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 طط

 

 

 

 
 لالتحاد البرلماني الدولي تقرير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة

 

    والشرقية الوسطى ألوروبا والفتيات النساء ضد حول العنف اإلقليمي المؤتمر- (d) ( د)
 والفتيات النساء ضد لعنفا إلنهاء القوانين عن تفعيل            

 
 1122 يونيو/ حزيران 21-21 ،(رومانيا) بوخارست

 
 

 املنتددد   هددد ا وأتدددا . 1122 يونيدددو/ حزيدددرا  21 إىل 21 مددد  الفددد   يف بوخارسددد  يف اإلقليمددد  املددد  ر قددد ع  
 ،بلددد ا   15 مددد  حكدددومين ومسددد ولن ،حكوميدددة غدددر منظمدددا و  ،برملاندددا  يف عضدددوا   251 مددد  ألكثدددر مندددربا  

 جمللد  الربملانيدة واجلمعيدة ، األسدود البحدر منطقدة يف االقتصداد  للتعداو  الربملانية اجلمعية يف أعضاء إضافة إىل
 يف وشددار . والفتيددا  النسدداء ضدد  بددالعن  املتعلقددة القددوانن تنفيدد  يف املمارسددا  أفضدد  لتبدداد وذلدد   أوروبددا،
منظمدة الردراكة العامليدة و  للمدرأ ، العامليدة واحلقدو  الروماين، النواب وجمل  ال ويل، الربملاين االحتاد امل  ر تنظيم

 .الروماين الريوخ جمل  م  دعممع  احليوية، ألصوا ل
 

 املتعلقدددة واإلقليميددة ال وليدددة واألطددر اجلنسددد   والعندد  املندددزيل العندد  وعواقددد  أسددباب علددد  املناقرددا  وركددز 
 املدد  ر ومشدد . اجملددرمن ومسدداءلة للضددحايا، األساسددية اخلدد ما  وتنسددي  والفتيددا   النسدداء ضدد  العندد  بإهندداء
 جيد   أمثلدةيف جمدا   املتعمقدة املراركة فرصة للمراركن أتيح  حيثمساري  تعليمين ل ورا  متع د   أيضا
 املتعلقددة القددوانن تنفيدد  يف القطاعددا  املتعدد د التعدداو جمددا   يف وكدد ل  واجلنائيددة، امل نيددة الع الددة نظددا جمددا   يف

 العددائل  والعند  املدرأ  ضد  العندد  مندع بردن  أوروبدا جملدد  اتفاقيدةكمدا كاند  . والفتيددا  النسداء ضد  بدالعن 
 ملموسددة توجيهيددة مبدداد  تقدد   ألهنددا املمارسددا  أفضدد  برددن  املناقرددا  حمددور( اسددطنبو  اتفاقيددة) ومكافحتدد 
 الربملاندا  رمسيدا   وتد عو، وأيضدا  تقدر  القطاعدا  متعد د هند  اتبدا  اشد ا  تضدم وت املدرأ ، ضد  العن  ملكافحة

 لالتحاد البرلماني الدولي 232الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 1122أكتوبر / تشرين األول  21-21 
CL/201/10(d)-R.1 

 1122 أغسط / آب 21    
 اجملل  احلاكم

21البن    
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 .أحكام  لتنفي  املتخ   الرص  ت ابر يف املراركة إىل
 

 النسداء ضد  العند  مندع يف املرداركن مجيدع بدن تعاو  أوسع نطاقا  م  أج   األساس إرساء يف امل  ر جنح وق 
 بردددن متعددد د   اسددد اتيتيا  تدددرب ( امللحددد  انظدددر) ختاميدددة وثيقدددة املرددداركو  واعتمددد . عليددد  والقضددداء والفتيدددا 
 مد  مدنم  يف العدي  مد  والفتيدا  النسداء  كد  أ لضدما   والسياسدا  للقدوانن الفعدا  التنفي  ضما  كيفية
منسدقة  جمتمعيدة اسدتتابة أجد  مد  القطاعدا  املتعد د التعداو : االسد اتيتيا  هد   وترم . اجلنساين العن 
 اخلدد ما  مدد  جمموعددة العندد ، عدد  لإلبددال  آمنددة مبسدداحة تزويدد هم حيددث مدد  الضددحايا علدد  وال كيددز قويددة 

