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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/481(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[
  

تكثيـــف اجلهـــود مـــن أجـــل القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال العنـــف   - ٦٩/١٤٧
  املرأة والفتاة  ضد

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠٠٦رب كـــــانون األول/ديســـــم  ١٩املـــــؤرخ  ٦١/١٤٣راراهتـــــا إىل ق إذ تشـــــري  

ــؤرخ  ٦٢/١٣٣ و ــمرب   ١٨املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٣/١٥٥و  ٢٠٠٧كـ ــانون  ١٨املـ كـ
 ٦٥/١٨٧و  ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرخ  ٦٤/١٣٧و  ٢٠٠٨األول/ديســمرب 

ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٧/١٤٤و  ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ٢١امل  كــانون األول/ديســمرب  ٢٠امل
  لقة بالقضاء على العنف ضد املرأة،، وإىل مجيع قراراهتا السابقة املتع٢٠١٢

ــا  وإذ ت   ــري أيضـ ــن   إىل شـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٥قـ ــرين  ٣١) املـ تشـ
 ١٨٨٨و  ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه  ١٩) املــــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ٢٠٠٠األول/أكتــــــوبر 

تشـــــــرين  ٥) املـــــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/ســـــــبتمرب  ٣٠) املـــــــؤرخ ٢٠٠٩(
 ٢١٠٦ و ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ١٦) املؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٠ و ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشــــــرين   ١٨) املــــــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٢٢و  ٢٠١٣حزيران/يونيــــــه   ٢٤) املــــــؤرخ ٢٠١٣(
املتعلقـة بـاملرأة والسـالم واألمـن ومجيـع قـرارات اجمللـس املتعلقـة باألطفـال           ٢٠١٣األول/أكتوبر 

 ١٩٩٨و  ٢٠٠٩ب/أغسطس آ ٤) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٢والنـزاع املسلح، مبا فيها القرارات 
 ٢٠١٢أيلول/سـبتمرب   ١٩) املؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٦٨ و ٢٠١١متوز/يوليه  ١٢) املؤرخ ٢٠١١(
  ،٢٠١٤آذار/مارس  ٧) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٤٣ و
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املؤرخ  ١٧/١١إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان  كذلك وإذ تشري  
املؤرخ  ٢٣/٢٥و  )٢(٢٠١٢متوز/يوليه  ٥املؤرخ  ٢٠/١٢و  )١(٢٠١١حزيران/يونيه   ١٧
 ٢٦ نياملؤرخ ٢٦/١٥ و ٢٦/٥إىل قراري اجمللس و )٣(٢٠١٣حزيران/يونيه   ١٤

بالتعجيل باجلهود الرامية إىل املتعلقني بالقضاء على التمييز ضد املرأة و ٢٠١٤حزيران/يونيه 
  ،)٤(القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة

مجيــع حقــوق اإلنســان    التــزام الــدول كافــة بتعزيــز ومحايــة    ؤكــد مــن جديــد   وإذ ت  
أيضـا أن التمييـز علـى أسـاس اجلـنس يتعـارض مـع         تؤكـد مـن جديـد   واحلريات األساسية، وإذ 

والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق   )٥(ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان  
ــة والسياســية  ــة والثقا     )٦(املدني ــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــةوالعه  )٦(في

ــرأة       ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى مجيـ ــاء علـ ــة القضـ ــل   )٧(واتفاقيـ ــوق الطفـ ــة حقـ  )٨(واتفاقيـ
وغـري   )١٠(واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     )٩(والربوتوكوالت االختياريـة امللحقـة هبـا   

دوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع     مثل االتفاقية الذلك من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، 
تشـكل  ووأن القضاَء عليه مسـألةٌ شـاملة لقطاعـات عـدة      ،)١١(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  يتجزأ من اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة،  جزءاً ال
ــري   ــدويل   وإذ تشـ ــانون الـ ــد القـ ــاين إىل قواعـ ــا يفاإلنسـ ــك ، مبـ ــف   ذلـ ــات جنيـ اتفاقيـ

  ،)١٣(١٩٧٧وبروتوكوالها اإلضافيان لعام  )١٢(١٩٤٩  لعام
_______________ 

)، A/66/53(ألــف  ٥٣رقــم  لحــق، الــدورة السادســة والســتون، املللجمعيــة العامــةالوثــائق الرمسيــة انظــر:  )١(
  الفصل الثالث، الفرع ألف.

  ، الفصل الرابع، الفرع ألف.(A/67/53) ٥٣املرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )٢(
  اخلامس، الفرع ألف.، الفصل (A/68/53) ٥٣املرجع نفسه، الدورة الثامنة الستون، امللحق رقم  )٣(
  ، الفصل اخلامس، الفرع ألف.(A/69/53) ٥٣املرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم  )٤(
  ).٣ - ألف (د ٢١٧القرار  )٥(
  )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار  )٦(
)٧( United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧جمللد املرجع نفسه، ا )٨(
  ، املرفق.٦٦/١٣٨؛ والقرار ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و  ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللدان  )٩(
  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥د املرجع نفسه، اجملل )١٠(
  .٤٥/١٥٨القرار  )١١(
)١٢( United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973.  
  .١٧٥١٣و  ١٧٥١٢ان ، الرقم١١٢٥جمللد املرجع نفسه، ا )١٣(
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ــد   ــد وإذ تعيـ ــا  تأكيـ ــامج عمـــل فيينـ ــاء علـــى العنـــف   )١٤(إعـــالن وبرنـ وإعـــالن القضـ
والوثيقـة   ،ملـؤمترات استعراضـه  والوثائق اخلتامية  )١٦(وإعالن ومنهاج عمل بيجني )١٥(املرأة ضد

ــة العامــ    ــة والعشــرين للجمعي ــدورة االســتثنائية الثالث ــة لل ــة اخلتامي ــرأة عــام  ”ة املعنون : ٢٠٠٠امل
  ،)١٧(“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

 )١٨(اإلعالنــني اللــذين اعُتمــدا يف الــدورتني التاســعة واألربعــني  تأكيــد وإذ تعيــد أيضــا  
االســتنتاجات املتفــق عليهــا بشــأن املوضــوع     وللجنــة وضــع املــرأة،    )١٩(والرابعــة واخلمســني 

الـيت   “القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات ومنـع وقوعهـا         ” األولوية ذي
لقضــاء علــى الهتمــام الــذي أويل ل، وإذ ترحــب با)٢٠(الســابعة واخلمســني دورهتــااعُتمــدت يف 

 للجنـة  العنف ضد النساء والفتيات يف االستنتاجات املتفـق عليهـا يف الـدورة الثامنـة واخلمسـني     
ليت تكتنف تنفيذ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة مبـا حيقـق صـاحل النسـاء والفتيـات        التحديات ابشأن 

  ،)٢١(واإلجنازات احملرزة يف هذا الصدد
االلتزامـات الدوليـة يف ميـدان التنميـة االجتماعيـة فيمـا يتعلـق         وإذ تعيد كذلك تأكيد  

ؤمتر العــاملي حلقــوق بتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني والنــهوض بــاملرأة، الــيت مت التعهــد هبــا يف املــ
 ،هاإلنسان، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية واإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيـذ برنـامج عملـ   

ويف مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة االجتماعيـــة، واملـــؤمتر العـــاملي ملناهضـــة العنصـــرية والتمييـــز 
لالجتمـاع  تاميـة  ، ويف الوثيقـة اخل العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب       

املعقـود   العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعروف باملؤمتر العـاملي املعـين بالشـعوب األصـلية    
عـالوة علـى االلتزامـات الـيت مت التعهـد هبـا يف إعـالن األمـم          ،)٢٢(٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٢يف 

_______________ 

)١٤( (Part I) A/CONF.157/24.الفصل الثالث ،  
  .٤٨/١٠٤القرار  )١٥(
(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٥/سبتمرب أيلول ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )١٦(

  ، املرفقان األول والثاين.١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع  رقم
  ، املرفق.٢٣/٣-، املرفق؛ والقرار دإ٢٣/٢-القرار دإ )١٧(
 E/2005/27والتصـويب (  ٧، امللحق رقم ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر )١٨(
  .٢٠٠٥/٢٣٢فصل األول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي ، ال)Corr.1 و
 E/2010/27والتصـويب (  ٧، امللحق رقم ٢٠١٠رمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الانظر  )١٩(

  .٢٠١٠/٢٣٢أيضا مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي ، الفصل األول، الفرع ألف؛ انظر )Corr.1و 
ــر  )٢٠( ــائقانظـ ــة  الوثـ ــاعي،  الرمسيـ ــادي واالجتمـ ــم  ٢٠١٣للمجلـــس االقتصـ ــق رقـ ، )E/2013/27( ٧، امللحـ

