لجنة وضع امل رأة
القضاء عىل جميع أشكال التمييز
والعنف ضد الطفلة
االستنتاجات املتفق عليها ٥١
األمم المتحدة ،آذار/مارس 2007

القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة

	- 6وتعيد اللجنة التأكيد عىل االلتزام بكفالة التنفيذ الكامل
لحقوق اإلنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءا ً ال يتجزأ من ،وال
ينفصل عن جميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

	- 1تؤكد لجنة وضع املرأة من جديد عىل إعالن ومنهاج عمل بيجني،
وعىل الوثائق الختامية للدورة االستثنائية السابعة والعرشين
للجمعية العامة ،وعىل اإلعالن الذي أقرته اللجنة مبناسبة
الذكرى العارشة للمؤمتر العاملي ال رابع املعني باملرأة.

	- 7ويساور اللجنة قلق عميق ألن األهداف والغايات وااللتزامات
السابقة ،مبا يف ذلك االلتزامات املالية املتعهد بها فيام يتعلق
بالطفلة ،مل تدخل بعد ح ّي ز التنفيذ ،فضال عن استم رار حاالت
التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان للطفلة برغم التقدم الذي
جرى إح رازه يف التصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد
الطفلة ويف االع رتاف بحقوقها.

	- 2كام تعيد اللجنة التأكيد عىل نتائج مؤمتر القمة العاملي من أجل
الطفل ،وعىل االلتزامات العاملية باملساواة بني الجنسني والقضاء
عىل كافة أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة ،وقد تم التعهد
بها يف املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان ،واملؤمتر الدويل للسكان
والتنمية ،ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية ،واملؤمتر
العاملي ملناهضة العنرصية وك راهية األجانب وما يتصل بذلك
من تعصب ،باإلضافة إىل االلتزامات املتعهد بها يف إعالن األمم
املتحدة لأللفية ،ويف مؤمتر القمة العاملي  ،2005وتعيد التأكيد
أيض اً عىل أن تنفيذ هذه االلتزامات عىل نحو كامل وفعال ورسيع
يُ عد أم را أساسي اً لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولي اً،
مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية.

	- 8وتدرك اللجنة أن متكني البنت يشكل العامل الرئييس لكرس طوق
التمييز والعنف ولتعزيز وحامية متتعها الكامل والفعال مبا لها
من حقوق اإلنسان كافة .وتدرك أيض اً أن متكني البنات يتطلب
الدعم النشط واملشاركة يف قبل آبائهن ،وأولياء أمورهن الرشعيني،
وعائالتهن ،ومن جانب الفتيان والرجال ،باإلضافة إىل املجتمع
األوسع.
	- 9وتدرك اللجنة أيض اً أن األحوال االجتامعية واالقتصادية الشاقة
السائدة يف كثري من البلدان النامية ،وخاصة يف أقل البلدان
منوا ،أدت إىل التعجيل بتأنيث الفق ر ،وإىل أن تصبح الطفلة ،يف
الحاالت التي يتفىش فيها الفق ر ،من أكرث الضحايا ترضرا ً .ويف هذا
السياق ،تشدد اللجنة عىل أن تحقيق الغايات اإلمنائية لأللفية
بحلول عام  2015وتحقيق جميع األهداف اإلمنائية األخرى املتفق
عليها يشكل جهدا عامليا ،وعن رصا ً أساسي اً يف تحسني أحوال
الطفلة وكفالة ما لها من حقوق اإلنسان .وتدرك اللجنة أيض اً أن
االستثامر يف تنمية الفتيات هو أولوية بحد ذاته ،بل أن له تأث ريا
مضاعفا ،وال سيام عىل اإلنتاجية والفعالية والنمو االقتصادي
املستدام ،يف إطار اإلج راءات الوطنية والدولية العاجلة املتخذة
للقضاء عىل الفق ر.

	- 3وتعيد اللجنة التأكيد عىل أن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة وبروتوكولها االختياري ،واتفاقية حقوق الطفل
وبروتوكولها االختياري ،باإلضافة إىل اتفاقيات ومعاهدات أخرى،
تشكل إطارا ً قانوني اً وتطرح مجموعة شاملة من التدابري الكفيلة
بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان للطفلة ،مبا يف ذلك القضاء عىل
جميع أشكال التمييز والعنف ضدها .وتر ّح ب اللجنة ،يف هذا
السياق ،بإق رار اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف كانون
األول/ديسمرب .2006
	- 4وتعيد اللجنة التأكيد عىل التزامها بالتنفيذ الكامل والفعال
فضال عن إج راءات املتابعة لجميع الق رارات ذات الصلة بالطفلة،
الصادرة عن الجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي
وهيئاته الفرعية ،وللمجموعة السابقة من استنتاجات اللجنة
املتفق عليها فيام يتعلق بالطفلة ،باإلضافة إىل ق راري مجلس
األمن  1325و .1612

	- 10وتعرب اللجنة عن قلقها ألن الطفلة ال تلقى االهتامم الكايف
والواضح يف سياق وضع السياسات وال ربامج وتخصيص املوارد.
وتعرب عن قلقها أيض اً ألن االفتقار إىل املوارد والبيانات املص ّن فة
حسب نوع الجنس والعمر والعنارص املهمة األخرى املتعلقة
بالحالة املحددة للفتيات املستضعفات ،ال يزال يشكل عائق اً
خط ريا أمام صوغ وتنفيذ السياسات وال ربامج الفعالة ،ورصد
التقدم املحرز يف القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف.

	- 5كام ترحب اللجنة باإلعالن السيايس الصادر بشأن فريوس نقص
املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) يف
حزي ران/يونيه  ،2006وجاء فيه اإلع راب عن عميق القلق إزاء
انتشار وباء فريوس نقص املناعة البرشية وارتباطه باإلناث
عموم اً ،مع االع رتاف بأن عدم املساواة بني الجنسني وجميع
أشكال التمييز ضد النساء والبنات تزيد من احتامل إصابته ّن
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

	- 11وتنوه اللجنة مع التقدير بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف
ضد األطفال وبدراسة األمني العام املع ّم قة بشأن العنف ضد
املرأة وتأخذ توصياتهام بعني االعتبار.
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الصعيد املحيل والوطني واإلقليمي والدويل ،يف جميع القطاعات،
وخاصة من جانب القادة املحليني والسياسيني والدينيني،
باإلضافة إىل القطاعني العام والخاص ،ووسائل اإلعالم ،واملجتمع
املدين؛

	- 12كام تسلم اللجنة بأن االتجاهات االجتامعية  -الثقافية والقوالب
النمطية الجنسانية السلبية السائدة تسهم يف التمييز ضد
الطفلة سواء عىل مستوى القانون أو بحكم األمر الواقع كام أنها
تسهم يف انتهاك حقوق البنات.

