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جلنة وضع املرأة

الدورة الستون
 24-14آذار/مارس 2016
البند ( 3أ) من جدول األعمال املؤقت*
متابعة أعمال املـؤرر العـاملي الرابـع املعـمل بـاملرأة والـدورة االيـت نا ة
ال ال ـــة والعنـــرمن للامع ـــة العامـــة املعنو ـــة ” املـــرأة عـــا :2000
املساواة بني اجلنسني والتنم ة والسال يف القرن احلادي والعنرمن“:
تنف ـــأل األفـــدار االيـــترات ا ة والجـــراختاذ الواجـ ـ ا اذفـــا يف
جماالذ االفتما احلامسة وا اذ مزمد من الجراختاذ واملبادراذ

ايــتعرات تنف ــأل االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا للــدورة الســابعة واخلمســني
للانة وضع املرأة

تقرمر األمني العا
موجز

متنــاول فــألا التقرمــر بااليــتعرات والتق ـ م مــدل تنف ــأل الــدول األع ــاخت لاليــتنتاجاذ
املتفل عل ةا للدورة السابعة واخلمسني للانة وضع املرأة بنأن إزالة ومنع مج ـع أكـلال العنـ
ضــد النســاخت والفت ــاذص وملقــر التقرمــر اهاــار واالاافــاذ وال ــراذ والتحــدماذ املتعلقــة
بــالجراختاذ املتقــألة علــي الصــع د الــو مل يف تنف ــأل االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــاص ومــأ فــألا
االيتعرات بعد اعتماد خطة التنم ة املستدامة لعا  2030مؤخرا ،اليت جرل ف ةا التسـل م بـأن
العن ضد النساخت والفت اذ عا ل أما حتق ل املساواة بـني اجلنسـني والتنم ـة املسـتدامة النـاملة،
كما حيدد التقرمر رق دعم العمل املعال للق اخت علي فألا العن ومنعهص
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أوال  -مقدمة
 - 1يف الدورة التايعة واخلمسني للانة وضع املرأة ،اليت عقـدذ يف عـا  ،2015اتفقـت
الدول األع اخت علي أيال عمل جدمدة للانة (ا ظـر قـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي
عا )6/2015ص ويتطبل اللانة ألول مرة ،يف دورهتـا السـتني ،أيـلوبا جدمـدا لتق ـ م التقـد
احملــرز يف تنف ــأل االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا املتصــلة ووضــو ذي أولومــة مــن دورة ي ـابقةص
وي ملِّن فألا األيلوب اللانة من ايتعرات االيتنتاجاذ املتفل عل ةـا بصـورة أك ـر مـرامة
وي ناع علي التنف أل الفعال ملا تنتةي إل ه من تا جص
 - 2ويف إ ار أيـال العمـل املنقحـة ،يـتنظر اللانـة أم ـا يف تقرمـر عـن التقـد احملـرز يف
موضو االيتعرات علي الصع د الو مل (ا ظر املرجع فسـه)ص ويـ لون موضـو االيـتعرات
للانــة يف دورهتــا الســتني ،يف عــا ” ،2016إزالــة ومنــع مج ــع أكــلال العن ـ ضــد النســاخت
والفت اذ“ص ووفقـا لن ـامج عملـةا املتعـدد السـنواذ للفتـرة  ،2014-2010اعتمـدذ اللانـة
ايــتنتاجاذ متفقــا عل ةــا بنــأن فــألا املوضــو يف دورهتــا الس ـابعة واخلمســني يف عــا 2013
(ا ظــر )E/2013/27-E/CN.6/2013/11ص والتقرمــر احلــا فــو أول تقرمــر متنــاول ايــتعرات تنف ــأل
االيتنتاجاذ املتفل عل ةـا ،ومـأ عقـ اعتمـاد خطـة التنم ـة املسـتدامة لعـا  2030يف اهو ـة
األخرية ،وفي اخلطة اليت حققت بعض األكواط املتقدمة العامل ة املةمة يف جمال إريـاخت القواعـد،
بويا ل منةا االعترار بأن العن ضد النساخت والفت اذ عا ل أمـا حتق ـل املسـاواة بـني اجلنسـني
والتنم ة املستدامة الناملةص ويريافل فألا التقرمرَ عـرت للـدروس املسـتفادة والتحـدماذ وأف ـل
املمارياذ تقدمه علي أياس وعي الدول األع اخت يف الدورة الستني للانةص
 - 3وقــد ركــزذ اللانــة علــي مســألة التم ــز والعن ـ ضــد النســاخت والفت ــاذ باعتبارفــا
موضوعا ذا أولومة أو جماال من جماالذ االفتما احلامسة يف أربع منايباذ :العن ضـد املـرأة،
يف دورهتا ال ا ـة واألربعـني ()1998؛ وحقـوق ال سـان للمـرأة والق ـاخت علـي مج ـع أكـلال
العن ضد النساخت والفت اذ ،يف دورهتا السابعة واألربعـني ( ،)2003الـيت أخفقـت أاناختفـا يف
اعتماد ايتنتاجاذ متفل عل ةـا؛ والق ـاخت علـي مج ـع أكـلال التم ـز ضـد الطفلـة ،يف دورهتـا
احلادمــة واخلمســني ()2007؛ وإزالــة ومنــع مج ــع أكــلال العن ـ ضــد النســاخت والفت ــاذ ،يف
دورهتا السابعة واخلمسني ()1()2013ص
 - 4وعــززذ مج ــع االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا بنــأن إ ــاخت العنـ ضــد النســاخت والفت ــاذ
ال ار التنظ مي العاملي بنأن فأله املسألة وأيةمت يف التنف أل املعال لعـالن وبر ـامج عمـل
__________
( )1ا ظر http://www.unwomen.org/en/csw/previous-sessions/older-sessionsص
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ب انيص وأدذ االيتنتاجاذ املتفل عل ةا للدورة السابعة واخلمسني للانة ،علـي يـب ل امل ـال،
إىل توي ع طاق ال ار التنظ مي العاملي ،مع التندمد علي اتبـا ـج كـامل مت ـمن الترك ـز
علــي منــع العن ـ ؛ ومعاجلــة الســالمة يف األمــاكن العامــة؛ واملقــا ر اجلدمــدة الــيت تطرحةــا
املعلوماذ واالتصاالذ والتلنولوج ا ،وا يف ذلك التسلط عن ال تر ت واملالحقة خلسـة عـن
ال تر ــت؛ ومســألة القتــل املــرتبط بنــو اجلــنس؛ واحلاجــة إىل دعــم ومامــة اجلةــاذ امللتزمــة
بالق اخت علي العن ضد املرأة ،م ل املدافعاذ عن حقوق ال سان للمرأةص
 - 5وتــأارذ أم ــا االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا للانــة وتعــززذ باعتمــاد ال ــامتني 2-5
و  3-5من اهلدر  5من أفدار التنم ـة املسـتدامة ،و ـا الق ـاخت علـي مج ـع أكـلال العنـ
ضد النساخت والفت اذ يف اجملالني العا واخلاص والق اخت علي مج ع املمارياذ ال ارةص
 - 6ومقِّم فألا التقرمر مدل تنف أل الدول األع اخت لاليـتنتاجاذ املتفـل عل ةـا يف اجملـاالذ
التال ــة :تعزمــز تنف ــأل األ ــر القا و ــة والس ايــات ة واملســاختلة؛ والتصــدي ل يــباب اهل لل ــة
واأليــباب اللامنــة وعوامــل اخلطــر مــن أجــل منــع العن ـ ضــد النســاخت والفت ــاذ؛ وتعزمــز
اخلــدماذ والــنامج والجــراختاذ املتعــددة القطاعــاذ اهلادفــة للتصــدي للعنــ ضــد النســاخت
والفت اذ؛ وحتسني قاعدة األدلة من أجل فأله الجراختاذص
 - 7وملقر التقرمر اهاار واالاافاذ وال راذ والتحدماذ املتعلقة بتنف ـأل االيـتنتاجاذ
املتفـــل عل ةـــا علـــي الصـــع د الـــو ملص وحيـــدد أم ـــا يـــبل دعـــم وحتق ـــل التعا ـــل بتنف ـــأل
تلك االيتنتاجاذص
 - 8ومسـتند التقرمــر إىل املعلومــاذ الـواردة مــن الــدول األع ــاخت( )2مـن أجــل فــألا التقرمــر
وتقرمر األمني العا عن ايـتعرات وتق ـ م تنف ـأل إعـالن ومنـةا عمـل بـ اني و تـا ج الـدورة
االيت نا ة ال ال ة والعنرمن للامع ة العامة ()E/CN.6/2015/3ص

