
  استراتجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على
  ]١[العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

  
كانون   ١٢المؤرخ في  ٥٢/٨٦اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها 

   1997 ديسمبر / ولألا
  
توحي بضـرورة إعـداد اسـتراتيجيات    إن الطبيعة المتعددة الجوانب للعنف ضد المرأة  -١

ويمكـن إدخـال   . التي يحدث فيهـا  وساطألمختلفة بحسب اختالف مظاهر العنف واختالف ا
العملية المبينة أدناه في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية  نشطةألالتدابير واالستراتيجيات وا

ـ . لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة " المـرأة "ان مصـطلح  وما لم يرد توضيح بخالف ذلك، ف
  ".الطفلة"يشمل 

  
وإن االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجـال   -٢

منع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ تذكر بتعريف العنف ضد المرأة الوارد في اإلعالن المتعلـق  
 رفي منهاج العمل الذي اعتمده المؤتم والمعاد تأكيده أيضا] ٢[بالقضاء على العنف ضد المرأة

سـبتمبر  /أيلـول  ١٥إلـى   ٤العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في الفترة من 
فإنها تقوم على التدابير التي اعتمدتها الحكومات في منهاج العمل، مـع مراعـاة   ] ٣[،١٩٩٥

  .كون بعض الفئات من النساء معرضة للعنف بشكل خاص
  
م االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية، على وجه التحديد، بوجود حاجـة إلـى   وتسل -٣

رسم سياسة نشطة تتمثل في إدراج منظور الجنس ضمن المسـار العـام لجميـع السياسـات     
والبرامج ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وفي تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين والمسـاواة     

الة، إضافة إلى تحقيق هدف التوازن بـين الجنسـين ضـمن    العد لىواإلنصاف في الوصول إ
وينبغـي أن تطبـق   . اتخاذ القرار ذات الصلة بالقضاء على العنـف ضـد المـرأة    تالمجا

االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية بوصفها مبادئ توجيهية، بشكل يتوافق مع الصكوك 
] ٤[جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة     على ضاءالدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الق

بغرض إعطـاء  ] ٦[والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] ٥[واتفاقية حقوق الطفل
  .دفعة لتنفيذها على نحو منصف وفعال

  



وينبغي تنفيذ االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية مـن جانـب الـدول األعضـاء      -٤
ساس بمبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون وذلك تيسيرا للجهود والكيانات األخرى، دون الم

التي تبذلها الحكومات من أجل التعامل، في إطار نظام العدالة الجنائية، مع مختلـف مظـاهر   
  .العنف ضد المرأة

  
وتهدف االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية إلى توفير المساواة بحكم القانون وبحكم  -٥
تخصص االستراتيجيات النموذجية والتدابير العمليـة معاملـة    الو. اقع بين المرأة والرجلالو

تفضيلية للمرأة وإنما ترمي إلى ضمان تقويم ما قد تواجهه المرأة مـن أوجـه الالمسـاواة أو    
  .سيما فيما يتعلق بأفعال العنف الالتمييز في مجال الوصول إلى العدالة، و شكالأ
  
  نائيالقانون الج - الأو
  
  :تحث الدول األعضاء على القيام بما يلي -٦
  
 الالعمل، بشكل دوري، على استعراض وتقييم وتنقيح قوانينها ومـدوناتها وإجراءاتهـا، و  ) أ(

سيما قوانينها الجنائية، لضمان فائدتها وفعاليتها في القضاء على العنف ضـد المـرأة وإلغـاء    
  التي تجيز العنف ضد المرأة أو تتغاضى عنه؛ حكامألا
  
استعراض وتقييم وتنقيح قوانينها الجنائية والمدنية، في إطار نظمها القانونيـة الوطنيـة،   ) ب(

كيما تضمن تحريم جميع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، أو تعتمد تدابير لهذا الغرض إن لم 
  يتيسر القيام بذلك؛

