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    املرأة ضد التمييز على ابلقضاء املعنية اللجنة
 حتديثا   الصــــا رة املرأة، ضــــد اجلنســــاي العنف بشــــ   35 رقم العامة التوصــــية  

  ١٩ رقم العامة لتوصيةل
  

 مقدمة - أوال 
 

 وتقدير شكر  
 املدين اجملتمع منظم   من منظمة ١٠٠ من أكثر من الواردة القيمة ابملســـــــــــــــ     اللجنة تقر 
 املتحدة األمم وكي ان  األك دميية األوس ط عن وممثلني االتف قية، يف األطراف والدول النس ئية، واملنظم  

 .الع مة التوصـــــية هذه وضـــــع خالل وتعليق هتم آراءهم قدموا الذين املصـــــلحة، صـــــ   ة اجله   من وغريه 
 يف وعواق  ، وأســـــ  ب  املرأة ضـــــد العنف مبســـــ لة املعنية اخل صـــــة املقررة بعمل االمتن ن مع أيضـــــ  اللجنة وتقر
 .الع مة التوصية هذه يف ومس  ته  واليته ، تنفيذ

 اعتمد  اليت املرأة، ضــد العنف بشــ ن (١992) ١9 رقم الع مة توصــيته  يف اللجنة، أوضــح  - ١
 يشــــــــمل االتف قية، من ١ امل دة يف املعرف النحو على املرأة، ضــــــــد التمييز أن ،(١)عشــــــــرة احل دية دورهت  يف

 حنو على املرأة ميس الذي العنف أو امرأة كوهن   بســـــــ   املرأة ضـــــــد املوج  العنف” أي اجلنســـــــ ين، العنف
 هب . اخل صة اإلنس ن حلقوق انته ك  يشكل وأن  ،“ج ئر

 ويشـــــري .مم رســـــ هت  خالل من ع م ، 2٥ من ألكثر ،اللجنة تفســـــري تؤيد األطراف الدول وظل  - 2
 م  دئ أ د ليصــــ   تطور قد املرأة ضــــد اجلنســــ ين العنف  ظر أن إىل الدول ومم رســــ   ابإللزام االعتق د
  .(2)العملية لتلك رئيسي    فزا ١9 رقم الع مة التوصية وشكل  العريف. الدويل الق نون

__________ 

 فقد املرأة، ضــــد العنف بشــــ ن( ١989) ١2 رقم الع مة توصــــيته  يف األوىل للمرة املرأة ضــــد العنف تن ول  اللجنة أن رغم (١) 
 .املس لة هذه بش ن الال قة ألعم هل  وأس س  املرأة ضد للعنف وش مال مفصال استعراض  ١9 رقم الع مة التوصية يف وفر 

 القـ نونيــة تـدابريهـ  بتحســـــــــــــني األطراف الـدول غـ ل يـة قـ مـ  ،١9 رقم العـ مـة التوصـــــــــــــيـة اعتمـ د منـذ مر  اليت العقود يف (2) 
 وتقييم استعراض عن الع م األمني تقرير انظر. املرأة ضد اجلنس ين للعنف املختلفة لألشك ل التصدي أجل من والسي س تية

 الفقرا  ،(E/CN.6/2015/3) الع مة للجمعية والعشـــــرين الث لثة االســـــتثن ئية الدورة ونت ئج بيجني عمل ومنه ج إعالن تنفيذ

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2015/3
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 وعواق  ، وأســـــ  ب  املرأة ضـــــد العنف مبســـــ لة املعنية اخل صـــــة املقررة وعمل التطورا ، بتلك وإقرارا - 3
 جمللس اخل صــة اإلجراءا  إط ر يف بوالاي  املكلفنيو  (3)اإلنســ ن  قوق مبع هدا  املنشــ ة اهليئ   عملو 

 الع مة التوصـــية العتم د والعشـــرين اخل مســـة الســـنوية ابلذكرى اال تف ل اللجنة قرر  ،(4)اإلنســـ ن  قوق
 اجلنســـــ ين العنف على ابلقضـــــ ء التعجيل إىل الرامية التوجيه   من ابملزيد األطراف الدول بتزويد ١9 رقم
  املرأة. ضد
 أول  قد احلكومية، غري النســ ئية املنظم   ســيم  وال املدين، اجملتمع مج ع   أبن اللجنة وتســلم - 4

 وسي سية اجتم عية آاثر هل  هب  تضطلع اليت ألنشطةا أنو  املرأة؛ ضد اجلنس ين العنف على للقض ء األولوية
 اعتم د ويف اإلنســـــ ن حلقوق انته ك  بوصـــــف  املرأة ضـــــد اجلنســـــ ين ابلعنف االعرتاف يف يســـــهم مم  عميقة،
 ل . للتصدي وسي س   قوانني

__________ 

 ،وابالو ،(اإلســـالمية - مجهورية) إيران هي أطراف، غري دول مم رســـ   يف األدلة فإن ذلك، إىل وابإلضـــ فة .١39-١2٠
 املرأة ضد العنف بش ن وطنية تشريع   اعتم د: يلي م  تشمل األمريكية، املتحدة والوالاي  ،والصوم ل ،والسودان ،وتونغ 

 مبســـ لة املعنية اخل صـــة املقررة إىل اليت ُوجه  والدعوا  ،(2٠١2 ع م يف والصـــوم ل، ؛١994 ع م يف املتحدة، الوالاي )
 ؛2٠١١ و ١998 عــ مي يف املتحــدة، الوالاي  إىل الزايرا ) وعواق ــ  واليت ق لتهــ  املقررة وأســـــــــــــ ــ بــ  املرأة ضــــــــــــــد العنف

 العنف من املرأة مح ية بتعزيز تعلقةامل التوصــــــي   خمتلف وق ول ؛(2٠١٥ ع م يف والســــــودان، ؛2٠١١ ع م يف والصــــــوم ل،
 الرئيســـــــية القرارا  وأتييد اإلنســـــــ ن؛  قوق جمللس الت بعة الشـــــــ مل الدوري االســـــــتعراض آلية إط ر يف هب  التقدم جرى اليت

 يولي /متوز ١ املؤرخ 32/١9 القرار ذلك يف مب  املرأة، ضـــد العنف على القضـــ ء بشـــ ن اإلنســـ ن  قوق جملس عن الصـــ درة
 واملع هدا  ال  رزة الســـــي ســـــية الواثئق يف أيضـــــ  تتجلى املرأة ضـــــد اجلنســـــ ين للعنف للتصـــــدي الدول ومم رســـــ  . 2٠١٦
 العنف على القض ء وإعالن ؛١993 ع م يف فيين ، عمل وبرانمج إعالن مثل األطراف، متعددة حم فل يف املعتمدة اإلقليمية

 ســــــنوا ؛ مخس كل  جتري اليت واســــــتعراضــــــ ت  ،١99٥ ع م يف بيجني، عمل ومنه ج وإعالن ؛١993 ع م يف املرأة، ضــــــد
 ع م يف علي ، والقضــــ ء واملع ق ة املرأة ضــــد العنف ملنع األمريكية ال لدان اتف قية ق يل من اإلقليمية، العمل وخطط واملؤمترا 
 ؛2٠٠3 ع م يف أفريقي ، يف املرأة حبقوق املتعلق والشــــــــعو  اإلنســــــــ ن حلقوق األفريقي ابمليث ق امللحق والربوتوكول ؛١994
وتشمل الصكوك الدولية . 2٠١١ ع م يف ومك فحتهم ، املنزيل والعنف النس ء ضد العنف من للوق ية أورواب جملس واتف قية

 جنو  أمم رابطة يف األطف ل ضـد العنف على والقضـ ء املرأة ضـد العنف على القضـ ء بشـ ن األخرى ذا  الصـلة اإلعالن
 للدورة عليه  املتفق واالســـتنت ج   ؛2٠3٠-2٠١١ للفرتة املرأة، ضـــد العنف ملك فحة العربية واالســـرتاتيجية آســـي ؛ شـــرق

 الوثيقة) ومنعه  والفتي   النســـــ ء ضـــــد العنف أشـــــك ل مجيع على القضـــــ ء بشـــــ ن املرأة وضـــــع للجنة واخلمســـــني الســـــ بعة
E/2013/27، جملس وقرار الدولية، اجلن ئية للمحكمة األســــ ســــي روم  ويتضــــمن كل  من نظ م(. ألف الفرع األول، الفصــــل 

  قوق جملس قرارا  من العديد فضـــــــــــال عن واألمن، والســـــــــــالم املرأة بشـــــــــــ ن الال قة والقرارا  (2٠٠٠) ١32٥ األمن
 ت ني كم .  املرأة ضـــد اجلنســـ ين العنف بشـــ ن حمددة أ ك م  ،2٠١٦ يولي /متوز ١ املؤرخ 32/١9 القرار فيه  مب  اإلنســـ ن،
 الوثيقة انظر) التطوير ذلك العريف، الدويل الق نون لتحديد ا تي طي  مصـــــدرا تعترب اليت الدولية، للمح كم القضـــــ ئية القرارا 

A/71/10، اإلنســـــــــــ ن، حلقوق األوروبية احملكمة ذلك على األمثلة ومن(. ١3 االســـــــــــتنت ج جيم، الفرع اخل مس، الفصـــــــــــل 
 أتثر  الذي ،2٠٠9 يوني / زيران 9 يف الصــــــ در احلكم ،“(33401/02 رقم الطل ) تركي  ضــــــد أوبوزال الغ املقدم من ”
 الدولية املواد من جمموعة خالل من( ١٦4 الفقرة) “الدويل الق نون وم  دئ قواعد تطور” ابسم إلي  أش ر  مب  احملكمة في 

  قل)” وآخرون غونزاليسال الغ املقدم من  اإلنســـ ن، حلقوق األمريكية ال لدان وحمكمة املرأة؛ ضـــد العنف بشـــ ن واملق رنة
 .2٠٠9 نوفمرب/الث ين تشرين ١٦ يف الص در احلكم ،املكسيك ضد( “القطن

 بني احلقوق يف املســــــ واة بشــــــ ن( 2٠٠٠) 28 رقم الع م التعليق اإلنســــــ ن، حبقوق املعنية اللجنة املث ل، ســــــ يل على انظر، (3) 
 التعذي  من هضـة اتف قية من 2 امل دة تنفيذ بشـ ن( 2٠٠7) 2 رقم الع م التعليق التعذي ، من هضـة وجلنة والنسـ ء؛ الرج ل
 الع م التعليق والثق فية، واالجتم عية االقتصــــ دية احلقوق وجلنة املهينة؛ أو الالإنســــ نية أو الق ســــية املع ملة ضــــرو  من وغريه
 الع م التعليق اإلع قة، ذوي األشــخ   حبقوق املعنية واللجنة واإلجن بية؛ اجلنســية الصــحة يف احلق بشــ ن( 2٠١٦) 22 رقم
 .اإلع قة ذوا  والفتي   النس ء بش ن( 2٠١٦) 3 رقم

 وغريه ابلتعذي  املعين اخل   واملقرر واملم رسة الق نون يف املرأة ضد التمييز مبس لة املعين الع مل الفريق اخلصو ، وج  على (4) 
 .املهينة أو الالإنس نية أو الق سية العقوبة أو املع ملة ضرو  من
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 (٥)االتفــ قيــة مبوجــ  األطراف لــدولا من املقــدمــة الــدوريــة التقــ رير على اخلتــ ميــة املال ظــ   ويف - ٥

 على الردود يف الصـــ درة والتوصـــي   واآلراء وال ي ان ، الع مة، والتوصـــي   الصـــلة، ذا  املت بعة وإجراءا 
 العنف اللجنة تدين ابالتف قية، امللحق االختي ري الربوتوكول مبوج  الواردة (7)واالسـتفسـ را  (٦)ال الغ  
 مع يري أيضـــ  اللجنة أوضـــح  اآللي  ، هذه خالل ومن وقع. أينم  أشـــك ل ، جبميع املرأة، ضـــد اجلنســـ ين

  الصدد. ذلك يف األطراف الدول والتزام   العنف، ذلك على لقض ءا
 واملنظم   الدول ارتك ت  سواء املرأة، ضد اجلنس ين العنف فإن اإلجن زا ، تلك من الرغم وعلى - ٦

 واجلمــ عــ   العــ ديون األشـــــــــــــــخــ   ذلــك يف مبــ  احلكوميــة، غري الفــ علــة اجلهــ   أو الــدوليــة احلكوميــة
 ذلك ويظهر العق  . من اإلفال  مســـتواي  ارتف ع مع ال لدان، مجيع يف مســـتشـــراي يزال ال ،(8)املســـلحة
 القط ع من ال يئ  ، من ط ئفة يفو  واملتكررة، واملرتابطة املتعددة األشـــك ل من متواصـــلة ســـلســـلة يف العنف
 الذي املع صر الع مل ويف ،(9)فيه  وسيط  التكنولوجي  ُتستخدم اليت السي ق   ذلك يف مب  الع م، إىل اخل  
 الوطنية. احلدود تتج وز فهي ابلعوملة، يتسم

__________ 

 معظمه  يتضــمن  يث ،١9 رقم الع مة التوصــية اعتم د منذ اخلت مية املال ظ   من مال ظة تقري   ٦٠٠ اللجنة اعتمد  (٥) 
 .املرأة ضد اجلنس ين العنف إىل صرحية إش را 

 ين ير/الث ين ك نون  2٦ يف اآلراء اعُتمد  ،هنغ راي ضــــد.  . أ من املقدم ،2/2٠٠3 رقم ال الغ   اخلصــــو ، وج  على (٦) 
 ،٦/2٠٠٥ ورقم ؛2٠٠٦ أغسطس/آ  ١4 يف اآلراء اعُتمد  ،هنغ راي ضد. س. أ من املقدم ،4/2٠٠4 ورقم ؛2٠٠٥
 من املقدم ،٥/2٠٠٥ ورقم ؛2٠٠7 أغســطس/آ  ٦ يف اآلراء اعُتمد  ،النمســ  ضــد( متوىف شــخ ) يلدرمي من املقدم

 فرتيدو من املقدم ،١8/2٠٠8 ورقم ؛2٠٠7 أغسطس/آ  ٦ يف اآلراء اعُتمد  ،النمس  ضد( متوىف شخ ) غويكتش 
 اآلراء اعُتمد  ،بلغ راي ضد. ك. ف من املقدم 2٠/2٠٠8 ورقم ؛2٠١٠ يولي /متوز ١٦ يف اآلراء اعُتمد  ،الفل ني ضد
 ؛2٠١١ يولي /متوز 2٥ يف اآلراء اعُتمد  ،بيالروس ضد أبراموف  من املقدم ،23/2٠٠9 ورقم ؛2٠١١ يولي /متوز 2٥ يف

