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  جملس حقوق اإلنسان
  الثالثة والعشرونالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان   التقرير السنوي ملفوض  
  األمني العام وتقارير املفوضية السامية و

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

أو تعزيز أوجه التآزر والروابط بشأن مـسألة        /كيفية إقامة و  تقرير عن       
  العنف ضد النساء والفتيات

  قوق اإلنسانتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حل    

  موجز    
              ، ترد فيما يلي جمموعـة توصـيات       ٢٠/١٢عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        

أو تعزيز أوجه التآزر والروابط بني آليات جملس حقـوق اإلنـسان            /بشأن كيفية إقامة و   
بشأن مسألة العنـف ضـد      ذات الصلة   األخرى  العمليات احلكومية الدولية    وكذلك مع   

   .لفتياتالنساء وا
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  مقدمة  -أوالً  
 يف  ،تحدة السامية حلقوق اإلنسان   طلب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضية األمم امل         -١

: تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة          " بشأن   ٢٠/١٢قراره  
بالتشاور مـع أصـحاب املـصلحة       ،ُتعد "أن ،" تعرضن للعنف  الالئيسبل انتصاف النساء    

 آليـات جملـس     أو تعزيز الروابط وأوجه التآزر بني     /املعنيني، توصيات بشأن كيفية إقامة و     
بشأن مـسألة   ذات الصلة   األخرى  العمليات احلكومية الدولية    حقوق اإلنسان وكذلك مع     

العنف ضد النساء والفتيات، وأن تقدم هـذه التوصـيات إىل اجمللـس يف دورتـه الثالثـة         
  ".والعشرين

 ورقـات   لتقدميوأثناء إعداد التوصيات، وجهت املفوضية نداًء عرب شبكة اإلنترنت            -٢
اورت مع املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ومع هيئـات              وتش
   . وغريها من اجلهات املعنية)١(مم املتحدةاأل
وينظر التقرير يف البداية يف كيفية تصدي خمتلف اهليئات احلكومية الدولية للعنف ضد املرأة                -٣

ويتناول الفرع األول أوجه التآزر والروابط بني آليـات        . إىل فرعني التقرير  وُيقسَّم  . ٢٠٠٩منذ عام   
ويتناول الفرع الثاين أوجه التـآزر      . جملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات        
سيما اجلمعية العامة وجملس األمـن       والروابط بني اجمللس والعمليات احلكومية الدولية األخرى، وال       

جلنة وضع املرأة وجلنة منع     : لتابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، مها     من اللجان ا   فنيتنيوجلنتني  
  . مث يعرض التقرير بعض االستنتاجات والتوصيات. اجلرمية والعدالة اجلنائية

على مسألة  الذي استرشدت به التوصيات     ركّز االستعراض   ي،  ٢٠/١٢ووفقاً للقرار     -٤
ة كاملة إدماج املنظور اجلنـساين يف أعمـال         وال يعاجل هذا التقرير بصور    . العنف ضد املرأة  

  . )٢(جملس حقوق اإلنسان وغريه من العمليات احلكومية الدولية األخرى

__________ 

املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومكتب        هيئة األمم    يئات اليت تشاورت معها املفوضية    مشلت اهل  )١(
مثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، وفريق اخلرباء املنشأ مبوجب قرار جملس                امل

، ومكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال يف حاالت الـرتاع املـسلح،              )٢٠٠٩(١٨٨٨األمن  
األمم املتحدة املعـين باملخـدرات   ومكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال، ومكتب         

 .واجلرمية
 ٦/٣٠ُينظر إىل مراعاة املنظور اجلنساين يف أعمال جملس حقوق اإلنسان يف إطار تقارير متابعة قرار اجمللس                  )٢(

وتقدم هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تقريراً          . والتقارير الالحقة اليت أعدهتا املفوضية    
إىل اجلمعية العامة عن قضايا املساواة بني اجلنسني يف تقارير األمـني العـام ويف قـرارات اجمللـس                   سنوياً  

واستجابةً لالسـتنتاجات   ). A/67/185آخر هذه التقارير، التقرير     (االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة     
اعاة املنظور اجلنساين يف تقـارير      مر )١: (والتوصيات الواردة يف هذه التقارير، طلبت اجلمعية العامة ما يلي         

ات اجلمعية     قرارآخر  انظر  (مراعاة اهليئات احلكومية الدولية املنظور اجلنساين يف أعماهلا          )٢(األمني العام، و  
 ).٢٠ و١٩ و١٦ و١٤، الفقرات ٦٧/١٤٨ العامة
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  أوجه التآزر والروابط بني آليات جملس حقوق اإلنسان   -ثانياً  
جملس حقوق اإلنـسان    ما اضطلع به    يستند هذا الفرع إىل استعراض نطاق وطبيعة          -٥

ويركز االسـتعراض   . ٢٠١٢-٢٠٠٩يف الفترة   علق بالعنف ضد املرأة     من أعمال تت  وآلياته  
على كيفية إسهام أعمال املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه               

، مثل املقرر اخلاص املعـين      ذات صلة بواليات مواضيعية   من ِقَبل اجمللس    وغريها من املكلفني    
نساء واألطفال، والفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة         سيما ال  باالجتار باألشخاص، ال  

للمجلس وللعمليات احلكومية   والقطرية  األعمال املواضيعية   ُمجمل  يف القانون واملمارسة، يف     
  .الدولية األخرى

  قرارات جملس حقوق اإلنسان  -ألف  
             / إىل أيلـول   ٢٠٠٩مـارس   /عقد جملس حقوق اإلنـسان يف الفتـرة مـن آذار            -٦

 قراراً بشأن جمموعة واسـعة مـن   ٣١٢ دورة عادية واعتمد    ١٢  ما جمموعه  ٢٠١٢سبتمرب  
وفضالً عن قراراته السنوية بشأن تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنـف             . املسائل

         مسألة العنف ضد املرأة أيضاً يف القـرارات املتعلقـة           تناول اجمللس ،  )٣(ضد النساء والفتيات  
؛ والتصدي للعنف اجلنـسي ضـد      )٤(وفيات ومراضة األمومة اليت ميكن الوقاية منها      : مبا يلي 
سـيما النـساء      واالجتار باألشـخاص، وال    )٦(؛ والقضاء على التمييز ضد املرأة     )٥(األطفال
. )٩(؛ وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليـة     )٨(؛ واهلجرة وحقوق اإلنسان لألطفال    )٧(واألطفال

ت القرارات الدول إىل محاية مجيع حقوق اإلنسان للنساء واألطفال الذين جيري االجتار             ودع
هبم، وخباصة األطفال املهاجرون غري املصحوبني، وإىل ضمان أن تكـون مـصاحل الطفـل               

وكرر اجمللس أيضاً اإلعراب عن قلقه إزاء ارتفاع عدد النـساء           . الفضلى من أول االعتبارات   
الدول وفيما بينها، ودعا الدول إىل اختـاذ        وي االجتار هبم داخل املناطق      واألطفال الذين جير  

           ويف. إجراءات للتصدي لالنتهاكات املرتكبة حبق األشخاص الذين جيـري االجتـار هبـم            
 بشأن حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية، أدان اجمللس بشدة ما ُيرتكب ضـد             ٢١/١٥القرار  

ف يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع ودعا إىل اختاذ تدابري فعالـة يف              النساء والفتيات من عن   
__________ 

)٣( A/HRC/RES/20/12 ؛A/HRC/RES/17/11 ؛A/HRC/RES/14/12 وA/HRC/RES/11/2. 
 ).A/HRC/RES/21/6(ويف الدورة احلادية والعشرين ) A/HRC/RES/15/17(اخلامسة عشرة يف الدورة  )٤(
)٥( A/HRC/RES/21/15. 
)٦( A/HRC/RES/15/23. 
)٧( A/HRC/RES/20/1 ؛A/HRC/RES/17/1 ؛A/HRC/RES/14/2 و؛A/HRC/RES/11/3. 
)٨( A/HRC/RES/12/6. 
)٩( A/HRC/RES/21/15. 
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جمايل املساءلة واجلرب عندما تشكل هذه األفعال انتهاكاً للقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان       
  .والقانون اإلنساين الدويل

الواليـات املواضـيعية    مبوجبها  مّدد  يف القرارات اليت     املسألة كذلك     اجمللس وتناول  -٧
؛ واملقـرر اخلـاص     )١٠(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه        : اليةالت

؛ واملقرر اخلاص املعين بأشكال الرق      )١١(املعين باالجتار باألشخاص وال سيما النساء واألطفال      
ل وعند جتديد هذه الواليات، دعا اجمللس املكلفني بواليات إىل اتباع هنج شـام     . )١٢(املعاصرة

وعاملي إزاء هذه املسألة، مبا يف ذلك العناية بأسباب هذا العنف يف اجملاالت املدنية والثقافيـة                
وطلب اجمللس إىل املقرر اخلاص املعين بأشكال الـرق         . واالقتصادية والسياسية واالجتماعية  

 .)١٣("مراعاة ُبعَدْي نوع اجلنس والسّن يف أشكال الرق املعاصرة"املعاصرة 

 سبع واليات مواضيعية جديدة، تشمل فريقاً عـامالً         ٢٠٠٩جمللس منذ عام    وأنشأ ا   -٨
وبالرغم من أن مسألة العنف ضـد       . )١٤(ُيعىن مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة       

النساء والفتيات مل ُتذكَر صراحة يف أي قرار من القرارات السبعة املنشئة للواليات، طلـب               
 وطلب )١٥(بوالياهتمبواليات دمج منظور جنساين يف األعمال املتعلقة       مكلفني   ةاجمللس إىل ست  

تطبيق منظور جنساين، مبا يف ذلك من خالل النظر يف احلالة اخلاص            "إىل أحد املكلفني بوالية     
  .)١٦(للنساء والفتيات، وحتديد أوجه التمييز والضعف اليت تعاين منها املرأة

