
   E/CN.6/2011/CRP.6

  
 
14 March 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

230311    170311    11-26187 (A) 
*1126187* 

  جلنة وضع املرأة
   واخلمسونامسةالدورة اخل

  ٢٠١١مارس / آذار٤ - فرباير/ شباط٢٢
   من جدول األعمال‘٢’ )أ (٣البند 

والدورة  متابعة نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة      
املعنونـة   االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة        

 ني والتنميــةاملــساواة بــني اجلنــس: ٢٠٠٠املــرأة عــام ”
تنفيــــذ : “القــــرن احلــــادي والعــــشرين    والــــسالم يف

األهداف االستراتيجية واإلجراءات الواجـب اختاذهـا       
ــن      ــد مــ ــاذ مزيــ ــة واختــ ــام احلامســ ــاالت االهتمــ يف جمــ

 القضاء :ستعراضموضوع اال: اإلجراءات واملبادرات
        الطفلة على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد

  لتمييز والعنف ضد الطفلةالقضاء على مجيع أشكال ا    
  

  اجللسةموجز أعده منسق    
  
 لتقيـيم التقـدم احملـرز    جلسة حتاور، عقدت جلنة وضع املرأة    ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥يف    -  ١

، طفلـة يف تنفيذ االستنتاجات املتفق عليها بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضـد ال     
ــا احلاديـــــــة أقرهتـــــــاوالـــــــيت    ٢٠٠٧ يف عـــــــام  املعقـــــــودةواخلمـــــــسني اللجنـــــــة يف دورهتـــــ

)E/2007/27-E/CN.6/2007/9    علـى  التحـاور تلـك      جلسةوركزت  ). ، الفصل األول، الفرع ألف
اإلجنـازات  أُلقي الضوء خالهلـا علـى       التجارب الوطنية يف تنفيذ االستنتاجات املتفق عليها،         تبادل

 .وتريهتا  وتسريعبعجلة التنفيذلدفع ل واالستراتيجيات اجليدةوالثغرات والتحديات واملمارسات 
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وافتـتح املناقـشة   . فيليبـو تـشينيت، نائـب رئـيس اللجنـة     دورة االسـتعراض  وتوىل تنـسيق     - ٢
  األمم املتحدة للطفولـة    ملنظمةاملتكلمني الرئيسيني هو سعد حوري، نائب املدير التنفيذي         أحد  

 جتـارهبن يف مـساعدة       إيكا، ويا ماري، وليـل شـريا،        هن  ثالث شابات  عرضتو. )اليونيسيف(
الفتيات الالئي تعرضـن للتمييـز والعنـف، مبـا يف ذلـك اإلكـراه علـى البغـاء، ومحـل املراهقـات،              

بتـر األعـضاء   /املـدارس، وتـشويه  يف ويف اجملتمـع احمللـي   والعقاب البـدين يف املـدارس، والتحـرش         
ــاث  ــى إذكــاء الــ    .  واالجتــار،التناســلية لإلن ــضا جتــارهبن يف العمــل عل وعي حبقــوق وعرضــن أي

منــها تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت،  بوســائلاإلنــسان للفتيــات وإحــداث تغــيري إجيــايب،  
 حقــوق وجبميــعتمتــع حبيــاة خاليــة مــن العنــف الاحلــصول علــى التعلــيم و لفتيــاتل لكــي يتــسىن

  .ملناقشةا ورقة قضايا إطار شكّلتو. الواجبة هلناإلنسان 
القـضاء  ولـذا فـإن     . يبدأ يف املراحل املبكرة من حياهتن     التمييز والعنف ضد الفتيات      إن  - ٣

 مـسألة ذات أولويـة علـى الـصعد العـاملي             هـي  على مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد الطفلـة            
 بعض التقـدم يف تنفيـذ االسـتنتاجات املتفـق عليهـا منـذ       وبالرغم من إحراز  . واإلقليمي والوطين 

تـزال    ال  الواجبـة هلـن    تـهاك حقـوق اإلنـسان     التمييز ضـد الفتيـات وان     أشكال  ، فإن   ٢٠٠٧عام  
 املمارسـات اجليـدة وتوسـيع نطاقهـا وتعميمهـا واسـتخدامها             ترسـيخ ومثـة حاجـة إىل      . مستمرة
  . لوضع قوانني وسياسات وبرامج أفضل وتنفيذهامرتكزا

