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واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

تقريرررر المقر ررررة العاير ررة المعنير ررة بمس ر ر لة العن ر ر
وعواق

ر ررد المر ررر ة ،س ر ر اب

تعرض املقررة اخلاصة يف هذا التقرير رؤيتها يف سياق االضطالع بالوالية اليت كلفتها هبا
جلن ةةة قق ةةوق ايف ق ةةاا يف راره ةةا  45/1994املنش ةةه ا ةةذة الوالي ةةةت ويف ة ةرارا لة ة قق ةةوق
ايف ق ة ةةاا  24/7و 2/14و 7/16و 11/17و 12/20و25/23ت وتع ة ةةرض بس ة ةةالي العم ة ة
اليت تزمع استخدامهات باالستناد إىل العم الذي اضطلع به املكلفوا بالواليا القابقوا.
وتقةةدا املقةةررة اخلاصةةة تقري ةرا عمةةا اضةةطلع بةةه مةةن ب شةةطة منةةذ تعيينهةةا تب ة بعةةد
ذلةةا القةةياق العةةاا واالااهةةا الرميقةةية يمةةا يتعلةةر بةةالعنا ضةةد املةربة وكةةذا الت ةةديا امل تبةةة
على هةذة املقةةلة .وتالقةمل املقةررة اخلاصةة با معةاي ققةوق ايف قةاا الدوليةة وايف ليميةة املتعلقةة
بةالعنا ضةةد املةةربة ليقة مقبولةةة وال مد ةةة بالكامة ت وتعتقةةد ب ةةه مةةن الةةالتا اريةةاذ تةةداب ةةددة
لتدارك هذا القصور يف املعاي والتنفيذ .وتعتزا املقررة اخلاصة حب ايفطارين القةا و والقياسةا
لواليتها واآلليا الدولية حلقوق ايف قاات مع ال كيز على ااوة القاممة بني إدماج املعاي الدولية
وايف ليميةةة املتعلقةةة بةةالعنا ضةةد امل ةربة وتنفيةةذهات وعلةةى عمليةةة اةةدي التوصةةية العامةةة ر ة 19
للجنةةة املعنيةةة بالقعةةاا علةةى التمييةةز ضةةد املةربةت وعلةةى إطةةار تنفيةةذ ايفعةةالا املتعلةةر بالقعةةاا علةةى
العنةةا ضةةد امل ةربة .كمةةا س ة اكز املقةةررة اخلاصةةة علةةى الصةةال بةةني العنةةا ضةةد املةةربة يف قةةاال
النزاع وما بله وما بعدة والتعويعا املقدمةة إىل ضة ايا هةذا العنةات وعلةى تنفيةذ تطةة التنميةة
املقةةتدامةت وذلةةا يف الةةة مقةةام بتةةر  .وتبةةدي املقةةررة اخلاصةةة اهتمامهةةا بتعزيةةز تعاو ةةا مةةع
آلي ةةا احلق ةةوق ايف ق ةةاا الدولي ةةة وايف ليمي ةةة وبالتع ةةاوا معه ةةا عل ةةى وض ةةع ايفجة ةرااا الع ةةرورية
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لت قني بول وإدماج وتنفيذ وادي ايفطار احلايل من بج تقريع القعةاا علةى ايةع بلةكال
العنا ضد املربة.
وادد املقررة اخلاصة الققا األولويا املواضيعية ملا تنوي ارياذة مةن إجةرااا  .وسة كز
تصوصا على اسةتخداا البيا ةا املتعلقةة بةالعنا ضةد املةربة كةةداة ملنةع هةذا العنةا .وهةو تةدعو
إىل إ شاا "مرصد معين حباال ت ايف اث " بو "مرصةد معةين حبةاال تة النقةاا علةى بسةا
وع اجلن "  -وتعتقد ب ه بايفمكاا با يشم هةذا النمةوذج ة ذلةا مةن بلةكال العنةا ضةد
املة ةربةت ماة ة اال تص ةةاجل والعن ةةا اجلنق ةةو وال ةةزواج املبك ةةر والقق ةةري وتش ةةويه األعع ةةاا التناس ةةلية
األ اوي ةةة .وتن ةةوي املق ةةررة اخلاص ةةة تركي ةةز اهتمامه ةةا عل ةةى إج ةرااا احلماي ةةة واخل ةةدما املقدم ةةة إىل
النقةةاا الناجيةةا مةةن العنةةات وااصةةة يمةةا يتعلةةر أراكةةز ايفي ةواا وبوامةةر احلمايةةةت وعلةةى مدو ةةة
واعةةد سةةلوك ريةةي مةةوذفو إ فةةاذ القةةا وا ومةةوذفو القطةةاع األمةةين املعنيةةني حبةةاال العنةةا ضةةد
املةربة ونكنهةةا با تشةةم بةةا و مقةةدمو اخلةةدما ماة املرلةةدين االجتمةةاعيني ومقةةدمو اخلةةدما
الصة ية .كمةةا تقة ر املقةةررة اخلاصةةة حبة الصةةال بةةني األصةولية والتطةةر والعنةةا ضةةد املةربةت
وسة ةةب اقة ةةني بمة ةةن وسة ةةالمة النقة ةةاا والفتية ةةا يف سة ةةياق ال قي ة ة الققة ةةري وعملية ةةا تة ةةد ر
الالجئةةني .وتق ة ر بيعةةا النظةةر يف مقةةةلة العنةةا ضةةد النقةةاا واملراهقةةا علةةى لةةبكة ايف ة
باعتبةةارة لةةكال جديةةدا مةةن بلةةكال العنةةا القةةام علةةى ةةوع اجلةةن  .وس ة كز بيعةةا علةةى منةةع
األسباجل الرميقية للعنا ضد املربةت ما اسةتمرار القوالة النمطيةة اجلنقةا ية التمييزيةة واألقكةاا
التمييزية يف ا وا األسةرة و ةا وا العقوبةا ت وعلةى التاقيةا علةى ايةع مقةتويا التعلةي الر ةو
(األساسو والاا وي والعايل)ت أا يف ذلا تاقيا العاملني يف اجملال القا و .
وريتةةت املقةةررة اخلاصةةة تقريرهةةا بوصةةا بسةةالي العم ة الةةيت تنةةوي اتباعهةةا لالضةةطالع
بواليتهةةات وهةةو تشةةم إج ةراا تيةةارا طريةةة وتقةةدم تقةةارير عنهةةا مشةةفوعة بتوصةةيا وإج ةرااا
متابعةت وكذا إرسال البال ا عن طرير إجراا تقدم البال ا ت وتطوير اخلةاا املواضةيعية .ويف
األت ت ستعزت املقررة اخلاصة احلوار بني الوالية املكلفة هبا وبا و اايئا احلكومية الدولية لألم
املت ةةدة الةةيت تع ة حبقةةوق ايف قةةاا وتعةةاف مقةةام العنةةا ضةةد امل ةربة .وهةةو تنةةوي با ترك ةز علةةى
التعةةاوا والتةةبتر بةةني واليتهةةا وواليةةة اللجنةةة املعنيةةة بالقعةةاا علةةى التمييةةز ضةةد املةربة وواليةةا بةةا و
اايئةةا املنشةةةة أوج ة معاهةةدا ت وبا تعم ة عةةن كا ة مةةع بةةا و املكلفةةني بواليةةا يف إطةةار
ايفجة ةرااا اخلاص ةةة .كم ةةا تن ةةوي مكا ةةة العن ةةا ض ةةد امل ة ةربة بالتع ةةاوا م ةةع اآللي ةةا ايف ليمي ةةة
والوطنية.
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والا -مقدمة
 -1يف هةةذا التقري ةةر املق ةةدا إىل ل ة قق ةةوق ايف ق ةةاا و ق ةةا لق ةرارة 25/23ت تق ةةدا املق ةةررة
اخلاصة املعنية أقةلة العنا ضد املربةت بسبابه وعوا بهت ملخصا أل شطتها وتعرض رؤيتها للوالية
اليت كلف هبا وكذا بسالي العم اليت تعتزا استخدامها طيلة ة الوالية.
 -2وتعرجل املقررة اخلاصة عن امتنا ةا للمكلفةني بالواليةة القةابقني ملةا بمةزوة مةن عمة كبة
بثنةةاا االضةةطالع هبةةذة الواليةةة منةةذ إ شةةامها بة  22سةةنةت وهةةو الواليةةة الةةيت بات ة تشةةك بداة
بةةارتة وموثو ةةة لتقةةدم التوصةةيا الرميقةةية إىل الةةدول الةةيت تقةةع عليهةةا يف آتةةر املطةةا مقةةؤولية
محاية النقاا والفتيا من العنا والتمييز القام على وع اجلن ت ب بيعةا إىل عاليةا اجملتمةع
املد و ذلا من اجلها املعنية واجملتمع الدويل .ب ه يف الو ذاته تغ املشهد القةا و
والقياسةةو احملةةيل بالواليةةة بقةةب التطةةورا الةةيت طةرب علةةى األطةةر واآلليةةا الدوليةةة وايف ليميةةة
الةيت تتعلةر بةالعنا ضةد املةربة وتوجةه الواليةةت وهةو مةا ب عةةى إىل إعةادة تشةكي دور هةذة الواليةةة
وتركيزه ةةا عل ةةى من ةةع العن ةةا ض ةةد املة ةربة وص ةةعوبا التنفي ةةذ والتع ةةاوا م ةةع س ةةامر اآللي ةةا العاملي ةةة
وايف ليمية ذا الصلة صد تقريع وت ة القعاا على هذا العنا وبسبابه وعوا به.

ثاني ا -نشطة المقررة العاية
ل  -تقديم التقارير
 -3يف  12تش ةرين األول/بكت ةةوبر  2015بدل ة املق ةةررة اخلاصةةة ألول م ةةرة بص ةةفتها الر ي ةةة
كمق ةةررة تاص ةةة ببي ةةاا بمة ة اا اجلمعي ةةة العام ةةة يف دورب ةةا الق ةةبعني .وببلغة ة اجلمعي ةةة العام ةةة بة ةةا
ستواص العم الذي بدبة بسال ها من املكلفني بالوالية لبنةاا الشةراكا وبوجةه التةبتر مةع ايةع
اجلهةةا املعنيةةة بالقعةةاا علةةى العنةةا ضةةد النقةةاا والفتيةةا وعلةةى بسةةبابه وعوا بةةهت باالعتمةةاد يف
ذلةةا علةةى ةةم متكام ة ولةةام  .وكشةةف املقةةررة اخلاصةةة وجةةود صةةور كب ة يف تنفيةةذ املعةةاي ت
وب اد بةا املهمة الرميقية تتما يف ما هذة األو ا يف تةدارك هةذا القصةور وايفسةراع بعمليةة
إدمةةاج وتنفيةةذ الصةةكوك الدوليةةة وايف ليميةةة والوطنيةةة ووثةةامر القياسةةا العامةةة والتوصةةيا الراميةةة
إىل مكا ةةة ومن ةةع العن ةةا ض ةةد املة ةربة وإىل محاي ةةة العة ة ايا م ةةن ت ةةالل تق ةةدم ت ةةدما ال ةةدع
املناسبة على الصعيد الوطينت أا يف ذلا تقةدم اجلةا ومالققةة اجلنةاة .وبلةار بيعةا إىل بعة
األولويا اخلاصة بالوالية اليت سيتطرق إليها بد اة .وبقاط علما بالتقريرين األتة ين للمكلفةة
القةةابقة بالواليةةة ( A/70/209و )A/HRC/29/27ودعة ايةةع اجلهةةا املعنيةةة ذا الصةةلة إىل با
ترس ة إليهةةا آرااهةةا ومق قابةةا بشةةةا بي إج ةرااا تراهةةا التمةةة لت قةةني ايفطةةار احلةةايل وتةةدارك
بوجه القصور يف التنفيذ.
 -4ويف  13تشة ةرين األول/بكت ةةوبر 2015ت وأة ةواتاة م ةةع ا عق ةةاد اجلمعي ةةة العام ةةةت ل ةةارك
املقةةررة اخلاصةةة يف قةةدث ظمةةه الو ةةد الةةدام لقويق ةرات قي ة لةةرق ظربةةا إىل دور الرجةةال
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والفتياا يف بلوغ ااد  5من بهدا التنمية املقتدامة املتعلر باملقاواة بني اجلنقنيت وسةلط
العةةوا علةةى بمهيةةة مبةةدب املقةةاواة بةةني اجلنقةةني يف متتةةع النقةةاا والفتيةةا ت علةةى ةةدا املقةةاواة مةةع
الرجال والفتياات متتعا كامال باحلقوق املد ية والقياسية واالجتماعيةة والاقا يةة وايفئاميةة .ويف 14
تشرين األول/بكتوبر  2015لةارك املقةررة اخلاصةة يف قةدث اة عنةواا "ربةل الةاامم :املةربة
والقةةالا واألم ةةنت ومن ةةع التط ةةر العني ةةا"ت وه ةةو احلةةدث ال ةةذي ظ ة يف إط ةةار إط ةةالق الدراس ةةة
العامليةةة املتعلقةةة بتنفيةةذ ةرار لة األمةةن  )1()2000(1325الةةيت لةةارك يهةةا املقةةررة اخلاصةةة.
ويف  16تشرين األول/بكتوبر 2015ت لارك يف قلقة قاش بشةا التداب العملية لو ا تة
ايف اث على بسا وع اجلن (.)2
 -5ويف  14آذار/م ة ةةار  2016ة ةةدم املكلف ة ةةة بالوالي ة ةةةت و ق ة ةةا لقة ة ةرار لة ة ة قق ة ةةوق
ايف قاا 24/7ت تقريرا لفويا إىل اللجنة املعنية بوضع املربة يف دوربا القتني .ويف ا تتار الةدورةت
بين املقررة اخلاصة بولويا الوالية .وبناا على دعوة من اللجنةت ةدم مالقظةا تتاميةة يف
اية االستعراض الذي تناول مقةةلة منةع ومكا ةة ايةع بلةكال العنةا ضةد النقةاا والفتيةا ت
واس ةةتند ألول م ةةرة إىل تق ةةارير مقدم ةةة بص ةةورة طوعي ةةة وتفاعلي ةةة وعل ةةى تقاسة ة تل ةةا التج ةةارجل
واملمارسةةا احلقةةنة .وسةةلط املقةةررة اخلاصةةة العةةوا يف مالقظابةةا اخلتاميةةة علةةى تزايةةد العنةةا
ضةةد النقةةاا والفتيةةا واريةةاذة بلةةكاال جديةةدة و الةةئة ييقةةرها اسةةتخداا لةةبكة ايف ة و هةةا
مةةن تكنولوجي ةةا االتص ةةاال ي وعل ةةى بمهي ةةة األط ةةر املعياريةةة الدولي ةةة وايف ليمي ةةة يم ةةا يتعل ةةر بوض ةةع
الق ةوا ني والقياسةةا الوطنيةةةت وبع ة الت ةةديا املش ة كة الةةيت تع ة ض تنفيةةذ هةةذة األطةةرت ما ة
احملا ظةةة علةةى ايفرادة القياسةةية وامل ةوارد املاليةةة الكا يةةةي وعلةةى اسةةتمرار الت ةةدي املتعلةةر أقةةاالة
اجلناة وعدا إ الب من العقاجل .ولرق املقررة اخلاصة بمهيةة االعتمةاد علةى اةع بيا ةا ابلةة
للمقار ة بشةا طبيعةة و طةاق هةذا العنةات وذ اكةر بالصةعوبا الةيت مةا تالة تعة ض اةع هةذة
البيا ا  .وبضا بة ه ينبغو با تشم البيا ا املتعلقة بعمليا القت املتعمد ت ايف اث من
ب ة العش ة علةةى بسةةا ةةوع اجلةةن ت وبلةةار إىل بمهيةةة البيا ةةا املتعلقةةة بقةةامر بلةةكال ت ة
ايف ةاث علةى بسةةا ةوع اجلةن ت وهةةو البيا ةا الةةيت نكةن اليلهةا واسةةتخدامها يف تصةمي ةةم
و اميةة .ومةةن العةةروري بيعةةا تعزيةةز اجلهةةود الراميةة إىل تنفيةةذ تطةةة التنميةة املقةةتدامة لعةةاا 2030
والصةةكوك الدوليةةة وايف ليميةةة والق ةوا ني والقياسةةا الوطنيةةة تنفيةةذا متكةةامال ولةةامال لعةةماا با
تعيش ك امربة و تاة قياة تالية من العنا.
 -6ولةةارك املقةةررة اخلاصةةة بيعةةا تةةالل الةةدورة القةةتني للجنةةة املعنيةةة بوضةةع املةربة يف عةةدد
من األقداثت من بينها واقةد قعةرته بالتشةارك مةع رميقةة جلنةة القعةاا علةى التمييةز ضةد املةربة
وتعلةةر أجموعةةة واسةةعة مةةن املقةةام ت ما ة تنفيةةذ ااةةد ايفئةةامو 5ي ويف منتةةد مفتةةور بشةةةا
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موضوع "مكا ة العنا ضد املربة كشرط بساسو لت قيةر التنميةة املقةتدامة"ي ويف قةدث مةوات
بشةا موضوع "ااد ايفئامو  5والعنا ضد املربة على لبكة ايف ة  :مةن املقةؤول العنايةة
الواجب ةةةت وال ةةدول ووس ةةطاا ايف ة "ي ويف ق ةةدث ظمت ةةه منظم ةةة األم ة املت ةةدة لل بي ةةة والعل ة
والاقا ةةة (اليو قةةكو) وهيئةةة األمة املت ةةدة للمقةةاواة بةةني اجلنقةةني ومتكةةني املةربة وصةةندوق األم ة
املت ةةدة للقةةكاا بشةةةا موضةةوع "متكةني املراهقةةا والشةةابا مةةن تةةالل التعلةةي  :ئةةوذج جديةةد
لتنفيةةذ تطةةة التنميةةة لعةةاا "2030ي ويف قلقةةة قةةاش ظمتهةةا لةراكة تعلةةي النقةةاا بالتعةةاوا مةةع
بر ةةامم الدراسةةا اجلنقةةا ية التةةابع لةةمدرسة " يةةو سةةكول" بشةةةا موضةةوع عنوا ةةه "قينمةةا يكةةوا
البي هو مكاا األذ  :إصالر ا وا األسرة بغية التصدي للعنا القام على وع اجلن ".

