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مدى كفاية اإلطار القانوين الدويل املتعلق بالعنف ضد املرأة
مذكرة من األمني العام
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامـة ققريـر املقـررة اةااـة املعنيـة سـألة العنـف
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ،دوبرافكا شيمونوفيتش ،املقدم عمال بقرار اجلمعية .170/71
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ققرير املقررة اةااـة املعنيـة سـألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه بشـأن
مدى كفاية اإلطار القانوين الدويل املتعلق بالعنف ضد املرأة
موجز
يف هذا التقرير ،ققدم املقررة اةااة املعنية سـألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه سـردا
ألنشطتها منذ ققاريرها السابقة .وبعد مناقشة مدى كفاية اإلطار القانوين الدويل املتعلق بـالعنف ضـد
املرأة ،قعرض املكلفة بالوالية اإلجابات اليت قلقتها من اآلليات اإلقليميـة ققـوا املـرأة والل نـة املعنيـة
بالقضــاع علــت التمييــمل ضــد املــرأة ،وققــدم الــردود الــواردة مــن ااتمــت املــدين بعــد دعو ــا إىل ققــد
مدخالت بشأن هذه املسألة  .مث حتلل مدى كفاية اإلطار القـانوين الـدويل املتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة،
فتتناول النقاش الدائر بشأن األسس املوضوعية لصك قانوين جديد.
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أوال  -مقدمة
 - 1ققدم دوبرافكا سيمونوفيتش ،املقررة اةااة املعنية سألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،
هذا التقرير عمالً بقرار اجلمعية العامة .170/71
 - 2ويف الفرع الثاين ،قورد حملة موجملة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا منذ ققد ققريرهـا السـابق
إىل اجلمعية العامة ،وحىت متوز/يوليه .2017
 - 3ويف الفرع الثالث ،قعرض املناقشة املتعلقة ـدى كفايـة اإلطـار القـانوين املتعلـق بـالعنف ضـد
املرأة ،ويف هذا الصدد( ،أ) قشري إىل اآلراع اليت وردت من اآلليات العامليـة واإلقليميـة املسـتقلة ققـوا
اإلنسان للمرأة بشأن مدى كفايـة اإلطـار الـدويلب (و) وققـدم مـوجملا لـلراع الـواردة مـن أكثـر مـن
 220جهة معنية ،يف أعقاو دعوة لتقد التقاريرب (ج) وققدم حتلـيال ملنظورهـا بشـأن هـذه املناقشـة.
ويف الفــرع الرابــت ،قســتقلر املقــررة اةااــة اســتنتاجا ا بشــأن مــدى كفايــة اإلطــار الــدويل املتعلــق
بالعنف ضد املرأة ،قليها قوايا ا بشأن السبل املمكنة للمضي قدما.

ثانيا  -أنشطة املقررة اةااة
ألف  -التقارير واملبادرات
 - 4يف  17آذار/مارس  ، 2017اجتمعت املقررة اةااة ،يف سياا مشاركتها يف الدورة اقاديـة
والستني لل نة وضت املرأة ،مت األمني العام ،ومت رئيسة الل نة املعنية بالقضاع علت التمييمل ضد املـرأة،
ورئيسة فريق اةرباع التابت الس أوروبا املعين بإجراعات مكافحة العنـف ضـد املـرأة والعنـف العـائلي،
وعضــوة مــن الفريــق العامــل املعــين ســألة التمييــمل ضــد املــرأة يف القــانون واملمارســة ،ومنســق الراــد
املواضـيعي يف جلنــة البلـدان األمريكيــة ققــوا اإلنسـان .ويف ســياا ذلــك االجتمـاع ،قنــاول املكلفــون
بواليات املسألة الرئيسية املتمثلة يف التعاون بني اآلليات الدولية واإلقليمية املستقلة املعنية حبقـوا املـرأة
والعنف ضد املرأة واقترحوا إضفاع الطـابت املؤسسـي علـت هـذا التعـاون .وحظـي هـذا االقتـرا بتأييـد
األمني العام الذي كلف مكتبـه بالعمـل مـت هياـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة
(هياة األمم املتحـدة للمـرأة ) ومفوضـية األمـم املتحـدة ققـوا اإلنسـان مـن أجـل قفعيلـه .ويف الـدورة
اةامســة والــثالثني الــس حقــوا اإلنســان املعقــودة يف  12حمليران/يونيــه  ،2017عرضــت املقــررة
اةااة ققريرها بشأن اقبـاع جـق قـائم علـت حقـوا اإلنسـان إزاع اةـدمات املتكاملـة وقـدابري اقمايـة
املتعلقة بالعنف ضد املرأة ،مـت التركيـمل علـت املالجـو وأوامـر اقمايـة ( .)1()A/HRC/35/30وأواـت
املكلفــة بالواليــة بــأن قضــت الــدول مؤشــرات إضــافية بشــأن قنفيــذ ال ايــة  2-5مــن أهــداف التنميــة
املستدامة ،بشأن القضـاع علـت العنـف ضـد املـرأة ،ـا يف ذلـك مؤشـرات عـن قتـل اإلنـالم ،واملالجـو
وأوامر اقماية.
 - 5وشــاركت املقــررة اةااــة أيضــا يف اليــوم الســنوي الــس حقــوا اإلنســان للمناقشــة بشــأن
حقوا اإلنسان للمرأة ،وأدلت ببيان يف حلقة النقاش بشأن ”التع يل باجلهود الرامية إىل القضاع علت
العنف ضد املرأة :إشراك الرجال والفتيان يف منت العنف ضد النساع والفتيات والتصدي له“ .وعـالوة
__________
(.www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21733&LangID=E )1
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علت ذلك ،نظمت املكلفة بالواليـة مناسـبة موازيـة ملوااـلة مناقشـة النتـائق الـيت خلـر إليهـا ققريرهـا
املواضـيعي بشـأن املالجـو وأوامـر اقمايـة وشـاركت يف العديـد مـن املناسـبات املوازيـة األخـرى .ويف
الفترة من  26إىل  30حمليران/يونيه  ،2017شاركت املكلفـة بالواليـة يف االجتمـاع السـنوي الرابـت
والعشــرين املعقــود يف جنيــف للمكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراعات اةااــة .ويف  10متوز/يوليــه
 ، 2017شاركت املكلفة بالوالية يف مؤمتر بدع الربنامق اإلقليمي لالحتاد األورويب/هياة األمـم املتحـدة
للمرأة بشأن العنف ضد املرأة الذي عُقد يف بروكسل.

باع  -المليارات والرسائل
 - 6لالطالع علت المليارات القطرية اليت أجريـت خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير وعلـت التقـارير
املقدمة عن قلك المليارات ،يُرجت الرجوع إىل الوثيقـة  .A/HCR/35/30وقعتـملم املقـررة اةااـة القيـام
بمليارة رمسية إىل جملر البهاما يف عام  . 2017كما قلقت دعوة لمليـارة بل اريـا ،وأرسـلت طلبـا لمليـارة
كندا يف نيسان/أبريل .2017
 - 7وخالل الفترة قيد االستعراض ،وجهت املقررة اةااة ما جمموعه أكثر من  40رسالة قتعلـق
سائل قدخل يف نطاا واليتها ،منها رسائل وُجهت باالشتراك مت مكلفني بواليات آخرين.

جيم  -التعاون
 - 8خالل عامي  2015و  ، 2016أقامت املقررة والل نة املعنية بالقضاع علت التمييمل ضد املـرأة
قعاونا رمسيا هبـدف حتـديث التواـية العامـة رقـم  )1992( 19بشـأن العنـف ضـد املـرأة( .)2ويف هـذا
الصــدد ،شــاركت املكلفــة بالواليــة يف  30قشــرين األول/أكتــوبر  2016يف اجتمــاع عقــد يف جنيــف
للفريق العامل التابت لل نة بشأن حتديث التواـية العامـة رقـم 19ب ويف  2و  3شـبا//فرباير ،2017
شاركت يف اجتماع متابعة للفريـق العامـل ،عُقـد يف لنـدن .ويف  18متوز/يوليـه  ،2017شـاركت يف
جملع الدورة السابعة والسـتني لل نـة الـذي اعتمـدت فيهـا التواـية العامـة رقـم  )2017( 35املتعلقـة
بالعنف اجلنساين ضد املرأة واليت حتدِّلم التواية العامة رقم .19
 - 9ويف  4نيسان/أبريل  ، 2016وجهت املقررة اةااـة رسـالة إىل املـديرة التنفيذيـة ياـة األمـم
املتحدة للمرأة ،فوممليلي ميالمبو  -ن كوكا ،لتواال مت ا ياـة ،بصـفتها مـديرة الصـندوا االسـتاماين
لضحايا العنف ضد املرأة ،حبث سبل ووسائل التعاون بني الوالية والصندوا االستاماين ،ب ية االرققاع
إىل أقصــت حــد بكــن بــاجلهود واإلجــراعات الراميــة إىل إعطــاع دفعــة لتنفيــذ القواعــد واملعــايري املتصــلة
بالعنف ضد املرأة  ،علت النحو املتوخت يف القرار املؤسس للصندوا االستاماين(.)3
 - 10ويتضمن ذلك القرار التعاون مت واليـة املقـررة اةااـة ،حيـث يطلـا إىل الصـندوا ”لـدى
االضــطالع بــأي أنشــطة ذات اــلة ،أن يتعــاون علــت جــو وثيــق مــت أجهــملة وهياــات األمــم املتحــدة
املقتصة ،وال سيما املقررة اةااة لل نة حقوا اإلنسان املعنية بالعنف ضد املرأة ،ا يكفل أن قكون
__________
( )2هو أول مثال عن قعاون رمسي مـن هـذا القبيـل بـني هياـة منشـأة وجـا معاهـدة ومكلـف بواليـة يف إطـار اإلجـراعات
اةااة.
( )3قرار اجلمعية العامة .166/50
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أنشطته جملعا من جهود األمم املتحدة املبذولة علت نطاا املنظومـة للقضـاع علـت العنـف ضـد املـرأة“.
وبالنظر إىل نطاا الوالية ،ـا يف ذلـك مهمتـها املتمثلـة يف التمـاس وقلقـي املعلومـات عـن العنـف ضـد
املرأة من الوكاالت املتقصصة األخرى ،واالست ابة بفعالية لتلك املعلومـات والتواـية بتـدابري وسـبل
ووسائل علت املستويات احمللي والـوطين واإلقليمـي والـدويل للقضـاع علـت العنـف ضـد املـرأة ولتـدارك
عواقبــه( ،)4بعثــت املقــررة اةااــة رســالة إىل هياــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،بواــفها مــديرة الصــندوا
االستاماين ،التمست فيها إقامة قعاون وثيق علت النحو املتوخت يف القـرار املؤسـس للصـندوا .ويف 7
متوز/يوليه  ، 2017أادرت املكلفة بالوالية بيانا مشتركا مت الل نة املعنية بالقضاع علـت التمييـمل ضـد
املــرأة ،والفريــق العامــل املعــين ســألة التمييــمل ضــد املــرأة يف القــانون واملمارســة ،ومقــررة جلنــة البلــدان
األمريكية ققوا اإلنسان املعنية حبقوا املرأة ،بشأن استعراض ا دف  5من أهداف التنميـة املسـتدامة
من جانا املنتدى السياسي الرفيت املستوى املعين بالتنمية املستدامة .وركـمل البيـان علـت ا ـدف  5مـن
أهداف الت نمية املستدامة وعلت كيفية األخذ يف هـذه العمليـة باسـتنتاجات وقواـيات اآلليـات الدوليـة
واإلقليمية ققوا املرأة.

ثالثا  -النقاش الدائر حول مدى كفاية اإلطار القانوين املتعلق بالعنف ضد املرأة
 - 11بــدأت املكلفــة بالواليــة فتــرة واليتــها يف  1آو/أغســطس  ،2015ف ـ ل إليهــا العمــل الــذي
اضطلعت بـه سـلفها بشـأن مـدى كفايـة اإلطـار القـانوين املتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة (A/HRC/26/38
و  A/69/368و  ،)A/HRC/29/27وال ســيما اقتراحهــا ”دراســة الث ــرات املعياريــة يف األطــر القانونيــة
الدولية امللملمة القائمة ،وعلت وجه التحديد معاجلة الث رات القانونية يف اقماية والوقاية واملساعلة فيمـا
يتعلق بالعنف ضد املـرأة“  .وقـدمت املقـررة اةااـة اقاليـة ققريـر سـلفها إىل اجلمعيـة العامـة وقـررت
مواالة مناقشة هذه املسألة بدعوة مجيت اجلهات املعنية إىل إرسال آرائها ووجهات نظرها بشأن مدى
كفاية اإلطار القانوين اقايل املتعلق بالعنف ضد املرأة.