 من املقدم 32/2٠١١ ورقم ؛2٠١2 فرباير/شــــــ  ط 28 يف اآلراء اعُتمد  كندا،  ضــــــد كيل  من املقدم ،١9/2٠٠8 ورقم
 ،بلغ راي ضـــــــــــد  . ف. س من املقدم ،3١/2٠١١ ورقم ؛2٠١2 يولي /متوز 23 يف اآلراء اعُتمد  ،بلغ راي ضـــــــــــد ج لو

 اعُتمد  ،الفل ني ضـــــــد.   . . ر من املقدم ،34/2٠١١ ورقم ؛2٠١2 أكتوبر/األول تشـــــــرين ١2 يف اآلراء اعُتمد 
 ١٦ يف اآلراء اعُتمد  ،إســــ  ني  ضــــد ك رينيو  غونزاليس من املقدم ،47/2٠١2 ورقم ؛2٠١4 فرباير/شــــ  ط 2١ يف اآلراء
 ؛2٠١٥ يولي /متوز ١3 يف اآلراء اعُتمد  ،جورجي  ضــــــد وصــــــ د ســــــني من املقدم ،24/2٠٠9 ورقم ؛2٠١4 يولي /متوز
 ،4٦/2٠١2 ورقم ؛2٠١٥ يولي  /متوز ١3 يف اآلراء اعُتمد  ،ك زاخســـت ن  ضـــد بيلووســـوف  املقدم من ،4٥/2٠١2 ورقم

 ضــــــد. ر. ل من املقدم ،٥8/2٠١3 ورقم ؛2٠١٦ فرباير/شــــــ  ط 22 يف اآلراء اعُتمد  ،الدامنرك ضــــــد. و. م من املقدم
 .2٠١7 فرباير/ش  ط 28 يف اآلراء اعُتمد  ،مولدوف  مجهورية

 من الوارد والرد لالتف قية، االختي ري الربوتوكول من 8 امل دة مبوج  اللجنة أصـــــــــــــدرت  الذي املكســـــــــــــيك عن التقرير انظر (7) 
ـــــى مـــــتــــــ  . املـــــكســـــــــــــــــيــــــك  ـــــكـــــومــــــة ـــــع عـــــل ـــــكـــــي املـــــوق ـــــتــــــ يل: الشـــــــــــــــــ   /http://tbinternet.ohchr.org/_layouts ال

treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= CEDAW%2fC%2f2005%2fOP.8%2fMEXICO&Lang=en؛ 
ـــر ـــقـــري ـــت ـــق عـــن وال ـــحـــقـــي ـــت ـــق ومـــوجـــز ؛(CEDAW/C/OP.8/CAN/1) كـــنــــــدا  بشـــــــــــــــــــ ن ال ـــحـــقـــي ـــت ـــعـــلـــق ال ـــ ـــني املـــت ـــفـــل  ابل

(CEDAW/C/OP.8/PHL/1.) 

 .العسكرية ش   واجلم ع   والعص اب  املتمردة القوا  مثل املسلحة، اجلم ع   أنواع مجيع يشمل ذلك (8) 

 يف اجملتمع وهيئ   واجلم ع   األفراد ومســــــــــــؤولية حبق املتعلق اإلعالن تعزيز” املعنون ،٦8/١8١ الع مة اجلمعية قرار انظر (9) 
 الفريق وتقرير ؛“اإلنســـ ن  قوق عن املدافع   مح ية: ع ملي  هب  املعرتف األســـ ســـية واحلراي  اإلنســـ ن  قوق ومح ية تعزيز

 رائسـت  يف يشـرتك الذي املسـتدامة، التنمية أجل من العريض النط ق وجلنة اجلنسـ نية واملسـ ئل العريض ابلنط ق املعين الع مل
 واملعنون ،(للمرأة املتحدة األمم هيئة) املرأة ومتكني اجلنســـني بني للمســـ واة املتحدة األمم وهيئة اإلمن ئي املتحدة األمم برانمج

 واالستنت ج   ؛2٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ،“ع ملي خطر انقوس: والفتي   النس ء ضد املوج  السيرباين الفض ء عنف”
 (.ألف الفرع األول، الفصل ،E/2013/27 الوثيقة) املرأة وضع للجنة واخلمسني الس بعة للدورة عليه  املتفق

https://undocs.org/ar/http:/tbinternet.ohchr.org/_layouts/
https://undocs.org/ar/http:/tbinternet.ohchr.org/_layouts/
https://undocs.org/ar/http:/tbinternet.ohchr.org/_layouts/
https://undocs.org/ar/http:/tbinternet.ohchr.org/_layouts/
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/CAN/1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/PHL/1
https://undocs.org/ar/E/2013/27
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 أو موجودة، غري م إ املرأة ضد اجلنس ين ابلعنف تُعىن اليت التشريع   فإن الدول، من العديد ويف - 7
 يةوالســي ســ ت الق نونية األطر آتكل ق يل من عوامل وتتســ   الصــحي . النحو على تط ق ال أو ك فية،  غري
 الثق فة أو التق ليد ابســم تربيره يتم م  كثريا  والذي اجلنســ ين، العنف أو التمييز على القضــ ء إىل هتدف اليت
 إط ر يف أتيت م  غ ل   اليت الع م، اإلنف ق يف الك رية والتخفيضــــــــــ   األصــــــــــولية، األيديولوجية أو الدين أو
 ويف الدول. اســـــــتج اب  إضـــــــع ف زايدة يف وامل لية، االقتصـــــــ دية األزم   أعق   يف “التقشـــــــف تدابري”

 العوامل هذه تســـهم الق نون، ســـي دة تدهور من ذلك على يرتت  وم  الدميقراطية املســـ     تقل  ســـي ق
 العق  . من اإلفال  ثق فة نشوء إىل وتؤدي املرأة ضد اجلنس ين العنف تفشي يف جمتمعة

  
 النطاق - اثنيا 

 رقم الع مة التوصية يف احملددة األطراف الدول إىل التوجيه   الع مة التوصية هذه وحتد  ث لتكم    - 8
 هب . مقرتنة قرأتُ  أن وين غي ،١9
 ١9 رقم الع مة التوصـــــــــــــية يف الوارد التعريف  ســـــــــــــ  ،“املرأة ضـــــــــــــد العنف” مفهوم يشـــــــــــــددو  - 9

 يف مث، ومن جنســــــ ين. عنف هو العنف من النوع هذا أن على الدولية، والواثئق الصــــــكوك من ذلك وغري
 يشـــري دقة أكثر مصـــطلح  بوصـــف  يســـتخدم “املرأة ضـــد اجلنســـ ين العنف” مصـــطل  فإن التوصـــية، هذه

 بوصـــــف  العنف فهم كذلك  املصـــــطل  ويعزز للعنف. اجلنســـــ ين الط بع ذا  واآلاثر األســـــ    إىل صـــــرا ة
 وفرادى حمددة، أل داث االستج اب  يتج وز مب  ش ملة، استج اب  تطل ت فردية، ال اجتم عية، مشكلة
  والضح اي/الن جي  . اجلن ة،

 والســـــــــــي ســـــــــــية االجتم عية الوســـــــــــ ئل إ دى هو املرأة ضـــــــــــد اجلنســـــــــــ ين العنف أن اللجنة وترى - ١٠
 وقد للجنســـني. النمطية واألدوار الرجل إزاء املرأة ت عية وضـــع دامةإل ســـتخدمتُ  اليت األســـ ســـية واالقتصـــ دية

 املوضـــوعية املســـ واة حتقيق أم م أســـ ســـي  ع ئق  يشـــكل العنف هذا أن أعم هل ، مجيع يف اللجنة، أوضـــح 
 املنصــــــو  النحو على األســــــ ســــــية، واحلراي  اإلنســــــ ن  قوق من هل  مب  املرأة متتع وأم م والرجل املرأة بني
  االتف قية. يف علي 
 امل دة مبوج  األطراف للدول األس سية االلتزام   بش ن (2٠١٠) 28 رقم الع مة التوصية ويف - ١١
 التمتع ويف التمييز عدم يف املرأة  قَّي اب رتام الدول على الواقعة االلتزام   إىل يشـــــــــــــــ ر االتف قية، من 2

 الذي املرأة ضــــــــــد اجلنســــــــــ ين ابلعنف يتعلق فيم  االلتزام   تلك ونط ق .(١٠)والفعلية الق نونية ابملســــــــــ واة
 ذلك يف مب  أخرى، ع مة  وتوصــــــــــي  28 رقم الع مة التوصــــــــــية يف تن ول  جيري معينة ســــــــــي ق   يف حيدث

 بشــ ن (2٠١٠) 27 رقم الع مة والتوصــية امله جرا ؛ الع مال  بشــ ن (2٠٠8) 2٦ رقم الع مة التوصــية
 منع سـي ق يف املرأة بوضـع املتعلقة (2٠١3) 3٠ رقم الع مة والتوصـية اإلنسـ نية؛  قوقهن ومح ية املسـن  
 املعنية للجنة 3١ رقم املشــــرتكة الع مة والتوصــــية النزاع؛ انته ء بعد وم  النزاع   ال  ويف النزاع   نشــــو 

 املم رســـــ   بشـــــ ن (2٠١4) الطفل  قوق للجنة ١8 رقم الع م املرأة/التعليق ضـــــد التمييز على ابلقضـــــ ء
 الالجئ مبركز يتعلق فيم  ابملرأة املرت طة اجلنس نية األبع د بش ن (2٠١4) 32 رقم الع مة والتوصية الض رة؛

__________ 

 التصـــنيف ذلك اإلنســـ ن  قوق مع هدا  مبوج  املنشـــ ة األخرى اهليئ   وتســـتخدم. 9 الفقرة ،28 رقم الع مة التوصـــية (١٠) 
 احلق بش ن( ١999) ١2 رقم الع م تعليقه  يف والثق فية، واالجتم عية االقتص دية ابحلقوق املعنية اللجنة ذلك يف مب  أيض ،

 .الك يف الغذاء يف



CEDAW/C/GC/35 
 

 

17-12719 5/22 

 

 القضــــــ ء؛ إىل املرأة جلوء بشــــــ ن (2٠١٥) 33 رقم الع مة والتوصــــــية اجلنســــــية؛ وانعدام واجلنســــــية واللجوء
 التف صــــــيل من مزيد على االطالع وميكن الريفية. املرأة  قوق بشــــــ ن (2٠١٦) 34 رقم الع مة والتوصــــــية

  التوصي  . تلك يف التقرير هذا يف إليه  املش ر الع مة للتوصي   الصلة ذا  العن صر عن
 يرت ط املرأة ضــد التمييز أن اللجنة أكد  ،33 قمر  الع مة والتوصــية 28 رقم الع مة التوصــية ويف - ١2

 هذه أن القضـــــــــــــــ ئية، ســـــــــــــــوابقه  يف اللجنة، وأبرز   ي هت . على تؤثر اليت األخرى ابلعوامل وثيق  ارت  ط 
 األقلي  ، أو األصلية الشعو  إىل االنتم ء  يث من والوضع للمرأة، اإلثين/العرقي األصل تشمل العوامل
 الســـــي ســـــي، والرأي املعتقد، أو والدين واللغة، الط ئفة، و/أو االقتصـــــ دي - االجتم عي والوضـــــع واللون،
  ضراي ك ن  سواء واملوقع والسن، ة،والديال أو األمومة  يث من والوضع الزوجية، واحل لة القومي، واألصل

 اجلنســــــي امليل مزدوجة أو مثلية ك ن   وإذا وامللكية، اإلع قة،  يث من واحل لة الصــــــحية، واحل لة ريفي ، أم
 ملتمســـي من ك ن   وإذا األمية،  يث من والوضـــع اجلنســـني، صـــف     ملة أو اجلنســـية اهلوية مغ يرة أو

 من والوضـــــع الرتمل،  يث من والوضـــــع اجلنســـــية، عدمية أو داخلي  مشـــــردة أو الجئة ك ن   وإذا اللجوء،
 املن عة نق  بفريوس املصـــــــــ بني من ك ن   وإذا املعيشـــــــــية، األســـــــــر معيال  من ك ن   وإذا اهلجرة،  يث

 ابلنســـــــــــــ ء، االجت ر عن فضـــــــــــــال ال غ ء، مت رس ك ن   وإذا احلرية، من حمرومة ك ن   وإذا ال شـــــــــــــرية/اإليدز،
 ذلك يف مب   قوقهن، نيل أجل من ين ضــلن الاليت النســ ء ووصــم اجلغرايف، وال عد املســل ، النزاع و  ال 
 من ومتداخلة متنوعة أشـــــــك ال يع نني النســـــــ ء ألن ذلك، على وبن ء .(١١)اإلنســـــــ ن  قوق عن املدافع  
 النســــ ء بعض على يؤثر قد اجلنســــ ين العنف أبن اللجنة تســــلم مشــــددا، ســــل ي  أثرا حيدث م  وهو التمييز،

 والســـــي ســـــ تية الق نونية االســـــتج اب  إىل   جة هن ك أن يعين مم  خمتلفة، أبســـــ لي  أو متف وتة، بدرج  
  .(١2)املن س ة

 الوطنية التشــريع   يف أ ك م أي أن إىل فيه  يشــ ر اليت االتف قية، من 23 ابمل دة اللجنة وتذكر - ١3
 ســــتكون والرجل املرأة بني املســــ واة لتحقيق تيســــريا أكثر تكون االتف قية غري األخرى الدولية املع هدا  أو
 هذه يف الواردة التوصـــــي   شـــــ ن ذلك ســـــيكون مث، ومن االتف قية، يف الواردة االلتزام   على الســـــي دة هل 

 اجلنســــــ ين للعنف للتصــــــدي األطراف الدول تتخذه  اليت اإلجراءا  أن اللجنة وتال ظ الع مة. التوصــــــية
 من بوصــــــــــفه  هل ، جيوز أن  أيضــــــــــ  اللجنة وتال ظ االتف قية. على حتفظ   من ت قي  مب  تت ثر املرأة ضــــــــــد

 الدول عنه  عر ت اليت التحفظ   جواز تقيم أن اإلنســــــــــــــ ن،  قوق مع هدا  مبوج  املنشــــــــــــــ ة اهليئ  

__________ 

 التوصـية هي للتمييز املتداخلة ابألشـك ل الصـلة ذا  األخرى الع مة والتوصـي  . 9 و 8 الفقراتن ،33 رقم الع مة التوصـية (١١) 
 املن عة نق  متالزمة مرض من للوق ية الوطنية االســــرتاتيجي   يف املرأة ضــــد التمييز جتن  بشــــ ن( ١99٠) ١٥ رقم الع مة

 2١ رقم الع مة والتوصـــــــية املعوق  ، النســـــــ ء بشـــــــ ن( ١99١) ١8 رقم الع مة والتوصـــــــية ومك فحت ،( اإليدز) املكتســـــــ 
 والتوصــية والصــحة، املرأة بشــ ن( ١999) 24 رقم الع مة والتوصــية األســرية، والعالق   الزواج يف املســ واة بشــ ن( ١994)