باء -المشاركة في المؤتمرات والمشاورات
 -7يف  28آجل/ب قط 2015ت لارك املقةررة اخلاصةة يف مامةدة مقةتديرة بشةةا "املةربة
وبنةةاا القةةالا"ت وذلةةا علةةى هةةامش ا عقةةاد اجلمعيةةة العامليةةة للم ةربة لعةةاا  .2015وتةةالل هةةذا
احلدثت بدل املقررة اخلاصة ببياا بشةا العال ة بني العنا ضد املربة وبناا القالا لةرق يةه
با التوصية العامةة ر ة  30للجنةة املعنيةة بالقعةاا علةى التمييةز ضةد املةربة بةد إىل إدراج إطةار
حلقةةوق ايف قةةاا تةةاأ بةةاملربة يف اخلطةةة املتعلقةةة بةةاملربة والقةةالا واألمةةن .ويف  29آجل/ب قةةط
بدل املقررة اخلاصة يف اجتماع تاأ للخااات ظامته لراكة املقتقبال املتكا ئة تالل ا عقاد
اجلمعيةت ببياا بشةا إمكا ا هذا النوع من الشراكا وبلةار يةه إىل با العنةا القةام علةى
وع اجلن يعتا لكال مةن بلةكال التمييةز الةيت متنةع املةربة مةن التمتةع حبقو هةا املد يةة والقياسةية
واال تصادية وايفئامية.
 -8ويف  24بيلول/سةةبتما 2015ت وبةةدعوة مةةن جامعةةة يويةةوركت لةةارك املكلافةةة بالواليةةة
يف قةةدث يف يوي ةةورك ال تتةةار ريص ةةي الدراس ةةا اجلنقةةا ية العاملي ةةةت وبدل ة يةةه ببي ةةاا بش ةةةا
عمليةةة كشةةا الةةديناميا اجلنقةةا ية الةةيت اةةرك الشةةؤوا العامليةةةت وبشةةةا القةةالا والتنميةةة وققةةوق
ايف قةةاا لف ة ة مةةا بعةةد عةةاا  .2015وبكةةد با احلفةةاى علةةى هةةذة الةةديناميا يقتعةةو إدراج
املقام اجلنقا ية يف النقالا املتعلقة بالعال ا الدوليةت واستخداا "منظور جنقا "ت ومراعاة
بسباجل وعوا األلكال املقةتمرة للتمييةز املبالةر و ة املبالةرت وا عةداا املقةاواةت والعنةا ضةد
املربةت وإتعاع النقاا والفتيا و معهن عا العامل.
 -9ويف  20تش ةرين األول/بكتةةوبر 2015ت ل ةةارك املقةةررة اخلاص ةةة يف سةةاراييفو يف م ةؤمتر
بشةا موضوع "رصد تنفيذ اتفا ية اسطنبول :بوجه تبتر جديدة"ت وذلا يف سياق اتفا ية ل
بوروبةةا بشةةةا منةةع ومكا ةةة العنةةا ضةةد امل ةربة والعنةةا املنةةزيل .وبدلة ببيةةاا بشةةةا بوجةةه التةةبتر
اجلديدة بني اتفا ية القعاا على ايةع بلةكال التمييةز ضةد املةربة وايفعةالا املتعلةر بالقعةاا علةى
التمييةةز ضةةد امل ةربة واتفا يةةة اسةةطنبولت و الةةد ايةةع الةةدول الةةيت مل تصةةدق بعةةد علةةى اتفا يةةة
اسطنبول با تعيد النظر يف مارابا لعدا القياا بذلا وتنظر يف التقريع بعملية التصدير.
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 -10ويف  2تشرين الاا  /و ما 2015ت لارك املقررة اخلاصة يف الهاي هبولنةدا يف املةؤمتر
القةةنوي للنقةةاا املناهعةةا للعنةةا يف بوروبةةا .ولةةارك الققةةا يف امل ةؤمتر العةةاملو الاال ة ملراكةةز
إيواا النقاات الذي بدل يه ببيةاا بشةةا تعزيةز الشةبكا العامليةة وايف ليميةة وببةرت احلاجةة إىل
وضع تشريعا وسياسا وطنية واض ة ومقتفيعة بشةا العنا ضد املربةت أا يف ذلا بشةةا
مراكز ايفيواا ومبادمها التوجيهية العامة.
 -11ويف  9و 10تشرين الاا  /و ما 2015ت لارك املقررة اخلاصةة يف تبيليقةو يف مةؤمتر
ر يع املقتو بشةا بلوغ املقاواة بني اجلنقةني وكةذا الفةرأ الةيت تتي هةا سياسةة اجلةوار األوروبيةة
والت ديا اليت تع ضها .وبدل ببياا بشةا توقيد القةو لو ةا العنةا ضةد النقةاا والفتيةا
يف اجملالني العاا واخلاأت قي يتقةارع التقةدا يمةا يتعلةر ببلةوغ املقةاواة بةني اجلنقةني والقعةاا
على هذا العنا تقارعا كب ا يف إطار تطة التنمية املقتدامة لعةاا 2030ت أل ةه ألول مةرة علةى
وج ةةه اخلص ةةوأ ي ةةدعو يه ةةا إط ةةار ع ةةاملو للتنمي ةةة يراع ةةو املق ةةام اجلنق ةةا ية إىل إعم ةةال قق ةةوق
ايف قةاا للجميةع .وتةالل هةذا املةؤمترت اجتمعة املقةررة اخلاصةة بعةدد مةن اجلهةا املعنيةة التابعةةة
لل كومة واجملتمع املد .
 -12ويف  13تشرين الاا  /و ما 2015ت التق املقررة اخلاصةة مةع اللجنةة املعنيةة بالقعةاا
على التمييز ضد املربة يف جنيا ملنا شة التعاوا بني واليابمات أا يف ذلةا بشةةا العمة اجلةاري
لت ةةدي توصةةيتها العامةةة ر ة  .19وتعةةرجل املكلافةةة بالواليةةة عةةن بملهةةا يف با تعقةةد اجتماعةةا
منتظمةةة مةةع اللجنةةةت وتقةةلل العةةوا بيعةةا علةةى مةةد بمهيةةة با تعتمةةد اآلليتةةاا توصةةيا متقةةقة
وتتابعاا تنفيذها .ويف ضوا رار جلنة ققوق ايف قاا  45/1994الذي ب شة أوجبةه الواليةةت
تعرجل املقررة اخلاصة عن ر بتها يف مواصلة التعاوا مع جلنة القعاا على التمييز ضد املربة.
 -13ويف  18تش ةرين الا ةةا  /و ما 2015ت التقة ة املق ةةررة اخلاص ةةة م ةةع ري ةةر اخلة ةااا املع ةةين
أناهعة العنا ضد املربة والعنا املنزيل ملنا شة مقةةلة التعةاوا معةه مقةتقبال واحلاجةة إىل التةبتر
والتعاوا يف سياق ب شطتهما املقتقبلية.
 -14ويف  26تشة ةرين الا ةةا  /و ما 2015ت ل ةةارك املق ةةررة اخلاص ةةة يف دورة مواتي ةةة مل ة ةؤمتر
القمةةة األول للفتي ةةا األ ريقيةةا بش ةةةا إ ةةاا تواج األطفةةال بلوتاك ةةا وبدل ة يهةةا ببي ةةاا بش ةةةا
التداب الفعالة املتخذة على الصعيد الدويل ملعاجلة مقةلة الزواج الققري للفتيا باعتبارة لكال
مةةن بلةةكال العنةةا القةةام علةةى ةةوع اجلةةن  .وذ اكةةر بيعةةا بةةةا بقةةد مقاصةةد ااةةد  5مةةن
بهةةدا التنميةةة املقةةتدامة يتما ة يف القعةةاا علةةى ايةةع املمارسةةا العةةارةت ما ة تواج األطفةةال
والةةزواج الققةةريت وهةةو مةةا ينبغةةو اعتبةةارة رصةةة لالعتمةةاد علةةى آليةةا رصةةد إضةةا ية مةةن بج ة
التغل على نة ما تال تؤثر يف الفتيا يف بقاع عديدة من العامل .ودعة املقةررة اخلاصةة إىل
توضةةيا املصةةطل ا املقةةتخدمة وا ق ة اسةةتخداا مصةةطلا "الةةزواج الققةةري للفتيةةا " كلمةةا
ا تعةةى األمةةر ذلةةا .كمةةا الةةد ايةةع الةةدول اةةع البيا ةةا املتعلقةةة باألطفةةال املتعةةررين مةةن
الزواج الققري واملصنفة حبق القن.
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 -15ويف  30و 31كة ةةا وا الاا /ينة ةةاير 2016ت لة ةةارك املكلفة ةةة بالوالية ةةةت بالتشة ةةارك مة ةةع
ععوين من اللجنة املعنية بالقعاا على التمييز ضد املربةت واملقررة اخلاصة املعنية حبقةوق القةكاا
األصةةليني واملقةةررة اخلاصةةة املعنيةةة بالقةةكن الالمةةر كعنصةةر مةةن عناصةةر احلةةر يف مقةةتو معيشةةو
مناس وباحلر يف عةدا التمييةز يف هةذا القةياق ورمةي جلنةة البلةداا األمريكيةة حلقةوق ايف قةاات
يف دوة ظم يف بوتاوا بشةا قاا و تيا القكاا األصةليني املفقةودا واملغتةاال ت لةرق
يهةةا بةةةا واليتهةةا نكةةن با تقةةاه يف متابعةةة التوصةةيا العامليةةة وايف ليميةةةت أةةا يف ذلةةا التوصةةية
املتعلقةة بةرجراا اقيةر وطةةين يف قةاال قةاا و تيةا القةةكاا األصةليني املفقةودا واملغتةةاال .
رقة يةه املشةةاركوا بةالت قير الةوطين الةذي بالةرته
وصةدر بيةاا مشة ك يف بعقةاجل هةةذة النةدوة ا
كندا.
 -16ويف  4ل ةةباط /ااير 2016ت وب ةةدعوة م ةةن مدرس ةةة لن ةةدا لال تص ةةاد والعل ةةوا القياس ةةيةت
لةةارك املقةةررة اخلاصةةة يف قلقةةة دراسةةية ظامة علةةى امتةةداد يةةوا كامة يف لنةةدا لفامةةدة اجملتمةةع
املد والعاملني يف ال مكا ة العنا ضد املربةت وهو احللقة الدراسةية الةيت راكةز علةى الةنهم
الدولي ة ةةة وايف ليمي ة ةةة ول ة ةةرق تالا ة ةةا املكلف ة ةةة بالوالي ة ةةة دور الوالي ة ةةة وبولوياب ة ةةا .ويف  5ل ة ةةباط/
ااير 2016ت وبدعوة من اللجنة املعنية بالقعاا على التمييز ضد املربةت لارك املقةررة اخلاصةة
يف اجتماع لفرير اخلااا بشةا ادي التوصية العامة للجنة ر ة  19و ةدم إسةهامابا يف هةذا
الشةا.
 -17ويف الف ة ة ة م ةةن  23إىل  26ل ةةباط /ااير 2016ت ل ةةارك املق ةةررة اخلاص ةةة يف قلق ةةة
دراسةةية يف العاصةةمة واتيمةةاال بشةةةا التقاضةةو يف قةةاال العنةةا ضةةد املةربة ووصةةول النقةةاا يف
بمريكةةا الوسةةطى إىل العدالةةة .وتةةالل هةةذا احلةةدثت بلقة املقةةررة اخلاصةةة بيا ةةا ا تتاقيةةا ووجهة
تط ةةابني إىل احمل ةةامني والن ة ةواجل الع ةةامني والقع ةةاة والقع ةةاة املق ةةاعدين وبعع ةةاا املنظم ةةا ة ة
احلكوميةةة املعنيةةني بالب ة يف هةةذة اجل ةرام  .ولةةارك بيعةةا بصةةفتها مرا بةةة يف إقةةد جلقةةا
احملاكمة الرمزية لقيبور تاركو اليت ظم لتخليد بول اكمة لوقر يها متورطوا يف جرام ضد
النقاات أا يها العبودية اجلنقية تالل زاع مقلات يف البلد الذي ارتكب يه اجلرام بالفع .
 -18ويف  29لباط /ااير 2016ت لارك املقررة اخلاصة يف قلقة قاش يف يويورك بشةا
دور الق ةةا وا وكلي ةةا الق ةةا وا واحمل ةةامني الش ةةباجل يف املع ةةو ةةو اقي ةةر اا ةةد  5م ةةن به ةةدا
التنمية املقتدامةت وبدل ببياا بشةا الكيفية اليت نكن با تشك هبا األهدا ت مق ة باتفا يةة
القعاا على ايع بلكال التمييز ضد املربة ومنهاج عم بيجني وايفعالا املتعلةر بالقعةاا علةى
التمييز ضد املربةت بداة مهمة يف القا وا والوا ع العملو.
 -19ويف  7آذار/مار 2016ت لارك املكلفة بالوالية يف اجلمعية العامة اخلامقة يفعالا
املةؤمتر الةةدويل لكيغةةايل الةةيت ظمة يف اجلزامةةر العاصةةمة وركةةز علةةى دور هيئةةا األمةةن يف و ةةا
العنةا ضةد النقةاا والفتيةا  .ولةرق املكلفةةة بالواليةة ايفطةار املعيةاري الةدويل وعرضة ب عة
املمارسةةا بشةةةا منةةع العنةةا ضةةد املةربة والقعةةاا عليةةه .كمةةا ا ق ة با يكةةوا إطةةار ايفعةةالا
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ممارسة ققنة ينبغو متابعتها علةى الصةعيد العةاملو مةن تةالل صةيا ة مدو ةة واعةد سةلوك عامليةة
لفامدة املكلفني بر فاذ القا وا واملوذفني األمنيني املعنيني حباال العنا ضد املربة.
 -20ويف  8آذار/مار 2016ت لارك املقررة اخلاصة على هامش الدورة احلادية والاالثني
جملل ة ققةةوق ايف قةةاا يف قةةدث م ةوات بشةةةا موضةةوع "العنةةا ضةةد امل ةربة والطف ة يف قةةاال
النة ةزاع ودور اجملتم ةةع ال ةةدويل" .ويف الي ةةوا فق ةةهت وأناس ةةبة الي ةةوا ال ةةدويل للمة ةربةت بص ةةدر املق ةةررة
اخلاصةةة إىل جا ة الفريةةر العام ة املعةةين أقةةةلة التمييةةز ضةةد امل ةربة يف القةةا وا واملمارسةةة واملقةةرر
اخلةةاأ املعةةين بالتعةةذي و ة ة مةةن ضةةروجل املعاملةةة بو العقوبةةة القاسةةية بو الالإ قةةا ية بو املهينةةةت
واملقرر اخلاأ املعين حبر ك إ قاا يف التمتع بةعلى مقتو ممكن من الصة ة البد يةة والعقليةةت
واملقررة اخلاصةة املعنيةة باالاةار باأللةخاأت وااصةة النقةاا واألطفةالت وجلنةة مناهعةة التعةذي
و ل إدارة صندوق األم املت دة للتاعا لع ايا التعذي بيا ا مش كا لتخليد اليوا الدويل
للمربة(.)3
 -21ويف  9آذار/مةةار ت لةةارك املقةةررة اخلاصةةة يف قةةدث م ةوات بشةةةا "األبعةةاد اجلنقةةا ية
للتعةذي و ة ة مةن ضةروجل املعاملةة بو العقوبةة القاسةية بو الالإ قةا ية بو املهينةة" مةن بجة دعة
عم ة املقةةرر اخلةةاأ املعةةين بالتعةةذي الرامةةو إىل إدراج مقةةام جنقةةا ية يف ايفطةةار املتعلةةر أنةةع
التعذي .

