل، والرتاعات على املَهر، ومحاية 

، مثالً، على يد أخٍ يف العادة أو أبٍ أو “الشرف”جلرائم املرتكبة باسم فا.  األسرة“شرف”
زوجٍ أو ذكرٍ آخر من أفراد األسرة، وسائل للسيطرة على خيار املرأة، ال يف جمال اجلنس 

وهلذه اجلرائم يف كثري . فقط، وإمنا يف جوانب أخرى من جوانب السلوك، كحرية احلركة
تعترب األسرة كُلُّها نفسها قد أوذيت بسلوك امرأة فعلي أو من األحيان بعد مجاعي، حيث 

 وتكون هذه اجلرائم غالباً علنيةً يف طابعها، وهذا جزء ال يتجزأ من وظائفها )٦٠(.متصور
ويف سياقات ثقافية أخرى يتجلى . االجتماعية، اليت تشمل التأثري يف سلوك امرأة أخرى

ال يف ممارسات دف إىل إنفاذ قانون العفَّة فحسب، وإمنا االهتمام املفرط جبنسانية املرأة 
 .أيضاً يف الطريقة اليت حتولت ا جنسانية املرأة إىل سلعة يف الصحافة واإلعالن

لذلك جيب التحقيق يف دور الثقافة كعامل سببـي يف العنف ضد املرأة يف أوضاع  - ٨٥
. ثرية اليت يستخدم فيها مفهوم الثقافةثقافية متنوعة، على أن تؤخذ يف احلسبان الطرق الك

وأفضل ما ميكن أن ينظَر إىل الثقافة باعتبارها جمموعة متغرية من اخلطابات، وعالقات 
القوى، والعمليات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، بدالً من أن ينظر إليها كمجموعة 

افة تكون وكالة املرأة يف حتدي وبالنظر إىل سيولة الثق. ثابتة من املعتقدات واملمارسات
القواعد الثقافية القاهرة، وصياغة القيم الثقافية اليت حتترم حقوق اإلنسان للمرأة ذات أمهية 

 لذلك ينبغي للجهود الرامية إىل معاجلة أثر الثقافة على العنف أن تأخذ االجتاه من )٦١(.بالغة
ني إىل ضمان حقوقهن يف داخل اتمعات املعنيةالنساء الالئي يسع. 

 أوجه التفاوت االقتصادي والعنف ضد املرأة - ٣ 
ميكن أن تكون أوجه التفاوت االقتصادي عامالً سببيا للعنف ضد املرأة سواء على  - ٨٦

مستوى األعمال الفردية أو على مستوى االجتاهات االقتصادية العريضة القاعدة، اليت ختلُق 
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 وميكن أن توجد أوجه التفاوت )٦٢(.ة هلذا النوع من العنفأو تزيد شدة األحوال التمكيني
وإن أوجه التفاوت االقتصادي بني . االقتصادي هذه على الصعيد احمللي والوطين والعاملي

النساء والتمييز ضد النساء يف جماالت مثل العمالة والدخل واحلصول على املوارد االقتصادية 
رة املرأة على اختاذ القرارات، وتزيد إمكانية تعرضها وقلة االستقالل االقتصادي، تقلل قد

 .للعنف
على الرغم من التقدم الذي أحرزته املرأة بوجه عام يف مكانتها االقتصادية ما زالت  - ٨٧

نساء كثريات يواجهن متييزاً يف القطاعني النظامي وغري النظامي من االقتصاد، ويواجهن 
وميكن أن يؤدي عدم متكني املرأة اقتصاديا، الذي . ألسرةكذلك استغالالً اقتصاديا داخل ا

ينعكس أيضاً يف عدم حصوهلا على موارد اقتصادية، كاألرض واملمتلكات الشخصية، 
وإن كان االستقالل . واألجور واالئتمان، والتحكم ا، إىل زيادة خطورة تعرضها للعنف

ى املوارد االقتصادية ميكن أن يزيد قدرة السياسي ال حيمي املرأة من العنف، فإن حصوهلا عل
املرأة على االختيار اختياراً ذا معىن، مبا يف ذلك اهلرب من أوضاع العنف والوصول إىل 

 .آليات للحماية واإلنصاف
وإن سياسات كالتعديل اهليكلي وإلغاء تنظيم االقتصاد وخصخصة القطاع العام متيل  - ٨٨

بالرجل يف الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ال سيما يف إىل تعزيز انعدام مساواة املرأة 
فقد أدت إعادة تشكيل اهليكل االقتصادي إىل تقليل قدرة كثري من . اتمعات املهمشة

احلكومات الوطنية على تعزيز حقوق املرأة وضمانتها بواسطة برامج يف القطاع العام 
  )٦٣(.والنفقات االجتماعية

صحة العاملية إىل آثار العوملة اليت متزق اهلياكل االجتماعية، وما وقد أشارت منظمة ال - ٨٩
فاتمعات اليت توجد ”. نتج عنها من زيادة يف مستويات العنف بصورة إمجالية يف اتمع

فيها بالفعل مستويات عالية من انعدام املساواة، وتشهد توسعاً زائداً يف الفجوة بني األغنياء 
وميكن للتغيري .  للعوملة، يرجح أن تشهد زيادة يف العنف بني األشخاصوالفقراء نتيجةً

 كما حصل، مثالً، يف بلدان -االجتماعي السريع يف البلد، استجابة لضغوط العوملة القوية 
 أن يبهظ قدرة اآلليات القائمة للتحكم االجتماعي بالسلوك، –االحتاد السوفيايت السابق 
 ونظراً إىل أن كثرياً من آليات التحكم االجتماعي )٦٤(“. العنفوخيلق أحواالً ترفع مستوى

القائمة ترشد أشكاالً خمتلفة من العنف ضد املرأة أو تؤيدها، مالت التغيريات االجتماعية اليت 
حفزا العوملة يف كثري من األوضاع إىل إنتاج أشكال جديدة من العنف ضد املرأة، أو زيادة 

  )٦٥(.مبا يف ذلك االتجار باملرأة على نطاق عامليسوء األشكال القائمة، 
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وإن ما يرتبط بالعوملة من انعدام املساواة واالضطرابات على نطاق واسع يزيد من  - ٩٠
تفاقم األوضاع املؤدية إىل العنف ضد املرأة، بزيادة الفوارق يف الثروة واالمتيازات االجتماعية 

 أيضاً أن تعرض املرأة للعنف يف شكل أحوال عمل وميكن. وإفقار اقتصاد املناطق الريفية
ويف الوقت نفسه، يتيح التصنيع واهلجرة . مستغلة للمرأة يف الصناعة غري املنظمة تنظيماً كافياً

. االقتصادية للنساء عمالً بأجرٍ خارج احلدود التقليدية ألدوار كل من اجلنسني يف جمتمعان
قليدية لكل من اجلنسني تتعايش مع تغيريات جديدة يف غري أن زعزعة استقرار األدوار الت

إخضاع املرأة، ويتم تعيني النساء بالدرجة األوىل يف صناعات تفصل يف مواقع العمل بني 
  )٦٦(.النساء والرجال وتكون األجور فيها منخفضة

النساء الحظت املقررة اخلاصة احلالية املعنية بالعنف ضد املرأة أنه، بينما ميكن هلجرة  - ٩١
كأفراد يف أسر خمتلطة اجلنسيات ميكن أن متكِّن املرأة وتتيح هلا الوصول ”كعامالت أو 

وأصبح بعض . املباشر إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان، لوحظت اجتاهات معاكسة أيضاً
 للعنف ضد املرأة أشكاالً عاملية، وزاد انتشار أشكال أخرى من “والتقليدية”األشكال احمللية 

 متييزاً يف كثري من البلدانأيضاً وتواجه النساء املهاجرات  )٦٧(.العنف، كاالتجار بالنساء، مثالً
على أساس العرق أو اإلثنية أو األصل الوطين، وقلة احلصول على اخلدمات االجتماعية أو 

وتتعرض النساء الالئي ال حيملن الوثائق . عدم احلصول عليها، وزيادة يف العنف العائلي
الالزمة، أو مل حيصلن على وضع قانوين من حيث اهلجرة يتعرضن، أكثر حىت من ذلك، إىل 

  )٦٨(.خطورة العنف، وإمكانيات حصوهلن على احلماية أو اإلنصاف أقل
 

 العوامل السببية وعوامل اخلطورة اليت تؤدي إىل العنف ضد املرأة  -جيم  
ومن هذه . يني عدد من العوامل السببية للعنفيف السياق العام لتبعية املرأة، ميكن تع - ٩٢

العوامل عوامل سببية هيكلية، كاستخدام العنف يف حل املنازعات، ومبادئ اخلصوصية، 
 وتشمل أيضاً أمناط سلوك فردية أو )٦٩(.وعدم مبادرة الدولة إىل التصرف، يرد حبثها أدناه

 ١٠٠ إىل ٩٧الفقرات من عائلية ختلق خطورة أكثر يف وقوع العنف، كما يرد حبثه يف 
 . أدناه

   املنازعاتلاستخدام العنف يف ح  - ١
ميكن تتبع العالقة بني القبول االجتماعي والسياسي على نطاق واسع للعنف كوسيلة  - ٩٣

تشكِّل نهج حل . حلل املنازعات والعنف ضد املرأة على الصعيد الفردي واتمعي والوطين
ار األسرة واملهارات املتصلة بالعالقات بني األفراد عوامل تدخل الرتاع بني الزوجني ويف إط

وعلى صعيد اتمع احمللي، ختلق . يف تقرير ما إذا كان الرتاع يتفاقم فيؤدي إىل العنف
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القواعد االجتماعية، اليت حتكم كيفية تناول املنازعات داخل األسرة أو داخل اتمع احمللي، 
 .عنف أو تثين عنهبيئةً إما أن تتغاضى عن ال

وعلى الصعيدين الوطين والدويل، يولِّد استخدام القوة حلل املنازعات السياسية  - ٩٤
وإنَّ استخدام االغتصاب أداةً للحرب . واالقتصادية عنفاً ضد املرأة يف الصراع املسلح

 والفظائع اليت تستهدف النساء هي أكثر أشكال التعبري عن العنف ضد املرأة يف الصراع
وقد أصبح التحكم جبنسانية املرأة وتناسلها من خالل اهلجمات املنهجية ضد . املسلح منهجية

وقد سبقت استخدام االغتصاب وغريه من أشكال العنف . النساء وسيلة للتطهري العرقي
 أسلحةً للحرب ١٩٩٩يف سنة ) يف دولة صربيا واجلبل األسود السابقة(اجلنسي يف كوسوفو 

ري العرقي، دعاية رمسية من الدولة وتقارير يف وسائط اإلعالم تصف النساء وأساليب للتطه
األلبانيات الكوسوفيات بأن عاهرات، واستغلَّت هذه الدعاية خوف الصرب من منو 

 وإن العالقة بني القبول االجتماعي والسياسي على نطاق واسع بالعنف )٧٠(.السكان األلبان
 .ف ضد املرأة جمالٌ حساس جيب االستزادة من البحث فيهوسيلةً حلل الرتاع وبني العن

  اخلصوصيةمبادئ - ٢ 
استخدمت املبادئ القانونية اليت حتمي خصوصية البيت واألسرة على نطاق واسع  - ٩٥

لتربير فشل الدولة واتمع يف التدخل، حينما يرتكب العنف ضد النساء يف األسرة، ويف 
إنَّ احترام خصوصية البيت، قانوناً وممارسةً، يساهم ليس فقط يف  و)٧١(.اختاذ إجراء عالجي

إفالت مرتكيب العنف ضد املرأة من أفراد األسرة، وإمنا يف حصانتهم من العنف ضد عمال 
وكان من شأن تطوير القانون الدويل خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية أن . املنازل أيضاً

ة حقوق اإلنسان يف إطار األسرة، واعتمدت الدول وسع نطاق واجبات الدولة يف محاي
غري أن إنفاذ هذه القوانني ). انظر الفرع السادس(قوانني وسياسات تتفق مع هذه الواجبات 

والسياسات ما زال حتدياً منتشراً، ألن القواعد االجتماعية والثقافة القانونية غالباً ما حتمي 
 .حساب سالمة النساء والبناتاخلصوصية وتسلط الذكر يف العائلة على 

  امتناع الدولة عن العمل - ٣ 
. تقوم الدولة بدور رئيسي يف بناء أدوار اجلنسني وعالقات القوى واحملافظة عليها - ٩٦

وإن امتناع الدولة عن العمل يترك القوانني والسياسات التمييزية قائمة، وهذه تقوض حقوق 
 وحيول املسؤولية عن التدابري الوقائية والعالجية إىل .اإلنسان للمرأة وحتول دون متكينها

وتعمل أيضاً مبثابة املوافقة . املنظمات غري احلكومية واموعات األخرى يف اتمع املدين
ولتقاعس الدولة عن العمل . على تبعية املرأة، اليت تغذّي العنف والتغاضي عن العنف نفسه

نائية أثر مضعف جدا، ألن إفالت مرتكيب أعمال العنف ضد فيما يتعلق بأداء نظام العدالة اجل
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وهذا التقاعس من قبل الدولة عن . املرأة تشجع على زيادة انتهاك احلقوق وتعزز تبعية املرأة
انظر (معاجلة أسباب العنف ضد املرأة يشكل عدم امتثال للواجبات جتاه حقوق اإلنسان 

 ).الفرع السادس
 

 وقوع العنف عوامل خطورة  - ٤ 
تتفق األسباب املنهجية الرئيسية يف الغالب مع عوامل أخرى ميكن أن تزيد خطورة  - ٩٧

وقد عين الباحثون يف جمال الصحة العامة عدداً من العوامل تتعلق . وقوع عنف ضد املرأة
ة ومن بني هذه العوامل احلال. بأشكال معينة من العنف، أو تعتبر عوامل خطورة من وقوعها

االجتماعية واالقتصادية، وتاريخ كل امرأة على حدة من حيث التعرض للعنف، وأنوع 
وركَّزت البحوث، اليت أُجري معظمها يف بلدان متقدمة النمو، بالدرجة . السلوك الفردي

األوىل، على العنف بني شريكني محيمني، واالعتداء اجلنسي على الطفالت، واالعتداء 
وتشري البيانات اليت جمعت من هذه الدراسات . ل أشخاص غرباءاجلنسي واالغتصاب من قب

إىل جمموعة متكررة من العوامل تتصل إحصائيا بالعنف ضد املرأة،  لكن مل يثبت بعد أن 
 .هذه عوامل سببية مباشرة

 تعين عوامل خطورة على مستوى الفرد واألسرة )٧٢(أُجريت سلسلة من الدراسات - ٩٨
وقد أوجِزت هذه العوامل يف منوذج من مناذج الصحة .  واتمع الكبري والدولةواتمع احمللي

 : العامة، وهي تشمل ما يلي
الشباب؛ أن يكون املرء قد تعرض العتداء وهو طفل؛ : على مستوى الفرد )أ( 

مشاهدة العنف بني الزوجني يف البيت؛ تكرر تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات؛ تدني 
هذه العوامل مرتبطة . ة التعليمية أو االقتصادية؛ والعضوية يف طوائف مهمشة ومستبعدةاحلال

 .الناجيات منه/مبرتكيب العنف وضحاياه
سيطرة الذكر على الثروة وسلطة اختاذ : على مستوى الزوجني واألسرة )ب( 

ني يف احلالة القرارات يف األسرة؛ تاريخ من الرتاع بني الزوجني؛ اختالفات كبرية بني الزوج
 .االقتصادية أو التعليمية أو الوظيفة

عزلة املرأة وقلة الدعم االجتماعي؛ مواقف : على مستوى اتمع احمللي )ج( 
اتمع احمللي اليت تتغاضى عن عنف الذكر وتشرعه؛ وإضعاف احلالة االجتماعية واالقتصادية 

 . إىل حد كبري، مبا يف ذلك الفقر
أدوار لكل من اجلنسني تعزز سيطرة الرجل : ى اتمع الكبريعلى مستو )د( 

 .وتبعية املرأة؛ والتسامح مع العنف كوسيلة حلل املنازعات
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عدم كفاية القوانني والسياسات الرامية إىل منع العنف : على مستوى الدولة )هـ( 
اكم، ومقدمي واملعاقبة عليه؛ وحمدودية الوعي واحلساسية لدى موظفي إنفاذ القوانني، واحمل

 .اخلدمات االجتماعية
تشري هذه التحليالت إىل فوارق يف القوة قائمة على التمييز وانعدام املساواة  - ٩٩

هذا العنف أكثر ما يكون يف ”ومع أن . باعتبارمها العاملني األساسيني للعنف ضد املرأة
ع فيها شيئاً عاديا، ال سيما العالقات واتمعات احمللية اليت يعترب العنف يف كثري من األوضا

فإنه، إىل حد كبري، عندما يشاهد أثناء الطفولة، كما أشار باحث كبري يف العنف العائلي، 
تمعنتاج عدم املساواة بني اجلنسني وتدن٧٣(؛“ي مركز املرأة مقارنة مبركز الرجل يف ا( 

فالفتيات . ق اإلنسانويرتبط عدد من عوامل اخلطورة املذكورة أعاله بانتهاكات حقو
. والشابات، مثالً، يواجهن انتهاكات لسلسلة من احلقوق اليت تضمنها اتفاقية حقوق الطفل

ويشكِّل بعض هذه االنتهاكات أشكاالً من أشكال العنف، وانتهاكات أخرى تزيد خطورة 
 .ارتكاب العنف

 من التعرض وجد الباحثون باستمرار أن النساء الفقريات يواجهن خطورة أكرب - ١٠٠
بينما أننا عندما . للعنف على يد شريك محيم، والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب

عامل خطورة من وقوعه، ينبغي التركيز  نعرف الفقر بأنه مترابط مع العنف ضد املرأة أو
ىل فالترابط بني الفقر والعنف ضد املرأة يشري إ. الفقر املتعلقة حبقوق اإلنسان على أبعاد

احلاجة إىل تغيري يف السياسات واملمارسات بغية احترام حقوق املرأة االقتصادية واالجتماعية 
وبذلك يتحرك التركيز إىل ما وراء التدخالت على مستوى . ومحاية هذه احلقوق وإحقاقها

 الفرد ويعاجل العوامل اهليكلية املترابطة مع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك التمييز على أساس
اجلنس يف احلصول على املوارد واخلدمات وحرمان املرأة من حقوقها االقتصادية 

 .واالجتماعية
 

 الدولية-اآلثار على التدابري اليت تقوم ا الدولة واملنظمات احلكومية -دال  
إن مركزية التمييز ضد املرأة وتبعية املرأة كسبب للعنف ضد املرأة هلا آثار واضحة   - ١٠١

فيجب على الدول، لكي . الدولية-بري اليت تقوم ا الدولة واملنظمات احلكوميةعلى التدا
تؤدي واجباا جتاه حقوق اإلنسان، جيب أن ب ملواجهة التحدي املتمثل يف حتويل القواعد 
االجتماعية والثقافية اليت تنظم عالقات القوى بني الرجل واملرأة ونظُم التبعية األخرى 

 وإن على الدول مسؤولية التصرف كحفاز للتغيري االجتماعي وال تستطيع أن .املرتبطة ا
فالدول كانت عرب التاريخ تشكِّل القواعد . حتيل هذه املسؤولية إىل جمموعات اتمع املدين

الثقافية واالجتماعية بواسطة قوانني وسياسات أدخلت يف مضموا عالقات القوى القائمة 
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 لكي تستجيب ألهداف تركز عليها الدولة، مثل زيادة مشاركة بني اجلنسني أو عدلتها
فاملسألة إذن ليست ما إذا كانت الدولة تستطيع أن تؤدي أو جيب . النساء يف القوى العاملة

أن تؤدي دوراً يف حتويل القواعد االجتماعية والثقافية التمييزية، وإمنا كيف تفعل ذلك بأكرب 
ال يسع الدولة أن ”: ر سابق معين حبرية الدين أو املعتقدوكما أكد مقر. قدر من الفعالية

تكتفي مبواكبة اتمع أو أن تكون انعكاساً للوضع االجتماعي الراهن، فهي تتحمل أيضاً 
وليس للقانون أن يكتفي بالتعبري عن الواقع املوجود، إذ . مسؤولية حتفيز التطورات وتوجيهها

ن مطية هامة للتغيري، الذي ميكن تعبئة قوته كم ـجل بإمكان القانون، مبفهوم آخر، أن يكو
جديدة وتصرفات  ختفيف شدة املقاومة واإلسهام يف ظهور عقليات جديدة ومواقف

  )٧٤( “.جديدة
الدولية واملنظمات - جهود الدولة واملنتظمات احلكومية–جيب على كل اجلهود  - ١٠٢

تشغل  رأة القائم على أساس اجلنس أن الرامية إىل معاجلة التمييز ضد امل–غري احلكومية 
 وميكن يف هذا الصدد )٧٥(.النساء يف اتمعات احمللية املعنية لتويل القيادة ووضع استراتيجيات

الدولية أن تستفيد من نهج ابتكارية وضعتها جمموعات اتمع –للدولة واملنظمات احلكومية 
وإن التعاون العلين والشفاف بني . ئةاملدين يف حوار جمتمعي، ومبادرات التوعية والتعب

انظر (احلكومة ومنظمات اتمع املدين، اليت تعارض العنف ضد املرأة، يعزز هذه اجلهود 
  )٧٦().الفرع السابع

وإن القوى املتنامية جلهات فاعلة عرب الوطنية، مبا يف ذلك الشركات متعددة  - ١٠٣
م، هلا آثار هامة على احلقوق االقتصادية الوطنية، واموعات السياسية، وشبكات اإلجرا

 وال جتد هذه اآلثار دائماً معاجلةً يف القانون الوطين، وهذا يسفر عن )٧٧(.واالجتماعية للمرأة
وينبغي أن تدرس الدول واملنظمات . وجود فجوات يف املساءلة عن العنف ضد املرأة وأسبابه

يد عنف ضد املرأة، بغية تصميم ردود الدولية دور هذه اجلهات الفاعلة يف تول-احلكومية
 .مالئمة
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 أشكال العنف ضد املرأة وعواقبه وتكاليفه -رابعاً
 مقدمة  -ألف

يتخذ العنف ضد املرأة أشكاالً كثريةً خمتلفة، تتجلى يف استمرار أشكال متعددة  - ١٠٤
عاطفيا، وإساءة / وميكن أن تشمل عنفاً بدنيا وجنسيا ونفسيا)٧٨(.ومترابطة وأحياناً متكررة

معاملة اقتصادية واستغالالً، يخبرها الناس يف سلسلة من األوضاع، من القطاع اخلاص إىل 
وتسمية أشكال ومظاهر من . العام، ويف عامل اليوم املتسم بالعوملة، تتجاوز احلدود الوطنية

 .العنف ضد املرأة خطوة هامة حنو االعتراف ا ومعاجلتها
 أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره باختالف السياق االجتماعي تتفاوت - ١٠٥

فرمبا تزداد بعض أشكال العنف أمهيةً بينما تنخفض . واالقتصادي والسياسي والثقايف احملدد
أمهية بعضها اآلخر كلما مرت اتمعات بتغيرات دميغرافية، وإعادة تشكيل االقتصاد 

وجيات اجلديدة، مثالً، قد تولِّد أشكاالً جديدة من فالتكنول. وحتوالت اجتماعية وثقافية
وينتج عن ذلك أنه ال توجد . العنف، كمطاردة النساء بواسطة اإلنترنت أو اهلاتف النقال
وجيب على الدول أن تعترف . قائمة بأشكال العنف ضد املرأة ميكن اعتبارها جامعة مانعة

 .األشكال اجلديدة حني تتعرف عليهابالطبيعة املتطورة للعنف ضد املرأة وأن ترد على 
إن للعنف ضد املرأة عواقب بعيد ة املدى على املرأة وعلى أطفاهلا وعلى اتمع  - ١٠٦

فاملرأة اليت تتعرض للعنف تعاين سلسلة من املشاكل . احمللي وعلى اتمع الكبري بأسره
ويصبح أطفاهلا أكثر . ةالصحية وتنخفض قدرا على كسب رزقها واملشاركة يف احلياة العام

 . عرضة ملخاطر املشاكل الصحية، واألداء املتدين يف املدرسة، واالضطرابات السلوكية
ال تقف تكاليف العنف ضد املرأة، باإلضافة إىل التكاليف البشرية، عند اخنفاض  - ١٠٧

املرتبطة اإلنتاج االقتصادي واخنفاض تكوين رأس املال البشري، وإمنا تشمل أيضاً التكاليف 
بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي بنقل العنف من جيل إىل جيل، وكذلك األموال 

 .الناجيات من العنف/الالزمة لضحايا العنف
امرأة ناجية وذَكَر /مع أن معظم حاالت العنف ضد املرأة تكون فيها ضحية أنثى - ١٠٨

نما ترتكب النساء نسبة صغرية وبي. هو مرتكب اجلرمية، فالنساء أيضاً يرتكنب أعمال عنف
من أعمال العنف بني شريكني محيمني، فهن يشاركن إىل درجة أكرب يف ارتكاب ممارسات 

ويقمن أيضاً بأعمال عنف ضد النساء واألطفال يف ظروف . تقليدية مؤذية ويف االتجار
 .الصراعات املسلحة
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 أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره يف أوضاع خمتلفة -باء 
بعد عشر سنوات من دعوة منهاج عمل بيجني إىل حتسني البحوث ومجع البيانات  - ١٠٩

عن أشكال خمتلفة من العنف ضد املرأة، فإن األدلة املتاحة ما زالت متفاوتة، ويف بعض 
األحيان غري موجودة، مع أنه حدث تقدم ملحوظ، ال سيما فيما يتعلق بالعنف بني شريكني 

ومع أن البيانات املقيمة بدقة عن انتشار العنف ضد املرأة قد ). خلامسانظر الفرع ا(محيمني 
تكون حمدودة، فيما يتعلق ببعض أنواع العنف، وغري موجودة فيما يتعلق بأنواع أخرى، فإن 

وباإلضافة إىل الدراسات االستقصائية، . حدوث أعمال العنف ضد املرأة موثَّق توثيقاً جيداً
 الدولَ من خالل تقارير تقدمها إىل هيئات األمم املتحدة املنشأة تشمل مصادر املعلومات

 .مبوجب معاهدات وآليات أخرى، والباحثني ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
يتناول إعالن القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني  - ١١٠

يف األسرة؛ يف اتمع احمللي بوجه : حيدث فيهالعنف ضد املرأة وفقاً للموقع أو الوضع الذي 
وحيدث كثري من أشكال العنف ضد املرأة يف أكثر من . عام؛ وترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة

مثال ذلك املمارسات التقليدية املؤذية اليت تشارك فيها األسرة واتمع احمللي : وضع
ف ضد املرأة له صلة باألسرة واتمع فاالتجار شكل من أشكال العن. وتتغاضى عنها الدولة

والعنف ضد املرأة يف أوضاع الصراع املسلح ميتد هو . احمللي والدولة، ويعرب احلدود الدولية
ورمبا تكون أشكال خمتلفة من العنف ضد املرأة مرتبطة بعضها . أيضاً عرب أوضاع خمتلفة

ؤثر يف أشكال العنف اليت تعانيها ومثة سلسلة من العوامل أيضاً ت. بعض أو يعزز بعضها بعضاً
 .النساء وكيف حيدث هلن ذلك

 
 العنف ضد املرأة داخل األسرة - ١

متتد أشكال العنف، اليت رمبا حتدث للمرأة يف األسرة عرب دورة حياا، من العنف  - ١١١
وتشمل أشكال العنف ضد املرأة املعرفة بوجه . قبل الوالدة إىل العنف ضدها كامرأة عجوز

الضرب وأشكال أخرى من العنف بني الشريكني احلميمني، مبا يف ذلك : عام ما يلي
اغتصاب الزوجة؛ العنف اجلنسي؛ العنف املتصل باملهر؛ وأد البنات؛ االعتداء اجلنسي على 

، وغري ذلك من املمارسات التقليدية )قطع البظر(األطفال اإلناث يف األسرة؛ ختان اإلناث 
زواج القسري؛ العنف من غري الزوج؛ العنف املرتكب ضد العامالت يف املؤذية للمرأة؛ ال

ويوجد مزيد من البحوث والبيانات املتاحة عن . املرتل؛ وغري ذلك من أشكال االستغالل
العنف بني شريكني محيمني وعن بعض املمارسات التقليدية املؤذية أكثر منها عن أشكال 

 .ومظاهر أخرى للعنف ضد املرأة
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 محيمني عنف بني شريكني ال )أ(
أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له املرأة شيوعاً يف العامل بأسره هو العنف بني  - ١١٢

وقد أُثبِت اآلن مدى انتشار أشكال خمتلفة من العنف ضد املرأة يف . شريكني محيمني
 الزوجني، عالقات محيمة، يشار إليه بوجه عام بعبارة العنف العائلي أو إساءة املعاملة بني

ويوجد قدر متزايد من البحوث عن العنف بني شريكني محيمني، وقد مت توسيع . إثباتاً جيداً
 .نطاقه ليشمل ذكر خربة املرأة يف العالقات احلميمة اليت تتجاوز الزواج الرمسي

١١٣ -  ونفسيا يشمل العنف بني شريكني محيمني سلسلة من أعمال اإلكراه جنسيا
 يمارسها ضد نساء بالغات ومراهقات شركاء محيمون حاليون أو سابقون دون وبدنيا اليت
 يشمل العنف البدين استخدام القوة البدنية أو القوة املادية أو سالح عن قصد )٧٩(.موافقتهن

ويشمل العنف اجلنسي االتصال اجلنسي اعتداًء، أي جعل املرأة متارس . إليذاء أو جرح املرأة
وافقتها، وحماولة اجلماع أو إكماله مع امرأة مريضة أو معوقة أو حتت العمل اجلنسي دون م

ويشمل العنف النفسي السيطرة . ضغط أو حتت تأثري املشروبات الكحولية أو خمدرات أخرى
ويشمل العنف االقتصادي حرمان املرأة من . على املرأة أو عزهلا، وإذالهلا أو إحراجها

  )٨٠(.حكم ااحلصول على املوارد األساسية والت
أُجريت دراسات مستندة إىل السكان لتوثيق نطاق العنف بني شريكني محيمني  - ١١٤

ففي دراسة منظمة ). ٢انظر اجلدول ( بلداً يف خمتلف أحناء العامل ٧١ومدى انتشاره يف 
ازيل،  اليت أُجريت يف إثيوبيا، والرب)٨١(الصحة العاملية املتعددة البلدان، املتعلقة بالعنف العائلي،

وبنغالديش، وبريو، وتايلند، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية صربيا واجلبل األسود 
السابقة، وساموا، وناميبيا، واليابان، تبين أن نسبة انتشار العنف البدين الذي يرتكبه شريك 

املواقع ويف معظم .  يف املائة٦١ يف املائة و١٣محيم يف أي وقت من حياة املرأة يتراوح بني 
وتراوح انتشار العنف اجلنسي يف .  يف املائة٤٩ و٢٣اليت متت دراستها تراوحت النسبة بني 

 وتبين من مراجعة )٨٢(. يف املائة٥٩ يف املائة و٦أي فترة من احلياة من قبل شريك محيم بني 
 قبل  بلداً أن نسبة انتشار العنف من٣٦ دراسة تستند إىل السكان أُجريت يف ٥٠سابقة لـ 

 ويف )٨٣(. يف املائة٥٠ يف املائة و١٠شريك محيم يف أي وقت من حياة املرأة تراوحت بني 
 يف املائة ٢١,٨وقت حديث جدا أُجريت دراسة يف اجلمهورية العربية السورية تبين منها أن 

 يف املائة من هؤالء ٤٨من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف يف األسرة، وقد تعرضت 
  )٨٤().٧انظر اإلطار (نسوة للضرب ال

وبينت دراسات وأد . يؤدي العنف بني شريكني محيمني يف أشد أنواعه إىل املوت - ١١٥
البنات يف أستراليا، وإسرائيل، وجنوب إفريقيا، وكندا، والواليات املتحدة األمريكية أن ما 
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لن بأيدي أزواجهن أو  يف املائة من النساء الالئي قُتلن، قُت٧٠ و٤٠يتراوح بني 
 ويف دراسة أُجريت يف الواليات املتحدة تبين أن ثاين أكرب سبب لوفاة البنات )٨٥(.أصدقائهن

 يف املائة من ضحايا القتل املتعمد يف ٧٨ سنة و١٨ و١٥الالئي تتراوح أعمارهن بني 
مرأة  ويف كولومبيا يقال إن ا)٨٦(.الدراسة هو قتلهن بيد شخص معروف أو شريك محيم

  )٨٧(.واحدة تقتل كل ستة أيام بيد شريكها احلايل أو شريك سابق هلا
تبين من مراجعة لدراسات أُجريت بشأن العنف بني شريكني محيمني أثناء احلمل،  - ١١٦

 يف املائة ٠,٩، أن نسبة انتشار العنف تراوح بني ١٩٩٥ حىت ١٩٦٣يف الفترة املمتدة من 
 وتبني من دراسة )٨٨(.اء احلوامل يف الواليات املتحدة األمريكية يف املائة من كل النس٢٠,١و

 يف املائة من النساء الالئي تعرضن للضرب قلن ٣١ أن ١٩٩٦أُجريت يف نيكاراغوا سنة 
 وأشارت عدة دراسات أُجريت يف بلدان نامية )٨٩(.إن تعرضن للعنف البدين أثناء احلمل
 يف املائة، وأن نسبة ٣٢ و٤ثناء احلمل تتراوح بني خمتلفة إىل أن نسبة استخدام العنف أ

  )٩٠(. يف املائة١٣العنف الذي يتراوح بني املعتدل واملربح كانت حنو 
لقي العنف النفسي أو العاطفي ضد املرأة اهتماماً أقل من الباحثني يف العنف بني  - ١١٧

سلوك احملددة متنوعة فقياس هذه األشكال من العنف أصعب ألن أنواع ال. شريكني محيمني
وال يوجد فهم مشترك ملاهية األفعال أو جمموعات األفعال . تنوعاً كبرياً يف األوضاع املختلفة

وقد وجدت دراسة منظمة الصحة العاملية املتعددة . اليت تشكل عنفاً عاطفيا، ومدى تكررها
 املائة من النساء تعرضن  يف٧٥ يف املائة و٢٠البلدان يف العنف العائلي أن ما يتراوح بني 
 وأُجريت دراسة متعددة البلدان، مستندة )٩١(. لواحد أو أكثر من أعمال اإلساءة العاطفية

إىل السكان، متعددة القطاعات يف شيلي، والفلبني، ومصر، واهلند، فوجدت أن نسبة انتشار 
 يف ٥٠,٧ مصر و يف املائة يف١٠,٥العنف النفسي احلاد يف وقت ما من احلياة تراوح بني 

 يف املائة ٣٥ ووجدت أول دراسة استطالعية وطنية فرنسية للعنف ضد املرأة أن )٩٢(.شيلي
ويشمل تعريف .  شهرا١٢ًمن النساء تعرضن لضغط نفسي على يد شريك محيم خالل فترة 

هذا الضغط حماوالت للتحكم بأنشطة الشخص اآلخر، أو فرض السلطة عليه، أو مواقف 
 يف املائة لتهديد عاطفي أو إساءة كالمية، مبا يف ذلك الشتائم ٤وتعرضت . راءإهانة وازد

 يف املائة من ٤٢ ويف دراسة أُجريت يف أملانيا قالت )٩٣(.والتهديدات خالل نفس الفترة
النساء الالئي رددن على االستبيان إن تعرضن ألفعال مثل التخويف، والصراخ العدواين، 

  )٩٤(.“اإلرهاب النفسي”و اإلهانة،  والقذف، و
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 املمارسات التقليدية املؤذية )ب(
يشكل وأد البنات واختيار جنس اجلنني، والزواج املبكر، والعنف املتصل باملهر،  - ١١٨

 وإساءة معاملة األرامل، مبا “الشرف”قطع البظر، واجلرائم اليت ترتكب باسم /وختان األنثى
أشكاالً من أشكال العنف ضد املرأة، اليت تعترب ممارسات يف ذلك دفع األرامل إىل االنتحار، 

وبينما مجعت بيانات عن بعض . تقليدية مؤذية، وميكن أن تشارك فيها األسرة واتمع احمللي
وقد أبرزت ممارسات أخرى من . هذه األشكال هذه ليست قائمة شاملة هلذه املمارسات

 مبعاهدات حقوق اإلنسان، مثالً، وتقارير املتابعة يف تقاريرها إىل اهليئات املنشأة(قبل الدول 
، واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، )لتنفيذ منهاج عمل بيجني

 وتشمل هذه املمارسات تقدمي البنات )٩٥(.واملقررة اخلاصة املعنية باملمارسات التقليدية املؤذية
لبنت الثانية يف الزواج، وفرض قيود على تغذية احلامل، الصغار قرباناً للمعابد، وتقييد حق ا

وفرض اإلطعام بالقوة واملمنوعات الغذائية، وزواج األرملة من أخي زوجها املتوىف، وتعقُّب 
  )٩٦(.الساحرات

 مليون ١٣٠ويقدر أن أكثر من . تتعلق أكرب جمموعة من البحوث خبتان اإلناث - ١١٩
رن بعملية اخلتان هذه، معظمهن يف إفريقيا وبعض بلدان بنت وامرأة يعشن اليوم وقد مر

وهذه املمارسة منتشرة أيضاً يف أوساط بعض اجلاليات املهاجرة يف أوروبا . الشرق األوسط
 وكشفت الدراسات االستقصائية عن وجود تنوعات )٩٧(.وأمريكا الشمالية وأستراليا

 يف ٩٧ يف املائة يف غينيا، ٩٩: اً بلد١٩جغرافية كبرية يف نسب انتشار هذه املمارسة يف 
 )٩٨(. يف املائة يف غانا والنيجر٥ يف املائة يف بنن، ١٧ يف املائة يف إثيوبيا، ٨٠املائة يف مصر، 

وتبني أيضاً أن هذه املمارسة تتناقص ببطء حىت يف البلدان اليت تكون نسبة انتشارها فيها 
ووجِد أن ارتفاع مستويات التعليم لدى . مرتفعة بسبب ازدياد معارضتها من الفئات النسائية

اإلناث، وإمكانيات وصول اإلناث إىل املوارد االقتصادية والسيطرة عليها، واإلثنية، وحالة 
 . )٩٩(اخلتان لدى النساء أنفسهن ترتبط ارتباطاً قويا بتأييدهن أو معارضتهن للختان

ثى، اليت تتبدى يف أعمال أسفرت ممارسات تفضيل الذكر من األوالد على األن - ١٢٠
مثل وأد البنات، واختيار جنس اجلنني، وإمهال البنات إمهاالً منهجيا، عن ارتفاع نسبة 
الذكور إىل اإلناث وارتفاع نسبة الوفيات بني اإلناث يف جنوب وشرقي آسيا، ومشال 

نني ووأد  وقدرت دراسة أُجريت يف اهلند أن اختيار جنس اجل)١٠٠(.إفريقيا، والشرق األوسط
 ويف مجهورية )١٠١(.البنات أديا إىل فقدان نصف مليون بنت كل سنة خالل العقدين املاضيني

 يف املائة من احلوامل جبنني ذكر والدة ٩٠كوريا، أسفرت فحوص جنس اجلنني عن والدة 
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 يف املائة من احلوامل جبنني أنثى، كما جاء يف الدراسة ٣٠عادية، بينما أجهضت أكثر من 
  )١٠٢(.ستقصائية الوطنية للخصوبة وصحة األسرةاال

ينطوي الزواج املبكر على زواج األطفال، أي من هم دون سن الثامنة  - ١٢١
 فالبنات القصر ال يكن قد بلغن سن البلوغ الكامل والقدرة على التصرف، )١٠٣(.عشرة

كن أن تتضرر وعندما يتزوجن ويلدن أطفاالً مي. وتنقصهن القدرة على التحكم جبنسانيتهن
 ويؤدي الزواج املبكر أيضاً )١٠٤(.صحتهن، ويعاق تعليمهن، ويحد من استقالهلن االقتصادي
 وحتدث حاالت الزواج هذه )١٠٥(.إىل زيادة خطورة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 الصحراء يف كل أحناء العامل، لكنها أكثر ما تكون شيوعاً يف البلدان اإلفريقية الواقعة جنويب
 يف املائة من البنات الالئي تتراوح أعمارهن بني ٣٠الكربى وجنوب آسيا، حيث أكثر من 

 يف املائة من البنات تزوجن يف سن ١٩ ففي إثيوبيا وجِد أن )١٠٦(. سنة متزوجات١٩ و١٥
 يف ٥٠اخلامسة عشرة أو قبل بلوغها، ويف بعض املناطق مثل األمهرة، ترتفع النسبة إىل 

 ٤٠ يف املائة من البنات يف سن العاشرة أو قبل بلوغها، و٧ ويف نيبال، تزوجت )١٠٧(.املائة
 ووجد تقدير عاملي أجرته اليونيسيف أن )١٠٨(.أو قبل بلوغها يف املائة يف سن اخلامسة عشرة

 سنة يف أمريكا الالتينية ٢٤ و١٥ يف املائة من النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني ٢٩
  )١٠٩(.زوجن قبل سن الثامنة عشرةومنطقة الكارييب ت

الزواج القسري يفتقر إىل حرية املوافقة وصحتها لدى واحد من الطرفني على  - ١٢٢
 وميكن أن ينطوي الزواج القسري، يف أكثر أشكاله تطرفاً، على سلوك مهدد، )١١٠(.األقل

إجراء ومل حيدث .  القتل-واختطاف، وحبس، وعنف بدين، واغتصاب، ويف بعض احلاالت 
وأكدت دراسة أوروبية أُجريت مؤخراً عدم . حبوث كثرية يف هذا الشكل من أشكال العنف

 ووجدت دراسة، )١١١(.وجود دراسات استقصائية كافية كميا يف بلدان جملس أوروبا
زواج   حالة زواج يف ست قرى من قريغيزستان، أن نصف عدد حاالت١ ٣٢٢أُجريت لـ 

ت باخلطف، وأن حنو ثلثي هذه احلاالت مت الزواج فيها بدون القريغيز اإلثنيـّني متَّ
 ويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، تقوم وحدة معنية )١١٢(.موافقة

 حالة من حاالت الزواج القسري يف ٣٠٠بالزواج القسري، أنشأا احلكومة، بالتدخل يف 
  )١١٣(.السنة
 وهو مبلغ تدفعه أسرة العروسة إىل أسرة – بطلبات املهر رمبا يؤدي العنف املتصل - ١٢٣

ويستفاد من .  إىل قتل املرأة فيما يسمى بقتل األنثى املتصل باملهر–العريس نقداً أو عيناً 
 نتيجة هلذا ٢٠٠٢ امرأة قُتلن يف سنة ٦ ٨٢٢اإلحصائيات الرمسية للجرمية يف اهلند أن حنو 

دراسات أُجريت تمعات حملية صغرية إىل أن  وأشارت )١١٤(.الشكل من أشكال العنف



A/61/122/Add.1
 

54 06-41972 
 

طلبات املهر لعبت دوراً كبرياً يف حرق النساء حىت املوت ووصف حاالت املوت هذه بأا 
  )١١٥(.انتحار
.  داخل األسرة أو داخل اتمع احمللي“الشرف”رمبا تقع جرائم ضد النساء باسم  - ١٢٤

وأشد مظاهر .  ال يبلَّغ عنها كُلِّها وال توثَّق كلُّهاوتستأثر هذه اجلرائم اآلن بانتباه كبري لكن
ويقدر صندوق األمم املتحدة . “القتل دفاعاً عن الشرف” املسمى –هذه اجلرائم هو القتل 

 امرأة يقتلن كل سنة بأيدي أفراد من أسرهن دفاعاً عن الشرف يف ٥ ٠٠٠للسكان أن 
القتل دفاعاً عن  (“كاري-الكارو”ىل أن  وأشار تقرير حكومي إ)١١٦(.خمتلف أحناء العامل

 يف باكستان يف الفترة املمتدة بني - رجاالً ونساًء – شخص ٤ ٠٠٠أودى حبياة ) الشرف
، وكان عدد النساء بني هؤالء القتلى أكثر من ضعف عدد ٢٠٠٣ وسنة ١٩٩٨سنة 
  )١١٧(.الرجال
ص، ملمارسات تتعرض النساء املسنات، ومن بينهن األرامل على وجه اخلصو - ١٢٥

فقد . مؤذية يف عدد من البلدان، وميكن أن تأيت هذه املمارسة من األسرة أو اتمع احمللي
تبني من دراسة أُجريت يف غانا، بناء على بيانات جمعت من تقارير األخبار واملقابالت، أن 

 وبعضهن قتلن .كثرياً من الفقراء، الذين هم يف الغالب نساء مسنات، يتهمن مبمارسة السحر
على أيدي ذكور من أقربائهن، ومن بقني منهن على قيد احلياة تعرضن لسلسلة من 

 وقد وردت تقارير عن العنف املوجه ضد )١١٨(.اإلساءات البدنية واجلنسية واالقتصادية
األرامل، مبا يف ذلك العنف اجلنسي والتحرش اجلنسي والعنف املتصل باملمتلكات على أيدي 

 لكن املعلومات )١١٩(ئهن، ومعظمهم من أزواج بنان، من عدد من البلدان، منها اهلند،أقربا
 .ما زالت شحيحة

 العنف ضد املرأة يف اتمع احمللي  - ٢
وميكن أن يكون العنف . تواجه النساء أيضاً عنفاً منتشراً داخل اتمع احمللي العام - ١٢٦

 فيها، البدين واجلنسي والنفسي مظهراً يوميا ل النساء يف األحياء اليت يسكنمن مظاهر تفاع
ويف وسائط النقل العمومي، ويف أماكن العمل، واملدارس، واألندية الرياضية، والكليات، 

ومن أشكال العنف . واملستشفيات، ويف املؤسسات الدينية وغريها من املؤسسات االجتماعية
ام قتل األنثى؛ والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك ضد النساء والفتيات ي اتمع احمللي بوجه ع

يركز هذا الفرع على . االغتصاب؛ والتحرش اجلنسي؛ واالتجار بالنساء، والبغاء باإلكراه
قتل األنثى والعنف اجلنسي من قبل شخص غري شريك، والتحرش اجلنسي، واالتجار 

 .بالنساء
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 قتل املرأة بناء على جنسها: قتل األنثى )أ(

حيدث قتل األنثى يف كل مكان، لكن حجم بعض حاالت قتل األنثى يف سياق  - ١٢٧
 لفت االنتباه – كما حدث يف مدينة خواريز باملكسيك ويف غواتيماال، مثالً –جمتمعي معني 

وتتفق معظم املصادر الرمسية يف أن أكثر من . إىل هذا اجلانب من جوانب العنف ضد املرأة
 ويف )١٢٠(.واريز، وقد اغتصب أكثر من ثلثهن بوحشية امرأة قُتلن يف مدينة خ٣٢٠

 امرأة قُتلن يف الفترة من ١ ٤٦٧غواتيماال، يستفاد من إحصاءات الشرطة املدنية الوطنية أن 
 وتدعي مصادر أخرى أن الرقم )١٢١(.٢٠٠٤ديسمرب / إىل بداية كانون األول٢٠٠١سنة 

أعمار معظمهن بني الرابعة عشرة  امرأة تتراوح ٢ ٠٧٠أعلى من ذلك، وأن عدد القتلى 
 وتركز القتل يف مناطق يسيطر على االقتصاد فيها املاكيالس، وهي )١٢٢(.واخلامسة والثالثني

مصانع جتميع لتصدر منتجاا إىل اخلارج، ومتلكها وتديرها شركات متعددة اجلنسيات يف 
ائم عامالً أساسيا من وترى إفالت مقتريف هذه اجلر. مناطق جتارة حرة معفاة من الضرائب

عوامل وقوعها، ويف حالة غواتيماال، تعتبر تركة الصراع الداخلي املسلح، الذي انتهى يف 
  )١٢٣(.، عامالً مسامهاً أيضا١٩٩٦ًسنة 

 
 العنف اجلنسي الذي يرتكبه شخص غري شريك )ب(

 للعنف من على الرغم من أن املرأة أكثر عرضة للعنف من قبل شريك حياا منها - ١٢٨
أشخاص آخرين، فإن ارتكاب العنف اجلنسي على يد شخص غري شريكها شائع يف أوضاع 

ويشري العنف اجلنسي على يد غري الشريك إىل عنف يرتكبه قريب للمرأة أو صديق، . كثرية
ومن الصعب حتديد مدى . أو رجل معروف لديها، أو جار، أو زميل عمل، أو غريب

 غري شريك ألن العنف اجلنسي يظل يف كثري من اتمعات انتشار العنف على يد شخص
وإن اإلحصاءات املستمدة من . مسألة جتلب العار الشديد للمرأة ويف الغالب ألسرا أيضاً

 .قيود الشرطة، مثالً، غري موثوقة إىل حد شنيع، بسبب قلة اإلبالغ عن هذه اجلرائم
ى أساس السكان، مسألة العنف تناول عدد من الدراسات، اليت أُجريت عل - ١٢٩

فبينت دراسة منظمة الصحة العاملية املتعددة البلدان . اجلنسي على يد شخص غري شريك
للعنف العائلي أن نسبة النساء الالئي تعرضن لعنف جنسي على أيدي غري الشركاء بعد سن 