  قوقهن ومح ية املســن   بشــ ن( 2٠١٠) 27 رقم الع مة والتوصــية امله جرا ، الع مال  بشــ ن( 2٠٠8) 2٦ رقم الع مة
 ،32 رقم الع مة والتوصــــية ،١8 رقم الع م التعليق/3١ رقم املشــــرتكة الع مة والتوصــــية ،3٠ رقم الع مة والتوصــــية اإلنســــ نية،
 ضــــــــد ج لو ال الغ املقدم من بشــــــــ ن آرائه  يف للتمييز املتداخلة األشــــــــك ل اللجنة تن ول  كم .  34 رقم الع مة والتوصــــــــية

 ضـــــــد. س. أوال الغ املقدم من  ؛كندا  ضـــــــد كيل  وال الغ املقدم من ؛بلغ راي ضـــــــد  . ف. سوال الغ املقدم من  ؛بلغ راي
 ويف أخرى، بالغ   بني من ،الدامنرك ضــد. و. موال الغ املقدم من  ؛الفل ني ضــد.  .  . من روال الغ املقدم  ؛هنغ راي

 (.أعاله 7 احل شية انظر) 2٠١٥ لع م وكندا، ،2٠٠٥ لع م ابملكسيك، املتعلق التحقيق سيم  وال التحقيق  ،

 .١97 الفقرة ،(CEDAW/C/OP.8/CAN/1) كندا  بش ن التحقيق وتقرير ؛١8 الفقرة ،28 الع مة التوصية (١2) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/CAN/1
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 يتســــــم اللتني ،(١4)١٦ امل دة أو 2 امل دة على ســــــيم  ال التحفظ  ، أبن رأيه  أتكيد وتعيد ،(١3)األطراف
 مع تتن ىف املرأة، ضـــــــــــــد اجلنســـــــــــــ ين العنف على القضـــــــــــــ ء إىل الرامية اجلهود يف   مسة أب ية هلم  االمتث ل
  .(١٥)(2) 28 للم دة ط ق  ج ئزة غري فهي مث ومن وغرضه ، االتف قية موضوع

 إىل اإلشـــــ را  فإن ذلك، على بن ءو  ،(١٦) ي هت  مرا ل مجيع يف ابملرأة اجلنســـــ ين العنف يضـــــرو  - ١4
 أوج  أو األفع ل فيه  مب  متعددة، أشـــــــــــــــك ال العنف ذلك ويتخذ الفتي  . تشـــــــــــــــمل الوثيقة هذه يف املرأة

 النفســـــــــي أو اجلنســـــــــي أو ال دين الضـــــــــرر أو (١7)الوف ة تســـــــــ   أن حيتمل أو منه  يقصـــــــــد اليت التقصـــــــــري
 واإلكراه، ،والتحرش األفع ل، بتلك والتهديد ذلك، إىل تفضــــــــــي أن أو للمرأة، املع انة أو االقتصــــــــــ دي أو

 واالقتصـــــــــــــ دية الثق فية ابلعوامل املرأة ضـــــــــــــد اجلنســـــــــــــ ين العنف ويت ثر .(١8)احلرية من التعســـــــــــــفي واحلرم ن
 يتضـــ ، كم   بســـ  ه ، يتف قم م  وغ ل   وال يئية واالجتم عية والدينية والســـي ســـية والتكنولوجية واإليديولوجية

 ســـالســـل ذلك يف مب  االقتصـــ دية، لألنشـــطة املتزايدة والعوملة واهلجرة، التشـــرد، ســـي ق   من أمور، مجلة يف
 والنزاع   األجنيب، واال تالل والعســـــــــكرة، وال حرية، االســـــــــتخراجية الصـــــــــن ع   وقط ع الع ملية، اإلمداد

 الســــــــــي ســــــــــية ابألزم   املرأة ضــــــــــد اجلنســــــــــ ين العنف يت ثر كم   واإلره  . العنيف، والتطرف املســــــــــلحة،
 املوارد ودم ر الط يعية، والكوارث اإلنســــــ نية، والطوارئ املدنية، واالضــــــطرااب  واالجتم عية، واالقتصــــــ دية

  قوق عن املدافع   ضــــــــــــد املرتك ة واجلرائم (١9)الضــــــــــــ رة املم رســــــــــــ   متثل كذلك  تدهوره . أو الط يعية
 املرأة ضـد اجلنسـ ين العنف أشـك ل من أشـك ال الصـحفي   أو الن شـط   أو (2٠)السـي سـي   أو اإلنسـ ن

  والسي سية. واإليديولوجية الثق فية العوامل بتلك تت ثر

__________ 

الفقرة واو،  الفرع الرابع، الفصل ،A/65/10/Add.1) املع هدا  على ابلتحفظ   املتعلق املم رسة دليل الدويل، الق نون جلنة (١3) 
3-2.) 

 أيضــ  وانظر ؛(١2 الفقرة ألف، الفرع األول، الفصــل الث ين، اجلزء ،A/53/38/Rev.1 الوثيقة) التحفظ   بشــ ن اللجنة بي ن (١4) 
ـــــزواج علـــى املرتت ة االقتص ديـــة اآلاثر بش ن( 2٠١3) 29 رقم الع مة التوصية  وإهن ء الزواج فسخ وعلى األسرية والعالق   الـ

 مبوج  األطراف الدول تق رير بشــ ن اخلت مية مال ظ هت  يف أيضــ ، اللجنة وأشــ ر . ٥٥-٥4 الفقرتني األســرية، العالق  
ـــة، ـــ ىف العـــ مـــة، التحفظـــ   عن فضـــــــــــــال ،١٦ و 9 و 7 و 2 املواد على التحفظـــ   أن إىل االتفـــ قي  موضــــــــــــوع مع تتن

 .وغرضه  االتف قية

 .42-4١ الفقراتن ،28 رقم الع مة التوصية (١٥) 

 .١8 رقم الع م التعليق/3١ رقم املشرتكة الع مة والتوصية 27 رقم الع مة التوصية انظر (١٦) 

 التقرير انظر. االنتح ر على واإلكراه ،“الشــرف” يســمى عم  دف ع  والقتل القتل، اجلنســ ين العنف عن الن مجة الوفي   تشــمل (١7) 
 املال ظ   عن فضـــــال ؛(CEDAW/C/OP.8/CAN/1) كندا  بشـــــ ن ابلتحقيق املتعلق والتقرير ابملكســـــيك؛ املتعلق التحقيق عن

 وفنلنـدا ؛(Corr.1 و CEDAW/C/CHL/CO/5-6) شــــــــــــيلي: األطراف للـدول التـ ليـة الـدوريـة التقـ رير بشـــــــــــــ ن للجنـة اخلتـ ميـة
(CEDAW/C/FIN/CO/7)وغواتيمــــ ال ؛ (CEDAW/C/GUA/CO/7)ــــدوراس ؛  والعراق ؛(CEDAW/C/HND/CO/7-8) وهن
(CEDAW/C/IRQ/CO/4-6)واملكســــــــــــيــــــك ؛ (CEDAW/C/MEX/CO/7-8)وانمي يــــــ  ؛ (CEDAW/C/NAM/CO/4-5)؛ 

 ؛(CEDAW/C/TUR/CO/7) وتركي  ؛(CEDAW/C/ZAF/CO/4) أفريقي  وجنو  ؛(CEDAW/C/PAK/CO/4) وابكســــــــــــت ن
 .يف مجلة أمور ،(CEDAW/C/TZA/CO/7-8) املتحدة تنزاني  ومجهورية

 .١9 الفقرة ،28 رقم الع مة والتوصية ،٦ الفقرة ،١9 رقم الع مة التوصية (١8) 

 .١8 رقم الع م التعليق/3١ رقم املشرتكة الع مة التوصية (١9) 

 the Inter-Parliamentary Union issues brief entitled “Sexism, harassment and violence against women انظر (2٠) 

parliamentarians” (October 2016). 
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 األخرى اإلنســـــــ ن  قوق عن ينفصـــــــم ال اجلنســـــــ ين العنف من م من يف تعيش أن يف املرأة و ق - ١٥
 املتســـ وية واحلم ية واملســـ واة الشـــخصـــي، واألمن واحلرية والصـــحة احلي ة يف احلقوق ذلك يف مب  هب ، ويرت ط
 والتنقل، التع ري، و رية املهينة، أو الإلنســــــــ نية أو الق ســــــــية واملع ملة التعذي  من والتحرر األســــــــرة، داخل

 اجلمعي  . وتكوين واالجتم ع، واملش ركة،
 الق ســـــــــية العقوبة أو املع ملة أو التعذي  مصـــــــــ ف إىل املرأة ضـــــــــد اجلنســـــــــ ين العنف يصـــــــــل وقد - ١٦
 املنزيل، العنف أو االغتصــــــــــــــــ  ،  ـ ال  يف ذلـك يف مبـ  الظروف، بعض يف املهينـة أو الالإنســــــــــــــــ نيـة أو
 أيضــ  املرأة ضــد اجلنســ ين العنف أشــك ل بعض تشــكل قد ،معينة   ال  ويف .(2١)الضــ رة املم رســ   أو

 .(22)دولية جرائم
 واملكلفني اإلنســـــــــــــــ ن  قوق مع هدا  مبوج  املنشـــــــــــــــ ة اهليئ   من غريه  رأي اللجنة تؤيدو  - ١7

 إىل املرأة ضـــد اجلنســـ ين العنف أعم ل تصـــل مىت حتديد عند أن ، يف اخل صـــة اإلجراءا  إط ر يف بوالاي 
 يراعي هنج ات  ع ين غي ،(23)املهينة أو الالإنســـــــــــ نية أو الق ســـــــــــية العقوبة أو املع ملة أو التعذي  مصـــــــــــ ف
 الغرض شروط استيف ء مت وأن  ،(24)املرأة هل  تتعرض اليت واملع انة اآلالم مستوى لفهم اجلنس نية االعت  را 
 مت  قد التقصـــــري أوج  أو األفع ل تكون عندم  تعذي   بوصـــــفه  األعم ل تلك لتصـــــنيف الالزمة والقصـــــد

  .(2٥)جنس  نوع أس س على شخ  ضد أو جنس ين أس س على
 القســــــــــــري، التعقيم مثل اإلجن بية، الصــــــــــــحة يف و قوقه  اجلنســــــــــــية املرأة  قوق انته ك   ومتثل - ١8

 أو/و امل مون اإلجه ض أتخري أو منع و  ال  اإلجه ض، وجترمي القســـري، واحلمل القســـري، واإلجه ض
 يلتمســــــن الاليت والفتي   النســــــ ء مع ملة وإســــــ ءة احلمل، اســــــتمرار على والقســــــر اإلجه ض، بعد الرع ية

__________ 

 املهينة أو الالإنســـــــــــــ نية أو الق ســـــــــــــية العقوبة أو املع ملة ضـــــــــــــرو  من وغريه التعذي  مبســـــــــــــ لة املعين اخل   املقرر تقرير (2١) 
(A/HRC/31/57)اخل   املقرر وتقرير ؛ (A/HRC/7/3)، بشــ ن التعذي  من هضــة للجنة اخلت مية واملال ظ   ؛3٦ الفقرة 

ــ ليــة األطراف للــدول الــدوريــة التقــ رير  وغيــ ان ؛(CAT/C/BDI/CO/1) بورونــدي: التعــذيــ  منــ هضــــــــــــــة اتفــ قيــة مبوجــ  الت
(CAT/C/GUY/CO/1)كســــــــــــــــيــــــكواملــــ ؛ (CAT/C/MEX/CO/4)وبــــريو ؛ (CAT/C/PER/CO/5-6)والســــــــــــــــنــــغــــــ ل ؛ 
(CAT/C/SEN/CO/3)وط جيكســـــــــــــت ن ؛ (CAT/C/TJK/CO/2)وتوغو ؛ (CAT/C/TGO/CO/1)حبقوق املعنية واللجنة ؛ 

 املعنية للجنة اخلت مية واملال ظ   والنس ء؛ الرج ل بني احلقوق يف املس واة بش ن( 2٠٠٠) 28 رقم الع م التعليق اإلنس ن،
: والســـــــي ســـــــية املدنية ابحلقوق اخل   الدويل العهد مبوج  األطراف للدول الت لية الدورية التق رير بشـــــــ ن اإلنســـــــ ن حبقوق

 أمور. مجلة يف ،(CCPR/CO/70/PER) وبريو ؛(CCPR/C/79/Add.102) والي ابن ؛(CCPR/CO/78/SVK) سلوف كي 

 ال غ ء، على اإلكراه أو اجلنســـــــي، االســـــــرتق ق أو االغتصـــــــ  ، ق يل من احلر  وجرائم اإلنســـــــ نية ضـــــــد اجلرائم يشـــــــمل مب  (22) 
 اخلطورة، من مم ثلة درجة إىل يرقى اجلنســـي العنف أشـــك ل من آخر شـــكل أي أو القســـري، التعقيم أو القســـري، احلمل أو

 .الدولية اجلن ئية للمحكمة األس سي روم  نظ م من‘ ٦’( هـ( )2) 8 و ،‘22’(  ( )2) 8 و ،(ز( )١) 7 للمواد وفق 

املهينة  أو الالإنســـــــــــــ نية أو الق ســـــــــــــية العقوبة أو املع ملة ضـــــــــــــرو  من وغريه التعذي  مبســـــــــــــ لة املعين اخل   املقرر تقرير (23) 
(A/HRC/31/57 الفقرة ،)١١. 

