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العنف املوجه ضد املرأة

إن لجنة مركز املرأة،

   تعيد تأكيد منهاج عمل بيجني، الذي أقره املؤمتر العاملي الرابع 
املعني باملرأة، ال سيام الفصل الرابع - دال املتعلق بالعنف 

املوجه ضد املرأة؛ واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة واإلعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة؛

   تطلب إىل الدول األطراف يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة أن تضع يف اعتبارها لدى إعداد تقاريرها األوىل 
وتقاريرها الدورية التي تقدمها إىل اللجنة املعنية بالقضاء عىل 

التمييز ضد املرأة التوصية العامة 1٩ املتعلقة بالعنف املوجه 
ضد املرأة التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها الحادية عرشة واإلعالن 

بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة؛

   تطلب إىل الدول األطراف يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان 
أن تقوم بتصنيف معلومات وتقديم تقارير عن مدى شيوع 

العنف ضد املرأة ومظاهره، مبا يف ذلك العنف العائيل واملامرسات 
التقليدية الضارة، والتدابري املتخذة للقضاء عىل مثل ذلك 

العنف، وذلك لضمها إىل تقارير اللجنة املعنية بالقضاء عىل 
التمييز ضد املرأة، وأن تدرج مثل تلك املعلومات يف التقارير 

املقدمة إىل الهيئات التعاهدية األخرى؛

   تقرتح، من أجل التعجيل بتنفيذ األهداف االسرتاتيجية الواردة يف 
الفصل الرابع - دال، ما ييل:

ألف - النهج املتكامل الكيل

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات واملجتمع الدويل:

 صياغة خطط وبرامج واسرتاتيجيات وطنية متعددة التخصصات 	 
ومنسقة، تنرش عىل نطاق واسع، من أجل القضاء عىل جميع 

ه ضد النساء والفتيات، تحدد األهداف  أشكال العنف املوجَّ
والجداول الزمنية للتنفيذ، واإلجراءات الفعالة للتنفيذ عىل 

الصعيد العائيل من جانب أجهزة املراقبة عىل أن تشارك فيها 
جميع األطراف املعنية، مبا يف ذلك إجراء مشاورات مع منظامت 

املرأة؛

 مطالبة املجتمع الدويل بإدانة ومقاومة جميع أشكال ومظاهر 	 
اإلرهاب، ال سيام منها ما يؤثر عىل النساء واألطفال؛

 إقامة تعاون قوي وفعال عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية 	 
والدولية من أجل منع ومكافحة االتجار بالنساء والفتيات، خاصة 

بغرض إستغاللهن اقتصاديا وجنسيا، مبا يف ذلك استغالل بغاء 
النساء والفتيات؛

 تشجيع وسائط اإلعالم عىل اتخاذ تدابري ملكافحة عرض صور 	 
مامرسة العنف ضد النساء واألطفال؛

 تعزيز قيام رشاكات فعالة مع املنظامت غري الحكومية وجميع 	 
الوكاالت املختصة من أجل تشجيع اتباع نهج متكامل وكيل يف 

القضاء عىل العنف املوجه ضد النساء والفتيات؛

 إدراج إجراءات فعالة لوضع حد للعنف ضد املرأة يف جميع 	 
مجاالت الحياة العامة والخاصة، وذلك كوسيلة للعمل من أجل 

التغلب عىل العنف والتمييز اللذين تواجههام املرأة بسبب 
عوامل مثل العرق واللغة واألصل اإلثني والفقر والقيم الثقافية 

والدين والسن والعجز والطبقة االجتامعية - االقتصادية أو بسبب 
كونها من السكان األصليني أو من املهاجرات، مبا يف ذلك النساء 

العامالت املهاجرات أو املرشدات أو الالجئات؛

 كفالة تضمني الربامج العاملية برامج شاملة إلعادة تأهيل ضحايا 	 
االغتصاب.