جيم -نشطة خرى
 -22ا تنم املقررة اخلاصة رصة ريليد اليةوا الةدويل للقعةاا علةى العنةا ضةد املةربة يف 25
تشرين الاا  /و ما  2015ملنالدة ايع الةدول إ شةاا "مرصةد معةين حبةاال تة ايف ةاث علةى
بسا وع اجلن " بو مرصد معين حبةاال تة النقةاا علةى بسةا ةوع اجلةن "ت وال كيةز علةى
منع قاال القت من هذا النوع(.)4
 -23وتةةالل الفة ة املشةةمولة باالسةةتعراضت عاجلة املقةةررة اخلاصةةةت بالتشةةارك مةةع هةةا مةةن
املكلفةةني بالواليةةا ت مةةا موعةةه  31بال ةةا متصةةال أقةةام تنةةدرج ضةةمن واليتهةةا .وتعلقة هةةذة
البال ةةا أقةةام م ةن بينهةةا تلةةا املتصةةلة بةةالتمييز ضةةد امل ةربةت واملةةدا عني عةةن ققةةوق ايف قةةاات
والص ةت والقكاا األصلينيت والتعذي ت وقةاال ايفعةداا بةرجرااا مةوجزةت واملهةاجرين .كمةا
ا عةةم املكلفةةة بالواليةةة إىل عةةدة بيا ةةا ما ة البيةةاا الةةذي يتعلةةر بالةةذكر اخلمقةةني للعهةةدين
الدوليني حلقوق ايف قاا ومحاية الص ة اجلنقية وايفمابية ولل قوق ذا الصلة وبديل به أناسبة
اعتماد تطة التنمية املقتدامة لعاا .2030
__________

()3
()4
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دال -الزيارات القطرية
 -24تار املكلف ةةة بالوالي ةةة الق ةةابقة الق ةةوداا يف الف ة ة م ةةن  13إىل  24بيار/م ةةايو 2015
بةةدعوة م ةةن احلكومةةة (ا ظ ةةر الوثيقةةة  .)A/HRC/32/42/Add.1وتار املق ةةررة اخلاصةةة احلالي ةةة ال ةةيت
تولا ة وذيفته ةةا يف  1آجل/ب ق ةةط  2015ك ةةال م ةةن جن ةةوجل ب ريقي ةةا يف الف ة ة م ةةن  4إىل 11
كة ةةا وا األول/ديقة ةةما  )A/HRC/32/42/Add.2( 2015وجورجية ةةا يف الف ة ة ة مة ةةن  15إىل 19
ل ة ةةباط /ااير ( 2016ا ظ ة ةةر الوثيق ة ةةة  )A/HRC/32/42/Add.3ب ة ةةدعوة م ة ةةن قك ة ةةوميت البل ة ةةدين.
وبعربة املكلفةةة بالواليةةة عةةن لةةكرها حلكومةةة القةةوداا عةةن تعاو ةةا مةةع املكلفةةة بالواليةةة القةةابقة
وكذا حلكومة جنوجل القوداا وجورجيا عن تعاو ما معها ب الزيارة وتالاا.

ثالثا -النطاق العام
ل  -اإلط ررار الق ررانوني والسياس رري الثذر ررات ف رري تن ير ر المع ررايير الدولي ررة واإلقليمي ررة
د المر ة
المتصلة بالعن
 -25سيقةةتند عم ة املكلفةةة احلاليةةة بالواليةةة إىل صةةكوك ققةةوق ايف قةةاا الدوليةةة وايف ليميةةة
والوثةامر القياسةةية واملعةةاي املوجةةودة ملكا ةة ومنةةع العنةةا ضةةد املةربةت وذلةةا هبةةد تعزيةةز بوجةةه
التبتر بينها ومن املقاعدة يف منع العنا ضد املربة وتقريع القعاا عليه.
 -26وتع ةةاف مق ةةةلة محاي ةةة امل ةربة م ةةن العن ةةا يف تل ةةا ص ةةكوك قق ةةوق ايف ق ةةاات أ ةةا يه ةةا
ايفعةةالا العةةاملو حلقةةوق ايف قةةاا ومياةةاق األم ة املت ةةدة والعهةةد الةةدويل اخلةةاأ بةةاحلقوق املد يةةة
والقياسةةية والعهةةد الةةدويل اخلةةاأ بةةاحلقوق اال تصةةادية واالجتماعيةةة والاقا ي ةةت واتفا يةةة القعةةاا
علةةى ايةةع بلةةكال التمييةةز ضةةد املةربةت واتفا يةةة مناهعةةة التعةةذي و ة ة مةةن ضةةروجل املعاملةةة بو
العقوبة القاسية بو الالإ قا ية بو املهينةت واتفا ية ققوق الطف ت واالتفا ية الدولية حلماية ققوق
ايع العمال املهاجرين وب راد بسره ت واتفا ية ققوق األلخاأ ذوي ايفعا ةة واالتفا يةة الدوليةة
حلماية ايع األلخاأ من االتتفاا الققري.
 -27والصكاا املكرساا اديدا حلقوق املربة واملتماالا يف اتفا ية القعاا على ايع بلةكال
التمييةةز ضةةد املةربة والاوتوكةةول االتتيةةاري املل ةةر هبةةا يعةةفياا بعةةدا جنقةةا يا علةى سةةامر صةةكوك
ققةةوق ايف قةةاا .وتتةةيا االتفا يةةة الةةيت ص ة اد عليهةةات بو ا عة اةم إليهةةات  189دولةةةت تعريفةةا
واسعا للتمييز املبالر بو املبالر ضد املربةت أا يف ذلا بصورة مقصودة بو مقصةودةت يف
القا وا بو يف املمارسةت يما يتعلر جبميع مناقو احلياة العامة واخلاصةت سواا بكاا هةذا التمييةز
من ارتكاجل الدولة بو موذفني قكوميني بو من ارتكاجل ب راد بو كيا ا تاصة.
 -28وأوج ة االتفا يةةةت تتعهةةد الةةدول األط ةرا بةةةا تتخةةذ "ايةةع التةةداب املناسةةبة للقعةةاا
على التمييز ضد املربة من جا ة بي لةخي بو منظمةة بو مؤسقةة" .وبوضة اللجنةة املعنيةة
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بالقعاا على التمييز ضد املةربة يف توصةيتها العامةة ر ة  19با العنةا ضةد املةربة يعةوق بو يبطة
متتةةع املةربة حبقةةوق ايف قةةاا واحلريةةا األساسةةية باعتبةةارة بقةةد بلةةكال التمييةةز أعة املةةادة  1مةةن
االتفا يةت سواا ارتكبه موذا قكومو بو مواطن عاد يف إطار احلياة العامة بو اخلاصة .وأراعةاة
التطةةورا املهمةةة الةةيت تشةةهد عليهةةا تلةةا التوصةةيا واالجتهةةادا القعةةامية العامليةةة وايف ليميةةة
املتعلق ةةة ب ةةالعنا ض ةةد امل ةربة من ةةذ اعتم ةةاد االتفا ي ةةة يف ع ةةاا 1992ت ب ةةدب اللجن ةةة العم ة عل ةةى
اةةدي توصةةيتها .وكمةةا ذكةةر بعةةالةت دع ة اللجنةةة املقةةررة اخلاصةةة إىل تزويةةدها برسةةهامابا يمةةا
يتعلر بت دي التوصية.
ةني الاوتوكةةول االتتيةةاري املل ةةر باتفا يةةة القعةةاا علةةى ايةةع بلةةكال التمييةةز ضةةد
 -29وية ا
املربةت الذي صد عليه بو ا عم إليه  106دولةت علةى القةمار بوصةول النقةاا إىل العدالةة
علةةى الصةةعيد الةةدويل .و يمةةا يتعلةةر بةةرجراا تقةةدم البال ةةا ت مت ةةور احلةاال الةةيت ظةةر يهةةا
اللجنة قول عايا مهمةة متصةلة حبقةوق املةربةت أةا يف ذلةا العنةا ضةد املةربة .وبصةدر اللجنةة
ةرارا مرجعيةةة يمةةا يتعلةةر بةةالعنا املنةةزيل مةةن بينهةةا القةرار املتعلةةر بةةقعية ب . .ضةةد هنغاريةةا.
وتشم االستنتاجا الرميقية اليت تلص إليها اللجنة يف رارها مةا يلةو :نكةن مقةاالة الةدول
عن األعمال املرتكبة من جها تاصة إذا مل تتصر بالعناية الواجبة ملنع ا تهاكا احلقوق بو
للت قير يها بو املعا بة عليهاي وال توجد إمكا ية طل بوامر محايةةي تةو الدولةة الطةر درجةة
من احلمايةة لل ةر يف امللكيةة اخلاصةة بكةا مةن تلةا الةيت تو رهةا حلةر صةاقبة الشةكو يف احليةاة
والقةةالمة اجلقةةدية والعقليةةة .ومتال ة قالتةةاا مهمتةةاا بشةةةا العنةةا ضةةد امل ةربة يف قالةةة لةةهيدة
ويكشةةه (متو ةاة) ضةةد النمقةا و اطمةةة يلةدرم (متو ةاة) ضةةد النمقةا .واللجنةةةت إذ ب اةر بوجةةود
تشةريعا وسياسةةا مقتفيعةةة بشةةةا العنةةا املنةةزيل يف الدولةةة الطةةر ت تلصة إىل ضةةرورة با
اظةى هةذة ايفرادة القياسةية بةدع الفعاليةا احلكوميةة الةيت تتقيةد بالتزامةا الدولةة الطةر ت أةا
يف ذلا االلتزاا بالعناية الواجبةةت لكةو تةتمكن النقةاا ضة ايا العنةا املنةزيل مةن التمتةع بةالتطبير
العمل ةةو ملب ةةدب املق ةةاواة ب ةةني الرج ةةال والنق ةةاا وحبق ةةو هن وقري ةةابن األساس ةةية .ويف كلت ةةا احل ةةالتنيت
تلص اللجنة إىل با الدولة الطر ا تهك التزامها أوج االتفا ية(.)5
 -30ويف عةةاا 2003ت بجةةر اللجنةةة أوجة املةةادة  8مةةن الاوتوكةةول االتتيةةاري لالتفا يةةةت
اقيق ةةا يف ق ةةاال اتتط ةةا النق ةةاا وا تص ةةاهبن و ةةتلهن يف مدين ةةة تة ةواريز وضة ةواقيهات بوالي ةةة
لةةيواوات وبوصة احلكومةةة بةةرجراا اقيقةةا لةةاملة ومعا بةةة املقةةؤولني العةةامني املتهمةةني بايفمهةةال