__________
( )2االحتــاد الرويــي ،واألرجنــتني ،وأيــترال ا ،وإكــوادور ،وألبا ــا ،وأملا ــا ،وأوروغــواي ،وأوغنــدا ،وإمــران
(مجةورمـــة  -اليـــالم ة) ،وأمرلنـــدا ،وإمطال ـــا ،وبـــاراغواي ،وبل ارمـــا ،وبــ الروس ،وترك ـــا ،واجلمةورمـــة
التنـــ ل ة ،وجورج ـــا ،وج بـــو  ،ويـــلوف ن ا ،ويـــن افورة ،والســـومد ،ويومســـرا ،والفلـــبني ،وفنلنـــدا،
وكازاخســتان ،وكمبودمــا ،وكولومب ــا ،وك ن ــا ،والتف ــا ،ول توا ــا ،واململلــة العرب ــة الســعودمة ،واململلــة
املتحــدة لنمطا ــا العظمــي وأمرلنــدا النــمال ة ،وموزامب ــل ،و ام ب ــا ،والنــرومج ،والنمســا ،واهلنــد ،وفن ارمــا،
والوالماذ املتحدة األمرمل ة ،وال ابان ،وال و ان ،ودولة فلسطنيص
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اا ا  -الجراختاذ املتقألة ايتاابة لاليتنتاجاذ املتفل عل ةا
أل

 الس اق الرافن - 9مازال العن ضد املرأة منلل ا تةاكا كا عا حلقوق ال سان ،وفو أمر أكدته الـدول
األع اخت يف االيتنتاجاذ املتفل عل ةاص ومقع العن ضد النساخت والفت ـاذ يف الب اـاذ املسـتقرة
واهلنــة علــي الســواخت ويف كـ ري مــن السـ اقاذ ،وــا ف ةــا يـ اقاذ مــا قبــل الصــرا ومــا بعــده
وي اقاذ العمل ال ساينص ومـا زالـت النسـاخت والفت ـاذ متعرضـن للعنـ يف املنـازل واألمـاكن
العامة وأاناخت احلروب ،مث يف ي اقاذ التطرر يف اهو ة األخريةص وعالوة علي ذلك ،كـ ريا مـا
جيري ايتةدار املدافعاذ عن حقوق ال سان للمرأة يف جةودفن الرام ة إىل التصـدي لـأللك
العن ص ومع ذلـك ،ال تـزال األيـباب اجلألرمـة جلم ـع أكـلال العنـ ضـد النسـاخت والفت ـاذ،
أما كا ت الب ااذ والسـ اقاذ ،ث لـة يف عـد تلـافؤ عالقـاذ القـوة مـ الرجـل واملـرأة وعـد
املساواة ب نةما والتم ز يف مج ع مناحي احل اةص ومنلل اتبـا ـج كـامل يف منـع فـألا العنـ
والتصدي له أمرا بالغ األ ة ،ال ي ما يف دعم اجلةـود الـيت تبـألهلا الـدول األع ـاخت ،بالتعـاون
مــع اجملتمــع املــدين ،للوفــاخت بالواجبــاذ وااللتزامــاذ الدول ــة بنــأن إ ــاخت العن ـ ضــد النســاخت
والفت ــاذص ولــدل منظمــاذ اجملتمــع املــدين معرفــة وع ــة ودرامــة خامــة يف وضــع وتنف ــأل
ايترات ا اذ للتصدي للعن ضد املرأة وفي ت طلع بـدور ح ـوي لل امـة يف اجلةـود املبألولـة
يف فـــألا الصـــددص وتنـــلل االيـــتنتاجاذ املتفـــل عل ةـــا خرمطـــة رمـــل لتنف ـــأل فـــألا النـــةج
املتلامل اللليص
 - 10ومنــأل اعتمــاد االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا ،مــدر عــن جةــاذ تابعــة ل مــم املتحــدة
ومنظماذ دول ـة أخـرل عـدد مـن الدرايـاذ اهلامـة بنـأن ب عـة و طـاق العنـ ضـد املـرأة،
تناولت اارب العن اليت تعرضت هلـا املـرأة وكـأللك حـاالذ مبلـغ عنـةا أو مواقـة للتعـرت
للعن ص وتؤكد تلك الدراياذ ايتمرار ارتفا معدالذ العن ضـد النسـاخت والفت ـاذ ،رغـم
ايتمرار التصدي للمنللة علي مدل عنراذ السننيص
 - 11ويف حزمران/مو ـــه  ،2013أمـــدرذ منظمـــة الصـــحة العامل ـــة وكـــركا فا أحـــد
تقــدمراذ عامل ــةص وقــد أرةــرذ تلــك التقــدمراذ أن  35يف املا ــة مــن النســاخت قــد تعرضــن يف
ح ــاهتن للعن ـ علــي مــد رفقــا ةن احلم ـ مني ولالعتــداخت اجلنســي علــي مــد غــري رفقــا ةن()3ص

__________
( )3ا ظــــــــــــــر

World Health Organization (WHO) et al, Global and regional estimates of violence against women:

)،prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence (Geneva, 2013
ميلـــــــــــــــــــــــــن اال ـــــــــــــــــــــــــال عل ـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــألا الـــــــــــــــــــــــــرابط:
.http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1
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وحدذ فـأله األدلـة ونظمـة الصـحة العامل ـة وكـركا ةا إىل اخللـوص إىل أن العنـ ضـد املـرأة
منللة من مناكل الصحة العامل ة ذاذ أبعاد وبا ـة()3ص وتؤكـد أحـد الب ا ـاذ عـن تعـرت
املرأة للعن  ،الـيت قدمتـةا كـعبة الحصـاختاذ التابعـة لدارة النـؤون االقتصـادمة واالجتماع ـة
باألما ة العامة يف عا  ،2015ارتفا معدالذ العن اجلسدي واجلنسي ،ح ث وفـرذ أدلـة
علــي أن واحــدة مــن كــل اــال ســاخت تعرضــت للعن ـ اجلســدي أو اجلنســي يف وقــت مــا
من ح اهتا()4ص
 - 12كما خلر التقرير املرحلي العاملي عن منع العنف لعام  2014الألي أمـدرته منظمـة
الصــحة العامل ــة وملت ـ األمــم املتحــدة املعــمل باملقــدراذ واجلرميــة وبر ــامج األمــم املتحــدة
المنا ي إىل أن واحدة من كـل سـس فت ـاذ قـد تعرضـت لال تـةاي اجلنسـي يف فولتـةا ،مـع
وجـــود تقـــدمراذ مـــن بعـــض البلـــدان تظةـــر أن فـــأله النســـبة أقـــرب إىل واحـــدة مـــن كـــل
اال فت اذ()5ص
 - 13وخلر ملت األمـم املتحـدة املعـمل باملقـدراذ واجلرميـة ،يف درايـته العامل ـة جلـرا م
القتل لعا  ،2014إىل أن ص مج ع النساخت الال قتلن يف عا  ،2012قد قتلةن أفـراد مـن
أيرفن أو رفقا ةن احلم مون ،يف حني أن الرقم املعادل لل حاما مـن الرجـال ال متاـاوز يـتة
يف املا ــة()6ص وخلــر تقرمــر عــاملي آخــر أمــدره امللت ـ املعــمل باملقــدراذ واجلرميــة يف عــا
 2014بنــأن االاــار باألكــقاص إىل أن النســاخت والفت ــاذ منــللن  70يف املا ــة مــن مج ــع
ال ــحاما امللتَنــفني()7ص وأمــدرذ منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (ال و س ـ ) تقرمــرمن يف
عا  2014مظةران أن  133مل ون امرأة وفتاة يف  29بلـدا مـن البلـدان قـد خ ـعن لتنـومه
__________
( )4ا ظـــــــــــــــــــــــــــر The World’s Women 2015: Trends and Statistics (United Nations publication, Sales No.
) ،E.15.XVII.8ميلــــــــــــــــــــن اال ــــــــــــــــــــال عل ــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــألا الــــــــــــــــــــرابط:
http://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdfص

( )5ميلـــــــــــــــــــــــــن اال ـــــــــــــــــــــــــال عل ـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــألا الـــــــــــــــــــــــــرابط:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/ص
(United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Study on Homicide 2013: Trends, contexts, )6
 ،data (United Nations publication, Sales No. 14.IV.1).ميلــــــن اال ــــــال عل ــــــه عــــــن فــــــألا الــــــرابط:
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdfص
(UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2014 (United Nations publication, Sales No. )7
) ،E.14.V.10ميلــــــن اال ــــــال عل ــــــه عــــــن فــــــألا الــــــرابطhttps://www.unodc.org/documents/data-and- :
analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdfص
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األع اخت التنايل ة لإل ا (ختان ال ا )( ،)8وأن أك ر من  700مل ون امرأة علـي ق ـد احل ـاة
ال و تزوجن قبل ع د م الدفن ال امن عنرص وتزوجت سبة تزمد عن واحدة مـن كـل اـال
من النساخت قبـل يـن اخلامسـة عنـرة()9ص وكـ ريا مـا تتعـرت الطفـالذ العـرا س للعنـ املـيل
وإياختة املعاملة وااليت الل()10ص وفألا مدل علي أن فناي ملة بني املمارياذ ال ـارة وغريفـا
من أكلال العن ضد النساخت والفت اذص

باخت  -أاـــر االيـــتنتاجاذ املتفـــل عل ةـــا يف العمل ـــاذ التنظ م ـــة واألعمـــال األخـــرل
ل مم املتحدة
 - 14اعترفت عمل اذ تنظ م ة وحلوم ة دول ة أخرل بالدور اهلـا الـألي ت ـطلع بـه جلنـة
وضع املرأة يف التصدي لعد املساواة بني اجلنسـني وا تـةاي حقـوق ال سـان امللفولـة للمـرأة،
التنــــرمع ة كمــــا ك تأك ــــد احلاجــــة إىل تعــــاون أواــــل مــــع اللانــــة (ا ظــــر ،A/HRC/20/28
الفقرة )52ص
 - 15وقــد تركــت االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا للــدروة الســابعة واخلمســني للانــة آاــارا
واضــحة ،وذلــك م ـ ال يف تقــارمر الفرمــل العامــل املعــمل وســألة التم ــز ضــد املــرأة يف القــا ون
واملماريةص ومتناول فألا الفرمل العامل مسألة العن ضد املرأة باعتبارفـا مسـألة منـتركة بـني
قطاعاذ خمتلفة ،وذلك م ال يف تقرمره عن الق اخت علـي التم ـز ضـد املـرأة يف احل ـاة الس ايـ ة
والعامة ،وقد حث الفرمل الدول علي ا اذ تدابري علي النحو املنصوص عل ـه يف االيـتنتاجاذ
املتفل عل ةا ،م ل اعتماد أ ر قا و ة كاملة (ا ظر  ،A/HRC/23/50الفقرة )87ص
 - 16وتورد املقررة اخلامة املعن ة وسألة العن ضد املرأة وأيبابه وعواقبه إكـاراذ عدمـدة
إىل االيـــتنتاجاذ املتفـــل عل ةـــا للانـــةص واألبـــرز يف ذلـــك مـــا ذكرتـــه املقـــررة اخلامـــة ،يف
ايتعراضــةا العنــرممل للتطــوراذ املتعلقــة بــالعن ضــد املــرأة ،الــألي مــدر يف عــا 2014
( ،) A/HRC/26/38مـن أن اللانـة قـد زادذ ومـقلت فةمةـا هلـأله املسـألة وأيـبابا وعواقبــةا،
مــن خــالل ر مــة متلاملــة حلقــوق ال ســان ووفــرذ تــدابري عمل ــة ميلــن أن تنفــألفا الــدول
__________
(United Nations Children’s Fund (UNICEF), Female Genital Mutilation/Cutting: What might the future )8
) ،hold? (New York, 2014ميلــــــــــــــــن اال ــــــــــــــــال عل ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن فــــــــــــــــألا الــــــــــــــــرابط:
http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/FGM-C-Brochure-7_15-Final-

LR_167.pdfص

( ،UNICEF, Ending Child Marriage: Progress and Prospects (New York, 2014) )9ميلن اال ال عل ه عن فألا
الرابطhttp://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf :ص
(United Nations Population Fund (UNFPA), “Marrying too young: End child marriage”, 2012 )10ص
6/26