اليت تناول فيها اجمللس مـسألة العنـف        ددة، و ختص أقطاراً حم  ومشلت القرارات اليت      -٩
مجهوريـة غينيـا،    :  قرارات تتعلق بالبلدان التالية    ،اجلنسي أو القائم على أساس نوع اجلنس      

 ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكمبوديا، والصومال، واجلمهورية العربية السورية، وميامنار
القرارات عن القلق إزاء انتـشار العنـف        وأعربت  . )١٧( بشأن هاييت  إضافة إىل بيان رئاسي   

__________ 

)١٠( A/HRC/RES/16/7.  
)١١( A/HRC/RES/17/1. 
)١٢( A/HRC/RES/15/2. 
)١٣( A/HRC/RES/15/2 ٥، الفقرة)ب.( 
)١٤( A/HRC/RES/15/23. 
، واخلبري املستقل املعين بتعزيـز نظـام دويل         )A/HRC/RES/10/23(اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية        )١٥(

؛ )A/HRC/RES/13/4(؛ واملقرر اخلاص املعين بـاحلق يف الغـذاء       )A/HRC/RES/18/6(دميقراطي ومنصف   
؛ واملقرر  )A/HRC/RES/15/21(حلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات         واملقرر اخلاص املعين با   

؛ والفريق العامـل  )A/HRC/RES/18/7(اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار    
 ).A/HRC/RES/17/4(املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال 

)١٦( A/HRC/RES/19/10             اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة ،
 .٢٠١٢أبريل /وصحية ومستدامة، نيسان

)١٧ ( A/HRC/RES/16/36  ؛A/HRC/RES/13/22  ؛A/HRC/RES/15/20  ؛A/HRC/RES/20/21  ؛A/HRC/21/L.32 ؛
A/HRC/19/L.30و A/HRC/PRST/15/1. 
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اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس ودعت إىل اختاذ تدابري وقائية والتحقيـق يف               
  . الضحاياوإنصافهذا العنف ومعاقبة مرتكبيه 

:  بشأن أوضاع حقوق اإلنسان يف البلـدان التاليـة         استثنائيةوعقد اجمللس دورات      -١٠
؛ واألراضي الفلسطينية احملتلة؛ ولبنان؛ ودارفور؛ وكوت      )١٨(ليبية، وسوريا اجلماهريية العربية ال  

 لدعم  اجمللس دورة وخصص  . ديفوار؛ ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وميامنار؛ وسري النكا      
استثنائيتني مواضيعيتني لألزمة الغذائية واألزمة االقتـصادية       ودورتني  عملية التعايف يف هاييت     

 صراحة مسألة العنف ضـد      الدوراتومل تناقش القرارات الصادرة عن هذه       . ةالعاملي واملالية
  .)١٩(النساء والفتيات

  بعثات تقصي احلقائق/جلان التحقيق  -باء  
، تفويـضاً بإنـشاء عـشر جلـان         ٢٠٠٩أصدر جملس حقوق اإلنسان، منذ عام         -١١

لجان إىل التحقيق  الاالختصاصات املسندة إىلودعت أكثرية . بعثات لتقصي احلقائق  /للتحقيق
 وتـضّمن . يف االنتهاكات املزعومة لقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل         

إىل العنف القـائم    إشارة حمددة   للجنيت التحقيق بشأن كوت ديفوار وليبيا       ن  ن املنشئا القرارا
بعثات /وجنحت توصيات جلان التحقيق   .  مبا يف ذلك العنف اجلنسي     ،على أساس نوع اجلنس   

املسائل املتعلقة بـالعنف  فإن ، وبالتايل )٢٠(املنشئة هلاتقصي احلقائق إىل االستناد إىل القرارات     
يف تقارير وتوصيات جلان    تظهر على حنو أبرز     اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس        

  . حتديداً للتحقيق يف هذه اجلرائمأُنشئتالتحقيق اليت 

  اللجنة االستشارية  -جيم  
 شكلها احلايل، أن ُتحـدد الفجـوات       منذ أن اختذت  طُلب إىل اللجنة االستشارية،       -١٢

  وضع املعايري أو اجملاالت الناشئة بشأن مثاين مسائل مواضيعية تتصل بواليـة          جمال  الرئيسية يف   
  

__________ 

 ٢٠١١أغـسطس   / وآب ٢٠١١أبريـل   /نيسان: عقد اجمللس، فيما يتعلق بسورية، أربع دورات استثنائية        )١٨(
 .٢٠١٢يونيه / وحزيران٢٠١١ديسمرب /وكانون األول

)١٩( http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx. 
                         .وصـياهتا اسـتنتاجاهتا وت  جممـل   من بـني اللجـان العـشر، تـشري مخـس منـها إىل النـساء يف                   )٢٠(

ــوار       ــوت ديف ــشأن ك ــستقلة ب ــة امل ــق الدولي ــة التحقي ــر جلن   ).A/HRC/17/48(تقري
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.48_Extract.pdf. 
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 الدول إىل مراجعة القوانني والسياسات      )٢٢(ق يف السالم  احلويدعو مشروع إعالن    . )٢١(اجمللس
املرأة، واعتماد تشريعات تعاجل مشاكل العنـف املـرتيل          ضدليت تنطوي على متييز     الوطنية ا 

ويشري مشروع اإلعـالن    . واالجتار بالنساء والفتيات والعنف القائم على أساس نوع اجلنس        
 إىل أن التثقيف والتـدريب يف جمـال        )٢٣(بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان      

وُتخـصِّص  . )٢٤(منع انتهاكها، مبا يف ذلك العنف ضد املـرأة        حقوق اإلنسان يسامهان يف     
لقيم التقليدية يف الفئات الضعيفة مع      ايتناول تأثري   الدراسة النهائية بشأن القيم التقليدية فصالً       
تعزيز حقـوق  املتعلقة ب الدراسة   فإنوباملثل،  . )٢٥(التركيز بصفة خاصة على النساء واألقليات     

وحللـت الدراسـة    . )٢٦(حتديداً وضع النساء والفتيات   حتلل  احلضرية  اإلنسان لفقراء املناطق    
     املقدمة من اللجنة االستشارية بشأن املرأة الريفية واحلق يف الغذاء أمناط التمييز الـيت تـضر               

          وتـربز باملرأة الريفية واقترحت استراتيجيات وسياسات تـوفر هلـا احلمايـة القانونيـة              
  .)٢٧(املمارسات اجليدة

 آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية واملنتدى املعين بقضايا األقليات  -دال  

املقدمـة   يف دراساهتا وتقاريرها     اء املعنية حبقوق الشعوب األصلية،    ركَّزت آلية اخلرب    -١٣
 على التمييز املتعدد األوجه الذي تواجهه نساء وفتيات الـشعوب     ،إىل جملس حقوق اإلنسان   

           مبا يف ذلك احلـق يف الثقافـة ويف التعلـيم واحلـق يف              ، عدة جماالت من احلياة    األصلية يف 
            املعـين بقـضايا  للمنتـدى  ويف الـدورات األربـع األوىل   . )٢٨(املشاركة يف اختاذ القـرار   

__________ 

؛ واحلق يف الغذاء؛ واألشخاص     التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان     : املسائل املواضيعية الثماين هي    )٢١(
املفقودون؛ والتمييز املرتبط مبرض اجلذام؛ واحلق يف السالم؛ وحقوق اإلنسان واملـسائل املرتبطـة بأخـذ                

 .الرهائن على يد اإلرهابيني؛ والقيم التقليدية؛ وتعزيز التعاون الدويل
، "ن حـق الـشعوب يف الـسالم   تقرير اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان ع ) "ج)(٥(٤انظر املادة    )٢٢(

٢٠١٢) A/HRC/20/31.( 
)٢٣( A/HRC/WG.9/1/2. 
 ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٩-٢٥تقرير اللجنة االستشارية عن أعمال دورهتا الرابعـة، جنيـف،      )٢٤(

)A/HRC/AC/4/4 ( ١٥الفقرة. 
ساسية عن  دراسة أعدهتا اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األ             )٢٥(

 ).A/HRC/22/71(طريق حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية 
االسـتراتيجيات  : دراسة أعدهتا اللجنة االستشارية بشأن تعزيز حقوق اإلنسان لفقراء املنـاطق احلـضرية             )٢٦(

 ).A/HRC/22/61(وأفضل املمارسات 
ن املرأة الريفية واحلق يف الغـذاء       الدراسة النهائية املقدمة من اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأ          )٢٧(

)A/HRC/22/72.( 

 املرفقـة بالوثيقـة     ،اليت قدمتها آلية اخلرباء بشأن حق الشعوب األصلية يف التعليم         ) ٢٠٠٩(١املشورة رقم    )٢٨(
A/HRC/12/33.  



