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 ١١٤ اجلمعية يف دورا ∗قرار اعتمدته باإلمجاع
 )٢٠٠٦مايو / أيار١٢نريويب، (

 
فعالة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة         أن تشجع الوسائل ال   عليها  يتعني  كيف ميكن للربملانات و   

 يف كافة امليادين
 

 الربملاين الدويل، جلمعية االحتاد ١١٤الدورة إن  
للمــرأة قــوق اإلنــسان حلة يــشكل انتــهاكا  أن العنــف ضــد املــرأإذ تؤكــد مــن جديــد 
 ساسية،األا تهوحري

أوجــه عــدم  أن أســباب ونتــائج العنــف ضــد املــرأة تــرتبط ارتباطــا وثيقــا ب   وإذ تؤكــد 
 اليت طال أمدها واليت تضع قيودا علـى متتـع املـرأة الكامـل مبـا هلـا                   بني اجلنسني والتمييز  املساواة  

 من حقوق اإلنسان،
أن النـساء الـاليت ينـتمني إىل األقليـات والـسكان األصـليني، والالجئـات،                 بـ  تسلموإذ   

واملشردات داخليا، واملهاجرات، والنساء الاليت يعشن يف اتمعات الريفية أو النائية، والنـساء             
قــات، واملــسنات، والنــساء  ، واملعوأو املعــتقالتونــزيالت املؤســسات اإلصــالحية  املعــدمات، 

ــصراع، و       ــهاء ال ــد انت ــا بع ــسلح وحــاالت م ــصراع امل ــوايت يعــشن يف حــاالت ال ــالت،الل  الطف
 للعنف بوجه خاص، معرضات
 البيــتأحنــاء العــامل، يف كــل مــن  مجيــع  إدامــة العنــف ضــد املــرأة يف  وإذ يــثري جزعهــا 

لـى البغـاء، والعنـف اجلنـسي     وأماكن العمل، مبا يف ذلك االجتـار بالنـساء والفتيـات واإلكـراه ع           
 داخل إطار الزواج وخارجه، وبعض املمارسات التقليدية اليت تضر بالنساء،

 
 

 

 .حتفظات قوية على نص القرار كللأبدى وفد اهلند  * 
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اإليـدز  /عرضها لفريوس نقص املناعة البشرية    ت أن العنف ضد املرأة يزيد من        وإذ تدرك  
ــة والعــالج، ممــا يــسهم يف     مــا يعــوق  اوكــثري ــة والرعاي ــة حــصوهلا علــى خــدمات الوقاي إمكاني
 اإليدز،/انتشار فريوس نقص املناعة البشريةتساعد على اليت ع األوضا

 أن الــدول هــي املــسؤولة عــن التــصرف بــاحلرص الواجــب ملنــع انتــهاكات  وإذ تؤكــد 
حقوق اإلنسان، والتحقيق يف أعمال العنف، ومعاقبة مرتكبيها، ومحايـة ضـحايا العنـف وجـرب                

 ،ماألضرار اليت تلحق 
ــصاب، ووإذ تالحــظ  ــاء، واحلمــل     أن االغت ــى البغ ــسي، واإلكــراه عل االســترقاق اجلن

مـن  هـذه الدرجـة     القسري، والتعقيم القسري، وسائر أشكال العنف اجلنسي اليت تكـون علـى             
 على هذا األساس،عليها  ةعاقباملاخلطورة، هي جرائم مبوجب القانون الدويل وينبغي قمعها و

عرف أو تقليد أو اعتبـار ديـين        بأي  أن تتذرع   لدول  ال حيق ل   ه أن وإذ تؤكد من جديد    
 لوفاء بالتزاماا بالقضاء على العنف ضد املرأة،لكي تتجنب ا

) ١٩٧٩( إىل أمهيــة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  وإذ تــشري 
إعـالن  ، و )١٩٩٣(إعالن القضاء على العنف ضد املـرأة        ، و )١٩٩٩(وبروتوكوهلا االختياري   

ــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة،   صــكوكا، بوصــفها )١٩٩٥ (ومنــهاج عمــل بــيجني  وإذ  فعال
 صكوك قانونية إقليمية تتعلق بالعنف ضد املرأة، وجود تالحظ

ــيت    وإذ تالحــظ  ــصلة باملوضــوع ال ــرارات ذات ال ــع الق ــم  اختــذا  أن مجي ــات األم هيئ
 الـذي  ١٩٩٤مـارس  / آذار٤ املـؤرخ  ١٩٩٤/٤٥املتحدة، مبا فيها قرار جلنـة حقـوق اإلنـسان           

 وقـرار جملـس األمـن       وعواقبـه،  وأسـبابه    العنف ضـد املـرأة    مبسألة    خاص معين  مقررعين مبوجبه   
 املتعلق باملرأة والسالم واألمن،) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

ــشري  ــه      إىل وإذ تـ ــة عليـ ــرأة واملعاقبـ ــد املـ ــع العنـــف ضـ ــة ملنـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ اتفاقيـ
 ،١٩٩٤، املعتمدة يف بيليم دو بارا يف عام واستئصاله
ــة البــشرية   وإذ تالحــظ  ــة  وحتقيــق  أن العنــف ضــد املــرأة يعيــق التنمي األهــداف اإلمنائي
 لأللفية،

سياسـات وإجـراءات وقائيـة      اتبـاع    أن استئصال العنف ضد املرأة يستدعي        وإذ تؤكد  
  مجيع أفراد اتمع، مبن فيهم الرجال،وإشراكوسريعة االستجابة 

سيـضطلعان  املنـشأين حـديثا     نـة بنـاء الـسالم        أن جملس حقـوق اإلنـسان وجل       وإذ تؤكد  
 بدور حاسم يف تعزيز ومحاية حقوق املرأة،
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 على الدور الرئيسي الذي تضطلع به الربملانات والربملـانيون يف منـع العنـف               وإذ تؤكد  
مــن أجــل الــدول مــع املنظمــات الــيت تعمــل ضــرورة تعــاون ضــد املــرأة والقــضاء عليــه، وعلــى 

  وتقدمي الدعم هلا،رأة، وال سيما املنظمات النسائية،القضاء على العنف ضد امل
 احلكومات والربملانات على التصديق علـى الـصكوك الدوليـة واإلقليميـة            حتث - ١ 

املتعلقــة بـــالعنف ضـــد املـــرأة، مثـــل اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة  
ــال الكامــل لتلــ     ــة االمتث ــى كفال ــاري، وعل ــا االختي ــرارات األمــم  وبروتوكوهل ــصكوك ولق ك ال

 املتحدة ذات الصلة باملوضوع؛
ــب - ٢  ــة     ي ــارير القطري ــضم التق ــة أن ت ــات كفال ــة ب بالربملان ــة  املتعلق ــذ اتفاقي تنفي

 معلومـات بـشأن العنـف ضـد         ، بـشكل منـهجي    ،القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة          
شأن التـشريعات، وخـدمات   املرأة، وخباصة بيانات إحـصائية مفـصلة حـسب نـوع اجلـنس، وبـ       

 الدعم اليت تقدم للضحايا، وغري ذلك من التدابري املتخذة للقضاء على العنف ضد املرأة؛
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع        : دليل الربملـانيني     الربملانيني على الرجوع إىل      حتث - ٣ 

األمـم  / الـدويل ، الـصادر عـن االحتـاد الربملـاين       أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختيـاري      
 املتحدة واإلفادة منه؛

 باحلكومات والربملانات أن تعطي أولوية لظاهرة العنـف ضـد املـرأة وأن      يب - ٤ 
لتـصاعد معـدل اإلصـابة بفـريوس نقـص      يف آن واحـد   تذكي الـوعي ـا باعتبـاره سـببا ونتيجـة            