  ألف.األول، الفرع  الفصل
  ، الفصل األول، الفرع ألف.)E/2014/27( ٧امللحق رقم ، ٢٠١٤املرجع نفسه،  )٢١(
  .٦٩/٢القرار  )٢٢(
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مـــاع العـــام الرفيـــع االجتيف و )٢٤(٢٠٠٥ ويف مـــؤمتر القمـــة العـــاملي لعـــام )٢٣(املتحـــدة لأللفيـــة
 أويل، وإذ تالحـظ االهتمـام الـذي    )٢٥(املستوى للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية

يف إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق  املــرأةملســألة القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد 
ــة يف      ــه اجلمعي ــذي اعتمدت ــا الشــعوب األصــلية ال ــؤرخ  ٦١/٢٩٥قراره ــب ١٣امل تمرب أيلول/س

املعقـود  اإلعالن املنبثق عن احلوار الرفيع املستوى املعين بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة     ، ويف٢٠٠٧
  ،)٢٦(٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر   ٣يف 

الفريق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة         مقترحإىل أن  وإذ تشري  
ــوارد  ــره املســتدامة ال ــه    جيــب أن يكــون األســاس  )٢٧(يف تقري  إدمــاجالرئيســي الــذي يســتند إلي

ه سـيجري أيضـا   بأنـ  التسـليم ، مـع  ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام خطة أهداف التنمية املستدامة يف 
عملية التفاوض احلكومية الدولية يف الدورة التاسـعة والسـتني    خاللأخرى  مدخالت النظر يف

املسـاواة   إىل الـواردة فيـه  شارة إلبايف هذا الصدد،  ،يط علما مع التقديرحتللجمعية العامة، وإذ 
  ،والفتيات  النساء  بني اجلنسني ومتكني املرأة وضرورة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد

ضـرورة املشـاركة الكاملـة والفعالـة للمـرأة يف سياسـات التنميـة         وإذ تؤكد من جديد  
علـى النحـو املتفـق    ، على مجيـع املسـتويات   املتصلة هبا صنع القرارعمليات و هااملستدامة وبراجم

بالبيـان الـذي   إذ حتيط علما و ،)٢٨(الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة عليه يف
 بشأن خطـة يف دورهتا السابعة واخلمسني القضاء على التمييز ضد املرأة املعنية بلجنة ال اعتمدته

 علـى  تركيز البيـان ذلك مبا يف  ،)٢٩(أة، والقضاء على التمييز ضد املر٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
  .املساءلة

إىل إدراج اجلــرائم املتصــلة بنــوع اجلــنس وجــرائم العنــف اجلنســي يف نظــام   وإذ تشــري  
بتعهـدات رئيسـة هيئـة     تنـوه يف هـذا الصـدد   وإذ  ،)٣٠(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

_______________ 

  .٥٥/٢القرار  )٢٣(
  .٦٠/١انظر القرار  )٢٤(
  .٦٥/١انظر القرار  )٢٥(
  .٦٨/٤القرار  )٢٦(
  .Corr.1و  A/68/970و  ٦٨/٣٠٩انظر القرار  )٢٧(
  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٢٨(
اجلـزء الثالـث،    ،)A/69/38( ٣٨م الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة التاسـعة والسـتون، امللحـق رقـ       )٢٩(

  /أوال.٥٧املقرر  املرفق األول،
)٣٠( United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.  
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 علـى اإلفالت من العقاب  مكافحةامية إىل االدعاء يف احملكمة اجلنائية الدولية بتعزيز اجلهود الر
إىل اعتـراف احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة اخلاصـة       وإذ تشري أيضا ،أعمال العنف اجلنسي واجلنساين

جرميـة ضـد    بأن االغتصاب وأشكال العنف اجلنسي األخرى ميكن أن تشكل جرميـة حـرب أو  
    و التعذيب،اإلنسانية أو فعال منشئا جلرمية تتعلق باإلبادة اجلماعية أ

: إىل املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باألعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنسـان        وإذ تشري أيضا  
، مبـا يف ذلـك مسـؤولية    )٣١(“احلماية واالحترام واالنتصـاف ”تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون 

قـد  االعتبـار املخـاطر املختلفـة الـيت      مؤسسات األعمال عن احترام حقوق اإلنسان، واضـعة يف 
  تعترض املرأة والرجل،

بأمهية هيئة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة األمـم          وإذ تقر  
املتحدة للمرأة) ودورها يف قيادة منظومة األمم املتحدة يف عملها بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني     

  ومتكني املرأة ويف تنسيق ذلك العمل وتعزيز مساءلة املنظومة عنه،
ــديرها     ــن تق ــرب ع ــف       وإذ تع ــع أشــكال العن ــى مجي ــة إىل القضــاء عل ــود الرامي للجه

املرأة والفتاة واألنشطة العديدة اليت تقـوم هبـا هيئـات األمـم املتحـدة وكياناهتـا وصـناديقها         ضد
وبراجمها والوكاالت املتخصصة، مبا فيها األنشطة اليت يضطلع هبـا الفريـُق العامـل املعـين مبسـألة      

جمللـس   املقـررون اخلاصـون  الـيت يضـطلع هبـا     األنشـطة ة ود املرأة يف القـانون واملمارسـ  التمييز ض
ــان  ــونحقـــوق اإلنسـ ــه   املعنيـ ــبابه وعواقبـ ــرأة وأسـ ــد املـ ــألة العنـــف ضـ ــار و ،مبسـ ــألة االجتـ مبسـ

ببيـــع األطفـــال واســـتغالهلم يف البغـــاء ويف املـــواد و ،باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء واألطفـــال
واملمثلـة اخلاصــة لألمــني   ،قيقـة والعدالــة واجلـرب وضــمانات عـدم التكــرار   عزيــز احلوبت ،اإلباحيـة 

العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حـاالت النــزاع واملمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال         
  والرتاع املسلح واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال،

ــق    ــالغ القل ــاة مبختلــف أشــكاله     إزاء  وإذ يســاورها ب ــرأة والفت تفشــي العنــف ضــد امل
ومظاهره يف كل أحناء العـامل، وإذ تكـرر تأكيـد ضـرورة تكثيـف اجلهـود مـن أجـل منـع مجيـع           
ــى أن العنــف         ــع أرجــاء العــامل وإعــادة التشــديد عل ــاة يف مجي ــرأة والفت أشــكال العنــف ضــد امل

  املرأة والفتاة أمر غري مقبول،  ضد
تواصل الدول اعتمـاد وتنفيـذ تشـريعات وسياسـات وفقـا      على ضرورة أن  وإذ تشدد  

لتزاماهتـا وتعهـداهتا الدوليـة يف جمـال حقـوق      وفقا ال وخباصة اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل،
ملســألة العنــف ضــد املــرأة بشــكل شــامل، لــيس بتجــرمي العنــف ضــد النســاء  ىتصــدتاإلنســان، 

_______________ 

)٣١( A/HRC/17/31.املرفق ،  
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اختـاذ تـدابري للحمايـة     ا أيضـا عـن طريـق   وإمنـ والفتيات والـنّص علـى معاقبـة مرتكبيـه فحسـب،      
واجلرب لصاحل ضحايا العنـف   ، مبا يف ذلك التعويضإتاحة سبل انتصاف عادلة وفعالةووالوقاية 

واحلـرص   املوجه ضد النساء والفتيات والناجيات منه مع ختصـيص اعتمـادات كافيـة لتنفيـذها،    
ــك        ــا يف ذل ــرأة، مب ــف ضــد امل ــى التصــدي للعن ــدورها   يف الوقــت نفســه عل خــالل ممارســتها ل

  كمسامهة يف عمليات السالم اليت تقودها األمم املتحدة أو املنظمات اإلقليمية،
األثر الضار للعنف اجلنسي يف الـرتاع املسـلح علـى مشـاركة املـرأة يف       على وإذ تشدد  

  لرتاع،تسوية الرتاع ويف العمليات االنتقالية وعمليات إعادة التعمري وبناء السالم بعد انتهاء ا
أمهيــة املسـاءلة الفعالــة فيمــا يتعلـق بــالعنف ضـد املــرأة والفتــاة،     وإذ تؤكـد مــن جديـد    

فيه العنف القائم على اجلنس واإليذاء واالسـتغالل اجلنسـيان، وأمهيـة اختـاذ التـدابري املالئمـة        مبا
  ملكافحة ذلك العنف،

األمـني العـام بشـأن    باملذكرة التوجيهية الصادرة عـن  ، يف هذا الصدد، وإذ حتيط علما  
  ،  الصلة بالرتاعات ذي التعويضات عن العنف اجلنسي

