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     لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة
 نالجلسة السابعة والخمسي

  ٢٠١٣مارس  ١٥- ٤

    نسخة معدلة غير منقحة 
  

  المتفق عليھا الختامية الوثيقة
 لحين صدورھا رسميا من قبل االمم المتحدة القومى للمرأة المجلس اعده باللغة العربية ملخص للوثيقة

 
إن لجنة وضع المرأة تؤكد تأييدھا، إلعالن وبرنامج عمل بكين، والوثائق الصادرة عن  - ١

الجلسة الخاصة للجمعية العمومية لألمم المتحدة الثالثة والعشرين، واإلعالن الذي أقرته 
  ؛للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة اللجنة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة والخامسة عشر

  
كما تؤكد اللجنة أيضاً تأييدھا لاللتزامات الدولية التي تم إقرارھا في مؤتمرات وقمم األمم  - ٢

المتحدة ذات الصلة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك برنامج عمل 
  ؛المتخذة لتعزيز تنفيذهالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية واإلجراءات األساسية 

  
تؤكد اللجنة أن إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الطفل/  - ٣

والبروتوكوالت االختيارية لھم، وكذلك االتفاقيات والمعاھدات ذات الصلة تقدم إطار عمل 
كال التمييز قانوني دولي، ومجموعة من اإلجراءات الشاملة للقضاء على ومنع كافة أش

 ؛ولتھا العديد من الوثائق الدوليةوالعنف ضد المرأة والفتيات، وھي تمثل قضية مشتركة تنا
  

 ١٩٤٩تشير اللجنة إلى قواعد القانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام  - ٤
  ؛١٩٧٧والبروتوكوالت اإلضافية لھا لعام 

  
بالنوع االجتماعي وجرائم العنف الجنسي في نظام  تشير اللجنة إلى تضمين الجرائم المتعلقة - ٥

روما األساسي الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية، وكذلك إقرار المحاكم الجنائية الدولية 
المخصصة والذي يعتبر أن االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن يشكل 

  الجماعية أو التعذيب . أو فعل من جرائم اإلبادة  جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية
  

كما تقر اللجنة بالدور الھام الذي تقوم به اإلتفاقيات والمعاھدات والمبادرات اإلقليمية وآليات  - ٦
متابعتھا على مستوى المناطق والدول، في القضاء على العنف والتمييز ضد النساء والفتيات 

  ومنع وقوعھما .  
  

والفعال ومتابعة كافة القرارات ذات الصلة الصادرة  تؤكد اللجنة على االلتزام بالتنفيذ الكامل - ٧
من الجمعية العمومية، وباألخص اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وإعالن 
المجلس االقتصادي واالجتماعي وھيئاته الفرعية بشأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد 

على الوثائق المتفق عليھا والخاصة بالعنف  النساء واألطفال ومنع وقوعھا. كما تؤكد اللجنة
 )؛٢٠٠٧العنف ضد األطفال اإلناث () وبشأن القضاء على التمييز و١٩٩٨ضد المرأة (

  
 ٣١) بتاريخ ٢٠٠٠( ١٣٢٥تشير اللجنة في ھذا الصدد إلى قرارات مجلس األمن رقم  - ٨

 ٣٠اريخ بت ١٨٨٨، ورقم  ٢٠٠٨يونية  ١٩) بتاريخ ٢٠٠٨( ١٨٢٠، ورقم  ٢٠٠٠أكتوبر 
) ٢٠١٠( ١٩٦٠، ورقم  ٢٠٠٩أكتوبر  ٥) بتاريخ ٢٠٠٩( ١٨٨٩، ورقم  ٢٠٠٩سبتمبر 
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بشأن المرأة والسالم واألمن وكافة قرارات مجلس األمن ذات  ٢٠١٠ديسمبر  ١٦بتاريخ 
) بتاريخ ٢٠٠٩( ١٨٨٢الصلة بشأن األطفال والصراع المسلح ، بما في ذلك القرارات رقم 

بشأن الصراع  ٢٠١١يولية  ١٢) بتاريخ ٢٠١١( ١٩٩٨، ورقم  ٢٠٠٩أغسطس  ٤
 المسلحة ومواقف ما بعد انتھاء الصراعات .

  
 ٢٠١١يونية  ١٧بتاريخ  ١٧/١١تؤكد اللجنة أيضا على قرارات مجلس حقوق اإلنسان رقم  - ٩

حول اإلسراع بالجھود الخاصة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة: بذل الجھد 
حول القضاء على أشكال العنف  ٢٠١٢يوليو  ٥بتاريخ  ٢٠/٦الحماية المطلوب في توفير 

حول إسراع الجھود للقضاء على كافة أشكال  ٢٠١٢يولية  ٥بتاريخ  ٢٠/١٢ضد المرأة، و
 العنف ضد المرأة: التدابير العالجية للنساء الالتي تعرضن للعنف.

  
جذوره في عدم المساواة في عالقات تؤكد اللجنة أن العنف ضد النساء والفتيات ھو أمر تمتد  -١٠

القوة بين المرأة والرجل عبر التاريخ والبناء المجتمعي، ويستمر في كل دولة في العالم 
ً للتمتع بحقوق اإلنسان. إن العنف القائم على نوع الجنس ھو شكل  باعتباره انتھاكا صارخا

ساء والفتيات بكافة الحقوق من أشكال التمييز الذي ينتھك بجدية ويعوق أويحول دون تمتع الن
اإلنسانية والحريات األساسية . إن العنف ضد النساء والفتيات يتسم بأستخدام و سوء استخدام  
السلطة والسيطرة على المجالين العام والخاص ، ويرتبط إرتباطا جوھريا بالصور النمطية 

اً بالعوامل التي يمكن أن عن المرأة التي تكمن وراء ھذا العنف وإطالة أمده ، كما يرتبط أيض
  ؛تؤدي إلى زيادة قابلية تعرض النساء والفتيات لمثل ھذا العنف

  
تشدد اللجنة على أن "العنف ضد المرأة" يعني أي فعل من أفعال العنف القائم على الجنس  -١١

ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه ، ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء 
في ذلك التھديد بأفعال من ھذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية،  والفتيات، بما

سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. وتالحظ اللجنة أيضا األضرار االقتصادية 
  ؛واالجتماعية الناجمة عن ھذا العنف

  
ومظاھره المختلفة  تدين اللجنة بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتقر بأشكاله -١٢

مع في مختلف السياقات واألماكن والظروف والعالقات، وأن العنف األسري ال يزال أكثر 
أشكال العنف انتشارا ويؤثر على النساء من جميع الطبقات االجتماعية على مستوى العالم. 

معرضون  وتالحظ اللجنة أيضا أن النساء والفتيات الالتي  يواجھن أشكاال متعددة من التمييز
  بصورة أكبر للعنف . 

 
تحث اللجنة الدول بأن تشدد إدانة العنف الذي ُيرتكب ضد النساء والفتيات في الصراعات  -١٣

المسلحة وفي مواقف ما بعد الصراع، وتقر  بأن العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي 
بشكل عام، وتدعو يؤثر على الضحايا والناجين واألسر والمجتمعات المحلية والمجتمع 

  اللجنة باتخاذ إجراءات المساءلة واإلصالح وكذلك وسائل عالج فعالة .
  
