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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/457( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

تعزيز التدابري املتخـذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن - ٦٥/٢٢٨
 أجل التصدي للعنف ضد املرأة

 
،إن اجلمعية العامة

ــد  ومنــهاج عمــل)٢(وإعــالن )١(قــضاء علــى العنــف ضــد املــرأةال إعــالن إذ تعيــد تأكي
وخـصوصا تـصميم احلكومـات اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، )٣(بيجني

، والقضاء عليه جبميع أشكالهعلى منع العنف ضد املرأة
 الوثيقة اخلتاميـةو )٤( برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميةوإذ تعيد أيضا تأكيد

املـساواة بـني:٢٠٠٠املـرأة عـام” لثة والعشرين للجمعية العامـة املعنونـةدورة االستثنائية الثالل
واإلعالنـني املعتمـدين يف الـدورتني )٥(“اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين

،للجنة وضع املرأة )٧( والرابعة واخلمسني)٦(التاسعة واألربعني

_______________

 .٤٨/١٠٤قرارالانظر )١(
منـشورات األمـم املتحـدة، (١٩٩٥سـبتمرب/أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، )٢(

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.13رقم املبيع
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(
منـشورات األمـم املتحـدة، (١٩٩٤سـبتمرب/ أيلول١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، )٤(

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.95.XIII.18املبيع رقم
 .، املرفق٢٣/٣ -  والقرار دإ، املرفق٢٣/٢ - قرار دإال )٥(
 E/2005/27( والتـصويب ٧، امللحـق رقـم٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، :انظر )٦(
 .٢٠٠٥/٢٣٢، الفصل األول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر الس االقتصادي واالجتماعي)Corr.1 و
 E/2010/27 (والتـصويب ٧، امللحـق رقـم٢٠١٠جتماعي،الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واال :انظر )٧(
 .٢٠١٠/٢٣٢ الس االقتصادي واالجتماعيمقرر ألف؛ انظر أيضاالفرع،األول، الفصل)Corr.1 و
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، فيما عدا احلاالت اليت“الطفلة” شملت “النساء”أو “املرأة” كلمة بأنوإذ تسلم 
 خالف ذلك،فيهاحيدد

  التزام مجيع الدول بتعزيز مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـيةوإذ تعيد تأكيد
اجلنس يتعارض مع ميثاق األمم املتحـدةنوع أن التمييز على أساستعيد تأكيد، وإذومحايتها

وغــري ذلــك مــن الــصكوك الدوليــة )٨( ضــد املــرأةواتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز
يتجزأ من اجلهود الرامية إىل القـضاء  الاملتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن القضاء عليه يشكل جزءا

، جبميع أشكالهعلى العنف ضد املرأة
 أن الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـيةوإذ تؤكد

 تـسعى جاهـدة علـى النحـو الواجـبلنساء والفتيات، وأنه جيب عليهـا أنللجميع، مبن فيهم ا
ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومعاقبـة مرتكبيهـا ووضـع إىل منع

حـد لإلفـالت مــن العقـاب وتـوفري احلمايــة للـضحايا، وأن عـدم القيــام بـذلك يـشكل انتــهاكا
 ا أو حيول دونه،بالتمتعنساء والفتيات وخيلحلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لل

 تـدابري منـها مجلـة منها تنفيـذبطرقعلى أمهية منع العنف ضد املهاجرات وإذ تشدد 
ــدابريال ــة إىلتــ ــضة  الراميــ ــذلك مــــن مناهــ ــصل بــ ــب ومــــا يتــ ــة األجانــ ــصرية وكراهيــ العنــ

التعصب، أشكال
 يف ذلـك العنـصرية والتمييـزألن مجيـع أشـكال التمييـز، مبـاالقلـق بالغيساورهاوإذ 

املـشددة مـن العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واألشـكال املتعـددة أو
ــات التمييــز واحلرمــان، قــد تــؤدي إىل اســتهداف ، كالنــساءفئــات معينــة مــن النــساءو الفتي

ــا واملهــا جراتاملنتميــات إىل أقليــات ونــساء الــشعوب األصــلية والالجئــات واملــشردات داخلي
أو احملتجـزاتاملعـتقالتريفيـة أو نائيـة واملعـوزات وحمليـةوالنساء اللوايت يعـشن يف جمتمعـات

 والنـساء اللـوايتيف حـاالت الـرتاع املـسلح واملسنات واألرامـل والنـساءعاقةاإلوالنساء ذوات
اعـةيتعرضن ألشكال أخرى من التمييز، مبا يف ذلك التمييز بسبب اإلصابة بفـريوس نقـص املن

 بـــشكلهنأو قــد تعرضـــ ،ألغــراض جتاريـــةالســـتغالل اجلنـــسياالبــشرية، والنـــساء ضــحايا
،للعنف خاص

 مـن النـساء، مثـل املهـاجرات والالجئـات معينة ألن فئات يساورها شديد القلقوإذ 
يتعرضــنالحـتالل، قـدأقـاليم خاضـعة ل أو يفيف حـاالت الـرتاع املـسلحواحملتجـزات والنـساء

، للعنفأكثر من غريهن
_______________

 .٢٠٣٧٨ الرقم،١٢٤٩ الد،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٨(
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تعانيــه املــرأة مــن فقــر وقلــة حيلــة ومــيش نتيجــة اســتبعادها مــن  مــا بــأنوإذ تــسلم
الــسياسات االجتماعيــة وحرماــا مــن منــافع التنميــة املــستدامة ميكــن أن جيعلــها أكثــر عرضــة

ــصادية ــة واالقتـ ــة االجتماعيـ ــوق التنميـ ــرأة يعـ ــد املـ ــف ضـ ــف، وبـــأن العنـ ــاتلللعنـ لمجتمعـ
ل دون حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــدافوالــدول وحيــواحملليــة

اإلمنائية لأللفية،
ــد تأكيــد ــذي١٩٩٧ديــسمرب/ كــانون األول١٢ املــؤرخ٥٢/٨٦ قرارهــاوإذ تعي  ال

 االستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنـف ضـد املـرأة يفمبوجبهاعتمدت
ة والعدالة اجلنائية،جمال منع اجلرمي

ــقرار إىلتـــــشريوإذ ــؤرخ٦١/١٤٣ااـــ ــانون األول١٩ املـــ ــسمرب/ كـــ  ٢٠٠٦ديـــ
ــسمرب/ كـــانون األول١٨ املـــؤرخ٦٢/١٣٣ و  كـــانون١٨ املـــؤرخ٦٣/١٥٥ و٢٠٠٧ديـ

ــسمرب/األول ــؤرخ٦٤/١٣٧ و٢٠٠٨ديــ ــانون األول١٨ املــ ــسمرب/ كــ ــة ٢٠٠٩ديــ  املتعلقــ
كال العنف ضد املرأة، على مجيع أشللقضاءتكثيف اجلهودب

التحالفــات:إعــالن بــانكوك بــشأن أوجــه التــآزر واالســتجابات إىل  أيــضاتــشريوإذ
الذي اعتمد يف مؤمتر األمـم املتحـدة احلـادي االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

جيات الــشاملةوســلمت فيــه احلكومــات بــأن االســتراتي )٩(عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
  بـشكل كـبريمعـدالت اجلرميـة واإليـذاء خفـضأن تـؤدي إىلمن شأاالرامية إىل منع اجلرمية

 علـى الـصعد احمللـي والـوطين والـدويل وعلـىاستراتيجيات مـن هـذا القبيـلوحثت على وضع
 شـددت علـىو )١٠( تلك االستراتيجيات مجلة أمور منها املبـادئ التوجيهيـة ملنـع اجلرميـةمراعاة
،جنسهن مبا يف ذلك مراعاة نوع، ضحايا اجلرميةصاحل العمل على حتقيقأمهية

ــيط علمــاوإذ  يونيــه/ حزيــران١٧ املــؤرخ١١/٢بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان حت
 ،)١١(املرأة  العنف ضد مجيع أشكال علىبالتعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء املتعلق ٢٠٠٩

 يف نظام مدرجة وجرائم العنف اجلنسيبنوع اجلنساملتصلةاجلرائم أن إىلوإذ تشري
تقـراحملـاكم اجلنائيـة الدوليـة املخصـصة أنإىل و)١٢(روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة

_______________

 .، املرفق٦٠/١٧٧قرارال )٩(
 .، املرفق٢٠٠٢/١٣جتماعيالس االقتصادي واالقرار )١٠(
، الفــصل)A/64/53 (٥٣الوثــائق الرمسيـة للجمعيــة العامـة، الــدورة الرابعـة والــستون، امللحـق رقــم :انظـر )١١(

 .الثالث، الفرع ألف
 .٣٨٥٤٤، الرقم٢١٨٧ الد ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٢(
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بأن االغتـصاب ميكـن أن يـشكل جرميـة حـرب أو جرميـة ضـد اإلنـسانية أو ركنـا مـن أركـان
اإلبادة اجلماعية أو التعذيب،جرمية

إزاء تفشي العنف ضد املرأة جبميع أشكاله ومظـاهره يف ميق قلقهاعن ع وإذ تعرب
، التحديهذاجهة ملوا تكثيف اجلهودضرورةكل أحناء العامل، وإذ تكرر تأكيد

 لتـصديمـن أجـل ا بأن اختاذ تدابري فعالة ومتكاملة يف جمال العدالة اجلنائيةوإذ تسلم
 موظفـوفيهم  مبنأصحاب املصلحة الرئيسيني،لعنف ضد املرأة يتطلب تعاونا وثيقا بني مجيعل

حقوق الضحايا وممارسو املهـن الطبيـة املدافعون عنو والقضاةواملدعون العامونإنفاذ القانون
،الطب الشرعيوخرباء

  جبميـع أشـكالهعنـف ضـد املـرأةل أمهية أن تتصدى منظومة األمم املتحـدة لوإذ تؤكد
،كافية تتوفر هلا موارد ووفعالة لتنسيقجيدة ا ةشامل اختاذ إجراءاتعن طريق

 احلوار بني جلنة وضـع املـرأة وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بـشأنإىلتشريوإذ
ــرأة ــد املـ ــف ضـ ــقالتـــصدي للعنـ ــن طريـ ــذيعـ ــوانني الـ ــالح القـ ــرى إصـ ــوركجـ  يف يف نيويـ

 املرأة، وضع للجنةدورة الثالثة واخلمسنيال يف إطار٢٠٠٩مارس/آذار ٤
 ١٨ املــؤرخ١٧/١مقــرر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةإىل  أيــضاتــشريوإذ

 الذي طلبت فيه اللجنـة إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات)١٣(٢٠٠٨أبريل/نيسان
 شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـةمعاهد، بالتعاون معيعقدواجلرمية أن

 ا، اجتماعـعواقبـه ضـد املـرأة وأسـبابه والعنـفسألةواملقررة اخلاصة املعنية مبـوضع املرأةوجلنة
لفريق خرباء حكومي دويل يراعى فيه التمثيل اجلغـرايف العـادل لكـي يـستعرض وحيـدث، عنـد
االقتضاء، االستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف جمـال

رمية والعدالة اجلنائية،منع اجل
 أو أفـراد أو الدولةارتكبتها مجيع أعمال العنف ضد املرأة، سواءتدين بشدة - ١