  
  :تنقيح قوانينها الجنائية لضمان ما يلياستعراض وتقييم و) ج(
  
إمكانية تقييد حيازة واستخدام األسلحة النارية وغيرها من األسلحة التـي يـنظم القـانون    " ١"

حيازتها واستخدامها، من جانب األشخاص الذين يقدمون للمحاكم في دعاوى قضـائية تتعلـق   
وذلك في إطار النظم القانونيـة الوطنيـة   بجرائم العنف أو الذين أدينوا بجرائم من ذلك القبيل، 

  لتلك الدول؛
  



إمكانية منع األشخاص من التحرش بالنساء أو تخويفهن أو تهديدهن أو ردعهم عن ذلـك،  " ٢"
  .في إطار النظم القانونية الوطنية للدول األعضاء

  
  اإلجراءات الجنائية - ثانيا

  
يـة وتقييمهـا وتنقيحهـا، بحسـب     تحث الدول األعضاء على استعراض إجراءاتها الجنائ -٧

  :االقتضاء، لضمان ما يلي
  
أن تكون لقوات الشرطة، شريطة الحصول على إذن قضائي، حيثمـا تقتضـي القـوانين    ) أ(

الوطنية ذلك، سلطة كافية لدخول المباني والقيام بعمليات االعتقال في قضـايا العنـف ضـد    
  المرأة، بما في ذلك مصادرة األسلحة؛

  
تقـع علـى    الئوولية الرئيسية في مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النيابـة و تقع المس) ب(

  المرأة التي تعرضت للعنف؛
  
إعطاء المرأة التي تعرضت للعنـف فرصـة لـإلدالء بشهادتهــا فــي الدعــوى     ) ج(

 ءالدإلالقضائية، مساوية للفرصة الممنوحة لغيرها من الشهود، وإتاحة تدابير تيسـر للمـرأة ا  
  ا وتحمي حياتها الخاصة؛بشهادته

  
عدم التمييز ضد المرأة في قواعد الدفاع ومبادئه، وعدم تمكين مرتكبي العنف ضد المـرأة  ) د(

  من اإلفالت من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف أو االستفزاز؛
  
لذين يرتكبـون  عدم رفع المسؤولية الجنائية عموما أو غيرها من المسؤوليات عن الجناة ا) ه(

  أفعال عنف ضد المرأة عن غير قصد تحت تأثير الكحول أو المخدرات؛
  
النظر، خالل اإلجراءات القضائية، في األدلة المتعلقة بأفعـال العنـف وسـوء المعاملـة     ) و(

  والمطاردة واالستغالل التي ارتكبها الجاني سابقا، وذلك وفقا لمبادئ القانون الجنائي الوطني؛
  
ون للمحاكم، رهنا بأحكام الدستور الوطني لدولتها، سلطة إصدار أوامـر للحمايـة   أن تك) ز(

وأوامر زجرية في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك إخالء الجاني من المسـكن، ومنـع   



االتصال بالضحية وغيرها من األطراف المتضررة، داخل المسكن وخارجه، وفرض جزاءات 
  وامر؛على اإلخالل بهذه األ

  
إمكانية اتخاذ تدابير عند االقتضاء لضمان سالمة الضـحايا وأسـرهن وحمـايتهن مـن     ) ح(

  التخويف واالنتقام؛
  
مراعاة المخاطر المحدقة بالسالمة لدى اتخاذ قرارات تتعلق باألحكام غير االحتجازية أو ) ط(

لسـراح  شبه االحتجازية أو إطالق السراح بكفالة، أو إخالء السبيل المشـروط، أو إطـالق ا  
  .المشروط أو وقف التنفيذ رهن المراقبة

  
  الشرطة - ثالثا

  
  :تحث الدول األعضاء على القيام بما يلي في إطار نظمها القانونية الوطنية -٨
  
ضمان إنفاذ أحكام القوانين والمدونات واإلجراءات الواجبة التطبيق ذات الصـلة بـالعنف   ) أ(

