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مذكرة للقارئ

توصلت لجنة وضع املرأة باألمم املتحدة يف دورتها لعام 
  3102 إيل توافق عاملي وتاريخي يف اآلراء  بشأن عدم وجود 
مكان يف عامل اليوم للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات. 

ووافقت اللجنة عىل خطة عمل  شاملة ملنع واستئصال 
جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، كانت محورا 

ملداوالتها. 

وقد شملت ”االستنتاجات املتفق عليها“، التي اعتمدتها 
لجنة وضع املرأة يف ختام دورتها، جميع أشكال  العنف ضد 

النساء والفتيات، يف جميع السياقات والظروف. وحظيت 
أشكال العنف املستجدة، مثل املالحقة  والتحرش عرب 

اإلنرتنت والقتل القائم عىل نوع الجنس أو قتل اإلناث 
والحاجة إىل توفري األمان يف األماكن  العامة، أيضا باالهتامم. 

وتم االعرتاف يف االستنتاجات املتفق عليها بأن أشكاال 
متعددة من التمييز وغريها  من العوامل تجعل بعض 

النساء والفتيات أكرث عرضة للعنف، مام يتطلب استجابات 
موجهة.  

الجزء التمهيدي )الفقرات   1 إىل 33  ( من االستنتاجات 
املتفق عليها يضع إطارا للتصدي لهذه اآلفة ويتناول  التقدم 
املحرز والتحديات يف هذا الصدد. ويدين هذا الجزء جميع 
أشكال العنف ضد النساء والفتيات  باعتبارها تنتهك التمتع 

بحقوق اإلنسان، ويؤكد مجددا أن العادات والتقاليد أو 
االعتبارات الدينية ال ميكن  التذرع بها لتجنب أي التزامات 

فيام يختص بالقضاء عليه. ويوضح الجزء التمهيدي أيضا 
وجوب معالجة  العنف ضد النساء والفتيات عىل نحو 

شامل من خالل اتخاذ تدابري وقائية فضال عن تقديم الدعم 
للضحايا  والناجني من هذا العنف. 

وبعد الجزء التمهيدي، حثت اللجنة الحكومات وغريها من 
أصحاب املصلحة )الفقرة 43  ( عىل اتخاذ  إجراءات من شأنها 

تعزيز األطر القانونية واملتعلقة بالسياسات، وسبل الوقاية، 
واالستجابة، وقاعدة  األدلة )الفروع من ألف إىل دال(.

الفرع ألف )الفقرات من )أ( إىل )ب ب(( يحدد اإلجراءات 
التي من شأنها تعزيز األطر القانونية واملتعلقة  بالسياسات 

ملعالجة أوجه عدم املساواة بني الجنسني والعنف ضد 
النساء والفتيات. ويتضمن هذا الفرع أيضا  اإلجراءات 

الرامية إىل كفالة املساءلة من أجل إنهاء اإلفالت من العقاب 
ومعاقبة مرتكبي هذه األعامل،  وتوفري إمكانية الوصول إىل 

العدالة للناجني. كام يدعو إىل تخصيص املوارد. 

الفرع باء )الفقرات )ج ج( إىل )ج ج ج(( يركز عىل سبل 
الوقاية. ويشمل إجراءات التصدي لألسباب  الهيكلية 

واملعايري االجتامعية والقوالب النمطية الجنسانية التي 
تكرس العنف ضد النساء والفتيات. وتهدف  إجراءات أخرى 
إىل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان لجميع النساء، مبا يف ذلك 

الصحة الجنسية واإلنجابية  والحقوق اإلنجابية، وتحقيق 
التمكني للنساء ومشاركتهن عىل كافة املستويات. ويغطي 

هذا الفرع أيضا سبل  التثقيف والتوعية وتعبئة املجتمعات 
املحلية، مبا يف ذلك إرشاك الرجال والفتيان، ووسائط اإلعالم. 

ويركز الفرع جيم )الفقرات )د د د( إىل )ط ط ط(( 
عىل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات. ويدعو إىل 

 إنشاء مجموعة من الخدمات األساسية، والربامج وأشكال 
االستجابة املوجهة للنساء والفتيات املعرضات  للعنف. 

ويشري إىل دور الرشطة وقطاع العدل، وخدمات املساعدة 
القانونية وخدمات الرعاية الصحية، مبا  يف ذلك الصحة 

الجنسية واإلنجابية، والخدمات الطبية، بغية معالجة جميع 
اآلثار الصحية فور التعرض ملثل  هذا العنف ومعالجة 

الصدمات الناجمة عنه. وتهدف اإلجراءات أيضا إىل كفالة 
توافر الخدمات االجتامعية  والتأهيلية وتيسري الحصول 

عليها، للضحايا والناجني.  

ويتناول الفرع دال )الفقرات )ع ع ع( إىل )ف ف ف(( 
اإلجراءات الرامية إىل تحسني قاعدة األدلة بطرق  شتى 

من بينها البحث والتحليل، وتعزيز جمع البيانات ونرش 
املعلومات. ويدعو هذا الجزء أيضا إىل تطوير  آليات الرصد 

والتقييم الوطنية، وتبادل املامرسات الجيدة والخربات. 

والحكومات والجهات املعنية األخرى مدعوة اآلن إىل تنفيذ 
اإلجراءات الواردة يف االستنتاجات املتفق  عليها حتى يتسنى 

لجميع النساء والفتيات مامرسة الحق يف حياة خالية من 
العنف، ومن الخوف من مثل هذا  العنف. وتقف هيئة 
األمم املتحدة للمرأة عىل أهبة االستعداد لدعم الدول 

األعضاء وغريها من أصحاب  املصلحة يف االضطالع بذلك. 
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القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء 
والفتيات ومنعها

1 - تؤكد لجنة وضع املرأة من جديد إعالن ومنهاج عمل بيجني، والوثائق 

الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة، واإلعالنات 

التي اعتمدتها اللجنة مبناسبة الذكرى السنوية العارشة والذكرى السنوية 

الخامسة عرشة للمؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة.

2 - وتؤكد اللجنة من جديد أيضا االلتزامات الدولية التي جرى التعهد بها 

يف املؤمترات ومؤمترات القمة ذات الصلة التي عقدتها األمم املتحدة يف 

مجال املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، مبا يف ذلك برنامج العمل الصادر 

عن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذه.

3 - وتؤكد اللجنة من جديد كذلك أن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والربوتوكولني االختياريني 

امللحقني بها، فضال عن االتفاقيات واملعاهدات األخرى ذات الصلة، توفر 

إطارا قانونيا دوليا ومجموعة شاملة من التدابري ملنع جميع أشكال التمييز 

والعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، باعتبارها قضية شاملة تتناولها 

صكوك دولية مختلفة.

4 - وتشري اللجنة إىل قواعد القانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك اتفاقيات 

جنيف لعام 1949 والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان بها لعام 1977.

5 - وتشري اللجنة إىل إدراج الجرائم الجنسانية وجرائم العنف الجنيس يف 

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، فضال عن اعرتاف املحاكم 

الجنائية الدولية املخصصة بأن االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس 

ميكن أن تشكل جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية أو فعالً منشئاً لجرمية 

تتعلق باإلبادة الجامعية أو التعذيب.

6 - وتسلّم اللجنة بالدور الهام يف منع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات 

والقضاء عليهام الذي تؤديه االتفاقيات والصكوك واملبادرات اإلقليمية 

وآليات متابعتها يف املناطق اإلقليمية والبلدان التابعة لكل منها.

7 - وتؤكد اللجنة من جديد االلتزام بالتنفيذ واملتابعة الكاملني 

والفعالني لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، 

وبخاصة اإلعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة، وعن املجلس 

االقتصادي واالجتامعي وهيئاته الفرعية بشأن القضاء عىل جميع أشكال 

العنف ضد النساء والفتيات ومنعها. وتؤكد من جديد أيضا استنتاجاتها 

السابقة املتفق عليها بشأن العنف ضد املرأة )1998( والقضاء عىل 

التمييز والعنف ضد الطفلة )2007(.

8 - وتشري اللجنة إىل قرارات مجلس األمن 1325 )2000( املؤرخ 31 ترشين 

األول/ أكتوبر 2000 و 1820 )2008( املؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008 و 1888 

)2009( املؤرخ 30 أيلول/سبتمرب 2009 و 1889 )2009( املؤرخ 5 ترشين األول/

أكتوبر 2009 و )2010( 1960 املؤرخ 16 كانون األول/ديسمرب 2010 بشأن 

املرأة والسالم واألمن، وجميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة باألطفال والنزاع 

املسلح، مبا فيها القراران 1882 )2009( املؤرخ 4 آب/أغسطس 2009 و 1998 

)2011( املؤرخ 12 متوز/ يوليه 2011 بشأن النزاع املسلح وحاالت ما بعد النزاع.

9 - وتشري اللجنة أيضا إىل قرارات مجلس حقوق اإلنسان 11/17 املؤرخ 17 

حزيران/ يونيه 2011 بشأن ترسيع الجهود الرامية إىل القضاء عىل جميع 

أشكال العنف ضد املرأة: ضامن التزام الحرص الواجب ملنع العنف و 6/20 

املؤرخ 5 متوز/يوليه 2012 بشأن القضاء عىل التمييز ضد املرأة و 12/20 

املؤرخ 5 متوز/يوليه 2012 بشأن تكثيف الجهود للقضاء عىل جميع أشكال 

العنف ضد املرأة: إتاحة سبل انتصاف للنساء الاليئ تعرضن للعنف.

