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التصديق عىل املعاهدات الدولية واإلقليمية ...
التي تحمي حقوق النساء والفتيات، وتكفل استيفاء القوانني والخدمات الوطنية للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

اعتامد القوانني وإنفاذها ...
إلنهاء اإلفالت من العقاب، وتقديم مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والفتيات للعدالة، وجرب الرضر وتقديم التعويضات للنساء 

الاليت تعرضن ألعامل العنف.

وضع خطط عمل وطنية ومحلية...
إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات يف كل بلد، حيث تعمل هذه الخطط عىل الجمع بني الحكومة واملنظامت النسائية وغريها 

قة وجامعية تحارب هذه االنتهاكات لحقوق  من منظامت املجتمع املدين ووسائط اإلعالم والقطاع الخاص يف شكل جبهة منسَّ

اإلنسان.

إتاحة وصول النساء والفتيات إىل العدالة...
بتوفري الخدمات القانونية املجانية واملتخصصة، وزيادة عدد النساء يف مجاالت إنفاذ القانون وتقديم الخدمات املبارشة.

إنهاء اإلفالت من العقاب عىل ارتكاب جرائم العنف الجنيس يف مناطق النزاع مبراحله 

املختلفة...
من خالل محاكمة مرتكبي العنف الجنيس يف مناطق النزاع وما بعده، وتفعيل حق الناجيات يف االستفادة من برامج شاملة 

لجرب الرضر بوسائل ال توصم النساء أو الفتيات، ومبا يؤثر عىل تحويل حياتهن إىل األحسن.

ضامن الوصول الشامل للخدمات الحيوية...
يجب، كحد أدىن، تلبية االحتياجات العاجلة والفورية للنساء والفتيات، وذلك من خالل خطوط ساخنة متاحة عىل مدار 

الساعة، والتدخل الرسيع لتوفري األمان والحامية لهن، وتوفري املسكن واملأوى اآلمنني لهن وألطفالهن، وتقديم املشورة والدعم 

النفيس واالجتامعي، وتوفري الرعاية بعد تعرضهن لجرائم اغتصاب، وتقديم املساعدة القانونية املجانية يك يفهمن حقوقهن 

والخيارات املتاحة أمامهن.
 

تدريب مقدمي الخدمات املبارشة... 
وخاصًة الرشطة واملحامني والقضاة واملرشدين االجتامعيني والعاملني يف مجال الرعاية الصحية، لضامن اتباعهم معايري الجودة 

والربوتوكوالت. ويجب تقديم الخدمات للناجيات من العنف يف إطار من الخصوصية والحساسية واملالءمة. 

توفري موارد عامة مالمئة...
لتطبيق القوانني والسياسات، مع اإلقرار مبا ينتج عن العنف ضد املرأة من تكاليف باهظة وعواقب وخيمة، ليس فقط عىل حياتهن التي تتأثر تأثريا 

مبارشا، ولكن أيضا عىل املجتمع واالقتصاد ككل وعىل امليزانيات العامة.
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جمع وتحليل ونرش بيانات وطنية...
حول انتشار العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، وصورة عامة عن الناجيات من العنف ومرتكبيه، وما تم إحرازه 

من تقدم إلنهائه، والفجوات القامئة يف تنفيذ السياسات والخطط والقوانني الوطنية.

توظيف املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة...
للتصدي لألسباب األساسية للعنف ضد النساء والفتيات. واملجاالت اإلسرتاتيجية هي التعليم الثانوي للفتيات، والنهوض 

مبستوى الرعاية اإلنجابية وإعالء شأن الحقوق اإلنجابية للمرأة، والتعامل مع صالت العنف باإلصابة بفريوس نقص املناعة 

البرشية واإليدز، وزيادة املشاركة النسائية يف العمل السيايس واالقتصادي والقيادي. ويتعني أن تحتل املساواة بني الجنسني 

وإنهاء العنف ضد املرأة مكانا محوريا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة...
من خالل كفالة حقوق املرأة المتالك األرايض وحوزة املمتلكات والحق يف املرياث واملساواة يف األجور عىل األعامل 

املتامثلة، وفرص العمل اآلمن والالئق. ومتثل الفرص غري املتكافئة يف مجايل االقتصاد والعمل عامال رئيسيا الستدامة وقوع 

املرأة يف براثن العنف واالستغالل واإليذاء.

رفع مستوى الوعي العام والتعبئة االجتامعية...
لوقف العنف ضد النساء والفتيات ومتكني من يتعرض منهم للعنف من كرس حائط الصمت واللجوء للعدالة والحصول 

عىل الدعم الالزم.

إرشاك وسائط اإلعالم...
يف تشكيل الرأي العام والتصدي لألعراف الضارة املتصلة بالنوع والتي تعمل عىل استدامة جرائم العنف ضد النساء 

والفتيات.

العمل من أجل الشباب ومعهم باعتبارهم رواد التغيري...
إلنهاء العنف ضد املرأة، ولكفالة قدرة النظم التعليمية للفتيات والصبيان عىل تحويل العالقات املراعية للنوع وبنائها عىل 

أسس من التوافق واالحرتام املتبادل والالعنف.

تعبئة الرجال والصبيان...
من جميع األعامر ومجاالت الحياة ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وتشجيع املساواة والتضامن املراعي للنوع.

التربع لصندوق األمم املتحدة االستئامين إلنهاء العنف ضد املرأة...
وهو الصندوق الوحيد يف العامل الذي يقدم املنح ويخصصها عىل وجه الحرص لفتح القنوات لتقديم الخربات والدعم املايل 

للجهود الوطنية واملحلية والشعبية.
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