إدراك جميع أعمال العنف اإلجرامية المرتكبـة ضـد   ضد المرأة إنفاذا متسقا وعلى نحو يكفل 
  المرأة والتصدي لها على نحو مناسب من قبل نظام العدالة الجنائية؛

  
استحداث أساليب للتحري غير مهينة للمرأة المتعرضة للعنف وتقلل مـن التـدخل فـي    ) ب(

  شؤونها، مع التقيد بمعايير لجمع أحسن األدلة؛
  
ءات الشرطة، بما في ذلك القرارات المتخذة بشأن إلقاء القبض ضمان أن تراعى في إجرا) ج(

على مرتكب العنف واحتجازه والشروط المتعلقة باإلفراج عنه بـأي شـكل مـن األشـكال،     
ضرورة سالمة الضحية وسائر األشخاص الذين تربطهم بها صـلة أسـرية أو اجتماعيـة أو    

  أعمال عنف جديدة؛ غيرها، وضمان أن تسفر هذه اإلجراءات أيضا عن درء أي
  
  تخويل الشرطة صالحية التصدي الفوري لحاالت العنف ضد المرأة؛) د(
  
ضمان أن تكون ممارسة الشرطة سلطاتها وفقا لسيادة القانون وقواعد السلوك، وضـمان  ) ه(

  إمكانية مساءلة الشرطة عن أي انتهاك لذلك؛



  
ي ذلك االنضمام إلى تلـك القـوات   تشجيع النساء على االنضمام إلى قوات الشرطة، بما ف) و(

  .على مستوى العمليات
  

  واإلجراءات اإلصالحية حكامألإصدار ا - رابعا
  
  :تحث الدول األعضاء على القيام، بحسب االقتضاء، بما يلي -٩
  
لضـمان تحقيقهـا    حكام،ألاستعراض وتقييم وتنقيح سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بإصدار ا) أ(
  :التالية هدافألا
  
  محاسبة المجرمين على أعمالهم المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛ "١"
  
  وضع حد للسلوك العنيف؛" ٢"
  
المفروضة علـى   حكامألإيالء اعتبار لألثر الذي يلحق بالضحايا وأفراد أسرهن من جراء ا" ٣"

  مرتكبي العنف الذين هم من أفراد األسرة؛
  
  ى جرائم العنف األخرى؛ترويج الجزاءات المماثلة للجزاءات التي تفرض عل" ٤"
  
ضمان إخطار المرأة المتعرضة للعنف بأي إفراج عن المجرم بعد احتجـازه أو سـجنه   ) ب(

  من التعدي على سرية خصوصيات المجرم؛ فضاءالعندما تكون سالمة الضحية أهم في هذا ا
  
لشدة الضرر البدني والنفسي والتـأثر باإليـذاء،    حكامألإيالء االعتبار في عملية إصدار ا) ج(

وذلك بوسائل تشمل اللجوء إلى بيانات تأثر الضحية بالضرر الالحق بها، حيثما كان القـانون  
  يسمح بممارسات مثل اللجوء إلى تلك البيانات؛

  
من أجل حمايـة   حكامألأن تتاح للمحاكم مجموعة كاملة من التصرفات المتعلقة بإصدار ا) د(
  ضحية وسائر المتضررين والمجتمع من التعرض للمزيد من العنف؛ال
  



ضمان تشجيع القاضي الذي يصدر الحكم على التوصية، عند إصدار الحكـم، بالمعاملـة   ) ه(
  التي يعامل بها المجرم؛

  
سـبب   يألضمان وجود تدابير مالئمة للقضاء على ما يرتكب ضد النساء المحتجـزات،  ) و(

  كان، من عنف؛
  
ع وتقييم برامج لمعاملة المجرمين تخص مختلف أنواع المجرمين ومختلـف معـالم   وض) ز(

  شخصيات المجرمين؛
  
  .حماية سالمة الضحايا والشهود قبل اإلجراءات الجنائية وفي أثنائها وبعدها) ح(
  

  دعم الضحايا ومساعدتهن - خامسا
  

  :تحث الدول األعضاء على القيام ، بحسب االقتضاء، بما يلي -١٠
  
وكيفيـة   نصـاف إلأن تتاح للنساء الالتي تعرضن للعنف معلومات عن الحقوق وتـدابير ا ) أ(