  
  التقدم احملرز يف التنفيذ    

ل، اطفـ  واألنـساء لل حقـوق اإلنـسان   ية أقـوى لـدعم   وسياساتعيةيتزايد وضع أطر تشري     - ٤
فقد اعتمـدت دول عديـدة قـوانني وسياسـات          . وملنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له      

بتــر /لعنــف ضــد الفتيــات، مبــا يف ذلــك االجتــار بالبــشر وتــشويه  املتعــددة لألشــكال لللتــصدي 
ــزواج املبكــر و    ــاث وال ــزواج األعــضاء التناســلية لإلن ــاإلكراهال ــشريعات  . ب ــضا ت واعُتمــدت أي

يندرج يف صـلب    و.  املواد اإلباحية  واستخدامهم يف إنتاج  افحة االستغالل اجلنسي لألطفال     ملك
ز  اهتمــام مركّــبعــض االســتراتيجيات أو خطــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني

بإمكانيـة   ُيعتـرف و. الفتيات مـن إعمـال قـوانني املـساواة بـني اجلنـسني          تستفيد  فالطفلة،  بقضايا  
 للتعجيـل بالقـضاء علـى التمييـز          باعتبارهـا وسـيلة هامـة      امليزنة املراعية للمنظور اجلنـساين    إجراء  

  .والعنف ضد الفتيات
يف ذلـك    وجيري تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل إذكـاء الـوعي حبقـوق اإلنـسان للطفـل، مبـا                     - ٥

ــات، والتــصدي   ــة حقــوق الفتي ــب النمطي ــسانيللقوال ــنو. ة اجلن ــسليمة تنظــي  م م  املمارســات ال
 أيام وطنيـة للطفلـة، والقـضاء علـى أمنـاط التحيـز اجلنـساين وإدمـاج                  عينيعالمية وت اإلمالت  احل

ــال    ــسان لألطف ــوق اإلن ــا حق ــيم غــري النظــامي    ذكــورا وإناث ــاهج الدراســية ونظــم التعل .  يف املن
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لـدى  فهـم أفـضل حلقـوق الطفـل         تكـّون    ةاملتخصـص واألدلـة العمليـة      اتريبدالتـ توفري  أمثر   وقد
  إشـراك   العاملـة علـى    ربامجالوجيري يف العديد من البلدان تعزيز       . عموميني ال وظفنيامل و املعلمني

 حبقـوق اإلنـسان للنـساء والفتيـات      الرجـال والفتيـان  الرجال والفتيان، مع التركيز علـى تثقيـف    
  .الالعنفب ةالرجولة املتسمو االحترامتعزيز يف أوساطهم ل  احلسنة مناذج القدوةشجيعوت
بتـر األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف عـدة           / حاالت تشويه  التقليل من حرز تقدم يف    أُقد  و  - ٦

 تــشمل التجـرمي وإشـراك اجملتمعــات   ، مـن االسـتراتيجيات   متنوعـة جمموعــةبلـدان بفـضل وضـع    
  . التخلي اجلماعي عن تلك املمارساتلدعموالزعماء الدينيني احملليني قادة الاحمللية وتعبئة 

العنـف ضـد الفتيـات، مبـا يف ذلـك            مبـشكلة  الـوعي    زيـادة الت ل وتنظم عـدة بلـدان محـ        - ٧
بتـر األعـضاء التناســلية لإلنـاث واالجتـار بالبــشر والتحـرش اجلنـسي والعنــف       /يتعلـق بتــشويه  مـا 

ويعـد إنـشاء وحـدات      . باإلكراهالزواج   و بكراجلنسي يف الرتاعات املسلحة وحاالت الزواج امل      
 العامة على حتديد أسباب العنف ضد املـرأة وآثـاره،           ةأعضاء النياب تدريب  الشرطة املتخصصة و  

ويتزايد أيضا تقدمي الـدعم وتـوفري اخلـدمات    . عدد متزايد من الدول يف  خذ هبا   ؤ ي جيدةممارسة  
  . العنفالألطفال ضحاي