(و)	استع راض جميع القوانني واللوائح والسياسات واملامرسات
واألع راف التي متيز ضد املرأة أو الطفلة أو التي ينجم عنها أثر
متييزي ضد املرأة أو الطفلة ،والقيام ،حيثام يكون ذلك مالمئا،
بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها ،وكفالة امتثال أحكام النظم
القانونية املتعددة ،حيثام وجدت ،لاللتزامات والتعهدات
واملبادئ الدولية املعمول بها يف مجال حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
مبدأ عدم التمييز؛
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وتحث اللجنة الحكومات عىل اتخاذ اإلج راءات
التالية:
املعايري والسياسات

(ز)	إدانة جميع أشكال التمييز والعنف ضد البنات وسن و/أو تعزيز
الترشيعات الهادفة إىل منع جميع أشكال التمييز والعنف ضد
البنات والقضاء عليها ،ووضع السياسات التي تكفل تنفيذها
الكامل والفعال ،وإنشاء اآلليات املحلية والوطنية املالمئة لرصد
االمتثال لهذه القوانني والسياسات ،مبشاركة فعالة من املجتمع
املدين ،عند االقتضاء؛

(أ)	النظ ر ،عىل سبيل األولوية الخاصة ،يف التصديق عىل ،أو االنضامم
إىل ،اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة باإلضافة إىل الربوتوكولني االختياريني امللحقني
بهام؛ والحد من أي تحفظات يتم إبداؤها مع استع راض تلك
التحفظات دوري اً بهدف سحبها مبا يكفل أال يتناىف أي منها
مع هدف املعاهدة ذات الصلة ومقصدها ،إضافة إىل تنفيذ
االتفاقيتني وبروتوكوليهام االختياريني بالكامل ،من خالل اتخاذ
تدابري شتى منها وضع ترشيعات وسياسات وخطط عمل وطنية
فعالة؛

(ح)	وضع السياسات وال ربامج الكفيلة بتوعية املوظفني القضائيني
والقضاة واملحامني واملدعني العامني واألخصائيني العاملني مع
الضحايا ،لكفالة مالءمة اإلج راءات القضائية الحتياجات الطفلة
ولتنميتها ،وكفالة تطبيق منظور جنساين يف هذه اإلج راءات؛

(ب)	النظ ر ،عىل سبيل األولوية ،يف التصديق عىل ،أو االنضامم إىل،
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
وعىل بروتوكوليها ،وال سيام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال؛

(ط)	بذل العناية الواجبة ملنع ارتكاب أعامل العنف ضد البنات
والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم ،وإسباغ الحامية عىل املجني
عليهن؛
(ي)	إنشاء وحفظ سجالت ،تكفل التغطية الوطنية الكاملة ،للبيانات
الخاصة باملواليد والوفيات والزيجات ،يف حال عدم وجودها؛

(ج)	النظ ر ،عىل سبيل األولوية ،يف أن تصبح الدولة املعنية طرف اً يف
االتفاقية ،ومن ثم تكفل ،التنفيذ الكامل التفاقيتي منظمة
العمل الدولية  138و  ،182املتعلقتني عىل التوايل بالح ّد األدىن
للسن التي يجوز فيها تشغيل األطفال ،وحظر أسوأ أشكال عمل
األطفال ،وإق رار جزاءات وعقوبات مالمئة تكفل سبل اإلنفاذ
الفعال؛

(ك)	استع راض وإصدار قوانني ولوائح تتعلق بالحد األدىن لسن قبول
الزواج والحد األدىن لسن إمتام الزواج والتقيد بإنفاذها ،ورفع
الحد األدىن لسن الزواج حيثام تقتيض الرضورة ،وتهيئة التأييد
االجتامعي إلنفاذ تلك القوانني ،من خالل زيادة الفرص التعليمية
املتاحة للبنات ،من بني جملة أمور ،والرتويج لجدوى استم رار
البنات يف سلك املدارس؛

(د)	مضاعفة الجهود التي من شأنها التنفيذ الكامل ملنهاج عمل
بيجني ،والوثائق الختامية والستع راض الخمس سنوات ملنهاج
عمل بيجني ،وملؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل ،والغايات
اإلمنائية لأللفية؛

(ل)	إيالء اهتامم رصيح للطفلة يف عمليات وضع امليزانية عىل جميع
املستويات ،مبا يف ذلك استع راضات تخصيص املوارد واإلنفاق ،مبا
يكفل تخصيص املوارد الكافية للقضاء عىل التمييز والعنف ضد
البنات.

(هـ)	االضطالع بدور ريادي إلنهاء جميع أشكال العنف ضد البنات
ودعم الدعوة يف هذا الصدد عىل جميع الصعد ،مبا يف ذلك
2

(د)	تقييم أثر العوملة والسياسات االقتصادية وقيود النظام التجاري
الدويل عىل الطفلة وتعميم منظور جنساين يويل اهتامم اً واضح اً
للطفلة ضمن جميع السياسات وال ربامج اإلمنائية واس رتاتيجيات
القضاء عىل الفق ر ،عند االقتضاء؛
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وتشجع اللجنة الحكومات ،عىل جميع املستويات،
مبا يف ذلك السلطات املحلية واآلليات الوطنية
للنهوض باملرأة ،و/أو الكيانات املختصة يف منظومة
األمم املتحدة ،واملنظامت الدولية واإلقليمية ،كل يف
إطار واليتها وحسب االقتضاء ومع م راعاة األولويات
الوطنية ،وتدعو املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
حيثام وجدت ،واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظامت
غري الحكومية واألوساط األكادميية واملؤسسات
التعليمية والعلمية للبحوث والتمويل ،والقطاع
الخاص ،ومنظامت أرباب العمل ،ونقابات العامل،
واالتحادات املهنية ،ووسائط اإلعالم وغريها من
العنارص الفاعلة املعنية ،إىل اتخاذ اإلج راءات التالية،
حسب االقتضاء:

 2-14التعليم والتدريب
(أ)	مضاعفة جهودها لبلوغ هدف القضاء عىل أوجه عدم املساواة
بني الجنسني يف مرحلتي التعليم االبتدايئ والثانوي يف أقرب وقت
ممكن ثم يف جميع املستويات التعليمية بحلول عام ،2015
بوسائل شتى منها كفالة رشاكات التعليم للجميع؛
(ب)	جمع بيانات مص ّن فة حسب نوع الجنس والعمر عن معدالت
الترسب يف جميع م راحل التعليم ،وإج راء البحوث حول أسبابه،
مبا يف ذلك األسباب الجذرية ،الكامنة وراء انقطاع البنات عن
الدراسة؛
(ج)	ضامن حصول جميع األطفال ،وال سيام البنات ،دومنا متييز عىل
أساس العنرص أو األصل العرقي أو اإلعاقة ،عىل فرص متكافئة
يف االلتحاق مجانا بالتعليم االبتدايئ واإللزامي الجيد النوعية،
ومعاودة جهودها لتحسني وتوسيع تعليم البنات عىل املستويات
كافة ،مبا يف ذلك مستويات التعليم الثانوي والعايل ،وجميع
املجاالت األكادميية ،وكذلك يف التعليم املهني والتدريب الفني،
ليك يتس ّن ى ،يف جملة أمور ،تشجيع املرأة عىل دخول سوق
العمل ،وكوسيلة لتحقيق املساواة بني الجنسني ،ومتكني املرأة،
والقضاء عىل الفق ر ،وإتاحة الفرصة أمام املرأة لإلسهام الكامل
واملتساوي يف التنمية ،ومنحها الفرصة املتكافئة لإلفادة منها؛

 1-14الفقر
(أ)	التقليل من أوجه عدم املساواة االجتامعية واالقتصادية ،وإعطاء
األولوية لل ُن هج التي تركّز عىل القضاء عىل الفقر وتحسني
الصالت واملشاركة والشبكات االجتامعية يف نطاق فئات املجتمع
املحيل املختلفة ويف ما بينها ،مام يؤدي إىل إق رار الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية للطفلة ويقلل من احتامالت
تعرضها للتمييز والعنف؛