الحصول عليها، إضافة إلى معلومات عن المشاركة في اإلجراءات الجنائية وجدولها الزمنـي  
  الذي يصدر فيها؛ خيرألوالتقدم المحرز فيها والحكم ا

  
فع شكاوى رسمية وعلى متابعتهـا  تشجيع النساء المتعرضات للعنف ومساعدتهن على ر) ب(

  إلى النهاية؛
  
ضمان أن تتلقى النساء المتعرضات للعنف، مـن خـالل اإلجـراءات الرسـمية وغيـر      ) ج(

العاجل والعادل مما لحق بهن من أذى، بما في ذلك الحق في طلب إصالح  نصافإلالرسمية، ا
  الضرر أو طلب التعويض من المجرمين أو من الدولة؛

  
يات وإجراءات قضائية متيسرة وتراعي احتياجات النساء المتعرضات للعنف تكفل توفير آل) د(

  معالجة الدعاوى معالجة منصفة؛
  



إنشاء نظام تسجيل بشأن الحماية القضائية واألوامر الزجرية، حيثما تكون هـذه األوامـر   ) ه(
نائية مـن أن  جائزة بموجب القانون الوطني، حتى تتمكن الشرطة أو يتمكن موظفو العدالة الج

  .يقرروا بسرعة ما إذا كان أمر من هذه األوامر ساريا
  

  الخدمات الصحية واالجتماعية - سادسا
تحث الدول األعضاء على القيام، بحسب االقتضاء، وبالتعـاون مـع القطـاع الخـاص      -١١

والرابطات المهنية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمـع المحلـي ذات   
الصلة، بما في ذلك المنظمات التي تسعى إلى تحقيق المساواة للمرأة، ومعاهد البحـوث، بمـا   

  :يلي
  
إنشاء وتمويل وتنسيق شبكـة مستدامـة مـن مرافـق وخدمات السكن المتيسـرة فــي   ) أ(

الحاالت الطارئة والمؤقتة للنساء وأطفالهن من المعرضين أو المعرضـات لخطـر الوقـوع    
  من وقعوا أو وقعن ضحايا له؛ ضحايا للعنف أو

  
إنشاء وتمويل وتنسيق خدمات كالخطوط الهاتفية لتقديم المعلومات مجانا والخدمات الفنية ) ب(

المتعددة التخصصات إلسداء المشورة والتدخل في األزمات وفرق الدعم لصالح ضحايا العنف 
  من النساء وأطفالهن؛

  
ية من تعاطي الكحول ومواد اإلدمان، نظرا لكثـرة  تصميم برامج ورعايتها للتحذير والوقا) ج(

  العنف ضد المرأة؛ تالاقتران تعاطي الكحول ومواد اإلدمان بحا
  
إقامة صالت أفضل بين الخدمات الطبية، الخاصة منها والمتعلقـة بـالطوارئ، وأجهـزة    ) د(

  لتصدي لها؛العدالة الجنائية، وذلك ألغراض اإلبالغ عن أعمال العنف ضد المرأة وتسجيلها وا
  
وضع إجراءات نموذجية لمساعدة المشاركين في نظام العدالة الجنائية على التعامـل مـع   ) ه(

  النساء المتعرضات للعنف؛
  
القيام، كلما أمكن ذلك، بإنشاء وحـدات متخصصـة تتـألف مـن أشـخاص مـن ذوي       ) و(

معقـدة  االختصاصات ذات الصلة يكونون مدربين تدريبا خاصا علـى معالجـة الجوانـب ال   
  .وحساسيات الضحايا في حاالت العنف ضد المرأة