تحث اللجنة الدول على أن تدين بقوة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن تمتنع عن  -١٤

التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية لكي تتجنب الوفاء بالتزاماتھا فيما يتعلق 
لى العنف على النحو الموضح في اإلعالن الخاص بالقضاء على العنف ضد بالقضاء ع

  المرأة . 
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تدرك اللجنة أن جميع حقوق اإلنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه  -١٥
يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق اإلنسان على الصعيد العالمي بطريقة 

ى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وتؤكد أنه على الرغم من وعل ،منصفة ومتكافئة
أھمية الخصائص القومية واإلقليمية، والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية التي يجب أن 

بصرف النظر عن نظمھا السياسية  - تؤخذ في االعتبار، إال أنه من واجب الدول  
عزيز وحماية كافة حقوق اإلنسان والحريات أن تعمل على ت -واالقتصادية والثقافية 

 األساسية.
  

تؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على كافة المستويات، أن تستخدم كافة الوسائل المناسبة  -١٦
ذات الطبيعة التشريعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية من أجل تعزيز 

للنساء والفتيات، وينبغي أن تبذل الجھد  وحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية
الالزم  لمنع والتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات ومنع 
اإلفالت من العقاب، وتوفير الحماية وكذلك الوصول إلى وسائل العالج المناسبة للضحايا 

 والناجين؛
  

ق اإلنسان، وأن القضاء على األمية، تشدد اللجنة على أن الحق في التعليم ھو حق من حقو -١٧
وضمان المساواة في الحصول على التعليم، وال سيما في المناطق الريفية والنائية، وسد 
الفجوة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم يدعم النساء والفتيات، ويسھم بالتالي في 

  القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدھن . 
 
ى حق النساء والرجال  في التمتع، على قدم المساواة، بكافة حقوق اإلنسان تؤكد اللجنة عل -١٨

وحرياته األساسية. وتحث الدول على منع أي انتھاكات لكافة حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية للنساء والفتيات مع تكريس اھتمام خاص إللغاء الممارسات والتشريعات التي تميز 

 وتتغاضى عن العنف ضدھن.  ضد النساء والفتيات، أو تديم
  

تشدد اللجنة على أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك تمكينھا  -١٩
اقتصادياً ووصولھا بشكل كامل ومتساوي إلى الموارد، وادماجھا بصورة كاملة في االقتصاد 

والمتساوية  الرسمي وخاصة في مواقع صنع القرارات االقتصادية وكذلك مشاركتھا الكاملة
في الحياة العامة والسياسية ھي أمور ضرورية لمعالجة األسباب الھيكلية الكامنة وراء العنف 

  ضد النساء والفتيات. 
 
اللجنة أيضا باستمرار العقبات التي ال تزال تحول دون منع والقضاء على كافة أشكال  تدرك -٢٠

ھذا العنف يتطلب من الدول أن  العنف ضد النساء والفتيات، وأن الوقاية واالستجابة لمثل
تعمل على كافة المستويات وكلما حانت الفرصة على نحو شامل وكلي يقر بالروابط القائمة 
بين العنف ضد النساء والفتيات وغيرھا من القضايا، مثل التعليم، والصحة، و فيروس نقص 

ن والسالم، والمساعدات المناعة البشرية واإليدز، والقضاء على الفقر، واألمن الغذائي، واألم
  اإلنسانية ومنع الجريمة.

  
تدرك اللجنة أن فقر المرأة والقصور في تمكينھا، وكذلك تھميشھا نتيجة استبعادھا من  -٢١

السياسات االجتماعية واالقتصادية ومن فوائد التعليم والتنمية المستدامة، يمكن أن يعرضھا 
بصورة أكبر لخطر العنف ، وأن العنف ضد المرأة يعوق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

لدول، فضال عن إعاقه تحقيق األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دوليا، بما فيھا للمجتمعات وا
  األھداف اإلنمائية لأللفية. 
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تدرك اللجنة أن العنف ضد المرأة  له أثار سلبية قصيرة وطويلة األجل على صحتھا ، بما  -٢٢

حترام في ذلك صحتھا الجنسية واإلنجابية، والتمتع بحقوق اإلنسان الخاصة بھا ، وأن ا
وتعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية، وحماية حقوقھا اإلنجابية والوفاء بھا ، وفقا لبرنامج 
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنھاج عمل بكين والوثيقتين الختاميتين لمؤتمرات 
المراجعة الخاصة بھما، ھو شرط ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم قدرة  المرأة 

 ألساسية، ومنع وتخفيف العنف ضدھا؛حقوقھا اإلنسانية وحرياتھا ا بكافةمكينھا من التمتع لت
  

تعرب اللجنة عن قلقھا العميق إزاء العنف ضد النساء والفتيات في األماكن العامة، بما في  -٢٣
ذلك التحرش الجنسي، وخصوصا عندما يتم استخدامه لتخويف النساء والفتيات الالتي 

 قھن اإلنسانية وحرياتھن األساسية؛من حقويمارسن أي حق 
  

للنساء والفتيات المرتبطة بالنوع  العنيفة تعرب اللجنة عن قلقھا إزاء عمليات القتل -٢٤
االجتماعي، مع االعتراف بالجھود المبذولة لمعالجة ھذا الشكل من أشكال العنف في مناطق 

  لنساء في تشريعاتھا الوطنية .مختلفة، بما في ذلك في البلدان التي تم إدراج مفھوم قتل ا
  
تدرك اللجنة أن االستخدام غير المشروع واالتجار غير المشروع في األسلحة الصغيرة  -٢٥

  واألسلحة الخفيفة يؤدي ، ضمن أشياء أخرى ، إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات.
  
، تدرك اللجنة ضعف وضع النساء األكبر سنا وما يواجھنه بشكل خاص من خطر العنف -٢٦

وتشدد على الحاجة الملحة للتصدي للعنف والتمييز ضدھن، والسيما في ضوء ازدياد نسبة 
  سكان العالم؛ كبار السن ضمن

  
سكان البالد األصليين كثيرا ما يعانين من أشكال متعددة من  تؤكد اللجنة على أن النساء من  -٢٧

، وتشدد اللجنة على التمييز والفقر التي يزيد من قابليتھن للتعرض لكافة أشكال العنف
 ضد نساء وفتيات الشعوب األصليين؛ ضرورة التصدي بجدية للعنف

  
تدرك اللجنة أھمية دور المجتمع، ال سيما الرجال والفتيان، فضال عن المجتمع المدني،  -٢٨

وخاصة منظمات المرأة والشباب، في إطار الجھود المبذولة للقضاء على كافة أشكال العنف 
  . ضد النساء والفتيات

  
تدرك اللجنة الدور االستراتيجي والتنسيقي الذي تقوم به اآلليات الوطنية المعنية بالنھوض  -٢٩

بالمرأة، والتي ينبغي أن توضع في أعلى مستوى ممكن في الحكومة، للقضاء على التمييز 
والعنف ضد النساء والفتيات، وينبغي منح ھذه األجھزة الموارد المالية والبشرية الالزمة 

فية لتمكينھا من أداء مھامھا بفعالية. وتقر اللجنة أيضا بمساھمة المؤسسات الوطنية والكا
 لحقوق اإلنسان حيثما وجدت. 

  
تدرك اللجنة الدور الھام الذي تقوم به منظومة األمم المتحدة، وال سيما ھيئة األمم المتحدة  -٣٠

للتمييز والعنف ضد )، في التصدي UN Womenللمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (
النساء والفتيات على الصعيدين العالمي واإلقليمي والوطني وفي مساعدة الدول، بناء على 

 طلبھا، في جھودھا الرامية إلى القضاء على ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
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تيات، تشدد اللجنة على أھمية جمع بيانات حول منع والقضاء على العنف ضد النساء والف -٣١
وفي ھذا الصدد، االھتمام بأعمال اللجنة اإلحصائية الرامية إلى وضع مجموعة من 

 المؤشرات الخاصة بالعنف ضد المرأة.
  

ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات مثل إقرار القوانين  -٣٢
خدمات الحماية و الدعم المناسبة والسياسات المتصلة بذلك، وتنفيذ التدابير الوقائية، وإنشاء 

للضحايا والناجين، وتحسين عملية جمع البيانات وتحليلھا وإجراء البحوث. وفي ھذا الصدد، 
ترحب اللجنة باسھامات ومشاركة الحكومات على كافة المستويات والشركاء المعنيين في 

  الجھود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات على نحو شامل.
  

تدرك اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحرز، إال أنه التزال توجد ثغرات وتحديات كبيرة   -٣٣
للوفاء بااللتزامات وسد الفجوة في التنفيذ  للتصدي آلفة العنف ضد النساء والفتيات. وتشعر 
اللجنة بالقلق  على وجه الخصوص بـ: عدم كفاية السياسات التي تراعي النوع االجتماعي ؛ 
عدم التنفيذ الكاف ألطر القوانين والسياسات؛ القصور في جمع البيانات وتحليلھا وإجراء 
البحوث؛ نقص الموارد المالية والبشرية وعدم كفاية تخصيص ھذه الموارد؛ وأن الجھود 
القائمة ليست دائما شاملة ومنسقة ومتسقة ومستمرة وشفافة وال تخضع بصورة كافية للمراقبة 

 والتقييم .
  

تحث اللجنة الحكومات على كافة المستويات وحسب االقتضاء، والكيانات ذات الصلة في  -٣٤
منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية في إطار مسئولية كل منھم ومع أخذ 
األولويات الوطنية في االعتبار، وتدعو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حيثما وجدت، 

ما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات والمجتمع المدني ب
أصحاب العمل، والنقابات العمالية، ووسائل اإلعالم والجھات الفاعلة األخرى ذات الصلة، 

  حسب االقتضاء، على اتخاذ اإلجراءات التالية:
  
  تعزيز تنفيذ أطر القوانين والسياسات والمساءلة أ)
  

)a(  التصديق   أو االنضمام إلي اتفاقية القضاء على كافة أشكال  في -كأولوية خاصة  - النظر
التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوالت  االختيارية الخاصة بكل منھا، 
والحد من مدى أي تحفظات عليھما ، وصياغة أي تحفظات من ھذا القبيل بصورة دقيقة 

 تتفق مع الھدف والغرض من ھذه وضيقة قدر اإلمكان لضمان عدم إبداء تحفظات ال
االتفاقيات، ومراجعة تحفظاتھم بشكل منتظم بغية سحبھا وسحب التحفظات التي تتنافى مع 
الھدف والغرض من المعاھدة ذات الصلة، وتنفيذھا بالكامل ويتحقق ذلك ضمن أشياء أخرى 

تضمين من خالل  وضع تشريعات وطنية وسياسات فعالة، وتشجيع الدول األطراف على 
المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة والفتيات في 
تقاريرھا إلى ھيئات المعاھدات ذات الصلة على تضمين المعلومات المطلوبة بشأن التدابير 

 الرامية.
  

)b( تشجيع استخدام جميع مصادر القانون الدولي ذات الصلة ، والمبادئ التوجيھية الدولية 
وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحماية الضحايا والناجين لمكافحة العنف ضد النساء 

 والفتيات.
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)c(  اعتماد، حسبما يقتضى ذلك، ومراجعة  والتأكيد على تنفيذ القوانين والتدابير الشاملة التي
متعددة تجرم العنف ضد النساء والفتيات بدقة وفاعلية، والتي توفر إجراءات حماية ووقاية 

التخصصات وتراعي الفوارق بين الجنسين  مثل نظم المنع الطارئة ونظم الحماية، 
والتحقيق، وتقديم المتھمين للمحاكمة والعقوبة المناسبة لمرتكبي العنف ومنع اإلفالت من 
العقاب، وخدمات الدعم التي تمكن الضحايا والناجين، وكذلك الوصول إلى سبل االنصاف 

 ض المناسب.المدنية والتعوي
  

)d(  التصدي والقضاء كمسألة ذات أولوية على العنف المنزلي من خالل تطبيق وتقوية وتنفيذ
التشريعات التي تحظر مثل ھذا العنف، وتحدد تدابير عقابية له وتوفر حماية قانونية كافية 

  ضد مثل ھذا العنف.
  

)e(  العنيف القائم على أساس النوع تعزيز التشريعات الوطنية، وفقا لما ھو مالئم، لمعاقبة القتل
االجتماعي للنساء والفتيات ودمج آليات أو سياسات محددة لمنعه والتحقيق فيه والقضاء على 

 مثل ھذه األشكال المؤسفة للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي
  

)f(  ضمان وصول النساء والفتيات دون عوائق إلى العدالة والمساعدة القانونية الفعالة حتى
يتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية فيما يتعلق ، ضمن أمور أخرى، باإلجراءات القانونية 
والقضايا المتعلقة بقانون األسرة والقانون الجنائي، وأيضا التأكيد على قدرتھن للوصول إلى 
تدابير إنصاف فعالة وعادلة عن الضرر الذي يعانين منه، بما في ذلك من خالل تطبيق 

 إذا لزم األمر.تشريعات وطنية 
  

)g(  اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة و/أو غيرھا من تدابير لحظر عمليات تسوية المنازعات
الجبرية و القسرية، بما في ذلك الوساطة والتوفيق القسري، المتعلقة بكافة أشكال العنف ضد 

  النساء والفتيات. 
 

)h( إلغاء جميع القوانين واللوائح  مراجعة والقيام ، كلما كان ذلك مالئما، بتنقيح وتعديل أو
والسياسات والممارسات واألعراف التي تميز ضد المرأة أو التي لھا أثر تمييزي على 
المرأة، والتأكيد على أن أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، تتماشى مع االلتزامات 

 والمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز.
  

)i(  تعميم منظور النوع االجتماعي في كافة التشريعات والسياسات والبرامج وتخصيص موارد
مالية وبشرية كافية، بما في ذلك من خالل التوسع في استخدام تخطيط وموازنات النوع 
االجتماعي ، مع األخذ في االعتبار احتياجات وظروف النساء والفتيات، بما في ذلك 

العنف، من أجل تطوير وتطبيق والتنفيذ الكامل للقوانين والسياسات الضحايا و الناجيات من 
 والبرامج ذات الصلة لمواجھة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ودعم المنظمات النسائية. 