(د) االع رتاف بالدور املحوري للتعليم النظامي وغري النظامي يف
تحقيق الهدف املتمثل يف القضاء عىل الفقر وبلوغ الغايات
اإلمنائية األخرى ،مبا يف ذلك الغايات اإلمنائية لأللفية ،وكفالة
حصول النساء والبنات عىل التعليم غري النظامي ،وال سيام
املترسبات واللوايت يعانني الفق ر ،وذلك بهدف تزويدهن باملعارف
الرضورية وإعدادهن للمشاركة املتكافئة يف عمليات صنع الق رار
يف جميع مجاالت الحياة وعىل كافة املستويات؛

(ب)	إدماج منظور جنساين يويل اهتامم اً واضح اً للطفلة ،يف
االس رتاتيجيات والخطط والسياسات اإلمنائية الوطنية ،وتأمني
الدعم املقدم إىل البلدان النامية يف تنفيذ هذه االس رتاتيجيات
والخطط والسياسات اإلمنائية؛
(ج)	تحسني حالة الطفالت اللوايت يعشن يف ربقة الفق ر ،محرومات
من التغذية ومن م رافق املياه والصحة العامة ،ومن اإلفادة
من خدمات الرعاية الصحية األساسية ،ومن املأوى والتعليم،
واملشاركة والحامية ،مع م راعاة أنه برغم أن االفتقار الشديد
إىل السلع األساسية والخدمات ،يرض بالبرش كافة ،إال أنه من
أكرث األمور تهديدا للطفلة وإرضارا بها ،مبا يحرمها من التمتع
بحقوقها أو تحقيق طاقاتها كاملة أو املشاركة بصفتها عضوا ً
كامال يف املجتمع؛

(هـ)	تحديد العقبات والثغ رات ووضع االس رتاتيجيات املالمئة ،بالتعاون
مع اآلباء ومع أولياء األمور الرشعيني ،واملدرسني وقادة املجتمع
املحيل ،لكفالة املساواة بني الجنسني ،والتعجيل بتحقيق املساواة
يف االلتحاق باملدارس وإكامل الدراسة يف مرحلة الطفولة املبكرة
ويف املستوى االبتدايئ واملستويات التعليمية األخرى ،لجميع
البنات ،مبا يف ذلك امل راهقات الحوامل واألمهات الشابات ،وال
سيام يف املناطق واملجتمعات املهملة وامله ّم شة ويف املناطق
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(ك)	كفالة إدماج حقوق الطفلة إدماج اً كام الً يف جميع موضوعات
ثقافة السالم والالعنف ،مبا يف ذلك صنع السالم وصونه وبنائه،
التي يجب توفريها اعتبارا من املستوى االبتدايئ كوسيلة لتوجيه
البنات والبنني يف مجال منع نشوب النزاعات وفضها وإدارتها،
سواء عىل مستوى العالقات بني األشخاص أو عىل مستوى
املجتمع ،وثم عىل املستويني الوطني والدويل؛

الريفية والنائية ،واستهالل تدابري خاصة مؤقتة ،عند االقتضاء،
تشمل تقديم الحوافز واملكافآت املالية ،وب رامج التغذية لتحسني
معدالت التحاق البنات باملدارس يف جميع املستويات التعليمية
واستم رارهن فيها؛
(و)	تعزيز العمليات التعليمية والتدريبية ومواد التدريس
التمكينية التي ت راعي الفروق بني الجنسني باتخاذ إج راءات شتى
عند االقتضاء ،منها استع راض وتنقيح املناهج املدرسية واملواد
التعليمية والتدريبية الرسمية وغري الرسمية ،وب رامج إعداد
املعلمني ،مبا يف ذلك ال ربامج املعنية بالتوجيه املهني ،وتشجيع
ودعم اهتامم وانخ راط البنات والبنني يف امليادين واملهن غري
التقليدية؛

(ل)	زيادة قدرة البنات عىل االلتحاق باملدارس واملشاركة يف األنشطة
الخارجة عن املنهج ،من خالل االستثامر يف مشاريع الهياكل
األساسية العامة والخدمات العامة الجيدة ،مثل النقل ،واملياه،
وامل رافق الصحية والطاقة املستدامة ،من أجل تقليل الوقت
الذي تقضيه البنات يف القيام مبهام العناية اليومية بشؤون
األرسة املعيشية ،مع العمل يف الوقت نفسه عىل تغيري املواقف
ترس خ تقسيم العمل حسب نوع الجنس ،تعزيزا لتقاسم
التي ّ
املسؤوليات األرسية للعمل يف البيت وتقليل عبء األعامل
املنزلية الواقع عىل كاهل البنات؛

(ز) العمل عىل تهيئة بيئات مدرسية آمنة وداعمة للفتاة وإقامة
مبان مدرسية مالمئة للبنات من خالل تنفيذ تدابري للقضاء
عىل التمييز والعنف ضد البنات وتدابري خاصة ملكافحة
التح ّرش الجنيس يف املدرسة ،وتحقيق التوازن بني الجنسني عىل
جميع املستويات يف القطاع التعليمي ،وتوفري امل رافق الصحية
والرتفيهية املالمئة ،وم رافق السكن ،والنقل املدريس ،عند االقتضاء،
وضامن سالمة الطرق للذهاب إىل املدرسة والعودة منها؛

(م)	تعزيز ودعم زيادة فرص حصول البنات عىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وال سيام اللوايت يعانني الفق ر ،واملقيامت
يف مناطق ريفية ونائية واملعرضات لحاالت من الحرمان ،مع
تعزيز الدعم الدويل املطلوب لتجاوز الفجوة الرقمية بني البلدان
واملناطق ،وبني الرجال والنساء ،وبني الفتيان والفتيات ،وكذلك
بني الفئات االجتامعية املختلفة التي تنتمي إليها املرأة والفتاة؛

(ح)	وضع ب رامج للتعليم ولتعزيز مهارات كسب الرزق ،مزودة مبوارد
كافية ،بحيث تصل إىل البنات غري امللتحقات ب ربامج التعليم
النظامي بسبب ظروف معيشية معينة ،من بينها الفقر املدقع،
وعمل األطفال ،واإليذاء أو االستغالل ،أو تعرضهن لالتجار غري
املرشوع ،وللبغاء ،وال رصاع املس لّح ،والترشد ،والهجرة ،والزواج
املبكر والزواج القرسي ،والحمل ،واألمومة ،واإلعاقة؛

(ن)	تهيئة بيئات ومجتمعات ينترش فيها اإلملام بالق راءة والكتابة،
ويتم فيها القضاء عىل األمية بني النساء والبنات مع ردم الفجوة
بني الجنسني يف مجال اإلملام بالق راءة والكتابة ،من خالل جملة
أمور بينها تكثيف الجهود للتنفيذ الفعال لخطة العمل الدولية
لعقد األمم املتحدة ملحو األمية ،ودمج هذه الجهود ،فعليا ضمن
عملية توفري التعليم للجميع وأنشطة أخرى تضطلع بها منظمة
اليونسكو ،باإلضافة إىل مبادرات أخرى يف مجال محو األمية يف
إطار األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولي اً ،مبا يف ذلك الغايات
اإلمنائية لأللفية؛