  أسـاسمجيع أشكال العنف القـائم علـى من غري الدول، وتدعو إىل القضاء على فاعلةهاتج
ــياتمــعيفاجلــنس يف األســرة و نــوع ــعمومــا وحيثمــاحملل ــيت ترتكب ــة هــي ال ها كانــت الدول

تتغاضى عنه؛ أو
ينطـوي علـى عنـف قـائم علـىيعـين أي فعـل “العنف ضد املـرأة” أنؤكدت- ٢
بدين أو جنسي أو نفسي أو اجلنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذىأساس نوع

_______________

،)E/2008/30 (١٠، امللحــق رقــم٢٠٠٨،الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي :انظــر )١٣(
 .الفصل األول، الفرع دال
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احلرمـان التعـسفي مـن ، مبا يف ذلك التهديد بأفعال مـن هـذا القبيـل أو القـسر أومعاناة للمرأة
  سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة؛احلرية،

 يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء احلكــوميبالعمــل املنجــز مــع التقــدير حتــيط علمــا- ٣
 وحتديث االسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة للقـضاء علـى العنـفالستعراضالدويل

 إىل٢٣مـنيف الفتـرةانكوكضد املرأة يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة الـذي عقـد يف بـ
؛)١٤(٢٠٠٩مارس/آذار ٢٥

يف الصيغة احملدثة لالسـتراتيجيات النموذجيـةالواردة املبادئ التوجيهيةتعتمد- ٤
والتدابري العملية للقضاء على العنـف ضـد املـرأة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة املرفقـة

ذا القرار؛
ى أن تضع حدا إلفالت مرتكيب أعمـال العنـف ضـد الدول األعضاء علحتث- ٥

ــاب، ــن العق ــرأة م ــقامل ــن طري ــال ومقاضــاة مجيــع مرتكبيهــاع ــذه األعم ــق يف ه وفقــا التحقي
ــة لإلجــراءات ــة الواجب ــةالقانوني ــهم وكفال ــع حبومعاقبت ــساواة للمــرأة يف التمت ــةامل ــانونماي   الق

أوجبميـع أشـكاله العنـف ضـد املـرأةززتعـ املواقف اليتولفت األنظار إىل عدالةللجوء إىل الوا
تلك املواقف؛ل  والتصديتتسامح معهتربره أو

 الـدول األعـضاء علـى أن تعـزز آلياـا وإجراءاـا حلمايـة ضـحاياأيـضا حتث- ٦
العنف ضـد املـرأة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة آخـذة يف احلـسبان، يف مجلـة أمـور، إعـالن مبـادئ

وأن تـوفر هلـذا ،)١٥( بـضحايا اإلجـرام والتعـسف يف اسـتعمال الـسلطةالعدل األساسية املتعلقـة
الغرض مشورة ومساعدة متخصصتني؛

ــدول األعــضاءب يــب- ٧ ــع اجلرميــةأن تــضعال ــة يف جمــال من  اســتراتيجيات فعال
ــة ــة اجلنائي ــها اســتراتيجيات ــدف إىلللتــصديوالعدال ــرأة، من ــف ضــد امل ــة دون للعن احليلول

الـضحايا األمـان، حتـول دون التمـاس الـيتالعقبـاتإزالـةوسائل منهابضحايا، المعاودة إيذاء
القانونية؛  املساعدةريفنة األطفال واحلصول على مأوى وتو املتصلة حبضاالعقبات هافيمبا

٨ -ــدول األعــضاء أن تــضع سياســات وبــرامج ملنــع اجلرميــةب أيــضا يــب وأنال
 واقـع حيـاةيراعـي البيت ويف اتمع بوجه عام علـى حنـومن أجل تعزيز أمان املرأة يفتنفذها

ــاراملــرأة ويلــيب احتياجاــا املتميــزة، ــة أمــور،آخــذة يف االعتب ــع، يف مجل ــادئ التوجيهيــة ملن  املب

_______________

 .E/CN.15/2010/2انظر )١٤(
 .، املرفق٤٠/٣٤قرارال )١٥(
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يفالعامـة التعلـيم والتوعيـة املتخـذة يف جمـالبـادراتامل توفرهـااليت القيمةواملسامهة )١٠(اجلرمية
تعزيز أمان املرأة؛

ــدول األعــضاء علــىحتــث- ٩ ــيم ال ــة وإجراءاــاتقي  تــشريعاا ومبادئهــا القانوني
، علـى واستعراضـهاوسياساا وبراجمها وممارساا املتعلقة مبسائل منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة

حنو يتسق مع نظمها القانونية ويستند إىل الـصيغة احملدثـة لالسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري
إذا كـان هلـا  مـاإذا كانت كافية ملنع العنف ضد املرأة وللقضاء عليه أو  مالكي تقررية،العمل

للمـساواة واإلنـصاف يف إذا كان هلا ذلك األثر ضـمانا وتعمل على تعديلها املرأةيفأثر سليب
؛معاملة املرأة
ــضا حتــث- ١٠ ــى أن تراعــيأي ــدول األعــضاء عل ــساءاخلاصــة لاالحتياجــات  ال  لن

ــوا ــة، ول يت خيــضعنالل ــة اجلنائي ــساءو احلوامــلوالــسجينات احملتجــزاتســيما النظــام العدال الن
، بوسائل منها وضع سياسات وبـرامج وأوجه ضعفهن، أثناء احتجازهننأطفاهل اللوايت ولدن

  يف احلسبان؛ املتصلة بذلكتكفل تلبية هذه االحتياجات، مع أخذ القواعد واملعايري الدولية
 للنـساءباالحتياجـات اخلاصـة  الـدول األعـضاء علـى االعتـرافككـذل حتث - ١١ 

املهـاجراتوبعـد النــزاع مـا حـاالتويف زاع املـسلحـ النحاالتيفوأوجه ضعفهم واألطفال
أو انتمـائهن العرقـي  جنـسيتهن أوبـسببألشـكال عنـف اللوايت يتعرضـنوالالجئات والنساء
ديانتهن أو لغتهن؛

 ،للنـساء ضـحايا العنـفاملالئمـةساعدةاملـ  علـى تقـدميالـدول األعـضاء حتث- ١٢
بوسائل منها كفالة متكني هؤالء النساء من احلصول علـى متثيـل قـانوين مالئـم عنـد االقتـضاء،

 رفـع الـدعاوىلكي يتـسىن هلـن بوجـه خـاص اختـاذ قـرارات مـستنرية فيمـا يتعلـق بـأمور منـها
واملسائل املتصلة بقانون األسرة؛

ــدعو- ١٣ ــت ــدابري منــسقة ال  للتــصدي يف جمــاالت عــدةدول األعــضاء إىل وضــع ت
حمققـيواملـدعني العـامني والقـضاة و لـشرطةخـاص لتوفري تـدريب تشمللالعتداءات اجلنسية

 احتمـال وزيـادةمبـا يـسهم يف حتقيـق صـاحلهن للـضحاياخـدمات دعـمتوفري والطب الشرعي
 الضحايا؛ احليلولة دون معاودة إيذاءواجلناة ومقاضام وإدانتهم القبض علىالنجاح يف

 بـرامج لـتمكني املـرأة، سياسـيا واقتـصادياإعداد الدول األعضاء علىتشجع- ١٤
 وخباصـة عـن طريــق  مــن أجـل املـساعدة علــى منـع العنـف ضـد املــرأة، ودعمهـا،سواءالـعلـى

يف عمليات اختاذ القرار؛ مشاركتها
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جلمـع البيانـات بطريقـة منهجيـة عـن آليـاتأن تنشئ بالدول األعضاءيب- ١٥
 يفتوجيــهتــوفري ال نطــاق هـذا العنــف ومــدى انتــشاره وتقــديرل أن تعززهــا والعنـف ضــد املــرأة

؛ وتنفيذ هذه التدابري ومتويلها تدابري تصد فعالة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوضع
ام بـإجراء حبـوث الدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى االهتمـحتث- ١٦

 حـسب نـوع اجلـنس وحـسبمـصنفةبيانـاتهـامنهجية ومجـع وحتليـل ونـشر بيانـات، مبـا في
 العنـف ضـد املـرأة وطبيعتـه وعواقبـه، بـشأن نطـاقاملتـصلة بـذلك وغريها من املعلوماتالسن

 زيـادة علـى، وتـشجع وفعاليتـها والـربامج الراميـة إىل مكافحـة العنـف الـسياساتوبشأن تأثري
 الـسياق بإنـشاء قاعـدة بيانـات األمـني العـامذلك وترحب يف،ون الدويل يف هذا املضمارالتعا

تقـدميوحتث الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة علـى ،)١٦(املنسقة بشأن العنف ضد املرأة
 إلدراجها يف قاعدة البيانات؛معلومات بانتظام

ــم املتحــدة املعــين باملخــدراتيــب- ١٧  ــب األم ــدعم اجلهــود مبكت ــة أن ي واجلرمي
 تعزيـز اجلهـود الوطنيـةمن أجـلالوطنية املبذولة للنهوض بتمكني املرأة وباملساواة بني اجلنسني

 ه، علـى نطـاق برنـامج عملـأن يعـزز، منـهاق، بطـراملـرأةالرامية إىل القضاء على العنـف ضـد
 لعنف ضد املرأة؛يبذله من جهود يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تصديا ل ما
الـدول األعـضاء علـىو مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـةحتث - ١٨ 

 العـاملني يف جمــال منــع اجلرميــةاصــة للممارســنيخبو التــدريب وبنـاء القــدرات،إتاحــةمواصـلة
إتاحــة ونــشر، وعلــىوالعدالــة اجلنائيــة ومقــدمي خــدمات الــدعم لــضحايا العنــف ضــد املــرأة

 معاهـد ، وتـدعوالناجحـةاألخـرى عن مناذج التدخل والربامج الوقائية واملمارسـاتمعلومات
؛إىل القيام بذلكشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يكثف جهـودهتطلب - ١٩ 
لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العمليـة علـى أوسـع الصيغة احملدثة ونشرضمان استخدامل

وأدلـة، كالكتيبـات باملوضـوعمنـها وضـع أو تنقـيح األدوات ذات الـصلة قنطاق ممكن، بطر
لبنـاءإلكترونيـة  منوذجيـةوحدات، مبا يف ذلك وضع النموذجيةالوحدات والربامج والتدريب

ثـة لالسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابريالـصيغة احملدأجـزاءمـنجـزءالقدرات فيما خيص كل
 وتـدعو الـدول،اليت هلا صـلة بـذلك وسيلة فعالة وعملية لنشر احملتويات ذلكالعملية، باعتبار

 الغـرض وفقـالذلك امليزانية إطارتوفري مسامهات خارج األعضاء واجلهات املاحنة األخرى إىل
لقواعد األمم املتحدة وإجراءاا؛

_______________

 .www.un.org/esa/vawdatabase :متاحة على )١٦(

www.un.org/esa/vawdatabase
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 األمـم املتحـدة املعــين باملخـدرات واجلرميـة إىل أن يعـزز تنــسيق مكتـبتـدعو - ٢٠ 
األخــرى املعنيـةالكيانـاتضـد املـرأة مـعللعنــف التـصدياألنـشطة الـيت يـضطلع ـا يف جمـال

صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وشـعبة النـهوض خباصةوالتابعة ملنظومة األمم املتحدة،
ة ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكانباملرأة التابعة لألمانة العام

العنــف ضــد املــرأةسألةومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان واملقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــ
، مـن أجـل كفالـةاملعنية األخرىاملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكوميةو عواقبهوأسبابه و

السـتراتيجيات النموذجيـة ايف تطبيـقبفعاليـةقنيـة واملاديـة والبـشريةاستخدام املوارد املالية والت
؛ بصيغتها احملدثةوالتدابري العملية

 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل أن يتعـاونأيضا تدعو - ٢١ 
حداتالو أفرادتدريبلمع إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمانة العامة على إعداد مواد

 إىل اســتناداعمليــات حفــظ الــسالم وبنــاء الــسالم يفوالــشرطة واملــوظفني املــدنينيالعــسكرية
؛يات النموذجية والتدابري العمليةالصيغة احملدثة لالستراتيج

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يفتطلـب - ٢٢ 
 . عن تنفيذ هذا القراردورا احلادية والعشرين، تقريرا

 ٧١اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١

 
 املرفق

الصيغة احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنـف ضـد املـرأة
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جمال

 
 الديباجة

وانب اتباع استراتيجيات خمتلفـةتعدد اجلامل هيستدعي موضوع العنف ضد املرأة بطابع - ١
 واخلاصـة أ ، سـواء يف احليـاة الـيت ميـارس فيهـااألطـرختلـفملومظـاهره بكـل لعنـفلللتصدي

 يفووالتـدريب أ  يف مؤسـسات التعلـيمو يف مكان العمل أوالعامة، وسواء ارتكب يف املنـزل أ
ــسجن أو يف اتمــع أوإطــار اتمــع احمللــي أ  الكــوارثوـزاع املــسلح أ يف حــاالت النــو يف ال

الصيغة احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقـضاءيفجيري التسليمو.الطبيعية
شـاملمنـهجيعلى العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة بأمهيـة اعتمـاد ـج

ميكــن األخــذ بالتــدابريو.ملكافحــة العنــف ضــد املــرأةمنــسق ومتعــدد القطاعــات ومــستدام
واالستراتيجيات واألنشطة العملية اليت يرد وصفها أدناه يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة
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ــف ضــد املــرأة ــو.للتــصدي للعن ــساء”أو “املــرأة” كلمــة شملت ، فيمــا عــدا“الطفلــة” “الن
 .خالف ذلكفيهااحلاالت اليت حيدد

ــد - ٢ ــهاكا شــائعا حلقــوقوميــارس العنــف ضــد املــرأة يف كــل بل ان العــامل ممــا يــشكل انت
ستمد العنـف ضـدوي.اإلنسان وعقبة كأداء أمام حتقيق املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم

شكليـو. عـدم تكـافؤ عالقـات القـوة بـني الرجـل واملـرأة علـى مـر التـاريخاملرأة جـذوره مـن
اإلنـسان واحلريـات األساسـيةقحقـو جلميـع انتـهاكا جـسيماميع أشـكاله جبالعنف ضد املرأة

 يف خطـرية مباشـرة وطويلـة األجـلتترتـب عليـه آثـارول دونـه وحيـ أوبالتمتع ا خيلو للنساء
إلصـابة بفـريوسل حيـث يـزداد مـثال تعرضـهنالصحة اجلنسية واإلجنابية، يف ذلكالصحة، مبا

ويـؤثرسالمة العامـة، الـيف، و)اإليـدز(متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب/نقص املناعـة البـشرية
 .والدولاحملليةلنمو النفسي واالجتماعي واالقتصادي لألفراد واألسر واتمعات ايف سلبا

يكون العنف ضد املرأة متأصال يف القيم االجتماعيـة واألمنـاط واملمارسـات  ماوكثريا - ٣
ملمبنـأى عـن هـذه القـيم واملشرعني ليـسواة اجلنائيالعدالةونظرا ألن نظام.الثقافية ومعززا ا

ومن مث من. العنف األخرى ا أشكالعوجلت اليت ذاااجلديةب  دوما العنف ضد املرأةيعاجل
 وأن حتجــم عــن التــذرع بــأي جبميــع أشــكالهاملهــم أن تــدين الــدول بــشدة العنــف ضــد املــرأة

 نظـام العدالـةقـر يأعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماا بالقضاء عليـه وأن
 .سلطة وعدم املساواةللجتسيد وتتصل بنوع اجلنساجلنائية بأن العنف ضد املرأة مشكلة

 تكـرريو ،)١(ويرد تعريف العنف ضد املرأة يف إعـالن القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة - ٤
د بـه أي فعـل ويقص،)٣( يف منهاج العمل الذي اعتمده املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأةتأكيده

 ويترتـب عليـه، أو يـرجح أن يترتـب عليـه،ينطوي على عنف قـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس
، مبـا يف ذلـك التهديـد بأفعـال مـن هـذا القبيـلبدين أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمـرأةأذى

.القــسر أو احلرمــان التعــسفي مــن احلريــة، ســواء حــدث ذلــك يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة أو
الــصيغة احملدثــة لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة إىل التــدابري الــيت اختــذاوتــستند

ــذي اعتمــد يف عــام ــهاج العمــل ال ــده الحقــا ١٩٩٥احلكومــات يف من ــد تأكي  يف عــاميوأعي
 واالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنـف ضـد املـرأة٢٠٠٥  و٢٠٠٠

ــ ــع اجلرمي ــاميف جمــال من ــة املعتمــدة يف ع ــة اجلنائي ــرارات )١٧(١٩٩٧ة والعدال ــيت اختــذاوالق  ال
  يف االعتبـارخـذاأ،٦٣/١٥٥  و٦١/١٤٣ نقراراال، مبا يف ذلك يف هذا الصدداجلمعية العامة

 .منعة يف مواجهتهأقليكوننو يتعرضن أكثر من غريهن للعنف  معينة من النساءفئات أن

_______________

 .، املرفق٥٢/٨٦القرار )١٧(
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ة احملدثـة لالسـتراتيجيات النموذجيــة والتـدابري العمليـة علــى الــصيغجيـري التـسليم يفو - ٥
 املنظور اجلنساين يف مجيـع الـسياساتلتعميم مراعاة اتباع سياسة فعالةبضرورةوجه التحديد

كفالة املـساواة واإلنـصافوالربامج واملمارسات من أجل ضمان حتقيق املساواة بني اجلنسني و
هلدف املتمثل يف حتقيق التوازن بني اجلنـسني يف مجيـع جمـاالتا ترسيخوإىل العدالة،يف اللجوء

ــرأة وينبغــي تطبيــق.صــنع القــرار، مبــا فيهــا اــاالت املتــصلة بالقــضاء علــى العنــف ضــد امل
 بوصفها مبادئ توجيهيـة علـى حنـو بصيغتها احملدثةالنموذجية والتدابري العمليةاالستراتيجيات

، مبا فيها اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال باملوضوعيتسق مع الصكوك الدولية ذات الصلة
 حقـوق الطفـلالتفاقيةوالربوتوكول االختياري )١٨(واتفاقية حقوق الطفل )٨(التمييز ضد املرأة

والعهـد الـدويل اخلـاص )١٩(بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة
توكـول منــع وقمــع االجتـار باألشــخاص، وخباصــة النــساءوبرو )٢٠(بـاحلقوق املدنيــة والــسياسية

 )٢١( املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة واملعاقبة عليهواألطفال،
بقـصد ،)١٠(واملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية )١٢(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

ـــز ــذها علــى حنــو ن ــةيعــاد يفو.يه وفعــالتعزيــز تنفي ــة لالســتراتيجيات النموذجي  الــصيغة احملدث
 التزام الدول بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة مـن أجـل بلـوغ تأكيدوالتدابري العملية

 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٣اهلدف
ة الــصيغةالوطنيــ يف تــشريعااأن تؤيــدللــدول األعــضاء والكيانــات األخــرىوينبغــي - ٦

احملدثـة لالســتراتيجيات النموذجيـة والتــدابري العمليـة وأن تنفــذها علـى حنــو يتفـق مــع احلــق يف
بـأن املـساواة بـني اجلنـسني قـد تتطلـب أحيانـا اعتمـاد ـج ساواة أمام القـانون، مـع التـسليمامل

 للـدوليينبغـو. املـرأة مقارنـة بالرجـليف الـيت يـؤثر ـا العنـفتسلم باختالف الطـرقخمتلفة
 بغيـة تـسهيلالعدالـةللجـوء إىلاملساواة يف التمتـع حبمايـة القـانون وااألعضاء أن تكفل للمرأة

 اتبـاععـن طريـق االعنف ضد املرأة ومعاقبة مرتكبيهـأعمالاجلهود اليت تبذهلا احلكومات ملنع
يتالنـساء اللـواسياسات واستراتيجيات شاملة ومنسقة والتصدي جلميـع أشـكال العنـف ضـد

 .نظام العدالة اجلنائية يسري عليهن
ضرورة الصيغة احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية بـجيري التسليم يفو - ٧
 لتــصديمـن أجــل ا التــدابري املتخـذة يف جمــال منــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيــة يفيـتم التركيــزأن

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧ الد ، جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة )١٨(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧١ الده،املرجع نفس )١٩(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢٠(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧ الد،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢١(
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اهلـدف و.دى النساء من ضـحايا العنـفعنف ضد املرأة على احتياجات الضحايا ومتكني فرالل
علـى وقـف العنـف ضـد املـرأة ومعاقبـة مرتكبيـه  جهـود املنـع والتـدخلأال تقتصر ضمانمنها

ــل أن متكــن، فحــسبكمــا ينبغــي بالكرامــةمــن اســتعادة اإلحــساس العنــفذلــك ضــحاياب
 . زمام أمورهنبتوليهنو
ة والتـدابري العمليـة اإلسـهام يف الـصيغة احملدثـة لالسـتراتيجيات النموذجيـاهلدف مـنو - ٨

  مبوجبــهامتــنح املــرأة الو.حتقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل مــن النــاحيتني القانونيــة والفعليــة
 أو أشـكال التمييـز الـيتعدم املـساواةأوجهمجيع ضمان تقومي بل اهلدف منهامعاملة تفضيلية
 . يتعلق بأعمال العنفاصة فيماخب إىل العدالة، وعند اللجوءتواجهها املرأة

 الــصيغة احملدثــة لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة بــأنجيــري التــسليم يفو - ٩
 قـراري جملـس األمـن العنف اجلنسي مـسألة تتعلـق بالـسالم واألمـن الـدوليني، حـسبما يـرد يف

 ١٩املــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و٢٠٠٠أكتــوبر/ تــشرين األول٣١ املــؤرخ)٢٠٠٠ (١٣٢٥
أطــراف  أن تتخـذضرورةبــ خباصـةاملرأة والــسالم واألمـن، وبـ  املــتعلقني٢٠٠٨يونيـه/رانحزيـ

 .اجلنسي  من أجل وضع حد للعنفللوقاية واحلمايةسلحة تدابريامل الرتاعات
بــأن الــصيغة احملدثــة لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــةجيــري التــسليم يفو - ١٠