15-22720

E/CN.6/2016/4

األع اخت كـي تتحمـل مسـؤول ة أكـن عـن التصـرر مـع بـألل العنامـة الواجبـة يف الق ـاخت علـي
مج ع أكلال التم ز ضد املرأة (املرجع فسه)ص
 - 17وقد زادذ اجلةـود الرام ـة إىل التصـدي للعنـ ضـد النسـاخت والفت ـاذ بسـب الـزخم
األكــن النــاجم عــن اعتمــاد االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا للــدورة الســابعة واخلمســنيص وميلــن
ايــتنتا ذلــك مــن االيتعراضــاذ الو ن ــة الــيت أجرهتــا الــدول األع ــاخت ونايــبة االيــتعرات
العنرممل لتنف أل إعالن وبر امج عمل بـ انيص وورد يف مج ـع التقـارمر الو ن ـة الــ  164تقرمبـا
وم للتدابري املتقألة للتصدي للعن ضـد املـرأةص ومـن األم لـة علـي املماريـاذ اجل ـدة مـن
البلـــدان املتقدمـــة النمـــو والبلـــدان النام ـــة خـــدماذ الـــدعم املعـــززة والنوتوكـــوالذ اخلامـــة
بالناج ـــاذ (بـــاراغواي وجنـــوب الســـودان)؛ وزمـــادة االتســـاق يف تنف ـــأل األ ـــر القا و ـــة
والس ايــات ة وتــدابري املســاختلة (إكــوادور ٬وأ ــوال ٬وبلا لــا ٬وبل ارمــا ٬وبول ف ــا (دولــة -
املتعددة القوم اذ) ٬واجلزا ر ٬وج بـو  ٬واللـامريون ٬وكمبودمـا ٬وكنـدا)؛ وزمـادة التمومـل
(أيــترال ا وكنــدا والنمســا والوالمــاذ املتحــدة األمرمل ــة)؛ وحتســني عمل ــاذ الرمــد والتق ـ م
(أيترال ا واجلزا ر وامللس ك ومورمن وس)ص
 - 18كمــا أاــرذ االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا يف األعمــال الــيت قامــت بــا ك ا ــاذ األمــم
املتحــدة يف عــامي  2013و 2014ص وأقــرذ ك ـ ري مــن تلــك الل ا ــاذ بأ ــة دور اللانــة
وأبل ــت عــن منــاركتةا الننــطة يف األعمــال التح ــريمة الــيت أدذ إىل اعتمــاد االيــتنتاجاذ
املتفل عل ةا (ا ظر )A/69/222ص
 - 19ووفر أم ا ترك ز اللانـة علـي إ ـاخت العنـ ضـد املـرأة مزمـدا مـن الـزخم ـو مبـادرة
االلتــزا با ــاخت العنـ ضــد النســاخت والفت ــاذ الــيت وضــعتةا ف اــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني
اجلنسني ورلني املرأة (ف اة األمم املتحدة للمرأة)()11ص ويف اجتما قادة العـا بنـأن املسـاواة
بني اجلنسني ورلني املرأة :التـزا بالعمـل :الـألي ظمتـه ف اـة األمـم املتحـدة للمـرأة وحلومـة
الصــني وعقــد يف  27أملول/يــبتمن  ،2015تعةــد عــدد كــبري مــن ر يــاخت الــدول واملم ـ لني
احللوم ني الرف عي املسـتول بالعمـل علـي إ ـاخت العنـ ضـد النسـاخت والفت ـاذص كمـا أكـد مـن
جدمـد املــؤرر العــاملي املعــمل با ــاخت العنـ ضــد املــرأة ،الــألي تَنــاركت يف تنظ مــه ف اــة األمــم
املتحدة للمرأة ومندوق األمم املتحدة للسلان وايت ـافته حلومـة ترك ـا يف ايـطنبول يف 9
و  10كا ون األول/دمسمن  ،2015أ ة اليرا خبطي التقد احملرز من أجل إ ـاخت العنـ
ضد املرأةص
__________
( )11ا ظر .http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/commit
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ج م  -جماالذ مع نة لتنف أل االيتنتاجاذ املتفل عل ةا
 - 20أكدذ دول أع اخت أ ة االيتنتاجاذ املتفل عل ةا باعتبارفا عامال مسـافم يف العمـل
احلـــا واملقبـــل الرامـــي إىل الق ـــاخت علـــي العنــ ضـــد النســـاخت والفت ـــاذ (أمرلنـــدا والســـومد
وكولومب ا واململلة املتحدة لنمطا ا العظمي وأمرلندا النمال ة)ص وتبني األدلـة علـي الـدوا أن
التقل ل من العن ضد املرأة والق اخت عل ه مقت ان اتبا ج كاملة متلاملةص
 - 21و مناح أي بلد يف الق اخت علي العن ضـد النسـاخت والفت ـاذ ومنعـه ،كمـا أن فـألا
العن ال مزال منتنرا بنـلل كـبري علـي الصـع د العـاملي ،وفـأله حق قـة تـنفن علـي ضـرورة
بألل املزمد من اجلةود يف جما املنع وااليتاابة علي السواختص وما زالت فناي حتـدماذ عدمـدة
قا مة ،ومنةا قلـة البـالع عـن احلـاالذ والعوا ـل احلال ـة الـيت حتـول دون الومـول إىل العدالـة
واحلصــول علــي اخلــدماذ؛ وعــد تطب ــل القــوا ني بنــلل كــار؛ ويدودمــة توزمــع املــوارد
اللاف ة لتنف أل القوا ني والس اياذ والنامج وعـد كفامـة رمـد وتق ـ م األاـر املترتـ عل ةـا؛
وقلــة الب ا ــاذ املواــوق بــا لرمــد التقــد احملــرز؛ وعــد كفامــة التنس ـ ل ف مــا بــني أمــحاب
املصلحة املتعددمنص وف ما متعلل باملنع ،جي االضطال وزمد من اجلةود لوق وقـو العنـ
أمال ،فس اية عد التسامح معه مطلقا تصبح بعد أمرا واقعاص
 - 22ومقع العن ضد النساخت والفت اذ من جراخت عد املساواة بني اجلنسني والتم ـز وعـد
املساواة يف عالقاذ القـوة بـني الرجـل واملـرأةص ومـا تيعـط حل ـاة املـرأة ق مـة كاملـة مـن كـل
النواحي ،ي ظل العنـ منـللة مسـتحلمة تيتحميفـل يف مـمتص ومـن مث ،فللـي ميمنـع وقـو
فألا العن  ،ال بد من ترك ز اجلةود علي إمالح اهل اكل الـيت مرتلـز عل ةـا املت ل لـة يف مج ـع
جوا احل اة ،االجتماع ة واالقتصادمة والس اي ة ،وال بد من ت ري األعرار االجتماع ة الـيت
ما زالت تتسامح مع العن ضد النساخت والفت اذ أو تدميهص
 - 23وللن ،يف الوقت فسه ،من ال روري أن توجد أكلال ايتاابة أك ر مشـوال ملعاجلـة
عواق فألا العنـ وملنـع تلـررهص وإذا تركـز البلـدان ترك ـزا قومـا علـي املنـع وااليـتاابة،
فس ســتمر العن ـ ضــد املــرأة بــال فــوادة ووســتوماذ الفــالذ مــن العقــاب غــري املقبولــة الــيت
توجد حال اص
 - 24ولــان كا ــت االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا تــدعو بقــوة إىل اتبــا ــج مــن فــألا القب ــل،
فال موجد إال عدد قل ل جدا من األم لة علي املمارياذ السل مة اليت تيظةر ك ف ة تطب ـل فـأله
النةج الناملة يف جما املنع وااليتاابة معا تطب قا فعاالص ومـع ذلـك ،فالبلـدان املتقدمـة النمـو
والبلـدان النام ـة ،علــي السـواخت ،تقــد أم لـة ج ــدة علـي تنف ــأل مبـادراذ كـ تتعلـل بــالقوا ني