 يف ١٢ و١٠ما بني  يف املائة يف إثيوبيا وبنغالديش إىل ١اخلامسة عشرة يتفاوت من أقل من 
 هذه األرقام تشبه األرقام اآلتية من )١٢٤(.املائة يف بريو، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وساموا

 يف املائة من ١١,٦ففي كندا، مثالً، أبلغت . دراسات أخرى أُجريت على أساس السكان
 ويف نيوزيلندا )١٢٥(.النساء عن تعرضهن يف حيان لعنف جنسي من غري شركائهن



A/61/122/Add.1
 

56 06-41972 
 

 يف املائة من النساء تعرضن ألشكال ٢٠ و١٠وأستراليا، بينت الدراسات أن ما يتراوح بني 
خمتلفة من العنف اجلنسي من أشخاص غري شركائهن، مبا يف ذلك اللمس اجلنسي غري 

 ٢٢,٣ وتبين النتائج األولية من أستراليا أن )١٢٦(.املرغوب، وحماولة االغتصاب، واالغتصاب
  )١٢٧(.من النساء تعرضن يف حيان لعنف جنسي من غري شركائهنيف املائة 
تشكل املبادرة اجلنسية القسرية ميداناً فرعيا هاما من ميادين العنف الذي يرتكبه  - ١٣٠

وجاء يف تقرير منظمة . غري الشركاء، لكنها ميكن أن حتدث هي أيضاً يف سياق عالقة محيمة
لعنف والصحة ذكر دراسات استقصائيةً، أُجريت على  عن ا٢٠٠٢الصحة العاملية لسنة 

 ٩وتتراوح األرقام من . أساس السكان يف ستة بلدان، تناولت مسألة املبادرة اجلنسية القسرية
ويف كل البلدان بلغت نسبة البنات .  يف املائة يف بريو٤٠يف املائة يف الواليات املتحدة إىل 
  )١٢٨(. جنسية قسرية أربعة أضعاف نسبة األوالد الذين بلَّغواالالئي بلَّغن عن تعرضهن ملبادرة

العنف أثناء اخلروج مع شخص شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على يد  - ١٣١
ففي كندا، مثالً، وجدت دراسة أُجريت . شخص غري شريك، اليت تعرضت هلا نساء شابات

 يف املائة من البنات ٥٤أن  سنة، ١٩ و١٥على املراهقات، الالئي تتراوح أعمارهن بني 
 وأظهرت نتائج دراسات )١٢٩(. يف عالقة خروج مع شخص“إكراه جنسي”تعرضن لـ 

 أن معدل حدوث العنف أثناء اخلروج مع ٢٠٠٠أُجريت يف الواليات املتحدة يف سنة 
 يف املائة من طالبات ٣٢ يف املائة من طالبات املدارس الثانوية و٢٢شخص بلغ 

 يف املائة من ٨,٣وجدت حبوث أُجريت يف الواليات املتحدة أيضاً أن  و)١٣٠(.الكليات
 ٢٠,٦النساء تعرضن العتداء بدين، أو اغتصاب، أو مالحقة من شخص خرجن معه، وأن 

 وقد )١٣١(.يف املائة من النساء ذكرن أكثر من نوع من أنواع العنف أثناء اخلروج مع شخص
قة جنسية مع رجال أكرب سنا يقدمون هلن غذاًء أو ترغَم البنات الصغريات على إقامة عال
احلماة ”هؤالء الرجال، الذين يشار إليهم باسم . رسوم الدراسة أو هدايا مقابل اجلنس

ويف بعض أحناء . ، يعرضون البنات خلطورة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية“اللطفاء
ريات واخلرافة القائلة إن ممارسة اجلنس مع بنت إفريقيا وآسيا يربطُ بني اغتصاب البنات الصغ

  )١٣٢(.بكرتشفي من فريوس نقص املناعة البشرية
 

 التحرش اجلنسي يف مكان العمل، واملؤسسات التعليمية، ويف الرياضة )ج(
تلقى ظاهرة التحرش اجلنسي والعنف يف مكان العمل اهتماماً متزايداً، خباصة يف  - ١٣٢

فقد . ة املرأة يف القوى العاملة وحتسن األحكام القانونية والتنظيميةسياق ارتفاع نسبة مشارك
أظهرت دراسات استقصائية أوروبية معدالت كبرية حلاالت التحرش اجلنسي يف مكان 

 يف املائة من النساء يف االحتاد األورويب عن شكل ٥٠ و٤٠العمل، إذ أبلغت ما يتراوح بني 
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 وتشري )١٣٣(.سلوك اجلنسي غري املرغوب يف مكان العملما من أشكال التحرش اجلنسي أو ال
 يف املائة من النساء العامالت ٣٠أُجريت يف بلدان آسيا واحمليط اهلادئ إىل أن  دراسة صغرية

  )١٣٤(. كالميا كان أو بدنيا أو جنسيا–أبلغن عن شكل ما من أشكال التحرش 
الشابات يف املؤسسات التعليمية وكذلك كان التحرش اجلنسي بالفتيات والنساء  - ١٣٣

وتبين الدراسات أن مدى العنف الذي يقع يف املدارس رمبا يكون . موضوع حبوث متزايدة
 يف املائة من البنات يف ٨٣وقد وجدت دراسة أُجريت يف الواليات املتحدة أن . كبرياً

ا من أشكال املدارس احلكومية من الصف الثامن حىت الصف احلادي عشر تعرضن لشكل م
 يف ٢٢ تبين منها أن ٢٠٠٢ وأَجرى البنك الدويل دراسةً يف سنة )١٣٥(.التحرش اجلنسي

املائة من البنات املراهقات أبلغن عن وقوعهن ضحايا إلساءات جنسية يف أوضاع تعليمية يف 
 يف ٥٠ لبنات املدارس يف مالوي أن ٢٠٠٦ وتبين من دراسة أُجريت يف سنة )١٣٦(.إكوادور

من ”ئة من البنات قُلن إنه مت ملسهن بطريقة جنسية من قبل معلميهن أو أوالد مدرستهن املا
  )١٣٧(.“دون إذن منهن

رمبا تواجه النساء والبنات الالئي ميارسن الرياضة خطورة عنف قائم على أساس  - ١٣٤
 أو اجلنس واستغالل وحترش من رياضيني آخرين ومتفرجني ومدربني ومديرين وأفراد األسرة

 يف املائة من النساء الرياضيات يف ٥٠ و٤٠وأفادت دراسةٌ بأن ما يتراوح بني . اتمع احمللي
 يف املائة من النساء ٢٥ يف املائة يف أستراليا، و٢٧كندا، املشموالت بدراسة استقصائية، و

ن الرياضيات دون سن الثامنة عشرة يف الدامنرك، أبلغن عن تعرضهن لتحرش جنسي أو يعرف
 ووجد حبث أُجري يف اجلمهورية التشيكية )١٣٨(.امرأة قريبة منهن تعرضت لتحرش جنسي

 يف املائة من اإلناث الرياضيات تعرضن لتحرش جنسي من قبل شخص يف الرياضة، ٤٥أن 
  )١٣٩(. يف املائة أبلغن عن حترش من مدرب٢٧و
 

  بالنساءاالتجار )د(
ة حيدث يف أوضاع متعددة، ويشمل يف العادة االتجار بالنساء عنف ضد املرأ - ١٣٥

جهات فاعلة خمتلفة كثرية من بينها أسر، ومساسرة حمليون، وشبكات إجرام دولية، وسلطات 
معظم ضحايا . وحيدث االتجار باألشخاص بني بلد وبلد وداخل البلد الواحد نفسه. هجرة

 .راض االستغالل اجلنسياالتجار بالبشر نساء وأطفال، ويتجر بكثري منهم ألغ
يرد تعريف االتجار يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص،  - ١٣٦

: وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 إيواءهم أو  جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو“االتجار باألشخاص”يقصد بتعبري ”

استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف 
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أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقّي 
. مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل

مل االستغالل، كحد أدىن، استغالل بغاء الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو ويش
السخرة أو اخلدمة قسراً، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع 

  )١٤٠(.“األعضاء
حىت وقت قريب، كانت مثة ). انظر الفرع اخلامس(قياس مدى االتجار صعب  - ١٣٧
ات واسعة على تفسريات ما يشكِّل اتجاراً باألشخاص وكيف جيب قياسه، لكن اختالف

وتبذل اآلن جهود على الصعيد . اعتماد بروتوكول االتجار ساعد على قهر هذا التحدي
ويستفاد من قاعدة بيانات . الوطين واإلقليمي والدويل لتحسني مجع البيانات عن االتجار

 باملخدرات واجلرمية عن اتجاهات االتجار باألشخاص أنه توجد مكتب األمم املتحدة املعين
وإن .  بلداً يرسل إليها هؤالء األشخاص١٣٧ بلداً ينتمي إليها األشخاص املتجر م و١٢٧

بلدان وسط أوروبا وجنوا الشرقي، ورابطة الدول املستقلة وآسيا هي اليت أكثر ما يذكر أن 
. ا، وتليها بلدان غرب إفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييباملتجر م ينتمون إليه

والبلدان اليت هي أكثر ما تذكر كوجهة هلؤالء األشخاص هي بلدان يف أوروبا الغربية وآسيا 
  )١٤١(.وأمريكا الشمالية

مع أن مصادر خمتلفة تقول إن االتجار باألشخاص يشمل مئات اآلالف من الناس  - ١٣٨
 ضحايا ٥٠٦، مثالً، مت التعرف على ٢٠٠٥ففي سنة . لَّما تالحظهم السلطاتكل سنة، قَ

كما أن عدد املتجِرين الذين حياكمون .  يف تركيا٢٤٣ يف املكسيك، و٤١٢يف الربتغال، و
 فقط ٨ شخصاً وأدين منهم ٣٤، مثالً، حوكم ٢٠٠٣ففي سنة . ويدانون قليل جداً أيضاً

 ٥٩ حوكم ٢٠٠٤، ويف سنة ١١يف أوكرانيا وأُدين منهم شخصاً ٥٩يف ليتوانيا، وحوكم 
  )١٤٢(.٤٣يف الواليات املتحدة وأُدين منهم 

 
 ي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنهذالعنف ضد املرأة ال  - ٣

 عنفاً بدنيا – إما بواسطة مندوبيها أو سياستها العامة –ميكن أن ترتكب الدولة  - ١٣٩
يشمل تعبري مندويب الدولة كل األشخاص الذين أُعطوا القدرة . رأةأو جنسيا أو نفسيا ضد امل

 أعضاء اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، –على ممارسة عناصر من سلطة الدولة 
 .وكذلك موظفو إنفاذ القوانني، والقوات العسكرية وقوات األمن

ضاع حجز، ويشمل ميكن أن يرتكب مندوبو الدولة العنف يف الشوارع ويف أو - ١٤٠
وقد . ذلك العنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب والتحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي
وميكن . يشكِّل بعض هذه األفعال تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة
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لقوانني ومن األمثلة على هذه ا. أيضاً أن ترتكب الدولة العنف ضد املرأة بقوانينها وسياساا
والسياسات ما يجرم سلوك املرأة اجلنسي، الذي حيدث مبوافقتها، كوسيلة للتحكم باملرأة؛ 
والسياسات املعنية بالتعقيم واحلمل القسري واإلجهاض القسري؛ والسياسات املعنية باحلجز 
ل الوقائي للمرأة، الذي يكون مبثابة سجنها؛ وقوانني وسياسات أخرى ال تعترف باستقال

وميكن للدول أيضاً أن تتغاضى عن العنف . املرأة ونيابتها وتشرع سيطرة الذكر على املرأة
بافتقار قوانينها إىل الكفاية أو بعدم تنفيذها تنفيذاً فعاالً، مما ميكِّن مرتكيب العنف ضد املرأة 

نف يف السجن ويتناول هذا الفرع الع). انظر الفرع السادس(من اإلفالت من عواقب أفعاهلم 
والتعقيم القسري مبزيد من التفصيل، كأمثلة على العنف ضد املرأة الذي ترتكبه الدولة أو 

 .تتغاضى عنه
 

   يف السجنالعنف ضد املرأة )أ(
العنف ضد املرأة يف معتقالت الشرطة، والسجون، ومؤسسات الرعاية  - ١٤١

غريها من مؤسسات الدولة يشكل االجتماعية، ومراكز االعتقال التابعة لدوائر اهلجرة، و
ويعترب العنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب، املرتكب ضد املرأة يف . عنفاً ارتكبته الدولة

السجن عنفاً شنيعاً غاية الشناعة ضد الكرامة األصيلة لإلنسان واحلق يف سالمته البدنية، ومن 
ضد املرأة يف السجن اليت  ومن بني أشكال العنف األخرى )١٤٣(.مث ميكن أن يشكل تعذيباً

املراقبة غري املالئمة أثناء احلمام أو تغيري املالبس؛ وجعل املرأة : وثَّقَتها مصادر خمتلفة ما يلي
والرقابة اليت يفرضها . ختلع مالبسها أثناء التفتيش أمام رجال؛ والتحرش اجلنسي الكالمي

سفر عن العنف بطلبهم منها ممارسة ضباط السجون على احلياة اليومية للمرأة ميكن أيضاً أن ت
 ومع أن تقارير ترد عن وقوع )١٤٤(.اجلنس مقابل امتيازات أو سلع أو ضرورات أساسية

 ال توجد بيانات كمية تذكر )١٤٥(حوادث العنف ضد املرأة يف السجون يف كل أحناء العامل،
 .إلثبات مدى انتشار هذا العنف يف كل بلد

 
 قسريالتعقيم ال )ب(

 استخدام التعقيم القسري للتحكم بالسلوك التناسلي لإلناث، أو موعة يشكل - ١٤٢
ومع أنه ال توجد دراسات كمية منهجية هلذا التعقيم، أُكِّدت . فرعية معينة، عنفاً ضد املرأة

وقد وردت تقارير عن حاالت . ممارسة التعقيم القسري وأُدينت يف حماكم إقليمية ووطنية
ه على فئات معينة من السكان، مثل نساء وبنات شعب الروما يف تعقيم قسري أو باإلكرا

  )١٤٧(.والسكان األصليني يف الواليات املتحدة وكندا)١٤٦(أوروبا
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 العنف ضد املرأة يف الصراع املسلح  - ٤
تتعرض النساء أثناء الصراع املسلح لكل أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي،  - ١٤٣

ومن بني هذه األشكال . عة للدولة وجهات فاعلة غري تابعة للدولةمتارسه جهات فاعلة تاب
القتل املتعمد، وأنواع القتل غري املشروع، والتعذيب، وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالختطاف، وقطع أجزاء من اجلسد أو تشويهها، والتجنيد 

واالغتصاب، واالسترقاق اجلنسي، واالستغالل اجلنسي، القسري للنساء كمقاتالت، 
واالختفاء القسري، واالعتقال التعسفي، والزواج القسري، والبغاء القسري، واإلجهاض 

 . القسري، واحلمل القسري، والتعقيم القسري
استخدم العنف اجلنسي أثناء الصراعات املسلحة ألسباب خمتلفة كثرية، منها  - ١٤٤

شكل من أشكال التعذيب، وإلحلاق األذى باملرأة، والبتزاز املعلومات، وإلهانة استخدامه ك
وقد استخدم اغتصاب النساء إلهانة األعداء، وطرد اتمعات . اتمعات وختويفها وتدمريها

 وأُرغمت النساء )١٤٨(.والفئات من أرضها، ولنشر فريوس نقص املناعة البشرية عن قصد
 واختطفت النساء أيضاً مث أُرغمن )١٤٩(.سترقاق ألداء األعمال املرتليةعلى ممارسة اجلنس واال

  )١٥٠(. ملكافأة املقاتلني“زوجات”على العمل كـ 
تم االعتراف مبمارسة العنف ضد املرأة يف الصراع املسلح، ال سيما العنف  - ١٤٥

ن ممارسة  ووردت تقارير ع)١٥١(.اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب، وشجبه بصورة متزايدة
العنف ضد املرأة من أوضاع الصراع املسلح أو ما بعد الصراع املسلح يف بلدان أو مناطق 
كثرية، من بينها أفغانستان، وبوروندي، وتشاد، وكولومبيا، وكوت ديفوار، ومجهورية 

االحتاد الروسي، ورواندا، وسرياليون، /الكونغو الدميقراطية، وليبرييا، وبريو، والشيشان
  )١٥٢(.ر يف السودان، ومشال أوغندا، ويوغوسالفيا السابقةودارفو
ترد موجزات دراسات استقصائية أُجريت على أساس السـكان للعنف ضد املرأة  - ١٤٦

 ٢٥٠ ٠٠٠ويقدر أن ما يتراوح بني . ١يف ظروف الصراع املسـلح يف اجلدول 
، وأن ١٩٩٤ماعية يف سنة  امرأة يف رواندا قد اغتصنب أثناء عمليات اإلبادة اجل٥٠٠ ٠٠٠و

 امرأة قد اغتصنب يف البوسنة أثناء الصراع الذي ساد يف ٥٠ ٠٠٠ و٢٠ ٠٠٠ما يتراوح بني 
 امرأة وفتاة قد اغتصنب أثناء ٢٠٠ ٠٠٠ وأن حنو )١٥٣(أوائل التسعينات من القرن املاضي،

  )١٥٤(.١٩٧١الصراع املسلح يف بنغالديش يف سنة 
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 ١اجلدول 
 املرأة يف أوضاع الصراع املسلحالعنف اجلنسي ضد 

 النتائج نوع البحث )فترة الصراع(الوضع 
 ليربيا 

)١٩٩٤-١٩٨٩( 
ـــ   دراســـة استقـــصائية عـــشوائية لـ

 نـساء يف مونروفيــا تتــراوح  ٢٠٥
  سنة٧٩ و١٥أعمارهن بني 

امــرأة ذكــرن حــادث عنــف واحــد علــى األقــل مــن قبــل   ) ١٠٠( يف املائــة ٤٩
ن ضـربن، أو كُـتفن أو اعـتقلن يف غرفـة حبراسـة       يف املائة ذكرن أ ١٧: حمارب

 يف املائة خلعت مالبسهن أثناء التفتـيش مـرة أو أكثـر؛             ٣٢أشخاص مسلحني؛   
 يف املائــة قلــن إــن اغتــصنب أو تعرضــن حملاولــة اغتــصاب أو أُرغمــن علــى    ١٥

 )أ(ممارسة اجلنس 
 أوغندا

)١٩٨٦-١٩٨٠( 
ــويرو،     ــة لـ ــوفرة، مقاطعـ ــري متـ غـ

 دامشال أوغن
.  يف املائة من النساء يف مقاطعة لويرو أن اغتصنب من قبـل اجلنـود              ٧٠ذكرت  

وقالت نسبة كبرية منهن إن تعرضن الغتصاب مجاعي على يد جمموعـة يـصل        
 )ب(.  جنود١٠عدد أفرادها إىل 

تيمــور الــشرقية الــسابقة    
)١٩٩٩( 

ــى أســاس     ــصائية عل ــة استق دراس
  امرأة٢٨٨السكان لـ 

ئة من النساء ذكرن حادثة عنف من شخص من خارج األسرة أثنـاء              يف املا  ٢٤
 يف املائـة اشـتملت علـى تعليقـات          ٩٦؛ مـن هـذه احلـوادث        ١٩٩٩صراع سـنة    

 )ج(.  يف املائة هددن بسالح٩٢جنسية غري الئقة و
 سرياليون

)١٩٩٩-١٩٩١( 
ــى أســاس     ــصائية عل ــة استق دراس
الــسكان لنــساء مــشردات يقمــن  

نـة واحـدة يف      خميمات ومدي  ٣يف  
 امـــــــرأة قـــــــدمن ٩٩١: ٢٠٠١

 من أفـراد    ٩ ١٦٦معلومات عن   
 األسر

مــن أفــراد األســر املعيــشية ذكــروا شــكالً مــن أشــكال   ) ١ ١٥٧( يف املائــة ١٣
 يف املائة مـن الـذين ردوا علـى     ٩االعتداء على حقوق اإلنسان متصلة باحلرب؛       

 )د(. ا متصالً باحلرب يف املائة من النساء أفراد األسر عنفاً جنسي٨االستبيان و

 احلواشي
 Swiss, S., Jennings, P. J., Aryee, G. V. et al., “Violence against women during the Liberian civil )أ(

conflict”, Journal of the American Medical Association, vol. 279, No. 8 (February 1998), pp. 
625-629. 

 ,Giller, J., Bracken, P. and Kabaganda, S., “Uganda: War, Women and Rape”, Lancet, vol. 337 )ب(
No. 604 (March 1991). 

 Hynes, M., Ward, J., Robertson, K. and Crouse, C., “A determination of the prevalence of )ج(
gender-based violence among conflict-affected populations in East Timor”, Disasters, vol. 28, 

No. 3 (September 2004), pp. 294-321. 

 ,.Amowitz, L., Reis, C., Lyons, K., Vann, B., Mandalay, G., Akinsulure-Smith, A. et al )د(
“Prevalence of war-related sexual violence and other human rights abuses among internally 
displaced persons in Sierra Leone”, Journal of the American Medical Association, vol. 287, No. 

4 (January 2002), pp. 513-521. 
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  العنف ضد املرأة والتمييز متعدد األشكال  - ٥
تتشكل أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره بقواعد اجتماعية وثقافية وكذلك  - ١٤٧

وهناك عوامل مثل عرق املرأة، وإثنيتها، . تماعي واقتصادي وسياسيبديناميات كل نظام اج
وطبقتها، وفئتها، وكوا مهاجرة أو الجئة، وسنها، وديانتها، وتوجهها اجلنسي، وحالتها 
الزوجية، وكوا معاقة أو مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، تؤثر يف شكل العنف الذي 

مارا ضدهاتتعرض له والطريقة اليت ي س. 
يف كثري من اتمعات، يرجح أن تتعرض النساء الالئي ينتمني إىل فئة إثنية أو  - ١٤٨

عرقية معينة لعنف متصل باجلنس وكذلك لعنف قائم على أساس انتمائهن اإلثين أو 
 وتتعرض نساء السكان األصليني إىل أشكال خمتلفة من العنف، مبا يف ذلك )١٥٥(.العرقي
ف من شريك محيم، والعنف يف السجن على أيدي رجال الشرطة، والقتل، وأحياناً العن

 ويستفاد من )١٥٦(.يكون ذلك بنسبة أعلى كثرياً مما تعرض له نساء السكان غري األصليني
 أن نساء السكان األصليني يف كندا، الالئي تتراوح ١٩٩٦إحصائية كندية أُجريت يف سنة 

جح أن يمنت نتيجة للعنف بنسبة تبلغ مخسة أضعاف نسبة  سنة ير٤٤ و٢٥أعمارهن بني 
 ويف الواليات املتحدة، وجدت )١٥٧(.كل النساء األخريات الالئي هن يف نفس األعمار

 أنه يرجح أن تقع نساء السكان األصليني ضحايا جلرمية عنف ١٩٩٩دراسة أُجريت يف سنة 
دت دراسة أُجريت يف سنة  ووج)١٥٨(.بنسبة تبلغ أكثر من ضعف نسبة النساء البيض

 أن نسبة نساء السكان األصليني يف أستراليا الالئي يرجح أن يدخلن املستشفى نتيجة ٢٠٠٣
 ٢٨إصابان يف اعتداءات تعرضن هلا أعلى من نسبة نساء غري السكان األصليني بـ

  )١٥٩(.ضعفاً
اليت تنتمي إليها يف اهلند، يتبدى العنف ضد املرأة القائم على أساس الطبقة  - ١٤٩

بارتفاع عدد حوادث العنف اجلنسي اليت يرتكبها ضد نساء طبقة داليت رجالٌ من طبقات 
ويف القرى النائية جدا يعترب الوصول إىل جسد امرأة داليتية امتيازاً ملالك . أعلى منها

  )١٦٠(.القرية
لعامل، الذين تتزايد النساء املسنات الالئي يشكِّلن أكرب جمموعة من املسنني يف ا - ١٥٠

وتعبري االعتداء على . أعدادهم باستمرار، يتعرضن لشكل خاص من أشكال العنف ومظاهره
 سنة، لكن بعض ٦٥ أو ٦٠املسنات يشري عادة إىل النساء الالئي تزيد أعمارهن عن 

وميكن أن يتخذ العنف ضد النساء . الدراسات تشمل النساء الالئي جتاوزن سن اخلمسني
نات شكل االعتداء البدين أو اجلنسي أو النفسي، وكذلك االستغالل املايل أو اإلمهال املس

 .املايل، وهذا ميكن أن يقوم به أشخاص من أفراد األسرة أو غريهم ممن يعتنون باملسنني
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. رمبا تواجه املرأة عنفاً قائماً على حتيزات اجتماعية ضدهن بسبب توجهن اجلنسي - ١٥١
كال العنف، اليت ترتكَب ضد السحاقيات بسبب توجهن اجلنسي، عنفاً من غري وتشمل أش

ويف . شركائهن احلميمني يف اجلنس، واالسترقاق اجلنسي، والزواج القسري، والقتل
الواليات املتحدة، مثالً، ميكن استهداف السحاقيات بأعمال العنف يف السجون، من قبل 

ومثة قضايا عديدة توثِّق نساًء سحاقيات . جمتمعان احملليةالشرطة، ومن قبل أفراد أسرهن و
 وهناك حاالت حبست فيها )١٦١(.ضرِبن واغتصنب ومحلن قسراً أو زوجن رغم إرادن

السحاقيات يف مستشفى لألمراض العقلية من قبل أفراد األسرة أو اتمع احمللي بدعوى 
 )١٦٢(.اختالالت يف هويتهن اجلنسية

رمبا تتعرض النساء املعوقات إىل العنف بطرق خاصة يف بيون واملؤسسات اليت  - ١٥٢
وأظهرت . يقمن فيها، على أيدي أفراد من األسرة أو مقدمي العناية أو أشخاص أجانب

دراسات أُجريت يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أن أكثر من نصف النساء املعوقات 
  )١٦٣(. ثلث النساء غري املعوقاتتعرضن العتداء بدين، مقابل

 مليون امرأة خارج حدود بلدان األصلية، وبذلك ٩٠يقيم اآلن أكثر من  - ١٥٣
 وتكون العامالت املهاجرات، )١٦٤(.يشكِّلن حنو نصف املهاجرين الدوليني يف العامل كله

 وتشمل )١٦٥(.بسبب تبعيتهن كمهاجرات وكزوجات، عرضة لالستغالل وسوء املعاملة
أحوال عمل الإنسانية، كطول : اع العنف الذي تتعرض له العامالت املهاجرات ما يليأنو

ساعات العمل، وعدم دفع أجورهن وحجزهن قسراً؛ واجلوع؛ والضرب؛ واالغتصاب؛ 
وتشهد العامالت غري املاهرات، خباصة يف اخلدمة املرتلية، . وإرغامهن على ممارسة البغاء
 وقد تتعرض املرأة ١٦٦.ثر شدة مما تعانيه النساء األخرياتأنواعاً من العنف خمتلفة وأك

املهاجرة أيضاً للعنف من شريك محيم، وإن كوا مهاجرة رمبا يقلل إمكانيات وصوهلا إىل 
  )١٦٧(.مهرب وخدمات ومعلومات

الالجئني الذين تعىن م مفوضية األمم )  يف املائة٤٩(تشكل النساء حنو نصف  - ١٥٤
 وإن الالجئات، إذ جردنَ )١٦٨(. ماليني نسمة١٠,٩لالجئني، البالغ عددهم املتحدة لشؤون ا

من محاية بيون وحكومتهن ويف الغالب من هياكل أسرهن، رمبا يتعرضن ألشكال خمتلفة 
من العنف واالعتداء واالستغالل، مبا يف ذلك االغتصاب واالختطاف، أثناء هرون، وهن يف 

وقد يكون مرتكبو هذا العنف من . وهن يف بلدان اللجوءخميمات الالجئني، وكذلك 
العسكريني، وحرس احلدود، ووحدات املقاومة، والذكور الالجئني، وغريهم ممن تتصل م 

 .هؤالء الالجئات
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 ااالت اليت حتتاج إىل مزيد من االهتمام  – ٦
تمام، لكن بعض كل أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره تستدعي مزيداً من االه - ١٥٥

ومما يذكر أن أشكال االعتداء النفسي والعاطفي قد . هذه األشكال أُمهلَت بوجه خاص
ويف هذا . تأخذ أشكاالً خمتلفة حتتاج إىل أن تكون منظورةً بصورة أوضح وأن تعاجل بصراحة

الصدد مت توثيق أفعال مثل حبس املرأة يف مستشفى عقلي أو يف السجن خلروجها عن 
ت اجتماعية أو ثقافية، وفرض قيود على املرأة، مثل وضعها خلف أبواب مغلقة، أو توقُّعا

فَرض العزلة عليها، أو احلد من تفاعلها مع اآلخرين، توثيقاً على شكل حكايات، لكنها ما 
وكذلك ما زالت املعرفة بالعنف الذي ميارس ضد امرأة يف . زالت غري منظورة إىل حد كبري

. س واملستشفيات والسجون ومرافق االعتقال املختلفة معرفةً حمدودةً جدامؤسسات كاملدار
وكذلك االعتداء االقتصادي واالستغالل، مبا يف ذلك أعمال مثل حجب الدخل، وسلب 
أجور املرأة بالقوة وحرماا من الضروريات األساسية، مظاهر حتتاج إىل مزيد من الرؤية 

. ة مشاركة املرأة يف القوى العاملة يف خمتلف أحناء العاملواالهتمام، ال سيما يف سياق زياد
وبينما . ةوقد يصبح االعتداء على النساء املسنات أكثر انتشاراً بسبب التغيرات الدميوغرافي

أصبح الناس أكثر اعترافاً بواقع قتل اإلناث، مازالت ديناميات عدم املساواة بني اجلنسني، اليت 
ويلزم إجراء مزيد من .  ظروف خمتلفة، غري مفهومة فهماً كافياًحتفز على قتل اإلناث يف

التحقيق يف استخدام التكنولوجيا، كاحلواسيب واهلواتف النقالة يف تطوير أشكال العنف 
وينبغي تسمية أشكال العنف الناشئة واملتطورة، لكي تعرف وتعالَج بصورة . وتوسيعها

 .أفضل
 

 أة عواقب العنف ضد املر  -جيم 
إن العنف ضد املرأة انتهاك حلقوق اإلنسان للمرأة ومينعها من التمتع حبقوقها  - ١٥٦

اإلنسانية وحرياا األساسية، مثل احلق يف احلياة واألمن الشخصي، واحلق يف بلوغ أعلى ما 
ميكن بلوغه من مستويات الصحة البدنية والعقلية، واحلق يف التعليم، واحلق يف السكن، 

هذا االنتهاك يدمي تبعية املرأة والتفاوت يف توزيع القوى .  املشاركة يف احلياة العامةواحلق يف
وهلذا عواقب على صحة املرأة ورفاهيتها تؤدي إىل تكاليف إنسانية . بني املرأة والرجل

 .واقتصادية باهظة، وتعوق التنمية وميكن أن تؤدي إىل التشرد
 

 العواقب الصحية - ١
لعنف املرأة يف موضع أكثر خطورةً إلصابتها بسوء الصحة البدنية يضع ا - ١٥٧

 وتظهر على النساء املعتدى عليهن أيضاً أعراض اعتالل الصحة العقلية وأداء )١٦٩(.والتناسلية
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 ويزداد احتمال ميل املرأة اليت تتعرض للعنف إىل تعاطي )١٧٠(.وظائفها االجتماعية
ل صحتها اجلنسية، وحماولة االنتحار، والتوتر املشروبات الكحولية واملخدرات، واعتال

  )١٧١(.الالحق للصدمة، واضطرابات اجلهاز العصيب املركزي
وميكن أن يكون قتل . العنف ضد املرأة يؤدي يف كثري م األحيان إىل املوت - ١٥٨

 األنثى، واالنتحار، والوفاة املتصلة باإليدز، وموت األم املتصل بالوالدة كلها عواقب فتاكة
وال توجد بيانات تذكر عن النتائج الفتاكة للعنف ضد املرأة، كنسب . للعنف ضد املرأة

الوفيات املتصلة باإليدز أو نسب وفيات األمهات املتصلة بالوالدة اليت تعزى ألشكال خمتلفة 
وتشري بضع دراسات أُجريت يف مرافق صحية إىل وجود عالقة . من العنف تعرضت هلا املرأة

 قرية يف ٤٠٠فقد أُجريت، مثالً، دراسة على . لشريك احلميم والوفاة أثناء احلملبني عنف ا
 من كل الوفيات اليت حتدث أثناء احلمل ناجتة عن عنف ٪١٦غرب اهلند وجدت أن 

  )١٧٣(. ووجِد اجتاه مشابه يف بنغالديش والواليات املتحدة)١٧٢(.الشريك
ومن بني هذه العواقب . املرأةتوجد عواقب صحية بدنية كثرية للعنف ضد  - ١٥٩

الصدر، واحلاالت الصحية املزمنة، مبا يف ذلك /اإلصابات البدنية، كالكسور وإصابات البطن
ومن بني العواقب على الصحة التناسلية اضطرابات . األمل املزمن واضطرابات املعدة واألمعاء

تصال اجلنسي، مبا فيها اجلهاز التناسلي، ومرض التهاب احلوض، واألمراض اليت تنتقل باال
 )١٧٤(.فريوس نقص املناعة البشرية، واحلمل غري املرغوب فيه، وتدني جودة عمليات الوالدة

ومثة عواقب أخرى تتعلق بأمراض النساء من بينها نزيف املهبل أو التهابه، وأمل مزمن يف 
دة، مثالً، ووجدت دراسة أُجريت يف الواليات املتح. احلوض،  والتهابات يف جماري البول

أن النساء الالئي يعتدي عليهن أزواجهن يعانني مشاكل تتعلق باألمراض النسائية تبلغ ثالثة 
  )١٧٥(.أضعاف املتوسط العادي

ترى كثري من النساء يف خمتلف أحناء العامل أن التهديد بالعنف يزيد شدة خطورة  - ١٦٠
نع النساء من احلصول على اخلوف من العنف مي. إصابتهن بفريوس نقص املناعة البشرية

، ومن )اإليدز(متالزمة العوز املناعي املكتسب /معلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية
فحص أنفسهن، ومن اإلفصاح عن حالتهن من حيث اإلصابة بالفريوس أو عدمها، ومن 
ىت احلصول على خدمات ملنع انتقال الفريوس إىل أطفاهلن، ومن تلقّي العالج واملشورة، ح

وتظهر الدراسات الصالت املتزايدة بني العنف ضد النساء . وهن يعلمن أن مصابات به
واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وتبين أن النساء املصابات بالفريوس أكثر احتماالً 
للتعرض للعنف، وأن النساء الالئي تعرضن للعنف أكثر تعرضاً خلطورة اإلصابة 

  )١٧٦(.بالفريوس
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فاالغتصاب . احلمل من غري قصد عاقبة هامة أخرى من عواقب العنف اجلنسي - ١٦١
ويف سياق الصراع املسلح، مثالً، يف البوسنة واهلرسك . يزيد خطورة احلمل من غري قصد

ويف رواندا، اغتصبت النساء مراراً وتكراراً حىت محلن، كجزء من استراتيجية للتطهري 
املرأة من عنف زوجها أو شريكها احلميم جيعلها ختشى إثارة  كما أن خوف )١٧٧(.العرقي

وتبين من دراسة . موضوع استخدام موانع احلمل، مما يؤدي إىل حصول احلمل من غري قصد
للنساء أُجريت يف كولومبيا، مثالً، أن املرأة اليت عرفت العنف من شريكها احلميم تكون 

 –مل من غري قصد عواقب وخيمة  وللح)١٧٨(.أكثر احتماالً للحمل من غري قصد
كاإلجهاض غري املأمون، واالنتحار، وردود فعل األسرة اليت ميكن أن تصل إىل العزل 

 .االجتماعي، أو املقاطعة، أو حىت القتل
وللعنف قبل احلمل أو يف أثنائه عواقب صحية وخيمة على األم واجلنني على  - ١٦٢
رة وإىل سلسلة من املشاكل املتصلة باحلمل، من فالعنف يؤدي إىل محل مرتفع اخلطو. السواء

 )١٧٩(.بينها سقوط احلمل، واملخاض قبل األوان، والتسبب يف أمل للجنني، وتدني وزن املولود
 يف املائة من ١٦، يف نيكاراغوا، تبين منها أن ٢٠٠٢وقد أُجريت، مثالً، دراسة سنة 

تعزى حاالم إىل اعتداء بدين على األم األطفال املولودين بوزن أقل من املتوسط ميكن أن 
  )١٨٠(.من شريكها أثناء احلمل

. ميكن أن يسفر العنف ضد املرأة عن إصابات بدنية وأذى لصحة املرأة التناسلية - ١٦٣
ويف حالة النساء املُتجر ن، أكثر العواقب الصحية انتشاراً تشمل األمل املزمن، وسوء 

ورمبا تعاين النساء املُتجر ن أيضاً من التهابات . اناً غري صحيالتغذية، وفقدان الوزن فقد
تنتقل باالتصال اجلنسي، وضرر دائم باألعضاء التناسلية، وضرر نفسي من جراء السيطرة 

 وإن ختان البنت يف حد ذاته شكل من أشكال الصدمة البدنية ميكن )١٨١(.عليهن وعزلتهن
ورمبا . يف والتهاب وتقرح يف منطقة العضو التناسليأن تؤدي إىل أمل مربح وصدمة ونز
وميكن أن تشمل العواقب الطويلة األجل خراجات . يؤدي الرتيف وااللتهاب إىل املوت

وأكياساً جلدانية، وندباً جدرية، واعتراضاً للمخاض يسفر عن زيادة خطورة مرض األم 
ختان البنت أيضاً خطورة  يزيد و)١٨٢(.والطفل أو وفاما، والعقم، وآثار نفسية دائمة

 .إصابتها بفريوس نقص املناعة البشرية
. رمبا تكون العواقب النفسية للعنف ضد املرأة معادلة يف خطورا لآلثار البدنية - ١٦٤

والنساء الالئي . فاالكتئاب واحد من أكثر عواقب العنف اجلنسي والبدين ضد املرأة شيوعاً
شية كبرية من االضطرابات النفسية والقلق، مبا يف ذلك يتعرضن للعنف توجد لديهن خ

 وقد أُجريت، مثالً، دراسة يف والية ميتشيغان )١٨٣(.اضطراب إجهادي الحق لإلصابة
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 يف املائة من النساء الالئي تعرضن العتداءات ٥٩بالواليات املتحدة األمريكية تبين منها أن 
 يف املائة من ٢٠ثت هلن مشاكل نفسية، مقابل شديدة يف اإلثين عشر شهراً السابقة قد حد

 وأظهرت الدراسات أن االغتصاب، واالعتداء )١٨٤(.النساء الالئي مل يتعرضن ألي اعتداء
اجلنسي على األطفال، وعنف الشريك احلميم هي أكثر أسباب االضطرابات النفسية الالحقة 

، اليت “زمة إصابة املرأة املعتدى عليهامتال”وعين اخلرباء أيضاً . لإلصابة شيوعاً لدى النساء
 –تشمل قلة استقالل اإلرادة، واخلوف، واحلزن، واالكتئاب، ويف بعض احلاالت 

  )١٨٥(.االنتحار
االكتئاب وحماولة االنتحار مرتبطان ارتباطاً شديداً بالعنف الذي يرتكبه شريك  - ١٦٥
اب ولتحرشٍ جنسي معرضات خلطورة وتبين أيضاً أن البنات الالئي تعرضن لالغتص. محيم

 ويبدو أن االضطرابات العصبية الالحقة لإلصابة تشكل عاملَ )١٨٦(.متزايدة من االنتحار
  )١٨٧(.خشية كبرياً من االنتحار

 
 اآلثار االجتماعية واملنتقلة بني األجيال - ٢

ع اقتصاديا العنف ضد املرأة مينع املرأة من املشاركة مشاركة تامةً يف اتم - ١٦٦
ستهدفن بالعنف أقل احتماالً للتوظُّف، وميلن إىل التوظُّف يف . واجتماعياوالنساُء الالئي ي

 والعنف اجلنسي يقوض األمن )١٨٨(.وظائف متدنية، ويستبعد أن يرتقني يف السلم الوظيفي
رأة احلياة النفسي يف ااالت العامة وقد تزداد خطورة زيادة هذا العنف عندما تدخل امل

 ففي سري النكا، مثالً، أدى الرتاع املستمر إىل )١٨٩(.العامة، مما يضعف صوا السياسي
 ووجدت دراسةٌ أُجريت يف )١٩٠(.خلق ثقافة عنف ضد املرأة حدت من مشاركتها السياسية

املكسيك أن النساء توقفن يف أغلب األحيان عن املشاركة يف مشاريع التنمية اتمعية بسبب 
  )١٩١(.ديد الرجال هلن

من العواقب اتمعية لالجتِّار باملرأة التفريق بني األطفال وأسرهم؛ وفقدان التعليم؛  - ١٦٧
ووصم املرأة بالعار، ولذلك حتتاج إىل دعم اجتماعي طويل األجل؛ ومنو األنشطة 

  )١٩٢(.اإلجرامية
 االجتماعي متصالن تشري البحوث إىل أن العنف ضد املرأة يف األسرة والعنف - ١٦٨

 وإن مشاهدة العنف العائلي املزمن ميكن أن تكون بداية منط من اجلنوح )١٩٣(.اتصاالً وثيقاً
  )١٩٤(.يالزم املرء مدى حياته واستخدام العنف يف العالقات الشخصية

فاألطفال غالباً ما يكونون موجودين أثناء ممارسات العنف العائلي، ومن  - ١٦٩
وتفيد البحوث بأن . أن يعانوا سلسلة من املشاكل السلوكية والعاطفيةيشاهدونه منهم ميكن 
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صحتهم؛ وأداؤهم : العنف يف األسرة يؤثر يف األطفال بثالث طرق رئيسية على األقل، وهي
 وميكن أن يبدي األطفال الذين )١٩٥(.التعليمي يف املدرسة، واستخدامهم العنف يف حيام

ووجِد أيضاً أم يبدون قدراً من القلق .  وأقل اجتماعيةًيشاهدون العنف سلوكاً أكثر خوفاً
 ومييل )١٩٦(.أكرب مما يبديه األطفال اآلخرون واالكتئاب وأعراض الصدمة ومشاكل مزاجية

 ويرتبط التعرض للعنف )١٩٧(.هؤالء األطفال أيضاً إىل إبداء سلوك أكثر هجومية على أقرام
 ووجدت دراسة يف نيكاراغوا أن )١٩٨(.ة األداء املدرسياملزمن بتدني األداء املعريف وبرداء

أطفال النساء الالئي كن ضحايا للعنف تركوا املدرسة قبل أربع سنوات يف املتوسط من 
 ويف الوقت نفسه، معظم األطفال الذين يشاهدون العنف يف البيت )١٩٩(.األطفال اآلخرين

غري أن .  فهمها فهماً أحسنلن يصبحوا عنيفني، وحتتاج ردود الفعل املختلفة هذه إىل
األطفال الذين يبدون سلوكاً عنيفاً أكثر احتماالً ملواصلة هذا السلوك ونقله إىل األجيال 

  )٢٠٠(.القادمة
ميكن أيضاً أن يكون العنف العائلي أو عنف الشريك احلميم ضد املرأة فتاكاً  - ١٧٠

ل النساء الالئي يتعرضن العتداء فقد وجدت دراسةٌ أُجريت يف نيكاراغوا أن أطفا. لألطفال
بدين من قبل شركائهن احلميمني أكثر احتماالً خبمسة أضعاف من األطفال اآلخرين ألن 

  )٢٠١(.ميوتوا قبل سن اخلامسة
 

 التكلفة االقتصادية للعنف ضد املرأة -دال 
يؤدي العنف ضد النساء إىل إفقار النساء منفردات وأسرهن، وكذلك جمتمعان  - ١٧١

الناجيات /فهو يقلل قدرة الضحايا. احمللية وجمتمعان الكربى وأممهن على مستويات عديدة
من العنف على املسامهة مسامهةً إنتاجية يف دخل األسرة، واالقتصاد واحلياة العامة؛ ويستنفد 
الوارد من اخلدمات االجتماعية، ونظام العدل، ووكاالت العناية الصحية وأرباب العمل؛ 

املنجزات التعليمية اإلمجالية، واحلركة، والقدرة االبتكارية الكامنة وخيفض 
  )٢٠٢(.الناجيات، وأطفاهلن، وحىت مرتكيب هذا العنف/للضحايا
إن حتليل تكاليف العنف ضد املرأة مفيد لفهم مدى حدة املشكلة كما يتبدى  - ١٧٢

وهو يؤكد مدى . ية واألفرادأثرها االقتصادي على األعمال التجارية والدولة والفئات اتمع
وهذا التحليل ميكن أن يقدم . تغلغل هذا العنف وتؤكد أنه شاغل عمومي، ال مسألة خاصة

معلومات هامة لوضع خمصصات حمددة من امليزانية لربامج متنع العنف ضد املرأة أو تعاجله 
 الوقائية، بدالً من ويبني أنه ما زال ينبغي استثمار الكثري يف التدخل املبكر واالستراتيجيات

 .ترك هذا العنف يستمر بال هوادة
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أوالً التكلفة : توجد عدة أنواع من التكاليف يف املدى القصري واملدى البعيد - ١٧٣
املباشرة للخدمات فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة؛ ثانياً، التكلفة غري املباشرة للوظائف 

خباإلنسان من أمل ومعاناةواإلنتاجية املفقودة؛ ثالثاً، قيمة ما ي هر . 
تشمل التكاليف املباشرة للخدمات املتعلقة بالعنف ضد املرأة النفقات الطبيعية اليت  - ١٧٤

ينفقها األفراد واحلكومات واحملال التجارية على البضائع واملرافق واخلدمات ملعاجلة 
ل اخلدمات نظام العدالة وتشم. الناجيات ومساندن، وتقدمي مرتكيب العنف للعدالة/الضحايا
والشرطة والنيابة العامة واحملاكم والسجون وبرامج املذنبني وإدارة األحكام اتمعية (اجلنائية 

كتكاليف العناية الصحية األولية والعناية يف (؛ واخلدمات الصحية )وتعويض الضحايا
 وأماكن اللجوء، وإعادة كاملآوي،(؛ واإلسكان )املستشفيات ملعاجلة األضرار البدنية والنفسية

؛ ودعم الدخل؛ )ال سيما فيما يتعلق بالعناية باألطفال(؛ واخلدمات االجتماعية )اإلسكان
كإسداء املشورة يف أزمات االغتصاب، وخطوط اهلاتف لطلب (وخدمات الدعم األخرى 

لقضائية إلبعاد كتكاليف األوامر ا(؛ وتكاليف القضايا القانونية املدنية )وتلقّي املشورة هاتفيا
الرجال العنيفني من البيت أو تقييدهم بطريقة أخرى، وتكاليف الفصل القانوين بني 

 ).الزوجني، وقضايا الطالق
ومع أن الدولة هي اليت متول . القطاع العام معظم هذه التكاليف/تتحمل الدولة - ١٧٥

ففي بعض البلدان . مات األخرىنظام العدالة اجلنائية يف العامل كله تقريباً، يتفاوت متويل اخلد
من يتوىل خدمات الدعم واملالجئ هم يف الدرجة األوىل متطوعون أو القطاع اتمعي، بينما 
يف بلدان أخرى يقدم هذه اخلدمات قطاع الشرطة بصورة مباشرة أو من خالل متويل الدولة 

 بينما يف بعض ويف بعض البلدان يقدم القطاع العام اخلدمات الصحية. ملقدمي اخلدمات
 .البلدان األخرى يتحمل األفراد التكاليف مباشرة أو بواسطة التأمني

تتصل الفئة الرئيسية الثانية من التكاليف باخنفاض العمالة واإلنتاجية، وهذه فئة  - ١٧٦
فقد تتغيب . توصف أحياناً بالتكلفة اليت يتحملها القطاع اخلاص أو قطاع األعمال التجارية

لعمل نتيجة لإلصابة أو الصدمة، وقد يعملن على مستوى منخفض من اإلنتاجية النساء عن ا
وتنشأ تكاليف أخرى عندما تفقد املرأة عملها إما نتيجة لتغيبها . بسبب اإلصابات واإلجهاد

ويتحمل العمال . أو الخنفاض أدائها، أو بسبب اضطرارها إىل االنتقال إىل مكان آخر
قد تفقد املرأة مكاسبها، لكن . تكاليف تعطُّل العمل ذا الشكلوأرباب العمل على السواء 

قد يفقد أرباب العمل إنتاجهم، وقد يواجهون تكاليف اإلجازات املرضية وتكاليف تعيني 
وتشمل بعض الدراسات اإليرادات اليت تفقدها الدولة على شكل . موظفني بديلني وتدريبهم

 . ضرائب نتيجة لفقدان العمل واإلنتاج
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الفئة الثالثة من فئات النفقات هي القيمة اليت توضع لألمل واملعاناة اليت تلحق  - ١٧٧
الفوائد -وتشمل حتليالت التكاليف. الناجية/هذه تكلفة غري منظورة تتحملها الضحية. باملرأة