انتمـائهنللعنـف، إمـا بـسبب جنـسيتهن أو  أكثـر مـن غريهـنفئات معينة من النساء يتعرضـن
ــي ألــنديانتــهن أو لغتــهن أو ألــن ينــتمني إىل مجاعــة مــن الــشعوب األصــلية أو  أوالعرق

 أو يعـشن يف جمتمعـات حمليـة متخلفـة أو ريفيـة أوالجئـاتعـدميات اجلنـسية أو  أومهاجرات
 أو يعـشن يف أرامـلأو مسنات أو إعاقةذوات أوحمتجزات أومعتقالت أومشرداتنائية أو
 ووضـع هلـن عنايـة خاصـةيلـزم إيـالء أو الكـوارث، وبالتـايلالنـزاعبعد  ماأو النـزاع حاالت

يف جمال منع اجلرمية والعدالـةلدى وضع تدابريوكفالة محايتهن بوجه خاصبرامج خاصة ن
 .التصدي للعنف ضد املرأة من أجلاجلنائية

 الصيغة احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتـدابري العمليـة بالتقـدمتسليم يفجيري الو - ١١
لعنـف ضـدل لتـصديمـن أجـل ااحملرز يف التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة

 .املرأة وبأمهية االستثمار يف جمال منع العنف ضد املرأة
ســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة بــأن الــصيغة احملدثــة لالجيــري التــسليم يفو - ١٢

بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للنــاس مجيعــا، مبــن فــيهم ملزمــةالــدول
 العنـف ضـد املـرأةتـسعى جاهـدة علـى النحـو الواجـب إىل منـعأنأنه جيـب عليهـابالنساء، و

 وأنوتـوفري احلمايـة للـضحاياإلفالت من العقـابل وضع حدوالتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه و
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 اإلنـسانحلقـوق القيـام بـذلك يـشكل انتـهاكاعـدمأنبـ، وتتخذ التدابري الالزمة للقيام بذلك
 .حيول دونه أوا التمتعب وخيل للنساءواحلريات األساسية

 
 املبادئ التوجيهية - أوال
 :يلي االقيام مب حتث الدول األعضاء على - ١٣

يف جمـال منـع تتخـذ فعالـة أي تـدابريأ العـام الـذي مـؤداه أناالسترشاد باملبد )أ( 
ــد أن تــستند إىلعنــف ضــد املــرأةلللتــصديمــن أجــل ااجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  حقــوقال ب

 اجلنـــاة يفوحماســـبة نالـــضحايا ومتكينـــه ســـالمة  املخـــاطر وتعزيـــزوأن تكفـــل إدارةاإلنـــسان
 نفسه؛ الوقت

ع ج شامل منسق ومنهجي ومستدام من أجـل اتبالكفالةاستحداث آليات )ب( 
ــتراتيجيات النموذجيـــة والتـــدابري العمليـــة علـــى الـــصعد الـــوطينطبيـــقت  الـــصيغة احملدثـــة لالسـ

 واإلقليمي والدويل؛
 واتمـع املـديناملعنيـةتـشجيع إشـراك ومـشاركة مجيـع القطاعـات احلكوميـة )ج( 

 ؛طبيقتال  عمليةيف واجلهات املعنية األخرى
ــ )د(  ــةت ــضمان فعالي ــات رصــد ل ــة واملــستدامة واســتحداث آلي ــوارد الكافي وفري امل

 ؛ واإلشراف عليهالتطبيق
الـصيغة طبيـقت يف  للعنـفاللـوايت يتعرضـناالحتياجات املتباينة للنساءمراعاة )ه( 

 .الستراتيجيات النموذجية والتدابري العمليةاحملدثة ل
 

 القانون اجلنائي - ثانيا
 :يلي امب  القيامألعضاء علىحتث الدول ا - ١٤

  وممارســـااقوانينــها وسياســاا وتــشريعاا وإجراءاــا وبراجمهــااســتعراض )أ( 
 علـى حنـو مـستمر لـضمان جــدواها وتقييمهـا وحتـديثهاالوطنيـة، وخـصوصا قوانينـها اجلنائيـة،

 إللغــاءوجبميـع أشـكاله وفعاليتـها يف القـضاء علــى العنـف ضـد املـرأةةيـدومشوهلـا جلوانـب عد
 تعـرض النـساء عنـه أو تزيـد مـنتتغاضـىمارسـة العنـف ضـد املـرأة أومب تـسمحاألحكام اليت

 ؛مرة أخرى يذاءلإل أن وقعن ضحية العنفللعنف أو تعرض من سبق
استعراض قوانينـها اجلنائيـة واملدنيـة وتقييمهـا وحتـديثها لـضمان جتـرمي وحظـر )ب( 

 تـدابريهـاذلـك، مبـا فيلـضمان تـدابرياختـاذذلـك،، وخبـالف جبميـع أشـكالهالعنف ضد املرأة
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 اجلنـاةومعاقبـةومتكينـهن ودعمهـن منع العنف ضد النـساء ومحايـة مـن تعرضـن لـه دف إىل
 لضحايا؛لوضمان إتاحة سبل االنتصافعلى النحو املالئم

 :يلي  مااستعراض قوانينها اجلنائية وتقييمها وحتديثها لضمان )ج( 
  حيـــازة إطـــار نظمهـــا القانونيـــة الوطنيـــة، فـــرض قيـــود علـــىأن يتـــسىن، يف ‘١’ 

قـضائية تتعلـق بارتكـاب جـرائماألشخاص الـذين ميثلـون أمـام احملـاكم بـشأن مـسائل
ــدانني بارتكــاب هــذه اجلــرائمعنيفــة أو األشــخ ــة وغريهــا مــنل اص امل ألســلحة الناري

 األسلحة اخلاضعة للضوابط واستخدامها؛
ها القانونية الوطنية، منع األفراد من التحـرش بالنـساءأن يتسىن، يف إطار نظم ‘٢’ 

 أو ختويفهن أو ديدهن، أو ردعهم عن ذلك؛
 جلميـع األشـخاص الكافيـةاحلمايـة أن توفر القوانني املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي ‘٣’ 

 من األفعال اجلنسية غري القائمة على موافقة كال الطرفني؛
 األطفال من العنـف اجلنـسي واإليـذاء اجلنـسيأن يوفر القانون احلماية جلميع ‘٤’ 

 والتحـرش اجلنـسي، مبـا يف ذلـك اجلـرائم املرتكبـةراض جتاريـة ألغـاستغالهلم جنسياو
 باستخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مبا فيها اإلنترنت؛

ــا ممارســات ‘٥’  ــا فيه ــع أشــكاهلا، مب ــضارة جبمي ــة ال أن جتــرم املمارســات التقليدي
 ضاء التناسلية لإلناث، بوصفها جرائم خطرية مبوجب القانون؛تشويه األع

 أن جيرم االجتار باألشخاص، وخصوصا النساء والفتيات؛ ‘٦’ 
 أن خيضع األفراد الذين خيدمون يف صـفوف القـوات املـسلحة أو يف عمليـات ‘٧’ 

ه مـن أفعـال عنـفنـيرتكبو  مـاعلـى أن يعـاقبواوفظ السالم للتحقيقحل األمم املتحدة
 ضد املرأة؛

 وتقييمهـا قوانينها وسياساا وممارساا وإجراءاـا الوطنيـةمواصلة استعراض )د( 
مـن أجـلباملوضـوعالـصلة  آخذة يف االعتبار مجيع الصكوك القانونية الدوليـة ذاتوحتديثها،

لتـدابريل مكملـةهـذه التـدابريتكـونأنأمور منـهاالتصدي بفعالية للعنف ضد املرأة، لضمان
ــةاملتخــذة يف ــة اجلنائي ــسقةو التــصدي هلــذا العنــفمــن أجــل نظــام العدال تكفــلمعهــا وأن مت

قــرارات القــانون املــدين املتخــذة يف حــاالت فــسخ ربــاط الزوجيــة والقــرارات املتعلقــة حبــضانة
 علـى العنـفالـيت تنطـوياألطفال وغريها من اإلجراءات اخلاصـة بقـانون األسـرة يف احلـاالت

ــداء علــى األطفــال تــوف أو االالعــائلي يف لالطفــ مــصلحة مراعــاةكافيــة للــضحايا ومحايــة ريعت
 ؛األول املقام
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 والـسياسات واملمارسـات واألعـراف الـيتاألنظمـةاستعراض مجيع القوانني و )ه( 
 حــسبهــاؤإلغا  وتنقيحهــا أو تعديلــها أوفيهــامتيــز ضــد املــرأة أو الــيت يكــون هلــا أثــر متييــزي

ل أحكــام الــنظم القانونيــة املتعــددة، حيثمــا وجــدت، لاللتزامــات، وضــمان امتثــااالقتــضاء
 . مبدأ عدم التمييزسيما الوالتعهدات واملبادئ الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، و

 
 اإلجراءات اجلنائية - ثالثا
حتث الـدول األعـضاء علـى اسـتعراض إجراءاـا اجلنائيـة وتقييمهـا وحتـديثها، حـسب - ١٥

، مـن أجـل باملوضـوعحسباا مجيع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلةاالقتضاء، آخذة يف
 :يلي  ماضمان

متتع الشرطة وغريها من الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون، بعد احلـصول علـى )أ( 
ــذ ــاين وتنفي ــدخول املب ــة ل ــصالحيات الكافي ــة، بال ــوانني الوطني ــضائي حيثمــا تقتــضيه الق إذن ق

 ت العنف ضد املرأة واختاذ تدابري فورية لضمان سالمة الضحايا؛عمليات االعتقال يف حاال
ــسؤولية )ب(  ــة العامــة امل ــشرطة وســلطات النياب ــدءعــنيف املقــام األولحتمــل ال ب

بغـض النظـر ايت يتعرضـن للعنـف،والتحقيقات واحملاكمات، وال يلقى ا على عاتق النساء اللـ
 عن درجة العنف الذي يتعرضن له أو شكله؛

ــ )ج(  ــساء الل ــشهادان يفومتكــني الن ــن اإلدالء ب ــدعاوىايت يتعرضــن للعنــف م  ال
اليت تسهل إدالء املـرأة بـشهادا عـن طريـق محايـة حرمـة حياـااملناسبة التدابريباختاذاجلنائية

تعرضـها وحتـول دون،سـري الـدعوىاملـرأة أثنـاء وتـضمن سـالمة،اخلاصة وهويتـها وكرامتـها
 الـيتالدولوينبغي أال يشكل رفض الضحية اإلدالء بشهادا يف .)٢٢(“ملباشرغري اإليذاءا” لـ

 يتعذر فيها ضمان سالمتها جرمية جنائية أو جرمية أخرى؛
 عـرض مجيـع األدلـةعلـى أي متييـز حيـث ميكـنقواعـد اإلثبـات عدم انطـواء )د( 

 وعدم السماح ملرتكيب،قواعد الدفاع ومبادئهضد املرأة يفتمييزال وعدم، على احملكمةاملهمة
 مــــنهرب للتــــ“االســــتفزاز” أو“الــــشرف” مفهــــومالعنــــف ضــــد املــــرأة باالحتكــــام إىل