باء - توفري املوارد الالزمة ملكافحة العنف املوجه ضد املرأة

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات، واملنظامت غري 
الحكومية والقطاعني العام والخاص

 دعم ما تقوم به املنظامت غري الحكومية من أعامل يف مجال 	 
أنشطتها ملنع العنف املوجه ضد املرأة ومكافحته والقضاء عليه؛

 توفري املوارد الكافية لجامعات املرأة وخطوط املساعدة ومراكز 	 
معالجة األزمات وسواها من خدمات الدعم التي تقدم للنساء 

من ضحايا العنف، مبا يف ذلك خدمات االئتامن والخدمات الطبية 
والنفسانية وسائر الخدمات التي تسمح لهن بالحصول عىل سبل 

للرزق؛
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 توفري موارد لتعزيز اآلليات القانونية ملحاكمة الذين يرتكبون 	 
أعامل عنف ضد النساء والفتيات، وإلعادة تأهيل الضحايا؛

 دعم وتشجيع قيام رشاكات إلنشاء شبكات وطنية وتوفري موارد 	 
إلتاحة مالجىء ودعم إغاثة للنساء والفتيات من أجل توفري 
استجابة حساسة ومتكاملة للنساء من ضحايا العنف، مبا يف 

ذلك توفري برامج ترمي إىل شفاء ضحايا االتجار بالنساء وإعادة 
تأهيلهن لإلندماج يف املجتمع؛

 النظر يف زيادة املساهامت للتدابري الوطنية واإلقليمية والدولية 	 
الهادفة إىل مكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املقرر الخاص 

للجنة حقوق اإلنسان املعني مبوضوع العنف ضد املرأة وأسبابه 
ونتائجه، والصندوق االستئامين الداعم إلجراءات القضاء عىل 

العنف ضد املرأة التابع لصندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة؛ 

 تطوير برامج خاصة ملساعدة النساء والفتيات املعوقات عىل 	 
التنبه ألفعال العنف واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك توفري خدمات 

ميرسة لدعم حاميتهن وسالمتهن؛

 تشجيع ومتويل تدريب املوظفني العاملني يف ميدان إقامة العدل 	 
وهيئات إنفاذ القوانني واألمن والخدمات االجتامعية وخدمات 

الرعاية الصحية والسلطات املدرسية وسلطات الهجرة عىل 
املسائل املتصلة بالعنف القائم عىل نوع الجنس ومنعه وحامية 

النساء من العنف؛

 إدراج موارد كافية يف امليزانيات الوطنية من أجل القضاء عىل 	 
العنف ضد النساء والفتيات.

جيم - إنشــاء روابـط وإقامة تعاون فيام يتعلق بأشكال 
معينة من العنف ضد املرأة

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات:

 النظر، حسب االقتضاء، يف أمر صياغة اتفاقات ثنائية ودون 	 
إقليمية وإقليمية لتعزيز وحامية حقوق العامل املهاجرين، 

وبخاصة حقوق النساء والفتيات منهم؛

 وضع اتفاقات وبروتوكوالت ثنائية ودون إقليمية وإقليمية 	 
ودولية ملكافحة جميع أشكال االتجار بالنساء والفتيات، 

ومساعدة ضحايا العنف الناجم عن البغاء واالتجار بالنساء؛

 تحسني التبادل الدويل للمعلومات بشأن االتجار بالنساء والفتيات 	 
وذلك عن طريق التوصية بإنشاء مركز لجمع املعلومات لدى 
املنظمة الدولية للرشطة )انرتبول( والهيئات اإلقليمية إلنفاذ 

القوانني وقوات الرشطة الوطنية، حسب االقتضاء؛

 تعزيز تنفيذ كل ما يتصل باألمر من صكوك حقوق اإلنسان 	 
بغية القضاء عىل األشكال املنظمة وسائر أشكال االتجار بالنساء 
والفتيات، مبا يف ذلك االتجار لغرض االستغالل الجنيس والفنون 

الخليعة؛

 تعزيز مراكز التنسيق املعنية بنوع الجنس التابعة للجان 	 
اإلقليمية وزيادة مساهمتها يف وضع السياسات اإلمنائية التي 

توازن بني الجنسني حيث أنها قدمت بالفعل مساهامت كبرية يف 
مساعدة الدول األعضاء عىل بناء القدرات وفيام يتعلق بإدخال 

قضايا املرأة يف األنشطة الرئيسية يف مجال التخفيف من العنف 
الذي تتعرض له النساء بسبب جنسهن، كام أنها ساهمت 

بفعالية يف النهوض بحقوق اإلنسان للمرأة. 