 هن ك يكون ال عندم   ىت االغتص  ، يف مت صل أمر للضحية الشديدة املع انة  دوث” أن فهم ين غي املث ل، س يل على (24) 
 ذا  معقدة آاثر من أيضـــ  االغتصـــ   ضـــح اي النســـ ء وتع ين. ... م  مبرض عدوى أو بدنية إصـــ اب   دوث على دليل
 ,Inter-American Court of Human Rights, Fernández Ortega et al. v. Mexico. “واجتمـــ عي نفســـــــــــــي طـــ بع

judgment of 30 August 2010, para. 124 .ضـــــرو  من وغريه التعذي  مبســـــ لة املعين اخل   املقرر تقريري أيضـــــ  انظر 
 .3٦ الفقرة ،(A/HRC/7/3) و ،8 الفقرة ،(A/HRC/31/57) املهينة أو الالإنس نية أو الق سية العقوبة أو املع ملة

 /الث ين تشرين 2٠ يف اآلراء اعُتمد  ،سويسرا ضد. ل. ف من املقدم ،2٦2/2٠٠٥ رقم ال الغ التعذي ، من هضة جلنة (2٥) 
 الالإنســــــ نية أو الق ســــــية العقوبة أو املع ملة ضــــــرو  من وغريه التعذي  مبســــــ لة املعين اخل   املقرر وتقريرا ؛2٠٠٦ نوفمرب

 (.A/HRC/7/3) و ،8 الفقرة ،(A/HRC/31/57) املهينة أو

https://undocs.org/ar/A/HRC/31/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/7/3
https://undocs.org/ar/CAT/C/BDI/CO/1
https://undocs.org/ar/CAT/C/GUY/CO/1
https://undocs.org/ar/CAT/C/MEX/CO/4
https://undocs.org/ar/CAT/C/PER/CO/5
https://undocs.org/ar/CAT/C/SEN/CO/3
https://undocs.org/ar/CAT/C/TJK/CO/2
https://undocs.org/ar/CAT/C/TGO/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/CO/78/SVK
https://undocs.org/ar/CCPR/C/79/Add.102
https://undocs.org/ar/CCPR/CO/70/PER
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/7/3
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/7/3
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 العنف من أشــك ال ،بذلك املتعلقة واخلدم   والســلع اإلجن بية الصــحة عن واملعلوم   اجلنســية املعلوم  
 الالإنســ نية أو الق ســية العقوبة أو املع ملة أو التعذي  مصــ ف إىل تصــل قد الظروف، و ســ  اجلنســ ين،

  .(2٦)املهينة أو
 مثل اجلنســ نية، ابملســ ئل املتصــلة العوامل يف متجذر املرأة ضــد اجلنســ ين العنف أن اللجنة وتعترب - ١9

 ابلـــذكورة، املتعلقـــة االجتمـــ عيـــة واألعراف املرأة، على وامتيـــ زه الرجـــل أ قيـــة على القـــ ئمـــة األيـــديولوجيـــة
 مق ول غري ســــلوك  يعترب م  منع أو اجلنســــ نية األدوار وإنف ذ الذكور، ســــلطة أو ســــيطرة أتكيد إىل واحل جة

 الضمين أو الصري  االجتم عي الق ول يف أيض  العوامل هذه وتسهم علي . املع ق ة أو تث يط  أو اإلانث من
 من اإلفال  ظ هرة انتشــــ ر ويف خ صــــة، مســــ لة يعترب م  كثريا  يزال ال الذي املرأة، ضــــد اجلنســــ ين للعنف
 الصدد. هذا يف العق  

 ع مة ك ن   سواء اإلنس ين، التف عل وجم ال  أم كن مجيع يف املرأة ضد اجلنس ين العنف وحيدث - 2٠
 والرتفي ، الع مة، واألم كن العمل، ومك ن احمللي واجملتمع األســــــــــــرة ســــــــــــي ق   يف ذلك يف مب  خ صــــــــــــة، أو

 خالل من واخل   الع م ســـــي قنيال تعريف وإع دة والتعليمية، الصـــــحية واخلدم   والرايضـــــة، والســـــي ســـــة،
 حتدث اليت العنف من املع صـــــرة شـــــك لاأل مثل ،(27)التكنولوجية الوســـــ ئط فيه  تســـــتخدم اليت الســـــي ق  

 ضــد اجلنســ ين العنف ينجم أن ميكن الســي ق  ، تلك كل  ويف األخرى. الرقمية ال يئ   يفو  اإلنرتن  على
 أو إقليمي  تتصــرف للدولة، اتبعة غري أو للدولة اتبعة ف علة جه   من التقصــري أوج  أو األفع ل عن املرأة

 هب  تقوم واليت اإلقليمية احلدود تتج وز اليت العســــــكرية األعم ل ذلك يف مب  اإلقليمية، احلدود نط ق خ رج
  كومية أو دولية ائتالف   أو منظم   يف أعضـــــــــــــــ ء هب  الق ئمني بوصـــــــــــــــف أو فرداي تنفذ واليت لدول،ا

 .(29)اخل صة الشرك   هب  تقوم اليت اإلقليمية احلدود تتج وز اليت العملي   من أو ،(28)دولية
  

  املرأة ضد اجلنساي ابلعنف يتعلق فيما الطرف الدولة التزامات - اثلثا 

 نطويت مس لة فهو مث ومن ،١ امل دة مبوج  املرأة ضد متييزا النس ء ضد اجلنس ين العنف يشكل - 2١
 األطراف للدول األعظم االلتزام أن على 2 امل دة وتن  االتف قية. مبوج  الن شــــــــئة االلتزام   مجيع عليه 

 ذلك يف مب  املرأة، ضــــد التمييز على القضــــ ء ســــي ســــة إبط ء، ودون املن ســــ ة الوســــ ئل بكل تنتهج، أن هو
 ذلك يف مب  ســــــ  ، أبي الت خري تربير ميكن وال فوري؛ ط بع ذو التزام وهذا املرأة. ضــــــد اجلنســــــ ين العنف

 ابلعنف يتعلق فيم  أن  إىل ُيشــ ر ،١9 رقم الع مة التوصــية ويف الدينية. أو الثق فية أو االقتصــ دية األســ   

__________ 

 املهينة أو الالإنســـــــــــــ نية أو الق ســـــــــــــية العقوبة أو املع ملة ضـــــــــــــرو  من وغريه التعذي  مبســـــــــــــ لة املعين اخل   املقرر تقرير (2٦) 
(A/HRC/31/57)بريو، ضــد. س. ل من املقدم ،22/2٠٠9 رقم ال الغ املرأة، ضــد التمييز على ابلقضــ ء املعنية واللجنة ؛ 

 ،2324/2٠١3 رقم ال الغ ن اإلنس ن،  قوق وجلنة ؛١8-8، الفقرة 2٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١7 يف اآلراء اعُتمد 
 من املقدم ،242٥/2٠١4 ورقم ،4-7 الفقرة ،2٠١٦ م رس/آذار 3١ يف اآلراء اعُتمد  ،أيرلندا ضـد ميلي  من املقدم
 .2٠١7 م رس/آذار ١7 يف اآلراء اعُتمد  ،أيرلندا ضد ويالن

 ،A/61/122/Add.1 الوثيقة) “املرأة ضــــــــد العنف أشــــــــك ل مجيع بشــــــــ ن متعمقة دراســــــــة” املعنون الع م األمني تقرير انظر (27) 
 (.Corr.1 و

 .9 الفقرة ،3٠ رقم الع مة التوصية انظر. السالم حلفظ دولية قوة إط ر يف املث ل، س يل على (28) 

 وأملــ نيــ  ؛(CEDAW/C/CHE/CO/4-5) ســـــــــــــويســـــــــــــرا من املقــدمــة الــدوريــة التقــ رير بشــــــــــــــ ن للجنــة اخلتــ ميــة املال ظــ   (29) 
(CEDAW/C/DEU/CO/7-8.) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/31/57
https://undocs.org/ar/A/61/122/Add.1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHE/CO/4
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/DEU/CO/7
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 و   العنف، من النوع هذا عن الدولة مســـــؤولية جوان  من ج ن ني االلتزام يشـــــمل املرأة، ضـــــد اجلنســـــ ين
 من فيه ، الف علة اجله   أو الطرف الدولة من كل  من تقصـــــــــــــــري أوج  أو أفع ل عن ينجم الذي اجل ن 
 أخرى. جهة من الدول، غري من الف علة واجله   جهة،

 
 الدول من الفاعلة اجلهات قبل من التقصري أوجه أو األفعال عن املسؤولية - ألف 

 أجهزهت  تقصــري أو أفع ل عن مســؤولة الطرف الدولة فإن الع م، الدويل والق نون االتف قية مبوج  - 22
 يف املســؤولني تقصــري   ال  أو أفع ل يشــمل م  وهو ،(3٠)املرأة ضــد  جنســ ني  عنف تشــكل اليت ووكالئه 
 االتف قية من )د( 2 الفقرة يف الدول التزام ويرد الدولة. تلك يف والقضـــــــــــــ ئي والتشـــــــــــــريعي التنفيذي الفروع
 على ينطوي عمل أو مم رسة أي م  شرة عن ه ،يوموظف الوطنية هيئ هت  يشمل مب  األطراف، الدول ابمتن ع

 االلتزام. ذلكو  يتفق مب  الع مة واملؤسس   السلط   تصرف وكف لة املرأة، ضد م  شر غري أو م  شر متييز
 و )ج( 2 م دتنيلل وفق  املرأة، ضــد واإلجراءا  والربامج والســي ســ   القوانني متييز عدم كف لة  ج ن  إىل

 الالزمة الق نونية واخلدم   وميســـــــــــــــور فع ل ق نوين إط ر لديه  يكون أن جي  األطراف الدول فإن )ز(،
 خ رج أو أراضــــيه  يف ســــواء الدولة، موظفو يرتك ه  اليت املرأة ضــــد اجلنســــ ين العنف أشــــك ل مجيع ملع جلة

 اإلقليمية.  دوده 
 أجهزهت  ق ل من التقصـــــــــــــــري أوج  أو األفع ل هذه  دوث منع عن مســـــــــــــــؤولة األطراف والدول - 23

 اإلدارية واللوائ  الق نونية األ ك م ورصـــــــــــــــد وتنفيذ واعتم د التدري ، خالل من ذلك يف مب  ،موظفيه و 
 قــ نونيــة عقواب  من يلزم مــ  وتط يق قضــــــــــــــــ ئيــ  اجلنــ ة ومال قــة التحقيق إجراء وعن الســـــــــــــــلوك، وقواعــد

 اليت تلك ذلك يف مب  املرأة، ضـــــــــد اجلنســـــــــ ين العنف   ال  مجيع يف اجلرب، توفري عن فضـــــــــال أتدي ية، أو
 ولدى .(3١)الع مة الســـلط   ج ن  من التقصـــري أو اإل  ل أو الفشـــل   ال  ويف دولية، جرائم تشـــكل
 االعت  ر. بعني للتمييز املتداخلة األشك ل وخم طر النس ء تنوع أخذ ين غي بذلك، القي م

 
 الدول غري من الفاعلة اجلهات قبل من التقصري أوجه أو األفعال عن املسؤولية - ابء 

 أوجــ  أو األفعــ ل تؤدي قــد الــدوليــة، املعــ هــدا  مبوجــ  وكــذلــك العــ م، الــدويل القــ نون مبوجــ  - 24
 تشــــــمل معينة،   ال  يف للدول ةالدولي املســــــؤولية نشــــــ ة إىل اخل صــــــة الف علة اجله   ق ل من التقصــــــري

 يلي: م 
 

 الدول إىل تنسب أ  ميكن اليت الدول غري من الفاعلة هاتاجل قبل من التقصري أوجه أو األفعال - ١ 
 مبوج  هل  املخول اخل صــــــــــــة الف علة اجله   ق ل من التقصــــــــــــري أوج  أو األفع ل تعترب )أ( 

 اليت اخل صة اهليئ   ذلك يف مب  احلكومية، السلطة اختص ص   بعض مم رسة صال ية الدولة تلك ق نون
 تعزى أفع ال اال تج ز، أم كن بتشغيل تقوم اليت أو التعليم، أو الصحية الرع ية مثل الع مة، اخلدم   توفر

__________ 

. الدولة أجهزة تصـــــرف ،4 امل دة دولي ً، املشـــــروعة غري األفع ل عن الدول مبســـــؤولية املتعلقة املواد الدويل، الق نون جلنة انظر (3٠) 
 املن زع   ضـح اي حبم ية املتعلق ،١949 أغسـطس/آ  ١2 يف املعقودة جنيف التف قي   اإلضـ يف أيضـ  الربوتوكول وانظر

 .9١ امل دة الدولية، املسلحة

 .33 رقم الع مة والتوصية أعاله ٦ احل شية انظر (3١) 
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 الذين اخل صـــــــني وظفنيامل ق ل من التقصـــــــري أوج  أو لألفع ل ابلنســـــــ ة احل ل وكذلك ،(32)نفســـــــه  دولةلل
 يف يعملون عندم  ذلك يف مب  ،(33)الدولة تلك ســــــيطرة أو توجي  مبوج  أو تعليم   على بن ء يتصــــــرفون

 اخل رج؛
 

 الدول غري من الفاعلة اجلهات قبل من تقصريال أوجه أو األفعال عن الواجبة العناية بذل التزامات - ٢ 
 مجيع اخت ذ األطراف الدول على يتعني أن  على صرا ة االتف قية من ()ه 2 امل دة تن  ) ( 

 ويشـــكل .(34)مؤســـســـة أو منظمة أو شـــخ  أي ق ل من املرأة ضـــد التمييز على للقضـــ ء املن ســـ ة التدابري
 (3٥)ككل  لالتف قية أســـــــ ســـــــ  الواج ة، العن ية ب ذل التزام  بوصـــــــف  إلي  يشـــــــ ر م  كثريا  الذي االلتزام، ذلك
 أوج  أو األفع ل ملنع املالئمة التدابري مجيع تتخذ مل إذا مســــــــــــــؤولة األطراف الدول ســــــــــــــتعترب لذلك، ووفق 

 عن فضـــال ،(3٦)املرأة ضـــد جنســـ ين عنف عن تســـفر اليت الدول غري من الف علة اجله   ق ل من التقصـــري
 الن جم الضــــــــرر وجرب عليه  واملع ق ة قضــــــــ ئي  مرتك يه  ومال قة التقصــــــــري وأوج  األفع ل تلك يف التحقيق
 وجـــ  وعلى اإلقليميـــة. احلـــدود خـــ رج تعمـــل اليت الشـــــــــــــــركـــ   هبـــ  تقوم اليت األفعـــ ل ذلـــك يف مبـــ  عنهـــ ،

 يف املرتك ة اإلنســــــ ن  قوق انته ك   ملنع الالزمة اخلطوا  اخت ذ األطراف الدول على يتعني اخلصــــــو ،
 أو التنظيمية الوس ئل خالل من سواء ،(37)عليه  الت ثري مم رسة للدول ميكن اليت الشرك   ق ل من اخل رج

 على جي  الواج ة، العن ية ب ذل االلتزام إط ر ويف .(38)االقتصــــ دية احلوافز ذلك يف مب  احلوافز، ابســــتخدام
 جه   ترتك   الذي املرأة ضــــد اجلنســــ ين للعنف للتصــــدي متنوعة تدابري وتنفذ تعتمد أن األطراف الدول
 والت كد العنف، لذلك للتصــدي ونظ م مؤســســ   وإنشــ ء قوانني وضــع ذلك يف مب  الدول، غري من ف علة
 الذين وهيئ هت  الدولة موظفي مجيع يدعمه  وأن العملية املم رســــة صــــعيد على فع ل بشــــكل تعمل أهن  من

 أعمـ ل ملنع الالزمـة التـدابري مجيع ابختـ ذ الطرف الـدولـة قيـ م وعـدم .(39)القوانني تلـك إلنفـ ذ جبـد يعملون
 هل  ين غي أو العنف ذلك خبطر علم على السلط   فيه  تكون اليت احل ال  يف املرأة ضد اجلنس ين العنف

 من الن جي  /الضــح اي إىل تعويضــ   وتقدمي اجلن ة ومع ق ة ومق ضــ ة التحقيق إجراء عدم أو ب ، تعلم أن
 على التشــــــــــــجيع أو املرأة ضــــــــــــد اجلنســــــــــــ ين العنف أعم ل ابرتك   الضــــــــــــمين اإلذن يوفر األعم ل، تلك

