
ف     ز والعن كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل شأن الق ا ب ق عليه تنتاجات المتف االس
 لطفلةا ضد

ا  اللجنة أقرتهاوقد   عليها المتفق التالية االستنتاجات إلى المجلس انتباهيسترعى   - ١  إلحالته

ى  للعلم ي  االستعراض  دورة إل ُتعقد  الت ام  في  س ة  حول  ٢٠٠٧ ع ة  الوثيق ة  الختامي الم ” المعنون  ع

 .والعشرين السابعة االستثنائية دورتها في العامة الجمعية أقرتها التي ،“لألطفال صالح
 

 *الطفلة ضد والعنف التمييز أشكال جميع على القضاء  

د     المرأة وضع لجنةتؤآد   - ١  ى من جدي اج  إعالن  عل ى  بيجين،  عمل  ومنه  وعل

ة  والعشرين السابعة االستثنائية للدورة الختامية الوثائق ة،  للجمعي ى   و العام  اإلعالن عل

  .بالمرأة المعني الرابع العالمي للمؤتمر العاشرة الذآرى بمناسبة اللجنة أقرته الذي

ا  - ٢  دآم ة تعي د اللجن ى التأآي ائج عل ؤتمر نت ة م المي القم ن الع ل، أجل م  الطف

ة الع االلتزامات وعلى ساواة  المي ين  بالم سين  ب ضاء  الجن ى  والق ة  عل ز  أشكال  آاف  التميي

المي  المؤتمر فيقد تم التعهد بها     و الطفلة، ضد والعنف وق  الع سان،  لحق ؤتمر  اإلن  والم

المي  القمة ومؤتمر والتنمية، للسكان الدولي ة  الع ة،  للتنمي ؤتمر  االجتماعي المي  والم  الع

صرية لمناهضة ة العن ا األجانب وآراهي صل وم ذلك يت ن ب ى باإلضافة تعصب، م  إل

ات ا  االلتزام د به يالمتعه م إعالن ف دة األم ة، المتح ي لأللفي ؤتمر وف ة م المي القم  الع

 وسريع وفعال آامل نحو على االلتزامات هذه تنفيذ أن على أيضًا التأآيد وتعيد ،٢٠٠٥

ق  أساسيًاأمرا   ُيعد ة  األهداف  لتحقي ا  المتفق  اإلنمائي ًا،  عليه ا ب دولي ك  في  م  األهداف  ذل

 .لأللفية اإلنمائية

ة   أن على التأآيد اللجنةوتعيد   - ٣  ضاء  اتفاقي ى  الق ع  عل ز  أشكال  جمي  ضد  التميي

رأة ا الم اري، وبروتوآوله ة االختي وق واتفاقي ل حق ا الطف اري، وبروتوآوله  االختي

 املةش  مجموعة وتطرح   قانونيًا إطارًاتشكل   أخرى، ومعاهدات اتفاقيات إلى باإلضافة

ة ب   التدابير من ز الكفيل ة  تعزي وق  وحماي سان  حق ة،  اإلن ا  للطفل ك  في  بم ضاء  ذل ى  الق  عل

ة،  وترّحب . ضدها  والعنف  التمييز أشكال جميع ذا  في  اللجن سياق،  ه إقرار  ال ة  ب  اتفاقي

 .٢٠٠٦ ديسمبر/األول آانون في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

فضال عن إجراءات  والفعال الكامل فيذبالتن التزامها على التأآيد اللجنة وتعيد - ٤ 

صادرة  ،بالطفلة الصلة ذات القرارات لجميعالمتابعة   ة  عن  ال ة  الجمعي  والمجلس  العام

اعي  االقتصادي ه  واالجتم ة،  وهيئات سابقة  وللمجموعة  الفرعي تنتاجات  من  ال ة  اس  اللجن

 .١٦١٢ و ١٣٢٥ األمن مجلس قراري إلى باإلضافة بالطفلة،فيما يتعلق  عليها المتفق

 
 

 .٢٦-١٧لالطالع على المناقشة، انظر الفصل الثاني، الفقرات  * 



اإلعالن  اللجنة ترحبآما   - ٥  سياسي  ب صادر    ال شأن ال روس  ب  المناعة  نقص  في

جاء فيه و ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران في) اإليدز (المكتسب المناعة نقص متالزمة/البشرية

روس  اءب و انتشار إزاء القلق عميق عن اإلعراب شرية  المناعة  نقص  في  وارتباطه  الب

أ    ،عمومًا باإلناث ساواة  عدم ن  مع االعتراف ب ين  الم سين  ب ع  الجن ز  أشكال  وجمي  التميي

 .اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس إصابتهّن احتمال من تزيد نساء والبناتال ضد

سان  لحقوق الكامل التنفيذ بكفالة االلتزام على التأآيد اللجنة وتعيد - ٦  رأة  اإلن  للم

ع يتجزأ من، وال ينفصل عن      ال جزءًا باعتبارها والطفلة وق  جمي سان  حق ه  اإلن  وحريات

 .األساسية

ساور - ٧  ة وي ق اللجن ق قل داف نأل عمي ات األه ات والغاي سابقة، وااللتزام  ال

 التنفيذ، زّيح بعد تدخل لم بالطفلة، يتعلقالمتعهد بها فيما     المالية االلتزامات في ذلك  بما

ة  اإلنسان حقوق وانتهاآاتفضال عن استمرار حاالت التمييز       ر  للطفل دم غم  ب ذي  التق  ال

ع التصدي ل  في إحرازه جرى ز  أشكال  جمي ة  ضد  والعنف  التميي راف في   و الطفل  االعت

 .بحقوقها

ة  وتدرك - ٨  ين  أن اللجن شكل البنت    تمك سي  العامل  ي ز  طوق  لكسر  الرئي  التميي

 وتدرك .آافة اإلنسان حقوقبما لها من  والفعال الكامل اتمتعه وحماية ولتعزيز والعنف

 أمورهن وأولياء آبائهن، قبل في والمشارآة النشط الدعم يتطلب البنات كينتم أن أيضًا

 .األوسع المجتمع إلى باإلضافة والرجال،من جانب الفتيان و وعائالتهن، الشرعيين،

صادية  االجتماعية األحوال أن أيضًا اللجنة وتدرك - ٩  سائدة      واالقت شاقة ال  في ال

ى  أدت نموا، البلدان قلأ في وخاصة النامية، البلدان من آثير ل  إل ر    التعجي  ،بتأنيث الفق

ضحايا أآثر   من الفقر، فيهايتفشى   التي الحاالت في الطفلة،تصبح   أن وإلى . تضرراً  ال

ي ذا وف سياق، ه شدد ال ة ت ى اللجن ق أن عل ات  تحقي ةالغاي ة اإلنمائي ول لأللفي  بحل

 ،اعالمي  اجهد يشكل اعليه المتفق األخرى اإلنمائية األهداف جميع وتحقيق ٢٠١٥ عام

ة  أحوال  تحسين في أساسيًا وعنصرًا ة  الطفل ا من        وآفال ا له وق م سان  حق درك . اإلن  وت

ة ضًا اللجن تثمار أن أي ي االس ة ف و  تنمي ات ه ةالفتي د أولوي ه، بح ه  ذات ل أن ل أثيرب  ات

ضاعف يما وال ،ام ى س ة عل ة اإلنتاجي و والفعالي صادي والنم ستدام، االقت ار  الم ي إط ف

 .الفقر على للقضاءالمتخذة  العاجلة والدولية الوطنية ءاتاإلجرا

ا  عن  اللجنة وتعرب - ١٠  ة  ألن قلقه ام تلقى    ال الطفل افي و   االهتم في   الواضح الك

ياق وضع سياسات س رامج ال وارد وتخصيص والب رب. الم ن وتع ا ع ضًا قلقه  ألن أي

وع  حسب  المصّنفة والبيانات الموارداالفتقار إلى    ة    وا روالعم  الجنس  ن لعناصر المهم

ة األخرى المتعلقة ب   ضعفات،    المحددة  الحال ات المست اً  شكلي  زالي  ال للفتي را   عائق خطي



دم  ورصد الفعالة، والبرامج السياساتصوغ وتنفيذ    أمام ضاء  في  المحرز  التق ى  الق  عل

 .والعنف التمييز أشكال جميع

وه و - ١١  ةتن ع اللجن دير م ةب التق م دراس دة األم شأن المتح فا ب ال ضد لعن  األطف

  .االعتبار بعين توصياتهما وتأخذ المرأة ضد العنف بشأن المعّمقة العام األمين دراسةبو

سلم   - ١٢  ا ت ةآم ات أنب اللجن ة االتجاه ة - االجتماعي ب الثقافي ة والقوال  النمطي