 - 12وعرضت املكلفة بالوالية ،يف ققييمها األويل املقدم إىل جملـس حقـوا اإلنسـان ،رهيتـها علـت
النحو املبني يف الوثيقة  ،A/HRC/32/42وأبرزت عدم وجود قبول واعتماد كاملني ذه املعايري الدولية
واإلقليمية ققوا اإلنسان بشأن العنف ضد املرأة ،وضرورة اختاذ قـدابري دـددة إضـافية للتصـدي ـذا
التحــدي املعيــاري والث ــرة يف التنفيــذ .وأوضــحت رأيهــا بشــأن اــمله عمــل األمــم املتحــدة والصــكوك
اإلقليمية فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة ،ودعت إىل قعمليمل التعاون بني اآلليات وإىل االستقدام املشـترك
للصكوك العاملية واإلقليمية من أجل االستفادة من أوجه الت زر بينها .وارقأت املقررة اةااة أيضـا أن
هناك إطارا ململما قانونا بشأن حقوا املرأة والعنف ضد املرأة قتيحه اقفاقية القضاع علت مجيـت أشـكال
التمييمل ضد املرأة والتواية العامة رقم  19وحتديثها ،والتواية العامة رقـم  ،35وإعـالن القضـاع علـت
العنف ضد املرأة ،والصكوك اإلقليمية املتعلقة بالعنف ضد املرأة(.)5
 - 13ويف ضوع هذه الفرضية ،دعت املقررة اةااة اآلليات العاملية واإلقليمية ققوا اإلنسـان الـيت
قراد قنفيذ الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة بالعنف ضد املرأة إىل إرسال آرائهـا ومـدخال ا بشـأن
__________
( )4انظر  ،A/HRC/RES/16/7الفقرة ( 3أ) و (و).
(.www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20183&LangID=E )5
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اقاجة إىل اك جديد متعلق بالعنف ضد املرأة والث ـرات القائمـة وأوجـه القصـور يف قنفيـذ واعتمـاد
اإلطار القانوين اقايل .وقد مت مجت ردود قلك اجلهات وقلقيصها يف التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة.
ولدى إعـداد هـذا التقريـر ،دعـت املقـررة اةااـة مجيـت اجلهـات املعنيـة األخـرى ،ـا يف ذلـك الـدول
واملنظمــات غــري اقكوميــة وســائر املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراعات اةااــة وا ياــات املنشــأة
عاهدات ،فضال عن املؤسسات الوطنية ققوا اإلنسان وأعضاع ا ياات األكادميية ،إىل إرسال آرائها
ومدخال ا است ابة لدعوة إىل ققد ققارير عن هذه املسألة نشرت علت افحتها الرمسيـة علـت شـبكة
اإلنترنت( .)6وأشارت املقررة إىل أنـه بعـد مجـت إجابـات قلـك اجلهـات ،سـي ري ققيـيم شـامل ملـدى
كفاية اإلطار الدويل املتعلق بالعنف ضد املرأة واإلجراعات اليت يلملم اختاذها.
 - 14وسألت املقررة اةااة ،يف إطار دعو ا لتقد ققارير ،عما إذا كانت هناك ث ـرة معياريـة يف
السياسات أو يف قنفيذ السياسات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ،ومـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إىل معاهـدة
منفصلة ململمة قانونا قكون ا هياة راد خااة هبا.
ألف  -اآلراع الواردة من اآلليات العاملية واإلقليمية املستقلة
 - 15قرى الل نة املعنية بالقضاع علت التمييمل ضد املرأة أنه بالرغم من أن اقفاقية القضاع علت مجيـت
أشكال التمييمل ضد املرأة ال قتضمن اراحة حكمـا بشـأن العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة ،فـإن قواـيتها
العامة رقم  19أابحت مرجعا ومصدر إ ام لوثائق دولية وإقليمية شـىت ،ـا يف ذلـك إعـالن القضـاع
علت العنف ضد املرأة .وقعكس التواية العامة رقم  ،19بوافها األداة التفسريية الرمسية ذات اق ية
اليت وضعتها الل نة ،موقف هذه األخرية الذي يعترب أن العنف ضد املرأة يشكل متييملا قائما علت نـوع
اجلنس باملعىن املقصود يف املادة  1من االقفاقية .ومنذ اعتماد التواية يف عام  ،1992مل قطعن الـدول
األطـــراف يف اـــحتها أو اختصااـــها .واـــدر اإلشـــارة إىل أن الل نـــة عاجلـــت كمـــا ينب ـــي مســـألة
االنتصاف من االنتهاكات اململعومة ،وذلـك يف إطـار التواـية العامـة ،مقترنـة بـاملواد  1و  2و  5مـن
االقفاقية .ولذلك ،قرى الل نة أن االقفاقية ،بشكلها اقايل ،قتضمن حكما بشأن العنف اجلنساين ضد
املــرأة .وذكــرت الل نــة أيضــا عملــها املتعلــق بتحــديث التواــية العامــة رقــم  19مــن خــالل قــدوين
التطورات اإلجيابية اليت حدثت منذ اعتمادها .وقالحظ الل نة أن وضت اقفاقية جديدة سيكون مناقضا
للمقصود من وجهة نظر الدول األطراف اليت ما فتات حتث الل نة علت قبسيط أنشطتها.
 - 16ورأت جلنة اةرباع املعنية ب لية متابعـة قنفيـذ اقفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملنـت العنـف ضـد املـرأة
واملعاقبة والقضاع عليه أن ينب ي قأييد عملية وضت بروقوكول ،بوافه اـكا قكميليـا القفاقيـة القضـاع
علت مجيت أشـكال التمييـمل ضـد املـرأ ة ،ألنـه سـيعملز العمـل الـذي أ ملقـه الل نـة بالفعـل ويعـملز اقفاقيـة
البلدان األمريكيـة ملنـت العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة والقضـاع عليـه ،دون إضـعاف قنفيـذ أي مـن هـاقني
املعاهــدقني .ومــن شــأن املوافقــة علــت الربوقوكــول أن قعــملز العمــل الــذي ققــوم بــه اآلليــات الدوليــة
واإلقليمية ققوا اإلنسان للمرأة.
 - 17وشددت دكمة البلدان األمريكية ققوا اإلنسـان علـت أةيـة اقـوار مـت آليـات اإلجـراعات
اةااة من أجل قدعيم عملية وضـت معـايري حقـوا اإلنسـان وقنفيـذها علـت جـو فعـال يف مجيـت أجـاع
__________
(.www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/InternationalLegalFramework.aspx )6
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العامل .وأشارت احملكمة إىل أنه قكوَّن لديها قدر كبري من السوابق القضائية بشأن مجيت أشكال العنف
ضد املرأة واملعايري الدولية ذات الصلة املتعلقة بالعنف اجلنسي ،فضال عن العنف ضد املرأة كشكل من
أشكال التعذيا.
 - 18وأكد فريق اةرباع التابت الس أوروبـا املعـين بـإجراعات مكافحـة العنـف ضـد املـرأة والعنـف
العائلي أن املناخ السياسـي والوضـت االقتصـادي الـدوليني يف الوقـت الـراهن ال يسـاعدان علـت اـياغة
اك إضايف بشأن حقوا املرأة ،وأن وضت هـذا الصـك مـن شـأنه أن يشـكل خطـرا متوقعـا يتمثـل يف
التقلف عن املعايري القائمة اليت وضعتها الل نة وقوايتها العامة رقـم  ،19ناهيـك عـن املعـايري األكثـر
ققدما املنصوص عليها يف ا قفاقيـة منـت ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة والعنـف العـائلي .ورأى أن األخـذ
بصك آخر يف املرحلة الراهنة ،وإن كان علت املسـتوى العـاملي ،سـيكون سـابقا ألوانـه ويشـكل حتـديا
أمــام قنفيــذ القواعــد واملعــايري القائمــة .وينب ــي إعطــاع األولويــة لضــمان التنفيــذ الكامــل للمعاهــدات
والصكوك األخرى القائمة بالفعل ،بدال من وضت معايري جديدة.
 - 19ورأت الل نة اقكومية الدولية املعنية حبقوا اإلنسان التابعة لرابطـة أمـم جنـوو شـرا آسـيا
أنه ال قوجد حاجة إىل معاهدة منفصلة ململمة قانونا بشأن القضاع علت العنف ضد املرأة .وقعتقد جلنـة
رابطة أمم جنوو شرا آسيا املعن ية بتعمليمل ومحاية حقوا املرأة والطفل أنه ليس من الضـروري وجـود
معاهدة منفصلة ململمة قانونا قركـمل علـت العنـف ضـد املـرأة و ـا هياـة راـد خااـة هبـا ،وذلـك نظـرا
لوجود اقفاقية القضاع علت مجيت أشكال التمييمل ضـد املـرأة والتواـية العامـة رقـم  ،19حيـث أن هـذه
املعاهدة سوف قتنافس ع لت االهتمام واملوارد .وأشارت جلنة الرابطة املعنية بتعمليمل ومحاية حقوا املرأة
والطفل إىل أن ققد التقارير إىل هياة راد أخرى سيشـكل عباـا إضـافيا علـت اقكومـات مـن حيـث
املوارد .والحظت أن قوطيد االقفاقية وقرسيقها سيكونان أفضل اسـتراقي ية بـدال مـن فـرض معاهـدة
أخرى قد ققوض سلطة الل نة واالحيتها.
 - 20ورأت املقررة اةااة املعنية حبقوا املرأة يف أفريقيا أنه من الناحيـة النظريـة ،هنـاك حاجـة إىل
معاهدة دولية بشأن العنف ضد املرأة ،ولكن ينب ي أخذ بعض اق ق املضادة يف االعتبار .وأبرزها أن
التحدي اققيقي يف معاجلة مسألة العنف ضد املرأة ال يكمن يف أوجه القصور القانونية بل يف التنفيذ.
ومثــة ح ــة أخــرى ضــد معاهــدة عامليــة بشــأن العنــف ضــد املــرأة هــي أن بعــض املنــاطق ،ــا يف ذلــك
األمريكتان وأفريقيا وأوروبا ،ميكن أن قدعي حبـق أنـه ال قوجـد ث ـرة معياريـة .ويف هـذا الصـدد ،فـإن
القيام حبملة الستحدالم آلية قعاهدية إضافية والتصديق عليها وقنفيذها سيحوِّل وجهة جهـود ومـوارد
من األفضل إنفاقها علت قعمليمل نظم اقماية اإلقليمية القائمة .غـري أن هـذا االعتـراض ميكـن دحـره ألن
آسيا وأوقيانوسيا ال قستفيدان من اقماية اإلقليميـة .ورأت أيضـا أنـه إذا نصـت معاهـدة عامليـة بشـأن
العنف ضد املرأة علت آليات إنفاذ واضحة وململمة قانونا علت الصعيدين الـدويل والـوطين ،فإجـا ميكـن
أن ختلق بعض الوئام املفيد لتدارك امله السياسات والتشريعات املتعلقة بالتصدي للعنف اجلنساين.
 - 21ورأى الفريــق العامــل املعــين ســألة التمييــمل ضــد املــرأة يف القــانون واملمارســة أنــه ل ـيس مــن
الضروري وال من املمكن يف الوقـت اقاضـر اسـتثمار الطاقـة واملـوارد يف وضـت اقفاقيـة جديـدة قائمـة
بذا ا بشأن العنف ضد املرأة .ومن املستحسن بدال من ذلك استثمار املوارد احملدودة املتاحة يف قـدابري
قرمي إىل قعمليمل اآلليات القائمـة .والحـظ الفريـق العامـل أن الل نـة قناولـت مسـألة العنـف ضـد املـرأة
بصورة منه ية يف مجيت حوارا ا البناعة مت الـدول األطـراف ،الـيت انعكسـت فيمـا بعـد يف مالحظا ـا
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اةتامية .وباإلضافة إىل ذلـك ،قـدمت التواـية العامـة رقـم  19قوجيهـات فنيـة ومعياريـة دوليـة فعالـة
بشأن هـذه املسـألة .ومـن شـأن حتـديثها أن يتـي فراـة قيمـة لتعمليـمل قلـك التوجيهـات .ورأى الفريـق
العامل أن حتويل التواية إىل بروقوكول ململم قانونا ميكن أن يكون ،يف مرحلة ما ويف حدود املـوارد،
قطورا جديرا بالترحيا.
 - 22وقالحظ املقررة اةااة أنه يف حني أن الل نة املعنية بالقضاع علـت التمييـمل ضـد املـرأة وفريـق
اةــرباع التــا بت الــس أوروبــا املعــين بــإجراعات مكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف العــائلي والل نــة
اقكومية الدولية املعنية حبقـوا اإلنسـان التابعـة لرابطـة أمـم جنـوو شـرا آسـيا وجلنـة الرابطـة املعنيـة
بتعمليمل حقوا املرأة والطفل ومحايتها مل قؤيد مقتر وضت اك جديـد قـائم بذاقـه بشـأن العنـف ضـد
املرأة ،فـإن املقـررة اةااـة املعنيـة حبقـوا املـرأة يف أفريقيـا شـ عت علـت وضـت معاهـدة جديـدة .ويف
الوقت نفسه ،فإن اقفاقية البلدان األمريكية ملنت العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاع عليه والفريق العامل
املعين سألة التمييمل ضد املرأة يف القانون واملمارسة يؤيدان وضت بروقوكول قكميلـي القفاقيـة القضـاع
علت مجيت أشكال التمييمل ضد املرأة كحل طويل األجل.