__________

()5

GE.16-06373

تش ةةم ق ةةاال بت ةةر تنظ ةةر يه ةةا اللجن ةةة يم ةةا يتعل ةةر ب ةةالعنا ض ةةد املة ةربة قال ةةة الق ةةيدة ب . .ض ةةد هنغاري ةةا
(القعةةية )2003/2ت والقةةيدة لةةهيدة ويكشةةه (متو ةةاة) ضةةد النمقةةا (القعةةية )2005/5ت والقةةيدة اطمةةة
يل ة ة ة ةةدرم (متو ة ة ة ةةاة) ض ة ة ة ةةد النمق ة ة ة ة ةا (القع ة ة ة ةةية )2005/6ت والق ة ة ة ةةيدة ك ة ة ة ةةارين  .رتي ة ة ة ةةدو ض ة ة ة ةةد الفلب ة ة ة ةةني
(القع ة ة ةةية )2008/18ت والق ة ة ةةيدة  .ك .ض ة ة ةةد بلغاري ة ة ةةا (القع ة ة ةةية )2008/20ت والق ة ة ةةيدة  .جل .جل.
ض ةةد بلغاري ةةا (القع ةةية )2011/31ت والق ةةيدة عيق ةةاتو ج ةةالوو ض ةةد بلغاري ةةا (القع ةةية )2011/32ت والق ةةيدة
ر .جل .جل .ض ة ة ة ة ة ةةد الفلب ة ة ة ة ة ةةني (القع ة ة ة ة ة ةةية )2011/34ت والق ة ة ة ة ة ةةيدة ة ة ة ة ة ةةو زالي ك ة ة ة ة ة ةةارينيو ض ة ة ة ة ة ةةد إس ة ة ة ة ة ةةبا يا
(القع ة ةةية )2012/47ت والق ة ةةيدتاا  Xو Yض ة ةةد جورجي ة ةةا (القع ة ةةية )2009/29ت والق ة ةةيدة بيلووس ة ةةو ا ض ة ةةد
كاتاتقتاا (القعية  )2012/45والقيدة بو . .ج .ضد الدائرك (القعية .)2013/50
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والتواطةةؤ يف قةةاال اتتفةةاا النقةةاا و ةةتلهن( .)6ويف عةةاا 2012ت بجةةر اللجنةةة اقيقةةا بشةةةا
الفلبني يما يتعلر بتنفيذ بمر صادر عن عمةدة مدينةة مةا يال يف  29لةباط /ااير  2000بشةةا
كفالةةة قق ةةوق الص ة ة اجلنق ةةية وايفمابيةةة وت ةةو اخلةةدما والق ةةلع يف مدينةةة م ةةا يال .وبوص ة
اللجنةةة الدولةةة الطةةر بعةةماا التنفيةةذ الفةةوري لقةةا وا الص ة ة ايفمابيةةة (املعتمةةد يف  21كةةا وا
األول/ديقةةما  )2012و واعةةد ول ةواما تنفيةةذةت أةةا يهةةا األقكةةاا الةةيت تعةةمن وصةةول النقةةاا
الشةةام إىل اجملموعةةة الكاملةةة للخةةدما واملعلومةةا املتعلقةةة بالصة ة ايفمابيةةة (الفقةةرة (51جل)
من الوثيقة  .)CEDAW/C/OP.8/PHL/1ويف عاا 2013ت بجر اللجنة اقيقا بشةا كنةدا بنةاا
على اادعااا متصلة بالعنا الشديدت أةا يةه االتتفةاا والقتة ت الةذي تتعةرض لةه قةاا و تيةا
الشةةعوجل األصةةلية .وبوصة اللجنةةة الدولةةة بةةةا تكفة الت قيةةر يف ايةةع قةةاال اتتفةةاا النقةةاا
وا تية ة ةةاان ومالققة ة ةةة املتة ة ةةورطني يهة ة ةةا عل ة ة ةةى الن ة ة ةةو الواج ة ة ة (الفقة ة ةةرة (217ب) مة ة ةةن الوثيق ة ة ةةة
 .)CEDAW/C/OP.8/CAN/1وتكشةةا هةةذة األمالةةة كيةةا نكةةن با تكةةوا األقكةةاا القعةةامية
بداة مهمة لت قير قلة وعية.
 -31وية ةةني ايفعة ةةالا املتعلة ةةر أنة ةةع العنة ةةا ضة ةةد امل ة ةربة الة ةةذي اعتمدتة ةةه اجلمعية ةةة العامة ةةة يف
رارها  104/48علةى معةاي دوليةة حلمايةة النقةاا مةن العنةات ويصةا التةداب الةيت يتعةني علةى
الدول والوكاال الدولية ارياذها لعماا القعاا علةى ايةع بلةكال العنةا ضةد املةربةت سةواا يف
اجملةةال العةةاا بو اخلةةاأ .ويشةةجع ايفعةةالا الةةدول علةةى وجةةه اخلصةةوأ علةةى وضةةع التوجيهةةا
املالممة للمقاعدة يف تنفيذ املبادئ املنصوأ عليها يف ايفعالا.
 -32و ال ةةد املق ةةررة اخلاص ةةة يف ال ةةدورة الق ةةتني للجن ةةة وض ةةع املة ةربة اي ةةع ال ةةدول األعع ةةاا
و هةةا مةةن اجلهةةا املعنيةةة با ترس ة إليهةةا آرااهةةا ومق قابةةا بشةةةا بي إج ةرااا تراهةةا التمةةة
لت ق ةةني ايفط ةةار احل ةةايل املتعل ةةر ب ةةالعنا ض ةةد النق ةةاا والفتي ةةا ت وبا تنظ ةةر ك ةةذلا يف ايفع ةةالا
املتعلةةر بالقعةةاا علةةى التمييةةز ضةةد امل ةربة ويف دعوبةةا إىل وضةةع توجيهةةا ةةددة لتنفيةةذة بصةةورة
بكار عالية.
 -33ويشة اك منهةاج عمة بيجةةني املعتمةد يف املةؤمتر العةاملو الرابةةع املعةين بةاملربة وثيقةة سياسةةية
توا قيةةة اةةدد األولويةةا االس ة اتيجية اصةةوأ  12ةةال لةةر رميقةةيا وتعةةع تةةداب وإج ةرااا
واس اتيجيا التنفيذ العرورية للنهوض باملربة .ومنهاج عم بيجني يعكة مبةادئ املقةاواة بةني
اجلنق ةةني وع ةةدا التميي ةةزت ويش ةةدد عل ةةى با العن ةةا ض ةةد امل ةربة نا ة بق ةةد ةةاال القل ةةرت و ة ادد
األهةةدا االس ة اتيجيةت ويقةةدا اممةةة مفصةةلة بالتةةداب الواج ة ارياذهةةا .وتقةةتعرض جلنةةة وضةةع
املربة با تظاا التقدا احملرت يما يتعلر بتنفيذ منهاج عم بيجني والت ديا اليت ما تال تع ض
تنفيذة(.)7
__________

()6
()7
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باء -العن
النزا

د المر ة في حاالت ما ق ل نشوب النرزا و ثنراء النرزا ومرا بعرد انت راء

 -34ماا اعتمةاد القةرار املرجعةو جمللة األمةن  )2000(1325بشةةا املةربة والقةالا واألمةن
والقرارا ذا الصلة اليت اعتمدها اجملل الققا( )8لاهدا على تعزيز ايفرادة القياسية لت قني
دور امل ةربة وتي ةادة مشةةاركتها يف صةةنع القةةالا وبنامةةه وقفظةةه .ويف عةةاا 2001ت شةةر املكلفةةة
بالوالية تقريرا يركز على بمور من بينها العنا ضد املربة الذي ترتكبه و/بو تقب به الدولةة تةالل
ا النزاع املقلا (.)E/CN.4/2001/73
 -35ويف عةاا 2014ت بلةار املكلافةة بالواليةة القةابقة إىل با العنةا اجلنقةو والقةام علةةى
ةةوع اجلةةن يف قةةاال شةةوجل الن ةزاع كةةاا يعتةةا لةةيئا تلفةةا واسةةتاناميا ال اسةةتمرارا لةةنمل مةةن
التمييز والعنا الذي يتفا يف ا النزاعت وذ اكر بةا منع العنا ضد املربة جي با يبةدب يف
ا القةالا وبةةا اخلطةة املتعلقةة بةاملربة والقةالا واألمةن ينبغةو با تةربل مبالةرة با ةامم العمرل
األوسرع مررأ جررل تحقيرق المسرراواة بةةني اجلنقةني ومتكةةني املةربة (ا ظةةر الوثيقةةة .)A/HRC/26/38
وب شة ل األمن يف ةرارة  )2009(1888مكتة املماة اخلةاأ لألمةني العةاا املعةين بةالعنا
اجلنقو يف قاال النزاع .وتعتقد املقررة اخلاصة ب ه من امله إرساا التعةاوا بةني الةواليتني بشةةا
مقام ذا اهتماا مش ك.
 -36واي الدراسة العاملية املتعلقة بتنفيذ رار ل األمن ( )2000(1325ا ظر الفقرة 4
بعالة) على التوصية العامة ر  30للجنة املعنية بالقعاا على التمييز ضد املربة اليت تةدعو يهةا
اللجنة إىل تطبير إطةار حلقةوق املةربة علةى بسةا اتفا يةة القعةاا علةى ايةع بلةكال التمييةز ضةد
املربة و رار ل األمن )2000(1325ت وهةو مةا يبةني با منةع العنةا ضةد املةربة جية با يبةدب
يف ة ا القةةالا .وينبغةةو با ت ةربل اخلطةةة املتعلقةةة بةةاملربة والقةةالا واألمةةنت املنصةةوأ عليهةةا يف
القةرار )2000(1325ت ربطةةا مبالةرا با ةةامم العمررل األوسررع مررأ جررل تحقيررق المسرراواة بةةني
اجلنقني ومتكني املربة.
 -37ويف ا القالات يرتك العنا يف اجملالني العةاا واخلةاأت أةا يف ذلةا داتة األسةرة
واجملتمةةع واملؤسقةةا احلكوميةةة وعلةةى الصةةعيد عةةا الةةوطين .ويةةزداد ا تشةةار هةةذا النةةوع مةةن العنةةا
قيامةةا كا ة القواعةةد اجلنقةةا ية األبويةةة مكرسةةة وقيامةةا تقةةاه املعةةاي االجتماعيةةة والاقا يةةة يف
بةةول العنةةا ضةةد النقةةاا والفتيةةا ت وقيامةةا توجةةد بقكةةاا ر يةةة بو متييزيةةة يف التشةريعا احملليةةة
تتصة بةاجلن و ةوع اجلةن وال توجةد تةداب ةةددة ملعاجلةة العنةا ضةد املةربة بو منعةه .وتالقةةمل
املكلفةةة بالواليةةة بيعةةا التقص ة الشةةديد يف ايفبةةالغ عةةن العنةةا اجلنقةةو ومةةن عةةدا مالققةةة
املتةةورطني يةةه .وقةةاال الن ةزاع ومةةا بعةةدة البةةا مةةا تقةةفر عةةن تفةةا بلةةكال التمييةةز املوجةةودة بو
__________

()8
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تول ةةد بل ةةكاال جدي ةةدة م ةةن العن ةةا ض ةةد النق ةةاا اللة ةوا يوج ةةدا بالفعة ة يف وض ةةع ه ةةشت ماة ة
اال تص ة ةةاجل عل ة ةةى بي ة ةةدي ة ةةاعلني قك ة ةةوميني بو ة ة ة قك ة ةةومينيت والبة ة ة ت والتش ة ةةويه اجلنق ة ةةوت
واالتتط ةةا ت وال ةةزواج القق ةةري إىل مق ةةاتلني (العبودي ةةة)ت والتع ةةذي و ة ة ة م ةةن بل ةةكال املعامل ةةة
الالإ قا ية بو القاسية بو املهينة .وجي وضع مقةلة منع هذا العنا يف القياق األوسع للقعةاا
علةةى ايةةع بلةةكال التمييةةز ضةةد املةربة .وأوجة اتفا يةةة القعةةاا علةةى ايةةع بلةةكال التمييةةز ضةةد
امل ةربة وايفعةةالا املتعلةةر بالقعةةاا علةةى التمييةةز ضةةد امل ةربةت تت م ة الةةدول مقةةؤولية منةةع بعمةةال
العنا من جا الفاعلني احلكومينيت وكذا ممارسة العناية الواجبةة ملنةع بعمةال العنةا ضةد املةربة
اليت يرتكبها اعلوا قكوميني والت قير معه ومعا بته .