10 - وتؤكد اللجنة أن العنف متجذر ضد النساء والفتيات يف عدم املساواة 

التاريخية والهيكلية التي تشوب عالقات القوى بني املرأة والرجل، وأنه ال 

يزال قامئا يف كل بلدان العامل ويشكل انتهاكا شائعا للتمتع بحقوق اإلنسان. 

فالعنف الجنساين هو شكل من أشكال التمييز ينتهك بشكل خطري ويعوق 

أو يلغي متتع النساء والفتيات بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية. 

ويتميز العنف ضد النساء والفتيات باستخدام وإساءة استخدام السلطة 

والسيطرة يف املجالني العام والخاص، وهو مرتبط ارتباطا عضويا بالصور 

النمطية الجنسانية التي تكمن وراء هذا العنف وتدميه، وكذلك بالعوامل 

األخرى التي ميكن أن تزيد من مدى تعرُّض النساء والفتيات لهذا العنف.

11 - وتشدد اللجنة أن ”العنف ضد املرأة“ يعني أي فعل من أفعال 

العنف الجنساين يؤدي أو ميكن أن يؤدي إىل أذى بدين أو جنيس أو نفيس 

أو معاناة للمرأة والفتاة، مبا يف ذلك التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل، 

أو بالقهر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء كان ذلك يف الحياة العامة 

أو الخاصة. وتشري اللجنة أيضا إىل الرضر االقتصادي واالجتامعي الناجم عن 

هذا العنف.

12 - وتدين اللجنة بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتقر 

بأشكاله ومظاهره املختلفة، يف سياقات وأطر وظروف وعالقات مختلفة، 

وبأن العنف العائيل ال يزال الشكل األكرث انتشارا الذي يطال النساء من 

كل الطبقات االجتامعية يف جميع أنحاء العامل. وتشري أيضا إىل أن النساء 

والفتيات الاليت يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز هن عرضة للعنف 

بشكل متزايد.

13 - وتحث اللجنة الدول عىل أن تدين بشدة ما يُرتكب من عنف 

ضد النساء والفتيات يف النزاع املسلح وحاالت ما بعد النزاع، وتقر بأن 

العنف الجنيس والجنساين يؤثر عىل الضحايا والناجني واألرس والجامعات 

واملجتمعات، وتدعو إىل اتخاذ تدابري فعالة للمساءلة والجرب واتّباع سبل 

انتصاف فعالة.

14 - وتحث اللجنة أيضا الدول عىل أن تدين بشدة كل أشكال العنف ضد 

النساء والفتيات وعىل االمتناع عن التحجج بأي عرف أو تقليد أو اعتبار 

ديني للتنصل من التزاماتها يف ما يتعلق بالقضاء عليه عىل النحو املبني يف 

إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة.

15 - وتدرك اللجنة أن كل حقوق اإلنسان عاملية ومرتابطة ومتداخلة وغري 

قابلة للتجزئة وأنه يجب عىل املجتمع الدويل أن يتعامل مع جميع حقوق 

اإلنسان عىل الصعيد العاملي عىل نحو يتوخى فيه اإلنصاف والتكافؤ عىل 

قدم املساواة وبنفس القدر من االهتامم، وتؤكد أن من واجب الدول، برصف 

النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، أن تعزز كل حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية وتحميها، مع مراعاة أهمية الخصائص الوطنية واإلقليمية 

والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية املختلفة.

16 - وتؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، عىل جميع املستويات، 

باستخدام كل الوسائل املناسبة ذات الطابع الترشيعي والسيايس 

واالقتصادي واالجتامعي واإلداري من أجل تعزيز وحامية كل حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية للنساء والفتيات، وأنه يجب عليها أن تبذل 

العناية الواجبة ملنع ارتكاب أعامل العنف ضد املرأة والفتاة والتحقيق مع 

مرتكبيها ومالحقتهم قضائيا ومعاقبتهم والقضاء عىل اإلفالت من العقاب 
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وأن توفر الحامية، مبا يف ذلك إمكان الوصول إىل سبل االنتصاف املناسبة 

للضحايا والناجني.

17 - وتشدد اللجنة عىل أن الحق يف التعليم هو حق من حقوق 

اإلنسان، وأن القضاء عىل األمية، وضامن املساواة يف الحصول عىل 

التعليم، ال سيام يف املناطق الريفية والنائية، وسد الفجوة بني الجنسني 

عىل جميع مستويات التعليم، متكِّن قدرات النساء والفتيات وتسهم تاليا 

يف القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

18 - وتؤكد اللجنة من جديد أن للنساء والرجال الحق يف التمتع، عىل 

قدم املساواة، بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وتحث الدوَل 

عىل منع جميع انتهاكات جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

للنساء والفتيات وعىل إيالء اهتامم خاص إللغاء املامرسات والترشيعات 

التي متيز ضد النساء والفتيات أو تديم وتتغاىض عن العنف ضدهن.

19 - وتشدد اللجنة عىل أن تحقيَق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، 

مبا يف ذلك متكني املرأة اقتصاديا وتحقيق إمكان الوصول إىل املوارد 

بشكل كامل وعىل قدم املساواة، وإدماَجهن بالكامل يف االقتصاد الرسمي، 

ال سيام يف عملية صنع القرار االقتصادي، وكذلك مشاركتهن الكاملة 

وعىل قدم املساواة يف الحياة العامة والسياسية، أساسية ملعالجة األسباب 

الهيكلية والكامنة للعنف ضد النساء والفتيات.

20 - وتقر اللجنة بالعقبات املستمرة التي ال تزال تعرتض منع جميع 

أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وبأن منع هذا العنف 

والتصدي له يستلزمان من الدول أن تتخذ إجراءات عىل جميع املستويات 

كلام سنحت الفرصة لذلك عىل نحو شامل وكيل يعرتف بالصالت القامئة 

بني العنف ضد النساء والفتيات والقضايا األخرى، مثل التعليم، والصحة، 

وفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز، والقضاء عىل الفقر، واألمن الغذايئ، 

والسالم واألمن، وتقديم املساعدة اإلنسانية ومنع الجرمية.

21 - وتقر اللجنة أيضا بأن فقر املرأة وعدم متكينها، فضال عن تهميشها 

الناجم عن استبعادها من السياسات االجتامعية واالقتصادية ومن 

جني فوائد التعليم والتنمية املستدامة، ميكن أن يضعها يف خطر متزايد 

من التعرض للعنف، وبأن العنف ضد املرأة يعوق التنمية االجتامعية 

واالقتصادية للمجتمعات والدول، كام يحول دون تحقيق األهداف 

اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية.

22 - وتقر اللجنة كذلك بأن للعنف ضد املرأة آثار سلبية قصرية وطويلة 

األجل سلبية عىل صحتها، مبا يف ذلك صحتها الجنسية واإلنجابية، وعىل 

متتعها بحقوق اإلنسان الخاصة بها، وبأن احرتام وتعزيز الصحة الجنسية 

واإلنجابية، وحامية وإحقاق الحقوق اإلنجابية وفقا لربنامج عمل املؤمتر 

الدويل للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجني والوثائق الختامية الصادرة 

عن مؤمترات استعراضها، رشط أسايس لتحقيق املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة يتيح لها التمتع بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

الخاصة بها، ومينع العنف ضد املرأة ويخفف منه.

23 - وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العنف ضد النساء والفتيات يف 

األماكن العامة، مبا يف ذلك التحرش الجنيس، وخصوصا عند استخدامه 

لرتهيب النساء والفتيات اللوايت ميارسن أي حق من حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية الخاصة بهن.

24 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات القتل الجنسانية العنيفة 

التي تطال النساء والفتيات، وتعرتف يف الوقت نفسه بالجهود املبذولة 

للتصدي لهذا الشكل من أشكال العنف يف مناطق إقليمية مختلفة، 

مبا يف ذلك البلدان التي أُدرَج فيها مفهوم قتل النساء أو قتل اإلناث يف 

الترشيعات الوطنية.

25 - وتسلّم اللجنة بأن االستخدام غري املرشوع لألسلحة الصغرية 

والخفيفة واالتجار غري املرشوع بها يفاقامن العنف، مبا يف ذلك ضد 

النساء والفتيات.

26 - وتسلّم اللجنة أيضا بضعف املسنات وبالخطر املحدد يف العنف 

الذي يواجهنه، وتشدد عىل الحاجة امللحة إىل التصدي للعنف والتمييز 

ضدهن، وبخاصة يف ضوء ازدياد نسبة املسنني يف سكان العامل.

27 - وتؤكد اللجنة من جديد أن نساء الشعوب األصلية غالبا ما يعانني 

أشكاال متعددة من التمييز والفقر تزيد من تعرضهن لكل أشكال العنف، 

وتشدد عىل رضورة التصدي بشكل جدي للعنف ضد نساء وفتيات 

الشعوب األصلية.

28 - وتدرك اللجنة أهمية دور املجتمع املحيل، ال سيام دور الرجال 

والفتيان، فضال عن املجتمع املدين، وبخاصة املنظامت النسائية 

والشبابية، يف إطار الجهود املبذولة للقضاء عىل جميع أشكال العنف ضد 

النساء والفتيات.