سانية سلبية الجن سائدة ال سهم ال ي ت ز ف ة ضد التميي ستوى  الطفل ى م واء عل انونس  الق

 .البنات حقوق انتهاك في تسهمأنها  آما الواقعاألمر  بحكم وأ

 : التالية اإلجراءات اتخاذ على الحكومات اللجنة وتحث - ١٣ 

 والسياسات المعايير   

ى  التصديق  في الخاصة، األولوية سبيل على النظر، )أ(   ى،     عل ضمام إل  ، أو االن

 إلى باإلضافة المرأة ضد ييزالتم أشكال جميع على القضاء واتفاقية الطفل حقوق اتفاقية

ولين اريين البروتوآ ين االختي ا؛ الملحق ن  و بهم د م ات أيالح ع    تحفظ داؤها م تم إب ي

ل      سحبها  بهدف  دوريًا التحفظات تلك استعراض ا يكف افى    أالبم ا من أييتن هدف   مع  ه

دة صلة ذات المعاه ى   ال افة إل صدها، إض ذومق اقيتين تنفي ا االتف  وبروتوآوليهم

اريين ل، االختي ن بالكام ا وضع   خالل م تى منه دابير ش اذ ت شريعاتاتخ ات ت  وسياس

 ؛فعالة وطنية عمل وخطط

ى  التصديق  في  األولوية، سبيل على النظر، )ب(   ى،     عل  ، أو االنضمام إل

ة م اتفاقي دة األم ة المتح ة لمكافح ة الجريم ر المنظم ة عب ى الوطني ا، وعل  بروتوآوليه

 ؛واألطفال النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ةومعاقب وقمع منع بروتوآول سيما وال

 في طرفًاالمعنية   دولةال تصبح أن في األولوية، سبيل على النظر، )ج(  

م    االتفاقية، ل، ومن ث ذ  تكف اقيتي  كامل ال التنفي ة  التف ة  العمل  منظم  ،١٨٢ و ١٣٨ الدولي

 أسوأ وحظر طفال،األ تشغيل فيها يجوز التي للسن األدنى بالحّد التوالي على المتعلقتين

 ؛فعالتكفل سبل اإلنفاذ ال مالئمة وعقوبات جزاءاتإقرار و األطفال، عمل أشكال

ضاعفة  )د(   ودم أنها ا   الجه ن ش ي م ذالت ل لتنفي اج الكام ل لمنه  عم

اج  سنوات خمسال ستعراضالو الختامية والوثائق بيجين، ؤتمر لو بيجين،  عمل  لمنه  م

 لأللفية؛ اإلنمائيةيات الطفل، والغا أجل من العالمي القمة

ادي  بدور االضطالع )هـ(   اء  ري ع  إلنه ات   ضد  العنف  أشكال  جمي البن

صعيد  ذلك في بما الصعد، جميع على الصدد هذا في الدعوة ودعم ي  ال وطني  المحل  وال

خاصة من جانب القادة المحليين والسياسيين و القطاعات، جميعفي  والدولي، واإلقليمي

 ؛المدني والمجتمع اإلعالم، لووسائ والخاص، العام القطاعين إلى باإلضافة ن،يالدينيو



تعراض )و(   ع اس وانين جمي وائح  الق سياساتوالل ات وال  والممارس

ا     التيالطفلة أو    أو المرأة ضد تميز التي واألعراف ر ينجم عنه زي  أث رأة  ضد  تميي  الم

ة، أو ام، الطفل ا والقي ون حيثم ك يك ا، ذل ا مالئم ديل أو بتنقيحه ا، أو هاتع ة إلغائه  وآفال

ا  المتعددة، القانونية النظم أحكامامتثال   دات  اللتزامات ل وجدت،  حيثم ادئ  والتعه  والمب

 التمييز؛ عدم مبدأ ذلك في بما اإلنسان، حقوق مجال فيالمعمول بها  الدولية

ز  أشكال جميع إدانة )ز(   ات  ضد  والعنف  التميي ز  أو/و وسن  البن  تعزي

ز  أشكال جميع منع لىإ الهادفة التشريعات ات  ضد  والعنف  التميي ضاء  البن ا،  والق  عليه

شاء    والفعال، الكامل تنفيذها تكفل التي السياسات ووضع ات وإن ة  اآللي ة  المحلي  والوطني

دني،  المجتمع منفعالة   بمشارآة والسياسات، القوانين هذهل االمتثال لرصد المالئمة  الم

 االقتضاء؛ عند

سياسات وضع )ح(   ة ب رامجوالب ال ةالكفيل ضائيين  توعي وظفين الق الم

ضاةو امين الق دعين والمح امين والم صائيينواأل الع املين خ ع الع ضحايا، م ة ال  لكفال

ة راءات مالءم ضائية اإلج ات الق ة الحتياج ا، الطفل ة ولتنميته ق وآفال ور تطبي  منظ

  اإلجراءات؛ هذه في جنساني

ذل )ط(   ة ب ة العناي ع الواجب اب لمن ال ارتك ف أعم د العن ات ض  البن

 ؛على المجني عليهن الحماية إسباغو ومعاقبتهم، مرتكبيها مع والتحقيق

شاء )ي(   ظ إن جالت وحف ة،  س ة الكامل ة الوطني ل التغطي ات، تكف  للبيان

 ، في حال عدم وجودها؛والزيجات والوفيات بالمواليد الخاصة

س        استعراض )ك(   ى ل ول  وإصدار قوانين ولوائح تتعلق بالحد األدن ن قب

الزواج والحد األدنى لسن إتمام الزواج والتقيد بإنفاذها، ورفع الحد األدنى لسن الزواج             

 زيادة خالل من القوانين، تلك إلنفاذ االجتماعي التأييد حيثما تقتضي الضرورة، وتهيئة   

رص ة الف ةالتعليمي ات،  المتاح ن للبن ين م ة ب ور، جمل رويج أم تمرار  والت دوى اس لج

  المدارس؛ ك سلفي البنات

 جميع على الميزانية عمليات وضع في للطفلة صريح اهتمام إيالء )ل(  

ل   اإلنفاق،و الموارد استعراضات تخصيص  ذلك في بما ،مستوياتال  تخصيص  بما يكف

 .البنات ضد والعنف التمييز على للقضاء كافيةال مواردال

ة، - ١٤   ذ إذ واللجن ين تأخ ار بع سؤولية االعتب ية الم ي األساس اتقت الت ى ع ع عل  ق

ا  الطفلة ضد والعنف واالستغالل التمييز أشكال جميعمكافحة   في الحكومات  تحثّ   فإنه

ات صناديق أو/و الحكوم رامج ال زة والب االت واألجه صلة ذات المتخصصة والوآ  ال

ة ة التابع م لمنظوم دة، األم ل المتح ي آ ار ف ه، إط ا  واليت دعوآم سات ت ة المؤس  المالي



ك  في  بما الصلة، ذات الفاعلة دوائر المجتمع المدني   وجميع الدولية ر  المنظمات  ذل  غي

 : ما يليإلى الحكومية،
 

 الفقر ١-١٤   

صادية،  االجتماعية المساواة عدم  أوجه  من التقليل )أ(    اءعط وإ واالقت

ة ُن األولوي ي هجلل ز الت ى ترّآ ضاء عل ى الق ر عل سين الفق صالت وتح شارآة ال  والم

شبكات ةاالجتماع وال ي نطاق ي ات ف ع فئ ي المجتم ةالمحل ي  المختلف ا وف ا، م ا بينه  مم

ل للطفلة    والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق إقرار إلى يؤدي االت  من  ويقل  احتم

 والعنف؛ للتمييز هاتعرض

اج )ب(   ور  إدم ساني  منظ ة،   جن حًا للطفل ًا واض ولي اهتمام ي   ي  ف

ى   المقدم الدعم وتأمين الوطنية، يةاإلنمائ والسياسات والخطط االستراتيجيات دان  إل  البل

 ؛اإلنمائية والسياسات والخطط االستراتيجيات هذه تنفيذ في النامية

واتي الطفالت ا   حالة تحسين )ج(   ة ال     يع  لل ر، شن في ربق  محرومات  فق

ن ة م ن و التغذي قم اه مراف صحة المي ة، وال ن العام ادةاإل وم ن ف دمات م ة خ  الرعاي

ة،  والمشارآة والتعليم، المأوىمن  و األساسية، الصحية رغم       مع  والحماي ه ب اة أن مراع

ة  البشرب يضر والخدمات، األساسية السلع إلى الشديد االفتقار أن ه من       ، آاف ر إال أن  أآث