  
  التدريب - سابعا

تحث الدول األعضاء على القيام، بحسب االقتضاء، وبالتعـاون مـع المنظمـات غيـر      -١٢
الحكومية، بما فيها المنظمات التي تسعى إلى تحقيق المساواة للمرأة، ومع الرابطـات المهنيـة   

  :ذات الصلة، بما يلي
  
ر نماذج تدريب إلزامية تراعي تعدد الثقافات ومنظور نوع الجنس، أو التشجيع علـى  توفي) أ(

وضعها، لصالح أفراد الشرطة وموظفي العدالة الجنائية والممارسين والمهنيين المشاركين في 
نظام العدالة الجنائية، تتطرق لعدم مقبولية العنف ضد المرأة وأثره ونتائجـه وتشـجع علـى    

  مالئم لمسألة العنف ضد المرأة؛نحو  علىالتصدي 
  
ضمان توفر القدر الكافي من التدريب والحساسية والتثقيف لدى الشرطة وموظفي العدالة ) ب(

الجنائية والممارسين والمهنيين المشاركين في نظام العدالة الجنائية، فيما يتعلق بجميع صكوك 
  حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

  
ى أن تضع للممارسين المشتركين في نظام العدالـة الجنائيـة   تشجيع الرابطات المهنية عل) ج(

  .معايير ممارسة وسلوك واجبة النفاذ تعزز حصول المرأة على العدالة والمساواة
  

  البحث والتقييم -  ثامنا
المتحدة لمنع الجريمة  ممألتحث الدول األعضاء والمعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج ا -١٣

المتحدة ذات الصلة وسائر المنظمات الدولية ومعاهـد   ممأليانات منظومة اوالعدالة الجنائية وك
البحوث والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما فيها المنظمات التي تسـعى إلـى تحقيـق    

  :للمرأة، على القيام، بحسب االقتضاء، بما يلي اةالمساو
  
  العنف ضد المرأة ومداه؛إعداد دراسات استقصائية في مجال الجريمة تتعلق بطبيعة ) أ(
  
جمع البيانات والمعلومات لكل من الجنسين على حدة من أجل تحليلها واستخدامها، مـع  ) ب(

البيانات الموجودة، في تقدير االحتياجات واتخاذ القرارات ووضع السياسات في ميـدان منـع   
  :الجريمة والعدالة الجنائية، والسيما بشأن ما يلي

  



  ف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه؛مختلف أشكال العن" ١"
  
  مدى صلة الحرمان واالستغالل االقتصاديين بالعنف ضد المرأة؛" ٢"
  
  العالقة بين الضحية والمجرم؛" ٣"
  
 جرامإلما ألنواع التدخل المختلفة من أثر مساعد على إعادة التأهيل أو مكافحة العودة إلى ا" ٤"

  في المجرم الفرد، وما لها من أثر في تقليل العنف ضد المرأة؛
  
استخدام األسلحة النارية وتعاطي المخدرات والكحول، والسيما فيما يرتكب فـي أحـوال   " ٥"

  العنف المنزلي من حاالت العنف ضد المرأة؛
  
  العنف؛ العالقة بين التعرض لإليذاء أو العنف وما يعقب ذلك التعرض من قيام بأنشطة" ٦"
  
اعتقال المجـرمين وتبـرئتهم، ومالحقـتهم     تالالعنف ضد المرأة، ومعد تالرصد معد) ج(

  قانونيا، والبت في الدعاوى المقامة ضدهم، وإصدار تقارير سنوية عن ذلك؛
  
تقييم مدى كفاءة نظام العدالة الجنائية وفعاليتها في تلبية احتياجات النساء الالئي يتعرضـن  ) د(

  .للعنف
  

  تدابير منع الجريمة - تاسعا
تحث الدول األعضاء، والقطاع الخاص، وما له صلة من الرابطات المهنية والمؤسسات  -١٤

والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، بما فيها المنظمات الساعية إلى تحقيـق  
  :المساواة للمرأة، ومعاهد البحوث، على االضطالع، بحسب االقتضاء، بما يلي