 طنية ذات الصلة؛ الواتاإليدز وأن تدرج هذه االعتبارات يف االستراتيجي/املناعة البشرية
 الصادر عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم          ٥٢/٨٦ باحلكومات أن تنفذ القرار      يب - ٥ 

، تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الرامية إىل القضاء على العنـف ضـد املـرأة              املتحدة واملتعلق ب  
 ترتكبـها   مجيع أعمال العنف ضد املرأة اليت     على  عاقبة  املوأن تعمل، على وجه اخلصوص، على       

االت العامـة واخلاصـة، وأن تنـشئ حمـاكم متخصـصة يف       اـ الدول واجلهات من غري الدول يف       
كافـة  مـرتكيب  ع مقاضـاة  يتـشج لذا العنف، وأن تنشئ هيئة حكومية   املتعلقة  قضايا  الالنظر يف   

 أعمال العنف؛
ــشطة    يــب - ٦  ــنظم أن ــة أن ت ــات واملنظمــات غــري احلكومي   باحلكومــات والربملان

اليـوم الـدويل للقـضاء      مبشكلة العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك          عامة اجلمهور   لتعزيز الوعي لدى    
 نوفمرب كل سنة؛/ تشرين الثاين٢٥حيتفل به يف على العنف ضد املرأة، الذي 
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ــشجع - ٧  ــة     ت ــة الوكــاالت احلكومي ــدريب لكاف ــوفري الت ذات  احلكومــات علــى ت
املتـصل بنـوع   طرق التصدي للعنـف  بشأن  ،  ةالقضائيالسلطة  ، وال سيما قوات الشرطة و     الصلة
 ؛اجلنس

 احلكومات والربملانات علـى إنـشاء مراصـد تعـىن بـالعنف ضـد املـرأة،                 تشجع - ٨ 
 مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس، بغــرض رصــد فعاليــة   ،وعلــى وضــع مؤشــرات وجتميــع بيانــات 

 السياسات الرامية إىل القضاء على هذا العنف؛
ملانية لرصد وتقييم كافة التدابري الدولية والوطنيـة الـيت           إنشاء هيئات بر   تشجع - ٩ 

 أن يقدم مقرر هذه اهليئات تقريـرا سـنويا         وتقترحدف إىل منع واستئصال العنف ضد املرأة،        
 والتعميم؛ ةواملناقشللعلم للجمعية 
 اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة      املقررة احلكومات على التعاون مع   تشجع - ١٠ 
  العنف ضد املرأة؛درجة وضع مؤشرات وآليات متفق عليها دوليا لقياس بشأن

 ملــرتكيب للتــصدي باحلكومــات والربملانــات أن تــسن وتنفــذ تــشريعات  يــب - ١١ 
املمارسات العنيفـة وأعمـال العنـف ضـد املـرأة والطفـل، مبـا يف ذلـك تـدابري صـارمة وواضـحة                        

 ؛ ارتكاامعاودةملكافحة 
انات أن تستعرض التشريعات للكشف عـن املمارسـات والتقاليـد            بالربمل يب - ١٢ 

االت، وخباصـة  اـ اليت تعيق بلوغ املساواة بني اجلنسني وأن تقضي على عدم املساواة يف مجيع    
 ألراضي؛ااملمتلكات وحيازة  التعليم والصحة واحلق يف التيف جما

ــز الــوعي وتــدعو - ١٣  ــة احلمــالت تــشجيع  إىل تعزي ــوطين  علــىالتثقيفي  الــصعيد ال
بغرض تشجيع تغيري املواقف االجتماعيـة والثقافيـة فيمـا يتعلـق بـأدوار اجلنـسني والقـضاء علـى                    

  التعاون مع وسائط اإلعالم؛تشجع الغاية، كأمناط السلوك اليت تولد العنف؛ وحتقيقا لتل
والتـدريب  والتثقيف   باحلكومات والربملانات أن تكفل إتاحة املعلومات        يب - ١٤ 