 حماسددددبة عدددد ء اجلنائيددددة الع الدددة نظددددا  يتحمدددد  أ  وضددددما  ال هيددد   ملكافحددددة أدوا  الحتياجددددا م، املوجهدددة
 وإشدرا   (املسداوا  اجلن ريدة)الرجدا  والنسداء  بدن واملسداوا  اإلنسا  حقو  برن  األطفا  وتثقي  املنتهكن 
 .ه   التغير حركة يف الرجا 
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 والفتيا  النساء ض  العن  إلهناء تفعي  القوانن
 1122 يونيو/ حزيرا  21 – 21 ،(رومانيا) بوخارس 

 

  ال ويل الربملاين االحتاد تنظيم  يف اش   ال   والررقية الوسط  ألوروبا اإلقليم  امل  ر
  احليوية، ألصوا منظمة الرراكة العاملية لو  ، للمرأ  العاملية احلقو و  الروماين، النواب جمل و 

 الروماين الريوخ جمل  م  دعممع 
 

 الختامية الوثيقة
 

 بيرو إبوليا -روزاليا السيدة من مقدمة
 اإلقليمي المؤتمر مقرر الخارجية، السياسة لجنة رئيس ،النواب الروماني مجلس في عضو

 

 ،أذربيتددددا  ،أرمينيددددا ،ألبانيددددا مدددد  ناحلكددددومي نواملسدددد ول ،احلكوميددددة غددددر املنظمددددا   ممثلدددد ، الربملددددانين،حندددد 
 ،بولند ا ،ليتوانيدا ،التفيا ،هنغاريا ،جورجيا ،استونيا ،التريكية اجلمهورية ،بلغاريا ،واهلرس  البوسنة يا،بيالروس
 الربملانيدة اجلمعيدة أعضداءإضافة إىل  أوكرانيا،و  تركيا، طاجيكستا ، سلوفينيا، صربيا، رومانيا، ،مول وفا مجهورية
 رومانيدا، بوخارسد ، يفاجتمعنا  أوروبا، جملل  الربملانية واجلمعية األسود، البحر منطقة يف االقتصاد  للتعاو 

 ضد  لعند ا إلهنداء لقدواننحدو  تفعيد  ا اإلقليمد  املد  ريف  1122 يونيدو/ حزيرا  21 إىل 21 م  الف   يف
 العامليدددة احلقدددو  الرومددداين، الندددواب جملددد  الددد ويل، الربملددداين االحتددداد املددد  ر تنظددديم يف وشدددار . والفتيدددا  النسددداء
 .الروماين الريوخ جمل  م  ب عم ،احليوية ألصوا الرراكة العاملية لمنظمة  للمرأ ،

 

 اهلددد   نترددداطر مجيعدددا   ولكنندددا خمتلفدددة، قطاعدددا  يفنعمددد  و  خمتلفدددة، خلفيدددا  مددد و  خمتلفدددة، بلددد ا  مددد أتيندددا 
 للربملانددا  احليددو  الدد ور ندد ر  وحندد . العندد   يف حيددا  خاليددة مدد العددي  مدد  املددرأ   كددن يف املتمثدد  املردد  

 احلكدددومين واملسددد ولن ،للنددداجن الددد عم وتقددد م القدددانوين اإلصدددال  إىل تددد عو الدددي احلكوميدددة غدددر واملنظمدددا 
 ضد  العند  علد  القضاء يف - والقضا   العامو   عو وامل    ،القانو  إنفاذ ع  املس ولو  فيهم مب  - القانونين
 .األوىل للمر  معا   مجعنا ال   اإلقليم  امل  ر هب ا كبرا   ترحيبا   ونرح (  املرأ  ض  العن ) والفتيا  النساء

 

CL/201/10(d)-R.1  
 ملح 
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عدددد   ممثلددددنو  ،برملددددانين مدددد كددددو  تت وفددددود يف املردددداركو  يعمدددد  أ هددددو  للمدددد  ر الرئيسددددة املنهتيددددا إ  أحدددد  
 املعددار  لتطبيد  عمدد  خطدط وفدد  كد أ  يضددع  و . بلد اهنم مدد  حكدومين ومسدد ولن ،احلكوميدة غددر ملنظمدا ا

 .ودائم ملموس أثر للم  ر يكو  أ  ننم  الطريقة، وهب  . بل   إىل عودت  عن  امل  ر يف املكتسبة
 