  
)j(  زيادة االستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، مع األخذ في االعتبار

نساء والفتيات بما في ذلك الضحايا والناجين من العنف، من تنوع احتياجات وظروف ال
خالل تضمين المنظور االجتماعي في عملية تخصيص الموارد الالزمة وضمان الموارد 
البشرية والمالية والمادية الالزمة ألنشطة محددة لضمان المساواة بين الجنسين على 

كذلك من خالل تعزيز وزيادة التعاون المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، و
 الدولي؛ 
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)k(  تطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة ومتعددة القطاعات، مع
المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والفتاة، والذي يشمل تضمين اجراءات للمنع والحماية 

التقييم؛  وإنشاء آليات وخدمات الدعم واالستجابة؛ كجمع البيانات، والبحوث، والرصد و
التنسيق؛ وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية؛ وإنشاء آليات وطنية مستقلة للرصد 

 والمساءلة؛ ووضع جداول زمنية واضحة ومعايير وطنية للنتائج المراد تحقيقھا؛
  

)l( تصدي التأكيد على أنه في أوقات المنازعات المسلحة وما بعد النزاع، تعطى أولوية ويتم ال
بصورة فعالة لمنع واالستجابة إلى كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك وعند 
االقتضاء من خالل التحقيقات والمالحقة القضائية ومعاقبة الجناة لمنع اإلفالت من العقاب، 
غ، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وإنشاء آليات للشكاوى واإلبال

وتوفير الدعم للضحايا والناجيين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة وفي 
المتناول، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، وإجراءات إعادة الدمج في المجتمع ، 
واتخاذ الخطوات الالزمة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار الخاصة بحل 

 لسالم بعد انتھاء النزاع؛المنزاعات وبناء ا
  

)m(  ضمان المساءلة عن أعمال القتل والتشويه واستھداف النساء والفتيات وجرائم العنف
الجنسي، كما ھو محظور بموجب القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة استبعاد مثل ھذه 
الجرائم من أحكام العفو العام في سياق عمليات تسوية المنزاعات والتصدي لمثل ھذه األفعال 

ملية تسوية المنازعات المسلحة وما بعد النزاع بما في ذلك من خالل وضع في كافة مراحل ع
آليات للعدالة انتقالية في حين يتم اتخاذ خطوات لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في 

 مثل ھذه العمليات. 
  

)n(  منع اإلفالت من العقاب من خالل ضمان المساءلة ومعاقبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد
والفتيات وفقا للقانون الوطني والدولي، والتأكيد على الحاجة إلى مساءلة مرتكبي تلك  النساء

 الجرائم في إطار العدالة القضائية الوطنية أو الدولية حيثما ينطبق ذلك.
  

)o(  اتخاذ خطوات فعالة لضمان المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في كافة مجاالت الحياة
وعلى جميع مستويات صنع القرار، في كافة المواقف، السياسية واإلصالح السياسي 

 والمساھمة في منع والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ 
  

)p(  التأكيد على االلتزام بتعزيز الجھود الوطنية، بما في ذلك دعم التعاون الدولي الذي يھدف إلى
ارث الطبيعية، والنزاعات معالجة حقوق واحتياجات النساء والفتيات المتضررات من الكو

المسلحة، وغيرھا من حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة، واالتجار باألشخاص واإلرھاب، 
وذلك في سياق اإلجراءات الموجھة للتصدي والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات 

جنسين وتحقيق األھداف المتفق عليھا دوليا وااللتزامات المرتبطة بتحقيق المساواة بين ال
اتخاذ الحاجة إلى وتمكين المرأة، بما في ذلك األھداف اإلنمائية لأللفية.  والتأكيد  أيضا على 

إجراءات منسقة وفقا للقانون الدولي إلزالة العقبات التي تحول دون التحقيق الكامل لحقوق 
المرأة والفتيات الالتي يعشن تحت االحتالل األجنبي، وذلك لضمان تحقيق األھداف 

 االلتزامات المذكورة أعاله.و
  

)q(  التأكيد على أن االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات تم إدماجھا في عمليات التخطيط والتنفيذ
والرصد والبنية االساسية الخاصة ببرامج تقليل مخاطر الكوارث والبروتوكوالت 

الناجمة عن والمساعدات اإلنسانية الخاصة بمواجھة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تلك 
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تغير المناخ مثل الحاالت الجوية القصوى أو التأثيرات المناخية البطيئة، مع المشاركة الكاملة 
للمرأة والفتاة ، وأن تولى أولوية قصوى لمنع والتصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء 

ما  والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي، خالل جھود االستعداد لمواجھة الكوارث وحاالت
  بعد الكوارث.

)r(  ،التصدي للعنف ضد النساء والفتيات الناجم عن الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية للدول
بما في ذلك االتجار باألشخاص وتھريب المخدرات، واعتماد سياسات خاصة لمنع 

 واستئصال العنف ضد المرأة في استراتيجيات منع الجريمة.
 

)s( الدولي، من خالل تعزيز اآلليات القائمة وتطوير مبادرات دعم التعاون الثنائي واإلقليمي و
جديدة تتماشى واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 
والبروتوكول المكمل لھا لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال، 

 ية لمكافحة االتجار باألشخاص.ومن خالل تطبيق خطة عمل األمم المتحدة العالم
  

)t(  اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيھا العوامل الخارجية، التي تسھم في
االتجار بالنساء والفتيات. منع ومكافحة والقضاء على االتجار بالنساء والفتيات عن طريق 

غالل الجنسي والتسخير تجريم جميع أشكال االتجار باألشخاص، وباألخص ألغراض االست
االقتصادي، وكذلك من خالل تعزيز التشريعات المدنية والجنائية القائمة ، وذلك بھدف توفير 
حماية أفضل لحقوق للنساء والفتيات وتقديم الجناة والوسطاء المتورطين للعدالة ومعاقبتھم ، 

ومنع معاودة بما في ذلك الموظفين العموميين، من خالل حماية حقوق ضحايا اإلتجار 
إيذائھم. اتخاذ االجراءات المناسبة لضمان عدم معاقبة ضحايا االتجار باألشخاص المحددين 
بسبب االتجار بھن. تقديم الخدمات والرعاية الالزمة لمن يتم تحديد أنه من ضحايا االتجار 

دريب باألشخاص مثل خدمات إعادة التأھيل وإعادة الدمج في المجتمع، وحماية الشھود، والت
المھني، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية السرية، وإعادتھن للوطن  بموافقة مبلغة من 
الشخص المتاجر به ، بغض النظر عن تورطه  في أي إجراء قانوني. زيادة جھود التوعية 

 العامة والتعليم والتدريب للحد من الحاجة التي تشجع على جميع أشكال االستغالل.
  

)u( اون الدولي، بما في ذلك من خالل الوفاء بااللتزامات الدولية الخاصة بمساعدات تعزيز التع
التنمية الرسمية، التي تدعم سياسات واستراتيجيات وبرامج متعددة القطاعات وتدعم كذلك 
أفضل الممارسات، وفقا لألولويات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق 

صة من أجل إنھاء العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين التمكين للمرأة، وخا
 الجنسين.

  
)v(  تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البرامج والحمالت واالستراتيجيات لإلستجابة إلى

ومنع والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التحرش 
 ين الضحايا والناجين من العنف؛ الجنسي في مكان العمل، وتمك

  
)w(  تطبيق وتمويل عمليات إصالح السياسات والبرامج، ودعم التعليم، لزيادة استجابة وتدريب

وتقوية قدرة المسؤولين الحكوميين والمھنيين، بما في ذلك القضاء والشرطة والجيش، فضال 
عن أولئك الذين يعملون في مجاالت التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، والعدل، والدفاع 

إيقاف  الموظفين الحكوميين المسئولين عن العمل لعدم تطبيقھم القوانين واللوائح والھجرة؛ 
المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، من أجل منع مثل ھذا العنف واالستجابة له على نحو 
يراعي الفوارق بين الجنسين ، ومن أجل منع اإلفالت من العقاب، وتجنب االستخدام السئ 

 إلى العنف ضد المرأة وإعادة إيذاء الضحايا والناجين. للسلطة الذي يفضي 
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)x(  منع والتحقيق في ومعاقبة أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي ترتكب من قبل أشخاص
في مواقع السلطة، مثل المعلمين والقيادات الدينية والقيادات السياسية والموظفين المكلفين 

  العقاب عن ھذه الجرائم. بإنفاذ القانون، من أجل منع اإلفالت من
 

)y(  خلق وتعزيز بيئة داعمة لزيادة التشاور والمشاركة بين جميع الشركاء المعنيين في الجھود
الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، خاصة المنظمات العاملة على مستوى 

بحيث يمكن أن  المجتمعات المحلية لتعزيز تمكين النساء والفتيات، وكذلك الضحايا والناجيات
يصبحوا من عوامل التغيير، ويمكن أن تسھم معرفتھم وخبرتھم في تحسين السياسات 

  والبرامج .
)z(  دعم وحماية أولئك المسئولين عن القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك النساء

  المدافعات عن حقوق اإلنسان في ھذا الصدد، الالتي يواجھن مخاطر استثنائية من العنف. 
  