A/HRC/23/25 

GE.13-12045 8 

 التوصية الوحيدة اليت أشارت صراحةً إىل مسألة العنف         كانت،  )٢٠١١-٢٠٠٨(األقليات  
عن الدورة الرابعة، وتناولت ضمان حقوق نساء األقليات، رغم أن كـلّ            صادرة  ضد املرأة   

  .)٢٩(دورة َشِملَت صياغة تتعلق حبقوق اإلنسان للمرأة

  االستعراض الدوري الشامل  -هاء  
 ، مبـدأً  ١٣البالغ عـددها    لالستعراض الدوري الشامل     ،من بني املبادئ األساسية     -١٤

 أن يراعـي هـذا      ،٥/١من قرار جملس حقوق اإلنـسان       ) ك(٣بصيغتها الواردة يف الفقرة     
 ُتراعـي  تشاور ذلك عملية ويتطلب. االستعراض املنظور اجلنساين كامل املراعاة أثناء العملية  

املنظور اجلنساين عند إعداد التقرير الوطين، وكذلك مراعاة مجيع القضايا املرتبطـة بنـوع              
  . اجلنساجلنس، مبا يف ذلك العنف القائم على أساس نوع

وقدَّم االستعراض الدوري الشامل إىل الدول عدداً كبرياً من التوصيات بشأن حقوق              -١٥
وأثنـاء جولـة    . اإلنسان للمرأة وبصورة خاصة بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيـات          

 تناولت التوصيات ذات الصلة مبسألة العنف ضد النساء جمموعة          ، األوىل  الدوري االستعراض
 مثل اتفاقية القضاء علـى      ، من التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       :من القضايا 

 إىل سحب التحفظات وإدماج األحكام الدولية بصورة كاملة   ،مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
وحثَّ عدد من التوصيات الدول على متابعة التوصيات الصادرة عن          . يف التشريعات الوطنية  

ان، مبا يف ذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة،        هيئات معاهدات حقوق اإلنس   
  .واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة

العنـف املـرتيل؛ وتـشويه      : ركَّزت التوصيات أساساً على ما يلي     على العموم،   و  -١٦
زواج وغريه من األعضاء التناسلية األنثوية؛ والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار ال     

أشكال االغتصاب؛ واالحتكام إىل القضاء، مبا يف ذلك اجلَرب الفعلي لألضرار الـيت لَِحقَـت        
وتشمل املسائل املواضيعية الناشئة العنف ضد النساء والفتيات        . بالنساء الالئي تعرضن للعنف   

  . واملشاركة السياسية،ذوات اإلعاقة
مل إىل حد ما مع األعمال املواضيعية اليت        وتتسق توصيات االستعراض الدوري الشا      -١٧

 هبا جملس حقوق اإلنسان بشأن هذه املسألة، وال سيما التوصيات املتعلقة باالغتصاب             يضطلع
 تعكس املناقشات اليت تناولتها التقارير املواضيعية ذات الصلة الصادرة          وهيوالعنف اجلنسي،   

عن املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف     عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و       

__________ 

   األمم املتحدة املعين بقضايا األقليات، جتميـع لتوصـيات الـدورات األربـع األوىل، يف الفتـرة                 منتدى )٢٩(
 . ٢٥ و٢٤، الفقرتان ٢٠١١-٢٠٠٨
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، وكذلك التوصيات اليت تناوهلا اجمللس يف مناقشاته السنوية بـشأن حقـوق             )٣٠(ضد املرأة 
  .)٣١(اإلنسان للمرأة

بيد أنه توجد بعض الفجوات بني املسائل املواضيعية املتصلة بالعنف ضد النساء اليت               -١٨
إال يف  على سبيل املثال، مل جير      ف.  حقوق اإلنسان  تناوهلا االستعراض الدوري الشامل وجملس    

التركيز يف توصيات االستعراض الدوري الشامل، على الوقايـة واالسـتجابة           حاالت قليلة   
وفضالً عن ذلك، وبينما أعربت جمموعة . كجزء من هنج شامل للقضاء على العنف ضد املرأة

اء أسباب العنف ضد املرأة، فإهنا      كبرية من توصيات االستعراض الدوري الشامل عن القلق إز        
العنف أعمال مل تربطها صراحةً باهلياكل األبوية اليت تعزز التمييز ضد املرأة وتسمح بارتكاب         

 وكذلك أثناء املناقشات السنوية     ، وهو ما اتضح   ضدها، كما أوضحت ذلك املقررة اخلاصة     
  .للمجلس بشأن حقوق املرأة

  اإلجراءات اخلاصة  -واو  
 واليات تتعلق مبـسألة     تشمل والية مواضيعية    ٣٦اإلجراءات اخلاصة حالياً    تتضمن    -١٩

قامت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف      قد  و. العنف ضد املرأة، واالجتار هبا والتمييز ضدها      
 بدراسة أشكال هذا العنف ومدى انتشاره وأسـبابه وعواقبـه،   ، يف إطار واليتها   ،ضد املرأة 

الدول على  املقررة اخلاصة   وحثَّت  . ة إىل احلكومات واجملتمع الدويل    وقدمت توصيات رئيسي  
 عن طريق معاجلة احليـف      ، للتصدي للعنف ضد املرأة    العناية الواجبة بإيالء  االمتثال لاللتزام   

  . والتمييز اللذين ميثالن األسباب الدفينة هلذا العنف
 واليـة،  ٣٥ بواليات عددها  وباإلضافة إىل هذه الواليات، أعّد حنو نصف املكلّفني         -٢٠

. )٣٢(، دراسات تناولت جوانب حقوق اإلنسان للمرأة كل يف إطار واليتـه           ٢٠٠٩منذ عام   

__________ 

" تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه              "انظر، على سبيل املثال،      )٣٠(
A/HRC/14/22)    دراسة مواضيعية بشأن مسألة العنـف ضـد النـساء والفتيـات          " و ٨٥-١٢ ، الفقرات

 .(A/HRC/20/5)تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان : واإلعاقة
، قدمت املفوضية تقريرين مواضيعيني إىل اجمللس عن مسألة العنف ضد املـرأة،             ٢٠١٢-٢٠٠٩يف الفترة    )٣١(

، والعنـف ضـد   (A/HRC/17/23)وعن املمارسات اجليدة يف جمال اجلهود اهلادفة إىل منع العنف ضد املرأة   
، نظمـت   )٢٠٠٧(٦/٣٠ق اإلنسان   ومبوجب قرار جملس حقو   . (A/HRC/20/5)النساء والفتيات واإلعاقة    

املفوضية ست حلقات نقاش للمجلس بشأن مسألة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املـرتبط بـالرتاع                 
 .والتمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة على السواء

ذيب وغريه مـن    ، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التع     (A/HRC/14/36)اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية        )٣٢(
، واملقـررة اخلاصـة املعنيـة       (A/HRC/13/39)ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

اخلبري املستقل املعين بـالفقر     /، واملقرر اخلاص  )A/HRC/17/30 و A/HRC/20/20(باستقالل القضاة واحملامني    
 واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنـصر        ،)A/HRC/15/41 و A/HRC/21/39(املدقع وحقوق اإلنسان    

، (A/HRC/19/53)من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييـز يف هـذا الـسياق      
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 فعلى سبيل املثال،    .وكثرياً ما أشارت هذه الدراسات إىل أشكال حمّددة من العنف ضد املرأة           
، العنـف  ٢٠١٠ يف عـام   يف تقريره إىل اجمللـس ، املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب   حّدد

ومنذ . )٣٣(التعذيب وخصص فصالً يف تقريره للعنف املرتيل      فئات  اجلنسي بصفته فئة مميَّزة من      
وتناول املقرر  . )٣٤(، أثار املقرر اخلاص هذه املسألة يف مجيع زياراته القطرية تقريباً          ٢٠٠٩عام  

عوب اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية أيضاً مسألة العنف ضد نـساء وفتيـات الـش              
هـذه  وفضالً عن ذلك، أثارت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني           . )٣٥(األصلية

املقرر اخلاص املعـين  وهو ما فعله أيضاً    ،)٣٦(إىل اجمللس الشاملة  املسألة يف تقاريرها املواضيعية     
الثقافيـة  وتناولت املقررة اخلاصة يف جمال احلقـوق        . )٣٧(حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    

خمتلف أشكال العنف اليت تعترض سبيل النساء عندما ُيطالنب حبقوقهن الثقافية علـى قـدم               
يستعرض مكلفون آخرون بواليات يف إطـار اإلجـراءات         حالياً،  و. )٣٨(املساواة مع الرجال  

اخلاصة، مثل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلـاص املعـين              
تندرج من حقوق املرأة  حمددة   جوانب   ،تكراراليز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم       بتعز

 .والياهتميف إطار 

ف ضد  والواليات املواضيعية، اليت أولت عناية الستعراض الروابط بني أعماهلا والعن           -٢١
ـ        بصورة منهجية    مل تعكس    املرأة . ياهتاهذه األعمال يف تقاريرها عن زياراهتا القطرية وتوص
، قام املقرر اخلاص املعين حبالة      ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٦على سبيل املثال، ويف الفترة من عام        ف

 مشلـت اثنتني وعشرين زيارة قطرية       بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية       

__________ 

 املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة                   و
(A/HRC/18/37)    املدافعني عن حقوق اإلنسان   ، واملقرر اخلاص املعين حبالة (A/HRC/16/44) واملقرر اخلاص ،

، واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين           (A/HRC/21/47)املعين حبقوق الشعوب األصلية     
)A/HRC/20/24 و A/HRC/14/30(              واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي والتعـبري ،

(A/HRC/14/23). 
)٣٣( A/HRC/13/39/Add.5. 
؛ وغينيـا االسـتوائية     (A/HRC/16/52/Add.3)جامايكـا   و؛  (A/HRC/16/52/Add.5)بابوا غينيا اجلديدة     )٣٤(

(A/HRC/13/39/Add.4)   ؛ وأوروغواي(A/HRC/13/39/Add.2)   ؛ وكازاخستان(A/HRC/13/39/Add.3) ؛
 .(A/HRC/16/52/Add.4)؛ واليونان (A/HRC/10/44/Add.2)والدامنرك 

)٣٥( A/HRC/21/47.  
)٣٦( A/HRC/20/20 .             وتشمل أمثلة أخرى املقرر اخلاص املعين بالفقر املدقع وحقـوق اإلنـسان)A/67/278 (

 ).E/CN.4/2002/73/Add.2(واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد 
)٣٧( A/HRC/16/44. 
               يف تقريرهـا  وتناولت املقـررة اخلاصـة املـسألة        ). A/67/287(املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية        )٣٨(

اإلسهام يف احلياة الثقافية، دون أي شكل مـن         "، بشأن   ٦٦-٥٤، الفقرات   )A/HRC/14/36 (٢٠١٠لعام  
 ".أشكال التمييز
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. )٣٩(تناول مسألة العنف ضد املرأة حتديداً يف ستة من تقارير البعثات هذه           وقد  : بعثات متابعة 
حقوق اإلنسان للمرأة يف مسألة  على تناول املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية وقد دأبت

الزيارة الـيت   إطار  أعماهلا املواضيعية وركزت على شواغل حمددة تتعلق بالعنف ضد املرأة يف            
 وأصدرت املقـررة  . )٤٠(قامت هبا إىل املغرب بصفتها خبرية مستقلة يف جمال احلقوق الثقافية          

