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  جملس حقوق اإلنسان
  العشروناحلادية الدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

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

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

موجز حلقة نقاش جملس حقوق اإلنـسان بـشأن موضـوع سـبل                 
  االنتصاف املتاحة للنساء الاليت يتعرضن للعنف 

  ة حلقوق اإلنسانتقرير مفوضية األمم املتحدة السامي    

  موجز    
ويعرض . ٢٠/١٢ و ١٧/١١يقدَّم هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان           

     التقرير موجزاً للمناقشات السنوية اليت تستغرق يوماً كامالً بشأن حقوق اإلنسان للمـرأة،            
جمللـس  مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات اليت قدمها املشاركون، يف الدورة العـشرين             
  . حقوق اإلنسان بشأن موضوع سبل االنتصاف املتاحة للنساء الاليت يتعرضن للعنف
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  مقدمة  -أوالً  

 ٢٦ و٢٥ حقوق اإلنسان للمرأة يف  شأنبجملس حقوق اإلنسان     حلقة نقاش    ُعقدت  -١
 وقت كاف ومناسب،    إتاحة الذي قرر فيه اجمللس      ٦/٣٠قرار  بال عمالً ٢٠١٢يونيه  /حزيران
حقـوق اإلنـسان    موضوع  ملناقشة  كحد أدىن   ،  سنوي يستغرق يوماً كامالً   اجتماع  لعقد  

ن يصلحة اآلخـر   الدول وأصحاب امل    من قبل  عتمدأن ت ميكن  اليت  تدابري  الللمرأة، مبا يف ذلك     
  .نتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا املرأةللتصدي ال

السنوية الـيت  ناقشة املدرج يف ي أن ،١٧/١١ يف القرار ،وقرر جملس حقوق اإلنسان     -٢
سـبل  حقوق اإلنسان للمرأة، يف دورته العـشرين، موضـوع          تستغرق يوماً كامالً بشأن     

 هلا القدرة علـى إحـداث التغـيري واملراعيـة          اليت، مع التركيز على التعويضات      االنتصاف
املناقشة ب، ٢٠/١٢اجمللس، يف قراره ورحب .  تعرضن للعنفالاليت للنساء لالعتبارات الثقافية

 حلقـوق    السامية مفوضية األمم املتحدة  وطلب إىل    حول حقوق املرأة،     ٢٠١٢  لعام السنوية
، مبـا يف ذلـك االسـتنتاجات        تاملداوال، إعداد تقرير موجز عن      ١١يف الفقرة   ،  اإلنسان

  .احلادية والعشريندورته إىل اجمللس يف لتقدميه قدمها املشاركون، والتوصيات اليت 

 حلقـوق اإلنـسان      السامية ، نظمت مفوضية األمم املتحدة    ١٧/١١القرار  ب عمالًو  -٣
عنف  تعرضن لل  الاليتللنساء  املتاحة   االنتصاف والتعويضات    بسبل حلقة معنية : حلقيت نقاش 

 النقـاش   حلقة( املدافعات عن حقوق اإلنسان   ماية  معنية حب  واألخرى)  النقاش األوىل  حلقة(
على املمارسات الواعدة والتحـديات يف      األوىل  نقاش  الحلقات  وركزت مناقشات   ). الثانية

والعادلة اليت هلا القـدرة     سريعة  التعويضات الفعالة وال   والتدابري املتخذة لتوفري     املسائلمعاجلة  
 تعرضن للعنـف يف سـياقات       الاليت للنساء   على إحداث التغيري واملراعية لالعتبارات الثقافية     

؛ وناقش املشاركون   املدافعات عن حقوق اإلنسان   ثانية على    النقاش ال  حلقة تركزو. خمتلفة
، مبـا يف    تهن عن حقوق اإلنسان ومحاي    اتاملدافعوقاية  املتعلقة ب واملمارسات القائمة   اجلهود  
  .مراعية لنوع اجلنس آليات حمددة إنشاءتماد خطط وطنية وذلك اع

 املناقشات، مبا يف    أثناء طرحت الرئيسية اليت    املسائلللمناقشات  التايل   ويبني املوجز   -٤
 النظـر يف موضـوع      ملواصـلة ذلك االستنتاجات والتوصيات اليت ميكن أن تكون مفيـدة          

 النقـاط   عـرض  إىلويهدف هذا املوجز    . لعنفيتعرضن ل  الاليتلنساء  املتاحة ل التعويضات  
صلة  ولكن ذات    ومبا أنه مت تناول مسائل مستقلة     . حلقيت النقاش  أعضاء   طرحهاالرئيسية اليت   

فإن هذا املوجز يعرض سجالً مستقالً ،  اليت تستغرق يوماً كامالً    طوال فترة املناقشات السنوية   
  .حلقيت النقاش وجيمعها حتت مواضيع حمددةملناقشات 
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للنساء الاليت  املتاحة   والتعويضاتسبل االنتصاف   : حلقة النقاش األوىل    -نياًثا  
  للعنفيتعرضن 

  البيانات االفتتاحية  -ألف  

باإلشارة إىل التعليق   املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، نايف بيالي، املناقشة        افتتحت    -٥
تـزام القـانوين العـام      بشأن طبيعة االل  ) ٢٠٠٤(٣١ اإلنسان رقم    املعنية حبقوق للجنة  العام  

التعويضات، دون  أنه من   جنة  ذكرت فيه الل  الذي  وعلى الدول األطراف يف العهد،      املفروض  
وشددت املفوضة ). ١٦الفقرة  (ةتصاف فعالسبل انيكون قد مت الوفاء بالتزام الدول بتوفري  ال

ضمانات عدم  والترضية  ورد االعتبار وتدابري    أن التعويضات تشمل رد احلقوق      على   السامية
للتعويـضات املراعيـة     التقدم احملرز يف جمال وضع تصور        املفوضة السامية وأبرزت  . التكرار

املتعلق حبق   ٢٠٠٧  لعام ، مبا يف ذلك إعالن نريويب     ورحبت هبذا التقدم   لالعتبارات اجلنسانية 
 املقررة  ته املتعلق بالتعويضات الذي أعد    تقريروال،  )١( والتعويض االنتصافالنساء والفتيات يف    