__________ 

 األشــــــخ   تصــــــرف   ،٥ امل دة دولي ، املشــــــروعة غري األفع ل عن الدول مبســــــؤولية املتعلقة املواد الدويل، الق نون جلنة انظر (32) 
 .احلكومية السلطة اختص ص   بعض مت رس اليت الكي ان  أو

 .رق بته  حت  أو الدولة توجيه   على بن ء هب  القي م يتم اليت التصرف   ،8 امل دة نفس ، املرجع (33) 

 .3٦، الفقرة 28التوصية الع مة رقم  (34) 

 .١3املرجع نفس ، الفقرة  (3٥) 

 .9، الفقرة ١9التوصية الع مة رقم  (3٦) 

 على التج رية األعم ل قط ع أثر بشــــــــــ ن الدول ابلتزام   ( املتعلق2٠١3) ١٦انظر جلنة  قوق الطفل، التعليق الع م رقم  (37) 
 احلقوق جم ل يف الوطنية  دوده  خ رج ولالد التزام   بشـــــــــــــ ن م ســـــــــــــرتخ  وم  دئ ،44-43 الفقرتني الطفل،  قوق

 .والثق فية واالجتم عية االقتص دية

 بشـــــ ن( 2٠٠٠) ١4 رقم الع م التعليق والثق فية، واالجتم عية االقتصـــــ دية ابحلقوق املعنية اللجنة املث ل، ســـــ يل على انظر، (38) 
 .39 الفقرة بلوغ ، ميكن الصحة من مستوى أبعلى التمتع يف احلق

 بلغ راي، ضــــد. ك. ف وال الغ املقدم من ،2-١-١2 الفقرة ،النمســــ  ضــــد( متوىف شــــخ ) غويكتشــــ  ال الغ املقدم من (39) 
 .4-9 الفقرة
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 حلقوق انته ك   فيه  التقصـــــــــري أو واإلجراءا  التدابري بتلك القي م عدم   ال  وتشـــــــــكل .(4٠)ارتك هب 
 .اإلنس ن

 قد اإلنســـــ ن حلقوق الدويل والق نون اإلنســـــ ين الدويل الق نون من كال  فإن ذلك، إىل وابإلضـــــ فة - 2٥
 املشـــــــ ركة عند ذلك يف مب  حمددة، ظروف يف الدول غري من الف علة للجه   امل  شـــــــرة اباللتزام   اعرتف

 الدويل الق نون من جزءا يشـــكل الذي التعذي ،  ظر االلتزام   تلك وتشـــمل مســـل . نزاع يف  طرافك
 .(4١)اآلمرة( )القواعد قطعية ق عدة أص   وقد العريف
 الفروع يف عمله  ذلك يف مب  الدولة، عمل جم ال  مجيع أعاله امل ينة الع مة االلتزام   وتشـــــــــمل - 2٦

 واملســـــــــتواي  واحمللي الوطين ودون والوطين االحت دي املســـــــــتواي  وعلى والقضـــــــــ ئية، والتنفيذية التشـــــــــريعية
 .املخصخصة احلكومية اخلدم   طريق عن احلكومية السلطة مبوج  إجراءا  اخت ذ عن فضال الالمركزية،

 ســــي ســــ   ووضــــع الدســــتوري، املســــتوى على صــــي غته  ذلك يف مب  ق نونية، قواعد صــــي غة تقتضــــي وهي
 ضـد اجلنسـ ين العنف أشـك ل مجيع على القضـ ء إىل ترمي رصـد وآلي   مؤسـسـية، وأطر  كومية، وبرامج
 ٥ و )و( 2 للم دتني وفق  تقتضـــــي، كم   الدول. غري من أو الدول من ف علة جه   ارتك ت  ســـــواء املرأة،

 واملم رســ   النمطية والقوال  التعصــ  أشــك ل على القضــ ء إىل ترمي تدابري وتنفيذ اعتم د االتف قية، )أ(
 احملددة ابلتوصي   اإلخالل ودون ع مة، وبصفة املرأة. ضد اجلنس ين للعنف اجلذرية األس    تشكل اليت

 يلي: م  االلتزام   تشمل الت يل، الفرع يف الواردة
 

 التشريعي املستوى على
 أن الدول على يتعني )أ(، ٥ و )ز( و )و( و )هــــــــــــــــــــــــــــ( و )ج( و ) ( 2 للمواد وفق  )أ( 

 مع الوطنية القوانني ومواءمة والفتي  ، النســـ ء ضـــد اجلنســـ ين العنف أشـــك ل مجيع حتظر تشـــريع   تعتمد
 العنف ذلك من العنف/الن جي   لذلك ضــح اي يقعن اللوايت النســ ء اعت  ر ين غي التشــريع، ويف االتف قية.

 اجلنســـــ نية لالعت  را  ومراعية للســـــن مراعية أ ك م  التشـــــريع يتضـــــمن أن وين غي احلقوق. أصـــــح   من
 من العنف/الن جي   لضـــــــــــــــح اي اجلربو  اجلن ة على العقواب  على الن  ذلك يف مب  فع لة، ق نونية ومح ية

 للشـــــــــــــــعو  العـدالـة ونظم قـ ئمـة، وعرفيـة دينيـة معـ يري أي مواءمـة ين غي أنـ  على االتفـ قيـة وتن  العنف.
 تلك فيه  مب  املرأة، ضــــد متييزا تشــــكل اليت القوانني مجيع وأن مع يريه ، مع احمللية، اجملتمع   ويف األصــــلية

 األفع ل، تلك على العق   من اإلفال  إدامة على تعمل أو اجلنسـ ين العنف تربر أو تعزز أو تسـ   اليت
 الشــــــعو  قوانني أو الديين أو العريف أو التشــــــريعي الق نون من جزءا املع يري تلك تكون وقد إلغ ؤه . جي 

 أو اإلداري الق نون أو األســـــــــرة ق نون أو املدين أو الدســـــــــتوري، الق نون من أو الع م، الق نون أو األصـــــــــلية
 اليت املم رســــــــــ   أو النمطية أو التمييزية املواقف إىل تســــــــــتند اليت األ ك م مثل واإلجراءا ، األدلة ق نون
 الصدد؛ هذا يف الص درة األ ك م ختفيف ىلإ تؤدي أو املرأة ضد اجلنس ين ابلعنف تسم 

 
  

__________ 

 .9 الفقرة ،١9 رقم الع مة التوصية (4٠) 

 .3٠ رقم الع مة التوصية (4١) 
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 التنفيذي ملستوىا على
 أن األطراف الـــدول على يتعني أنـــ  على )أ( ٥ و )ز( و )د( و )ج(، 2 املواد تن  ) ( 

 الدولة فروع مع ابلتنســــــيق امليزانية، موارد من املن ســــــ  القدر هل  توفر وأن متنوعة مؤســــــســــــية تدابري تعتمد
 وإنشـــ ء الرصـــد آلي   وتنفيذ ووضـــع املركزة، الع مة الســـي ســـ   وضـــع التدابري هذه وتشـــمل الصـــلة. ذا 
 التكلفة وامليســـــورة امليســـــرة اخلدم   توفر أن األطراف للدول وين غي املختصـــــة. الوطنية احمل كم متويل و/أو

 جلميع اجلرب وفريلت التمويل ضــــــــــــم ن أو وتوفري تكراره ومنع اجلنســــــــــــ ين، العنف من املرأة حلم ية واملن ســــــــــــ ة
 التصـــرف وأشـــك ل املؤســـســـية املم رســـ   إزالة أيضـــ  األطراف الدول على وجي  .(42)الضـــح اي/الن جي  

 العنف، ذلك مع م تتســ  أو املرأة، ضــد جنســ ني  عنف  تشــكل اليت العموميني للموظفني الفردية والســلوك
 يف املن ســـ  التحقيق ذلك ويشـــمل اإل  ل. عن نمت اليت الســـتج بةا أو ســـتج بةاال لعدم ســـي ق  توفر واليت

 أو العنف ذلك تسـجيل عن املسـؤولة الع مة السـلط   ج ن  من واإل  ل والتواطؤ الكف ءة عدم   ال 
 القي م، أيضـــ  وجي  ذلك. على واملع ق ة للضـــح اي/الن جي  ، اخلدم   تقدمي عن أو في  التحقيق أو منع 
 متييزا تشــكل اليت واملم رســ   الع دا  اســتئصــ ل أو لتغيري املن ســ ة التدابري ابخت ذ التنفيذي، املســتوى على
 ؛(43)املرأة ضد اجلنس ين العنف تشجع أو تربر اليت تلك ذلك يف مب  املرأة، ضد
 

 القض ئي املستوى على
 م  شـــــرة عن ابالمتن ع القضـــــ ئية اهليئ   مجيع تُلزم )أ(، ٥ و )و( و )د( 2 للمواد وفق  )ج( 

 الق نون أ ك م مجيع بدقة تط ق وأبن املرأة، ضــــــــــد جنســــــــــ ين عنف أو متييزية مم رســــــــــة أو متييزي عمل أي
 القضــــــــــــــــ اي يف القـ نونيـة اإلجراءا  مجيع أن من والتـ كـد العنف، من النوع هـذا على تعـ قـ  اليت اجلنـ ئي
 التفسري أو اجلنس نية النمطية ابلقوال  تت ثر وال ونزيهة حم يدة املرأة ضد اجلنس ين العنف ابدع ءا  املتعلقة

 مل  والنمطية املســـــــــــــــ قة املف هيم لتط يق وميكن .(44)الدويل الق نون ذلك يف مب  الق نونية، لأل ك م التمييزي
 ومعي ر العنف ذلك إزاء املرأة فعل ردود علي  تكون أن ين غي وم  املرأة، ضـــــــــــــد جنســـــــــــــ ني  عنف  يشـــــــــــــكل
 الع دلة احمل كمة ويف الق نون، أم م املســــ واة يف املرأة  قوق على يؤثر أن  دوث ، إلث    املطلو  اإلث   

 .(4٥)االتف قية من ١٥ و 2 امل دتني يف علي  املنصو  النحو على الفع ل، واالنتص ف
  

 التوصيات - رابعا 
 األطراف الدول اللجنة حتث اعتم ده ، منذ اللجنة وعمل ١9 رقم الع مة التوصـــــــــــــــية على بن ء - 27
  دوده  خ رج أو أراضــــــيه  داخل ســــــواء املرأة، ضــــــد اجلنســــــ ين ابلعنف املتعلقة التزام هت  تنفيذ تعزيز على

 وأن لالتف قية االختي ري الربوتوكول على للتصـــــــــــــــديق األطراف الدول إىل دعوهت  اللجنة وتكرر اإلقليمية.
 سح ه . بغية االتف قية على املت قية التحفظ   مجيع تدرس

__________ 

 .33 رقم الع مة والتوصية أعاله ٥ احل شية انظر (42) 

 .١8 رقم الع م التعليق/3١ رقم املشرتكة الع مة التوصية انظر (43) 

 ؛3-8 الفقرة ،الفل ني ضـــــــــــد.  .  . ر من املقدم وال الغ ؛( ) 9-8 الفقرة ،الفل ني ضـــــــــــد فريتيدو من املقدم ال الغ (44) 
 .29 و ،2٦ و ،(هـ) ١8 الفقرا  ،33 رقم الع مة والتوصية

 .33 رقم الع مة التوصية انظر (4٥) 
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 واملق ض ة، واحلم ية، الوق ية، جم ال  يف الت لية التدابري ابخت ذ األطراف الدول اللجنة يتوص كم  - 28
 العنف على ابلقضــــــــــــــــ ء التعجيـل أجـل من الـدويل، والتعـ ون والرصــــــــــــــــد، ال يـ ان  ومجع واجلرب، واملعـ ق ـة،
 االعرتاف مع الضــــــح اي/الن جي  ، على يركز هنج ابت  ع التدابري مجيع تنفيذ وين غي املرأة. ضــــــد اجلنســــــ ين
 القدرا  ذلك يف مب  الذايت، واســـتقالهلن متثيلهن على والتشـــجيع احلقوق أصـــح   من بوصـــفهن ابلنســـ ء
 وتنفيذه  التدابري وضـــــــع ين غي ذلك، إىل إضـــــــ فة املراهقة. مر لة إىل الطفولة مر لة من للفتي  ، املتطورة
 للتمييز. املتداخلة األشك ل من املتضررا  للنس ء اخل صة احل لة مراع ة مع املرأة، مبش ركة

 
 العامة التشريعية التدابري - ألف 

 الت لية: التشريعية التدابري بتنفيذ األطراف الدول اللجنة توصي - 29
 وهو اجمل ال ، مجيع يف املرأة ضـــــــــــد اجلنســـــــــــ ين العنف أشـــــــــــك ل مجيع جترمي من الت كد )أ( 

 تتن سـ  أتخري، دون ق نونية، عقواب  وفرض النفسـية، أو اجلنسـية أو ال دنية سـالمته  انته ك إىل يرقى م 
 ؛(4٦)العقواب  تلك تعزيز أو املدنية، االنتص ف س ل عن فضال اجلرمية، خطورة مع

 مح ية على التعددية، الق نونية النظم ذلك يف مب  الق نونية، النظم مجيع تن  أن كف لة ) ( 
 انتص ف س ل وإىل العدالة إىل الوصول هلن تكفل أنو  املرأة، ضد اجلنس ين العنف من الضح اي/الن جي  

 ؛33 رقم الع مة التوصية يف الواردة للتوجيه   وفق  فع لة،
 من شــــكل أي بذلك ترســــي واليت املرأة ضــــد متيز اليت الق نونية األ ك م مجيع تلغي أن )ج( 

 الواردة األ ك م ذلك يف مب  إزاءه، تتس م  أو تربره أو تيسره أو علي  تشجع أو اجلنس ين، العنف أشك ل
 يلي: م  إلغ ء اخلصو ، وج  وعلى .(47)األصلية الشعو  وقوانني والدينية العرفية القوانني يف

 مب  تؤيده ، أو معه  تتســ م  أو املرأة ضــد اجلنســ ين العنف أشــك ل جتيز اليت األ ك م ‘١’ 
 الضـــــــــ رة، املم رســـــــــ   من ذلك وغري القســـــــــري الزواج أو (48)الطفال  زواج ذلك يف

 موافقتهن دون اإلع قة ذوا  النســـــــــــــ ء على الط ية اإلجراءا  أداء ي  ت اليت واأل ك م
 املثلي   من النســـــ ء تكون أن جترم واليت ،(49)اإلجه ض جترم اليت واأل ك م املســـــتنرية،

 ابل غ ء املشــــتغال  النســــ ء أو اجلنســــية، اهلوية ا مغ ير  أو اجلنســــي امليل مزدوج   أو
 غري بشــــــــكل النســــــــ ء على تؤثر أخرى جن ئية أ ك م أي أو زان،   لة يف يكن الاليتو 

 على اإلعدام لعقوبة التمييزي التط يق عليه  يرتت  اليت األ ك م ذلك يف مب  متن ســ ،

__________ 

 .أعاله ٥ احل شية انظر (4٦) 