)aa(  اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وضمان الحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات المحرومات من
حريتھن و/أو تحت تحفظ الدولة أو رعاية الدولة من كافة أشكال العنف خاصة االستغالل 

  الجنسي.
 

)bb(  تطبيق نھج دورة حياة في الجھود الرامية إلى منع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات
بالقضايا المحددة التي تؤثر على كبار  واالھتمامكيد على أن يتم إلقاء مزيد من الضوء والتأ

السن من النساء ، وأن يتم معالجتھا من خالل الوفاء بااللتزامات الخاصة باالتفاقيات 
والمعاھدات الدولية ذات الصلة  وأن يتم إدراجھا في السياسات والبرامج الوطنية لمنع 

  نف ضد المرأة؛والقضاء على الع

  :ب) معالجة المسببات الكامنة واألساسية وعوامل الخطر لمنع العنف ضد النساء والفتيات
 

)cc(  زيادة الجھود الرامية إلى منع والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات
 وضمان تمتعھن على قدم المساواة بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما فيھا الحق

في التعليم والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والتأكد من أن 
جميع األطفال، خاصة الفتيات، يحصلون على التعليم االبتدائي اإللزامي عالي الجودة بشكل 
كامل وبحرية تامة وعلى قدم المساواة ، وأن تجدد الجھود الرامية إلى تحسين والتوسع في 

الفتيات بجميع المستويات، بما في ذلك التعليم الثانوي والعالي، وفي جميع المجاالت  تعليم
األكاديمية؛ وزيادة قدرة الفتيات على االلتحاق بالمدارس وأنشطة المناھج االضافية من خالل 
االستثمار في مشاريع البنية التحتية العامة والخدمات العامة المتاحة ذات الجودة، وتوفير بيئة 

  آمنة؛
  

)dd(  دعم المشاركة الكاملة للمرأة في االقتصاد الرسمي، وخاصة في عملية صنع القرار
االقتصادي، ووصولھا على قدم المساواة إلى التوظيف الكامل والعمل الالئق؛ تمكين المرأة 
في القطاع غير الرسمي؛ وضمان تمتعھا بالمساواة في المعاملة في مكان العمل، وكذلك 

جر عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، والمساواة في المساواة في األ
الوصول إلى مناصب  السلطة وصنع القرار، وتشجيع المشاركة في العمل المأجور وغير 

  المأجور؛
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)ee(  زيادة الجھود الرامية إلى تطوير ومراجعة وتعزيز السياسات وتخصيص الموارد المالية
األسباب الرئيسية والكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات، بما والبشرية الكافية، لمعالجة 

في ذلك التمييز القائم على النوع االجتماعي، وعدم المساواة، وعالقات القوة غير المتكافئة 
بين الرجل والمرأة والصور النمطية للمرأة، والفقر فضال عن افتقارھا إلى التمكين، وال سيما 

دية والمالية؛ وتسريع الجھود الرامية إلى القضاء على الفقر وعدم في سياق األزمة االقتصا
المساواة القانونية واالجتماعية واالقتصادية المستمرة، بما في ذلك من خالل تعزيز مشاركة 
  المرأة والفتيات االقتصادية، وتمكينھن ودمجھن، من أجل تقليل مخاطر تعرضھن للعنف؛

 
)ff(  االمتناع عن سن وتطبيق أي اجراءات اقتصادية أو مالية أو تحث اللجنة بقوة الدول على

تجارية من جانب واحد ال تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي من شأنھا أن تعوق التحقيق 
  الكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وال سيما في البلدان النامية.

  
)gg( اعية والتعليمية وغيرھا لحماية وتعزيز اتخاذ كافة التدابير التشريعية واإلدارية واالجتم

حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة لكونھن أكثر عرضة لجميع أشكال االستغالل والعنف 
  واإليذاء، بما في ذلك في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمنزل، وغيرھا من األماكن؛ 

 
)hh( إلعطاء المرأة حق الوصول  اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية ومالية وغيرھا من تدابير

الكامل والمتكافئ للموارد االقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وملكية األراضي 
وغيرھا من الممتلكات، واالئتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيات المالئمة ،  ويتحقق 

كثيف ذلك ، ضمن أمور أخرى ، من خالل سبل التعاون الدولي؛  إيالء األولويات وت
المبادرات الخاصة بتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة على مستوى القاعدة الشعبية، بما في 
ذلك من خالل تعليم صاحبات المشروعات وحاضنات األعمال، كوسيلة لرفع وضع المرأة ، 

 مما يقلل من قابليتھا للتعرض للعنف.
  

)ii( ن حرية التنقل، والحق في االمتناع عن استخدام المبررات االجتماعية لحرمان المرأة م
  التملك والحق في الحماية المتساوية أمام القانون. 

 
)jj(  تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تھدف إلى تحويل ھذه السلوكيات االجتماعية التي تتغاضى عن

العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على مواجھة االتجاھات التي ترى أن النساء والفتيات 
تابعات للرجل واألوالد أو أن أدوارھن نمطية من شأنھا أن تخلد ممارسات تنطوي على 

  عنف أو إكراه؛ 
  

)kk( لمراھقين لإلى معلومات كاملة ودقيقة،  استنادا يميةلتطوير وتنفيذ برامج تعليمية ومواد تع
، من أجل تعديل  اء القانونيينمع التوجيه واإلرشاد المناسبين من الوالدين واألوصي والشباب،

ع األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في كافة األعمار، وإزالة التعصب، ورف
القدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة، وتبادل المعلومات ومھارات خفض المخاطر، األمر 
الذي  يؤدي إلى إقامة عالقات قائمة على االحترام تستند إلى المساواة بين الجنسين واحترام 
حقوق اإلنسان، مع تثقيف المعلمين ووضع برامج تدريبية لكل من التعليم النظامي وغير 

  ؛النظامي 
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)ll(  القيام بحمالت توعية وتثقيف ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وال سيما المنظمات
النسائية ، وذلك من خالل وسائل االتصال المختلفة، التي تستھدف الجمھور العام  والشباب 
والرجال والفتيان، لمعالجة األسباب الكامنة واألساسية للعنف واإليذاء ضد النساء والفتيات، 
والتغلب على القوالب النمطية القائمة على النوع االجتماعي ، وتشجيع عدم التسامح مطلقا 
مع العنف، إلزالة وصمة العار المتمثلة في أن تكون ضحية وناجية من العنف، وخلق بيئة 
مواتية تتيح للنساء والفتيات القدرة على اإلبالغ عن حوادث العنف بسھولة و االستفادة من 