باع  -اآلراع املقدمة من ااتمت املدين
 - 23قلقت املقررة اةااـة ،يف أعقـاو النـداع الـذي أاـدرقه لتقـد مـدخالت 291 ،ققريـرا مـن
ااتمت املدين .ويربز العدد الكبري من اإلجابات الواردة من منظمـات ااتمـت املـدين االهتمـام امللحـو
للم تمــت املــدين هبــذه املســألة ،حيــث أشــار بعــض اايــبني إىل جمموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر
والشواغل اةااة.
 - 24وعلت الرغم مـن أن منظمـات ااتمـت املـدين مل قعـرب عـن وجهـة نظـر موحـدة بشـأن النقـاش
الدائر حول مـدى كفايـة اإلطـار القـانوين الـدويل املتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة ،أمكـن للمقـررة اةااـة
حتديد بعض الشواغل املتكررة اليت مجعت يف إطار الفاات التالية( :أ) قأييد ملعاهدة جديدة قائمة بذا ا
ا هياة راد مستقلة جديدةب (و) معارضة هذه املعاهدة وققد مقترحات بتعمليمل الصكوك القائمـةب
(ج) قأييد لتعمليمل اإلطار القـانوين واآلليـات القانونيـة اقاليـة مـت إمكانيـة اعتمـاد بروقوكـول اختيـاري
جديد يف إطار االقفاقية كحل طويل األجلب (د) مقترحات مبتكرة أخرى.
 - 25وفيمــا يتعلــق بــالنظر عمومــا يف التقــارير الــواردة مــن منظمــات ااتمــت املــدين ،قشــدد املقــررة
اةااة علت أن هذه املنظمات أظهرت ،يف املقام األول ،أجا قشعر بالقلق إزاع ما يعتربه البعض الطابت
”القانوين غري امللملم“ الذي يتسم به اإلطار القانوين اقايل املتعلق بالعنف ضد املرأة ،إىل جانـا اـمله
اإلطار القانوين اقايل والعديد من الث رات املوضوعية وأوجه التضـارو املوجـودة يف الصـكوك اقاليـة
والضعف الذي ال يملال يعتور قنفيذها ،وال سيما علت الصعيد الوطين .وفيما يتعلق بفراة اسـتحدالم
اك قانوين جديد ،أيدت أغلبية منظمات ااتمت املدين هـذه الفكـرة ،ولكـن عـدة ققـارير أبـرزت أن
هناك سبال ملعاجلة بعض املسائل واألخذ بتدابري عملية جديدة دون اقاجة إىل معاهدة جديدة .وأشـار
آخرون إىل أن هناك خطرا سياسيا كبريا يف السـعي إىل التفـاوض بشـأن معاهـدة جديـدة ،قـد قنطـوي
علت معايري أدىن من املعايري املقبولة بالفعل علت نطـاا واسـت .وأخـريا ،مـن بـني املسـائل الرئيسـية الـيت
حــددها ااتمــت املــدين ،ضــرورة أن قــوفر الــدول املــوارد الكافيــة لتــدابري منــت اجلنــاة واقمايــة منــهم
ومقاضا م  ،فضال عن جرب الضرر الذي قق بالضحايا والناجيات.
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 - 26وأعربت منظمات ااتمت املدين أيضا عن قلقها إزاع أوجه الضعف يف اإلطار القانوين اقايل،
و ”القيمة املضافة“ ملعاهدة جديدة ،واملسائل العمليـة الـيت ينب ـي التشـديد عليهـا يف معاهـدة جديـدة،
واملسائل اقساسة املتعلقة بالتفاوض بشـأجا ،وأخـريا اةيـارات العمليـة الراميـة إىل حتسـني إعمـال منـت
العنف اجلنساين واليت قد لن قنطوي بالضرورة علت التفاوض بشأن معاهدة جديدة.
 - 27وفيما يتعلـق ـدى كفايـة اإلطـار القـانوين اقـايل ،أبـرزت منظمـات ااتمـت املـدين أن هنـاك
حاجة إىل إعادة قصور قامة ققوا اإلنسان حبيـث قشـمل حقـوا املـرأة ،وإىل قوجيـه رسـالة قويـة إىل
العامل بشأن عدم مقبولية العنف اجلنساين.
 - 28وشــددت عــدة منظمــات علــت أةيــة وضــت حتليــل العنــف ضــد املــرأة يف ســياا املســاواة بــني
اجلنسني األوست نطاقا عرب طائفة أشكال التمييـمل اجلنسـاين ،ولـذلك فـإن االقفاقيـة ال قـملال قـؤطر هـذه
املسألة علت أساس أفضل جق قفسريي .ووفقا لتلك املصادر ،قتمثل األولويـة يف التركيـمل علـت املسـائل
ا يكلية  -قـانون األحـوال الشقصـية ،والتـهميش االقتصـادي للمـرأة ،وعـدم املسـاواة  -الـيت مكنـت
العنف ضد املرأة من االستمرار ،واليت لن يكون من قبيل االقساا معاجلتها عملل عن التمييمل اجلنسـاين
بشكل أعم.
 - 29وذكرت منظمات ااتمت املدين أيضا أن اإلطار اقايل مل يتناول العنف ضد املرأة يف سياقات
دددة مثل العنف ضد املـرأة يف حـاالت الـ؛اعب وحـاالت ”العنـف املسـتتر“ ،أي العنـف االقتصـادي
والعنف النفسي الذي يستهدف ،علت سبيل املثال ،النساع املنتميـات إىل األقليـاتب والت ـارو احملـددة
اليت يعيشها األطفال الذين يعايشون العنف ضد املرأة .وأشارت قلـك املنظمـات أيضـا إىل أن مـن بـني
املسائل املوضوعية اليت يفتقر إليها اإلطـار القـانوين اقـايل ضـرورة إكسـاو النـهق املتبـت طابعـا متعـدد
اجلوانــا ،يشــمل املبــادرات الــيت اختــذ ا جلنــة حقــوا الطفــل ،والل نــة املعنيــة بــاققوا االقتصــادية
واالجتماعية والثقافية ،وجملس حقوا اإلنسان ،وجلنة القضاع علت التمييمل العنصري.
 - 30وباإلضافة إىل ذلك ،أبرزت عدة منظمات وجود ث رة معيارية علت الصعيد الدويل وعقبـات
مستمرة أمـام محايـة النسـاع اللـواع يتعرضـن للعنـف اجلنسـاين ،مثـل قطبيـت العنـف اجلنسـي ضـد املـرأة
أو التركيمل علت اقفـا علـت الـملو اج واألسـرة بـدال مـن التصـدي إلفـالت الرجـال مـن العقـاو علـت
العنف العائلي .وأُعرو عن القلق إزاع دوامة األاولية والتطرف اليت قسهم حاليا يف قفاقم العنف ضد
املرأة.
 - 31وشددت منظمات ااتمت املدين أيضا علت ضرورة وجود معيار عاملي أفضـل للراـد ،فضـال
عن مؤشرات عاملية .و ينب ي أن يتضمن مجت البيانـات ققييمـا لعـدد اجلـرائم الـيت أُبل ـت عنـها الشـرطة
وعدد النساع اللواع مشلـهن االستقصـاع وأفـدن بـأجن قعرضـن لالعتـداع وألقـي علـيهن القـبض وحكـم
عليهن ،وأن قكون هذه املؤشرات دددة زمنيا.
 - 32وأشارت منظمات ااتمت املـدين أيضـا إىل أن الـدول حتتـاج إىل فهـم واضـ اللتملاما ـا فيمـا
يتعلــق بعــدم االمتثــال وإىل ممليــد مــن املســاعدة التقنيــة مــن أجــل حتســني التنفيــذ .وعــالوة علــت ذلــك،
أبرزت عدة ققارير أن القواعد املتعلقة باستنفاد سـبل االنتصـاف احملليـة اعـل مـن الصـعا علـت املـرأة
التماس العدالـة ،إذ أن اسـتنفاد سـبل االنتصـاف ا حملليـة ميكـن أن يطـر مشـاكل عنـدما قكـون قـوانني
الدولة وسياسا ا قعسفية وغري عادلة يف حد ذا ا ااه املرأة .وبصفة عامة ،أوضحت منظمات ااتمـت
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املدين أنه ينب ي قرقيا القواعد املناهضة للعنف اجلنساين بطريقة قفهمها بوضـو مجيـت دوائـر الـدول،
ا يف ذلك األوسا /االقتصا دية والسياسية ،وأن التركيمل ينب ي أن ينصا علت التنفيذ من القاعـدة إىل
القمة.
 - 33وأُفيد أيضا بأن التمويل مسألة رئيسية .فاقكومات ليست علت اسـتعداد لتمويـل املبـادرات،
وكثريا ما قتح ق باالفتقـار إىل املـوارد عنـدما يعـاو عليهـا األداع الضـعيف يف قنفيـذ القواعـد املتعلقـة
بالعنف ضد املرأة.
 - 34ودعـت منظمـات ااتمــت املـدين إىل ققـد اململيــد مـن الـدعم للمنظمــات النسـائية علــت أرض
الواقت ،مؤكدة أن املدافعات عن حقوا اإلنسان يتعرضن للتهديدات واملضايقات اليومية ،وحيت ن إىل
قدر أكرب من اقماية .ويف الوقت نفسه ،أُعرو عن التأييد لوضت ممليد من األنظمة الـيت قعـاا العنـف
ضد فاات معينة من النساع ،مثل النساع املنتميـات إىل األقليـاتب واملهـاجراتب واملثليـات ومملدوجـات
امليل اجلنسي وم ايرات ا وية اجلنسانيةب واملسناتب والنساع ذوات اإلعاقةب واألرامل.
 - 35وأعربــت منظمــات ااتمــت املــدين كــذلك عــن قلقهــا إزاع عــدم كفايــة قــدابري الــدعم املتاحــة
للمتعرضات للعنف ،مثـل قـدابري وخـدمات اقمايـة .وقظـل االسـتفادة مـن املالجـو والرعايـة الصـحية
والــدعم النفســي بعيــدة عــن املتنــاول .وكمــا أبــرزت املقــررة اةااــة يف الوثيقــة  ،A/HRC/35/30فــإن
ا الفتقار إىل مجت البيانات بصورة منه ية عـن العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة وقتـل اإلنـالم يشـكل عقبـة
خطرية أمام التصدي للعنف ضـد املـرأة .ويشـكل مجـت البيانـات خطـوة حامسـة يف قعمليـمل الـدعوة علـت
الصعيد الوطين ملكافحة العنف اجلنساين.
 - 36وأشارت منظمات ااتمت املدين إىل أن اآلليات اإلقليمية كثريا ما جيري اعتمادها لسد الث ـرة
بني املعايري الدولية والوطنية ،وكثريا ما يكـون هـدفها قكملـة األحكـام الدوليـة مـت خصواـية قعكـس
السياا اإلقليمي .ومت ذلك ،أفادت بعض املنظمات بأن هذا ا دف النبيل مل يتحقق دائما.
 - 37وإضافة إىل ذلك ،أشارت بعـض املنظمـات إىل عـدم وجـود قـدابري متابعـة قويـة وذات طـابت
مؤسســي ــدف إىل ضــمان التنفيــذ الــوطين للتواــيات الصــادرة عــن آليــات حقــوا املــرأة يف هــذا
اةصوص .وعالوة علت ذلك ،ففي منطقة رابطة أمم جنوو شـرا آسـيا ،ققتصـر واليـة جلنـة الرابطـة
املعنية بتعمليـمل ومحايـة حقـوا املـرأة والطفـل علـت التـرويق للقـوانني واملعـايري الدوليـة ،بـدال مـن كفالـة
اإلنفاذ والتنفيذ من جانا الدول(.)7
 - 38واقتر العديد من منظمات ااتمـت املـدين أن أي قـدابري جديـدة قُتقـذ للتع يـل نـت العنـف
ضــد املــرأة والقضــاع عليــه ينب ــي أن قســتند إىل االلتملامــات القانونيــة القائمــة وااللتــملام الــدويل للــدول
وجا االقفاقية باختاذ قدابري للقضاع علت العنف اجلنساين ضد املرأة والتصدي له علت جو شامل ،ـا
يف ذلك أي ث رات معيارية وث رات يف التنفيذ قعتور القوانني والسياسات احمللية.