 ؛اجلنائية املسؤولية
 مصداقية الطرف املشتكي يف قضايا العنف اجلنسي مـساوية ملـصداقية أنفهم )ه( 

 اجلنـسي للمـشتكي يف الـسجل وحظـر تقـدمي،جنائيـة أخـرى دعاوىالطرف املشتكي يف أي

_______________

 هو اإليذاء الذي حيدث ال كنتيجـة مباشـرة للفعـل اإلجرامـي وإمنـا بـسبب تقـصري“غري املباشراإليذاء” )٢٢(
 .تجابة للضحيةاملؤسسات واألفراد يف االس
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 ،تكـون لـه فيهـا صـلة بالقـضية  الاملدنية واجلنائيـة علـى حـد سـواء يف احلـاالت الـيت الدعاوى
 تـاريخ طول املدة املنقضية من إىلمغايرة للحقيقة يستند فيها فقطاستنتاجاتب اخلروجوعدم

  اإلبالغ عنها؛تاريخحىتارتكاب اجلرمية اجلنسية املزعوم و
حتـت مبحـض إرادـم ضد املرأة وهم واقعونعدم إعفاء مرتكيب أفعال عنف )و( 

 تأثري الكحول أو املخدرات أو غريها من املواد من املسؤولية اجلنائية؛
 علــى أفعــال عنــف واعتـــداءأدلــة القــضائية يف أيدعاوىل الــالنظــر خــال )ز( 

 ومطاردة واستغالل ارتكبها اجلاين سابقا، وفقا ملبادئ القانون اجلنائي الوطين؛
التقييـد أو املنـعواحلمايـةب تتعلـق  الشرطة واحملـاكم بـسلطة إصـدار أوامـرمتتع )ح( 

وإنفاذها يف حاالت العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك إخـراج اجلـاين مـن مـسكن الـضحية ومنعـه
خارجــه،ومــن االســتمرار يف االتــصال ــا وبغريهــا مــن األطــراف املتــضررة، داخــل املــسكن

 تلـك خمالفة حاالت وفرض جزاءات يف،دعم الطفل وحضانته وإنفاذهاب تتعلقوإصدار أوامر
بــد مــن اختــاذ تــدابري لكفالــة توصــلالوإذا تعــذر مــنح هــذه الــصالحيات للــشرطة،.األوامــر

.احملكمــة إىل القــرارات الالزمــة يف الوقــت املناســب مــن أجــل ضــمان اختــاذ إجــراءات عاجلــة
 جنائية؛ دعوىى رفعوينبغي أال تتوقف تدابري احلماية هذه عل

مايـة عنـد الـضرورة لـضمانيف جمـال احلتقدمي خدمات شـاملة واختـاذ تـدابري )ط( 
ات العدالـةسالمة الضحية وأسرا وحرمة حياما اخلاصة وكرامتهما يف مجيع مراحـل إجـراء

ــ ــة، دون املــ ــاتساساجلنائيــ ــات أو احملاكمــ ــشاركة يف التحقيقــ ــى املــ ــضحية علــ ــدرة الــ  بقــ
 بــرامج شــاملةوضــع بطــرق منــهاا لــذلك، ومحايتــهما مــن التخويــف واالنتقــام،اســتعداده أو

 حلماية الشهود والضحايا؛
 الـسالمة، مبـا فيهـا ضـعف الـضحية، يف احلـسبان عنـد اليت ددخاطراملأخذ )ي( 

احتجازية أو إطالق سراح املتـهمأحكام غري احتجازية أو شبهإصداراختاذ القرارات املتعلقة ب
حتـتأو اإلفـراج املـشروط عنـه أو إخـالء سـبيله املـشروط بتحـسني سـلوكه أو وضـعهبكفالة
 اصة عند التعامل مع ارمني املعاودين واخلطرين؛خب، واملراقبة

الـدفاع عــن الـنفس يف احلــسبان،ب  النــساء مـن ضــحايا العنـفأخـذ ادعـاءات )ك( 
 لـدى ،)٢٣(جـة التعـرض للعنـفالنساء اللوايت يعـانني مـن ظـاهرة اهتـزاز الشخـصية نتي خباصةو

 التحقيق معهن ومقاضان واحلكم عليهن؛
_______________

عمـال عنـف متكـررة مـنتعرضـهن ألبـسبب ،يصنبايت قدو النساء اللظاهرة اهتزاز الشخصيةتعاين من )٢٣(
يسمح هلن باإلفالت مـنواللوايت ليس مبقدورهن التصرف بصورة مستقلة مبا،االكتئابب،جانب شريك محيم

 .وض الدعمعرقبولأوضد اجلاين توجيه التهمرفضذلك، مبا يفاالعتداء
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ــة اللجــوء إىل مجيــع )ل(  ــات االحتكــام إىلإتاحــة إمكاني ــة اإلجــراءات آلي   القانوني
 . للنساء من ضحايا العنف دون خوف من االنتقام أو التمييزتقدمي الشكاوىو

 
 دالة اجلنائيةالشرطة واملدعون العامون وغريهم من موظفي الع - رابعا
، يف إطـار نظمهـا القانونيـة الوطنيـة، حـسبيلـي امبـ  القيامعلى حتث الدول األعضاء - ١٦

 : باملوضوعاالقتضاء ومع مراعاة كل الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة
ضمان تنفيذ نظام العدالة اجلنائية لألحكام املنطبقة مـن القـوانني والـسياسات )أ( 

ضـمانو علـى حنـو متـسق وفعـالمج واملمارسات املتعلقة بالعنف ضد املرأةواإلجراءات والربا
 ، حسب االقتضاء؛دعمها بقواعد تنظيمية مناسبة

استحداث آليات تكفل اختاذ تدابري شاملة متعددة اجلوانب منـسقة ومنهجيـة )ب( 
نـاة اجلالقـبض علـى النجـاح يفإمكانيـةعنف ضد املرأة مـن أجـل زيـادةل لللتصديومستدامة

ــهم ــة دونومقاضــام وإدانت ــة ســالمتهن واحليلول ــق صــاحل الــضحايا وكفال  مبــا يــسهم يف حتقي
 ؛غري املباشر  لإليذاءنتعرضه

 هيئـات لـدى الشرطة ولدىتشجيع على االستفادة من اخلربات املتخصصةال )ج( 
دادإعـأومتخصـصة وحـداتتـشكيل  بطرق منـها وغريها من أجهزة العدالة اجلنائية،االدعاء

 حيثما أمكـن أو ختصيص جزء من وقت احملاكم،متخصصةحماكمإنشاءعاملني متخصصني و
 وغريهــم مــن مــوظفيمجيــع املــدعني العــامني مجيــع أفــراد الــشرطة وأن يتلقــى وضــمانذلــك،

 باملـسائل اجلنـسانية واملـسائلإرهاف وعـيهم من أجلا ومؤسسيا منتظماالعدالة اجلنائية تدريب
 العنف ضد املرأة؛ب يتعلق وبناء قدرام فيمااملتعلقة بالطفل

ــشجيعال )د(  ــىت ــبةعل ــذ سياســات مناس  خمتلــف أجهــزة العدالــةيفوضــع وتنفي
  الـذي يرتكبـهتدابري منسقة ومتـسقة وفعالـة للتـصدي للعنـف ضـد املـرأةاختاذاجلنائية لضمان

في العدالـة اجلنائيـةمـوظمواقـف لفت األنظار إىل يف هذه األجهزة وضمانون العاملوناملوظف
 ؛ من هذا القبيلمواقف من يتبىنمعاقبة ود املرأة أو تربره أو تتسامح معهاليت تعزز العنف ض

 األدلــة مناســبة فيمــا يتعلــق بــالتحقيق ومجــعتــدابريوضــع وتنفيــذ سياســات و )ه( 
 ن وسـالمتهن وتـصون كرامتـهووجهـات نظـرهنضـحايا العنـفاحتياجاتتأخذ يف االعتبار

 ؛األدلةمعجب  اخلاصةعايريامل ب، مع التقيدن إىل أدىن حد من التدخل يف شؤون حياوتقلل
ضمان إجراء موظفي العدالة اجلنائية واملدافعني عـن الـضحايا عمليـات تقيـيم )و( 

 هن له الضحايا استنادا إىل مدى ضعفتتعرضللمخاطر تبني مستوى أو مدى الضرر الذي قد
 وغريها من العوامل احملددة؛يف ذلك واألسلحة املستخدمةايتعرضن هلوالتهديدات اليت
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ــيضــمان )ز(   القــوانني والــسياسات واإلجــراءات واملمارســات املتعلقــةأن تراع
بالقرارات املتخذة بشأن اعتقال اجلناة واحتجازهم والشروط املتصلة بأي من أشكال اإلفـراج

غــري  األسـرة أو اتمــع أومــن ن مــن ذوي الــصلة ـنعنـهم ضــرورة سـالمة الــضحايا وغريهـ
 أيضا دون حدوث املزيد من أعمال العنف؛هذه اإلجراءاتحتولذلك، وأن

باحلماية أو التقييد أو املنـع،فيما يتعلق نظام لتسجيل األوامر القضائيةرساءإ )ح( 
ملـوظفييف احلاالت اليت جييز فيها القانون الوطين إصدار هذه األوامر، لكي يتسىن للـشرطة أو

 العدالة اجلنائية أن يبتوا بسرعة فيما إذا كان أمر من هذا القبيل ساري املفعول؛
 مــن وغريهــم مــن مــوظفي العدالــة اجلنائيــةواملــدعني العــامنيمتكــني الــشرطة )ط( 

 التـصرف بنـاء علـى أمـر عاجـل صـادربطرق منها حلاالت العنف ضد املرأة،التصدي بسرعة
 وتزويـدهم، القضايا بـسرعة وكفـاءةسري، واختاذ تدابري لضمانحسب االقتضاء ،عن احملكمة

 ؛بكل ما يلزم للقيام بذلك
الـشرطة واملـدعني العـامني وغريهـم مـن مـوظفي العدالـةممارسة أفـرادضمان )ي( 

هـؤالء املـوظفني وحماسـبةصالحيام وفقا لسيادة القـانون ومـدونات قواعـد الـسلوكلاجلنائية
 ؛بةسا آليات مناسبة للرقابة واحملعن طريق صالحياتجتاوز لتلك العن أي

ضمان املساواة يف متثيل اجلنسني يف قوات الـشرطة وغريهـا مـن أجهـزة نظـام )ك( 
  صنع القرار واإلدارة؛كل من مستوىالعدالة، وخصوصا على

منح ضحايا العنف، حيثمـا أمكـن، حـق التحـدث إىل موظفـة، سـواء كانـت )ل( 
 ؛ األخرىأجهزة العدالة اجلنائيةمن أي منأومن الشرطة

تعمـيم و أو حتسني القائم منها جديدةمرجعيةوضع إجراءات منوذجية ومواد )م( 
حـاالت العنـف ضـد املـرأة حتديدهذه اإلجراءات واملواد ملساعدة موظفي العدالة اجلنائية على

 ودعمهـن علـى حنـوايت يتعرضـن للعنـفو مساعدة النساء اللبطرق منهاومنعها والتصدي هلا،
 يراعي احتياجان ويلبيها؛