العنف مسألة  اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني تقريرين عن زيارتني قطريتني يتناوالن           
  .)٤١(ضد املرأة

، كلّف جملس حقوق اإلنسان سبعة خرباء، مبن فيهم املقررة          ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -٢٢
هوريـة  اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، بالنظر يف حالة حقوق اإلنسان يف شـرق مج              

وقدم اخلرباء منذئذ ثالثة تقارير إىل اجمللس قّيموا فيها رد احلكومـة            . )٤٢(الكونغو الدميقراطية 
 والتزامات  ،على التوصيات اليت قدمتها جهات منها املفوضة السامية وآليات حقوق اإلنسان          

ت من احلكومة اليت تعهدت هبا أثناء االستعراض الدوري الشامل بشأن العنف اجلنسي واإلفال  
وكانت املقررة اخلاصة من بني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            . )٤٣(العقاب

القيام على وجه السرعة بالتماس ومجع املعلومات        "٢٠٠٩الذين طلب إليهم اجمللس يف عام       
وكانت املقررة اخلاصة أيضاً من بني      . )٤٤("عن انتهاكات حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين     

  اء، وقوامه سبعة مكلفني بواليات، الذي ُشكّل مبوجب قـرار جملـس حقـوق             فريق اخلرب 
 يف  ة اخلاص ةاملقررإشراك  ويضمن  . )٤٥( ملتابعة تنفيذ التوصيات املتعلقة بدارفور     ٤/٨اإلنسان  

  .لعنف ضد النساء والفتيات يف التقارير الالحقةاالهتمام مبسألة اهذا الفريق 
 التشديد أقل علـى     وعلى العموم، كان  . ية أو قطرية   والية جغراف  ١٢وتوجد حالياً     -٢٣

سياق املساعدة التقنية وبناء القدرات،     خارج  الواليات القطرية؛ بيد أنه     إطار  املسألة يف   هذه  

__________ 

، وحالة شعب كاناك يف     )A/HRC/21/47/Add.1 ("حالة الشعوب األصلية يف الواليات املتحدة األمريكية      " )٣٩(
متابعـة  : حالة الشعوب األصـلية يف كولومبيـا      "، و )A/HRC/18/35/Add.6" (كاليدونيا اجلديدة، فرنسا  

حالـة الـشعوب األصـلية يف       "، و )A/HRC/15/37/Add.3" (التوصيات اليت صاغها املقرر اخلاص السابق     
 "تقرير عن حالة حقوق اإلنسان والشعوب األصـلية يف الربازيـل          "، و )A/HRC/15/37/Add.4" (أستراليا

)A/HRC/12/34/Add.2.( 
)٤٠( A/HRC/20/26/Add.2. 
)٤١( A/HRC/20/20و  A/66/289. 
 بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية         ١٠/٣٣ يف قراره    ،دعا جملس حقوق اإلنسان    )٤٢(

 ستة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة واملمثـل           ،وتعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية    
لرتاع املسلح إىل إعداد تقارير عن تطور الوضع يف مجهورية          افال يف حاالت    اخلاص لألمني العام املعين باألط    

 .الكونغو الدميقراطية
)٤٣( A/HRC/16/27 وCorr.1و A/HRC/13/64و Corr.1. 
)٤٤( A/HRC/10/22. 
)٤٥( A/HRC/6/19. 
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 على أوضاع املرأة، مبا يف ذلك       احلاالتركزت التقارير القطرية والبيانات الصحفية يف بعض        
 مسألة العنـف  ٢٠١٢مارس /أُثريت يف آذارثال، على سبيل امل  ف. العنف ضد النساء والفتيات   

أثناء احلوار التفاعلي الذي أجـراه جملـس        وذلك  اجلنسي ضد النساء يف الرتاعات املسلحة       
املعين هباييت إىل مسألة العنـف ضـد        ووأشار املكلف بوالية    . حقوق اإلنسان بشأن ميامنار   

 اخلبري املستقل املعين حبالـة  كما أن .النساء يف حواره التفاعلي مع اجمللس وكذلك يف تقاريره  
العنف اجلنسي والعنف القـائم     مسألة  يف تقاريره على    قد ركّز   حقوق اإلنسان يف الصومال     

على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك االغتصاب وتشويه األعضاء التناسلية األنثويـة وزواج              
ف ضد املرأة واخلبري املـستقل      ودعت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العن     . )٤٦(األطفال باإلكراه 

 تظاهرة جانبية مشتركة أثناء الدورة العـشرين        تنظيماملعين حبقوق اإلنسان يف الصومال إىل       
  . جمللس حقوق اإلنسان هبدف تعزيز النقاش بشأن متابعة توصياهتما

أوجه التآزر والروابط بني جملس حقوق اإلنسان والعمليات احلكومية           -ثالثاً  
  رى ذات الصلةالدولية األخ

يستعرض هذا الفرع أوجه التآزر والروابط بني جملس حقوق اإلنسان والعمليـات              -٢٤
يركز علـى اجلمعيـة      هوو. احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة يف جمال العنف ضد املرأة         

وتستند مجيع  . العامة وجلنة وضع املرأة وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وعلى جملس األمن           
                املالحظات الواردة يف هذا الفرع تقريبـاً إىل اسـتعراض أعمـال هـذه اهليئـات أثنـاء                  

  .٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة 

 اجلمعية العامة  -ألف  

نظرت اجلمعية العامة يف مسألة العنف ضد املرأة يف إطار عدة بنود مـن جـدول                  -٢٥
وتتلقى . نع اجلرمية والعدالة اجلنائية   أعماهلا، مبا يف ذلك النهوض باملرأة، وحقوق اإلنسان وم        

اجلمعية العامة كل سنتني تقارير من األمني العام عن التدابري التشريعية والسياساتية وغريها من 
التدابري اليت اختذهتا الدول األعضاء واهليئات والكيانات التابعة لألمم املتحدة، ملكافحة مجيـع           

 ويف إطار البند املتعلق بالنهوض باملرأة، تلقـت         ،٢٠٠٩ومنذ عام   . أشكال العنف ضد املرأة   
اجلمعية العامة تقريرين عن االجتار بالنساء والفتيات؛ وثالثة تقارير عن تكثيف اجلهود للقضاء 

وتـشري  . على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وتقريرين عن العنف ضد العامالت املهاجرات     
ويف إطار البنـد املعنـون      . نسان ذات الصلة  مجيع هذه التقارير إىل قرارات جملس حقوق اإل       

حقوق اإلنسان، تتلقى اجلمعية العامة أيضاً تقارير من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات             

__________ 

)٤٦( A/HRC/15/48. 
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فمنـذ  . )٤٧(اخلاصة التابعة للمجلس مبن فيهم املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة            
 حقـوق  جمللـس  التابعة اخلاصة إلجراءاتا من تقارير ١٠٣ العامة اجلمعية تلقت ،٢٠٠٩ عام

 اخلاصـة  اإلجـراءات  إطار يف بواليات اآلخرون واملكلفون اخلاصة املقررة وُتجري .اإلنسان
  .العامة للجمعية الثالثة اللجنة مع تفاعلياً حواراً سنوياً
 بـشأن مجيـع     ٢٠٠٦ويف أعقاب الدراسة املتعمقة اليت أعدها األمني العام يف عام             -٢٦

 - كل سـنتني  ٢٠١١ ومنذ عام - العنف ضد املرأة، اعتمدت اجلمعية العامة سنوياً       أشكال
قرارات بشأن تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وكذلك بـشأن              

واالجتـار بالنـساء    ) كل سنتني (مسائل تتعلق بأمور منها العنف ضد العامالت املهاجرات         
اء الفترة قيـد االسـتعراض، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة            وأثن. )٤٨()كل سنتني (والفتيات  

 منها حتديداً إىل    ٦ منها تتعلق حبقوق اإلنسان للمرأة، وتشري        ٢٢ قرارات،   ٩٠٥ جمموعة ما
وركزت قرارات أخرى حتديداً على مسائل تتعلـق        . )٤٩(مسألة العنف ضد النساء والفتيات    

  . )٥٠(باملساواة بني اجلنسني
لصادرة عن اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنـسان صـياغة          وتستخدم القرارات ا    -٢٧

وتشري كل هيئة مـن هـاتني       . وُنهجاً مماثلة لدى تناول مسألة العنف ضد النساء والفتيات        
وكثرياً ما تثين اجلمعية العامة على اجلهـود        . اهليئتني إىل قرارات األخرى بشأن هذه املسألة      

، مبا يف ذلك إسهامات املقررة اخلاصة املعنيـة مبـسألة   اليت يبذهلا اجمللس وآلياته بشأن املسألة    
ومنذ . العنف ضد املرأة واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص وال سيما النساء واألطفال           

، دعت قرارات اهليئتني الدول إىل إيالء العناية الواجبة ملنـع ارتكـاب أعمـال             ٢٠٠٩ عام
، مبا يف ذلك بغرض جزاءات      )٥١(ومعاقبة مرتكبيها العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها       

عقابية وجنائية ملعاقبة اجلناة وبإتاحة آليات اجلرب والعدالة اليت متكن الضحايا مـن الوصـول            
وتشجع القرارات الدول على وضع برامج تدريبية للموظفني املكلفـني          . إليها بصورة فعالة  

عنيني بتقدمي اخلدمات، كما حتثها على اعتماد       بإنفاذ القوانني وللمدعني العامني واملوظفني امل     
__________ 

قـرار اجلمعيـة    قدمت املقررة اخلاصة تقريرها األول إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني وفقاً ل              )٤٧(
  .٦٥/١٨٧العامة 

 A/RES/64/137" (تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة          "انظر على سبيل املثال،      )٤٨(
ــاجرات  "، و)A/RES/67/144 وA/RES/65/187و ــامالت امله ــد الع ــف ض  A/RES/64/139" (العن
زيز التدابري املتخذة يف جمال منـع       تع"، و (A/RES/65/156)" االجتار بالنساء والفتيات  "، و )A/RES/66/128و

 .(A/RES/65/228)" اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل التصدي للعنف ضد املرأة
تناولت ثالثة قرارات موضوع تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وتناول قـراران               )٤٩(