__________
(Solidarity for Asian People’s Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights, Four Years on and Still )7
Treading Water: A Report on the Performance of ASEAN Human Rights Mechanism in 2013 (Asian
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 - 39وأخريا ،شددت منظمـات ااتمـت املـدين علـت أن أغلبيـة اجلهـود واملـوارد ينب ـي أن قبـذل يف
جمال إدماج وقنفيذ القانون الـدويل واملعـايري الدوليـة ،وأن قركـمل علـت االسـتراقي يات احملليـة ،و ااـة
علت التدابري الرامية إىل قعمليمل قدرة املؤسسات الوطنية ،ا فيها مؤسسات حقوا اإلنسان.
 - 40وفيما يتعلق بقواعـد ومعـايري االقفاقيـة ،أبـرزت منظمـات ااتمـت املـدين أنـه ينب ـي للصـكوك
الدولية أن قركمل علت زيادة قوضي التملامـات الـدول لكـي قعكـس التعقيـدات اقاليـة للـنظم السياسـية
واالقتصادية العاملية الـيت أسـهمت يف إدامـة العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة ،وشـكلت عائقـا أمـام القضـاع
عليــه .وينب ــي أن قعكــس اــكوك االقفاقيــة قملايــد انتشــار العنــف اجلنســاين ضــد املــرأة الــذي قرقكبــه
كيانات من قبيل الشركات واجلهات الفاعلة العسكرية غري التابعة للدولة ،بسـبا اخـتالل التـوازن يف
السلطة الناجم عن انتشار السياسات االقتصادية الليربالية اجلديدة وزيادة ال؛اعات املسلحة .واقترحت
منظمات ااتمت املـدين كـذلك أن ق توسـت الل نـة يف قعريـف اجلهـات الفاعلـة غـري التابعـة للدولـة وأن
حتدد نطاا االلتملامات املفروضـة عليهـا .وينب ـي أيضـا التركيـمل بشـكل إضـايف علـت قوضـي التملامـات
الدولة مليد من التفصيل فيما يتعلق بالقوانني والسياسات الرامية إىل القضاع علت العنف اجلنساين ضد
املرأة .فعلت س بيل املثال ،ينب ي قبيان اإلشارات املشتركة إىل القـوانني املوضـوعية واإلثباقيـة واإلجرائيـة
اليت قشكل عقبة أمام املتعرضات للعنـف اللـواع يلتمسـن العدالـة .ولـدى عـرض املمارسـات الوطنيـة،
بإمكان الل نـة أيضـا أن قسـتفيد مـن املمارسـات اجليـدة للـدول يف قنفيـذ النـهق واقلـول القانونيـة أو
السياساقية أو الربناجمية يف التصدي للعنف اجلنساين ضد املرأة .وأخريا ،اقفقت منظمات ااتمـت املـدين
علت أن حتديث الل نة للتواية العامة رقم  19يتي فراة لتحقيق أشكال الت زر هذه.
 - 41وأعربت أغلبية كبرية نسبيا من قدخالت منظمات ااتمت املدين عن قأييدها ملعاهدة جديدة.
ومت ذلك ،مل يقدم سوى عدد قليل منها ح ا مفصلة قؤيـد وضـت معاهـدة مـن هـذا القبيـل .حيـث
ققل النسبة اليت قدمت أسبابا وافية عن  50يف املائة.
 - 1منظمات ااتمت املدين املؤيدة ملعاهدة جديدة قائمة بذا ا ا هياة راد منفصلة جديدة
 - 42فيما يتعلق بتقارير منظمات ااتمت املدين املؤيدة ملعاهدة جديـدة قائمـة بـذا ا ـا هياـة راـد
منفصلة جديدة ،كان من بني اق ق الرئيسية املتعلقة باقاجة إىل معاهدة عاملية جديدة بشـأن العنـف
ضد املرأة ضرورة سد الث رة املعيارية ،وعـدم وجـود قعريـف ملـملم قانونـا للعنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة
وضرورة وضت معيار عاملي ململم قانونا واياغة عاملية قعكس الطابت العـاملي للمشـكلة .وأبـرزت عـدة
ح ق كيف أن ” العنف ضد املـرأة هـو أكثـر انتـهاكات حقـوا اإلنسـان انتشـارا علـت األرض“ وأن
”الظاهرة العاملية ققتضي است ابة عاملية ودددة“ .كما دعت منظمات ااتمت املدين إىل إعـداد ققريـر
عــن التقــدم العــاملي والتطــورات االســتراقي ية ،حيــث أن ”العنــف ضــد املــرأة هــو يف الوقــت الــراهن
موضوع وليس هدفا“ وجيا معاجلته كأولوية عاملية.
 - 43واعترب العديد من منظمات ااتمـت املـدين أن االقفاقيـة ال قتنـاول العنـف ضـد املـرأة اـراحة،
وأنه ذا ال سبا ،هناك حاجة إىل اك قـانوين ملـملم يتنـاول هـذه املسـألة .ويف حـني اعتـرف كـثريون
بأةية التواية العامة رقم  ، 19فإن كثريين أعربوا عن قلقهم إزاع طابعها غـري امللـملم ،مشـريين إىل أنـه
يف غياو قانون ململم بشأن هذه املسألة ،قستطيت اقكومـات أن ختتـار جوانـا اقظـر وجوانـا اقـق
يف االنتصاف واجلرب اليت قأخذ هبا” .وعلت الرغم من أن القوانني غري امللملمة قد قكون مؤثرة يف وضت
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القواعد ،فإن طبيعتها غري امللملمة قعين فعليا أنه ال ميكن مسـاعلة الـدول عـن االنتـهاكات“ .وباإلضـافة
إىل ذلك ،أفادت بعض منظمات ااتمت املدين بأن الصك القانوين اقايل يعترب العنف ضد املرأة شكال
من التمييمل ،ولكنه ال يعكس اارو الصدمات اليت قعيشها الضحايا نتي ة للعنف البدين الفعلي الـذي
ميكن اعتباره قعذيبا .وأدى ذلك إىل قعقيد االستراقي يات القانونية والسياسية ،وهو أمر ميكن ملعاهدة
جديدة أن قعاجله .ولذلك حث كثري من منظمات ااتمت املدين علت اعتمـاد معاهـدة جديـدة ”بشـأن
العنـــف ضـــد املـــرأة حتديـــدا ،قكـــون شـــاملة وململمـــة قانونـــا“ وقعكـــس ”االقســـاا والطـــابت احملـــدد
ومساعلة الدولة“.
 - 44واقترحت بعض منظمات ااتمت املدين املؤيدة لفكرة وضت معاهدة جديدة إنشاع هياة دوليـة
جديدة لراد املعاهدة ،علت أن قكون إمـا جلنـة فرعيـة قابعـة لل نـة املعنيـة بالقضـاع علـت التمييـمل ضـد
املرأة أو هياة جديدة متاما منشأة عاهدة .وأبرزت قلك املنظمات أن الل نـة حتتـاج ،يف أي حـال ،إىل
ممليد من املوارد من حيث الوقت واملوارد البشرية.
 - 45وفيما يتعلق بالقيمة املضافة اليت قنطوي عليها معاهدة جديدة ،أبرزت منظمات ااتمت املدين
أجا ستساعد أيضا يف خلق ممليد من اإلرادة السياسية فيما يتعلق بالعنف ضـد املـرأة .وأضـافت أن أي
معاهدة جديدة ينب ي أن قعتمد ج ا شامال ويركـمل علـت الناجيـات وعلـت حقـوا اإلنسـان عـرب مجيـت
فروع القانون واملمارسة احمللية.
 - 46واعتربت منظمات ااتمت املدين أن قفاايل التملامات الدول ”باالحترام واقماية واإلعمال“
ينب ي قبياجا اراحة ،بسبل منها وضـت معـايري واضـحة قـبني حـاالت وقـوع انتـهاك ققـوا اإلنسـان.
وهناك حاجة أيضا إىل اياغة دددة إلبـراز مسـؤولية الـدول عـن أعمـال اجلهـات الفاعلـة غـري التابعـة
للدولة.
 - 47وأضافت منظمات ااتمت املدين أن املعاهدة اجلديدة ميكن أن قوض ضرورة ضمان االقساا
بني خمتلف النظم القانونية احمللية .ويف بعض الدول ،قد يكـون العنـف املـ؛يل جرميـة جنائيـة ،ولكنـه ال
يملال مقبوال يف جوهره من خالل إجراعات أخرى ،مثل الوساطة والتوفيق يف إجراعات قانون األسرة.
 - 48وفيما يتعلق بعملية التفاوض علـت معاهـدة جديـدة ،أبـرزت منظمـات ااتمـت املـدين أن هـذه
املعاهدة ينب ي أن قنطوي علت مشاورة عاملية مت املتعرضات للعنـف واـندوا لضـمان بنـاع القـدرات
املالية للضحايا .وينب ي قنفيذ املعاهدة اجلديـدة بالتشـاور مـت الضـحايا ومجاعـات ااتمـت املـدين ،ومـن
املهم ضمان قيام املنظمات النسائية بدور ناجت يف املفاوضات .وكما ذكـر آنفـا ،يـتعني إدمـاج الـدعم
املقدم للمـدافعات عـن حقـوا اإلنسـان ومنظمـات ااتمـت املـدين النسـائية يف أي اـك قـانوين جديـد
يقتضي من الدول التشاور مت املنظمات النسائية بشأن مجيت جوانا التصدي للعنف ضد املرأة .ومـن
الناحية العملية ،ينب ي أن يدرج الدعم املقدم إىل ااتمت املدين يف الصك اجلديد ،الذي ينب ي أيضـا أن
يقتضي اإلشراك اإللملامي للمرأة يف كل االجتماعات واالقفاقـات الدوليـة ،وال سـيما دادثـات السـالم
واملفاوضات املتعلقة بامل عاهدات .وينب ي للدول أيضا أن متول املنظمات النسائية غري اقكومية بطريقـة
مستدامة ،بسبل منها ققد الدعم للمنظمات النسائية احمللية .وشددت منظمات ااتمت املدين علت أنـه
ينب ي للدول أن ختصر موارد كافية ( 1يف املائة علـت األقـل مـن النـاقق احمللـي اإلمجـايل) ،مشـرية إىل
قكاليف العنف ضد املرأة وفوائد االستثمار يف املبادرات املتعلقة هبذا العنف .وأضافت أن الدول حتتاج
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أيضا إىل امليملنة املراعية للمنظـور اجلنسـاين مـت ختصـير اعتمـادات مكرسـة لتقـد اةـدمات والتعلـيم
القائم علت املساواة بني اجلنسني.
 - 49ويف هذا الصدد ،شددت منظمات ااتمت املدين علت أةيـة وجـود وثيقـة ململمـة قانونـا حتـدد
بوضو مسؤوليات ا ياات ذات السيادة فيما يتعلق بتوفري اجلـرب لضـحايا العنـف اجلنسـاين ومنـت هـذا
العنف .وعلت وجه اةصوص ،جيا اعتبار منت العنف اجلنساين قاعدة آمرة ب ية إعطاع زخـم لل هـود
املتعلقة حبماية النسـاع وال فتيـات مـن العنـف .ومـن الضـروري أن قعـاا هـذه الوثيقـة القوالـا النمطيـة
اجلنسانية والوام الذي يطال الضحايا ،وينب ي التصدي للعنـف ضـد املـرأة عـن طريـق معاجلـة أسـبابه
اجلذرية ،مثل الفقر واإلعاقة والضعف.
 - 50وكما أشري إىل ذلك سابقا ،ذكر العديد من منظمـات ااتمـت املـدين أنـه ينب ـي أيضـا إعطـاع
أةيــة خااــة لتحســني اســتراقي يات التنفيــذ ونظــم الراــد :أي ينب ــي راــد بارســة الــدول يف قنفيــذ
املبادئ املتعلقة بالعنف ضد املرأة بوافه مسألة من مسائل حقوا اإلنسان (املنت ،واملالحقة القضائية،
واقماية ،والسياسة العامة) .وميكن أن قضطلت هبذا الراد منظمات مستقلة قعمل مت هياة دوليـة مـن
ا ياات املنشأة عاهدات .وميكن أن ققتضي املعاهدة أيضا من الدول األطراف إنشـاع أو قرشـي هياـة
راد وطنية مستقلة معنية بالعنف ضد املـرأة قشـمل أطـرا للمسـؤوليات املنوطـة بكـل جهـة يف الـدول
االحتادية ،وقتوفر لديها املوارد الكافيـة وال قـدرة علـت الفصـل يف قضـايا العنـف ضـد النسـاع والفتيـات.
وميكن أن قنشو املعاهدة مرادا جنسانيا عامليـا جديـدا أو مركـملا دوليـا للمراقبـة .وينب ـي أن قتضـمن
اشترا /قبول الدول ململيد من المليارات القطرية ك ملع من الراد ،وكفالة التشاور مت ضـحايا العنـف
ك ملع من عملية اإلبالغ والر اد .وعالوة علت ذلك ،ينب ي إعطاع ممليـد مـن األةيـة لضـمان حتسـني
مجت البيانات ،ا يف ذلك اشترا /قيـام الـدول بنشـر التقـارير .ووفقـا لـبعض منظمـات ااتمـت املـدين،
ينب ي أن يكون ألي هياة جديدة منشأة عاهدة سلطة ققد التوايات العامة.