 لمتاحة وبرامج الحماية والمساعدة ؛ الخدمات ا
  

)mm(  تعبئة المجتمعات والمؤسسات لمعالجة وتغيير المواقف والسلوكيات والممارسات  التي
تديم وتتغاضى عن القوالب النمطية للمرأة وكافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، 

جھزة الوطنية المعنية من خالل المشاركة مع المنظمات النسائية ومنظمات الشباب، واأل
بالنھوض بالمرأة، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، حيثما وجدت، والمدارس، 
والمؤسسات التعليمية واإلعالمية وغيرھم ممن يعملون مباشرة مع النساء والفتيات والرجال 
والفتيان ومع األفراد على جميع مستويات المجتمع وفي جميع األماكن، والقيادات الدينية 

 والمجتمعية وشيوخ المجتمع والمعلمين وأولياء األمور؛ 
  

)nn(  تعزيز وحماية الحقوق اإلنسانية لكافة النساء بما في ذلك حق المرأة في أن تتحكم وأن تبت
بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتھا الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية 

والعنف ؛ وتطبيق و اإلسراع في تنفيذ واإلنجابية بصورة خالية من اإلكراه والتمييز 
السياسات والقوانين والبرامج التي تحمي وتمكن من التمتع بكافة حقوق اإلنسان وحرياته 
األساسية، بما في ذلك الحقوق اإلنجابية، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، 

 ومنھاج عمل بيجين ومخرجاتھم الدورية.
  

)oo( اسات وبرامج وتدابير تراعي النوع االجتماعي و تعزز زيادة فھم وإدراك تطوير وتنفيذ سي
التشجيع على المشاركة المتساوية في رعاية ھي وظيفة اجتماعية ھامة، وأن تقديم ال

المسؤوليات والمساھمة بين الرجل والمرأة في تقديم الرعاية، بما في ذلك بالنسبة لألشخاص 
واألشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، ذوي اإلعاقة ، وكبار السن 

وكذلك فيما يتعلق بتربية األطفال، واألبوة واألمومة والعمل المنزلي؛ والعمل أيضا على 
تغيير السلوكيات التي تدعم تقسيم العمالة على أساس الجنس، وذلك من أجل تشجيع مشاركة 

 . نزلي الواقع على النساء والفتياتالعمل الم األسرة مسئولية العمل في المنزل وتخفيف العبء
  

)pp(  إشراك وتثقيف وتشجيع ومساندة الرجال والفتيان على تحمل مسؤولية سلوكھم، وضمان أن
الرجال والفتيان المراھقين يتحملون المسؤولية عن سلوكھم الجنسي واإلنجابي، واالمتناع 

وير، واالستثمار في، وتنفيذ عن كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ تط
السياسات واالستراتيجيات والبرامج، بما في ذلك برامج تعليم شاملة لزيادة إدراكھم لآلثار 

اإلنسان، ونشر العالقات الضارة للعنف وكيف أنھا تقوض المساواة بين الجنسين وكرامة 
الرجال والفتيان على ، وتقديم نماذج إيجابية كقدوة للمساواة بين الجنسين وتشجيع المحترمة

القيام بدور فعال وأن يكونوا شركاء استراتيجيين وحلفاء في منع والقضاء على كافة أشكال 
 التمييز والعنف ضد النساء والفتيات .

  
)qq(  مراجعة وسن وإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالحد األدنى للسن القانونية للموافقة على

، رفع الحد األدنى لھذا السن إذا لزم األمر، وعمل تأييد  الزواج والحد األدنى لسن الزواج
 مجتمعي لتنفيذ ھذه القوانين من أجل إنھاء التزويج المبكر والقسري لألطفال.
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)rr(  ضمان توفير بدائل قابلة للتطبيق ودعم مؤسسي، بما في ذلك للبنات المتزوجات بالفعل

ى إبقاء الفتيات في المدارس من و/أو الحوامل،  وتوفير فرص تعليم خاصة مع التأكيد عل
خالل استمراراھن في مرحلة ما بعد التعليم االبتدائي، وتعزيز تمكين الفتيات من خالل 
تحسين نوعية التعليم وضمان ظروف آمنة وصحية في المدارس؛ إتاحة تواجدھن الفعلي في 

وزيادة الحوافز التعليم ، بما في ذلك من خالل إنشاء مرافق آمنة للسكن ورعاية األطفال، 
  المالية للنساء وأسرھم كلما اقتضى األمر ذلك؛

  
)ss(  وصول إلى الخدمات والبرامج الخاصة بمنع الحمل المبكر الالتأكيد على إمكانية

واألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان 
 وغيرھا من المواد الضارة؛السالمة الشخصية، ومنع استخدام وتعاطي الكحول 

  
)tt(  تطوير سياسات وبرامج تعطي أولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي التي تدعم

الفتيات وتمكنھن من اكتساب المعرفة وتنمية تقدير الذات وتحمل المسؤولية عن حياتھن 
الخاصة، بما في ذلك الوصول إلى وسيلة مستدامة لكسب العيش ، وإيالء اھتمام خاص 
لبرامج تثقيف النساء والرجال، خاصة  الوالدان ومقدمي الرعاية، حول أھمية صحة الفتاة 
الجسدية والعقلية وتحقيق الرفاة لھا  ، بما في ذلك القضاء على الزواج المبكر والقسري 
لألطفال ، العنف ضد النساء والفتيات، ختان اإلناث، االستغالل الجنسي لألطفال ، ويتضمن 

الل الجنسي ألغراض تجارية واالعتداء الجنسي واالغتصاب، وزنا المحارم ، ذلك االستغ
 واالختطاف، والقضاء على التمييز ضد الفتيات كما ھو الحال في توزيع الطعام؛ 

  
)uu( تطوير ودعم السياسات والبرامج القائمة التي تستھدف األطفال والشباب، خاصة النساء  

الالتي تعرضن أو شاھدن  عنف أسري أو اعتداء جنسي، بما في ذلك السياسات والبرامج 
الخاصة بحماية األطفال في نظام العدالة، وذلك للحد من خطر معاودة إيذائھم أو ارتكاب 
العنف ضدھم ومساعدتھم على استعادة صحتھم ، مع تنفيذ ھذه البرامج بطريقة تراعي النوع 

ة جادة من الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات االجتماعي بمشارك
 الشباب، والمؤسسات التعليمية والصحية. 

  
)vv(  ،اإلقرار بالدور الھام الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم في القضاء على الصور النمطية للمرأة

مييزية والتي بما في ذلك تلك التي ترسخھا اإلعالنات التجارية، وفي تعزيز التقارير غير الت
تراعي النوع االجتماعي ، بما في ذلك من خالل الحفاظ على سرية ھوية الضحايا والناجين 

على   -بالقدر الذي يتفق مع حرية التعبير -كلما كان ذلك مناسبا؛ وتشجيع وسائل اإلعالم 
م ، تحسين الوعي العام بشأن العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين في وسائل اإلعال

وتطوير ودعم آليات الضبط الذاتي لنشر صور متوازنة وغير نمطية عن المرأة من أجل 
القضاء على التمييز ضدھا واستغالل النساء والفتيات واالمتناع عن تقديم المرأة باعتبارھا 
مخلوق أدنى منزلة من الرجل واستغاللھا كأدوات وسلع جنسية، مع القيام بدال من ذلك بتقديم 

ء والفتيات على أنھن كائنات بشرية مبدعة وفاعالت ومساھمات أساسيات ومستفيدات النسا
 من عملية التنمية.