 القددائم للتمييددز األوسددع السدديا  يف ذلدد  وحيدد  . اإلنسددا  حلقددو  خطددرا   انتهاكددا   املددرأ  ضدد  العندد  ويرددك 
 العندد  إ . واخلددا  العددا  اجملددالن يف واملددرأ  الرجدد  بددنيف السددلطة  املتسدداوية غددر والعالقددا  اجلددن  نددو  علدد 
 إمكانددا   بكامدد   ددتعه  دو  حيددو  بدد  فحسدد ، وسددالمته  كددرامته  مدد  حيددرمه  ال والفتيددا  النسدداء ضدد 

 اجلنسدد  أو/  و البدد ين للعندد  العددام أحندداء مجيددع يف النسدداء مدد  املائددةب 55 تعددر قدد  و . وللمتتمددعألنفسدده  
 .العن  ه ا م  خا    بل  يوج  وال. الرري  غر م  اجلنس  العن  أو احلميم الرري  جان  م 

 

 مجيدع و كدن اجلنسدن بدن املسداوا  حتقيد  - املسدت امة التنميدة أعمدا  ج و / 5/رقم  اهل   أ  نعتق حن  و 
 يف كهد   فقدط لدي  يعداج أ  ينبغد  ،كغايدة املدرأ  ضد  العند  علد  القضداء ذلد  يف مبا - والفتيا  النساء
 وحنددد . املسدددت امة التنميدددة أهددد ا  مجيدددع لتحقيددد  ةرئيسددديال تمكدددنعوامددد  المددد   عامددد ك أيضدددا   وإمندددا ،ذاتددد  حددد 

 .بل اننا يف املست امة التنمية أله ا  الفعا  التنفي  بضما   اما   ملتزمو 
 

 حقدددو  حبمايدددة احلكومدددا  بدددالتزا  تعددد   اإلنسدددا  حلقدددو  وإقليميدددة دوليدددة صدددكو  هندددا  ذلددد ،إضدددافة إىل و 
 بلددد ا  مجيددع ن أشدد نا بددو . العندد حتددرره   مدد   لضدددما  والفتيددا  النسدداء جلميددع األساسددية واحلريددا  اإلنسددا 
 عدددد وق   البلدددد ا  معظددددم وأ  املددددرأ ، ضدددد  التمييددددز أشددددكا  مجيددددع علدددد  القضدددداء اتفاقيددددة علدددد  صدددد ق  منطقتنددددا
 م الدي الد و  اْثندوحث  . ومكافحتد  العدائل  والعند  املرأ  ض  العن  منع برن  اسطنبو  اتفاقية عل  ق وص   
 املردداركة علدد  املدد ين اجملتمددع ومنظمددا  الربملانددا  وشدتعنا. ذلدد  تفعدد  أ  علدد  تصدد يقها صددكو  بعدد  تدود 
 .بل اهنا يف االتفاقيا  ه   تنفي  رص  يف بفعالية

 

. والسياسددية القانونيددة اإلصددالحا  حنددو املنطقددة يف حتققدد  الددي جدد ا   اهلامددة املنتددزا  علدد  يندداوأثن سددلمنا وقدد 
 ذلدد ، ومددع اإلنسددا   حلقددو  ال وليددة الصددكو  مددع متماشدديا   الددوطي الترددريع جلعدد  مددةقي   جهددود بدد ل حيددث 
 وبد و . الرئيسد  التحد   يردك  تنفيد ها يزا  الإذا . ا  كافيأمرا     لي  السياسا  ووضع القوانن إص ار فإ 

 الضدددحايا ومحايدددة العنددد  مندددع يف املتمثددد  املنردددود هددد فها والسياسدددا  القدددوانن هددد   حتقددد  لددد  ،هددد ا التنفيددد 
 .اجلنا  ومساءلة ودعمهم،

 

 بعضدنا و كدن وإهلدا  عملنا، يف والتح يا  الثغرا  عل  التغل  سب  ملناقرة فرصة اإلقليم  امل  ر أتا  وق 
 .بل اننا يف املرأ  ض  للعن  النظم استتابة لتحسن مر كة سياسا  حنو والتحر  بعضا  
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 علدد  القضدداء إىل الراميددة والسياسددا  القددوانن تنفيدد  تحسددنل ملددةاحل يف أساسدد  عنصددر هددو منددا واحدد  كدد إ    
 مسدداءلة وتعزيدز الندداجن، سدالمة ضددما  أهد ا  حتقيدد  يف احلقيقد  التقدد   فدإ  ذلدد ، ومدع. املددرأ  ضد  العند 
 ال ،والفتيددا  النسداء ضدد  جتددا  التعصد  اجملتمعد  يف مواجهددة العند  اجملتمدع أفددراد مجيدعإيقدا  عقددو  و  اجلندا ،
 هد ا لزيداد  مدةقي   انطدال  نقطدة اإلقليمد  امل  ر ه ا وفر وق . املر كة جهودنا م  خال  إال يتحق  أ  ميك 
 .بيننا والرراكة واحلوار القطاعا  بن التعاو 