29 - وتعرتف اللجنة بالدور االسرتاتيجي والتنسيقي لآلليات الوطنية 

للنهوض باملرأة، التي ينبغي لها أن تحتل أعىل مستوى ممكن داخل 

الحكومة، للقضاء عىل التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وبالحاجة 

إىل تزويد هذه اآلليات باملوارد املالية الالزمة والبرشية الكافية مبا يتيح 

لها العمل بفعالية. وتعرتف اللجنة أيضا مبساهمة املؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان إن ُوجدت.

30 - وتدرك اللجنة أهمية دور منظومة األمم املتحدة، وال سيام هيئة 

األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة 

للمرأة( يف التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات عىل كل من 

الصعد العاملي واإلقليمي والوطني، ويف مساعدة الدول، بناء عىل طلبها، 

يف جهودها الرامية إىل منع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات 

والقضاء عليها.

31 - وتشدد اللجنة عىل أهمية جمع البيانات بشأن منع العنف ضد 

النساء والفتيات والقضاء عليه، ويف هذا الصدد، تأخذ علام بأعامل اللجنة 

اإلحصائية يف ما يتعلق بوضع مجموعة مؤرشات بشأن العنف ضد املرأة.

32 - وترحب اللجنة بالتقدم املحرز يف التصدي للعنف ضد النساء 

والفتيات، كاعتامد القوانني والسياسات ذات الصلة، وتنفيذ التدابري 

الوقائية، وإنشاء خدمات الحامية والدعم املناسب للضحايا والناجني، 

وتحسني جمع البيانات وتحليلها والبحث فيها. و يف هذا الصدد، ترحب 

اللجنة مبساهامت ومشاركة الحكومات عىل جميع املستويات، وجميع 

الجهات املعنية املختصة يف الجهود الرامية إىل التصدي للعنف ضد 

النساء والفتيات بصورة شاملة.

33 - وتعرتف اللجنة أنه رغم التقدم املحرز، ال تزال ثغرات وتحديات 

كبرية تحول دون الوفاء بالتعهدات وَجرس فجوة التنفيذ يف معالجة آفة 

العنف ضد النساء والفتيات. ويساور اللجنة بشكل خاص قلق إزاء: عدم 

كفاية السياسات املراعية لالعتبارات الجنسانية؛ عدم كفاية تنفيذ األطر 

القانونية والسياسية؛ عدم كفاية جمع البيانات وتحليلها وبحثها؛ نقص 
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املوارد املالية والبرشية وعدم كفاية تخصيص هذه املوارد؛ وعدم اتسام 

الجهود املبذولة دامئا بالشمول والتنسيق واالتساق واالستدامة والشفافية 

وعدم مراقبتها وتقييمها بشكل كاف.

 34 

وتحث اللجنة الحكومات، على جميع 

المستويات، وحسب االقتضاء، وكذلك الكيانات 

التابعة لمنظومة األمم المتحدة  المختصة 

والمنظمات الدولية واإلقليمية، في إطار 

والية كل منها، واضعة في االعتبار األولويات 

الوطنية، وتدعو المؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان أنى ُوجدت، والمجتمع المدني، بما 

في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع 

الخاص، ومؤسسات أرباب العمل، والنقابات 

العمالية، ووسائل اإلعالم والجهات الفاعلة 

األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء، إلى اتخاذ 

التالية: اإلجراءات 

تعزيز تنفيذ األطر القانونية  ألف - 
والسياساتية والمساءلة

)أ( النظر يف تصديق أو االنضامم إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية 

امللحقة بكل منهام، عىل سبيل األولوية خاص، والحد من نطاق أي 

تحفظات، وصياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأدق ما ميكن من تعابري 

وأضيقها من معاٍن مبا يضمن عدم إبداء تحفظات ال تتفق مع هدف 

هاتني االتفاقيتني والغرض منهام، واستعراض التحفظات عنهام بانتظام 

متهيدا لسحبها ولسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف املعاهدة 

ذات الصلة والغرض منها؛ وتنفيذهام بالكامل عن طريق جملة أمور منها 

سن ترشيعات وسياسات وطنية فعالة، وتشجيع الدول األطراف عىل أن 

ن تقاريرها إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة املعلومات املطلوبة  تضمِّ

بشأن التدابري الرامية إىل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛

)ب( التشجيع عىل استخدام جميع املصادر ذات الصلة من القانون 

الدويل، واملبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات الدولية يف ما يتعلق 

بحامية الضحايا والناجني بهدف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛

)ج( اعتامد، وعند االقتضاء، استعراض وضامن التنفيذ املعجل والفعال 

للقوانني والتدابري الشاملة التي تجرِّم العنف ضد النساء والفتيات، 

والتي تنص عىل تدابري وقاية وحامية متعددة التخصصات ومراعية 

لالعتبارات الجنسانية كأوامر الحظر وأوامر الحامية يف حاالت الطوارئ، 

والتحقيق مع املرتكبني وتقدميهم للمحاكمة وإنزال العقوبات املناسبة 

من أجل إنهاء اإلفالت من العقاب، وتقديم خدمات الدعم التي متكن 

الضحايا والناجني، وكذلك إمكان الوصول إىل سبل االنتصاف والتعويض 

املناسبة؛ املدنية 

)د( مواجهة العنف العائيل والقضاء عليه، عىل سبيل األولوية، من خالل 

اعتامد وتعزيز وتنفيذ الترشيعات التي تحظر هذا العنف وتحدد التدابري 

العقابية وتوفر الحامية القانونية الكافية ضد هذا العنف؛

)هـ( تعزيز الترشيعات الوطنية، عند االقتضاء، ملعاقبة أعامل القتل الجنساين 

العنيفة التي تطال النساء والفتيات، ودمج آليات أو سياسات محددة ملنع 

أشكال العنف الجنساين املقيتة هذه والتحقيق فيها والقضاء عليها؛

)و( ضامن وصول املرأة والفتاة دون عوائق إىل العدالة وحصولهام عىل 

املساعدة القانونية الفعالة يك تتمكنا من اتخاذ قرارات واعية تتصل 

يف جملة أمور باإلجراءات واملسائل القانونية املتعلقة بقانون األرسة 

والقانون الجنايئ، وأيضا التأكد من أن لديهام إمكانية الوصول إىل سبل 

انتصاف عادلة وفعالة إزاء الرضر الالحق بهام، مبا يف ذلك من خالل 

سن ترشيعات وطنية عند االقتضاء؛

)ز( اتخاذ ما يلزم من تدابري ترشيعية و/أو غريها من التدابري ملنع 

العمليات البديلة للتسوية اإللزامية والقرسية للمنازعات، مبا يف ذلك 

الوساطة والتوفيق القرسيان، فيام يتعلق بكل أشكال العنف ضد النساء 

والفتيات؛

)ح( مراجعة، وعند االقتضاء، تنقيح أو تعديل أو إلغاء كل القوانني 

واألنظمة والسياسات واملامرسات واألعراف التي متيز ضد املرأة أو التي 

يرتتب عليها أثر متييزي يف حق املرأة، وضامن أن أحكام النظم القانونية 

املتعددة، أىن ُوجدت، ممتثلة لاللتزامات والتعهدات واملبادئ الدولية 

لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييز؛

)ط( تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف كل السياسات والترشيعات 

والربامج وتخصيص موارد مالية وبرشية كافية، مبا يف ذلك من خالل 

توسيع نطاق استخدام التخطيط وامليزنة املستجيبني للمنظور الجنساين، 

مع مراعاة احتياجات وظروف النساء والفتيات، ومنهن ضحايا العنف 

والناجيات منه، من أجل وضع القوانني والسياسات والربامج ذات الصلة 

الرامية إىل التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات ودعم املنظامت 

النسائية، واعتامدها وتنفيذها بالكامل؛

)ي( زيادة االستثامر يف املساواة بني الجنسني ويف متكني النساء والفتيات، 

مع األخذ يف االعتبار تنوع احتياجات وظروف النساء والفتيات ومنهن 

ضحايا العنف والناجيات منه، مبا يف ذلك من خالل تعميم مراعاة 

املنظور الجنساين يف تخصيص املوارد وضامن املوارد البرشية واملالية 

واملادية الالزمة لالضطالع بأنشطة هادفة محددة تضمن املساواة بني 

الجنسني عىل كل من الصعد املحيل والوطني واإلقليمي والدويل، وكذلك 

من خالل تعزيز وزيادة التعاون الدويل؛

)ك( وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وطنية فعالة متعددة 

القطاعات، تشارك فيها املرأة والفتاة مشاركة كاملة وفعالة، وتتضمن 

تدابري منع، وخدمات واستجابات للحامية والدعم؛ وجمع البيانات 

وإجراء البحوث بشأنها ورصدها وتقييمها؛ واستحداث آليات تنسيق؛ 

وتخصيص موارد مالية وبرشية كافية؛ واستحداث آليات وطنية مستقلة 

للمساءلة والرصد؛ ووضع جداول زمنية واضحة ومعايري وطنية للنتائج 

املتوخى تحقيقها؛

)ل( ضامن إيالء األولوية والتصدي بفعالية أثناء النزاع املسلح وحاالت 

ما بعد النزاع، ملنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك 

العنف الجنيس والجنساين، والتصدي لها، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء 
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من خالل التحقيق مع مرتكبيه ومحاكمتهم ومعاقبتهم بغية إنهاء 