جيم -تن ي هداف التنمية المستدامة بش ن القضاء على العن

د النساء وال تيات

 -38تتةلا تطة التنمية لعاا  2030من  17هد ا من بهدا التنمية املقتدامة اليت تنشد
الت ةةول اجلةةذري وترمةةو إىل إعمةةال ققةةوق ايف ق ةاا للجميةةعت أةةا يف ذلةةا اقيةةر املقةةاواة بةةني
اجلنقةةني ومتكةةني النقةةاا والفتيةةا كا ةةة .ويركةةز ااةةد  5وااصةةة مقصةةدة  2-5علةةى القعةةاا
علةةى ايةةع بلةةكال العنةةا ضةةد النقةةاا والفتيةةا يف اجملةةالني العةةاا واخلةةاأت أةةا يف ذلةةا االاةةار
بالبشةةر واالسةةتغالل اجلنقةةو و ة ة مةةن ب ةواع االسةةتغاللت يف قةةني با املقصةةد  3-5يركةةز علةةى
القعةةاا علةةى ايةةع املمارسةةا العةةارةت مةةن بية تواج األطفةةال والةةزواج املبكةةر والةةزواج الققةةري
وتشةةويه األععةةاا التناسةةلية لو ةةاث .و يمةةا اةةدر ايفلةةارة إىل با القعةةاا علةةى العنةةا ضةةد املةربة
يةةدرج ألول مةةرة ضةةمن مقاصةةد اقيةةر بهةةدا التنميةةة املقةةتدامةت تعةةافم مقةةةلة العنةةا ضةةد املةربة
بيع ةةا يف اا ةةد  11املتعل ةةر باألم ةةاكن اآلمن ةةة واا ةةد  16املتعل ةةر بالق ةةالا واألم ةةن .ويش ة اك
العن ةةا ض ةةد املة ةربة عامق ةةا بم ةةاا اقي ةةر األه ةةدا ذا الص ةةلة بن ةةوع اجل ةةن ت ماة ة تل ةةا املتعلق ةةة
بالص ة والتعلي واحلد مةن الفقةر جبميةع بلةكاله والنمةو املقةتداا .وألول مةرة اعتمةد إطةار عةاملو
للتنميةةة يراعةةو املقةةام اجلنقةةا ية ويتق ة بالشةةمولية ويقةةتند إىل صةةكوك ققةةوق ايف قةةاا وايةةع
املة ةؤمترا العاملي ةةة ذا الص ةةلةت ما ة ة املة ةؤمتر الع ةةاملو الراب ةةع املع ةةين ب ةةاملربة .ويقتع ةةو تنفي ةةذ اي ةةع
األهدا  17إدراج البعد اجلنقا بصورة منهجية يف ايع الغايا واملؤلرا .
 -39ويتةةيا تنفيةةذ تطةةة التنميةةة املقةةتدامة لعةةاا  2030رصةةة جديةةدة لتق ةريع التقةةدا يمةةا
يتعلر بت قير املقاواة بني اجلنقني ومتكني النقاا والفتيا والقعاا على العنا ضد املربة .ويف
الوا عت تدرج صةيغة ااةد  5بشةةا املقةاواة بةني اجلنقةني منظةور املةربة يف اخلطةة برمتهةات وتةني
بيعةةا علةةى ض ةةرورة اقيةةر املقةةاواة اجلوهري ةةة بةةني اجلنق ةةني ومتكةةني النقةةاا والفتي ةةا مةةن ت ةةالل
القع ةةاا عل ةةى اي ةةع بل ةةكال التميي ةةز والعن ةةا ض ةةد النق ةةاا والفتي ةةا يف اجمل ةةالني الع ةةاا واخل ةةاأ.
وال تبدي املقررة اخلاصة استعدادها لرصد التقدا احملرت قة وإئةا بيعةا لتوجيةه الةدول و هةا
من اجلها املعنية يما يتعلر بتنفيذ ااد .5
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دال -اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان
 -40يتع ة اةمن بروتوك ةةول قق ةةوق املة ةربة يف ب ريقي ةةا املل ةةر بامليا ةةاق األ ريق ةةو حلق ةةوق ايف ق ةةاا
والشعوجل بقكاما بشةا العنا ضد املربة .وتنفذة الدول أقاعدة اللجنة األ ريقية املعنية حبقةوق
ايف قاا .وتندرج اتفا ية البلداا األمريكيةة ملنةع العنةا ضةد املةربة واملعا بةة والقعةاا عليةه (اتفا يةة
بيلةةي دو بةةارا) الةةيت تقةةر صةراقة بالعال ةةة بةةني العنةةا اجلنقةةا والتمييةةز ضةةمن الصةةكوك الرميقةةية
اليت تعتمدها منظومة البلداا األمريكية ملكا ة العنةا ضةد املةربة .وآليةة متابعةة اتفا يةة بيلةي دو
بةةارا هةةو اآلليةةة املقةةؤولة عةةن متابعةةة تنفيةةذ االتفا يةةة .وداتة منظومةةة ل ة بوروبةةات متاة اتفا يةةة
اسطنبول املعاهدة ايف ليمية الاا ية اليت ترمو إىل التصةدي للعنةا ضةد املةربةي وتتةةلا آليةة الرصةد
املعنية بتنفيذ االتفا ية من هيئتني مها رير اخلااا ملناهعةة العنةا ضةد املةربة والعنةا املنةزيل وجلنةة
األطرا (ا ظر الوثيقة .)A/HRC/29/27
 -41ويف عاا 2010ت ب شة رابطة بم جنةوجل لةرق آسةيا جلنةة تعزيةز ومحايةة ققةوق املةربة
والطف التابعة للرابطة .وتتما به وثيقتني بصةدربما الرابطةة بشةةا العنةا ضةد املةربة يف إعةالا
الرابطة بشةا القعاا علةى العنةا ضةد النقةاا ( )2004وايفعةالا املتعلةر بالقعةاا علةى العنةا
ضةةد امل ةربة واألطفةةال يف منطقةةة رابطةةة بم ة جنةةوجل لةةرق آسةةيا ( .)2013وعةةالوة علةةى ذلةةات
ب شة الرابطة يف عاا  2009جلنتها احلكومية الدولية املعنية حبقوق ايف قةاات وهةو اللجنةة الةيت
ذل تنظر يف إمكا ية صيا ة عدة اتفا يا إ ليمية بشةا مقام تشم العنا ضد املربة.
 -42ويف عةةاا 2011ت ب شةةة منظمةةة التعةةاوا ايفسةةالمو اللجنةةة املقةةتقلة حلقةةوق ايف قةةاا
اليت قدد ققوق املةربة ضةمن ةاال عملهةا ذا األولويةة .وب شةه ريةر عمة لوضةع القةب
واألدوا اليت تقما للهيئة أعاجلة مقةةلة ققةوق املةربةت بطةرق منهةا تقةدم تةاو  .ولقةد ا كة
رير العم على وضع آلية يفجراا دراسا وحبوث بشةا وضع ققوق املةربة يف الةدول األععةاا
يف املنظمةت ولتقدم التعاوا التقين وتوعية النا .
 -43وعلى الصعيد الدويلت ور وجود واعد ومعاي دولية وإ ليمية بشةا العنا ضد املربة
ال يوجد عموما م لام ومتكام إتاا مكا ة العنا ضد املربة ومنعه .وهناك تشةت وعةدا
ترابل بني تنفيذ الصكوك واخلطل العامليةةت ماة تنفيةذ منهةاج عمة بيجةني واتفا يةة القعةاا علةى
ايةةع بلةةكال التمييةةز ضةةد امل ةربة وايفعةةالا املتعلةةر بالقعةةاا علةةى التمييةةز ضةةد امل ةربة و ةرار ل ة
األمةةن  )2000(1325و ة ذلةةا مةةن القةرارا الالققةةة ذا الصةةلة وتنفيةةذ الصةةكوك اخلطةةل
ايف ليميةة املتعلقةة بةةالعنا ضةد املةربة واآلليةةا املعنيةة برصةةد تنفيةذهات ر ة با كة هةذة الصةةكوك
واخلطل تتو ع ربل صال مع ها مةن الصةكوك واملؤسقةا  .وعلةى الصةعيد الةوطينت ة افةذ
هةةذة املعةةاي علةةى وجةةه العمةةوا بصةةورة مشةةتتة و البةةا يف ذة عةةدا وجةةود ظةةاا منقةةر بو لةةام
ملكا ة العنا ضد املربة ومنعه على بسا إطار ا و ومؤسقيت متني.
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 -44وت ةةر املكلاف ةةة بالوالي ةةة با م ةةن الع ةةروري با تقب ة ال ةةدول الص ةةكوك الدولي ةةة وايف ليمي ةةة
وتدرجها بصورة لاملة وكاملة من بج وضع بطر ا و ية وطنية بشةا القعةاا علةى العنةا ضةد
املربة واقني تلا املوجودةت بطرق منها القعاا على القةوا ني األسةرية التمييزيةة والقةوا ني اجلناميةة
وعلى املمارسا العارة اليت تعوق متتع النقاا والفتيا حبقو هن.

رابع ا -ولويات موا يعية
ل  -إنشاء "مريد معني بحاالت قتل اإلناث"
 -45يف  25تش ةرين الاةةا  /و ما 2015ت وأناسةةبة اليةةوا الةةدويل للقعةةاا علةةى العنةةا ضةةد
املقررة اخلاصة ايع الدول إ شاا "مرصةد معةين حبةاال تة ايف ةاث"ت بو "مرصةد
املربةت الد
ا
معةين حبةةاال تة النقةةاا علةى بسةةا ةوع اجلةةن " .وا قة املقةةررة اخلاصةة با تنشةةر يةةوا 25
تشةرين الاةةا  /و ما مةةن كة سةةنة البيا ةةا املتعلقةةة بعةةدد قةةاال تة ايف ةةاث بو قةةاال ت ة
النقاا على بسةا ةوع اجلةن واملصةنفة حبقة سةن العة ايا وإثنيةته و ةوع جةن اجلنةاةت مةع
ايفلارة إىل العال ةة بةني اجلةا والعة ية بو العة ايات وبا امةع وتنشةر بيعةا املعلومةا املتعلقةة
أالققةةة اجلنةةاة ومعةةا بته  .وبةةالنظر إىل بوجةةه القصةةور الةةيت تعة ي العديةةد مةةن الةةنظ الوطنيةةة ملنةةع
العنةةا ضةةد املةربة وعةةدا وجةةود بيا ةةا موثو ةةة وعةةدا إجةراا تقييمةةا للمخةةاطر ومةةا ي ت ة عةةن
ذلةةا مةةن مشةةاك تتماة يف إتفةةاا عمليةةا القتة علةةى بسةةا ةةوع اجلةةن ت أةةا يهةةا تلةةا الةةيت
تقتهد قاا األ ليا ايفثنيةت وسوا اديدها وعدا ايفبالغ عنها كما جي ت را املقة ر مةن
ل ةةة ه با يت ةةيا معلوم ةةا قا ةةة لوض ةةع اسة ة اتيجيا عال ةةة ترم ةةو إىل التص ةةدي ا ةةذا اال ته ةةاك
اجلقي حلقوق ايف قاا.
 -46وينبغو با ال ك قاال ت النقاا على بسا وع اجلن اليال قذرا للب يما
إذا قص بي تقص يف تو احلمايةت وذلا بغرض وضةع تةداب جديةدة ملنةع العنةا ضةد املةربة
واقةني تلةا املوجةودة .ويتعةني علةةى الةدول عنةد اةع هةةذة البيا ةا واليلهةا و شةرها با تتعةةاوا
مةةع املنظمةةا ة احلكوميةةة ومؤسقةةا ققةةوق ايف قةةاا املقةةتقلة العاملةةة يف هةةذا امليةةداات ومةةع
ممالو الع ايا و ه من املنظما الدولية واجلها املعنية ذا الصلة.
 -47وبلار املكلفة بالوالية القابقة يف تقريرها بشةا ت النقاا والفتيا على بسا وع
اجلن  :املمارسا الواعدة والت ديا والتوصيا العمليةة ( )A/HRC/20/16إىل بلةكال تلفةة
حلاال ت النقاا على بسا ةوع اجلةن ت أةا يهةا تلةا امل تبةة علةى عنةا العشة وعلةى بة
الشعوذة بو الق رت وتلا املرتكبة باس "الشر " ويف سياق النزاع املقلا وبقب مهر الزواجت
وقاال ت قاا الشعوجل األصلية والقكاا األصلينيت وذلا يف الة قاال بتر .
 -48وتذكر املقررة اخلاصة بقرار اجلمعية العامة  176/70بشةا التصدي جلةرام تة النقةاا
والفتيا بدا ع جنقا ت الذي لجع يه اجلمعية العامةة الةدول األععةاا علةى اةع وتصةنيا
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والي ة وإتاق ةةة البيا ةةا املتعلق ةةة جب ةرام ت ة النق ةةاا والفتي ةةا ب ةةدا ع جنق ةةا ت وض ةةماا ةةرض
عقةةاجل مالم ة ومتناس ة م ةةع تط ةةورة اجلرن ةةة عل ةةى م ةرتكك ج ةرام ت ة النق ةةاا والفتي ةةا ب ةةدا ع
جنقا .
 -49ويق ةلا علةةى ةةو واسةةع بةمهيةةة اةةع ايفقصةةااا والبيا ةةا يف القةةا وا الةةدويل حلقةةوق
ايف قاات أا يف ذلا اتفا ية القعاا على ايع بلكال التمييز ضد املربة والتوصيا املقدمة مةن
اللجنةةة املعنيةةة بالقعةةاا علةةى التمييةةز ضةةد امل ةربةت وهةةو مةةا يتةةيا بساسةةا ا و يةةا وتوجيهةةا عمليةةة
لوضع ايفقصااا املصنفة حبق اجلن وتعزيزها( .)9وب ر اللجنةة صةراقة يف الفقةرة (24ج)
مةةن توصةةيتها العامةةة ر ة  19بةمهيةةة البيا ةةا ايفقصةةامية لفه ة وضةةع النقةةاات وبوص ة الةةدول
بعماا با تصيغ إدارابا ايفقصامية الوطنية استبيا ابا علةى ةو يقةما بتصةنيا البيا ةا علةى
بسا وع اجلن  .وبوص بيعا الدول بةا تشجع على اع ايفقصااا وإجراا حبوث بشةا
مد وبسباجل وآثةار العنةا ومةد عاليةة التةداب املتخةذة ملنةع هةذا العنةا والتصةدي لةه .وعلةى
الصةعيد ايف ليمةوت وأوجة املةادة (8ر) مةن اتفا يةةة بيلةي دو بةارا اتفقة الةدول علةى با تتخةةذ
تدرجييا تداب ددةت أا يف ذلا بةراممت لعةماا إجةراا الب ةوث واةع ايفقصةااا و هةا مةن
املعلوما ذا الصلة بةسباجل العنا ضد املربة وعوا بةه وتةواترة .وأوجة املةادة  11مةن اتفا يةة
اسةةطنبولت ينبغةةو للةةدول األط ةرا با تتعهةةد جبمةةع بيا ةةا إقصةةامية ذا صةةلة ومصةةنفة بشةةةا
احلاال املتصلة بك بلكال العنا.
 -50ويف قني با ايفطار الدويل حلقوق ايف قاا يقةر أقةةلة اةع البيا ةا إ ةرارا واسةعات ةرا
إ شةةاا "مرصةةد معةةين حبةةاال تة ايف ةةاث علةةى بسةةا ةةوع اجلةةن " سيعةةفو بمهيةةة تاصةةة علةةى
الي ة هةةذة ايفقصةةااا والبيا ةةا باعتبارهةةا ركةةا يفج ةرااا املنةةع والتغي ة  .وبةةالنظر إىل بوجةةه
القصةةور الةةيت تع ة ي بع ة ظ ة احلمايةةة الوطنيةةة وعةةدا إج ةراا تقييمةةا سةةليمة للمخةةاطر وعةةدا
وجةةود بيا ةةا الكميةةة والنوعيةةةت وهةةو كلهةةا عقبةةا رميقةةية اةةول دوا منةةع عمليةةا تة النقةةاا
علةةى بسةةا ةةوع اجلةةن منعةةا عةةاالت ةةرا مةةن لةةةا إ شةةاا املرصةةد با يقةةاه يف منةةع قةةدوث
و يةةا النقةةاا الةةيت نكةةن منعهةةا .وتقةةليل العةةوا علةةى الوضةةع الةةذي ترتك ة يةةه قةةاال ت ة
النقةةاا بةةدا ع جنقةةا ت نكةةن با ة علةةى تكايةةا العم ة علةةى الو ةةاا بااللتزامةةا القاممةةةت
وااصة يما يتعلر بالتصدي للموا ةا االجتماعيةة الةيت تقبة بو تطباةع العنةا ضةد املةربة وب قةى
بلةةكاله الةةيت تقةةفر عةةن ت ة الع ة ايا .كمةةا با لةةرر ايفقصةةااا يقةةلل العةةوا علةةى الطةةابع
املرع للجرنة ووا ةع العنةا األبةوي واملعا ةاة واألمل الشةديدين اللةذين يل قةاا بالنقةاا والفتيةا
بقب وع جنقهن.