 عـن   فـضالً ،  )A/HRC/14/22 (العنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه      مبسألة  اخلاصة املعنية   
 أيضاًوأشارت املفوضة السامية . التعويضوتدابري سياسات األخرى املتعلقة ب  التطورات احلالية   

 بريأعدت لضمان أن تكـون تـدا      بعض املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية الربناجمية اليت        إىل  
 وتشتمل هذه االعتبارات على   . ومراعية لنوع اجلنس   يةمتييزموجهة باعتبارات غري    التعويض  
التعويـضات؛  يف احلصول على    قوقهن  حبالنساء والفتيات   تعريف  ضمان  من بينها    مجلة أمور 
أن  و التعويض؛يف برامج   على حنو مالئم    االنتهاكات اليت تستهدف النساء والفتيات      وإدراج  
  .االختالفات بني املرأة وأطفاهلا واملعالني اآلخرين" ضحاياال"يف  تعريراعي

ـ أن    ضرورة على املفوضة السامية    شددتيف جمال االستجابات الربناجمية،     و  -٦ سمح ت
تسمح ظـروفهن   عندما  باإلبالغ عما تعرضن له، وذلك      للنساء والفتيات   عمليات التعويض   

كـان   إذا   النـساء لعقبات اليت قد تواجـه      عمليات التسجيل يف االعتبار ا    وأن تأخذ    بذلك
وعالوة على ذلـك،    . أخرىتكاليف  ترحيلهن ضرورياً وإذا كانت العمليات تنطوي على        

 أن وينبغي ،والنبذبالعار   والوصم   للمزيد من الضرر  النساء  عمليات التعويض   ض   تعرّ الجيب أ 
 السرية ضمانريق  عن ط  ذلك يف مبا األوقات، مجيع يفهلن   وأفضل مصلحة  سالمتهن تراعي
الـضوء   املفوضة السامية وسلطت  . هلا تعرضني اليت االنتهاكات عن العلين الكشف وجتنب

 ضحايالتعويض   األهلية معايريأن تتسم    تضمن أن ينبغي التعويض وتدابري   سياساتعلى أن   
وقـوع النـساء   جتنب تكـرار    أن تؤدي إىل    الشمولية و باجلنسي،  لعنف  مثل ا  ،معينة جرائم
الـصعوبات  ينبغي أن تراعي     السترداد احلق الوثائق املطلوبة   فإن  على سبيل املثال،    ف. ضحايا
االعتبارات اجلنـسانية   تكون  جيب أن   و. اليت تواجهها النساء يف إثبات سندات امللكية      األكرب  

__________ 
ــر  )١( ــسان "انظ ــوق اإلن ــل حق ــن أج ــالف م ــرتاع التح ــاالت ال ــساء يف ح ــة بالن  " اخلاص

http://m.idasa.org/media/uploads/outputs/files/Nairobi%20Declaration.pdf. 
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، القائمة على نوع اجلـنس    األخرى  اجلرائم  ويف حالة العنف    و. هي الراجحة يف تقييم الضرر    
 النـساء والفتيـات  ؤثر على يي ذة األبعاد وطويلة األجل للضرر ال   تعددامل اآلثارجيب مراعاة   

وعـالوة علـى    . التخصصات ةهج متعدد ومعاجلتها من خالل نُ     احمللية ن وجمتمعاهت نأسرهو
العناصر يف االعتبار، مبا يف ذلـك،  وضع عدد من   حتديد شكل التعويضات، جيب      عندذلك،  

      األراضـي  امـتالك فيما خيص   اليت قد تواجهها املرأة     تحديات  والعلى سبيل املثال، العقبات     
  .تلقي األموال وإدارهتاأو 

يتمثل يف  املستفادة  األساسية  أن أحد الدروس    على   كذلك   املفوضة السامية  توشدد  -٧
. وتقدميها التعويضاتشكل   للنساء يف تصميم     ومستنريةاحلاجة إىل ضمان مشاركة حقيقية      

 األكثـر مالءمـة     التعويضاتاء والفتيات أنفسهن حتديد ما هي أشكال        لنسوال ميكن إال ل   
ملزيد من الضرر والوقوع ضحايا،      نيعرضهاً هلن وما الذي ال      ثقافيوما هو املناسب    ،  نحلالته

عاجل األسـباب الكامنـة وراء      أن ي الذي ميكن   املصاحلة، وما   وما الذي ميكن أن يؤدي إىل       
ضمان املشاركة الفعالـة    وأشارت املفوضة السامية إىل أن      . ولاملقام األ نف يف   تعرضهن للع 

يف أشكال يـسهل    هلن   وتقدمي املعلومات    النساء استثمار الوقت واملوارد للوصول إىل       يتطلب
  .وفهمهااالطالع عليها 

ـ  ةاخلاصة  ها املقرر توأكدت املفوضة السامية على أمهية االستنتاجات اليت قدم         -٨  ة املعني
الاليت تعرضـن للعنـف،     للنساء  املتاحة  رأة يف تقريرها عن التعويضات      العنف ضد امل  مبسألة  

 العالقات بـني اجلنـسني،      لتغيري اتأكرب إمكاني  ضمانات عدم التكرار      تتيح وخاصة كيف 
تعزيـز  إىل   التعويض االقتصادي وتدابري إعادة اإلدماج       أن يؤدي  الدول   أن تضمن وضرورة  
  .ملرأةاستقاللية ا

اإلطار املفاهيمي،   على صعيد تقدم  حتقق  أنه يف حني    على   لساميةاملفوضة ا  وشددت  -٩
من أكرب ، ودعت إىل مساءلة دولية التعويضات برامج وتنفيذال تزال هناك فجوة بني املفهوم ف

على زيـادة العمـل     جملس حقوق اإلنسان    املفوضة السامية   حثت  و.  الفجوة هذهأجل سد   
لنـساء   لضمان حـصول ا    الدويل واإلقليمي والوطين  د  ععلى الصُ والدعوة إىل زيادة االلتزام     

