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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Corr.1 و A/67/450( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[
  

  تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة  - ٦٧/١٤٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠٠٦ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٦١/١٤٣ إىل قراراهتـــــا إذ تـــــشري  

ــؤرخ  ٦٢/١٣٣ و ــانون األول١٨املـ ــسمرب/ كـ ــؤرخ ٦٣/١٥٥  و٢٠٠٧ ديـ ــانون  ١٨ املـ كـ
 ٦٥/١٨٧ و ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٣٧  و٢٠٠٨ديــسمرب /األول

القـضاء علـى   املتعلقـة ب  الـسابقة  اوإىل مجيـع قراراهتـ   ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٢١املـؤرخ  
  العنف ضد املرأة،

تـزام الـدول كافـة بتعزيـز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات                   ال وإذ تعيد تأكيـد     
ميثــاق األمــم  األساســية، وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد أن التمييــز علــى أســاس اجلــنس يتعــارض مــع   

ــسان    ــوق اإلنـ ــاملي حلقـ ــالن العـ ــدة واإلعـ ــة    )١(املتحـ ــاحلقوق املدنيـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ  والعهـ
 واتفاقيــة )٢(قتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق اال )٢(والــسياسية

 واتفاقيــة حقــوق )٤( واتفاقيــة حقــوق الطفــل)٣(القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
ذلــك مــن الــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، وأن   وغــري )٥(األشــخاص ذوي اإلعاقــة

_______________ 

  ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(
  .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠ظر القرار ان )٢(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد  )٤(
  .٤٤٩١٠،  الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، اجمللد  )٥(
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قـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف      يتجـزأ مـن اجلهـود الراميـة إىل ال     القضاء عليه يشكل جزءا ال  
  ضد املرأة،
 )٦(١٩٤٩قواعد القانون اإلنساين الدويل، مبا فيه اتفاقيات جنيـف لعـام             إىلوإذ تشري     

  ،)٧(١٩٧٧وبروتوكوالها اإلضافيان لعام 
ــا عــالنإ تعيــد تأكيــد وإذ    ــامج عمــل فيين القــضاء علــى العنــف ضــد    وإعــالن )٨( وبرن

 االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين        والوثيقة اخلتامية للدورة   )١٠(بيجني وإعالن ومنهاج عمل   )٩(املرأة
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم يف القـرن       : ٢٠٠٠املرأة عام ”املعنونة للجمعية العامة  

 واإلعــالن الــوزاري الــصادر عــن اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن الــدورة   )١١(“احلــادي والعــشرين
  ،)١٢(٢٠١٠جتماعي لعام املوضوعية للمجلس االقتصادي واال

 )١٣(اإلعالنــني اللــذين اعتمــدا يف الــدورتني التاســعة واألربعــنيوإذ تعيــد أيــضا تأكيــد   
أن يكـون املوضـوع ذو      بـ  وإذ ترحب يف هذا الصدد       ، للجنة وضع املرأة   )١٤(والرابعة واخلمسني 

اء القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد النــس” األولويــة للــدورة الــسابعة واخلمــسني للجنــة
  ،)١٥(“والفتيات ومنع وقوعها

_______________ 

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠،  األرقام ٧٥املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
  .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥لد املرجع نفسه، اجمل )٧(
)٨( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  .٤٨/١٠٤القرار  )٩(
منــشورات األمــم  (١٩٩٥ســبتمرب /أيلــول ١٥‐٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،   )١٠(

  .ول والثاين، املرفقان األ١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع  املتحدة، رقم
  .، املرفق٢٣/٣ -، املرفق والقرار دإ ٢٣/٢ -القرار دإ  )١١(
الفـصل  ، )A/65/3/Rev.1 (٣الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلامـسة والـستون، امللحـق رقـم          )١٢(

  .١٢٥، الفقرة واو، الفرع الثالث
 والتـــصويب ٧امللحـــق رقـــم ، ٢٠٠٥الوثـــائق الرمسيـــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي،  :انظـــر )١٣(
)E/2005/27 و Corr.1(        ــاعي ــصادي واالجتم ــس االقت ــرر اجملل ــضا مق ــر أي ــف؛ انظ ــرع أل ــصل األول، الف ، الف

٢٠٠٥/٢٣٢.  
 والتـــصويب ٧، امللحـــق رقـــم ٢٠١٠الوثـــائق الرمسيـــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، : انظـــر )١٤(
)E/2010/27 و Corr.1(   ــر أ ــف؛ انظ ــرع أل ــصل األول، الف ــاعي    ، الف ــصادي واالجتم ــس االقت ــرر اجملل ــضا مق ي

٢٠١٠/٢٣٢.  
 ).د (٢، الفقرة ٢٠٠٩/١٥انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١٥(
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 االلتزامــات الدوليــة يف ميــدان التنميــة االجتماعيــة وبتحقيــق  تأكيــد وإذ تعيــد كــذلك  
املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة الــيت مت التعهــد هبــا يف املــؤمتر العــاملي حلقــوق اإلنــسان   

ــة ا     ــة ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ــدويل للــسكان والتنمي ــؤمتر ال ــاملي  وامل ــؤمتر الع ــة وامل الجتماعي
ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب           

  ويف مؤمتر القمـة العـاملي لعـام        )١٦(وااللتزامات اليت مت التعهد هبا يف إعالن األمم املتحدة لأللفية         
ألهـــداف اإلمنائيـــة  واالجتمـــاع العـــام الرفيـــع املـــستوى للجمعيـــة العامـــة املعـــين با  )١٧(٢٠٠٥
تالحـظ االهتمـام الـذي يـوىل ملـسألة القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد                       ، وإذ )١٨(لأللفية

نساء الشعوب األصلية يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية الـذي اعتمدتـه                
  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥اجلمعية يف قرارها 

ئم املتــصلة بنــوع اجلــنس وجــرائم العنــف اجلنــسي يف نظــام  إىل إدراج اجلــرا وإذ تــشري  
 أن وإىل اعتراف احملاكم اجلنائية الدوليـة اخلاصـة بـ   )١٩(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   

 جرميــة ضــد شكل جرميــة حــرب أوتــ االغتــصاب وأشــكال العنــف اجلنــسي األخــرى ميكــن أن
  التعذيب،  أواجلماعيةاإلبادة تتعلق باإلنسانية أو فعال منشئا جلرمية 