(ط)	كفالة حصول البنات عىل التدريب الذي ميك ّن هن من تطوير
مهاراتهن وقدراتهن وخ رباتهن ملامرسة أعامل قيادية ،مبا يف ذلك
إتاحة وسائل وسبل التدريب وال ربامج الخاصة الالزمة لالضطالع
بدور ف ّع ال يف الحياة العامة ،بكافة مستوياتها ،مبا يف ذلك أعىل
املستويات ،إق رارا بحاالت التفاوت التي يشهدها املجتمع حاليا يف
مجال السلطة ،وبرضورة اح رتام مختلف النامذج اإليجابية للقيادة؛

(س)	تخصيص ما يكفي من املوارد واملساعدة التقنية ،عند الطلب،
للدول النامية لتعزيز قدرتها عىل إتاحة فرص متساوية بني
الجنسني للحصول عىل التعليم ،وعىل رصد التقدم املحرز يف
س ّد الفجوة بني الفتيات والفتيان يف مجاالت التعليم والتدريب
والبحث ،وعند مستوى اإلنجاز يف جميع امليادين ،وبشكل خاص
ب رامج التعليم األسايس ومحو األمية؛

(ي)	كفالة متكني الشباب من الجنسني من الحصول عىل املعلومات
والتثقيف ،مبا يف ذلك التثقيف عن طريق األق ران والتوعية بفريوس
نقص املناعة البرشية املوجهة خصيصا للشباب ،وعىل التثقيف
الجنيس ،والخدمات الالزمة لتغيري السلوك ،ولتطوير مهارات الحياة
الالزمة للتقليل من احتامالت إصابتهم بفريوس نقص املناعة
البرشية واعتالل صحتهم اإلنجابية ،وذلك يف رشاكة كاملة مع
الشباب واآلباء واألُرس والرتبويني ومقدمي الرعاية الصحية؛
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والعنف ،وذلك مبا يتامىش مع حرية التعبري ،وصوال إىل إمكانية
تحسني نوعية ال ربامج التي يجري بثها؛

 3-14القوالب النمطية الجنسانية
(أ) التسليم بأن القضاء عىل القوالب النمطية يدعو إىل تغري
مجتمعي عميق ويجب دعمه باستحداث اس رتاتيجيات من
شأنها إزالة القوالب النمطية الجنسانية يف جميع مجاالت
الحياة ،والتشجيع عىل طرح صورة إيجابية عن املرأة والفتاة عىل
جميع املستويات ،مبا يف ذلك صفاتهن كقائدات وصانعات للق رار،
ومن خالل وسائل تشمل وضع وتنفيذ الترشيعات والسياسات
وال ربامج املناسبة وشن حمالت التوعية للتصدي للمواقف
والسلوكيات املبنية عىل القوالب النمطية ،التي تسهم يف تعرض
البنات للتمييز والعنف؛

(و)	تشجيع املشاركة الفعالة من جانب الفتيان ،منذ سن مبكرة،
يف القضاء عىل التمييز والعنف ضد الفتيات ،من خالل وسائل
منها تعزيز عمليات التنشئة االجتامعية التي ت راعي الخصائص
املميزة للجنسني ،ومن خالل ال ربامج املحددة األهداف ،مع تهيئة
مجاالت وبيئات ميكن فيها توجيه شباب الجنسني إىل التصدي
للقوالب النمطية الجنسانية واملواقف السلبية تجاه البنات.
 4-14الصحة
(أ)	اتخاذ كافة التدابري الالزمة لكفالة حق الفتيات يف التمتع بأعىل
مستوى ممكن من الصحة ،ووضع أنظمة للرعاية الصحية
وخدمات اجتامعية مستدامة مبا يكفل إمكانية االستفادة منها
دومنا متييز مع إيالء عناية خاصة لتوفري مقدار كاف من الغذاء
والتغذية وتاليف اآلثار الناجمة عن األم راض املعدية ،وتلبية
االحتياجات الخاصة للم راهقني مبا يف ذلك التوعية باالضط رابات
التغذوية ،وبالصحة الجنسية واإلنجابية ،إضافة إىل توفري الرعاية
الصحية املناسبة لألمهات يف فرتيت ما قبل الوالدة وبعدها ،مبا
يف ذلك التدابري ال رامية إىل تجنب انتقال اإلصابة بفريوس نقص
املناعة البرشية من األم إىل الطفل؛

(ب) استهداف الرجال والفتيان ،إضافة إىل النساء والفتيات ،واألط راف
الفاعلة األخرى مثل اآلباء واملدرسني والقادة الدينيني وقادة
املجتمعات واملؤسسات التعليمية واإلعالمية ،والعمل مع
جميع هذه األط راف ملعالجة املواقف والسلوكيات املبنية عىل
القوالب النمطية ،وتشجيع صانعي الق رار املسؤولني عىل جميع
املستويات ،عن السياسات والترشيعات وال ربامج وعن تخصيص
املوارد العامة ،عىل االضطالع بأدوار قيادية يف القضاء عىل جميع
أشكال التمييز والعنف ضد البنات وتعزيز متكينهن؛
(ج)	العمل عىل تثقيف الرجال والنساء ،والفتيان والفتيات ،بحقوق
البنات ،وباملسؤولية الواقعة عىل عاتقهم يف ما يتعلق باح رتام
حقوق اآلخرين ،من خالل وسائل شتى منها إدماج حقوق الفتاة
يف املناهج الدراسية املالمئة عىل جميع املستويات ،مبا يف ذلك
ما يتم باملدارس ويف مواقع التدريب املهني للعاملني يف املجال
الصحي ،واملعلمني ،والعاملني يف مجال إنفاذ القانون ،وبني
صفوف العسكريني واألخصائيني االجتامعيني ،ويف السلك القضايئ،
وقادة املجتمع املحيل ،واإلعالميني ،وغريهم ،ومع تشجيع الرجال
والفتيان عىل التصدي بقوة للعنف ضد النساء والبنات ،وعدم
حامية مرتكبيه أو التغايض عن ارتكابه؛

(ب)	كفالة قدر واف ومتناسب مع املرحلة العمرية للفتيان والفتيات
من املعلومات والتثقيف وخدمات إسداء املشورة املكفولة
الرسية التي تشدد عىل تكافؤ الحقوق واملسؤوليات بني الجنسني
وتتناول العالقات اإلنسانية ،وقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية،
واألم راض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس مبا فيها اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،ومنع الحمل املبك ر ،وضامن
إمكانية حصول الفتيان والفتيات عىل تلك املعلومات ،مبا يف ذلك
ما يتم عن طريق املناهج الدراسية؛
(ج)	القيام ،حسب االقتضاء ،بوضع وتنفيذ وتعزيز االس رتاتيجيات
الوطنية والدولية للوقاية والرعاية الصحية والعالج بغية التصدي
بفعالية لإلصابة بناسور الوالدة ،ومواصلة تطوير نهج شامل
ومتكامل ومتعدد القطاعات والتخصصات وصوال إىل حلول دامئة
لإلصابة بناسور الوالدة وللوفيات النفاسية وما يتصل بها من
أسباب االعتالل مع القضاء عليها وبسبل منها إمكانية الحصول
عىل نوعية جيدة من خدمات الرعاية الصحية الشاملة لألمهات
بأسعار ميسورة ،مبا يف ذلك إرشاف متخصصني مهرة عىل الوالدة
وتوفري العناية الطبية الالزمة لحاالت الطوارئ يف أثناء الوالدة؛