 .33 رقم الع مة التوصية يف الوارد للتوجي  وفق  (47) 

 بشــــ ن ،(و) ٥٥ والفقرة 42 الفقرة ،١8 رقم الع م التعليق/3١ رقم املشــــرتكة الع مة والتوصــــية االتف قية؛ من( 2) ١٦ امل دة (48) 
 .االستثن ئية الظروف يف ب ، مسمو   ع م  ١8 من أبكر سن يف الزواج فيه  يكون اليت الظروف

. ف.  .   من املقـــدم ،22/2٠٠9 رقم وال الغ ؛(CEDAW/C/OP.8/PHL/1) ابلفل ني املتعلق التحقيق موجز انظر (49) 
 والثق فية، واالجتم عية االقتصــ دية ابحلقوق املعنية واللجنة ؛2٠١١ أكتوبر/األول تشــرين ١7 يف اآلراء اعُتمد  ،بريو ضــد

 .22 رقم الع م التعليق

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/PHL/1
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 ؛(٥٠)النس ء
 حبرم ن تســــــم  اليت اإلجراءا  ذلك يف مب  التمييزية، واإلجراءا  االســــــتداللية القواعد ‘2’ 

 والدفوع “العذرية” على تركز اليت واملم رســــــــــــ   العنف، من حلم يته   ريته  من املرأة
 الــذكور، امتيــ زا  أو الــدين أو الثقــ فــة على نــ ءب للعقوبــة املخففــة العوامــل أو القــ نونيــة

 العفو وإجراءا  التقليدية، االعتذارا  وتقدمي ،“الشـــرف” يســـمى م  عن الدف ع مثل
 من اجلنسـي/الن جي   االعتداء لضـح اي الال ق الزواج أو الضـح اي/الن جي   أسـر من

 يف مب  العقواب ، أشــــد فرض إىل تفضــــي اليت واإلجراءا  ،اجلن ة من اجلنســــي االعتداء
 القضــ ئية واملم رســ   للنســ ء، خمصــصــة تكون م  غ ل   اليت واملو ، واجللد الرجم ذلك
 املدعى النســـــــــــــــ ء على ابلضـــــــــــــــرر يعود مب  اجلنســـــــــــــــ ين، العنف من اترخي  تتج هل اليت

 ؛(٥١)عليهن
 قوانني مثل اجلنســـــــ ين، العنف عن اإلبالغ عن النســـــــ ء تث ط أو متنع اليت القوانني مجيع ‘3’ 

 على اإلع قة ذوا  النســ ء قدرة من حتد أو الق نونية األهلية من املرأة حترم اليت الوصــ ية
 ،“احلم ية بغرض احلجز” يســــــــــــــمى م  مم رســــــــــــــةو  احملكمة، أم م نبشــــــــــــــه داهت اإلدالء

 من امله جرا ، املن زل خ دم   فيهن مبن النســـــــ ء، تثين اليت اهلجرة تقيد اليت القواننيو 
 قضــــــــــــ اي يف املزدوجة االعتق ال  جتيز اليت والقوانني العنف، من النوع هذا عن اإلبالغ
 ؛اجل ين تربئة عند النس ء ملق ض ة أو املنزيل العنف

 أوج  إدامة إىل تفضــي ال أهن  من لت كدل جنســ ني  احمل يدة والســي ســ   القوانني دراســة )د( 
 ؛(٥2)األثر ذلك هل  ك ن  إذا تعديله  أو والسي س   القوانني تلك ءإلغ و  ،الق ئمة التف و 

 يف احلق ضد جرمية أبن  االغتص  ، ذلك يف مب  اجلنسي، االعتداء تصنيف من الت كد هـ() 
 ذلك يف مب  اجلنســـــــية، اجلرائم تعريف وأن ،(٥3)والنفســـــــية واجلنســـــــية ال دنية والســـــــالمة الشـــــــخصـــــــي األمن

 يف وأيخذ حبرية، ةوافقامل عدم إىل يســـــــــــــــتند ،املواعدة إط ر يف أو املع رف ق ل ومن الزوجي االغتصـــــــــــــــ  
 ملصـــــــــــــــلحـــة وجـــد ،  يثمـــ  زمنيـــة، قيود يأل األولويـــة إيالء وين غي .(٥4)القســـــــــــــــريـــة الظروف االعت ـــ ر

__________ 

ـــــة تشـــــــــــــري (٥٠)  ـــــة قرارا  إىل اللجن  ،٦9/١8٦ و ،٦7/١7٦ و ،٦٥/2٠٦ و ،٦3/١٦8 و ،٦2/١49 العـــــ مـــــة اجلمعي
 أ كـ م لتنفيـذ وقفـ  تعلن أن اإلعـدام عقوبـة على ت قي تزال ال اليت الـدول اجلمعيـة جبميع فيهـ  أهـ بـ  اليت ،7١/١87 و

 .العقوبة إللغ ء متهيدا اإلعدام

 أفغـــ نســـــــــــــتـــ ن: التـــ ليـــة األعضـــــــــــــــ ء للـــدول الـــدوريـــة التقـــ رير بشـــــــــــــــ ن للجنـــة اخلتـــ ميـــة املال ظـــ   أمور، مجلـــة يف انظر، (٥١) 
(CEDAW/C/AFG/CO/1-2)واألردن ؛ (CEDAW/C/JOR/CO/6)اجلـديـدة غينيـ  واببوا ؛ (CEDAW/C/PNG/CO/3)؛ 

ُقر  رة وتقرير ؛(CEDAW/C/ZAF/CO/4) أفريقي  وجنو 
 إبجراءا  أو القضــــــــــــ ء خ رج اإلعدام حب ال  املعنية اخل صــــــــــــة امل

 (.A/HRC/35/23) تعسُّف  أو موجزة

 .١٦ الفقرة ،28 رقم الع مة التوصية (٥2) 

 .الفل ني ضد فريتيدو من املقدم ال الغ انظر (٥3) 

 .الفل ني ضد.  .  . ر من املقدم وال الغ ،الفل ني ضد فريتيدو من املقدم ال الغ انظر (٥4) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/AFG/CO/1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/JOR/CO/6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/PNG/CO/3
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/ZAF/CO/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/23
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 الذي العنف عن اإلبالغ على نقدرهت عوقت اليت الظروف إىل االعت  ر بعني والنظر الضــــــــــــح اي/الن جي  ،
 .(٥٥)املختصة السلط   أو اخلدم   إىل من  ع نني

 
 الوقاية - ابء 

 الت لية: الوق ئية التدابري بتنفيذ األطراف الدول اللجنة توصي - 3٠
 املن ســـــــــــ ة الوق ئية التدابري من وغريه  التشـــــــــــريعية التدابري من فع لة تدابري وتنفيذ اعتم د )أ( 

 النمطية، والقوال  األبوية املواقف ذلك يف مب  املرأة، ضـــــد اجلنســـــ ين العنف وراء الك منة األســـــ    ملع جلة
 واالجتم عية واالقتصــــــــ دية والســــــــي ســــــــية املدنية احلقوق إنك ر أو وإ  ل األســــــــرة إط ر يف املســــــــ واة وعدم

 ؛صوهت  إمس ع فرصة منحه و  ومتثيله  املرأة متكني على والعمل ،للمرأة والثق فية
 مثل املعنيني، املصــــلحة أصــــح   مجيع من نشــــطة مبشــــ ركة فع لة، تدابري وتنفيذ وضــــع ) ( 

 وإزالة مواجهة أجل من والفتي  ، النســـــــــ ء من املهمشـــــــــة اجلم ع   ممثال و  النســـــــــ ئية املنظم    ممثال
 عن تتغ ضـى اليت االتف قية، من ٥ امل دة يف امل ينة ،واملم رسـ   والع دا  التحيز أشـك لو  النمطية لقوال ا

 تشــــمل أن وميكن الرجل. مع للمرأة اهليكلي املســــ واة عدم دعمتو  تشــــجع  أو املرأة ضــــد اجلنســــ ين العنف
 يلي: م  التدابري هذه

 مســــتواي  مجيع على الدراســــية املن هج يف اجلنســــني بني ابملســــ واة متعلق حمتوى إدم ج ‘١’ 
 الربامج يفو  امل كرة، الطفولة مر لة من ابتداء ســـــــــواء،ال على واخل   احلكومي التعليم،
 يســـــــــــــــتهدف أن وين غي اإلنســـــــــــــــ ن.  قوق على يقوم هنج على تنطوي اليت التعليمية
 يف مب  التمييز، وعدم اجلنســني بني املســ واة قيم وتعزيز النمطية اجلنســ نية األدوار احملتوى
 شــــــــ مل جنســــــــي تثقيف توفري وضــــــــم ن الذكورية، خلصــــــــ ئ اب العنف ربط عدم ذلك

 يتســـــــــــــــمو  األدلــة إىل ويســـــــــــــــتنــد لعمر،ا  يــث من منــ ســـــــــــــــ ــ  يكون والفتيــ ن للفتيــ  
 العلمية؛ لدقةاب

 وضــ را، مق ول غري أمرا بوصــف  املرأة ضــد اجلنســ ين العنف فهم تعزز اليت التوعية برامج ‘2’ 
 اإلبالغ على والتشــــجيع ضــــده املت  ة الق نونية االنتصــــ ف ســــ ل عن معلوم   وتقدمي

 واجه ت الذي للوصــم والتصــدي املشــ ركني؛ غري تدخل وعلى العنف من النوع هذا عن
 على اللوم تلقي اليت الشـــــــــــــــ ئعة املف هيم وت ديد العنف؛ هذا من الضـــــــــــــــح اي/الن جي  

 ل . تتعرض الذي العنف وعن اخل صـــة ســـالمته  عن مســـؤولة املرأة تعترب واليت الضـــحية
 الع ملنيو  ؛اجملتمع مســـــتواي  مجيع على والرج ل النســـــ ء تســـــتهدف أن للربامج وين غي

 الق نون إبنف ذ املكلفني واملوظفني االجتم عية واخلدم   والصـــــــــــــــحة التعليم جم ال  يف
 ذينال احمللي، الصـــــــــــــــعيد على ذلك يف مب  الوك ال ، أصـــــــــــــــح  و  املهنيني من وغريهم

 والدينيني؛ التقليديني والزعم ء احلم ية؛ جم ل يف االســـــــــــــتج اب و  الوق ية يف ونشـــــــــــــ ركي
 اجلرائم؛ تكرار ملنع وذلك اجلنس ين، العنف أشك ل من شكل أي ومرتكيب

__________ 

 وج  على النظر، وين غي(.  ) ٥١ الفقرة ،33 رقم الع مة والتوصـــية ،مولدوف  مجهورية ضـــد. ر. ل من املقدم ال الغ انظر (٥٥) 
 .اجلنسي العنف من الن جي  /اجلنسي للعنف ضح اي يقعن اللوايت الفتي   وضع إىل اخلصو ،
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 مب  والفتي  ، النس ء جلميع ومت  ة آمنة الع مة األم كن جلعل فع لة تدابري وتنفيذ وضع )ج( 
 النســـ ئية. اجملموع   مبشـــ ركة احمللية اجملتمع   صـــعيد على املتخذة التدابري ودعم تعزيز طريق عن ذلك يف

 الســــي ق   يف ،اإلضــــ ءة ذلك يف مب  املالئمة، امل دية األســــ ســــية اهلي كل ضــــم ن التدابري تشــــمل أن وين غي
 و وهل ؛ املدارس يف سيم  وال والريفية، احلضرية

 ضــــــد التمييز على القضــــــ ء على اإلعالم وســــــ ئط لتشــــــجيع فع لة تدابري وتنفيذ اعتم د )د( 
 عن املدافع   مثل ،ومنطي ضــــــــــــ ر حنو على النســــــــــــ ء، من معينة فئ   أو ،املرأة إظه ر ذلك يف مب  املرأة،
 يف ذلك يف مب  ،منتوج   من تقدم  م و  ومم رس   أنشطة من الوس ئط تلك ب  تقوم مم  اإلنس ن،  قوق

 يلي: م  التدابري هذه تشمل أن ين غيو  األخرى. الرقمية ال يئ   ويف اإلنرتن  علىو  اإلعالان ،
 مب  اإلعالمية، املنظم   ج ن  من الذايت التنظيم آلي   تعزيز أو إنش ء على التشجيع ‘١’ 

 دفهب االجتم عي، التواصــــــــل وســــــــ ئل منظم   يف أو اإلنرتن  شــــــــ كة على ذلك يف
 من معينة فئ  ب أو والرج ل، ابلنســـ ء املتعلقة اجلنســـ نية النمطية القوال  على القضـــ ء
  منص هتو  خدم هت  خالل من جيري الذي املرأة ضد اجلنس ين للعنف والتصدي النس ء،

 الش كية؛
 العنف  ال حل اإلعالم وســـــــــ ئط من املن ســـــــــ ة تغطيةال بشـــــــــ ن توجيهية م  دئ وضـــــــــع ‘2’ 

 املرأة؛ ضد اجلنس ين
 وســ ئط من أي رصــد على اإلنســ ن حلقوق الوطنية املؤســســ   قدرا  تعزيز أو إنشــ ء ‘3’ 

 من حيط أو الئق غري حنو على موضــوع  املرأة يتخذ حمتوى أو اصــور  تظهر اليت اإلعالم
 ؛(٥٦)عنه  شك وىب التقدم يف النظر أو العنيفة، الذكورية لخص ئ ل روجي أو كرامته 

 الســـــــــلطة عضـــــــــ ءأل والتدري  والتعليم القدرا   ن ءل وفع لة متكررة إلزامية دورا  توفري هـ() 
 والع ملني واملشـرعني الشـرعي الط  جم ل يف الع ملني يشـمل مب  الق نون، إنف ذ وموظفي واحمل مني القضـ ئية

 الوق ية خدم   ســــيم  وال واإلجن بية، اجلنســــية الصــــحة جم ل يف ذلك يف مب  ،(٥7)الصــــحية الرع ية جم ل يف
 الع ملني مجيعو  ال شـرية، املن عة نق  فريوسو  اجلنسـي ابالتصـ ل املنقولة العدوى أبشـك ل املتعلقة والعالج

 املؤسس  ، يف النس ء مع يعملون الذين أولئك فيهم مبن ،والرف ه االجتم عية خلدم  وا التعليم جم ال  يف
 ومع جلة ملنع املن ســــــ  ابلشــــــكل ملتزويده ،(٥8)والســــــجون اللجوء ومراكز الســــــكنية، الرع ية دور ق يل من

 يلي: م  فهم يعزز أن والتدري  التعليم هلذا وين غي املرأة. ضد اجلنس ين العنف

__________ 

 (.CEDAW/C/HRV/CO/4-5) كرواتي   من املقدمة الدورية التق رير بش ن للجنة اخلت مية املال ظ   (٥٦) 

 والعنف العشري لعنف التصدي بش ن الع ملية الصحة ملنظمة والسي س تية السريرية التوجيهية وامل  دئ أعاله ٥ احل شية انظر (٥7) 
 (.2٠١3) املرأة ضد اجلنسي