 تـــشرين ٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قـــرارات جملـــس األمـــن  وإذ تـــشري أيـــضا  
ــران١٩املــــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتــــوبر /األول ــه / حزيــ  ١٨٨٨  و٢٠٠٨يونيــ

ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ــول٣٠املـــ ــبتمرب / أيلـــ ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩  و٢٠٠٩ســـ ــشرين ٥املـــ  تـــ
  املتعلقـة ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول   ١٦املؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و   ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

فيهــا   مبــا، باألطفــال والنـــزاع املــسلحاملتعلقــةلــس اجملقــرارات  ومجيــع املرأة والــسالم واألمــنبــ
 ١٢املـؤرخ   ) ٢٠١١ (١٩٩٨  و ٢٠٠٩أغـسطس   /آب ٤املـؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ نقراراال

  ،٢٠١١يوليه /متوز
ــذلك    ــشري كــ ــراروإذ تــ ــسان  ات إىل قــ ــوق اإلنــ ــؤرخ ١٧/١١ جملــــس حقــ  ١٧ املــ
 تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف                ب املتعلـق  ٢٠١١يونيـه   /حزيران
 ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٥ املـؤرخ    ٢٠/٦ و   )٢٠(ضمان بذل العنايـة الواجبـة يف احلمايـة        :  املرأة ضد

_______________ 

  .٥٥/٢القرار  )١٦(
  .٦٠/١انظر القرار  )١٧(
  .٦٥/١انظر القرار  )١٨(
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٩(
 الفـصل  ،)A/66/53 (٥٣ والستون، امللحق رقم السادسةلرمسية للجمعية العامة، الدورة    الوثائق ا  :انظر )٢٠(

 .، الفرع ألفالثالث
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 املتعلــق ٢٠١٢يوليــه / متــوز٥ املــؤرخ ٢٠/١٢ و )٢١(القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأةب املتعلــق
إتاحـة سـبل انتـصاف للنـساء        : تكثيف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                ب

  ،)٢١(الالئي تعرضن للعنف
تنفيـذ  : األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان       ب املتعلقـة املبادئ التوجيهيـة    إىل  وإذ تشري     

ذلـك مـسؤولية مؤسـسات       يف ، مبـا  )٢٢(‘‘صافاحلمايـة واالحتـرام واالنتـ     ’’إطار األمم املتحـدة     
حقــوق اإلنــسان، واضــعة يف االعتبــار شــىت املخــاطر الــيت قــد تواجههــا    عــن احتــرام األعمــال 

  والرجل، املرأة
هيئـة األمـم    (بأمهية هيئة األمم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                وإذ تقر     

املتحدة يف عملها بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني           ودورها يف قيادة منظومة األمم      ) املتحدة للمرأة 
  ومتكني املرأة وتنسيق ذلك العمل وتعزيز مساءلتها عنه،

 للجهـود الراميـة إىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد                  وإذ تعرب عن تقديرها     
ــاة واألنــشطة العديــدة الــيت تقــوم هبــا هيئــات األمــم املتحــدة وكياناهتــا وصــناديقها       املــرأة والفت

املقـررة اخلاصـة    جمها والوكاالت املتخصـصة، مبـا فيهـا اجلهـود واألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا                   وبرا
ــة  ــه    مبــسألة املعني  االجتــار مبــسألة واملقــررة اخلاصــة املعنيــة   العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقب

املقـررة اخلاصـة املعنيـة ببيـع األطفـال واسـتغالهلم يف             باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال، و      
ــةالبغــا ــالعنف اجلنــسي يف حــاالت    ء ويف املــواد اإلباحي ــة ب  واملمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعني

  األطفال، النـزاع واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد
ــق    ــالغ القل ــساورها ب ــاة مبختلــف أشــكاله     وإذ ي ــرأة والفت  إزاء تفــشي العنــف ضــد امل

أكيـد ضـرورة تكثيـف اجلهـود مـن أجـل منـع مجيـع                ، وإذ تكـرر ت    يف كل أحناء العـامل    ومظاهره  
 أن العنـف ضـد      التـشديد علـى    وإعـادة أشكال العنف ضد املرأة والفتـاة يف مجيـع أرجـاء العـامل              

  املرأة والفتاة أمر غري مقبول،
 بـأن العنـف ضـد املـرأة والفتـاة متجـذر يف عـدم التكـافؤ تارخييـا وبنيويـا يف                      وإذ تسلم   

رأة، وبأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة تـشكل انتـهاكا جـسيما             عالقات القوة بني الرجل وامل    
حتـول دونـه    جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للنـساء والفتيـات وختـل بـالتمتع هبـا أو               

  وتشكل عقبة رئيسية حتول دون متكن املرأة من االستفادة من قدراهتا،

_______________ 

 . الفصل الرابع، الفرع ألف،(A/67/53) ٥٣ الدورة السابعة والستون، امللحق رقم ،املرجع نفسه )٢١(

)٢٢( A/HRC/17/31املرفق ،.  
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 وهتمـيش نتيجـة اسـتبعادها مـن     تعانيه املرأة من فقر وقلة حيلـة      بأن ما  وإذ تسلم أيضا    
التنميــة املــستدامة ميكــن أن جيعلــها أكثــر التعلــيم والــسياسات االجتماعيــة وحرماهنــا مــن منــافع 

 للمجتمعــاتعرضــة للعنــف، وبــأن العنــف ضــد املــرأة يعــوق التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية  
يــا، مبــا فيهــا األهــداف احملليــة والــدول وحيــول دون حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دول 

  اإلمنائية لأللفية،
بــضرورة التــصدي للعنــف ضــد املــرأة والفتــاة بــصورة كليــة، بوســائل منــها    وإذ تقــر   

التسليم بالصلة بني العنـف ضـد املـرأة والفتـاة ومـسائل أخـرى مـن قبيـل فـريوس نقـص املناعـة                         
األمـن الغـذائي والـسالم       والقضاء على الفقر و    )اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب   /البشرية

  اجلرمية، واألمن واملساعدة اإلنسانية والتعليم والصحة ومنع
العــابرة بــأن االجتــار باألشــخاص شــكل مــن أشــكال اجلرميــة املنظمــة    وإذ تقــر أيــضا   
يف هــذا  وتؤكــدتــضافر اجلهــود ملكافحتــه،  وال بــد مــنالوطنيــة يعــرض املــرأة للعنــف  للحــدود