العنـف اجلنسـي يف    إىل مكافحـة الراميـة  املبادرات الدوليـة واإلقليميـة   ب يط علماحتوإذ   
الـرتاع،  حـاالت   العنـف اجلنسـي يف   إلهنـاء القمـة العـاملي   مـؤمتر  الرتاعات املسلحة، مبا يف ذلـك  

  ودعم الضحايا، اسبةركز على العدالة واحملالذي 
ــا       وإذ تســلم   ــا وبنيوي ــاة متجــذر يف عــدم التكــافؤ تارخيي ــأن العنــف ضــد املــرأة والفت ب

عالقــات القــوة بــني الرجــل واملــرأة، وبــأن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة تشــكل انتــهاكا  يف
ــا         ــتعهن هب ــات وختــل بتم ــات األساســية للنســاء والفتي ــع حقــوق اإلنســان واحلري جســيما جلمي

ــةً رئيســية حتــول دون    تب أو ــل عقب ــه ومتث ــرأة بصــورة  مشــاركةطل ــة امل ــة فومتســاوية و كامل عال
  ،واالقتصاد وصنع القرار السياسي اجملتمع  يف

بأن ما تعانيه املرأة من فقر وقلة حيلـة وهتمـيش نتيجـة اسـتبعادها مـن       وإذ تسلم أيضا  
سـتدامة ميكـن أن جيعلـها أكثـر     السياسات االجتماعية وحرماهنا من االنتفاع بالتعليم والتنمية امل

عرضــة للعنــف، وبــأن العنــف ضــد املــرأة يعــوق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية للمجتمعــات  
احملليــة والــدول وبالتــايل تنميتــها املســتدامة وحيــول دون حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا  

  دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،
لتصــدي للعنــف ضــد املــرأة والفتــاة بصــورة كليــة، بوســائل منــها    بضــرورة ا وإذ تقــر  

التســليم بالصــلة بــني العنــف ضــد املــرأة والفتــاة ومســائل أخــرى مــن قبيــل فــريوس نقــص املناعــة   
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البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، والقضاء على الفقر، واألمن الغـذائي، والسـالم   
  اجلرمية،  تعليم، وإمكانية اللجوء إىل القضاء، والصحة ومنعواألمن، واملساعدة اإلنسانية، وال

الوطنيـة   عـرب بأن االجتار باألشخاص شكلٌ مـن أشـكال اجلرميـة املنظمـة      وإذ تقر أيضا  
يعــرض املــرأة للعنــف وال بــد مــن تضــافر اجلهــود ملكافحتــه، وتؤكــد يف هــذا الصــدد أن تنفيــذ  

لنسـاء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه املكمـل      بروتوكول منع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة ا    
علـى حنــو تـام وفعـال وتنفيــذ     )٣٢(التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحــة اجلرميـة املنظمـة عــرب الوطنيـة      

ــار باألشــخاص       ــة ملكافحــة االجت ــم املتحــدة العاملي ــل األم ــة عم ــال     )٣٣(خط ــام وفع ــو ت ــى حن عل
  اة،سيسهمان يف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفت

، لالجـئني واملشـردين يف العـامل   مـن ا إزاء العدد غري املسـبوق   بالغ القلق اوإذ يساوره  
ــا يف ذلــك         ــأن النســاء واألطفــال هــم األشــد ضــعفا بــني الالجــئني واملشــردين، مب وإذ تســلم ب
ــداء اجلنســي والبــدين والعنــف واالســتغالل، وإذ تقــر يف هــذا الصــدد      تعرضــهم للتمييــز واالعت

  نف اجلنسي واجلنساين والتصدي هلما،بأمهية منع الع
التصـدي للعنـف ضـد النسـاء والفتيـات النـاجم عـن اجلرميـة املنظمـة          بضرورة  وإذ تقر  

ضــرورة أن ُتعَتمــد  املخــدرات، وب االجتــارالوطنيــة، مبــا يف ذلــك االجتــار باألشــخاص و     عــرب
  ،عليهاستراتيجيات منع اجلرمية سياسات حمددة ملنع العنف ضد املرأة والقضاء   يف

للدول ملا بذلته من جهود واضطلعت بـه مـن أنشـطة عديـدة      وإذ تعرب عن تقديرها  
من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة أفضت إىل تعزيز تشريعاهتا ونظـم العدالـة   

ــة فيهــا،  ــة واالســتراتيجيات وآليــات التنســيق     مبــا يف ذلــكاجلنائي اعتمــاد خطــط العمــل الوطني
التوعيــة وبنــاء القــدرات بطــرق منــها مــثال   وكــذلك تــدابري الوقايــة واحلمايــة، الوطنيــة وتنفيــذ 

ــدريب  ــيهم   واملســؤت ــيني، مبــن ف ــامللني العمــوميني واملهن ــاز القضــائي والشــرطة  ن يف والع اجله
العدالـة اجلنائيـة، وتـوفري الـدعم واخلـدمات للنسـاء       و  التعلـيم جمايل يفتدريب املهنيني واجليش و

  يتعرضن له، وحتسني مجع البيانات وحتليلها،  ف أواللوايت يواجهن العن
واسع االنتشار ويؤثر يف النساء من مجيع الشـرائح   ال يزالبأن العنف العائلي  وإذ تقر  

ــف،      ــك العن ــى ذل ــامل، وبضــرورة القضــاء عل ــة يف كــل أحنــاء الع ــذا   االجتماعي ــوه، يف ه وإذ تن
املتحــدة الصــلة، مثــل هيئــة األمــم الصــدد، بالعمــل الــذي تقــوم بــه هيئــات األمــم املتحــدة ذات 
  ،للمرأة ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان

_______________ 

)٣٢( United Nations, Treaty Series, vols. 2225 and 2237, No. 39574.  
  .٦٤/٢٩٣القرار  )٣٣(
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 ،النســاء والفتيــات العنــف ضــد  يف مكافحــة  لألســرة  بالــدور املهــم  وإذ تقــر أيضــا   
  ،اوالقضاء عليهالعنف ضد املرأة والفتاة وبضرورة دعم قدرهتا على منع مجيع أشكال 

لمجتمــع احمللــي، وخباصــة الرجــال والفتيــان، واجملتمــع ل املهــمبالــدور كــذلك  وإذ تقــر  
ــدين،  ــدافعات عــن حقــوق اإلنســان واملنظمــات النســائية ومنظمــات الشــباب    وال ســيما امل  امل

  ، يف اجلهود املبذولة للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة،ووسائط اإلعالم
ة مــن التمييــز مثــل متداخلــمتعــددة و أشــكاال يعــانني النســاء اللــوايتبضــعف  وإذ تقــر  

 وخطـر العنـف الـذي يواجهنـه     ،ذوات اإلعاقـة واملسنات ونساء الشعوب األصلية واملهاجرات 
  ،  نعلى احلاجة امللحة للتصدي للعنف والتمييز ضده إذ تشدد، وبشكل خاص

اإلفــالت مــن العقــاب علــى االنتــهاكات     مــن اســتمرار   بــالغ القلــق  اوإذ يســاوره  
عـدم اإلبـالغ والتوثيـق     مثـل املدافعات عن حقوق اإلنسان بسبب عوامل يف حق والتجاوزات 

ــق  ــة  وعــدموالتحقي ــود  ، اللجــوء إىل القضــاء إمكاني ــات والقي ــة والعقب ــرض  االجتماعي ــيت تعت ال
عــن هــذه  ينشــأقــد  الــذيوصــم الو ،يف ذلــك العنــف اجلنســي، مبــا اجلنســاينالتصــدي للعنــف 

  والتجاوزات،االنتهاكات 
والتطــرف العنيــف، والعنــف، مبــا فيــه العنــف       ،أعمــال التعصــب  جزعهــاوإذ تــثري   
الـدمار   يف سببتتواألرواح الربيئة  ُتزهقاليت  ،من العامل أماكن عديدةواإلرهاب يف  ،الطائفي

  ،الناس، مبن فيهم النساء والفتياتتشريد و
 لـذخرية ألسلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة وا   لبأن االستخدام غري املشروع  وإذ تقر  

 الـــذي يســـتهدف يف مـــن يســـتهدف تفـــاقم العنـــفيتســـببان يف  هبـــا واالجتـــار غـــري املشـــروع
  ،والفتيات  النساء

ــ يط علمــاحتــوإذ    كــانون  ٢٤املؤرخــة  معاهــدة جتــارة األســلحة بــدء ســريانب ارتقاب
اجلنسـاين  العنـف   أعمالتضمن أحكاما للدول األطراف بشأن ت يتال )٣٤(٢٠١٤األول/ديسمرب 

