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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
   احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/١٢  
: تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة          

  سبل انتصاف النساء الالئي تعرضن للعنف 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
       / حزيـران ١٧ املـؤرخ  ١٧/١١ قرار جملس حقوق اإلنـسان    إذ يؤكد من جديد     

   ويؤسس عليه،٢٠١١يه يون
 قراراته وقرارات جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة بالقـضاء علـى           وإذ يؤكد من جديد     

مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وإذ يشري إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة وضـع                
  املرأة واجلمعية العامة وجملس األمن،  

نا، وإعالن القضاء على العنـف       إعالن وبرنامج عمل فيي    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، وبرنامج عمل القاهرة،  

__________ 

 العـشرين   سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه                 *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،.  
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   باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،وإذ يسترشد  
 إىل املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلـرب            وإذ يشري   

قانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقـانون        لضحايا االنتهاكات اجلسيمة لل   
/  كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٤٧ اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها       اليتاإلنساين الدويل،   

  ، ٢٠٠٥ديسمرب 
 إىل إدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائم العنـف اجلنـسي يف   وإذ يشري أيضاً   

 اجلنائية الدولية، وإنشاء صندوق استئماين لضحايا اجلـرائم         نظام روما األساسي للمحكمة   
املشمولة باختصاص احملكمة وأسر أولئك الضحايا، وإذ يشري إىل أن والية احملكمة تـسمح              
مبشاركة الضحايا يف مجيع مراحل اإلجراءات اليت ترى احملكمة أهنا مناسبة، وتنص على محاية              

  ، )١(رامتهم وخصوصيتهمأماهنم وسالمتهم البدنية والنفسية وك
برامج األمم املتحـدة   بتحديد العنف ضد املرأة باعتباره إحدى أولويات      وإذ يرحب   

هيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني         وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة، وال سيما      
  ،ةاملرأ ومتكني

ـ         وإذ يشري    د تـشمل   إىل أن سبل انتصاف النساء والفتيات اللوايت تعرضن للعنف ق
طائفة من التدابري القضائية وغري القضائية  ميكن أن تفضي إىل أنواع مـن اجلْبـر منـها رّد            

ترضية، مثل االعتـذار    العدم التكرار، وتدابري    قوق والتعويض وإعادة التأهيل وضمانات      احل
  قضائية الرادة للكرامة والسمعة،العلين واالحتفاالت التذكارية والقرارات ال

على أنه ينبغي أن تتاح للنساء الالئي تعرضن للعنف فرص اللجـوء إىل              وإذا يشدد   
آليات القضاء، حسبما تنص عليه القوانني الوطنية، وسبل عادلة وفعالـة لالنتـصاف مـن               
األضرار اليت حلقت هبن، وأن ُيعلْمن مبا هلن من حقـوق يف التمـاس اجلـرب مـن خـالل           

  اآلليات،  هذه
ال سيما يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع، يؤثر يف          وي،   بأن العنف اجلنس   وإذ ُيسلّم   

، ويشدد على أن سبل االنتصاف الفعالة      عموماً الضحايا واألسر واجملتمعات احمللية واجملتمعات    
يف تلك احلاالت ينبغي أن تشمل حصول ضحايا العنف اجلنسي على الرعاية الصحية والدعم              

  ادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي، النفساين واملساعدة القانونية وخدمات إع
 بأن سبل االنتصاف الفعالة للنساء والفتيات ينبغـي أن تـسعى إىل أن               منه اًواقتناع  

   من خالل التصدي لألسباب اجلذرية للعنف ضدهن، ُيحقق أثُرها حتوالً

__________ 

 .٦٨ من املادة ١ و٣نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الفقرتان  )١(
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 عليهم أن يضطلعوا به من أجـل         مهماً  بأن للرجال والفتيان دوراً     منه أيضاً  واقتناعاً  
معاجلة األسباب اجلذرية للعنف ضد املرأة، وتيسري حصول النساء والفتيات على سبل عادلة             

  وفعالة لالنتصاف من الضرر الذي حلق هبن،
سيما يف حاالت االنتـهاكات      الو بأن بدائل سبل االنتصاف القضائية،       وإذ ُيسلّم   