دال - اإلجراءات القانونية

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات:

 كفالة تطوير إطار متكامل تراعى فيه مصالح الجنسني، يشمل 	 
القوانني الجنائية واملدنية وقوانني اإلثبات واملرافعات، ويعالج 

بشكل واف األشكال املتعددة للعنف ضد املرأة؛

 اتخاذ كل اإلجراءات املناسبة لتطوير إطار ترشيعي متكامل 	 
وشامل يعالج بشكل واف األشكال املتعددة للعنف ضد املرأة؛

 القيام، حيثام اقتىض األمر، بتنسيق الترشيعات املحلية التي 	 
تعاقب عىل أفعال العنف ضد املرأة؛

 توفري ما يكفي من الهياكل األساسية وخدمات الدعم لالستجابة 	 
الحتياجات النساء والفتيات الاليت تعرضن للعنف، وللمساعدة 

عىل متام الشفاء والعودة إىل االندماج يف املجتمع، ومن ذلك برامج 
حامية الشهود، وإصدار األوامر الزجرية للجناة، ومراكز معالجة 

األزمات، واألرقام التليفونية الفورية االستجابة، واملالجىء، ولوازم 
الدعم االقتصادي، واملساعدة عىل الحصول عىل سبل للرزق؛

 وضع مبادئ توجيهية لكفالة االستجابات املناسبة من جانب 	 
الرشطة والنيابة يف حاالت تعرض النساء للعنف؛
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 إنشاء ودعم برامج توفر املساعدة القانونية وسائر أشكال 	 
املساعدة للنساء والفتيات الاليت يتقدمن بشكاوى من التعرض 
للعنف بسبب جنسهن، وذلك باستعامل شتى الطرق والوسائل 
الالزمة، من قبيل تقديم املنظامت غري الحكومية الدعم للنساء 

الاليت يتقدمن بشكاوى من التعرض للعنف بسبب جنسهن؛

 كفالة مساءلة الهيئات ذات الصلة املختصة بإنفاذ القوانني عن 	 
تنفيذ السياسات املتعلقة بحامية النساء من التعرض للعنف 

بسبب جنسهن؛ 

 التحقيق يف جميع أفعال العنف التي تتعرض لها النساء 	 
والفتيات، مبا فيها األفعال التي يرتكبها املوظفون العموميون، 

واملعاقبة عليها وفقا للترشيعات الوطنية؛

 تنفيذ االسرتاتيجيات والتدابري العملية، عىل أن تؤخذ يف االعتبار 	 
االسرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية املتعلقة بالقضاء عىل 
العنف ضد املرأة القامئة يف مجال منع الجرمية والعدالة الجنائية 
التي اعتمدتها الجمعية العامة يف قرارها ٨٦/٥2 املؤرخ 12 كانون 

األول/ ديسمرب 1٩٩٧ والواردة يف مرفق ذلك القرار؛

 مراجعة الترشيعات الوطنية بهدف فرض تحريم قانوين تام 	 
لالغتصاب وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مثل 
العنف العائيل، مبا يف ذلك االغتصاب، وكفالة التنفيذ الفعال 

للترشيعات التي تحمي النساء والفتيات من التعرض للعنف؛

 تجريم جميع أشكال االتجار بالنساء والفتيات ألغراض االستغالل 	 
الجنيس ومعاقبة جميع من ميارسون هذه التجارة؛

 اتخاذ إجراءات لتمكني النساء من ضحايا االتجار باملرأة من تقديم 	 
شكاوى إىل الرشطة ومن املثول بأنفسهن استجابة لطلب نظام 

العدالة الجنائية، وضامن أن تتوفر للنساء يف تلك األثناء املساعدة 
االجتامعية والطبية واملالية والقانونية، فضال عن الحامية، حسب 