التدابري املتخذة يف جمـال منـع اجلرميـة         مسألة العنف ضد العامالت املهاجرات، وتناول قرار واحد تعزيز          
 .والعدالة اجلنائية من أجل التصدي للعنف ضد املرأة

 .١١، الفقرة A/67/185انظر الوثيقة  )٥٠(
 .A/RES/65/187 وA/RES/64/137القراران  )٥١(
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سياسات وتدابري قانونية وغري ذلك من التدابري للحّد من ضعف النساء، مبن فيهن اخلاضعات              
          للتمييز املتعدد اجلوانب مثل املهاجرات ونساء الـشعوب األصـلية واألقليـات والنـساء             

  . ذوات اإلعاقة
 الذي دعت فيه األمني     A/RES/51/77معية العامة القرار    ، اعتمدت اجل  ١٩٩٦ويف عام     -٢٨

ويقّدم املمثل اخلاص تقارير    . العام إىل تعيني ممثل خاص ُيعىن باألطفال يف حاالت الرتاع املسلح          
سنوية إىل جملس حقوق اإلنسان، ويتعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس وُيـسهم يف              

ض الدوري الشامل فيما خيص البلدان اليت تقـع يف إطـار            املناقشات يف إطار عملية االستعرا    
وُيركز املمثل اخلاص بانتظام على العنف الذي تتعرض له الفتيات يف سـياق الـرتاع،               . واليته
دعا الدول إىل االمتثال لتوصيات جلنة حقوق الطفل، مبا يف ذلـك التوصـيات املتعلقـة                 وقد

  .)٥٢(الستعراض الدوري الشاملبالطفلة، وكذلك توصيات اإلجراءات اخلاصة وا
، أنشأت اجلمعية العامة والية املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة            ٢٠٠٨ويف عام     -٢٩

وتقدم املمثلة اخلاصة تقارير سنوية إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل          . )٥٣(بالعنف ضد األطفال  
أن تـصدر تقـارير     وفضالً عن تقاريرها املنتظمة، ميكن للممثلة اخلاصـة         . اجلمعية العامة 

وقد تناولت املمثلة اخلاصة يف أعماهلا خـصائص  . )٥٤(مواضيعية بشأن جماالت اهتمام رئيسية   
العنف ضد الفتيات مثل املمارسات الضارة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة               

ينة، وكـّي   الزواج املبكر والزواج باإلكراه، وطقوس االنتقال من الطفولة إىل البلوغ امله           أو
  .)٥٥(النهدين، وتفضيل األبناء الذكور، والتغذية باإلكراه وطقوس السحر

، قدَّم املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل           ٢٠١١ويف عام     -٣٠
األطفال يف املواد اإلباحية، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، مبوجب             

مكافحة العنف اجلنسي ضـد     : حقوق الطفل " املعنون   ١٣/٢٠حقوق اإلنسان   قرار جملس   
وألقى التقرير نظرة عامة عن آليات املشورة والتظلم .  إىل اجمللس)٥٦(، تقريراً مشتركاً"األطفال

واإلبالغ اليت ميكن الوصول إليها واملراعية الحتياجات األطفال للتصدي حلـوادث العنـف             
  .االستغالل اجلنسي اليت يتعرض هلا األطفال مبن فيهم الفتياتفيها العنف اجلنسي و مبا

__________ 

 .(S/2012/171)انظر على سبيل املثال تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف كولومبيا  )٥٢(
)٥٣( A/RES/62/141. 
: لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الوالية انظر )٥٤(

http://srsg.violenceagainstchildren.org/srsg/mandate. 
 A/HRC/13/46 و A/HRC/16/54 و A/HRC/19/64 و A/HRC/22/55انظر على سبيل املثال التقارير السنوية        )٥٥(

محاية األطفال مـن    "قرير هيئة املشروع الدويل     واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال وت        
 ).٢٠١٢نيويورك، " (املمارسات الضارة عند تعدد النظم القانونية

)٥٦( A/HRC/16/56. 
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، فريقـاً عـامالً     ٦٥/١٨٢، مبوجب القرار    ٢٠١٠وأنشأت اجلمعية العامة يف عام        -٣١
مفتوح باب العضوية بشأن كبار السن، يهدف أساساً إىل النظر يف اإلطار القانوين الـدويل               

وقد عقد  . غرات املمكنة وأفضل الطرائق لسدها    القائم حلقوق اإلنسان لكبار السن وحتديد الث      
وتناولت تقارير الدورات الثالث كافة     . الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث دورات موضوعية      

  .)٥٧(مسألة العنف ضد املسنات

 جلنة وضع املرأة  -باء  

جتتمع جلنة وضع املرأة سنوياً هبدف إعداد توصيات تتناول تعزيز حقوق املـرأة يف                -٣٢
وتضطلع بدور أساسي يف    . )٥٨(ادين السياسية واالقتصادية واملدنية واالجتماعية والتعليمية     املي

  . متابعة تنفيذ منهاج العمل الذي اعتمده املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة
ونظرت اللجنة عدة مرات، يف إطار واليتها ووفقاً ألساليب عملها، يف مسألة العنف   -٣٣

 ٢٠٠٣ و ١٩٩٨يف األعـوام    (ئل ذات الصلة بصفتها مواضيع ذات أولوية        ضد املرأة واملسا  
ونظرت اللجنة كذلك يف اجلوانب اخلاصة بالعنف ضد املـرأة، وهـو            ). ٢٠١٣ و ٢٠٠٧و
فعلته، مثالً، يف سياق تناول موضوع التمييز والعنف ضد الطفلة، باعتباره موضـوعاً ذا               ما

وبصورة عامة، تنظر اللجنة يف     . ٢٠١١ عام    وموضوعاً لالستعراض يف   ٢٠٠٧أولوية يف عام    
وتدرج املـسألة  . )٥٩(مسألة العنف ضد املرأة من حيث صلته بأحدث املواضيع ذات األولوية          

  . يف االستنتاجات املُّتفَق عليها بشأن هذه املواضيع
، تناولت اللجنة أيضاً يف قراراهتا مسائل تتصل بالعنف ضد املرأة،           ٢٠٠٩ومنذ عام     -٣٤

 ٢٠٠٩( ذلك املسائل املتعلقة باملرأة والطفلة وفريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز              مبا يف 
، )٢٠١٠(، وبوضع حد لتشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة          )٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠و

ــتالهلن  ــات واع ــات األمه ــوارث )٢٠١٢ و٢٠١٠(ووفي ــياق الك ــرأة يف س                 ، وامل
ح النساء واألطفال الذين ُيؤخذون رهـائن يف الرتاعـات          ، وإطالق سرا  )٢٠١٢(الطبيعية  

__________ 

)٥٧( A/AC.278/2011/5و ،A/AC.278/2011/4و Corr.1و  A/AC.278/2012/1  
http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml. 

تعد اللجنة أيضاً قرارات تعرض على نظر اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحـدة واجلمعيـة                 )٥٨(
وأثناء الدورة الـسادسة    . العامة بشأن مسائل تشمل أموراً منها وضع حد لتشويه األعضاء التناسلية اُألنثوية           

إطالق سراح النساء واألطفال الذين ُيؤَخـذون رهـائن يف          "اعتمدت اللجنة قراراً بشأن     واخلمسني أيضاً،   
 E/2012/27اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي       ". الرتاعات املسلحة، مبن فيهم من يسجنون بعد ذلـك        

E/CN.6/2012/16و Corr.1.  
جل، مبا يف ذلك تقدمي الرعاية يف       تقاسم املسؤوليات بالتساوي بني املرأة والر     "كانت املواضيع ذات األولوية      )٥٩(

حصول النساء والفتيات على التعليم والتـدريب       "؛ و )٢٠٠٩" (اإليدز/سياق فريوس نقص املناعة البشرية    
والعلم والتكنولوجيا ومشاركتهن يف ذلك، من أجل حتقيق أمور منها تعزيز حصول املرأة على قدم املساواة                

 ).٢٠١١" (على فرص العمالة الكاملة والعمل الالئق
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               ، ونـساء الـشعوب    )٢٠١٢ و ٢٠١٠(فيهم من ُيـسجنون بعـد ذلـك          املسلحة، مبن 
  ). ٢٠١٢(األصلية 

القضاء علـى مجيـع     "واملوضوع ذو األولوية للدورة السابعة واخلمسني للجنة هو           -٣٥
ويركّز تقرير األمني العام الـذي أُعـّد        ". وقوعهاأشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع       

ومـن بـني املـصادر      . )٦٠(للدورة على الوقاية وعلى اخلدمات واالستجابة املتعددة األوجه       
األخرى اليت حتيل إليها تقارير األمني العام، استنتاجات وتوصيات املقررة اخلاصـة املعنيـة              

  .اصة ذات الصلةمبسألة العنف ضد املرأة وغريها من اإلجراءات اخل
وبتكليف من جملس حقوق اإلنسان، تقدِّم املقررةُ اخلاصة تقريراً شفوياً إىل اللجنـة               -٣٦

  . وتشارك يف إحدى حلقيت نقاشها بشأن املوضوع ذي األولوية يف دورهتا السابعة واخلمسني
ظلم وللجنة إجراء سري لتلقي الشكاوى ُوضع لتحديد االجتاهات واألمناط الناشئة لل         -٣٧

واملمارسات التمييزية ضد املرأة، وهو إجراء تعتربه اللجنة جـزءاً مـن برنـامج عملـها                
وبعد نظر اللجنة يف تقرير الفريق العامل املعين بالبالغات املتعلقة بوضع املـرأة             . )٦١(السنوي

 وكـثرياً . ُيدَرج هذا التقرير يف تقريرها السنوي املُقدَّم إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي           
  .حيدد الفريق العامل العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ومظاهره باعتباره منطاً ُمتََّبعاً ما

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -جيم  
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ُمكَلَّفة من اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومبهمـة              -٣٨