 - 51وب ية ضمان التنفيذ الفعال ،ي نب ي أن يقترن أي اك قانوين مسـتقبلي حبملـة قصـديق جيـدة
التمويل واملوارد ،وأن يستند إىل قيام املرأة بدور فعلي بدال من النـهق اقمـائي .وباإلضـافة إىل ذلـك،
ينب ـــي أن يتنـــاول هـــذا الصـــك اجلهـــات الفاعلـــة غـــري التابعـــة للدولـــة مثـــل األعمـــال الت اريـــة
واملؤسسات والشركات.
 - 52وأب ـ رزت بعــض املنظمــات أن أي اــك جديــد ينب ــي أن يش ـ ت أيضــا قســقري االقصــاالت
ألغــراض التنميــة والتكنولوجيــا ألغــراض بــرامق التنميــة ،ويقتضــي مــن الــدول إنشــاع ”مراــد جلــرائم
قتل اإلنالم“.
 - 53ومن اجلوانا الرئيسية األخرى اقماية الثانويـة للنسـاع والفتيـات بعـد وقـوع العنـف لت نـا
اململي د من العنف والتعرض لإليذاع مـرة أخـرى .ويف هـذا الصـدد ،ينب ـي قـوفري مالجـو وإجيـاد حلـول
دائمة لإلسكان ،ال سيما بالنسبة للنساع من الشعوو األاـلية والنسـاع يف املنـاطق الريفيـة .وباإلضـافة
إىل ذلك ،ينب ـي أن يكـون اسـتقبال النسـاع الالجاـات واملهـاجرات يف مرافـق آمنـة (حيـث ال خيـتلطن
بالرجال وبالتايل ال يتعرضن للقطر).
 - 54وشددت منظمات ااتمت املدين علت أن املعاهدة ينب ي أن قتناول الفتيان والرجال علـت أجـم
جناة وحلفاع دتملون إلحدالم الت ـيري .وباإلضـافة إىل ذلـك ،يـتعني قوضـي العالقـة بـني العنـف ضـد
14/25

17-11934

A/72/134

املرأة والعنف ضد األطفال ،سواع كانوا شهودا علت العنف العائلي ضـد أمهـا م أو أطفـاال مـن مجيـت
ا ويات اجلنسانية يتعرضون للعقاو البدين ،وينب ي أن قكون اقلول جملعا من املعاهدة.
 - 55وأخريا ،شددت بعض املنظمات علت أن أي معاهدة جديدة ستحتاج أيضا إىل إجراع لتقـد
الشكاوى يف كنـف السـرية ،حيمـي الضـحايا ويضـمن اإلبـالغ والتوثيـق اإللـملاميني للشـكاوى وققـد
اةدمات واملوارد واجلرب.
 - 2منظمات ااتمت املدين اليت قعارض وضت معاهـدة جديـدة قائمـة بـذا ا بشـأن العنـف ضـد املـرأة
وققتر قعمليمل الصكوك القائمة
 - 56فيما يتعلق باق ق ضد وضت معاهدة جديـدة ومقترحـات قعمليـمل الصـكوك القائمـة ،أبـرزت
عدة ققارير أن وضت معاهدة جديدة ”ليس ضروريا أو من قبيل اقكمة يف الوقت الراهنب وبـدال مـن
ذلك ينب ي قوجيه اإلرادة السياسية واملوارد إىل التنفيـذ الكامـل للمعـايري الدوليـة واإلقليميـة القائمـة“.
وأشار العديد من منظمات ااتمت املدين إىل أنه سيكون من األفضل قعمليمل االلتملامات القائمة بدال من
خطر الدخول يف عملية قفاوض جديدةب ف هود كسا التأييد لوضـت معاهـدة جيـدة سـتكون مكلفـة
وستشكل عباـا كـبريا ،ـا يف ذلـك علـت مـوارد قلـك املنظمـات ذا ـا الـيت قـرى أن أي قـدابري إضـافية
جديدة ينب ي أال يكون هدفها حتميل الدول التملامات جديدة بالتصدي للعنف اجلنساين ضد املرأة ،بل
ينب ي أن دف ،بـدال مـن ذلـك ،إىل قعمليـمل مـا هـو موجـود مـن معـايري واجتـهادات قانونيـة للـهياات
اإلقليمية والدولية املنشأة عاهدات واملعنية هبذا النوع من العنف ،وزيـادة إخضـاع اسـت ابات الـدول
ألسباو وعواقا العنف اجلنساين ضد املرأة للمساعلة.
 - 57وسلطت منظمـات ااتمـت املـدين املؤيـدة ـذا االقتـرا الضـوع علـت القـانون الـدويل ققـوا
اإلنسان واآلليات اإلقليمية القائمة اليت قفرض علت الدول التملامات واسعة النطـاا ومفصـلة بالتصـدي
للعنف اجلنساين ضد املرأة .وقد أدت االقفاقية ،بصفة خااة ،وبارسـة الل نـة دورا حيويـا يف قوسـيت
نطاا قعريف العنـف ضـد املـرأة وحتديـده علـت أنـه انتـهاك ققـوا اإلنسـان ومتييـمل يف إطـار االقفاقيـة،
ونصــت علــت التملامــات واجبــة قانونــا علــت الــدول بــاحترام قلــك اققــوا ومحايتــها وضــمان إعما ــا.
واعترفت الل نة ،باعتمادها التواية العامة رقم  ،19بـأن ا لعنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة هـو شـكل مـن
أشــكال التمييــمل ،وألملمــت الــدول باعتمــاد قــدابري قانونيــة وسياســات ملنــت خمتلــف أشــكال هــذا العنــف
ومحاية ضحاياه وضمان معاقبة مرقكبيه.
 - 58وجـرى قوسـيت نطـاا التملامـات الـدول بالتصـدي للعنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة وشـرحها مـن
خالل اعتماد العديد من التوايات العامة األخرى املتصلة هبذا العنف واملالحظات اةتامية واملقـررات
املتعلقة بفرادى الرسائل وققارير التحقيق اةااة بدول أطراف معينة .واسـتقدمت الل نـة أيضـا هـذه
األدوات للتصدي بصورة منتظمة ملا يست د من أشكال العنف اجلنساين ضد املرأة ولألسباو الكامنـة
وراعه ،فضال عن الته بأشكال التمييمل األخرى ،والسياا الذي حيدلم فيه.
 - 59وأشارت منظمات ااتمت املدين إىل أن بارسة الدول قد بينت قبو ا لت طية االقفاقيـة للعنـف
يف التواية العامة رقم  ،19قلميحا وضمنا ،علت حد سواع .والحظت املنظمات أن مـن بـني التقـارير
الـ  109املقدمة مـن الـدول األطـراف وجـا االقفاقيـة بـني كـانون الثاين/ينـاير  2010وآذار/مـارس
 ،2015هنــاك  29دولــة طرفــا أيــدت اــراحة التواــية العامــة رقــم  19و  11دولــة أيــدت عمومــا
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التواــيات العامــة لل نــة ،وأوردت مجيــت الــدول األطــراف الــيت قــدمت ققــارير معلومــات عــن العنــف
اجلنساين ضد املرأة يف ققاريرها الدورية ،متشيا مت التملامها وجا املادة  18من االقفاقية بتقد ققرير
عما ” اختذقه من قدابري قشريعية وقضائية وإدارية وغريها من أجـل قنفيـذ أحكـام هـذه االقفاقيـة ،وعـن
التقــدم احملــرز يف هــذا الصــدد“ .ويف إطــار إجــراع الرســائل املقدمــة وجــا الربوقوكــول االختيــاري
لالقفاقية ،أيدت الدول األطراف اراحة التواية العامة رقم  19يف  20مـن أاـل  24حالـة قنطـوي
علت شكاوى بشأن العنف ضد املرأة ،يف حني مل ختالف أي دولة املضمون العام لتلـك التواـية .وقـد
وضعت االقفاقية وبارسة الل نة وبارسة الـدول جمموعـة كـبرية مـن األطـر املفاهيميـة والتنفيذيـة فيمـا
يتعلق بالعنف اجلنساين ضد املرأة وجا القانون الدويل ،با أرست األسـاس للقواعـد واملعـايري العامليـة
املتعلقة هبذا العنف واليت أثرت علت معايري القانون احمللـي وكانـت أيضـا ثابـة أداة مفيـدة للـدعوة مـن
جانا ااموعـات النسـائية .وباإلضـافة إىل ذلـك ،اسـتفادت اآلليـات اإلقليميـة املنشـأة ملعاجلـة العنـف
اجلنساين ضد املرأة من القواعد واملعايري الواردة يف االقفاقية والتواية العامة رقم .19
 - 60وقشــعر منظمــات ااتمــت املــدين أيضــا بــالقلق إزاع العــاع الكــبري الــذي قــد قســتلملمه اقفاقيــة
جديدة ،وما قنطوي عليه من خطر دتمل يف حتويل قدر كبري مـن الطاقـة عـن قنفيـذ القواعـد القائمـة.
وباملثل ،أعربت هـذه املنظمـات عـن قلقهـا إزاع األثـر الـذي ختلفـه معاهـدة جديـدة ململمـة قانونـا علـت
جمموعة االجتـهادات القانونيـة الراسـقة لل نـة فيمـا خيـر ربـط العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة بأشـكال
التمييمل األخرى .وقد مكّن إدراج العنف اجلنساين ضد املرأة ضمن جمموعة أشكال التمييمل من قوضي
ا التـملام الدولـة حبمايـة املـرأة مـن هـذا
األشكال اجلديدة مـن العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة ،ووسـت نطـا م
العنف عن طريق إقامة الة بني العنف اجلنساين ضد املرأة وأشكال التمييمل األخرى الـيت قوجـد نتي ـة
لعدم املسـاوا ة يف االقتصـاد السياسـي العـاملي ،فضـال عـن السـياقات االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة
والدينية .وينطوي وضت معاهدة منفصـلة علـت خطـر عـملل العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة عـن األسـباو
األساسية للعنف.
 - 61ويف الوقت الراهن ،قضطلت هياات الراـد وا ياـات االستشـارية العامليـة مثـل الل نـة وواليـة
املقررة اةااة بقدر كـبري مـن العمـل يف راـد ودعـم امتثـال الـدول للمعـايري الدوليـة املتعلقـة بـالعنف
اجلنساين ضد املرأة .وسيكون من الصعا قصور كيف ميكن آللية راد أخرى علـت املسـتوى العـاملي
أن قعاا املسائل اقرجة املتصلة بالعنف ضد املرأة ،حيث علت األرجـ أن قكـون هـذه اآلليـة مطابقـة
من حيث هيكلها وسلطا ا وواليتها ومواردها للليات العامليـة الراهنـة الـيت يتوقـف احهـا يف التـأثري
ويف التفاعـل مـت الـدول األعضـاع علـت عوامـل خمتلفـة ،منـها اإلرادة السياسـية ،والتنـافس علـت املـوارد
الشحيحة علت الصعيد القطري ،ودددات الثقافة املتوافقة مت حقوا اإلنسان املوجودة يف قلك الدولة
وغري ذلك من العوامل االجتماعية والسياسية.
 - 3منظمات ااتمت املدين املؤيدة لوضت بروقوكول اختياري جديد ملحق باالقفاقية
 - 62أيــدت جمموعــة أخــرى مــن ققــارير ااتمــت املــدين اق ــة الداعيــة إىل قعمليــمل اإلطــار القــانوين
واآلليات القانونية الراهنة ،وميكن أن يكون ذلك باعتماد بروقوكول اختياري جديد ملحـق باالقفاقيـة
كحل طويل األجل .وعلت وجه اةصوص ،ارقأت منظمات ااتمت املدين أن استقدام التواية العامـة
رقم  19احملدّثة (التواية العامة رقم  ،)35إىل جانا بروقوكول اختياري يتعلق حتديـدا بـالعنف ضـد
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املرأة ،ر ا ميكن اعتباره اةيار األفضل لتعمليمل اجلهود الرامية إىل مكافحة العنـف ضـد املـرأة .وأعربـت
هذه ااموعة عن ح ق متداخلة مت ااموعة املعارضة ملعاهدة جديدة قائمة بذا ا بشـأن العنـف ضـد
املرأة.
 - 4مقترحات مبتكرة أخرى قدمتها منظمات ااتمت املدين
 - 63من املقترحـات املبتكـرة األخـرى الـيت قدمتـها منظمـات ااتمـت املـدين اسـتقدام غايـة هـدف
التنمية املستدامة املتعلق بالعنف اجلنساين كوسيلة للمساعلة .وأثريت قساهالت بشأن قدرة الل نة علت
راد قنفيذ التوايتني العامتني رقم  19ورقم  ،35بشكل مكثف أكثر ،باسـتقدام سـلطا ا القانونيـة
القائمة ،بل وحىت إنشاع جلنة فرعية معنية بالعنف ضد املرأة.