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والس ايــاذ ،وبــاملنع واخلــدماذ املتعــددة القطاعــاذ ،النــاملة املنســقة ،واجلةــود الرام ــة إىل
حتسني قاعدة األدلةص
تعزمز تنف أل األ ر القا و ة والس ايات ة واملساختلة
 - 25حتــت فــألا العنــوان (ا ظــر  ،E/2013/27-E/CN.6/2013/11الفقــرة ( 34أ)(-ب ب))،
تؤكد االيـتنتاجاذ املتفـل عل ةـا أ ـة تنف ـأل اتفاق ـة الق ـاخت علـي مج ـع أكـلال التم ـز ضـد
املـرأة دون حتفظــاذ ،وأ ــة التصــدي للتم ـز وعــد املســاواة بــني اجلنسـني بنــلل عــا  ،مــن
خالل األ ر القا و ة والس ايات ة باعتبارفا عنامر أياي ة يف ملافحة العن ضد املرأةص
 - 26وحتـــث االيـــتنتاجاذ املتفـــل عل ةـــا أمـــحاب املصـــلحة علـــي اعتمـــاد أ ـــر قا و ـــة
وي ايات ة كاملة ال حت ظر وار العن ضـد النسـاخت والفت ـاذ فحسـ  ،بـل تـنر أم ـا علـي
تدابري منعه وعلي تقـد الـدعم واحلمامـة ل ـحاماه والناج ـاذ منـهص كمـا تسـلط ال ـوخت علـي
احلاجة إىل التنس ل بني خمتل اجلةاذ الفاعلة وعلي إكراي ث لـي اجملتمـع املـدين ،وـا يف ذلـك
منظماذ الناج اذ ،يف وضع القوا ني والس اياذ والنامجص
 - 27وعق ـ اعتمــاد االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا ،وامــلت الــدول األع ــاخت تعزمــز أ رفــا
القا و ة والس ايـات ة واـر أكـلال العنـ ضـد املـرأة ومعاجلـة احت اجـاذ فاـاذ مع نـة مـن
النساختص ومن اخلطواذ اهلامة األخرل االلتزا باأل ر القا و ة والس ايات ة الدول ـة والقل م ـة،
وا يف ذلك اتفاق ة الق اخت علي مج ع أكلال التم ز ضـد املـرأة ،واتفاق ـة جملـس أوروبـا بنـأن
منــع وملافحــة العنـ ضــد املــرأة والعنـ املــيل (يــلوف ن ا وفنلنــدا والنمســا) ،والنوتوكــول
امللحل بامل اق األفرمقي حلقوق ال سان والنعوب املتعلل حبقوق املرأة يف أفرمق اص
 - 28وأكــدذ االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا أن العن ـ ضــد املــرأة م ــرب ــألوره يف عــد
املســاواة بــني الرجــل واملــرأة املتســم بطــابع ف للــيص واأل ــر القا و ــة ل ــمان املســاواة بــني
اجلنسني وحلمامة وتعزمز حقوق ال سان للمـرأة ضـرورمة للتصـدي هلـألا العنـ ص وحتق قـا هلـأله
ال امة ،توامل الدول األع اخت تعزمز أ رفا القا و ـة الو ن ـة بادمـا األحلـا ذاذ الصـلة يف
ديــاتريفا (مجةورمــة إمــران اليــالم ة) ويــن قــوا ني يــددة يف جمــال املســاواة بــني اجلنســني
(إمطال ا وجورج ا) أو قـوا ني ترمـي إىل تعزمـز الـتملني االقتصـادي للمـرأة ،عـن رمـل زمـادة
احلد األدىن ل جور (الفلبني) ،أو املساواة يف احلصول علي التعل م (ك ن ا)ص
 - 29وقد أقرذ الدول األع اخت أم ـا بوجـود أوجـه تـرابط بـني عـد املسـاواة بـني اجلنسـني
والعنــ ضـــد املـــرأة ح ـــث جعلـــت فـــألا العنــ مـــن األولومـــاذ الر ســ ة يف خطـــط العمـــل
وااليترات ا اذ الو ن ة اليت تعاجل عد املساواة بني اجلنسني بنـلل عـا (اجلمةورمـة التنـ ل ة
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ويــلوف ن ا والفلــبني وكمبودمــا)ص وتنــمل بعــض االيــترات ا اذ الو ن ــة حلقــوق ال ســان أم ــا
إجراختاذ للق اخت علي العن ضد املرأة (جورج ا) ،يف حني تتصدل ايترات ا اذ إمنا ـة و ن ـة
هلألا التحدي بتحسني فرص ومول املرأة إىل املوارد االقتصادمة (أوغندا)ص
 - 30ومعاجلــة الفــالذ مــن العقــاب بتنف ــأل إ ــار قــا وين قــوي جمــال ر ســي مــن جمــاالذ
الترك ز يف االيتنتاجاذ املتفل عل ةـاص وبالضـافة إىل ضـمان مسـاختلة مـرتلن العنـ  ،تنـلل
عمل ــة يــن القــوا ني وإ فاذفــا منــنا للمناقنــة العامــة ،وتعــزز النــبلاذ ف مــا بــني أمــحاب
املصلحة ،وتنقل الريالة اليت مفادفا أ ه ال منب ـي التسـامح مـع فـألا النـو مـن العنـ ص وعلـي
يب ل االيتاابة ،قحت دول مدو اهتا وقوا نةا اجلنا ة ابت اخت ار أعمال يددة مـن أعمـال
العن ضد املرأة ييلط عل ةا ال وخت يف االيتنتاجاذ املتفـل عل ةـا ،وـا يف ذلـك العنـ املـيل
(فن ارما) ،أو قتل ال ـا (كولومب ـا) ،أو زوا الطفـالذ والـزوا املبلـر والـزوا بـالكراه
(يــلوف ن ا والســومد واململلــة املتحــدة) ،أو أكــلال العنـ الناكــاة حــدم ا ،م ــل التســلط عــن
ال تر ــت (إ دو س ـ ا وفن ارمــا)ص وقــد غقلظــت العقوبــاذ وزمــدذ ال رامــاذ (كازاخســتان
وك ن ا واملم للة املتحدة لنمطا ـا العظمـي وأمرلنـدا النـمال ة والنمسـا وفن ارمـا) ،ف مـا متعلـل
را م منةا االغتصاب اجلماعي (اهلند) ،ووييع طاق تعرم بعـض أكـلال العنـ مـن قب ـل
االغتصاب (فنلندا والتف ا واهلند)ص
 - 31وتننأ حال ـا ثاريـة ج ـدة مـن خـالل اعتمـاد قـوا ني كـاملة اـر العنـ ضـد املـرأة
وتت ح تـدابري ملنعـه وتـدابري حلمامـة ودعـم ضـحاماه والناج ـاذ منـه (األرجنـتني وأوروغـواي)ص
وينت بعض الدول األع اخت قوا ني تركز علي جماالذ يددة ال غـري ،كـاملنع مـ ال (الفلـبني)،
أو تعزز الدعم املقد لل حاما والناج اذ ،وذلك من خالل إ ناخت مـنادمل خامـة والتعـومض
عن األضرار (إمطال ا واهلند والوالماذ املتحدة) ،وا يف ذلـك ضـحاما العنـ يف الـيلا املسـلح
والناج اذ منه (كولومب ا)ص ويف بعض البلـدان ،تركـز القـوا ني علـي فاـاذ مع نـة مـن النسـاخت،
مـــن قب ـــل العـــامالذ امليلل ـــاذ (الفلـــبني واململلـــة العرب ـــة الســـعودمة) أو ضـــحاما االاـــار
باألكــقاص (إ دو س ـ ا ومجةورمــة إمــران اليــالم ة وأمرلنــدا وفن ارمــا) أو ســاخت النــعوب
األمل ة (الوالماذ املتحدة) أو النساخت ذواذ العاقة (مجةورمة إمران اليالم ة)ص
 - 32ومن املمارياذ اجل دة األخرل اليت ييلط عل ةا ال وخت يف االيتنتاجاذ املتفـل عل ةـا
وجود أوامر بعد التعرتص وقد أبل ت دول أع ـاخت عـن إعماهلـا أوامـر مـن فـألا القب ـل وعـن
حتسني تطب قةا وزمادته (كازاخستان والنمسا وفن ارما) أو توي ع طاق تلك األوامـر ل نـمل
أكلاال من العن جدمدة اكاة ،م ل التسلط عن ال تر ت واملالحقة خِلسة (إ دو س ا)ص