وتنطوي املبادرات الراميـة إىل التـصدي للتمييـز والعنـف ضـد النـساء والفتيـات، علـى                     - ٨
 احلكومات واجملتمع املـدين والقيـادات الدينيـة          ذلك  يف ا، مب  متعددة جهات معنية تزايد مشاركة   

وتتــضح .  يــؤثر تــأثريا إجيابيــا يف تنفيــذ القــوانني والــسياسات ممــاواجملتمعيــة والرجــال والفتيــان، 
آليـات تنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة واملؤسـسات املعنيـة بالقـضاء                مـن    التعاون   األمثلة على هذا  

 لكفالـة  منع االجتار باألطفـال، واللجـان املُنـشأة          اليت تستهدف كات  على عمل األطفال، والشب   
  .بتر األعضاء التناسلية لإلناث/هاالمتثال للقوانني اليت حتظر تشوي

 العامليــة الراميــة إىل حتقيــق تكــافؤ اجلنــسني يف فــرص التعلــيم   االلتزامــاتوقــد أفــضت   - ٩
ت وتزايـد .  يف العديـد مـن البلـدان      ربامجأنـشطة الـ   الثانوي إىل توسـيع نطـاق       التعليم  االبتدائي و 

  الكفيلــةتــدابريمــن الو. جبميــع املــستوياتلفتيــات علــى الــصعيد العــاملي إتاحــة فــرص التعلــيم ل 
اعتمــاد  حتــسني مرافــق النظافــة الــصحية يف املــدارس، و ،تعزيــز حــصول الفتيــات علــى التعلــيم ب

 وتقـدمي  اء الرسـوم املدرسـية،  لمراهقات احلوامـل، وإلغـ   استمرار توفري التعليم ل   سياسات تضمن 
  .برامج التغذية املدرسية
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   التنفيذعلى صعيدالثغرات والتحديات     
ــيري،           - ١٠ ــرية التغ ــطء وت ــق إزاء ب ــشاركون عــن القل ــدم احملــرز، أعــرب امل ــن التق ــالرغم م ب

ــدأ        ــساء، وهــي حــاالت تب ــات والن ــسان للفتي ــهاك حقــوق اإلن ــز وانت واســتمرار حــاالت التميي
ففـي   .كلـها ن حياهتن وتستمر طـوال مراحـل طفولتـهن ومراهقتـهن وحيـاهتن          وقت مبكر م   يف

ال ُيفـصح  لكـن   و بلدان، ال يـزال األخـذ بنـهج حمايـد جنـسانيا إزاء حقـوق الطفـل قائمـا،                     عدة
  .ن االلتزام مبعاجلة وضع الفتياتصراحة ع

. لفتيات حتديـدا  األطر القانونية اليت تعاجل وضع ا     ليس مثة إال قلة قليلة من       وبوجه عام،     - ١١
ــذ      ــا إىل التنفي ــوانني طريقه ــة، ال جتــد الق ــالفحيثمــا جتــرى اإلصــالحات القانوني  يف كــثري  الفع

. واجبـاهتم جتـاه تنفيـذها     للقـوانني و  مـدركني ل  األحيـان، ويظـل املـسؤولون العموميـون غـري            من
امج تـــزال الطفلـــة ال حتظـــى حـــىت اآلن باالهتمـــام الكـــايف عنـــد وضـــع الـــسياسات والـــرب  فـــال
ختصيص املوارد، وال تتاح للفتيـات إال فـرص ضـئيلة لكـي جتـد أصـواهتن آذانـا صـاغية عنـد             أو

 احتياجـــات املراهقـــات جيـــري التركيـــز بالقـــدر الكـــايف علـــى وال. وضـــع الـــسياسات العامـــة
املتمثلــة  أدوار البــالغني ة مــن حيــاهتن مبكــرمرحلــةلمراهقــات يف ُتــسند لفغالبــا مــا . وحقــوقهن

 بـاملميزات   فرصـة التمتـع   ضّيع علـيهن    ، مما يـ    األم أو العاملة أو مقدمة الرعاية      دور الزوجة أو   يف
  .الطفولة رحلة مباخلاصة
وال ُتعاجل األسباب اهليكلية وغريها من أسباب عالقات القـوة غـري املتكافئـة بـني املـرأة         - ١٢