عاقبـة  املو ،ع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال      الصدد أن تنفيذ بروتوكول من    
  على حنو تام وفعـال     )٢٣( املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         عليه

  علـى حنـو تـام وفعـال        )٢٤(وتنفيذ خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتـار باألشـخاص          
  املرأة،  مجيع أشكال العنف ضد يف القضاء علىسيسهمان
 للدول ملا بذلته من جهود واضطلعت بـه مـن أنـشطة عديـدة               وإذ تعرب عن تقديرها     
 القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة أفــضت إىل تعزيــز نظامهــا التــشريعي  مــن أجــل

التنـسيق  ونظام العدالة اجلنائية فيها، مثل اعتماد خطط العمل الوطنية واالستراتيجيات وآليات            
النـساء اللـوايت يـواجهن العنـف أو         الوطنية وتنفيـذ تـدابري الوقايـة واحلمايـة، مبـا يف ذلـك توعيـة                 

   وحتسني مجع البيانات وحتليلها،ن وتقدمي اخلدمات هلهن ودعمنوبناء قدراهتيتعرضن له 
اعتمـــاد تـــشريعات، وفقـــا اللتزاماهتـــا لـــدول اأن تواصـــل  ضـــرورة علـــىوإذ تـــشدد   

سألة العنـف ضـد املــرأة   ملـ  للتـصدي ،  علـى الــصعيد الـدويل   جمـال حقـوق اإلنـسان   وتعهـداهتا يف 
  باختـاذ  بتجرمي العنف ضد املرأة والفتاة ومعاقبة مرتكبيه فحـسب، بـل أيـضا         ليسشامل   بشكل
  كاف، بقدر إعماهلالوقاية واحلماية، مع ختصيص اعتمادات لتمويل لتدابري 

النساء من مجيع الـشرائح      يفع االنتشار ويؤثر    العائلي ال يزال واس    بأن العنف وإذ تقر     
  االجتماعية عرب العامل، وتقر بضرورة القضاء على ذلك العنف،

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٣(
  .٦٤/٢٩٣القرار   )٢٤(
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يف منـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة ومكافحتـه،             دورا مهمـا    ألسـرة   ل بأن أيضا وإذ تقر   
  عليه، والقضاء هميع أشكالجبوبضرورة دعم قدرهتا على منع العنف ضد املرأة والفتاة 

لمجتمــع احمللــي، وخباصــة الرجــال والفتيــان، واجملتمــع املــدين،   ل بــأن كــذلك إذ تقــرو  
يف اجلهـود املبذولـة للقـضاء علـى         دورا مهمـا    ،  الـشباب وخباصة املنظمـات النـسائية ومنظمـات        
  مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة،

يعـين أي فعـل ينطـوي علـى عنـف قـائم علـى               “ العنف ضـد املـرأة    ” أن   تؤكد  - ١  
أساس نوع اجلنس ويترتـب عليـه، أو يـرجح أن يترتـب عليـه، أذى بـدين أو جنـسي أو نفـسي                 

معاناة للمرأة، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعـسفي مـن                   أو
  احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة؛

شـكل مـن أشـكال التمييـز         نسالقائم علـى أسـاس نـوع اجلـ         بأن العنف    تسلم  - ٢  
  التمتع باحلقوق واحلريات على قدم املساواة مع الرجل؛ من املرأة حيول بقدر كبري دون متكن

 بأن العنف ضد املـرأة والفتـاة ال يـزال قائمـا يف كـل بلـدان العـامل         أيضا تسلم  - ٣  
واة بـني اجلنـسني     ويشكل انتهاكا شائعا للتمتع حبقوق اإلنسان وعقبة رئيسية أمام حتقيـق املـسا            

ــة والــسالم  ــا، وال ســيما األهــداف     والتنمي ـــفق عليهــا دولي ــة املت وأمــام حتقيــق األهــداف اإلمنائي
  لأللفية؛ اإلمنائية

تكثيـف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال             عـن     بتقرير األمـني العـام     ترحب  - ٤  
 رأة وأسـبابه وعواقبـه    العنـف ضـد املـ     مبـسألة   املقررة اخلاصة املعنيـة      وبتقرير   )٢٥(العنف ضد املرأة  

  ؛)٢٦(عن العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة
بــاجلهود واإلســهامات علــى كــل مــن الــصعيد احمللــي والــوطين   أيــضاترحــب   - ٥  

مبــا فيهــا جهــود  واإلقليمــي والــدويل مــن أجــل القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة،
املقررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف         وإسهامات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة و        

  ؛ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
 ٢٠١٥-٢٠٠٨ للفتـرة     للتقدم احملرز يف محلة األمني العام      تعرب عن تقديرها    - ٦  

أن تعجــل ضــرورة  ؤكــد، وت للحملــة اإلقليميــةملكونــاتا و“ إلهنــاء العنــف ضــد املــرأةاحتــدوا”
  املرأة؛ العنف ضدمجيع أشكال إلهناء حمددة  بتنفيذ أنشطة متابعةمنظومة األمم املتحدة 

_______________ 

)٢٥( A/67/220.  
  .A/67/227انظر  )٢٦(
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باملسامهات الـيت قدمتـها الـدول واجلهـات املاحنـة مـن القطـاع اخلـاص                 ترحب    - ٧  
وغريه إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراءات الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف                  

وغ اهلـدف الـسنوي املتمثـل يف       ضد املرأة، وتشدد يف الوقت نفسه على أمهية زيادة التمويل لبل          
  ؛٢٠١٥من دوالرات الواليات املتحدة حبلول عام دوالر  مليون ١٠٠

 مجيع أعمال العنف ضـد املـرأة والفتـاة، سـواء ارتكبتـها الدولـة أو                 تدين بقوة   - ٨  
األفراد أو جهات فاعلة من غري الـدول، مبـا يف ذلـك مؤسـسات األعمـال، وتـدعو إىل القـضاء               

 العنف القائم على أساس نوع اجلنس يف األسرة ويف اجملتمع عمومـا وحيثمـا       على مجيع أشكال  
  كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه؛

 غـري قابلـة للتجزئـة    متـشابكة حقـوق اإلنـسان عامليـة مترابطـة        مجيع  بأن  تسلم    - ٩  
و يتـوخى   علـى حنـ   حقوق اإلنسان علـى الـصعيد العـاملي          يتعامل مع وأن على اجملتمع الدويل أن      