ع  بما يحرمها من    بها، وإضرارا للطفلة تهديدا األمور ا  التمت ق أو   بحقوقه ا  تحقي  طاقاته

 المجتمع؛ في الآام عضوًا بصفتها المشارآة أو آاملة

ر  تقييم )د(   ة  أث سياسات  العولم صادية  وال ود  االقت  التجاري  النظام  وقي

ًا واضحًا ل       جنساني منظور وتعميم الطفلة على الدولي ولي اهتمام ة  ي ع    لطفل  ضمن جمي

 ؛االقتضاء عند الفقر، على القضاء واستراتيجيات اإلنمائية والبرامج السياسات
 

 التعليم والتدريب ٢-١٤   

وغ  جهودها مضاعفة )أ(   ضاء  هدف  لبل ى  الق ساواة  عدم   أوجه  عل  الم

م    ممكن وقت أقرب في والثانوي االبتدائي التعليم مرحلتي في الجنسين بين ع  في ث  جمي

ستويات ة الم ول التعليمي ام بحل ائل ،٢٠١٥ ع ة  بوس ا آفال تى منه راآات ش  ش

 ؛للجميع التعليم

ع )ب(   ات جم صّنفة بيان سب م وع ح نس ن روا الج دالت نع لعم  مع

ا  ،هأسباب حول بحوثال وإجراء التعليم، مراحل جميع في التسرب ك  في  بم باب األس  ذل

 الدراسة؛ عن البنات انقطاع وراء الكامنة ة،الجذري



 على تمييز دونما البنات، سيما وال األطفال، جميع ضمان حصول )ج(  

ى  اإلعاقة، أو العرقي األصل أو العنصر أساس ة  فرص  عل ا    في  متكافئ  االلتحاق مجان

دائي  التعليمب  د واإللزامي  االبت ة  الجي اودة و ،النوعي ا مع يم وتوسيع  لتحسين  جهوده  تعل

ة،    على البنات ا  المستويات آاف ك  في  بم ستويات  ذل يم  م انوي  التعل الي،  الث ع و والع  جمي

ة  في  يتسّنى، لكي ،الفني والتدريب المهني التعليم  في وآذلك األآاديمية، المجاالت  جمل

ين  المساواة لتحقيق وآوسيلة العمل، سوق دخول على المرأة تشجيع أمور، سين،  ب  الجن

ين رأة، وتمك ضاء الم ى والق ر، عل ة الفق ة وإتاح ام الفرص رأة أم هام الم ل  لإلس الكام

 ؛منها فادةلإل المتكافئة الفرصة ومنحها التنمية، في والمتساوي

راف  )د(   دور  االعت يم  المحوري  بال ر  النظامي  للتعل ي النظامي  وغي  ف

ة  بلوغ الغايات و الفقر على القضاء في المتمثل الهدف تحقيق ا  األخرى،  اإلنمائي  في  بم

 ،النظامي غير التعليم على والبنات النساء حصول وآفالة لأللفية، اإلنمائية الغايات ذلك

يما وال سربات س واتي المت انين والل ر، يع ك الفق دف وذل دهن به ارف تزوي  بالمع

رار  صنع  عمليات في المتكافئة للمشارآة إعدادهنو الضرورية ع  في  الق مجاالت   جمي

 ؛المستويات آافة وعلى الحياة

د )هـ(   ات تحدي رات العقب ع والثغ تراتيجيات ووض ة االس  ،المالئم

شرعيين،  األمور أولياءمع  و اآلباء مع بالتعاون ادة  المدرسين و ال ع  وق ي  المجتم  ، المحل

 وإآمال بالمدارس االلتحاق في المساواة تحقيقالتعجيل بو ين،الجنس بين المساواة لكفالة

ة ي الدراس ة ف ة مرحل رة الطفول ي المبك ستوى وف دائي الم ستويات االبت ة والم  التعليمي

شابات،  واألمهات الحوامل المراهقات ذلك في بما البنات، لجميع األخرى، يما  وال ال  س

اطق ا وفي  والمهّمشة المهملة والمجتمعات المناطق في ة  لمن ة،  الريفي  استهالل و والنائي

شمل  االقتضاء، عند مؤقتة، خاصة تدابير ديم  ت ة،    الحوافز   تق آت المالي رامج  والمكاف  وب

ة سينل التغذي دالت تح اق مع ات التح دارس البن ي بالم ع ف ستويات جمي ة الم  التعليمي

 ؛فيها واستمرارهن

 التي التمكينيةس ومواد التدري  والتدريبية التعليمية العمليات تعزيز )و(  

روق تراعي ين الف سين ب ا الجن ضاء، منه د االقت اذ إجراءات شتى عن تعراض باتخ  اس

 وبرامج الرسمية، وغير الرسمية والتدريبية التعليمية والمواد المدرسية المناهج وتنقيح

ك  في بما المعلمين، إعداد رامج  ذل ة  الب ه  المعني ي،  بالتوجي شجيع  المهن ام  ودعم  وت  اهتم

 ؛التقليدية غير والمهن الميادين في البنينو البنات وانخراط

ة  مدرسية  بيئات العمل على تهيئة   )ز(   ة  آمن ان      وداعم ة مب اة وإقام  للفت

ز  على للقضاء تدابير تنفيذ خالل من للبنات مالئمة مدرسية ات  ضد  والعنف  التميي  البن

ق  المدرسة، في الجنسي التحّرش لمكافحة خاصة وتدابير وازن  وتحقي ين  الت سين  ب  الجن



ى ع عل ستويات جمي ي الم اع ف ي، القط وفير التعليم ق وت صحية المراف ة ال  والترفيهي

سكن  ومرافق  المالئمة، ل  ،ال د  المدرسي،  والنق ضاء،  عن  وضمان سالمة الطرق      االقت

 ؛منها والعودة المدرسة إلى للذهاب

ع )ح(   رامج وض يم ب ز للتعل ارات ولتعزي سب مه رزق آ زودة ،ال  م

ى  ، بحيث تصل  يةآاف بموارد ات  إل ر  البن ات  غي رامج  الملتحق يم  بب سبب  النظامي  التعل  ب

ذاء  األطفال، وعمل المدقع، الفقر بينها من معينة، معيشية ظروف  االستغالل،  أو واإلي

سّلح  والصراع لبغاء،لو المشروع، غير التجارتعرضهن ل  أو شرد،  ،الم  والهجرة،  والت

 ؛واإلعاقة واألمومة، ل،والحم ،الزواج القسريو المبكر والزواج

ة  )ط(   صولآفال ات اح ى لبن دريب عل ذي الت ّنهن ال ن يمك وير م  تط

سبل و وسائل بما في ذلك إتاحة    قيادية، أعمال لممارسة وخبراتهن وقدراتهن مهاراتهن

دريب رامج الت ة الخاصة والب دور لالضطالع الالزم ال ب ي فّع اة ف ة، الحي ة العام  بكاف

 المجتمع يشهدها التي التفاوت بحاالت إقرارا ،المستويات أعلى ذلك في بما مستوياتها،

 للقيادة؛ اإليجابية النماذج مختلف احترام وبضرورة ، في مجال السلطةحاليا

سين      تمكين آفالة )ي(   شباب من الجن ى من الحصول      ال  المعلومات  عل

ا  والتثقيف، ك  في  بم ق  عن  التثقيف  ذل ران  طري ة  األق روس  والتوعي  ناعة الم نقص  بفي

ة  والخدمات الجنسي، التثقيفعلى  و للشباب، خصيصا الموجهة البشرية ر  الالزم  لتغيي

 نقص بفيروس إصابتهم احتماالت من للتقليل الالزمة الحياة مهارات لتطويرو السلوك،

اء  الشباب مع آاملة شراآة في وذلك اإلنجابية، صحتهم واعتالل البشرية المناعة  واآلب

 الصحية؛ الرعاية مقدميو والتربويين سرواُأل

ة )ك(   اج  آفال وقإدم ة حق امًال  الطفل ًا آ يإدماج ع ف  موضوعات جمي

سالم  صنع  ذلك في بما والالعنف، السالمثقافة   ه،  صونه و ال ي  وبنائ ا  يجب  الت  توفيره

ارا من   دائي المستوى  اعتب يلة  االبت ه  آوس ات  لتوجي يوال البن ع  مجال  في  نبن شوب من  ن

ات ضو النزاع واء اوإدارته هاف ى، س ستوى عل ات م ين العالق خاص ب ىأو  األش  عل

 ؛والدولي الوطني المستويين علىثم و المجتمع، مستوى

ادة )ل(   درة زي ات ق ى البن اق عل دارس االلتح شارآة بالم ي والم  ف

 العامة األساسية الهياآل مشاريع في االستثمار خالل من المنهج، عن الخارجة األنشطة

من  المستدامة، والطاقة الصحية والمرافق والمياه، النقل، مثل الجيدة، العامة والخدمات