فـال تـزال    . توالرجل معاجلة كافية يف اجلهود الـيت ُتبـذل ملكافحـة التمييـز والعنـف ضـد الفتيـا                  
 وتزيـد املواقـف     .أعراف السلطة األبوية وسيطرة الذكور ضاربة يف جذور كثري من اجملتمعـات           

 واألدوار اجلنسانية اخلاضـعة     ة اجلنساني القوالب النمطية وأنواع السلوك والتوقعات القائمة على      
لتقاليد األسرة واجملتمع يف ترسـيخ أوجـه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني وتـؤثر سـلبا علـى اعتـداد              

ويف كـثري مـن األحيـان ترسـخ          .الفتيات بأنفسهن، ومـا هلـن مـن فـرص، وممارسـتهن حلقـوقهن             
إلعمـال الفعلـي حلقـوق    املواقف النمطية مركز تبعية الفتيات، ومتثل عائقا كـبريا يعطـل حتقيـق ا           

  .اإلنسان للفتيات والقضاء على العنف ضدهن
 والـتمكني الـالزم لكـي     الواجبـة هلـن  قـوق اإلنـسان  حبوينقص كثري من الفتيات الوعي     - ١٣

آراء إال نــادرا وال ُتراعــى  .يطــالنب هبــا، وإن كــان ذلــك مفتاحــا لكــسر دائــرة العنــف والتمييــز 
.  مثة حاجة إىل زيـادة مـشاركتهن       لذلكسائل اليت تؤثر فيهن     الفتيات عند اختاذ القرارات يف امل     

ــراف بــ   فــال ــد مــن االعت ــز املــساواة بــني اجلنــسني     أن ب ــسية يف تعزي ــة رئي الفتيــات عناصــر فاعل
  .هن الذايتومتكين
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وال تزال الفتيات معرضـات بـشكل خـاص ملختلـف أشـكال العنـف، يف أمـاكن منـها                      - ١٤
فقـد  . ل واملؤسسات التعليمية ويف حاالت الرتاع ومـا بعـدها         املرتل واجملتمع احمللي ومكان العم    

بتـر األعـضاء التناسـلية     /أشار املشاركون إىل استمرار املمارسات الضارة التقليدية، مثـل تـشويه          
لإلناث والزواج املبكر وأشكال العنف األخرى، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي واالجتـار بالبـشر          

 ويـتعني اختـاذ     ؛ب من العقـا    يفلتون  تلك األعمال  ول مرتكب زاي وال. األجنةواختيار نوع جنس    
ولــئن كانــت املبــادرات الراميــة إىل . ةعاقبــاملوة اكمــاحملتــدابري معــززة لــضمان زيــادة اإلبــالغ و 

تفتقـر   التصدي للعنف ضد النساء والفتيات قد تنوعـت وتعـززت، فإهنـا يف كـثري مـن األحيـان                  
، وال تعاجل على حنو كاف األسباب اجلذريـة للعنـف،           إىل الشمولية أو االتساق أو االستمرارية     

وعلى الرغم من تنامي اخلدمات الـيت تعـاجل العنـف           . عدم املساواة بني اجلنسني   و  الفقر من قبيل 
ــزال أبعــد مــ    ــات، فإهنــا ال ت ــساء والفتي ــة تكــون ن أن ضــد الن ــة االحتياجــات،  كافي هــي ولتلبي

ــة  ــدرات    . احتياجــات هائل ــوارد والق ــك أن نقــص امل ــسياسات    الالزذل ــوانني وال ــذ الق ــة لتنفي م
  .املرأةلعنف ضد ل التصدييزال يشكّل عائقا قائما يعطل  ال
هود املبذولة للقضاء على التمييـز  اجلشرك الرجال والفتيان يف   ويظل تأثري الربامج اليت ت      - ١٥

غـيري   علـى ت  بشكل صـريح تلك الربامجتركز  وقلّماوالعنف ضد الفتيات والنساء، تأثريا ضئيال      
 وحمـدودة مـن ناحيـة       لنطـاق  ضـيقة ا   ما تكـون   ااجلهود كثري هذه  ف. السلوك يف أوساط املراهقني   