االقتضاء؛

 وضع وتنفيذ ترشيعات وسياسات وطنية تحظر املامرسات 	 
التقليدية والعرفية الضارة التي تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان 

للنساء والفتيات وعوائق تعرتض متتعهن متتعا تاما بحقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية؛

 كفالة األمان للمرأة العاملة باتخاذ تدابري تشجع عىل قيام بيئة 	 
خالية من التحرش الجنيس وسائر أشكال العنف، وتشجيع جميع 

أرباب العمل عىل تنفيذ سياسات ترمي إىل القضاء عىل التحرش 
بالنساء ومعالجته بفعالية حيثام وقع يف مكان العمل؛

 تشجيع مشاركة النساء يف هيئات إنفاذ القوانني توخيا لتحقيق 	 
التوازن بني الجنسني.

 

هاء - البحوث وتجميع البيانات مبوبة حسب الجنس

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات:

 تشجيع إجراء بحوث منسقة حول العنف ضد املرأة لكفالة 	 
جمعها لعدة تخصصات وتصديها للعوامل الجذرية، مبا فيها 
العوامل الخارجية، التي تشجع عىل االتجار بالنساء والفتيات 

ألغراض البغاء وسائر أشكال االستغالل الجنيس؛

 تشجيع البحوث الرامية إىل استطالع طبيعة العنف ونطاقه 	 
وأسبابه، وجمع البيانات واإلحصاءات بشأن تكاليفه ونتائجه 

االقتصادية واالجتامعية وإجراء بحوث حول أثر جميع القوانني 
املتصلة مبكافحة جميع أشكال العنف ضد املرأة؛

 وضع تعاريف ومبادئ توجيهية عامة وتدريب األفراد املعنيني 	 
يف مجال جمع البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة 

وضامن انتظام وسالمة تسجيل حاالت العنف ضد املرأة، سواء 
أبلغت بها الرشطة يف البداية أو الخدمات الصحية واالجتامعية؛

 تشجيع االضطالع عىل صعيد املجتمع الدويل ببحوث ودراسات 	 
استقصائية، مبا يف ذلك تجميع بيانات مبوبة حسب الجنس، 
عن العنف ضد املرأة، فيام يتعلق بفئات معينة من النساء، 

كاملعوقات والعامالت املهاجرات والنساء املتجر بهن؛

 دعم التقييامت التي تجرى ألثر التدابري والسياسات املعمول بها، 	 
ال سيام فيام يتعلق بإصالح القوانني الترشيعية وقوانني اإلثبات 

واملرافعات، للتصدي للعنف ضد املرأة، بغية تحديد وتبادل 
املامرسات الجيدة والدروس املستفادة والرشوع يف تنفيذ برامج 

للتدخل والحامية؛

 تشجيع تقاسم نتائج البحث، مبا يف ذلك املعلومات حول أفضل 	 
املامرسات عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 استطالع إمكانية إنشاء آليات من قبيل نظام للمقررين الوطنيني 	 
يرفعون تقاريرهم إىل الحكومات بشأن نطاق العنف ضد املرأة 

ومنعه ومكافحته، ال سيام االتجار بالنساء والفتيات.

اإلجراءات الواجب القيام بها من جانب األمم املتحدة:	 
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 النظر يف إيجاد وسائل لتقاسم املامرسات الجيدة والدروس 	 
املستفادة، مبا يف ذلك إنشاء قاعدة بيانات يسهل الوصول اليها 

للمامرسات الجيدة والدروس املستفادة فيام يتعلق بجميع 
أشكال العنف ضد املرأة.