ذي  الوقت تقليلأجل    ضيه  ال ات  تق ام  في  البن ام  القي ة  بمه ة  العناي شؤون  اليومي األسرة   ب

 حسب العمل تقسيم ترّسخ التي المواقف تغيير على نفسه الوقت في العمل مع ،المعيشية



 األعمال عبء وتقليل رية للعمل في البيت   ساأل مسؤولياتال تقاسمل اتعزيز ،الجنس نوع

 البنات؛الواقع على آاهل  المنزلية

ز )م(   م تعزي ادة ودع رص زي صولف ات  ح ى البن ا عل  تكنولوجي

انين  اللواتي سيما وال واالتصاالت، المعلومات ر،  يع اطق  في  والمقيمات  الفق ة  من  ريفي

ان،  من حاالتل والمعرضات ونائية ز مع    الحرم دعم  تعزي د  ال وب  وليال  لتجاوز  المطل

دان  بين الرقمية الفجوة اطق،  البل ين  والمن ساء،  الرجال  وب ات      والن ان والفتي ين الفتي  ،وب

 ؛المرأة والفتاة إليها تنتمي التي المختلفة االجتماعية الفئات بين وآذلك

ة،  بالقراءة اإللمام فيها ينتشر ومجتمعات بيئات تهيئة )ن(   تم   والكتاب وي

ضاء فيها   ى  الق ة  عل ين  األمي ساء  ب ات وال الن ين  الفجوة  مع ردم   بن سين  ب  مجال  في  الجن

 خطة الفعال ل  لتنفيذل الجهود تكثيفبينها   أمور جملة خالل من والكتابة، بالقراءة اإللمام

ة،  لمحو المتحدة األمم لعقد الدولية العمل ذه  ودمج  األمي ود،  ه ا ضمن      الجه ة فعلي  عملي

وفير يم ت ع التعل شطة للجمي رى وأن ضطلع أخ ا ت ة به سكو، منظم افة اليون ى باإلض  إل

ة  األهداف إطار في األمية محو مجال في أخرى مبادرات ا  المتفق  اإلنمائي ًا،  عليه  دولي

 لأللفية؛ اإلنمائية الغايات ذلك في بما

ا يكفي من        تخصيص )س(   وارد  م ساعدة و الم ة،  الم د  التقني ب،  عن  الطل

درتها  لتعزيز النامية للدول ى  ق ساوية  رصف  إتاحة  عل ين  مت سين  ب ى  للحصول  الجن  عل

دم  رصد  وعلى التعليم، ين  الفجوة  سدّ  في  المحرز  التق ان    ب ات والفتي   مجاالت  في  الفتي

دريب  التعليم د و ،بحث وال والت ع  في  اإلنجاز  مستوى  عن ادين،  جمي شكل  المي  خاص  وب

 األمية؛ ومحو األساسي التعليمبرامج 
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  مجتمعي  تغير إلى دعوي النمطية القوالب القضاء على  بأن التسليم )أ(  

سانية  النمطية القوالب إزالةمن شأنها     استراتيجيات باستحداث دعمه يجبو عميق  الجن

ى      عن إيجابية صورة طرح على والتشجيع الحياة، مجاالت جميع في اة عل رأة والفت  الم

ائل  خالل  ومن  لقرار،ل وصانعات صفاتهن آقائدات  ذلك في بما المستويات، جميع  وس

ذ  وضع  تشمل شريعات   وتنفي سياسات  الت رامج  وال بة وشن    والب ة  حمالت  المناس  التوعي

سلوآيات  لمواقف للتصدي ل  ة  وال ى  المبني ة  القوالب  عل ي  ،النمطي سهم  الت  تعرض  في  ت

 والعنف؛ للتمييز البنات

واألطراف   ،اتفتي وال النساء إلىإضافة   ،والفتيان الرجال استهداف )ب(  

ة األخرى  لالفاعل اء مث ادة اآلب ين والق دينيين والمدرس ادة ال ات وق سات المجتمع  والمؤس

ة ة، التعليمي ل واإلعالمي ع والعم ع م ذه جمي راف ه ة األط ف لمعالج سلوآيات المواق  وال



ع  على  المسؤولين القرار صانعي وتشجيع النمطية، القوالب على المبنية ستويات،  جمي  الم

شريعات  السياساتعن   رامج  والت وارد  تخصيص عن   و والب ة،  الم ى  العام  االضطالع  عل

 تمكينهن؛ وتعزيز البنات ضد والعنف التمييز أشكال جميع على القضاء في قيادية بأدوار

وق    )ج(   ات، بحق ان والفتي ساء، والفتي ال والن ف الرج ى تثقي ل عل العم

ا               ق ب ا يتعل اتقهم في م ى ع وق اآلخرين، من       البنات، وبالمسؤولية الواقعة عل حترام حق

ع                     ى جمي ة عل ية المالئم اهج الدراس اة في المن وق الفت خالل وسائل شتى منها إدماج حق

ي  املين ف ي للع دريب المهن ع الت ي مواق دارس وف تم بالم ا ي ك م ي ذل ا ف ستويات، بم الم

فوف      ين ص انون، وب اذ الق ال إنف ي مج املين ف ين، والع صحي، والمعلم ال ال المج

ي،       العسكريين واأل  ع المحل ادة المجتم ضائي، وق سلك الق خصائيين االجتماعيين، وفي ال

وة للعنف ضد            ى التصدي بق ان عل شجيع الرجال والفتي ع ت واإلعالميين، وغيرهم، وم

 النساء والبنات، وعدم حماية مرتكبيه أو التغاضي عن ارتكابه؛

ز )د(   ة تعزي ات معامل ان والفتي ساواة  الفتي دم الم ى ق ي عل رة، ف  األس

افؤ ال   إتاحة  تكفل تدابير على اتخاذ  السياق، هذا فيالعمل  و ام  فرص تك سين  أم في   الجن

 أفراد إلى الموّجهة والسياسات البرامج ووضع والصحة، والتعليم الغذاء على لحصولا

اء  من  وغيرهم اآلباء سيما وال األسر، شرعيين،  األمور  أولي ة  ال ز  لحماي  صحة  وتعزي

ات اههّن، البن ذلك ورف ةلكف وآ دى أ أن ال ات ل ة البن راف بقيم ري االعت رهّن يج  س

 اإلبن على اإلبنة؛ تفضيل على القضاء ومن ذلك ومجتمعاتهّن،

ع  الحكومات بين والحوار التعاون تشجيع )هـ(   ة  األطراف  وجمي  الفاعل

ي تعكس    الصور ذلك في بما ،جوانب المضمون اإلعالمي   استعراض يجري بحيث  الت

ك  والعنف، حيزاتوالت نية،الجنسا النمطية القوالب ا   وذل ة  مع  يتماشى  بم ر،  حري  التعبي

 بثها؛ يجري التي البرامج نوعية تحسينوصوال إلى إمكانية 

ان        مشارآة ال تشجيع )و(   ة من جانب الفتي ذ  ،الفعال رة،  سن  من  في  مبك

 التنشئة عمليات تعزيزمن خالل وسائل منها  ،الفتيات ضد والعنف التمييز على القضاء

ي ةماعياالجت زة ل تراعي الت سين،الخصائص الممي ن خالل و لجن رامجم ددة الب  المح

داف، ع  األه ةم ات مجاالت تهيئ ن وبيئ ا يمك ه فيه صدي  توجي ى الت سين إل باب الجن ش

 .البنات تجاه السلبية والمواقف الجنسانية النمطية لقوالبل
 

 الصحة ٤-١٤   

ة حق ال           )أ(   ة لكفال دابير الالزم أعلى        اتخاذ آافة الت ع ب ات في التمت فتي

مستوى ممكن من الصحة، ووضع أنظمة للرعاية الصحية وخدمات اجتماعية مستدامة 

دار آاف          وفير مق ة خاصة لت بما يكفل إمكانية االستفادة منها دونما تمييز مع إيالء عناي



ة االحتياجات                   ة، وتلبي ة عن األمراض المعدي ار الناجم من الغذاء والتغذية وتالفي اآلث

سية           الخ ة، وبالصحة الجن ة باالضطرابات التغذوي ك التوعي ا في ذل راهقين بم اصة للم

ل   ا قب ي م ي فترت ات ف بة لألمه صحية المناس ة ال وفير الرعاي ى ت ة، إضافة إل واإلنجابي

روس نقص                    ال اإلصابة بفي الوالدة وبعدها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تجنب انتق