ــامني وغريهــم مــن مــوظفي )ن(  تــوفري دعــم نفــسي كــاف للــشرطة واملــدعني الع
.بصورة غري مباشرةالعدالة اجلنائية ملنع تعرضهم لإليذاء

 
 إصدار األحكام والتدابري اإلصالحية - خامسا

 تلــك تتناســب مــعاذ تــدابريبــضرورة اختــتــسليما خبطــورة طبيعــة العنــف ضــد املــرأة و - ١٧
حــسب، القيــاماخلطــورة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، حتــث الــدول األعــضاء علــى

:، مبا يلياالقتضاء
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ــتعراض )أ(  ــاسـ ــراءات سياساتالـ ــةواإلجـ ــام وتقييمهـــاب املتعلقـ ــدار األحكـ إصـ
 :لضمان ما يليوحتديثها

 العنف ضد املرأة؛ أفعاهلم املتعلقة بعلى ارمنيحماسبة ‘١’ 
 ردع عنه؛الف ضد املرأة و العنإدانة ‘٢’ 
 لسلوك العنيف؛ل وضع حد ‘٣’ 
فـصل اـرم عـن الـضحية،بطرق منـها، احملليز سالمة الضحية واتمعيتعز ‘٤’ 

 ، فصله عن اتمع؛عند االقتضاءو
ايا الـضحعلـى مرتكيب اجلـرائمالصادرة ضدألحكاموقع ا  يف احلسباناألخذ ‘٥’ 

 أسرهن؛أفرادو
 مـرتكيب جـرائم العنـف ضـد املـرأة إصدار أحكام علىعقوبات تضمنفرض ‘٦’ 

 ؛تتناسب مع خطورة اجلرمية
  تعويضات عن الضرر الناجم عن العنف؛ريتوف ‘٧’ 
اإلحـساس باملـسؤولية لـدى توليـد بطـرق منـهاز تأهيل مرتكيب اجلـرائم،يتعز ‘٨’ 

 ؛ احمللياتمع إعادة إدماج مرتكيب اجلرائم يف،ارمني، وحسبما يكون مناسبا
ضمان أن تأخذ قوانينـها الوطنيـة يف احلـسبان ظروفـا حمـددة بوصـفها عوامـل )ب( 

 مبـا يف ذلــك، علـى سـبيل املثــال، أعمـال العنـف املتكــررة،مـشددة ألغـراض إصــدار األحكـام
 الــسلطةاســتغاللأو إســاءة إســاءة اســتغالل منــصب يفتــرض يف شــاغله أنــه مــن أهــل الثقــةو

وارتكاب أعمال عنف ضد الزوجـة أو ضـد شـخص وثيـق الـصلة مبرتكـب اجلرميـة وارتكـاب
  عاما؛١٨أعمال عنف ضد شخص يقل سنه عن

ضــمان حــق ضــحية العنــف يف أن تبلــغ بــإطالق ســراح مرتكــب اجلرميــة مــن )ج( 
 االحتجاز أو احلبس؛

 الـضرر البـدين والنفـسيدةإيالء االعتبار يف عملية إصدار األحكـام ملـدى شـ )د( 
 ؛يف هذا الصدد أقوال الضحيةها بينبطرق منوأثر اإليذاء،

 للمحـاكم فيمـا يتعلـق بإصـدار األحكـام،اخليـاراتإتاحة جمموعة كاملة من )ه( 
  واتمـع مـناملتـضرريناألشـخاصغريهـا مـن التشريع، من أجـل محايـة الـضحية وعن طريق

 رائم حسبما يكون مناسبا؛اجل وتأهيل مرتكيب العنف، أعماللمزيد منل التعرض
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وإعـادة امبختلف أنواعهـ برامج لعالج مرتكيب جرائم العنف ضد املرأةإعداد )و( 
 ؛ وتقييم تلك الربامج األولوية لسالمة الضحاياتوىل فيهاتأهيلهم/إدماجهم

ــسلطات القــضائية و تراقــبضــمان أن )ز(  ــسجون ال ــرتكيبســلطات ال ــال م  امتث
 م ألي عالج أمر به، حسبما يكون مناسبا؛اجلرائ

 للقـضاء علـى العنـف ضـد النـساء احملتجـزات ألي مناسـبة تدابرياختاذضمان )ح( 
سبب من األسباب؛

 قبـل اإلجـراءاتوالـشهود عليهـاتوفري احلماية املناسبة لضحايا أعمال العنف )ط( 
 .اجلنائية وخالهلا وبعدها

 
 ندعم الضحايا ومساعد - سادسا

حـسبما يكـون مناسـبا ومـع مراعـاة كــل ،يلـي االقيـام مبـ علـى حتـث الـدول األعـضاء - ١٨
 إعــالن مبــادئ العــدل األساســيةخباصــة، و باملوضــوعالــصكوك القانونيــة الدوليــة ذات الــصلة

 :)١٥(املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة
  هـذا الـصدد بـشأن حقـوقهنمد النساء اللوايت يتعرضن للعنـف مبعلومـات يف )أ( 

ــوفرةوســبل االنتــصاف ــضحايا املت ــةو وخــدمات دعــم ال عليهــا، باإلضــافة إىل احلــصولكيفي
  للـدعاوى اجلنائية وعـن اجلـدول الـزمينالدعاوىمعلومات عن دورهن وفرص مشاركتهن يف

 وسريها ونتيجتها النهائية وعن أي أوامر صدرت يف حق مرتكب اجلرمية؛
تقــدمي الــشكاوىعلــى للعنــف ومــساعدناللــوايت يتعرضــنءتــشجيع النــسا )ب( 

 دعاوىالـالرمسية ومتابعتـها عـن طريـق تـوفري احلمايـة للـضحايا وإعالمهـن بـأن مـسؤولية رفـع
 النيابة العامة؛و تقع على عاتق الشرطة ومقاضام اجلناةعلى

ق واملالحقـة الكشف والتحقيـعمليةاختاذ التدابري الالزمة لتجنب املشقة أثناء )ج( 
ــالقــضائية ــرام، ســواء شــاركت الــضحية يفل ــة واحت ــة الــضحايا بكرام ــدعاوىضمان معامل  ال

 اجلنائية أو مل تشارك؛
ايت يتعرضن للعنف سبل سريعة وعادلة لتعويضهنوضمان أن تتاح للنساء الل )د( 

ميـةض مـن مرتكـب اجلريعـوتن من ضرر نتيجة للعنف، مبا يف ذلـك حـق املطالبـة ب عما حلق
 من الدولة؛ أو
 االسـتعانةايت يتعرضن للعنفوللنساء اللميكنتوفري آليات وإجراءات قضائية )ه( 

 دون تأخري؛البت يف القضايا برتاهة و وتضمنتراعي احتياجان وا
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 إلصدار أوامر تقييد أو منـع حلمايـةيسهل االستعانة ا إجراءات فعالةوضع )و( 
 خمالفــةالعنــف ولــضمان عــدم حتميــل الــضحايا مــسؤولية أيالنــساء وغريهــن مــن ضــحايا

 األوامر؛ هلذه
 أو ضـدوالـديهمالتسليم بأن األطفال الذين يشهدون أعمال عنف ضد أحد )ز( 

 والدعم؛ شخص آخر على صلة وثيقة م هم ضحايا للعنف وحيتاجون للحماية والرعاية
 انيـة اللجـوء دون قيـد إىلايت يتعرضـن للعنـف إمكوضمان أن تتاح للنساء الل )ح( 

، حـسبما املعونـة القانونيـةعلىجمانااحلصولنظم العدالة املدنية واجلنائية، مبا يف ذلك إمكانية
 يكون مناسبا، والدعم يف احملاكم وخدمات الترمجة الفورية؛

 وظفنيمبــ االســتعانةايت يتعرضـن للعنــف إمكانيــةوضـمان أن تتــاح للنــساء اللــ )ط( 
  عمليـة العدالـة اجلنائيـة يف مجيـع مراحـلوالدعم للضحايا الدفاعتوفري خدمات أكفاء ميكنهم

  أي شخص مستقل آخر قادر على توفري الدعم؛تلقي املساعدة منإمكانيةو
 لـضحايااملتـوافرةضمان أن تتاح مجيع اخلـدمات وسـبل االنتـصاف القانونيـة )ي( 

 والنــساء الالجئــات والنــساءتجــر ــناملالعنــف ضــد املــرأة أيــضا للنــساء املهــاجرات والنــساء
 خـدماتتقـدم، وأناللوايت حيتجن إىل مساعدة من هذا القبيل النساءوسائرعدميات اجلنسية

 ؤالء النساء حسبما يكون مناسبا؛هلمتخصصة
 البلـد بطريقـة غـري مـشروعةن لدخوهلاملتجر نضحاياالاالمتناع عن معاقبة )ك( 

 . على القيام اأجربنري مشروعة يف أنشطة غنملشاركته أو
 

 اخلدمات الصحية واالجتماعية - سابعا
بالتعـاون مـع القطـاع،حسبما يكون مناسبا ،يلي االقيام مب  علىحتث الدول األعضاء - ١٩

 :اخلاص واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية املعنية
ــل وتنــسيق )أ(  ــشاء ومتوي ــق واإن ــستدامة مــن املراف ــيت شــبكة م  ميكــنخلــدمات ال

إسـداءاخلدمات الصحية، مبا يف ذلكلتوفري الطارئة واملؤقتة و احلاالتإلقامة يفلاللجوء إليها
 غري ذلك من االحتياجـات األساسـيةتلبيةالرعاية النفسية واملساعدة القانونية و توفرياملشورة و

 حايا العنف؛ يكونوا من ضالذين حيتمل أنللنساء وأطفاهلن من ضحايا العنف أو
 خدمات من قبيل أرقام اهلاتف اليت ميكن االتـصال ومتويل وتنسيقاستحداث )ب( 

 وخـدماتيف جمـاالت عـدةاملهنيـةاالستـشاريةا جمانا للحـصول علـى املعلومـات واخلـدمات
 لنساء من ضحايا العنف وأطفاهلن؛ل األزمات وجمموعات الدعمالتدخل يف حاالت
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 بـني اخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة، العامـة واخلاصـةضلالربط على حنو أف )ج( 
 يف حـاالت الطـوارئ، وأجهــزة العدالـة اجلنائيـة مـن أجـل اإلبـالغ عــنوخباصـة علـى الـسواء،

 هلـا بالطريقـة املناسـبة، ويف الوقـت نفـسه محايـةالتـصديأعمال العنف ضد املرأة وتـسجيلها و
 نف؛ للعاللوايت يتعرضنحرمة احلياة اخلاصة للنساء

،مواد اإلدمـانغريه منتعاطي الكحول وومعاجلة برامج مستدامة ملنعإعداد )د( 
  يف حوادث العنف ضد املرأة؛عظم املشتركهو القاسم األ  تعاطي مواد اإلدمانأنبالنظر إىل

أعمـال عـنإنفـاذ القـانونب  املعنيـةجهـزةاأللشرطة وغريها مـن ا إبالغكفالة )ه( 
 اخلــدمات الــصحيةالــدوائر املعنيــة بتقــدمي  اشــتباه عنــدية ضــد األطفــالالعنــف واجلــرائم اجلنــس

 ؛ هذه األعمال حبدوثواالجتماعية
، القيـامبطـرق منـها ختـصة املالـدوائرتعزيز التعـاون والتنـسيق بـني األجهـزة و )و( 