اجملتمـع املـدين    الـضحايا و  الدفاع عـن     تسمح للضحايا وجمموعات     ميكنها أن اجلماعية،  
 تكون له آثـاره     ميكن أن  بالقوة   باملشاركة يف العملية، على حنو استباقي، مما يعطي إحساساً        

  ل االنتصاف،ع على زيادة وصول الضحايا إىل سبوأن يشج اجلْبرية
التعليم ميكنه أن يؤدي دوراً رئيسياً يف اجلهود الرامية إىل ضمان            على أن    وإذ يشّدد   

ضد النساء والفتيات، بالتشجيع على إحـداث تغـيريات يف الـسلوك            عدم تكرار العنف    
  والتصرفات،

  الدول ارتكبتها سواء مجيع أعمال العنف ضد النساء والفتيات،        يدين بقوة   -١  
من غري الدول، ويدعو إىل القضاء على مجيع أشكال العنف القائم           فاعلة  أو األفراد أو جهات     

الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، عمالً  ،تمع عموماًعلى نوع اجلنس داخل األسرة ويف اجمل     
بإعالن القضاء على العنف ضد املرأة، ويشدد على ضرورة التعامل مع مجيع أشكال العنـف            
ضد النساء والفتيات بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون، وعلى واجب متكني الضحايا من             

اعدة متخصصة، مبا يف ذلك املساعدة الطبية       الوصول إىل ُسُبل انتصاف عادلة وفعالة وإىل مس       
  فضالً عن املشورة الفعالة؛والنفسانية، 

 أن الدول تتحمل املسؤولية األوىل عن محاية النساء والفتيات الالئي           يؤكد  -٢  
يواجهن العنف وحيث الدول، يف هذا الصدد، على اختاذ تدابري للتحقيق يف اإلساءات املرتكبة              

ت الالئي تعرضن ألي شكل من أشكال العنف، سواء يف املـرتل أو يف       يف حق النساء والفتيا   
و يف اجملتمع احمللي أو يف اجملتمع عموماً، أو أثناء االحتجاز أو يف حاالت الرتاع               مكان العمل أ  

املسلح، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وجرب الضحايا، مبا يف ذلك عن طريق ضمان الوصول             
  إىل سبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة ومالئمة؛ 

ملرأة إىل العدالـة،     الدول على إزالة كل العقبات اليت تعترض وصول ا         حيث  -٣  
وكفالة حصول مجيع ضحايا العنف من اإلناث على مساعدة قانونية فعالة حىت يتسىن هلـن               
اختاذ قرارات مستنرية فيما يتعلق بأمور منها اإلجراءات القانونية واملسائل املتـصلة بقـانون              

 ضـرر،   األسرة، وكذلك كفالة إتاحة سبل انتصاف عادلة وفعالة للضحايا مما حلق هبن من            
  بطرق منها اعتماد تشريعات وطنية عند االقتضاء؛ 

 على كفالة أن تكون سبل انتصاف النـساء والفتيـات           أيضاً الدول   حيث  -٤  
اللوايت تعرضن للعنف، سواء كانت تلك السبل قضائية أو إداريـة أو كانـت يف شـكل                 

لة، ومراعية للسن سياسات عامة أو سواها من التدابري، متاحة، ويسهل احلصول عليها، ومقبو
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ونوع اجلنس، وأن تليب احتياجات الضحايا بصورة كافية، بوسائل منها محاية الطابع السري، 
 أو تكرار إيذاء الضحايا أو إحلاق أضرار إضافية هبن، وإتاحـة وقـت           دون الوصم  واحليلولة

 معقولة،  معقول للنساء اللوايت تعرضن للعنف كي يتقدمن بطلب اجلْبر، وجعل معايري اإلثبات           
  وتقدمي ما يلزم من خدمات الترمجة، والتقليل إىل أدىن حد من تعقد اإلجراءات؛ 

 على إعطاء أولوية مرتفعة إلزالة التحيز اجلنساين مـن          كذلك الدول   حيث  -٥  
أعمال إقامة العدل، وتعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على التعامل بطريقة مالئمة مع العنف              