فهي تشمل، مثالً، .  يف سلسلة من ااالت“قيمة األمل واملعاناة”للحكومة، بصورة متزايدة، 
اليف حساا لتأثري اجلرمية أو عندما تقدر تكاليف حوادث املرور وهي ختطط طرقاً تك

 ).انظر املرفق لالطالع على موجز الدراسات، مبا يف ذلك التكاليف احملسوبة(جديدة 
فبعض . هناك تكاليف أخرى يفرضها العنف ضد املرأة، لكن يصعب تقديرها - ١٧٨

ومثة تكلفة هامة .  تدرج هلا رقماً يف تقديرات التكاليفالدراسات تالحظها كفئة، لكنها ال
من هذه التكاليف وهي اآلثار اليت تلحق باألطفال الذين يشاهدون العنف، كحاجتهم إىل 
إسداء املشورة، نظراً إىل ما يلحق م من ضرر نفسي، والتكاليف الطويلة األجل الناجتة عن 

 .لعملاخنفاض مستوى إجنازام يف التعليم ويف ا
بينما تركِّز بعض دراسات تكلفة العنف ضد املرأة على أنواع حمددة من التكلفة،  - ١٧٩

وهناك دراسات أحدث . يدرج معظم الدراسات تكاليف اخلدمات واملكاسب املفقودة معاً
أُجريت أول دراسة للتكلفة االقتصادية . عهداً تدرج، باإلضافة إىل ذلك، تكلفة األمل واملعاناة

وأُجري معظم الدراسات يف البلدان املتقدمة . ١٩٨٨ف ضد املرأة يف أستراليا سنة للعن
. وجترى حبوث جديدة، مل تنشر بعد، يف بلغاريا، وفيجي، وجنوب إفريقيا، وأوغندا. النمو

 وتوجد موجزات )٢٠٣(. يشري البنك الدويل إىل تكلفة العنف العائلي١٩٩٤ومنذ سنة 
 . قالدراسات الرئيسية يف املرف

تتفاوت التكاليف احملسوبة يف هذه الدراسات تفاوتاً كبرياً نتيجةً الختالف  - ١٨٠
 ٦٨٤ففي كندا، قُدرت تكاليف النفقات املباشرة املتصلة بالعنف ضد املرأة مببلغ . املنهجيات

 مليوناً لتكلفة ٢٩٤ مليوناً للشرطة، و٨٧مليون دوالر كندي لنظام العدالة اجلنائية، و
 املتحدة ةويف اململك. )٢٠٤(رة والتدريب، ويبلغ جمموع التكاليف أكثر من مليار دوالراملشو

لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فحصت الدراسة فئات التكاليف اليت يتكبدها العدل، 
والعناية الصحية، واخلدمات االجتماعية، واإلسكان، والتكاليف القانونية، والناتج املفقود، 

 مليار جنيه استرليين ٢٣ملعاناة، وقدرت التكاليف الناجتة عن العنف ضد املرأة مببلغ واألمل وا
، أُجريت دراسة ١٩٩٨ ويف سنة )٢٠٥(. جنيهاً لكل فرد من السكان٤٤٠يف السنة، أو 

 امرأة، بشأن معدالت العنف وعواقبه، ٧ ٠٠٠استقصائية عشوائية وطنية يف فنلندا مشلت 
 حسبت )٢٠٦(.ر التكاليف االقتصادية للعنف ضد املرأة يف فنلنداواستخدمت فيما بعد لتقدي

الدراسة التكاليف املباشرة للعناية الصحية، واخلدمات االجتماعية، والشرطة، واحملاكم، 
واحلبس، وكذلك التكاليف غري املباشرة لقيمة األرواح اليت أُزهقت والوقت الضائع من 
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 مليون يورو يف السنة، ١٠١ت التكلفة السنوية مببلغ وقُدر. العمل املأجور والعمل التطوعي
وقَدرت دراسةُ أجراها البنك الدويل أن العنف العائلي .  يورو للفرد٢٠أو ما يقرب من 

 يف املائة من جمموع عبء املرض الذي تتحمله النساء الالئي تتراوح ٥واالغتصاب يشكالن 
 يف املائة يف البلدان املتقدمة ١٩، و سنة يف البلدان النامية٤٤ إىل ١٥أعمارهن من 

  )٢٠٧(.النمو
فهي ال تفقر األفراد واألسر واتمعات . تكاليف العنف ضد املرأة تكاليف باهظة - ١٨١

حىت أمشل الدراسات . احمللية واحلكومات فحسب، وإمنا تضعف التنمية االقتصادية لكل أمة
. ا، نظراً إىل عدد العوامل غري املشمولة االيت أُجريت حىت اآلن ال تقدر التكاليف حق قدره

ومع ذلك فهي كلها تبين أن للفشل يف معاجلة العنف ضد املرأة عواقب اقتصادية وخيمة، 
 .وتربز احلاجة إىل تدابري وقائية حازمة ومستمرة

 ٢اجلدول 
 )أ(ل شريكها الذكر برأة من قمل على االبدينانتشار االعتداء 

 املنطقة املشمولة سنة الدراسة البلد أو املنطقة
حجم 
 العينة

السكان 
املشمولون 
 بالدراسة

 السن
)بالسنني(

نسبة النساء املعتدى 
عليهن جسدياً من 
قبل شريك يف آخر 

  شهرا١٢ً
يف أي وقت 
 كان

        إفريقيا
 ٤٩ ٢٩ ٤٩-١٥ III ٢٢٦١ مسكانينا وريدا ٢٠٠٢ إثيوبيا
 )ب( ٤٢  <١٥ V ٦١٢ مقاطعة كيسلي ٨٧-١٩٨٤ كينيا

 ٣٠    ٣٥٤٦ كل البلد ٢٠٠٥ )ج(مالوي 
 ٣١ ١٦ ٤٩-١٥ III ١٣٦٧ ويندهوك ٢٠٠٣ ناميبيا

 ١٩٩٨ جنوب إفريقيا
مقاطعـــــة شـــــرقي 

 ٢٧ ١١ ٤٩-١٨ III ٣٩٦ الرأس 
 ٢٨ ١٢ ٤٩-١٨ III ٤١٩ مبوماالنغا ١٩٩٨ 
 ١٩ ٥ ٤٩-١٨ III ٤٦٤ احملافظة الشمالية ١٩٩٨ 
 ١٣ ٦ ٤٩-١٥ ١٠١٩٠II كل البلد ١٩٩٨ 

 )ب( ٤١  ٤٤-٢٠ II ١٦٦٠ لريا ومساكا ٩٦-١٩٩٥ أوغندا
 ٣٣ ١٥ ٤٩-١٥ III ١٤٤٢ دار السالم ٢٠٠٢ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٤٧ ١٩ ٤٩-١٥ III ١٢٥٦ مبييا ٢٠٠٢ 
 ٤٩ ٢٧ ٤٩-١٥ III ٣٧٩٢ كل البلد ٢٠٠٢-٢٠٠١ زامبيا

 )د( ١٧  <١٨ I ٩٦٦حمافظة ميدالندس ١٩٩٦ زمبابوي
 أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

       
 )و(، )هـ( ٣٠  ٤٥-٢٠ I ٢٦٤ كل البلد ١٩٩٠ بربادوس
 ٢٧ ٨ ٤٩-١٥ III ٩٤٠ ساو باولو ٢٠٠١ الربازيل
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 املنطقة املشمولة سنة الدراسة البلد أو املنطقة
حجم 
 العينة

السكان 
املشمولون 
 بالدراسة

 السن
)بالسنني(

نسبة النساء املعتدى 
عليهن جسدياً من 
قبل شريك يف آخر 

  شهرا١٢ً
يف أي وقت 
 كان

 ٣٥ ١٣ ٤٩-١٥ III ١١٨٨ بيمامبوكو ٢٠٠١ 
 )ب( ٢٦  ٥٥-٢٢ II ١٠٠٠ حمافظة سانتياغو ١٩٩٣ شيلي

  ٢٣ ٤٩-١٥ II ٣١٠ سانتياغو ١٩٩٧ 
 ٢٥ ٤ ٤٩-١٥ IV ٤٢٢ سانتا روزا )ز( ٢٠٠٤ 

 )ب( ١٩  ٤٩-١٥ II ٦٠٩٧ كل البلد ١٩٩٥ كولومبيا
 ٤٤ ٣ ٤٩-١٥ III ٧٦٠٢ كل البلد ٢٠٠٠ 

 ٢٢ ١١ ٤٩-١٥ III ٦٨٠٧ كل البلد ٢٠٠٢ اجلمهورية الدومينيكية
  ١٢ ٤٩-١٥ ١١٦٥٧II كل البلد ١٩٩٥ إكوادور
 )ب( ٢٠ ٦ ٤٩-١٥ ١٠٦٨٩III كل البلد ٢٠٠٢ السلفادور
  ٩ ٤٩-١٥ VI ٦٥٩٥ كل البلد ٢٠٠٢ غواتيماال
 ١٠ ٦ ٤٩-١٥ VI ٦٨٢٧ كل البلد ٢٠٠١ هندوراس

 ٢٩ ٢١ ٤٩-١٥ III ٢٣٤٧ كل البلد ٢٠٠٠ هاييت
 ٢٧  <١٥ III ٦٥٠ غواداالهارا ١٩٩٦ املكسيك

 ١٧  <١٥ III ١٠٦٤ مونتريي )ز( ١٩٩٦ 
  ٩ <١٥ ٣٤١٨٤II كل البلد ٢٠٠٣ 

 ٥٢ ٢٧ ٤٩-١٥ III ٣٦٠ ليون ١٩٩٥ اغوانيكار
 ٦٩ ٣٣ ٤٩-١٥ III ٣٧٨ ماناغوا ١٩٩٧ 
 ٣٠ ١٣ ٤٩-١٥ III ٨٥٠٧ كل البلد ١٩٩٨ 

 ١٠  ٤٩-١٥ III ٥٩٤٠ كل البلد ١٩٩٦-١٩٩٥ باراغواي
 ١٩ ٧ ٤٤-١٥ ذ ٥٠٧٠ كل البلد ٢٠٠٤ 
 ٤٢ ٢ ٤٩-١٥ ١٧٣٦٩III كل البلد ٢٠٠٠ بريو
 ٥٠ ١٧ ٤٩-١٥ III ١٠١٩ ليما ٢٠٠١ 
 ٦٢ ٢٥ ٤٩-١٥ III ١٤٩٧ كوسكو ٢٠٠١ 

 )ح( ١٣  ٤٩-١٥ III ٤٧٥٥ كل البلد ١٩٩٦-١٩٩٥ بورتوريكو
  )و(١٠ ٥٥-٢٢ )ل( II ٥٤٥ كل البلد ١٩٩٧ أوروغواي

 أمريكا الشمالية
       

 )و(، )د( ٢٩ )أ( ٣ <١٨ ١٢٣٠٠I كل البلد ١٩٩٣ كندا
 )ي( ٨ ٣ <١٥ III ٨٣٥٦ كل البلد ١٩٩٩ 
 )هـ( ٢٢ )هـ( ١ <١٨ I ٨٠٠٠ كل البلد ١٩٩٦-١٩٩٥ واليات املتحدة األمريكيةال

 آسيا وغرب احمليط اهلادئ
       

 )د(، )ب( ٨ )أ( ٣  I ٦٣٠٠ كل البلد ١٩٩٦ أستراليا
 ٣١ ٣ ٦٩-١٨ III ٦٤٣٨ كل البلد ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 ٤٧ ١٩ >٥٠ II ١٢٢٥)القرى(كل البلد  ١٩٩٢ بنغالديش
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 املنطقة املشمولة سنة الدراسة البلد أو املنطقة
حجم 
 العينة

السكان 
املشمولون 
 بالدراسة

 السن
)بالسنني(

نسبة النساء املعتدى 
عليهن جسدياً من 
قبل شريك يف آخر 

  شهرا١٢ً
يف أي وقت 
 كان

 )ب( ٤٢  ٤٩-١٥ ١٠٣٦٨II  ريفيتانمنطقتان ١٩٩٣ 
 ٤٠ ١٩ ٤٩-١٥ III ١٣٧٣ داكا ٢٠٠٣ 
 ٤٢ ١٦ ٤٩-١٥ III ١٣٢٩ مطلب ٢٠٠٣ 

 ١٦  ٤٩-١٥ III ١٣٧٤ ست مناطق ١٩٩٦ كمبوديا
 ١٨ ١٥ ٤٩-١٥ III ٢٤٠٣ كل البلد ٢٠٠٠ 

 ١٥  ٦٤-٢٠ II ١٦٦٥ كل البلد ٢٠٠٠-١٩٩٩ الصني
 ١٩ ١٠ ٤٩-١٥ ٩٠٣٠٣III كل البلد ١٩٩٩-١٩٩٨ اهلند
 ٤٠ ١٤ ٤٩-١٥ III ٩٩٣٨ ست واليات ١٩٩٩ 
 ٣٥ ٢٥ ٤٩-١٥ IV ٥٠٦ لكناو )ز( ٢٠٠٤ 
 ٤٣ ٢٠ ٤٩-١٥ IV ٧٠٠ ترايفاندروم )ز( ٢٠٠٤ 
 ٣١ ١٦ ٤٩-١٥ IV ٧١٦ فيلوري )ز( ٢٠٠٤ 

 ١١ ٢ ٤٩-١٥ IV ٧٦٥ وسط جاوة ٢٠٠٠ إندونيسيا
 ١٣ ٣ ٤٩-١٨ III ١٢٧٦ يوكوهاما ٢٠٠١ اليابان
 ٣٠ ٥ ٦٤-١٨ III ١٣٠٩ أوكالند ٢٠٠٢ زيلندانيو
 ٣٤  ٦٤-١٨ III ١٣٦٠واليكاتو الشمالية ٢٠٠٢ 

 ٦٧   )ي( III ٦٢٨ كل البلد، القرى الريفية ٢٠٠٢ بابوا غينيا اجلديدة
 ١٠  ٤٩-١٥ IV ٨٤٨١ كل البلد ١٩٩٣ الفلبني

 ١٩٩٨ 
ــان   ــة كاغايــ مدينــ
 ٢٦  ٤٩-١٥ II ١٦٦٠دي أورو وبوكلدون

 ٢١ ٦ ٤٩-١٥ IV ١٠٠٠ باكو ) ز( ٢٠٠٤ 
 ٢٠,٧ ١٣,٢ -٢٠ II ٥٩١٦ كل البلد ٢٠٠٤ مجهورية كوريا

 ٤١ ١٨ ٤٩-١٥ III ١٢٠٤ كل البلد ٢٠٠٠ ساموا
 ٣٦ ١٩ ٤٩-١٧ I ٤٠٠ منطقة خاتلون ٢٠٠٥ )ك(طاجيكستان 

 ٢٣ ٨ ٤٩-١٥ III ١٠٤٨ بانكوك ٢٠٠٢ تايلند
 ٣٤ ١٣ ٤٩-١٥ III ١٠٢٤ ناكونساوان ٢٠٠٢ 

 ٢٥ ١٤ ٦٠-١٥ III ١٠٩٠ حمافظة ها تاي ٢٠٠٤  نامفييت
 أوروبا

       
 ٨ ٥ ٤٤-١٥ III ٤٠٤٩ كل البلد ٢٠٠٢ ألبانيا

 ٢٠ ٨ ٤٤-١٥ III ٥٥٣٣ كل البلد ٢٠٠١ أذربيجان
 ٣٠  ٧٤-١٨ I ٤٩٥٥ كل البلد ١٩٩٧ فنلندا
 )ل( ٩ ٣ <١٨ II ٥٩٠٨ كل البلد ٢٠٠٢ فرنسا

 ٥ ٢ ٤٤-١٥ III ٥٦٩٤ كل البلد ١٩٩٩ جورجيا
 )د( ٢٣  ٨٥-١٦ ١٠٢٦٤III كل البلد ٢٠٠٣ أملانيا
 )م(، )د(، )ب( ٤٢  ٧٤-١٨ II ١٠١٠ كل البلد ١٩٩٩ ليتوانيا
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 املنطقة املشمولة سنة الدراسة البلد أو املنطقة
حجم 
 العينة

السكان 
املشمولون 
 بالدراسة

 السن
)بالسنني(

نسبة النساء املعتدى 
عليهن جسدياً من 
قبل شريك يف آخر 

  شهرا١٢ً
يف أي وقت 
 كان

 )هـ( ٢١  ٦٠-٢٠ I ٩٨٩ كل البلد ١٩٨٦ هولندا
 ١٨  ٤٩-٢٠ III ١١١ تروامي ١٩٨٩ النرويج

 ٢٧ ٦ ٥٦-٢٠ III ٢١٤٣ كل البلد ٢٠٠٣ 
 ١٥ ٨ ٤٤-١٥ III ٤٧٩٠ كل البلد ١٩٩٧ مجهورية مولدوفا

 ٢٩ ١٠ ٤٤-١٥ III ٥٣٢٢ كل البلد ١٩٩٩ رومانيا
 ٢٢ ٧ ٤٤-١٥ III ٥٤٨٢ ثالث حمافظات ٢٠٠٠ االحتاد الروسي

 ٢٣ ٣ ٤٩-١٥ III ١١٨٩ بلغراد ٢٠٠٣ صربيا واجلبل األسود السابقة
 )ح( ١٨ )ح( ٦٤-١٨ III ٥٨٦٨ كل البلد ٢٠٠٠ السويد
 )و( ٢١ )و( ٦ ٦٠-٢٠ II ١٥٠٠  البلدكل ١٩٩٦-١٩٩٤ سويسرا

 ١٠  <١٨ III ١٨٨٢ كل البلد ٢٠٠٣ 

 ١٩٩٨ تركيا
ــال   ــرق ومشــــ شــــ
 )هـ( ٥٨  ٧٥-١٤ I ٥٩٩ شرقي األناضول

 ١٩ ٧ ٤٤-١٥ III ٥٥٩٦ كل البلد ١٩٩٩ أوكرانيا
ــا   ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ اململكـ
 )هـ( ٣٠ )هـ( ١٢ <١٦ I ٤٣٠ مشال لندن )ز( ١٩٩٣ العظمى وأيرلندا الشمالية

 )ن( ١٩ ٣ ٥٩-١٦ ١٢٢٢٦I كل البلد ٢٠٠١ 
 شرقي البحر األبيض املتوسط

       
 ٣٤ ١٣ ٤٩-١٥ III ٧١٢٣ كل البلد ١٩٩٦-١٩٩٥ مصر

 ١١ ١١ ٤٩-١٥ IV ٦٣١ الشيخ زايد )ي( ٢٠٠٤ 
  ٣٢ ٦٧-١٩ II ١٨٢٦ السكان العرب ١٩٩٧ إسرائيل

  ٥٢ ٦٥-١٧ II ٢٤١٠ ينيونالسكان الفلسط ١٩٩٤ الضفة الغربية وقطاع غزة
 :مفتاح

 السكان املشمولون بالدراسة
I: مجيع النساء 
II: لديهن شريك/نساء متزوجات حاليا 
III: ًلديهن شريك/نساء مل يتزوجن أبدا 
IV: نساء محلن نتيجة للعنف 
V:  محل نصفهن نتيجة للعنف، ونصفهن مل حيملن–نساء متزوجات  
VI: ل االثين عشر شهراً املاضيةنساء لدهن شريك خال 
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 احلواشي
 Ellsberg, M. and Heise, L., Researching: املصدر جلميع البلدان أو املناطق، ما مل يذكر غري ذلك، هو )أ(

violence against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists (Washington, D.C., 

WHO, Path, 2005.. 
 .اء العالقة احلاليةأثن )ب(
 Pesler, E. et al. 2005. Intimate Partner Violence: Results from a National Gender-Based Study in )ج(

Malawi. Crime & Justice Statistical Division, National Statistical Office. 
الالئي لديهن /حىت النساء املتزوجاتمع أن العينة مشلت مجيع النساء، معدل اإلساءة املذكور خيص  )د(

 ).العدد مل يذكر(شريك 
 .مشلت العينة نساًء مل يسبق هلن إقامة أية عالقة ولذلك مل يكن يف جمموعة معرضة )هـ(
 .اعتداء بدين أو جنسي )و(
 ).تواريخ العمل امليداين غري مذكورة(تاريخ النشر  )ز(
العيش مع شريك، أعيد احلساب /ء الالئي سبق هلن الزواجمعدل االعتداءات من شريك من بني النسا )ح(

 .من بيانات املؤلف
 .استخدمت عينات مل يكن اختيارها عشوائيا )ط(
 .خالل السنوات اخلمس املاضية )ي(
 Haar, Robin N. Violence Against Women in Marriage: A General Population Study in Khatlon )ك(

Oblast, Tajikstan. Baseline Survey Conducted by the NGO Soacial Development Group (2005). 
 .منذ سن الثامنة عشرة )ل(
 .مبا يف ذلك التهديدات )م(
 .منذ سن السادسة عشرة )ن(
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 مجع البيانات عن العنف ضد املرأة : خامساً
 

 مقدمة -ألف 
 

نتشار أشكال العنف املختلفة ضد ازداد عدد الدراسات اليت أُجريت لتقدير مدى ا - ١٨٢
املرأة، ال سيما عنف الشريك احلميم، زيادة كبرية يف النصف الثاين من عقد التسعينات من 

، أن دراسة استقصائية ٢٠٠٦ويستفاد من تقرير لألمم املتحدة، نشر يف سنة . القرن املاضي
ية واحدة على األقل  بلداً، وتوجد دراسة استقصائية وطن٧١واحدة على األقل أُجريت يف 

  )٢٠٨(. بلدا٤١ًيف 
أجرت هيئات متعددة جدا دراسات يف العنف ضد املرأة،  من بينها وزارات  - ١٨٣

حكومية، ومكاتب إحصاء وطنية، وجامعات، ووكاالت دولية، ومنظمات غري حكومية، 
اك حلقوق وقدمت النتائج أدلة مقنعة على أن العنف ضد املرأة انته. ومنظمات حلقوق املرأة

اإلنسان شديد ومتفش يف كل أحناء العامل، وله آثار مدمرة على صحة املرأة واألطفال 
 .ورفاهيتهم

غري أنه رغم التقدم الذي أحرز يف السنوات األخرية، ما زالت مثة حاجة ملحة إىل  - ١٨٤
. االستراتيجيةتعزيز قاعدة املعرفة بكل أشكال العنف ضد املرأة ليسترشد ا رامسو السياسة و

وإن بلداناً عديدة ما زالت تفتقر إىل بيانات موثوقة، وإن كثرياً من املعلومات املوجودة ال 
عالوةً على ذلك، إن عدد البلدان اليت جتمع بيانات عن . ميكن مقارنتها مقارنةً ذات معىن

وإن . يل جداالعنف ضد املرأة على أساس منتظم، ليمكِّنها من قياس التغير عرب الزمن، قل
احلاجة ملحة إىل مجع املزيد من البيانات عن كيفية تأثري خمتلف أشكال العنف ضد املرأة على 
جمموعات خمتلفة من النساء، ويستدعي األمر جتزئة البيانات حبسب عوامل مثل السن 

أة وتقييم وال توجد معلومات تذكر لتقييم التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املر. واإلثنية
 .أثرها
وقد دعا رامسو السياسة واملكافحون، على حد سواء، إىل وضع جمموعة شاملة من  - ١٨٥

 وحيتاج األمر إىل أن تستند هذه املؤشرات الدولية )٢٠٩(.املؤشرات الدولية للعنف ضد املرأة
خدام إىل البيانات املوثوقة املتاحة على نطاق واسع، واليت جمعت على صعيد وطين، باست

 . أساليب قابلة للمقارنة لتعريف العنف وقياسه
يلزم احلصول على مزيد من البيانات ذات النوعية اجليدة إلرشاد السياسات  - ١٨٦

ويشكل ضمان وجود قاعدة معرفة . الوطنية، ولرصد تقدم الدول يف معاجلة العنف والربامج
وجيب أن . جلة العنف ضد املرأةكافية بواسطة مجع البيانات جزءاً من واجب كل دولة معا
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تتوىل الدول مسؤولية مجع البيانات ونشرها بصورة منهجية يف إطار اإلحصاءات الرمسية، مبا 
غري . يف ذلك دعم املنظمات غري احلكومية واألكادمييني وغريهم من العاملني يف هذا العمل

لة عن معاجلة العنف أن عدم كفاية البيانات أو عدم وجودها ال ينتقص من مسؤولية الدو
 .ضد املرأة ومنعه والقضاء عليه

 
 بناًء على معلومات من السكانالدراسات االستقصائية  -باء 
 بناًء على معلومات من السكانوصف الدراسات االستقصائية  - ١

الدراسات االستقصائية بناًء على معلومات من السكان أو اُألسر، اليت تسأل  - ١٨٧
 العنف، تعتبر أكثر األساليب موثوقية جلمع معلومات عن العنف ضد النساء عن خربن يف

تستخدم الدراسات االستقصائية بناًء على معلومات من السكان . املرأة يف عموم السكان
وألن . عينات خمتارةً بطريقة عشوائية، ولذلك تكون نتائجها ممثلة للقطاع األكرب من السكان

ات من السكان تشمل خربات النساء، بغض النظر عما إذا كن قد الدراسات بناًء على معلوم
أبلغن السلطات أم مل يبلغنها عن العنف، يرجح أن تعطي صورة للعنف أدق مما تعطيه 

وهذا جيعلها مفيدة جدا يف قياس مدى العنف ضد . البيانات الواردة من السجالت اإلدارية
وعندما تستخدم .  وبناء الوعي وتطوير السياسةاملرأة، ورصد االتجاهات عرب الزمن،

الدراسات املُجراةُ يف بلدان خمتلفة أساليب متشاة لقياس العنف، ميكن أيضاً مقارنة خطورة 
 .العنف الذي تواجهه املرأة وفهم أوجه الشبه واالختالف بني األوضاع

. ة من السكانيوجد جان رئيسيان اثنان جلمع البيانات عن العنف ضد املرأ - ١٨٨
 مصممة خصيصاً جلمع معلومات مفصلة عن “مكرسة”النهج األول يشمل دراسات 

والثاين يشمل أسئلة أو وحدات خمصصة للعنف ضد . أشكال خمتلفة من العنف ضد املرأة
املرأة يف إطار دراسات استقصائية أكرب حجماً مصممة لتوليد معلومات عن قضايا أوسع 

 .و اجلرمية، أو الصحة التناسليةنطاقاً مثل الفقر، أ
كانت الدراسة االستقصائية للعنف ضد املرأة، اليت أجرت هيئة اإلحصاءات يف  - ١٨٩

وأُجريت . ، واحدة من أوائل الدراسات االستقصائية الوطنية املكرسة١٩٩٣كندا يف سنة 
 )٢١٠(يا،بعد ذلك دراسات استقصائية وطنية مشاة يف بلدان أخرى من بينها أسترال

 والواليات )٢١٥( والسويد،)٢١٤( ونيوزيلندا،)٢١٣( وأملانيا،)٢١٢(، وفرنسا،)٢١١(وفنلندا
  )٢١٦(.املتحدة
. مت ذيب منهجية إجراء هذه الدراسات االستقصائية زيادة على ما هي عليه - ١٩٠

وطورت منظمة الصحة العاملية منهجية حبث شاملة، انعكست يف دراستها االستقصائية 
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 بلداً معظمها مفتقر إىل ١٢دان للعنف العائلي، اليت نفِّذَت يف ما ال يقل عن املتعددة البل
وقد وضعت أيضاً أداة موحدة إلجراء الدراسات االستقصائية ). ٦انظر اإلطار (املوارد 

انظر ) (معظمها بلدان متقدمة النمو( بلداً ١١الدولية للعنف ضد املرأة ونفِّذَت حىت اآلن يف 
 وأدى تطوير أدوات البحث اليت اعتمدت واستخدمت يف أوضاع متنوعة )٢١٧().٦اإلطار 

جدا، إىل زيادة قدرة البلدان زيادة هائلة على إنتاج بيانات عن العنف ضد املرأة، موثوقة 
غري أنه مل يتم حىت اآلن تطوير منهجية موحدة لتنفيذ . وذات مصداقية وقابلة للمقارنة

العنف ضد املرأة يف إطار اإلحصاءات الرمسية على الصعيد الدويل الدراسات االستقصائية يف 
  )٢١٨(.أو الصعيد فوق القوميات

تقوم هذه الدراسات املكرسة، باإلضافة إىل قياس مدى انتشار خمتلف أشكال  - ١٩١
العنف ضد املرأة، جبمع معلومات مفصلة عن سلسلة عريضة من أشكال العنف وأسبابه، 

ويسجل بعضها أيضاً ظروف العنف وعواقبه، .  عن مرتكبيهوكذلك بعض املعلومات
ومتيل الدراسات املكرسة إىل تكريس انتباهها . واستجابات النساء واستخدام اخلدمات

للتدريب أكثر مما تكرسه لالستقصاءات العامة، ومعاجلة قضايا السالمة والسرية مبزيد من 
 تقديرات انتشار العنف املستمدة من وتشري اخلربة حىت الوقت احلاضر إىل أن. الشمولية

الدراسات االستقصائية املكرسة متيل إىل أن تكون أكثر من تقديرات الدراسات االستقصائية 
والعيب الرئيسي يف الدراسات االستقصائية املكرسة هو تكلفتها، اليت ميكن أن . العامة

 .تشكل حتدياً لتكرارها على أساس منتظم
 ٦ اإلطار

 لعنف ضد املرأةلستقصائية املتعددة البلدان الدراسات اال
 بلداً ١٢أجريت دراسة منظمة الصحة العاملية االستقصائية يف العنف ضد املرأة يف  

جتمع الدراسة بيانات عن خربات .  امرأة٢٤ ٠٠٠على األقل، واشتركت فيها أكثر من 
داء اجلنسي على النساء يف عنف الشريك احلميم، واالعتداءات اجلنسية، وكذلك االعت

وجتمع دراسة منظمة الصحة العاملية أيضاً بيانات عن سلسلة عريضة من النتائج . األطفال
الصحية السلبية املرتبطة عموماً بالعنف، وعن عوامل اخلطورة والعوامل الوقائية من عنف 
الشريك احلميم، وعن االستراتيجيات واخلدمات اليت تستخدمها النساء يف معاجلة هذا 

 )أ(. لعنفا
.  بلداً حىت اآلن١١أجريت الدراسة االستقصائية الدولية يف العنف ضد املرأة يف  

وجتمع الدراسة بيانات من عينة متثل عموم سكان البلد عن سلسلة واسعة من أعمال العنف 



A/61/122/Add.1  
 

06-41972 79 
 

وجترى الدراسة يف إطار . اليت يرتكبها الرجال ضد النساء، مبا يف ذلك العنف البدين واجلنسي
 )ب(. ايا اجلرمية وتقدم معلومات مفيدة بوجه خاص لتدخالت قطاع العدالة اجلنائيةضح

النتائج األولية على : دراسة منظمة الصحة العاملية االستقصائية املتعددة البلدان يف العنف ضد املرأة )أ(
 ).٢٠٠٥جنيف، منظمة الصحة العاملية، (انتشار العنف، والنتائج الصحية واستجابات النساء 

 Nevala, S., The International Violence against Women Surveys (IVAWS), (Geneva, European )ب(

Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI), 2005). 
 

نف ضد املرأة يف  دمج وحدات خاصة متعلقة بالع–النهج الثاين جلمع البيانات  - ١٩٢
وقد سبق .  ج مفيد جدا عندما تكون املوارد شحيحة-الدراسات االستقصائية العامة 

إدراج األسئلة أو الوحدات املتعلقة بالعنف ضد املرأة يف الدراسات االستقصائية الدميوغرافية 
لدان، من بينها والصحية ويف الدراسات االستقصائية املعنية بالصحة التناسلية يف عدد من الب

كمبوديا، وكولومبيا، واجلمهورية الدومينيكية، ومصر، وهاييت، واهلند، ونيكاراغوا، وبريو، 
 وجتري عدة حكومات بشكل روتيين دراسات استقصائية للجرمية تقوم على )٢١٩(.وزامبيا

ففي الواليات املتحدة، مثالً، . أساس السكان، وتشمل معلومات عن العنف ضد املرأة
كانت تعرف سابقاً باسم الدراسة (ت الدراسة االستقصائية الوطنية لضحايا اجلرمية أُجري

منذ الستينات من القرن املاضي، بينما يف اململكة املتحدة ) االستقصائية الوطنية للجرمية
وقامت اهليئة اإلحصائية . ١٩٨٢أُجريت الدراسة االستقصائية الربيطانية للجرمية منذ سنة 

ل وحدة أسئلة من الدراسة االستقصائية للعنف ضد املرأة اليت أُجريت يف سنة الكندية بتعدي
، وأدرجتها يف الدراسة االستقصائية االجتماعية العامة املستمرة بشأن الضحايا، اليت ١٩٩٣

 .تجرى بصورة منتظمة مرة كل مخس سنوات
معلومات اليت تجمع من ميزات الدراسات االستقصائية العامة أن التنوع الكبري لل - ١٩٣

يف هذه الدراسات، مثل نتائج الصحة التناسلية وصحة الطفل، ميكن أن تعمق فهم عوامل 
ومن شأن إجرائها بانتظام . اخلطورة والعواقب الصحية وغريها من عواقب العنف ضد املرأة

 أن عدد غري. أن ميكِّن من رصد العنف ضد املرأة عرب الزمن وعواقبه على األجيال الالحقة
عالوةً على ذلك، . األسئلة اليت ميكن إدراجها يف دراسة استقصائية عامة حمدود يف العادة

حيث إنه توجد فرصة أقل إلجياد اتفاق بني من جييبون على األسئلة، رمبا تكون النساء أقل 
 . احتماالً لإلبالغ عن العنف يف هذه الدراسات االستقصائية
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صائية املكرسة والدراسات االستقصائية العامة، على ميكن للدراسات االستق - ١٩٤
السواء، أن تساهم ببيانات قيمة تسترشد ا التدخالت يف العنف ضد املرأة، وجيب تشجيع 

 . الدول على استخدام النهج الذي يليب احتياجاا وقدراا على أفضل وجه
 

 ان عن العنف ضد املرأة يف املعلومات اليت مصدرها السكتحدياتالفجوات وال - ٢
على الرغم من املبادرات املتعددة البلدان يف اآلونة األخرية، يلزم أداء مزيد من  - ١٩٥

العمل لضمان حتقيق مزيد من االتساق واملواءمة يف مجيع البيانات وإبالغها عن كل أشكال 
 غري متوائمة فكثري من تقديرات شيوع العنف من الشريك احلميم، مثالً،. العنف ضد املرأة

عالوةً على ذلك، توجد . بسبب االختالفات املنهجية يف طرق تعريف العنف وقياسه
فجوات هائلة يف شروط التغطية اجلغرافية، وجمموعات السكان اليت توجه إليها األسئلة، 

 .وأنواع العنف اليت جيري قياسها
 

 أنواع العنف اليت تقاس  )أ(
تقصائية بناًء على معلومات من السكان أنواعاً كثرية فَحصت الدراسات االس - ١٩٦

خمتلفة من العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك عنف الشريك احلميم، والعنف اجلنسي، وختان 
وتركز أغلبية الدراسات على . اإلناث، واالعتداء اجلنسي عل األطفال، واالعتداء العاطفي
 على عنف الشريك احلميم أو نوع واحد فقط من أنواع العنف، وأكثر ما يكون ذلك

وتتناول الدراسات املعنية بعنف الشريك احلميم عادة العنف اجلنسي والعنف . العنف اجلنسي
وتقيس بعض الدراسات أيضاً السلوك املسيطر من جانب الزوج واالعتداء . النفسي/العاطفي

ا يف ذلك دخلُها هي االقتصادي، كحرمان املرأة من الوصول إىل املوارد أو السيطرة عليها، مب
نفسها، وكذلك املواقف اليت تتخذُ حنو العنف، كالظروف اليت يعترب الزوج فيها حمقا يف 

 .ضرب زوجته
لقد حتقق تقدم كبري يف توثيق مدى ختان اإلناث، بإضافة وحدة خاصة بشأن  - ١٩٧

دراسات اليت أجرا هذه املسألة يف الدراسات االستقصائية الدميوغرافية والصحية، ويف ال
 ٢٠وقد مجعت هذه الدراسات حىت اآلن بيانات عن ختان اإلناث يف أكثر من . اليونيسيف

 ومشلت معلومات عن ختان اإلناث على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وعن أنواع )٢٢٠(.بلداً
ة ختان اإلناث اليت أُجريت، ومن الذي قام ا، واآلراء حول ما إذا كانت هذه املمارس

 .مستمرة
غري أن أنواعاً أخرى من العنف قد مت تعيينها يف منهاج عمل بيجني ومل يتم  - ١٩٨

ونظراً إىل أن كثرياً من أنواع العنف ).  أدناه٢٢٢انظر الفقرة (توثيقها بنفس املقدار 
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تتكرر كثرياً، أو ال حتدث إال يف فئات سكانية معينة، تصعب دراستها باستخدام دراسات  ال
 . ائية قائمة على أساس السكاناستقص

 
 ٧اإلطار 

 )أ( انتشار العنف وحدوثه

 من بني “املعرضات للخطر”يشري تعبري انتشار العنف ضد املرأة إىل نسبة النساء  
ويف بعض أنواع العنف، كالعنف اجلنسي، مثالً، تعترب . السكان، الالئي تعرضن فعالً للعنف

 أنواع أخرى، مثل عنف الشريك احلميم، ال تعترب ويف. “معرضات للخطر”مجيع النساء 
وتقَدم تقديرات . غري النساء الالئي لديهن أو كان لديهن شريك محيم معرضات للخطر

االنتشار عادة النسبةَ املئوية للنساء الالئي تعرضن فعالً للعنف خالل االثين عشر شهراً املاضية 
وتسمى االنتشار مدى (أي وقت من حيان أو يف ) اليت تعرف باسم نقطة االنتشار(

 ).احلياة
ويشري تعبري نسبة احلدوث إىل عدد املرات اليت تعرضت فيها املرأة لعمل عنيف  

ويف . أثناء فترة زمنية حمددة، كسنة واحدة، مثالً، بدالً من عدد النساء الالئي تعرضن للعنف
 .دد االعتداءات على الفرد من السكاندراسات اجلرمية، تقاس نسبة حدوث العنف عادة بع

 Ellsberg, M. and Heise L., Researching violence against women: A practical guide for )أ(

researchers and activists (Washington D.C., WHO, PATH, 2005). 
 
 

 قضايا األخالق والسالمة   )ب(
 

ن مجع بيانات موثوقة وصحيحة عن العنف على الرغم من حساسية املوضوع، ميك - ١٩٩
غري أنه تلزم ضمانات حمددة حلماية النساء الالئي يجِنب على األسئلة يف . ضد املرأة
وقد وضعت منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهية إلجراء البحوث يف العنف . املقابالت

ئ التوجيهية قضايا مثل وتتناول هذه املباد). ٨ و٤انظر اإلطارين (العائلي ويف االتجار 
السائل وايبة؛ وتوفري تدريب خاص ملَن يقومون بإجراء : ضمان سالمة الطرفني يف املقابلة

املقابالت بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني والعنف ضد املرأة؛ وإعطاء حد أدىن من 
ععلى األسئلة يف أوضاع ت جِنبللخطر؛ وتقدمي املعلومات أو اإلشارات للنساء الالئي ي نهضر

ومن شأن عدم امتثال هذه التدابري أن يقلل جودة . دعم عاطفي وتقين ملن يجرون املقابالت
 .البيانات ويعرض السائل وايبة يف املقابلة خلطر عنف جسدي أو عاطفي
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 ٨اإلطار 

عنف ل اتوصيات منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق باألخالق والسالمة لدى البحث يف
 العائلي ضد املرأة

سالمة من جييبون على األسئلة وفريق البحث ذات أولوية أوىل وجيب أن تسترشد  )أ(
 .ا كل قرارات املشروع

ينبغي أن تكون دراسات االنتشار سليمة منهجيا وأن تبين على اخلربة الراهنة يف  )ب(
 .د األدىنالبحوث بشأن تقليل اإلبالغ الناقص عن االعتداءات إىل احل

 .محاية السرية أمر أساسي لضمان سالمة املرأة وجودة البيانات )ج(
جيب اختيار كل أعضاء فريق البحث بعناية وجيب أن يتلقَّوا تدريباً متخصصاً  )د(

ويلقوا دعماً مستمرا. 
جيب أن حيتوي تصميم الدراسة على عدد من اإلجراءات دف إىل تقليل أي  )هـ(

 .به البحث للمشاركنيإجهاد ممكن يسب
ينبغي تدريب العاملني يف امليدان إلحالة النساء الالئي يطلنب املساعدة إىل مصادر  )و(

وإذا كانت املصادر قليلة رمبا تضطر الدراسة إىل إجياد آليات دعم قصرية . الدعم املتاحة
 .األجل

فسري على الباحثني واجلهات املاحنة واجب أخالقي للمساعدة على ضمان ت )ز(
 .نتائجهم تفسرياً صحيحاً واستخدامها للنهوض بتطوير السياسة والتدخالت

ال ينبغي إدراج أسئلة عن العنف يف دراسات استقصائية مصممة ألغراض أخرى  )ح(
 .إال إذا كان إدراجها يليب املتطلَّبات األخالقية واملنهجية

 
 

 تصميم الدراسة وتنفيذها   - ٣
اليت يعرف ا العنف ويقاس يف الدراسات االستقصائية بناًء على تتفاوت الطريقة  - ٢٠٠

فبعض الدراسات، مثالً، تستخدم تعريفات قائمة على . معلومات من السكان تفاوتاً كبرياً
أساس القوانني اجلنائية الوطنية، بينما تسمح دراسات أخرى للنساء الالئي يجِبن على األسئلة 

عالوةً على ذلك، بينما تستخدم بعض الدراسات . ن بأن ضحايا عنفبأن يعرفن أنفسه
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، تستخدم “هل حدث أن ضربك أي شخص يف أي وقت؟”سؤاالً واحداً مباشراً مثل 
هل حدث أن صفعك أحد؟ أو ”دراسات أخرى أسئلة متعددة وأكثر حتديداً، مثل 

ن العنف إذا أُتيح هلا أكثر  وقد ظهر أن املرأة أكثر احتماالً للكشف ع“رفسك؟أو ضربك؟
من فرصة واحدة لإلجابة على سلسلة من األسئلة احملددة سلوكيا؛ وال يوصى باالكتفاء 

والدراسات اليت تستخدم أسئلة قليلة تقدم بوجه عام أدىن . بسؤال واحد لتقييم العنف
تقصائية ومن هم ومثة مسائل أخرى، كالطريقة اليت تدار ا الدراسات االس. تقديرات العنف

انظر (األشخاص املشمولون بالدراسة، ميكن أن تؤثر تأثرياً كبرياً يف نتائج الدراسة 
 ). ٨ اإلطار

 
 ٩ اإلطار

 )أ( اليت تؤثر يف قابلية بيانات العنف ضد املرأة للمقارنةاملسائل 
 كيف يتم تعيني األشخاص املشمولني بالدراسة؟  )أ(

 بعدها املشاركة يف الدراسة، هل هي سن الثامنة عشرة فما ما هي السن اليت تمنع • 
 فوق، أم هي بني اخلامسة عشرة والتاسعة واألربعني؟

 هل تستثىن النساء املتزوجات؟ • 
 ما هي املنطقة اجلغرافية املشمولة بالدراسة؟ • 

 كيف يتم تعريف العنف وقياسه؟  )ب(
 يبة على األسئلة؟ الباحث أم ا–من الذي يعرف االعتداء  • 
 ما هي الفترة الزمنية اليت يقاس خالهلا العنف؟ • 
 هل متيز الدراسة بني أنوع خمتلفة من مرتكيب العنف من حيث عالقتهم بالضحية؟ • 
 هل يقاس تكرر العنف؟ • 
البدين أم اجلنسي أم العاطفي أم (ما هي أنواع العنف اليت تدرج يف الدراسة  • 

 ؟)االقتصادي
 ؟) جتمع الدراسة معلومات عن مدى شدة العنف؟هل • 

 هل أجريت املقابلة بطريقة تـُرجح أن تكشف املرأة  عن خربا يف العنف؟  )ج(
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 كيف تصاغُ األسئلة عن العنف؟ • 
 كيف تقدم األسئلة؟ • 
 ما هي األسئلة اليت تسبقها؟ • 
 ن العنف؟كم فرصة تعطى املرأة اليت جتيب على األسئلة للكشف ع • 
 ما هو سياق املقابلة من حيث السرية والطول ومهارة جمري املقابلة؟ • 
كيف تدار املقابلة، هل تكون، مثالً، وجهاً لوجه، أم باهلاتف، أم باستخدام  • 

 تكنولوجيا احلاسوب؟
 Ellsberg, M. and Heise, L., Researching violence against Women: A Practical Guide for )أ( 

Researchers and Activists (Washington, D.C., WHO, Path, 2005. 