__________
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باء -حماية النساء الناجيات مأ العن وتزويدهأ بالعدمات
 -51صة اتفا يةةة القعةةاا علةةى ايةةع بلةةكال التمييةز ضةةد املةربة وايفعةةالا املتعلةةر بالقعةةاا
علةةى التمييةةز ضةةد املةربة علةةى املعةةاي الدوليةةة والتزامةةا الةةدول يمةةا يتعلةةر أنةةع العنةةا ضةةد املةربة
وتقةةدم اخلةةدما إىل الناجيةةا مةةن العنةةا .و يمةةا يتعلةةر باخلةةدما ت يةةدعو ايفعةةالا الةةدول إىل
العم على التكف إىل ب صى قد ممكنت ضةمن قةدود املةوارد املتاقةة اةا وكةذلات قية تةدعو
احلاج ةةةت ض ةةمن إط ةةار التع ةةاوا ال ةةدويلت ب ةةةا تق ةةدا إىل النق ةةاا اللة ةوا يتعرض ةةن للعن ةةات وعن ةةد
اال تعةةاا إىل بطفةةاانت مقةةاعدة متخصصةةةت كرعةةادة التةهي ة ت واملقةةاعدة علةةى رعايةةة األطفةةال
وإعةةالته ت والعةةالجت واملشةةورةت واخلةةدما الص ة ية واالجتماعيةةةت واملرا ةةر وال ةااممت عةةال عةةن
ااياك ة الداعمةةة .وينبغ ةةو للةةدول با تتخةةذ ك ة التةةداب األتةةر الالتم ةةة لتعزيةةز سةةالمة النق ةةاا
ضة ايا العنةةا وإعةةادة تةةةهيلهن علةةى الصةةعيدين البةةد والنفقةةو .وعةةالوة علةةى ذلةةات وأوجة
ايفعالات ينبغو ملنظومة األم املت دة صةيا ة مبةادئ توجيهيةة بو كتيبةا إرلةادية بشةةا العنةا
ضد املربة.
 -52وبوص ة اللجن ةةة املعنيةةة بالقع ةةاا علةةى التميي ةةز ضةةد امل ةربة يف توصةةيتها العام ةةة ر ة 19
الةدول األععةاا بةةةا تتخةذ ايةع التةةداب القا و يةة و هةا مةةن التةداب الالتمةة حلمايةةة النقةاا مةةن
العنا القام على وع اجلن محاية عالة.
 -53ويةةني بر ةامم ومنهةةاج عمة ديربةةاا علةةى ضةةرورة وصةةول النقةةاا اللةوا تعرضةةن للعنةةا
إىل "وسام ا تصا عادلة و عالة تر ع عنهن األذ الذي يل ر هبن"ت لكن ينبغو بيعا "تةو
مراكةةز إيةواا ممولةةة متةةويال جيةةدا وتقةةدم الةةدع يف اثةةة البنةةا والنقةةاا" و"تقةةدم املقةةاعدة املناسةةبة
لتمكينهن من إجياد سب الرتق".
 -54ولرق اللجنة املعنية بالقعاا على التمييز ضد املربة يف عية ب . .ضد هنغاريا ب ةه
تعذر على إقد النقاا ض ايا العنا املنزيل اللجةوا إىل مراكةز ايفيةواات ألا ال بقةد منهةا كةاا
ه ةزا لقبواةةا أعيةةة بطفااةةات ال سةةيما وبا بقةةده كةةاا مصةةابا برعا ةةة لةةاملة .وحبق ة اللجنةةةت
ينبغةةو با تكف ة الدول ةةة ت ةةو بي ة آم ةةن للع ة ية قي ة نكنه ةةا الع ةةيش م ةةع بطفاا ةةا وقص ةةول
الع ية على تعوي مناس عما حلقها من بذ جقدي وذهين.
 -55وتقةةتند اتفا يةةة إسةةطنبول إىل الصةةكوك الدوليةةة وايف ليميةةة املوجةةودة والتطةةورا القا و يةةة
والقياسية الدولية والوطنية .وتتعمن االتفا ية قكما ددا بشةا مراكز ايفيواات يتما يف الوا ع
يف املةادة  23الةيت تةني علةى ب ةةه ينبغةو لألطةرا "اريةاذ التةةداب التشةريعية بو هةا مةن التةةداب
العرورية للقمار بر شاا عدد كا من مراكز ايفيواا املناسبة وامليقورة من بج تو إيواا آمن
للع ايات وااصة النقاا وبطفاانت ومقاعدب بصورة عالةة" .ولقةد وضةع لة بوروبةا معةاي
د يةةا خلةةدما الةةدع ينبغةةو با يتةةار أوجبهةةا مةةاال مكةةاا لك ة  7 500قةةمة يف مركةةز يفي ةواا
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النقةةاات بمةةا املعيةةار األدث يتما ة يف إتاقةةة مكةةاا لك ة  10 000قةةمة( .)10وأوج ة معيةةار
آترت ينبغو با يتار مركز إيواا لك  10 000قمة يو ر يةه القةكن اآلمةن يف قالةة الطةوارئ
وتقدا املشورة من بلخاأ مؤهلني واملقاعدة يفجياد سكن طوي األمد(.)11
 -56وتقةةاه مراكةةز ايفي ةواا مقةةامهة مهمةةة يف إتالةةة بقةةد بكةةا العوامةةر الةةيت متنةةع النقةةاا مةةن
الةةتخلي مةةن ذةةرو سةةوا املعاملةةة وتفةةادي الو ةةوع ض ة ية ة اددا و ةةاطر التعةةرض العتةةدااا
جديةةدة .وبرمكةةاا عوام ة ا تصةةادية ل ة با تقةةاه يف تعةةرض النقةةاا للعنةةا وبا متةةنعهن مةةن
طل ة املقةةاعدة( .)12وب ةرامم تةهي ة النقةةاا الناجيةةا مةةن العنةةا ينبغةةو با تشةةجع مقةةاعدبن
ماديا وعاطفيا وا تصاديات وااصة من تالل القةمار اةن باحلصةول علةى دعة مةايل ةوريت وبا
تشجع رأ اقير دت معني واستدامتهت وذلا لتمكينهن من إعادة بناا قيابن(.)13
 -57ولقد تار املكلفةة بالواليةة عةددا مةن مراكةز ايفيةواا و ةدم توصةيا بشةةا توا رهةا يف
بل ة ة ة ةةداا معين ة ة ة ةةة لع ة ة ة ةةماا وص ة ة ة ةةول النق ة ة ة ةةاا إليه ة ة ة ةةا (ا ظ ة ة ة ةةر الوث ة ة ة ةةامر E/CN.4/2006/61/Add.5
و A/HRC/4/34/Add.2و .)Add.4وينبغةةو با تتةةيا اةةن مراكةةز إي ةواا النقةةاا تةةدما متخصصةةة
مةةن تةةالل تةةو القةةكن اآلمةةن والةةدع للنقةةاا ض ة ايا العنةةا وألطفةةاان .وعةةالوة علةةى هةةذة
اخلةةدما ت ينبغةةو إتاقةةة تةةداب منةةع ومحايةةة بتةةر ت أةةا يف ذلةةا محايةةة اجعةةة و وريةةة وبوامةةر إيةواا
لفامدة الع ايا والشهود وبسره ( .)14وتنوي املقررة اخلاصة العمة علةى اةع املمارسةا احلقةنة
__________

( )10ا ظةر

Liz Kelly, Combating violence against women: minimum standards for support services,

.Council of Europe, 2008, p. 18
( )11ا ظةر report of the expert group

“Good practices in legislation on violence against women”,

.meeting, United Nations Office at Vienna, May 2008
( )12ا ظةر United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women),
”“Economic development and opportunitiesت متةار علةى الةرابل ايفلكة و www.endvawnow.org/en/
.articles/1457-economic-development-and-opportunities.html
( )13ا ظةر آليةة متابعةة اتفا يةة بيلةي دو بةارات Guide to the Application of the Inter-American Convention on
.the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women, 2014, p. 55
( )14ا ظةر Women against Violence Europe Network and European info Centre against Violence
(WAVE), “Description of a women’s shelter” (available at www.wave-network.org/sites/default/

).files/shelterdescription.pdf
قلل اللجنة املعنية بالقعاا على التمييز ضد املربة بع القعايا قي طلبة العة ية بوامةر تقييةد بو محايةةت
أةةا يف ذلةةا قالةةة القةةيدة لةةهيدة ويكشةةه (متو ةةاة) ضةةد النمقةةا (القعةةية )2005/5ت والقةةيدة اطمةةة يلةةدرم
(متو ةةاة) ض ةةد النمق ةةا (القع ةةية  )2005/6والق ةةيدة  .ك .ض ةةد بلغاري ةةا (القع ةةية )2008/20ي والق ةةيدة
عيقةةاتو جةةالوو ضةةد بلغاريةةا (القعةةية ( )2011/32يف هةةذة القعةةيةت مةةنا اجلةةا بمةةر محايةةةت علةةى بسةةا ب ةةه
ضة ة ية العن ةةات يقتع ةةو مغ ةةادرة العة ة ية احلقيقي ةةة لبية ة األس ةةرة)ي والق ةةيدة ةةو زالي ك ةةارينيو ض ةةد إس ةةبا يا
(القعةةية )2012/47ي والقةةيدة ب . .ضةةد هنغاريةةا (القعةةية ( )2003/2إبةةاا و ةةوع األقةةداث مل تكةةن بواا
احلماية بو التقييد متاقة أوج القا وا احمللو).
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اليت نكن االس لاد هبا يف شاا مراكز ايفيواا وتقدم تدما الدع إىل النقاا واألطفالت وكذا
املمارسا احلقنة املتعلقة بةوامر احلماية.

جيم -مدونة قواعد سلوك ل ائردة فرراد األمرأ والشررطة المعنيريأ بحراالت العنر
المر ة

رد

 -58و ع  12دولة ععوا تالل اجلمعية اخلاصة يفعالا املؤمتر الدويل لكيغةايل بشةةا دور
اايئا األمنية يف مكا ة العنا ضد النقاا والفتيا (ا ظر الفقرة  19بعالة)ت علةى ايفعةالا
يف بعق ةةاجل ا عق ةةاد املة ةؤمتر ال ةةدويل ر ي ةةع املق ةةتو املتعل ةةر باملوض ةةوع ذات ةةه واملعق ةةود يف كيغ ةةايل يف
عةةاا  .2010ومنةةذ ذلةةا الو ة ت لةةارك  43دولةةة يف ب شةةطة ترمةةو إىل تنفيةةذ ايفعةةالا الةةذي
يشةةم التزامةةا بشةةةا "توذيةةا وتر يةةة املزيةةد مةةن النقةةاا العةةابطا علةةى ايةةع مقةةتويا اايئةةا
األمنية".
 -59وتر املقررة اخلاصة با إلراك اايئا األمنيةت أا يها تلا املشاركة يف عمليا قفمل
الق ةةالات والش ةةرطة يف مكا ةةة العن ةةا ض ةةد النق ةةاا والفتي ةةا بم ةةر ينط ةةوي عل ةةى بمهي ةةة ص ةةو .
واملتةدت األول يف قةةاال العنةةا هةةو اايئةةا األمنيةةة الةةيت اةةا دور رميقةةو يف منةةع العنةةا ضةةد
النقةةاا ومحايةةة الناجيةةا منةةه ومالققةةة اجلنةةاة .ونكةةن اسةةتخداا األهةةدا احمل اققةةة يمةةا يتعلةةر
بتنفيةةذ إعةةالا كيغةةايل واملشةةاك الةةيت تع ة ض تنفيةةذة كممارسةةا ققةةنة لصةةيا ة مدو ةةة واعةةد
سلوك عاملية لفامدة وا الشرطة.
 -60وتن ةةوي املكلاف ةةة بالوالي ةةة النظ ةةر يف إمكا ي ةةة ص ةةيا ة مدو ةةة واع ةةد س ةةلوك عاملي ةةة لفام ةةدة
املةوذفني األمنيةني املعنيةني أعاجلةة قةاال العنةا ضةد النقةاا والفتيةا ت وهةو املدو ةة الةيت نكةن
با تشم مقدمو اخلدما ما املرلدين االجتماعيني ومقدمو اخلدما الص ية.