  ،واألطفال  النساء  طرية ضداخلعنف الو أعمال أاخلطرية 
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 جنسـي أو نفسـي         
ســر أو احلرمــان معانــاة للمــرأة والفتــاة، مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو الق   أو

_______________ 

  .٦٩/٤٩؛ والقرار باء ٦٧/٢٣٤انظر القرار  )٣٤(
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العواقـب   أيضـا  التعسفي من احلرية، سواء حـدث ذلـك يف احليـاة العامـة أو اخلاصـة، وتالحـظ      
  ؛واألثر الضار املترتب عليه االقتصادية واالجتماعية هلذا العنف

شكل مـن أشـكال التمييـز حيـول بقـدر كـبري دون        اجلنساينبأن العنف  تسلم  - ٢  
  حلريات على قدم املساواة مع الرجل؛متكن املرأة من التمتع باحلقوق وا

يف كــل بلــدان  موجــودابــأن العنــف ضــد املــرأة والفتــاة ال يــزال   تســلم أيضــا  - ٣  
العامل ويشكل انتهاكا شـائعا للتمتـع حبقـوق اإلنسـان وعقبـة رئيسـية أمـام حتقيـق املسـاواة بـني           

فق عليها دوليـا، وال سـيما   اجلنسني والتنمية والسالم واألمن وأمام حتقيق األهداف اإلمنائية املتـ
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

بـأن مجيـع حقـوق اإلنسـان عامليـة مترابطـة متشـابكة غـري قابلـة           كذلك تسلم  - ٤  
للتجزئة وأن على اجملتمع الدويل أن يتعامل مع حقوق اإلنسان علـى الصـعيد العـاملي علـى حنـو      

القـدر مـن االهتمـام، وتؤكـد أنـه يف      يتوخى فيه اإلنصاف والتكافؤ على قدم املسـاواة وبـنفس   
مراعـاة أمهيـة اخلصوصـيات الوطنيـة واإلقليميـة وشـىت اخللفيـات التارخييـة والثقافيـة           يـتعني حني 

والدينية، جيب على الدول بصرف النظر عن نظمهـا السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة أن تعـزز      
  كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وحتميها؛

دين الدول بشدة مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة وأن متتنـع       أمهية أن ُت تؤكد  - ٥  
عــن اختــاذ أيــة أعــراف أو تقاليــد أو اعتبــارات دينيــة ذريعــةً للــتملص مــن التزاماهتــا فيمــا يتعلــق  

  ؛)١٥(بالقضاء عليه على النحو املبني يف إعالن القضاء على العنف ضد املرأة
استهداف املدنيني، مبن فيهم النساء والفتيـات، يف انتـهاك للقـانون    قوة دين بت  - ٦  

ميـع الـدول تكثيـف جهودهـا ملكافحـة التطـرف       هتيـب جب ، ونيفيالدويل، من قبل املتطرفني العنـ 
هـود  اجلتلـك  امتثـال  املؤديـة إىل انتشـاره، مـع ضـمان     للظروف  التصدي بوسائل منهاالعنيف، 

  ؛ون الدويلاللتزاماهتا مبوجب القان
مجيع أعمال العنف ضد املرأة والفتاة، سواء ارتكبتها الدولـة   أيضا بقوة تدين  - ٧  

األفراد أو جهات فاعلة من غري الدول، مبا يف ذلـك مؤسسـات األعمـال التجاريـة، وتـدعو       أو
إىل القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف اجلنســاين داخــل األســرة ويف اجملتمــع عمومــا وحيثمــا     

  لة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه؛كانت الدو
ــة كــل حقــوق     تؤكــد  - ٨   أن الــدول ملزمــة علــى كافــة املســتويات بتعزيــز ومحاي

اإلنسان واحلريات األساسـية الواجبـة للجميـع، مبـن فـيهم النسـاء والفتيـات، وأن ال بـد هلـا أن          
 يـه وحماكمتـهم  تبذل العناية الواجبة ملنـع وقـوع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة والتحقيـق مـع مرتكب        
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ــوفري ســبل االنتصــاف   والقضــاء علــى اإلفــالت مــن العقــاب   وحماســبتهم للضــحايا املناســبة وت
وأن تكفـل محايـةَ النسـاء والفتيـات ومتكينـهن، مبـا يف ذلـك إنفـاذ الشـرطة واجلهـاز           والناجيات 

تـوفري  القضائي لسبل االنتصاف املدين وأوامر احلماية والعقوبات اجلنائية علـى النحـو الـوايف، و   
الصحية وغريها من خـدمات الـدعم    الرعايةاالجتماعية واملشورة وواملأوى واخلدمات النفسية 

للحيلولــة دون تعــرض الضــحايا للعنــف مــرة أخــرى، وتؤكــد أن القيــام بــذلك يســهم يف متتــع   
  النساء اللوايت يتعرضن للعنف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

ــام   ترحـــب  - ٩   ــني العـ ــر األمـ ــع    بتقريـ ــى مجيـ ــاء علـ ــود للقضـ ــن تكثيـــف اجلهـ عـ
املعنيــة مبســألة جمللــس حقــوق اإلنســان وبتقريــر املقــررة اخلاصــة  )٣٥(العنــف ضــد املــرأة أشــكال

  ؛)٣٦(وعواقبه  العنف ضد املرأة وأسبابه
احمللـي والـوطين واإلقليمـي     الصُّـعد بـاجلهود واإلسـهامات علـى     ترحب أيضـا   - ١٠  

ال العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيهـا جهـود وإسـهامات        والدويل من أجـل القضـاء علـى مجيـع أشـك     
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واملقـررة اخلاصـة املعنيـة مبسـألة العنـف ضـد املـرأة        
وأســبابه وعواقبــه، وتشــجع الــدول علــى النظــر يف التصــديق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع    

  ؛أو االنضمام إليهما )٣٧(وبروتوكوهلا االختياري )٧(أشكال التمييز ضد املرأة
  للتقــــدم احملــــرز يف محلــــة األمــــني العــــام للفتــــرة      تعــــرب عــــن تقــــديرها    - ١١  
واملكونـات اإلقليميـة للحملـة،    “ متحدون من أجل إهناء العنـف ضـد املـرأة   ” ٢٠١٥-٢٠٠٨

بتنفيذ أنشطة ملموسة للمتابعة مـن أجـل إهنـاء    وتؤكد ضرورة أن تعجل منظومة األمم املتحدة 
  مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛

باملســامهات املقدمــة بالفعــل إىل صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين     ترحــب  - ١٢  
مـن ِقبـل الـدول والقطـاع اخلـاص       ضـد املـرأة   لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء علـى العنـف  

زيـادة التمويـل   احلاجـة إىل  د يف الوقـت نفسـه علـى أمهيـة     وغري ذلك من اجلهات املاحنة، وتشد
لإلجراءات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، مبـا     املقدم للصندوق االستئماين من أجل توفري الدعم 

العاملة على منع العنـف ضـد النسـاء     فيها تلك اليت تتخذها املنظمات احلكومية وغري احلكومية
  والفتيات وإهنائه؛

_______________ 

)٣٥( A/69/222.  
  .A/69/368انظر  )٣٦(
)٣٧( United Nations, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378.  
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أن اسـتمرار النــزاعات املسـلحة يف أحنـاء خمتلفـة مـن العـامل         جديـد ن تؤكد مـ   - ١٣  
يشكل عقبة رئيسية أمام القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وإذ تأخـذ يف اعتبارهـا       
أن النـزاعات املسلحة وغريها من أنواع النـزاعات واإلرهاب وعمليـات أخـذ الرهـائن ال تـزال     

وأن العـدوان واالحـتالل األجـنيب والنــزاعات العرقيـة وغريهـا        مستمرة يف كثري من أحناء العامل
هتيب جبميـع  وتؤثر يف النساء والرجال يف كل املناطق تقريبا، واقع قائم وهي من أنواع النـزاع 

وإيالء االهتمام على سـبيل األولويـة    ،حمنتهمالدول واجملتمع الدويل التركيز بشكل خاص على 
حاالت من هذا القبيل وزيادة تقدمي املساعدة للتخفيـف مـن    شن يفيع اللوايتنساء والفتيات لل

معاناهتن وكفالة التحقيق على النحـو الواجـب، يف حالـة تعرضـهن للعنـف، مـع مجيـع مـرتكيب         
مـن جانـب السـلطات    أعمال العنف هذه وحماكمتهم ومعاقبتهم حسب االقتضاء، مبا يف ذلـك  

يف بعثـات  املوظفني املدنيني العـاملني  باد العسكريني أو باألفر املناسبة املسامهة بأفراد الشرطة أو
 مـع تأكيـد ضـرورة احتـرام القـانون      ،حفظ السالم، من أجل وضع حد لإلفـالت مـن العقـاب   