واو - تغيري املواقف

ـا مــن جانــب الحكومــات  اإلجــراءات الواجــب اتخاذهـ
واملجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية:

 العمل من أجل قيام مجتمعات خالية من العنف عن طريق 	 
تنفيذ برامج تعليمية، قامئة عىل املشاركة، بشأن حقوق اإلنسان 
وفض املنازعات واملساواة بني الجنسني، تقدم للنساء والرجال من 

جميع األعامر بدءا بالفتيات والفتيان؛

 دعم برامج توسط األنداد وفض املنازعات فيام يتعلق بأطفال 	 
املدارس وتقديم تدريب خاص للمدرسني إلعدادهم للقيام 

بتشجيع التعاون واحرتام التنوع ونوع الجنس؛

 تشجيع التعليم والتدريب االبتكاريني يف املدارس لزيادة الوعي 	 
بالعنف بدافع التعصب ضد جنس بذاته وذلك بتشجيع فض 

املنازعات بوسائل غري عنيفة ووضع أهداف تعليمية اسرتاتيجية 
عىل املدى القصري واملتوسط والطويل لتحقيق املساواة بني 

الجنسني؛

 القيام بحمالت شاملة للتوعية العامة واالستثامر فيها، من قبيل 	 
حمالت "ال تسامح"، لغرس رفض العنف ضد املرأة؛

 تشجيع ترويج وسائط اإلعالم لصورة إيجابية للمرأة والرجل 	 
تقدمهام كرشيكني متعاونني وكاملني يف تنشئة أطفالهام، وثني 

وسائط اإلعالم عن تقديم صورة سلبية للنساء والفتيات؛

 تشجيع وسائط اإلعالم عىل ترويج صورة إيجابية للمرأة والرجل 	 
كعنرصين متعاونني وحاسمني يف منع العنف ضد املرأة عن طريق 

وضع قواعد سلوك دولية اختيارية لوسائط اإلعالم بشأن تقديم 
املرأة بصورة إيجابية وبشأن تغطية أحداث العنف ضد املرأة؛ 

 زيادة الوعي وتعبئة الرأي العام من أجل وقف مامرسة تشويه 	 
األعضاء التناسلية لألنثى وغريها من املامرسات القامئة عىل 

التقاليد أو القيم الثقافية أو العرف التي تنتهك حقوق اإلنسان 
للنساء والفتيات وترض بصحتهن؛

 تشجيع التحيل بروح املسؤولية يف استعامل التكنولوجيات 	 
اإلعالمية الجديدة، وخاصة "انرتنت"، مبا يف ذلك تشجيع اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة ملنع استخدام تلك التكنولوجيات يف تعريض 
املرأة للتمييز والعنف ويف االتجار باملرأة ألغراض االستغالل 

الجنيس، مبا يف ذلك استغالل بغاء النساء والفتيات؛

 وضع الربامج والسياسات الالزمة لتشجيع تغيري سلوك مرتكبي 	 
العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب، ورصد وتقييم أثر هذه 

الربامج ومفعولها؛

 إنشاء برامج للثقافة القانونية لتوعية النساء بحقوقهن 	 
وبأساليب التامس الحامية بقوة القانون؛

 االعرتاف بأن النساء والفتيات املعوقات واملهاجرات والالجئات 	 
معرضات بالذات للعنف، وتشجيع تطوير برامج ملساندتهن؛

 تشجيع القيام بحمالت ترمي إىل توضيح الفرص ومواطن الضعف 	 
والحقوق يف حالة الهجرة متكينا للنساء من حزم أمورهن بطريقة 

مستنرية ومنعا لوقوعهن ضحايا لالتجار بالنساء؛

 تشجيع ودعم قيام الرجال أنفسهم مببادرات الستكامل جهود 	 
منظامت املرأة ملنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه؛

 إجراء بحوث ووضع سياسات وبرامج لتغيري مواقف وسلوكيات 	 
مرتكبي العنف ضد املرأة داخل إطار األرسة واملجتمع؛

 القيام عىل نحو فعال بتشجيع ودعم وتنفيذ إجراءات ترمي إىل 	 
زيادة املعارف والفهم بشأن العنف ضد املرأة، عن طريق بناء 
القدرات الالزمة إلجراء تحليالت تراعي الفوارق بني الجنسني 

وتقديم تدريب يراعي تلك الفوارق ملوظفي إنفاذ القوانني وأفراد 
الرشطة والسلطة القضائية واألخصائيني الصحيني واالجتامعيني 

واملدرسني. ■
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