  
)ww(  دعم تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم االجتماعية

كمصدر لتمكين النساء والفتيات، بما في ذلك الوصول إلى معلومات عن منع واالستجابة 
النساء والفتيات؛ وتطوير آليات لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات للعنف ضد 

واالتصاالت ووسائل االعالم االجتماعية الرتكاب العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك 
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إساءة االستعمال الجنائي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتحرش الجنسي، واالستغالل 
ية عن األطفال واالتجار بالنساء والفتيات، وأشكال العنف الجنسي، وعرض المواد اإلباح

الناشئة مثل المطاردة والبلطجة اإللكترونية،  وانتھاك الخصوصية الذي يعرض سالمة 
 النساء والفتيات للخطر؛

  
)xx(  تحسين سالمة الفتيات في المدارس وفي الطريق منھا وإليھا ، بما في ذلك من خالل إنشاء

العنف عن طريق تحسين البنية التحتية مثل وسائل النقل، وتوفير مرافق بيئة آمنة وخالية من 
صحية منفصلة وكافية، وتحسين اإلضاءة، وتوفير مالعب وبيئات آمنة، وتطبيق سياسات 
وطنية لحظر ومنع ومواجھة العنف ضد األطفال، خاصة الفتيات، بما في ذلك التحرش 

ذلك من خالل اتخاذ  تدابير مثل تنفيذ أنشطة الجنسي، والبلطجة وغيرھا من أشكال العنف، و
في المدارس والمجتمعات المحلية لمنع العنف، وتقرير وتنفيذ عقوبات على ارتكاب  العنف 

 ضد الفتاة؛ 
  

)yy(  اتخاذ تدابير تضمن خلو جميع أماكن العمل من التمييز واالستغالل، والعنف، والتحرش
المرأة، والفتيات، حسب االقتضاء، من  الجنسي والتھديد، وتصديھا للتمييز والعنف ضد

خالل إجراءات مثل األطر التنظيمية والرقابية واإلصالحات واالتفاقات الجماعية، ومواثيق 
السلوك، بما في ذلك التدابير التأديبية المناسبة والبروتوكوالت واإلجراءات، وإحالة قضايا 

لتحقيق، وكذلك من خالل التوعية العنف إلى الخدمات الصحية لتلقي العالج وإلى الشرطة ل
وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع أرباب العمل والنقابات والعمال، بما في ذلك خدمات 

 أماكن العمل والتعامل بمرونة مع الضحايا والناجيات . 
  

)zz(  زيادة اإلجراءات الالزمة لحماية النساء والفتيات من العنف والتحرش، بما في ذلك
تھديد، في األماكن العامة والخاصة، لمعالجة األمن والسالمة، من خالل التحرش الجنسي وال

رفع الوعي، إشراك المجتمعات المحلية، قوانين منع الجريمة، السياسات، البرامج مثل 
مبادرة المدن اآلمنة لألمم المتحدة، تحسين تخطيط المدن، البنٮة التحتية، النقل العام وإنارة 

 وسائل االعالم االجتماعية والتفاعلية.الشوارع، وأيضا من خالل 
  

)aaa(  إدانة واتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات في أماكن الرعاية الصحية، بما
في ذلك التحرش الجنسي، اإلھانة واإلجراءات الطبية القسرية، أو تلك التي تجرى دون 

 استئصال الرحم القسري،ھا، مثل الموافقة المستنيرة المسبقة، والتي قد تكون ال رجعة في
إحداث العقم القسري، اإلجھاض القسري، واستخدام وسائل منع الحمل القسرية، خاصة 
بالنسبة للنساء والفتيات ذوات األوضاع الضعيفة والفقيرات، كأولئك المصابات  بفيروس 
نقص المناعة البشرية، النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، نساء الشعوب األصلية والنساء 
المنحدرات من أصل أفريقي، المراھقات الحوامل واألمھات الشابات، المسنات، والنساء 

  والفتيات من أقليات قومية أو إثنية؛
 

)bbb(  تطبيق وتنفيذ تدابير أخرى لضمان الدمج االجتماعي والقانوني وحماية النساء
المھاجرات، بما فيھن العامالت المھاجرات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز 
وحماية اإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان الخاصة بھن، وحمايتھن من العنف و االستغالل، 

الجتماعي وبرامج للعامالت المھاجرات، وتوفير قنوات آمنة وتنفيذ سياسات تراعي النوع ا
وقانونية تعترف بمھاراتھن وتعليمھن ، وتوفير ظروف عمل عادلة، والقيام وفقا لما ھو 

  ؛وكذلك االندماج في القوة العاملةمناسب بتسھيل عملھن المنتج و الالئق 
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)ccc(  لحسابھن الخاص عبر الحدود والعامالت القيام أيضا باتخاذ تدابير لضمان حماية العامالت
  الموسميات من العنف والتمييز.

  متعددة القطاعات والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات والبرامج ج) تعزيز الخدمات
 

)ddd(  ،تأسيس خدمات وبرامج واستجابات على كافة المستويات شاملة، منسقة، مستديمة
للتعامل مع العنف ، وبدعم من   متعددة التخصصات والقطاعات، ويسھل الوصول إليھا

جميع التكنولوجيات المتاحة، لكافة الضحايا والناجيات من جميع أشكال العنف ضد النساء 
والفتيات استنادا إلى االحتياجات الخاصة بھن ، والتي يتم توفير الموارد الكافية لھا وتضمين 

طة وقطاع العدالة، خدمات اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة، حسبما ھو مالئم ، من جانب الشر
المساندة القانونية، خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، 
وخدمات المشورة الطبية والنفسية وغيرھا، بما في ذلك الخدمات المتخصصة حسب 
ط االقتضاء، دور إيواء النساء التابعة للدولة أو المستقلة ومراكز النصح واإلرشاد، الخطو

ساعة، خدمات المساندة االجتماعية، مراكز األزمات التي تقدم  ٢٤الساخنة على مدار 
الخدمات الشاملة، خدمات الھجرة، خدمات األطفال ، خدمات اإلسكان العام التي تقدم للنساء 
واألطفال المساعدة اآلمنة التي يسھل الحصول عليھا بشروط ميسرة ، فضال عن تقديم 

والدعم من خالل الوصول إلى أماكن إقامة طويلة األمد،  فرص تعليمية،  المساعدة والحماية
وتوظيفية، واقتصادية، واتخاذ خطوات لضمان سالمة وأمن العاملين في مجال الرعاية 
الصحية ومقدمي الخدمات الذين يساعدون ويدعمون  الضحايا والناجيات  من العنف . 

ت واآلليات الخاصة باالستجابة والتعامل مع وعندما تكون الضحية طفلة، فإن ھذه الخدما
  العنف  يجب أن تأخذ في االعتبار المصالح المثلى للطفلة؛

  
)eee(  اتخاذ مزيد من التدابير لتنسيق الخدمات من خالل إنشاء عمليات لإلحالة بين الخدمات

للضحايا والناجين مع ضمان سريتھا وسالمتھا، ووضع معايير وطنية وجداول زمنية، 
تقدم المحرز فيھا وتنفيذھا، وكذلك ضمان الوصول إلى خدمات وبرامج واستجابات ورصد لل

منسقة ومتعددة القطاعات لكافة النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف أو الالتي تعرضن 
 له .