(د)	تعزيز معاملة الفتيان والفتيات عىل قدم املساواة يف األرسة،
والعمل يف هذا السياق ،عىل اتخاذ تدابري تكفل إتاحة تكافؤ الفرص
أمام الجنسني يف الحصول عىل الغذاء والتعليم والصحة ،ووضع
ال ربامج والسياسات املو ّج هة إىل أف راد األرس ،وال سيام اآلباء وغريهم
من أولياء األمور الرشعيني ،لحامية وتعزيز صحة البنات ورفاهه ّن،
وكذلك لكفالة أن يجري االع رتاف بقيمة البنات لدى أرسه ّن
ومجتمعاته ّن ،ومن ذلك القضاء عىل تفضيل اإلبن عىل اإلبنة؛
(هـ)	تشجيع التعاون والحوار بني الحكومات وجميع األط راف الفاعلة
بحيث يجري استع راض جوانب املضمون اإلعالمي ،مبا يف ذلك
الصور التي تعكس القوالب النمطية الجنسانية ،والتحيزات
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(د)	وضع وتنفيذ ترشيعات وسياسات وطنية تحظر املامرسات الضارة
الناجمة عن العادات أو التقاليد ،ال سيام ختان األنثى ،وتعد
انتهاكا لحق املرأة يف التمتع الكامل مبا لها من حقوق اإلنسان
والحريات األساسية وعائقا يحول دون ذلك؛ مع محاكمة مرتكبي
هذه املامرسات الضارة بصحة املرأة والفتاة؛

(هـ)	تحديد احتياجات الفتيات الاليت يتولني إعالة أرس معيشية
والعمل عىل تلبيتها ،مبا يف ذلك احتياجهن يف سياق تفيش
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز إىل جملة أمور
منها الحامية والحصول عىل املوارد املالية وعىل خدمات الرعاية
الصحية والدعم ،مبا يف ذلك العالج بتكاليف زهيدة من اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،واحتياجهن إىل تهيئة
الفرص ملواصلة الدراسة مع إيالء رعاية خاصة لأليتام واألطفال
املعرضني للخط ر؛ وزيادة حجم مسؤوليات الرجال عن العناية
املنزلية باملصابني باملرض تخفيفا للعبء غري املتناسب الواقع
عىل كاهل النساء والفتيات فيام يتصل برعاية املرىض املزمنني؛

 5-14فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
(أ)	كفالة القيام ،يف ظل جميع السياسات وال ربامج املصممة لتوفري
خدمات شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
والعالج منه وتقديم الرعاية الصحية والدعم املرتبطني به،
بتوجيه العناية والدعم بشكل خاص إىل الطفالت املعرضات
لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز أو املصابات به
أو املتأث رات من ج رائه ،مبن فيهن الفتيات الحوامل واألمهات
الشابات وامل راهقات ،وذلك كجزء من الجهود العاملية ال رامية إىل
تكثيف العمل بشكل ملحوظ من أجل تحقيق الهدف املتمثل
يف حصول الجميع بحلول عام  2010عىل خدمات شاملة للوقاية
والعالج والرعاية الصحية والدعم؛

(و)	مضاعفة الجهود املبذولة عىل الصعيد العاملي للتغلب عىل أية
عوائق قانونية أو تنظيمية أو تجارية أو غريها تعرقل الوصول
إىل خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم؛ وتخصيص املوارد
الكافية لها؛
(ز)	تعزيز املبادرات ال رامية إىل تخفيض أسعار األدوية املضادة
للفريوسات العكسية املتاحة للطفالت ،ال سيام األدوية التي
تعد الخيار الثاين ،مبا يف ذلك املبادرات الثنائية ومبادرات القطاع
الخاص فضال عن املبادرات الطوعية التي تتخذها مجموعات من
الدول وتستند إىل آليات متويل مبتكرة تسهم يف حشد املوارد
الالزمة للتنمية االجتامعية ومنها تلك التي تهدف إىل زيادة
فرص حصول البلدان النامية عىل األدوية بأسعار ميسورة وعىل
أساس متواصل وقابل التنبؤ مع م راعاة مبادرة املرفق الدويل
ل رشاء األدوية يف هذا الصدد؛

(ب)	توفري املعلومات املالمئة ملساعدة الشابات ،مبن فيهن امل راهقات،
عىل تفهم دوافعهن الجنسية ويشمل ذلك صحتهن الجنسية
واإلنجابية ،بغية زيادة قدرتهن عىل حامية أنفسهن من اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية وباألم راض التي تنتقل عن طريق
االتصال الجنيس ،ومن الحمل غري املرغوب فيه؛
(ج)	تثقيف الرجال والفتيان بحيث يتفهمون ما يقع عليهم من دور
ومسؤوليات فيام يتعلق بانتشار فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز وباملسائل ذات الصلة بالحياة الجنسية واإلنجاب وتربية
األطفال ،وتعزيزا للمساواة بني الرجال والنساء ،وبني الفتيان
والفتيات؛

 6-14عمل األطفال
(أ)	كفالة اح رتام اش رتاطات منظمة العمل الدولية املنطبقة عىل
عمل الفتيان والفتيات وإنفاذها بفعالية؛ وضامن املساواة مع
الفتيان يف حصول الفتيات العامالت عىل عمل الئق وتقايض
نفس املستوى من األجور واملكافآت ،وحاميتهن من االستغالل
االقتصادي والتمييز والتحرش الجنيس والعنف واإليذاء يف
مكان العمل ،وكفالة إملامهن بحقوقهن وإمكانية حصولهن
عىل التعليم النظامي وغري النظامي وعىل فرص تنمية املهارات
والتدريب املهني؛ ووضع تدابري م راعية للفوارق بني الجنسني ،مبا
يف ذلك وضع خطط عمل وطنية حيثام اقتىض األمر ذلك ،للقضاء
عىل أسوأ أشكال عمل األطفال ومن بينها االستغالل الجنيس
ألغ راض تجارية واملامرسات الشبيهة بالرق والعمل القرسي
والسخرة واالتجار واألنواع الخطرة من عاملة األطفال؛

(د)	التصدي لألسباب الكامنة والجذرية املؤدية إىل انتشار اإلصابة
بفريوس املناعة البرشية/اإليدز بني اإلناث؛ واتخاذ التدابري املناسبة
إليجاد مناخ يتوافر فيه الدعم واإلدماج االجتامعي للفتيات
املصابات بالفريوس أو املتأث رات به مبا يف ذلك ما يتم بتقديم
املشورة والدعم النفيس إليهن عىل نحو مالئم وكفالة التحاقهن
باملدارس وحصولهن ،أسوة بالفتيان ،عىل املأوى والتغذية
والخدمات الصحية واالجتامعية ،مع اتخاذ تدابري فعالة لوقف
وصم املجتمع لهن والقضاء عىل التمييز والعنف ضدهن أو
استغاللهن وإيذائهن بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية أو باإليدز؛

(ب)	زيادة وعي الحكومات والجمهور بطبيعة وحجم االحتياجات
الخاصة للفتيات ،مبن فيهن املهاج رات ،الاليت يعملن كخادمات
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يف املنازل والاليت يقمن بقدر مفرط من األعامل املنزلية يف إطار
أرسهن املعيشية؛ ووضع تدابري ملنع استغاللهن ألغ راض العمل
أو استغاللهن اقتصاديا أو إيذائهن جنسيا؛ وكفالة حصولهن عىل
التعليم والتدريب املهني والخدمات الصحية والطعام واملأوى
والرتفيه؛