يف الوقـت    أنـه،    وتؤكـد ،  القـدر مـن االهتمـام      على قدم املساواة وبنفس      فيه اإلنصاف والتكافؤ  
ــه   ــتعني في ــذي ي ــة       ال ــات التارخيي ــة وشــىت اخللفي ــة واإلقليمي ــة اخلــصوصيات الوطني ــاة أمهي  مراع

  الـدول بـصرف النظـر عـن نظمهـا الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة أن                 علـى والثقافية والدينية،   
  تعزز كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وحتميها؛

 أمهية أن تدين الدول بشدة مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة وأن حتجـم      تؤكد  - ١٠  
عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماهتا فيما يتعلـق بالقـضاء                 

  ؛)٩(عنف ضد املرأةعليه، على النحو املبني يف إعالن القضاء على ال
ــضا    - ١١   ــع     تؤكــد أي ــة مجي ــز ومحاي ــة املــستويات بتعزي ــة علــى كاف ــدول ملزم أن ال

جيـب عليهـا أن      حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم النساء والفتيـات، وأنـه           
 منــع ارتكــاب أعمــال العنــف ضــد املــرأة والفتــاة والتحقيــق مــع مرتكبيهــا     تــسعى جاهــدة إىل

يف ذلــك  ، مبــا ومعاقبتــهم والقــضاء علــى اإلفــالت مــن العقــاب وأن تكفــل احلمايــةوحماكمتــهم
إنفــاذ الــشرطة واجلهــاز القــضائي لــسبل االنتــصاف املــدين وأوامــر احلمايــة والعقوبــات اجلنائيــة  
وتــوفري املــأوى واخلــدمات النفــسية االجتماعيــة واملــشورة وغريهــا مــن أنــواع خــدمات الــدعم  

يا للعنــف مــرة أخــرى، وأن القيــام بــذلك يــسهم يف متتــع النــساء   دون تعــرض الــضحاللحيلولــة
  للعنف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ اللوايت يتعرضن

أن استمرار النـزاعات املسلحة يف أحنـاء خمتلفـة مـن العـامل يـشكل                تعيد تأكيد   - ١٢  
تبارهــا أن تأخــذ يف اع عقبــة رئيــسية أمــام القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، وإذ  

تـزال مـستمرة    النـزاعات املسلحة وغريها من النـزاعات واإلرهـاب وعمليـات أخـذ الرهـائن ال      
ــة وغريهــا مــن       ـــزاعات العرقي يف كــثري مــن أحنــاء العــامل وأن العــدوان واالحــتالل األجــنيب والن
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ميـع  النـزاعات حقائق ال تزال قائمة تـؤثر يف النـساء والرجـال يف كـل املنـاطق تقريبـا، هتيـب جب                     
الــدول واجملتمــع الــدويل التركيــز بــشكل خــاص علــى حمنــة النــساء والفتيــات الالئــي يعــشن يف   
حاالت من هذا القبيل واالهتمـام هبـن علـى سـبيل األولويـة وزيـادة تقـدمي املـساعدة للتخفيـف                
ــة تعرضــهن للعنــف، مــع مجيــع       ــة التحقيــق علــى النحــو الواجــب، يف حال مــن معانــاهتن وكفال

قاضــاهتم ومعاقبتــهم حــسب االقتــضاء مــن أجــل وضــع حــد لإلفــالت مــن    مــرتكيب العنــف وم
  العقاب، مع تأكيد ضرورة احترام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

 ضرورة استثناء قتـل النـساء والفتيـات وتـشويههن، احملظـورين مبوجـب               تؤكد  - ١٣  
يف سـياق عمليـات حـل النــزاعات         املمنـوح    القانون الدويل، وجرائم العنف اجلنسي مـن العفـو        

 يف كــل مراحــل عمليــة حــل النـــزاع املــسلح ومــا بعــد انتــهاء  التــصدي هلــذه األفعــالوضــرورة 
  ؛ على حنو تام وفعالملرأة يف تلك العملياتاالنـزاع، مع ضمان مشاركة 

 ضرورة أن تواصل الدول، على الرغم مـن اخلطـوات املهمـة الـيت               أيضا تؤكد  - ١٤  
هتا بلدان عديدة يف شىت أحنـاء العـامل، التركيـز علـى منـع العنـف ضـد املـرأة وعلـى محايتـها                   اختذ

وتوفري اخلدمات من أجل اسـتكمال األطـر القانونيـة وأطـر الـسياسات احملـسنة علـى حنـو أكثـر                      
فعاليــة، وأن ترصــد بالتــايل تنفيــذ الــربامج والــسياسات والقــوانني الراهنــة وأن تقيمــه بدقــة وأن  

 ، حيثما كان ذلك ممكنا؛رها وفعاليتهاأث حتسن

 ضرورة أن تتخذ الدول التدابري الالزمة لضمان أن يتلقى مجيـع          تؤكد كذلك   - ١٥  
املوظفني املـسؤولني عـن تنفيـذ الـسياسات والـربامج الراميـة إىل منـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة              

بـصفة  تـدريب   البتـهم   والتحقيق مـع مـرتكيب أعمـال العنـف ومعاق         ومساعدهتن  ومحاية الضحايا   
وأن تتــاح هلــم املعلومــات بغــرض توعيتــهم مبــا للنــساء والفتيــات مــن     وبقــدر كــاف مــستمرة

تعرضـن للعنـف، لكفالـة عـدم         احتياجات خمتلفـة وخاصـة، وال سـيما النـساء والفتيـات الالئـي             
  االنتصاف؛ وقوعهن ضحية له مرة أخرى عند اللجوء إىل القضاء وطلب

خذ الدول مجيـع التـدابري املمكنـة لـتمكني املـرأة ومحايتـها              ضرورة أن تت  تؤكد    - ١٦  
 نـشر املعلومـات    بطـرق منـها   ،  أشـكال العنـف وتوعيتـها حبقـوق اإلنـسان الواجبـة هلـا              مجيعمن  

للعنـف، وضـمان حـصول مجيـع النـساء           الـيت تعرضـت   واألسر   للنساءاملتعلقة باملساعدة املتاحة    
يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك يف مجيـع مراحـل            الالزمةالالئي تعرضن للعنف على املعلومات      

ــهكي       ةالقــضائي اإلجــراءات ــيت تفــرض علــى منت ــات ال ــرأة وبالعقوب ــع حبقــوق امل ــة اجلمي وتوعي
  احلقوق؛ تلك