 
 

 مصادر أخرى للبيانات واملعلومات عن العنف ضد املرأة -جيم 
 البيانات املستمدة من اخلدمة - ١

تعرف املعلومات اليت تجمع بشكل روتيين من اجلمهور واملندوبني الذين يكونون  - ٢٠١
وهي تشمل سجالت . اليت تعرضت للعنف بالبيانات املستمدة من اخلدمةقد اتصلوا باملرأة 

من املراكز الصحية، ومراكز الشرطة واحملاكم، واخلدمات العمومية مثل خدمات اإلسكان 
وتشمل . والشؤون االجتماعية، واملآوي وغريها من خدمات دعم الناجيات من العنف

وخدمات املساعدة القضائية، ومنظمات خدمات الدعم األخرى مجعيات حمامي النساء، 
ال ميكن استخدام البيانات املستمدة من اخلدمة لقياس مدى انتشار العنف . الدفاع عن املرأة

يف جمتمع حملي ما، ألنه يف مجيع اتمعات قَلَّ أن تذهب امرأة معتدى عليها إلبالغ الشرطة 
غري أن البيانات املستمدة من . أو خدمات الدعم، ومن يفعلن ذلك هن األخطر إصابةً

اخلدمات ميكن أن تساهم يف فهم استجابة القطاع للعنف وإىل أي مدى يذهب لتلبية 
 .احتياجات املرأة

ميكن استخدام البيانات املستمدة من اخلدمات لرصد عدد النساء الالئي يأتني إىل  - ٢٠٢
نساء الالئي التمسن الدعم نتيجةً خمتلف الوكاالت طلباً للمساعدة، وميكن ا تعيني عدد ال

للعنف يف جمموعات سكانية حمددة، كمن يذهنب للحصول على خدمات الرعاية الصحية، 
املعلومات عن عدد النساء الالئي يستخدمن خدمات خاصة بسبب العنف ميكن أن . مثالً
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دير مقدار وميكن أيضاً استخدامها لتق. تعطي تقديرات للحاجة إىل هذه اخلدمات ولتكلفتها
احلاجة إىل تدريب مقدمي هذه اخلدمات، ومن بينهم األطباء والفنيون العاملون يف العدالة 

 .اجلنائية
ميكن أيضاً أن تساهم البيانات املستمدة من اخلدمات يف تقييم استجابة الوكاالت  - ٢٠٣

ستجيب الشرطة فمن األمهية مبكان أن يعلم املرء كيف ت. اليت تلتمس النساء املساعدة منها
فهل حيدث يف القضية اليت هي قيد . عندما تذهب إليها امرأة تبلغها أا تعرضت للعنف

التحقيق أن أحداً قد اعتقلَ أو أن تهماً وجهت وتوبِعت أمام احملاكم؟ والبيانات اآلتية من 
 .لعنفالشرطة تلزم أيضاً لتقييم وصياغة تشريعات وسياسات وإجراءات للرد على ا

ويلزم أيضاً تتبع مدى توافر خدمات مثل املآوي أو املالجئ وأوجه الدعم  - ٢٠٤
يضاف إىل ذلك . األخرى للنساء الالئي تعرضن للعنف، بغية تقييم استجابة اتمع للمشكلة

. أن هذه املعلومات تتيح سياقاً هاما لتحليالت أعداد النساء الالئي يتقدمن لطلب املساعدة
ويف الوقت . مو اخلدمات املتاحة، مثالً، قد يفسر منو أعداد النساء الالئي يطلنب املساعدةفن

. ذاته، ال ينبغي تفسري قلة الطلب أو احلاجة يف ااالت اليت توجد فيها مراكز خدمات قليلة
لكن هذا قد يشري، بدالً من ذلك، إىل عقبات تعترض سبيل املرأة وتثنيها عن طلب 

 .تاخلدما
 

 اخلدمات الصحية )أ(
النساء الالئي ميكن أن يستهدفن للعنف ميكن التعرف عليهن يف مرفق للعناية  - ٢٠٥

 غري أن املرأة ال تكشف يف الغالب عن . الصحية حيث يلتمسن عالجاً وعنايةً ومساندةً
. ة الصحيةتعرضها للعنف، حىت وإن كان العنف هو السبب الكامن وراء زيارا ملرفق العناي

غري أنه حيثما جرى . ومن طرق زيادة الكشف عن العنف االستفسار الروتيين عن العنف
االستفسار الروتيين ينبغي أن تكون لدى اخلدمة الصحية القدرة على االستجابة استجابة 

 .مالئمة، وإحالة املريضة إىل اجلهات املختصة، وتسجيل الواقعة وحتليلها وإبالغ البيانات
توجد مناقشة كبرية حول ما إذا كان على عمال الصحة، الذين يتعرفون على  - ٢٠٦

). تقدمي التقارير اإللزامي(ضحايا العنف، واجب إبالغ هذه احلاالت إىل نظام العدالة اجلنائية 
يعتقد كثري من العاملني الصحيني أن يف هذا انتهاكاً للخصوصية والسرية وميكن أن يسفر 

وأثار العاملون . الت التبليغ وزيادة اخلطورة اليت تتعرض هلا املرأةعن اخنفاض عدد حا
 ،الصحيون أيضاً خماوف أخالقية إزاء تعريف املرأة اليت هي حباجة إىل املساعدة تعريفاً روتينيا

 .عندما يعجز نظام العناية الصحية عن تقدمي املساعدة املالئمة
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صحية حمددة متصلة بالعنف، كاإلصابة أو إن مجع البيانات الروتيين عن نتائج  - ٢٠٧
الوفاة من عملية قتل، تتيح إمكانيةً ملراقبة اجتاهات العنف ضد املرأة، ال سيما عنف الشريك 

 .احلميم واالعتداء اجلنسي من قبل الشريك أو شخص آخر
 

  املدنيةالعدالة قطاعا العدالة اجلنائية و )ب(
ثر منهجية يف قطاعي العدالة اجلنائية والعدالة رمبا تجمع اإلحصائيات بصورة أك - ٢٠٨

وتكون الشرطة يف الغالب املصدر األول للمعلومات . املدنية أكثر منها يف القطاعات األخرى
توجد لدى قطاع العدالة . عن قتل الشريك احلميم شريكته وغري ذلك من أشكال قتل األنثى

 العنف على السواء، وتتبع الضحايا اجلنائية إمكانيات جلمع معلومات عن الضحية ومرتكب
ونظراً إىل أن هذين . املتكرر االعتداء عليها وتتبع مرتكيب العنف الذين يكررون اعتداءهم

القطاعني يعمالن مبوجب مدونة قوانني، ينبغي أن يكون يف اإلمكان تنظيم املعلومات حبسب 
ن احلصول على صورة كاملة حلجم غري أنه يف معظم البلدان، ال ميك. فروع القانون اجلنائي

العنف ضد املرأة، ألن اإلحصاءات ال تقسم وفقاً جلنس الضحية، وال تصف العالقة بني 
ويوجد لدى بعض البلدان قوانني حمددة للعنف العائلي، بينما . الضحية ومرتكب العنف

جلسيم، واالعتداء تتناول بلدان أخرى العنف العائلي مبوجب قوانني االعتداء، واألذى البدين ا
حىت يف داخل البلد الواحد، ميكن أن تسجل الوزارات . اجلنسي، واملالحقة، وجرائم أخرى

املختلفة نفس اجلرمية بطرق خمتلفة، يف ضوء املسؤوليات املختلفة، كوزارة العدل ووزارة 
 .الصحة، مثالً

قضايا العنف ضد املرأة، فإن مع أن القضايا اجلنائية متثل عينةً صغرية غري متثيلية ل - ٢٠٩
فهي ميكن أن تساهم يف فهم استجابة نظام العدالة . إحصاءات احملاكم إحصاءات هامة

وميكن تقدير فعالية القوانني والعقوبات، اليت صممت حلماية املرأة، . اجلنائية للعنف ضد املرأة
ثري من البلدان تكون غري أنه يف ك. على وجه اخلصوص، بواسطة إحصاءات تتبع آثار املذنبني
 .املعلومات املرتدة من احملاكم إىل وزارة العدل غري كافية

وتستخدم النساء اهلاربات من العنف العائلي أيضاً سبل االنتصاف اليت يوفرها  - ٢١٠
ويف بعض البلدان متنع األوامر املدنية، اليت تعرف أيضاً باسم أوامر احلماية، . القانون املدين

، واألوامر الزجرية، أو أوامر العنف العائلي الشريك العنيف من االقتراب من وسندات السلم
وميكن أن تشمل شروطاً أخرى، مثل حظر استخدام املخدرات أو الكحول، أو . الضحية

ويلزم مجع . ومثة أنواع أخرى من األوامر ميكن أن تخرج الشريك من البيت. امتالك سالح
 من مدى فعالية هذه التدابري وما هي إمكانيات وصول املرأة املزيد من املعلومات للتحقُّق

 .احملتاجة إليها
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 خدمات أخرى )ج(

الناجيات من /معظم الوكاالت العمومية اليت تقَدم خدمات للنساء ضحايا العنف - ٢١١
ويتفاوت مجع البيانات نوعاً . العنف حتتفظ بصورة روتينية بإحصائيات الستخدام خدماا

 وتشمل هذه . تفاوتاً كبرياً، بوجه عام، وكذلك من حيث عالقته بالعنف ضد املرأةوكما
اخلدمات الوكاالت العمومية اليت تقدم خدمات اإلسكان، والعناية باألطفال، وخدمات 

 .اجتماعية أخرى
وتقوم خدمات دعم متنوعة، بقيادة منظمات غري حكومية عادةً، وبدعم من  - ٢١٢

اناً، جبمع معلومات أيضاً عن مدى العنف ضد النساء الالئي يأتني إليها صناديق عمومية أحي
وتشمل هذه اخلدمات مآوي ومالجئ، وخطوطاً . طالبات املساعدة، وطبيعة هذا العنف

وأحياناً تقوم مجعيات حمامي النساء . هاتفية لتلقّي املشورة، ودفاعاً وخدمات دعمٍ ذات صلة
وتكون املعلومات اليت جتمعها هذه . ضاً جبمع املعلوماتوخدمات املساعدة القانونية أي

غري أن السجالت تتفاوت تفاوتاً . اخلدمات على وجه اخلصوص ذات صلة بالبحوث النوعية
 .كبرياً يف نوع املعلومات اموعة وجودا

 
  يف البيانات املستمدة من اخلدمات عن العنف ضد املرأة تحدياتالفجوات وال - ٢

. يتفاوت مدى توفُّر البيانات املستمدة من اخلدمات وجودا تفاوتاًُ كبرياً - ٢١٣
واملعلومات متاحة يف بعض البلدان، ال سيما يف أوروبا وأمريكا الشمالية، من جمموعة واسعة 

ويف بلدان أخرى، ال سيما البلدان احملدودة . من املصادر وإن كانت ال تجمع أو تنشر دائماً
، تكون العقبات اليت تعترض سبيل مجع البيانات، املستمدة من اخلدمات عن العنف املوارد

 .ضد املرأة، أكرب كثرياً
وكاالت اخلدمة بوجه العموم ال تعترب مجع البيانات مسؤوليتها األوىل، وغالباً ما  - ٢١٤

عية وقد تكون نو. تكون البيانات املتاحة من هذه الوكاالت غري جمموعة بطريقة منهجية
فازدواجية العد . البيانات متدنية، وغري متسقة على مر الزمن، وغري متثيلية بشكل كامل

مشكلة شائعة، حيث يتكرر عد النساء الالئي حيصلن على خدمات متكررة من نفس 
وهذه املشاكل تأيت إىل حد كبري نتيجةً لعدم كفاية . الوكالة أو من أكثر من وكالة واحدة

 . لة املوارد، ورداءة التنسيق بني الوكاالتالتدريب، وق
تتعقد مشاكل اإلحصاءات املستمدة من اخلدمات حينما تكون اخلدمات  - ٢١٥

االجتماعية قليلة أو غري موجودة، أو عندما تتجاهل الشرطة أو اتمع بوجه عام العنف ضد 
لعائلي أو العنف ويف اتمعات اليت توصم فيها ضحايا العنف ا. املرأة إىل حد كبري
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الناجيات من هذا العنف وصمةَ عارٍ كبرية، يترددن يف التقدم على الوكاالت لطلب /اجلنسي
ونتيجةً لذلك يوجد تفاوت كبري يف مدى إتاحة اإلحصائيات املستمدة من . املساعدة

ولتحسني مجع البيانات يف هذا امليدان يلزم إدخال حتسني . اخلدمات على الصعيد الوطين
الناجيات من العنف، وكذلك يلزم تقليل /زٍ يف عدد اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنفموا

 .شدة الوصمة اليت يوصمن ا وتقليل التمييز ضدهن
 

 مجع البيانات النوعية - ٣
العيب الرئيسي يف الدراسات االستقصائية القائمة على أساس اخلدمات والبيانات  - ٢١٦

 –اخلدمات اليت تقدمها غالباً ما تكون حمدودة إىل حد كبري املستمدة من اخلدمات هو أن 
فقد تبني الدراسة االستقصائية عدد النساء الالئي تعرضن للعنف، أو عدد النساء الالئي أبلغن 
الشرطة عن هذا العنف، لكنها ال تقدم معومات تذكر أو ال تقدم أي معلومات عن كيفية 

ثقايف للعنف، أو العقبات اليت تواجهها املرأة يف الوصول تعرض النساء للعنف، أو السياق ال
وخبالف أساليب البحث الكَمي، الذي ينتج معلومات ميكن تقدميها باألرقام، . إىل العدالة

جتمع األساليب النوعية املعلومات اليت تقدم يف الدرجة األوىل عن طريق القصص و النصوص 
 .  ودراسة احلاالت اإلفراديةاملقتبسة حرفيا، واألوصاف، والقوائم،

األساليب النوعية ضرورية لتكملة الدراسات االستقصائية الكَمية، مثالً، لفهم  - ٢١٧
وميكن . التعقيدات وظالل معاين اخلربات من وجهة نظر املرأة اليت جتيب على األسئلة
هي مناسبة استخدام األساليب النوعية إلجراء دراسات متعمقة، وكذلك تقديرات سريعة، و

بوجه خاص للبحوث االستطالعية وإشراك اجلهات الفاعلة اتمعية عن طريق البحث 
 .التشاركي

عندما يتم إجراء البحث النوعي لتعزيز الربامج احمللية ميكن لعملية إجراء البحث  - ٢١٨
أن تبدأ مناقشة عمومية حول العنف ضد املرأة، وتفتح حواراً مع جهات فاعلة مؤسسية 

وقد قامت منظمة الصحة للبلدان األمريكية، مثالً، بإجراء دراسة يف عشرة من . سيةرئي
بلدان أمريكا الالتينية استخدمت األساليب النوعية لفهم ما حيدث للمرأة املنكوبة بالعنف 

إىل من تتجه املرأة للحصول :  وسألت الدراسة)٢٢١(.العائلي عندما تقرر أن تلتمس املساعدة
 ما هي أنواع املواقف والردود اليت تواجهها من اجلهات الفاعلة املؤسسية؟ ما على املساعدة؟

هي العوامل اليت تدفعها إىل التصرف أو متنعها من التصرف؟ وجاءت نتائج الدراسة وعملية 
 جمتمعاً ٢٥النشر مبثابة مدخل فعال لتطوير تدخالت جمتمعة منسقة ضد العنف العائلي يف 

  )٢٢٢(.تلف أحناء أمريكا الالتينيةحمليا رائداً يف خم
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ويف مثال آخر، استخدمت أساليب البحث التشاركي، كمباحثات جمموعة  - ٢١٩
التركيز، يف خميم دداب لالجئني يف كينيا للتحقيق يف زيادة قيل إا حدثت يف العنف اجلنسي 

عندما تغادر ووجدت الدراسة أن أغلبية حاالت االغتصاب تقع . ولتعيني تدخالت ممكنة
ونتيجة لذلك اتخذَت إجراءات عملية لتوفري مزيد من احلماية . املرأة املخيم حبثاً عن احلطب
  )٢٢٣(.للنساء وهن جيمعن احلطب

 
 حبوث التقييم  - ٤

مع أن التدخالت ملعاجلة العنف ضد املرأة قد ازدادت زيادة كبرية، عدداً وعمقاً،  - ٢٢٠
. ان مثة نقص يف التقييم القوي لتعيني أكثر املمارسات فعاليةيف العقود األخرية، ك

فالدراسات اليت قَيمت ما تركته تدابري مثل أوامر احلماية واالعتقال اإللزامي وبرامج املعاملة 
أن إجراء جتارب . ملرتكيب العنف على سالمة املرأة ورفاهيتها دراسات قليلة جدا بِرواعت

غري أن هذا . قوى الطرق للمقارنة بني تدخل وآخر من حيث الفعاليةحتكُّم عشوائية هو أ
األسلوب نادراً ما يستخدم لتقييم التدخالت ملنع العنف ضد املرأة لضمان سالمة املرأة، 

وبالنظر إىل عدم وجود بيانات . ويعود جانب من السبب يف ذلك إىل اعتبارات أخالقية
لنادرة على برامج حمدودة األثر، مما جيعل االستثمار يف تقييم موثوقة ميكن أن تهدر املوارد ا

  )٢٢٤(.الربامج ذا أولوية ملحة
 

 أشكال العنف ضد املرأة اليت مل توثَّق توثيقاً كامالً -دال 
مع أن قاعدة املعرفة بكل أشكال العنف ضد املرأة حتتاج إىل تعزيز، حدث بعض  - ٢٢١

ال العنف شيوعاً، خباصة عنف الشريك احلميم، والعنف التقدم يف توثيق بعض من أكثر أشك
غري أنه ما زالت مثة أشكال كثرية . اجلنسي، وختان اإلناث، واالعتداء اجلنسي على األطفال

بعض هذه األشكال يصيب عدداً قليالً . من العنف إىل حد كبري غري موثَّقة توثيقاً كامالً
وقد تكون بعض األشكال . اراً مدمرة على املرأة املعنيةنسبيا من النساء بوجه عام، لكن له آث

واجلهود مستمرة لتحسني نوعية مجع البيانات، إال أن احلاجة . جديدة أو مل تعرف إال حديثاً
تدعو، يف بعض األحيان، إىل تطوير أساليب جديدة لفهم مدى أشكال العنف هذه غري 

 .املوثقة توثيقاً كامالً ودينامياا
ن بني أشكال العنف ضد املرأة، غري املوثقة توثيقاً كامالً، قتل األنثى؛ والعنف م - ٢٢٢

اجلنسي ضد املرأة يف أوضاع الصراع املسلح وما بعد الصراع؛ واالتجار باملرأة لالستغالل 
؛ واختيار )ختان اإلناث(اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل؛ واملمارسات التقليدية املؤذية 

 وإمهال الطفلة الرضيعة؛ والزواج القسري؛ والزواج املبكر؛ ورشق املرأة جنس اجلنني
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؛ واملالحقة؛ والتحرش اجلنسي؛ والعنف “الشرف”باحلامض، أو املهر، أو العنف املتصل بـ 
وتشمل أيضاً العنف . يف السجون، وأماكن العمل، واألوضاع التعليمية؛ والعنف االقتصادي

اإلثنية، مثالً، والنساء املعوقات،  ، كأفراد األقلياتضد جمموعات معينة من النساء
بعض هذه األشكال مل يعترف ا على . واملهاجرات، والالئي ليست لديهن وثائق رمسية

نطاق واسع بأا أشكال عنف ضد املرأة قبل املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، الذي عقد يف 
 من أشكال العنف هذه يف دراسات استقصائية وميكن معاجلة كثري. ١٩٩٥بيجني يف سنة 

 ومن األمثلة على ذلك أن دراسة منظمة الصحة العاملية –بناًء على معلومات من السكان 
املتعددة البلدان حول العنف العائلي تطلب معلومات مفصلة عن مسائل مثل سن الزواج 

.  أموال بني الزوجنيوظروفه، ونوع حفلة العرس اليت أقيمت، وإن كان قد مت تبادل أي
 .وترد أدناه مناقشة بعض آثار مجع البيانات

 
 قتل األنثى - ١

وجدت دراسات حديثة أُجريت حول قتل األنثى أن خصائص قتل النساء ختتلف  - ٢٢٣
كثرياً عن خصائص قتل الرجال وغالباً ما تنطوي على عنف عائلي، وغرية مفرطة وحب 

عالوة على ذلك، غالباً ما . “شرف”ملهر، أو مسائل التملُّك أو الشوق، أو نزاع على ا
يقترن قتل املرأة بعنف جنسي، كما شوهد يف ارتفاع معدالت قتل النساء الذي حتدثت عنه 

  )٢٢٥(.األنباء يف بعض أحناء املكسيك وغواتيماال
اعتمدت دراسات قتل املرأة يف الدرجة األوىل على السجالت اليت تقدمها الشرطة  - ٢٢٤
وقد استخدمت هذه السجالت لتقرير العالقة بني الضحية . اكم أو الفاحصون الطبيونواحمل

وظروف ) مثالً، شركاء محيمني، أو أفراد األسرة، أو أصهار، أو غرباء(ومرتكب اجلرمية 
دفاعاً عن ” تصنف بعض البلدان ما يسمى بالقتل )٢٢٦().مثالً، سبب الوفاة ومكاا(الوفاة 
قتل ألسباب تتصل باملهر يف فئة منفصلة، مما ميكِّن الباحثني من دراسة عوامل  أو ال“الشرف

غري أن التبليغ عن هذه اجلرائم يعترب قليالً . اخلطورة يف حاالت القتل هذه ودينامياا
٢٢٧(.جدا(  
يف معظم البلدان تكون بيانات الشرطة والطب الشرعي ناقصة، ويف الغالب ال  - ٢٢٥

ويف .  أساسية عن ظروف الوفاة وعن العالقة بني الضحية ومرتكب اجلرميةتقدم معلومات
واستخدم الباحثون أساليب . كثري من البلدان، ال تقسم بيانات القتل حبسب جنس الضحية

، الذي ينطوي على مقابالت مع أشخاص مقربني “الفحص الشفوي للجثة”ابتكارية كـ 
 يف جنوب إفريقيا عاجل ٢٢٨.كان ميكن منعهامن الضحية لتقرير ظروف الوفاة وكيف 
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الباحثون التبليغ الناقص عن قتل املرأة يف سجالت الشرطة باستعراض سجالت من مصادر 
  )٢٢٩(.متنوعة، مبا يف ذلك األماكن اخلاصة حلفظ اجلثث

 
 العنف اجلنسي ضد املرأة يف أوضاع الصراع املسلح وما بعد الصراع  - ٢

 احلروب منتشر منذ قرون، مل يعترف به إال مؤخراً كمسألة مع أن االغتصاب يف - ٢٢٦
وتقدمي بيانات موثوقة عن مدى العنف اجلنسي يف احلرب . هامة من مسائل حقوق اإلنسان

واألزمات اإلنسانية يشكِّل حتدياً هائالً، والسبب الدقيق لذلك هو الظروف الفوضوية وتنقُّل 
يضاف إىل ذلك أن كثرياً من النساء يترددن يف . مةالسكان باستمرار العتبارات السال

الكشف عن واقعة االغتصاب، حىت وإن كان الكشف الزماً للحصول على الدعم أو حتقيق 
 .ويكون التردد إما خوفاً من انتقام إضايف أو بسبب الوصمة املرتبطة بالعنف اجلنسي. العدالة
سي يف الصراع من دراسات إفرادية أو يأيت معظم البيانات املتاحة عن العنف اجلن - ٢٢٧

وأُجريت دراسات استقصائية بناًء على معلومات . الناجيات من العنف/مقابالت مع الضحايا
ومن . من السكان يف بضعة بلدان، إما يف خميمات الالجئني أو أوضاع أخرى بعد الصراع

 وتوجد حاجة )٢٣٠(.هذه البلدان كولومبيا، وليربيا، ورواندا، وسرياليون، وتيمور ليشيت
ماسة إىل مراقبة العنف اجلنسي يف أوضاع الصراع وما بعد الصراع، مع االنتباه إىل 
االعتبارات اإلثنية واعتبارات السالمة لوضع تدابري تدخل أكثر فعالية وتوفري خدمات 

 .عالجية
ة ، تصدرت جمموعة املؤسسات املعني٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠يف الفترة املمتدة من  - ٢٢٨

وكان . باالستجابة للصحة التناسلية يف الصراع مبادرةٌ حول العنف القائم على أساس اجلنس
وأنتجت اموعة أيضاً . من نتائج هذه املبادرة تقدير نوعي هلذا العنف يف أوضاع الصراع

أدوات لقياس مدى انتشار العنف اجلنسي بني الالجئني، واألشخاص املشردين داخل البلد 
دليل أدوات العنف القائم على  حيتوي )٢٣١(.هم من السكان املتأثرين بالصراعنفسه، وغري

 على سلسلة من أدوات التقدير أساس اجلنس للتقدير وتصميم الربنامج والرصد والتقييم
النوعي وتقنياته، وعلى مسودة عمل لدراسة استقصائية موحدة بناًء على معلومات من 

تعددة من العنف القائم على أساس اجلنس يف األوضاع السكان، صممت لقياس أشكال م
وقد أُجريت هذه الدراسة على أساس جترييب يف أربعة . املتأثرة بالصراع يف خمتلف أحناء العامل

 .بلدان حىت اآلن
 
 

 )٢٣٢( بالنساء والفتياتاالتجار - ٣
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فكثري من . شنيعاإلحصائيات املتاحة يف هذا اال تفتقر إىل املوثوقية، إىل حد  - ٢٢٩

جد فهو غري كافجار، وإن ووحىت عندما يوجد . البلدان ال يوجد فيها تشريع ضد االت
ويف أغلب األحيان ال توجد وكالة . تشريع قَلَّ أن تنجح السلطات يف حماكمة املتجرين

وقد ترد إحصائيات يف تقارير وكاالت . مركزية جتمع بيانات عن االتجار باألشخاص
ية فردية أو منظمات غري حكومية أو وسائط اإلعالم أو منظمات دولية أو إقليمية، حكوم

لكن مصادر البيانات هذه نادراً ما توجد بينها صلة وغالباً ما تكون بياناا غري قابلة 
 .للمقارنة
ون قَلََّ أن تبلِّغ النساء املُتجر ن السلطات عن أوضاعهن، وغالباً ما يرفضن التعا - ٢٣٠

ن جِرينذن من املترِفن وأُنقن هلذا االمتناع. مع موظفي إنفاذ القوانني إذا عومن بني أسبا :
اخلوف من انتقام املتجِرين؛ عدم الثقة بالسلطات؛ االعتقاد بأن السلطات ال تستطيع 

هلن يف املساعدة أو ال تريد أن تساعد؛ اخلوف من رفض أُسرهن هلن؛ وقلة الفرص املتاحة 
ورمبا ال ترى بعض النساء املُتجر ن أن مستغالّت، ال سيما إنْ كن يكسنب أكثر . بلدان

 .مما يستطعن كسبه يف بلدان
أجرت املنظمة الدولية للهجرة استعراضاً حلركة االتجار باملرأة يف أوروبا، خلصت  - ٢٣١

 تقديرات دقيقة لالتجار باملرأة بأي قدر من ليس من املمكن إنتاج”منه إىل استنتاج أنه 
 فمعظم التقديرات هلذا االتجار تصعب مقارنتها أو التحقُّق منها ألنه نادراً ما )٢٣٣(“.الدقة

تعطى املنهجية املستخدمة يف حساب هذه التقديرات، وأن تغطية هذه التقديرات غالباً ما 
كبري بني التقديرات إىل حد أن بعض  ويوجد يف الغالب تفاوت )٢٣٤(.تكون غري واضحة

 . أضعاف تقديرات أخرى١٠التقديرات تبلغ 
فيما يتعلق باالتجار، بدأت عدة مبادرات إقليمية ووطنية يف وضع قواعد بيانات  - ٢٣٢

شاملة لتقدمي معلومات عن طرق االتجار الدويل ومصادره وحركته والبلدان اليت يتجه إليها، 
٢٣٥(.جار ومرتكبيهوعن عدد ضحايا االت(  

 
 التحرش اجلنسي والعنف اجلنسي يف أماكن العمل واملدارس - ٤

املصدر الرئيسي للمعلومات عن التحرش اجلنسي يف مكان العمل يف معظم البلدان  - ٢٣٣
ويف . هو وزارة العمل أو املكتب الوطين الذي يتوىل معامالت الشكاوى ضد أرباب العمل

يها تشريع ملعاجلة أمر التحرش اجلنسي، ال تكاد توجد أي سجالت البلدان اليت ال يوجد ف
وبغض النظر عن إجراءات مجع البيانات، يرجح أن يتجاوز عدد النساء . ملدى هذا التحرش

 .الالئي يتعرض للتحرش اجلنسي عدد احلاالت املبلَّغ عنها بكثري
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قصائية لتقدير نسبة األفراد ويف كثري من البلدان الصناعية، أُجريت دراسات است - ٢٣٤
ويف البلدان . الذين تعرضوا للتحرش اجلنسي إما يف مكان العمل أو يف املؤسسات التعليمية

النامية، مع االعتراف بأن التحرش مشكلة خطرية، يأيت معظم املعلومات من حكايات الناس 
يت بضع وقد أُجر. أو البحوث النوعية، وال يعرف شيء يذكر عن حجم هذه املشكلة

دراسات فقط، معظمها يف إفريقيا، لقياس مدى انتشار العنف ضد البنات يف املدارس، على 
  )٢٣٦(.عينة متثيلية من الطالبات

 
  العنف يف األوضاع املؤسسية ومرافق السجون - ٥

بينما توجد معلومات منقولة عن حكايات الناس، ال توجد بيانات تذكر متاحة  - ٢٣٥
 مبا يف ذلك مرافق الصحة العقلية، وكذلك )٢٣٧(ملرأة يف املرافق الصحية،عن العنف ضد ا

املعلومات عن العنف ضد املرأة يف السجون ومراكز االعتقال وغريها من املرافق العقابية 
وينبغي مجع هذه املعلومات بالدرجة األوىل من قبل وزاريت الصحة . ليست متاحة بسهولة

 . لبحوث املستقلةوالعدل، وكذلك من قبل مؤسسات ا
 

 مؤشرات العنف ضد املرأة -هاء 
دعا رامسو السياسة واملكافحون الدول والوكاالت احلكومية الدولية وغريها إىل  - ٢٣٦

هذه املؤشرات الزمة لألغراض . وضع جمموعة مؤشرات دولية يف موضوع العنف ضد املرأة
 :الرئيسية الثالثة التالية

: احلاجة إىل اختاذ تدابري ملعاجلة أمر العنف ضد املرأةإلقناع رامسي السياسة ب )أ( 
أكثر األدلة إقناعاً هو ما يستند إىل الدراسات االستقصائية لُألسر، اليت تقيس مدى أشكال 

وتوجد أمثلة عديدة يف خمتلف أحناء العامل أدى فيها . العنف املختلفة ضد املرأة وخصائصها
ية عن العنف ضد املرأة إىل إثارة اإلرادة السياسية وأسفر تقدمي بيانات من الدراسة االستقصائ

 ؛عن سن تشريعات وإجراء إصالحات سياسية
لقياس إمكانيات وصول الناجيات من العنف إىل اخلدمات وجودة هذه  )ب( 
هذه املعلومات مستمدة بوجه عام من السجالت اإلدارية لنظام العدالة اجلنائية، أو : اخلدمات

ة واالجتماعية، أو املنظمات غري احلكومية اليت تقدم خدمات إىل الناجيات اخلدمات الصحي
وإن . من العنف، أو من البحوث اليت أُجريت على مفاهيم النساء للخدمات واستخدامها

حبوث التقييم، اليت تستخدم أساليب نوعية وكمية على حد سواء، هي مفتاح تقييم فعالية 
 ؛الربامج
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: يف أداء واجباا الدولية ملعاجلة أمر العنف ضد املرأةلرصد تقدم الدول  )ج( 
تقيس املؤشرات ذات الصلة أثر السياسات من خالل التغريات يف انتشار العنف وحوادثه، 
والتقدم يف إجراء إصالحات قانونية وسياسية، وتوفُّر اخلدمات، وخمصصات امليزانية ملعاجلة 

 .أمر العنف ضد املرأة
 اآلن توافُق يف اآلراء حول أفضل ج لقياس حوادث العنف ضد ال يوجد حىت - ٢٣٧

 وقد )٢٣٨(.املرأة يف العامل، على الرغم من عدة اقتراحات موعة من املؤشرات الدولية
دعيت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه إىل تقدمي مقترحات هلذه 

شروع األمم املتحدة لأللفية حول التعليم واملساواة  واقترحت فرقة العمل مل)٢٣٩(.املؤشرات
مؤشراً حول العنف ضد املرأة لرصد التقدم العاملي يف ) ٣فرقة العمل رقم (بني اجلنسني 

  )٢٤٠(“.حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة”حتقيق اهلدف اإلمنائي األول لأللفية، وهو 
ل العنف ضد املرأة يف رقم قياسي مركب جرت أيضاً مناقشة إلدراج مؤشر حو - ٢٣٨

بشأن أبعاد املساواة بني اجلنسني يف التنمية البشرية، كالرقم القياسي للتنمية اجلنسانية أو 
 ومن شأن هذا النهج أن يسلط الضوء على مسألة العنف ضد )٢٤١(.قياس التمكني اجلنساين

أة، ويضعه يف السياق األوسع للتنمية املرأة باعتباره بعداً هاما جدا من أبعاد متكني املر
ومن شأن إدراج العنف ضد املرأة كجزء من الرقم القياسي أن يشجع احلكومات . البشرية

 .أيضاً على مجيع البيانات عن هذه املسألة
لوضع رقم قياسي مركَّب، جيب اختيار مؤشرٍ فرد يكون سهالً ويسهل تفسريه،  - ٢٣٩

وجيب أيضاً أن يكون يف اإلمكان قياس التغريات .  للمقارنةوتوجد له بيانات قوية وقابلة
املؤشر املوجود على أوسع نطاق . احلاصلة يف الوضع يف إطار زمين متوسط أو طويل األجل

حىت اآلن هو انتشار العنف البدين من قبل شريك محيم، املعرف بأنه نسبة النساء الالئي سبق 
ضن هلذا العنف خالل االثين عشر شهراً املاضية أن كان هلن شريك يف أي وقت كان وتعر

ويوجد توافق يف اآلراء كبري إىل حد ما بني الباحثني . أو يف أي وقت كان من حيان كلها
حول كيفية قياس العنف البدين من قبل الشريك، وهو اآلن مدرج يف معظم الدراسات 

السياسة، يلزم وضع مؤشرات وألغراض تطوير . االستقصائية املتعلقة بالعنف ضد املرأة
أخرى، مثل انتشار العنف مدى احلياة، وعدد حوادث العنف وتكررها وحدا، وانتشار 

وإذا استمرت موارد وجهود . أشكال أخرى من العنف، كالعنف اجلنسي والعنف العاطفي
 من كافية ميكن بناء قاعدة بيانات قابلة للمقارنة على صعيد دويل يف غضون فترة تتراوح
 ١٢مخس إىل سبع سنوات، تبين تقديرات النتشار العنف البدين من قبل شريك محيم خالل 

 .شهراً، يف أغلبية البلدان
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 حتسني مجع البيانات عن العنف ضد املرأة - واو
مثة حاجة ماسة لتعزيز قاعدة املعرفة جبميع أشكال العنف ضد املرأة يسترشد ا  - ٢٤٠

وقد قدم فريق اخلرباء يف اجتماعه املتعلق بالتحديات . راتيجيةيف رسم السياسة واالست
والفجوات يف مجع املعلومات عن العنف ضد املرأة جمموعةَ توصيات مفصلة لتحسني مجع 

 وأكد فريق اخلرباء مسؤولية الدول عن ضمان مجع البيانات ونشرها بصورة )٢٤٢(.البيانات
كومية واألكادمييني واجلهات الفاعلة األخرى اليت منهجية، مبا يف ذلك دعم املنظمات غري احل

وإن لوكاالت اإلحصاء الوطنية والوزارات ذات الصلة، كوزارة الصحة . تعمل يف البحوث
ووزارة العدل، دوراً هاما تؤديه يف وضع املعايري التقنية واألخالقية، وضمان اتساق املفاهيم، 

وينبغي أن تكون اآلليات . لى نطاق واسع ويف حينهاوانتظام مجع البيانات، ونشر البيانات ع
 .الوطنية احلكومية للنهوض باملرأة على صلة وثيقة ذه اجلهود

نظراً إىل أن الفهم الدويل ملا يشكِّل عنفاً ضد املرأة ما زال آخذاً يف التطور،  فإن  - ٢٤١
تعاون بني منتجي البيانات وينبغي تعزيز ال. التعريفات التشغيلية حتتاج إىل أن تبقى مرنة

وينبغي أن يتم مجع . ومستخدميها بإشراك املستخدمني يف تطوير مجع البيانات وتنفيذه
البيانات عن العنف ضد املرأة بالتشاور مع سلسلة عريضة من أصحاب املصاحل، ومن بينهم 

و السياسات، موردو البيانات، واملدافعون، والوكاالت اليت تقدم اخلدمات للمرأة، ورامس
 .واملشرعون، والباحثون
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 مسؤولية الدولة عن معاجلة العنف ضد املرأة -سادساً  
 مقدمة - ألف 

يبين هذا الفرع على الفرع الثاين، الذي يوجز ظهور العنف ضد املرأة كمسألة  - ٢٤٢
 الفرع ويزيد. حقوق إنسان والفهم املشترك ملسؤولية الدولة عن منع هذا العنف والرد عليه

 . يف تفصيل مضمون هذه املسؤولية وتنفيذها على الصعيد الوطين
معاهدات حقوق اإلنسان، اليت تنطبق على النساء والرجال على قدم املساواة،  - ٢٤٣

). ٥انظر اإلطار (وضعت سلسلة من احلقوق ذات أمهية بالغة حلماية املرأة من العنف 
واحلرية من التعذيب ومن . ة واألمن الشخصيوتشمل هذه احلقوق احلق يف احلياة واحلري

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واحلرية من االسترقاق والعبودية؛ واحلماية 
على قدم املساواة مبوجب القانون؛ واملساواة يف الزواج والعالقات العائلية؛  واحلق يف 

صفة ومواتية؛ واحلق يف أعلى مستوى ميكن مستوى معيشة الئق؛ واحلق يف ظروف عمل من
  )٢٤٣(.بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،  - ٢٤٤
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، يؤيد اختاذ تدابري ملنع 

افحته، ومحاية ضحايا هذا االتجار ومساعدن وتعزيز التعاون بني الدول االتجار ومك
 .األطراف
القانون اإلنساين الدويل ذو صلة رئيسية حبماية النساء والفتيات يف أثناء الصراع  - ٢٤٥

املسلح، وميكن للقانون اجلنائي الدويل مبدأ الوالية القضائية العاملية أن يوجدا سبيالً إلنصاف 
اء من اجلرائم اليت ارتكبت ضدهن يف احلروب وأوضاع الصراع واالضطهاد النس

 املتعلقة ١٩٥١ وإن صكوك القانون الدويل لالجئني، ال سيما اتفاقية سنة )٢٤٤(.األخرى
 .، توفر محاية للنساء الالجئات١٩٦٧مبركز الالجئني وبروتوكوهلا املعتمد يف سنة 

يد يف معاهدات دولية وإقليمية، خباصة صيغت حقوق املرأة على وجه التحد - ٢٤٦
ويضع الربوتوكول االختياري لالتفاقية، . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وقد . ، إجراًء للشكاوى الفردية وكذلك إجراء استفسار٢٠٠٠الساري مفعوله منذ سنة 
 .ة عن العنف ضد املرأةاستخدم هذان اإلجراءان كالمها بالفعل لتعزيز مساءلة الدول

، لكن اللجنة )انظر الفرع الثاين(ال تتناول العنف ضد املرأة بصراحة  االتفاقية - ٢٤٧
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوضحت أن العنف القائم على أساس اجلنس قد خيرق 

م قد ذكرت أحكاماً حمددة من أحكام االتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت تلك األحكا
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تلزم الدول األطراف بالعمل على محاية املرأة من ”فاالتفاقية . العنف بصراحة أم مل تذكره
أي فعل من أفعال العنف يقع داخل األسرة أو يف مكان العمل أو يف أي جمال آخر من 

 وقد تأكدت محاية حق املرأة يف التحرر من العنف، مبوجب )٢٤٥(.“احلياة االجتماعيةجماالت 
فاقية، مبمارسة الدول األطراف اليت تقدم تقارير عن العنف ضد املرأة إىل اللجنة، وإدراج االت

 .هذه املسألة يف التعليقات اخلتامية للجنة
إن اتفاقية بليم دو بارا هي املعاهدة الوحيدة املوجهة حصراً إىل القضاء على  - ٢٤٨

. ذج ملعاهدة ملزمة بشأن العنف ضد املرأةالعنف ضد املرأة، وقد ذُكر مراراً وتكراراً أا منو
وبروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا 

ويف جنوب آسيا وافقت الدول على اتفاقية . يتناول العنف ضد املرأة يف كثري من أحكامه
االتجار بالنساء واألطفال رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة مبنع ومكافحة 

وطُبقَت كذلك . ألغراض البغاء، وإعالن داكا للقضاء على العنف ضد املرأة يف جنوب آسيا
 . أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف حاالت تتعلق بالعنف ضد املرأة

م توجيهاً وأُكملَ اإلطار القانوين الدويل بشبكة واسعة من الصكوك السياسية تقد - ٢٤٩
ومن بني هذه الصكوك إعالنات وقرارات . مفصالً للتدابري اليت تتناول العنف ضد املرأة

اعتمدا هيئات األمم املتحدة ووثائق نابعة من مؤمترات األمم املتحدة واجتماعات القمة 
 ).٥انظر اإلطار (

نفيذ وكذلك اهليئات اليت أنشئت مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان لرصد ت - ٢٥٠
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، –املعاهدات 

وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة 
ول العنف  تتنا–حقوق الطفل،  وجلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين 

وتتناول اهليئات املنشأة . ضد املرأة فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق اليت حتميها املعاهدات املعنية
مبوجب معاهدات األسباب اهليكلية للعنف ضد املرأة وتوضح واجبات الدول يف معاجلة كل 

 مبوجب أشكال العنف ضد املرأة ومنعها، يف توصيات عامة ومالحظات ختامية، ويف أعماهلا
وتساهم آليات أخرى لألمم املتحدة، خباصة . إجراءات الشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يف فهم مسؤولية الدولة عن 
 .منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه

شكِّل سوابق قضائية بشأن العنف ضد ويوجد قدر كبري من قرارات احملاكم اليت ت - ٢٥١
وعلى وجه اخلصوص أنشئت سوابق قضائية من قبل . املرأة على الصعيد الدويل واإلقليمي

النظام األورويب ونظام البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واحملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة 
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القانون الدويل على وتشكل هذه القرارات سوابق هامة شأن تطبيق ). ٩انظر اإلطار (
 . مسؤولة الدول واملسؤولية الفردية عن العنف ضد املرأة

وكذلك التطورات التشريعية والقضائية على الصعيد الوطين زادت يف شرح معايري  - ٢٥٢
فحكمت احملكمة الدستورية جلنوب إفريقيا، مثالً، بأن . مسؤولية الدول يف السياق الوطين

القانون الدويل حلماية املرأة من التمييز على أساس نوع اجلنس، على الدولة واجباً مبوجب 
  )٢٤٦(.مبا يف ذلك العنف الذي يهدف أو يؤدي إىل اإلضرار بتمتع املرأة حبقوقها اإلنسانية

يتطلب تنفيذ القواعد واملعايري الدولية املتعلقة بالعنف ضد املرأة اختاذ تدابري قانونية  - ٢٥٣
. املة على الصعيد الوطين مبشاركة كثري من أصحاب املصاحلوسياسية وتدابري أخرى ش

ويشكل هؤالء مجيع مستويات الدولة على املستوى الفدرايل ومستويات الوالية واحملافظة 
واملستوى احمللي، وكذلك فروع احلكومة، مبا يف ذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية 

اب املصاحل، مبا يف ذلك احلكومات، واملنظمات والتعاونُ بني كل أصح. والسلطة التنفيذية
انظر (غري احلكومية، ومنظمات اتمع املدين أمر أساسي لوضع نهج فعال ملعاجلة هذا العنف 

 ).الفرع السابع
 ١٠ اإلطار

 أمثلة على السوابق القضائية الدولية واإلقليمية بشأن العنف ضد املرأة
 على الصعيد الدويل

 ، جلنة مناهضة التعذيب)A/51/44 (٤١/١٩٩٦، رسالة رقم السويدكيسوكي ضد  • 
، ١٩٩٨، لسنة ICTR-96-4-T-2، القضية رقم بول أكاييسو‐املدعي العام ضد جان • 

 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
، املدعي العام ضد دراغوليوب كوناراتش، ورادومري كوفاتش، وزوران فوكوفيتش • 

 ، احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةIT-96-23&23/1, 2002القضية رقم
، اللجنة املعنية ١١٥٣/٢٠٠٣، رسالة رقم كارين نويليا النتوي هوامان ضد بريو • 

 حبقوق اإلنسان
، جلنة القضاء على التمييز ٢٠٥، لسنة ٢/٢٠٠٣أيه يت ضد هنغاريا، رسالة رقم  • 

 ضد املرأة
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الربوتوكول االختياري للجنة القضاء على مجيع أشكال  من ٨حتقيق مبوجب املادة  • 
 )أ(،التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق باملكسيك والرد الوارد من حكومة املكسيك

 ، جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة٢٠٠٥
 على الصعيد اإلقليمي

 ١٩٧٩، ٦٢٨٩/٧٣، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أيري ضد أيرلندا • 
 ١٩٨٥، ٨٩٧٨/٨٠، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان صاد ضد هولنداسني و • 
، جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، القضية راكيل ماريت دي ميخا ضد بريو • 

 ١٩٩٦، ١٠,٩٧٠رقم 
 ١٩٩٧، ٢٣١٧٨/٩٤، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أيدين ضد تركيا • 
، جلنة البلدان األمريكية حلقوق رييز ضد املكسيكآنا، وبياريتز، وسيليا غونزاليز ب • 

 ٢٠٠٠، ٥٣/١، رقم ١١،٥٦٥اإلنسان، القضية رقم 
، جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ماريا دا بِنها مايا فرنانديز ضد الربازيل • 

 ٢٠٠٢، ١٢,٠٥١القضية رقم 
 ٢٠٠٢ ،٣٢٥٧٤/٩٦ألغور ضد تركيا، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  • 
، جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ماريا مامرييتا مستانزا شافيز ضد بريو • 

 ٢٠٠٣، ١٢,١٩١القضية رقم 
 ٢٠٠٣، ٣٩٢٧٢/٩٨،احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إم سي ضد بلغاريا • 

___________ 
 .CEDAW/C/2005/OP.8/Mexico :انظر )أ( 
 

 مسؤولية الدولة - باء
الثابت ثبوتاً جيداً اآلن مبوجب القانون الدويل أن العنف ضد املرأة شكل من من  - ٢٥٤

 وتشمل واجبات الدول باحترام )٢٤٧(.أشكال التمييز ضد املرأة وانتهاك حلقوق اإلنسان
 فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة تشمل املسؤولة )٢٤٨(حقوق املرأة ومحايتها وإحقاقها وتعزيزها

 العنف والتحقيق فيه وحماكمة مرتكبيه، ومحاية املرأة منه، وحتميل عن منع مجيع أشكال هذا
  )٢٤٩(.مرتكبيه مسؤولية ارتكابه
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الدول مسؤولة مبوجب القانون الدويل عن انتهاك حقوق اإلنسان وعن أعمال  - ٢٥٥
 وتنشأ هذه املسؤولية ال من )٢٥٠(.العنف ضد املرأة، الين ترتكبها الدولة أو أي من مندوبيها

ل الدولة فحسب، وإمنا أيضاً من كل فعلٍ أو ترك الختاذ تدابري إجيابية حلماية احلقوق أعما
 وجيب أن متتنع الدول عن ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان عن طريق )٢٥١(.وتشجيعها
وعليها أيضاً واجب منع انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل جهات فاعلة من غري . مندوبيها

دعاءات بوقوع انتهاكات، ومعاقبة املذنبني، ودفع تعويضات فعالة الدول، والتحقيق يف اال
فالدول مسؤولة عن تصرفات اجلهات الفاعلة من غري الدول، إذا هي قصرت عن . للضحايا

التصرف باجلدية الالزمة ملنع هذه التصرفات والتحقيق فيها واملعاقبة عليها، وتقدمي تعويض 
  )٢٥٢(.فعال عنها

عنف ضد املرأة ترتكبه جهات فاعلة خاصة وهذه تشمل سلسلة كثري من ال - ٢٥٦
عريضة من األفراد واهليئات،  كالشركاء احلميمني وأفراد األسرة اآلخرين؛ واملعارف 
العابرين والغرباء؛ ومؤسسات األحياء ااورة واتمعات احمللية؛ والعصابات اإلجرامية؛ 

د استخدام معيار اجلدية الالزمة واجب الدولة ويؤك. واملنظمات ومشاريع األعمال التجارية
 .يف محاية املرأة محاية فعالة من هذا العنف

 للجنة القضاء على التمييز ضد ١٩صيغ معيار اجلدية ف التوصية العامة رقم  - ٢٥٧
 عن األعمال اخلاصة إذا مل تتصرف باجلدية مساءلة الدول أيضاًإمكانية ”املرأة، اليت تشري إىل 

معاقبة مرتكبيها وتعويض  جرائم العنف وللتحقيق يفبة ملنع انتهاكات احلقوق أو الواج
 وأي أحكام قضائية )٢٥٣(؛ ويف الصكوك القانونية والسياسية الدولية واإلقليمية“ضحاياها
 قررت حمكمة البلدان األمريكية )٢٥٤(،فيالسكيز رودريغز ضد هندوراسويف قضية . سابقة

 الدولة أن تتخذ تدابري ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حلقوق اإلنسان أنه جيب على
ترتكبها جهات فاعلة من غري الدول، والتحقيق يف االدعاءات حبدوث انتهاكات ومعاقبة 

وهذا املعيار ليس معيار مساءلة صارمة،  تعترب الدولة به مسؤولة عن أعمال العنف . املذنبني
 وهو يستند إىل مبادئ )٢٥٥(.هو معيار معقوليةضد املرأة بغض النظر عن الظروف، وإمنا 

 لذلك يقتضي معيار اجلدية الالزمة من الدولة أن )٢٥٦(.عدم التمييز وحسن النية يف تطبيقه
تتصرف بالوسائل اليت هي يف متناول يدها ملعاجلة أعمال العنف الفردية ضد املرأة، 

  )٢٥٧(.املستقبلواألسباب اهليكلية، على السواء، لكي متنع ارتكاب العنف يف 
عندما ترتكب اجلهات الفاعلة التابعة للدولة عنفاً جنسيا، فقد يشكِّل هذا العنف  - ٢٥٨
فاغتصاب النساء يف السجن، مثالً، على أيدي مندويب احلكومة، مبن فيهم اجلنود . تعذيباً

رأة ووجدت جلنة مناهضة التعذيب أن ام. والشرطة وضباط السجن اعترِف بأنه عمل تعذيب
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ميكن أن تكون مهددة بالتعذيب إذا أعيدت إىل زائري، ألا ادعت بأن أفراداً من قوات األمن 
 وحكمت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن االعتداء البدين والعقلي على )٢٥٨(.اغتصبوها

ة أو امرأة يف املعتقل انتهك حقها يف احلرية من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنساني
 ووجدت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بأنَّ ما تعرضت له أسرة مؤلفة )٢٥٩(املهينة

من أربع نساء، ضرِبن وهن يف املعتقل من قبل عصابة من اجلنود املكسيكيني، واغتصبوهن 
  )٢٦٠(.اغتصاباً مجاعيا، إمنا هو تعذيب

ليوغوسالفيا السابقة ورواندا بأن وقد اعترفت احملكمتان اجلنائيتان الدوليتان  - ٢٥٩
العنف البدين، مبا فيه االغتصاب عمل من أعمال التعذيب، وأنه يشكل جرمية ضد اإلنسانية 

 واعترفت احملكمة اجلنائية )٢٦١(.وعنصراً من عناصر اإلبادة اجلماعية يف بعض الظروف
جسد اإلنسان وقد العنف اجلنسي ال يقتصر على اهلجوم البدين على ”الدولية لرواندا بأن 

 وأدرجت احملكمة )٢٦٢(“.يشمل أفعاالً ال تنطوي على إيالج أو حىت على مالمسة بدنية
 وأنشأ نظام روما األساسي للمحكمة )٢٦٣(.اخلاصة لسرياليون الزواج القسري يف الئحة اام

اجلنائية الدولية اختصاصاً للمحاكمة على جرائم العنف اجلنسي، كاالغتصاب واالستعباد 
نسي والبغاء القسري واحلمل القسري، والتعقيم القسري وغري ذلك من أشكال العنف اجل

اجلنسي باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية عندما ترتكَب كجزء من هجوم واسع النطاق أو 
  )٢٦٤(.منظَّم وموجه ضد سكان مدنيني

ابري تتخذها الدول توفر األطر القانونية والسياسية الدولية جمموعة من املعايري لتد - ٢٦٠
وتؤثر السياقات والظروف والصعوبات املختلفة، مبا يف . ملنع العنف ضد امرأة والقضاء عليه

ويسفر االمتناع عن العمل أو العمل غري . ذلك عدم توفُّر املوارد، يف نوع التدابري اليت تـتخذ
 . ثلة على ذلكوفيما يلي أم. الكايف عن خرق واجبات الدولة يف معاجلة هذا العنف