  
إعداد وتنفيذ برامج توعية وتثقيف مجدية وفعالة للجمهور وفي المدارس، تمنع العنف ضد ) أ(

  المرأة بتعزيز المساواة والتعاون واالحترام المتبادل واقتسام المسؤوليات بين النساء والرجال؛
  



صوغ نهج متعددة التخصصات، ومراعية لنوع الجنس، في الكيانات العامـة والخاصـة   ) ب(
تشارك في القضاء على العنف ضد المرأة، والسيما من خـالل إقامـة الشـراكات بـين     التي 

  موظفي إنفاذ القوانين والدوائر المتخصصة في حماية ضحايا العنف من النساء؛
  
إنشاء برامج إرشادية للمجرمين أو من يتبين أنهم يمكن أن يصبحوا مجرمين، من أجـل  ) ج(

وحسن التصرف وضبط الـنفس عنـد الغضـب، وتغييـر     تشجيع التسوية السلمية للنزاعات، 
  االتجاهات الذهنية المتعلقة بأدوار الجنسين والعالقات فيما بينهما؛

  
إنشاء برامج إرشادية وتوفير المعلومات للنساء، بمن فيهن ضحايا العنـف، بشـأن أدوار   ) د(

انونيـة واالقتصـادية   الجنسين، والحقوق اإلنسانية للمرأة، والجوانب االجتماعية والصحية والق
للعنف ضد المرأة، من أجل إكساب النساء القدرات الالزمة لحماية أنفسهن من جميـع أشـكال   

  العنف؛
  
  
إعداد المعلومات وتعميمها، بطريقة تالئم الجمهور المتلقي المعني، بمن فيهم الموجـودون  ) ه(

المـرأة وعـن تـوفر    في المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، عن مختلف أشكال العنف ضد 
  برامج للتصدي لتلك المشكلة، ومن ضمنها البرامج المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات؛

دعم المبادرات التي تضطلع بها المنظمات الساعية إلى تحقيق المساواة للمرأة والمنظمات ) و(
القضـاء   غير الحكومية من أجل إذكاء وعي الجمهور بمسألة العنف ضد المرأة واإلسهام في

  .عليه
تحث الدول األعضاء، ووسائط اإلعالم، ورابطات وسائط اإلعالم، والهيئات التنظيميـة   -١٥

الذاتية لوسائط اإلعالم، والمدارس، وسائر الشركاء ذوي الصلة، مع احتـرام حريـة وسـائط    
مثل اإلعالم، على أن تعد، بحسب االقتضاء، حماالت لتوعية الجمهور وتدابير وآليات مالئمة، 

اآلداب والتدابير التنظيمية الذاتية المتعلقة بـالعنف المعـروض فـي وسـائط      عدمدونات قوا
اإلعالم، تهدف إلى إعالء احترام حقوق المرأة والثني عن التمييز ضد المرأة وعـن تصـوير   

  .المرأة تصويرا مقولبا
  التعاون الدولي - عاشرا

اهـدها علـى االضـطالع، بحسـب     المتحـدة ومع  ممألتحث الدول األعضاء وهيئات ا -١٦
  :االقتضاء، بما يلي



تبادل المعلومات بشأن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة في القضاء على العنف ضد ) أ(
  المرأة، وإعداد دليل لتلك النماذج؛

  
التعاون والتآزر، على الصعيدين اإلقليمي والدولي، مع الكيانات ذات الصلة، بغيـة منـع   ) ب(

ضد المرأة وبغية ترويج تدابير لتقديم مرتكبيه إلى العدالة فعليا، وذلك من خالل آليـات  العنف 
  التعاون والمساعدة الدوليين ووفقا للقانون الوطني؛

  
للمرأة ودعمه في أنشطته الرامية إلى القضـاء   نمائيإلالمتحدة ا ممألفي صندوق ا سهامإلا) ج(

  .على العنف ضد المرأة
  

  :اء على ما يليتحث الدول األعض -١٧
  
قصر مدى أية تحفظات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة علـى   ) أ(