 

 :يل  ما عل  مناقراتنا وركز 
 اجلنس   والعن  املنزيل العن  أساسيا  (2
 والفتيا   النساء ض  العن  بإهناء املتعلقة واإلقليمية ال ولية األطر (1
 . اجلنا  ومساءلة للضحايا األساسية اخل ما  تنسي  (5
د تبداد  إلجدراء الفرصدة لندا أتيحد  حيدث ،مسداري  تعليميدن لد ورا  متعد د  أيضا   امل  ر ومش  يف جمدا    معم 

 تنفيددد  يف القطاعدددا  املتعددد د التعددداو جمدددا   يف وكددد ل  واجلنائيدددة، امل نيدددة الع الدددة نظدددا  يف اجليددد   ملمارسدددا ا
 .والفتيا  النساء ض  بالعن  املتعلقة القوانن

 

 ،احلكوميددددة غدددر املنظمدددا  ،الربملاندددا  متنددداو  ويف. املدددرأ  ضددد  للعندددد  حددد  لوضدددع واحددد  حددد ولدددي  هندددا  
 األحدوا  مد  حدا  ن املد كور أدندا  ال ميثد  بدو . رئيسدية واسدتتابا  اس اتيتيا  وضع احلكومين واملس ولن
 إىل يهدد   بدد . اإلقليمدد  املدد  ر خددال يف  حبثهددا مت الددي التفصدديلية واملمارسددا  اخلددربا  ملدد   شددامال   ملخصددا  
 .التق   حتقي  يف تسهم أ  ميك  الي الرئيسية والعناصر االس اتيتيا  إبرا 

 إىل وامليددد  ،الفاعلدددة اجلهدددا  بدددن ا الفع ددد التعددداو  إىل االفتقدددار هددد  ،تناولناهدددا الدددي املسدددائ  بعددد  إ  .2
 املسددتمري  االضدطهادمدا يواجهوند  مد  عد   كفايددة الفهدم للخطدر و و  العندد ، ضدحايا علد  اللدو  إلقداء
 قطاعدا يف  والردراكة والتعداو  التنسدي  تطدوير إىل حباجدة نح فد. املسديين مد  اهلدروب محماولته عن 

 القطريدة التد خ  بدرام  خال  م  ،(CCR) قوية منسقة جمتمعية استتابةحتقي   أج  م متع د  
 الد   ،(the Duluth Model) 1دولدو  مندوذ  علد  القائمدة الدربام  ذلد  يف مبدا واجملتمعيدة،

                                                           

العندد   هددو أو  برنددام  متعدد د التخصصددا  يهدد   إىل معاجلددة قضددية ،مرددرو  التدد خ  ضدد  العندد  األسددر  أو منددوذ  دولددو   - 1
علد  تنسدي  إجدراءا  جمموعدة  ،2892عم  ه ا الربنام  التتدري،، الد   مت تطبيقد  يف م يندة دولدو  بواليدة مينيسدوتا عدا  ، ياألسر 
ددا للددربام  يف الواليددا  القضددائية األخددر  الددي تسددع  إىل . ة مدد  الوكدداال  الددي تتعامدد  مددع الصددرا  األسددر متنوعدد وأصددبح الربنددام  منوذج 

 (ويكبي يا: امل جم، املص ر)التعام  برك  أكثر فعالية مع العن  األسر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
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 وسياسدددددددا م ومددددددد خال م الضدددددددحايا بقصددددددد  وتس شددددددد  بانتظدددددددا  الوكددددددداال  خمتلددددددد  فيددددددد  جتتمدددددددع
 .اجلنا  ومساءلة الضحايا سالمة تعز  أ  شنهنا م  الي وبروتوكوال م،

 التنسدددي  لتحقيددد  مسدددب  شدددر  وهدددو الوكددداال ، بدددن مرددد كة للعنددد  عامدددة نظريدددة وجدددود أمهيدددة أبر ندددا .1
دد أ ( CCR)االسددتتابة اجملتمعيددة املنسددقة  يف املردد   الفهددم شددن  ومدد . الفع ددا    مدد  حتقيددد  ميك 