 طفل؛المناعة البشرية من األم إلى ال

ات من        )ب(   ان والفتي ة للفتي آفالة قدر واف ومتناسب مع المرحلة العمري

افؤ     ى تك شدد عل ي ت سرية الت ة ال شورة المكفول داء الم دمات إس ف وخ ات والتثقي المعلوم

سية              ضايا الصحة الجن الحقوق والمسؤوليات بين الجنسين وتتناول العالقات اإلنسانية، وق

روس       واإلنجابية، واألمراض المنقول  ا اإلصابة بفي ا فيه سي بم ة عن طريق االتصال الجن

شرية  ة الب ان    /نقص المناع صول الفتي ة ح ر، وضمان إمكاني ل المبك ع الحم دز، ومن اإلي

 والفتيات على تلك المعلومات، بما في ذلك ما يتم عن طريق المناهج الدراسية؛

تراتيجيات     )ج(   ز االس ذ وتعزي ضاء، بوضع وتنفي سب االقت ام، ح القي

ابة    ة لإلص صدي بفعالي ة الت الج بغي صحية والع ة ال ة والرعاي ة للوقاي ة والدولي الوطني

بناسور الوالدة، ومواصلة تطوير نهج شامل ومتكامل ومتعدد القطاعات والتخصصات 

ا من     وصوال إلى حلول دائمة لإلصابة بناسور الوالدة و        للوفيات النفاسية وما يتصل به

دة من          ة جي ى نوعي أسباب االعتالل مع القضاء عليها وبسبل منها إمكانية الحصول عل

ا      سورة، بم عار مي ات بأس شاملة لألمه صحية ال ة ال دمات الرعاي راف    خ ك إش ي ذل ف

ة لحاالت الطوارئ في                 ة الالزم ة الطبي وفير العناي والدة وت ى ال رة عل متخصصين مه

 الوالدة؛ أثناء 

ات    )د(   ر الممارس ة تحظ ات وطني شريعات وسياس ذ ت ع وتنفي وض

رأة      الضارة الناجمة عن العادات أو التقاليد، ال سيما ختان األنثى، وتعد انتهاآا لحق الم

ول             ا يح ية وعائق ات األساس سان والحري وق اإلن ن حق ا م ا له ل بم ع الكام ي التمت ف

 ات الضارة بصحة المرأة والفتاة؛ذلك؛ مع محاآمة مرتكبي هذه الممارس دون
 

 اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية ٥-١٤   

وفير         )أ(   رامج المصممة لت سياسات والب ع ال آفالة القيام، في ظل جمي

شرية        روس نقص المناعة الب ة من في ديم     /خدمات شاملة للوقاي ه وتق دز والعالج من اإلي

ه ا     ه، بتوجي رتبطين ب دعم الم صحية وال ة ال ى    الرعاي اص إل شكل خ دعم ب ة وال لعناي

ه       /الطفالت المعرضات لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية       دز أو المصابات ب اإلي

ات،                 أو شابات والمراهق ات الحوامل واألمهات ال المتأثرات من جرائه، بمن فيهن الفتي

ن أجل   شكل ملحوظ م ل ب ى تكثيف العم ة إل ة الرامي ود العالمي ن الجه ك آجزء م وذل



ق ا ام   تحقي ول ع ع بحل صول الجمي ي ح ل ف دف المتمث املة  ٢٠١٠له دمات ش ى خ  عل

 للوقاية والعالج والرعاية الصحية والدعم؛

يهن       )ب(   ن ف شابات، بم ساعدة ال ة لم ات المالئم وفير المعلوم ت

ة    المراهقات، على تفهم دوافعهن الجنسية ويشمل ذلك صحتهن الجنسية واإلنجابية، بغي

ة     ى حماي درتهن عل ادة ق شرية       زي ة الب ص المناع روس نق ابة بفي ن اإلص سهن م أنف

 وباألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، ومن الحمل غير المرغوب فيه؛

ن دور      )ج(   يهم م ع عل ا يق ون م ث يتفهم ان بحي ال والفتي ف الرج تثقي

شرية       ة الب ص المناع روس نق شار في ق بانت ا يتعل سؤوليات فيم سائل  /وم دز وبالم اإلي

ين الرجال        ال ذات ساواة ب زا للم ال، وتعزي صلة بالحياة الجنسية واإلنجاب وتربية األطف

 والنساء، وبين الفتيان والفتيات؛ 

شار اإلصابة              )د(   ى انت ة إل ة المؤدي التصدي لألسباب الكامنة والجذري

شرية ة الب روس المناع اخ   /بفي اد من بة إليج دابير المناس اذ الت اث؛ واتخ ين اإلن دز ب اإلي

 فيه الدعم واإلدماج االجتماعي للفتيات المصابات بالفيروس أو المتأثرات به بما     يتوافر

اقهن                       ة التح م وآفال ى نحو مالئ يهن عل سي إل دعم النف في ذلك ما يتم بتقديم المشورة وال

صحية  دمات ال ة والخ أوى والتغذي ى الم ان، عل وة بالفتي صولهن، أس دارس وح بالم

ز              واالجتماعية، مع اتخاذ تدابير فعا     ى التميي ضاء عل ع لهن والق ة لوقف وصم المجتم ل

شرية           والعنف ضدهن أو استغاللهن وإيذائهن بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة الب

 أو باإليدز؛

شية و    يتولين إعالة الالتي  فتيات  تحديد احتياجات ال   )هـ(   العمل   أسر معي

ك       تها،لبيعلى ت  اجهن    بما في ذل شي اإلصابة ب  في سياق   احتي ر تف وس نقص المناعة   في

شرية  دز /الب ا   اإلي ة أمور منه ى جمل ة  ال إل ة و  عصول ح والحماي وارد المالي ى الم ى ل عل

دعم،  صحية وال ة ال دمات الرعاي ن اإلصابة   خ دة م اليف زهي الج بتك ك الع ي ذل ا ف  بم

الدراسة واصلة احتياجهن إلى تهيئة الفرص لم واإليدز،/بفيروس نقص المناعة البشرية

ادة حجم مسؤوليات            مع إيالء رعاية خا    ال المعرضين للخطر؛ وزي صة لأليتام واألطف

ع                   ر المتناسب الواق ا للعبء غي المرض تخفيف الرجال عن العناية المنزلية بالمصابين ب

 على آاهل النساء والفتيات فيما يتصل برعاية المرضى المزمنين؛

ة                )و(   ى أي المي للتغلب عل صعيد الع ى ال مضاعفة الجهود المبذولة عل

ة      ع ى خدمات الوقاي ل الوصول إل ا تعرق ة أو غيره ة أو تجاري ة أو تنظيمي ق قانوني وائ

 والعالج والرعاية والدعم؛ وتخصيص الموارد الكافية لها؛



ضادة   )ز(   ة الم عار األدوي يض أس ى تخف ة إل ادرات الرامي ز المب تعزي

ار             ا في      للفيروسات العكسية المتاحة للطفالت، ال سيما األدوية التي تعد الخي اني، بم الث

ي           ة الت ادرات الطوعي ذلك المبادرات الثنائية ومبادرات القطاع الخاص فضال عن المب

وارد                 سهم في حشد الم رة ت ل مبتك ات تموي تتخذها مجموعات من الدول وتستند إلى آلي

دان  ادة فرص حصول البل ى زي ي تهدف إل ك الت ا تل ة ومنه ة االجتماعي ة للتنمي الالزم

اة                النامية على األدو   ؤ مع مراع ل التنب ى أساس متواصل وقاب سورة وعل ة بأسعار مي ي

 مبادرة المرفق الدولي لشراء األدوية في هذا الصدد؛ 
 

 عمل األطفال ٦-١٤   

آفالة احترام اشتراطات منظمة العمل الدولية المنطبقة على عمل           )أ(  

ي   ان ف ع الفتي ساواة م ة؛ وضمان الم ا بفعالي ات وإنفاذه ان والفتي ات الفتي  حصول الفتي

ايتهن                  آت، وحم العامالت على عمل الئق وتقاضي نفس المستوى من األجور والمكاف

ان        ي مك ذاء ف ف واإلي سي والعن رش الجن ز والتح صادي والتميي تغالل االقت ن االس م

ر          امي وغي يم النظ ى التعل صولهن عل ة ح وقهن وإمكاني امهن بحق ة إلم ل، وآفال العم

ار    ة المه رص تنمي ى ف امي وعل ة    النظ دابير مراعي ع ت ي؛ ووض دريب المهن ات والت

ك،       للفوارق بين الجنسين، بما في ذلك وضع خطط عمل وطنية حيثما اقتضى األمر ذل

للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ومن بينها االستغالل الجنسي ألغراض تجارية            