وتـصوغ  . )٦٢(عزيز ُنظم العدالة اجلنائية العادلة والفعالة     وضع استراتيجية عاملية ملنع اجلرمية وت     
وتتيح اللجنة للدول األعـضاء     . اللجنة سياسات دولية وتوصي بأنشطة يف جمال منع اجلرمية        

حمفالً لتبادل اخلربات والتجارب واملعلومات ووضع استراتيجيات وطنية ودوليـة وحتديـد            
  .األولويات ملكافحة اجلرمية

نة بصورة متزايدة على مسألة العنف ضد املرأة يف إطار موضوعها ذي            وركّزت اللج   -٣٩
األولوية املتمثل يف تعزيز استخدام وتطبيق معايري وقواعد األمم املتحدة يف جمال منع اجلرميـة               

تعزيز التدابري  : والعدالة اجلنائية، واعتمدت قرارات مواضيعية بشأن هذه املسألة تشمل ما يلي          
ة والعدالة اجلنائية من أجل التصدي للعنف ضد املرأة، والتدابري الالزمـة            يف جمال منع اجلرمي   

 وتعزيز التدابري يف جمال منع اجلرمية والعدالة        )٦٣(إلحراز تقدم بشأن مسألة االجتار باألشخاص     
__________ 

 .E/CN.6/2013/4 وE/CN.6/2013/3انظر  )٦٠(
: لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن هذا اإلجراء، انظر )٦١(

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/communications_procedure.html. 
)٦٢( http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html?ref=menuside. 
)٦٣( E/2010/30-E/CN.15/2010/20. 
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ومن املسائل اجلديرة باالهتمـام     . )٦٤(اجلنائية من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات       
ئ التوجيهية احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على         بصفة خاصة املباد  

كـانون  العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف               
  .)٦٥( بتوصية من اللجنة٢٠١٠ديسمرب /األول
العنف ضد املهاجرات والعامالت وتنظم اللجنة مناقشة مواضيعية سنوية وقد تناولت   -٤٠

، عقدت مناقشة مواضيعية بشأن جوانب العنف       ٢٠٠٨ويف عام   . املهاجرات وأفراد أسرهن  
وُدعي املقـرر اخلـاص املعـين باالجتـار         . )٦٦(ضد املرأة اليت هلا صلة مباشرة بعمل اللجنة       

  .باألشخاص إىل إلقاء كلمة أمام اللجنة أثناء املناقشة املواضيعية السنوية
وتساعد اللجنة اجلمعية العامة على حتديد التوّجه املوضوعي والتنظيمي ملؤمتر األمـم           -٤١

وهي تنظـر كـذلك يف      . املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي ُيعقد كل مخس سنوات         
فيذ يف ذلك التدابري املتصلة بتن     نتائج املؤمترات وتتخذ قرارات بشأن تدابري املتابعة املناسبة، مبا        

ويف . التزامات الدول األعضاء الواردة يف اإلعالن اخلتامي الذي ُيعتمد يف هناية كـل مـؤمتر      
، أعربـت   ٢٠١٠ الذي اعتمده مؤمتر منع اجلرمية الثاين عشر يف عـام            )٦٧(إعالن السلفادور 

الدول األعضاء عن بالغ قلقها إزاء تفشي ظاهرة العنف ضـد املـرأة مبختلـف أشـكاهلا                 
ت الدول على تعزيز جهودها ملنع العنف ضد املـرأة ومقاضـاة مرتكبيـه              ومظاهرها، وحث 

وبالرغم من أن العنف ضد املرأة ال ميثل بنداً دائماً يف مؤمترات منع اجلرمية، فإنـه   . ومعاقبتهم
فعلى سبيل املثال، سـريكِّز     . ال يزال ُيعالَج يف حلقات العمل اليت تعقد خالل هذه املؤمترات          

 على دور معايري وقواعد األمم املتحـدة        ٢٠١٥ة القادم املزمع عقده يف عام       مؤمتر منع اجلرمي  
  . القائمة بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف معاجلة االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال

ومن أجل تعزيز أوجه التآزر والروابط بني اللجنة وجملس حقوق اإلنسان يف جمـال                -٤٢
  : العنف ضد املرأة، ميكن النظر يف التوصيات التالية

كفالةُ عرض التقارير املواضيعية ذات الصلة الصادرة عن املقررة اخلاصـة             )أ(  
لجنة االستشارية واملفوضية السامية    املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وسائر املكلفني بواليات وال        

حلقوق اإلنسان، وكذلك موجز املناقشة السنوية اليت تدوم يوماً كامالً بشأن حقوق املـرأة،              
  على دورات اللجنة ومناقشاهتا يف إطار املواضيع ذات األولوية؛

تشجيع مشاركة املقررة اخلاصة وغريها من املكلفني بواليـات، حـسب             )ب(  
  كان، يف أفرقة املناقشات واملوائد املستديرة بشأن املواضيع ذات األولوية؛االقتضاء واإلم
__________ 

)٦٤( E/2008/30-E/CN.15/2008/22. 
 .، املرفق٦٥/٢٢٨قرار اجلمعية العامة  )٦٥(
)٦٦( E/2008/30-E/CN.15/2008/22. 
 .، املرفق٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة  )٦٧(
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تشجيع اللجنة على دعوة أصحاب الواليات ذوي الصلة إىل تقدمي تقـارير     )ج(  
  إىل اللجنة وإىل إجراء حوار تفاعلي معها؛

استكشاف الّسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التآزر بني إجراءات تلقّي الشكاوى            )د(  
وميكن أن يشمل ذلك دعوة رئيس اللجنـة إىل         . ابعة للجنة وآليات جملس حقوق اإلنسان     الت

 خماطبة اجمللس وتبادل اآلراء عند نظر اجمللس يف مسألة العنف ضد املرأة؛

تشجيع املكلّفني بواليات مواضيعية وجغرافية يف اجمللـس علـى متابعـة              )ه(  
االستنتاجات املتفق عليها وذات الصلة بعمل      االستنتاجات والتوصيات الواردة يف القرارات و     

اللجنة وكذلك أمناط الظلم والتمييز ضد املرأة اليت حيددها الفريق العامل املعـين بالبالغـات    
  وإدماج هذه االستنتاجات والتوصيات يف أعماهلم؛

ضمان النظر على النحو املناسب يف االستنتاجات والتوصيات الـواردة يف             )و(  
 ويف االستنتاجات املتفق عليها يف سياق أعمال ومناقشات جملـس حقـوق             قرارات اللجنة 

  .اإلنسان املواضيعية والقطرية
ويوصى بتعزيز أوجه التآزر والروابط بني جملس حقوق اإلنسان واللجنة، مبا يضمن              -٤٣

إدماج منظور حقوق اإلنسان، من حيث صلته مبسألة العنف ضد املرأة، يف مناقشات األمـم       
ويف هذا الـصدد، ميكـن      .  بشأن منع اجلرمية وتعزيز نظم عدالة جنائية عادلة وفّعالة         املتحدة

  :النظر يف التوصيات التالية
تشجيع دعوة املقرِّرة اخلاصة وغريها من املكلّفـني بواليـات يف إطـار               )أ(  

  اإلجراءات اخلاصة، عند االقتضاء واإلمكان، إىل خماطبة اللجنة ومؤمتر منع اجلرمية؛
تعزيز التعاون والتشاور بني اللجنة واملقرِّرة اخلاصة وغريها من املكلفـني              )ب(  

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة، مبا يف ذلك يف سياق املناقشات املواضـيعية      
  ذات الصلة اليت جتريها اللجنة واألفرقة العاملة املفتوحة العضوية؛

حقوق اإلنسان ذات الصلة وتوزيعهـا      تعزيز وتشجيع تبادل تقارير جملس        )ج(  
استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعـدها يف        "على اللجنة يف إطار البند الدائم بشأن        

  ؛"جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
إيالء العناية الواجبة إىل تقارير اللجنة ودراسـاهتا وتوصـياهتا يف سـياق               )د(  

  .ق اإلنسان بشأن مسألة العنف ضد املرأةاألعمال املواضيعية جمللس حقو

  جملس األمن  -دال  
 بشأن املرأة والسالم واألمن،     ٢٠٠٠ يف عام    ١٣٢٥بعد اعتماد جملس األمن القرار        -٤٤

تكثفت اجلهود الرامية إىل إدماج املنظور اجلنساين يف أعمال اجمللس ويف هياكـل عمليـات               
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لك قرارات املتابعة اليت تركّز بصفة خاصة علـى         حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذ       
وبالرغم من التقدُّم الكبري الذي أُحـرَِز يف إدمـاج          . )٦٨(العنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة    

حقوق املرأة يف سياق عمليات صنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم، ركَّز املراقبون على              
إيالء جملس األمن عناية مستدامة ومتسقة إىل       احلاجة إىل مواصلة بذل اجلهود لضمان مواصلة        

  .)٦٩(املسائل املتعلِّقة باملرأة والسالم واألمن
 تقريراً سنوياً عن املرأة والسالم واألمن وتقريـراً         إىل جملس األمن  ويقدِّم األمني العام      -٤٥

وقد مشلت هذه التقارير وما نـشأ عنـها مـن           . )٧٠(سنوياً عن العنف اجلنسي يف الرتاعات     
وبيانات صادرة عن رئاسة جملس األمن، بصورة متزايـدة، نـداءات إىل الـدول              صيات  تو

واألطراف املتنازعة وكذلك اجملتمع الدويل من أجل اختاذ تدابري ملنع العنف القائم على أساس              
كما أن التقارير القطرية املقدَّمة من بعثات حفظ        . نوع اجلنس ووضع حد له ومساءلة اجلناة      

يات القطرية أشارت بصورة متزايدة إىل وضع النساء وإىل العنف القائم على            السالم والتوص 
  .أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع

، )٧١(١٣٢٥وتشمل جمموعة املؤشرات اليت اقترحها األمني العام لرصد تنفيذ القرار             -٤٦
 للنساء والفتيـات إىل هيئـات       مدى اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان     "مؤشِّراً بشأن   