إىل النظر يف خمتلـف األحكـام   الدول  تدعوو ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اإلنساين الدويل
نظـام  ذلـك   يف  الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، مبـا    ة يفالعنف اجلنسي واجلنسـاين املبينـ  املتعلقة ب

  ؛، حيثما اقتضى األمر)٣٠(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ضرورة استثناء قتـل النسـاء والفتيـات وتشـويههن، احملظـوَرين مبوجـب        تؤكد  - ١٤  

فــو املمنــوح يف ســياق عمليــات حــل العأحكــام القــانون الــدويل، وجــرائم العنــف اجلنســي مــن 
مـا  وتسـويته وحـاالت   النـزاعات وضرورة التصدي هلذه األفعال يف كل مراحل النـزاع املسلح 

العدالـة االنتقاليـة، مـع ضـمان مشـاركة املـرأة يف تلـك         بوسائل منـها آليـات  بعد انتهاء النـزاع، 
  العمليات على حنو تام وفعال؛

 حـاالت مـا بعـد الـرتاع    يف أثنـاء الـرتاع املسـلح و    أمهيـة أن ُيكفـل   أيضا تؤكد  - ١٥  
كـل أشـكال العنـف     ملنـع  والتصـدي بشـكل فعـال    األولويـة  وحاالت الكوارث الطبيعية إعطـاء 

حسـب   منـها بسـبل  والتصـدي هلـا    ضد النساء والفتيات، مبـا فيهـا العنـف اجلنسـي واجلنسـاين،     
اء اإلفــالت مــن العقــاب وإزالــة  االقتضــاء التحقيــق مــع اجلنــاة وحماكمتــهم ومعاقبتــهم بغيــة إهنــ  

احلواجز اليت حتول دون جلـوء املـرأة إىل القضـاء، وإنشـاء آليـات للشـكاوى واإلبـالغ، وتـوفري         
، مبا فيهـا  املتاحة وامليسورة التكلفة وتقدمي خدمات الرعاية الصحية والناجيات الدعم للضحايا

وأيضـا عـن طريـق     ،ادة اإلدمـاج ة اجلنسية واإلجنابية، ووضع تدابري إلعيالصحالرعاية خدمات 
بنــاء وعمليــات اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لزيــادة مشــاركة املــرأة يف حــل الرتاعــات ويف بعثــات   

  السالم ويف صنع القرار يف فترة ما بعد الرتاع؛
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ــ كــذلك تؤكــد  - ١٦   الرغم مــن اخلطــوات املهمــة الــيت اختــذهتا بلــدان عديــدة   أنــه ب
، النسـاء والفتيـات  التركيـز علـى منـع العنـف ضـد      أن تواصل ينبغي للدول شىت أحناء العامل،  يف

قـوانني وسياسـات إلهنـاء العنـف     بالتـايل   تنفـذ وتوفري اخلـدمات، وأن  ومتكينهن وعلى محايتهن 
 القائمــةالــربامج والسياســات والقــوانني  ضــد النســاء والفتيــات، وأن ترصــد وتقــّيم بدقــة تنفيــذ

لقـــوانني وإمكانيــة االســـتفادة  والسياســات وا أثـــر تلــك الـــربامج   ، حيثمـــا أمكــن، نحتّســ  وأن
  وفعاليتها؛  منها

ضــرورة أن تتخــذ الــدول التــدابري الالزمــة لضــمان أن يتلقــى مجيــع         تؤكــد  - ١٧  
املوظفني املسـؤولني عـن تنفيـذ السياسـات والـربامج الراميـة إىل منـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة            

ال العنـف ومعاقبتـهم التـدريب بصـفة     ومحاية الضحايا ومساعدهتن والتحقيق مـع مـرتكيب أعمـ   
مســتمرة وبقــدر كــاف وأن تتــاح هلــم املعلومــات بغــرض توعيتــهم مبــا للنســاء والفتيــات مــن      

تعرضـن للعنـف، لكفالـة عـدم      اللـوايت احتياجات خمتلفـة وخاصـة، وال سـيما النسـاء والفتيـات      
ــا يف         ــد اللجــوء إىل القضــاء وطلــب االنتصــاف، مب ــرة أخــرى عن ــه م ــوعهن ضــحية ل ــك وق ذل

  ؛والبعثات السياسية اخلاصةحفظ السالم وعمليات بعثات   يف
ضــرورة أن تتخــذ الــدول مجيــع التــدابري املمكنــة لــتمكني املــرأة    تؤكــد أيضــاً  - ١٨  

، بطــرق منــها نشــر حقــوق اإلنســانا هلــا مــن ومحايتــها مــن مجيــع أشــكال العنــف وتوعيتــها مبــ 
تعرضــت للعنــف، وضــمان حصــول  الــيتاملعلومــات املتعلقــة باملســاعدة املتاحــة للنســاء واألســر 

تعرضـن للعنـف علـى املعلومـات الالزمـة يف الوقـت املناسـب، مبـا يف ذلـك           اللوايتمجيع النساء 
تفـرض  وتوعيـة اجلميـع حبقـوق املـرأة وبالعقوبـات الـيت        ،اإلجـراءات القضـائية   مراحـل مجيع  يف

  على منتهكي تلك احلقوق؛
بالدول أن ُتشرك، بدعم من كيانات األمم املتحـدة، الرجـال والفتيـان     هتيب   - ١٩  

واألســر واجملتمعــات احملليــة علــى حنــو كامــل، كشــركاء وعناصــر تغــيري مــؤثرة يف منــع العنــف    
أن تضــع و ،فتــاةومتكــني املـرأة وال املــرأة والفتـاة وإدانتــه ويف حتقيـق املســاواة بــني اجلنسـني     ضـد 

سياسات مالئمة للتعريـف مبسـؤولية الرجـال والفتيـان عـن القضـاء علـى مجيـع أشـكال العنـف           
  ضد املرأة والفتاة ودورهم يف هذا اجملال؛

وجتســـيدها الـــدول علـــى االســـتمرار يف وضـــع اســـتراتيجياهتا الوطنيـــة   حتـــث  - ٢٠  
دامة يشــمل عــددا أكــرب مــن هنــج أكثــر انتظامــا ومشــوال واســتويف بــرامج وإجــراءات عمليــة  يف

القطاعات وذلك من أجل القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، بوسـائل منـها حتقيـق        
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة، مع مراعاة مسؤولية الدول عن بذل العنايـة الواجبـة   

  ها بطرق منها مثال:ا والتحقيق فيملنع مجيع أعمال العنف املوجه ضد املرأة ومحايتها منه
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وعلــى مجيــع  أصــحاب املصــلحة ذوي املصــلحة القيــام، بالشــراكة مــع مجيــع    (أ)  
املستويات يف هذا الصدد، بوضـع خطـة وطنيـة متكاملـة شـاملة مكرسـة ملكافحـة العنـف ضـد          
املرأة والفتاة جبميع جوانبه تشمل مجـع البيانـات وحتليلـها واختـاذ التـدابري ملنـع العنـف واحلمايـة         

 اجلنسـانية وطنية باستخدام مـوارد للقضـاء علـى القوالـب النمطيـة       إعالميةوالقيام حبمالت منه 
  السائدة يف وسائط اإلعالم واليت تفضي إىل العنف ضد املرأة والفتاة؛

استعراض مجيع القـوانني واألنظمـة والسياسـات واملمارسـات واألعـراف الـيت         (ب)  
ىل التمييـز ضـد املـرأة، والقيـام، حسـب االقتضـاء،       متيز ضـد املـرأة أو الـيت حتـدث أثـرا يفضـي إ      

 واآلليــاتأحكــام الــنظم القانونيــة املتعــددة متتثــل بتنقيحهــا أو تعديلــها أو إلغائهــا، وضــمان أن 
حيثمــا وجــدت، لاللتزامــات والتعهــدات واملبــادئ الدوليــة يف جمــال  ،البديلــة لتســوية الرتاعــات

  حقوق اإلنسان، مبا فيها مبدأ عدم التمييز؛
ة مرتكيب اجلـرائم اجلنسـية واجلنسـانية    حماسبضمان بإهناء اإلفالت من العقاب   (ج)  

ــوطين و      ــانون الـ ــب القـ ــهم مبوجـ ــات ومعاقبتـ ــاء والفتيـ ــد النسـ ــانون ضـ ــد  القـ ــدويل، وتأكيـ الـ
، أو أمــام العدالــة الدوليــة ةالوطنيــ ةالقضــائي األنظمــة مبوجــبحماســبة اجلنــاة املزعــومني  ضــرورة