		اتخاذ التدابري الكفيلة مب راعاة االحتياجات الخاصة للفتيات
املترضرات من ج راء النزاع املسلح والكوارث الطبيعية عند
تقديم املساعدة اإلنسانية ومع التوصل لحلول دامئة ،مبا يف ذلك
يف مخيامت الالجئني ومعسك رات املرشدين داخليا ويف إطار جهود
إعادة البناء ،وكفالة تقديم تلك املساعدات يف ظل االمتثال التام
للقانون الدويل ووفقا لق رار الجمعية العامة  182/46يف سياق
املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة؛

 7-14النزاع املسلح
(أ)	اتخاذ تدابري خاصة لحامية الفتيات املترضرات من النزاع املسلح
ومن حاالت ما بعد النزاع ،وال سيام حاميتهن من اإلصابة
باألم راض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس ،مثل فريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز ،ومن العنف الجنساين مبا يف ذلك
االغتصاب واإليذاء واالستغالل الجنسيان والتعذيب واالختطاف
والعمل القرسي ،مع إيالء اهتامم خاص للفتيات الالجئات
واملرشدات؛ وم راعاة االحتياجات الخاصة للفتيات املترضرات من
التدابري االنف رادية املخالفة للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة
واملترضرات من النزاع املسلح عند تقديم املساعدة اإلنسانية
واملساعدة املتعلقة بنزع السالح والترسيح والتأهيل ويف عمليات
إعادة اإلدماج  ،واألخذ يف االعتبار أن الفتيات الاليت يعشن تحت
نري االحتالل األجنبي ال بد وأن يتمتعن بدورهن بالحامية ووفقا
ألحكام القانون اإلنساين الدويل؛

 9-14العنف والتمييز
(أ)	إدانة جميع أشكال العنف املو َّج ه ضد الفتيات واتخاذ تدابري
ترشيعية فعالة وغريها من التدابري ملنع وقوع هذا العنف والقضاء
عليه ،مبا يف ذلك العنف البدين والذهني والنفيس والجنيس والتعذيب
وإيذاء األطفال واستغاللهم وأخذهم رهائن والعنف العائيل واالتجار
باألطفال وبأعضائهم أو بيعهم وبيع أعضائهم والولع الجنيس
باألطفال واستغاللهم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية ويف السياحة
القامئة عىل استغالل األطفال جنسيا وفضال عن العنف ذي الصلة
بالعصابات اإلج رامية واملامرسات التقليدية الضارة يف كافة السياقات؛
(ب)	اتخاذ كافة التدابري املالمئة لتعزيز األطر القانونية ،مبا يف ذلك
استع راض الترشيعات الحالية وإدخال التعديالت عليها وس ّن
قوانني جديدة حيثام اقتىض األمر ذلك ،ووضع ب رامج مالمئة
وصياغة سياسات مناسبة تهدف إىل منع العنف ضد الفتيات
ومالحقة مرتكبيه ومعاقبة كافة حاالته ،مبا يف ذلك التهديد
باستخدامه واإلك راه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث
ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة ،ال سيام العنف البدين والجنيس
والنفيس أينام وقع سواء كان ذلك داخل إطار األرسة أو خارجه؛

(ب)	إدماج املنظور الجنساين ،مبا يف ذلك إيالء عناية خاصة للطفلة،
يف الواليات الصادرة ويف املبادئ التوجيهية التنفيذية وال ربامج
التدريبية املوجهة إىل قوات حفظ السالم وقوات الرشطة
والعاملني بالشؤون اإلنسانية ومن يرتبط بذلك من املوظفني
املدنيني سواء يف غامر النزاع املسلح أو يف حاالت ما بعد النزاع؛
(ج)	اتخاذ التدابري املالمئة لضامن تلبية االحتياجات الخاصة للفتيات
يف كافة أوجه العمل عىل منع تجنيد األطفال يف صفوف
الجامعات والقوات املسلحة ،ولتيسري اإلف راج عنهن وإعادة
إدماجهن وكفالة استفادتهن بشكل فعال من ال ربامج والخدمات
املخصصة املكرسة ليك تلبي تحديدا احتياجاتهن يف مجال
الحامية واملساعدة؛ ووضع اس رتاتيجيات تكفل تجنب معاناتهن
يف املستقبل من مغ ّب ة الوصم أو التمييز من جانب مجتمعاتهن
املحلية وأرسهن ،والعمل يف هذا الصدد عىل وضع وتنفيذ
السياسات واألطر التنفيذية املنطبقة التي تستند إىل املامرسات
الجيدة والدروس املستفادة؛

(ج)	تقديم خدمات مالمئة للمرحلة العمرية تتسم مب راعاة أحوال
خصائص الجنسني ،إىل الفتيات الاليت يعانني من أي من أشكال
العنف الجنساين ،مبا يف ذلك ب رامج شاملة لضامن تعافيهن
جسديا ونفسيا واجتامعيا ومنها عىل سبيل املثال الخدمات
الصحية وخدمات املشورة والخدمات القانونية ،وخطوط
املساعدة الهاتفية ،ودور املأوى ،وضامن كفاية املوارد البرشية
واملادية واملالية الالزمة لتلك الخدمات؛
(د)	إدانة العنف ضد النساء والفتيات دون التذرع بأي اعتبارات
تتعلق باألع راف أو التقاليد أو الدين لتجنب الوفاء بالتزامات
الدول فيام يتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة ،وااللتزام
الدقيق باملسؤولية العامة إزاء هذه األمناط السلوكية التي تعزز
العنف أو تربره أو تتغاىض عنه مع العمل عىل القضاء عليها؛

(د)	كفالة إيالء االهتامم الكايف للطفلة يف جميع األطر وخطط العمل
التي تتصدى لالنتهاكات واالعتداءات التي يتعرض لها األطفال يف
حاالت النزاع املسلح؛
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(هـ)	تعزيز ب رامج الدعوة وب رامج التوعية القامئة عىل الحقوق بهدف
القضاء عىل كافة أشكال العنف والتمييز ضد الفتيات ومن خالل
إرشاك كل من الفتيات والفتيان والوالدين واألرس واملجتمعات
املحلية والقادة السياسيني والدينيني والقيادات التقليدية
وقادة املؤسسات التعليمية ،وتقديم الدعم املايل الكايف للجهود
املبذولة عىل الصعيدين الوطني واملحيل لتغيري السلوك واملواقف
القامئة عىل القوالب النمطية واملامرسات الضارة؛

وممثلو اإلدعاء والقضاة واألخصائيون االجتامعيون  ،من أجل بناء
قدرات فعالة تكفل القضاء عىل استغالل األطفال يف إنتاج املواد
اإلباحية؛
(ك)	ضامن توجيه االهتامم إىل الطفلة رصاحة وعىل جميع املستويات
يف عمليات متابعة وتنفيذ الق رارات ذات الصلة وعند االقتضاء،
تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة يف دراسة األمم املتحدة عن
العنف ضد األطفال ودراستها املتعمقة عن جميع أشكال العنف
ضد املرأة؛