يف بلدان ُمدرجة على جدول أعمال جملس       " حقوق اإلنسان وإحالتها إليها والتحقيق بشأهنا     
  .وُتسَتقى بيانات هذا املؤشِّر من مراجع منها عمل آليات جملس حقوق اإلنسان. األمن

__________ 

ــن  )٦٨( ــس األم ــرارات جمل ــر كــذلك ). ٢٠١٠(١٩٦٠؛ و)٢٠٠٩(١٨٨٨؛ و)٢٠٠٨(١٨٢٠ق وانظ
 تضطلع به املرأة يف منع الـرتاع ويف بنـاء           الذي جيدد تأكيد الدور الرئيسي الذي     ) ٢٠٠٩(١٨٨٩ القرار

  .السالم وحيثّ على مشاركة املرأة يف مجيع مراحل عملية السالم
إدماج منظور املرأة والسالم    : "انظر تقرير فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن           )٦٩(

 املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم        تقرير فريق : واألمن يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة      
وُيقدِّم التقرير حتليالً نوعياً متعمِّقاً لألعمال املتعلِّقة       ". ٢٠١٢-٢٠١١واألمن عن بنود العمل الشهرية للفترة       

ويستنتج التقرير وجـود    . ٢٠١٢يوليه  / إىل متوز  ٢٠١١أغسطس  /باملرأة والسالم واألمن يف الفترة من آب      
اه عام يف اجمللس يربز تطّوراً هاماً، يشمل الصياغة واخلربة املتعلِّقة باملرأة والسالم واألمن يف القـرارات،                 اجت

وتوافر خربات إضافية للمستشارين يف شؤون نوع اجلنس وفهماً أكثر تطّوراً للمسائل الرئيسية الـيت ينبـع      
هناك فجوة هامة بني حمتوى التقارير اليت يتلقّاهـا  بيد أن التقرير يرى أنه ال تزال . منها جدول األعمال هذا  

 تقريراً قطرياً جرى حتليلها، تناول      ٨٢فمن بني   : اجمللس، واالجتماعات اليت يعقدها والقرارات اليت يعتمدها      
 يف املائة، مسائل املرأة والسالم واألمن؛ وفيما يتعلَّق باجتماعات جملس األمن، فمن بـني               ٦٣منها، أو    ٥٢

 يف املائة منها إشارة إىل مـسائل  ٥٤ اجتماعاً أو نسبة ٥٢، تضّمن ٩٧ت أو اإلفادات البالغ عددها     املناقشا
 بيانات أو نسبة    ٣ بياناً رئاسياً بشأن احلاالت القطرية، مل تتناول سوى          ١٥املرأة والسالم واألمن؛ ومن بني      

 يف املائة من القرارات     ٦٣  أو ٤٨ من بني    ٣٠ يف املائة املسائل املتعلِّقة باملرأة والسالم واألمن؛ وأشارت          ٢٠
 .اليت اعتمدها جملس األمن إىل مسائل املرأة والسالم واألمن

ميكن االطالع على قائمة كاملة للتقارير السنوية اليت يقّدمها األمني العام إىل جملس األمن عن املرأة والسالم                  )٧٠(
 .#/http://www.un.org/sg: واألمن وعن العنف اجلنسي يف الرتاعات على العنوان التايل

)٧١( S/2010/498. 
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العنف اجلنسي  إنشاء والية املمثِّل اخلاص املعين ب١٨٨٨ومن مجلة ما تضمنه القرار   - ٤٧
يف حاالت الرتاع املسلَّح ليتولّى مهمة قيادة وتنسيق اجلهود الرامية لوضع حـدٍّ للعنـف               

ويشجِّع القرار على التعاون بني جهات منـها املمثِّـل          . اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلَّح    
إلنسان من اخلاص املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلَّح واملفوَّضة السامية حلقوق ا

أجل تقدمي إفادات ووثائق إضافية إىل اجمللس عن العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع             
وجتري املقرِّرة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بصورة منتظمة مشاورات           . )٧٢(املسلَّح

ويتبـادالن  . حاالت الرتاع املـسلَّح   غري رمسية مع املمثل اخلاص املعين بالعنف اجلنسي يف          
ذلك املعلومات عن طريق أمانيت املكتبني بشأن احلاالت القطرية، مبا يف ذلك ما يتـصل               ك

املمثِّل اخلاص يف   وقد شارك   . )٧٣(والتحضري لإلسهام يف تقارير األمني العام     منها بالزيارات   
كـامالً يف    أثناء املناقشة السنوية الـيت دامـت يومـاً           جملس حقوق اإلنسان  حلقة نقاش   

  .حقوق املرأة بشأن ٢٠١١  عام
 باألمني العام اختاذ تدابري من أجل إيفاد فريـق          ١٨٨٨ من القرار    ٨وُتهيب الفقرة     -٤٨

للوقوف على احلاالت اليت تشكِّل مصدر قلق خاص فيما يتصل بالعنف اجلنـسي يف              "خرباء  
على تعزيز سيادة ...  السلطات الوطنية  مساعدةالعمل على   "من أجل   " حاالت الرتاع املسلَّح  

 بتعيني قائد له يعمل من مكتب املمثـل         )٧٤(٢٠١١وقد أُنشئ الفريق يف بداية عام       ". لقانونا
اخلاص لألمني العام املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلَّح، وينتمي أعضاء الفريق إىل 
إدارة عمليات حفظ السالم ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمـم           

اليت تعمـل كـل واحـدة منـها ضـمن           ) اهليئتان املشاركتان يف القيادة   (تحدة اإلمنائي   امل
وُتكّمل املساعدةُ اليت يقدمها الفريق إىل احلكومات اجلهوَد القائمة الـيت           . هيئتها األم /إدارهتا

تبذهلا األمم املتحدة ميدانياً وتنَبع من عمليات تقييم شاملة ُتجرى بالتشاور مـع املكاتـب               
يدانية لألمم املتحدة واحلكومات وغريها من اجلهات املعنية ذات الصلة، من أجل حتديـد              امل

__________ 

 .٢٤، الفقرة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠، )٢٠٠٩(١٨٨٨قرار جملس األمن رقم  )٧٢(
البوسنة واهلرسك، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهوريـة  : حدَّد املمثِّل اخلاص البلدان التالية ذات األولوية     )٧٣(

 .، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وليبرييا)ردارفو(الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان والسودان 
العمل عن كثب مـع     ) أ: (ويف إطار اهلدف األوسع نطاقاً لتعزيز سيادة القانون، يقوم فريق اخلرباء مبا يلي             )٧٤(

املسؤولني الوطنيني القانونيني والقضائيني وغريهم من األفراد يف النظامني القضائيني ذوي الصلة من أجـل               
حتديد الثغرات على صعيد االستجابة الوطنية وتشجيع اتباع هنج وطين          ) ب(اب؛  التصدي لإلفالت من العق   

، واالستجابة  احملليةشامل للتصدي للعنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة، بوسائل منها تعزيز احملاسبة اجلنائية             
والدولية من أجل   تقدمي توصيات ترمي إىل تنسيق اجلهود واملوارد احمللية         ) ج(للضحايا والقدرات القضائية؛    

جمموعة خمتلفة من آليـات األمـم       العمل مع   ) د(؛  حلكومات على التصدي للعنف اجلنسي    تعزيز قدرات ا  
وبالتنسيق مع مكتب املمثل     .)٢٠٠٨(١٨٢٠ التنفيذ الكامل للتدابري اليت ينص عليها القرار         هبدف املتحدة

وخطة األمم املتحدة، حدَّد الفريق العامل   املسلَّححاالت الرتاع   اخلاص لألمني العام املعين بالعنف اجلنسي يف        
مجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،         : البلدان التالية ذات األولوية للسنة اجلارية     

  .وجنوب السودان، والصومال، وغينيا، وكوت ديفوار، وكولومبيا) دارفور(والسودان 
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وينظر الفريـق   . جماالت املساعدة إىل احلكومات والفائدة اليت ميكن جنيها من خربة الفريق          
بعثات تقـصي احلقـائق،     /باتساق يف تقارير وتوصيات اإلجراءات اخلاصة، وجلان التحقيق       

 .ي الشامل، استعداداً لتقدمي إسهاماتهواالستعراض الدور

 العنف السياسي الذي يتصل مباشرة بـالرتاع،  علىوبينما يركِّز جملس األمن أساساً    -٤٩
يضطلع جملس حقوق اإلنسان بدور حيوي يف معاجلة أشكال العنف األخرى اليت تتعرض هلا              

 ذلك العنف يف البيت ويف      املرأة بصورة متزايدة يف حاالت الرتاع واألزمات والتحول، مبا يف         
  .اجملتمع احمللي

وقد يرغب جملس حقوق اإلنسان وآلياته يف مواصلة االستناد إىل أعمال جملس األمن           -٥٠
 اجلنسي يف الرتاعات، بوسـائل منـها        والعنفوتعزيزها بشأن مسائل املرأة والسالم واألمن       

  :يلي ما
لس حقوق اإلنـسان ذات  ضمان أن ُتحال املعلومات اليت جتمعها آليات جم     )أ(  

الصلة جبدول أعمال املرأة والسالم واألمن، مبا يف ذلك مـا يتعلـق منـها بقـرار جملـس         
 ومؤشرات اإلنذار املبكّر، إىل جملس األمن لكي ينظر فيها ويتخذ إجـراءات             ١٣٢٥ األمن

ءات ويشمل ذلك املعلومات ذات الصلة اليت جتمعها جلان التحقيق، وكذلك اإلجرا          . ملتابعتها
وميكن أن جيري ذلك بطرق منها اجتماعات صيغة        . اخلاصة اجلغرافية واملواضيعية ذات الصلة    

  وتقدمي معلومات ُمحدَّثة وُمحدَّدة تتصل بإعداد تقارير األمني العام؛" أّريا"
 إنارة سبيل األعمال القطرية احملدَّدة جمللس حقوق   تكفَلاستكشاف ترتيبات     )ب(  

 األمن املعنية باملرأة والسالم واألمن وبالعنف اجلنـسي يف الرتاعـات،        اإلنسان بتقارير جملس  
فضالً عن اإلفادات والبيانات الصحفية الصادرة عن املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف             