 الفاعلدددة جتدددا  معظدددم اجلهدددا  مددد  وغدددرهم والقضدددا  العدددامن عنواملددد    الردددرطة مددد  فعالدددة اسدددتتابا 
. الضددددحايا علدددد  والسدددديطر  الددددي تعتددددرب كممارسددددة للسددددلطة اجلنسدددد  والعندددد  املنددددزيل حدددداال  العندددد 

 .الضحايا عل  للعن  تركز ستتابةالا إىل احلاجة أيضا   وتراطرنا
 ذلدد  مدد  أقدد  عدد دا   أ  كمددا املددرأ ، ضدد  العندد  وم يددتم اإلبددال  سددو  عدد  عدد د قليدد  مدد  حدداال  .5

 علدد  احلصددو  يصددع   فإندد حدداال  العندد  قضددائيا ، مالحقددة تددتم عندد ما وحددى. أحيدد  إىل اكاكمددة
 تدوفر خدال  مد  أفضد  حندو عل  احتياجا م وتلبية الضحايا احتياجا  فهم إىل حباجة إننا. إدانا 
 اآلمدد  مدد  بنندد  النسدداء مدد  املزيدد  شددعور ضددما  أجدد  مدد  اجلن ريددة للفددوار  ومراعيددة ميسددر  خدد ما 
 النددداجن إىل االسدددتما  إىل حباجدددة أنندددا يعدددي وهددد ا. الع الدددة حتقيددد  إىل والسدددع  العنددد  عددد  اإلبدددال 

 جمداال  يف جهودندا يف تد عمهم، الدي املتخصصة املنظما  باإلضافة إىل أصوا  واألخ  بنصوا م،
 فهدددم علددد  القدددانونين االختصاصدددين تددد ري  وجيددد . ورصددد ها وتنفيددد ها السياسدددا  ووضدددع القدددانو 

 .املالئم النحو عل  القانو  تطبي  م  يتمكنوا حى واجلنس  املنزيل العن  ديناميكيا 
 تلبيدددددة مددددد  لتمكيدددددنهم اخلددددد ما  مددددد  شددددداملة مبتموعدددددة الضدددددحايا تزويددددد  إىل احلاجدددددة حددددد دنا وقددددد  .1

 – النفسدية اخلد ما  واجلنائيدة، امل نيدة باحلمايدة أوامدر علد  الضحايا حصو  ذل  ومش . احتياجا م
 ومددد . اجلندددا  ضددد  اجلنائيدددة اال امدددا  متابعدددة وفرصدددة ة،االقتصدددادية والسدددكني االسدددت امة االجتماعيدددة،

 سدددب  إىل الوصدددو  دو  حتدددو  الدددي العوائددد  وإ الدددة بسدددهولة اخليدددارا  هددد   إتاحدددة خاصدددة بصدددفة املهدددم
يتضددم   مبددا املتطلبددا  مرهقددة وقدد  تدد د  إىل نتددائ  عكسددية، مدد  عدد دا   أ  والواقددع. هدد   االنتصددا 

 شدهودا   تقد ميهم أو طبيدة، تقدارير علد  حصدوهلم أو ،م  ضرور  توجي  الضحايا ا اما  جنائيدةذل  
 .محاية ت ابر عل  احلصو  أج  م 

 وخطددط املخدداطر تقييمددا  اسددتخ ا  واق حنددا الضددحايا ختويدد  يف املتمثلددة اخلطددر  املرددكلة وناقرددنا .5
 غددر الضددحايا يكددو  وقدد . النطددا  الواسددع القلدد  هدد ا معاجلددة يف تسدداع  أ  ميكدد  كددندوا  السددالمة
 النظدددا  إطدددار يف أخدددر  آليدددا  مددد  االسدددتفاد  أو اجلنائيدددة الدددتهم متابعدددة علددد  قدددادري  غدددر أو راغبدددن
 مد  الدي تقلد  اخلد ما  موتقد  باح ا  الضحايا معاملة م  ب  ال احلاال ، ه   مث  ويف. القضائ 
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 بدد و  حددى اجلنائيددة الددتهم مبتابعددة القددانوين النظددا  يسددمح أ  وينبغدد . علدديهم املعتدد   علدد  اعتمددادهم
 .الضحايا مراركة