اجلهـاز  العـاملون يف     مبـا يف ذلـك       العمـوميني، لكـل املـوظفني     املتصل بنوع اجلـنس     بشأن العنف   
ويف جمـال تقـدمي خـدمات الرعايـة         ومقاضـاة مرتكبيـه     نع العنف ضـد املـرأة       املعنيون مب القضائي،  

 الصحية والدعم لضحايا؛
وصـول  ختصص ما يكفي مـن مـوارد امليزانيـة لتيـسري           أن  الربملانات   من   تطلب - ١٥ 
 املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية؛إىل اجلميع 

وختصيـصها  موارد كافية يف امليزانيـة الوطنيـة        رصد   بالربملانات أن تكفل     يب - ١٦ 
 للخطط والربامج الرامية إىل استئصال العنف ضد املرأة يف كافة امليادين؛بوضوح 
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، شـكال املتطرفـة للعنـف ضـد املـرأة         وتكـافح األ  تـستنكر    بالربملانـات أن     يب - ١٧ 
الـيت  لنـساء  الكـاره ل  السلوك  تتخذ أشكال   واليت  اخلاصة ن   عن انتهاك حقوق اإلنسان     الناشئة  

تـصل إىل حـد القتـل وغـري ذلـك مـن أشـكال املـوت العنيـف          قـد   قد تفلت من العقـاب، والـيت        
 ؛مرأةلل

ئية وغريهــا مــن  مجيــع الــدول علــى التعــاون مــع كافــة املنظمــات النــسا   حتــث - ١٨ 
  وعلى دعم هذه املنظمات؛،القضاء على العنف ضد املرأةمن أجل املنظمات اليت تعمل 

 
 عن العنف املرتيل  

أو تعــزز / باحلكومــات والربملانــات أن تــضع وتنفــذ تــشريعات حمــددة و يــب - ١٩ 
، مبــا يف ذلــك اآلليــات املالئمــة ملعاجلــة املــسائل اجلنائيــة املتعلقــة جبميــع أشــكال العنــف املــرتيل   

االغتصاب يف إطار الزواج واالعتداء اجلنسي على النـساء والفتيـات، وأن تكفـل سـرعة تقـدمي                  
 هذه القضايا إىل العدالة، وذلك إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛

ــشريعات مالئمــة ملكافحــة    يــب - ٢٠   باحلكومــات والربملانــات أن تــضع وتنفــذ ت
 ذلك بعد؛العنف املرتيل، إن مل تكن قد فعلت 

 باحلكومات والربملانات أن تـضع خططـا وطنيـة ملكافحـة العنـف املـرتيل               يب - ٢١ 
تشتمل على تدابري تتصل بالبحث والوقاية والتثقيف واملعلومـات والعقـاب، ومقاضـاة ومعاقبـة       

، وتقـدمي الـدعم     )إطـار الـزواج   يف  مبـا يف ذلـك العنـف        (كافة أعمال العنف ضـد املـرأة        مرتكيب  
مبـا يف ذلـك األطفـال الـذين شـهدوا العنـف املـرتيل ضـد                 ( واملايل والنفسي للضحايا     االجتماعي

األدوات القانونيـة الفعالـة حلمايـة       وتـوفري   ،  ضـعفا لفئـات   ألكثـر ا  ، وتقدمي دعم خـاص      )أمهام
 الضحايا؛
 باملشرعني الوطنيني أن يتأكدوا من أن التشريعات املتعلقة بـالعنف ضـد             يب - ٢٢ 

 باملـشرعني   أيـضا  ويبأي ضرب من ضروب العنف املتصل بالثقافة؛        ون وقوع   حتول د املرأة  
باســم املرتكبــة مــربر بالنــسبة للجــرائم بــال أن يرفــضوا أي شــكل مــن أشــكال ختفيــف العقوبــة 

 الثقافة؛
 باحلكومات والربملانـات أن تعتمـد تـدابري لتـشجيع اإلبـالغ الكـايف عـن                 يب - ٢٣ 

 ؛ة ارتكابهمعاودالعنف املرتيل ومكافحة 
 



 