، اعُتمد  اآلراء أ. ف. ضـــــد الدامنركمن  املقدم ،٥3/2٠١3 رقم وال الغ ؛بيالروس ضـــــد أبراموف  من املقدم ال الغ انظر (٥8) 
 الســــــــــــجين   ملع ملة املتحدة األمم قواعد بشــــــــــــ ن ٦٥/229 الع مة اجلمعية وقرار ؛2٠١٥ نوفمرب/الث ين تشــــــــــــرين ١9 يف

 (.ابنكوك قواعد) للمجرم   اال تج زية غري والتدابري
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 اجلنس ين العنف إىل اجلنس ين والتحيز اجلنس نية النمطية القوال  هب  تؤدي اليت الكيفية ‘١’ 
 ؛(٥9)ل  الك فية غري واالستج اب  املرأة ضد

 وتف و  العشـــــري عنف هب  تســـــمي اليت القوة دين مي  و  علي ، املرتت ة واآلاثر الصـــــدم   ‘2’ 
 تشــــــمل أن على اجلنســــــ ين، العنف من متنوعة أشــــــك ال ع ننيي اليتال النســــــ ء أوضــــــ ع

 املن ســـــــــ ة والســـــــــ ل النســـــــــ ء، من حمددة فئ   يف تؤثر اليت للتمييز املتداخلة األشـــــــــك ل
 نإيذائه إع دة إىل تؤدي اليت العوامل وإزالة نعمله ســـــــــــــــي ق يف النســـــــــــــــ ء مع للتف عل

 ؛(٦٠)موظفيه و  الدولة مؤسس   يف تهنثق إضع فو 
 املرأة، ضــــــــد اجلنســــــــ ين لعنفاب املعنية الوطنية واملؤســــــــســــــــ   الوطنية الق نونية األ ك م ‘3’ 

 ومسؤولي هت  هب  املرت طة واآللي   الدولية واملع يري للضح اي/الن جي  ، الق نونية واحلقوق
 وعملي   اهليئ   خمتلف بني الواج  التنسيق يشمل أن ين غي الذي ،السي ق هذا يف

 ال رتام الواج  االعت  ر وإيالء العنف، لذلك املن ســـــــــــــــ  توثيقوال بينه  فيم  اإل  لة
 من للضــــــح اي/الن جي   واملســــــتنرية احلرة واملوافقة الســــــرية، يف ه و ق املرأة خصــــــوصــــــية

 العنف؛
 من ذلك وغري الشـــرك   مبســـؤولية ةاملتعلق والنم ذج احلوافز اســـتخدام طريق عن القي م، )و( 
 الوطنية، عرب والشــرك   التج رية املؤســســ   ذلك يف مب  اخل  ، القط ع إشــراك على ابلتشــجيع اآللي  ،

 ذلك عن مســـؤوليته  وتعزيز املرأة، ضـــد اجلنســـ ين العنف أشـــك ل مجيع على القضـــ ء إىل الرامية اجلهود يف
 جلميع لتصـــــــــــــــديل وإجراءا  بروتوكوال  على ينطوي أن ين غي الذي األمر ،(٦١)عمله  نط ق يف العنف

 ذلك يف مب  الع ملة، املرأة على تؤثر اليت أو العمل مك ن يف دثحت قد يتال اجلنســـــــــــــــ ين العنف أشـــــــــــــــك ل
 ســلط   إىل اللجوء يســت عد أن الســتخدامه  ين غي ال اليت ،امليســرةو  فع لةال الداخلية الشــك وى إجراءا 

 للضح اي/الن جي  . العمل مك ن استحق ق   مع جلة أيض  هل  وين غي ،الق نون إنف ذ
 

 مايةاحل - جيم 
 الت لية: م يةاحل دابريت بتنفيذ األطراف الدول اللجنة توصي - 3١

 على والشــهود الشــك وى مقدم   النســ ء ومســ عدة حلم ية فع لة تدابري وتنفيذ اعتم د )أ( 
 يلي: م  ذلك يف مب  ،ه وبعد وخالهل  الق نونية اإلجراءا  ق ل اجلنس ين، العنف

 ذلك يف  مب ،33 رقم الع مة التوصــــية مع يتم شــــى مب  وســــالمتهم، خصــــوصــــي هتم مح ية ‘١’ 
  قوق مراع ة مع اجلنســـــــــــــ نية، لالعت  را  راعيةامل والتدابري احمل كم إجراءا  خالل من

 الواج ة؛ الق نونية ءا جرااال يف عليهم واملدعى والشهود لضح اي/الن جي  ا
__________ 

 وال الغ ،الفل ني ضـــــد.  .  . ر من املقدم وال الغ ،ك زاخســـــت ن  ضـــــد بيلوســـــوف  من املقدم ال الغ أمور، مجلة يف انظر، (٥9) 
 .مولدوف  مجهورية ضد. ر. ل من املقدم وال الغ ،بلغ راي ضد ج لو من املقدم

 ضـــــــد ج لو من املقدم وال الغ ،الفل ني ضـــــــد.  .  . ر من املقدم وال الغ ،الدامنرك ضـــــــد. و. م من املقدم ال الغ انظر (٦٠) 
 .كندا  ضد كيل من املقدم وال الغ بلغ راي،

 األمم إط ر تنفيذ: اإلنســـــ ن و قوق التج رية األعم ل بشـــــ ن توجيهية م  دئ: وانظر. 28 الفقرة ،28 رقم الع مة التوصـــــية (٦١) 
 (.A/HRC/17/31) “واالنتص ف واال رتام احلم ية” املعنون املتحدة
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 حملتمل،ا العنف أو العنف من املزيد  دوث ملنع وامليســـــرة املن ســـــ ة احلم ية آلي   توفري ‘2’ 
 يف مب  ،الق نونية اإلجراءا  يف الضـــح اي/الن جي   تشـــرع أبن مســـ ق شـــرط وضـــع دون
 تشـــمل أن وين غي .(٦2)اإلع قة ا ذو  للضـــح اي التواصـــل احلواجز إزالة خالل من ذلك
 فع لة،ال التدابري من واســــــــــــعة ط ئفة تضــــــــــــم اليت واحلم ية الفورية املخ طر تقييم لي  اآل

 ضد الط رئة املنع أوامر أو التقييد أو احلم ية أو اإلخالء، أوامر إصدار االقتض ء، وعند
 وين غي االمتث ل. عدم   لة يف من ســـــــــــــــ ة عقواب  فرض ذلك يف مب  املزعومني، اجلن ة

 على هل  لزوم ال شــــــــــــخصــــــــــــية أو بريوقراطية أو م لية أع  ء فرض جتن  احلم ئية لتدابريل
 مط ل    أو  قوق حتديد ين غيو  من . العنف/الن جي   ضــــــح اي يقعن الالئي النســــــ ء
 يتعلق فيم  ذلك يف مب  ،وبعده  القضــــــــــــ ئية جراءا اال خالل املزعومني اجلن ة أو اجلن ة

 ضــــــوء يف ،الزايرةو  واالتصــــــ ل، والوصــــــول، األطف ل، و ضــــــ نة واخلصــــــوصــــــية، ابمللكية
 والنفســــــــية واجلنســــــــية اجلســــــــدية والســــــــالمة احلي ة يف والطفل للمرأة اإلنســــــــ نية احلقوق

 ؛(٦3)للطفل املثلى املص حل مب دأ ذلك يف واالسرتش د
 امل لية املعونة على احلصـــــــــــــول إمك نية أســـــــــــــرهن وأفراد والن جي   للضـــــــــــــح اي تكفل أن ‘3’ 

 الط ية واخلدم   ،(٦4)التكلفة املنخفضــة أو اجمل نية اجليدة الق نونية املســ عدة وخدم  
 معقولة، أبســـــع ر واإلســـــك ن والتعليم، ،(٦٥)املشـــــورة وخدم   االجتم عية - والنفســـــية

 خدم   تســـــتجي  أن ين غيو  .العمل وفر  ،والتدري  األطف ل، ورع ية واألراضـــــي،
 العقلية الصـــــــــحة خدم   تقدمي ضـــــــــمنتت وأن النفســـــــــية للصـــــــــدم   الصـــــــــحية الرع ية

 الوس ئل خدم   يشمل مب  ،(٦٦)ش ملة وبصورة املن س  الوق  يف واإلجن بية واجلنسية
 وين غي ال شــــرية. املن عة نق  لفريوس التعرض بعد الوق ئي والعالج احلمل ملنع الع جلة

 اجملـ نيـة اهلـ تفيـة اخلطوط مثـل للمرأة، املتخصـــــــــــــــصــــــــــــــــة الـدعم خـدمـ   الـدول توفر أن
 والدعم األزم   مراكز من الك فية واألعداد الســــ عة، مدار على تعمل اليت للمســــ عدة

 وأطف هلن للنســــــ ء ك فية  مالجئ توفري عن فضــــــال ك في ،  جتهيزا واجملهزة امل مونة واإل  لة
 ؛(٦7)احل جة  س  األسرة، أفراد من وغريهم

__________ 

 تشــــوي  خلطر معرضــــون أهنم يعتقد الذين األشــــخ   ســــفر  ظر ال لدان بعض يف احلم ئية األوامر ت ي  املث ل، ســــ يل على (٦2) 
 .لإلانث التن سلية األعض ء

 ضـد ك رينيو غونزاليس من املقدم وال الغ ،النمسـ  ضـد غويكتشـ  من املقدم وال الغ ،النمسـ  ضـد يلدرمي من املقدم ال الغ (٦3) 
 .بلغ راي ضد ج لو من املقدم وال الغ ،الدامنرك ضد و.. م من املقدم وال الغ ،إس  ني 

 ،كندا  ضـــد كيل من املقدم ال الغ أيضـــ  وانظر ؛34 الفقرة ،28 رقم الع مة والتوصـــية ،37 الفقرة ،33 رقم الع مة التوصـــية (٦4) 
 ضـــــــــد. ر. ل من املقدم وال الغ ،بلغ راي ضـــــــــد.  . ف. س من املقدم وال الغ ،الفل ني ضـــــــــد فريتيدو من املقدم وال الغ
 .أمور مجلة يف ،مولدوف  مجهورية

 .١٦ الفقرة ،33 رقم الع مة التوصية (٦٥) 

 .22 رقم الع م التعليق والثق فية، واالجتم عية االقتص دية ابحلقوق املعنية اللجنة (٦٦) 

 .١8 رقم الع م التعليق/3١ رقم املشرتكة الع مة التوصية انظر (٦7) 
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 السـكنية، الرع ية دور ذلك يف مب  املؤسـسـ  ، يف للنسـ ء والدعم احلم ئية التدابري توفري ‘4’ 
 ؛(٦8)اجلنس ين ابلعنف يتعلق فيم  احلرية، من احلرم ن وأم كن ،اللجوء ومراكز

 إمك نية كف لة  أجل من القط ع   املتعددة املن ســـــــــــــــ ة اإل  لة آلي   وتنفيذ وضـــــــــــــــع ‘٥’ 
 املشـــــ ركة يكفل مب  العنف، ذلك من للن جي   الشـــــ ملة اخلدم   إىل الفع ل الوصـــــول
 ؛احلكومية غري النس ئية املنظم   مع والتع ون الك ملة

 واخلــدمـــ   الــدعم وتــدابري واحلمــ ئيــة القــ نونيــة اإلجراءا  كــل  تســـــــــــــــمت أن ضـــــــــــــــمــ ن ) ( 
 والتــدابري اإلجراءا  تلــك تتــ   أن وين غي الــذايت. اســـــــــــــــتقالهلن وتعزيز هن رتاماب للضـــــــــــــــحــ اي/النــ جيــ  

 االعت  ر يف أتخذ وأن التمييز، من املتداخلة األشــك ل من املتضــررا  ســيم  وال النســ ء، جلميع واخلدم  
 أنو  الطرف الدولة أحن ء مجيع يف مت  ة تكون وأن ،(٦9)اآلخرين مع ليهمو  نطف هلأل حمددة ا تي ج   أي
 اجلن ة ضــــــــد الق نونية اإلجراءا  يف التع ون يف الرغ ة أو القدرة أو اإلق مة وضــــــــع عن النظر بصــــــــرف توفر

 ؛(7١)القسرية اإلع دة عدم م دأ حترتم أن للدول ين غي كم   .(7٠)املزعومني
 العنف من طريةاخل ألشـــــــــــك لل النســـــــــــ ء تعرض خم طر من تزيد اليت للعوامل التصـــــــــــدي )ج( 
 اجلرمية، معدال  وارتف ع ،(72)ه تصدير  ذلك يف مب  الن رية، األسلحة وتوافر الوصول سهولة مثل اجلنس ين،
 .(73)األمن انعدام   لة تف قم أو املســــــــــل  اعنز ال   ال  يف تزيد قد واليت العق  ، من اإلفال  وتفشــــــــــي

 ؛النس ء على اهلجوم يف املستخدمة األخرى واملواد األمح ض توافر على رق بةلل جهود بذل ين غيو 
 واحلوار وامليســــــــرة املتنوعة اإلعالم وســــــــ ئط خالل من املت  ة، املعلوم   ونشــــــــر إعداد )د( 
 مثل التمييز، من داخلةاملت األشـــــك ل من ا املتضـــــرر  أولئك ســـــيم  وال النســـــ ء، تســـــتهدف اليت اجملتمعي،

 ابللغ   حمدودة معرفتهن أو معرفة نلديه  ليس الاليت أو األمية من يع نني والاليت اإلع قة، ا ذو  النس ء
 .اجلرب أشك ل ذلك يف مب  للضح اي/الن جي  ، املت  ة واالجتم عية الق نونية املوارد وعن لل لد، الرمسية

 
 واملعاقبة القضائية املالحقة -  ال 

 على واملع ق ة القضـــ ئية ابملال قة يتعلق فيم  الت لية التدابري بتنفيذ األطراف الدول اللجنة توصـــي - 32
 املرأة: ضد اجلنس ين العنف

__________ 

 .أعاله ٥4 رقم احل شية انظر (٦8) 

 .بلغ راي ضد. ك. ف من املقدم وال الغ ،بلغ راي ضد ج لو من املقدم وال الغ ،الفل ني ضد.  .  . ر من املقدم ال الغ (٦9) 

 .١٠ الفقرة ،33 رقم الع مة التوصية (7٠) 

 وال الغ 32 رقم الع مة التوصــية أيضــ  وانظر. التعذي  من هضــة واتف قية ،١9٥١ لع م الالجئني مبركز املتعلقة لالتف قية وفق  (7١) 
 .الدامنرك ضد. ف. أ من املقدم

 للدول الدورية التق رير بشــــــــــــ ن للجنة اخلت مية املال ظ   أيضــــــــــــ  وانظر. األســــــــــــلحة جت رة مع هدة من( 4) 7 امل دة انظر (72) 
 ؛(CEDAW/C/COD/CO/6-7) الدميقراطية الكونغو ومجهورية ؛(CEDAW/C/PAK/CO/4) ابكســــــــت ن: الت لية األعضــــــــ ء