واع الخط            رة من   والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري والسخرة واالتجار واألن

 عمالة األطفال؛ 

ات        )ب(   م االحتياج ة وحج ور بطبيع ات والجمه ي الحكوم ادة وع زي

ي                  ازل والالت ن آخادمات في المن ي يعمل الخاصة للفتيات، بمن فيهن المهاجرات، الالت

ع                دابير لمن يقمن بقدر مفرط من األعمال المنزلية في إطار أسرهن المعيشية؛ ووضع ت

 استغاللهن اقتصاديا أو إيذائهن جنسيا؛ وآفالة حصولهن       استغاللهن ألغراض العمل أو   

 على التعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية والطعام والمأوى والترفيه؛
 

 النزاع المسلح ٧-١٤   

زاع  )أ(   ن الن ضررات م ات المت ة الفتي ة لحماي دابير خاص اذ ت اتخ

ايتهن من          يما حم زاع، وال س د الن ا بع ي    المسلح ومن حاالت م األمراض الت اإلصابة ب

شرية           روس نقص المناعة الب ل في دز، ومن   /تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، مث اإلي

ا  ساني بم ف الجن ذيب     العن سيان والتع تغالل الجن ذاء واالس صاب واإلي ك االغت ي ذل ف

ات والمشردات؛                   ات الالجئ ام خاص للفتي الء اهتم واالختطاف والعمل القسري، مع إي

اة االحتياج ة   ومراع ة المخالف دابير االنفرادي ن الت ضررات م ات المت ات الخاصة للفتي



ديم        د تق سلح عن زاع الم ن الن ضررات م دة والمت م المتح اق األم دولي وميث انون ال للق

ات          ل وفي عملي سريح والتأهي سالح والت المساعدة اإلنسانية والمساعدة المتعلقة بنزع ال

ار أن الفتي    ي االعتب ذ ف اج ، واألخ ادة اإلدم تالل    إع ر االح ت ني شن تح ي يع ات الالت

 بد وأن يتمتعن بدورهن بالحماية ووفقا ألحكام القانون اإلنساني الدولي؛ األجنبي ال

ة،            )ب(   إدماج المنظور الجنساني، بما في ذلك إيالء عناية خاصة للطفل

ى  في الواليات الصادرة وفي المبادئ التوجيهية التنفيذية والبرامج التدريبية الموجهة     إل

ذلك من                  رتبط ب سانية ومن ي قوات حفظ السالم وقوات الشرطة والعاملين بالشؤون اإلن

 الموظفين المدنيين سواء في غمار النزاع المسلح أو في حاالت ما بعد النزاع؛ 

ات            )ج(   اتخاذ التدابير المالئمة لضمان تلبية االحتياجات الخاصة للفتي

سلحة،  في آافة أوجه العمل على منع تجنيد األ     طفال في صفوف الجماعات والقوات الم

رامج    ن الب ال م شكل فع تفادتهن ب ة اس اجهن وآفال ادة إدم نهن وإع راج ع سير اإلف ولتي

ة            ال الحماي ي مج اتهن ف دا احتياج ي تحدي ي تلب ة لك صة المكرس دمات المخص والخ

ة الوصم                 ستقبل من مغّب والمساعدة؛ ووضع استراتيجيات تكفل تجنب معاناتهن في الم

ى وضع                أ صدد عل ذا ال و التمييز من جانب مجتمعاتهن المحلية وأسرهن، والعمل في ه

وتنفيذ السياسات واألطر التنفيذية المنطبقة التي تستند إلى الممارسات الجيدة والدروس           

 المستفادة؛ 

آفالة إيالء االهتمام الكافي للطفلة في جميع األطر وخطط العمل              )د(  

ات وا   صدى لالنتهاآ ي تت االت       الت ي ح ال ف ا األطف رض له ي يتع داءات الت العت

 المسلح؛ النزاع
 

 تقديم المساعدة اإلنسانية للفتيات ٨-١٤   

ات المتضررات من         اتخاذ التدابير الكفيلة بمراعاة االحتياجات الخاصة للفتي

ع التوصل             سانية وم ساعدة اإلن ديم الم د تق ة عن وارث الطبيعي جراء النزاع المسلح والك

ا وفي                      لحلول دا  ين ومعسكرات المشردين داخلي ك في مخيمات الالجئ ا في ذل ة، بم ئم

انون             ام للق ال الت ساعدات في ظل االمتث ك الم ديم تل ة تق اء، وآفال إطار جهود إعادة البن

دمها         ٤٦/١٨٢الدولي ووفقا لقرار الجمعية العامة       ي تق  في سياق المساعدة اإلنسانية الت

 األمم المتحدة؛
 

 لتمييزالعنف وا ٩-١٤   

دابير        )أ(   اذ ت ات واتخ د الفتي ه ض ف الموجَّ كال العن ع أش ة جمي إدان

ك           ا في ذل ه، بم ضاء علي تشريعية فعالة وغيرها من التدابير لمنع وقوع هذا العنف والق

العنف البدني والذهني والنفسي والجنسي والتعذيب وإيذاء األطفال واستغاللهم وأخذهم        



ع         رهائن والعنف العائلي واالتجار    ع أعضائهم والول  باألطفال وبأعضائهم أو بيعهم وبي

ة   في في البغاء وفي إنتاج المواد اإلباحية و     هم  ستغالللجنسي باألطفال وا  ا سياحة القائم ال

سيا  ال جن تغالل األطف ى اس ة   عل صابات اإلجرامي صلة بالع ف ذي ال ن العن ضال ع  وف

 والممارسات التقليدية الضارة في آافة السياقات؛

ك               ات )ب(   ا في ذل ة، بم خاذ آافة التدابير المالئمة لتعزيز األطر القانوني

ا        دة حيثم وانين جدي ّن ق ا وس ديالت عليه ال التع ة وإدخ شريعات الحالي تعراض الت اس

ع               ى من بة تهدف إل ة وصياغة سياسات مناس رامج مالئم ك، ووضع ب اقتضى األمر ذل

ه       ة حاالت ة آاف ه ومعاقب ة مرتكبي ات ومالحق د الفتي ف ض د    العن ك التهدي ي ذل ا ف ، بم

ة                اة العام باستخدامه واإلآراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحي

ك داخل                      ان ذل ع سواء آ ا وق سي أينم أو الخاصة، ال سيما العنف البدني والجنسي والنف

 إطار األسرة أو خارجه؛

ة لل   )ج(   دمات مالئم ديم خ ة  تق ة العمري اة مرحل سم بمراع والتت   أح

يعانين من أي من أشكال العنف الجنساني، بما في   الالتي  فتيات  لإلى ا  ، الجنسين خصائص

ك  ال    ذل بيل المث ى س ا عل ا ومنه سيا واجتماعي سديا ونف افيهن ج ضمان تع املة ل رامج ش ب

دمات صحية وخ دمات ال ة، وخط الالخ دمات القانوني شورة والخ ساعدة الم ، ةهاتفيوط الم

 المالية الالزمة لتلك الخدمات؛المادية ولموارد البشرية و، وضمان آفاية اودور المأوى

إدانة العنف ضد النساء والفتيات دون التذرع بأي اعتبارات تتعلق  )د(  

ى                  ضاء عل ق بالق ا يتعل باألعراف أو التقاليد أو الدين لتجنب الوفاء بالتزامات الدول فيم

ي       العنف ضد المرأة، وااللتزام الدقيق بالمسؤولية العامة         سلوآية الت إزاء هذه األنماط ال

 تعزز العنف أو تبرره أو تتغاضى عنه مع العمل على القضاء عليها؛

وق بهدف             )هـ(   ى الحق تعزيز برامج الدعوة وبرامج التوعية القائمة عل

القضاء على آافة أشكال العنف والتمييز ضد الفتيات ومن خالل إشراك آل من الفتيات 

ادات           والفتيان والوالدين واأل   دينيين والقي سياسيين وال ادة ال سر والمجتمعات المحلية والق

ى                ة عل ود المبذول افي للجه الي الك دعم الم التقليدية وقادة المؤسسات التعليمية، وتقديم ال

ة    ب النمطي ى القوال ة عل سلوك والمواقف القائم ر ال ي لتغيي وطني والمحل صعيدين ال ال

 والممارسات الضارة؛

ى المجتمعات         القيام حسب ا   )و(   القتضاء بإنشاء ودعم شبكات تستند إل

ة                      رامج لتوعي ات، ووضع ب ة أشكال العنف ضد الفتي المحلية للدعوة إلى مناهضة آاف