6 06-40821 
 

  لألنثىة التناسلياألعضاءبتر جزء من /عن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى  
ــدخر جهــدا  يــب - ٢٤  ــات أال ت ــشويه األعــضاء  وضــع حــد ل مــن أجــل   بالربملان ت

  يف غضون جيل واحد؛ لألنثىةالتناسلياألعضاء بتر جزء من /التناسلية لألنثى
تــشويه األعــضاء التناســلية   خلــي عــن   بــأن توضــع اســتراتيجيات للت  توصــي - ٢٥ 
 يف الـسياق األعـم لتعزيـز حقـوق اإلنـسان كافـة،               لألنثى ةالتناسلياألعضاء  بتر جزء من    /لألنثى

 مبا يف ذلك احلق يف التعليم والصحة والتنمية والتخفيف من حدة الفقر؛
مــاء اتمــع املــدين والزعمــاء التقليــديني والزعمــع  بالربملانــات أن تعمــل يــب - ٢٦ 

التخلـي  مـن أجـل      واحلكومات لكفالة التكامل يف العمل       والشبابيةالدينيني واحلركات النسائية    
إىل أن تقــوم ؛ ولألنثــىاألعـضاء التناســلية  بتــر جــزء مــن /تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثـى عـن  

بـالتركيز بـشكل خـاص علـى     وذلـك  ، باملـسألة اختاذ تـدابري إلذكـاء الـوعي       بجانب احلكومات   
 ؛احملدد اهلدف للعاملني يف اال الصحييب التدر

بتـر  /تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى       رم  حت بالدول أن تعتمد تشريعات      يب - ٢٧ 
 ؛ بعد إن مل تكن قد فعلت ذلك لألنثىةالتناسلياألعضاء جزء من 
 بالربملانــات أن حتــيط علمــا بــاإلعالن اخلتــامي الــذي اعتمــده املــؤمتر        يــب - ٢٨ 

دور : العنف ضد املرأة، التخلي عن تشويه األعضاء التناسـلية لألنثـى          ”ين األفريقي بشأن    الربملا
، وأن تتخـذ مجيـع      ٢٠٠٥ديـسمرب   /يف داكار يف كـانون األول     الذي عقد   ،  “الربملانات الوطنية 
 وتنفيذه؛لتعميمه التدابري الالزمة 

 
 يف مكان العمل  

ارات اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة         قـر بمتثـال   ال بالربملانـات أن تكفـل ا      يب - ٢٩ 
 للجنة املعنية بالقضاء علـى      ١٩التوصية العامة رقم    باملتعلقة بالعنف ضد العامالت املهاجرات و     

االتفاقيـة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيـع العمــال املهــاجرين وأفــراد   التمييـز ضــد املــرأة، وكــذلك  
ع، وسائر الـصكوك الدوليـة الـيت        وضوأسرهم، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بامل       

تسهم يف محاية املهاجرات، عـن طريـق زيـادة األنـشطة الراميـة إىل منـع العنـف ضـد العـامالت                  
املهاجرات، وذلك بتعزيـز ومحايـة حقـوقهن وبتقويـة العالقـات فيمـا بـني بلـدان املنـشأ وبلـدان                      

 العبور وبلدان املقصد؛
وأصـحاب  التعاون بـني احلكومـات   توثيق أن تعمل على  الربملانات  من   بلتط - ٣٠ 
والنقابات لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة يف جمال منع واستئصال مجيع أشـكال العنـف     األعمال  
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ســن تــشريعات حتظــر صــراحة التحــرش عــن طريــق ضــد املــرأة يف أمــاكن العمــل، مبــا يف ذلــك 
 اجلنسي يف أماكن العمل حيث ال توجد مثل هذه التشريعات؛

 
 اجلنسيعن العنف   

 بالربملانات واحلكومات أن تستعرض، علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي،      يب - ٣١ 
إلقامـة حــوار   إىل إقامـة شــبكات  تـدعو كــذلك فعاليـة التـشريعات املتعلقــة بـالعنف اجلنــسي؛ و   