وينبغي هلذا األخري أيضاً أن ُيسهم، حسب االقتضاء، يف عمليـة           . اجلنسي يف حاالت الرتاع   
  مل؛االستعراض الدوري الشا

االستناد، عند االقتضاء، إىل خربة ومعارف املمثـل اخلـاص يف سـياق               )ج(  
الدورات االستثنائية وتشجيع جلان التحقيق على التنسيق مع املمثل اخلاص، حسب االقتضاء،            

  لدى القيام بأعماهلا؛
، مواصلة تعزيز التعاون بـني      )٢٠٠٩(١٨٨٨متاشياً مع قرار جملس األمن        )د(  

واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إجراء مـشاورات             املمثل اخلاص   
  وتبادل املعلومات عند االقتضاء؛

، على االستفادة من خدمات فريق اخلـرباء        االقتضاءتشجيع الدول، عند      )ه(  
  والتعاون معه؛

ى تشجيع اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة على االخنراط مع فريق اخلرباء وعل            )و(  
  .مراعاة دوره وإسهاماته عند صياغة توصياهتا
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  التوصيات  -رابعاً  
. أوىل جملس حقوق اإلنسان مسألة العنف ضد النساء والفتيات عناية متزايـدة             -٥١

وبفضل األعمال اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، وكذلك 
يوماً كـامالً  كل منها يدوم اليت  ة السنويناقشاتامل اخلاصة، واملواضيعيةسائر اإلجراءات   

، وأعمال اللجنة االستشارية وبعـض      وما ينشأ عن ذلك من قرارات     بشأن حقوق املرأة    
، حلَّل اجمللس بصورة متعمقة أبعاد العنف        السامية التقارير املواضيعية اليت تقدمها املفوضية    

 علـى معيـار احليطـة الالزمـة      ضد املرأة وأسهب يف تناول التزامات الدول املترتبـة        
واالستراتيجيات الناجحة فضالً عن املعوقات القائمة اليت حتول دون تـسجيل تقـدم يف              

  .القضاء على العنف ضد النساء والفتيات
بالكامل حتاليل وتوصيات األعمال املواضيعية جمللس حقوق       ُتدمج  ومن املهم أن      -٥٢

اجلهود اليت يبذهلا اجمللـس لتعزيـز   صلب   يفوالفتياتاإلنسان بشأن العنف ضد النساء     
قد وهلذا الغرض،   . حبقوق اإلنسان تنفيذاً كامالً   املتعلقة  مساءلة الدول وتنفيذها التزاماهتا     

  :اجمللس النظر يف التوصيات التاليةيود 
للعنف ضد املرأة يف الدورات القطريـة       على حنو واٍف    ضمان التصدي     )أ(  

، وكذلك يف القرارات املتعلقة ببلدان حمدَّدة،       ه من قرارات  ما تتمخض عن  االستثنائية ويف   
  يات اإلجراءات اخلاصة أو ُتنشئها؛مبا يف ذلك القرارات اليت ُتجّدد وال

للعنف ضد املرأة يف القرارات اليت ُتنشئ جلان        بصورة واضحة   التصدي    )ب(  
لعنف ضد املرأة   التحقيق وبعثات تقصي احلقائق وتشجيع هذه اهليئات على إيالء مسألة ا          

  يف تقاريرها وتوصياهتا؛والعنف القائم على أساس نوع اجلنس عناية خاصة 
تشجيع املشاورات والتعاون بني اإلجراءات اخلاصة اجلغرافية واملقـررة           )ج(  

 اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة؛

ـ املتشجيع مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة،           )د(   يعية واض
غرافية، على إيالء حقوق املرأة ومسألة العنف ضد املرأة عناية خاصة أثناء قيـامهم              اجلو

ـ              سائية ببعثات قطرية، مبا يف ذلك بالسهر على عقد اجتماعات منتظمة مع اجملموعات الن
  واملدافعني عن حقوق املرأة؛

ـ تشجيع زيادة التركيز على مسألة العنف ضـد املـرأة يف              )ه(   وارات احل
  تفاعلية مع املكلفني بواليات جغرافية؛ال

إيالء العناية الواجبة، عند إسناد واليات قطرية حمددة إىل اإلجـراءات             )و(  
  حسب االقتضاء؛املواضيعية، إىل إشراك املقررة اخلاصة وغريها من املكلفني بواليات، 
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تعزيز العناية املتسقة والشاملة مبسألة العنـف ضـد املـرأة يف سـياق                )ز(  
ستعراض الدوري الشامل، مبا يتماشى مع األعمال املواضيعية جمللس حقوق اإلنـسان            اال

األسباب الدفينة هلـذا    بصفة خاصة بأن يتصدر احلوار تناولُ       ويوَصى  . بشأن هذه املسألة  
  .العنف وتصدي الدول له، إىل جانب مظاهره

واضيعية جمللس حقوق   ومن األمهية مبكان أيضاً املضي قدماً باألعمال التحليلية وامل          -٥٣
ويف هذا السياق، ميكن للمجلـس أن ينظـر يف          . اإلنسان بشأن مسألة العنف ضد املرأة     

  :التوصيات التالية
تشجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية، إىل جانب املقررة اخلاصة، على           )أ(  

   ضد املرأة؛يف ذلك مسألة العنفمواصلة حتديد األبعاد اجلنسانية احملددة يف والياهتا، مبا 
تشجيع اللجنة االستشارية وآليات اخلرباء على مواصلة العناية بالبعـد            )ب(  

ذي الصلة مبسألة العنف ضد املرأة يف أعماهلا وتوصياهتا، بالتعاون مع املقـررة اخلاصـة               
   ذات الصلة؛الواليات األخرىأصحاب و

اصة وغريهـا   أوجه التآزر والتعاون بني أعمال املقررة اخل      تعزيز  مواصلة    )ج(  
  للجنة االستشارية وآليات اخلرباء؛من اإلجراءات املواضيعية، فضالً عن ا

جملس حقـوق اإلنـسان،   جممل أعمال تشجيع إيالء العناية املناسبة، يف    )د(  
اليت ُتعرِّض املرأة إىل زيادة حدة خماطر العنف، مبا يف ذلك           املتعدد األوجه   شكال التمييز   أل

أو االنتماء أو املعتقـدات     /س والسن، أو العجز أو األصل اإلثين و       الترابط بني نوع اجلن   
أو الدينية أو اللغة أو األصل القومي أو االجتماعي أو اآلراء السياسية أو غريها من اآلراء 

أو وضع الشخص كمهاجر أو األسرة أو الوضع االجتمـاعي أو امليـل             الثروة أو املولد    
  . وضع آخرأو أي اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 

الـيت   التحاليل والبحوث املواضيعية      أن تظل  وضع ترتيبات تكفل  توخي  وينبغي    -٥٤
  مرجعاً تسترشد به   جملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات        جيريها  

ولتحقيق هذه  .  والعكس صواب  ،األعمال املواضيعية ذات الصلة للجمعية العامة وآلياهتا      
  :ظر يف التوصيات التاليةالغاية، ميكن الن

 على إشراك املقـررة اخلاصـة       ،تشجيع اجلمعية العامة، حسب االقتضاء      )أ(  
وأصحاب الواليات األخرى، مثل الفريق العامل املعين بالتمييز ضـد املـرأة يف القـانون               
واملمارسة واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، يف األعمال واملناقشات املواضيعية ذات           
الصلة، اليت تشمل أموراً منها االجتار باألشخاص، واملسنون، ومسألة العنف ضد العامالت            

  املهاجرات، وحتسني أوضاع املرأة يف املناطق الريفية، واملرأة واملشاركة السياسية؛
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ضمان إيالء العناية املناسبة إىل االستنتاجات والتوصـيات الـواردة يف             )ب(  
ة إىل اجلمعية العامة يف سياق األعمال واملناقشات املواضـيعية          التقارير ذات الصلة املقدم   

  اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان؛والقطرية 
ضمان إطالع اجلمعية العامة على تقارير جملس حقوق اإلنـسان ذات             )ج(  

الصلة عند إجراء مناقشات يف إطار بنود جدول األعمال املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               
الـيت  اليت جيريها اجمللس ووينبغي أن يشمل ذلك نتائج املناقشة السنوية    . والنهوض باملرأة 

  م يوماً كامالً بشأن حقوق املرأة؛تدو
االقتضاء، بني املمثل اخلاص املعـين      حسب  تشجيع التشاور والتعاون،      )د(  

باألطفال يف حاالت الرتاع املسلح واملمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال             
  لصلة التابعة جمللس حقوق اإلنسان؛ع املقررة اخلاصة وغريها من اآلليات ذات امو

اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة،    املكلفني بواليات يف إطار     تشجيع متكني     )ه(  
تقـارير  تقدمي  وال سيما الفريق العامل املعين بالتمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة، من             

  االخنراط يف حوار معها؛واجلمعية العامة إىل منتظمة 
من املعارف واخلربات احملددة للممثل اخلاص املعين باألطفـال        االستفادة    )و(  

املعين مبسألة العنف ضد األطفال يف      لألمني العام   يف حاالت الرتاع املسلح واملمثل اخلاص       
قطرية ل املواضيعية والسياق الدورات االستثنائية جمللس حقوق اإلنسان وغريها من األعما  

  ذات الصلة؛
تشجيع التعاون بني املمثل اخلاص املعين باألطفال يف حـاالت الـرتاع              )ز(  

  .بعثات تقصي احلقائق، عند االقتضاء واإلمكان/املسلح وجلان التحقيق
وقد يرغب جملس حقوق اإلنسان يف النظر يف إجراء مناقشات مـع املفوضـية                -٥٥

األمم املتحدة ذات الصلة، ومع املقررة اخلاصة السامية حلقوق اإلنسان وغريها من هيئات 
الواليات ومع منظمات اجملتمع املدين بشأن وضع استراتيجية تيـسر  أصحاب وغريها من  

  .تنفيذ التوصيات السالفة الذكر

        