  
)fff( ول الضحايا والناجين وأطفالھم ضمان توفر البرامج والخدمات والفرص وسھولة وص

التام وإعادة إدماجھم في المجتمع، وكذلك وصولھم الكامل للعدالة، بما ، لتحقيق شفائھم ھايإل
في ذلك أولئك الالتي تعرضن  للعنف األسري وغيره من أشكال العنف، عن طريق وضع 
تدابير، والتوسع في مثل ھذه التدابر إذا كانت موجودة ، وضمان توفير المعلومات الكافية 

المتوفرة والتدابير القانونية، عندما يكون ذلك ممكنا وفي الوقت المناسب عن خدمات الدعم 
  باللغة التي يفھمونھا والتي يمكنھم التواصل بھا ؛

 
)ggg(  خلق وتطوير وتنفيذ مجموعة من السياسات، ودعم إنشاء خدمات إعادة التأھيل، لتشجيع

مواقف و سلوكيات  مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، و للحد من  إحداث تغييرات في 
حتمال معاودتھم القتراف مثل ھذا العنف واإلساءة، ويتضمن ذلك حاالت العنف األسري ا

  واالغتصاب والتحرش، وكذلك رصد وتقييم أثارھا وتأثيراتھا . 
  

)hhh(  تحسين وصول النساء والفتيات لنظم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية في الوقت
الستراتيجيات الوطنية التي تراعي النوع المناسب، وبأسعار معقولة ، بما في ذلك من خالل ا
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االجتماعي  وسياسات  الصحة العامة والبرامج الشاملة ذات األسعار المعقولة والموجھة 
بشكل أفضل لتلبية احتياجاتھن والتي تشجع المشاركة النشطة للمرأة في تصميمھا وتنفيذھا، 

ع الجودة وأدوية بأسعار والقيام أيضا بتعزيز وصول المرأة إلى عالج آمن فعال ومرتف
  معقولة ، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح الفقيرة والضعيفة والمھمشة من السكان.

 
)iii(  معالجة جميع اآلثار الصحية بما في ذلك اآلثار الصحية البدنية والعقلية والجنسية

لصحية واإلنجابية، الناجمة عن العنف ضد النساء والفتيات من خالل توفير خدمات للرعاية ا
يمكن الوصول إليھا  وتستجيب للصدمات وتتضمن أدوية فعالة وآمنة ذات نوعية جيدة 
بأسعار معقولة، خط أول للدعم، عالج اإلصابات والدعم النفسي واالجتماعي والعقلي ، 
وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ، اإلجھاض اآلمن في األماكن التي يسمح بھا القانون 

ل ھذه الخدمات، الوقاية  من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بعد الوطني بتقديم مث
التعرض له ، تشخيص وعالج عدوى األمراض المنقولة جنسيا، تدريب المھنيين الطبيين 
لتحديد على نحو فعال  النساء الالتي تعرضن للعنف وتقدم العالج لھن، وكذلك إجراء 

  كل مناسب؛فحوص الطب الشرعي من قبل فنيين المدربين بش
  

)jjj(  اإلسراع بالجھود الرامية إلى معالجة العالقة المتداخلة بين فيروس نقص المناعة البشرية و
اإليدز وبين العنف ضد النساء والفتيات، و خاصة في عوامل المخاطر المشتركة ، بما في 
ذلك من خالل وضع استراتيجيات للتصدي للعنف األسري والجنسي ، ودعم التنسيق 

بين السياسات، البرامج والخدمات لتحديد العالقة المتداخلة بين فيروس نقص والتكامل 
المناعة البشرية والعنف ضد النساء والفتيات، والتأكيد على أن االستجابات لفيروس نقص 
المناعة البشرية واإليدز تطبق لمنع العنف ضدھن، مع تلبية احتياجاتھم الخاصة لخدمات 

إلنجابية، فضال عن تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية الرعاية الجنسية و الصحة ا
  واإليدز، توفير العالج والوقاية الذين يمكن الحصول عليھما بأسعار معقولة.

  
)kkk(  القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة

المناعة البشرية، البشرية، وكذلك مقدمي الرعاية لألشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص 
مع األخذ  في االعتبار تعرضھم لوصمة العار والفقر والتمييز والتھميش من أسرھن 
ومجتمعاتھن المحلية عند تنفيذ البرامج والتدابير التي تشجع على المشاركة المتساوية في 

  مسؤوليات الرعاية؛ 
 

)lll(  األم والصحة توسيع نطاق توافر خدمات الرعاية الصحية، وباألخص دعم مراكز صحة
اإلنجابية ، باعتبارھا منافذ الدخول الرئيسية التي تقدم الدعم واإلحاالت إلى الخدمات 
والحماية لألسر والنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف، ال سيما العنف الجنسي، من 

  خالل التعليم واإلعالم والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية؛
 

)mmm( بحوث ذات التخصصات المتعددة والتحليل المستمر لألسباب الھيكلية إجراء ال
الكامنة وراء العنف ضد المرأة و الفتاة، وتكلفة وعوامل الخطر الخاصة بالعنف ضد النساء 
والفتيات وأنواعه ومدى انتشاره، وذلك لتوفير معلومات عن وضع ومراجعة القوانين 

  تعميم مثل ھذه المعلومات لدعم جھود التوعية .وتنفيذھا، السياسات واالستراتيجيات ، و
  

)nnn(  جمع ومقارنة وتحليل ونشر بيانات موثوقة، قابلة للمقارنة ومعلومات واحصاءات
بصورة دورية،  مصنفة حسب نوع الجنس والسن، على الصعيدين الوطني والمحلي حول 

بھما، بما في ذلك األشكال المختلفة للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، أسبابھما وعواق
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تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف االقتصادية للمجتمع نتيجة لمثل ھذا التمييز والعنف، 
وأيضاً النظر بعين اإلعتبار إلي جميع العوامل األخرى ذات صلة، مثل سھولة الوصول إلي 

  معلومات عن صياغة ورصد وتقييم السياسات والقوانين والبرامج؛
 

)ooo(  واستخدام البيانات اإلدارية، بما في ذلك، إذا أمكن، بيانات من تحسين جمع وتنسيق
الشرطة وقطاع الصحة والقضاء، عن حوادث العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك 
بيانات عن العالقة بين الجاني والضحية والموقع الجغرافي، والتأكيد على أن ضمان السرية، 

ذھا في اإلعتبار في عملية جمع البيانات، وتحسين االعتبارات األخالقية واألمنية قد تم أخ
  فعالية الخدمات والبرامج المقدمة وحماية سالمة وأمن الضحية؛ 

 
)ppp(  تطوير آليات وطنية لمراقبة و تقييم  السياسات والبرامج، بما في ذلك االستراتيجيات

  ام والخاص؛المنع واالستجابة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في مجاالت القطاعين الع
  

)qqq(  تشجيع تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وكذلك السياسات والممارسات الناجحة
وبرامج التدخل؛ وكذلك تشجيع تطبيق ھذه اإلجراءات التدخلية الناجحة والخبرات في مواقع 

  أخرى؛ 

  
ة تؤكد اللجنة أن إنھاء العنف ضد النساء والفتيات ھو أمر ملح، من أجل تحقيق أھداف التنمي

المتفق عليھا دوليا، ومن ضمنھا األھداف اإلنمائية لأللفية، ويجب أن تحظى باألولوية من أجل 
القضاء على الفقر، تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة، األمن والسالم، حقوق اإلنسان،والصحة، 

تماعي، و المساواة في النوع وتمكين المرأة، النمو االقتصادي المستدام والشامل والتماسك االج
العكس صحيح. وتوصي اللجنة بشدة بأن يتم النظر في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

  .٢٠١٥المرأة باعتبارھما من األولويات في جدول أعمال التنمية لما  بعد عام 

  
*********  

  