 - 64وارقــأى آخــرون أنــه ينب ــي لألمــم املتحــدة والــدول أن قعطــي األولويــة للتعريــف بالتواــيات
العامة املوجودة الصادرة عن الل نة وبقرارات األمـم املتحـدة واآلليـات القائمـة .وباإلضـافة إىل ذلـك،
ميكن لل نة أن قركمل بقدر أكرب علت العنف ضد املـرأة يف راـدها ومالحظا ـا اةتاميـة ومـا ققـوم بـه
من عمليات املتابعة .كما أن من شأن املوارد اإلضافية أن متكن الل نة من استقدام إجراعا ا يف جمـال
الت حقيق بشكل أكثر قواقرا واالستفادة من كامل طاقتـها لتحقيـق ق ـيري منـه ي يف بارسـات الـدول،
وإعطاع األولوية للتعريف بعمليات الل نة عندما قفشل سبل االنتصاف احمللية.
 - 65وذكرت بعض املنظمات أنه ميكن لل نة أن قشتر /وضت خطـط عمـل وطنيـة بشـأن العنـف
ضـد املــرأة ،ميكـن للــدول أن ققيّمهــا يف سـياا الراــد الــدوري الـذي ققــوم بــه الل نـة ،والــذي ميكــن
إجراهه بالتعاون مت املكلفني بواليات يف إطار اإلجراعات اةااة ،وال سـيما املقـررة اةااـة .وينب ـي
أن قشــتر /األمــم املتحــدة قيــام الــدول بتقــد ممليــد مــن التفااــيل عــن العنــف ضــد املــرأة يف الوثيقــة
األساســية ا ملشــتركة للــهياات املنشــأة عاهــدات .وباملثــل ،ينب ــي للــدول واملنظمــات اإلقليميــة ققــوا
اإلنسان أن قوفر ممليدا من املوارد للراد اإلقليمي ققوا اإلنسان ،وميكن للبلدان مـن خـارج أوروبـا
التصديق علت اقفاقية منت ومكافحة العنف ضد املـرأة والعنـف العـائلي .وال بـد مـن زيـادة الـوعي بـأن
هذه االقفاقية (األكثر قفصيال) مفتوحة أمام البلدان مـن خـارج جملـس أوروبـا .وميكـن لألمـم املتحـدة
والدول أن قمليد من املساعدة التقنية واملالية املقدمة إىل الدول واملنظمات غري اقكومية من أجل راد
العنف ضد املرأة وقوثيقه ،كما ينب ي ا أن اري اململيد من البحولم بشأن ”اإلجراعات الناجعـة“ يف
القضــاع علــت العنــف ضــد املــرأة وقبــادل املعلومــات بشــأن السياســات الناجعــة القائمــة علــت األدلــة .و
” يتعني علت منظومة األمم املتحدة أن قضطلت بدور أكرب وقُقضت الدول للمساعلة“.
 - 66وميكن أن يُطلا إىل األمني العام الدعوة إىل عقد اجتماع لفريق رفيت املستوى معين بتكثيف
اجلهود من أجل منت مجيت أشكال العنف والقضاع عليها ،وال سيما العنف والتمييمل ضد نساع وفتيـات
الشـعوو األاــلية .وميكـن للــدول أن قمليـد مــن الراــد اإلقليمـي والتعــاون األقـاليميب ومتــت اإلشــادة
بعمليات معاهدة البحريات الكربى ،يف هذا الصدد.
 - 67واقتـر الــبعض أيضــا إنشــاع ”مراــد جلــرائم قتـل اإلنــالم“ ،يف حــني اقتــر آخــرون إنشــاع
مركمل دويل لراـد العنـف ضـد املـرأة يتضـمن نشـاطه إعـداد ققـارير سـنوية عـن ”جلـان قنفيـذ وراـد
املشاريت يف كل بلد“ وميكن أن يكـون جمموعـة دوليـة مـن منظمـات ااتمـت املـدين .وميكـن ملنظمـات
الراــد احملليــة أن اتمــت شــهريا علــت مســتوى املقاطعــات ،وعلــت أســاس ربــت ســنوي علــت مســتوى
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الواليات واملستوى الوطين ،لتقييم النتائق واإل ازات فيما يتعلق بإدماج املعـايري الدوليـة واإلقليميـة يف
عمليات الراـد ،ـا يف ذلـك التبـادالت واملنتـديات بـني احملـامني واملنظمـات النسـائية وقـادة اقكومـة
وااتمعات احمللية.

جيم  -وجهة نظر املقررة اةااة بشأن مدى كفاية اإلطار القانوين الدويل
 - 68شددت املقررة اةااـة ،منـذ بدايـة فتـرة واليتـها ،علـت ضـرورة قعمليـمل التعـاون بـني اآلليـات
العاملية واإلقليمية ققوا اإلنسان .وهي قرى ،علت وجه اةصـوص ،أن املعـايري الـيت وضـعتها اآلليـات
اإلقليمية ميكن أن ققدم ممليدا من التفاايل وقوفر محاية دددة إضافية للضحايا ،كما يتبني من اعتمـاد
اقفاقية منت ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف العائلي يف املنطقة األوروبية.
 - 69وقسلم املقـررة اةااـة أيضـا بـأن اإلطـار القـانوين اقـايل مل ينفـذ قنفيـذا كافيـا .فعلـت سـبيل
املثال ،حىت يف اقاالت اليت اعتمدت فيهـا الـدول قـوانني وطنيـة ـدف إىل التصـدي للعنـف اجلنسـاين
ضد املرأة ،ال قملال هناك ث رات يف التنفيذ.
 - 70وقعتقد املقررة اةااة أن هياات إنفاذ القانون والوكاالت الوطنية كثريا ما قكون غري قـادرة
علت االست ابة الحتياجات ضحايا العنف اجلنساين ضد املـرأة .وبسـبا االفتقـار إىل التوعيـة والواـم
املرقبط هبذا العنف ،كثري ا مـا قتعـرض الضـحايا لإليـذاع مـرة أخـرى أثنـاع عمليـات التحقيـق واملقاضـاة
واالدعاع .وقواجه النساع املنتميات إىل الفاات املهمشة ممليدا من التمييمل.
 - 71وعلـت الـرغم مـن وجـود قواعــد ومعـايري دوليـة وإقليميـة بشــأن العنـف ضـد املـرأة ،الحظــت
املقررة اةااة االفتقار عموما إىل ج ق شاملة ومتكاملة ملكافحة العنف ضد املرأة ومنعه واملعاقبة عليه.
وكمــا هــو مــبني يف ققريرهــا املتعلــق برســم الرهيــة ،هنــاك قــدر مــن الت ــمله واالنفصــال بــني الصــكوك
واةطط العاملية واإلقليمية اليت قعاا العنـف ضـد املـرأة ،مثـل إعـالن القضـاع علـت التمييـمل ضـد املـرأة،
وقرار جملس األمن  )2000( 1325والقرارات الالحقة ذات الصلة ،ومنـهاج عمـل بـي ني ،واقفاقيـة
القضاع علت مجيت أشكال التمييمل ضد املرأة ،واآلليات املكلفـة براـد قنفيـذ هـذه الصـكوك .وال يـملال
قنفيذ هذه املعايري غري فعال علت الصعيد الـوطين ،وهـو أمـر يعـملى أيضـا إىل عـدم وجـود إطـار قـانوين
وسياساع منسق يهدف إىل التصدي للعنف اجلنساين.
 - 72ويشكل قبول الصكوك الدولية واإلقليمية كافـة واألخـذ هبـا وقنفيـذها مـن قيبـل مجيـت الـدول
خطوات حيوية لتوطيـد األطـر القانونيـة الوطنيـة الـيت قعـاا القضـاع علـت العنـف ضـد املـرأة .وهـذا ال
يقتصر علت التصديق علت االقفاقيات الدولية واإلقليمية الرئيسية املتعلقة بـالعنف اجلنسـاين ضـد املـرأة،
بل يشمل أيضا إل اع مجيت القوانني التمييملية واملمارسات الضارة اليت حتول دون متتـت النسـاع والفتيـات
متتعا كامال حبقوا اإلنسان الواجبة ن.
 - 73ويف ضــوع هــذه الفرضــية ،شـ عت املقــررة اةااــة ،منــذ بدايــة فتــرة واليتــها النقــاش بشــأن
اقلول املمكنة للت مله اقايل للسياسات والتشريعات اليت قتناول العنف ضـد املـرأة .فإحـدى أولويا ـا
الرئيسية هي املساةة يف سد الث رة اليت قعتور األخذ بالصكوك الدولية واإلقليمية القائمة بشأن العنـف
ضد املرأة وقنفيذها ومتكني الضحايا من قدابري وخدمات اقماية الكافية ،ا يف ذلـك املالجـو وأوامـر
اقماية ،فضال عن سبل االنتصاف الفعالة.
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 - 74وعالوة علت ذلك ،فإن لدى املقررة اةااة اقتناعا راسقا بأن لواليتـها دورا هامـا يف قعمليـمل
التعاون بني الصكوك الدولية واإلقليمية القائمة بشأن العنف ضد املرأة ب يـة التع يـل بتحقيـق قنفيـذها
الكامل .وهي قعترب أن قعمليـمل أو جـه التـ زر بـني اقفاقيـة القضـاع علـت مجيـت أشـكال التمييـمل ضـد املـرأة
والربوقوكول االختياري امللحق هبا ومنهاج عمل بي ني وإعالن القضاع علت التمييمل ضـد املـرأة وقـرار
جملس األمن  )2000( 1325وأهداف التنمية املستدامة وسائر الصكوك اإلقليمية مسألة ذات أولويـة
من أجل حتقيق قنفيذها الكامل والتع يل بالقضاع علت العنف ضد املرأة.
 - 75وحتقيقا ذه ال اية ،قررت املقررة اةااة إحياع املناقشـة بشـأن مـدى كفايـة األطـر القانونيـة
الدولية واإلقليمية والوطنية ملنت ومكافحة العنف ضـد املـرأة ،ـا يف ذلـك مـا يتعلـق باسـتحدالم اـك
قانوين جديد يتناول العنف ضد املرأة .ومن املهم أيضا ،يف هذا الصدد ،التذكري باةطوات ا امـة الـيت
اختذت يف اآلونة األخرية ،مثل عملية اعتماد التواية العامة رقم  35لل نة مؤخرا ،اليت شاركت فيهـا
املقررة اةااة بنشا./
 - 76وقكملــة ملشــاركتها يف حتــديث التواــية العامــة رقــم  19ويف قعمليــمل التعــاون مــت اآلليــات
اإلقليمية ،دعت املقررة اةااة أيضا ،يف بداية قوليها مهمة املكلفة بالواليـة ،إىل إيـالع اهتمـام مت ـدد
لضــرورة أن قنظــر الــدول يف وضــت مبــادئ قوجيهيــة يف إطــار إعــالن القضــاع علــت العنــف ضــد املــرأة
للمساع دة يف قنفيذ املبادئ الواردة يف الصكوك الدولية واإلقليمية الرئيسية املتعلقة بالعنف ضد املرأة.
 - 77وقتضمن التواية العامة رقم  35أحدلم التطورات علت الصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل،
وقستند إىل االجتهاد القضائي املتنامي وإىل عمل الل نة وعمل املقررة اةااة وآليات حقوا اإلنسـان
األخرى .وقعتقد املقررة اةااة أن هذا الصـك اجلديـد سـيوفر يف الوقـت املناسـا قوجيهـات إضـافية
متس إليها اقاجة بشأن اةطوات اليت ينب ي اختاذها للتصدي للعنف اجلنساين جبميت أشكاله والتع يـل
بإحراز ققدم جو القضاع عليه .وقرحا املكلفة بالوالية أيضا بالعملية التشاركية الشاملة اليت اـاحبت
حتديث التواية العامة رقم .19
 - 78وقكـرر التواـية العامـة رقــم  35قأكيـد نطـاا التواـية العامــة رقـم  19وقكملـه لـيس فقــط
باإلشــارة إىل املعــايري الــواردة يف االجتــهاد القضــائي آلليــات حقــوا املــرأة وقواــيات الل نــة خــالل
السنوات الـقمس والعشرين املاضية ،وإمنا أيضا بتوسـيت طائفـة املسـائل الـيت قعاجلهـا قواـيات الل نـة
اراحة.
 - 79وقؤيد املقررة اةااة قفسري الل نة الذي مفاده أن ”بارسة الدول واالعتقاد باإللملام يشـريان
إىل أن حظر العنف اجلنساين ضـد املـرأة قـد قطـور ليصـب مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدويل العـريف“.
وقشــدد الل نــة أيضــا علــت دور ااتمــت املــدين يف القضــاع علــت العنــف ضــد املــرأة واألثــر االجتمــاعي
والسياسي العميق ألنشطة ااتمت املدين.