 بالدول أن تشرك، بدعم من كيانـات األمـم املتحـدة، الرجـال والفتيـان         هتيب  - ١٧  
يري مــؤثرة يف منــع العنــف ضــد املــرأة واألســر واجملتمعــات احملليــة علــى حنــو كامــل، كعناصــر تغــ
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القـضاء علـى     عـن ووضع سياسات مالئمة للتعريف مبـسؤولية الرجـال والفتيـان           ته  وإدانوالفتاة  
  أشكال العنف ضد املرأة والفتاة؛ مجيع

ــةاســتراتيجياهتا  الــدول علــى االســتمرار يف وضــع  حتــث  - ١٨    وجتــسيدها يف الوطني
تعــددا للقطاعــات اســتدامة وكثــر انتظامــا ومشــوال و ويف وضــع هنــج أبــرامج وإجــراءات عمليــة

، بوسائل منـها حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني            املرأةهبدف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد        
عليـه يف القـوانني    واحملاسـبة وزيادة التركيز على مـسألة منـع العنـف واحلمايـة منـه         ومتكني املرأة   

قييمهـــا لكفالـــة االســـتخدام األمثـــل جلميـــع والـــسياسات والـــربامج ويف تنفيـــذها ورصـــدها وت
  :ما يلي على سبيل املثالبسبل منها ، الوسائل املتاحة

 وعلــى مجيــع املــستويات يف هــذا  القيــام، بالــشراكة مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة   )أ(  
جبميـع  املـرأة والفتـاة   ، بوضع خطة وطنية متكاملة شـاملة مكرسـة ملكافحـة العنـف ضـد        الصدد

البيانات وحتليلها واختاذ التدابري ملنـع العنـف واحلمايـة منـه والقيـام حبمـالت                جوانبه تشمل مجع    
الـسائدة يف   القوالب النمطية اخلاصة بنـوع اجلـنس        باستخدام املوارد للقضاء على      تثقيف وطنية 

  ؛ةوالفتا املرأةوسائط اإلعالم واليت تفضي إىل العنف ضد 
ت واملمارسـات واألعـراف الـيت    استعراض مجيع القـوانني واألنظمـة والـسياسا        )ب(  

 إىل التمييـز ضـد املـرأة، والقيـام، حـسب االقتـضاء،              متيز ضـد املـرأة أو الـيت حتـدث أثـرا يفـضي             
بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وكفالة تقيد أحكام النظم القانونيـة املتعـددة، حيثمـا وجـدت،                

  بااللتزامات والتعهدات واملبادئ الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها مبدأ عدم التمييز؛
القواعـد واإلجـراءات احلاليـة املتعلقـة بـالعنف          أثـر التـشريعات و    وتقـدير   تقييم    )ج(  

أسباب قلة اإلبالغ عـن ارتكـاب العنـف، والقيـام، عنـد االقتـضاء، بتعزيـز القـانون                   املرأة و ضد  
وتـضمني القـانون، عنـد       املـرأة    اجلنائي واإلجراءات اجلنائية املتعلقة جبميـع أشـكال العنـف ضـد           

 ومحاية املرأة اليت تواجه العنـف أو تتعـرض لـه    ةاالقتضاء، تدابري هتدف إىل منع العنف ضد املرأ       
  ؛االنتصاف هلا سبلوتوفري 

توعيــة مجيــع اجلهــات املعنيــة بــضرورة مكافحــة العنــف ضــد املــرأة والنــهوض    )د(  
باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بوسائل منها انتظام محالت التوعيـة علـى الـصعيد الـوطين                 

نــف واحلمايــة منــه، مــن قبيــل املــؤمترات الدوليــة واإلقليميــة  وغريهــا مــن وســائل تعزيــز منــع الع
والوطنيــة واحللقــات الدراســية والتــدريب واملنــشورات والكراســات واملواقــع الــشبكية واملــواد   
الــسمعية والبــصرية ووســائط اإلعــالم االجتماعيــة والــربامج التلفزيونيــة واإلذاعيــة واملناقــشات، 

  حسب االقتضاء، وتكرارها ومتويلها؛
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ثـر القوالـب النمطيـة املتعلقـة بـدور          أل التـصدي تشجيع وسـائط اإلعـالم علـى          )هـ(  
اجلنسني، مبا فيهـا تلـك القوالـب النمطيـة الـيت تـدميها اإلعالنـات التجاريـة الـيت تـشجع العنـف                        

  وعدم املساواة بني اجلنسني؛ القائم على أساس نوع اجلنس
ــا يف ذلــك       )و(   ــة، مب ــدر كــاف مــن املعرف ــة وجــود ق ــهج  كفال اخلــربة يف جمــال الن

ــة للقــضاء علــى العنــف ضــد     ــة الفعال ــاة القانوني ــرأة والفت ــسيق يف النظــام   امل ــوعي والتن ، ومــن ال
القضائي والقيام، هلذا الغرض وحسب االقتضاء، بتعيني جهـة تنـسيق يف النظـام القـضائي تعـىن                  

  ؛املرأة والفتاةحباالت العنف ضد 
بـشكل  املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس         بيانات  كفالة مجع وحتليل ال   القيام أيضا ب    )ز(  
 مبــا يف ذلــك البيانــات املتعلقــة بفعاليــة تــدابري لرصــد مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، منــهجي

ــة، وذلــك مبــ   ــة واحلماي ــشراكة مــع غريهــا مــن     الوقاي ــة وبال شاركة املكاتــب اإلحــصائية الوطني
 والـــسياسات ، مـــن أجـــل اســـتعراض القـــواننياجلهـــات الفاعلـــة حيثمـــا يكـــون ذلـــك مالئمـــا

حرمـة وسـرية املعلومـات       كفالةمع  واالستراتيجيات وتدابري الوقاية واحلماية وتنفيذها بفعالية،       
  ؛عليهما واحملافظة الضحايا اليت ختص
يف ذلـك    إنشاء آليات وطنية مناسبة لرصد وتقيـيم تنفيـذ التـدابري الوطنيـة، مبـا                )ح(  

، بطـــرق منـــها اســـتخدام املـــرأةضـــد خطـــط العمـــل الوطنيـــة، املتخـــذة للقـــضاء علـــى العنـــف 
  وطنية؛ مؤشرات
خطـط العمـل الوطنيـة مـن        واالسـتراتيجيات   توفري الدعم املـايل الكـايف لتنفيـذ           )ط(  