اإلفالت من العقاب، وإزالة الحواجز التي تحول دون وصول املرأة إىل 

العدالة، وإنشاء آليات للشكاوى واإلبالغ، وتوفري الدعم للضحايا والناجني، 

وخدمات الرعاية الصحية، مبا فيها الصحة الجنسية واإلنجابية، بأسعار 

معقولة وميكن الوصول إليها، وتدابري إلعادة اإلدماج؛ واتخاذ الخطوات 

الالزمة لزيادة مشاركة املرأة يف حل النزاعات وعمليات بناء السالم وصنع 

القرار يف فرتة ما بعد النزاع؛

)م( ضامن املحاسبة عىل قتل النساء والفتيات وتشويههن واستهدافهن 

وعىل جرائم العنف الجنيس، عىل نحو ما يحظرها القانون الدويل، مع 

التشديد عىل رضورة استثناء هذه الجرائم من أحكام العفو العام يف 

سياق عمليات حل النزاعات والتصدي لهذه األعامل يف جميع مراحل 

عملية حل النزاعات املسلحة وحاالت ما بعد النزاع مبا يف ذلك من خالل 

آليات العدالة االنتقالية، والعمل يف الوقت نفسه عىل اتخاذ خطوات 

تضمن املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة يف هذه العمليات؛

)ن( إنهاء اإلفالت من العقاب عن طريق ضامن محاسبة مرتكبي 

أخطر الجرائم ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم مبوجب القانون الوطني 

والدويل، وتأكيد رضورة محاسبة املرتكبني املزعومني لتلك الجرائم مبوجب 

القضاء الوطني أو، حيثام ينطبق ذلك، العدالة الدولية؛

)س( اتخاذ خطوات فعالة لضامن مشاركة املرأة والرجل عىل قدم 

املساواة يف جميع مجاالت الحياة السياسية واإلصالح السيايس وعىل 

جميع مستويات صنع القرار، يف جميع الحاالت، واإلسهام يف منع التمييز 

والعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليهام؛

 )ع( تأكيد االلتزامات بتعزيز الجهود الوطنية، مبا يف ذلك بدعٍم من 

التعاون عىل الصعيد الدويل، الهادفة إىل االهتامم بحقوق واحتياجات 

النساء والفتيات املترضرات من الكوارث الطبيعية، والنزاعات املسلحة، 

وغريها من حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة، واالتجار باألشخاص 

واإلرهاب، وذلك يف سياق اإلجراءات الرامية إىل التصدي للعنف 

ضد النساء والفتيات والقضاء عليه وتحقيق األهداف املتفق عليها دوليا 

وااللتزامات املتصلة باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، مبا يف ذلك 

األهداف اإلمنائية لأللفية؛ والتأكيد أيضا عىل رضورة اتخاذ إجراءات 

متضافرة منسجمة والقانون الدويل إلزالة العقبات التي تحول دون 

اإلحقاق الكامل لحقوق املرأة والفتيات الاليت يعشن تحت االحتالل 

األجنبي، مبا يضمن تحقيق األهداف وااللتزامات املذكورة أعاله؛

 )ف( ضامن إدراج االحتياجات املحددة للنساء والفتيات يف التخطيط 

لربامج وبروتوكوالت الحد من مخاطر الكوارث وبنيتها التحتية ويف 

تنفيذها ورصدها، ويف املساعدات اإلنسانية ملواجهة الكوارث الطبيعية، 

مبا فيها تلك الناجمة عن تغري املناخ مثل ظروف املناخ القاسية واآلثار 

البطيئة الظهور، مبشاركتهن الكاملة، وضامن إيالء األولوية لجهود 

االستعداد ملواجهة الكوارث وحاالت ما بعد الكوارث، ومنع كل أشكال 

العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها، مبا يف ذلك العنف الجنيس، 

ومعالجتها بشكل كاف؛

)ص( التصدي للعنف ضد النساء والفتيات الناجم عن الجرمية املنظمة عرب 

الوطنية، مبا يف ذلك االتجار باألشخاص وتهريب املخدرات، واعتامد سياسات 

محددة ملنع العنف ضد املرأة يف اسرتاتيجيات منع الجرمية، والقضاء عليه؛

 )ق( تعزيز التعاون الثنايئ واإلقليمي والدويل من خالل توطيد اآلليات 

القامئة واستحداث مبادرات تنسجم مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

الجرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكول املكمل لها ملنع وقمع ومعاقبة 

االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، وتنفيذ خطة األمم املتحدة 

العاملية ملكافحة االتجار باألشخاص؛

 )ر( اتخاذ تدابري مناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، مبا فيها العوامل 

الخارجية، التي تسهم يف االتجار بالنساء والفتيات؛ ومنع االتجار 

بالنساء والفتيات ومكافحته والقضاء عليه عن طريق تجريم كل أشكال 

االتجار باألشخاص، ال سيام لغرض االستغالل الجنيس واالقتصادي، 

وكذلك من خالل تعزيز الترشيعات املدنية والجنائية القامئة وذلك 

بهدف توفري حامية أفضل لحقوق للنساء والفتيات ومحاكمة ومعاقبة 

املخالفني والوسطاء املتورطني، مبن فيهم املوظفون الحكوميون، عن 

طريق حامية حقوق األشخاص املتاجر بهم ومنع تكرار إيذاء ضحية؛ 

واتخاذ التدابري املناسبة لضامن عدم معاقبة من جرى تحديده من 

ضحايا االتجار باألشخاص، بسبب االتجار بهن؛ وتوفري الحامية والرعاية 

املناسبتني ملن جرى تحديده من ضحايا االتجار، كإعادة التأهيل وإعادة 

اإلدماج يف املجتمع، وحامية الشهود، والتدريب املهني، واملساعدة 

القانونية، والرعاية الصحية الرسية، والعودة إىل الوطن مبوافقة مستنرية 

من الشخص املتاجر به، برصف النظر عن مشاركتهن يف أي إجراء قانوين؛ 

والترسيع بالتوعية العامة والتثقيف والتدريب للحد من الطلب الذي 

يحفز جميع أشكال االستغالل؛

)ش( تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك من خالل الوفاء بااللتزامات الدولية 

بتقديم املساعدة اإلمنائية الرسمية الداعمة للسياسات واالسرتاتيجيات 

والربامج وأفضل املامرسات املتعددة القطاعات، وفقا لألولويات الوطنية 

الرامية إىل تحقيق التنمية املستدامة ومتكني املرأة، وبخاصة نحو إنهاء 

العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز املساواة بني الجنسني؛

)ت( تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر يف الربامج والحمالت 

واالسرتاتيجيات الرامية إىل التصدي لكل أشكال التمييز والعنف ضد 

النساء والفتيات، مبا يف ذلك التحرش الجنيس يف مكان العمل، ومنعها 

والقضاء عليها، ومتكني ضحايا العنف والناجيات منه؛

)ث( اعتامد ومتويل اإلصالحات والربامج السياساتية، ودعم التعليم، 

لتوعية املسؤولني الحكوميني واملهنيني، مبن فيهم العاملون يف مجاالت 

القضاء والرشطة والجيش، وتدريبهم وتعزيز قدراتهم فضال عن العاملني 

يف مجاالت الصحة، والتعليم والرعاية االجتامعية والعدالة والدفاع 

والهجرة؛ ومساءلة املوظفني الحكوميني عن عدم االمتثال للقوانني 

واألنظمة املتصلة بالعنف ضد النساء والفتيات، من أجل منع هذا العنف 

والتصدي له عىل نحو مراع للفوارق بني الجنسني، وإنهاء اإلفالت من 

العقاب، وتجنب إساءة استعامل السلطة املفضية إىل العنف ضد املرأة 

وإعادة إيذاء الضحايا والناجيات؛

)خ( منع أعامل العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها أشخاص 

مؤثرون، مثل املدرسني ورجال الدين والقادة السياسيني واملسؤولني 

عن إنفاذ القانون، والتحقيق يف تلك األعامل واملعاقبة عليها بغية إنهاء 

اإلفالت من العقاب عىل هذه الجرائم؛

)ذ( إشاعة وتعزيز بيئة داعمة لزيادة التشاور واملشاركة بني جميع 

الجهات املعنية املختصة يف الجهود الرامية إىل التصدي للعنف ضد 

النساء والفتيات، وبخاصة املنظامت العاملة عىل مستوى املجتمعات 

املحلية بهدف تعزيز متكني النساء والفتيات، وكذلك الضحايا والناجيات 

بحيث يصبح يف مقدورهن التحول إىل عنارص تغيري ومعرفة وخربة قادرة 

عىل اإلسهام يف وضع السياسات والربامج؛
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)ض( توفري الدعم والحامية للملتزمني بالقضاء عىل العنف ضد املرأة، 

مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان للمرأة يف هذا الصدد، الذين 