 
 تناول العنف ضد املرأة -جيم

إن التدابري املتخذة ملنع العنف ضد املرأة والتحقيق يف أعمال العنف واحملاكمة  - ٢٦١
عليها ومعاقبة مرتكبيها وتنفيذ سبل االنتصاف معايري ميكن أن تستخدمها الدول واملنظمات 

وانني والربامج والسياسات الوطنية، النسائية واملدافعون وآليات حقوق اإلنسان لتقدير الق
وإن على الدول واجباً عاما لتعزيز املساواة حبكم الواقع بني . وتقييم امتثاهلا الواجبات الدولية

املرأة والرجل، ووضع إطار قانوين وسياسي حلماية احلقوق اإلنسانية للمرأة محاية تامة 
لى جانب كبري من األمهية يف األحوال اليت وهذا أمر ع. وتعزيزها، وتنفيذ هذا اإلطار بفعالية

رمبا تواجه فيها النساء خطورة متزايدة من وقوع عنف، ألن متتعهن حبقوق مثل احلق يف 
وال تقتصر مسؤولية الدولة على الرد على أعمال العنف  . اإلسكان والتعليم والعمل يتضرر
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يت ميكن أن تسفر عن عنف، واختاذ ضد املرأة، وإمنا متتد إىل حتديد أمناط عدم املساواة ال
 .خطوات للتغلب عليها

 
 اإلطار القانوين والسياسي - ١

إن االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبروتوكوهلا  - ٢٦٢
االختياري وغريمها من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وإزالة التحفُّظات تشكِّل تدابري 

 وكذلك إدراج املساواة بني الرجل واملرأة يف الدساتري الوطنية )٢٦٥(.ة العنف ضد املرأةملعاجل
 )٢٦٦(.أو التشريعات املشاة، وفقاً للمعايري الدولية، يعزز إطار معاجلة العنف ضد املرأة

وتشكِّل خطط العمل الوطنية حلماية املرأة من العنف ولتحسني تعزيز محاية حقوق اإلنسان 
 ومطلوب من الدول أيضاً أن ختصص موارد كافية من )٢٦٧(.زءاً من تدابري االمتثالللمرأة، ج

  )٢٦٨(.امليزانية ملعاجلة العنف ضد املرأة
أُدرج اقتضاء سن تشريع يغطي كل أشكال العنف ضد املرأة، وتنفيذه ورصده،  - ٢٦٣

أيه يت ضد ضية  وقد شرِح بالتفصيل يف ق)٢٦٩(.يف عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية
 حيث وجدت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن عدم وجود )٢٧٠(،هنغاريا

تشريع حمدد ملكافحة العنف العائلي والتحرش اجلنسي يشكِّل انتهاكاً حلقوق اإلنسان 
سني وصاد ضد ويف قضية . واحلريات األساسية، ال سيما احلق يف األمن الشخصي

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن هولندا قد خرقت مسؤولياا جتاه  وجدت )٢٧١(،هولندا
حقوق اإلنسان بامتناعها عن سن تشريع جنائي مالئم ينطبق على اغتصاب شابة معوقة 

عقليا. 
وقد ذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بوضوح أنه يقتضى استعراض  - ٢٦٤

ماريا مامرييتا ملعاجلة العنف ضد املرأة وتنقيحها، يف قضية القوانني والسياسات القائمة 
 . اليت تتعلق بربنامج حكومي للتعقيم)٢٧٢(،مستانزا تشافيز ضد بريو

.  أمهية رصد الطريقة اليت يتم فيها إنفاذ التشريعأم سي ضد بلغارياوتوضح قضية  - ٢٦٥
ه مع أن املادة اليت متنع ويف هذه القضية وجدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن

تذكر أي اقتضاء من الضحية أن تقاوم االغتصاب ”االغتصاب يف قانون اجلزاء البلغاري مل 
،مة االغتصاب“ماديا ٢٧٣(. يبدو أن املقاومة املادية مطلوبة يف الواقع ملواصلة(  
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 نظام العدالة اجلنائية - ٢
 التحقيق )أ(

 هو مبين يف صكوك دولية عديدة، للتحقيق يف أفعال إن على الدول واجباً، كما - ٢٦٦
ال ني النساء الالئي ” وجيب أن تستخدم هذه التحقيقات تقنيات )٢٧٤(.العنف ضد املرأة

أيه  ويف قضية )٢٧٥(.“تعرضن للعنف وتقلل التدخل مع احملافظة على معايري مجع أفضل األدلة
إجراء حتقيق ”د املرأة بوضوحٍ احلاجةَ إىل  ذكرت جلنة القضاء على التمييز ضيت ضد هنغاريا

أم سي  ويف قضية )٢٧٦(. بالعنف العائلي“بسرعة وإتقان وحياد وجدية يف مجيع االدعاءات
 أيدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الواجب اإلجيايب للدول يف ضمان )٢٧٧(،ضد بلغاريا

ووجدت احملكمة أن ج . اكمة الفعالةفعالية القانون اجلنائي بواسطة التحقيق الفعال واحمل
 كما –قَصر عن املطلب املتأصل يف الواجبات اإلجيابية للدول ”املدعني العامني واحملقِّقني 

 لوضع نظام قانوين -يرى يف ضوء املعايري احلديثة ذات الصلة يف القانون املقارن والدويل 
 )٢٧٨(.“ اجلنسي، وتطبيقه تطبيقاً فعاالًجنائي يعاقب مجيع  أشكال االغتصاب واالعتداء

ويشكِّل إنشاء نظام آمن وسري لإلبالغ عن العنف ضد املرأة، ومحاية الشاكيات من أي 
  )٢٧٩(.عمل انتقامي ممكن، جزءاً من إجراءات التحقيق الفعالة

 
 حماكمة مرتكيب العنف ضد املرأة ومعاقبتهم )ب(

تكيب العنف ضد املرأة ومعاقبتهم يف يوجد وصف واجب الدول يف حماكمة مر - ٢٦٧
 وجدت جلنة )٢٨١(،ماريا دا بِنها مايا فرنانديز ضد الربازيل ويف قضية )٢٨٠(.الصكوك الدولية

البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن امتناع الدولة عن حماكمة مرتكب عنف عائلي 
دولة، وفيه إشارة إىل أن  سنة بعد بدء التحقيق يناقض االلتزامات الدولية لل١٥ومعاقبته ملدة 

 وكذلك يف التحقيق يف اختطاف مئات النساء )٢٨٢(.الدولة تغاضت عن هذا العنف
واغتصان وقتلهن بالقرب من مدينة سيوداد خواريز يف املكسيك، أثارت اللجنة قضية 
اإلفالت من العقوبة، الذي ظل مسيطراً لعقد كامل من الزمن، عوملت خالله هذه اجلرائم 

والحظت اللجنة أن منط التمييز القائم، الذي . أعمال عنف عادية تقع يف اال اخلاصكأا 
  )٢٨٣(.“أسوأ مظاهره الوحشية، وهو العنف املفرط ضد املرأة”مت جتاهل 

جيب تطبيق معايري اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك قواعد اإلثبات واإلجراءات،  - ٢٦٨
 ويشمل )٢٨٤(.“ضحايا مرة أخرى” أالّ تقع النساء بطريقة حساسة لنوع اجلنس بغية ضمان

هذا وضع قواعد إثبات وإجراء وتطبيقها لضمان أالّ تكون مفرطة يف ثقلها أو قائمةً على 
وميكن أيضاً أن تستدعي . قوالب منطية مؤذية، تثين املرأة عن اإلدالء بشهادا

اسية لنوع اجلنس، تبسيط االستراتيجيات، الرامية إىل جعل اإلجراءات اجلنائية أكثر حس
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اإلجراءات القانونية، واحملافظة على كتمان هوية الضحية بتنفيذ اإلجراءات يف جلسة مغلقة 
 .حيثما كان ذلك مالئماً، ودعم الضحية، واختاذ تدابري حلمايتها، وتدريب املوظفني

 
 سبل االنتصاف لضحايا العنف ضد املرأة  - ٣

احملاكمة واملعاقبة، على الدول أيضاً واجب توفري سبل إىل جانب املسؤولية عن  - ٢٦٩
 وجيب أن يتضمن سبيل االنتصاف )٢٨٥(.انتصاف عادلة وفعالة للنساء الالئي تعرضن للعنف

إمكانية الوصول إىل العدالة؛ واالنتصاف من األذى الذي حلق بالضحية؛ : بوجه عام
أيه يت ضد ويف قضية . تكرار، واملنعوالتعويض؛ واإلرضاء؛ ورد االعتبار؛ وضمانات لعدم ال

أوضحت اللجنة أن االنتصاف جيب أن يكون متناسباً مع الضرر البدين والعقلي هنغاريا 
ماريا دا بِنها مايا  ويف قضية )٢٨٦(.الذي حلق بالضحية، ومع خطورة انتهاكات حقوق املرأة

ن بأن تتلقى ضحية ، أوصت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسافرنانديز ضد الربازيل
 عن العنف الذي تعرضت له على يد زوجها، “تعويضاً رمزيا وفعليا متناسباً”العنف العائلي 

امتناع الدولة عن توفري سبل انتصاف سريعة وفعالة، وعن اإلفالت من العقوبة ”وأيضاً عن 
التأخري، أن  سنة، وجلعله من املستحيل، بسبب ذلك ١٥اليت أحاطت بالقضية ملدة تزيد عن 

  )٢٨٧(.“تتخذ إجراءات احملاكمة يف حينها إلنصاف الضحية وتعويضها يف اال املدين
 

 خدمات الدعم - ٤
حتتاج النساء الالئي يتعرضن للعنف إىل الوصول إىل املآوي والدعم الطيب  - ٢٧٠

ن يف والنفسي وجماالت دعم أخرى، وإىل مساعدة قانونية وخدمات أخرى، كما هو مبي
، مل أيه يت ضد هنغاريا يف قضية )٢٨٨(.عدد من الصكوك والسياسات واملمارسات الدولية

تستطع الشاكية الوصول إىل مأوى، ألنه ال يوجد يف البلد مأوى يستطيع إيواءها هي 
عالوةً على ذلك مل يكن يوجد أوامر محاية أو أوامر زجرية . وطفليها، وأحد منهما معوق

مل تكن قادرة على ”ووجدت اللجنة أن السبل املتاحة للشاكية . غاريمبوجب القانون اهلن
 )٢٨٩(.“توفري احلماية الفورية هلا من سوء املعاملة اليت كان يعاملها ا شريكها السابق

وأشارت اللجنة إىل أن توفري سبل انتصاف وإعادة تأهيل فعالة وكافية لضحايا العنف العائلي 
ل إىل العدالة بأمان وسرعة، مبا يف ذلك املساعدة القانونية أمر ضروري لتمكينهن من الوصو

 .اانية عند اللزوم
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 تعديل املواقف والسلوك - ٥
تتناول الصكوك واملمارسات الدولية دور القوالب النمطية وأمناط السلوك  - ٢٧١

فاتفاقية . القائمة على أساس اجلنس يف منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه الثقايف-االجتماعي
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تقتضي من الدول األطراف أن تعاجل أمناط 

 )٢٩٠(.السلوك االجتماعي والثقايف اليت تؤدي إىل التمييز وإعطاء أدوار منطية للنساء والرجال
 اليت تعدل املمارسات القانونية أو التقليدية”وتقتضي اتفاقية بيليم دو بارا من الدول أن 

 وتعاجل أحكام بروتوكول امليثاق اإلفريقي )٢٩١(.“تغذي بقاء العنف ضد املرأة والتغاضي عنه
بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا القضاء على التمييز واملمارسات املؤذية، مبا يف ذلك تعديل 

 وتشمل هذه املعاجلة القضاء على )٢٩٢(.أمناط السلوك االجتماعي والثقايف للنساء والرجال
 ويؤكد )٢٩٣(.قوالب النمطية اليت تشرع العنف ضد املرأة أو تزيد شدته أو تتغاضى عنهال

عدد من النصوص على وجه التحديد أنه ال جيوز التذرع بالعادات أو التقاليد أو االعتبارات 
  )٢٩٤(.الدينية لتجنب واجبات القضاء على العنف ضد املرأة

الثقايف يف حتقيقٍ -طية وأمناط السلوك االجتماعيتناولت اللجنة دور القوالب النم - ٢٧٢
. أَجرته يف اختطاف النساء واغتصان وقتلهن يف مدينة سيوداد خواريز باملكسيك وما حوهلا

الوضع اهليكلي والظاهرة االجتماعية والثقافية املغروسة جذورها ”وأكدت اللجنة أن تغيري 
يهدف إىل حتويل األمناط ...  عامليا ومتكامالً يتطلب ردا... يف ضمري السكان وعادام 

الثقافية املوجودة والقضاء على مفهوم أن العنف القائم على نوع اجلنس شيء -االجتماعية
 حيث وجدت إيه يت ضد هنغاريا وتناولت اللجنة هذا اجلانب أيضاً يف قضية )٢٩٥(.“حتمي

  )٢٩٦(.من االتفاقية) أ (٥انتهاكاً للمادة 
 

 لقدرات والتدريب بناء ا - ٦
إن كل الذين يستجيبون للعنف ضد املرأة، كضباط إنفاذ القوانني، وموظفي  - ٢٧٣

اهلجرة والدوائر القانونية والطبية حيتاجون إىل القدرة على معاجلة هذا العنف بطريقة حساسة 
صل  وإن التدريب واملبادئ التوجيهية والكتب الدليلية اليت تت)٢٩٧(لالعتبارات اجلنسانية،

 وأكدت للجنة، يف التحقيق يف أحداث مدينة )٢٩٨(.بالعنف ضد املرأة تساهم يف هذه اجلهود
سيوداد خواريز، مسؤولية الدولة عن تعزيز وضمان التعليم والتدريب جلميع املوظفني 
العموميني املعنيني بالتحقيق فيما يتعلق باجلوانب التقنية للتحقيقات ومسألة العنف ضد املرأة 

  )٢٩٩(.ه انتهاكاً حلقوق اإلنسان للمرأةباعتبار
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 البيانات واإلحصائيات  - ٧
البيانات والوثائق األخرى الدقيقة والشاملة ضرورية جدا لرصد وحتسني مساءلة  - ٢٧٤

ومت تناول دور الدول يف تشجيع . الدولة عن العنف ضد املرأة ولتصميم استجابات فعالة
انظر الفرع  ()٣٠٠(إلحصائيات يف الصكوك السياسيةالبحث، ومجع البيانات، وجتميع ا

 ).اخلامس
 

 الفجوات يف تنفيذ املعايري الدولية على الصعيد الوطين -دال 
ما زال تنفيذ املعايري الدولية على الصعيد الوطين غري كاف كما يشهد بذلك  - ٢٧٥

ملنشأة مبوجب وتلفت اهليئات ا. استمرار انتشار العنف ضد املرأة يف كل أحناء العامل
معاهدات حقوق اإلنسان االنتباه بانتظام إىل الفجوات يف تنفيذ الواجبات الدولية املتصلة 

وكانت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باستمرار تقوم بتعيني عدد من . بالعنف ضد املرأة
  وكذلك فعلت هيئات أخرى منشأة مبوجب معاهدات حقوق)٣٠١(ااالت املثرية للقلق،

 وترد يف الفرع السابع مناقشة ممارسات جيدة أو واعدة ملعاجلة بعض هذه )٣٠٢(.اإلنسان
 .ااالت املثرية للقلق

 
 التشريع وتنفيذه - ١

أعربت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان عن قلقها حيثما كانت  - ٢٧٦
ام تشريعية حمددة لتجرمي النظم القانونية للدول األطراف تفتقر إىل تشريع حمدد أو أحك

العنف ضد املرأة، ال سيما العنف العائلي، واغتصاب الزوجة، وزواج احملارم، والتحرش 
وكذلك أبرزت اهليئات املنشأة مبوجب . اجلنسي، واملمارسات التقليدية املؤذية للمرأة

ام حمددة معاهدات أنه ال توجد قوانني شاملة يف كثري من البلدان بشأن االتجار وال أحك
 .بشأن ج حساس لالعتبارات اجلنسانية يف قوانينها املتعلقة باللجوء

وأعربت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بصراحة عن قلقها من مدى التشريع  - ٢٧٧
تعريفات االغتصاب اليت تستدعي استخدام القوة : القائم وتغطيته، خباصة فيما يتعلق مبا يلي

ا لكي تعترب العملية اغتصاباً؛ وتعريفات للعنف العائلي تقتصر على والعنف ال جمرد عدم الرض
العنف البدين؛ ومعاملة العنف اجلنسي ضد املرأة باعتباره جرميةً ضد شرف األسرة أو جرميةً 

 دفاعاً “الشرف”ضد األخالق، ال انتهاكاً حلق املرأة يف سالمة جسدها؛ واستخدام محاية 
ما يتصل بذلك من ختفيف العقوبة؛واألحكام اليت تسمح يف قضايا العنف ضد املرأة و

بتخفيف العقوبة يف قضايا االغتصاب عندما يتزوج املغتصب ضحية اغتصابه؛ وعدم كفاية 
التدابري الوقائية للنساء املُتجر ن، وكذلك معاملتهن كمجرمات ال كضحايا؛ وإاء 
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جترمي اإلجهاض يف حاالت االغتصاب؛ اإلجراءات اجلنائية مبجرد سحب الضحية لقضيتها؛ و
والقوانني اليت تسمح بالزواج املبكر أو الزواج القسري؛ وعدم كفاية العقوبات على أعمال 

 .العنف ضد املرأة؛ والقوانني اجلنائية اليت متيز ضد املرأة
حيثما وجد تشريع كاف أعربت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات مراراً وتكراراً  - ٢٧٨
عدم : ومن بني دواعي قلقها اخلاصة. قلقها لكون هذا التشريع مل ينفَّذ تنفيذاً فعاالًعن 

وجود لوائح لتنفيذ التشريعات؛ وعدم وجود إجراءات واضحة ملوظفي إنفاذ القوانني 
وموظفي العناية الصحية؛ ومواقف موظفي إنفاذ القوانني اليت تثين النساَء عن إبالغ احلاالت 

ن هلا؛ وارتفاع نسبة القضايا اليت ترفضها الشرطة واملدعون العامون؛ وارتفاع اليت يتعرض
نسبة الشكاوى اليت تسحبها الضحايا؛ واخنفاض نسبة احملاكمات؛ واخنفاض نسبة اإلدانات؛ 
وعدم تطبيق احملاكم ملعايري موحدة، خباصة فيما يتعلق بتدابري محاية الضحايا؛ وعدم وجود 

وارتفاع تكاليف التمثيل القانوين يف احملاكم؛ واملمارسات اليت حترم املرأة من مساعدة قانونية 
 دون موافقة منها؛ واستخدام إجراءات املصاحلة بني “حلمايتها”نيابتها، كاعتقال املرأة 

 .مرتكب العنف وضحيته يف القضايا اجلنائية وقضايا الطالق على حنو يضر بالضحية
 يسود فيها القانون العريف إىل جانب القانون املدون، كانت اللجنة يف البلدان اليت - ٢٧٩

وغريها من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات تبدي قلقها دائماً من استخدام القانون العريف 
التمييزي واملمارسات العرفية التمييزية، على الرغم من وجود قوانني سنت حلماية املرأة من 

 .العنف
 

 التدريب  - ٢
أكدت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أنه لكي يتم إنفاذ التشريعات  - ٢٨٠

والسياسات املتصلة بالعنف ضد املرأة إنفاذاً فعاالً، جيب توفري التدريب للضباط املسؤولني 
عن التنفيذ لضمان توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد املرأة وقدرم على االستجابة بطريقة 

 .جلنسانيةحساسة لالعتبارات ا
 

 تقدمي اخلدمات - ٣
أعربت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات عن قلقها عندما ال يوجد لدى الدول  - ٢٨١

وأكدت اهليئات . الناجيات من العنف/األطراف تدابري دعم كافية للنساء ضحايا العنف
 الناجيات من العنف/املنشأة مبوجب معاهدات مسؤولية الدولة عن ضمان وصول الضحايا

وأبدت جلنة القضاء على التمييز . إىل خدمات مثل املأوى والدعم القانوين والطيب والنفسي
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وأعربت . ضد املرأة قلقها أيضاً لقلة كفاية متويل الربامج واملنظمات اليت تقدم هذه اخلدمات
 .الناجيات من العنف/كذلك عن قلقها لقلة رصد الربامج اليت تقدم اخلدمات لضحايا العنف

 
 املواقف والقوالب النمطية  - ٤

أبرزت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقيقة أن النساء يوضعن يف مراكز يكن  - ٢٨٢
فيها تابعات للرجال، وبذلك يخشى عليهن التعرض للعنف، مبوجب تقاليد وعادات متيز 

 القانون، مبا ضد املرأة، وبوضع قوالب منطية لدور كل من اجلنسني، وبالتمييز ضد املرأة يف
والحظت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أن . يف ذلك القانون العريف، ويف املمارسة العملية

إدامة املواقف والقوالب النمطية تؤدي إىل العنف ضد املرأة، ال سيما العنف العائلي، باعتباره 
تفعل ذلك، وأكدت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، إذ . مسألة خاصة مقبولة أو عادية

 .أمهية اختاذ الدول األطراف خطوات للقضاء على هذه املواقف والقوالب النمطية
 

 البيانات والبحوث  - ٥
كانت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات قلقة دائماً من قلة اجلمع املنهجي للبيانات  - ٢٨٣

 .كثر عموميةعن كل أشكال العنف ضد املرأة، وقلة تقسيم البيانات حبسب اجلنس بصورة أ
 

 تخذها الدول ألداء واجباا الدوليةالتدابري اليت ت -هاء 
ينشئ اإلطار القانوين والسياسي الدويل معايري للعمل الذي تقوم به الدول أداًء  - ٢٨٤

وتقع هذه الواجبات . لواجباا القانونية والتزاماا السياسية مبعاجلة العنف ضد املرأة
 : التاليةوااللتزامات يف الفئات 

التصديق على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية القضاء على  • 
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، وسحب التحفظات 

 إنشاء أطر دستورية تضمن املساواة املوضوعية للمرأة وحتظر العنف ضد املرأة  • 

أشكال العنف ضد املرأة، ومراجعة هذا التشريع بصورة اعتماد تشريع جيرم كل  • 
 دورية وتنفيذه تنفيذاً فعاالً بطريقة حساسة لالعتبارات اجلنسانية 

صياغة سياسات تنفيذية أو خطط عمل للقضاء على العنف ضد املرأة وتنفيذها،  • 
 ورصد هذه السياسات أو خطط العمل وتقييمها بصورة دورية 

وإتقان بطريقة فعالة وحساسة لالعتبارات اجلنسانية يف مجيع التحقيق بسرعة  • 
االحتفاظ بسجالت رمسية جلميع ”االدعاءات بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك 
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الشكاوى؛ وإجراء حتقيق ومجع األدلة بسرعة؛ وجتميع األدلة واالحتفاظ ا؛ مع 
اوى إىل موظفات محاية الشهود عند االقتضاء؛ وإتاحة الفرصة للنساء لتقدمي الشك

 ماهرات ومهنيات والتعامل مع هؤالء املوظفات 

حماكمة مرتكيب كل أشكال العنف ضد املرأة والقضاء على أي مناخ لإلفالت من  • 
 العقوبة حييط ذه اجلرائم 

اختاذ تدابري لضمان كون نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك قواعد اإلثبات  • 
ال متييز فيها وتكون حساسة لالعتبارات اجلنسانية، واإلجراءات، يعمل بطريقة 

لتشجيع النساء على اإلدالء بشهادن يف اإلجراءات القانونية املتعلقة بالعنف ضد 
 املرأة 

 معاقبة مرتكيب مجيع أشكال العنف ضد املرأة على حنو يتناسب مع شدة اجلرم  • 

ري لتمكني الضحايا من احلصول توفري سبل انتصاف مالئمة، مبا يف ذلك اعتماد تداب • 
على تعويض رمزي وفعلي مناسب، دوم املساس بإمكانيات إقامة إجراءات مدنية 

 ضد مرتكب اجلرم 

تنفيذ برامج تدريب وتوعية لتعريف القضاة واملدعني العامني وغريهم من أهل مهنة  • 
يع أشكال التمييز القانون حبقوق اإلنسان للمرأة بوجه عام، وباتفاقية القضاء على مج

 ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري على وجه اخلصوص 

تنفيذ برامج تدريب للعاملني يف اخلدمات القضائية والقانونية والطبية واالجتماعية،  • 
والعمل االجتماعي، والتعليم، والشرطة واهلجرة، بتثقيف هؤالء العاملني وتوعيتهم 

 للسياق االجتماعي للعنف ضد املرأة 

اختاذ تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ورفع مستوى الوعي مبسألة  • 
إزالة مجيع القوالب النمطية واملضمون اجلنسي : العنف ضد املرأة بواسطة تدابري مثل

من املناهج التعليمية ووضع صور إجيابية للمرأة؛ وتنظيم محالت تثقيفية مركزها 
دها أو متويلها، حسب االقتضاء، لرفع مستوى الوعي بالعنف اتمع احمللي، أو تأيي

ضد املرأة؛ وتشجيع وإنشاء سياسة إجيابية ومرئية لتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع 
 السياسات والربامج 

إنشاء خدمات، بالتعاون مع منظمات اتمع املدين حسب االقتضاء، يف ااالت  • 
مبا يف ذلك املساعدة القانونية اانية عند الضرورة؛ الوصول إىل العدالة، : التالية

وتوفري بيئة آمنة ومكتومة للمرأة لإلبالغ عن العنف ضد املرأة؛ وتوفري خدمات 
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مأوى وإغاثة ممولة متويالً كافياً؛ وخدمات عناية صحية ودعم ممولة متويالً كافيا، مبا 
للنساء الالئي حيتجن إىل هذه  ايف ذلك إسداء املشورة؛ وخدمات متاحة لغويا وثقافي

 اخلدمات؛ وبرامج مشورة وإعادة تأهيل ملرتكيب العنف ضد املرأة 

مجع البيانات بصورة منهجية وتقسيمها حبسب اجلنس وعوامل أخرى، كالسن  • 
واإلثنية، واإلعاقة، وبيان تفصيل انتشار كل أشكال العنف ضد املرأة؛ وأسباب 

 وفعالية أي تدابري تنفذ ملنع العنف ضد املرأة واالنتصاف العنف ضد املرأة وعواقبه؛
 .منه
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  التنفيذحتَدياتاملمارسات الواعدة و  -سابعاً 
 مقدمة -ألف 

طورت دول كثرية ممارسات جيدة أو واعدة ألداء واجباا جتاه حقوق اإلنسان  - ٢٨٥
يف بلدان عديدة بعمل وقامت منظمات نسائية غري حكومية . بغية معاجلة العنف ضد املرأة

ابتكاري، أحياناً بالتعاون مع الدولة، إلجياد نهج دينامية إلاء العنف ضد املرأة يف سياقات 
غري أنه يظل من الصعب تعيني أفضل املمارسات على صعيد دويل أو عاملي، بسبب . خمتلفة

وإن قلة املوارد . رأةاتساع سلسلة الطرق والسياقات املختلفة اليت يتبدى فيها العنف ضد امل
املخصصة بصورة مستدمية هلذا العمل، خباصة لتقييم املبادرات املختلفة، يزيد صعوبة التعميم 

هلذا السبب، تستخدم هذه الدراسة توصيفاً مشروطاً، وهو . حول أي النهج هو األكثر جناحاً
 .“اجليدة” أو “الواعدة”املمارسات 

فمسألة ما إذا . “املمارسات اجليدة”على معايري تقييم ال يوجد حىت اآلن اتفاق  - ٢٨٦
 تتوقف على املعايري املستخدمة يف التقييم “واعدة” أو“فعالة” أو “جيدة”كانت املمارسة 

ومما يذكر أن أشكال اُألسر وترتيبات املعيشة وأسباب املعيشة، . وعلى السياق احمللي
ج خمتلفة وقدرات الدول تتفاوت بني جمتمع وآخر ويف اهتمع الواحد نفسه، مما يؤدي إىل ن

ويتأثر تقرير النهج األكثر جناحاً بشكل الدولة، والتزامها جتاه . ملعاجلة مشاكل متشاة
مساواة املرأة بالرجل، وعالقتها باملنظمات غري احلكومية واتمع املدين، واملوارد املتوفرة 

و ما إذا كانت الدولة مشاركة يف صراع أو ومثة عامل أساسي آخر وه. لديها الستخدامها
ويتمثل التحدي يف تعيني . خارجة من صراع، أو تستضيف عدداً كبرياً من الالجئني

تعميمات مفيدة بشأن التدخالت واإلصالحات، دون اإلقالل من بيان أمهية السياق احملدد 
د األدىن، رغم الصعوبات ودون تقليل مسؤولية الدولة عن معاجلة العنف ضد املرأة، إىل احل

 .املالية
توجد أنواع عمومية من املمارسات اجليدة أو الواعدة ميكن استخالصها من عدد  - ٢٨٧

: ومن املبادئ املشتركة هلذه املمارسات ما يلي. منوع من املمارسات يف خمتلف أحناء العامل
؛ وموظفون فعالون سياسات وقوانني واضحة جتعل العنف غري مشروع؛ وآليات إنفاذ قوية

ومدربون جيداً؛ وإشراك عدة قطاعات؛ والتعاون الوثيق مع اموعات النسائية احمللية 
ومن الضروري جدا إشراك النساء إشراكاً . ومنظمات اتمع املدين واألكادمييني واملهنيني

التمييز املتعدد  مبا يف ذلك التعقيدات اليت تنشأ من –تاما واستخدام خربن يف العنف 
واملمارسات الواعدة أكثر من غريها يف مجيع .  كبداية لوضع السياسات والربامج–األشكال 

ااالت تنطوي على بيان واضح لاللتزام السياسي بالقضاء على العنف ضد املرأة، كما 
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من قبل تشهد بذلك بيانات كبار املسؤولني يف احلكومة، مدعومني بالتدابري وختصيص املوارد 
 .الدولة
تظهر املمارسات يف سياقات وظروف معينة، وغالباً ما تبين على ما سبقت جتربته  - ٢٨٨

وميكن اعتبار املمارسة جيدةً بناًء على فعاليتها، أو قابليتها للتكرار، أو . من قبل والتعلُّم منه
ر الذي تنطوي استدامتها، أو صلتها باملوضوع، أو استجابتها، أو كفاءا، أو االبتكا

)٣٠٣(.عليه
والعملية اليت ينطوي عليها وضع ممارسة أو تنفيذها ميكن أن تعترب هي نفسها  

أفضل ”وقد وصفت املقررة اخلاصة السابقة املعنية بالعنف ضد املرأة .  ممارسة جيدة
املمارسات اليت تؤدي إىل تغيري فعلي، وتساهم ” بأا “املمارسات اجليدة” أو “املمارسات

أو حتقِّق فتحاً جديداً يف جماالت /إجياد بيئة أكثر مالءمة لتحقيق املساواة بني اجلنسني ويف 
  )٣٠٤(“.غري تقليدية للمرأة

يظل التعاون والتنسيق بيم احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اتمع  - ٢٨٩
ومن األمثلة على .  املرأةاملدين ذا أمهية بالغة يف تطوير ممارسات فعالة للقضاء على العنف ضد

ذلك حتالفات وائتالفات بني احلكومة ومنظمات غري حكومية تستفيد من جتارب وخربات 
 يف تصميم الربامج – امعات والشبكات النسائية –أكثر الشركاء نشاطاً ومعلومات 

الصحة وينظَر إىل التنسيق وإقامة الشبكات بني قطاعات احلكومة، كنظام العدل و. وتنفيذها
وإن تشكيل . والتعليم وقطاعات التوظيف، على نطاق واسع، باعتبارها ممارسات جيدة

ائتالفات وحتالفات استراتيجية بني اموعات العاملة على مناهضة العنف ضد املرأة 
متالزمة العوز املناعي /واموعات العاملة ضد فريوس نقص املناعة البشرية

القتصادي للمرأة وغريها من جوانب العدالة االجتماعية، ، والتمكني ا)اإليدز٠املكتسب
 .ممارسة جيدة أيضاً

استخدمت احلكومات واملنظمات غري احلكومية ودعاة حقوق املرأة نهجاً خمتلفة  - ٢٩٠
القانون والعدل، وتقدمي اخلدمات، : يف ثالثة جماالت منفصلة لكنها مع ذلك مترابطة، هي

ومات تستخدم خطط العمل الوطنية، اليت تشمل تدابري قانونية فكثري من احلك. ومنع العنف
وتشمل املمارسات الواعدة . وتقدمي خدمات واستراتيجيات منع، ملعاجلة العنف ضد املرأة

يف وضع خطط العمل هذه وتنفيذها إجراء مشاورات مع اموعات النسائية وغريها من 
 قياسية واضحة، وآليات شفافة لرصد التنفيذ، منظمات اتمع املدين، وحدوداً زمنية ومعايري

ومؤشرات واضحة لألثر والتقييم، ومصادر متويل قابلة للتنبؤ ا وكافية، وتكامل التدابري 
 . ومعاجلة العنف ضد املرأة يف برامج قطاعية
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يبني الفرع السادس مسؤوليات الدول عن معاجلة العنف ضد املرأة، وكذلك  - ٢٩١
ويبني هذا الفرع كيف ميكن سد هذه الفجوات يف التنفيذ على .  يف التنفيذالفجوات احلاصلة

. الصعيد الوطين بعرض أمثلة ينظَر إليها، ألسباب خمتلفة، على أا ممارسات جيدة أو واعدة
ومعظمها مستمد من جتارب يف معاجلة العنف العائلي والعنف اجلنسي ألن املعلومات املتاحة 

وليست . ثر مما يف سوامها، لكن كثرياً من املبادئ تنطبق على نطاق أوسعيف هذين االني أك
فيمكن مع ازدياد اخلربة أن تطغى على املمارسات  .قائمةُ األمثلة جامعةً مانعةً وال هي ثابتة

املوجودة ابتكارات وبصائر جديدة تعرض وعوداً أكثر منها حىت هي، ملنع العنف ضد املرأة 
 وميكن أن تؤدي زيادة استخدام هذه املمارسات الواعدة أيضاً إىل )٣٠٥(.واالنتصاف منه

انظر الفرع (االستجابة لدواعي القلق املستمرة اليت تعلنها اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات 
عن الفجوات احلاصلة يف التشريع وتنفيذها تنفيذاً فعاالً يف تقدمي اخلدمات ويف ) السابع دال

 . مةاجلهود الوقائية العا
 

  املمارسات الواعدة يف القانون -باء 
إن إدخال األحكام املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف الدساتري الوطنية أو  - ٢٩٢

التشريعات األخرى املقابلة هلا، و إزالة األحكام التمييزية من مجيع جماالت القانون، يعززان 
نني تضع معايري للصحيح واخلطأ، فالقوا. منع العنف ضد املرأة ويشكِّالن ممارسة جيدة

وتوفر . وتردع املذنبني باعتقال اجلناة وحماكمتهم ومعاقبتهم، وتوفر االنتصاف للضحايا
القوانني الوصولَ إىل العدالة ورمبا تأمر بتخصيص موارد أو إنشاء خدمات 

من غري أن القوانني وحدها ليست كافية وحتتاج إىل أن تكون جزءاً . الناجيات/للضحايا
جمهود أوسع نطاقاً يشمل السياسات العمومية والتعليم العمومي واخلدمات ومنع 

  )٣٠٦(.العنف
 

١ - املبادئ املوجة للممارسات الواعدة يف القانون ونظام العدله 
توحي اخلربات املتزايدة بأنه عندما تتبع مبادئ معينة يكون يف القوانني إمكانيات  - ٢٩٣

 :هذه املبادئ هي. ف ضد املرأة معاجلةً فعالةًأكثر ملعاجلة العن
معاجلة العنف ضد املرأة باعتباره شكالً من أشكال التمييز القائم على أساس اجلنس،  • 

 مرتبطاً بأشكال أخرى من أشكال اضطهاد املرأة، وانتهاكاً حلقوقها اإلنسانية 

 ولية عمومية توضيح أن العنف ضد املرأة غري مقبول وأن القضاء عليه مسؤ • 

 رصد تنفيذ القواعد القانونية لتقييم مدى جودة عملها يف الواقع العملي؛ • 
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إبقاء التشريعات قيد املراجعة املستمرة ومواصلة إصالحها يف ضوء املعلومات  • 
 اجلديدة والفهم اجلديد 

 بواسطة “ضحايا جدداً”الناجيات من العنف /ضمان عدم إيقاع ضحايا العنف • 
 لية القانونية العم

 ناجيات من العنف /تعزيز وكالة املرأة ومتكني فرادى النساء الالئي هن ضحايا للعنف • 

 العمل على ضمان سالمة املرأة يف األماكن العامة  • 

مراعاة اآلثار املتباينة للتدابري على النساء حبسب العنصر الذي ينتمني إليه أو الطبقة،  • 
أو اإلعاقة أو التعليم، وكون من أفراد الشعوب األصلية أو أو اإلثنية أو الديانة، 

 مهاجرة، ومركزهن القانوين وسنهن وتوجهن اجلنسي 
 

 اإلطار القانوين  - ٢
 سن القوانني )أ(

إنَّ سن قوانني حتظر أشكاالً معينة من أشكال العنف ضد املرأة خطوةٌ هامة حنو  - ٢٩٤
ملمارسة اجليدة يف وضع هذه القوانني تتطلب عملية تشاورية  وا)٣٠٧(.القضاء على هذا العنف

الناجيات من العنف واجلمعيات النسائية /تشمل آراء اتمع املدين، ال سيما ضحايا العنف
مثال ذلك أن . غري احلكومية، يف حوار مع املمارسني الذين سيطبقون هذه القوانني وينفذوا

وضع مبشاركة ) القانون املتكامل (٢٠٠٤نف الصادر سنة القانون اإلسباين للحماية من الع
قوية من املنظمات النسائية وتضمن تعريفاً واسعاً للعنف يشمل األشكال النفسية للعنف، 

 ويشمل )٣٠٨(.كاالعتداء اجلنسي، والتهديد، والغصب، واإلكراه، واحلرمان من حرية اإلرادة
ة الضحايا ومساعدن، وعقوبات جديدة ملرتكيب القانون املنع وتدابري تعليمية، وكذلك محاي

، نتيجة لتعاون ٢٠٠٤مايو /وكان القانون املغويل للعنف العائلي، الذي سن يف أيار. العنف
بني منظمتني مغوليتني نسائيتني بارزتني من املنظمات غري احلكومية وفرقة العمل الربملانية 

  )٣٠٩(.املعنية بالعنف العائلي
 

 قواننيتنفيذ ال )ب(
. ال تتحقق إمكانيات القوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة ما مل يتم تطبيقها وإنفاذها - ٢٩٥

 ني والقضاة تدريباً منهجياعني العامويتعزز تنفيذ القوانني بتدريب موظفي إنفاذ القوانني واملد
علقة بتطبيق القانون حساساً لالعتبارات اجلنسانية، وبالربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية املت

ومن األمور اهلامة جدا الستخدام القانون استخداماً فعاالً معرفة املرأة . تطبيقاً صحيحاً
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بالقانون ومبا يوفره من محاية وأوجه انتصاف، وقدرة املرأة على املطالبة حبقوقها مطالبة 
 .فعالة
ة بتدريب موظفي إنفاذ تقوم احلكومات ومنظمات اتمع املدين يف بلدان كثري - ٢٩٦

ومن . القوانني تدريباً حساساً لالعتبارات اجلنسانية، وغالباً ما يتم ذلك بالتعاون بني اجلهتني
األمثلة على ذلك ما قامت به الربازيل وباراغواي من إدخال مناهج تعليمية إلزامية بشأن 

 النهوض باملرأة يف  وتنظم وزارة)٣١٠(.العنف ضد املرأة ألفراد الشرطة وهم قيد التدريب
حكومة لكسمربغ تدريباً يف العنف العائلي ألفراد مديرية الشرطة الوطنية، وضباط أكادميية 

 وتقوم وكالة الشرطة الوطنية يف مجهورية كوريا )٣١١(.الشرطة الوطنية ومكتب املدعي العام
ر وخطوات بتثقيف موظفي الشرطة بقوانني العنف العائلي، وإجراءات االستجابة للتقاري

 )٣١٢(.وجتري امتحاناً على صعيد البلد بأسره ألفراد الشرطة يف هذه املواضيع. محاية الضحايا
 موظف يف إطارٍ وضعته اللجنة املشتركة بني ٢٥ ٠٠٠وقامت شيلي بتدريب أكثر من 

 ويف هولندا، بدأ جملس مفوضي الشرطة يف )٣١٣(.الوزارات واملعنية بالعنف يف جمال األسرة
 مشروعاً شامالً للبلد بأسره بشأن العنف العائلي، يشجع كل مناطق الشرطة ٢٠٠٣سنة 

على وضع سياسة ملعاجلة العنف العائلي، لتعزيز خربة أفراد الشرطة والتمكني من تسجيل 
 ووضع مركز دراسات املرأة والطفل يف بنغالديش دليالً لتدريب )٣١٤(.قضايا العنف العائلي

ات النساء الناجيات من العنف، ويعرف دور إنفاذ القوانني يف أفراد الشرطة يعكس احتياج
  )٣١٥(.مكافحة العنف العائلي واجلنسي واملتعلق باملهر، واالتجار باملرأة، ورشقها باحلامض

حنو فقه ”تشمل برامج توعية القضاة حبساسية االعتبارات اجلنسانية برناجماً بعنوان  - ٢٩٧
ويعزز . لدولية للقاضيات وشركاؤها يف إفريقيا وأمريكا الالتينية، وضعته اجلمعية ا“املساواة

اهليئات القضائية على تطبيق القانون الدويل واإلقليمي  هذا الربنامج قدرةَ القضاة ومسؤويل
 وقامت املنظمة النسائية اهلندية )٣١٦(.حلقوق اإلنسان على القضايا املتعلقة بالعنف ضد املرأة

ساكشي بتدريب أعضاء السلك القضائي يف املسائل اجلنسانية غري احلكومية املسماة 
باستخدام احلوار التفاعلي، وحل املشاكل من قبل جمموعات صغرية، وزيارة املآوي، 
واجتماعات املنظمات غري احلكومية لتمكني القضاة من فهم خربات النساء فهماً 

 إفريقيا، وهي منظمة إفريقية غري  وقامت منظمة املرأة يف جمال القانون والتنمية يف)٣١٧(.أفضل
 ونظمت حكومة الفلبني، )٣١٨(.حكومية، بتجميع جمموعات مواد تدريب قانوين للقضاة

بالتعاون مع اتمع املدين، جائزة اجلنسانية للقضاة، اعترافاً بالقضاة الذين اختذوا قرارات 
 . )٣١٩(حساسة لالعتبارات اجلنسانية يف قضايا العنف ضد املرأة
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صممت عدةُ بلدان مبادئ توجيهية وبروتوكوالت بشأن تنفيذ القوانني  - ٢٩٨
هذه املبادئ التوجيهية والربوتوكوالت تشكِّل ممارسة . والسياسات املتعلقة بالعنف ضد املرأة

واعدة ألا تضع معايري واضحة وقابلة للتنبؤ لكي يتبعها أفراد الشرطة وغريهم ممن 
وقامت دائرة شرطة جنوب إفريقيا وهيئة االدعاء العام الوطنية . يستجيبون للعنف ضد املرأة

 ويف )٣٢٠(.بتجميع وثائق مفصلة تضع معايري إلدارة قضايا العنف العائلي واالعتداء اجلنسي
اململكة املتحدة توجد معايري ألفراد الشرطة واألخصائيني االجتماعيني واملربني املهنيني ملعاجلة 

  )٣٢١(.حاالت الزواج القسري
وضعت يف بلدان كثرية برامج واستراتيجيات، معظمها وضعته منظمات غري  - ٢٩٩

حكومية، لتمكني املرأة برفع مستوى وعيها حلقوقها، وحتسني قدرا على املطالبة ذه 
، قام مركز املوارد النسائية ٢٠٠٤ففي سنة . احلقوق، واملسامهة يف زيادة اإلبالغ عن العنف

 امرأة يف منطقة نائية من أفغانستان على معرفة حقوقهن ٥٠٠ب أكثر من األفغاين بتدري
ويف تيمور ليشيت، تقَدم منظمة فوكَبرز، . األساسية، والعنف ضد املرأة، والزواج القسري

وهي منظمة غري حكومية، خدمات مساعدة قانونية جمانية سهلة املنال للنساء ضحايا العنف 
توزع نشرا . هريي للعنف العائلي واحلقوق القانونية للمرأةوترفع مستوى الوعي اجلما

املسماة نشرة بابادوك، ومنشوراا اإلعالمية العمومية على مقدمي اخلدمات، واملؤسسات 
 .الدينية، والوكاالت احلكومية، واملشرعني

 
 رصد القوانني )ج(

ن استمرار التطبيق تنطوي املمارسة اجليدة على رصد القوانني وتقييمها لضما - ٣٠٠
الفعال بواسطة آليات مثل أمني املظامل، واملقررين الوطنيني، واملراقبني، وآلية املساواة بني 

فنيبال وهولندا، مثالً، يوجد لديهما مقررون وطنيون معنيون باالتجار يشرفون . اجلنسني
  )٣٢٢(.على أنشطة االتجار ويرصدوا

. دين دوراً أساسيا يف رصد تنفيذ التشريع والسياسةوتؤدي منظمات اتمع امل - ٣٠١
فاللويب النسائي األورويب، وهو أكرب منظمة شاملة للجمعيات النسائية يف االحتاد األورويب، 

 يتألف املرصد من نساء )٣٢٣(. املرصد األورويب للعنف ضد املرأة١٩٩٧أنشأ يف سنة 
دن القضايا السياسية على الصعيد خبريات من كل دولة عضو يف االحتاد األورويب، يرص

باإلضافة إىل ذلك، . الوطين واألورويب والدويل، ويتبادلن املمارسات اجليدة اليت يتم تعيينها
  )٣٢٤(.يوجد اآلن لدى مخسة بلدان أوروبية مراصد وطنية
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 استعراض القوانني ومراجعتها بصورة دورية )د(
ني وإصالحها بصورة دورية، آخذة يف تستدعي املمارسة اجليدة مراجعة القوان - ٣٠٢

احلسبان قاعدة املعرفة املتطورة للعنف ضد املرأة وطرق معاجلته، والتطورات احلاصلة يف 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، واملعلومات الداخلية اليت اكتِسبت أثناء التطبيق والرصد 

 العنف ضد املرأة يف بلدان منطقة وأدت اتفاقية بيليم دو بارا إىل سن قوانني بشأن. والتقييم
وأسفرت املعلومات الداخلية اليت اكتِسبت من تطبيق هذه القوانني عن . أمريكا الالتينية

مراجعتها، مبا يف ذلك مراجعة قوانني العنف ضد املرأة، كما حدث يف بليز، وبريو، 
  )٣٢٥(.وبورتوريكو، لتحسني قابليتها للتطبيق وفعاليتها

ففي كندا، يطلب من . عرفة املتطورة إىل إدراج معايري جديدة يف التشريعأدت امل - ٣٠٣
الشخص املتهم بالعنف اجلنسي أن يكون قد اختذ خطوات معقولة لكي يقرر إن كانت املرأة 

 وأزيل اغتصاب الزوج )٣٢٦(قد وافقت، بدالً من أن يطلب من الضحية أن تثبت أا قاومت
ن البلدان، ومت جترمي اغتصاب الزوج لزوجته يف بلدان أخرى لزوجته من القوانني يف كثري م

 يف “القتل دفاعاً عن الشرف”وسحبت العقوبات املخفَّفة يف حاالت ). ١٠انظر اإلطار (
 )٣٢٨(. بالسجن املؤبد يف تركيا“الشرف” ويحكَم على مرتكيب اجلرائم باسم )٣٢٧(تونس،

 التعريف القانوين للعنف العائلي يف عدد وأُدرج اآلن العنف النفسي والعنف االقتصادي يف
  )٣٢٩(.من البلدان، من بينها كوستا ريكا، وغواتيماال، وهندوراس، وجنوب إفريقيا

 
 القانون اجلنائي - ٣
 حماكمة مرتكيب العنف ومعاقبتهم )أ(

د إن سياسات االعتقال واحملاكمة القوية توجه بياناً إىل اتمع بأسره أن العنف ض - ٣٠٤
غري أن أغلبية قضايا العنف ضد املرأة . املرأة جرمية خطرية ال ميكن للسلطات التغاضي عنها

. املبلَّغ عنها ال يحاكَم مرتكبوها، ومن حياكَمون ال تنتهي القضايا ضدهم دائماً باإلدانة
يت وحىت عندما يدان مرتكب العنف غالباً ما يكون حكمه غري متناسب مع خطورة اجلرمية ال

  )٣٣٠(.ارتكبها
التدابري اليت حتسن إمكانيات وصول املرأة إىل العدل، مبا فيها االعتقال يف حينه،  - ٣٠٥

ومما يذكر أن مشروعاً مشتركاً بني . واإلجراءات الفعالة، والعقوبات، ممارسات جيدة
مع املدعني الوكاالت يسمى برنامج التدخل يف العنف العائلي، يف كانبريا بأستراليا، يعمل 