  ؛يف هذا اجملالواألنشطة األخرى املرأة والفتاة أجل إهناء العنف ضد 
 ختصيص موارد كافية لتعزيز متكني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني ومنـع مجيـع                  )ي(  

  وتوفري سبل االنتصاف يف هذا الصدد؛املرأة أشكال ومظاهر العنف ضد 
ــدابري املناســبة، و    )ك(   ــع الت ــيم،  خباصــةاختــاذ مجي ــدان التعل ــة   يف مي ــدءا مــن املرحل ب

 يف كـل    لتعديل أمنـاط الـسلوك االجتماعيـة والثقافيـة للرجـل واملـرأة            االبتدائية من نظام التعليم،     
 والقضاء على التحيـز واملمارسـات       عالقات مبنية على االحترام   األعمار من أجل تشجيع إقامة      

وكل املمارسات األخرى القائمة علـى فكـرة دونيـة أي مـن اجلنـسني أو تفوقـه                  الضارة  العرفية  
، والتوعيـة بعـدم مقبوليـة العنـف ضـد      وعلى القوالب النمطيـة فيمـا يتعلـق بـدور الرجـل واملـرأة          

ــع املــستويات،    ــاة علــى مجي ــرأة والفت ــاء    امل ــها املــدارس واملدرســون واآلب باالســتعانة جبهــات من
ــدريس املرا    ــواد التـ ــشباب ومـ ــات الـ ــدينيون ومنظمـ ــادة الـ ــساواة بـــني اجلنـــسني   والقـ ــة للمـ عيـ

  ؛اإلنسان وحلقوق
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طريق إليها، بأمور منها حتـسني اهلياكـل        الحتسني سالمة الفتاة يف املدرسة ويف         )ل(  
املالعـب  تـوفري  مالئمة وحتـسني اإلنـارة و   منفصلةية األساسية من قبيل النقل وتوفري مرافق صح     

أنــشطة ملنــع العنــف يف املــدارس واجملتمعــات احملليــة ووضــع عقوبــات ب والقيــاموهتيئــة بيئــة آمنــة 
  وتوقيعها على مرتكيب العنف ضد الفتيات؛

 يف الــربامج التعليميــة علــى مجيــع لنــوع اجلــنستطــوير منــاهج دراســية مراعيــة   )م(  
املـرأة والرجـل    غـري منطيـة عـن دور        إجيابيـة    صـور    تقـدمي  لكفالـة  عمليـة اذ تدابري   املستويات واخت 

   يف مواد التعليم؛، فتيات وفتيان،اببوالش
الـــذين يف مرحلـــة مبكـــرة يف حالـــة األســـر واألطفـــال   للوقايـــةتـــدابري  اختـــاذ  )ن(  
األطفـال  لـه، مـن قبيـل بـرامج التثقيـف يف جمـال تنـشئة                 حيتمل أن يتعرضوا   للعنف أو  يتعرضون

 مرحلــة متــأخرة مــن  ارتكــاب العنــف أو الوقــوع ضــحية لــه مــرة أخــرى يف   خطــرللحــد مــن 
  البلوغ؛ الطفولة ويف سن

ــة        )س(   ــة مالئمــة حلماي ــة وتعليمي ــة واجتماعي ــشريعية وإداري ــدابري ت ضــمان اختــاذ ت
ــة أشــكال العنــف     ــدينالطفــل مــن كاف ــوي أو اإلصــابة أو   وأ الب ــداءاملعن    أو اإلمهــال أواالعت

  التقصري أو سوء املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي؛
ضمان اختاذ تدابري تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية مالئمـة للقـضاء علـى             )ع(  

  زواج األطفال والزواج القسري وتوفري معلومات بشأن الضرر املقترن هبذه الزجيات؛
، بوســائل منــها تعزيــز ئــي يعــشن يف فقــرســيما النــساء الال متكــني النــساء، وال  )ف(  

 بطـرق ، استقالهلن االقتصادي وكفالة مشاركتهن الكاملة يف اجملتمع ويف عمليات صـنع القـرار          
منها وضع السياسات االجتماعية واالقتصادية اليت تضمن توفري التعليم والتدريب اجليدين هلـن             

ــافئ يف مجيـــع املراحـــل ــ بـــشكل كامـــل وعلـــى حنـــو متكـ ــة  وحـــصوهلن علـ ى اخلـــدمات العامـ
واالجتماعية بشكل كاف وبتكلفة معقولة وإتاحة فـرص متكافئـة هلـن للحـصول علـى املـوارد                  

ــة  ومتــتعهن بالكامــل وعلــى قــدم املــساواة حبــق ملكيــة األراضــي وغريهــا مــن          والعمالــةاملالي
تـشردات  تزايد معدل امل  ل للتصدي، واختاذ املزيد من التدابري املناسبة        واحلصول عليها  املمتلكات

   إمكانية تعرضهن للعنف؛احلد منوالنساء الالئي يعشن يف مساكن غري الئقة من أجل 
 ،واملعاقبـة عليهـا مبوجـب القـانون       ة والفتا املرأة مجيع أشكال العنف ضد      جترمي  )ص(  

وكفالـة فـرض عقوبـات تتناسـب مـع          مبا يسهم يف حتقيق أمور منها منـع وقـوع تلـك اجلـرائم،               
ــى جــرائم العنــف      جــسامة اجلــرائم املر  ــة عل ــة جــزاءات للمعاقب ــوانني الوطني ــة وتــضمني الق تكب

  جرب الضرر الناجم عنها حسب االقتضاء؛املرأة والفتاة واملرتكبة ضد 
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 مقاضـاة مـرتكيب   تـصبح موافقـة الـضحية عقبـة أمـام         اختاذ تدابري فعالة لكي ال      )ق(  
املراعـي لنـوع    اجلنائيـة للمنظـور     العدالـة    إجـراءات مراعـاة   ، مـع كفالـة      املرأة والفتاة العنف ضد   

املرأة اليت تواجه العنف أو الـيت تتعـرض لـه،           املناسبة حلماية    والتدابري   وجود الضمانات و اجلنس
األوامــر التقييديــة وأوامــر الطــرد ضــد مــرتكيب العنــف، وأدوات مــساعدة الــشهود،    مــن قبيــل 