يواجهون مخاطر معينة يف التعرض للعنف؛

)أ أ(اتخاذ التدابري املناسبة لضامن حقوق اإلنسان للنساء والفتيات 

املحرومات من حريتهن و/أو الخاضعات لوصاية أو رعاية الدولة، 

ولحاميتهن من كل أشكال العنف، وبخاصة االعتداء الجنيس؛

)ب ب( اعتامد نهج دورة الحياة الكاملة يف الجهود الرامية إىل إنهاء 

التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وضامن زيادة إبراز قضايا 

محددة متس باملسنات وإيالئها قدرا أكرب من االهتامم، والتصدي لها 

من خالل الوفاء بااللتزامات مبوجب االتفاقيات واالتفاقات الدولية 

ذات الصلة وإدراجها يف السياسات والربامج الوطنية ملنع العنف ضد 

املرأة والقضاء عليه؛

التصدي لألسباب الهيكلية واألسباب  باء - 
الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف 

ضد النساء والفتيات

)ج ج( ترسيع وترية الجهود الرامية إىل منع جميع أشكال التمييز ضد 

النساء والفتيات والقضاء عليها، وضامن متتعهن، عىل قدم املساواة مع 

الرجال، بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، مبا يف ذلك الحق 

يف التعليم ويف بلوغ أعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ 

وضامن حصول جميع األطفال، وال سيام الفتيات، عىل قدم املساواة 

مع الذكور، عىل التعليم االبتدايئ املجاين واإللزامي والكامل، والجيد 

النوعية، وتجديد جهودها الرامية إىل تحسني وتوسيع نطاق فرص 

التعليم املتاحة للفتيات يف جميع املستويات، مبا يف ذلك املرحلتني 

الثانوية والعليا، يف جميع املجاالت األكادميية؛ وتعزيز قدرة الفتيات 

عىل االلتحاق باملدارس والقيام بأنشطة خارجة عن املنهج الدرايس من 

خالل االستثامر يف مشاريع هياكل أساسية عامة وتقديم خدمات عامة 

جيدة ويف املتناول وتوفري بيئة آمنة؛

)د د( تشجيع مشاركة املرأة مشاركة كاملة يف االقتصاد الرسمي، 

وال سيام يف مجال اتخاذ القرارات االقتصادية، وإتاحة الفرص أمامها 

للحصول عىل العاملة الكاملة وعىل عمل الئق عىل قدم املساواة مع 

الرجل؛ ومتكني النساء يف القطاع غري الرسمي؛ وضامن املساواة يف 

معاملة املرأة والرجل يف أماكن العمل، وكذلك ضامن املساواة يف األجر 

عن العمل املتساوي أو عن العمل املتساوي من حيث القيمة، وضامن 

املساواة يف الوصول إىل مواقع السلطة وأخذ القرار، وتشجيع تقاسم 

العمل مبقابل وبدون مقابل؛

)هـ هـ( ترسيع وترية الجهود الرامية إىل بلورة واستعراض وتعزيز 

 السياسات، وتخصيص موارد مالية وبرشية كافية للتصدي 

 لألسباب الهيكلية واألسباب الكامنة للعنف ضد النساء 

والفتيات، مبا يف ذلك التمييز الجنساين، وعدم املساواة، واختالل 

 موازين القوى بني املرأة والرجل، وانتشار القوالب النمطية 

 الجنسانية، والفقر فضال عن عدم متكني املرأة، وال سيام يف ظل

 األزمة االقتصادية واملالية؛ وترسيع وترية الجهود الرامية إىل 

القضاء عىل الفقر وعىل أشكال عدم املساواة القانونية واالجتامعية 

واالقتصادية الراسخة، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز املشاركة االقتصادية 

للنساء والفتيات، ومتكينهن وعدم إقصائهن، من أجل تقليص احتامل 

للعنف؛ تعرضهن 

)و و( االمتناع عن اتخاذ أو تطبيق أي تدابري اقتصادية أو مالية أو 

تجارية انفرادية ال تتوافق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة 

وتعيق تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية عىل نحو تام، وال سيام يف 

البلدان النامية؛

)ز ز( اتخاذ جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية 

وغريها من التدابري من أجل حامية وتعزيز حقوق النساء والفتيات 

ذوات اإلعاقة، ألنهن أكرث عرضة لجميع أشكال االستغالل، والعنف وسوء 

املعاملة، مبا يف ذلك يف أماكن العمل واملؤسسات التعليمية، واملنزل، 

وغريها من األماكن؛

)ح ح( اتخاذ التدابري الترشيعية واإلدارية واملالية وغريها من التدابري التي 

تكفل للمرأة فرصة الحصول، بالكامل وعىل قدم املساواة مع الرجل، عىل 

املوارد االقتصادية، مبا يف ذلك الحق يف اإلرث ويف امتالك األرض وغريها 

من املمتلكات فضالً عن إمكانية الحصول عىل االئتامن واملوارد الطبيعية 

والتكنولوجيات املالمئة، مبا يف ذلك يف إطار التعاون الدويل؛ وإعطاء األولوية 

للمبادرات الهادفة لتمكني املرأة اقتصاديا عىل مستوى القاعدة الشعبية 

وتكثيف هذه املبادرات، مبا يف ذلك من خالل التثقيف باملبادرة بإطالق 

املشاريع والجهات الحاضنة لألعامل التجارية، باعتبار ذلك وسيلة للنهوض 

بوضع املرأة، وبالتايل للحد من احتامل تعرضها للعنف؛

)ط ط( االمتناع عن استغالل مربرات اجتامعية لحرمان املرأة من حرية 

التنقل ومن حقها يف التملك ويف املساواة يف الحامية مبوجب القانون؛

)ي ي( وضع وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إىل تغيري تلك املعايري 

االجتامعية التي تتغاىض عن العنف ضد النساء والفتيات، والعمل عىل 

التصدي للعقليات التي تنظر إىل النساء والفتيات كتابعات للرجال 

والفتيان، أو عىل أنهن يضطلعن بأدوار منطية تكرس املامرسات التي 

تنطوي عىل العنف أو اإلكراه؛

بلورة وتطبيق برامج تعليمية ومواد دراسية، مبا يف ذلك  )ك ك( 

برنامج تثقيفي شامل وقائم عىل أدلة بشأن الوظائف الجنسية البرشية، 

وذلك استنادا إىل معلومات كاملة ودقيقة، يكون موّجها إىل جميع 

املراهقني والشباب، بشكل يتناسب مع تطور قدراتهم، ويف ظل اإلرشاد 

والتوجيه املالمئني لآلباء واألمهات واألوصياء القانونيني، وبإرشاك األطفال 

واملراهقني والشباب واملجتمعات املحلية، وكذلك بالتنسيق مع املنظامت 

النسائية والشبابية واملنظامت غري الحكومية املتخصصة، من أجل تعديل 

األمناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة من جميع األعامر، 

للقضاء عىل التحيزات، ولتشجيع وتكوين املهارات املتصلة باتخاذ قرارات 

مستنرية، وبالتواصل مع اآلخرين، وبالحد من املخاطر من أجل إقامة 

عالقات قامئة عىل االحرتام واملساواة بني الجنسني واحرتام حقوق اإلنسان، 

فضال عن تثقيف املعلمني وتنظيم برامج تدريب للمعلمني يف كل من 

املؤسسات التعليمية النظامية وغري النظامية؛

)ل ل( القيام بحمالت توعية وتثقيف، بالتعاون مع منظامت املجتمع 

املدين، وال سيام املنظامت النسائية، من خالل مختلف وسائل االتصاالت، 

هة إىل عامة الناس، وإىل الشباب، والرجال والفتيان، من أجل  تكون موجَّ

التصدي لألسباب الهيكلية واألسباب الكامنة للعنف ضد النساء والفتيات 

وإليذائهن؛ ومن أجل التغلب عىل القوالب النمطية الجنسانية والدعوة 

إىل عدم التسامح إطالقا مع هذا الشكل من أشكال العنف؛ وإزالة الوصم 

الذي يتعرض له ضحايا العنف والناجون منه؛ وتوفري بيئة مالمئة تتيح 

للنساء والفتيات اإلبالغ بسهولة عن حوادث التعرض للعنف وتسمح لهّن 

باالستفادة من الخدمات املتاحة ومن برامج الحامية واملساعدة؛
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)م م( حشد املجتمعات املحلية واملؤسسات للتصدي للمواقف 

والسلوكيات واملامرسات التي تكرس القوالب النمطية الجنسانية 

وتتغاىض عنها، وتغيري هذه املواقف والسلوكيات واملامرسات، والتصدي 

لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خالل التعاون 

مع املنظامت النسائية والشبابية واألجهزة الوطنية املعنية بالنهوض 

باملرأة، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حيثام وجدت، ومع املدارس 

واملؤسسات التعليمية واملؤسسات اإلعالمية والجهات األخرى التي 

تتعامل بشكل مبارش مع النساء والفتيات، ومع الرجال والفتيان، ومع 

األفراد من جميع فئات املجتمع ويف جميع السياقات، ومع الزعامء 

الدينيني وقادة املجتمعات املحلية والشيوخ واملعلمني واآلباء واألمهات؛

)ن ن( تعزيز وحامية حقوق اإلنسان لجميع النساء مبا يف ذلك حقهن 

يف أن يتحكمن يف املسائل املتصلة بحياتهن الجنسية وأن يتخذن بشأنها 

قرارات حرة ومسؤولة، مبا يف ذلك قرار االستفادة من خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية مبنأى عن أي قرس أو متييز أو عنف؛ واعتامد قوانني 