  . تعويضات فورية وكافية وفعالةعلىالاليت تعرضن للعنف 

املمثل الدائم هلنغاريـا،    و ين، نائب رئيس جملس حقوق اإلنسان      أندراس ديكا  وأعاد  -١٠
كـون  وخاصـة الـسعي إىل أن ت      التعويـضات،   املتعلق ب  ة اخلاص ةنتائج تقرير املقرر  تأكيد  

اليت االت اجملفرصة لتحديد بوصفها ناقشة بامل، ورحب على إحداث التغيريقدرة  ال اتضلتعويل
  .الدراسةحتتاج إىل املزيد من 

العنف ضد املـرأة، رشـيدة      سألة  املقررة اخلاصة املعنية مب   و وشددت مديرة املناقشة    -١١
، اإلجرائي اجلانباملوضوعي و اجلانب  : جانبنياالنتصاف يشتمل على    قانون   على أن    ماجنو،

أعربت كما  . إىل التركيز عليها  النقاش   حلقةأعضاء  اجملاالت اليت دعي    الضوء على   وسلطت  
م يف خمتلف السياقات القطرية      خرباهت تقاسم ل حلقة النقاش على تواجدهم   عضاء  عن شكرها أل  

  .جماالت العملوخمتلف 
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   اجلنسلنوع املراعيةاملمارسات اجليدة يف سبل االنتصاف   -باء  

حمكمة البلدان األمريكيـة    حبكم   املشردات،   رابطة ة باتريشيا غرييرو، مدير   تأشاد  -١٢
ـ بوصفه   ضد املكسيك ") حقل القطن ("غونزاليس وآخرون    قضيةحلقوق اإلنسان يف      اًحكم

على ضحايا العنف   النساء  ضمان حصول   بدول املنطقة   إلزام  اً بشأن التعويض أدى إىل      تارخيي
وعرضت بإجياز ثالثة عناصر من     .  العدالة، مبا يف ذلك التعويضات      الكامل إىل  إمكانية اللجوء 

يشكل العدالة   إمكانية جلوء النساء ضحايا العنف إىل         توفر أعاد احلكم تأكيد أن عدم    : احلكم
مسح احلكم من   اجلنساين؛ كما   م العنف   وتطوير مفه ويشكل احلكم جزءاً من      متييزاً جنسانياً؛ 

مراجعة على  التنفيذية  اهليئة القضائية واهليئة     مع   بالعمل وسياسية    ألدوات قانونية  هخالل توفري 
 نتيجـة   أيضاًكان  كم الرائد   احلهذا  باإلضافة إىل ذلك، أشارت إىل أن       و.  العامة اتالسياس

تـه إىل   يف رصد تنفيذ احلكم وترمج    يشارك  اجملتمع املدين   أن  كما  . اجملتمع املدين حشد جهود   
  .لدوليف اسياسات عامة 

العامـة املوجـودة يف      إىل النظم ،  منظمة ريدرس  ة، مدير فرستمان كارال   وأشارت  -١٣
 للتـصدي   مصممة خصيصاً  ليست هذه النظم     إىل أن  ةتعويض ضحايا اجلرائم، مشري   لالدول  

هـذه   خطط التعويض    وأضافت أن .  جمموعة واسعة من اجلرائم    تتناولبل  للعنف ضد املرأة،    
سليب على  ون لطريقة تقييم الضرر يف بعض احلاالت أثر         وقد يك  يقع،الذي  تستند إىل الضرر    

ـ  غري أهنا أشارت إىل أن    . جلنس والعنف اجلنسي  العنف القائم على نوع ا     ميكنـهن  ضحايا  ال
، وهو ميثل مسلكاً    دانةاإلأو  املالحقة القضائية   اشتراط  دون  من  خطط التعويض   االستفادة من   

لنساء الاليت يتعرضن للعنف للمطالبة بتعـويض،       لبالنسبة  من احملتمل أن يكون له أثر إجيايب        
. نظراً الخنفاض معدل اإلدانات يف القضايا اليت تنطوي على عنف قائم على نـوع اجلـنس               

يف هذه اخلطـط  ملياً أن تفكر  الدول إىل   تطط ودع هذه اخل  أمهية   فرستمانأكدت السيدة   و
  .املتكبدللضرر الطابع اجلنساين  تأخذ يف االعتبار وأن تستعرض كيف ميكن أن

طلع كريس دوالن، مدير مشروع قانون الالجئني، املشاركني على التقدم يف فهم            أو  -١٤
وعـالج  لـضحايا   ألوضاع ا  إصالح مادي واقتصادي    بني بوصفها جتمع التعويضات  مسألة  

يف  لتعويـضات اأن إمكانيـات    غري أنه أشار إىل     . السابقةرائم  باجلاعترافاً  سياسي  نفسي و 
التعويـضات يف إطـار العدالـة    النظر إىل على  الدول  مل تتحقق بعد، وحث     يري  إحداث التغ 

  .عن املالحقة القضائية أمهية بوصفها ال تقلاالنتقالية 

  سبل االنتصاف يف أوضاع ما بعد الرتاع  -جيم  

بذهلا الصندوق االستئماين للمحكمـة     ي اجلهود الواعدة اليت     فرستمانسيدة  القارنت    -١٥
نظـام  بلمحكمة  ل الضيقة ة اجلنائي بعملية املالحقة ضحايا فيما يتعلق    لصاحل ال ية  اجلنائية الدول 

تعويضية الوظيفة  الأشارت إىل أنه على عكس      و. حملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   ا  يف التعويض
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قدم مساعدة إلعادة التأهيل    يلضحايا  لصاحل ا الصندوق االستئماين   فإن  للمحكمة املخصصة،   
ضحايا وأسرهم يف احلاالت اليت تكون      لأو إعادة التأهيل النفسي ل    /عم املادي و  الدأو  /البدين و 

التعويضات تنفيذ الصندوق لعمليات منح     باإلضافة إىل   قد عملت بشكل إجيايب،      احملكمة   فيها
  .شخص مدانأي  احملكمة ضد اليت حتكم هبا

لية الـصندوق    فعا حول هشكوكعن  ، أعرب السيد دوالن     ته هلذه املسألة  تابعميف  و  -١٦
 خاصة وأنه    الرامي إىل إحداث التغيري،    لتعويضاتطابع ا لضحايا يف ضمان    لصاحل ا االستئماين  