  ؛اجملتمع ن يفواختاذ تدابري كافية وشاملة لتأهيل ضحايا العنف وإعادة إدماجه
فـرص  كفالة  تشجيع إزالة كل العقبات اليت تعترض وصول املرأة إىل العدالة و            )ر(  
فيمـا يتعلـق بـأمور    عـن بينـة    اختـاذ قـرارات   اعلى مساعدة قانونية فعالة حـىت يتـسىن هلـ         ا  حصوهل

ف منها اإلجراءات القانونية واملسائل املتصلة بقانون األسرة، وأيـضا كفالـة إتاحـة سـبل انتـصا                
  ، بطرق منها اعتماد تشريعات وطنية عند االقتضاء؛أذى من احلق هب ملاهلا عادلة وفعالة 

 أصـحاب املـصلحة، مبـن فـيهم كافـة       بني مجيعوالتنسيق بفعالية  التعاونكفالة    )ش(  
املـرأة   يف جمال منع مجيـع أشـكال العنـف ضـد      واجملتمع املدين، املسؤولني احلكوميني  املعنيني من 

  لتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛واوالفتاة 
ــدريب     )ت(   ــرامج متخصــصة للت ــشملوضــع ب ــة  ت ــادئ توجيهي ــة ومب  أدوات عملي

 التـصدي هلـا   ومنعهـا و  املرأة والفتاة   للممارسات اجليدة بشأن كيفية حتديد حاالت العنف ضد         
 قـائم مـن  مـا هـو    حتـسني هلما بطريقة حمايدة داعمة فعالة، أو    تقدمي املساعدة   محايتهما و وكيفية  

جلميـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني بالتـصدي للعنـف ضـد املـرأة والفتـاة                  وإتاحتـها   تلك الربامج   
ــه  ن يف جمــال الــصحة  و والعــاملء القــضاوأفــراد الــشرطة وموظفــ   مبــن فــيهم  ،وأســبابه وعواقب

ــائم ــانون  ووالق ــاذ الق ــى إنف ــاحثني     ن عل ــدين، وإشــراك خــرباء اإلحــصاء والب ــع امل ــو اجملتم   وممثل
  ؛اإلعالم وسائطو

الوطنيـة الـصحية واالجتماعيـة بغـرض تـدعيم التـدابري          األساسية  تعزيز اهلياكل     )ث(  
ــز حــصول املــرأة علــى خــدمات    ــة إىل تعزي ــة الرامي ، مبــا يــشمل الــصحة  ة العامــةيالــصحالرعاي

 ،)٢٧(اجلنسية واإلجنابية وحقوق اإلجناب، وفقـا لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة          
 ومعاجلـة اآلثـار الـصحية املترتبـة علـى مجيـع       ، واحملافظة علـى ذلـك  على قدم املساواة مع الرجل   

خـدمات صـحية متخصـصة مـن قبيـل املـشورة            ، بوسـائل منـها تقـدمي        املـرأة أشكال العنف ضد    
الداعمـــة والعـــالج الوقـــائي الالحـــق للتعــــرض لفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية، وغريهــــا         

  ؛اخلدمات من

_______________ 

منــشورات األمــم ( ١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣‐٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة،   )٢٧(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املتحدة، رقم املبيع 



A/RES/67/144 تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة  
 

13/15 

 تكـون   مراكـز متكاملـة    إنـشاء احلماية والدعم بشكل فوري عـن طريـق         توفري    )خ(  
النـساء اللـوايت    ميـع   جلعـن طريقهـا     قـدم    ت متاحة وميكن الوصول إليها يف املناطق الريفيـة أيـضا،         

ــواجهن  ــف ي ــه و العن ــاهلن ألأو يتعرضــن ل ــة     طف ــة والرعاي ــساعدة القانوني ــأوى وامل خــدمات امل
، وتعزيز التعـاون والتنـسيق بـني الوكـاالت          ملراكز القائمة ادعم   الصحية والنفسية واملشورة، أو   

  عذر إنشاء هذه املراكز؛يتحيثما 
على الصعيدين الـوطين     هاتفية خمصصة لتقدمي املساعدة   تشجيع إنشاء خطوط      )ذ(  
ــه املعلومــات وخــدمات املــشورة      واحمللــي  ــواجهن العنــف أو يتعرضــن ل ــوايت ي ــساء الل ــوفر للن ت

  ؛اخلطوط  ما هو قائم من تلك أو دعموالدعم واإلحالة
كفالة أن يوفر نظام السجون والدوائر املسؤولة عن مراقبة سـلوك اجلنـاة بعـد                 )ض(  

  اإلفراج عنهم برامج مناسبة لتأهيلهم كأداة وقائية لتجنب معاودة اجلرم؛
ســيما املنظمــات  دعــم الــشراكات القائمــة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، وال  )أأ(  

املـرأة   والقطـاع اخلـاص مـن أجـل إهنـاء العنـف ضـد                 األخـرى  ات الفاعلة املعنية  النسائية، واجله 
والـدخول يف    ودعمهـم  والفتاة ومحاية النساء اللوايت يـواجهن العنـف أو يتعرضـن لـه والـشهود              

  تلك الشراكات؛
 واملنظمــات اإلقليميــة  املتحــدةاألمــم بــاجملتمع الــدويل، مبــا فيــه منظومــة هتيــب  - ١٩  

، حــسب االقتــضاء، أن يــدعم اجلهــود الوطنيــة املبذولــة لتــشجيع متكــني املــرأة    ودون اإلقليميــة
واملساواة بني اجلنسني بغرض تعزيز اجلهود الوطنية الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة         
والفتاة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة، عند الطلب، يف وضـع وتنفيـذ خطـط عمـل وطنيـة بـشأن                     

ملــرأة والفتــاة، بوســائل منــها املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة وغريهــا مــن القــضاء علــى العنــف ضــد ا
أنــواع املــساعدة املالئمــة، مــن قبيــل تيــسري تبــادل املبــادئ التوجيهيــة واملنــهجيات وأفــضل           

  الوطنية؛ املمارسات، مع مراعاة األولويات
ــة الدوليــة اخلاصــة واحملكمــة اجلنائيــة الدول   تؤكــد  - ٢٠   ــة يف إســهام احملــاكم اجلنائي ي

وضع حد لإلفالت من العقاب عن طريق ضمان حماسبة مرتكيب العنف ضد املـرأة ومعاقبتـهم،           
ــا األساســي          ــى نظــام روم ــصديق عل ــة، يف الت ــى ســبيل األولوي ــى النظــر، عل ــدول عل وحتــث ال