وسياسات وبرامج تحمي جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

ومتّكن من التمتع بها، مبا يف ذلك الحقوق اإلنجابية وفقا لربنامج عمل 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني ونتائج استعراضاتهام، 

والتعجيل بتنفيذ هذه القوانني والسياسات والربامج؛

)س س( بلورة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وتدابري مراعية 

لالعتبارات الجنسانية ترّوج لزيادة االعرتاف برعاية الطفل وفهمها 

باعتبارها مهمة مجتمعية بالغة األهمية، وتشجع عىل تقاسم املسؤوليات 

والواجبات بالتساوي بني الرجل واملرأة يف تقديم الرعاية، مبا يف ذلك 

رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني واملصابني بفريوس نقص املناعة 

البرشية، وتقاسم املسؤوليات والواجبات بالتساوي عن تربية األطفال 

وتنشئتهم وعن العمل املنزيل؛ والعمل أيضا عىل تغيري املواقف التي 

تكرّس تقسيم العمل عىل أساس نوع الجنس، من أجل تشجيع تقاسم 

املسؤوليات األرسية عن العمل يف املنزل للحد من عبء العمل املنزيل 

امللقى عىل عاتق النساء والفتيات؛

)ع ع( إرشاك الرجال والفتيان وتثقيفهم وتشجيعهم ومساعدتهم عىل 

تحمل مسؤولية ترصفاتهم، لضامن تحمل الرجال والفتيان املراهقني 

مسؤولية ترصفاتهم الجنسية واإلنجابية، واالمتناع عن القيام بأي شكل 

من أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ وبلورة وتنفيذ سياسات 

واسرتاتيجيات وبرامج وتخصيص موارد لها، مبا يف ذلك برامج تثقيفية 

شاملة من أجل زيادة إدراك اآلثار الضارة للعنف وكيف أنه يقوض 

املساواة بني الجنسني وميس من كرامة اإلنسان، وتشجيع إقامة عالقات 

قامئة عىل االحرتام، وتشكيل مناذج إيجابية للمساواة بني الجنسني، 

وتشجيع الرجال والفتيان عىل االضطالع بدور نشط وعىل أن يصبحوا 

رشكاء وحلفاء اسرتاتيجيني يف املساعي ملنع جميع أشكال التمييز والعنف 

ضد النساء والفتيات وللقضاء عىل هذه األشكال؛

)ف ف( استعراض القوانني واللوائح املتعلقة بالحد األدىن للسن القانونية 

للموافقة عىل الزواج والحد األدىن لسن الزواج، وسنها وإنفاذها برصامة، 

ورفع الحد األدىن لسن الزواج، عند االقتضاء، وحشد تأييد املجتمع إلنفاذ 

هذه القوانني من أجل وضع حد ملامرسة زواج األطفال والزواج املبكر 

والزواج القرسي؛

)ص ص( ضامن توفري بدائل عملية وتوفري دعم مؤسيس للفتيات، مبن 

فيهن الفتيات املتزوجات و/أو الحوامل بالفعل، وال سيام إتاحة فرص 

للتعليم مع الرتكيز عىل إبقاء الفتيات يف املدارس حتى إكامل مرحلة 

التعليم ما بعد االبتدايئ والتشجيع عىل متكني الفتيات من خالل االرتقاء 

مبستوى التعليم وضامن توفري ظروف آمنة وصحية يف املدارس، وإتاحة 

سبل الوصول الفعيل إىل املدارس، بطرق منها إنشاء مرافق سكنية آمنة 

مة للنساء وألرسهن  ومرافق لرعاية األطفال، وزيادة الحوافز املالية املقدَّ

عند االقتضاء؛

)ق ق( ضامن استفادة املراهقات من الخدمات والربامج املتعلقة مبنع 

الحمل املبكر والوقاية من األمراض املنقولة جنسيا ومن فريوس نقص 

املناعة البرشية، مع ضامن سالمتهن الشخصية، ومنع تعاطي وإدمان 

الكحول واملواد الضارة األخرى؛

)ر ر( وضع سياسات وبرامج تُعطَى فيها األولوية لربامج التعليم 

النظامي وغري النظامي التي تدعم الفتيات ومتّكنهن من اكتساب 

املعارف واحرتام الذات وتويل املسؤولية عن حياتهن الشخصية، مبا 

يف ذلك الحصول عىل سبل مستدامة لكسب العيش؛ والرتكيز بشكل 

خاص عىل برامج تثقيف النساء والرجال، وبخاصة الوالدان ومقدمو 

الرعاية، بشأن أهمية الصحة البدنية والعقلية للفتاة ورفاهها، مبا 

يف ذلك أهمية القضاء عىل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج 

القرسي، والقضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات، وعىل تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث، وعىل االستغالل الجنيس لألطفال، مبا يف ذلك 

االستغالل الجنيس ألغراض تجارية، واالنتهاك الجنيس، واالغتصاب، 

وزنا املحارم، واالختطاف، وأهمية القضاء عىل التمييز ضد الفتيات من 

حيث توزيع الغذاء عىل سبيل املثال؛

)ش ش( وضع ودعم السياسات والربامج القامئة املوّجهة لألطفال 

والشباب، وال سيام للنساء، الاليت تعرضن لحوادث عنف عائيل أو انتهاك 

جنيس أو كّن شاهدات عىل هذه الحوادث، وتوفري الحامية لألطفال 

يف نظام العدالة، وذلك للحد من احتامل تعرضهم مجددا لألذى أو 

العنف ومن أجل استعادة عافيتهم؛ وتنفيذ هذه الربامج بطريقة 

مراعية للمنظور الجنساين ومع اإلرشاك الفعيل للشباب، واملجتمع املدين 

واملنظامت النسائية والشبابية، واملؤسسات التعليمية والصحية؛

)ت ت( االعرتاف بالدور الهام الذي ميكن لوسائل اإلعالم أن تضطلع 

به يف القضاء عىل القوالب النمطية الجنسانية، مبا يف ذلك تلك التي 

تكرّسها اإلعالنات اإلشهارية، ويف تشجيع اإلبالغ عن الحوادث املراعي 

للفروق بني الجنسني ودون متييز، مبا يف ذلك من خالل الحفاظ عىل 

رسية هوية الضحايا والناجني حسب االقتضاء؛ وتشجيع وسائل اإلعالم، 

يف إطار الحدود التي تتالءم مع احرتام حرية التعبري، عىل رفع مستوى 

وعي الرأي العام مبسألة العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملني 

يف مجال اإلعالم، وإقامة وتعزيز آليات التنظيم الذايت لتشجيع نرش صور 

متوازنة وغري منطية للمرأة بغية القضاء عىل التمييز ضد النساء والفتيات 

وعىل استغاللهن، واالمتناع عن عرضهن يف صورة كائنات من درجة دنيا، 

وعن استغاللهن كام لو كّن متاعا وسلعا لألغراض الجنسية، وبدالً من 

ذلك، عرض النساء والفتيات يف صورة كائنات برشية مبدعة وعىل أنهن 

من الفاعلني واملساهمني الرئيسيني يف عملية التنمية ومن املستفيدين 

الرئيسيني منها؛

)ث ث( املساعدة عىل تطوير واستخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وشبكات اإلعالم االجتامعية باعتبارها وسيلة لتمكني النساء 

والفتيات، مبا يف ذلك من خالل إتاحة املعلومات عن الوقاية والتصدي 

للعنف ضد النساء والفتيات؛ وإنشاء آليات ملكافحة استغالل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وشبكات اإلعالم االجتامعية الرتكاب أعامل 

عنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت للتحرش الجنيس، واالستغالل الجنيس، واستغالل 
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األطفال يف املواد اإلباحية، واالتجار بالنساء والفتيات، واألشكال الناشئة 

للعنف، مثل التحرش واملضايقات عىل اإلنرتنت وانتهاك الخصوصية، التي 

تشكل خطرا عىل سالمة النساء والفتيات؛

)خ خ( تحسني سالمة الفتيات يف املدارس ويف طريق ذهابهن إليها 

وعودتهن منها، مبا يف ذلك عن طريق توفري بيئة آمنة وخالية من 

العنف عرب تحسني الهياكل األساسية مثل النقل، وتوفري دورات مياه 

منفصلة وكافية، وتحسني اإلضاءة واملالعب وتوفري بيئة آمنة؛ واعتامد 

سياسات وطنية من أجل حظر ومنع ومواجهة العنف ضد األطفال، وال 

سيام الفتيات، مبا يف ذلك التحرش الجنيس والرتهيب وغريها من أشكال 

العنف، من خالل تدابري مثل القيام بأنشطة للوقاية من العنف يف 

املدارس وعىل مستوى املجتمعات املحلية، وفرض عقوبات عىل العنف 

ضد الفتيات وإنفاذ هذه العقوبات؛

)ذ ذ( اتخاذ تدابري تضمن عدم التعرض للتمييز واالستغالل، والعنف، 

والتحرش الجنيس، والرتهيب يف جميع أماكن العمل، وأن هذه األماكن 

تتصدى للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، حسب االقتضاء، من خالل 