 يف  تغـيري  إىلودعا السيد دوالن    . لعنف اجلماعي ل الشاملالطابع  مناسب  عاجل على حنو    ي ال
بلد املوارد من جانب اجملتمع الدويل والدول، بصرف النظر عما إذا كان ال           ختصيص  أولويات  

علـى  فيهـا    اإلنفاق   اليت كان معدل   سرياليون،   وساق مثال .  املوارد  من حيث   أو فقرياً  غنياً
 مليـون دوالر علـى   ٣٠٠ أنفق مبلغفقد  - ١ىل إ ١٠٠ التعويض مقابل املالحقة القضائية 
 ٣٥ ٠٠٠ويشكل ذلك   . التعويضات ماليني دوالر لربنامج     ٣كرس مبلغ   احملكمة اخلاصة و  

  .كل ضحيةل دوالراً ٨٠ وة قضائيةلكل مالحقدوالر 

لعـدم  كمـربر   التنمية   بنقصأن تتذرع الدول     جيوزأكدت السيدة غرييرو أنه ال      و  -١٧
يف هذا الصدد واللجـوء إىل العدالـة         اً قانوني اًالتزامنظراً ألن على الدول      تعويضات،   تقدمي

  .املستداملتنمية والسالم لتحقيق اأساسي 

  غري الرمسيةو  التقليديةيات العدالةسبل االنتصاف يف عمل  -دال  

 آليات التعـويض  أن   يف جمال احلقوق الثقافية، فريدة شهيد،        ة اخلاص ة املقرر تأكد  -١٨
أمنـاط التبعيـة   إلعاقـة   وذلك  على إحداث التغيري   القدرة   إىل أن يكون هلا   سعى  تينبغي أن   
العدالـة غـري    د من مناذج    إىل أن العدي  وأشارت  . وليس تعزيزها  النظاميةوالتراتبية  اهليكلية  

بصورة  ةلربامج املؤسسي إىل ا  عن نظام العدالة     ة مستقل صورة من تلك اليت تعمل ب     الرمسية، بدءاً 
ملرأة  على ا وجعلت من املستحيل تقريباًيف املاضياملرأة استبعدت  على أسس   تبنيقد  ،  ةكامل

وأعربـت الـسيدة    . اقه على حقو  ثرتؤ يف القرارات اليت     أن تشارك  أو   اقضاياهأن تعرب عن    
عن طريق إضفاء الـشرعية     الدولة  تبعية  ها من أن هذه احملافل البديلة قد تكرر          قلق عنشهيد  
قـرارات يف كـثري مـن       وجود أحكام للطعن يف ال    دون  ة،  غري الرمسي جمموعات التأثري   على  

 لضمان  عاتالرتالتسوية  ولذلك، ينبغي إيالء العناية الواجبة لرصد اآلليات العرفية         . األحيان
  . ومشاركتها بصورة إجيابية يف ذلكاآللياتتلك تصميم وتنفيذ ورصد إدماج املرأة يف 

 الثقافية والتراث الثقـايف     على أن املسائل املراعية لالعتبارات     السيدة شهيد    وشددت  -١٩
 على سبيل املثال، يف العديد مـن      ف.  على تنفيذ آليات العدالة غري الرمسية      أيضاًأن تؤثر   ميكن  

بتحديـد  القرارات املتعلقة   فإن  ،  الرتاعات لتسويةنظم بديلة متعددة    فيها   وجداليت ت البلدان  
 القائمـة املمارسات التمييزية   أدت إىل زيادة تيسري     الدولة  اليت حتظرها   نتهاكات  اآلليات واال 
 ثقافيـاً يف اآلليات املناسـبة     تلك العوامل عند النظر     على مراعاة    ت الدول حثو. وترسيخها
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اليت لديها القدرة علـى     زيادة التركيز على التعويضات     إىل  السيدة شهيد   ودعت  . وحتديدها
 نتائج تنفيذ قـرارات     أيضاًُتقّيم    فحسب، بل  عاجل العنف ضد املرأة   ت اليت ال و إحداث التغيري 
  .على املرأةها التعويض وأثر

، الحظت الـسيدة    ارية التعويض اإلد  أوامرو ةغري الرمسي بآليات العدالة   وفيما يتعلق     -٢٠
معياري لضمان أن تكون    قانوين  إطار   أنه على الرغم من إحراز تقدم كبري يف وضع           فرستمان

املعايري على  وضع   بني التقدم يف     زال هناك انقسام  يال  فسبل االنتصاف فعالة وسريعة وحمددة،      
يف  املتكـرر    اهفـشل سيما   وال،  ة والقرارات املنبثقة عن العمليات غري الرمسي      القضاءمستوى  

االنقسام عند اعتمـاد آليـات      ولذلك، من املهم أن تراعي الدول هذا        . محاية حقوق املرأة  
  .إقرارها أو العدالة غري الرمسية

 اجليـدة   تعليقات من الدول واملنظمات غري احلكوميـة بـشأن املمارسـات            -هاء  
  والتحديات

ولة وكيانني من كيانات األمم      د ٣٥ألقى ببيانات ممثلو    يف املناقشة اليت تلت ذلك،        -٢١
 الـدول تتحمـل     املتكلمون بـأن   وأقر.  املنظمات غري احلكومية   ممثليمخسة من   املتحدة و 

املرأة، مبا يف   وعليها التزام بأن تعمل بالعناية الواجبة فيما يتعلق بالعنف ضد           ية  ئنهااملسؤولية ال 
 وسريعة وعادلة ولديها القدرة علـى       فعالةعن طريق توفري سبل انتصاف وتعويضات       ذلك  

املتكلمـون  اتفق  و. تعرضن للعنف ي الاليتللنساء  إحداث التغيري واملراعية لالعتبارات الثقافية      
أن اللجوء إىل العدالـة    االعتبارات املعقدة و  على هذه   فعالة تنطوي   النتصاف  االسبل  أن  على  

ون على  تكلم امل شددو. يات املتاحة اآللبلزيادة وعي املرأة    على حنو فعال شرط أساسي مسبق       
 العنف ضـد    للقضاء على  من هنج شامل وكلي       جزءاً متثل االنتصاف والتعويضات    سبلأن  