 - 80واســتنادا إىل التواــية العامــة رقــم  19والتواــية العامــة رقــم  )2013( 30بشــأن املــرأة يف
سياا منت نشوو ال؛اعات ويف حاالت ال؛اع وما بعد ال؛اع ،حتـث التواـية العامـة رقـم  35الـدول
األطراف علت قعمليمل التملاما ا فيما يتعلق بالعنف اجلنساين ضد املرأة سواع داخل حـدودها اإلقليميـة أم
خارجهــا ،و يــا بالــدول أن قعتمــد عــدة أحكــام يف جمــاالت املنــت واقمايــة واملقاضــاة واجلــرب ينب ــي
قنفيذها يف إطار جق يركمل علت الضحايا والناجيات هبدف انا التعرض لإليذاع مرة أخرى.
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 - 81ويشمل ذلك إجراع ققيـيم فـوري للمقـاطر واقمايـة ،ـا يف ذلـك طائفـة واسـعة مـن قـدابري
اقماية ،منها إادار وراد أوامـر اإلخـالع ،وأوامـر اقمايـة ،وقسـليط العقوبـات املناسـبة يف حـاالت
عدم االمتثال.
 - 82وقواي التواية العامة رقم  35أيضا الدول بأن ”قكفل للضحايا والناجيات وأفراد أسـرهن
إمكانية اقصول علت املعونة املالية وخدمات املساعدة القانونية اجليدة( )8ااانية أو املنقفضة التكلفـة،
واةدمات الطبية والنفسية  -االجتماعية وخدمات املشورة( ،)9والتعليم ،واإلسـكان بأسـعار معقولـة،
واألراضي ،ورعاية األطفـال ،والتـدريا وفـرص العمـل .وينب ـي أن قكـون خـدمات الرعايـة الصـحية
مســت يبة للصــدمات وأن قشــمل ققــد خــدمات الصــحة اجلنســية واإل ابيــة والصــحة العقليــة( )10يف
الوقــت املناســا وبصــورة شــاملة .وينب ــي أن قــوفر الــدول خــدمات الــدعم املتقصصــة للمــرأة ،مثــل
اةطو /ا اقفية ااانية للمساعدة اليت قعمل علت مدار الساعة ،واألعداد الكافيـة مـن مراكـمل األزمـات
والــدعم واإلحالــة املأمونــة وااهــملة اهيــملا كافيــا ،فضــال عــن قــوفري مالجــو كافيــة للنســاع وأطفــا ن
وغريهم من أفراد األسرة ،حسا اقاجة“(.)11
 - 83وباإلضافة إىل ذلك ،قشري املقررة اةااة إىل أن التوايات قشـ ت الـدول علـت حتسـني مجـت
البيانات وإنشاع نظام جلمت البيانات اإلحصائية وحتليلها ونشـرها بانتظـام بشـأن العنـف اجلنسـاين ضـد
املرأة ،ا يف ذلك بشأن أوامر اقماية ،ورفض الشكاوى ومعدالت اإلدانة واجلرب.

رابعا  -االستنتاجات والتوايات
 - 84متثل التقارير الواردة من منظمات ااتمت املدين بشأن مدى كفايـة اإلطـار القـانوين القـائم
قنوعا كبريا يف اإلجابات .وكانت هذه اآلراع ،إىل جانا آراع الل نة املعنية بالقضـاع علـت التمييـمل
ضـد املـرأة واآلليــات اإلقليميـة ،إســهاما مثغريـا لل ايــة يف النقـاش الــدائر بشـأن مــدى كفايـة اإلطــار
القانوين املتعلق بـالعنف ضـد املـرأة .وأكـدت مجيـت التقـارير ققريبـا دور اقفاقيـة القضـاع علـت مجيـت
أشكال التمييمل ضد املرأة بوافها اـكا ديناميـا حيـا يشـمل العنـف ضـد املـرأة بواـفه شـكال مـن
أشكال التمييمل ضد املرأة ،والتفسري التدرجيي لالقفاقيـة مـن خـالل اعتمـاد الل نـة لتواـيات عامـة
متعاقبــة بشــأن العنــف ضــد املــرأة ،فضــال عــن املواضــيت األخــرى ذات الصــلة ،مثــل االلتملامــات
األساسية للدول بتنفيذ االقفاقية ،والل وع إىل القضاع (التواية العامـة رقـم  )2015 ( 33بشـأن
جلوع املـرأة إىل القضـاع) ،وحقـوا النسـاع والفتيـات يف حـاالت الـ؛اع ومـا بعـد الـ؛اع (التواـية
العامة رقم  ) 2013 ( 30بشأن املرأة يف سياا منت نشوو ال؛اعات ويف حاالت ال؛اع ومـا بعـد
ال؛اع) ،إىل جانا مجيـت التواـيات العامـة األخـرى .وأشـار عـدد كـبري مـن التقـارير إىل أن عـدم

__________
( )8انظر أيضا الفقرة  37من التواية العامة رقم 33ب والفقرة  34من التواية العامة رقم  )2010( 28بشأن االلتملامـات
األساسية للدول األطراف وجا املادة  2من االقفاقية.
( )9انظر أيضا الفقرة  16من التواية العامة رقم .33
( )10انظــر أيضــا التعليــق العــام رقــم  )2016( 22لل نــة اققــوا االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة بشــأن اقــق يف الصــحة
اجلنسية واإل ابية.
( )11انظــر أيضــا التواــية العامــة املشــتركة رقــم  31لل نــة املعنيــة بالقضــاع علــت التمييــمل ضــد املرأة/التعليــق العــام رقــم 18
( )2014لل نة حقوا الطفل بشأن املمارسات الضارة.
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وجود معاهدة عاملية دددة بشأن العنف اجلنساين ضد املرأة له قيمة رمملية هامـة ،وأوضـحت هـذه
التقــارير كــذلك أن املعاهــدة اجلديــدة ميكــن أن قــؤدي دورا هامــا يف حفــمل التنفيــذ علــت مســتوى
الدولة .وهذه القيمـة الرممليـة وإمكانيـة العمـل كحـافمل للت ـيري كانـت ح ـة قويـة بوجـه خـاص يف
عموم منطقيت آسيا واحمليط ا ادئ والشرا األوسط ،وةا املنطقتان الوحي دقان اللتان ليس لديهما
معاهدة إقليمية دددة بشأن العنف ضد املرأة.
 - 85وقعتقد املقررة اةااة أن عدم األخذ باملعايري الدوليـة ،ـا يف ذلـك االقفاقيـة وغريهـا مـن
الصكوك ،وقطبيقها بالكامل علت الصعيد احمللـي يشـكل التحـدي الرئيسـي الـذي يواجـه التصـدي
للعنــف اجلنســاين ضــد املــرأة .وينب ــي معاجلــة هــذه املشــكلة مليــد مــن الن اعــة مــن خــالل خمتلــف
التدابري املوات هبا يف هذا التقرير ،ومن بينها دراسـة مـدى كفايـة اإلطـار القـانوين اقـايل .وقعتقـد
املقررة اةااة أن وضت خطة قنفيذ عاملية بشأن العنف ضد املرأة ميكن أن يكـون اسـت ابة مالئمـة
قتناول مجيت املبادرات واملقترحات الواردة يف التقارير العديدة اليت مت قلقيها.
 - 86وقشدد املقـررة اةااـة علـت أن جمموعـة متنوعـة مـن ا ياـات الدوليـة واإلقليميـة ققـوا
اإلنسان واةرباع املستقلني قعمل علت معاجلة مسألة العنف ضد املرأة .وقـد وضـعت هـذه ا ياـات
مجيعها اجتهادات وافرة وقعليقات عامة وقواـيات قتعلـق حبـق النسـاع والفتيـات يف عـدم التعـرض
للعنــف ا لــذي قــد يصــل يف بعــض اقــاالت إىل حــد التعــذيا أو املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو
املهينة ،واقرمان من اقق يف الصحة وحقوا اإلنسان األخرى .وهناك معاهدات إقليمية وهياـات
منشأة عاهدات تم حتديدا بالعنف اجلنساين يف أفريقيا واألمريكتني وأوروبا .وهناك أيضـا خـرباع
مستقلون يف أفريقيا واألمـريكتني .غـري أن هـذه الصـكوك حتتـاج إىل ممليـد مـن اإلدمـاج والتنفيـذ،
بوسائل منها التمويل املسـتمر آلليـات خـرباع الراـد لالضـطالع بعملـها وقيسـري التنسـيق وقبـادل
أفضل املمارسات واملعلومات واألفكار .وهذه اقاجة لدعم العمـل اجليـد القـائم هـي أكثـر إقاحـا
بالنظر إىل األولوية العالية املعطاة للقضاع علت العنف ضد املرأة يف أهداف التنمية املستدامة.
 - 87وقعتقــد املكلفــة بالواليــة أن ح ــة وجــود ث ــرة معياريــة يف جمــال العنــف ضــد املــرأة علــت
الصــعيد الــدويل ال قأخــذ يف االعتبــار ق طيــة االقفاقيــة للعنــف اجلنســاين بواــفه شــكال مــن أشــكال
التمييمل ضد املرأة واعتماد التواية العامة رقم  ) 2017 ( 35مؤخرا بشـأن العنـف اجلنسـاين ضـد
املرأة ،وحتديث التواية العامة رقم  ) 1992 ( 19بشأن العنف ضد املرأة .وقشدد املقررة اةااة
علت أن بارسة الدول وجـا االقفاقيـة قـد عبّـرت اـراحة أو ضـمنا عـن قبو ـا لتفسـري االقفاقيـة
للعنف ضد املرأة دون االعتراض علت مضمونه األساسي ،كما أعيد قأكيد ذلك أيضا يف التواـية
العامة رقم  . 35ولذلك ،مت قوثيق قبول العنف ضد املرأة بواـفه شـكال مـن أشـكال التمييـمل ضـد
املرأة خالل السنوات الـ  25املاضية يف االجتهادات القانونية لل نة الـيت قـربط العنـف ضـد املـرأة
بأشكال التمييمل األخرى.
 - 88وقرى املقررة اةااـة أن اعتمـاد التواـية العامـة رقـم  35مـؤخرا ميثـل إسـهاما كـبريا يف
حتسني فهم وقنفيذ اإلطار القانوين لالقفاقية بشأن العنف اجلنساين ضد املرأة.
 - 89ويف حــني أن مجيــت اةيــارات قظــل مطروحــة ،قشــدد املقــررة اةااــة علــت ضـ رورة ققيــيم
املبادرات حسا احتمال معاجلتها للتحدي املعياري القائم علت الصعيد الوطين واملتمثل يف األخـذ
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بااللتملامات الدولية املوجودة وقنفيـذها وضـمان اسـت ابة ديناميـة مـن جانـا الدولـة قنطـوي علـت
املوارد الالزمة واإلرادة السياسية إلحدالم الت يري.
 - 90ومن املهم أيضا ا لتذكري بأن العمليـة اةااـة بتطـور مـن هـذا القبيـل حتتـاج أن يُنظـر فيهـا
بعناية ،مت اقرص علت عدم ققويض املعايري القائمة.
 - 91وقؤيد املقـررة اةااـة قفسـري العنـف ضـد املـرأة بواـفه شـكال مـن أشـكال التمييـمل ضـد
النساع والفتيات وانتهاكا ققوا اإلنسان .ولذلك ،فإن خيار وضت معاهـدة منفصـلة مـن شـأنه أن
يعرض اإلطار القانوين املتعلق بالعنف ضد املرأة والقائم وجا االقفاقيـة إىل خطـر عـملل األحكـام
الرامية إىل التصدي للعنف اجلنساين ضد املرأة عن األسباو ا يكلية للتمييمل ضد املرأة.
 - 92ويف الوقت نفسه ،ققر املكلفة بالوالية بأن اإلطار القانوين اقايل املكون مـن االقفاقيـة ،إىل
جانـا التواــيتني العــامتني رقـم  19ورقــم  35والفقــه القضــائي ،ومنـهاج عمــل بــي ني ،وإعــالن
القضاع علت التمييمل ضد املرأة ،وقرار جملس األمن  )2000 ( 1325والصكوك اإلقليمية ققوا
املــر أة ،معقــد وجمــملأ ،وقطبيقــه ملتــبس مــن بعــض النــواحي ،ــا يف ذلــك مــا يتعلــق بتنفيــذه علــت
الصعيدين اإلقليمي والوطين.
 - 93وقرى املقررة اةااة أن وجود بروقوكول اختياري لالقفاقية هو أيضا خيار ميكن اعتبـاره
حال طويل األجل ويساعد علت التنفيذ .وميكن دمق الفرص االبتكارية امل تاحة يف اـكوك أخـرى،
مثل التعاون مت آليات التنفيذ الوطنية (الربوقوكـول االختيـاري القفاقيـة مناهضـة التعـذيا وغـريه
من ضروو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة) وهياـات التنسـيق الوطنيـة ،وقيـام
الربملانات الوطنية بدور (كما هو مقتر يف املادقني  7و  10من اقفاقية منت ومكافحة العنف ضد
املرأة والعنف العائلي).