يف جمـال الـسياسات علـى الـصعيد         اخلـربات   اخليـارات و  احلـوار بـشأن     بشأن الـسياسات لتيـسري      
 الدويل؛

االغتـصاب،  مبوجـب تـشريعاا احملليـة        بالربملانات واحلكومات أن جتـرم       بي - ٣٢ 
واالســترقاق اجلنــسي، واإلكــراه علــى البغــاء، واحلمــل القــسري، والتعقــيم القــسري، وســائر      
أشــكال العنــف اجلنــسي الــيت تكــون علــى قــدر مماثــل مــن اخلطــورة، وأن تقمعهــا علــى هــذا       

 األساس؛
ــشجع - ٣٣  ــي  ت ــى تقي ــات عل ــدى  الربملان ــةم م ــات املفروضــة بالنــسبة   مالئم  العقوب

 للجرائم السالفة الذكر وعلى بذل قصارى جهدها لكفالة إنفاذ هذه العقوبات؛
معـاودة ارتكـاب    برامج قانونية وإصـالحية فعالـة ملنـع         أمهية إنشاء    على   تشدد - ٣٤ 

 ؛املرأةالعنف اجلنسي ضد 
دلــة ووضــع تــدابري ملعاقبــة   بالربملانــات، لــدى مناقــشة أســاليب مجــع األ يــب - ٣٥ 
األطفـال واملتخلفـات عقليـا    تواجه اجلرائم اجلنسية، أن تويل عناية خاصة للصعوبة اليت        مرتكيب  

 يف اإلدالء -يكــن معرضــات للعنـف اجلنــسي بــشكل خــاص  الـاليت   -وغريهـن مــن املعوقــات  
 بشهادم أمام احملكمة؛

التحقيـق واملقاضـاة والطريقـة       بالربملانات واحلكومـات أن تفحـص نظـم          يب - ٣٦ 
اليت تغطي ا وسائط اإلعالم العنف اجلنسي، وأن تتخذ التدابري املالئمـة للتقليـل إىل أدىن حـد             

 من تعرض ضحايا العنف اجلنسي ملزيد من الصدمات النفسية؛
 

 عن االجتار بالبشر  
م املتحـدة   اتفاقيـة األمـ   علـى   تـصديق   التوقيع و بـال  بعـد    قـم  الدول الـيت مل ت     حتث - ٣٧ 

ــة      ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــا وملكافحــة اجلرمي ــق مببروتوكوهل ــار   املتعل ــع االجت ــع وقم ن
 ، على القيام بذلك؛واملعاقبة عليه  ، وخباصة النساء واألطفال،باألشخاص
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، ااالجتـار بالبـشر وإىل تـسريع وتريـ    مشكلة   بأن العوملة أدت إىل تفاقم       تسلم - ٣٨ 
مــة تعــاون دويل وإقليمــي فيمــا بــني بلــدان املنــشأ وبلــدان العبــور وبلــدان      ضــرورة إقاوتؤكــد

 واملعاهــدات ، واالتفاقــات الثنائيــة،املقــصد، مــن خــالل صــكوك مــن قبيــل مــذكرات التفــاهم  
 ؛اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر مثل ،اإلقليمية
تزيـد  الـيت  اجلذريـة  ألسـباب  العوامـل وا جلميـع   باحلكومـات أن تتـصدى    يب - ٣٩ 

 الطلب على البغاء وجتعل النساء والفتيات عرضة لالجتار؛من 
الـذين  آليـات قانونيـة حلمايـة ضـحايا االجتـار،           أنـشاء    احلكومات على    تشجع - ٤٠ 

 هلـذا الوضـع، عـن       ، نتيجـة  والـذين قـد حيجمـون      ةقانونيـ غـري   عـدد كـبري منـهم       قد تكون إقامـة     
بإتاحــة إمكانيــة عــدم فــرض  يقعــوا ضــحايا مــرة أخــرى،  ة أال الــسلطات، وعلــى كفالــ إبــالغ 