تعقيـــدات علـــى التعامـــل مـــع حتديـــدا وحـــدات متخصـــصة مدربـــةبتـــشكيل،تـــسىنحيثمـــا
 شـاملة يفالعنف ضد املرأة حيث ميكن للـضحايا تلقـي خـدماتتوحساسيات ضحايا حاال

 اخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة واملــشورةفيهــاتــدخل، مبــاالمايــة واحلساعدة واملــ جمــاالت
 القانونية ومساعدة الشرطة؛

 تراعــي احتياجــات خــدمات طبيــة وقانونيـة واجتماعيــة مناســبةتــوافرضـمان )ز( 
 اجلنائيـة للحـاالت الـيت تنطـوي علـى عنـف ضـد املـرأة وتـشجيعالضحايا لتعزيز إدارة العدالـة

 الـشاملة اانيـةفحـوص الطـب الـشرعيمتخصـصة، مبـا يف ذلـكصـحيةاستحداث خدمات
 اخلـاص العـالجفيـه والعـالج املالئـم، مبـاون الرعاية الصحية املـدربجيريها مقدمووالسرية اليت

 .نقص املناعة البشريةفريوسب
 

 يبالتدر - ثامنا
ــى - ٢٠ ــدول األعــضاء عل ــ حتــث ال ــام مب ــي االقي ــع ،حــسبما يكــون مناســبا ،يل ــاون م بالتع

 :كومية والرابطات املهنية املعنيةاملنظمات غري احل
ومــوظفي العدالــة اجلنائيــةلــشرطةتــدريب ا لإلزاميــةمنوذجيــة وحــداتإعـداد )أ( 
 جبميـع مقبوليـة العنـف ضـد املـرأةبـشأن عـدم املهنيني املعنيني بنظام العدالـة اجلنائيـةاملوظفنيو

ــه تراعــ مجيــع مــن يتعرضــونيف وبــشأن أثــره وعواقبــه الــضارةأشــكاله ــة فيهــاىل  النــساء  حال
 ها؛ إعداد أو تشجيعواألطفال مبا يالئم ثقافات عدة
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  اآلخــريناملهنــينياملــوظفنيضـمان تلقــي الــشرطة ومــوظفي العدالــة اجلنائيــة و )ب( 
نائية تدريبا مالئما بشأن مجيع القـوانني والـسياسات والـربامج الوطنيـةاملعنيني بنظام العدالة اجل

 ؛ضمان تثقيفهم باستمرار يف هذا الشأنو الصكوك القانونية الدولية و باملوضوعالصلة ذات
 املعنيـة األخـرىضمان تدريب الشرطة وموظفي العدالـة اجلنائيـة والـسلطات )ج( 

 ضـحاياهن فـينمبـ ،للنـساء مـن ضـحايا العنـف ةاخلاصـتحديـد االحتياجـاتل مالئـمعلى حنو
تاليفلــ م بــاحترامعاملتــهن علــى النحــو املناســب، واســتقبال مجيــع الــضحايا وتلبيتــهاو ،االجتــار
 ، وإجراء تقييمات للسالمة وإدارة املخـاطر، والتعامل مع الشكاوى بسرية،غري املباشراإليذاء

 احلماية وإنفاذها؛ب  املتعلقةوامراألب العملو
 معــايري للممارســة والــسلوكوضــع علــىاملعنيــةتــشجيع الرابطــات املهنيــة )د( 

 .ومدونات لقواعد السلوك قابلة لإلنفاذ تعزز العدالة واملساواة بني اجلنسني
 

 البحوث والتقييم - تاسعا
ــدول األعــضاء و - ٢١ ــةمعاهــدحتــث ال ــع اجلرميــة والعدال ــامج األمــم املتحــدة ملن شــبكة برن

ــة والكي ــاتاجلنائي ــةان ــة ومعاهــد البحــوثاملعني ــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدولي   يف منظوم
ــة األخــرىواملنظمــات غــري احلكوميــة والرابطــات املهنيــة ــام مبــ  علــى املعني ــي االقي ، حــسبمايل

 :مناسبا يكون
علــى حنــو منـــهجيعــن العنــف ضــد املـــرأة آليــات جلمــع البيانـــاتوضــع )أ( 

 ؛وتعزيزها ومنسق
علـى حـد سـواء، إجراء استطالعات رأي الـسكان و منوذجيةات وحدإعداد )ب( 

 لجرمية، لتقييم طبيعة العنف ضد املرأة ومداه؛ل استقصاءاتتشمل
حــسب نــوع بيانــات ومعلومــات مــصنفةهــا، مبــا في بيانــات ومعلومــاتمجــع )ج( 

ــها ونـــشرها،اجلـــنس ــتخدامها يفوحتليلـ ــع تقيـــيمالسـ ــرارات ووضـ ــاذ القـ  االحتياجـــات واختـ
 :فيما يتعلق مبا يلي وخباصة اسات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،السي

ــرأة ‘١’  ــف ضــد امل ــف أشــكالهالعن ــل اخلطــر مبختل ــف وعوام ــذا العن  وأســباب ه
عواقبـه وآثـارهاملرتبطة به ومستويات شدته وعواقب هذا العنف وآثاره، مبـا يف ذلـك

  خمتلف اموعات السكانية الفرعية؛يف
  احلرمان واالستغالل االقتصاديني بالعنف ضد املرأة؛صلةىمد ‘٢’ 
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أمناط العنف ضد املرأة واجتاهاتـه ومؤشـراته وإحـساس املـرأة بعـدم األمـان يف ‘٣’ 
 احمليطني العام واخلاص والعوامل اليت ميكن أن تقلل من هذا اإلحساس؛

 العالقة بني الضحية ومرتكب اجلرمية؛ ‘٤’ 
 احلـد مـن العنـفيف فـرادى مـرتكيب اجلـرائم وف أنواعـه يفمبختلأثر التدخل ‘٥’ 

 ضد املرأة عموما والقضاء عليه؛
اسـتخدام األسـلحة واملخــدرات والكحـول وغــري ذلـك مــن مـواد اإلدمــان يف ‘٦’ 

 حاالت العنف ضد املرأة؛
 نطـويي  نـشاطالعالقة بـني اإليـذاء أو التعـرض للعنـف ومـا يعقـب ذلـك مـن ‘٧’ 

 على العنف؛
 مـن أخـرىقلـة منعتـها إزاء أنـواعولعالقة بني العنف الذي تتعرض له املرأةا ‘٨’ 

 املعاملة السيئة؛
  داخل األسرة؛وخباصة عواقب العنف بالنسبة ملن يشهدونه، ‘٩’ 
أجهــزةو الــيت جيــري إبــالغ الــشرطةرصــد عــدد حــاالت العنــف ضــد املــرأة )د( 

مـرتكيب اجلـرائم مقاضـاةو واإلفـراجالتوقيف، مبا يف ذلك معدالت ا األخرىالعدالة اجلنائية
 .عن ذلـكونشر تقارير سنوية ،ومدى انتشار العنف ضد املرأةوالبت يف القضاياوحماكمتهم

 وينبغـي،املستمدة من اسـتطالعات رأي الـسكان استخدام البيانات لدى القيام بذلكينبغيو
 على سبيل املثال، معلومـاتنوع العنف وأن تشمل،حسبالبياناتهذه التقاريرأن تصنف

 عن جنس مرتكب اجلرمية وعالقته بالضحية؛
ايتوتلبيـة احتياجـات النـساء اللـيف فعاليتـه نظام العدالة اجلنائية وكفاءةتقييم )ه( 

والـشهودمـع ضـحايا أعمـال العنـف تعامـلكفاءته وفعاليتـه يف اليتعرضن للعنف، مبا يف ذلك
اذج التدخل ومدى تعاونه مـع مقـدمي اخلـدمات للـضحايا وكيفية استخدامه ملختلف منعليها

  العنف ضد املرأة؛يفتقييم وتقدير أثر التشريعات والقواعد واإلجراءات الراهنةووالشهود،
 بــرامج عــالج مـــرتكيب اجلــرائم وتأهيلــهم وإعــادة إدمـــاجهمكفــاءةتقيــيم )و( 
ــهاو ــيني، بالتـــشاور مـــع أصـــحاب املـــصلحةفعاليتـ ــيهم، مبـــ املعنـ ــدمن فـ ــن يقـ   الـــضحايا ومـ
 اخلدمات؛ نهل
 جمموعـةوضـع مـن أجـل حاليا على الـصعيد الـدويلاملبذولة باجلهوداالقتداء )ز( 

من املؤشرات لقياس العنف ضد املرأة وضمان اتباع ـج متعـدد القطاعـات ومنـسق يف سـبيل
 مع البيانات وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛جل مبادراتاختاذ
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بطريقة حتترم حرمة احلياةات اخلاصة بالعنف ضد املرأةلبياناجتمعضمان أن )ح( 
 اخلاصة وحقوق اإلنسان للنساء وال تعرض سالمتهن للخطر؛

 .تشجيع البحوث بشأن العنف ضد املرأة وتوفري الدعم املايل الكايف هلا )ط( 
 

 تدابري منع اجلرمية - عاشرا
ري احلكوميـة والرابطـات املهنيـةحتث الـدول األعـضاء والقطـاع اخلـاص واملنظمـات غـ - ٢٢

 : حسبما يكون مناسبا،يلي االقيام مب على املعنية
بـرامجوضع و وتنفيذها مبادرات مناسبة وفعالة لتوعية اجلمهور وتثقيفهاختاذ )أ( 

ــاهج دراســية ــعومن ــسان ــدف من ــرام حقــوق اإلن ــز احت ــق تعزي ــرأة عــن طري ــف ضــد امل العن
 ملتبادل وتقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل؛واملساواة والتعاون واالحترام ا

  حتظــر مــدونات قواعــد ســلوك للعــاملني يف الكيانــات العامــة واخلاصــةوضــع )ب( 
تتـــــضمن إجــــراءات مأمونـــــةوالعنــــف ضـــــد املــــرأة، مبـــــا يف ذلــــك التحـــــرش اجلنــــسي،

 واإلحالة؛ للشكوى
كيانــات داخــل الالفــروق بــني اجلنــسنيتراعــي اــاالت ــج متعــددةوضــع )ج( 

 إقامـة الـشراكات بـنيعـن طريـق وخباصـة إىل منـع العنـف ضـد املـرأة،ـدفالعامة واخلاصة
 العنف؛ املتخصصة يف محاية النساء من ضحايا الدوائرواملسؤولني عن إنفاذ القانون

ــيوضــع )د(  ــرامج لتقي ــصوراتالم ب ــشأنت ــسالمة العامــة و ب ــةتخطــيط لال ال كفال
 وإدارـا مـن أجـل احلـد مـن خطـر العنـف للبيئةتصميمهامالءمةو األماكن العامة يفسالمةال

 ضد املرأة؛
إعداد برامج توعية بشأن أدوار اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان للمـرأة واجلوانـب )ه( 

مبعلومـات يف تزويـد النـساءو االجتماعيـة والـصحية والقانونيـة واالقتـصادية للعنـف ضـد املـرأة
 ؛ جبميع أشكالهالعنف  محاية نفسها وأطفاهلا من من أجل متكني املرأة منهذا الصدد