منها توفري تدريب منهجي على مراعاة املنظور اجلنساين والـوعي بـه،            ضد املرأة، بوسائل    
حسبما يكون مناسباً، لقوات الشرطة واألمن واملدعني العامني والقضاة واحملـامني، ودمـج             
املنظور اجلنساين يف مبادرات إصالح قطاع األمن، ووضع بروتوكوالت ومبادئ توجيهيـة،            

  ءلة ُتطبق على العاملني يف القضاء؛وتعزيز أو إجياد تدابري مالئمة للمسا
 االعتناء بوجه خاص بالفئات املهمـشة مـن النـساء           على ضرورة  يشدد  -٦  

والفتيات وأمهية أن تكفُل الدول مراعاة سبل االنتصاف لتفاوت تأثري العنف يف النساء بسبب           
  أشكال متعددة ومتقاطعة ومشّددة من التمييز؛ 

 لتحسني إدراك النساء، وخباصة من ُيعـرف         الدول على اعتماد تدابري    حيث  -٧  
أهنن عرضة للعنف القائم على نوع اجلنس، حلقوقهن وللقانون وملا يوفره هلن من محاية وسبل               
انتصاف قانونية، بوسائل منها نشر املعلومات املتعلقة باملساعدة املتاحة للنساء الالئي تعرضن            

عرضن للعنف على املعلومات املناسبة     للعنف وأسرهن، وضمان حصول مجيع النساء الالئي ت       
  يف الوقت املناسب ويف مجيع مراحل النظام القضائي؛ 

الـضحايا واملنظمـات    الدفاع عن    أن إشراك الضحايا وجمموعات      يؤكد  -٨  
النسائية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني يف صوغ سبل االنتـصاف وتنفيـذها ورصـدها              

  وتقييمها، يعزز فعاليتها؛ 
عمل املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه            ب يرحب  -٩  

وحييط علماً بتقريرها املواضيعي الذي قدمته مؤخراً عن حاالت قتل النساء املتـصلة بنـوع               
  ؛)٢(جنسهن

 الدول وكافة أصحاب املصلحة املعنيني، مبـا يف ذلـك املنظمـات             يدعو  -١٠  
كيانات األمم املتحـدة، واإلجـراءات اخلاصـة،        واآلليات اإلقليمية، وهيئات املعاهدات و    

ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية، وسائر أصحاب املـصلحة املعنـيني، إىل            
املسامهة يف الدراسة اليت جتريها املكلّفة بوالية بشأن مسؤولية الدولة عن إزالة العنـف ضـد           

__________ 

)٢( A/HRC/20/16. 
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 املتعلقة مبواضيع منها إتاحـة سـبل        املرأة، وذلك من خالل تزويدها باملعلومات ذات الصلة       
  االنتصاف للنساء اللوايت تعرضن للعنف، وكذا التحديات احملددة يف ذلك الصدد؛

 حبلقة النقاش املتعلقة مبوضوع سبل انتصاف النساء اللوايت تعرضـن         يرحب  -١١  
وضية ، ويطلب إىل مف٢٠١٢للعنف، اليت ُعقدت يف إطار املناقشة السنوية حلقوق النساء لعام 

 عن وقائع تلك احللقة، يـشمل        موجزاً األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعّد تقريراً       
استنتاجات املشاركني وتوصياهتم، وأن تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلاديـة             

  والعشرين؛
بالتشاور مع أصحاب املـصلحة      مفوضية حقوق اإلنسان إىل أن ُتعّد        يدعو  -١٢  
أو تعزيز الروابط وأوجه التآزر بني آليـات اجمللـس          /توصيات بشأن كيفية إقامة و    ،  املعنيني

بشأن مسألة العنف ضد النساء      ذات الصلة األخرى  العمليات احلكومية الدولية    وكذلك مع   
  ؛والفتيات، وأن تقدم هذه التوصيات إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة والعشرين

ظر، على سبيل األولوية العليا، يف مسألة القضاء على مجيع           مواصلة الن  يقرر  -١٣  
  .أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لربنامج عمله السنوي

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

        
  