دال -حماية النساء وال تيات في سياق الترحيل القسري وتدفق الالجئيأ
 -61تواجةةه النقةةاا والفتيةةا الفةةارا مةةن النزاعةةا واالضةةطهاد بلةةكاال تلفةةة مةةن العنةةا
القةةام علةةى ةةوع اجلةةن وقةةاال متييةةز متعةةددت وااصةةة عنةةدما يقةةا را لوقةةدهن .وتواجةةه هاتةةه
النقاا والفتيا اطر يف ايع مراق رقلتهني بي يف بلداا املنشة والعبور واملقصد.
 -62وتش ةةم الت ةةديا ال ةةيت تواجهه ةةا النق ةةاا والفتي ةةا امله ةةاجرا تط ةةر التع ةةرض ل ةةبع
بلكال العنات أا يف ذلا العنا اجلنقوت على بيدي ب ةراد بو مهةربني بو ااعةا إجراميةة يف
بلداا املنشة والعبةور واملقصةد .كمةا ب ةه تيجةة سةفرهن ةد يت ةولن إىل ضة ايا االاةار بالبشةر بو
العبودية بو املمارسا املشاهبة اات و د يواجهن بيعا اطر بكا ما التعرض للعنا والت ةرش
اجلنقةيني عنةد إ ةةامتهن بثنةاا مرقلةةة العبةور يف يمةةا بو مراكةز إيةواات وذلةا بقةةب بمةور منهةةا
تقاس ة القةةكن واسةةتخداا مرا ةةر إص ة ار مش ة كةت وهةةو مةةا يعرضةةهن للعنةةا واالعتةةداا .و ةةد
ينقصةةهن الوصةةول إىل تةةدما تاصةةة بايف ةةاث .وبقةةب تةةردد النقةةاا الع ة ايا يف الغال ة يف
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ايفبالغ عن قاال العنا اجلنقو ر ه ال يبلغ سو عن عدد لي منها .والعنةا القةام علةى
وع اجلن عال عن كو ه نا سببا رميقيا يف ارياذ النقاا ةرار ااجةرةت يشةك ذةاهرة مشة كة
تالل رقلتهن وعند وصوان إىل بلداا املقصد.
 -63وتالقةةمل املقةةررة اخلاصةةة عةةدا وجةةود بيا ةةا بشةةةا هةةذة اال تهاكةةا الةةيت مت ة ققةةوق
ايف ق ةةاات وه ةةو م ةةا نن ةةع الق ةةلطا م ةةن اري ةةاذ الت ةةداب الع ةةرورية لع ةةماا س ةةالمة هات ةةه النق ةةاا
والفتيا ت وتنوي املقامهة وضع التوجيها العرورية يفرلاد الدول يف هذا اجملال.
 -64وب ةةر اللجنةةة املعنيةةة بالقعةةاا علةةى التمييةةز ضةةد املةربة يف تعليقهةةا العةةاا ر ة  32بشةةةا
األبعاد اجلنقا ية املرتبطةة بةاملربة يمةا يتعلةر أركةز الالجةه واللجةوا واجلنقةية وا عةداا اجلنقةية بةةا
"التش ةةرد النال ةةه ع ةةن النزاع ةةا املق ةةل ةت واالض ةةطهاد اجلنق ةةا و ة ة ذل ةةا م ةةن اال تهاك ةةا
اجلقيمة حلقوق ايف قاا اليت تتعرر هبا املةربةت يعةاعا مةن لةدة الت ةديا القاممةة الةيت تواجةه
القعاا على التمييز ضد املربة".
 -65ويف عة ةةاا 2016ت ب شة ةةة مفوضة ةةية األم ة ة املت ة ةةدة القة ةةامية حلقة ةةوق ايف قة ةةاا ريقة ةةا
استشةةاريا بشةةةا املةربة وال قية الققةةري واحلمايةةةت وهةةو الفريةةر الةةذي يعة املقةةررة اخلاصةةة ضةةمن
بععامه ويب بمورا تشم املمارسا احلقنة الرامية إىل تعزيز مشاركة اجملتمع على و علو.
 -66ومل تعاف ذاهرة هجةرة ايف ةاث الواسةعة النطةاق بعةد معاجلةة مناسةبة يف سياسةا ااجةرة
ال ةةيت تق ةةر إ ة ةرارا تام ةةا باملش ةةاك اجلنق ةةا ية واملخ ةةاطر ال ةةيت تواجهه ةةا النق ةةاا والفتي ةةا امله ةةاجرا
والالجئا  .وتبةدي املقةررة اخلاصةة اسةتعدادها للمقةاعدة يف وضةع التوجيهةا العةرورية يفرلةاد
الدول يف هذا اجملال.

هاء -األيولية والتطرف والعن

د المر ة

 -67يف  15كةةا وا الاا /ينةةاير 2016ت ةةدا األمةةني العةةاا إىل اجلمعيةةة العامةةة تطةةة عملةةه
بشةةةا منةةع التطةةر العنيةةا( .)15ولقةةد عقةةد منةةذ ذل ةا الو ة منا شةةا بشةةةا حب ة تقةةاطع
مقةةام النةزاع والعنةةا و ةةوع اجلةةن ت وضةةرورة با تةةدرج املنظمةةا احلكوميةةة وايف ليميةةة واملتعةةددة
األطرا بعدا جنقا يا يف ايع مقتويا صنع القياسا والقرارا ت وااصة يف اجلهةود الراميةة
إىل التصدي لتهديد ايفرهاجل والتطر العنيا .وبناا عليهت تق ر املقررة اخلاصة حبة الصةال
املوجودة بني األصولية بو التطر والعنا القام على وع اجلن ضد املربة وبسبابه الرميقية.

__________

( )15ا ظر رار اجلمعية العامة .254/70
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واو -بناء قدرات العامليأ في قطا القرانون ومروي ي إن راذ القرانون المعنيريأ بحراالت
د المر ة
العن
 -68ايل املقةررة اخلاصةة علمةا بةمهيةة بنةاا ةدرا العةاملني يف طةاع القةا وا ومةوذفو إ فةاذ
القا وات أا يف ذلا ب راد الشرطة والنواجل العاموا والقعاة واملرلدوا االجتماعيوات يمةا يتعلةر
بالصةةكوك واملؤسقةةا ايف ليميةةة والدوليةةة املتصةةلة حبقةةوق ايف قةةاات وااصةةة يمةةا يتعلةةر حبقةةوق
ايف ق ةةاا اخلاص ةةة ب ةةاملربة والعن ةةا ض ةةد امل ة ةربة .وينبغ ةةو با يتع ةةمن بن ةةاا الق ةةدرا االجته ةةادا
القعةةامية العامليةةة وايف ليميةةة املتعلقةةة بةةالعنا ضةةد امل ةربةت واملمارسةةا احلقةةنة الراميةةة إىل ضةةماا
تطبير القوا ني على الصعيد الوطين و قا للقواعد واملعاي الدولية.
 -69وتشةةجع املقةةررة اخلاصةةة إدراج املقةةاواة بةةني النقةةاا والرجةةال والعنةةا ضةةد امل ةربة ضةةمن
املنةةاهم الدراسةةية اجلامعيةةة يف ةةال القةةا وا واجملةةاال ذا الصةةلةت وكةةذا يف تةةدري العةةاملني يف
طةةاع القةةا وات أ ةةن ةةيه القع ةةاة وموذفةةو إ فةةاذ الق ةةا وا .وينبغةةو با يش ةةم التةةدري ايفط ةةار
الةةدويل حلقةةوق ايف قةةاا للم ةربة والدراسةةا التطبيقيةةة للك ة ااام ة مةةن الق ةوابر القعةةامية املتعلقةةة
بالعنا ضد املربة وبالتزاا الدول بةا تتخذ التداب املناسبة لتعدي بو إلغاا األعرا واملمارسا
الةةيت تشةةك متيي ةزا ضةةد امل ةربة وتةةؤثر يف ققهةةا يف اكمةةة عادلةةة و زيهةةة (ا ظةةر الفقةةرة  8-8مةةن
الوثيقة .)CEDAW/C/57/D/34/2011

زاي -العن

د المر ة على ش كة اإلنترنت تحد جديد

 -70يف قة ةةني با اسة ةةتخداا تكنولوجية ةةا املعلوم ة ةةا واالتصة ةةاال سة ةةاه يف متكة ةةني النق ة ةةاا
والفتيةةا ت ر ةةه ةةد ولاةةد بيعةةا ذةةاهرة العنةةا علةةى لةةبكة ايف ة  .وتةةر املقةةررة اخلاصةةة با ةةة
قاجةة إىل دراسةة هةةذة الظةاهرة اجلديةةدة وكةذا إمكا يةة تطبيةةر القةوا ني الوطنيةةة عليهةات وإىل تقةةدم
توصةةيا إىل الفةةاعلني احلكةةوميني و ة احلكةةوميني بةةةا يكةةا وا العنةةا ضةةد النقةةاا والفتيةةا
عل ةةى ل ةةبكة ايف ة وبا م ةوا يف الو ة ذات ةةه قري ةةة التعب ة وقظ ةةر الت ةري عل ةةى العن ةةا
والكراهيةت و قا للمادة  20من العهد الدويل اخلاأ باحلقوق املد ية والقياسية.

حاء -التركيررز علررى المنررع والقضرراء علررى القرروانيأ التمييزيررة و ثرهررا السررل ي فرري تكرريس
د المر ة و المساهمة في حدوث
العن
 -71تنظةةر املقةةررة اخلاصةةة إىل منةةع العنةةا ضةةد املةربة علةةى ب ةةه بقةةد جوا ة الواليةةة الةةيت تركةةز
علةةى القعةةاا علةةى األسةةباجل الرميقةةية للعنةةا ضةةد امل ةربة وعوا بةةه .واةةذا الغةةرضت ق ة ادد املقةةررة
اخلاصةةة املكو ةةا الرميقةةية الةةيت اتةةاج إىل مزيةةد التطةةويرت أةةا يف ذلةةا :الت ةزاا الةةدول بةةةا تتخةةذ
التةداب ايفجيابيةةة الراميةةة إىل تغية القوالة النمطيةةة املعةرة يمةةا يتعلةةر بةاألدوار اجلنقةةا ية املفعةةية
إىل العن ةةا وبا تع ةةطلع يف الو ة ة ذات ةةه بة ش ةةطة ترم ةةو إىل متك ةةني النق ةةاا واحل ةةد م ةةن تعرض ةةهن
للعناي وإلراك الرجال والفتياا بصورة مفيدة يف منع ايع بلكال العنا ضد النقاا والفتيةا
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منعةا عةاالي وتنظةي محةال توعيةةة ملكا ةة العنةا ضةد النقةةاا با تظةاا وعلةى ايةع املقةةتويا ت
احلكومية.
وذلا بالتعاوا مع املؤسقا الوطنية حلقوق ايف قاا واجملتمع املد واملنظما
 -72وتفعةةو الق ةوا ني التمييزيةةةت وااصةةة األقكةةاا التمييزيةةة الةةيت تتعةةمنها الدسةةات و ةوا ني
اجلنقية و وا ني العقوبة إىل تكري مع النقاا وضعفهن دات اجملتمةعت وهةو مةا يتقةب مةن
يف تةةةجيم العنةةا ضةةد النقةةاا والفتيةةا ت ألا ايفجةرااا املتاقةةة لةةردع اجلنةةاة عةةن ارتكةةاجل هةةذة
اجلة ةرام ليل ةةة وس ةةب اال تص ةةا املتاق ةةة للعة ة ايا ة ة كا ي ةةة .ويف ذة ة ه ةةذة الظ ةةرو ارتكة ة
األصوليوا واملتطر وا يف اآلو ة األت ة بعماال متعددة ومتواترة من العنةا اخلطة  .وتنةوي املقةررة
اخلاصةة حبة الصةلة بةني هةذة القةوا ني التمييزيةة والعنةا ضةد النقةاا والفتيةا ت وتقةدم توصةةيا
بشةا إصالر القةا وات وااصةة يمةا يتعلةر بقةا وا األسةرة والقةا وا اجلنةامو و مهةا مةن القةوا ني
واملمارسةةا الوطنيةةة الةةيت تةةنظ العال ةةا األس ةرية واجملةةال اخلةةاأ بغةةرض احلةةد مةةن العنةةا ضةةد
النقاا والفتيا .