  ذلك؛  انطبق  ماحيث
تقييم وتقـدير أثـر التشـريعات والقواعـد واإلجـراءات احلاليـة املتعلقـة بـالعنف           )د(  
 لضمان إمكانيـة اللجـوء إىل القضـاء، وحتسـني معـدالت اإلبـالغ والتصـدي لظـاهرة         ضد املرأة

ارتفاع معدل تنـاقص احلـاالت بـني مـرحليت اإلبـالغ واإلدانـة والقيـام، عنـد االقتضـاء، بتعزيـز           
جراءات اجلنائية املتعلقة جبميع أشكال العنف ضـد املـرأة مـع التركيـز علـى      القانون اجلنائي واإل

  منع العنف ضد النساء ومحايتهن وتسهيل وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف؛
اعتماد، وعند االقتضاء، استعراض وضمان التنفيـذ املعجـل والفعـال للقـوانني       )هـ(  

والفتيــات وتــنص علــى تــدابري وقايــة ومحايــة   والتــدابري الشــاملة الــيت جتــرِّم العنــف ضــد النســاء  
متعددة التخصصـات ومراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية كـاألوامر الصـادرة يف حـاالت الطـوارئ         
وأوامر احلماية، والتحقيق مع اجلناة وتقدميهم للمحاكمـة وإنـزال العقوبـات املناسـبة مـن أجـل       

ن الضـحايا والناجيـات، وكـذلك    إهناء اإلفالت من العقاب، وتقـدمي خـدمات الـدعم الـيت متكّـ     
  الوصول إىل سبل االنتصاف والتعويض املدنية املناسبة؛ إتاحة

ــة، مــن خــالل       مكافحــة  )و(   ــى ســبيل األولوي ــه، عل ــائلي والقضــاء علي العنــف الع
اعتمــاد وتعزيــز وتنفيــذ التشــريعات الــيت حتظــر هــذا العنــف وتــنص علــى تــدابري عقابيــة وتــوفر   

  من هذا العنف؛ احلماية القانونية الكافية
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بضرورة مكافحـة   ، وال سيما الرجال والفتيان،أصحاب املصلحةتوعية مجيع   )ز(  
سـواء يف احليـاة العامـة أو اخلاصـة، والنـهوض باملسـاواة بـني اجلنسـني          والفتـاة  العنف ضد املرأة
، بوســائل منــها إطــالق محــالت التوعيــة علــى الصــعيد الــوطين وتكرارهــا والفتــاة ومتكــني املــرأة

إحـداث حتـول يف   و الوقايـة واحلمايـة   انتظام ومتويلـها هـي وغريهـا مـن وسـائل التشـجيع علـى       ب
ــز وذلــك يف إ      ــة اجلنســانية الــيت تنطــوي علــى متيي ــة والقوالــب النمطي طــار األعــراف االجتماعي

  استراتيجية متكاملة للوقاية؛
وار تشجيع وسائط اإلعالم علـى التصـدي ألثـر القوالـب النمطيـة املتعلقـة بـأد         )ح(  

الـيت تشـجع العنـف     ،اجلنسني، مبا فيها تلك القوالـب النمطيـة الـيت تـدميها اإلعالنـات التجاريـة      
  اة القائمني على أساس نوع اجلنس؛وعدم املساو

ــهج         )ط(   ــا يف ذلــك اخلــربة يف جمــال الن ــة، مب ــدر كــاف مــن املعرف ــة وجــود ق كفال
ــاة، و     ــرأة والفت ــة للقضــاء علــى العنــف ضــد امل ــة الفعال ــوعي والتنســيق يف النظــام   القانوني مــن ال

القضائي والقيام، هلذا الغرض وحسب االقتضاء، بتعيني جهـة تنسـيق يف النظـام القضـائي تعـىن      
  االت العنف ضد النساء والفتيات؛حب

العمل أيضا على كفالـة أن يـتم بشـكل منـهجي مجـع وحتليـل ونشـر البيانـات           )ي(  
ل العنـف ضـد املـرأة والفتـاة، مبـا يف ذلـك       املصنفة حسب اجلنس والعمر بغية رصد مجيع أشكا

البيانات املتعلقة بفعالية تـدابري الوقايـة واحلمايـة، وذلـك مبشـاركة املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة         
مبا يف ذلـك وكـاالت إنفـاذ القـانون،     وبالشراكة مع غريها من اجلهات الفاعلة حسب اللزوم، 

ات وتـدابري الوقايـة واحلمايـة وتنفيـذها     من أجل اسـتعراض القـوانني والسياسـات واالسـتراتيجي    
  بفعالية مع كفالة حرمة وسرية املعلومات اليت ختص الضحايا واحملافظة عليهما؛

إنشاء آليات وطنية مناسبة لرصد وتقيـيم تنفيـذ التـدابري الوطنيـة، مبـا يف ذلـك         )ك(  
دام خطـــط العمـــل الوطنيـــة، املتخـــذة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة، بطـــرق منـــها اســـتخ

  وطنية؛ال  ؤشراتامل
توفري القدر الكـايف مـن الـدعم املـايل واملـوارد البشـرية لتنفيـذ االسـتراتيجيات           )ل(  

وخطــط العمــل الوطنيــة مــن أجــل تعزيــز متكــني املــرأة والفتــاة واملســاواة بــني اجلنســني، وإهنــاء   
ن مـ  العنف ضد النساء والفتيـات ومنـع مجيـع أشـكال العنـف ضـدهن وتـوفري سـبل االنتصـاف         

  وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة هبذا اجملال؛ والدعم املايل واملوارد البشريةالعنف 
ــيم،     (م)   ــها االســتثمار يف إعمــال احلــق يف التعل ــة،   بوســائل من ــى األمي القضــاء عل

سيما يف املناطق الريفية والنائية، ومن خالل سد الفجوة بـني اجلنسـني يف مجيـع مسـتويات      وال
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ــايل  ــيم، وبالت ــز        التعل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــات والقضــاء عل املســامهة يف متكــني النســاء والفتي
  املرأة والفتاة؛والعنف ضد 

ــة        )ن(   ــدءا مــن املرحل ــيم، ب ــدان التعل ــدابري املناســبة، وخباصــة يف مي ــع الت اختــاذ مجي
 االبتدائية من نظام التعليم، لتعديل أمنـاط السـلوك االجتماعيـة والثقافيـة للرجـل واملـرأة يف كـل       
األعمار من أجل تشجيع إقامة عالقات مبنية على االحترام والقضاء على التحيـز واملمارسـات   
العرفية الضارة وكل املمارسات األخرى القائمة علـى فكـرة دونيـة أي مـن اجلنسـني أو تفوقـه       

ــرأة،      ــدور الرجــل وامل ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــب النمطي ــى القوال ــف    وعل ــة العن ــدم مقبولي ــة بع والتوعي
والفتـاة علـى مجيـع املسـتويات، مبـا يف ذلـك عـن طريـق املـدارس والـربامج التعليميـة            املـرأة   ضد

ــة للمســاواة       ــدريس املراعي ــدينيني ومنظمــات الشــباب ومــواد الت ــاء والقــادة ال واملدرســني واآلب
  اجلنسني وحلقوق اإلنسان؛  بني

، نـها يف املدارس وأثناء الذهاب إليها والعودة محتسني سالمة الفتيات وأمنهن   )س(  
النقـل   مثـل بيئـة آمنـة خاليـة مـن العنـف مـن خـالل حتسـني اهلياكـل األساسـية            هتيئـة بسبل منها 

وحتسـني اإلنـارة وتـوفري     ،ذات الصـلة يف مجيـع األمـاكن    وتوفري مرافق صـحية منفصـلة مالئمـة   
اصــة خبظــر العنــف ضــد األطفــال، و حلاملالعــب واألمــاكن اآلمنــة، واعتمــاد سياســات وطنيــة   

مبا فيه التحرش اجلنسي والتسلط وغري ذلك مـن أشـكال العنـف     ،عه والتصدي لهالفتيات، ومن
من خالل تدابري تشمل إجراء أنشطة الوقاية من العنف يف املـدارس واجملتمعـات احملليـة وتوقيـع     

  العقوبات على مرتكيب أعمال العنف ضد الفتيات وإنفاذها؛
، ويف هـذا  مجيع املستويات برامج تعليمية مراعية لنوع اجلنس على استحداث  ع)(  
اختاذ تدابري عملية تكفـل أن تقـدم املـواد التعليميـة صـورا إجيابيـة غـري منطيـة عـن أدوار           الصدد،

  النساء والرجال والشباب والفتيات والفتيان؛
اختـــاذ تـــدابري للوقايـــة يف مرحلـــة مبكـــرة يف حالـــة األســـر واألطفـــال الـــذين     )ف(  

وا له، من قبيـل بـرامج التثقيـف يف جمـال تنشـئة األطفـال،       يتعرضون للعنف أو حيتمل أن يتعرض
بغية احلد من خطر ارتكـاب العنـف أو الوقـوع ضـحية لـه مـرة أخـرى يف مرحلـة متـأخرة مـن           