ويستعمل الربنامج بروتوكوالً متفقاً عليه . العامني ليضمن أالّ يسقطوا قضايا العنف العائلي
بني الوكاالت املعنية والتكنولوجيا، كالكامريات الرقمية لتصوير الضحايا ومشاهد اجلرائم، 
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زيادة يف القضايا وحدثت منذ بدء هذا املشروع . وبذلك جيعلون الدليل حاضراً أمام احملكمة
  )٣٣١(. يف املائة٢٨٨اليت حوكم مرتكبو العنف فيها بنسبة 

ميكن حتقيق العقوبة املالئمة بإدخال احلد األدىن من العقوبة على جرائم معينة  - ٣٠٦
وهناك عدة دول، مثل سري النكا، لديها أحكام دنيا بالسجن . ورصد ممارسات احلكم

احملامي العام يف اململكة املتحدة يرصد كل األحكام، )٣٣٢(على االغتصاب واالغتصاب املشدد
 .وميكن أن حييل قضايا إىل حمكمة االستئناف اجلنائية عندما يعترب احلكم خمففاً أكثر من الالزم

 
 محاية حقوق الضحايا )ب(

النساء الالئي يقعن ضحايا للعنف يف كثري من األحيان ال يلتمسن العدالة بسبب  - ٣٠٧
 وتشتمل املمارسة )٣٣٣(. واخلوف من احملاكمة مبوجب نظام العدالة اجلنائيةشعورهن بالعار

اجليدة على محاية حقوق الضحايا وإجياد نظام حيترم خصوصيات مجيع الضحايا وكرامتهن 
 .واستقالهلن ويكون مناسباً لإلبالغ

ا سعى عدد من الدول إىل حتقيق هذه األهداف بتوفري محاية قانونية أكرب لضحاي - ٣٠٨
االغتصاب، مبا يف ذلك القوانني اليت متنع إدخال أدلة ال صلة هلا بالقضية على السلوك 

ومن األمثلة على . اجلنسي للضحية بغية محاية ضحية االغتصاب من االستجواب اجلارح
.  يف الفلبني١٩٩٨ذلك قانون مساعدة ضحية االغتصاب ومحايتها الذي سن يف سنة 

اكم اليت حتمي خصوصيات الضحية أثناء احملاكمة، كالسماح بأخذ وتستخدم إجراءات احمل
األدلة بواسطة كامرية فيديو، أو مبنع اجلمهور من حضور حماكمات االغتصاب، بصورة على 

  )٣٣٤(.نطاق واسع  يف بلدان منها فنلندا وأيرلندا واليابان ونيبال
اع املرأة ضحية مرة أخرى يف وأحرز تقدم يف عدد من ااالت لتجنب إعادة إيق - ٣٠٩

 وأزيلت األحكام اليت تسمح بإفالت مرتكب االغتصاب إذا )٣٣٥(.عملية القضاء اجلنائي
 وكوستاريكا، وإثيوبيا، )٣٣٦(تزوج الضحية من القوانني اجلنائية يف بلدان من بينها مصر،

  )٣٣٨(. وتركيا)٣٣٧(وبريو،
 

 سبل االنتصاف املدين - ٤
مل اإلجراءات اجلنائية وتؤدي دوراً مهما يف إتاحة سبل القوانني املدنية تك - ٣١٠

وتشمل املمارسة الواعدة يف هذا اال توفُّر سبل . الناجيات/لالنتصاف والتعويض للضحايا
انتصاف مدنية كأوامر احلماية املدنية؛ وقوانني مناهضة التمييز؛ وقوانني مدنية حملاكمة 

ل على تعويض؛ وصناديق تعويض الضحايا اليت تغطّي مرتكيب اجلرم ووكالء احلكومة للحصو
 . قضايا العنف ضد املرأة
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دف أوامر احلماية، اليت تسمى أيضاً أوامر زجرية أو أوامر إبعاد إىل محاية املرأة  - ٣١١
من التهديد املباشر بالعنف مبنع مرتكب اجلرم من االتصال بالضحية خالل فترة حمددة من 

وقد اعتمدت مثل هذه األوامر يف بلدان يف خمتلف . تكب اجلرم من البيتالزمن، أو إبعاد مر
فبموجب القانون الفدرايل النمساوي للحماية من العنف العائلي جيوز للشرطة . أحناء العامل

أن تبعد الرجل الذي ضرب زوجته من بيت الضحية فوراً ومتنعه من العودة إليه طيلة فترة 
واحلمايةُ لفترة أطول متاح بواسطة أمر محاية مؤقت تصدره . ماً يو٢٠ أيام و١٠تتراوح بني 

 وقد صدرت قوانني مماثلة هلذا القانون يف بلدان أوروبية أخرى من بينها )٣٣٩(.احملكمة
  )٣٤٠(.أملانيا
مبوجب قانون الضرر العام يف معظم البلدان، جيوز للمرأة أن تقيم دعوى مدنية  - ٣١٢

 أو إلحلاق إجهاد عاطفي ا عن قصد، وإن كان هذا ال حيدث لالعتداء بالكالم أو بالضرب
وجيوز . وقد تسفر القضايا املدنية عن تعويض مادي عن الضرر الذي حلق باملشتكية. غالباً

الشخص املتوىف أن تقيم قضية حقوقية ليس  الناجيات من العنف، أو أسرة/لضحايا العنف
اذ القوانني عندما يقَصرون عن توفري احلماية فقط ضد اجلاين، وإمنا أيضاً ضد موظفي إنف

  )٣٤١(.الكافية للضحايا فرادى
القوانني املناهضة للتمييز والقوانني اليت تعرف العنف ضد املرأة بأنه انتهاك  - ٣١٣

للحقوق املدنية للمرأة ممارسةٌ واعدة من حيث إا توجه رسالةً مفادها أن أعمال العنف ضد 
رد جرمية اقترفها شخص ضد شخص آخر، وإمنا هي اعتداء على فكرة حقوق املرأة ليست جم

 وقد سنت بعض الواليات واألماكن احمللية يف الواليات )٣٤٢(.متساوية يشترك فيها اجلميع
املتحدة، مثل والية نيويورك، قوانني توفر سبيل انتصاف من أعمال العنف ضد املرأة 

 وقانون جنوب إفريقيا لتعزيز املساواة ومنع التمييز )٣٤٣(.باعتبارها انتهاكاً للحقوق املدنية
غري العادل يعترف اعترافاً صرحياً بأن العنف القائم على أساس اجلنس متييز غري منصف 
ويتطلب من الدولة واجلهات الفاعلة من غري الدول أن متتنع عن التمييز وأن تتخذ تدابري 

حرش اجلنسي شكل من أشكال التمييز وانتهاك ويعترف بأن الت. إجيابية لتعزيز املساواة
 . للحقوق املدنية للمرأة يف عدة دول منها نيوزيلندا

 
 القوانني واإلجراءات املتخصصة ملعاجلة العنف ضد املرأة - ٥

اعتماد قوانني وإجراءات متخصصة بشأن العنف ضد املرأة ممارسةٌ واعدة ألن  - ٣١٤
وقد سنت . تعزيز فعالية رد الدولة على العنف ضد املرأةهذه القوانني واإلجراءات دف إىل 

. بعض الدول قوانني شاملة خمصصة للعنف ضد املرأة تقدم أنواعاً متعددة من سبل االنتصاف
 ١٩٩٤ففي الواليات املتحدة، مثالً، حيتوي القانون االحتادي املتعلق بالعنف ضد املرأة لعام 
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دث العنف ضد املرأة، وتقدمي اخلدمات الالزمة على أحكام دف إىل تقليل عدد حوا
للضحايا، وحتميل اجلناة املسؤولية، وتعزيز إنفاذ القوانني، وحتسني البحوث ومجع البيانات 
وإصالح قانون اهلجرة ملساعدة املهاجرات الالئي تعرضن للضرب على اهلرب ممن أساؤوا 

الرات الواليات املتحدة من أموال وأذن القانون باعتماد مليار دوالر من دو. معاملتهن
احلكومة االحتادية لدعم سلسلة عريضة من الربامج، مبا يف ذلك تدريب الشرطة، واملدعني 
العامني والقضاة؛ ودعم املآوي وبرامج منع العنف؛ وإنشاء خط هاتفي ساخن وطين باان 

سني قدرة وكاالت إنفاذ الستخدام ضحايا العنف العائلي؛ وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتح
القوانني على الصعيد احمللي وعلى صعيد الوالية واحلكومة االحتادية على التسجيل وتبادل 

 يجرم ٢٠٠٤ ويف الفلبني نرى قانون مناهضة العنف ضد املرأة وأطفاهلا لعام )٣٤٤(.املعلومات
ويسمح القانون . ميمةأعمال االعتداء البدين واجلنسي والنفسي واالقتصادي يف العالقات احل

للمحاكم بإصدار أوامر محاية مؤقتة؛ ويف حالة النساء الريفيات يأذن القانون للمسؤولني يف 
وأنشأ القانون أيضاً جملساً مشتركاً بني الوكاالت لصياغة الربامج . القرى بتوفري احلماية

  )٣٤٥(.واملشاريع
فف العبء عن الضحايا، ميكن للمحاكم املتخصصة أن حتسن الكفاءة، وخت - ٣١٥

وحتسن نتائج القضايا عندما يتلقّى املدعون العامون والقضاة وغريهم من موظفي احملكمة 
هذه احملاكم تتخذ أشكاالً خمتلفة، وجتمع احملاكم األكثر طموحاً بني عناصر . تدريباً مناسباً

ي، وكذلك اجلوانب غري القانونية خمتلفة من النظام القضائي، كالقانون املدين والقانون اجلنائ
وقد أنشئت حمكمة منوذجية متكاملة للعنف ضد . كاحلصول على خدمات الدعم واملشورة

املرأة يف الواليات املتحدة، يف والية نيويورك بالذات، مث أنشئت حماكم مماثلة هلا يف أحناء 
 حمكمة ٥٤ا أنشئت  ويف جنوب إفريقي)٣٤٦(.أخرى من العامل، مبا يف ذلك اململكة املتحدة

متخصصة بالعنف اجلنسي، مما قلل الوقت الذي تستغرقه احملاكمة يف القضية إىل حد كبري 
  )٣٤٧(.وزيادة معدالت اإلدانة

دف وحدات الشرطة املتخصصة إىل توفري بيئة آمنة للنساء الالئي يبلِّغن عن  - ٣١٦
.  بواسطة ضباط متخصصنيتعرضهن للعنف ولتعزيز استجابة الشرطة للعنف ضد املرأة

 مث )٣٤٨(.١٩٨٥وكانت أول وحدة شرطة نسائية قد أنشئت يف ساو باولو بالربازيل يف سنة 
انتشرت هذه املمارسة يف كل أحناء أمريكا الالتينية، مبا فيها األرجنتني، وإكوادور، وبريو، 

عنف العائلي من  ويف اجلمهورية الدومينيكية يتم إنفاذ التشريع املتعلق بال)٣٤٩(.وأوروغواي
قبل ستة مكاتب ادعاء عام تعمل حصراً يف قضايا العنف العائلي؛ ويوجد ست وحدات 
شرطة مكلفة حبماية املرأة من العنف؛ وحمكمة صلح وحمكمة جنائية تعاجلان قضايا العنف 

 ويف بلجيكا، وحدة االتجار باألشخاص مكَلَّفة بالتحري عن قضايا )٣٥٠(.العائلي حصراً
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جار باألشخاص، وإرسال عالمات إنذار مبكر إىل السلطات، والعمل كمركز تنسيق االت
  )٣٥١(.تشغيلي يف إطار قوات الشرطة القُطرية

 
 جماالت القانون األخرى - ٦

ألن العنف يؤثر يف كل جانب من جوانب حياة املرأة، من املمارسات اجليدة  - ٣١٧
وقد عمل دعاة . الناجيات/تؤثر يف الضحاياالتدقيق يف جماالت أخرى من القانون ميكن أن 

حقوق املرأة على إدراج حساسية للعنف ضد املرأة يف جماالت خمتلفة من القانون مثل الطالق 
وحضانة األطفال وزيارم، وإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم، والرعاية االجتماعية والفوائد 

 القوانني اليت توفِّر سبل االنتصاف املدين فحىت أفضلُ. العمومية، واهلجرة، والعمل، واإلسكان
 ؤاتضعت الضحية يف وضعٍ غري ما حمدودة إذا وواجلنائي من العنف ضد املرأة تكون فائد

 فاملرأة املهاجرة، مثالً، اليت تتعرض للعنف العائلي لكنها )٣٥٢(.بسبب قواعد قانونية أخرى
ستبعوقد . د أن تبلِّغ عن العنف خشية العواقبتعتمد على مركز زوجها يف جمال اهلجرة ي

عاجلت بلدان مثل كندا وهولندا والواليات املتحدة هذه اخلشية بالسماح لضحايا العنف 
العائلي بأن يطلنب احلصول على مركز املقيمة الدائمة بغض النظر عما إذا كان أزواجهن 

 .يؤيدون طلبان أم ال
 

 لدويلتطبيق احملاكم الوطنية للقانون ا - ٧
استخدام احملاكم الوطنية للمعايري القانونية الدولية يف قضايا العنف ضد املرأة  - ٣١٨

ففي قضية اعتدى فيها رجل على امرأة، وهو خارج من السجن بكفالة بعد . ممارسةٌ واعدة
اتهامه باالغتصاب، حكمت احملكمة الدستورية يف جنوب إفريقيا بأن الشرطة واملدعني 

 قصروا يف امتثال واجب قانوين، وهو أن يتخذوا خطوات ملنع هذا الرجل من العامني
 فقد رفضت احملكمة طعناً يف دستورية أحكام تشريع العنف )٣٥٣(.التسبب يف أي ضرر

العائلي وحكمت بأن من واجب الدولة، مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء 
وقررت احملكمة العليا يف . رأة، أن تسن تشريعاً مناسباً وفعاالًعلى مجيع أشكال التمييز ضد امل

 اعتماداً على الواجبات الدولية للحكومة اهلندية، ال سيما مبوجب اتفاقية القضاء )٣٥٤(اهلند،
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمل بيجني، يف وضع مبادئ توجيهية وقواعد 

 وكان ينبغي أن تراعى هذه القواعد ريثما يسن تشريع .بشأن التحرش اجلنسي يف العمل
 .وطين مناسب
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 ١١اإلطار 
 القوانني الوطنية بشأن العنف ضد املرأة

وقد . أدخلت دول كثرية، خالل العقد املاضي، قوانني تعاجل خمتلف أشكال العنف ضد املرأة  
ل العنف ضد املرأة يف الفرع بحثت مسؤولية الدول يف سن إطار قانوين ملعاجلة مجيع أشكا

السادس، وكذلك بحثت دواعي قلق اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حول الفجوات 
يربز هذا اإلطار التشريع القائم يف مخسة جماالت أعربت اهليئات املنشأة مبوجب . القائمة

 ٣٠  وقد مت حتديث هذه املعلومات آخر مرة يف)أ(.معاهدات عن قلقها إزاءها بوجه عام
 )ب(.٢٠٠٦إبريل /نيسان

 العنف العائلي
 دولةً أحكام تشريعية من نوع ما تعاجل العنف العائلي على وجه )ج(٨٩يوجد اآلن لدى  

 دولة من هذه الدول قوانني للعنف العائلي حتديداً؛ ولدى سبع ٦٠ويوجد لدى . التحديد
هض للعنف حمايد بني دول قوانني بشأن العنف ضد املرأة؛ ولدى دولة واحدة قانون منا

 دولة أحكام حمددة بشأن العنف العائلي يف قوانينها اجلنائية؛ ولدى ١٤اجلنسني؛ ولدى 
مخس دول إجراءات مدنية إلبعاد مرتكيب العنف؛ وتعاجل دولة واحدة العنف العائلي بواسطة 

ه التحديد وتشري اثنتا عشرة دولة لديها قوانني خاصة بالعنف العائلي على وج. قانون األسرة
 ١٠٢وتوجد . إىل العنف القائم على أساس األسرة بدالً من العنف القائم على أساس اجلنس

 دولة ٢٠ويوجد لدى . دولة ال يعرف لديها أي أحكام تشريعية حمددة بشأن العنف العائلي
مسودات تشريعات بشأن العنف العائلي يف مراحل متفاوتة من تطويرها، وأعربت أربع دول 

 .عن عزمها على وضع تشريعات أو أحكام حمددة بشأن العنف العائليأخرى 
 اغتصاب الرجل زوجته

 ٣٢وقد جعلت ) د(. دولٍ على األقل١٠٤ميكن حماكمة الرجل على اغتصاب زوجته يف  
 األخرى ٧٤دولة من هذه الدول اغتصاب الرجل زوجته فعالً إجراميا حمدداً بينما الدول الـ 

وليس اغتصاب الرجل . الرجل زوجته من أحكام االغتصاب بوجه عامال تستثين اغتصاب 
وجترم أربع دول اغتصاب الرجل لزوجته .  دولة على األقل٥٣زوجته ذنباً يحاكَم عليه يف 

وتنظر أربع دول يف سن تشريع يسمح . فقط يف احلاالت اليت يكون بينهما تفريق قضائي
 .مبحاكمة الرجل على اغتصاب زوجته
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 تحرش اجلنسيال
.  شكل ما من أشكال األحكام التشريعية املناهضة للتحرش اجلنسي)هـ( دولة٩٠يوجد لدى  

 ٣١ دولة من هذه الدول تشريعاً حمدداً بشأن التحرش اجلنسي؛ وقامت ١١وقد اعتمدت 
 ١٨دولة أخرى بتعديل قانوا اجلنائي جلعل التحرش اجلنسي فعالً إجراميا حمدداً؛ وتعاجل 

 دولة يف تشريع ١٨لة التحرش اجلنسي يف قانون العمل أو قانون التوظيف؛ وتعاجله دو
 دولة توليفة من هذه ١٢مكافحة التمييز أو تشريع املساواة بني اجلنسني؛ وبوجد لدى 

باإلضافة إىل ذلك، قامت السلطات القضائية لدولتني اثنتني بتطوير مبادئ . ااالت الثالثة
 وتنظر سبع دول يف وضع مسودات قوانني )و(. يف شأن التحرش اجلنسييف القانون العام 

 .تتعلق بالتحرش اجلنسي
 االتجار

ويوجد لدى .  دولة بعض األحكام التشريعية فيما يتعلق باالتجار باألشخاص٩٣يوجد لدى  
ويوجد حاليا سبع دول على .  من هذه الدول أحكام تشريعية تنطبق على األطفال فقط١٠
 .قل لديها مسودة تشريع يف شأن االتجاراأل

 ختان اإلناث
 دولة يشيع فيها ختان اإلناث قوانني جترم هذه ٢٨ دولة إفريقية من جمموع ١٥سنت  

باإلضافة إىل ذلك، سنت دولة واحدة قانوناً صحيا مينع ختان اإلناث، ودولتان . املمارسة
. اري، ويف دولة احتادية جترم املمارسةَ بضع والياتاثنتان متنعان هذه املمارسة مبرسوم وز

ومن بني الدول التسع . وتنظر مخس دول إفريقية إضافية مسودة تشريع بشأن ختان اإلناث
يف آسيا وشبه اجلزيرة العربية حيث ختان اإلناث شائع يف جمموعات معينة، سنت اثنتان 

 دول يف أحناء أخرى من العامل قوانني جترم ١٠ت وباإلضافة إىل ذلك سن. تدابري قانونية متنعه
 .هذه املمارسة

وكانت املصادر الرئيسية تقارير الدول مبوجب االتفاقية؛ .  دولة١٩١أجريت حبوث يف قوانني  )أ(
 سنوات من اعتماده ١٠وردود الدول على االستبيان املوضوع الستعراض وتقييم منهاج عمل بيجني بعد 

؛ ومسامهات الدول األعضاء يف دراسة األمني العام؛ وتقارير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف والوثيقة اخلتامية
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛ وتقارير منظمة العمل الدولية؛ وتقارير املنظمات غري احلكومية؛ ومواقع 

 .احلكومات على شبكة اإلنترنت
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 :يف املوقعتوجد البيانات اليت استند إليها هذا اجلدول  )ب(

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/index.htm. 

يشمل هذا الرقم كندا، اليت ال يوجد لديها قانون فدرايل بشأن العنف العائلي لكن لديها عدة  )ج(
 .قوانني على الصعيد اإلقليمي

 دولة مل يعثر على معلومات ١٦الية يف موضوع اغتصاب الرجل زوجته ال تشمل األرقام الت )د(
 .عنها

فبعض الدول، مثالً، . بعض التدابري التشريعية املعلقة بالتحرش اجلنسي ليست شاملة يف نطاقها )هـ(
ينها لديها تشريع موجه ملوظفي القطاع العام فقط، بينما تعاجل دول أخرى التحرش اجلنسي مبوجب قوان

 .األخالقية
 ’Vishaka v. State of Rajasthan and others AIR, 1997 S.C. 3011 (India); and Bank Employees )و(

Union v. Republic Bank Ltd. Trade Dispute 17 of 1995 (Trinidad and Tobago). 
 

 املمارسات الواعدة يف تقدمي اخلدمات -جيم 
وعليهن أيضاً . ين النساء آثاراً بدنية وعاطفية ونفسية للعنفيف كل أحناء العامل تعا - ٣١٩

أن يواجهن العواقب االقتصادية واالجتماعية اليت تؤثر يف حيان وعالقان وإنتاجيتهن 
الناجيات من العنف ضد املرأة إىل /وحتتاج ضحايا العنف. ومنجزان يف التعليم والوظائف

صحية وخدمات دعم تستجيب إلصابان يف األجل احلصول يف الوقت املناسب على عناية 
غري أن . القصري، وحتميهن من مزيد من االنتهاكات، وتليب احتياجان يف األجل الطويل

كثرياً منهن ال يلقَني املساعدة اليت حيتجن إليها، ألن خدمات الدعم املوجودة يف بلدهن قليلة 
اخلدمات أو ال يعرفن أا موجودة، أو لسبب ما جدا جدا، وألن ال يستطعن الوصول إىل 

واملمارسات اجليدة يف تقدمي اخلدمات تسعى إىل التغلب . يترددن يف االتصال ذه اخلدمات
 . على هذه التحديات

هناك سلسلة من اجلهات لفاعلة تقدم خدمات الدعم، وأكثرها شيوعاً وكاالت  - ٣٢٠
ميكن للمجتمعات احمللية أيضاً وأرباب العمل واملمارسني و. الدولة واملنظمات غري احلكومية

الناجيات إىل متويل وتشجيع من /وحيتاج دعم الضحايا. اخلاصني واألفراد أن يقدموا الدعم
وحيتاج إىل تدريب .  الدولة، ويستفيد من تنسيق الدولة مع مبادرات املنظمات غري احلكومية

مثل الصحة وإنفاذ القوانني والعدل والشؤون وإىل بناء القدرات يف وكاالت الدولة، 
 .االجتماعية والتعليم
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 املبادئ التوجيهية للممارسات الواعدة يف تقدمي اخلدمات - ١

 يف تقدمي اخلدمات ةيشري قدر متزايد من اخلربة إىل أن املمارسات اجليدة أو الواعد - ٣٢١
 :تقوم على أساس عدد من املبادئ، ومن بينها

الناجيات / على حتقيق الرفاهية والسالمة البدنية واألمن االقتصادي للضحاياالعمل • 
 ومتكني املرأة من التغلب على العواقب املتعددة للعنف وإعادة بناء حيان 

الناجيات من احلصول على اخلدمات املناسبة وإتاحة سلسلة /ضمان متكُّن الضحايا • 
حتياجات اخلاصة للنساء الالئي يواجهن من خيارات الدعم هلن تأخذ يف احلسبان اال

 متييزاً متعدد األشكال 

ضمان كون مقدمي اخلدمات على جانب من املهارة، وحساسني لالعتبارات  • 
اجلنسانية، وأم يتلقَّون تدريباً مستمرا، ويقومون بأعماهلم وفقاً ملبادئ توجيهية 

 نساًء – حيثما أمكن -وبروتوكوالت وقواعد أخالقية واضحة، وأن يستخدموا 
 كموظفات 

 الناجية وخصوصياا /احملافظة على كتمان هوية الضحية • 

 الناجيات من العنف /التعاون والتنسيق مع كل اخلدمات األخرى املقدمة إىل الضحايا • 

 رصد اخلدمات املقدمة وتقييمها  • 

 وم الضحية رفض األيديولوجيات اليت جتد العذر والتربير لعنف الرجل وتل • 

 متكني املرأة من التحكم حبياا هي نفسها  • 
 

 أشكال تقدمي اخلدمات - ٢
 اخلدمات الصحية  )أ(

غالباً ما يكون نظام العناية الصحية أول خدمة تتصل بالنساء الالئي يقعن ضحايا  - ٣٢٢
لضحايا وإا ملمارسةٌ جيدةٌ أن يقوم النظام الصحي بعدد من التدخالت لدعم ا. للعنف

وتشمل أمثلة . وضمان عدم تعرضهن لعنف إضايف داخل املستشفيات ومرافق العناية الصحية
املمارسة الواعدة يف هذا اال بروتوكوالت تدريب ملقدمي العناية الصحية؛ ودمج مراكز 
 خدمة الضحايا يف نظام العناية الصحية؛ وإنشاء نظُم إحالة تربط بني القطاعات ذات الصلة،

مثل العناية الصحية، وإسداء املشورة، واإلسكان، وخدمات إنفاذ القوانني وبرامج ملرتكيب 
 .العنف
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 ١٢ اإلطار
 مراكز اخلدمات امعة

من أفضل املمارسات املعروفة يف تقدمي اخلدمات ممارسة تنطوي على جتميع اخلدمات يف 
 عبارة عن وحدة مشتركة بني ، وهو“مركز اخلدمات امعة”موقع واحد، غالباً ما يسمى 

كان أول تطوير . الناجيات من العنف العائلي أو العنف اجلنسي/الوكاالت خلدمة ضحايا
هلذه اخلدمة يف أكرب مستشفى عام تديره احلكومة يف ماليزيا، حيث يقوم طبيب بادئ األمر 

ساعة يف  ٢٤الناجية من العنف ومعاجلتها مث يراها مستشار يف غضون /بفحص ضحية العنف
فإذا بدا أن الضحية ستكون يف . غرفة فحص مستقلة حلماية خصوصياا وكتمان هويتها

خطر إن رجعت إىل بيتها سريتب هلا الطبيب أو املستشار أن تذهب إىل مأوى مؤقت أو 
وإذا اختارت املريضة أالّ تذهب إىل .  ساعة٢٤يدخلها إىل جناح احلوادث والطوارئ ملدة 

وتشجع .  على العودة إىل املستشفى لترى أخصائيا اجتماعيا يف موعد الحقمأوى، تشجع
يف احلاالت اليت . أيضاً على تقدمي تقرير إىل الشرطة يف وحدة الشرطة امللحقة باملستشفى

تكون فيها إصابة شديدة يرى أفراد الشرطة املريضةَ يف غرفة املستشفى ويسجلون أقواهلا 
 )أ(ن جتري إقامة مراكز مشاة هلذا املركز يف أحناء كثرية من آسياواآل. ويبدأون التحقيق

 )ب(.وكذلك يف بلدان أخرى، منها جنوب إفريقيا
 .See endnote 305, Vienna EGM expert paper, Kelly, L )أ(
 .See endnote 305, South Africa contribution to study )ب(

 
 نسياالعتداء اجلاملعنية براكز امل )ب (

 
حتتاج ضحايا العنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب، إىل عناية صحية فورية  - ٣٢٣

وقد تبدو . ودعم فوري، وحتتاج كذلك إىل مجع أدلة ألي قضية قانونية يسفر عنها االعتداء
. الفحوص الطبية عقب العنف اجلنسي كأا عنف آخر أو على األقل شبيهة به يف الدخول

ه اخلدمات يف حينها فذلك حيول دون حصول املرأة على األدلة الالزمة وإذا مل تقدم هذ
لذلك فإن الربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية لفحوص الطب . إلقامة دعوى بتهمة االغتصاب

الشرعي يف حاالت العنف اجلنسي على جانب من األمهية معادل ألمهية حصول املرأة على 
نسي إىل تقدمي مستوى رفيع من العناية الشاملة ودف مراكز العنف اجل. هذه اخلدمات

وتدير بلدان كثرية مراكز للعنف اجلنسي ملحقة . لضحايا االعتداء اجلنسي احلديث العهد
وبعض البلدان، مثل كندا، . باملستشفيات أو مراكز جمتمعية قريبة من مستشفيات مشاركة
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ى، مثل أملانيا وسويسرا تنشئ شبكات واسعة من املراكز، بينما يوجد لدى بلدان أخر
واململكة املتحدة عدد من املراكز، غالباً ما تقام يف املدن الكربى، حيث تدعو اموعات 

  )٣٥٥(.النسائية أو األطباء امللتزمون إىل إقامتها لتحسني اخلدمات احمللية
 

 اخلطوط اهلاتفية الساخنة وخطوط املساعدة )ج(
 املساعدة توفِّر إمكانيات هامة لوصول ضحايا اخلطوط اهلاتفية الساخنة وخطوط - ٣٢٤

واآلن تعترب خطوط . العنف ضد املرأة إىل نظُم املعلومات والدعم، وتشكِّل ممارسة جيدة
وألن كثرياً من النساء . املشورة هذه عنصراً معياريا من عناصر اخلدمات يف كثري من البلدان

ورة إىل احملافظة على خصوصيات زبائنها يترددن يف طلب املساعدة، حتتاج خطوط املش
وتوسع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال . وكتمان هويان، وتقدمي املعلومات إليهن باان

إمكانيات خطوط املشورة هذه لتقدمي اخلدمات يف مواقع كانت من قبل حمرومةً منها، 
 .وبلغات خمتلفة

ل حلاالت الطوارئ يقدم املعلومات وإن تشغيل خط هاتف وطين واحد على األق - ٣٢٥
ومن .  ساعة يف اليوم، يشكِّل ممارسةً جيدة٢٤والدفاع والدعم واملشورة يف األزمات، مدة 

األساسي توفري أساليب مالئمة حمليا لتوزيع املعلومات عن خط املشورة وضمان املوارد 
 ساعة ٢٤خط هاتف يعمل وقد أنشأ املعهد الوطين للمرأة يف كوستاريكا . الالزمة لتشغيله

وحدثت زيادة كبرية يف . “كسر الصمت”، أطلق عليه اسم ١٩٩٧يف اليوم باان يف عام 
 نتيجةً للدعاية اليت نشرت خلط اهلاتف هذا ٢٠٠١ و٢٠٠٠عدد املكاملات يف السنتني 

 يف مجهورية ١٣٦٦ويساعد اخلط الساخن رقم . والتنسيق بينه وبني رقم هاتف الطوارئ
 ساعة يف اليوم، ويقدم ٢٤ ضحايا العنف ويسدي إليهن املشورة، وهو متاح هلن كوريا

 ومولت حكومة كرواتيا تكاليف تشغيل خط هاتفي )٣٥٦(.خدمات ترمجة لضحايا االتجار
  )٣٥٧(.ساخن خمصص على الصعيد الوطين لنجدة ضحايا االتجار

 
 املآوي )د(

النسائية لتلبية حاجة النساء إىل احلماية أقيمت املآوي أصالً من قبل املنظمات  - ٣٢٦
وقد تطورت فأصبحت أكثر من جمرد . الفورية والعناية وهن هاربات من أوضاع تعسفية

ويشكِّلُ ضمانُ إمكانيات وصول .  وهي تقدم اآلن سلسلة من اخلدمات“بيوت آمنة”
وبناء على .  جيدةالنساء إىل مآوٍ تفي مبعايري السالمة حلمايتهن من مزيد من العنف ممارسةً

توصية من فريق خرباء تابع لس أوروبا، ينبغي توفري مكان واحد يف مأوى للنساء لكل 
 نسمة من السكان، وينبغي أن يكون احلد األدىن للمعايري مكاناً واحداً لكل ٧ ٥٠٠
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 (WAVE) “ويف” وقد وضعت الشبكة األوروبية املسماة اختصاراً )٣٥٨(. نسمة١٠ ٠٠٠
  )٣٥٩(.معايري جيدة ملآوي النساء) ساء املناهضات للعنف يف أوروبامنظمة الن(

مع أن الدولة رمبا ال تكون خري من يقدم مثل هذه املآوي، إا ملمارسة جيدة من  - ٣٢٧
قبل الدولة أن تساعد وتشجع ومتول وتتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف إنشاء املآوي 

ركز نسائي يف كييف، أوكرانيا، مثالً، جبهود تنسيقية مع فقد أنشئ أول م. واحملافظة عليها
وأدت هذه املبادرة إىل إقامة عدد من املآوي يف خمتلف . اموعات النسائية وإدارة املدينة

 ساعة يف اليوم وتقدم خدمات جمانية، مبا فيها املأوى ٢٤تعمل هذه املآوي . أحناء البالد
ورة قانونية، ومشورة نفسية، وبعض الدعم للنساء وأطفاهلن، ومساعدة طبية، ومش

 ويقدم داستاك، يف الهور، باكستان، الذي أنشأته منظمة غري حكومية، )٣٦٠(.االجتماعي
خدمات بيت منتصف الطريق للنساء اهلاربات من بيون بسبب العنف، وهو مفتوح للنساء 

  )٣٦١(.على املهاراتوالبنات يف كل سن، ويقدم هلن األمن واملساعدة القانونية والتدريب 
 

 جمموعات العون الذايت وخدمات املشورة  )هـ(
جمموعات العون الذايت وخدمات املشورة خدمات واعدة ألا تقدم الدعم للنساء  - ٣٢٨

وإسداء املشورة يأيت من . بينما حتترم استقالهلن وتشجعهن على االستقالل يف اختاذ القرارات
الناجيات كلٍّ على حدة، بينما تشمل جمموعات العون /أشخاص مهنيني يعملون مع الضحايا

أيها النساء ”فمنظمة . الناجيات يقَدمن الدعم بعضهن لبعض/الذايت جمموعة من الضحايا
، مثالً، وهي جمموعة عون ذايت تعىن بالعنف العائلي يف كوستاريكا، تعمل “لسنت وحدكن

اء العالقات العنيفة أو إعادة التفاوض على إعطاء النساء ما حيتجن إليه من ثقة ودعم إل
والعوامل اليت عرفَت كأسباب لنجاح هذه اموعة هي أن النساء يشعرن بالتمكني . بشأا

لدى االستماع إىل نساء غريهن ممن هربن من أوضاع عنيفة؛ ويشعرن بأن هناك من يفهمهن 
وقهن بينما يسمح هلن بالتفكري يف ويقدرهن دون أن يسألن أي سؤال؛ وهناك من خيربهن حبق

 ويقدم املركز النسائي املستقل يف بلغراد مثاالً على تقدمي خدمات )٣٦٢(.أمرهن كما يشأْنَ
ويتبع املستشارون يف املركز قواعد أخالقية ومبادئ توجيهية . املشورة لضحايا العنف

ن ثالثة مبادئ أساسية يف تقدمي وهم يتبعو. وبروتوكوالت واضحة، ويتلقَّون تدريباً باستمرار
الثقة خبربة النساء، وعدم لوم النساء على العنف الذي تعرضن له، : خدمات املشورة، وهي

  )٣٦٣(.وعدم إعطاء نصائح وإمنا تعزيز تصميم النساء أنفسهن
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 اخلدمات القانونية )و(
مات قانونية الناجيات من العنف غالباً ما حيتجن إىل خد/النساء ضحايا العنف -٣٢٩

ملعاجلة قضايا منوعة مثل الطالق وحصانة األطفال ودعم األطفال ومعيشتهم، وتسوية 
وإن توفري هذه اخلدمات، مبا يف ذلك . املمتلكات، واإلسكان، والعمل، والقضايا املدنية

 وميكن تقدمي اخلدمات. املساعدة القانونية اانية واملشورة للنساء الفقريات ممارسةٌ واعدة
القانونية كجزء من منوذج دعم متكامل أو من مراكز مساعدة قانونية، أو خدمات قانونية 

وإن تقدمي املساعدة القانونية . جمتمعية، أو شبكات حمامني تقدم املساعدة كعمل خريي
وتقوم منظمة غابرييال، وهي منظمة فلبينية . واملشورة جماناً للنساء الفقريات ممارسةٌ واعدة

 بينما )٣٦٤(.ية، باجلمع بني املساعدة القانونية واملشورة والزيارات البيتية واملأوىغري حكوم
تقدم اخلدمات القانونية لضحايا العنف عادةً من قبل منظمات اتمع املدين، فهي ممارسةٌ 

 .جيدة للحكومات أن تدعم مشاريع من هذا القبيل، ال سيما بالتمويل
 

  تجاراالتقدم اخلدمات لضحايا  -)ز(
تواجه ضحايا االتجار عقبات كثرية يف احلصول على اخلدمات ألن خيشني يف  - ٣٣٠

أغلب األحوال انتقام شبكات االتجار منهن؛ ورمبا يفتقرن إىل املعرفة القانونية والثقة بالنظم 
 كثري من القانونية؛ وكثري منهن خيشني االعتقال والعقوبات القانونية واإلبعاد من البلد؛ ويف

 حاجان الفورية هي احلماية، والعناية الطبية، واحلصول )٣٦٥(.األحيان يواجهن عقبات لغوية
فإذا أُعدن إيل بلدان األصلية فهن حيتجن إىل خدمات . على نصيحة قانونية، واملشورة

 .قيداتوتستدعي املمارسة اجليدة يف تقدمي اخلدمات لضحايا االتجار معاجلة هذه التع. هناك
يف البوسنة واهلرسك تقدم احلكومة مساعدة قانونية جمانية لضحايا االتجار ومتويالً  - ٣٣١

ومثة سياسة هامة نشأت من التعاون . جزئيا للمآوي اليت تديرها منظمات غري حكومية هلن
بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية، وهي االعتراف الرمسي باألمل الذي تعانيه ضحايا 

 .  يوماًُ من اإلقامة يف املأوى قبل أن تجرى هلن مقابلة١٥االتجار، ولذلك يعطَني 
ويف إيطاليا، ميكن لضحايا االتجار أن يتلقَّني تصاريح إقامة إذا كانت حيان  - ٣٣٢

ويسمح تصريح اإلقامة لضحية . معرضة للخطر أو إذا كان يخشى عليهن من االستغالل
ل ويقتضي منها املشاركة يف برنامج مساعدة ودمج اجتماعي، وتستطيع يف االتجار بأن تعم

وتقَدم إىل املرأة املُتجرِ ا . هذه الفترة أن تفكر إن كانت تريد أن تبلغ الشرطة باجلرمية
مساعدة طبية ونفسية ومشورة قانونية وفرص تدريب وتعليم، وهذه تقَدم بالتعاون بني 

 .كومية وموظفي إنفاذ القوانني والسلطات احملليةاملنظمات غري احل
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، يقدم “مد يد العون إىل رومانيا”مثة برنامج، تديره منظمة غري حكومية امسها  - ٣٣٣
املأوى واملشورة واملساعدة الطبية والتعليمية واملهنية وتدريباً على املهارات احلياتية لدعم 

وتساعد املنظمة النساء املُتجر ن على إجياد مسكن . سيالنساء املُتجر ن لالستغالل اجلن
  )٣٦٦(.بعد أن يتركن املأوى وتقدم إليهن خدمات مشورة مستمرة

 
الناجيات من العنف ضد املرأة أثناء الصراع املسلح /تقدمي اخلدمات إىل ضحايا العنف )ح(

  وبعده
، بأعداد غري متناسبة أشكاالً معينة رمبا تعاين النساء، يف أثناء الصراع املسلح وبعده - ٣٣٤

ونتيجةً لذلك، رمبا . من العنف ورمبا يستهدفن أيضاً ألشكال من العنف بسبب جنسهن
وكانت النساء مستهدفات للعنف اجلنسي، مبا . تلحق ن أضرار بدنية ونفسية وتناسلية بالغة
ف التعرض ألمراض وتشمل عواقب هذا العن. يف ذلك االغتصاب، أثناء الصراع املسلح

متالزمة العوز املناعي /تنتقل باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية
يضاف إىل ذلك أن النساء الالئي . ، واحلمل غري املرغوب فيه أو القسري)اإليدز(املكتسب 

ائم يبعدن عن ديارهن بالقوة أو يصبحن الجئات يواجهن خطورة عالية للتعرض للعنف الق
الناجيات من /وتشمل سلسلة اخلدمات الالزمة ملساعدة ضحايا العنف. على أساس اجلنس

خدمات طبية شاملة، مبا يف ذلك احلصول على إجهاض مأمون؛ : العنف ضد املرأة ما يلي
واملشورة؛ واملأوى، وتقدمي الضرورات األساسية، مثل الطعام واملاء واملرافق الصحية؛ 

 .والتعليمواخلدمات اتمعية 
 

 التنسيق وعمل الوكاالت املتعددة - ٣
يشكِّل التعاون والتنسيق بني الوكاالت يف تقدمي اخلدمات ممارسةً جيدة ألن إنشاء  - ٣٣٥

اخلدمات والدعم للضحايا وتوقيع العقوبات مبرتكيب العنف يتطلبان ترابطاً بني عدد من 
ناجيات من العنف يواجهن يف /ففالنساء الالئي هن ضحايا العن. الوكاالت واخلدمات

الغالب سلسلة من القضايا العملية، تتعلق بالقانون اجلنائي والقانون املدين، وكذلك مسائل 
وكثري من االستجابات املنسقة للعنف، مثل مراكز اخلدمات . متصلة باإلسكان والعمل
ة من اخلدمات ، جتمع بني أشكال خمتلف)١٣ و١٢انظر اإلطارين (امعة ومنوذج دولوث 

 ملكافحة العنف ضد املرأة “أيد مساعدة كثرية”فسنغافورة تستخدم جاً يسمى . املقدمة
، لتوفري “اإلدارة املتكاملة لقضايا العنف العائلي يف سنغافورة”: ووضعت دليالً بعنوان

الة بيانات الربوتوكول واإلجراءات واألدوار واملسؤوليات اليت تقوم ا أو تتحملها كل وك
 ويوجد لدى اليونان برنامج عمل متكامل ضد االتجار )٣٦٧(.مشاركة يف الشبكة

. باألشخاص، تشترك فيه كل الوزارات ذات الصلة وله أمانة عامة للمساواة بني اجلنسني
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يشمل الربنامج منتدى دائماً لتبادل اآلراء واملعلومات بني الوزارات واملنظمات غري 
  )٣٦٨(.احلكومية
 ١٣ اإلطار

 منوذج دولوث ج جمتمعي منسق إزاء العنف العائلي
مثة مثال مبكر رائد لنهج جمتمعي منسق إزاء العنف العائلي، وضع يف مدينة دولوث بوالية 

ينسق برنامج دولوث بني خمتلف جوانب النظام . منيسوتا، بالواليات املتحدة األمريكية
ويقيم )  واحملكمة املدنية، ومراقبو السلوكمبا يف ذلك الشرطة، واحملكمة اجلنائية،(القانوين 

صالت بني النظام القانوين واملوارد، مثل مآوي النساء الالئي يتعرضن للضرب وبرامج 
 وقد أنشئت برامج مماثلة على غرار هذا النهج يف بلدان كثرية يف خمتلف )أ.(الدفاع عن املرأة

الوسطى والشرقية وبلدان االحتاد السوفيايت أحناء العامل، من بينها عدد من البلدان يف أوروبا 
 )ب.(السابق

 Pence, E. et al., Coordinated Community Response To Domestic Assault Cases: A Guide )أ(

For Policy Development Rev. Ed. (Duluth, Domestic Abuse Intervention Project, 1996); Shepard, M. 

and Pence, E., eds., Coordinating Community Responses To Domestic Violence: Lessons From Duluth 

And Beyond (Thousand Oaks, Sage Publications, 1999). 
 :See Open Society Institute “Violence against women”, available at: انظر )ب(

http://www.soros.org/initiatives/women/focus_areas/h_violence; and note 305, UNIFEM, 2003, p. 58. 
   