 ؛(CEDAW/C/DEU/CO/7-8) وأمل ني  ؛(CEDAW/C/CHE/CO/4-5) وسويسرا ؛(CEDAW/C/FRA/CO/7-8) وفرنس 
 .9 الفقرة وأمن ، الشخ   رية بش ن( 2٠١4) 3٥ رقم الع م التعليق اإلنس ن، حبقوق املعنية واللجنة

 .3٠ رقم الع مة التوصية (73) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/PAK/CO/4
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/COD/CO/6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/FRA/CO/7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHE/CO/4
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/DEU/CO/7
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 الســلط   تتصــدى وأن القضــ ئية، واهليئ   احمل كم إىل الفع ل الضــح اي وصــول ضــم ن )أ( 
 الق نون تط يق خالل من ذلك يف مب  املرأة، ضـــــــــد اجلنســـــــــ ين العنف   ال  ميعجل املن ســـــــــ  النحو على

 لنزاهةاب يتســــم حنو على احمل كمة إىل املزعومني اجلن ة تقدميل التلق ئية املق ضــــ ة ،الضــــرورة و ســــ  اجلن ئي،
 على حملـــــ كما رســـــــــــــــوم أو األتعـــــ   فرض ين غي وال .(74)مالئمـــــة عقواب  وفرض والســـــــــــــــرعـــــة واحليـــــ د

 ؛(7٥)الضح اي/الن جي  
 لتســــــــوية بديلة إجراءا  إىل إلزامي  املرأة ضــــــــد اجلنســــــــ ين العنف إ  لة عدم من الت كد ) ( 
 صـــ رم، لتنظيم خيضـــع أن ين غي اإلجراءا  هذه واســـتخدام .(7٦)والتوفيق الوســـ طة ذلك يف مب  املن زع  ،
 واملســـــــــــــــتنرية احلرة املوافقـــة متخصـــــــــــــــ  فريق ق ـــل من ســـــــــــــــــ بق تقييم كفـــلي عنـــدمـــ  فقط بـــ  ويســـــــــــــــم 

 .نأســـره أفراد أو لضـــح اي/الن جي  ل املخ طر من املزيد على مؤشـــرا  توجد ال وأن  للضـــح اي/الن جي  ،
 والتدخل فهمللت خ ص  تدري   مدربون مهنيون يقدمه  وأن الضح اي/الن جي   اإلجراءا  متكن أن ين غيو 

 والطفل املرأة حلقوق الك فية احلم ية ضــــم ن مع املرأة، ضــــد اجلنســــ ين العنف   ال  يف من ســــ  بشــــكل
 لتســـــــــــــــويــة ال ــديلــة جراءا الل ين غي وال النســــــــــــــــ ء. إيــذاء معــ ودة أو تنميط أي دون التــدخال  تتم أنو 

 الرمسية. العدالة إىل املرأة وصول دون حتول عق ة شكلت أن املن زع  
 

 اجلرب - هاء 
 ابجلرب: يتعلق فيم  الت لية التدابري بتنفيذ األطراف الدول اللجنة توصي - 33

 شــملي أن وين غي املرأة. ضــد اجلنســ ين العنف من للضــح اي/الن جي   فع ل جرب توفري )أ( 
 ذلك يف مب  والصــحية، واالجتم عية الق نونية اخلدم   وتوفري النقدي، التعويض مثل التدابري، خمتلف اجلرب

 ضـــم ان  على واحلصـــول االرتي  و  الك مل، التع يف أجل من لعقليةاو  واإلجن بية اجلنســـية الصـــحة خدم  
 .33 رقم الع مة والتوصـــــــية ،3٠رقم الع مة والتوصـــــــية ،28 رقم الع مة للتوصـــــــية وفق  وذلك التكرار، عدمب
 مع ومتن ســــ ة شــــ ملة تكون وأن فورا، ختصــــيصــــه  وميكن وفع لة ك فية  هذه اجلرب وســــ ئل تكون أن ين غيو 

 ؛(77) دث الذي الضرر جس مة
 الق ئمة، الصــــن ديق ميزاني   يف املخصــــصــــ   إدراج أو للجرب خ صــــة صــــن ديق إنشــــ ء ) ( 

 املرأة. ضـــــــد اجلنســـــــ ين العنف لضـــــــح اي اجلرب توفري أجل من االنتق لية، العدالة آلي   إط ر يف ذلك يف مب 
 يف الضــح اي/الن جي   حبقوق املســ س دون اإلدارية التعويضــ   خمطط   األطراف الدول تنفذ أن وين غي
 التصــــــدي على تســــــ عد اليت التحويلية التعويضــــــ   برامج وتصــــــميم القضــــــ ئية، االنتصــــــ ف ســــــ ل التم س

 مع االنته ك،  دوث يف ك ريا  إســه م  أســهم أو تســ   الذي احلرم ن وضــع أو لتمييزل الك منة لألســ   
 نرغ  هتو  الضـــح اي/الن جي   توكيال ل األولوية إيالء وين غي واهليكلية. واملؤســـســـية الفردية اجلوان  مراع ة

 .الش ملة تهنوسالم تهنوكرام ،تهنسالمو  نقراراهتو 

__________ 

 املقدم وال الغ ،بلغ راي ضـــــد.  . ف. س من املقدم وال الغ ،الفل ني ضـــــد فريتيدو من املقدم ال الغ أمور، مجلة يف انظر، (74) 
 .مولدوف  مجهورية ضد. ر. ل من

 (.أ) ١7 الفقرة ،33 رقم الع مة التوصية (7٥) 

 (.ج) ٥8 الفقرة ،33 رقم الع مة التوصية يف إلي  املش ر النحو على (7٦) 

 .١9 الفقرة ،33 رقم الع مة والتوصية أعاله ٥ احل شية انظر (77) 
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 البياانت ومجع والرصد التنسيق - واو 

 ال ي ان  ومجع والرصــــد ابلتنســــيق يتعلق فيم  الت لية التدابري بتنفيذ األطراف الدول اللجنة توصــــي - 34
 املرأة: ضد اجلنس ين العنف بش ن

 اجملتمع منظم   مع ابلتشــــــ ور والربامج والســــــي ســــــ   التشــــــريع   مجيع وتقييم وضــــــع )أ( 
 املتداخلة األشــــــــك ل من املتضــــــــررا  النســــــــ ء متثل اليت تلك فيه  مب  النســــــــ ئية، املنظم   خ صــــــــة املدين،

 القضــــــــــ ئي اجله ز وفروع مســــــــــتواي  مجيع بني التع ون على تشــــــــــجع أن األطراف للدول وين غي للتمييز.
 األخذ مع املرأة، ضــد اجلنســ ين العنف من الضــح اي/الن جي   ودعم مح ية أجل من تعمل اليت واملنظم  

 منظم   عمل تشـــــــــــــــجع أن األطراف للدول وين غي .(78)وخربا  آراء من اجله   لتلك م  االعت  ر يف
 ؛(79)احلكومية غري النس ئية واملنظم   اإلنس ن  قوق

 عدد عن إ صـــ ئية بي ان  ونشـــر وحتليل جبمع منتظم حنو على للقي م نظ م اســـتحداث ) ( 
 الوســـــــ ئط خالل من العنف ذلك يف مب  املرأة، ضـــــــد اجلنســـــــ ين العنف أشـــــــك ل جبميع املتعلقة الشـــــــك وى
 واملال قة الشــــــــــك وى وســــــــــح  الفصــــــــــل معدال و  الصــــــــــ درة، احلم ية األوامر ونوع وعدد ،ةالتكنولوجي
 العقواب  عن معلوم   يدرج أن للنظ م وين غي القض اي. يف ال   ستغرق ا الذي والوق  واإلدانة القض ئية
 تكون أن وين غي للضح اي/الن جي  . املقدمة التعويض   ذلك يف مب  ،اجلرب أشك لو  اجلن ة على املفروضة

 األشــك ل خي  فيم و  واجل ين، الضــح اي/الن جي   بني والعالقة العنف نوع  ســ  مصــنفة ال ي ان  مجيع
 ذلك يف مب  الصـــــلة، ذا  الدميغرافية - االجتم عية اخلصـــــ ئ  من ذلك وغري املرأة ضـــــد للتمييز املتداخلة

 عملي وأن احلم ية يف اإلخف ق   حتديد من نميك    أن ال ي ان  لتحليل وين غي الضــــــــح اي/الن جي  . ســــــــن
 مراصـــد حتديد أو إنشــ ء تشــمل أن األمر، لزم إن ين غي، اليت الوق ئية التدابري تطوير ومواصــلة حتســني على
 ،“اإلانث قتل” ابســــــــــم أيضــــــــــ   إليه يشــــــــــ ر اليت ،اجلنســــــــــ نية املرأة قتل جرائم عن اإلدارية ال ي ان  جلمع

 النس ء؛ قتل يف الشروعو 
 ابلعنف املتعلقة والدراســــــ   ال حوث برامج دعم أو االســــــتقصــــــ ئية، الدراســــــ   إجراء )ج( 
 واملعتقدا  املرأة، ضــد اجلنســ ين العنف انتشــ ر مدى تقييم أخرى، أمور بني من بغية، املرأة ضــد اجلنســ ين

 للدراســــ   ين غيو  اجلنســــ نية. العالق   وتشــــكيل العنف هذا تف قم إىل تؤدي اليت الثق فية أو االجتم عية
 التحديد م دأ أســــــ س على ،للتمييز املتداخلة األشــــــك ل االعت  ر يف أتخذ أن االســــــتقصــــــ ئية والدراســــــ  

 للهوية؛ الذايت
 وفق  املرأة ضــــــــد اجلنســــــــ ين ابلعنف املتعلقة ال ي ان  و فظ مجع عملية جتري أن كف لة )د( 

 أن وين غي ال ي ان . حبم ية املتعلقة التشـــــــــريع   ذلك يف مب  الراســـــــــخة، الدولية والضـــــــــم ان  (8٠)لمع يريل
 اإلنســــــــ ن  قوق حلم ية دولي  املق ولة القواعد مع واإل صــــــــ ءا  ال ي ان  واســــــــتخدام مجع عملية تتســــــــق

 األخالقية؛ وامل  دئ األس سية واحلراي 

__________ 

 .النمس  ضد( متوىف شخ ) غويكتش  من املقدم وال الغ ،النمس  ضد يلدرمي من املقدم ال الغ (78) 

 .3٦ الفقرة ،28 رقم الع مة التوصية (79) 

 .الرمسية لإل ص ءا  األس سية امل  دئ بش ن ٦8/2٦١ الع مة اجلمعية قرار (8٠) 
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 تنســـــــيقب منتظمة بصـــــــورة للقي م موجودة، هيئة أو آلية تكليف أو هيئة، أو آلية إنشـــــــ ء )هـ( 
 هب  املوصــــى تلك ذلك يف مب  واحمللي، واإلقليمي الوطين الصــــعيد على التدابري وفع لية التنفيذ وتقييم ورصــــد

 مجيع منع أجل من الصـــــلة، ذا  الدوليةو  اإلقليمية التوجيهية وامل  دئ املع يري من وغريه  التوصـــــية هذه يف
 املرأة؛ ضد اجلنس ين العنف أشك ل

 واحمللي واإلقليمي الوطين الصــــعيد من كل  على املالئمة وامل لية ال شــــرية املوارد ختصــــي  )و( 
 املرأة، ضـــــد اجلنســـــ ين العنف أشـــــك ل مجيع منع إىل الرامية والســـــي ســـــ   للقوانني الفع ل التنفيذ أجل من
 أشك ل وتقدمي اجلن ة وحم كمة القض اي يف والتحقيق العنف، من للضح اي/الن جي   والدعم احلم ية توفريو 

 النس ئية. املنظم   إىل الدعم تقدمي ذلك يف مب  للضح اي/الن جي  ، اجلرب
 

 الدويل التعاو  - زاي 
 العنف حمل ربة الدويل ابلتع ون يتعلق فيم  الت لية التدابري بتنفيذ األطراف الدول اللجنة توصـــــــــــــــي - 3٥

 املرأة: ضد اجلنس ين
 الت بعة املتخصصة الوك ال  مثل اخل رجية، املص در من االقتض ء، عند الدعم، التم س )أ( 

 اإلنســــــــ ن حبقوق املتعلقة اباللتزام   الوف ء أجل من املدين، واجملتمع الدويل واجملتمع املتحدة األمم ملنظومة
 مع ،(8١)املرأة ضــــد اجلنســــ ين العنف لىع للقضــــ ء الالزمة املالئمة التدابري مجيع وتنفيذ تصــــميم خالل من

 العنف، من النوع هذا تزايدملا الوطين عرب والط بع املتطورة الع ملية لسي ق  ل خ صة، بصفة ،الالزمة املراع ة
 تتج وز اليت العملي   من وغريه  التكنولوجية الوســـــــــــ ئط فيه  تســـــــــــتخدم اليت الســـــــــــي ق   يف ذلك يف مب 

  ــث األطراف للــدول وين غي .(82)الــدول غري من احملليــة الفــ علــة اجلهــ   هبــ  تقوم اليت اإلقليميــة احلــدود
 تعمل اليت الدول مسـ عدة على تصـرف هت  على الت ثري بوسـعه  يكون اليت األعم ل جم ل يف الف علة اجله  
 العنف؛ من التحرر يف املرأة حلق الك مل اإلعم ل إىل الرامية جهوده  يف داخله 

 ،٥ اهلدف ســـــــيم  وال الصـــــــلة، ذا  املســـــــتدامة اإلمن ئية األهداف لتنفيذ األولوية إيالء ) ( 
 مس ملة جمتمع   قي م تشجيعل ،١٦ واهلدف والفتي  ، النس ء مجيع ومتكني اجلنسني بني املس واة لتحقيق
 فع لة مؤســـــــســـــــ   وبن ء العدالة، إىل الوصـــــــول إمك نية وإات ة املســـــــتدامة، التنمية حتقيق أجل من ج معة

 مجيع تنفيذ إىل الرامية الوطنية اخلطط ودعم املســـــتواي ؛ مجيع على للجميع وشـــــ ملة للمســـــ ءلة وخ ضـــــعة
 السـتني للدورة عليه  املتفق لالسـتنت ج   وفق  اجلنسـ ين، للمنظور مراعية بطريقة املسـتدامة التنمية أهداف
 املدين للمجتمع اجملدية املشـــــ ركة متكنيو  املســـــتدامة، ابلتنمية وصـــــلت  املرأة متكني بشـــــ ن املرأة وضـــــع للجنة

 ت  دل أجل من الدوليني والتع ون الدعم وتعزيز املت بعة، وعملي   األهداف تنفيذ يف النســـــــــ ئية واملنظم  
 .(83)األهداف دداحملو  فع لال القدرا  وبن ء املع رف
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