  الطفولة ويف سن البلوغ؛
تدابري تشـريعية وإداريـة واجتماعيـة وتعليميـة مالئمـة حلمايـة        أن تتخذ ضمان  )ص(  

 أو املعنوي أو اإلصابة أو االعتداء أو اإلمهال أو التقصـري  الطفل من كافة أشكال العنف البدين
  أو سوء املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي؛
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ضــمان أن ُتتخــذ أيضــاً تــدابري تشــريعية وإداريــة واجتماعيــة وتعليميــة مالئمــة    )ق(  
ــزواج القســري    ــوفري  تشــويه األعضــاء التناســلية لإل وللقضــاء علــى زواج األطفــال وال ــاث وت ن
  معلومات بشأن الضرر املقترن هبذه املمارسات؛

يعشــن يف فقــر، بوســائل منــها تعزيــز  اللــوايتمتكــني النســاء، وال ســيما النســاء   )ر(  
استقالهلن االقتصادي وكفالة مشاركتهن الكاملة يف اجملتمع ويف عمليات صـنع القـرار، بطـرق    

 تضمن توفري التعليم والتدريب اجليدين هلـن  منها وضع السياسات االجتماعية واالقتصادية اليت
ــة      ــافئ وحصـــوهلن علـــى اخلـــدمات العامـ يف مجيـــع املراحـــل بشـــكل كامـــل وعلـــى حنـــو متكـ
واالجتماعية بشكل كاف وبتكلفة معقولة وإتاحة فـرص متكافئـة هلـن للحصـول علـى املـوارد       

ي وغريهــا مــن  املاليــة والعمالــة ومتــتعهن بالكامــل وعلــى قــدم املســاواة حبــق ملكيــة األراضــ        
املمتلكات واحلصول عليها، واختاذ املزيد من التدابري املناسبة للتصدي لتزايـد معـدل املشـردات    

  والنساء الالئي يعشن يف مساكن غري الئقة من أجل احلد من إمكانية تعرضهن للعنف؛
مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة واملعاقبـة عليهـا مبوجـب القـانون،      جترمي  )ش(  

يسهم يف حتقيق أمور منها الوقاية من تلك اجلرائم ومنع تكرارهـا، وكفالـة فـرض عقوبـات      مبا
جـزاءات للمعاقبـة علـى أشـكال     احملليـة  تتناسب مع جسامة اجلرائم املرتكبـة وتضـمني القـوانني    

حسـب   ،األذى اليت تلحق بالنساء والفتيات جراء تعرضهن للعنف وجـرب الضـرر النـاجم عنـها    
  اقتضاء احلال؛

موافقـة  شـرط  صـبح  للحيلولـة دون أن ي  ، حسـب االقتضـاء،  اختاذ تدابري فعالـة   )  ت(  
الضحية عقبة متنع مقاضاة مرتكيب العنف ضد املرأة والفتاة، مع كفالـة أن ُتراَعـى يف إجـراءات    
العدالــة اجلنائيــة االعتبــارات اجلنســانية وأن تتــوافر الضــمانات والتــدابري املناســبة حلمايــة النســاء  

يتعرضن له، من قبيل األوامـر التقييديـة وأوامـر الطـرد الصـادرة       يواجهن خطر العنف أو الالئي
حبــق اجلنــاة، واألدوات املســاِعدة للشــهود، والتــدابري الكافيــة والشــاملة لتأهيــل ضــحايا العنــف  

  اجملتمع؛  وإعادة إدماجهن يف
اء وكفالـة  التشجيع على إزالة كل العقبات اليت تعترض جلـوء املـرأة إىل القضـ     )ث(  

أن تتــوافر جلميــع النســاء فــرص احلصــول علــى مســاعدة قانونيــة فعالــة حــىت يتســىن هلــن اختــاذ    
قرارات عن بينة فيما يتعلق بأمور منها اإلجراءات القانونيـة واملسـائل املتصـلة بقـانون األسـرة،      

رق وأيضا كفالة أن تتوافر هلن سبل انتصاف عادلة وفعالة يف ضوء مـا حلـق هبـن مـن أذى، بطـ     
  منها اعتماد تشريعات وطنية عند االقتضاء؛
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كفالة التعاون والتنسيق بفعالية بني مجيع أصـحاب املصـلحة، مبـن فـيهم كافـة        )خ(  
املعنيني من املسؤولني احلكوميني واجملتمع املدين، يف جمال منع مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة      

  والفتاة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
ومحاية حقـوق اإلنسـان جلميـع النسـاء وتعزيـز ومحايـة صـحتهن         ضمان تعزيز  )ذ(  

 )٣٨(اإلجنابيـة وفقـا لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة        اجلنسية واإلجنابية وحقوقهن 
بســبل منـها وضــُع  والوثـائق اخلتاميــة ملـؤمترات استعراضــهما، وذلـك     )٣٩(ومنـهاج عمـل بــيجني  

الصــحية الــيت تتــيح بشــكل  تقــدمي اخلــدماتر القانونيــة وتقويــة نظــم وتنفيــذ السياســات واألطــ
شامل وبنوعية جيدة خدماِت الرعاية الصحية اجلنسـية واإلجنابيـة وسـلعها ومعلوماهتـا وأنشـطة      
التثقيــف بشــأهنا حبيــث تكــون متاحــة للجميــع ويف متنــاوهلم، مبــا يف ذلــك وســائل منــع احلمــل   

ــة  ــاحلديث ــة، ووســائل  املأمون ــع احلمــل للمراهقــات،    ة والفعال ــرامج من ــة، وب ــع احلمــل العاجل من
الــيت تتــوافر مــثال عــن طريــق القــابالت املــاهرات ورعايــة التوليــد يف   النفاســةوالرعايــة الصــحية 

ــن           ــريه م ــوالدة وغ ــدالت اإلصــابة بناســور ال ــل مع ــأهنا أن تقل ــن ش ــيت م ــة، ال احلــاالت الطارئ
ــوالدة، وعــن طريــق خــدمات اإلجهــاض    املــأمون إذا مــا مســح القــانون   مضــاعفات احلمــل وال

الوطين بتقدمي هذه اخلدمات، والوقاية والعالج من التهابات املسالك التناسلية واألمـراض الـيت   
تنتقل باالتصال اجلنسي واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية وسـرطانات اجلهـاز التناسـلي،     

ختـاذ القـرارات بكـل حرِّيـة     مع االعتراف بأن حقوق اإلنسان تشمل حق املـرأة يف التصـرف وا  
يف ذلـك مسـائل الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة،       ومسؤولية يف املسائل املتعلقة حبياهتا اجلنسـية، مبـا  

  بعيدا عن اإلكراه والتمييز والعنف؛
جتـرمي مجيـع    عليه من خـالل والقضاء  تهومكافح منع االجتار بالنساء والفتيات  (ض)  

ة االجتـار باألشـخاص،   بقضيالوعي العام مستوى رفع ن خالل مأشكال االجتار باألشخاص، و
 ،وال سيما النساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك العوامـل الـيت جتعـل النسـاء والفتيـات عرضـة لالجتـار          

، والقيـــام ،والقضـــاء علـــى الطلـــب الـــذي حيفـــز مجيـــع أشـــكال االســـتغالل والعمـــل القســـري
القضـاء علـى اسـتغالل     مـن أجـل   علـى أن تـؤدي دورا  اإلعالم  بتشجيع وسائطاالقتضاء،  عند

  ؛النساء واألطفال

_______________ 

(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )٣٨(
  ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18املبيع  رقم

(منشــورات  ١٩٩٥أيلول/ســبتمرب  ١٥‐ ٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،    )٣٩(
  .الثاين، املرفق ١الفصل األول، القرار  )،A.96.IV.13 األمم املتحدة، رقم املبيع
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املســتويات وتكــون  مجيــعوضــع خــدمات وبــرامج واســتجابات تتــوافر علــى    )أ أ(  
شاملة ومنسقة ومستدامة فضال عن مجعها بني قطاعات وختصصات خمتلفـة وسـهولة الوصـول    

الريفيـة أيضـا    إليها وذلك لتـوفري احلمايـة والـدعم الفـوريني، علـى أن تكـون متاحـة يف املنـاطق        
وميكن الوصول إليها فيها، وحبيـث ُتقـدم عـن طريقهـا إىل مجيـع النسـاء اللـوايت يـواجهن خطـر          
العنف أو يتعرضـن لـه، وإىل أطفـاهلن، خـدماُت املـأوى واملسـاعدة القانونيـة والرعايـة الصـحية          