 املمارسات الواعدة يف منع العنف -دال 
 وقف العنف قبل –الفئة األوىل : تنقسم جهود منع العنف إىل ثالث فئات، هي - ٣٣٦

 استجابة متوسطة األجل بعد وقوع العنف بغية احلد من مداه وعواقبه؛ –وقوعه؛ والثانية 
 يركز هذا الفرع )٣٦٩(.العناية والدعم األطول أجالً للنساء الالئي تعرضن للعنف –والثالثة 

 .على املمارسات الواعدة يف الفئة األوىل من منع العنف ضد املرأة
يقتضي منع العنف األويل تغيري املواقف وحتدي القوالب النمطية يف اتمع،  - ٣٣٧

تمعات احمللية اليت تسعى إىل إأيضاً متكني  ويتطلب. اء القبول بالعنف ضد املرأةومساعدة ا
من الصعب  وما زال. النساء سياسيا واقتصاديا لكي يتغلنب على موقعهن التبعي يف اتمع

وبينما قامت املنظمات غري احلكومية بدور رائد يف جهود منع . تقييم أثر تدابري املنع املختلفة
فع مستوى الوعي وتعبئة اتمعات احمللية،  أصبحت العنف بواسطة الدفاع عن املرأة، ور
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فقد عملت على إجياد بيئة قانونية ممكِّنة وغري متييزية، . الدول أكثر نشاطاً يف هذا اال
ووضع خطط عمل وطنية، وعملت على حتقيق السالمة العمومية وجهود التعليم وإشراك 

 . وسائط اإلعالم
 

  ت الواعدة يف املنعاملبادئ التوجيهية للممارسا - ١
توحي التجارب بأن املمارسة اجليدة أو الواعدة يف املنع األول جيب أن تقوم على  - ٣٣٨

 :أساس عدد من املبادئ التوجيهية، مبا فيها املبادئ التالية
 ترتيب أولويات منع العنف ضد املرأة يف مجيع السياسات والربامج؛ • 

 عات ألنشطة املنع؛ختصيص موارد حمددة يف مجيع القطا • 

 التماس الدعم السياسي لالستثمار املطَّرد يف املنع يف األجل الطويل؛ • 

تطوير استراتيجيات منع تتناول أسباب العنف ضد املرأة، ال سيما استمرار القوالب  • 
 النمطية القائمة على أساس اجلنس؛ 

ع إىل تغيريه وكيف ختطيط األهداف بوضوح، مع تعريف ما تسعى استراتيجيات املن • 
 تغريه، وإنشاء عملية رصد وتقييم؛

الناجيات، وأصوان تأخذ موضعاً /ضمان كون منظورات النساء، ال سيما الضحايا • 
 مركزيا يف تطوير استراتيجيات املنع؛ 

العمل مع فريق متنوع من أصحاب املصاحل، مبا يف ذلك اهليئات احلكومية،  • 
 ومنظمات العمال وأرباب األعمال، وقادة اتمعات واملنظمات غري احلكومية،

 احمللية، لبناء استراتيجيات شاملة وفعالة؛

إشراك الرجال واألوالد بصورة استباقية يف تنمية االستراتيجيات وتنفيذها ملنع عنف  • 
 الذكور ضد النساء؛

  عمومية؛إبراز حقيقة أن العنف ضد املرأة غري مقبول وأن القضاء عليه مسؤولية • 

 العمل على حتقيق سالمة املرأة، مبا يف ذلك تغيري البيئات الطبيعية عند االقتضاء؛ • 

ضمان أن تكون جهود املنع جهوداً كُلِّيـَّةً، تأخذ يف احلسبيان التمييز املتعدد  • 
األشكال وتتصل حيثما أمكن مع قضايا املرأة الرئيسية األخرى، مثل فريوس نقص 

 ).اإليدز(متالزمة العوز املناعي املكتسب /ةاملناعة البشري
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  استراتيجيات املنع - ٢
  الدفاع واحلمالت )أ(

إن جهود الدفاع عن املرأة، ال سيما احلمالت املنفذة لتعرية العنف ضد املرأة  - ٣٣٩
. واإلبالغ عن عدم مقبوليته، ما زالت ذات أمهية بالغة لتنشيط التغيري وهي ممارسة جيدة

وبينما بدأت هذه . ز وعي املرأة حبقوقها وبسبل االنتصاف واخلدمات املتاحة هلافهي تعز
احلمالت على شكل مبادرات من احلركة النسائية، فإن كثرياً من احلكومات تدرجها اآلن 

وقد استخدمت احلمالت وسائل خمتلفة، مبا يف ذلك . بانتظام يف استراتيجيات التوعية واملنع
 .لعملية، واملراقبة، واملطبوعات، واإلذاعة، والتلفزيون، وشبكة اإلنترنتاملسرح، والبيانات ا

إن احلملة االسكتلندية ملنع التسامح منعاً باتا مثال على محلة وطنية مطَّرِدة  - ٣٤٠
استمرت أكثر من مخس سنوات، تربط بني االغتصاب والتحرش اجلنسي والعنف العائلي 

.  قامت بتنفيذ احلملة منظمة غري حكومية تدعمها الدولة.واالعتداء اجلنسي على األطفال
وقد استفاد املشروع من تقنيات التصميم التصويري والتسويق االجتماعي، باستخدام صور 

، عرضت على “ال حق ألي رجل”الفتة لالنتباه إىل جانب شعارات ال تسامح فيها، مثل 
وربطت كل مرحلة من . ماكن العامةلوحات جدارية كبرية وعلى احلافالت وغريها من األ

 باللغة ”p“مراحل احلملة ببحوث وصاحبها عمل على األهداف الثالثة املبدوءة باحلرف 
 ).التوريد، واحلماية، واملنع (provision, protection and prevention: اإلنكليزية وهي

. عائلي واجلنسي إلدانة العنف ال٢٠٠٤نظمت احلكومة األسترالية محلة يف سنة  - ٣٤١
واشتملت هذه احلملة على إعالنات جتارية على التلفزيون واإلذاعة والسينما واالت، 
وكتيب معلومات عن األسرة، وجمموعة مواد تدريبية، وموقع على شبكة اإلنترنت، وخط 

 ونظَّمت حكومة الدامنرك )٣٧٠(. ساعة يف اليوم يف كل أحناء الدولة٢٤هاتفي ساخن يعمل 
أوقفوا العنف ضد ” مشلت البلد بأسره حول موضوع ٢٠٠٣ محلة شاملة يف سنة كذلك
نظِّمت احلملة باللغات الدامنركية واإلجنليزية والعربية والتركية .“ اكسروا الصمت–املرأة 

والصومالية؛ وكانت دف إىل كسر التحرمي احمليط بالعنف ضد املرأة، وإبالغ النساء 
  )٣٧١(.احة هلنحبقوقهن واخليارات املت

قامت رابطة نساء ترتانيا العامالت يف جمال اإلعالم، وهي منظمة غري حكومية،  - ٣٤٢
 للعمل على سن قانون األحكام اخلاصة للعنف اجلنسي، ١٩٩٨حبملة إعالمية شاملة يف سنة 
واستخدمت احلملة دراسات استقصائية اجتماعية وصحافية، . وهو قانون جيرم ختان اإلناث

واشتملت احلملة . مج إذاعية، ونشرات أخبار وبرامج خاصة تلفزيونية ومتعددة الوسائطوبرا
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. على تفاعل بني املنظمات غري احلكومية والعاملني يف وسائط اإلعالم وممثلي املسرح
بياناً دوليا، وموقعاً على اإلنترنت هو /وأَنتجت مواد تعليمية وجمموعات مواد إعالمية، ونداًء

www.stopfgm.org االسم العريب هو االنتهاك البدين ( باإلنكليزية والفرنسية والعربية
  )٣٧٢().لألنثى
 محلة عاملية بعنوان ١٩٩١ونظمت املنظمات غري احلكومية كل سنة منذ سنة  - ٣٤٣

 ٢٥ يف الفترة من “ يوماً من النشاط ضد العنف القائم على أساس اجلنس ضد املرأة١٦”
ديسمرب؛ شاركت فيها جمموعات من كل بلد يف / كانون األول١٠فمرب حىت نو/تشرين الثاين
تضع احلملة جمموعة مواد عمل عاملية ومواد حملية للتوعية بالعنف ضد املرأة . العامل تقريباً

متالزمة العوز املناعي /وربطه بأحداث وقضايا أخرى، مثل فريوس نقص املناعة البشرية
. ملة أيضاً منتدى عامليا للمنظمني لوضع االستراتيجيات وتبادهلاويئ احل). اإليدز(املكتسب 
 بلداً، شاركت فيها مستويات وقطاعات خمتلفة ١٣٠، نظِّمت أنشطة يف ٢٠٠٠٥يف سنة 

ومتثِّل . من احلكومة وأجزاء من منظومة األمم املتحدة، ومنظمات غري حكومية دولة وحملية
مشاركةَ احلكومة يف محلة بدأها اتمع املدين، وكذلك  “الستة عشر يوماً من النشاط”محلة 

  )٣٧٣(.استخداماً فعاالً وإبداعيا لتكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت
 

  تعبئة اتمعات احمللية )ب(
ميكن الستراتيجيات التعبئة على مستوى اتمع احمللي أن تساهم يف منع العنف  - ٣٤٤

اجليدة يف تعبئة اتمعات احمللية على عملية تشاركية  وتنطوي املمارسة )٣٧٤(.ضد املرأة
وإشراك مجيع املستويات يف اتمع، مبا يف ذلك ممثلو احلكومات احمللية، وقادة اتمع احمللي، 

 .واملنظمات غري احلكومية، واموعات النسائية
 صعيد  يف كمباال جمهود للمنع متعدد القطاعات على“رفع األصوات”برنامج  - ٣٤٥

اتمع احمللي، يسعى إىل إحداث التغيري بواسطة تقليل تسامح االس احمللية والشرطة واتمع 
 ففي دير الربشا يف حمافظة املنيا بصعيد مصر، )٣٧٥(.احمللي بوجه عام مع العنف ضد املرأة

حيث يمارس ختان اإلناث على نطاق واسع، استخدمت املنظمات غري احلكومية تعبئة 
ومد هؤالء . تمعات احمللية إلبالغ القادة احملليني والدينيني باآلثار الضارة هلذه املمارسةا

ووضع القرويون عقداً اجتماعيا . القادة أيديهم ملساعدة األسر الواقعة يف جماالت نفوذهم
فوافق الوالدان على عدم : التزم مبوجبه كل شخص يف القرية بوضع حد هلذه املمارسة

اع بناما للختان، ووافق الشباب على الزواج من البنات غري املختونات، ووافق من إخض
  )٣٧٦(.ميارسون عملية اخلتان على إاء عملهم هذا
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 العمل مع الرجال  )ج(
ال ميكن أن ينجح النضال لتحويل العالقات بني اجلنسني والقضاء على العنف ضد  - ٣٤٦

لة واعدة الئتالفات يعاجل فيها الرجال احلاجة إىل وضع ومثة أمث. املرأة دون إشراك الرجال
واشتملت . حد لتغاضي اتمع احمللي عن العنف ضد املرأة وتأييد األدوار القيادية للنساء

استراتيجيات إشراك الرجال يف منع العنف ضد املرأة على العمل على التوعية بالقضية مع 
 –ابات العمال، والفرق الرياضية، والشرطة  مثل اجلهاز العسكري، ونق–جمموعات منظمة 

 . وكذلك تنظيم محالت تستخدم نفوذ الرجال املثاليني يف معارضة العنف ضد املرأة
 الرجال واألوالد على ارتداء وشاح أبيض يوم “محلة الوشاح األبيض”تشجع  - ٣٤٧
تعهد شخصي  ك– اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة -نوفمرب / تشرين الثاين٢٥

 ووضعت احلملة مواد )٣٧٧(.بعدم ارتكاب العنف ضد املرأة أو التغاضي عنه أو الصمت إزاءه
تعليمية وجمموعات مواد للعمل دف إىل حتويل مواقف الرجال، ووزعت على املدارس 

وقد انتشرت محلة الوشاح األبيض، منذ نشأا يف . واجلامعات والشركات ونقابات العمال
  )٣٧٨(. بلداً يف إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية واحمليط اهلادئ٤٧ إىل١٩٩١نة كندا س
حصل رئيس بلدية مدينة يف هندوراس على مساعدة الرجال يف تثقيف اتمعات  - ٣٤٨

احمللية يف موضوع العنف ضد املرأة وربط تدريب الرجال يف مسألة العنف ضد املرأة بشراء 
وشارك كثري من الرجال مشاركة نشطة يف احلملة وبدأت فرق .  القدممعدات جديدة لكرة

كرة القدم الرجالية حبمل يافطات تشجع على احترام حقوق اإلنسان للمرأة قبل كل لعبة 
 وكذلك استخدمت حكومة والية نيو ساوث ويلز يف )٣٧٩(.ويف استراحة منتصف اللعبة

العنف ”: لتثقيف اتمعات احمللية اليت عنوااأستراليا رياضيني بارزين من الرجال يف محلتها 
 ٢١، وهي موجهة إىل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني “إنه ضد كل القوانني: ضد املرأة
  )٣٨٠(. سنة٢٩سنة و

 
  استخدام وسائط األخبار وتكنولوجيا املعلومات )د(

ذين يكتبون عن تدريب الصحافيني وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم، ال - ٣٤٩
العنف ضد املرأة، وتوعيتهم ممارسةٌ واعدة، ألا تستطيع حتسني نوعية التقارير اإلعالمية 

ففي نيبال، . واملسامهة يف زيادة وعي اجلماهري وفهمها ألسباب العنف ضد املرأة وعواقبه
دمي شكَّلت الصحافيات جمموعة اتصال لرصد العنف العائلي الذي يرد ذكره يف الصحف وتق

التدريب لألشخاص العاملني يف وسائط اإلعالم يف موضوع العنف ضد املرأة، وتشجيعهم 
 .على الكتابة عن قضايا العنف بطريقة حساسة ملشاعر الضحايا
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االستخدام اإلبداعي لوسائط اإلعالم الشعبية للوصول إىل مجاهري أوسع نطاقاً هو  - ٣٥٠
ك شريط فيديو موسيقي سجلته جمموعة هندية ومن األمثلة على ذل. أيضاً ممارسة واعدة

 تناول العنف العائلي ومتكني الناجيات من “فتح”معنية حبقوق اإلنسان للمرأة، امسها 
 مليون أسرة معيشية يف خمتلف أحناء اهلند، ٢٦وقد وصل الشريط إىل أكثر من . العنف

  )٣٨١(.دووصل إىل مرتبة العشرة األوائل من التسجيالت املوسيقية يف البال
وميكن أن يكون استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة، كاهلاتف  - ٣٥١

اخللوي وشبكة اإلنترنت ممارسة جيدة لنشر املعلومات على نطاق واسع والسماح بالتفاعل 
االنتهاك البدين  (www.stopfm.orgويعطي املوقع . بني أصحاب املصاحل يف مواقع خمتلفة

، املشار إليه أعاله، مثاالً على استخدام شبكة اإلنترنت كمنتدى دويل للتوعية )لألنثى
 . باملعلومات وحتليلها ونشرها وتبادل املمارسات اجليدة يف القضاء على ختان اإلناث

 
 العمل على حتقيق السالمة العامة  )هـ(

ة الطبيعية أوفر أماناً للمرأة، وقد استخدمت من املمارسات اجليدة جعل البيئ - ٣٥٢
مراجعات سالمة اتمعات احمللية لتعيني املواقع اخلطرة، وحبث خماوف النساء، واحلصول 

وجيب أن يكون منع العنف ضد املرأة عنصراً صرحياً يف . توصيات النساء لتحسني سالمتهن
وإن حتسني سالمة النقل العام . يةتنظيم املدن والريف ويف تصميم املباين والبيوت السكن

والطرق اليت تسلكها النساء إىل املدارس واملؤسسات التعليمية، مثالً، أو إىل اآلبار واحلقول 
 يف مجهورية ترتانيا املتحدة، “املدن األوفر أماناً”وإن مبادرة . واملصانع، جزٌء من أعمال املنع

 مسائل انعدام األمن احلضري، باالشتراك مع مثالً، تبين قدرات السلطات احمللية على معاجلة
وقد أُجريت مراجعات للسالمة مبوجب هذه . اتمعات احمللية وغريها من أصحاب املصاحل

 وحددنَ املناطق غري اآلمنة “جبوالت استطالعية على األقدام”املبادرة شاركت فيها النساء بـ 
 ونفِّذَت كذلك مبادرات )٣٨٢(. الشأنوأوصين حبلول لتقوم بتنفيذها السلطات صاحبة

 .لتحسني سالمة النساء الساكنات يف خميمات الالجئني وهن جيمعن احلطب
 

  التعليم وبناء القدرات )و(
ميكن استخدام نظام التعليم الرمسي كموقع أساسي للتوعية بالعنف ضد املرأة  - ٣٥٣

ومن املمارسات الواعدة يف . يهاوالطَّعن يف القوالب النمطية لكل من اجلنسني والقضاء عل
هذا اال القضاء على القوالب النمطية القائمة على أساس اجلنس يف مناهج التعليم؛ 
وتدريب املعلمني تدريباً حساساً لالعتبارات اجلنسانية؛ وإجياد بيئة مدرسية ترفض العنف؛ 

 .رأةوتقدمي دورات دراسية متخصصة يف حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق امل
  

http://www.stopfm.org/
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 استراتيجيات منع أخرى  )ز(
وقد . توجد أمثلة كثرية أخرى على جهود وتدخالت واعدة تركز على املنع - ٣٥٤

استخدمت املنظمات غري احلكومية جلسات االستماع واحملاكم اليت حتكي فيها 
الناجيات من العنف ضد املرأة قصصهن، ويكشفن حقائق هذا العنف ويلفنت /الضحايا
وقد قام املدافعون عن حقوق املرأة حبمالت دعاية قوية لدى . إىل تدابري املنعاالنتباه 

واستخدمت احملاكمات يف . احلكومات وأعضاء الربملان ملتابعة استراتيجيات املنع بقوة أكرب
قضايا العنف ضد املرأة لكشف الفجوات املوجودة يف احلماية وسبل االنتصاف، واحلاجة إىل 

وتستند استراتيجيات املنع إىل العمل مع مرتكيب العنف على إقامة عالقات . منعٍ أقوى للعنف
وإن . منصفة للجنسني، وتدريب أفراد اتمع احمللي على املهارات األساسية حلل املنازعات

عملية تبادل اخلربات والدروس، مبا يف ذلك تبادهلا عرب احلدود، زادت املعرفة باملنع، وجيب 
 . تشجيعها ودعمها

 
   اليت تواجه التنفيذتحدياتال -هاء

على الرغم من التقدم الذي أُحرز يف العقود األخرية وظهور ممارسات واعدة يف  - ٣٥٥
كثري من ااالت، ما زال الكفاح للقضاء على العنف ضد املرأة يواجه حتَديات متعددة 

ة عقبات يف التطبيق ينبغي ويف الوقت نفسه ميكن أن تواجه بعض املمارسات اجليد. األشكال
فمع أنه ميكن، مثالً، وضع إجراءات متخصصة بغية اإلسراع يف اإلبالغ عن قضايا . معاجلتها

العنف ضد املرأة والتحقيق فيها وحماكمة مرتكبيها، فإنه ميكن يف الواقع ميش هذه ااالت 
وميكن يف الوقت نفسه . فال تلقى ما حتتاج إليه من دعم وموارد ألداء وظيفتها بشكل فعال

أن تسفر عن وضع ال تطور فيه آليات العدالة الرئيسية، مبا يف ذلك الشرطة واحملاكم، الدرايةَ 
وكذلك ينبغي دراسة اآلليات . الالزمةَ ملعاجلة قضايا العنف ضد املرأة بطريقة مهنية وبفعالية
، وعواقب سحب املسؤولية عن البديلة حلل املنازعات دراسة ناقدة للتحقُّق من مالءمتها

مسائل العنف ضد املرأة من نظام العدالة الرئيسي، ال سيما إذا كانت هذه اآلليات البديلة 
 .تعطي أولوية عليا لتالحم اتمعات احمللية، أو سمعة العائلة، بدالً من حقوق الضحية

رسات اجليدة، ليس من مع أن نيابة املرأة ومتكينها بعدان أساسيان من أبعاد املما - ٣٥٦
وإن ما يسمى . الواضح دائماً كيف ميكن العمل بأجنع السبل على حتقيق هذه الغايات

بسياسات عدم اإلسقاط، اليت تتعهد احلكومة مبوجبها بعدم إسقاط الدعوى حىت وإن كانت 
الناجية ترغب يف إسقاطها، مثالً، فإن فرض عقوبات مالئمة على مرتكيب أعمال /الضحية

الناجية عن اإلبالغ /نف ضد املرأة، مبا يف ذلك السجن، قد تؤدي أيضاً إىل ثين الضحيةالع
 .ألسباب خمتلفة، حماكمة شريكها احلميم أو حبسه عن القضية عندما ال تريد،
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 اجلهود غري املتسقة واملوارد غري الكافية دليل على قلة اإلرادة السياسية  - ١

وقد . العنف ضد املرأة ليست متسقة وال هي مطَّردةإن جهود الدول ملعاجلة  - ٣٥٧
حددت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أوجه نقصٍ حمددةً كثريةً يف اجلهود الرامية إىل 

ومع أن . القضاء على العنف ضد املرأة على الصعيد الوطين، كما هو مبين يف الفرع السادس
ل العنف ضد املرأة بوجه عام بنفس اجلدية أسباب قلة اجلهود املنهجية قد تتفاوت، ال يعام

ُ ا أشكالُ اجلرمية األخرى أو االعتداُء على حقوق اإلنسان وما زال مستوى . اليت تعاجلَ
االستثمار واملوارد املخصصة للخدمات القانونية واملساندة، ناهيك عن املنع، عند احلد األدىن 

 . مقارنةً بكثري من املسائل األخرى
 

٢ - هج شامل ومتكامل عدم وجود ن 
مع أنه يوجد اتفاق على نطاق واسع يف أن قيام أصحاب مصاحل متعددين جبهود  - ٣٥٨

شاملة ومنسقة يف قطاعات متعددة أمر ضروري للقضاء على العنف ضد املرأة، فإن هذه 
ج شاملة ومع أنه مت تطوير نه. اجلهود نادراً ما تبذَل على نطاق واسع أو بطريقة مطَّردة

ومتكاملة، فلم تنفَّذ هذه اجلهود إال يف حاالت متفرقة، ومل يكن تكراراها دائماً ناجحاً، 
 .بسبب عدم وجود عناصر حيوية من بينها املوارد

 
  التمويلقلة  - ٣

حتتاج اجلهود القانونية وجهود اخلدمات واملنع ملعاجلة العنف ضد املرأة إىل سيلٍ  - ٣٥٩
وكان متويل . واملصادر الرئيسيةُ للتمويل هي الدولُ واجلهات املاحنة. مويلمطَّرِد من الت

أما التمويل من قبل اجلهات املاحنة فغالباً ما . الدول هلذه املبادرات عرب التاريخ غري كاف
يكون مدفوعاً باملشاريع املراد متويلها، وغري مطَّرد، وأحياناً ال ينسجم مع مطامح اموعات 

وحتتاج املبادرات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، لكي تضمن . ئية اليت تعمل يف هذه املسائلالنسا
 .حيويتها واطِّرادها، إىل متويل من امليزانية العامة الوطنية، ال من الصناديق املتخصصة فقط

 
   من العقوبةاإلفالتعدم إاء  - ٤

مستمرة، مبا يف ذلك سن  ة اجلنائيةمع أن اجلهود الرامية إىل إصالح نظم العدال - ٣٦٠
قوانني جديدة وتنفيذ التشريعات تنفيذاً أكثر فعالية، ما زال مرتكبو العنف ضد املرأة 

وإن ضمان تقدمي مرتكيب العنف إىل العدالة أهم من زيادة . يتمتعون باإلفالت من العقوبة
ات متشددة ميكن أن والواقع أن طلب عقوبات وجزاء. العقوبات على العنف ضد املرأة
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. تكون له عواقب غري مقصودة تقلل عدد حاالت اإلبالغ عن العنف وعدد حاالت اإلدانة
ويف الوقت نفسه، تفقد النساء الثقة يف نظُم العدالة اليت تكون العقوبات فيها عند احلد األدىن 

 .وتفشل يف توفري احلماية هلن
 

 تقاطُع األشكال املتعددة من التمييز  - ٥
إن تقاطُع سيطرة الذكر والعرق واإلثنية والسن والطبقة والديانة والثقافة واللغة  - ٣٦١

تقاطُع ” الذي يسمى يف الغالب بـ –والتوجه اجلنسي، وحالة اهلجرة أو اللجوء، واإلعاقة 
والتمييز املتعدد .   يعمل على مستويات خمتلفة فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة– “القطاعات
وجيعل بعض النساء أكثر احتماالً .  يحدد أشكالَ العنف اليت تتعرض هلا املرأةاألشكال

الستهدافهن بأشكال معينة من العنف ألن هلن مركزاً اجتماعيا أدىن من مركز النساء 
األخريات، وألن مرتكيب العنف يعلمون أن اخليارات املتاحة هلؤالء النساء اللتماس املساعدة 

 .أقل عدداًأو اإلبالغ 
 

 قلة التقييم  - ٦
بينما اتسع نطاق البحوث يف موضوع التدخالت إىل حد كبري، ما زالت القدرة  - ٣٦٢

فاملوارد اليت خصصت لتطوير منهجيات تستطيع .  حمدودة“ما هو الذي ينجح”على حتديد 
. ، موارد غري كافيةتتبع التغيرات اخلفية والعميقة، الالزمة لوضع حد للعنف ضد املرأة

واحلوار املستمر بني وكاالت الدولة واملنظمات غري احلكومية والباحثني ميكن أن يساهم يف 
 .تطوير وذيب تدابري جديدة مالئمة ملختلف مستويات التحليل
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  االستنتاج والتوصيات -سابعاً
 االستنتاج -ألف 

طرية وواسعة االنتشار تؤثر أظهرت هذه الدراسة أن العنف ضد املرأة مشكلة خ - ٣٦٣
يف حياة أعداد ال حتصى من النساء، وهي عقبة أمام حتقيق املساواة والتنمية والسالم يف كل 

ُ حياةَ النساء للخطر وتعوق التنمية الكاملة لقدرات املرأة. القارات رضوتعوق . فهي ت
زز أشكاالً أخرى من العنف ممارستها حلقوقها كمواطنة؛ وتضر باألسر واتمعات احمللية وتع
 .يف كل أحناء اتمعات، وتكون عواقبها يف أغلب األحيان املوت

إن العنف ضد املرأة انتهاك حلقوق اإلنسان، مغروسةٌ جذوره يف انعدام املساواة يف  - ٣٦٤
عالقات القوى بني الرجل واملرأة عرب التاريخ، وهو التمييز املنهجي ضد املرأة، الذي يتفشى 

والسياق العريض الذي يربز منه العنف يشمل اختالفات يف . يف القطاعني العام واخلاص
ثقافية، وانعدام املساواة -القوى على شكل نزعة أبوية، وقواعد وممارسات اجتماعية

ويعكس مداه وانتشاره درجة التمييز القائم على أساس اجلنس الذي تواجهه . االقتصادية
لذلك جيب أن يعالَج . داد تعقيداً يف أحيان كثرية بنظم سيطرة أخرىاملرأة واستمراره، ويز

العنف ضد املرأة يف سياق إاء كل أشكال التمييز، والنهوض باملساواة بني اجلنسني، ومتكني 
 .املرأة، وإجياد عامل تتمتع فيه مجيع النساء بكلِّ حقوقهن اإلنسانية

ة لكثري من أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره تبين هذه الدراسة اخلطوط العريض - ٣٦٥
يف سلسلة عريضة من األوضاع، مبا يف ذلك األسرة، واتمع احمللي وسجون الدولة 

ا، ويف الصراع املسلح، وأوضاع الالجئني، واألشخاص املشردين داخلياويشكِّل . ومؤسسا
ى يف القطاعني العام واخلاص، هذا العنف استمراراً على امتداد حياة املرأة بكاملها، ويتفش

ويتخذ العنف ضد املرأة . وغالباً ما يعزز كل شكل من أشكال العنف األشكالَ األخرى
شكالً بدنيا مباشراً يف كثري من األحيان، لكنه ميكن أن يكون اعتداًء نفسيا أيضاً وحرماناً 

دة للعنف ضد املرأة ومظاهره، وعلى الرغم من االعتراف املتزايد باألشكال املتعد. اقتصاديا
ما زالت البيانات الشاملة، الالزمة لتحديد نطاق خمتلف أشكال هذا العنف وحجمها، غري 

 .كافية
مع أن العنف ضد املرأة ظاهرة عاملية موجودة يف كل اتمعات والثقافات، فهو  - ٣٦٦

 تتعرض هلا النساء وأشكال العنف اليت. يتخذ أشكاالً خمتلفة وجتارب النساء معه خمتلفة
والطرق اليت تخبر ا هذا العنف تتشكل يف كثري من األحيان بتقاطُع نوع اجلنس وعوامل 
أخرى مثل العرق واإلثنية والطبقة والسن والتوجه اجلنسي واإلعاقة والقومية واملركز القانوين 
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مل املتقاطعة يف احلسبان لذلك تلزم استراتيجيات متنوعة تأخذ هذه العوا. والديانة والثقافة
 . بغية القضاء على العنف ضد كل النساء

حدث خالل العقدين املاضيني تقدم كبري يف وضع معايري وقواعد دولية ملعاجلة  - ٣٦٧
وتشكِّل هذه املعايري والقواعد خط أساس اللتزام الدول . العنف ضد املرأة واالتفاق عليها

 منظومة األمم املتحدة، بالعمل على إاء العنف ضد وأصحاب املصاحل اآلخرين، مبن فيهم
وإن مسؤولية الدول وواجباا يف معاجلة العنف ضد املرأة ملموسة وواضحة، وهي . املرأة

وإن على الدول . تشمل العنف الذي يرتكبه مندوبو الدول وجهات فاعلة من غري الدول
 األعمال أينما وقعت، وحماكمة والتحقيق يف هذه. واجباً ملنع أعمال العنف ضد املرأة

 .مرتكبيها ومعاقبتهم؛ وتوفري سبل االنتصاف واجلرب ملن ارتكبت ضدهن هذه األعمال
وإن اإلفالت من . لقد قصرت الدول عن أداء هذه الواجبات تقصرياً غري مقبول - ٣٦٨

وسيلة العقوبة على العنف املرتكب ضد النساء يعقِّد آثار هذا العنف الذي يستخدم ك
وعندما تقصر الدولة عن حتميل مرتكيب العنف مسؤولية . لسيطرة الذكور على النساء

أعماهلم ويتغاضى اتمع صراحةً أو ضمناً عن هذا العنف، فإن اإلفالت من العقوبة ال 
يشجع على القيام مبزيد من االعتداءات فحسب، وإمنا يوجه رسالة مفادها أن عنف الذكر 

وليست نتيجة هذا اإلفالت من العقوبة جمرد إنكار العدالة . بول وعاديضد املرأة شيء مق
الناجيات األفراد فقط، وإمنا هي تعزيز العالقات السائدة بني اجلنسني وتكرار /على الضحايا

 . ألوجه التفاوت اليت تؤثر يف نساٍء وبنات أخريات أيضاً
ولية بشأن العنف ضد املرأة وااللتزام توجد فجوة كبرية وغري مقبولة بني املعايري الد - ٣٦٩

وإن واجبات الدول احملددة . امللموس بصرف رأس املال السياسي واملوارد لتنفيذ هذه املعايري
وإن تباين . حتتاج إىل توضيح يف السياقات املختلفة اليت يرتكَب فيها العنف ضد املرأة

جيب أن تتخذها الدول فرادى، لكنه ال الظروف والقيود املالية يسمح باختالف التدابري اليت 
 .يسمح باالمتناع عن اختاذ أي تدابري

. إن على الدولة مسؤولية منع العنف ضد املرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه - ٣٧٠
غري أنه توجد ميزات كبرية . وهي مسؤوليةٌ ال تستطيع أن حتيلها إىل جهات فاعلة أخرى

غري احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى يف اتمع املدين للدخول يف شراكات مع املنظمات 
والقطاع اخلاص، ال سيما ألن املنظمات النسائية تشرع يف الغالب يف برامج جتريبية تستطيع 

عالوةً على ذلك، جيب أن . احلكومات دعمها وتكرارها أو إضفاء الطابع املؤسسي عليها
ف إىل خربة النساء، وهو يستدعي إشراكهن يف يستند وضع استراتيجيات الدول ملعاجلة العن

 .وضعها
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كانت احلركة النسائية مؤثرة جدا يف تعيني سلسلة واسعة من الطرق اليت تتعرض  - ٣٧١
غري أن أي تعداد ألشكال . ا النساء للعنف ولفت االنتباه الوطين والعاملي إىل هذه احلوادث

ن جامعاً مانعاً، ألن عنف الذكور ضد العنف يف أي وقت من األوقات ال ميكن أن يكو
وإن . النساء يتغري باستمرارٍ على حنو يعكس الديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

التكنولوجيات اجلديدة كاإلنترنت، أو الظروف اجلديدة كمناطق التجارة احلرة، ميكن أن 
لدول مستعدة ملعاجلة وجيب أن تكون ا. تؤدي إىل أشكال جديدة من العنف ضد املرأة

 .األشكال اجلديدة من العنف حال ظهورها والتعرف عليها
وهذا التنوع يف حد ذاته يثبت أن . العنف ضد املرأة معقَّد ومتنوع يف مظاهره - ٣٧٢

فاألحوال اليت تمكِّن من ممارسة العنف ضد املرأة . العنف ليس غري قابل للتغير وال هو حمتوم
وإذا .  األوضاع االجتماعية، ولذلك فإن الطريقة اليت تنتج ا قابلة للتغيريأحوال تنتجها

توفَّرت اإلرادة السياسية الالزمة وخصصت املوارد الالزمة للقضاء عليه، ولضمان متتع النساء 
وجيب أالّ . بكل حقوقهن اإلنسانية، أمكن تقليلُ العنف ضد املرأة ويف النهاية القضاُء عليه

ويلزم . يعترب ضمان املساواة بني اجلنسني وإاُء العنف ضد املرأة مهمةً اختيارية أو هامشية
أن يستجاب استجابةً منسقة مشتركة بني جهات عدة ومتعددة القطاعات ملعاجلة العنف ضد 

وينبغي إقامة آليات مؤسسية قوية على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل . املرأة
 .ن العمل والتنسيق والرصد واملساءلةلضما
وإن استمرار العنف املتفشي ضد املرأة يف كل أحناء الكرة األرضية يغذّي ثقافات  - ٣٧٣

وإن يف . العنف ويقَوض أركانَ التقدم حنو حتقيق أهداف حقوق اإلنسان والتنمية والسلم
وقد آن األوان ألن .  للبشرية كلهااجلهود الرامية إىل إاء العنف ضد املرأة مصلحةً كربى

تتحرك كُلُّ األمم والشعوب لتجعل إاءه مهمةً ذات أولوية على الصعيد احمللي والوطين 
 . واإلقليمي والعاملي

 
  إاء اإلفالت من العقوبة واختاذ تدابري ملعاجلة العنف ضد املرأة -باء 

 ضد املرأة يف اتفاقات وضعت توصيات مفصلة الختاذ تدابري بشأن العنف - ٣٧٤
 دولية مثل إعالن ومنهاج عمل بيجني، ويف تقارير ودراسات ومبادئ توجيهية – حكومية

غري أن . أعدا هيئات األمم املتحدة ووكاالا وآلياا، وأكادمييون ومنظمات غري حكومية
تكمل التوصيات هذه التوصيات . فجوات كبريةً ما زالت قائمة يف تنفيذها تنفيذاً فعاالً

املوجودةَ من قبل، ودف إىل اإلسراع يف تنفيذ هذه املعايري والقواعد وااللتزامات 
  )٣٨٣(.القائمة
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ووجهت . التوصيات الراهنة حمدودة بستة جماالت رئيسية على الصعيد الوطين - ٣٧٥
وهي . تحدةالدويل وصعيد منظومة األمم امل-توصيات ملموسة أيضاً إىل الصعيد احلكومي

 اجلمعية العامة يف ضمان قيام أصحاب مصاحل خمتلفني مبتابعة تربز، على وجه اخلصوص، دور
وجيب أن تعترف الدولُ األعضاء واتمع الدويل مبا يتركه أي . ذات معىن وتنفيذ ذي معىن

ن تأخر يف اختاذ هذه التدابري احملدودة، لكنها هامة، من أثر مدمر على النساء وأسره
وتشكِّل هذه التوصيات جمتمعةً استراتيجيةً واضحةً للدول األعضاء . وجمتمعان احمللية

 .ومنظومة األمم املتحدة لتحقيق تقدم قابل للقياس يف منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه
 

 التوصيات على الصعيد الوطين  - ١
دراسة، هي مفتاح املُضي قُدماً التوصيات االستراتيجية التالية، النابعة من هذه ال - ٣٧٦

هذه التوصيات كُلُّها مترابطة وكُلُّها ضرورية . جبدول أعمال القضاء على العنف ضد املرأة
 .الختاذ ج فعال ومنهجي وشامل إلاء العنف ضد املرأة

 
 ضمان املساواة بني اجلنسني ومحاية احلقوق اإلنسانية للمرأة )أ(

 سبب ونتيجةٌ يف آن واحد للتمييز ضد املرأة، وعدم املساواة بينها العنف ضد املرأة - ٣٧٧
وإن على الدول واجب احترام كل حقوق اإلنسان ومحايتها . وبني الرجل وتبعيتها له

وإن التقصري عن ذلك يسفر . وتعزيزها وإحقاقها، مبا يف ذلك حق املرأة يف التحرر من التمييز
 . ويزيدهعن العنف ضد املرأة 

 :لذلك يوصى بأن تقوم الدول مبا يلي - ٣٧٨
 ضمان احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها وإحقاقها  • 

التصديق بدون حتفظ على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك على وجه  • 
 ا االختياري اخلصوص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهل

 ضمان معرفة النساء حلقوقهن ومتكينهن من املطالبة مبمارسة هذه احلقوق  • 

تثقيف الرجال والنساء واألوالد والبنات يف موضوع حقوق اإلنسان للمرأة  • 
 ومسؤوليام عن احترام حقوق اآلخرين  

أال يتمتع مرتكبو ضمان وصول املرأة إىل العدالة واملساواة يف محاية القانون، وضمان  • 
 العنف ضد املرأة من اإلفالت من العقوبة 

 االعتراف حبقوق املرأة يف التحكُّم جبسدها وجنسانيتها ومحاية هذا احلق؛ • 
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ضمان حقوق املرأة يف املرياث وامللكية واإلسكان والضمان االجتماعي، ضمن  • 
 سلسلة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

ات األثر اجلنساين لضمان أالّ تؤدي السياسات االجتماعية استخدام تقدير • 
واالقتصادية، مبا يف ذلك التخطيط اإلمنائي، إىل إدامة العنف ضد املرأة وزيادة حدته، 

 العنف ضد املرأة والقضاَء عليه – بدالً من ذلك –وإمنا تؤيد بقوة منع  

ن هذه اخلربات تتشكَّل بتقاطُع االستجابة خلربات النساء املختلفة مع العنف، أل • 
اجلنسانية مع عوامل أخرى، كالعرق واإلثنية والطبقة والسن وحالة اإلصابة بفريوس 
نقص املناعة البشرية والتوجه اجلنسي واإلعاقة والقومية واملركز القانوين والديانة 

 والثقافة 
 

  رأةممارسة القيادة إلاء العنف ضد امل ) ب(
بدور قيادي إلاء كل عنف ضد املرأة وتأييد الدفاع عنها يف هذا الصدد القيام  - ٣٧٩

ومن قبلِ مجيع ) احمللي والوطين واإلقليمي والدويل(أمر ضروري جدا على مجيع املستويات 
مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة التابعة للدولة، وصناع الرأي، وقادة القطاع (القطاعات 

وإن وضع حد لإلفالت من ).  املدين، وقادة اتمعات احملليةالتجاري، ومنظمات اتمع
العقوبة وضمان املساءلة عن العنف ضد املرأة تدابري ضرورية جدا ملنع هذا العنف واحلد منه، 

 . وهي تعبريات مرئية من قبل الدول عن التزامها باختاذ تدابري
 :بناء على ذلك، يوصى مبا يلي - ٣٨٠
بصوت مرتفع وبقوة يف احلاجة املاسة إىل إاء العنف ضد املرأة وأن أن تتكلم الدول  • 

تضمن املساءلة العمومية عن كل حوادث العنف، وأن جتري تدقيقاً عموميا، وتقضي 
 على مجيع املواقف املؤسسية والثقافية اليت تعزز العنف أو تبرره أو تتغاضى عنه 

ملرأة وتضمن أال يرتكب أي مندوب للدولة أال ترتكب الدول أعمال عنف ضد ا • 
مثل هذه األعمال، مبا يف ذلك اختاذ تدابري عقابية أو تأديبية ضد أي مندوب للدولة 
 محاكاجلهات الفاعلة من غري الدول بأي عنف ضد املرأة وت يفعل ذلك، ومتنع قيام

 ضحايا مجيع مرتكيب هذا العنف وتعاقبهم، وتوفِّر سبلَ انتصاف وجرب لل

مبن فيهم املدارس واملؤسسات الدينية (أن يقوم قادة اتمعات احمللية وصناع الرأي  • 
والتقليدية، واملنظمات اتمعية، ونقابات العمال، وأصحاب احملال التجارية، 

بدور رئيسي يف توليد اإلرادة السياسية والتدابري املطَّردة إلاء ) ووسائط اإلعالم
 مع احمللي مع عنف الذكور ضد النساء والتواطؤ مع هذا العنف تسامح ات
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تشجيع الرجال واألوالد على التكلُّم بصوت عالٍ وبقوة يف مناهضة العنف ضد  • 
 املرأة والتوقُّف عن محاية مرتكيب العنف أو التغاضي عن عنفهم؛ 

رأة على مجيع االعتراف بالنساء الالئي يقُمن بدور قيادي يف إاء العنف ضد امل • 
املستويات، ال سيما يف املنظمات النسائية على مستوى القاعدة الشعبية، والسماح 

 .هلن بأداء عملهن دون إعاقة، وكذلك تأييد جهودهن بقوة
 

 سد الفجوات بني املعايري الدولية والقوانني والسياسات واملمارسات الوطنية )ج(
وينتج اإلفالت من .  بعد تنفيذاً كافياً يف الواقعمل تنفذ املعايري والقواعد الدولية - ٣٨١

من ) سواء آرتكبته الدولة أو جهات فاعلة من غري الدول(العقوبة على العنف ضد املرأة 
التقصري عن الوفاء باملعايري الدولية بواسطة العمل الفين والتنفيذ على الصعيدين احمللي 

 .والوطين
 :الدول مبا يليبناء على ذلك، يوصى بأن تقوم  - ٣٨٢
 جعل القوانني والسياسات واملمارسات الوطنية تتفق مع االلتزامات الدولية  • 

متابعة اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان، ال سيما جلنة القضاء على التمييز  • 
ضد املرأة، للتوصيات اآلتية من املراجعات الدورية لتقاريرها، واالتصاالت 

 وإجراءات التحقيق 

إزالة مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة؛ واستعراض مجيع سياسات الدولة وممارساا  • 
وتنقيحها لضمان عدم متييزها ضد املرأة؛ وضمان أن تتفق أحكام النظُم القانونية 
املتعددة األوجه، حيثما وجدت، مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها مبدأ 

 عدم التمييز 

 ضمان وجود تشريع يعاجل مجيع أشكال العنف ضد املرأة بصورة كافية  • 

التصرف باحلكمة الالزمة ملنع العنف ضد املرأة؛ والتحقيق يف هذا العنف؛ وحماكمة  • 
مرتكيب العنف ومعاقبتهم، سواء أكانوا جهات فاعلة تابعة للدولة أم جهات فاعلة 

 إنصاف الضحايا من غري الدول؛ وتوفري إمكانيات الوصول إىل 

اختاذ تدابري إجيابية ملعاجلة األسباب اهليكلية للعنف ضد املرأة وتعزيز جهود املنع اليت  • 
 تعاجل املمارسات والقواعد االجتماعية التمييزية 

وضع خطط عمل ترصدها احلكومات وحتدثها بانتظام، بالتشاور مع اتمع املدين،  • 
 النسائية ة، واموعات والشبكاتال سيما املنظمات غري احلكومي
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الناجيات حلقوقهن وأوجه االنتصاف املتاحة هلن، وقدرن /تعزيز معرفة الضحايا • 
 على املطالبة ا بواسطة الوصول الفعال إىل العدالة 

تعزيز كفاءة مجيع املوظفني يف النظام القانوين والعدالة اجلنائية ونظامي الصحة  • 
الناجيات، وضمان حقوقهن بواسطة التعليم / احتياجات الضحاياوالتعليم يف تلبية

 املهين والتدريب وغري ذلك من برامج بناء القدرات

الناجيات بواسطة خدمات كافية وقابلة /ضمان الدعم املالئم للنساء الضحايا • 
 للوصول تعزز سالمة املرأة ونيابتها 

لصراع والالجئني واألشخاص املشردين محاية النساء يف أوضاع الصراع وما بعد ا • 
داخليا، حيث تكون املرأة على وجه اخلصوص هدفاً للعنف وتكون قدرا على 
التماس االنتصاف واحلصول عليه حمدودة، واعتماد نهجٍ ملنح حق اللجوء يكون 

 حساساً للجنسانية 

ر ضد املرأة، معاجلة املواقف وأشكال السلوك النمطية اليت تساهم يف عنف الذك • 
والعمل مع الرجال واألوالد على وجه التحديد، وتشجيع أصحاب املصاحل اآلخرين 

 على تنفيذ التدابري كجزء من منع العنف ضد املرأة 

مراجعة عملها مع مرتكيب العنف وتعزيزه، وعلى وجه اخلصوص تقييم أثر الربامج  • 
 العنف ضد املرأة اإلصالحية بغية توسيع االستراتيجيات املتاحة ملنع 

 
تعزيز قاعدة املعرفة عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة ليسترشد ا تطوير السياسة  )د(

 واالستراتيجية 
ما زالت املعلومات املتاحة عن نطاق العنف ضد املرأة ومداه قليلة، ال سيما عن  - ٣٨٣

ات واملمارسات هي األكثر والبيانات اليت تقدر وتقيم أي السياس. بعض أشكال هذا العنف
غري أن حمدودية توفُّر البيانات ال تقلل من . فعالية يف منع هذا العنف ومعاجلته، نادرة جدا

 .مع أشياء أخرى. مسؤولية الدولة عن معاجلة العنف ضد املرأة
 :بناًء على ذلك يوصى بأن تقوم الدول مبا يلي - ٣٨٤
وجيب أن تقوم ذا العمل . ليلها بطريقة منهجيةتولّي املسؤولية عن مجع البيانات وحت • 

وميكن أن يشمل ذلك دعم . هي نفسها أو باالشتراك مع جهات فاعلة أخرى
وتسهيل عمل املنظمات غري احلكومية واألكادمييني وغريهم من العاملني يف هذه 

 األنشطة 
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مثل ضمان تقسيم البيانات، ال حبسب اجلنس فقط، وإمنا حبسب عوامل أخرى  • 
 العرق والسن واإلعاقة، حسب االقتضاء

ضمان تلقّي مكاتب اإلحصاء الوطنية واهليئات األخرى املعنية جبمع البيانات عن  • 
 العنف ضد املرأة التدريب الالزم للقيام ذا العمل 

ضمان إتاحة املعلومات احلاصلة من مجع البيانات وحتليلها للجمهور على نطاق  • 
  االقتضاء ب ا حسواسع وضمان العمل

استخدام مقاييس قابلة للمقارنة دوليا لنطاق مجيع أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره  • 
ومدى انتشاره وعدد حوادثه يف جهودها الرامية إىل مجع البيانات، للسماح برصد 

 تقدمها يف أداء واجباا يف معاجلة العنف ضد املرأة

 : من الضروري - ٣٨٥
لبيانات بطريقة حتترم كتمان هوية املرأة وحقوق اإلنسان للمرأة وال أن تجمع ا • 

 تلحق ضرراً بسالمة املرأة 

أن يطَور تقييم البيانات املقدمة عن ممارسات واعدة واستخدامها لتسهيل تكرار  • 
 أكثر التدخالت فعالية ورفع مستواها وإضفاء الطابع املؤسسي عليها 

مة عن العنف ضد املرأة يف اجلهود الوطنية والدولية جلمع إدراج البيانات املقد • 
البيانات، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة باالقتران مع عمليات ختطيط السياسة وتنفيذها، 

وملكاتب اإلحصاء الوطنية . الستراتيجيات احلد من الفقر ورصد حقوق اإلنسان
 .دور رئيسي تؤديه يف هذه اجلهود

اس التكاليف االقتصادية واإلمنائية للعنف ضد املرأة اليت تتحملها حتسني منهجيات قي • 
الناجيات، واألسر املعيشية، واتمع يف أوضاع خمتلفة، وزيادة /النساء الضحايا

 .تطويرها
 

 قة وطنيا وحمليا بناء وتوطيد استراتيجيات قوية متعددة القطاعات ومنس )هـ(
اء العنف ضد املرأة االستجابات املخصصة املتعلقة جيب أن يتجاوز العمل على إ - ٣٨٦

بقطاع واحد أو مسألة واحدة ليصبح جاً شامالً ومنهجيا ومطَّرداً، تدعمه دعماً كافياً 
وينبغي أن يشمل هذا قطاعات حكومية مثل . وتسهله آليات مؤسسيةٌ قوية وخمصصة ودائمة

 واملالية والشؤون اخلارجية والزراعة العدل والصحة واإلسكان والتعليم وكذلك الدفاع
وإن التنسيق بني قطاعات ومستويات خمتلفة هام جدا يف مساعدة املرأة اليت تنجو . والعمل
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من بعد العنف على الوصول إىل خدمات قانونية وصحية واجتماعية فعالة، وكذلك حتسني 
 .أعمال املنع

 : يليبناًء على ذلك يوصى بأن تقوم الدول مبا - ٣٨٧
أن متارس مسؤوليتها عن التنسيق بني مجيع القطاعات احلكومية الوطنية واحمللية،  • 

 باعتبار ذلك عنصراً أساسيا يف بناء استراجتيات مستدامة ملنع العنف ضد املرأة 

إنشاء آليات مؤسسية قوية على الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين لضمان العمل  • 
 ساءلة والتنسيق والرصد وامل

دمج اجلهود الرامية إىل منع وتقليل العنف الذي ميارسه الذكر ضد املرأة إىل سلسلة  • 
متالزمة العوز املناعي /واسعة من ااالت الربناجمية مثل فريوس نقص املناعة البشرية

، والصحة التناسلية، وتنظيم املدن، واهلجرة، واحلد من الفقر، )اإليدز(املكتسب 
 أوضاع الصراع، وما بعد الصراع، واهلجرة، واإلغاثة اإلنسانيةوالتنمية، و

دمج تفهم شامل ألسباب العنف ضد املرأة وعواقبه يف مناهج تعليمٍ وتدريبٍ مالئمة  • 
على مجيع املستويات، مبا يف ذلك يف مجلة أمور، التعليم املهين لألخصاءيني 

 خصائيني االجتماعيني الصحيني، واملعلمني وموظفي إنفاذ القوانني، واأل
 

  ختصيص موارد كافية ومتويل كاف )و(
وإن التكاليف االجتماعية . العنف ضد املرأة يفقر األفراد واألسر والبلدان - ٣٨٨

والسياسية واالقتصادية للسماح للعنف باالستمرار دون هوادة تكاليف باهظةٌ وتدعو إىل 
وهذا اجلهد يستدعي زيادة يف . ذه التكاليفبذل استثمارات يف أمن املرأة متناسبة مع ه

اإلرادة السياسية يعرب عنها بواسطة التزام مبوارد مالية وبشرية أكرب كثرياً، مما هو عليه 
 . الوضع اآلن

 : بناء على ذلك، يوصى بأن تقوم الدول مبا يلي - ٣٨٩
الوصول إىل الناجيات من /زيادة التمويل لتقدمي خدمات كافية، ومتكني الضحايا • 

 العدالة وسبل االنتصاف 

تقدير امليزانيات على الصعيدين الوطين واحمللي من منظور جنساين وموازين صحيحة  • 
 بغية ضمان ختصيص املوارد بإنصاف أكرب والقضاء على التمييز والعنف ضد املرأة 

 متويل العمل على مكافحة العنف ضد املرأة من امليزانيات الوطنية  • 
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ان ختصيص موارد إضافية من صناديق متخصصة ومن جهات ملاحنة لربامج تعاجل ضم • 
 العنف ضد املرأة، ال سيما يف أقل البلدان منوا والبلدان اخلارجة من صراع

 : من الضروري أيضاً أن تقوم الدول واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية مبا يلي - ٣٩٠
مييز ضد املرأة، والعمل على حتقيق املساواة بني ختصيص موارد كبرية للقضاء على الت • 

 اجلنسني، ومنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره وإنصاف ضحاياه 

توفري موارد لتقييم الربامج االبتكارية ورصدها من قبل احلكومات واملنظمات غري  • 
 .لناجحةاحلكومية، ودعم رفع مستوى املمارسات الواعدة جدا واملشاريع الرائدة ا

 
 التوصيات على الصعيد الدويل  - ٢

منذ املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة أُعطي مزيد من االنتباه للعنف ضد املرأة يف  - ٣٩١
الدولية وهيئات اخلرباء، -كل أجزاء منظومة األمم املتحدة، سواء يف ذلك اهليئات احلكومية

 .ة األمم املتحدةوكذلك يف الكيانات اليت تتألف منها جمموع
مل تسفر هذه اجلهود بعد عن استجابة شاملة ومنهجية ومنسقة تنسيقاً جيداً  - ٣٩٢

ونتيجةً لذلك، كان تنفيذ االلتزامات والقواعد واملعايري . وممولة باملوارد على الوجه الصحيح
 الصالت بني العنف عالوةً على ذلك، ينبغي أيضاً معاجلةُ دواعي القلق الناشئة، مثل. حمدوداً

ضد املرأة ومسائل أخرى، واألشكال اجلديدة للعنف ضد املرأة، أو األوضاع اجلديدة املؤدية 
ووجه أيضاً شيٌء من االنتباه للعنف ضد املرأة يف جماالت معينة، لكن . إىل عنف ضد املرأة