 املرداركو  واتفد . وحقوقه  الناجيا  محاية عل  قائم قضائ  نظا  يف االستثمار مبكا  األمهية وم  .6
 ذلد ، علد  وعدالو . اجلنائيدة الع الدة نظدا  عدات  علد  يقدع املنتهكدن حماسدبة ع ء أ  عل  باإلمجا 

 انتهاكدا   يعتدرب أيضدا   ب  فحس ، خطرا   لي  املعت   مع الوساطة يف الضحايا يرار  أ  اش ا  فإ 
 .اسطنبو  التفاقية

 علد  وجيد . جد ا   وفعالدة فعالدة توعيدة حبمدال  م  الضرور  القيا  ناجحة، السياسا  تكو  ولك  .2
 خدا  شد ء يوجد  ال أند  يفهموا أ  فتيا ،  أ فتيا   أ نساء،  أ رجاال   كانوا سواء املواطنن، مجيع
كدا  هدو  شدك  بدن  التسدامح أ  فهدم دو  حقدا   عليد  القضداء ميك  ال وأن  املرأ ، ض  العن  برن 

 .مقبو  أمر غر
العامد  الدرئي  لتغيدر طريقدة  فهدو أدا  قوية لتحقيد  املسداوا   هو التعليمو . الوالد  يب أ عن  إ  التغير .9

 والفتيدا  الفتيدا  تعلديم شن  وم . املساوا  ثقافة وبناء والتمييز، النمطية للقوال  والتص   التفكر،
 وعدد   االحدد ا  غددرس علدد  يسدداع  أ  مبكددر  سدد  مندد  اجلن ريددة واملسدداوا  اإلنسددا  حقددو  جمددا  يف

 .اجلنسن بن العالقا  يف العن 
 أ  علينددا. هدد   التغيددر حركددة يف ونرددركهم الرجددا  حنردد  عندد ما إال ممكنددا   الفعددا  التنفيدد  يكددو  ولدد  .8

 علد  قائمدة عالقدا لو  ني دفعن غدر لرجدا  ج يد  اجتمداع  بناء لتتسي  والفتيا  الرجا  عل  نعتم 
 .االح ا 

 اخلتاميدة الوثيقدة هد   إىل  مالئندا انتبدا  سدنوج  والنسداء، الفتيدا  ضد  العند  عل  العم  زيفحت أج  وم 
. الوثيقدة علد  الصدلة ذو  اآلخدري  املصدلحة أصدحاب طال إبد ونتعهد . املمكندة القنوا  مجيع خال  م 

 وتوصددياتنا اسدتنتاجاتنا إىل العدامل  الربملداين اجملتمدع انتبدا  يوجد  أ  علد  الد ويل الربملداين االحتداد أيضدا   وحندث  
 .ومجعيات  براجم  خال  م  املتابعة يكف  وأ 
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The Regional Conference took place in Bucharest from 12 to14 June 2017. It provided a 
platform for more than 150 members of parliaments, non-governmental organizations and 
government officials from 25 countries, as well as members of the Parliamentary 
Assembly of the Black Sea Economic Cooperation, and the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe, to share best practices in implementing laws on violence against 
women and girls. The conference was jointly organized by the Inter-Parliamentary Union 
(IPU), the Romanian Chamber of Deputies, Global Rights for Women, and Vital Voices, 
with the support of the Senate of Romania. 
 
Discussions focused on causes and consequences of domestic violence and sexual 
violence; international and regional frameworks on ending violence against women and 
girls; coordination of essential services for victims and accountability for offenders. The 
conference also included two multi-session learning tracks where the participants had an 
opportunity for in-depth sharing of good examples in the civil and criminal justice system, 
as well as in multi-sectoral collaboration in implementing laws on violence against women 
and girls. The Council of Europe Convention on preventing and combating violence 
against women and domestic violence (Istanbul Convention) was at the centre of 
discussions on best practices as it offers concrete guidelines for combating violence 
against women, includes the requirement of a multi-sectoral approach and also 
recognizes and formally invites parliaments to participate in monitoring measures taken to 
implement its provisions.  
 