(و)	القيام حسب االقتضاء بإنشاء ودعم شبكات تستند إىل
املجتمعات املحلية للدعوة إىل مناهضة كافة أشكال العنف ضد
الفتيات ،ووضع ب رامج لتوعية العاملني يف مجال الصحة وغريهم
من املهنيني الذين يعملون مع الطفالت أو لصالحهن بهذه
املسألة وتدريبهم عليها ،مبا يف ذلك الكشف املبكر عن حاالت
العنف ،وإدماج تدابري وحوافز شاملة يف االس رتاتيجيات اإلمنائية
الوطنية تعزيزا لتمتع الطفالت الكامل مبا لهن من حقوق
اإلنسان واملساواة؛

(ل)	زيادة تثقيف وإعداد املعلمني ومقدمي خدمات الرعاية الصحية
بشأن الكشف عن أعامل العنف ضد الطفلة فضال عن كفالة
اتخاذهم اإلج راءات الكفيلة بالقضاء عىل جميع أشكال العنف
ضدها ،مبا يف ذلك املامرسات املستمدة من األع راف والتقاليد
ولكنها ترض بصحة الطفلة؛
(م)	اتخاذ التدابري لحامية الفتيات النزيالت يف إصالحيات األحداث من
جميع أشكال العنف واإليذاء البدنيني والنفسيني والجنسيني ،وكفالة
عدم احتجاز أو سجن الفتيات إال كمالذ أخري وألقرص فرتة مناسبة؛

(ز)	تشجيع ومؤازرة الرجال والفتيان للمشاركة اإليجابية يف منع
كافة أشكال العنف والقضاء عليها ،والتشجيع عىل زيادة
تفهمهم ملدى إرضار العنف بالفتيات والفتيان والنساء والرجال
وتقويضه ألوضاع املساواة بني الجنسني؛

 10-14االتجار

(ح)	القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد الطفلة وعىل األسباب
الجذرية لتفضيل البنني الذي يسفر عن مامرسات ضارة وغري
أخالقية فيام يتعلق بوأد املواليد اإلناث واختيار الوالدين جنس
الجنني مام قد يؤدي إىل عواقب وخيمة تلحق باملجتمع بأرسه؛

(أ)	اتخاذ التدابري املناسبة لكفالة أن تكون جميع الجهود ال رامية
إىل مكافحة االتجار يف األشخاص م راعية للفوارق بني الجنسني
ولألطفال ،مبا يف ذلك ما يتم يف إطار اإلج راءات املتخذة للتصدي
للعوامل التي تزيد من مخاطر وقوع األشخاص فريسة لالتجار
ومن ذلك مثال الفقر وانعدام املساواة بني الجنسني ،فضال عن
إنهاء الطلب الذي يغذي كافة أشكال استغالل النساء والفتيات
املؤدية إىل االتجار بهن؛ واتخاذ كافة التدابري املناسبة عند
الكشف عن حاالت تتعرض فيها الفتيات لالستغالل من أجل
إبعادهن دون تأخري عن األذى وحاميتهن؛

(ط)	استع راض أو تعزيز أو إصدار ترشيعات أو سياسات تكفل القضاء
عىل استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية ،مبا يف ذلك تلك
التي تستغل األطفال وتذاع عرب وسائل اإلعالم وسبل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وما يتصل بذلك من أشكال استغالل
األطفال؛ مع تعزيز الجهود ال رامية إىل مكافحة السوق التي
تشجع عىل إنتاج املواد اإلباحية التي يُ ستغل فيها األطفال،
بسبل شتى منها مقاضاة من يقومون باستغالل األطفال
وإيذائهم جنسيا؛

(ب)	تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق عىل الصعيد الدويل ،مبا
يف ذلك الجهود اإلقليمية ال رامية ملكافحة االتجار باألشخاص
وخاصة النساء واألطفال ،بغية منع االتجار ؛ وحامية الضحايا
ومساعدتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع؛ مع مقاضاة
الجناة ومعاقبتهم وفقا لألصول القانونية املرعية عىل أساس
مبادئ املسؤولية املشرتكة واح رتام حقوق اإلنسان والتعاون
الفعال من جانب بلدان املنشأ والعبور واملقصد وغريها من
األط راف الفاعلة ذات الصلة؛

(ي)	إقامة وتعزيز رشاكات تضم الحكومات واملجتمع املدين وقطاعي
اإلعالم واألعامل وسائر األط راف الفاعلة للقضاء عىل استغالل
األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية ،مبا يف ذلك تلك التي تستغل
األطفال ويجري بثها عرب وسائل اإلعالم وسبل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ويف حامية الطفلة ،مع ما يتصل بذلك
من أشكال اإليذاء واالستغالل ،فضال عن القيام حسب االقتضاء
بتدريب املسؤولني يف هذا املجال ،ومنهم القامئون بإنفاذ القوانني
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القانونيني والعائالت والقادة السياسيني والدينيني والتقليديني
وقادة املجتمع وكافة املهنيني ذوي الصلة مبسألة حامية الفتيات
ومتكينهن ،مبن فيهم املربون واألخصائيون االجتامعيون وضباط
الرشطة والقضاة واملحامون وممثلو اإلدعاء واإلعالميون ،وذلك
إلذكاء الوعي وتأكيد االلتزام بتعزيز وحامية حقوق الفتيات
وبالتصدي بالسبل املالمئة ملحاوالت انتهاك هذه الحقوق؛

 11-14الفتيات املعرضات ملخاطر جسيمة
		تقديم الدعم الفعال إىل الفتيات املعرضات ألشكال العنف
والتمييز بأنواعها ،مبا يف ذلك ما يتم بتخصيص املوارد املالية
املناسبة ووضع ب رامج مبتكرة تستهدف فئات معينة وتتصدى
لالحتياجات واألولويات املتعلقة بالفتيات املعرضات ملخاطر
جسيمة ويصعب عليهن الوصول للخدمات وال ربامج؛

 14-14مشاركة الفتيات

 12-14الهجرة

(أ)	اح رتام وتعزيز حق الفتاة يف التعبري عن نفسها بحرية وأخذ
آرائها يف االعتبار يف كافة املسائل املؤثرة عليها ،وذلك بسبل
منها اتخاذ جميع اإلج راءات الالزمة من أجل متكني الفتيات
من مامرسة هذا الحق وفقا لقدراتهن املتنامية ،وبناء ثقتهن
بأنفسهن وإكسابهن املعارف واملهارات وتزويدهن مبعلومات
وافية عن الخدمات وال ربامج واملبادرات الصحية واالجتامعية
والتعليمية ال رامية إىل تيسري مشاركتهن يف كافة القطاعات،
مبا يف ذلك املجتمع املدين؛

(أ)	التوعية باملخاطر التي تواجهها الفتيات يف سياق الهجرة ،ال
سيام الهجرة غري القانونية ،ومنها عىل سبيل املثال االستغالل
الجنيس واالستغالل ألغ راض العمل وتهريب املهاجرين واالتجار
باألشخاص؛ والعمل عىل وضع سياسات للهجرة ت راعي ظروف
الجنسني وتنفيذ ب رامج تدريبية للقامئني عىل إنفاذ القوانني
وممثيل اإلدعاء ومقدمي الخدمات بحيث تكفل التدخالت
املناسبة التي تلتزم بالقواعد املهنية لصالح الفتيات املهاج رات
الاليت يعانني من اإليذاء والعنف؛