كــز التشــجيع حيثمــا تعــذر إنشــاء مثــل هــذه املرا ووالنفســية واملشــورة وغريهــا مــن اخلــدمات، 
  املتكاملة على تعزيز التعاون والتنسيق بني الوكاالت؛  

تشــجيع إنشــاء خطــوط هاتفيــة خمصصــة لتقــدمي املســاعدة علــى الصــعيدين    )ب ب(  
الوطين واحمللي توفر للنساء اللوايت يـواجهن خطـر العنـف أو يتعرضـن لـه املعلومـات وخـدمات        

  تلك اخلطوط؛ما هو قائم من وتعزيز املشورة والدعم واإلحالة، أو دعم 
كفالة أن يوفر كل من نظام السجون ودوائـر مراقبـة سـلوك السـجناء املفـرج        )ج ج(  

عنــهم بــرامج مناســبة لتأهيلــهم كــأداة وقائيــة لتجنــب معــاودة اجلــرم وذلــك يف إطــار اســتجابة  
سـالمة النسـاء والفتيـات علـى     يف هـذه اجلهـات    تنظرمتكاملة للتصدي للعنف ضد املرأة، وأن 

  هتا؛رأس أولويا
ــة إىل إهنــاء التمييــز    (د د)    ــاة الكاملــة يف اجلهــود الرامي والعنــف اعتمــاد هنــج دورة احلي

س باملسـنات وإيالئهـا قـدرا     متـ يتالـ ددة احملـ قضـايا  الالنساء والفتيات وضـمان زيـادة إبـراز     ضد
  ؛أكرب من االهتمام

ــه منظومــة األمــم ا   ثحتــ  - ٢١   ــدويل، مبــا في ــة ملتحــدة واملنظمــات اإلاجملتمــع ال قليمي
أن يدعم اجلهود الوطنية املبذولة لتشـجيع متكـني املـرأة    على اإلقليمية، حسب االقتضاء،  ودون

والفتاة واملسـاواة بـني اجلنسـني بغـرض تعزيـز اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل القضـاء علـى العنـف            
ل املـرأة والفتـاة، مبـا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة، عنـد الطلـب، يف وضـع وتنفيـذ خطـط عمـ             ضد

وطنية للقضاء على العنف ضد املـرأة والفتـاة، بوسـائل منـها املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وغريهـا         
مــن أنــواع املســاعدة املالئمــة، مــن قبيــل تيســري تبــادل املبــادئ التوجيهيــة واملنــهجيات وأفضــل  

  املمارسات، مع مراعاة األولويات الوطنية؛
خلاصة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف وضـع     إسهام احملاكم اجلنائية الدولية ا تؤكد  -  ٢٢  

حد لإلفالت من العقاب عن طريق ضمان مساءلة مرتكيب العنف ضـد املـرأة ومعاقبتـهم، وحتـث     
الــدول علــى النظــر، علــى ســبيل األولويــة، يف التصــديق علــى نظــام رومــا األساســي للمحكمــة      

  إليه؛  ضماماالن  أو ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١اجلنائية الدولية الذي بدأ نفاذه يف 
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باللجنة االستشارية للـربامج املشـتركة بـني الوكـاالت التابعـة لصـندوق        هتيب  - ٢٣  
 لـــدعم اإلجـــراءات الراميـــة إىل القضـــاء علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة األمـــم املتحـــدة االســـتئماين

تواصل، بالتشاور مع الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بـني اجلنسـني،    أن
 ٢٠١٥-٢٠١٠قدمي التوجيهات فيما يتعلق بتنفيـذ اسـتراتيجية الصـندوق االسـتئماين للفتـرة      ت

وزيادة تعزيز فعاليته كآلية متويل على نطاق املنظومة بكاملها تدعم منـع مجيـع أشـكال العنـف     
ضد املرأة والفتاة وتوفري سـبل االنتصـاف يف هـذا الصـدد، وأن تـويل االعتبـار الواجـب ألمـور         

  ئج وتوصيات التقييم اخلارجي للصندوق االستئماين؛منها نتا
ضرورة أن ختصص، يف إطار منظومة األمم املتحدة، موارد كافية هليئـة   تؤكد  - ٢٤  

األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة) وغريهـا مـن           
ــربامج الــ   يت تضــطلع باملســؤولية عــن النــهوض  اهليئــات والوكــاالت املتخصصــة والصــناديق وال

وللجهــود املبذولــة يف والفتــاة، لمــرأة اإلنســان لوحقــوق ومتكــني املــرأة باملســاواة بــني اجلنســني 
منظومة األمم املتحـدة بأكملـها هبـدف منـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة والقضـاء عليـه، وهتيـب            

  ذا الغرض؛يلزم من الدعم واملوارد هل  مبنظومة األمم املتحدة أن توفر ما
أمهيــة قاعــدة بيانــات األمــني العــام املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة،    تؤكــد أيضــا  - ٢٥  

وتعرب عن تقديرها جلميع الدول اليت وفرت معلومـات لقاعـدة البيانـات عـن أمـور مـن بينـها        
اليت هتدف إىل القضاء على العنف ضد املـرأة ودعـم ضـحايا    الوطنية سياساهتا وأطرها القانونية 

لنــوع مــن العنــف، وتشــجع بقــوة مجيــع الــدول علــى أن تــزود قاعــدة البيانــات بانتظــام     هــذا ا
يف منظومــة األمــم املتحــدة   ذات الصــلةيســتجد مــن معلومــات، وهتيــب جبميــع الكيانــات    مبــا

مواصلةَ دعم الدول، بنـاء علـى طلبـها، يف جتميـع املعلومـات يف هـذا الصـدد وحتـديثها بانتظـام          
، ومنــها اجملتمــع املــدين، بوجــود قاعــدة  بة املصــلحة ذات الصــلةاألطــراف صــاح وتوعيــة مجيــع

  البيانات؛
ــوه  - ٢٦   ــة إلدارة الشــؤون       تن ــه شــعبةُ اإلحصــاءات التابع ــذي تضــطلع ب بالعمــل ال

االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة، بناء على طلب اللجنة اإلحصائية، بشأن وضع مبـادئ  
  ؛والفتيات  إلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد النساءتوجيهية لدعم إعداد الدول األعضاء ل

جبميع هيئات األمم املتحدة وكياناهتـا وصـناديقها وبراجمهـا والوكـاالت      هتيب  - ٢٧  
املتخصصة أن تكثف جهودها على مجيـع املسـتويات للقضـاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد         

الفعـال للجهـود الوطنيـة     املرأة والفتاة وأن تنسق عملها على حنو أفضل من أجـل زيـادة الـدعم   
الرامية إىل القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وتـدعو مؤسسـات بريتـون وودز إىل        

  القيام بذلك؛
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إىل املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبسـألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه           تطلب  - ٢٨  
  حلادية والسبعني؛تقدم تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة يف دورتيها السبعني وا  أن

ــا   تطلـــب  - ٢٩   ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــة إىل األمـــني العـ  احلاديـ
  السبعني تقريرا يتضمن ما يلي:و

املعلومات املقدمة من هيئات األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا والوكـاالت       (أ)  
القـرار، مبـا يف ذلـك    وهـذا   ٦٧/١٤٤القرار املتخصصة عن أنشطة املتابعة اليت قامت هبا لتنفيذ 

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

ــا لتنفيــذ            (ب)   ــيت قامــت هب ــة ال ــن أنشــطة املتابع ــدول ع ــة مــن ال ــات املقدم املعلوم
  القرار؛  هذا

ــدم إىل جلنــة و    تطلــب أيضــا   - ٣٠   ــام أن يق ــني الع ــرأة يف دورتيهــا   إىل األم ضــع امل
التاسعة واخلمسني والستني تقريرا شفويا يتضمن املعلومات املقدمـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة      
وصناديقها وبراجمها والوكاالت املتخصصـة عـن أحـدث أنشـطة املتابعـة الـيت قامـت هبـا لتنفيـذ          

نـهوض بفعاليـة   ذلـك التقـدم احملـرز يف ال    وهـذا القـرار، مبـا يف    ٦٧/١٤٤و  ٦٥/١٨٧ارين القر
صندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة      
بوصفه آلية تعمل علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة بكاملـها والتقـدم احملـرز يف محلـة األمـني           

وبراجمهــا  العــام إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة، وحتــث هيئــات األمــم املتحــدة وكياناهتــا وصــناديقها  
  والوكاالت املتخصصة على أن تساهم على وجه السرعة يف إعداد ذلك التقرير؛

أن تواصـل النظـر يف املسـألة يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني يف إطـار البنـد          تقرر  - ٣١  
  “.النهوض باملرأة”املعنون 

  
  ٧٣اجللسة العامة 
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