عد حتسني فهم ارتباط جتارب الفتيـان باسـتمرار انتـهاك حقـوق اإلنـسان               وُي.  لالستدامة يةقابلال
  . أمرا ضرورياللفتيات والنساء

جلنـسني يف فـرص التعلـيم، فـإن     وعلى الرغم من حتقيق إجنازات كبرية يف جمال تكـافؤ ا     - ١٦
فـال تـزال   . األرقام الدالة على ذلك ختتلـف إىل حـد كـبري مـن منطقـة ألخـرى ومـن بلـد آلخـر                      

 عـن الدراسـة تفـوق    نانقطـاعه عقبات كبرية تعطل حصول الفتيات علـى التعلـيم واحتمـاالت       
 مـسؤوليات  قـاء ل، وإ ة اجلنساني القوالب النمطية احتماالت انقطاع الفتيان، نتيجة ألسباب منها       

وأشـار  . املـوارد فرض القيـود علـى      لفتيات أساسا، و  على عاتق ا  األعمال املرتلية وتقدمي الرعاية     
ــة املرافــق الــصحية أو    ــق   نقــصهااملــشاركون إىل أن عــدم كفاي ــراحيض ومراف ــا يف ذلــك امل ، مب

  .التعليمعلى الفتيات حصول االغتسال، ميكن أن حتول دون 
يف  ف حـصول الفتيـات علـى اخلـدمات الـصحية واملعلومـات، مبـا              وال يزال النقص يكتنـ      - ١٧

 معرضــات بــشكل خــاص تــزال الفتيــات الذلــك خــدمات الــصحة اإلجنابيــة وتنظــيم األســرة، و 
ــدز      ــة البــشرية واإلي ــدل   و. لإلصــابة بفــريوس نقــص املناع   أيــضاالــوالداتيتواصــل ارتفــاع مع

فـال يـؤثر يف العديـد مـن الفتيـات،           يـزال عمـل األط     وال. صفوف املراهقات يف بعض املنـاطق      يف
  .حقوقهنوُيحَرمن من ساءة املعاملة يتعرضن إل وطويل عمل مادو أحيانا كثرية لخضعناللوايت ُي
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وميثل نقص البيانات واإلحصاءات الكافية عن حالة الفتيات عقبـة رئيـسية حتـول دون                 - ١٨
تقـدم احملـرز يف القـضاء       حمـددة األهـداف وتنفيـذها، ورصـد ال        وصياغة سياسـات وبـرامج فعالـة        
بـد مـن حتـسني نوعيـة البيانـات والبحـوث املتعلقـة حبالـة          فـال . على التمييز والعنف ضد الطفلـة  

وذلــك مــن أجــل الفتيــات، مبــا يف ذلــك األشــكال املتعــددة للتمييــز واإلقــصاء الــيت يواجهنــها،   
  .املتخذةبري القوانني والسياسات وتقييم أثر التدااالستهداء على حنو أفضل يف وضع 

  
  توصيات للتعجيل بالتنفيذ    

ــدة،     - ١٩ ــة مــن   اســتنادا إىل التجــارب واملمارســات اجلي ــشاركون باختــاذ جمموع  أوصــى امل
  :اإلجراءات الكفيلة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات، تشمل ما يلي

ات، مبـا يف ذلـك      اعتماد استراتيجيات شاملة لتهيئة بيئة متكينية ومالئمـة للفتيـ           )أ(  
  إيالء االهتمام حلقوق املراهقات واحتياجاهتن؛

ــة  )ب(   ــع     كفال ــة إىل القــضاء علــى مجي ــسياسات الرامي ــذ الفعــال للقــوانني وال  التنفي
أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة، بوسائل منـها تـوفري التمويـل الكـايف وبنـاء قـدرات الـدول                    

أو تعزيـز آليـات الرصـد    /، وإنـشاء و ومطّـرد م واجلهات الفاعلة من غري الـدول علـى حنـو منـتظ         
  ؛اجلهات املعنيةواإلنفاذ، مبشاركة مجيع 