The conference was successful in laying the foundation for wider cooperation among all 
those involved in preventing and eliminating violence against women and girls. The 
participants adopted an outcome document (see Annex) which highlights several 
strategies on how to ensure effective implementation of laws and policies to ensure that 
women and girls can live free from gender-based violence. Those strategies include: 
multisectoral collaboration for a strong community-coordinated response; a focus on 
victims in terms of providing them with a safe space to report violence, an array of 
services geared to their needs, and tools to counter intimidation; ensuring that the 
criminal justice system bears the burden of holding abusers accountable; educating 
children on human rights and gender equality; and, engaging men in this movement of 
change. 
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Making laws work to end violence against women and girls 

Bucharest (Romania), 12-14 June 2017 
  

Regional Conference for Central and Eastern Europe jointly organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU), the 

Romanian Chamber of Deputies, Global Rights for Women and Vital Voices, with the support of the Senate of Romania 

 

OUTCOME DOCUMENT 
 

Presented by Ms. Rozália-Ibolya Biró 
Member of the Chamber of Deputies of Romania, Chairperson of the Committee on Foreign 

Policy, Rapporteur of the Regional Conference 
 
 

We, members of parliament, non-governmental organization representatives and government 
officials from Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech 
Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Republic of Moldova, Romania, 
Serbia, Slovenia, Tajikistan, Turkey and Ukraine, as well as members of the Parliamentary 
Assembly of the Black Sea Economic Cooperation, and the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe, have gathered in Bucharest, Romania, from 12 to 14 June 2017 for the Regional 
Conference on Making laws work to end violence against women and girls. The conference was 
jointly organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU), the Romanian Chamber of Deputies, 
Global Rights for Women, and Vital Voices, with the support of the Senate of Romania. 
 
We come from different countries, from different backgrounds, and work in different sectors, but we 
all share the common objective of enabling women to live free from violence. We recognize the 
critical role of parliaments, Non-Governmental Organizations (NGOs) advocating for legal reform 
and providing support to survivors, and legal government officials - including law enforcement 
officials, prosecutors and judges - in the eradication of violence against women and girls (VAWG) 
and greatly welcome this regional conference that has brought us together for the first time.  
 
A key methodology of the conference was for participants to work in delegations composed of 
parliamentarians, representatives of NGOs and government officials from their countries. Each 
delegation formulated action plans to apply the knowledge gained at the conference when they 
return to their respective countries. In this way, we hope that the conference will have a concrete, 
lasting impact. 
 
Violence against women is a serious human rights violation. It occurs in the broader context of 
gender-based discrimination and unequal power relations between men and women in both the 
public and private spheres. Violence against women and girls not only deprives them of their 
dignity and integrity, but it also prevents them from realizing their full potential for themselves and 
for society. Thirty-five per cent of women worldwide have experienced physical and/or sexual 
intimate partner violence or non-partner sexual violence. No country is free from this violence. 
 
We believe that Goal 5 of the Sustainable Development Agenda - Achieve gender equality and 
empower all women and girls – which includes the elimination of violence against women as a 
target, should be addressed not only as a goal in itself, but also as a key enabler for achieving all 
the SDGs. We are fully committed to ensure effective implementation of the Sustainable 
Development Goals in our respective countries. 
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Furthermore, international and regional human rights instruments exist that recognize 
governments’ obligation to protect the human rights and fundamental freedoms of all women and 
girls so as to ensure that they are free from violence. We applauded the fact that all countries in our 
region have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW) and that most have signed and ratified the Istanbul Convention on preventing 
and combating violence against women and domestic violence. We urged those that have not yet 
done so to deposit their instruments of ratification. We encouraged parliaments and civil society 
organizations to actively engage in monitoring the implementation of these conventions in their 
respective countries. 
 
We recognized and commended the very important achievements made in the region towards legal 
and policy reforms. Valuable efforts have been made to bring national legislation in line with 
international human rights instruments; however, passing laws and developing policies is not 
enough. Their implementation remains the key challenge. Without it, these laws and policies will 
not fulfil their intended objective of preventing violence, protecting and support victims, and holding 
perpetrators accountable.  
 
The regional conference afforded an opportunity to discuss ways to overcome gaps and challenges 
in our work, to inspire and empower each other and move towards common policies to improve the 
systems’ response to VAWG in our countries. 
 
Each one of us is an essential component of the drive to improve the implementation of laws and 
policies aimed at eradicating VAWG. However, real progress in achieving the goals of ensuring 
survivors’ safety, strengthening offenders’ accountability and kindling in the minds of all members 
of the community intolerance for violence against women and girls can only result from our 
combined efforts. This regional conference has provided a valuable springboard for increasing this 
inter-sectoral collaboration, dialogue and partnership among us. 
 