10/26

15-22720

E/CN.6/2016/4

 - 33وجي علي الدول األع اخت أن تلفل الومول إىل العدالة من أجل التصـدي لإلفـالذ
من العقاب ولتاحة يبل اال تصار والدعم لل حاما والناج اذص وقـد عاجلـت االيـتنتاجاذ
املتفــل عل ةــا فــأله املســألة مــن خــالل الــدعوة إىل عــدة أمــور منــةا تقــد املســاعدة القا و ــة
الفعالــة؛ غــري أن تقــد فــأله املســاعدة ال مــزال منــلل حتــدما علــي الصــع د العــامليص ومــن
املماريــاذ اجل ــدة إذكــاخت الــوعي بــالقوا ني القا مــة (أوغنــدا)؛ وتعــدمل مــدو اذ الجــراختاذ
اجلنا ــة أو القــوا ني ذاذ الصــلة ملســاعدة ال ــحاما والناج ــاذ يف مج ــع مراحــل الجــراختاذ
الق ا و ة ،بويا ل منةا توفري املساعدة القا و ة جما ا (ألبا ا وإمطال ـا ودولـة فلسـطني) وإيـداخت
املنورة لل حاما والناج اذ ومرافقتةن يف إجراختاذ احملاكم (فنلندا)ص
 - 34وخطط العمل الو ن ة الفعالة تتسم بالنمول ومفترت أن ت طي مج ـع أكـلال العنـ ص
ب د أن الدول عادة ما ت ع خطط عمل و ن ة ال تتناول يول كلل واحد من أكلال العن ،
وك ريا ما ملون فو العن املـيل ص ومنب ـي أن تنـمل خطـط العمـل الو ن ـة اجل ـدة تـدابري منـع
العن  ،وخدماذ الدعم ،ومجع الب ا اذ وحتل لةا (أوغندا وفنلندا و ام ب ا) ،ومةال زمن ة يددة،
و قا ا مرجع ة و ص صا ل موال لتنف أل كل ذلك ،وآل اذ للرمد والتق م (كمبودما)ص ورنـ ا
مع االيتنتاجاذ املتفل عل ةا ،مبدو أن الدول األع اخت تزمد حال ا من ترك زفا علي منع العن ،
بدر ت ري األعرار االجتماع ة وال قاف ـة (الفلـبني) مـن خـالل ويـا ل منـةا إكـراي اجملتمعـاذ
احملل ة يف أ نطة املنع (أيترال ا)ص وتعاجل بعض اخلطط أم ـا احت اجـاذ فاـاذ يـددة مـن النسـاخت
الال ــي مــواجةن أكــلاال متعــددة مــن التم ــز ،كالنســاخت املنتم ــاذ إىل الفاــاذ العرق ــة وامل ل ــاذ
ومزدوجــاذ امل ــل اجلنســي وم ــامراذ اهلومــة اجلنســا ة وحــامالذ مــفاذ اجلنســني (إمطال ــا)،
واملةاجراذ (فن ارما) ،واملدافعاذ عن حقوق ال سان (كولومب ا)ص
 - 35وما زال التنف أل الفعال للقوا ني املتعلقة بالعن ضد املرأة منلل حتـدما بسـب االفتقـار
إىل الرادة الس اي ـ ة ،وعــد املعرفــة بــالقوا ني ،ويــوخت تقــد اخلــدماذ القا و ــة وقلــة فــرص
احلصول عل ةا ،وافتقار احملاكم إىل القدراذ؛ والتأخري يف النظـر يف الق ـاما ،وعـد وجـود أ ـر
ومورفني مؤفلني (ا ظر  ،E/CN.6/2015/3الفقرة )124ص ومع د التقرمر املرحلي العاملي عن منـع
العن لعا  ، 2014الألي أمـدرته منظمـة الصـحة العامل ـة ،تأك ـد فـألا األمـر ،ومـبني أ ـه رغـم
كــون  80يف املا ــة مــن  133بلــدا قــد اعتمــدذ لتنــرمعاذ بنــأن العنـ امليل /العــا لي ،فــان
 44يف املا ة فقط من البلدان قد أبل ت عن إ فاذ تلك التنرمعاذ باللاملص
 - 36وقــد كتفــت دول أع ــاخت جةودفــا الرام ــة إىل التصــدي هلــأله التحــدماذ مــن خــالل
تق م تنف أل القوا ني (ترك ا) أو تع ني مستنارمن متقصصـني لـدعم التنف ـأل (جورج ـا)ص ومـن
كأن تعزمز قدراذ املورفني املللفني با فاذ القا ون واجلةـاز الق ـا ي االرتقـاخت وسـتول إ فـاذ
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التنــرمعاذ ،وال يــ ما مــن خــالل بــرامج التــدرم الدورمــة الــيت مقرفــا مســؤولون رف عــو
املستول()12ص وتتاح دوراذ دراي ة و منافج متقصصة يف إ ار قابـاذ احملـامني (كمبودمـا)،
وتنفــأل بــرامج تدرمب ــة تعزمــزا ملراعــاة النــر ة واملــدعني العــامني والق ــاة للمســا ل اجلنســا ة
َّ
وزمادة ملعارفةم القا و ة ،وذلك يف عدة بلدان (جورج ا وكمبودما ول توا ا وال ابان)ص
 - 37ومن العوا ل األخرل الـيت حتـول دون تنف ـأل األ ـر القا و ـة والس ايـات ة االفتقـار إىل
التنس ـ ل بــني ك ـ اجلةــاذ الفاعلــة ،وفــو مــا تعاجلــه االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــاص وتنــمل
املمارياذ الفعالة للتصـدي هلـألا التحـدي حتسـني تبـادل املعلومـاذ ف مـا بـني خمتلـ اجلةـاذ
الفاعلــة وإ نــاخت آل ــاذ مؤيس ـ ة وايــعة النطــاق ،وــا يف ذلــك علــي الصــع د احمللــي (أيــترال ا
وأوغندا والفلبني وكمبودما وكولومب ا)ص
 - 38وقد اعتنذ الدول األع اخت الق ود االقتصادمة املتزامدة وما مـنام عنـةا مـن قـر يف
املوارد عوا ل إضاف ة حتـول دون التنف ـألص وملتسـي صـ ر املـوارد امللريفيـة أ ـة حامسـة يف
تنف أل القوا ني وخطط العمل والنامج الو ن ة املتعلقة بالعن ضد املرأة؛ ومع ذلك ،فلـم مبلـغ
عن توفري موارد من فألا القب ل إال ب ع دولص
 - 39ومتسم تق م أار القوا ني والس ايـاذ (أمرلنـدا وترك ـا) بأ ـة بال ـة يف حتدمـد مـا إذا
كا ت تلك القـوا ني فعالـة أ ال (أيـترال ا) ويف إاـراخت املبـادراذ املقبلـةص ومـن الويـا ل الفعالـة
لرمد تنف أل القوا ني والس اياذ إ ناخت مؤيساذ خمتصة أو ف ااذ مستقلة (الفلبني وفنلنـدا)ص
وكيدد بنلل خاص يف االيتنتاجاذ املتفـل عل ةـا علـي الـدور اهلـا الـألي ميلـن أن تقـو بـه
منظماذ اجملتمع املدين يف وضـع األ ـر القا و ـة والس ايـات ة وتنف ـألفا وايتعراضـةاص ومؤكـد
حتل ل عاملي لـ  70بلدا ،أقجري علي مدل أربعة عقـود( ،)13تـأاري املنظمـاذ النسـا ة يف وضـع
ي اياذ فعالة ودا مة ل اخت العن ضد النساخت والفت اذص ومثـة ثاريـة ج ـدة تتم ـل يف تعزمـز
التعاون مع اجملتمع املدين ،إما باتاحة تنم ة قدراته (أملا ـا والنمسـا) أو باكـراي ث ل ـه يف وضـع
االيـــترات ا اذ وتنف ـــألفا وايتعراضـــةا (إمطال ـــا واجلمةورمـــة التنـ ـ ل ة والفلـــبني وفنلنـــدا
وكمبودما و ام ب ا)ص

__________
( )12ا ظر .L.Heisse, What works to prevent partner violence-An evidence overview working paper, 2011

( )13ا ظـــــــــــر

Mala Htun and S. Laurel Weldon, “The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating

Violence against Women in Global Perspective, 1975-2005”, American Political Science Review, vol. 106,

)No. 3 (August 2012ص
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التصــدي ل يــباب اهل لل ــة واأليــباب اللامنــة وعوامــل اخلطــر مــن أجــل منــع
العن ضد املرأة
 - 40إذا ما أرمدَ الق ـاخت علـي العنـ ومنعـه ،فـال بـد مـن التصـدي أليـبابه اجلألرمـة كلـةا
باعتمــاد ــج كــاملة ملنــع العنـ وتنف ــألفاص وتركــز االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا علــي ملافحــة
العن ـ ضــد النســاخت والفت ــاذ مــن خــالل معاجلــة األيــباب اهل لل ــة هلــألا العن ـ واألعــرار
االجتماع ة والقوال النمط ة اجلنسا ة اليت تدميه ،وذلك با اذ تدابري ترمـي إىل تعزمـز ومامـة
حقوق ال سان جلم ع النساخت وتعزمز رل نةن وإكراكةن علي مج ع املستوماذص
 - 41ودعــت االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا أم ــا الــدول األع ــاخت إىل وضــع بــرامج تعل م ــة
بنأن العالقاذ القا مة علي االحترا واملساواة بـني اجلنسـني ودعـم التوع ـة وتعباـة اجملتمعـاذ
احملل ــةص كمــا تناولــت دور ويــا ط العــال يف التصــدي للعن ـ ضــد املــرأة ودعــت الرجــال
والفت ان إىل حتمل املسؤول ة عن يلوكةمص
 - 42وفناي اعترار متزامد باحلاجة إىل اعتبار املنع وي لة لتحق ل الق اخت علي العن ضـد
النساخت والفت اذص وعق اعتماد االيتنتاجاذ املتفـل عل ةـا ،تـبني ،علـي مـا مبـدو ،أن اجلةـود
الرام ــة إىل التصــدي هلــألا العنــ تــزداد ،وال يــ ما يف جمــال املنــعص وقــد زادذ احللومــاذ
جةودفــا الرام ــة إىل معاجلــة ال ــراذ املعرف ــة بنــأن التــدخالذ الفعالــة ،كمــا عــززذ عــدة
ك ا اذ تابعة ل مم املتحدة تعاو ا يف جمال منـع العنـ علـي ـو أمشـل وأك ـر تنسـ قاص فعلـي
يب ل امل ال ،بدأذ اململلة املتحدة تنف أل بر امج حب ـي مدتـه سـس يـنواذ معنـون ”الويـا ل
الناجعــة ملنــع العن ـ “ منــمل منــع العن ـ ضــد النســاخت والفت ــاذ ،وــا يف ذلــك يف الس ـ اقاذ
ال ســا ة()14ص وكــان فــدر فــألا الن ــامج حتدمــد ايــترات ا اذ فعالــة لبنــاخت املعــارر بنــأن
الو يا ل الفعالة يف جمال املنع ،من خالل دعم املمارياذ االبتلارمة والبحث والتق ـ مص ورغـم
ال راذ املتبق ة العدمدة ،فقد اتسـع طـاق قاعـدة األدلـة ،ثـا مـبني أن التـدخالذ تلـون فعالـة
قادرة علي إحدا التحول عندما امع بني ايترات ا اذ متعددة تستةدر مسـتوماذ اجملتمـع
مج عةا ،أي اجملتمع احمللي واأليرة والفردص
 - 43وبنــاخت علــي األعمــال التح ــريمة للــدورة الســابعة واخلمســني للانــة وضــع املــرأة(،)15
تعاو ت عدة ك ا اذ تابعة ل مم املتحدة ،وا يف ذلك منظمة العمل الدول ـة ،ومفوضـ ة األمـم