تدابري من بينها أطر تنظيمية وأطر رقابة، وإصالحات، واتفاقات جامعية، 

ومدونات لقواعد السلوك، تتضمن يف جملة أمور تدابري وبروتوكوالت 

وإجراءات تأديبية مناسبة، وأن هذه األماكن تحيل قضايا العنف إىل 

الدوائر الصحية املعنية وإىل جهاز الرشطة للتحقيق فيها؛ وكذلك من 

خالل التوعية وبناء القدرات، بالتعاون مع أرباب العمل والنقابات 

والعامل، بسبل من بينها توفري خدمات يف مكان العمل والتحيل ببعض 

املرونة يف التعامل مع ضحايا العنف والناجيات منه؛

)ض ض( زيادة التدابري الرامية إىل حامية النساء والفتيات من العنف 

والتحرش، مبا يف ذلك التحرش الجنيس والرتهيب، يف األماكن العامة 

والخاصة عىل حد السواء، من أجل توفري األمن والسالمة، عن طريق 

التوعية، وإرشاك املجتمعات املحلية وسن قوانني للردع عن ارتكاب 

الجرائم، وبلورة سياسات وتنفيذ برامج من قبيل مبادرة املدن اآلمنة 

لألمم املتحدة، وتحسني التخطيط املُدين والهياكل األساسية، والنقل العام، 

وإنارة الشوارع، وكذلك من خالل شبكات اإلعالم االجتامعية والتفاعلية؛

)أ أ أ( إدانة واتخاذ إجراءات ملنع العنف ضد النساء والفتيات يف أماكن 

الرعاية الصحية، مبا يف ذلك التحرش الجنيس واإلذالل واإلجراءات الطبية 

القرسية، أو تلك التي تجري دون املوافقة عن وعي، والتي قد تكون 

ال رجعة فيها، مثل استئصال الرحم قرسا، والوالدة القيرصية القرسية، 

والتعقيم القرسي، واإلجهاض القرسي، واإلجبار عىل استعامل وسائل 

منع الحمل، وال سيام بالنسبة للنساء والفتيات من الفئات املستضعفة 

واملحرومة بشكل خاص، مثل املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية، 

والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، ونساء وفتيات الشعوب األصلية، والنساء 

والفتيات املتحدرات من أصول أفريقية، واملراهقات الحوامل واألمهات 

الشابات واملسنات، والنساء والفتيات من األقليات القومية أو العرقية؛

)ب ب ب( مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابري من أجل ضامن اإلدماج 

والحامية عىل املستوى االجتامعي والقانوين للمهاجرات، مبن فيهن 

العامالت املهاجرات، يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد، وتعزيز وحامية 

متتعهن التام بحقوق اإلنسان الخاصة بهن، وحاميتهن من العنف 

واالستغالل؛ وتنفيذ سياسات وبرامج مراعية لالعتبارات الجنسانية تُعَنى 

بالعامالت املهاجرات وتوفري قنوات آمنة ومرشوعة تعرتف مبهارات 

العامالت املهاجرات وتعليمهن وتوفر لهن رشوط عمل منصفة، وتيسرّي 

لهن، عند الرضورة، الحصول عىل فرص عمل منتجة وعىل عمل يليق بهن 

وتيسري إدماجهن يف القوة العاملة؛

)ج ج ج( اتخاذ تدابري أيضا من أجل حامية العامالت لحسابهن الخاص 

يف مواقع عرب الحدود والعامالت املوسميات من العنف والتمييز؛

تعزيز الخدمات والبرامج واإلجراءات  جيم - 
المتعددة القطاعات الهادفة للتصدي للعنف 

ضد النساء والفتيات

)د د د( توفري خدمات وبرامج وإجراءات متعددة القطاعات تكون شاملة 

ومنّسقة ومتعددة االختصاصات ويف املتناول ودامئة عىل جميع املستويات، 

وباالعتامد عىل دعم جميع التكنولوجيات املتاحة، لجميع النساء والفتيات 

من الضحايا والناجيات من جميع أشكال العنف حسب احتياجاتهن، 

وتوفري املوارد الكافية لهذه الخدمات والربامج واإلجراءات، عىل أن تتضمن 

إجراءات فعالة ومنسقة، حسب االقتضاء، يتخذها كل من الرشطة وقطاع 

العدل، وخدمات مساعدة قانونية وخدمات رعاية صحية، مبا يف ذلك 

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، والخدمات الطبية والنفسية وخدمات 

املشورة األخرى، مبا يف ذلك خدمات األخصائيني عند الرضورة، وتوفري مرافق 

حكومية ومرافق مستقلة بينها مالجئ للنساء ومراكز استشارة وخطوط 

اتصال مبارشة عىل مدار الساعة، ومراكز للمساعدة االجتامعية، ومراكز 

شاملة ملعالجة األزمات، وخدمات للمهاجرين، وخدمات لألطفال، وخدمات 

إسكان عمومية من أجل توفري مساعدات آمنة للنساء واألطفال تكون غري 

مرشوطة ويف املتناول، فضال عن تقديم املساعدة والحامية والدعم من 

خالل توفري مساكن آلجال طويلة، وإتاحة فرص للتعليم والعمل وفرص 

اقتصادية، واتخاذ تدابري لضامن سالمة وأمن العاملني يف مجال الرعاية 

الصحية ومقدمي الخدمات الذين يساعدون ويدعمون الضحايا والناجيات 

من العنف، والتكفل، إذا كانت الضحية فتاة، بأن تراعي هذه الخدمات 

واإلجراءات مصلحة الفتاة يف املقام األول؛

)هـ هـ هـ( اتخاذ املزيد من التدابري من أجل تنسيق الخدمات املقّدمة 

بإنشاء عمليات إحالة بني الدوائر املعنية بالضحايا والناجيات مع كفالة 

الرسية والسالمة، ووضع معايري وجداول زمنية وطنية، ورصد التقدم 

املحرز والتنفيذ؛ فضال عن ضامن إمكانية استفادة جميع النساء والفتيات 

املعرّضات لخطر العنف أو الاليت سبق أن تعرّضن للعنف من الخدمات 

قة املتعددة القطاعات؛ والربامج واإلجراءات املنسَّ

)و و و( ضامن توفري وإمكانية حصول الضحايا والناجيات وأطفالهن عىل 

الخدمات والربامج والفرص املتاحة، من أجل استعادة عافيتهن بالكامل 

وإدماجهن بشكل تام يف املجتمع، فضال عن إتاحة إمكانية لجوئهن إىل 

القضاء دون قيد، مبا يف ذلك ضحايا العنف األرسي وغريه من أشكال 

العنف، عرب اتخاذ تدابري، وتوسيع نطاق هذه التدابري إن كانت موجودة 

من قبُل؛ وضامن توفري معلومات وافية ويف أوانها عن خدمات الدعم 

والتدابري القانونية املتاحة، باللغة التي يفهمنها والتي ميكنهّن التخاطب 

بها، إن أمكن ذلك؛

)ز ز ز( إنشاء وبلورة وتنفيذ مجموعة من السياسات، واملساعدة عىل 

توفري خدمات إلعادة التأهيل، لتشجيع وإحداث تغيريات يف مواقف 

وسلوك مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، ولتقليص احتامل االعتداء 

عليهن مجددا، مبا يف ذلك يف حاالت العنف العائيل واالغتصاب والتحرش، 

فضال عن رصد وتقييم أثر وتأثري هذه الخدمات؛

)ح ح ح( تحسني إمكانية استفادة النساء والفتيات من نظم صحية 

جيدة ويف املتناول ومتاحة يف الوقت املناسب، بوسائل منها اسرتاتيجيات 

وطنية تراعي االعتبارات الجنسانية وسياسات وبرامج للصحة العامة 
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مة بشكل أفضل لتلبية احتياجاتهن  تكون شاملة ويف املتناول ومصمَّ

وتشجع مشاركة املرأة بنشاط يف وضعها وتنفيذها؛ وكذلك تعزيز حصول 

املرأة عىل عالج وأدوية آمنة وفعالة وجيدة النوعية وبأسعار معقولة، مع 

شة؛ الرتكيز بشكل خاص عىل الفئات السكانية الفقرية والضعيفة واملهمَّ

)ط ط ط( معالجة جميع اآلثار الصحية، مبا يف ذلك اآلثار عىل الصحة 

البدنية والعقلية والجنسية اإلنجابية الناجمة عن العنف ضد النساء 

والفتيات عن طريق تقديم خدمات رعاية صحية متاحة بسهولة تعالج 

الصدمات وتشمل تقديم أدوية آمنة وفعالة وجيدة النوعية وبأسعار 

معقولة، وتوفري دعم أّويل، وتتيح معالجة اإلصابات وتوفر الدعم النفيس 

وتساعد عىل استعادة الصحة العقلية، وتوفر الوسائل العاجلة ملنع 

الحمل، واإلجهاض اآلمن عندما تسمح القوانني الوطنية بهذه الخدمات، 

وتوفر العالج الوقايئ بعد التعرض لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية، 