للقــضاء علــى التمييــز  الراميــة  التعلــيم وبــرامج زيــادة الــوعياالرتقــاء مبــستوى  )ج(  
ــات  ــساء      ؛والعنــف ضــد الفتي ــان والن ــات والفتي ــة للفتي ــربامج موجه ــتعني أن تكــون هــذه ال  وي

ــا   ــها االســتعانة     والرجــال، فــضال عــن اجملتمع ــة واألســر وعمــوم اجلمهــور، بوســائل من ت احمللي
  م وتسخري التكنولوجيات اجلديدة؛بوسائط اإلعال

قوقهن وتعزيـز متكينـهن وزيـادة مـشاركتهن يف وضـع            حل معرفة الفتيات    زيادة  )د(  
 تطــويرملــة وســائل منــها النظــام التعليمــي واالســتعانة جبالــسياسات العامــة واختــاذ القــرارات، ب

ء النـسا من االحتكـاك بالقيـادات مـن       الفتيات   متكنيلفتيات ومن خالل    لبكات االجتماعية   الش
  ؛ باعتبارهن قدوة حسنةفتياتوال

ــة إىل إشـــراك الف   )هـ(   تيـــان والرجـــال يف اجلهـــود  توســـيع نطـــاق املبـــادرات الراميـ
اق بــرامج منتظمــة وواســعة النطــ لتــصبح للقــضاء علــى التمييــز والعنــف ضــد الفتيــات   املبذولــة
 يت صغار الفتيـان بوجـه خـاص، وتعزيـز قـدرات منظمـات اجملتمـع املـدين الـ           تستهدف ومنسقة،
  الفتيان والرجال؛ُتعىن ب
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 القوالـب النمطيـة   تعزيز اجلهود الراميـة إىل معاجلـة املواقـف املتـسمة بـالتمييز و               )و(  
ية وتـدريب   وإىل إحداث حتول يف عالقـات القـوة، مـن خـالل تنقـيح املنـاهج الدراسـ                ةاجلنساني

، اجلهـات املعنيـة  املعلمني يف قطاع التربية وباعتماد محالت التوعية املوجهة جملموعة متنوعة من            
ن والنظـام   واجملتمع احمللي والزعماء الديني   وقادة  مبا يف ذلك القطاع اخلاص واألحزاب السياسية        

 األعـراف   دورأفـضل لـ   التعليمي ووسائط اإلعالم وعموم اجلمهور ومن خـالل اكتـساب فهـم             
االجتماعية وكيفية تأثريها يف عمليات صنع القرارات مـن جانـب األفـراد واألسـر واجملتمعـات                 

   الفهم؛لذلك اداستناستراتيجيات االسياسات والاحمللية ووضع 
 آمنـــة للفتيـــات وتعزيـــز التـــدابري الالزمـــة ملنـــع العنـــف ضـــدهن  اتهتيئـــة بيئـــ  )ز(  

 وتقـدمي الـدعم   ، تعاقـب مرتكبيـه   شـاملة تراتيجياتاسـ ووالتصدي له، بوسائل منها سن قوانني       
واملساعدة للضحايا، والتكليف باختاذ تدابري وقائيـة، وبتحقيـق توافـق يف آراء اجملتمـع للوقـوف                 

  يف وجه مجيع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء؛
 مراحلــه وعلــى جبميــعضــمان حــصول الفتيــات علــى تعلــيم ذي جــودة عاليــة   )ح(  

  ات املناسبة املتعلقة بالصحة والتغذية؛املعلومات واخلدم
توســيع اســتخدام امليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين مــع إيــالء اهتمــام خــاص    )ط(  

  احتياجات الطفلة؛تلبية ل
حتــسني مجــع البيانــات املــصنفة حــسب اجلــنس والعمــر وحتليلــها واســتخدامها    )ي(  

وضــع الــسياسات يف هبــا ســتهداء الالنوعيــة بــشأن حالــة الفتيــات ل املتــصلة بوإجــراء البحــوث 
تتـصدى  والربامج اليت تعترف بوجود أشكال متعددة من التمييز والعنف اليت تواجـه الفتيـات و              

  .، ولتقييم أثر اخلطوات املتخذة ورصدههلا
  