__________
( )14ا ظر .http://www.whatworks.co.za/

( )15ا ظر تقرمر اجتما فرمل اخلناخت املعمل ونع العنـ ضـد النسـاخت والفت ـاذص ميلـن اال ـال عل ـه مـن خـالل فـألا الـرابط:
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/11/report-

of-the-egm-on-prevention-of-violence-against-women-and-girls.pdf?v=1&d=20141013T121501ص
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املتحدة حلقوق ال سان ،وبر امج األمم املتحدة المنا ي ،ومنظمة األمم املتحدة للترب ة والعلـم
وال قافــة ،ومــندوق األمــم املتحــدة للســلان ،وف اــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،ومنظمــة الصــحة
العامل ة ،يف جةودفا الرام ة إىل تنف أل االيتنتاجاذ املتفل عل ةا بنـأن منـع العنـ ضـد النسـاخت
والفت اذص و ت اة لأللك ،وضعت تلك الل ا اذ ال ار املنتري بـني الوكـاالذ لـدعم العمـل
علي منع العن ضد املـرأة ،الـألي بـدأ ايـتقدامه يف  25تنـرمن ال ـاين /وفمن( ،)16وفـو أول
إ ار من وعه علي ال القص
 - 44ومةــدر فــألا ال ــار إىل تعزمــز كـ و فةــم و ــج منــتركني ملنــع العنـ يف أويــاط
خمتل أمحاب املصلحة ،وحتدمد الـدور الـألي تقـو بـه خمتلـ القطاعـاذ ،ودعـم التقطـ ط
اليترات ا اذ مستندة إىل األدلة وتنف ألفا ملنع العن ضد النساخت والفت اذص
 - 45وكددذ االيتنتاجاذ املتفل عل ةا علي أ ة التصدي ال عدا املسـاواة بـني اجلنسـني
والتم ــز بومــفةما الســببني اهل لل ـ ني املف ـ ني إىل العن ـ ضــد املــرأةص وقــد تأكــدذ أوجــه
الترابط فأله يف اهلدر  5من خطة التنم ة املستدامة لعا  2030الـيت اعتيمـدذ مـؤخراص كمـا
تأكدذ ضرورة تعزمز النظر يف أوجه التـرابط بـني ا عـدا املسـاواة بـني اجلنسـني والعنـ ضـد
املرأة مـن خـالل حتل ـل للب ا ـاذ يف  44بلـدا ميبـ ن أن عـد املسـاواة بـني اجلنسـني ،وـا منـمل
األ عرارَ اجملتمع ة اليت تدعم يلطة الرجل علي املرأة وحقوقَ امللل ة التم زمة ،مـرتبط بـالعن
الألي مرتلبه الرفقاخت احلم مون علي الصع د القطري()17ص
 - 46وتي بت أوجهَ الترابط فأله اجلةودي اليت تبألهلا الدول األع اخت للتصدي ال عدا املسـاواة
بني اجلنسني يف جمال التنم ة الدول ة (أمرلندا وأملا ا) من خـالل زمـادة فـرص ومـول املـرأة إىل
دوا ــر ا ــاذ القــرار ،يــواخت يف القطــا العــا أو اخلــاص (الفلــبني) ،وإىل التعلــ م (إ دو ســ ا
ومجةورمــة إمــران اليــالم ة وك ن ــا) ،وبــاألخر يف جمــا العلــو والتلنولوج ــا (إمطال ــا)ص
وملتســي التصــدي ال عــدا املســاواة الــألي تعــاين منــه املــرأة علــي الصــع د االقتصــادي أ ــة
خامة ،كما تؤكد ذلك االيتنتاجاذ املتفل عل ةاص وقـد تصـدذ الـدول األع ـاخت لـأللك مـن
خـالل تـدابري تــدخل تينـاع رمــادة املـرأة ل عمـال احلــرة (مجةورمـة إمــران اليـالم ة وإمطال ــا
والفلبني وك ن ا) ،وتيعـزز فـرص العمـل (كولومب ـا واململلـة العرب ـة السـعودمة) ،وتلفـل تلقـي
__________
( )16ميلن اال ال علي ال ار من خالل فألا الـرابطhttp://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/ :
2015/11/prevention-frameworkص