يــصبحوا  أنتمــل أو لألشــخاص الــذين حيلمجــرمنياد بــرامج توعيــة لإعــد )و( 
 ؛وحقوق املرأة ساواةامل واحترامالعنيفة واملواقف غريتروج للسلوك غري العنيف جمرمني

نوعـ كاله مبختلف أشـضد املرأةعن العنف مواد إعالمية ومواد توعيةإعداد )ز( 
 املتـصلة بـذلك أحكـام القـانون اجلنـائيتـشمل معلومـات عـن الربامج املتـوفرة يف هـذا الـصدد

القائمـة املتعلقـة بالـسلوك نظام العدالة اجلنائية وآليات دعم الضحايا املتاحة والربامجوظائفو
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فني، مبـا يفونشرها بطريقة مناسبة للمـتلقني املـستهد، والتسوية السلمية للنـزاعاتلعنيفغري ا
 ذلك يف املؤسسات التعليمية على مجيع املستويات؛

املنظمات غـري احلكوميـةا  اليت تقومبادراتاملدعم مجيع املبادرات، مبا فيها )ح( 
 اجلمهــورتوعيـة مـن أجـل الـيت تـسعى إىل حتقيــق املـساواة للمـرأة، املعنيـة األخـرىواملنظمـات

 ؛يهالقضاء علضد املرأة واإلسهام يف العنفمبسألة
ــة الــدنيا، )ط(  ــستويات احلكومي  ســلطات املــدنيــشملمبــاتيــسري العمــل علــى امل

واتمعـات احملليــة، مــن أجـل التــرويج لنــهج متكامـل يــستخدم جمموعــة اخلـدمات احملليــة الــيت
  استراتيجيات وبرامج وقائية؛وضعت واتمع املدين من أجلتتيحها املؤسسا

ء ووسـائط اإلعـالم ورابطـات وسـائط اإلعـالم وأجهـزة الرقابـةوحتث الدول األعـضا - ٢٣
 محالت توعيـة عامـةإعداد علىنون اآلخروياملعنالذاتية لوسائط اإلعالم واملدارس والشركاء

ــة الذاتيــةاألخــالقتــدابري وآليــات مناســبة، مثــل مــدوناتوضــعو ــدابري الرقاب ــق وت  فيمــا يتعل
 ـدفرية وسائط اإلعالم، وحسبما يكون مناسـبا،مع احترام ح العنف يف وسائط اإلعالم،ب

 ؛اجلنساينتنميطالالثين يف الوقت ذاته عن التمييز ووتعزيز احترام حقوق املرأة وكرامتها
وحتث الدول األعضاء والقطاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة والرابطـات املهنيـة - ٢٤

ــى ــة عل ــدابري وضــعاملعني ــة وال الت ــع اجلرمي ــةيف جمــال من ــة اجلنائي  ، حــسبما يكــون مناســبا،عدال
نشر األلعاب والصور وكل املواد األخرى اليت تصور أعمـال العنـفوحيازةوإلنتاجللتصدي

 يف مواقـف عامـة النـاس إزاء النـساء واألطفـال ويف تأثريهـالنـساء واألطفـال أو متجـدها وضد ا
املعلومات اجلديدة، مبا فيهـا ت تكنولوجياوخباصة عن طريق النمو العقلي والعاطفي لألطفال،

 .، وحتسني ما هو قائم منهااإلنترنت
 

 التعاون الدويل -حادي عشر
، بالتعـاون مـع هيئـاتحسبما يكون مناسـبا ،يلي االقيام مب على حتث الدول األعضاء - ٢٥

 :ى األخراألمم املتحدة ومعاهدها واملنظمات املعنية
فيمـا التدخل والربامج الوقائية الناجحـةمواصلة تبادل املعلومات بشأن مناذج )أ( 

 على مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة وحتـديث دليـل املـوارد واخلالصـة الوافيـةيتعلق بالقضاء
ــات ــدة بيان ــوفري معلومــات إلدراجهــا يف قاع ــة وت ــدابري العملي ــة والت لالســتراتيجيات النموذجي

 ؛)١٦(األمني العام عن العنف ضد املرأة
 ملنـعاملعنيـةالثنائي واإلقليمـي والـدويل مـع الكيانـات املستويات التعاون على )ب( 

املـساعدةتـوفري ونه وأفراد أسـره عليشهودالضحايا العنف ووكفالة سالمةالعنف ضد املرأة
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 مـرتكيب اجلـرائم للعدالـة علـىتقـدمي وتعزيز تدابري تكفل،، حسبما يكون مناسبا هلمواحلماية
 ؛املساعدة القانونيةتبادلات التعاون الدويل و تقوية آليعن طريقحنو فعال

ايت جـرى االجتـارو أحكام تسمح بعـودة النـساء مـن ضـحايا العنـف اللـوضع )ج( 
  وطوعــــا قــــدر اإلمكــــان بــــشكل آمــــنــــن أو اختطــــافهن عــــرب احلــــدود إىل أوطــــان

 إدماجهن؛ وإعادة
 ذهلا مـن أجــلاجلهـود الـيت تبـاإلسـهام يف منظومـة األمـم املتحـدة ودعمهـا يف )د( 

 القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛
 قيـام أفـراداختاذ إجراءات وقائية مناسبة وضمان املساءلة الكاملـة يف حـاالت )ه( 

 االســتغاللب القــوات وأفــراد الــشرطة املــشاركني يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم
 .ني اجلنسيواالنتهاك

 :يلي امب  القيامحتث الدول األعضاء أيضا على - ٢٦
إدانــة مجيــع أعمــال العنــف ضــد املــرأة يف حــاالت النـــزاع املــسلح واعتبارهــا )أ( 

والقـانون اجلنـائي الـدويل،الدويلحلقوق اإلنسان والقانون اإلنساينللقانون الدويلانتهاكات
 عنــدما تــشملوخباصــة  االنتــهاكات،لتلــك التــصدي علــى حنــو فعــال للغايــةوالــدعوة إىل

واحلمــل القــسري، وتنفيــذ قــراري جملــس األمــناملــنظم والعبوديــة اجلنــسيةاالغتــصابو القتــل
 املرأة والسالم واألمن؛ب املتعلقني)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥

 علـــى مجيـــعكفالـــة تـــصديق مجيـــع الـــدولالعمـــل بـــشكل نـــشط يف ســـبيل )ب( 
، مبـا يف ذلـكعلى حنو تـام  أو االنضمام إليها وتعزيز تنفيذها باملوضوعاملعاهدات ذات الصلة

ونظـام رومـا )٢٤( االختيـاريااتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة وبروتوكوهلـ
 االختيـاري بـشأن بيـعااألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهل

ل منــع وقمــع االجتــاراألطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة وبروتوكــو
املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـةواملعاقبة عليهباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،

 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
بـشأن يـتم إبـداؤها أي حتفظـاتالدقة وعدم اخلروج عن املوضوع يف توخي )ج( 

ن أال تكون أي من هذه التحفظـاتاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وضما
  االتفاقية وغرضها؛تلكمتعارضة مع موضوع

_______________

 .٢٠٣٧٨، الرقم٢١٣١ الد،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢٤(
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 العمل بشكل نـشط يف سـبيل التـصديق علـى الـصكوك واالتفاقـات اإلقليميـة )د( 
 عنف ضد املرأة أو االنضمام إليها، وتعزيز تنفيذها؛ل لالتصدي دف إىل اليتاحلالية

الـصيغة احملدثـة لالسـتراتيجياتب لعمـللإدراج معلومات عن اجلهود املبذولـة )ه( 
النموذجية والتدابري العملية يف التقارير الدورية املقدمة إىل اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز

 ضد املرأة؛
التعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة واحملــاكم اجلنائيــة الدوليــة املخصــصة )و( 

لتحقيق مع مرتكيب جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائموغريها من احملاكم اجلنائية الدولية على ا
 يف حـاالت اجلـرائم الـيت تـشملوخباصـة ،مقاضـاماملرتكبة ضـد اإلنـسانية وجـرائم احلـرب و

تعرضــن للعنــف مــن اإلدالءيايتو، ومتكــني النــساء اللــأســاس نــوع اجلــنسالعنــف القــائم علــى
ؤالء النـساءهلـاحلمايـة يف الوقـت ذاتـهتـوفريو مراحـل الـدعاوىبشهادن واملشاركة يف مجيع

 ؛ وكفالة سالمتهنومصاحلهن وهويتهن وحرمتهن الشخصية
واملقـرر عواقبـهوالتعاون مع املقرر اخلـاص املعـين بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه )ز( 

ــين ــاص املعـ ــخاص،باخلـ ــار باألشـ ــة االجتـ ــاموخباصـ ــساعدما يف املهـ ــال، ومـ ــساء واألطفـ  النـ
 بتزويــدمها بكــل املعلومــات املطلوبــة واالســتجابة لزيــارات املقــررين ــااملكلفــنيوالواجبــات

 .اخلاصني ومراسالما
 

 أنشطة املتابعة - ثاين عشر
معاهد شبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـعهيئات األمم املتحدة وحتث الدول األعضاء و - ٢٧

ــة ومعا ــة واإلقليمي ــات الدولي هــد البحــوث واملنظمــات غــرياجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واملنظم
ــة األخــرىاحلكوميــة واملنظمــات املهنيــة ــق املعني ــك املنظمــات الــيت تــسعى إىل حتقي ، مبــا يف ذل

 :حسبما يكون مناسبا،يلي االقيام مب  على،املساواة للمرأة
تشجيع ترمجة الصيغة احملدثة لالستراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة إىل )أ( 

 وضمان نشرها على نطاق واسع واستخدامها يف الربامج التدريبية والتثقيفية؛اللغات احمللية
جيـةالصيغة احملدثـة لالسـتراتيجيات النموذب ة، حسبما يكون مناسبا،ناعاالست )ب( 

 التشريعات واإلجراءات والسياسات واملمارسـات املتعلقـة بالتـصديوضعوالتدابري العملية يف
 ؛للعنف ضد املرأة

 استراتيجيات وبرامج ملنع العنفوضع، بناء على الطلب، يفة الدولمساعد )ج( 
اسـتناداضد املرأة واستعراض نظمها للعدالة اجلنائية وتقييمها، مبا يف ذلـك تـشريعاا اجلنائيـة،

  الصيغة احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛إىل
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 برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـةدعم أنشطة التعـاون الـتقين ملعاهـد شـبكة )د( 
  القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛دف إىلوالعدالة اجلنائية اليت

الــصيغةلتطبيــقإقليميــة وإقليميــة منــسقةدون خطــط وبــرامج وطنيــة ووضــع )ه( 
 احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛

اسـتناداالعدالـة اجلنائيـةموظفي الشرطة ودريبلت برامج وأدلة موحدةإعداد )و( 
  الصيغة احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛إىل
فيما يتعلق باخلطط والربامج واملبادرات الرامية إىل القـضاءرصد التقدم احملرز )ز( 

 ه دوريا؛على املستويني الوطين والدويل واستعراض  جبميع أشكالهعلى العنف ضد املرأة
 استعراض الصيغة احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية وحتديثها )ح( 

 . عند االقتضاءدوريا
 