حتــت عقوبــات علــى الــضحايا لــضلوعهم يف أنــشطة غــري مــشروعة مــا دامــوا يــشاركون فيهــا   
 لمبادئ األساسية للنظام القانوين الوطين؛وفقا لاإلكراه، وذلك 

  وإعـادة   احلكومات على اعتماد تـدابري حلمايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر             تشجع - ٤١ 
 ؛تأهيلهم

إلعــالم وعــي اجلمهــور إلذكــاء مــالت لإلعــالم تــضطلع حب بالــدول أن يــب - ٤٢ 
قـرارات مـستنرية    اختـاذ   الفرص والقيود واحلقوق املتعلقة باهلجرة، ومن مث متكينهن مـن           بالنساء  

 الجتار؛وقوعهن ضحايا لبشأن اهلجرة واحليلولة دون 
 

 املسلحالنـزاع عن العنف يف حاالت   
ــ - ٤٣  ــدول دعوت ــصبح بعــد   ال ــيت مل ت ــة    ال ــشأن محاي ــات جنيــف ب ــا يف اتفاقي أطراف

، )١٩٧٧(والربوتوكـــولني اإلضـــافيني امللحقـــني ـــا ) ١٩٤٩(ضـــحايا الـــصراعات املـــسلحة 
الربوتوكـول االختيـاري    ، و )١٩٦٧(وبروتوكوهلا  ) ١٩٥١(واالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني     

رومـا األساسـي    املـسلحة، ونظـام   طفـال يف املنازعـات  التفاقية حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك األ   
أن تكفــل سحب أي حتفظــات قائمــة، وأن تفعــل ذلــك وأن تــ، إىل للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة

 املمارسة؛وعلى مستوى القانون مبوجب االمتثال الكامل هلذه الصكوك 
ت ذا بالربملانــات أن تكثــف جهودهــا، بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة يــب - ٤٤ 

 ، ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني       ،مثل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     الصلة  
 وجلنـة   ،)اليونيـسيف (منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة         و ،وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

الصليب األمحر الدولية، وأن تنفذ اإلجراءات اخلاصة املنبثقة عن جملـس حقـوق اإلنـسان، وأن                
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عنها يف حاالت الـصراع املـسلح، وأن        واإلبالغ  حتسن نظم رصد العنف ضد النساء والفتيات        
 مرتكيب مثل هذه األعمال، وأن تقدم املساعدة للضحايا؛ضد الالزمة اإلجراءات تتخذ 

 ١٣٢٥نات أن تعزز التنفيذ الكامل والفعال لقـرار جملـس األمـن              بالربملا يب - ٤٥ 
الـصراع  ما بعد انتهاء    القضاء على العنف ضد املرأة يف جمتمعات        ، وأن تكفل إدراج     )٢٠٠٠(

يف واليــة جلنــة بنــاء الــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة يف إطــار عمليــات نــزع الــسالح والتــسريح   
 وإعادة اإلدماج؛

التــوازن بـني اجلنــسني يف  حتقيـق   إىل الربملانـات واحلكومــات أن تكفـل   تطلـب  - ٤٦ 
 علـى مـستوى صـنع     املـرأة  حفظ الـسالم، مبـا يف ذلـك مـشاركة            العمليات العسكرية وعمليات  

قـضايا  يف جمـال    عمليات حفـظ الـسالم وعمليـات الـسالم، وأن تـوفر التـدريب               مجيع  القرار يف   
 املساواة بني اجلنسني؛

 إىل الربملانات واحلكومات أن تكفل تلقـي مجيـع قـوات حفـظ الـسالم                تطلب - ٤٧ 
، ويف  لقواعـد الـسلوك الشخـصي لـذوي اخلـوذات الزرقـاء           مدونة األمم املتحـدة     التدريب على   

 .جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين
 