خامسا -ساليب العمل
 -73بنةاا علةةى العمة الةةذي اضةطلع بةةه املكلفةوا بالواليةةة القةابقوا وو قةةا لقةرار جلنةةة ققةةوق
ايف قةةاا ر ة  45/1994الةةذي ب شةةئ أوجبةةه الواليةةةت و ةرار لة ققةةوق ايف قةةاا 25/23
ال ةةذي ه ةةو بق ةةدث ة ةرار ي ةةني عل ةةى ادي ةةد الوالي ةةةت ستواصة ة املق ةةررة اخلاص ةةة التم ةةا وتلق ةةو
املعلوم ةةا املتعلق ةةة بة ةالعنا ض ةةد املة ةربة وبس ةةبابه وعوا ب ةةه م ةةن الة ةدولت واايئ ةةا املنش ةةةة أوجة ة
معاهدا ت والوكاال املتخصصةت و ذلا من املقررين اخلاصني املعنيني أقام تلفة متعلقة
حبق ةةوق ايف ق ةةاات واملنظم ةةا احلكومي ةةة الدولي ةةة واملنظم ةةا ة احلكومي ةةةت أ ةةا يه ةةا املنظم ةةا
النقةةاميةت واالسةةتجابة بفعاليةةة إىل تلةةا املعلومةةا ي والتوصةةية باريةةاذ تةةداب وسةةب ووسةةام ت علةةى
الصعيد احمللو والوطين وايف ليمو والدويلت للقعاا على ايع بلةكال العنةا ضةد املةربة وبسةبابهت
ولتدارك عوا بهي ومتابعة تنفيذ التوصيا والعم عن كاة مةع ايةع ايفجةرااا اخلاصةة وآليةا
اجملل األتر حلقوق ايف قاا ومع اايئا املنشةة أوج معاهدا ت آتذة يف االعتبار طلة
اجملل ة با تةةدرج تلةةا ايفجةرااا واآلليةةا واايئةةا بطريقةةة منتظمةةة ومنهجيةةة ققةةوق ايف قةةاا
اخلاصة باملربة ومنظورا جنقا يا يف بعماااي والتعاوا على و وثير مع جلنة وضع املةربة يف بدامهةا
ملهامهاي واتباع م متكام ولام إتاا القعاا على العنا ضد املربة وعلى بسبابه وعوا بهت أةا
يف ذل ة ةةا بس ة ةةباجل ه ة ةةذا العن ة ةةا املتص ة ةةلة باجمل ة ةةاال املد ي ة ةةة والاقا ي ة ةةة واال تص ة ةةادية والقياس ة ةةية
واالجتماعية.

ل  -التعاون مع اإلجراءات العاية األخرى المعنية بحاالت العن

د المر ة

 -74تعتةةزا املقةةررة اخلاصةةة العم ة بالتعةةاوا مةةع آليةةا بتةةر مةةن آليةةا ايفج ةرااا اخلاصةةة
الةةيت تعة بةالعنا ضةةد املةربةت أةةا يهةةا الفريةةر العامة املعةةين أقةةةلة التمييةةز ضةةد املةربة يف القةةا وا
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واملمارسةةةت واملقةةررة اخلاصةةة املعنيةةة أقةةةلة بيةةع األطفةةال واسةةتغالا يف البغةةاا ويف املةواد ايفباقيةةةت
واخلب ة ة املقةةتقلة املعنيةةة بةةالتمتع حبقةةوق ايف قةةاا بالنقةةبة لأللةةخاأ املصةةابني بةةاملهرت واخلب ة ة
املقتقلة املعنية أقام األ ليا واملقررة اخلاصةة املعنيةة حبقةوق القةكاا األصةليني واملقةررة اخلاصةة
املعني ةةة حبق ةةوق األل ةةخاأ ذوي ايفعا ةةة واخلبة ة ة املق ةةتقلة املعني ةةة بتمت ةةع املق ةةنني جبمي ةةع قق ةةوق
ايف قةةاا واملقةةرر اخلةةاأ املعةةين أقةةةلة التعةةذي و ة ة مةةن ضةةروجل املعاملةةة بو العقوبةةة القاسةةية بو
الو قا ية بو املهينةةت وستقةعى جاهةدة إىل اديةد املبةادرا املشة كة الةيت برمكا ةا تكملةة عمة
ك واليةت أةا يف ذلةا مةاال الزيةارا املشة كة واملتابعةة املشة كة للتوصةيا ت والبال ةا املشة كة
املتعلقة بادعااا ا تهاك ققوق ايف قاا للمربة والبيا ا الص فية املش كة .

باء -التعاون مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييرز رد المرر ة وغيرهرا مرأ ال يئرات
المنش ة بموجب معاهدات
 -75تةةذ اكر املقةةررة اخلاصةةة بةةةا جلنةةة ققةةوق ايف قةةاا الةةدبا يف رارهةةا  45/1994املنشةةه
للواليةةة االضةةطالع بواليتهةةا يف إطةةار ايفعةةالا العةةاملو حلقةةوق ايف قةةاا وسةةامر الصةةكوك الدوليةةة
حلقةوق ايف قةةاات أةةا يهةا اتفا يةةة القعةةاا علةةى ايةع بلةةكال التمييةةز ضةد املةربة وايفعةةالا املتعلةةر
بالقعاا على العنا ضد املربة .ويف عاا 2008ت ةاا لة ققةوق ايف قةاات يف ةرارة 24/7ت
برضا ة منهاج عم بيجةني إىل هةذا ايفطةارت و الةد املقةررة اخلاصةة العمة عةن كاة مةع مقةررين
وممالني تاصني آترين و رق عم بتر  .كما الد اجملل املكلفةة بالواليةة التشةاور مةع اللجنةة
املعنية بالقعاا علةى التمييةز ضةد املةربة وسةامر اايئةا املنشةةة أوجة معاهةدا  .وتعتةزا املكلفةة
بالواليةةة تعزيةةز احلةوار بةةني واليتهةةا واللجنةةة وعقةةد مشةةاورا منتظمةةة معهةةا مةةن بجة إرسةةاا تعةةاوا
مؤسقيت بني هاتني اآلليتني .وكما ذكر آ فات بدب املقررة اخلاصة بالفع التعةاوا مةع اللجنةة يف
ادي التوصية العامة ر .19

جيم -التعاون مع منظومة األمم المتحدة
 -76تةةذكر املكلفةةة بالواليةةة بة ةةه مةةن امله ة مواصةةلة التعةةاوا مةةع مكت ة األم ة املت ةةدة املعةةين
باملخ ةةدرا واجلرن ةةة وبر ةةامم األمة ة املت ةةدة ايفئ ةةامو ومنظم ةةة الصة ة ة العاملي ةةة وص ةةندوق األمة ة
املت ةةدة للقةةكاا واليو قةةكو ومنظمةةة العمة الدوليةةةت وااصةة هيئةةة األمة املت ةةدة للمقةةاواة بةةني
اجلنق ةةني ومتك ةةني املة ةربةت هب ةةد تعزي ةةز التع ةةاوا والتنق ةةير يم ةةا يتعل ةةر بت ةةدتال منظوم ةةة األمة ة
املت ةةدةت أةةا يف ذلةةا علةةى الصةةعيد القطةةريت لتنفيةةذ تلةةا املعةةاي الدوليةةة وايف ليميةةة املتعلقةةة
بالقعاا على العنا ضد املربة .وتود املقةررة اخلاصةة بيعةا مواصةلة العمة علةى تنفيةذ ةرار لة
ققةةوق ايف قةةاا  25/23الةةذي يركةةز علةةى منةةع اال تصةةاجل و ة ة مةةن بلةةكال العنةةا اجلنقةةو
والتصةةدي اةةا و قةةا لاللتزامةةا الدوليةةة يف ةةال ققةةوق ايف قةةاا .ويف هةةذا القةةياقت تةةر املقةةررة
اخلاصة ب ه من امله للغاية إرساا تعاوا وي مع جلنة منع اجلرنة والعدالةة اجلناميةة التابعةة ملكتة
األمة املت ةةدة املعةةين باملخةةدرا واجلرنةةةت ألا مةةن لةةةا ذلةةا با يقةةاعد كا ة ا يف تقةريع تنفيةةذ
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بهدا الوالية على صعيد ظ العدالة اجلنامية الوطنية .وعالوة على ذلةات تعتةزا املقةررة اخلاصةة
عقةةد مشةةاورا منتظمةةة مةةع مكت ة األم ة املت ةةدة املعةةين باملخةةدرا واجلرنةةة كةةو تةةتمكن مةةن
متابعة دعوبا املوجهة إىل الدول من بج إ شةاا "مرصةد معةين حبةاال تة ايف ةاث علةى بسةا
وع اجلن " بو "مرصد معين حباال ت النقاا على بسا وع اجلن " متابعة كا ية.
 -77و يما يتعلةر بةالعنا ضةد املةربة يف قةاال النةزاع ومةا بعةد النةزاعت وكمةا بلة إليةه آ فةات
تنةةوي املقةةررة اخلاصةةة بيعةةا تعزيةةز التعةةاوا مةةع مكت ة املماة اخلةةاأ لألمةةني العةةاا املعةةين بةةالعنا
اجلنقةةو يف قةةاال النةزاع ومكتة املماة اخلةةاأ لألمةةني العةةاا املعةةين باألطفةةال والنةزاع املقةةلات
ومكت املما اخلاأ لألمني العاا املعين بالعنا ضد األطفال.

دال -التعاون مع اآلليات اإلقليمية والدولية المعنية بحاالت العن

د المر ة

 -78تشةةجع املقةةررة اخلاصةةة ظ ة ققةةوق ايف قةةاا ايف ليميةةة علةةى تقةةدم إسةةهامابا وتلةةتم
آرااهةا بشةةا عمليةة التنفيةذت لكةوا هةذة الةنظ تةؤدي دورا مهمةا يف تعزيةز املعةاي العامليةة حلقةوق
ايف ق ةةاا .وت ةةدرك املق ةةررة اخلاص ةةة بمهي ةةة مواص ةةلة ا ةةع ايفس ةةهاما م ةةن ال ةةدول األعع ةةاا واي ةةع
اجلهةةا املعنيةةةت أةةا يهةةا اآلليةةا العامليةةة وايف ليميةةة والوطنيةةة واملنظمةةا ة احلكوميةةةت لكةةو
نكنها ارياذ رارا مقتن ة بالكام بشةا التداب الالتمة لتقريع القعاا على العنا ضد املربة
على سبي األولوية.

سادس ا -االستنتاجات والتوييات
 -79تسلم المقررة العاية ب ن الوالية باتت تشكل آلية بارزة ومحترمة وموثوقة لتوجير
الدول وفعاليات المجتمع المدني وغيرها مأ الج ات المعنيرة ومكونرات المجتمرع الردولي
ررد المررر ة وعلررى س ر اب وعواق ر ومن ر إنشرراء الواليررة فرري
بش ر ن القضرراء علررى العن ر
عام  ،1994تذير المش د المحيط بالوالية نتيجة و ع طر وآليات دولية وإقليمية تتعلق
رد المرر ة وتوجر الواليرة ،مرا فضرى إلرى إعرادة تشركيل دور هر ت الواليرة وتركيزهرا
بالعن
ررد المررر ة ويررعوبات التن ير وتعزيررز التعرراون مررع سررائر اآلليررات العالميررة
علررى منررع العنر
رد المرر ة ،وعلرى سر اب
واإلقليمية ذات الصلة ،قصرد تسرريع وتيررة القضراء علرى العنر
وعواق
 -80وترررى المقررررة العايررة نر ال يوجررد علررى وجر العمرروم ن ررع شررامل ومتكامررل لمنررع
العن القائم على نو الجنس والقضاء علي  ،ويوجد تشتت فيمرا بريأ معتلر السياسرات
د المر ة وبحقوق المر ة وستتمثل إحدى ولويات المقرررة
والتشريعات المتعلقة بالعن
العاية الرئيسية فري المسراهمة فري تردارك القصرور فري تن ير الصركوك الدوليرة واإلقليميرة
رد المرر ة ،وفري حمايرة الضرحايا مرأ خرالل تزويردهم بعردمات دعرم
القائمة بش ن العن
كافية وس ل انتصاف فعالة ،وك ا مرأ خرالل مالحقرة الجنراة وتعررب المقرررة العايرة عرأ
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اقتناع ررا بر ر ن للوالي ررة دورا م مر ر ا ف رري تعزي ررز وجر ر الت رروزر ب رريأ الص رركوك وال ررنظم الدولي ررة
رد المرر ة ،بذررل التعجيرل بتن ير ها الكامرل وتررى
واإلقليمية القائمة فيما يتعلق بالعن
ن مأ الم م تعزيز وج التوزر بيأ تن ير من راع عمرل بيجريأ وات اقيرة القضراء علرى جميرع
شرركال التمييررز ررد المررر ة وال روتوكررول الملحررق ب ررا ،واإلعررالن المتعلررق بالقضرراء علررى
التميير ررز ر ررد المر ررر ة وق ر ررار مجلر ررس األمر ررأ  ،)2000(1325ومتابعر ررة الق ر ررارات و و
ررد المررر ة ،لتن ير ها بالكامررل وتسرريع وتيرررة القضرراء
الصرركوك اإلقليميررة المتعلقررة بررالعن
د المر ة
على العن
 -81وبصرف النظر عأ رورة تعزيز وج التوزر بريأ الرنظم الدوليرة واإلقليميرة لحقروق
اإلنسان ،ترى المقررة العاية ن مأ الم م موايرلة مناقشرة مردى مالءمرة األطرر القانونيرة
رد المرر ة والقضراء علير وفري هر ا السرياق ،مرأ
الدولية واإلقليمية والوطنية لمنع العن
الم ررم يض ر ا مراعرراة آخررر التطررورات ذات الصررلة ،مثررل العمررل ال ر ي ا ررطلعت ب ر اللجنررة
المعنيرة بالقضرراء علررى التمييررز ررد المررر ة لتحررديا تويرريت ا العامررة رقررم  19وشرراركت فير
المقررررة العايررة وستتضررمأ النسررعة المحدثررة آخررر التطررورات المسررجلة علررى الصررعيد
ال رروطني واإلقليم رري وال رردولي ،وستسترش ررد باالجت ررادات القض ررائية وعم ررل اللجن ررة وعم ررل
المقررررة العايررة ويمكررأ ن تترري ه ر ت النسررعة المحدثررة فرري الواقررع توجي ررات إ ررافية
م يدة و رورية جدا بش ن العطوات التي يجب اتعاذها مرأ جرل التصردي للعنر القرائم
علررى نررو الجررنس ،حيثمررا يقررع ،وتسرريع وتيرررة القضرراء علير وترردعو المكل ررة بالواليررة إلررى
جعل عملية تحديا التويية العامة رقم  19عملية تشاركية وشاملة ولتكملة ه ا العمرل،
تردعو المقرررة العايررة يضر ا إلرى تجديررد االهتمرام براإلعالن المتعلررق بالقضراء علرى التمييررز
ررد المررر ة وتشررير علررى وج ر العصرروو إلررى رررورة ن تنظررر الرردول فرري إمكانيررة و ررع
م ادئ توجي ية للمساعدة في تن ي الم ادئ التي ينص علي ا
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