 السياسات والربامج العمل يف موضوع العنف ضد املرأة مل يصبح بعد جزءاً ال يتجزأ من كل
 .والتدابري
نتيجةً لذلك، مل يعطَ العنف ضد املرأة املكانةَ املنظورةَ واملرموقة الالزمة للتمكني  - ٣٩٣

ويلزم اختاذ ج أكثر متاسكاً واستراتيجيةً ملواجهة التحديات املبينة . من إحداث تغيري يذكر
ويتطلب هذا النهج . يات الستة املذكورة أعالهيف هذه الدراسة واليت تعالَج يف جماالت التوص

 . تعاوناً معززاً من كل اجلهات الفاعلة، مبا فيها احلكومات واتمع الدويل واتمع املدين
يتناول هذا الفرع احلاجةَ إىل تركيز أكثر منهجيةً ومشوالً على العنف ضد املرأة  - ٣٩٤

بادرة اهلامة اليت قامت ا اجلمعية العامة بدعوا وينبغي متابعة امل. يف منظومة األمم املتحدة
إىل إجراء هذه الدراسة متابعة حازمة على كل املستويات الختاذ تدابري ملموسة ملنع العنف 

 .ضد املرأة والقضاء عليه
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الدولية وكيانات منظومة األمم املتحدة -من الضروري أن تقوم اهليئات احلكومية - ٣٩٥
 وأكثر اتساقاً وأبرز ظهوراً، يتجلّى باإلرادة السياسية وبروزٍ أكرب يف بدورٍ قيادي أقوى

جدول األعمال الدويل، والتدابري املطَّردة وختصيص موارد أكرب لتعزيز تنفيذ اإلطار القانوين 
 .والسياسي ملعاجلة العنف ضد املرأة

 
 الدويل-على الصعيد احلكومي )أ(

الدولية املساءلة عن أعمال العنف ضد املرأة –كومية يوصى بأن تعزز اهليئات احل - ٣٩٦
بغية اإلسراع يف تنفيذ االلتزامات والقواعد واملعايري املتعلقة بالعنف ضد املرأة، على 

 .الصعيدين الوطين والدويل
 :يوصى على وجه اخلصوص مبا يلي - ٣٩٧
 على تقرير واحد من أن تنظر اجلمعية العامة سنويا يف مسألة العنف ضد املرأة بناًء • 

وينبغي أن يبين نظرها هذا على األعمال املوجهة واحملددة ذا القطاع، . األمني العام
دولية أخرى يف مكافحة -ويكَملَ هذه األعمال، اليت قامت ا هيئات حكومية

وينبغي للجمعية العامة أيضاً، وهي تعاجل العنف ضد املرأة بكليته، . العنف ضد املرأة
ن تركِّز على دواعي قلق جديدة وآخذة يف التطور، من بينها الربط بني العنف ضد أ

متالزمة العوز املناعي /املرأة ومسائل أخرى مثل فريوس نقص املناعة البشرية
، أو القضاء على الفقر، أو األمن الغذائي، أو السلم واألمن، أو )اإليدز(املكتسب 

 . رميةاالستجابات اإلنسانية، أو منع اجل

أن يكثف جملس األمن جهوده ملعاجلة العنف ضد املرأة القائم على أساس اجلنس،  • 
 ١٣٢٥وأن يرصد باستمرارٍ التدابري املتخذة يف إطار تنفيذ قرار جملس األمن 

ولتحقيق هذه الغاية ينبغي أن ينظر جملس . بشأن املرأة والسلم واألمن) ٢٠٠٠(
صد لزيادة فعالية مسامهة الس يف منع العنف ضد األمن يف إقامة آلية خمصصة للر

 .املرأة يف الصراع املسلح وإنصافها منه

الدولية، مبا يف ذلك جلنة بناء السالم، وجملس حقوق -أن تناقش اهليئات احلكومية • 
اإلنسان، والس االقتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية، ال سيما جلنة وضع املرأة، 

ة والعدالة اجلنائية، واللجنة اإلحصائية، يف موعد ال يتجاوز سنة وجلنة منع اجلرمي
، مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهره، كلٌّ فيما يتعلق بواليتها، ٢٠٠٨

وينبغي . وأن حتدد أولويات معاجلة هذه املسألة يف جهودها وبرامج عملها املقبلة
وتعاجل الفجوات احلاصلة يف إطار السياسة الدولية -أيضاً أن تعين اهليئات احلكومية
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الدولية والقانون الدويل املتعلق بالعنف ضد املرأة، كلٌّ واحدة منها يف جمال 
 .اختصاصها

أن يؤكد جملس حقوق اإلنسان والية املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة  • 
ة العنف ضد املرأة، وأن وأسبابه ونتائجه، اليت كانت تعوق توسيع العمل يف مكافح

 من املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً سنويا – بالتنسيق مع جلنة وضع املرأة -يطلب 
دولية -إىل كل من جملس حقوق اإلنسان وجلنة وضع املرأة، بوصفها هيئة حكومية

 .مركزية معنية مبتابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني وتنفيذمها

تب املستشارة اخلاصة لألمني العام بشأن املسائل اجلنسانية أن تعزز اجلمعية العامة مك • 
والنهوض باملرأة كآلية لتحسني الرؤية وتعزيز التنسيق والدعوة بغية القضاء على 

وينبغي أن توجه هذه اجلهود، .  العنف ضد املرأة على الصعيدين الدويل واإلقليمي
ها مبا يف ذلك العمل على بوجه خاص، إىل حتسني تنسيق ج يشمل املنظمة بأسر

وينبغي أن تكون املسؤولية عن هذا التنسيق على مستوى جملس . املستوى القطري
 .الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

 
 منظومة األمم املتحدة  )ب(

 التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة والدعم املؤسسي
ل واملوارد القائمة واستخدامها استخداماً فعاالً،  وضمان لزيادة كفاءة اهلياك - ٣٩٨

 :التماسك والتنسيق، يوصى بأن تتخذ التدابري التالية
أن تبين كيانات منظومة األمم املتحدة بوضوحٍ كيف يؤثر العنف ضد املرأة يف  • 

وص، وينبغي، على وجه اخلص. التنفيذ الفعال لوالياا ويقوي استجابتها هلذا العنف
أن تعزز اجلهود اليت تستجيب للطبيعة الشمولية للعنف ضد املرأة وأن تربطَ تلك 

متالزمة العوز املناعي /اجلهود بعملها يف مسائل مثل فريوس نقص املناعة البشرية
، أو القضاء على الفقر، أو األمن الغذائي، أو السلم واألمن، )اإليدز(املكتسب 

صحة، أو التعليم، أو اإلصالح القانوين والقضائي، أو واالستجابات اإلنسانية، أو ال
 . منع اجلرمية

أن يتوىل مكتب املستشارة اخلاصة لألمني العام للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة،  • 
بواسطة الشبكة املشتركة بني الوكاالت واملعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، قيادة 

 يف منظومة األمم املتحدة بأسرها لضمان مزيد من الرؤية، التنسيق املعزز هلذا العمل
واالتساق، والتدابري الفعالة، والرصد، وتقدمي التقارير واملساءلة، وأن يقدم تقارير 
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عن ذلك إىل اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربنامج واإلدارة، ويف النهاية إىل جملس 
وأن تتوىل فرقة العمل . حدة املعين بالتنسيقالرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املت

املعنية بالعنف ضد املرأة، اليت أنشأا الشبكة، دعم املستشارة اخلاصة يف هذا 
 .اهود

وصندوق أن تنظر املستشارة اخلاصة لألمني العام للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة،  • 
وق االستئماين، وفرقة العمل املعنية ، بوصفه مدير الصنداألمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
للشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني  بالعنف ضد املرأة، التابعة

اجلنسني، يف طرق ووسائل لزيادة فعالية صندوق األمم املتحدة االستئماين للقضاء 
العنف ضد املرأة على العنف ضد املرأة، كآلية ملنظومة األمم املتحدة بأسرها ملنع 

وإنصافها منه، ولزيادة إدخال املعلومات املرجتعة عن الدروس املستفادة من املشاريع 
 . املدعومة يف العمل السياسي والقانوين للمنظومة بأسرها، املتعلق بالعنف ضد املرأة

 
  والبحوثالبياناتمجع 
لدان على مجع البيانات عن ملنظومة األمم املتحدة دور هام تؤديه يف تعزيز قدرة الب - ٣٩٩

العنف ضد املرأة وجتهيزها ونشرها وعلى استخدام هذه البيانات كأساس لتطوير التشريعات 
 . والسياسات والربامج

 : ينبغي أن تقوم منظومة األمم املتحدة، على سبيل األولوية، مبا يلي - ٤٠٠
مارسات اجليدة لضمان تقدمي الدعم التقين للبلدان وتعزيز املنهجيات القائمة وامل • 

 . الوفاء باملعايري املمتازة القائمة جلمع البيانات

دعم تطوير أساليب ومعايري موحدة جلمع البيانات عن كل أشكال العنف ضد املرأة  • 
 .اليت ينقصها التوثيق الكامل

 . آثارها دعم حبوث تقييم التدخالت ملنع العنف ضد املرأة واإلنصاف منه وحتليل • 

 .طوير مؤشرات مشتركة لتقييم ورصد امتثال الدول لالتفاقات الدوليةت • 

بناء قدرة املكاتب اإلحصائية الوطنية، واآلليات النسائية الوطنية، ومؤسسات  • 
 .البحوث، واملنظمات غري احلكومية، الدولية منها والوطنية وتعزيز الروابط فيما بينها

عن العنف ضد املرأة باجلهود القائمة واملستمرة ربط اجلهود املبذولة جلمع البيانات  • 
جلمع البيانات، مبا يف ذلك عمليات التخطيط الستراتيجيات احلد من الفقر ورصد 

 .حقوق اإلنسان



A/61/122/Add.1  
 

06-41972 153 
 

إنشاء قاعدة بيانات منسقة لألمم املتحدة ويكون الوصول إليها ميسوراً يف إدارة  • 
ة النهوض باملرأة، على وجه الشؤون االقتصادية واالجتماعية، تعىن ا شعب

اخلصوص، ويتم تطويرها بالتعاون مع الشعبة اإلحصائية، التابعة إلدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية، واللجان اإلقليمية ومجيع أجزاء منظومة األمم املتحدة 
األخرى ذات الصلة باإلحصاءات، والتشريع، ومناذج التدريب، واملمارسات اجليدة، 

 التوجيهية األخالقية واملوارد األخرى فيما يتعلق بكل أشكال العنف ضد واملبادئ
 . املرأة ومظاهره

عقد اجتماع لفريق عامل تابع لألمم املتحدة لوضع واقتراح جمموعة مؤشرات دولية  • 
لتقدير نطاق العنف ضد املرأة وانتشاره وعدد حوادثه، ورصد التقدم احملرز يف 

وجيب أن يبين هذا .  آثار التدابري والتدخالت املختلفةمعاجلة هذا العنف وتقدير
العمل على املقترحات القائمة ملؤشرات العنف ضد املرأة، وكذلك على عمل املقرر 
اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، املطلوب يف قرار جلنة حقوق 

 .٢٠٠٤/٤٦اإلنسان 
 

ا يف ذلك إطار املساعدة اإلنسانية وبعثات  مب،طرياألنشطة التنفيذية على الصعيد القُ
 حفظ السالم

 :يوصى باختاذ التدابري التالية - ٤٠١
أن يقوم املنسقون املقيمون لألمم املتحدة بدور قيادي يف الدعوة إىل استجابة فعالة  • 

وشاملة للعنف ضد املرأة على الصعيد الوطين تشمل محالت توعية وطنية ودعم 
الفاعلة األخرى دعماً منهجيا يف أعماهلا الرامية إىل منع العنف احلكومات واجلهات 

 ضد املرأة والقضاء عليه 

أن تدعم فرق األمم املتحدة القُطرية تطوير خطط عمل شاملة بشأن العنف ضد  • 
تشمل محالت توعية وطنية وتركِّز على تعزيز معرفة احلقوق ) عند االقتضاء(املرأة 

تغيري القواعد واملواقف النمطية القائمة على أساس اجلنس، وإتاحة اخلدمات، وعلى 
اليت تتغاضى عن عنف الذكر ضد املرأة وتعمل على إدامته، وتنفيذ هذه اخلطط  

تنفيذاً تاما. 

أن تعطي فرق األمم املتحدة القُطرية أولوية أكرب ملنع العنف ضد املرأة، والرد عليه،  • 
 يف الربجمة أكثر تنسيقاً، يشمل املنظومة بأسرها، بواسطة أمور منها استخدام نهجٍ

 ومنها التعاون مع اموعات النسائية واتمع املدين 
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تعزيز قدرة فرق األمم املتحدة القُطرية على التعامل مع العنف ضد املرأة بواسطة  • 
 أمور منها التدريب 

يل األولوية للعنف ضد أن يعطي املمثلون اخلاصون لألمني العام اهتماماً على سب • 
 املرأة، كلٌّ يف حدود واليته، يف بعثات حفظ السالم وبناء السالم 

 :يوصى باختاذ التدابري التالية - ٤٠٢
زيادة املوارد املخصصة يف كل أجزاء منظومة األمم املتحدة ملعاجلة العنف ضد املرأة  • 

 زيادة كبرية 

 وكل اجلهات املاحنة األخرى موارد زائدة أن تقدم كيانات منظومة األمم املتحدة • 
لتنفيذ خطط العمل الوطنية الشاملة، اهلادفة إىل منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه، 

 ال سيما يف أقل البلدان منوا والبلدان اخلارجة من صراع 

أن ختصص كيانات األمم املتحدة حصة زائدة من املوارد املخصصة ملسائل مثل احلد  • 
، )اإليدز(متالزمة العوز املناعي املكتسب /لفقر، وفريوس نقص املناعة البشريةمن ا

وحفظ السالم، لغرض حمدد هو منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه، لتعيني التقاطع 
 مع العنف ضد املرأة ومعاجلته 

لعمل أن تزيد الدول واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية، إىل حد كبري، دعمها املايل ل • 
على مكافحة العنف ضد املرأة يف وكاالت األمم املتحدة وبراجمها، مبا يف ذلك 

 .صندوق األمم املتحدة االستئماين إلاء العنف ضد املرأة
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 )٢٨٠( See note 15, articles 4 (c) and (d); note 278, Belém do Pará, article 7 (b) and (c); note 19, paras. 124 (c), 

124 (o) and 130 (b). 
 )٢٨١( Maria da Penha Maia Fernandes v. Brazil, Inter-American Commission on Human Rights, Case 12.051, 

16 April 2002. 
 )٢٨٢( Ibid., para. 55. 
 )٢٨٣( See note 120, paras. 273 and 274. 
 )٢٨٤( See note 19, para. 124 (g). 
 )٢٨٥( Committee on the Elimination of Discrimination against Women General recommendation 19, para. 24 (i); 

note 15, article 4 (d); note 23, para. 69 (b); Rome Statute, article 79; note 278, Belém do Pará, article 7 (g); 

note 300, annex, para. 10 (c); E/CN.4/2000/62, 2000, annex, preamble. 
 )٢٨٦( para. 9.6 I (ii). 
 )٢٨٧( See note 281, recommendation 3 and para. 61. 
 )٢٨٨( See note 19, para. 125 (a) and (j) and, in relation to the girl child, para. 283 (d); Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women General recommendation 19, para. 24 (b); note 253, Belém 

do Pará, article 8 (d); E/CN.4/2006/61, para 74; note 269, A.T. v. Hungary. 
 )٢٨٩( See note 269, A.T. v. Hungary, at 9.3. 
 )٢٩٠( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 2 (f) and 5 (a). 
 )٢٩١( See note 253, Belém do Pará, article 7 (e). 
 )٢٩٢( Protocol to the African Charter on the Rights of Women in Africa, articles 2 (2) and 5. 
 )٢٩٣( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 5 (a); note 253, 

Belém do Pará, article 8 (b); Protocol to the African Charter on the Rights of Women in Africa, article 4 

(d). 
 )٢٩٤( See note 19, para. 124 (a); note 15, article 4; note 269, A.T. v. Hungary; Human Rights Committee general 

comment No. 28 (2002), para. 5. 
 )٢٩٥( See note 120, para 287. 
 )٢٩٦( See note 269, A.T. v. Hungary. 
 )٢٩٧( See note 15, article 4 (h); note 19, paras. 124 (g), 124 (n); note 23, para. 78 (d); note 20, pp. 276, 278, 286 

and 288; note 269, A.T. v. Hungary, at 9.6 II (iv); note 306, recommendation 4a; E/CN.4/2006; note 275, 

annex, paras. 12 (a)-(c) and 14 (b). 
 )٢٩٨(  General Assembly resolution 55/67, para. 17. 
 )٢٩٩( See note 120, para. 278. 
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 )٣٠٠( See note 19, paras. 34, 129 (a), 261, 275, 287; note 23, para. 169 (f); Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women General recommendation 19, article 24 (c); note 15, article 4 (k); note 275, 

para 13. 
 )٣٠١( Concluding comments issued to 90 States parties between 2001 and 2005 were examined and are reflected 

in the discussion of the Committee’s concerns. 
 )٣٠٢( Concluding comments/observations made by the Human Rights Committee, the Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, the Committee on 

the Rights of the Child and the Committee Against Torture to States parties between 2002 and 2005 were 

analysed for references to violence against women. During that time, the Committee on Migrant Workers 

had not yet considered reports of States parties. 
 )٣٠٣( International Labour Organization/International Programme on the Elimination of Child Labour 

(2003) “Good Practices: Gender mainstreaming in actions against child labour”, available at: 

 http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/gender/ mainstreaming.pdf. 
 )٣٠٤( E/CN.4 /2003/75/Add.1, para. 2147. 
 )٣٠٥( Unless otherwise stated, the examples in this chapter came from the following sources: Member States’ 

contributions to the Secretary-General’s in-depth study on violence against women, available at: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/responses/index.htm; NGO contributions to the Secretary-

General’s in-depth study on violence against women, available at: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngo-contributions.htm; responses to the Secretary-General’s 

questionnaire to Governments on Implementation of the Beijing Platform for Action, available at: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/countrylist.htm; responses to the United Nations Secretary-

General’s Questionnaire to Member States on implementation of the Beijing Platform for Action and the 

outcome of the twenty-third special session of the General Assembly, available at: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/responses.htm; papers prepared for and final report 

of the Expert Group Meeting “Good practices in combating and eliminating violence against women”, 

organized by the Division for the Advancement of Women in collaboration with the United 

Nations Office on Drugs and Crime, Vienna,  
17-20 May, 2005, available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/ 
index.html; State party reports submitted under article 18 of the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women, available at http://www.un.org/womenwatch/ 
daw/cedaw; UNIFEM, Not a Minute More, Ending Violence Against Women (2003) (United Nations 

publication, Sales No. 05.III.F.2); Council of Europe, Implementation of and follow-up to Recommendation 

Rec(2002)5 on the Protection of Women against Violence (2005), available at: http://www.coe.int/equality; 

CLADEM, UNIFEM, Dossier sobre Violencia Domestica en America Latina y el Caribe (2005); and 

Rioseco Ortiga, L., Buenas prácticas para la erradicación de la violencia doméstica en la región de 

América Latina y el Caribe, Serie Mujer y Desarrollo No.75, Comision Economica para America Latina y 

El Caribe (United Nations, Chile, 2005). 
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 )٣٠٦( See note 1, para. 36. 
 )٣٠٧( Ibid., para. 28. 
 )٣٠٨( For further information see the following websites: http://www.fundacionmujeres.es; http://www.elmundo.es/; 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/; http://www.malostratos.com/; http://www.redfeminista.org. 
 )٣٠٩( The Asia Foundation “Combating Violence Against Women” available at: 

http://www.asiafoundation.org/pdf/violenceagainstwomen.pdf. 
 )٣١٠( See CEDAW/C/PAR/5, p. 19; note 305, Rioseco, 2005, p. 40. 
 )٣١١( See note 305, Luxembourg response to 10-year review questionnaire. 
 )٣١٢( See CEDAW/C/KOR/5, paras. 95-96. 
 )٣١٣( See note 305, Chile response to 5 year review questionnaire. 
 )٣١٤( See note 305, Netherlands contribution to study. 
 )٣١٥( See note 305, UNIFEM, p. 59. 
 )٣١٦( See note 305, International Association of Women Judges’ contribution to study. 
 )٣١٧( See note 305, UNIFEM, 2003, p. 45. 
 )٣١٨( See for example, For a World Free of Violence against Women in Ghana: legal training kit compiled by 

WiLDAF/FeDDAF Ghana, available at: http://www.wildaf-ao.org/eng/IMG/pdf/soc_ss_violence_Ghana.pdf. 
 )٣١٩( See note 305, Philippines contribution to study. 
 )٣٢٠( Combrink, H., The dark side of the rainbow: violence against women in South Africa after ten years of 

democracy (2005) Acta Juridica 174, p. 195; see also South African Police Service National Instruction 

No. 22/1998 “Sexual offences: Support to victims and crucial aspects of the investigation”; South African 

Police Service National Instruction (no. 16); National Prosecutors’ Directives. 
 )٣٢١( See note 305, United Kingdom and Northern Ireland contribution to study. 
 )٣٢٢( See note 305, Nepal contributions to study. 
 )٣٢٣( “EWL Observatory”, available at: http://www.womenlobby.org. 
 )٣٢٤( “National Observatories”, available at: http://www.womenlobby.org. 
 )٣٢٥( See note 305, CLADEM, UNIFEM. 
 )٣٢٦( Introduced as Bill C-49 in 1991, now section 277 of the Criminal Code; note that evaluations of this law 

have suggested the need for further improvement in implementation and judicial interpretation. See 

Canadian Department of Justice (1997) “Technical Report: Implementation Review of Bill C-49”, 

available from: http://www.justice.gc.ca/en/ps/rs/rep/1997/tr97-1a.html. 
 )٣٢٧( See note 305, CEDAW/C/TUN/3-4, para. 59. Note, however, that this law provides that withdrawal of the 

case by a victim who is an ascendant or spouse shall terminate any proceedings, trial or enforcement of 

penalty. 
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 )٣٢٨( See note 305, Turkey contribution to study. 
 )٣٢٩( See note 305, Rioseco, p. 41; note 320, p. 191. 
 )٣٣٠( See note 305, Vienna EGM expert paper. 
 )٣٣١( “Family Violence Intervention Program” available at: http://www.dvcs.org.au/Resources/ 

FVIP%20info%20for%20WEBSITE.doc. 
 )٣٣٢( CEDAW/C/LKA/3-4, p.14. 
 )٣٣٣( E/CN.4/2003/75, para. 37. 
 )٣٣٤( See note 305, Finland, Japan, Nepal and the United Kingdom and Northern Ireland responses to 5 year 

review questionnaire. 
 )٣٣٥( See note 305, Vienna EGM final report, p. 18. 
 )٣٣٦( See note 305, Egypt response to 5 year review questionnaire. 
 )٣٣٧( Information at www.equalitynow.org. 
 )٣٣٨( See note 305, Vienna EGM final report, p. 18. 
 )٣٣٩( See note 305, Vienna EGM expert paper, Logar, R. 
 )٣٤٠( Act to Improve Civil Court Protection against Acts of Violence and Unwelcome Advances as well as to 

Facilitate the Allocation of the Marital Dwelling in the event of Separation, entered into force 1 January 

2002. 
 )٣٤١( E/CN.4/1996/53, para. 126. 
 )٣٤٢( See note 330, p. 8. 
 )٣٤٣(  Ibid. 
 )٣٤٤(  Ibid, p. 13. 
 )٣٤٥( See note 305, Philippines contribution to study. 
 )٣٤٦( See note 305, United Kingdom and Northern Ireland contribution to study. 
 )٣٤٧( See note 305, South Africa contribution to study. 
 )٣٤٨( Larrain, S., “Curbing domestic violence: Two decades of action”, Inter-American Development Bank, 

available at: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx? docnum=361449. 
 )٣٤٩( See note 305, Ibid. 
 )٣٥٠( See note 305, Dominican Republic response to 10 year review questionnaire. 
 )٣٥١( “Belgium: Trafficking in human beings”, available at: http://www.legislationline.org, Trafficking in Human 

Beings/Belgium/Analysis. 
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 )٣٥٢( Schneider, E., Battered Women and Feminist Lawmaking (New Haven, Yale University Press, 2000), pp. 

148-78, 196-98; and Goldscheid, J., “The Civil Rights Remedy of the 1994 Violence Against Women Act: 

Struck Down But Not Ruled Out”, Family Law Quarterly, vol. 39, No. 1 (Spring 2005). 
 )٣٥٣( Carmichele v. Minister of Safety and Security 2001 (10) BCLR 995 (CC). 
 )٣٥٤( Vishaka v. The State of Rajasthan, 1997 SOL Case No. 177 (Supreme Court of India). 
 )٣٥٥( See note 305, Vienna EGM expert paper, p. 7. 
 )٣٥٦( See note 305, Republic of Korea contribution to study. 
 )٣٥٧( United States Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Trafficking in Persons Report 2004 

(Washington D.C., U.S. Department of State, 2004) available at http://www.state. 
gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/33192.htm. 

 )٣٥٨( Council of Europe, Group of Specialists for Combating Violence against Women, Final Report of Activities of the 

EG-S-VL including a Plan of Action for combating violence against women (Strasbourg, Council of Europe, 

1997), available at: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG-S-VL(97)1_E.pdf. 
 )٣٥٩( Women against Violence Europe, Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a 

Women’s Refuge, Manual (Vienna, Women against Violence Europe, 2004), available at: http://www.wave-

network.org/start.asp?b=6&sub=14. 
 )٣٦٠( Council of Europe, Implementation of and Follow-up to Recommendation Rec(2002)5 on the Protection of 

Women against Violence (Strasbourg, Council of Europe, 2005), p. 81, available at: 

http://www.coe.int/equality. All the shelters except one in Dubno, which admits victims of trafficking, 

admit only victims of domestic violence. 
 )٣٦١( Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Sexually abused and sexually exploited 

children and youth in Pakistan: A qualitative assessment of their health needs and available services in 

selected provinces (New York, United Nations, 2001), available at: 

www.unescap.org/esid/hds/sexual/pakistan.pdf. 
 )٣٦٢( See note 305, Vienna EGM expert paper, Carcedo, C. 
 )٣٦٣( See note 305, Vienna EGM expert paper, Mladjenovic, L. 
 )٣٦٤( See note 305, GABRIELA contribution to study. 
 )٣٦٥( See note 305, E/CN.4/1997/47, para. 96. 
 )٣٦٦( See note 305, Reaching Out Romania contribution to study. 
 )٣٦٧( See note 305, Singapore contribution to study. 
 )٣٦٨( See note 305, Greece contribution to the study. 
 )٣٦٩( See note 39. 
 )٣٧٠( See note 305, Australia contribution to study. 
 )٣٧١( See note 305, Denmark contribution to study. 
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 )٣٧٢( See note 97. 
 )٣٧٣( Centre for Women’s Global Leadership, “16 Days of Activism against Gender Violence” available online 

at: http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html. 
 )٣٧٤( See note 305, Vienna EGM expert paper, Michau, L. 
 )٣٧٥( See Michau, L. and Naker, D., Mobilizing Communities to Prevent Domestic Violence: A Resource Guide 

for Organizations in East and Southern Africa (Kampala, Raising Voices, 2003); Raising Voices, Impact 

Assessment. Mobilising Communities to Prevent Domestic Violence (Kampala, Raising Voices, 2003); and 

Bott, S., Morrison, A. and Ellsberg, M., “Preventing and responding to gender-based violence in middle 

and low-income countries: a global review and analysis”, World Bank Policy Research Working Paper No. 

3618 (Washington D.C., World Bank, 2005), available at: http://ideasrepec.org/p/wbk/wbrups/3618.html. 
 )٣٧٦( Abdel-Hadi, A., We Are Decided: The Struggle of an Egyptian Village to Eradicate Female Circumcision 

(Cairo, Cairo Institute for Human Rights, 1997). 
 )٣٧٧( See www.whiteribbon.ca. 
 )٣٧٨( See note 305, Vienna EGM expert paper, Fisher, H. 
 )٣٧٩( See note 305, UNIFEM, p. 29. 
 )٣٨٠( Ibid., p. 20; Violence against Women Specialist Unit, “16 Days of Activism a big success in NSW”, 

available at: http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/vaw/ll_vaw.nsf/pages/vaw_vaw_iaatrcampaign. 
 )٣٨١( See note 305, UNIFEM, p. 28. 
 )٣٨٢( Raising Voices and UN-Habitat’s Safer Cities Programme, Preventing gender-based violence in the Horn, 

East and Southern Africa, 2004, available at: http://www.unhabitat.org/ 
programmes/safercities/documents/preventgbv.pdf, pp. 58-59. 

 )٣٨٣( These and future recommendations will continuously be made available at the website. 
 املرفق

 دراسات خمتارة تولِّد تقديرات نقدية للتكاليف: تكاليف العنف ضد املرأة
 

 املؤلف؛ تاريخ النشر
 البلد/املنطقة

حمـــــسوبة لـــــسنة (تكـــــاليف ال
 )واحدة

ــستخدمة   ــات املـ ــك  (البيانـ ــا يف ذلـ مبـ
 التكاليف املغطّاة )أحجام العينات

 لينــارد وكــوكس، مجعيــة
؛ ١٩٩١؛ ديــــــــــــــــستاف

 )أ(أستراليا 

ــى محـــالت    -  مليار دوالر أسترايل١,٥ ــشار يتوقـــف علـ االنتـ
 جتنيد الشرطة

ــة   - ــاالت املقدمـــ ــجالت الوكـــ ســـ
 للخدمات

ــصائية لل  - ــة استقــ وكــــاالت دراســ
ــاذج    ــة للخــدمات لوضــع من املقدم
ــة،   ــاالت اإلفراديــ ــات احلــ لدراســ

 الوفيات -
التغيـــــب عـــــن العمـــــل، فقـــــدان   -

 اإلنتاجية
سكن، مساعدة قانونية، مـساعدة      -

طبية، دخل مفقـود، ضـياع وقـت        
 العمل

ــة صـــ  - ــساعدة  عنايـ ــسليم مـ حية، تـ



A/61/122/Add.1  
 

06-41972 179 
 

 املؤلف؛ تاريخ النشر
 البلد/املنطقة

حمـــــسوبة لـــــسنة (تكـــــاليف ال
 )واحدة

ــستخدمة   ــات املـ ــك  (البيانـ ــا يف ذلـ مبـ
 التكاليف املغطّاة )أحجام العينات

ــدم     ــستخدم يف حــاالت ع لكــي ت
 توفر البيانات 

ليس من الواضـح أيـن تنـشأ تكـاليف          
 الوحدة

شـؤون اجتماعيـة، سـكن، دخـل،     
شرطة، حمـاكم، تعـويض ضـحايا،       

 مترمجون شفويون

ــل؛  ؛ ١٩٩٣بلوميـــــــــــــــــ
 )ب(أستراليا

ـــ    -  مليون دوالر أسترايل٦٢٠ ــصائية أصــلية ل  ٥٠دراســة استق
ــرأة  منـــهن ضـــحايا عنـــف  ١٠:امـ

ــحايا ٤٠بــــــدين، و  ــرأة ضــــ  امــــ
 اغتصاب أو عنف جنسي

اكم، مساعدة قانونية، سكن ، حمـ      -
ــرطة،    ــوارئ، شــــ ــدمات طــــ خــــ
خدمات صحية، مـشورة، إحالـة،      
ســــيارات وممتلكــــات شخــــصية، 

 إيرادات مفقودة
ــسينغ ورامفـــــــــال،   مانـــــــ

 )ج(؛ جامايكا١٩٩٣
 ٦٤٠ دراسـة استقــصائية أصــلية لـــ  -  مليار دوالر أمريكي١,١

ضــحية مــن ضــحايا العنــف بـــني     
ــشفي  األشـــــــــــخاص يف مستـــــــــ

 كينغستون العمومي 

 تكاليف طبية مباشرة

KPMG                 ؛ ١٩٩٤؛
 )د(أستراليا

أســترايل لـــ .  ماليــني دوالر٤
ــرأة ٤٠ مليــــون ١٧٦٧( امــ

ــة  ــترايل لواليـــــــ دوالر أســـــــ
لكنـها ليـست عينـة     تسمانيا،
 )متثيلية

 ٤٠دراســـة استقـــصائية أصـــلية،     -
 شخصاً ردوا على االستبيان

ــصائية للوكــــاالت    - ــة استقــ دراســ
اتمعيــــة لتقــــدمي تكــــاليف كــــل 

 وحدة

 ات، إجازة مرضية، فقدان ممتلك -
ديـــون معدومـــة، تغـــيري مـــدارس،  -

 تدابري أمنية، تكاليف قانونية 
ــشورة،    - خطــوط هــاتف إلســداء امل

شرطة، مـأوى، سـيارات إسـعاف،     
خــدمات دعــم يف حالــة األزمــات، 
 خدمات إحالة، خدمات إسكان

ــنيفلي؛  ؛ ١٩٩٤ســــــــــــــــ
 نيوزيلندا 

ــار دوالر ١,٤ إىل ١,٢  مليــ
 نيوزليندي

ــصا  - ــة استقــ ئية للوكــــاالت دراســ
 املقدمة للخدمات

 صفحة منوذجية للخدمات املنشأة -
التواجـد مكـافئ    : سيناريو أساسي  -

 حلمالت جتنيد أفراد الشرطة 
: مخسة أضـعاف الـسيناريو األساسـي      

ضــرب حالــة الــسيناريو األساســي 
 خبمسة 

تــضاف : ســيناريو الــدخل املفقــود -
 اإليرادات املفقودة 

 وجــود إدراج العنــف العــائلي مــع  -
 ضحايا أطفال

 وثائق حكومية  -
 حبوث سابقة -

ــة، ملجــأ، نقــل     - ــة، أدوي ــة طبي عناي
مكــان الــسكن، تكــاليف قانونيــة، 
 عناية باألسنان، إيرادات مفقودة

 وفيات -
عدالــة، شــؤون اجتماعيــة، مــأوى   -

ووكاالت مـساعدة يف األزمـات،      
 دعم الدخل، شرطة، حماكم

دراســـة استقـــصائية للعنـــف ضـــد   - والر كندي مليار د١,٥ )و(؛ كندا ١٩٩٥داي؛ 
 املرأة 

ــاليف طــــب بــــشري وطــــب   - تكــ
ــن العمــل     أســنان، وقــت ضــائع م
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منـــشورات وكالـــة اإلحـــصاءات    -
 الوطنية

 ميزانيات احلكومة -
 دراسة استقصائية إقليمية للصحة  -
دراسة استقـصائية وطنيـة لـضحايا        -

 اجلرائم
 نتائج حبوث أخرى -

ي، بأجر وبـدون أجـر، طـب نفـس        
ــشروبات   ــدرات واملـ ــاطي املخـ تعـ
الكحولية، مأوى، خطوط اتصال     
ــدعم   ــدمات الـ ــة، خـ وقـــت األزمـ

 احلكومي

غريفـــــــــــز وآخـــــــــــرون؛ 
 )ز(؛ كندا١٩٩٥

دراســـة استقـــصائية للعنـــف ضـــد   - مليارات دوالر كندي٤,٢
  عينة١٢ ٣٠٠: املرأة

 إحصاءات حكومية -
 نتائج حبوث سابقة -
 رأي خرباء  -

ل بـــدون إيـــرادات مفقـــودة وعمـــ  -
أجر، سكن، نقل مكـان الـسكن،       

 دفاع عن النفس
 وفيات  -
ــة   - ــرائب حكوميــــ ــرادات ضــــ إيــــ

مفقودة، حمـاكم، سـجن، شـرطة،       
مـــــــساعدة قانونيـــــــة، تعـــــــويض 
الـضحايا، تكـاليف طبيـة، مـأوى،     
مشورة، وعي مجـاهريي، حبـوث،      

 ساعات عمل املتطوعني
؛ ١٩٩٦كــــري ومــــاكلني؛ 

 )حكندا
ــ -  مليون دوالر كندي٣٨٥ ة استقـــصائية للعنـــف ضـــد  دراسـ

 املرأة
ميزانيــــــــات وزارات احلكومــــــــة  -

 اإلقليمية
دراسة استقـصائية وطنيـة لـضحايا        -

 اجلرائم

شـــرطة، إصـــالحيات، تعـــويض،    -
بـــــــرامج اجتماعيـــــــة للـــــــضحايا 
ومرتكيب العنف، الـصحة العقليـة،      
معاجلــــــة متعــــــاطي املــــــشروبات 

 واملخدرات، املآوي
وقت العمل املفقود بـأجر وبـدون        -

 رأج
 

ــر وآخــرون؛   ؛ ١٩٩٦ميلل
)ط(الواليات املتحدة األمريكية

ــارات دوالر ١٠٥  مليـــــــــــــ
أمريكــي، تكــاليف ملموســة،  

ــون دوالر ٤٥٠و  مليـــــــــــــــ
أمريكي مبا فيها تكاليف غـري      

ــة  ــوع  (ملموسـ ــاليف جممـ تكـ
 )اجلرائم

تقارير موحدة ملكتب التحقيقـات      -
 الفدرايل

دراسة استقـصائية وطنيـة لـضحايا        -
 اجلرائم

 استقصائية وطنية أخـرى     دراسات -
 لعينات متثيلية

 حبوث سابقة -

ــات   - ــات وممتلكــ ــرار باملمتلكــ أضــ
ــة للمــصابني،    ــة طبي ــودة، عناي مفق
ــدمات للــــــضحايا،   ــأمني، خــــ تــــ
 إيرادات وأعمال مرتلية مفقودة،

 أمل ومعاناة ووفاة  -
تغطـــي مجيـــع اجلـــرائم، وليـــست ( 

 )مقصورة على العنف ضد املرأة
كــــــــــورف وآخــــــــــرون؛ 

 )ي(ولندا ؛ ه١٩٩٧
شـــرطة وعدالـــة، تكـــاليف طبيـــة،  -اإلناث من ضحايا العنف العائلي - مليار دوالر كندي

ــمان    ــل، ضــ ــسية، عمــ ــة نفــ عنايــ
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 اجتماعي 
ستانكو وآخرون؛ هاكين،   
لنــــدن الكــــربى، اململكــــة 
ــا العظمــى   املتحــدة لربيطاني

 )ك(وأيرلندا الشمالية 

 ماليـــني جنيـــه بريطـــاين ٧,٥
ــه ٢٧٨هلــاكين و ــون جني   ملي

 بريطاين للندن الكربى

 ١٠٧دراسة استقـصائية أصـلية لــ         -
 مقدمي خدمات

  دراسة حالة إفرادية، مركبة٢٦ -
التفــــشي املوجــــود مــــن ملفــــات   -

وكالـة صــيد مســك رئيــسية إلجيــاد  
 نسبة القضايا الناجتة عن العنف

 ١٢٩دراسة استقـصائية أصـلية لــ         -
امــرأة يف غرفــة االنتظــار يف عيــادة  

 طبيب
 ج حبوث أخرى نتائ -

شرطة، حمـاكم، تكـاليف قانونيـة،        -
طالق، إسكان مقدم مـن القطـاع       
العـــــــام، مـــــــأوى، أخـــــــصائيون 
ــرف   ــاء، غــــ ــاعيون، أطبــــ اجتمــــ
الطــوارئ يف املتــشفيات، مكاتــب  

 صحية

ــويل وآخــرون؛   ، ١٩٩٩ف
-الواليـــــــات املتحـــــــدة، 

 )ل(اجليش األمريكي 

  مليون دوالر أمريكي٢٥٠
أقــل تكلفــة بــدوالرات ســنة (

١٩٩٤( 

فحــص حــاالت التحــرش اجلنــسي  -
  فقط

دراســـــة استقـــــصائية أصـــــلية لــــــ  -
 شخــــــــصاً ردوا علــــــــى  ٢٠٧٩

 االستبيان، ذكور وإناث
 وثائق ميزانية اجليش األمريكي -

فقـدان  : تكاليف التحرش اجلنـسي    -
إنتاجية، تغيب عـن العمـل، فـصل        
مـــن العمـــل، اســـتبدال مـــوظفني،  

 نقل وغري ذلك

غــــــوديرتي ويــــــودانيس؛  
 )م(؛ سويسرا ١٩٩٩

عناية طبية، شرطة وعدالة، دعـم،       - دراسات استقصائية خمتلفة -  مليون يورو٢٦٠
ــشارية،    ــدمات استــــ ــآوٍ وخــــ مــــ
ــم   ــة، دعـ ــدا الدولـ ــاليف تكبـ تكـ

 متصل بالضحايا، حبوث 
موريـــــسون وأورالنـــــدو؛  

 ؛١٩٩٩
 )ن(شيلي ونيكاراغوا 

اخنفـاض إيـرادات بواقـع      : يف شيلي 
يف  مليـــــار دوالر أمريكـــــي ١,٥٦

اخنفاض إيرادات بواقـع    : نيكاراغوا
  مليون دوالر أمريكي٢٩,٥

ــصائية أصـــلية لــــ     - ــات استقـ دراسـ
 امـــرأة، علـــى ٣٧٨ نـــساء و٣١٠
 التوايل

عمالة، خدمات صحية، منجزات     -
 تعليمية لألطفال

هندرســـــــون وشـــــــركاه؛  
 )س(، أستراليا٢٠٠٠

ــة    -  مليار دوالر أسترايل١,٥ فحــص قطــاع األعمــال التجاري
 فقط

حــسابات مستخلــصة مــن نتــائج     -
 حبوث أسترالية ودولية ذات صلة

 نتائج حبوث سابقة -

: تكاليف قطاع األعمال التجاريـة     -
تغيب عن العمل، تبـدل العـاملني،       

 إنتاجية مفقودة
ــضريبة  : تكــاليف أخــرى  - حــصة ال

مــــن اخلــــدمات احلكوميــــة ذات   
الــصلة، أربــاح مهــدرة مــن دخــل   

نفقـات  مفقود وتغيـرات يف أمنـاط       
ــرتكيب العنــــــف   ــضحايا، ومــــ الــــ

 وغريهم
ــسكاين وبيبـــــــــسا؛   ــاليف   ٥٠هايـــــــ ــورو تكـ ــون يـ ـــ    - مليـ ــصائية لـ ــة استقـ ــشري إىل دراسـ تكــــاليف صــــحية، مبــــا يف ذلــــك  -تـ
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ــستخدمة   ــات املـ ــك  (البيانـ ــا يف ذلـ مبـ
 التكاليف املغطّاة )أحجام العينات

ــرة  )ع(؛ فنلندا ٢٠٠١ مباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مليــون يــورو تكــاليف ٥٦و 

 غري مباشرة

 امــــرأة أجريــــت لدراســــة ٧٠٠٠
ــوان   ــابقة بعنـ ــل  "سـ ــان واألمـ اإلميـ

 .لنفس املؤلفَين" والضرب
ــن ق  - ــصاءات مـ ــات  إحـ ــد بيانـ واعـ

ــاالت،   ــات وكـ ــة وميزانيـ حكوميـ
 .وتقارير أنشطة، إخل

ــة النـــسبة     - ــرباء ملعرفـ ــابالت خـ مقـ
      املئوية السـتعمال اخلـدمات املعـزو

 إىل العنف ضد املرأة
 تشمل دراستني اثنتني حلاالت إفرادية -

زيــــارة األطبــــاء والعنايــــة داخــــل 
 املستشفيات وأدوية

وي، اخلـــــدمات املقدمـــــة يف املـــــآ -
حـــــــاالت األزمـــــــات، العمـــــــل  
ــرطة،   ــة، شــ ــاعي، املعاجلــ االجتمــ

 حماكمات، سجن
وفيات، استخدام نهـج رأس املـال        -

 البشري

ديلــوييت وتــوش، دراســات 
املنـــــــــــارة االقتـــــــــــصادية 

؛ ٢٠٠٢واالجتماعيــــــــة؛ 
 )ف( األندلس، إسبانيا

ــرأة هجـــرن شـــركاءهن   ٣٠٠ -  مليار يورو٢,٤  امـ
 آوٍ توفرها الدولةوبقني يف م

القطــــاع االجتمــــاعي،  : تــــشمل -
والــصحي، والقــضائي والــشرطي، 
ــة،    ــسانية والعاطفي والتكــاليف اإلن

 الناتج االقتصادي/العمالة
 تشمل التكاليف غري امللموسة  -

املنظمة الـصحية الكنديـة ؛     
 )ص(؛ كندا ٢٠٠٢

بيانــــــات واردة مــــــن : الــــــشرطة -  مليار دوالر كندي١,٥
  حاالت القتلالتقارير وعن

ــسنة    - ــصادية العامــة ل الدراســة االقت
  ومصادر بيانات أخرى١٩٩٩

 تكاليف طبية مباشرة -

املركـــــــز الـــــــوطين ملنـــــــع 
 اإلصابات والتحكم ا؛ 

ــارات دوالر ٥,٨  مليـــــــــــــــ
 أمريكي

دراســـة استقـــصائية للعنـــف ضـــد   -
  ٨٠٠٠املرأة، حجم العينة 

ــن     - ــة عــ ــة الناجتــ ــاليف الطبيــ التكــ
 اإلصابات فقط

ــات ٢٠٠٣ ؛ الواليـــــــــــــــ
 )ص(املتحدة األمريكية 

ــي    (  ــساء الالئــ ــاالت النــ ــرت حــ نظــ
 )تعرضن إلصابات فقط

ــق     - ــا فري  ــام ــصائية ق دراســة استق
  ملف ميديكري-النفقات الطبية 

ــأجر    - ــل بــ ــضائع للعمــ ــت الــ الوقــ
 وبدون أجر

 الوفيات -

بـــــــــــولُص وآخـــــــــــرون؛ 
 )ق(؛ كندا ٢٠٠٣

  مليار دوالر كندي١٥,٧
ــاليف االع ( ــاس تكــ ــداء قيــ تــ

ــال   ــى األطفـ ــاجني (علـ يف النـ
 )من األطفال والكبار

 دراسة استقصائية إقليمية للصحة -
إحـــــصاءات حكوميـــــة وتقـــــارير  -

 وكاالت
 حبوث سابقة -

ــشرطة،    - ــوائم شــاملة جــدا مــن ال ق
واحملـــــاكم، واألفرقـــــة، ومـــــراقيب  

 السلوك، تعويض الضحايا،

إمكانيـــــــــات الوصـــــــــول 
؛ ٢٠٠٤االقتــــــــــصادي؛ 

 أستراليا

 دراسة استقصائية لسالمة املرأة - ار دوالر أسترايل ملي٨,١
ــصحة     - ــترالية لـ ــة أسـ ــة طوليـ دراسـ

أوجــدت صــورة لألحــوال  (املــرأة 
ــث     ــائلي، حي ــالعنف الع ــة ب املرتبط
البيانـــات مل تبـــين الـــضحايا علـــى 

ــاالت العنــــف   - ــع حــ تــــشمل مجيــ
ــن جــنس      ــر ع ــائلي بغــض النظ الع

 نف الضحية أو مرتكب الع
تشمل األمل واملعاناة، والوفيـات، وتكـاليف        -

 مشاهدة األطفال لعنف البالغني
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 املؤلف؛ تاريخ النشر
 البلد/املنطقة

حمـــــسوبة لـــــسنة (تكـــــاليف ال
 )واحدة

ــستخدمة   ــات املـ ــك  (البيانـ ــا يف ذلـ مبـ
 التكاليف املغطّاة )أحجام العينات

 )حدة
 نتائج حبوث سابقة -

ــة  - ــاليف حكوميـــ ــصحة، : تكـــ الـــ
ــدمات    ــيم، اخلــــ ــة، التعلــــ العدالــــ

 اتمعية، املسكن 
ــصية  - ــاليف شخـــ ــتبدال : تكـــ اســـ

املمتلكــــات والــــديون املعدومــــة، 
ــأجر    ــضائع مــن العمــل ب الوقــت ال

 وبدون أجر 
ــال التجا  - ــاليف األعمــــ ــة تكــــ ريــــ

لإلنتاجيــــة املفقــــودة، والبحــــوث 
 .وأجور العاملني، إخل

 تشمل فقدان ميزات احلجم الكبري      -
 يف مشاريع األسرة

؛ اململكـــة ٢٠٠٤وولـــيب؛ 
املتحــدة لربيطانيــا وأيرلنــدا 

 )ر(الشمالية 

ــاين  ٥,٨ ــه بريطـــ ــار جنيـــ  مليـــ
تكاليف مباشرة وغـري مباشـرة،      

بريطــــاين   مليــــار جنيــــه  ٢٣و
 ةتشمل األمل واملعانا

دراسة استقـصائية وطنيـة للجـرائم       -
مبا يف ذلك العنف من شرك محـيم        

(BCS IPV) :عينة٤٠ ٠٠٠  
رة النقـل عـن احلـوادث       تقارير وزا  -

 واإلصابات 
ــة   - ــاالت املقدمـــــ ــارير الوكـــــ تقـــــ

 للخدمات 
 نتائج البحوث السابقة  -

 القــوائم الــشاملة جــدا مــن العدالــة  -
ــدمات   ــصحة واخلـــ ــة والـــ اجلنائيـــ

يــــــــــة، واإلســــــــــكان،  االجتماع
 وتكاليف القضايا القانونية املدنية

ــرادات    - ــة وإيــــ ــدان اإلنتاجيــــ فقــــ
 املوظفني وأرباب العمل 

 األمل واملعاناة 
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