 احلصول علـى     حقوق الضحايا يف   إىل جانب الوقاية واحلماية والعقاب     من   يشمل كالً املرأة  
  .وعدم التكرارورد االعتبار تعويض الساعدة وامل

ـ     دعا  ،  اتالتعويضاسات وبرامج   فيما يتعلق بوضع سي   و  -٢٢ ني إىل  تكلمعـدد مـن امل
 اجملتمع املـدين، مثـل   من تعرضن للعنف واجلهات الفاعلة   الاليتلنساء  لوضوعية  املشاركة  امل

لفتيان، لضمان وجود مفهوم    الرجال وا  اجملتمعات احمللية، إىل جانب      وقادةاجلمعيات النسائية   
أشري الدول، ات اليت تقدمها التعويضعلى مثلة ألامن بني و. سبل االنتصاف والتعويض  شامل ل 
 ؛األخصائيني االجتماعيني يف مراكز الشرطة    : تشتمل على   سبل االنتصاف والتعويض   إىل أن 

راكز املساعدة  ملايل  املدعم  وال،  الاليت تعرضن لإليذاء  ومراكز األزمات للنساء    اإليواء  ومالجئ  
املرأة يف عمليات   مشاركة  ؛ و التوعيةبرامج  واملنعزلة؛   واحملاكم املتنقلة يف اجملتمعات      ؛القانونية

  .السياسات واآللياتالقرارات اليت تنبثق عنها صنع 

 سـبل االنتـصاف     لـضمان أن تكـون    بذل املزيد من اجلهد     بون  تكلملب امل اطو  -٢٣
 الظروف الفردية والثقافة مـن      حمددة على أساس   ضحايا العنف    املتاحة للنساء والتعويضات  
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. لتمييز والوصم وإعادة إيذاء ضحايا العنف، وخاصة النساء ضحايا العنف اجلنسي          أجل منع ا  
 والقوالـب   الراسـخة  األبوية   يف األعراف دقيق  الفكري  أيضاً على إعادة الت   ون  تكلموحث امل 
مرة   ضحايا  تعرضن للعنف  الاليتاجلنسانية اليت أدت إىل وقوع النساء       االفتراضات  والنمطية  
سياسات متـسقة يف ضـوء      اليت تواجه إعداد    عن التحديات   ناقشة  م هناك   تكانو. أخرى

 وجود روابط  ضمان   اليت تعترض صعوبات  الوللبلدان  صوصيات الثقافية والدينية    اخلاختالف  
وباإلضافة إىل ذلك، طرحت أسـئلة فيمـا يتعلـق          .  القضائية واإلدارية  التعويضبني أوامر   

الربامج واخلطط الوطنية    تعمليف ضمان أن    ولية   اآلليات الد  ميكن أن تسهم هبا   ق اليت   ائبالطر
 وأن  من املمارسات اجليدةجزءاًهذه اآلليات  تشكل ؛ وأن  اجملتمع املدين  إشراكللتعويض على   

 األسئلة املتعلقـة    أجاب أعضاء حلقة النقاش على    وعالوة على ذلك،    . موارد كافية تتوفر هلا   
 واإلقليمي والوطين ملواجهة األسباب الكامنة       الدويل الُصعد على   نيوالتعاون الفعال بالتواصل  
  .وراء التمييز

  االستنتاجات  -واو  

 يف مالحظاهتم اخلتامية، إىل حتول يف الـتفكري بـشأن           حلقة النقاش، دعا أعضاء     -٢٤
املـساواة بـني    ايا  قـض ا من    يتعرضن للعنف باعتباره   الاليتللنساء  املتاحة  التعويضات  

دعا و. قوق اإلنسان يف هذا الصدد     املتعلقة حب  التزاماهتاام  ا الدول إىل احتر   واجلنسني، ودع 
أن بل   على التعويض املايل،     التعويضاتبرامج  أال تقتصر   ضمان  حلقة النقاش إىل    أعضاء  

ويف الوقت   تهنكراماستعادة   تعرضن للعنف و   الاليتلنساء  لحترام  االتركز على استعادة    
يكون له أثر كبري على  حفز فكر جديد يفعلى إحداث التغيري    اآلليات  قدرة   ضمان   نفسه
  .منهيعانني  السبب اجلذري للعنف الذي يعاجل والنساءحياة 

  املدافعات عن حقوق اإلنسانمحاية : حلقة النقاش الثانية  -ثالثاً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  

حلقـة   سيادة القانون واملساواة وعدم التمييـز،  شعبة ة مىن رمشاوي، رئيس   تافتتح  -٢٥
 الـسيدة  وشددت.  حلقوق اإلنسان، كيونغ وا كانغ   املفوضة السامية  ةنيابة عن نائب  النقاش بال 
ـ   كـامالً   اعترافـاً  يعترفاجملتمع الدويل   على أن    االفتتاحية،   مالحظاهتا يف   ،رمشاوي دور ب

، وأن املخاطر والتهديدات احملددة اليت تواجههـا        تهن ومسامه املدافعات عن حقوق اإلنسان   
وسلطت الضوء على أن املـدافعات عـن   . جيداًتوثيقاً  موثقة  عن حقوق اإلنسان   املدافعات
ن من الـذكور    هؤنظراوالتهديدات اليت يتعرض هلا     املخاطر  اإلنسان يتعرضن لنفس    حقوق  

غري أن  . انية املعايري اجلنس  وانتهاكبسبب جنسهن   إضافية  هتديدات  وملخاطر  ولكنهن يتعرضن   
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قوق اإلنسان ال تستجيب لالحتياجات احملددة للمدافعات عـن         ملدافعني عن ح  ا محاية   آليات
بيـان  اليف  اليت ُسلط عليها الضوء     ملت العقبات األخرى    تشاو.  مناسبة بسبلحقوق اإلنسان   

 دور املدافعات عن حقوق اإلنسان يف اجملالني        بشأنالقوالب النمطية اجلنسانية املستمرة     على  
وأشارت السيدة رمشـاوي إىل     . هم يف السلطة  من   و العام واخلاص ووجود روابط بني اجلناة     