الت أو        ع الطف ون م ذين يعمل ين ال ن المهني رهم م صحة وغي ال ال ي مج املين ف الع

ف،  لصالحهن بهذه المسألة وتدريبهم عليها، بما في ذلك الكشف المبكر عن حاال    ت العن



ع          زا لتمت ة تعزي ة الوطني تراتيجيات اإلنمائي ي االس املة ف وافز ش دابير وح اج ت وإدم

 الطفالت الكامل بما لهن من حقوق اإلنسان والمساواة؛

تشجيع ومؤازرة الرجال والفتيان للمشارآة اإليجابية في منع آافة     )ز(  

م لم     ادة تفهمه ى زي شجيع عل ا، والت ضاء عليه ف والق كال العن ف  أش رار العن دى إض

 بالفتيات والفتيان والنساء والرجال وتقويضه ألوضاع المساواة بين الجنسين؛

باب      )ح(   ى األس ة وعل د الطفل ز ض كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل الق

وأد               الجذرية لتفضيل البنين الذي يسفر عن ممارسات ضارة وغير أخالقية فيما يتعلق ب

ة تلحق               المواليد اإلناث واختيار الوالدين ج     ى عواقب وخيم ؤدي إل د ي نس الجنين مما ق

 بالمجتمع بأسره؛

ل      )ط(   ات تكف شريعات أو سياس دار ت ز أو إص تعراض أو تعزي اس

ستغل                     ي ت ك الت ك تل ا في ذل القضاء على استغالل األطفال في إنتاج المواد اإلباحية، بم

ات واالتص   ا المعلوم بل تكنولوجي الم وس ائل اإلع ر وس ذاع عب ال وت ا األطف االت، وم

يتصل بذلك من أشكال استغالل األطفال؛ مع تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة السوق             

ا      تى منه سبل ش ال، ب ا األطف ستغل فيه ي ُي ة الت واد اإلباحي اج الم ى إنت شجع عل ي ت الت

 مقاضاة من يقومون باستغالل األطفال وإيذائهم جنسيا؛

ات والم  )ي(   ضم الحكوم راآات ت ز ش ة وتعزي دني إقام ع الم جتم

وقطاعي اإلعالم واألعمال وسائر األطراف الفاعلة للقضاء على استغالل األطفال في            

ائل               ر وس ا عب ال ويجري بثه ستغل األطف ي ت ك الت إنتاج المواد اإلباحية، بما في ذلك تل

ا يتصل                     ة، مع م ة الطفل صاالت، وفي حماي اإلعالم وسبل تكنولوجيا المعلومات واالت

كال اإل  ن أش ذلك م دريب ب ضاء بت سب االقت ام ح ن القي ضال ع تغالل، ف ذاء واالس ي

ضاة                      اء والق و اإلدع وانين وممثل اذ الق ائمون بإنف نهم الق ذا المجال، وم المسؤولين في ه

ى استغالل                    ضاء عل ل الق ة تكف درات فعال اء ق واألخصائيون االجتماعيون ، من أجل بن

 األطفال في إنتاج المواد اإلباحية؛

ه )ك(   مان توجي ع  ض ى جمي راحة وعل ة ص ى الطفل ام إل  االهتم

ذ       ضاء، تنفي د االقت صلة وعن رارات ذات ال ذ الق ة وتنفي ات متابع ي عملي ستويات ف الم

يات ذات ال        التوص د األطف ف ض ن العن دة ع م المتح ة األم ي دراس واردة ف صلة ال ال

 ودراستها المتعمقة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

داد ا     )ل(   صحية          زيادة تثقيف وإع ة ال دمي خدمات الرعاي ين ومق لمعلم

بشأن الكشف عن أعمال العنف ضد الطفلة فضال عن آفالة اتخاذهم اإلجراءات الكفيلة             



ن         ستمدة م ات الم ك الممارس ي ذل ا ف دها، بم ف ض كال العن ع أش ى جمي ضاء عل بالق

 األعراف والتقاليد ولكنها تضر بصحة الطفلة؛

ا      )م(   ة الفتي زيالت في إصالحيات األحداث         اتخاذ التدابير لحماي ت الن

ة عدم احتجاز                     سيين، وآفال سيين والجن دنيين والنف ذاء الب من جميع أشكال العنف واإلي

 سجن الفتيات إال آمالذ أخير وألقصر فترة مناسبة؛ أو
 

 االتجار ١٠-١٤   

ى               )أ(   ة إل ود الرامي ع الجه اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة أن تكون جمي

ك                  مكافحة االت  ا في ذل ال، بم سين ولألطف ين الجن وارق ب جار في األشخاص مراعية للف

ا وع  م اطر وق ن مخ د م ي تزي ل الت ذة للتصدي للعوام ي إطار اإلجراءات المتخ تم ف ي

سين، فضال                   ين الجن ساواة ب دام الم ر وانع األشخاص فريسة لالتجار ومن ذلك مثال الفق

ى االتجار    عن إنهاء الطلب الذي يغذي آافة أشكال استغالل ا      ة إل لنساء والفتيات المؤدي

ات       ا الفتي رض فيه االت تتع ن ح شف ع د الك بة عن دابير المناس ة الت اذ آاف ن؛ واتخ به

 لالستغالل من أجل إبعادهن دون تأخير عن األذى وحمايتهن؛ 

ا في                  )ب(   دولي، بم صعيد ال ى ال سيق عل اون والتن تعزيز وتطوير التع

ال،            ذلك الجهود اإلقليمية الرامية لم     ساء واألطف كافحة االتجار باألشخاص وخاصة الن

بغية منع االتجار ؛ وحماية الضحايا ومساعدتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ 

ادئ          اس مب ى أس ة عل ة المرعي ول القانوني ا لألص اقبتهم وفق اة ومع اة الجن ع مقاض م

ال من            اون الفع سان والتع شأ       المسؤولية المشترآة واحترام حقوق اإلن دان المن  جانب بل

 والعبور والمقصد وغيرها من األطراف الفاعلة ذات الصلة؛
 

 الفتيات المعرضات لمخاطر جسيمة ١١-١٤   

تقديم الدعم الفعال إلى الفتيات المعرضات ألشكال العنف والتمييز بأنواعها،            

س                 رة ت رامج مبتك تهدف بما في ذلك ما يتم بتخصيص الموارد المالية المناسبة ووضع ب

ات المعرضات لمخاطر            ة بالفتي ات المتعلق فئات معينة وتتصدى لالحتياجات واألولوي

 جسيمة ويصعب عليهن الوصول للخدمات والبرامج؛
 

 الهجرة ١٢-١٤   

التوعية بالمخاطر التي تواجهها الفتيات في سياق الهجرة، ال سيما  )أ(  

ت  ال االس بيل المث ى س ا عل ة، ومنه ر القانوني رة غي تغالل الهج سي واالس غالل الجن

ع  ى وض ل عل خاص؛ والعم ار باألش اجرين واالتج ب المه ل وتهري راض العم ألغ

اذ    ى إنف ائمين عل ة للق رامج تدريبي ذ ب سين وتنفي رة تراعي ظروف الجن ات للهج سياس



زم         ي تلت بة الت دخالت المناس ل الت القوانين وممثلي اإلدعاء ومقدمي الخدمات بحيث تكف

 صالح الفتيات المهاجرات الالتي يعانين من اإليذاء والعنف؛بالقواعد المهنية ل

ات  )ب(   سان والحري وق اإلن ة حق ز وحماي ى تعزي ال عل ل الفع العم

الهجرة،             األساسية الواجبة للفتيات المهاجرات بصرف النظر عن وضعهن فيما يتعلق ب

 ؛وتيسير جمع شمل األسر على نحو سريع وفعال مع مراعاة القوانين المنطبقة
 

 تمكين الفتيات ١٣-١٤   

شر،           )أ(   تعزيز التنمية المستدامة التي ينصب محور ترآيزها على الب

رامج   يم األساسي وب وفير التعل ق ت ستدام، عن طري صادي الم و االقت ك النم ي ذل ا ف بم

ة؛                      ساء آاف ات والن صحية للفتي ة ال دريب والرعاي ة والت اة ومحو األمي التعليم مدى الحي

ا ساعدة الفتي ر    وم ة أس ولين إعال ي يت يما الالت الي، ال س تقاللهن الم ق اس ى تحقي ت عل

 معيشية؛

ع             )ب(   شاء مواق ق إن تيسير تمكين الفتيات، بما في ذلك ما يتم عن طري

وجيهي         اد الت ز اإلرش ا، وتعزي ة له وارد الالزم وفير الم يهن وت دعم إل ا ال دم فيه ة ُيق آمن