(ب)	إرشاك الفتيات ،مبن فيهن ذوات االحتياجات الخاصة ،وكذلك
املنظامت املمثلة لهن يف عمليات اتخاذ الق رارات ،حسب
االقتضاء ،وإدماجهن كرشيك كامل وفعال يف عملية تحديد
احتياجاتهن ويف وضع وتخطيط السياسات وال ربامج ال رامية
إىل تلبية هذه االحتياجات ويف تنفيذ تلك السياسات وال ربامج
وتقييمها؛

(ب)	العمل الفعال عىل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية الواجبة للفتيات املهاج رات برصف النظر عن وضعهن
فيام يتعلق بالهجرة ،وتيسري جمع شمل األرس عىل نحو رسيع
وفعال مع م راعاة القوانني املنطبقة؛
 13-14متكني الفتيات

 15-14تعميم املنظور الجنساين

(أ)	تعزيز التنمية املستدامة التي ينصب محور تركيزها عىل الب رش،
مبا يف ذلك النمو االقتصادي املستدام ،عن طريق توفري التعليم
األسايس وب رامج التعليم مدى الحياة ومحو األمية والتدريب
والرعاية الصحية للفتيات والنساء كافة؛ ومساعدة الفتيات عىل
تحقيق استقاللهن املايل ،ال سيام الاليت يتولني إعالة أرس معيشية؛

		تعميم املنظور الجنساين ،مبا يف ذلك إيالء عناية خاصة
للطفلة ،يف جميع الترشيعات والسياسات وال ربامج؛ وتعزيز
الرصد والتقييم عىل الصعيد الوطني بسبل شتى منها اإلفادة
من اعتامدات امليزانية امل راعية للبعد الجنساين وتقييم األثر
الجنساين ،وتجميع وتعميم الدروس املستفادة واملامرسات
اإليجابية؛

(ب) تيسري متكني الفتيات ،مبا يف ذلك ما يتم عن طريق إنشاء مواقع
آمنة يُ قدم فيها الدعم إليهن وتوفري املوارد الالزمة لها ،وتعزيز
اإلرشاد التوجيهي والتواصل بني القيادات النسائية والفتيات عىل
جميع املستويات ،وتوفري ب رامج تثقيف األق ران وب رامج اكتساب
املهارات الحياتية وغري ذلك من الخدمات امل راعية ألحوال الشباب
من الجنسني؛ وتعزيز فرص اللقاء والتفاعل بني الفتيات ،ال سيام
امل راهقات ،وفرص اكتساب مهارات القيادة والتواصل مع اآلخرين؛

 16-14جمع البيانات
(أ)	تشجيع وتعزيز إج راء البحوث عىل الصعيد الوطني عن التقدم
املحرز يف القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة،
ورصد هذا التقدم وتقييمه ،ال سيام يف املجاالت التي تندر
املعلومات املتوافرة عنها ،وذلك بسبل تشمل ،حسب االقتضاء،
وضع منهجية موحدة وموثوقة للجمع الدوري للبيانات
واإلحصاءات الجنسانية املصنفة حسب النوع والعمر وغريهام
من العوامل ذات الصلة بحالة الفتيات املعرضات للخطر

(ج)	االستثامر يف حمالت التوعية وخدمات التثقيف والتدريب  ،مبا
يف ذلك التدريب املتخصص بشأن العنف واملسائل الجنسانية
والتمييز وحقوق اإلنسان ،بحيث تُقدم لآلباء واألمهات واألوصياء
9

تنفيذ االلتزامات

تحديدا ،وتحليل تلك البيانات واإلحصاءات واستخدامها يف وضع
السياسات ،وتعميم الدروس املستفادة واملامرسات اإليجابية؛
(ب)	القيام بانتظام بإج راء دراسات استقصائية عىل الصعيدين
الوطني واملحيل عن حالة الفتيات واحتياجاتهن من أجل تحديد
الفئات األكرث تعرضا للتمييز والعنف مع كفالة تصنيف كافة
البيانات حسب العمر واملستوى التعليمي والحالة االجتامعية
والتوزيع الجغ رايف ومستوى الدخل وغري ذلك من العوامل ذات
الصلة؛

- 16

تهيب اللجنة بجميع الدول وباملجتمع الدويل ،مبا
يف ذلك منظومة األمم املتحدة ،حشد وتخصيص
كافة املوارد وسبل الدعم والجهود الالزمة ،مبا يف
ذلك عىل الصعيد الدويل ،من أجل تحقيق الغايات
واألهداف واإلج راءات االس رتاتيجية املنصوص عليها يف
منهاج عمل بيجني فيام يتعلق بالقضاء عىل جميع
أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة ،وغري ذلك
من اإلج راءات واملبادرات ال رامية إىل تطبيق إعالن
ومنهاج عمل بيجني وااللتزامات األخرى ذات الصلة؛
كام تدعو إىل ذلك املنظامت الدولية واملنظامت غري
الحكومية والقطاع الخاص.

(ج)	جمع البيانات املصنفة حسب العمر ونوع الجنس وغريهام من
العوامل ذات الصلة بحالة الفتيات املعرضات للخطر تحديدا،
وتقديم التقارير الدورية عن املؤرشات املتفق عليها دوليا
فيام يتصل بالطفلة وفقا ملا ورد يف األهداف اإلمنائية لأللفية،
وتقديم الدعم لعملية وضع مؤرشات إضافية بالتشاور مع
اللجنة اإلحصائية ،حسب االقتضاء ،مبا يكفل قياسا أكرث منهجية
وفعالية للتقدم املحرز عىل الصعيد الوطني يف القضاء عىل
جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة.

الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات
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وتؤكد اللجنة من جديد االلتزام إزاء توفري املوارد
املالية الكافية عىل الصعيد الدويل لتنفيذ منهاج
عمل بيجني وخطة عمل القاهرة والوثيقة الختامية
ملؤمتر بيجني  5 +سنوات يف البلدان النامية ،ال سيام
عن طريق تعزيز القدرات الوطنية يف تلك البلدان.
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تشجع اللجنة كال من لجنة حقوق الطفل واللجنة
املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة وغريهام من
الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان
عىل دعوة الدول األط راف إىل أن تكفل يف تقاريرها
التصدي رصاحة لحالة الطفلة.

10

دعم منظومة األمم املتحدة
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كام تدعو اللجنة جميع الدول إىل تقديم الدعم إىل
كيانات منظومة األمم املتحدة ،ال سيام صناديقها
وب رامجها ،بغية تكثيف الجهود التي تبذلها تلك
الكيانات ،بسبل منها االستعانة حسب االقتضاء
باألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة ،تعزيزا
ألنشطة الدعوة التي تتوالها عىل الصعيد القطري
وصقل قدراتها التقنية عىل التصدي لكافة أشكال
التمييز والعنف ضد الطفلة؛ كام تدعو إىل ذلك
املؤسسات املتعددة األط راف واملؤسسات املالية
واإلمنائية■ .
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تدعو اللجنة جميع مؤسسات منظومة األمم
املتحدة إىل القيام ،يف إطار والية كل منها ،بتعميم
املنظور الجنساين والسعي إىل تحقيق املساواة
بني الجنسني فيام تضعه من ب رامج قطرية وما
تستخدمه من أدوات للتخطيط ومن ب رامج قطاعية
شاملة ،وإىل تحديد غايات وأهداف لكل بلد يف
هذا املجال مبا يتامىش مع االس رتاتيجيات اإلمنائية
الوطنية.

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى2007/27/
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