الرامية إىل ضمان دعم املدافعات عـن       السامية حلقوق اإلنسان    مفوضية  املختلفة لل نشطة  األ
  . ومحايتهن أيضاً عند احلاجةحقوق اإلنسان

 ومديرة حلقة   رئيسة جملس حقوق اإلنسان    ،الورا دوبوي السريي    السيدة وأعادت  -٢٦
إىل  ة الرئيستوأشار.  يف عمل اجمللساملدافعات عن حقوق اإلنسان  ية دور   أمه تأكيد   ،النقاش
الة املدافعني  املعنية حب  ة اخلاص ةاملقررالذي قدمته   املدافعات عن حقوق اإلنسان     املتعلق ب التقرير  

 ةاملقـرر الذي شددت فيه    ، و ٢٠١١عن حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام          
ملدافعني عن حقوق اإلنسان، اماية قائمة حلآليات  االت اليت توجد فيها     على أنه يف احل    ةاخلاص
). ٩٢، الفقـرة  Corr.1 وA/HRC/16/44 (يراعي نـوع اجلـنس  تفتقر إىل هنج عادة ما  فإهنا  
تواجههـا   فهم املخـاطر الـيت       لتحسنيحلقة النقاش توفر فرصة      إىل أن    ة الرئيس توأشار

هبـا  ، والطريقة اليت ينبغي أن تـصمم        ن بعملهن اضطالعهاملدافعات عن حقوق اإلنسان يف      
إلعـالن املتعلـق حبـق      اوأكدت أن   . لمخاطر املتعلقة بنوع اجلنس   ل للتصديآليات محاية   

ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات             
  إطـاراً يوفر)  عن حقوق اإلنساناملعروف باسم إعالن املدافعني (األساسية املعترف هبا عاملياً   

علـى قـدم     حلقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، اليت جيب أن تكون مكفولة للمرأة             فعاالً
 هذه احلقوق أمر حاسم لضمان احلمايـة الفعالـة          اجلنسانية لكفالة بعاد  األوأن فهم   املساواة  

  . عن حقوق اإلنسانللمدافعات

  افعني عن حقوق اإلنسان املدد للعنف ض اجلنسايناجلانب  -باء  

 حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان، مارغريـت          ة املعني ة اخلاص ةاملقررحددت    -٢٧
وأشارت إىل أن   .  عن حقوق اإلنسان   اتواجهها املدافع تسيكاغيا، التهديدات واملخاطر اليت     

يتعرضـن  املخاطر ولكن النـساء     نفس   وناملدافعني عن حقوق اإلنسان يواجه    و املدافعات
علـى  املوجـه  االعتداء اللفظي بني  تتراوح، ضافة إىل ذلك إىل خماطر تتعلق بنوع اجلنس     باإل

يف بصفة خاصة   شائعة  هذه   أشكال التهديدات    أنالعنف اجلنسي، و  نوع جنسهن إىل    أساس  
  السيدة سيكاغيا االنتباه إىل وصم املدافعات عن حقوق اإلنـسان          استرعتو. الرتاعحاالت  
لمعـايري  يف كثري من األحيان باعتبارهن متحـديات ل   نجمتمعاهتيهن يف   إلنظر   يُ حيث،  بالعار

 القوالـب النمطيـة     اليت تدمي  األبوية   النظم عن   فضالً،   املقبولة االجتماعية والثقافية والدينية  
 عن حقـوق    املدافعاتاستهداف النساء   يف  كما سامهت سياسات العوملة     . اجلنسانية الضارة 

 اهلويـة   ي امليل اجلنـسي ومغـاير     ي ومزدوج نيثليات واملثلي املواألقليات والشعوب األصلية    
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بني العسكرة وزيادة العنف اجلنسي ضـد       وشددت على الصلة    . ية واحلقوق اإلجناب  اجلنسانية
أن إىل   السيدة سـيكاغيا     وأشارت.  يف أوقات الرتاع   وخاصةاملدافعات عن حقوق اإلنسان،     

ن معـايري  وتنبثق عمتعددة  هلا مصادر    اإلنسانالتهديدات اليت تواجهها املدافعات عن حقوق       
  . يف أوقات احلربوخاصةاجتماعية وثقافية ودينية، وآثار العوملة وعسكرة اجملتمع، 

 اللجنة التنفيذية للتحالف الـدويل      ة سونيال أبيسيكريا، عضو   سلطتيف مداخلتها،   و  -٢٨
 عن حقـوق    اتاملدافعا  هبف  ستهَد اليت تُ  الضوء على السبل  للمدافعات عن حقوق اإلنسان،     

إىل أن  السيدة أبيـسيكريا    وأشارت  .  عن األسباب اجلذرية لتلك التهديدات     فضالًاإلنسان،  
 حبقوق مدنيـة وسياسـية      تتعلق املدافعات عن حقوق اإلنسان      تتعرض هلا االنتهاكات اليت   

خلـاص  اجملالني اكل من   يف   وأضافت أن هذه االنتهاكات تقع    . واقتصادية واجتماعية وثقافية  
 حكومية وغري حكومية، مبا يف ذلك أفراد        وترتكبها جهات فاعلة   األوضاعوالعام ويف مجيع    

جمموعـات  هناك  وذكرت أن   . الشركات عرب الوطنية واملرتزقة   واألسرة والشركات اخلاصة    
وتـشمل  . لالعتـداءات بـشكل متزايـد     تتعرض   عن حقوق اإلنسان     املدافعاتمعينة من   

املياه والبيئة النظيفة؛   األرض و الشعوب يف   عن حق   املدافعات  موعات  من هذه اجمل  املستهدفات  
الـاليت   والنـساء    ؛ واحلقوق املتعلقة باحلياة اجلنسية    يةقوق اإلجناب احلعن  املدافعات   والنساء

؛ غري اخلاضعة للمعـايري الـسائدة     فراد واجملتمعات   ألضد ا املساواة وعدم التمييز    يدافعن عن   
 جمتمعات متـر    والنساء الاليت يعشن يف    جملتمعات ويعملن على تعبئتها؛   والنساء الاليت ينظمن ا   