 - 94وقرى املقررة اةااة أنه ينب ي ،يف إطار ا دف  5مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة ،قركيـمل
طاقة وموارد جديدة علت سد الث رات املتعلقة باإلدماج والتنفيذ بني القوانني والسياسات الدوليـة
والقــوانني والسياســـات ا لوطنيـــة ،وال ســـيما فيمـــا يتعلـــق باالســـتقدام األفضـــل للليـــات العامليـــة
واإلقليمية القائمة املعنية بالعنف ضد املرأة ،ا يف ذلـك مجـت البيانـات واملؤشـرات املتعلقـة بـالعنف
اجلنساين ضد املرأة ،وقتل اإلنالم ،واملالجو وأوامر اقماية.
 - 95وقعتقـد املقـررة أن مثـة خيـارا مهمـا هـو إنشـاع فريـق عامـل مفتـو العضـوية يعـىن عاجلـة
العنف اجلنساين ضد املرأة يف القوانني والسياسات ،ويكون مفتوحا أمـام مجيـت الـدول األعضـاع يف
األمــم املتحــدة ويهــدف إىل قعمليــمل محايــة حقــوا اإلنســان للمــرأة .وســيقوم الفريــق العامــل الــذي
سي ري إنشاهه بتحليل مدى كفاية اإلطار الدويل القائم املتعلق حبقوا املـرأة والث ـرات يف األخـذ
به وقنفيذه .وسيقوَّل له أيضا أن يقتر حلوال ،ا يف ذلـك النظـر ،حسـا االقتضـاع ،يف جـدوى
وضت اململيد من الصكوك وقدابري التنفيذ ،بدعم من األمني العـام .وسـتؤدي واليـة املقـررة اةااـة
دورا نشطا يف ضمان اقباع جق يقوم ع لت حقوا اإلنسان للمرأة يف إطار عمل الفريق.
 - 96وققدم املقررة اةااة التوايات احملددة التالية:
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ينب ــي للــدول أن قعــملز التعــاون بــني اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة الــيت
(أ)
قتناول العنف ضد املرأة ،بسبل منها حتسني مجت املعلومات عن اقالة الراهنة للعنف اجلنسـاين ضـد
املرأةب
(و) ينب ـي أن قسـتهل اقكومـات ومنظمـات ااتمــت املـدين العمليـة املفضـية إىل عقــد
مؤمتر عاملي خامس لألمم املتحدة معين باملرأة ،يركمل علت العنـف ضـد املـرأة علـت سـبيل األولويـة،
وأن قنظـــر يف إمكانيـــة وضـــت خطـــة عمـــل أو مبـــادئ قوجيهيـــة عامليـــة للتنفيـــذ متعلقـــة بـــالعنف
ضد املرأة()12ب
(ج) ينب ـــي للـــدول أن ختصـــر مـــوارد ماليـــة وبشـــرية كافيـــة لتنفيـــذ التشـــريعات
والسياسات والتدابري والربامق املتكاملة ملنـت العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة ومكافحتـه ،ـا يف ذلـك
ختصير املوارد املالية والبشرية الكافية ياات الراد ذات الصلةب
(د) ينب ــي للــدو ل أن قعطــي األولويــة لتنفيــذ أهــداف ال تنميــة املســتدامة ،وال ســيما
ا دف ( 5املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيت النساع والفتيات) ،بسبل منها وضت مؤشـرات بشـأن
ال اية ( 2 - 5القضاع علت العنف ضد املرأة) وبشأن قتل اإلنالم واملالجو وأوامـر اقمايـة ،ودعـم
اةطط الوطنية لتنفيذ مج يت األهداف بطريقة قراعـي املنظـور اجلنسـاين(  .)13بيـد أن عمليـة أهـداف
التنميــة املســتدامة جيــا أال قنــتقر مــن التــملام الــدول بــاحترام حقــوا اإلنســان للمــرأة ومحايتــها
وإعما ــا يف مجيــت ميــادين اقيــاة ،وفقــا لقــانون حقــوا اإلنســان الــدويل القــائم يف القــانون العــريف
وااللتملامات التعاه دية .وينب ي إدماج آلية راد مستقلة يف هذه العمليةب
ينب ـي للــدول أن قصــدا دون حتفـظ علــت الصــكوك الدوليـة واإلقليميــة القائمــة
(ه)
اليت قتناول العنف اجلنساين ضد املرأة وأن قنفذها علت الوجه الصحي علت الصعيد الوطينب
ينب ي للدول أن قل ي مجيـت األحكـام واإلجـراعات الـيت قنطـوي علـت متييـمل ضـد
(و)
النساع والفتيات ،واليت ،من مث ،قيسر وايمل التسـام مـت أي شـكل مـن أشـكال العنـف اجلنسـاين
ضــدهن ،ــا يف ذلــك التشــريعات الــيت قــربر املمارســات الضــارة ضــد املــرأة(  ،)14وأن قل ــي أيضــا
أو قعدل القوانني والسي اسات احملايدة جنسانيا اليت قـد حتـول دون متتـت النسـاع والفتيـات بالكامـل
حبقوا اإلنسان الواجبة ن يف ااالني اةاص والعامب
ينب ـي للـدول أن قــنظم دورات قدريبيـة ومحـالت قوعيــة وبـرامق لبنـاع القــدرات
(ز)
دف إىل قعمليمل فهم العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة ،ـا يف ذلـك دورات ق دريبيـة موجهـة للمـوظفني
املكلفــني بإنفــاذ القــوانني الــذين يتعــاملون مــت العنــف ضــد املــرأة ،مثــل ضــبا /الشــرطة واحملــامني
والقضاة واملرشدين االجتماعيني واملوظفني الطبينيب
( ) ينب ي للدول أن قنشو ”مرادا جلرائم قتل اإلنالم“ ب ية مجت وحتليل واستعراض
البيانـات املتعلقـة بـالعن ف اجلنسـاين علـت الصـعد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي ،ومجـت ونشـر بيانـات
__________
(.www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21382&LangID=E )12
( )13الوثيقة اةتامية للدورة الستني لل نة وضت املرأة.
( )14وفقا للتوجيه الوارد يف التواية العامة رقم .33
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سنوية عن عدد حاالت قتل اإلنالم .وينب ي أن قُدرس بعناية كل عمليـة لقتـل اإلنـالم لتحديـد أي
فشـل يف اقمايــة ،ب يــة حتســني التــدابري الوقائيــة وموااـلة قطويرهــا .وينب ــي للــدول أيضــا قكثيــف
جهودها الستقدام مجيت اكوك حقوا اإلنسان وآليات اةرباع العامليـة واإلقليميـة املتاحـة لوضـت
نظم فعالة ملنت قتل اإلنالم والعنف اجلنساين ضد النساع والفتيات ووضت حد ما.
 - 97وينب ي للدول وكيانات األمم املتحـدة واآلليـات املسـتقلة وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة أن
قتعهد بالقيام ا يلي:
إقامــة اــالت مؤسســية ودعــم التعــاون بشــأن املســائل املواضــيعية بــني اآلليــات
(أ)
العاملية واإلقليمية املستقلة املعنية باملساواة بني اجلنسـني والعنـف ضـد املـرأة ،وهـي املقـررة اةااـة
املعنية بالعنف ضد املرأة ،والل نة املعنية بالقضـاع علـت التمييـمل ضـد املـرأة ،والفريـق العامـل املعـين
سألة التمييمل ضد املـرأة يف القـانون واملمارسـة ،ومقـررة جلنـة البلـدان األمريكيـة ققـوا اإلنسـان
املعنية حبقوا املرأة ،وفريق اةرباع التابت الـس أوروبـا املعـين كافحـة العنـف ضـد املـرأة والعنـف
العــائلي ،واملقــررة اةااــة املعنيــة حبقــوا املــرأة يف أفريقيــا ،وآليــة متابع ـ ة قنفيــذ اقفاقيــة البلــدان
األمريكية ملنت العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاع عليه ،وجلنة رابطة أمم جنوو شرا آسيا املعنيـة
بتعمليمل ومحاية حقوا املرأة والطفل ،وذلك بعقد اجتماعات منتظمة ومناقشـات بشـأن قنفيـذ نتـائق
قلك االجتماعات من خالل استحدالم جق متسق ومتكامل ،لضما ن أال يكون هناك امله أو عدم
اقساا يف التوايات ولدعم اآلليات الوطنية والدولية الفعالة والناجعةب
(و) دعم قعمليمل التعاون بني الل نة واملقـررة اةااـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة ،علـت
النحو املتوخت يف القرارات املؤسِّسة للوالية ،وذلك عن طريق عقد اجتماعـات مواضـيعية منتظمـة
بشأن العنف ضد املرأة ،وال سيما سبل قنفيذ التواية العامة رقم 35ب
(ج) دعم قعمليمل قعاون املقررة اةااة املعنية بـالعنف ضـد املـرأة مـت ا ياـات األخـرى
املنشأة عاهدات اليت قتناول العنف ضد املرأةب
قعمليمل قعاون املقررة اةااة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة مـت الصـندوا االسـتاماين
(د)
لألمم املتحدة علت النحو املتوخت يف القرار املؤسس للصندوا االستاماين.
 - 98وينب ي للهياات اقكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة أن قتعهد ا يلي:
القيام ،كل سنة خالل إحدى دورات جملس حقوا اإلنسان ،بعقـد حلقـة نقـاش
(أ)
بشأن العنف ضد املرأة ملناقشة إ ازات اآلليات العاملية واإلقليمية املستقلة اليت قتناول هذا العنفب
(و) قنظيم حلقات نقاش بشـأن قنفيـذ قواـيات الل نـة املعنيـة بالقضـاع علـت التمييـمل
ضد املرأة واملقررة اةااة املعنية بالعنف ضد املرأة أثناع دورات جلنة وضت املرأةب
(ج) إدراج العنــف ضــد املــرأة واالحتكــام إىل العدالــة اجلنائيــة كبنــدين منــتظمني يف
جدول أعمال جلنة منت اجلرمية والعدالة اجلنائيةب
إدراج مشـــاركة اآلليـــات املســـتقلة املعنيـــة حبقـــوا اإلنســـان للمـــرأة يف عمليـــة
(د)
استعراض أهداف التنمية املستدامةب
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كفالة دعم أقوى من جانـا منظومـة األمـم املتحـد ة األوسـت نطاقـا ،ـا يف ذلـك
(ه)
الوكاالت ذات الصلة ،ملكافحة العنف ضد املرأة.
 - 99وينب ي للدول أن قعملز قنفيذ التواية العامـة رقـم  35وأن ختتـرب ،هبـذه الطريقـة ،اقاجـة
إىل بروقوكول اختياري موضوعي بشأن العنف ضد املرأة ،أو جمرد بروقوكول إجرائـي علـت غـرار
الربوقوكول االخ تياري القفاقية مناهضة التعذيا.
 - 100وينب ــي أن قنظــر الــدول ومنظمــات ااتمــت املــدين يف عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي
اةامس املعين باملرأة ،مت قركيمله علت العنف ضد املرأة ،باعتبار هذا املـؤمتر فراـة مفيـدة لترسـي
االعتراف الذي متس اقاجة إليه بنطاا العنف ضد امل رأة وخطورقه ،وعقد التـملام عـاملي بالتصـدي
ذا العنف ،وفرض التملامات خااة بكل دولة ،وخارطة طريق عاملية ،وخطـط للتنفيـذ بشـأن منـت
هذا العنف ومكافحته.
 - 101وينب ي للدول ،عند اختاذ قرار بشأن التدابري الالزمة ،أن قركمل علت قنفيذ املعايري القائمة،
وأن قواال التعاون بش أن سبل مكافحة العنف ضد املرأة ،ا يف ذلـك علـت الصـعيد الـدويل ،وأن
قعترف بأن أي حل ينب ي أن يكون متعدد األوجه وميكن أن يشـمل قشـكيل فريـق عامـل حكـومي
دويل معين بالعنف ضد املرأة.
 - 102وعلت أية حال ،ينب ي ققييم القرار املتعلق بضرورة وضت أي اـك جديـد أو خطـة عمـل
عامل يــة بشــأن العنــف ضــد املــرأة ومناقشــته مــن خــالل مشــاورات مالئمــة شــاملة ققــوم هبــا الــدول
األعضــاع يف األمــم املتحــدة والــدول األطــراف يف االقفاقيــة ،شــاركة اآلليــات العامليــة واإلقليميــة
املستقلة ،واملنظمات غري اقكومية ،واملؤسسات الوطنية ققوا اإلنسـان ،وسـائر اجلهـات املعنيـة.
وقظل والية املقررة اةااة علت استعداد ملواالة اإلسهام يف هذه املناقشات.
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