   أو االنضمام إليه؛٢٠٠٢يوليه /وز مت١ بدأ نفاذه يف الذي )١٩(الدوليةللمحكمة اجلنائية 
 التابعـة لـصندوق      املـشتركة بـني الوكـاالت      االستشارية للـربامج  لجنة  الب يبهت  - ٢١  

ــرأة أن       ــة إىل القــضاء علــى العنــف ضــد امل ــدعم اإلجــراءات الرامي األمــم املتحــدة االســتئماين ل
 ساواة بـني اجلنـسني،  الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـ        ، بالتشاور مع الـشبكة املـشتركة بـني        تواصل

 ٢٠١٥-٢٠١٠تقدمي التوجيهات فيما يتعلق بتنفيـذ اسـتراتيجية الـصندوق االسـتئماين للفتـرة               
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مجيـع أشـكال العنـف      ملنـع  على نطاق املنظومـة بكاملـها        متويل  آلية بوصفه ته فعالي وزيادة تعزيز 
 ألمـور    الواجـب  االعتبـار أن تـويل    ، و والفتاة وتوفري سـبل االنتـصاف يف هـذا الـصدد           املرأةضد  
  ؛للصندوق االستئمايني  نتائج وتوصيات التقييم اخلارجمنها

هليئـة   ضرورة أن ختصص، يف إطار منظومة األمم املتحدة، موارد كافية          تؤكد  - ٢٢  
 وغريهـا مـن     )هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       ( للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة           األمم املتحدة 

ــربامج الــيت تــضطلع باملــسؤولية عــن النــهوض    اهليئــات والوكــاالت املتخصــصة   والــصناديق وال
باملــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق املــرأة وللجهــود املبذولــة يف منظومــة األمــم املتحــدة بأكملــها  
هبدف منـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة والقـضاء عليـه، وهتيـب مبنظومـة األمـم املتحـدة أن تـوفر                    

  واملوارد هلذا الغرض؛ يلزم من الدعم ما
  قاعــدة بيانــات األمــني العــام املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة،  أمهيــةؤكــد أيــضا ت  - ٢٣  

 عـن أمـور مـن بينـها       قاعـدة البيانـات     معلومـات ل  وتعرب عن تقديرها جلميع الدول اليت وفرت        
 القانونية اليت هتدف إىل القضاء على العنف ضد املـرأة ودعـم ضـحايا               ها الوطنية وأطر  اسياساهت

ا تـزود قاعـدة البيانـات بانتظـام مبـ         علـى أن    ، وتـشجع بقـوة مجيـع الـدول          لعنـف هذا النوع من ا   
األمـم املتحـدة مواصـلة دعـم     ة  يف منظومـ   املعنيـة ميع الكيانات   جب يب، وهت يستجد من معلومات  

 مجيـع   توعيـة ، و ها بانتظـام   وحتـديث  يف هـذا الـصدد    ملعلومـات   االدول، بناء على طلبها، يف جتميع       
  ؛البيانات ، بوجود قاعدةاجملتمع املدين ومنها، اجلهات املعنية

 إدارة الـشؤون االقتـصادية   يفالعمل الذي تضطلع به شعبة اإلحصاءات     ب تنوه  - ٢٤  
 طلبته اللجنة اإلحصائية، بـشأن وضـع املبـادئ          على النحو الذي  ،  العامة  األمانة واالجتماعية يف 

  عنف ضد املرأة؛ الدول األعضاء لإلحصاءات املتعلقة بالإعدادالتوجيهية لدعم 
 جبميع هيئات األمم املتحدة وكياناهتـا وصـناديقها وبراجمهـا والوكـاالت       هتيب  - ٢٥  

املتخصصة أن تكثف جهودها على مجيـع املـستويات للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد                     
 زيـادة الـدعم الفعـال للجهـود الوطنيـة          من أجـل  املرأة والفتاة وأن تنسق عملها على حنو أفضل         

إىل وتـدعو مؤسـسات بريتـون وودز         ، إىل القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة            الرامية
  ؛القيام بذلك

 إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه أن        تطلب  - ٢٦  
  تقدم تقريرا سنويا إىل اجلمعية العامة يف دورتيها الثامنة والستني والتاسعة والستني؛

والـستني  التاسعة  أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا          إىل األمني العام   لبتط  - ٢٧  
  : يتضمن ما يليتقريرا
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املعلومات املقدمة من هيئات األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا والوكـاالت               )أ(  
 وهـذا القـرار، مبـا يف ذلـك     ٦٥/١٨٧قرار الاملتخصصة عن أنشطة املتابعة اليت قامت هبا لتنفيذ  

تقدمه من مساعدة إىل الـدول يف اجلهـود الـيت تبـذهلا مـن أجـل القـضاء علـى مجيـع أشـكال                          ام
  العنف ضد املرأة؛

ــذ          ا  )ب(   ــا لتنفي ــيت قامــت هب ــة ال ــن أنــشطة املتابع ــدول ع ــة مــن ال ــات املقدم ملعلوم
  القرار؛ هذا

ــرأة يف دورت     تطلــب أيــضا   - ٢٨   ــدم إىل جلنــة وضــع امل ــام أن يق ــني الع  يهــا إىل األم
 تقريــرا شــفويا يتــضمن املعلومــات املقدمــة مــن هيئــات  والثامنــة واخلمــسني واخلمــسنيعةالــساب

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها والوكاالت املتخصصة عن أنشطة املتابعة الـيت قامـت هبـا يف                
، مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز           وهذا القرار  ٦٥/١٨٧  و ٦٤/١٣٧ن  قراريالاآلونة األخرية لتنفيذ    

ض بفعاليــة صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراءات الراميــة إىل القــضاء  يف النــهو
على العنف ضد املرأة، بوصفه آلية على نطاق منظومة األمم املتحـدة بكاملـها، والتقـدم احملـرز                
يف محلـــة األمـــني العـــام إلهنـــاء العنـــف ضـــد املـــرأة، وحتـــث هيئـــات األمـــم املتحـــدة وكياناهتـــا 

هــا والوكــاالت املتخصــصة علــى أن تــساهم علــى وجــه الــسرعة يف إعــداد     وصــناديقها وبراجم
  التقرير؛ ذلك

 والــستني يف إطــار البنــد التاســعةأن تواصــل النظــر يف املــسألة يف دورهتــا  تقــرر  - ٢٩  
  .“النهوض باملرأة”املعنون 

  ٦٠اجللسة العامة 
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