رامج تثقيف   والتواصل بين القيادات النسائية والفتيات ع      لى جميع المستويات، وتوفير ب

ة ألحوال                األقران وبرامج اآتساب المهارات الحياتية وغير ذلك من الخدمات المراعي

ات،             يما المراهق ات، ال س ين الفتي الشباب من الجنسين؛ وتعزيز فرص اللقاء والتفاعل ب

 وفرص اآتساب مهارات القيادة والتواصل مع اآلخرين؛

ا              االستثمار   )ج(   دريب ، بم ة وخدمات التثقيف والت في حمالت التوعي

وق           ز وحق سانية والتميي سائل الجن ف والم شأن العن صص ب دريب المتخ ك الت ي ذل ف

ادة       ائالت والق انونيين والع ياء الق ات واألوص اء واألمه دم لآلب ث ُتق سان، بحي اإلن

ين ذوي ا     ة المهني ع وآاف ادة المجتم ديين وق دينيين والتقلي سياسيين وال سألة  ال صلة بم ل

باط       اعيون وض صائيون االجتم ون واألخ يهم المرب ن ف نهن، بم ات وتمكي ة الفتي حماي

الشرطة والقضاة والمحامون وممثلو اإلدعاء واإلعالميون، وذلك إلذآاء الوعي وتأآيد 

اك                   ة لمحاوالت انته سبل المالئم ات وبالتصدي بال وق الفتي ة حق االلتزام بتعزيز وحماي

 هذه الحقوق؛
 

 مشارآة الفتيات ١٤-١٤   

ذ      )أ(   ة وأخ سها بحري ن نف ر ع ي التعبي اة ف ق الفت ز ح رام وتعزي احت

ع     اذ جمي ا اتخ سبل منه ك ب ا، وذل ؤثرة عليه سائل الم ة الم ي آاف ار ف ي االعتب ا ف آرائه

دراتهن       ا لق ق وفق ذا الح ة ه ن ممارس ات م ين الفتي ل تمك ن أج ة م راءات الالزم اإلج



دهن بمعلومات           المتنامية، وبناء ثقتهن بأنفس    ارات وتزوي ارف والمه سابهن المع هن وإآ

ى              ة إل ة الرامي وافية عن الخدمات والبرامج والمبادرات الصحية واالجتماعية والتعليمي

 تيسير مشارآتهن في آافة القطاعات، بما في ذلك المجتمع المدني؛ 

ذلك  )ب(   ة، وآ ات الخاص يهن ذوات االحتياج ن ف ات، بم راك الفتي إش

اجهن آشريك      المنظمات ضاء، وإدم  الممثلة لهن في عمليات اتخاذ القرارات، حسب االقت

آامل وفعال في عملية تحديد احتياجاتهن وفي وضع وتخطيط السياسات والبرامج الرامية 

 إلى تلبية هذه االحتياجات وفي تنفيذ تلك السياسات والبرامج وتقييمها؛
 

 تعميم المنظور الجنساني ١٥-١٤   

ع         تعميم ال    ة، في جمي منظور الجنساني، بما في ذلك إيالء عناية خاصة للطفل

سبل               وطني ب صعيد ال ى ال التشريعات والسياسات والبرامج؛ وتعزيز الرصد والتقييم عل

ر      يم األث ساني وتقي د الجن ة للبع ة المراعي ادات الميزاني ن اعتم ادة م ا اإلف تى منه ش

 مارسات اإليجابية؛الجنساني، وتجميع وتعميم الدروس المستفادة والم
 

 جمع البيانات ١٦-١٤   

دم     )أ(   ن التق وطني ع صعيد ال ى ال وث عل راء البح ز إج شجيع وتعزي ت

دم                          ذا التق ة، ورصد ه ز والعنف ضد الطفل ع أشكال التميي ى جمي المحرز في القضاء عل

شمل،               سبل ت ك ب ا، وذل وافرة عنه وتقييمه، ال سيما في المجاالت التي تندر المعلومات المت

ات واإلحصاءات                دوري للبيان ة للجمع ال ة موحدة وموثوق حسب االقتضاء، وضع منهجي

ات                  ة الفتي صلة بحال الجنسانية المصنفة حسب النوع والعمر وغيرهما من العوامل ذات ال

ي وضع   تخدامها ف ات واإلحصاءات واس ك البيان ل تل دا، وتحلي المعرضات للخطر تحدي

 والممارسات اإليجابية؛السياسات، وتعميم الدروس المستفادة 

وطني          )ب(   القيام بانتظام بإجراء دراسات استقصائية على الصعيدين ال

ز                   ر تعرضا للتميي ات األآث د الفئ والمحلي عن حالة الفتيات واحتياجاتهن من أجل تحدي

ة       ي والحال ستوى التعليم ر والم سب العم ات ح ة البيان صنيف آاف ة ت ع آفال ف م والعن

 الجغرافي ومستوى الدخل وغير ذلك من العوامل ذات الصلة؛ االجتماعية والتوزيع 

ا من                )ج(   وع الجنس وغيرهم جمع البيانات المصنفة حسب العمر ون

ة             ارير الدوري ديم التق العوامل ذات الصلة بحالة الفتيات المعرضات للخطر تحديدا، وتق

ي       ا ورد ف ا لم ة وفق صل بالطفل ا يت ا فيم ا دولي ق عليه رات المتف ن المؤش داف ع  األه

ة      ع اللجن شاور م افية بالت رات إض ة وضع مؤش دعم لعملي ديم ال ة، وتق ة لأللفي اإلنمائي



ى                دم المحرز عل اإلحصائية، حسب االقتضاء، بما يكفل قياسا أآثر منهجية وفعالية للتق

 .الصعيد الوطني في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة
 

 اهداتالهيئات المنشأة بموجب مع   

ضاء               - ١٥   ة بالق ة المعني ل واللجن تشجع اللجنة آال من لجنة حقوق الطف

على التمييز ضد المرأة وغيرهما من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان            

 .على دعوة الدول األطراف إلى أن تكفل في تقاريرها التصدي صراحة لحالة الطفلة
 

 تنفيذ االلتزامات   

للجنة بجميع الدول وبالمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة        تهيب ا  - ١٦  

ا في                 ة، بم ود الالزم دعم والجه وارد وسبل ال ة الم األمم المتحدة، حشد وتخصيص آاف

ذلك على الصعيد الدولي، من أجل تحقيق الغايات واألهداف واإلجراءات االستراتيجية 

ز     المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين فيما يتعلق بالقضاء          على جميع أشكال التميي

ق إعالن          ى تطبي ة إل والعنف ضد الطفلة، وغير ذلك من اإلجراءات والمبادرات الرامي

ك المنظمات            ى ذل دعو إل ا ت صلة؛ آم ومنهاج عمل بيجين وااللتزامات األخرى ذات ال

 .الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

ة       وتؤآد اللجنة من جديد االلتزام إ      - ١٧   ة الكافي زاء توفير الموارد المالي

ة                     ة الختامي اهرة والوثيق اج عمل بيجين وخطة عمل الق على الصعيد الدولي لتنفيذ منه

ين  ؤتمر بيج درات   ٥+ لم ز الق ق تعزي ن طري يما ع ة، ال س دان النامي ي البل نوات ف  س

 .الوطنية في تلك البلدان
 

 دعم منظومة األمم المتحدة   

ميع مؤسسات منظومة األمم المتحدة إلى القيام، في  تدعو اللجنة ج   - ١٨  

ين      ساواة ب ق الم ى تحقي سعي إل ساني وال ور الجن يم المنظ ا، بتعم ل منه ة آ ار والي إط

رامج                   ستخدمه من أدوات للتخطيط ومن ب الجنسين فيما تضعه من برامج قطرية وما ت

ا            ذا المجال بم د في ه ات وأهداف لكل بل د غاي ى تحدي  يتماشى مع   قطاعية شاملة، وإل

 .االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية

ة              - ١٩   آما تدعو اللجنة جميع الدول إلى تقديم الدعم إلى آيانات منظوم

ك         ذلها تل ي تب ود الت ف الجه ة تكثي ا، بغي ناديقها وبرامجه يما ص دة، ال س م المتح األم

لألمم المتحدة،   الكيانات، بسبل منها االستعانة حسب االقتضاء باألفرقة القطرية التابعة          

ى                 ة عل دراتها التقني تعزيزا ألنشطة الدعوة التي تتوالها على الصعيد القطري وصقل ق



سات      ك المؤس ى ذل دعو إل ا ت ة؛ آم د الطفل ف ض ز والعن كال التميي ة أش صدي لكاف الت

 .المتعددة األطراف والمؤسسات المالية واإلنمائية

 