ال يقل  الذي تقع فيه االنتهاكات     سياق  ال على أن  السيدة أبيسيكريا    شددتو. مبرحلة انتقالية 
لنظام القائم على ا  اجملتمعي  على اإلطار   السياقات  هذه  مل  تشتو. أمهية عن طبيعة االنتهاكات   

 العنـف هـذا   باسـتمرار   يسمح  والعنف ضد املرأة    الذي يربر   ، و لفة املخت ريياملعاواألبوي  
، وتدهور املعايري   والرتعات القومية املتطرفة  اإلفالت من العقاب، إىل جانب األصولية الدينية        و

 أرجـاء  يف كـل  الرتاعاتالدميقراطية، واألزمة االقتصادية العاملية احلالية، وعسكرة اجملتمع و     
  .فاع عنهاد وال تعزيز حقوق اإلنسانعلىقات قدرة املرأة  هذه السياوتقوض. العامل

  املدافعات عن حقوق اإلنساناآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية حلماية   -جيم  

لجنة البلدان األمريكية   ل  التابع قوق املدافعني عن حقوق اإلنسان    املعين حب  املقرر   تكلم  -٢٩
ملدافعات عـن   امبسألة  اللجنة  اعتراف  ن  عحلقوق اإلنسان، خوسيه دي خيسوس أوروزكو،       

وصـدور   ؛ مقرر يترأسهمكتب خاص   بإنشاء  على ذلك   كدليل  استشهد  و. حقوق اإلنسان 
 يف  املدافعات عن حقوق اإلنسان   عمل  ب اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية       أقرت فيه قرار  
 اللجنـة لـدى    نوأضاف أ . لمدافعني عن حقوق اإلنسان   لشبكة  اللجنة   وإنشاء   ؛)٢(املنطقة

حترازيـة، وجلـسات    االتـدابري   ال، مثل   املدافعات عن حقوق اإلنسان   حلماية  آليات قائمة   
__________ 

، ٢٠٠٥يونيه /زيران ح٧الصادر يف ) XXXV-O/05 (٢٠٦٧اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية، القرار        )٢(
 .٢الفقرة 
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إىل أفعال الدول، وجلسات مواضيعية إىل      صادرة يف قضايا تشري     الراء  اآلعامة، و الستماع  اال
وضـع  ألن  عن أسفه   وأعرب السيد أوروزكو    .  تسرد االنتهاكات  جانب تقارير موضوعية  

ية اناجلنسالنمطية   قد ساء يف بعض بلدان املنطقة نتيجة القوالب       ت عن حقوق اإلنسان     ملدافعاا
الدول وحث املقرر   . ، وخاصة يف املناطق الريفية    ةلا إقامة العد  اليت تعترض والتمييز والعقبات   

  .ليات احلماية القائمةبآ عن حقوق اإلنسان دراية املدافعاتضمان على واجملتمع املدين 

رأة امل دور   علىزار عبد القادر، املدير التنفيذي ملعهد جنيف حلقوق اإلنسان،          علق ن و  -٣٠
يف  والتحديات اليت تواجهها والنتائج اليت توصـلت إليهـا          يف مشال أفريقيا والشرق األوسط    

الدور نه على الرغم من     إوقال السيد عبد القادر     .  يف املنطقة  احلاليةسياق التحوالت السياسية    
القانونيـة والـسياسية   التحـديات  التغلب علـى  ايب جداً الذي لعبته املرأة يف     الفعال واإلجي 

 بصورة كاملة يف    ُتدمجفإنه مل يعترف هبا أو      تغيري،  الإحداث  اليت تواجه   واالجتماعية والثقافية   
بشكل  املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املنطقة        ه ينبغي استشارة   أن وأكد. صنع القرار عملية  
ـ   فقد دعـا  وعالوة على ذلك،    . الدول بتصميم آليات احلماية    عند قيام كامل   دريب إىل ت

ن ومحايـة هـذه     قوقه حبيث يسمح هلن باملطالبة حب     املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املنطقة     
  .أفضلاحلقوق بشكل 

 اجليـدة   تعليقات من الدول واملنظمات غري احلكوميـة بـشأن املمارسـات            -دال  
  والتحديات

 املنظمات غـري    ني من  ممثل فضالً عن الدول  ممثلو  الالحق، أدىل ببيانات    أثناء احلوار     -٣١
ألمـم  ا ةبه مقـرر  تضطلع  العمل الذي   ب املتكلمون وأقر. احلكومية وكيانات األمم املتحدة   

 املقدم ٢٠١١عام  ل ها حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا فيه تقرير        ة املعني ةاملتحدة اخلاص 
 املـدافعات عـن حقـوق اإلنـسان         حالـة  على   والذي يركز  إىل جملس حقوق اإلنسان،   

)A/HRC/16/44 و Corr.1 .(  اجلنـسانية طبيعـة   ، بال وقلقاملتكلمني، بتعاطف   أغلبية  وأقرت 
ا هؤالء  هتالشجاعة اليت أبد  ب تحقوق اإلنسان وأشاد  املرتكبة ضد املدافعات عن     نتهاكات  لال

نـوع  مراعيـة ل  محاية خاصة   آليات  إىل  وكان هناك اتفاق واسع على وجود حاجة        . النساء
وعـالوة  . ما تعانيه املرأة من عدم مساواة ومتييز      يف سياق   وذلك  على النحو املطلوب    اجلنس  

حقوق اإلنسان  إنشاء هذه اآلليات ومحاية املدافعات عن        على أن مسؤولية     ُشدد ،على ذلك 
الـضروري أن تتعـاون      من   هى أن اُتفق عل  االلتزام،   عند الوفاء هبذا  و. تقع على عاتق الدول   

العمل  فضالً عن عد الدويل واإلقليمي والوطين،     تبادل املمارسات اجليدة على الصُ    أن ت الدول و 
  .املدافعات عن حقوق اإلنسانمع بشكل إجيايب 

املدافعات عن حقوق  إشراك  أنه ينبغي   إىل    مداخالهتم  عدد من ممثلي الدول يف     وأشار  -٣٢
ذه ويف عملية صنع القرار بشأن هذه الربامج باعتبـارهن          آليات احلماية ه  وضع  يف  اإلنسان  