وتشخيص وعالج األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، 

وتشمل تدريب العاملني يف املجال الطبي عىل تحديد هوية النساء الاليت 

تعرضن للعنف ومعالجتهن، فضال عن إجراء فحوص طب رشعي عىل 

أيدي مختصني تلّقوا تدريبا مالمئا؛

)ي ي ي( ترسيع وترية الجهود الرامية إىل التصدي إىل مشكلة تقاطع 

مسارات فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والعنف ضد النساء 

والفتيات، وال سيام إىل عوامل الخطر املشرتكة، مبا يف ذلك من خالل 

االسرتاتيجيات الرامية إىل التصدي للعنف العائيل والجنيس، وتعزيز 

التنسيق والتكامل بني السياسات والربامج والخدمات الهادفة إىل معالجة 

مشكلة تقاطع مسارات فريوس نقص املناعة البرشية والعنف ضد 

النساء والفتيات، وضامن توفري إجراءات للتصدي لفريوس نقص املناعة 

البرشية واإليدز من أجل منع العنف ضد املرأة، مع تلبية االحتياجات 

الخاصة باملصابات بهذا الفريوس من خدمات الرعاية الصحية الجنسية 

واإلنجابية، فضال عن تشخيص فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

وعالجه والوقاية منه بتكاليف معقولة ويف املتناول، مبا يف ذلك توفري 

املشرتيات واإلمدادات من السلع األساسية الوقائية املأمونة والفعالة، 

ومن بينها رفاالت الذكور واإلناث؛

)ك ك ك( القضاء عىل التمييز والعنف ضد النساء والفتيات املصابات 

بفريوس نقص املناعة البرشية وكذلك ضد مقدمي الرعاية لألشخاص 

املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية، واألخذ يف االعتبار احتامل 

تعرضهم للوصم، والتمييز والفقر وإبعادهم عن أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية عند تنفيذ الربامج والتدابري التي تشجع عىل تقاسم مسؤوليات 

الرعاية بالتساوي؛

)ل ل ل( توسيع نطاق إتاحة خدمات الرعاية الصحية، وبشكل خاص، 

تعزيز مراكز صحة األم والصحة اإلنجابية، باعتبارها نقاطا رئيسية تقدم 

الدعم وتحيل إىل الدوائر املختصة وتوفر الحامية لألرس والنساء والفتيات 

املعرضات لخطر العنف، وال سيام العنف الجنيس، وتقدم الدعم إىل 

املراهقات من أجل تفادي الحمل غري املرغوب فيه يف سن مبّكرة 

واألمراض املنقولة جنسيّا، عن طريق التثقيف وتقديم معلومات وإتاحة 

إمكانية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية؛

تحسين قاعدة بيانات اإلثبات دال - 

)م م م( مواصلة القيام ببحوث وتحليالت متعددة التخصصات بشأن 

األسباب الهيكلية واألسباب الكامنة للعنف ضد النساء والفتيات، وكلفته 

وعوامل الخطر التي تضاعف إمكانية وقوعه، وعن أنواعه ومدى انتشاره، 

من أجل توجيه عملية سن القوانني وتنقيحها وتنفيذها، وكذلك وضع 

السياسات واالسرتاتيجيات، وإتاحة هذه املعلومات ليطّلع عليها الجميع 

لدعم جهود التوعية؛

)ن ن ن( جمع البيانات واإلحصاءات املوثوقة والقابلة للمقارنة بعد 

حذف التفاصيل املتعلقة بالهوية وتصنيف هذه البيانات واإلحصاءات 

وتحليلها ونرشها بانتظام، حسب نوع الجنس والسن، عىل الصعيدين 

الوطني واملحيل، بشأن مختلف أشكال التمييز والعنف ضد النساء 

والفتيات، وأسبابها وعواقبها، مبا يف ذلك تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف 

االقتصادية التي يتحملها املجتمع نتيجة لهذا التمييز والعنف، والنظر أيضا 

يف جميع العوامل األخرى ذات الصلة، مثل إمكانية توجيه صياغة القوانني 

والسياسات والربامج ورصدها وتقييمها؛

)س س س( تحسني جمع واستخدام ومواءمة البيانات اإلدارية، مبا يف 

ذلك، عند االقتضاء، البيانات الواردة من الرشطة وقطاع الصحة والقضاء، 

بشأن حوادث العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك البيانات عن 

العالقة بني الجاين والضحية واملوقع الجغرايف للحادثة، مع كفالة مراعاة 

االعتبارات األخالقية واالعتبارات املتعلقة بالرسية والسالمة أثناء عملية 

جمع البيانات، وتحسني فعالية الخدمات والربامج املقّدمة وضامن 

سالمة وأمن الضحايا؛

)ع ع ع( وضع آليات رصد وتقييم وطنية من أجل تقييم السياسات 

والربامج، مبا يف ذلك االسرتاتيجيات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء 

والفتيات يف املجاالت العامة والخاصة؛

)ف ف ف( تعزيز تبادل أفضل املامرسات والتجارب، وكذلك السياسات 

وبرامج التدخل املمكنة والعملية والناجحة؛ فضال عن تشجيع تطبيق 

هذه التدخالت والتجارب الناجحة يف سياقات أخرى.

- 35 
 وتشدد اللجنة على أن إنهاء العنف ضد 
النساء والفتيات مسألة حتمية لتحقيق 
األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، 

ومنها األهداف اإلنمائية لأللفية، ويجب 
أن يكون من أولويات القضاء على الفقر، 

وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة 
للجميع، والسالم واألمن، وحقوق اإلنسان، 
والصحة، والمساواة بين الجنسين، وتمكين 
المرأة، وتحقيق النمو االقتصادي المستدام 

والشامل للجميع، والتماسك االجتماعي، 
والعكس بالعكس. وتوصي اللجنة بشدة 

باعتبار تحقيق المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة من األولويات عند إعداد 

خطة التنمية لما بعد عام 2015.
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مرشوع التعريف بلجنة وضع املرأة: 
لجنة وضع املرأة، هي لجنة فنية تابعة للمجلس االقتصادي 

واالجتامعي لألمم املتحدة، وهى هيئة عاملية  لوضع 
السياسات مكرسة حرصا لتعزيز املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة. وقد أنشئت اللجنة يف عام 6491   وعهد إليها 
بإعداد توصيات بشأن تعزيز حقوق املرأة يف املجاالت 

السياسية واالقتصادية واملدنية  واالجتامعية والتعليمية. 
وهي مسؤولة أيضا عن رصد واستعراض وتقييم التقدم 
املحرز واملشاكل املواجهة  يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل 

بيجني لعام 5991   عىل جميع املستويات، وعن دعم تعميم 
مراعاة املنظور  الجنساين. 

ويشارك ممثلون عن الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة، 
واملنظامت غري الحكومية ذات املركز  االستشاري لدى 

املجلس االقتصادي واالجتامعي، والجهات األخرى صاحبة 
املصلحة، يف الدورة السنوية  للجنة التي تعقد يف مقر 

األمم املتحدة يف نيويورك. وتتيح الدورة، التي تعقد عادة 
ملدة عرشة أيام يف شهر  آذار/مارس، الفرصة الستعراض 

التقدم املحرز نحو تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني 
املرأة، وتحديد  التحديات، ووضع املعايري العاملية، والقواعد 
والسياسات الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني 
 املرأة يف جميع أنحاء العامل. وتشمل الدورة جلسات عامة 

واجتامعات مائدة مستديرة رفيعة املستوى،  وحوارات 
تفاعلية واجتامعات لألفرقة، فضال عن العديد من املناسبات 

الجانبية. والناتج الرئييس للدورة هو ” االستنتاجات املتفق 
عليها“ بشأن املوضوع ذي األولوية، والذي يتم التفاوض 

بشأنه بني جميع الدول. وتضطلع هيئة األمم املتحدة 
للمرأة بدور األمانة الفنية للجنة، وتقدم بهذه الصفة، 
الدعم لها يف جميع جوانب  عملها. وهى تعد تحليال 

للسياسات وتوصيات تشكل أساسا ملداوالت اللجنة بشأن 
املوضوعات التي يقع  االختيار عليها لكل دورة، وكذلك 

للنتائج التي يجرى التفاوض بشأنها. وتتواصل هيئة األمم 
املتحدة للمرأة مع  أصحاب املصلحة بهدف التوعية وبناء 
التحالفات بشأن املواضيع قيد النظر، وتيرس أيضا مشاركة 

ممثيل  املجتمع املدين يف دورات اللجنة. 



12

هيئة األمم املتحدة للمرأة هي منظمة تابعة لألمم املتحدة مكرّسة للمساواة 

بني الجنسني ومتكني املرأة، وهي مدافعة عاملية عن النساء والبنات، وقد 

تأسست لتعجيل التقدم نحو تلبية احتياجاتهن يف جميع أنحاء العامل.

تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدول األعضاء يف األمم املتحدة العاكفة عىل 

تحديد معايري عاملية لتحقيق املساواة بني الجنسني، وتعمل مع الحكومات 

واملجتمع املدين عىل تصميم القوانني والسياسات والربامج والخدمات الالزمة 

من أجل تنفيذ تلك املعايري. وتدعم الهيئة املشاَركة املتساوية للمرأة يف 

جميع مجاالت الحياة، وتركز عىل خمسة مجاالت ذات أولوية، وهي: زيادة 

القيادة واملشاركة النسائية؛ وإنهاء العنف ضد املرأة؛ وإرشاك املرأة يف جميع 

جوانب العمليات املعنية بالسالم واألمن؛ وتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة؛ 

وجعل املساواة بني الجنسني أمراً مركزياً يف امليزنة الوطنية والتخطيط اإلمنايئ 

الوطني. وتنهض هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضاً بتنسيق وتعزيز عمل 

منظومة األمم املتحدة الرامي إىل الدفع باملساواة بني الجنسني.