Our debates focused on: 1) The fundamentals of domestic violence and sexual violence; 
2) International and regional frameworks on ending violence against women and girls; 
3) Coordination of essential services for victims and accountability for offenders. The conference 
also included two multi-session learning tracks where we had an opportunity for in-depth sharing of 
good practices in the civil and criminal justice system, as well as in multi-sectoral collaboration in 
implementing laws on violence against women and girls.  
 
There is no one solution to putting an end to violence against women. It is within the reach of 
parliaments, NGOs and government officials to develop key strategies and responses. The 
following is by no means an exhaustive summary of the range of experiences and detailed 
practices that were examined during the regional conference. Rather, it aims to highlight the main 
strategies and elements that can contribute to achieving progress. 
 
1. The lack of efficient cooperation between actors, the tendency to blame victims for violence 

and the insufficient understanding of the constant danger and oppression they face when 
trying to escape their abusers were some of the issues that we addressed. We need to 
develop multi-sectoral coordination, collaboration and partnership for a strong community 
coordinated response (CCR), through country and community-tailored intervention 
programmes, including those based on the Duluth Model, in which various agencies meet 
regularly and are guided by victims’ stories and input, policies and protocols are agreed upon 
that will enhance victim safety and offender accountability.   

 
2. We highlighted the importance of having a common theory of violence that is shared among 

agencies, a prerequisite to achieving effective coordination.  A common understanding in a 
CCR that most domestic violence and sexual violence are an exercise of power and control 
over victims will enable effective responses of police, prosecutors, judges and other actors. 
We also shared the need for a victim-centred response to the violence. 

 
3. Only a small number of cases of violence against women are ever reported and an even 

smaller number are ever prosecuted. Even when cases are prosecuted, convictions are 
difficult to obtain. We need to better understand and meet the needs of the victims by 
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providing easy and gender-sensitive accessible services so as to ensure that more women 
feel that it is safe to report violence and seek justice. This means that we need to listen to 
the survivors and include their voices, as well as those of the specialized organizations that 
support them, in our efforts in the areas of law, policy development, implementation and 
monitoring. Legal professionals must be trained to understand the dynamics of domestic and 
sexual violence to be able to apply the law appropriately. 

 
4. We identified the need to provide victims with a comprehensive array of services to enable 

them to meet their needs.  These included victims’ access to civil and criminal protection 
orders, psychosocial services, housing and economic sustainability, and the opportunity to 
pursue criminal charges against perpetrators.  It is particularly important to make these 
options readily accessible and to remove barriers that inhibit access to these remedies.  
Indeed, a number of requirements, including that victims must press criminal charges, obtain 
medical reports, or produce witnesses in order to be granted protective measures, are 
burdensome and could be counterproductive. 

 
5. We discussed the severe problem of victim intimidation and suggested the use of danger 

assessments and safety plans as tools that can help address this widespread concern.  
Victims may be unwilling or unable to pursue criminal charges or avail themselves of other 
mechanisms within the justice system.  In such situations, it is imperative to treat victims with 
respect and offer them services that reduce their reliance on their abuser.  The legal system 
should allow for pursuing criminal charges even without the participation of victims. 

 
6. Investment in a justice system based on the protection of women survivors and their rights is 

vital. Participants unanimously agreed that the burden of holding abusers accountable is on 
the criminal justice system.  Furthermore, requiring victims to engage in mediation with the 
abuser is not only dangerous, but also in violation of the Istanbul Convention. 

 
7. For policies to be successful, sustained and effective awareness-raising campaigns are vital. 

All citizens, whether men or women, boys or girls, must understand that there is nothing 
private about VAWG and that it cannot be truly eliminated without an understanding that its 
tolerance in any form is unacceptable.  

 
8. Change starts at birth. Education is a powerful equalizer; it is the key to transforming 

mentalities, addressing stereotypes and discrimination and building a culture of equality. 
Educating boys and girls on human rights and gender equality from an early age will help to 
instil respect and non-violence in relations between the sexes. 

 
9. Effective implementation will be possible only when we mobilize and engage men in this 

movement of change. We have to count on men and boys to embody a new social construct 
of non-violent men and relationships built on respect. 

 
In order to inspire action on violence against girls and women, we will bring this outcome document 
to the attention of our colleagues through all possible channels. We undertake to bring the 
document to the attention of other relevant stakeholders. We also urge the IPU to bring our 
conclusions and recommendations to the attention of the global parliamentary community and 
ensure follow-up through its programmes and assemblies. 