تتنافى مع موضـوع   الالتحفظات المصاغة بأقصى ما يمكن من الدقة وفي أضيق نطاق التي 
  االتفاقية وغرضها؛

  
المسلح، واالعتراف بـأن  إدانة جميع انتهاكات الحقوق اإلنسانية للمرأة في أحوال النزاع ) ب(

تلك االنتهاكات هي انتهاكات لحقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنسـاني الـدولي، والمطالبـة    
بردود فعالة على وجه خاص على االنتهاكات التي من ذلك النوع، بما في ذلـك علـى وجـه    

  واالغتصاب المنظم، والعبودية الجنسية، والحمل القسري؛ لقتل،الخصوص ا
  
لعمل بفعالية على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة أو  ا) ج(

تزال غير أطراف فيهـا، لكـي يتسـنى     الاالنضمام إلى تلك االتفاقية، فيما يتعلق بالدول التي 
  ؛٢٠٠٠تحقيق تصديق جميع دول العالم عليها قبل نهاية عام 

  
في صوغ النظام األساسي للمحكمـة  ] ٧[االعتبار الكامل إلدراج منظور نوع الجنس إيالء) د(

  ]٨[الجنائية الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بضحايا العنف من النساء؛
التعاون مع المقررة الخاصة للجنة حقوق اإلنسان والمعنية بالعنف ضد المـرأة، وأسـبابه   ) ه(

لمنوطة بها، ومساعدتها علـى ذلـك، وتقـديم جميـع     ونتائجه، على أداء المهام والواجبات ا
  .المعلومات المطلوبة، واالستجابة لزيارات المقررة الخاصة ورسائلها



  أنشطة المتابعة -عشر  حادي
المتحدة رهنا بتوفر أموال من خـارج الميزانيـة،    ممألتحث الدول األعضاء، وهيئات ا -١٨

متحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسـائر  ال ممألوالمعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج ا
المنظمات الدولية ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما فيها المنظمـات  

  :إلى تحقيق المساواة للمرأة، على االضطالع، بحسب االقتضاء، بما يلي ةالساعي
  
إلى اللغـات المحليـة، وكفالـة    " ليةاالستراتيجيات النموذجية والتدابير العم"تشجيع ترجمة ) أ(

  تعميمها على نطاق واسع لكي تستخدم في برامج التدريب والتثقيف؛
  
كأساس وكمرجع للسياسـات وكـدليل   " االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية"اتخاذ ) ب(

  عملي لألنشطة الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛
  
على طلبها، على استعراض نظم العدالة الجنائية فيها، بمـا فـي   مساعدة الحكومات، بناء ) ج(

االسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير    "ذلك تشريعاتها الجنائية، وتقييمها وتنقيحها استنادا إلى 
  ؛"العملية

  
 مـم ألدعم أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المعاهد التي تتألف منها شبكة برنـامج ا ) د(

  لجريمة والعدالة الجنائية في مجال القضاء على العنف ضد المرأة؛المتحدة لمنع ا
  
االستراتيجيات النموذجيـة  "إعداد خطط وبرامج وطنية وإقليمية ودون إقليمية منسقة لتنفيذ ) ه(

  ؛"والتدابير العملية
  
تصميم برامج وأدلة تدريبية موحدة للشرطة ولمـوظفي العدالـة الجنائيـة، تسـتند إلـى      ) و(
  ؛"االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية"
  
إجراء استعراض ورصد بصفة دورية، على الصعيدين الوطني والدولي، للتقدم المحـرز  ) ز(

من حيث الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، في سـياق  
  ".االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية

  
  .A/RES/52/86يقة األمم المتحدة وث] ١[



  
  .A/RES/48/104، وثيقة األمم المتحدة 48/104 القرار ] ٢[
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  .A/RES/2200، المرفق، وثيقة األمم المتحدة ) 21  -د (ألف   2200 انظر القرار ] ٦[
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