وعـالوة  . االجتماعي وبسبب االنتهاكات احملددة املوجهة ضدهن     التحول  عناصر يف عملية    
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علـى  من آثار ضـارة      إلفالت من العقاب  ما يترتب على ا   على ذلك، شددت الدول على      
 عن حقوق اإلنـسان،     ملدافعاتضد ا االعتداءات  مرتكيب   إىل أمهية معاقبة     ت، وأشار اجملتمع

  . اخلاص أو اجملال العاماجملالالدول أو اجلهات الفاعلة من غري الدول يف ترتكبها سواء اليت 

لدول ومنظومـة األمـم     لالكيفية اليت ميكن هبا      املتكلمون عدة توصيات بشأن      وقدم  -٣٣
   زيادة متثيل املـرأة   :  إليها املشارومن بني املبادرات    .  وتعزيزها اجلهود احلالية استكمال  املتحدة  

تؤيد سن قوانني   و؛  اإلنسان عن حقوق    اتالتمويل واملنح للمدافع  توفري   و ؛يف مواقع صنع القرار   
  أو حقوق اآلخـرين    نقوقهحبلالعتداءات على النساء ال لشيء سوى مطالبتهن        قانوين  الظر  احل

التحـديات  وفيما يتعلـق ب   . ل وضمان استقالل القضاة واحملامني يف جمال إقامة العد        ومحايتها؛
 من بينها    أمور أشار املتكلمون إىل مجلة   واجهها املدافعات عن حقوق اإلنسان،      توالعقبات اليت   

املصنفة حسب نوع اجلنس لتوجيه     الكافية  نقص البيانات   و والدينية؛   اجملتمعيةاحلواجز الثقافية و  
 ؛ وعدم توفري احلماية ألفراد األسـرة      ؛النظم احلالية للعديد من    والطابع التفاعلي  ؛آليات احلماية 

  . عن حقوق اإلنسانعلى الصحفيات العامالت كمدافعاتوالتأثري اخلاص 

  االستنتاجات  -هاء  

وأشارت .  توصيات ملساعدة املدافعات عن حقوق اإلنسان      حلقة النقاش  قدمت  -٣٤
ـ ملتعـددة  املتداخلة وا لتمييز  هناك حاجة إىل معاجلة أشكال ا     أن  إىل  السيدة سيكاغيا     يتال

حلقـة  ودعت  .  عن حقوق اإلنسان وذلك لتعزيز متكني هؤالء النساء        املدافعات اتواجهه
 إىل أن التهديدات اليت     ةنوع اجلنس، مشري  مراعية ل محاية للنساء   آليات    إنشاء إىلالنقاش  

واجههـا  ي يف كثري من األحيان تلك اليت        تتجاوزاملدافعات عن حقوق اإلنسان     تواجهها  
 املمارسات  تستخلصلدول أن   أن على ا  وأكدت السيدة سيكاغيا    .  الرجال  من نهؤنظرا

 أن  ينبغـي  احمللي لتفادي االزدواجيـة، و     الصعيدواألمثلة اجليدة من الربامج املنفذة على       
يف تـصميم  أنفـسهم   تشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنـسان        أن ت تعاون أوثق و  بتعمل  

  .السياسات

مـن  أن مكافحة اإلفالت من العقاب أمر حاسم        إىل  ا   السيدة أبيسيكري  وأشارت  -٣٥
آليات ب وفيما يتعلق .  عن حقوق اإلنسان   املدافعات مكافحة العنف ضد املرأة ومحاية       أجل

ة بنـاء تتطلب قدراً أكرب مـن املـشاركة ال       ليات  أشارت إىل أن تلك اآل    احلماية القائمة،   
 عن حقوق اإلنسان    ن املدافعات أ فكرة عن    بعيداً حتوالًو عن حقوق اإلنسان     للمدافعات

غـري  وشروعهن فيه لعمل اإلجيايب ل كعناصر نعل دوره جينتهاكات، مما   االضحايا  هن من   
فعالة جيب أن تعاجل خصوصية كل      الليات  اآلوالحظت السيدة أبيسيكريا أيضاً أن      . مرئي
  . نطاقاً اهلياكل االجتماعية والسياسية األوسعفضالً عنحالة 
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تنفـذ  ينبغي أن    البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية       على أن  عبد القادر     السيد وشدد  -٣٦
لمدافعات عن حقوق اإلنسان مواصلة العمـل دون التعـرض       لتدابري وقائية حىت يتسىن     

  .خلطر العنف

املمارسات احلالية اجلهود وإىل أعضاء حلقة النقاش يف مالحظاهتم اخلتامية، أشار     و  -٣٧
ة املدافعات عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اعتماد خطط وطنيـة         وقاية ومحاي فيما يتعلق ب  

 منظومة األمم املتحـدة     حلقة النقاش وحث أعضاء   . مراعية لنوع اجلنس  ووضع آليات   
على مواصلة إيالء اهتمام خاص لتنفيذ مبدأ مشاركة اجملتمع املدين يف مجيع أنشطتها ودعم 

 أعضاء حلقـة النقـاش إىل       وطلب. اإلنسانقوق  املتعلقة حب الوطنية واإلقليمية   العمليات  
املدافعات عـن حقـوق اإلنـسان        بعمل جملس حقوق اإلنسان االعتراف علناً    الدول و 
والقوالب  اجليدة، واملمارسات االنتهاكات وتوثيق التوعية، خالل من ذلك يف مبا ودعمه،

ة يف  املـساوا  حتقيق حنو ومن شأن هذا أن ميهد الطريق     . النمطية اليت متثل مشاكل للمرأة    
 اإلرادة وُسلط الضوء على. ملدافعات عن حقوق اإلنسانامجيع اجملاالت، مبا يف ذلك محاية 

اتفق املشاركون  و. السياسية كشرط رئيسي لتحسني محاية املدافعات عن حقوق اإلنسان        
 وا يف مكافحة العنف ضد املرأة، وقدم      مسألة حامسة اإلفالت من العقاب    مكافحة  على أن   
  . ملساعدة املدافعات عن حقوق اإلنسانتوصيات

        