( )17ا ظر

L. Heise and A. Kotsadam, “Cross-national and multilevel correlates of partner violence: An analysis

)of data from population-based surveys”, The Lancet Global Health, vol. 3, No. 6 (2015ص
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األجـــر املتلـــافل عـــن العمـــل املتلـــافل يف القطـــا اخلـــاص عـــن رمـــل إجـــراختاذ الرمـــد
والبالع (أملا ا)ص
 - 47ومنةد فألا اجملال األخري بروز أدلة ت بت فعال ة برامج التمومـل البـالغ الصـ ر يف احلـد
من العن ضد النساخت والفت اذ يف املدل البع دص وتلون فأله النامج فعالة بوجـه خـاص عنـد
تروجيةا للمساواة بني اجلنسني وإكراكةا الرجال والفت ـان واجملتمعـاذ بنطاقةـا األويـعص ففـي
جنوب أفرمق ا ،علي يب ل امل ال ،أرةر تق م لن امج التدخل بالتمومل البالغ الص ر مـن أجـل
مرضــي المــدز واملســاواة بــني اجلنســني حــدو اخنفــات ســبته  55يف املا ــة يف عنـ الرف ــل
احلم م علي مدل فترة ينتني()18ص
 - 48ومتطل ـ منــع العن ـ ضــد املــرأة التصــدي للمواق ـ والســلوك اذ واملعتقــداذ الــيت
تف ــي إىل التم ــز وتنم ـ ط دوري املــرأة والرجــل ،وغــض الطــرر عــن العن ـ ضــد النســاخت
والفت اذ أو التسامح معه؛ إال أن ذلك ال مزال منـلل حتـدما (ا ظـر )A/69/222ص فـرغم إكـارة
بعض األدلة إىل حدو اخنفـات يف تقبـل العنـ ضـد املـرأة ،فا ـه ال مـزال مسـموحا بالعدمـد
من أكلاله ،م ل ضرب الزوجة ،يف العدمد من البلدان يف مج ع أ اخت العـا ()4ص ومقت ـي ذلـك
مـن الــدول األع ـاخت أن توامــل ،بالتعـاون مــع اجلةــاذ الفاعلـة األخــرل ،العمـل مــع جمموعـة
وايعة من أمحاب املصلحة ،ون ف ةم الرجـال والفت ـان والقـادة اجملتمع ـون والـدمن ون ،علـي
تعزمــز املســاواة بــني اجلنســني والعالقــاذ القا مــة علــي االحتــرا  ،وذلــك مــن خــالل التوع ــة
والتعباة اجملتمع ة والنامج الت ق ف ةص
 - 49وحلمالذ التوع ة والترومج االجتماعي بنأن أيـباب العنـ وعواقبـه أ ـة يف تعزمـز
الـوعي حبقــوق النســاخت والفت ـاذ وبســبل اال تصــار واخلــدماذ املتاحـة لال ــي مــورس ضــدفن
العن  ،إضافة إىل قلةا فلرة عد جواز العن والتم ـز ضـد النسـاخت والفت ـاذص غـري أن أدلـة
متزامــدة تنـــري إىل أن احلمـــالذ مـــن فـــألا القب ـــل ل ســـت ذاذ فعال ـــة كـــبرية إذا تيلملـــةا
ايترات ا اذ وقا ة أخرلص وأكـارذ مج ـع الـدول املقدمـة للتقـارمر تقرمبـا إىل تنف ـأل مـالذ
توع ة بنأن ذلك النو من العن  ،تتم يف ك ري من األح ـان يف معـرت االحتفـاالذ السـنومة
باملنايباذ الدول ةص غري أ ه ققدمت معلوماذ يدودة عن أارفا وعما إذا كا ت تيعقـد با تظـا ،
وعن ايتمرارفا وامتدادفا لتنمل املنا ل النا ةص
__________
( )18ا ظــــــر WHO and the London School of Hygiene and Tropical Medicine, Preventing Intimate Partner and
)Sexual Violence Against Women: Taking action and generating evidence (WHO, Geneva, 2010ص
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 - 50ومــن املســلم بــه أم ــا يف االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا الــدوري احلايــم الــألي تقــو بــه
ويا ط العال يف التوع ـة بنـأن العنـ ضـد املـرأة ويف التصـدي للقوالـ النمط ـة اجلنسـا ة
واألعرار االجتماع ة اليت تلرس فـألا العنـ ص ورنـ ا مـع املماريـاذ اجل ـدة املعمـول بـا يف
فــألا اجملــال ،عملــت الــدول األع ــاخت مــع ويــا ط العــال لوضــع أدواذ حتمــي النــباب مــن
أكلال العن اليت تتم عن الويا ط التلنولوج ة (السومد) ،أو الترومج ل فلار غـري التم زمـة
بني اجلنسني ،والت ط ة العالم ة ألعمال العن املرتلبة ضـد النسـاخت والفت ـاذ بصـورة تراعـي
االعتبــاراذ اجلنســا ة ،وذلــك مــن خــالل وضــع مبــادل توج ة ــة (الفلــبني) وأ ــر تنظ م ــة
(إمطال ا) وبناخت قدراذ املةن ني العاملني يف ويا ط العال وجمال العالن (أيترال ا)ص
 - 51وتنلل التعباة اجملتمع ة تدبريا فاما آخـر مـن تـدابري التـدخل للتصـدي ل عـرار الـيت
تلـرس العنـ والتم ــز ضـد النســاخت والفت ــاذص وكمـا تــنز أدلــة حدم ـة ،فقــد قلصــت التعباــة
اجملتمع ة ألغرات الوقامة من فريوس قـر املناعـة البنـرمة ومنـع العنـ ضـد املـرأة يف أوغنـدا
املعدالذ الفعل ة للعنـ البـدين الـألي مرتلبـه الرجـال ضـد رف قـاهتم بنسـبة  52يف املا ـة علـي
مــدل آخــر  12كــةرا تلــت تنف ــأل الن ــامج()19ص وكـلتل إكــراي أمــحاب مصــلحة متعــددمن
والتصــدي ل عــرار االجتماع ــة الــيت ت ــض الطــرر عــن العن ـ ضــد املــرأة االيــترات ا اذ
الر س ة لتدابري التدخلص
 - 52وبــأللت الــدول األع ــاخت جةــودا لتعباــة اجملتمعــاذ احملل ــة مللافحــة العن ـ ضــد املــرأة
واملمارياذ ال ارة عن رمل الق ا بأ نطة للتوع ة يف اجملتمعـاذ احملل ـة واملـدارس ،وكـ ريا مـا
كان متم ذلـك ونـاركة القـادة التقل ـدمني والـدمن ني (أوغنـدا)ص وبيـأللت جةـود خامـة لكـراي
الرجال والفت ان يف برامج التعباة اجملتمع ة ،والتدرم  ،وأ نطة بنـاخت القـدراذ (أوغنـدا والسـومد
و ام ب ا)ص وتنري األدلة إىل أن تدابري التدخل احملددة ،كالت ق اجلماعي ،اليت تستةدر الرجال
والفت ان إىل جا النساخت والفت اذ ،تلون أك ر فعال ة عندما تقترن بتعباة جمتمع ة()20ص
 - 53وتنب ل بعـض املماريـاذ الواعـدة يف التصـدي ل عـرار والسـلوك اذ السـا دة علـي
الصع د اجملتمعي من برامج هتدر إىل الترغ ـ عـن الق ـا وماريـاذ ضـارة مـن قب ـل تنـومه
__________
( )19ا ظــر Tanya Abramsky et al., “Findings from the SASA! Study”, BMC Medicine, vol. 12 (2014), available
ميلن اال ال عل ه عن فألا الرابطhttp://www.biomedcentral.com/1741-7015/12/122 :ص

( )20ا ظــــــــــــــر

Diana J. Arango et al., “Gender Equality and Development: Interventions to Prevent or Reduce

Violence Against Women and Girls: A Systematic Review of Reviews”, Women’s Voice and Agency

)Research Series, No. 10 (2014ص
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األع اخت التنايل ة لإل ـا ( )21ص وبالضـافة إىل الترغ ـ عـن ثاريـة تنـومه األع ـاخت التنايـل ة
لإل ا  ،تنري أدلة إىل أن فأله النامج أيفرذ عن تـأاري إجيـايف يف أكـلال أخـرل مـن العنـ
ضد النساخت والفت اذ()21ص وتراعي أم ا أوجه الترابط األويع بني ا عدا املساواة بـني اجلنسـني
والعنـ ضــد املــرأة واملماريــاذ ال ــارة مــن خــالل منــاركة ف اــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف
املرحلة ال ا ة من الن امج املنـتري بـني ال و سـ ومـندوق األمـم املتحـدة للسـلان املتعلـل
بتنومه/بتر األع اخت التنايل ة لإل ا ص
 - 54وبويع النظا التعل مـي أن ميسـةم يف ت ـ ري املواقـ واملعتقـداذ االجتماع ـة وال قاف ـة
اليت تلرس العن ضد املرأة يف املراحـل األوىل مـن ح ـاة األ فـالص غـري أ ـه ،يف الوقـت ذاتـه،
ك ريا ما تواجه النساخت والفت اذ العنـ داخـل املؤيسـاذ التعل م ـةص وتي بـت الـنامج املدريـ ة
النــاملة ،املــدر ف ةــا إمــالحاذ مدريــ ة وآل ــاذ لإلبــالع وتــدرم للمعلمــني وتوع ــة
للماتمعاذ احملل ة وأول اخت األمور ،أ ا األك ر فعال ة( ،)22للـن مبـدو أ ـا ال توجـد إال يف عـدد
قل ل من البلدان (إكوادور)ص ويف عـدة بلـدان ،ققـدمت ترب ـة جنسـ ة كـاملة (أملا ـا والفلـبني)،
ودوراذ تدرمب ة متقصصة للمعلمـني ،وأ نـطة توع ـة عامـة لتوع ـة املعلمـني والطلبـة وأول ـاخت
أمورفم بالعن ضد النساخت والفت اذ ،وإقامة عالقاذ قا مـة علـي االحتـرا  ،وحتق ـل املسـاواة
بني اجلنسني ،واحترا حقوق ال سان (مجةورمـة إمـران اليـالم ة وإمطال ـا وجورج ـا وفنلنـدا
واهلنــد وفن ارمــا)ص وتيبــألل جةــود أخــرل واعــدة هتــدر إىل الق ــاخت علــي القوال ـ النمط ــة
اجلنسا ة ال ارة ،منةا وضع منافج مدري ة أو تنق حةـا (الفلـبني وكمبودمـا) ،وتعزمـزي تـدابري
التصدي للعن داخل املؤيساذ التعل م ة ورمدفا وتق مةا (السومد والفلبني وك ن ا)ص
 - 55وقدمت الدول األع ـاخت معلومـاذ يـدودة عـن املـوارد املقصصـة لتنف ـأل تـدابري منـع
العن أو عن ايتمرارمتةا وأارفاص ول يـ  ،مبـدو يف معظـم احلـاالذ أن فـأله اجلةـود جمـزأة
بدال من أن تندر ضـمن ايـترات ا ة وقا ـة وملـة األمـد ،ثـا مقلـل مـن احتمـاالذ فعال تـةا
(ا ظر )E/CN.6/2015/3ص
اخلدماذ والنامج والتدابري املتعددة القطاعاذ
 - 56كي متسىن توفري تدابري ايتاابة تلن بفعال ة احت اجاذ الال ي مورس ضدفن العنـ ،
منب ي أن تلون اخلدماذ والنامج والتـدابري املتعـددة القطاعـاذ كـاملة ومنسـقة ويف املتنـاولص
__________
( )21ا ظـــــر UNICEF Innocenti Research Centre, The dynamics of social change: Towards the abandonment of
)female genital mutilation/cutting in five African countries (UNICEF, Florence, Italy, 2010ص
( )22املرجع فسه ،حاك ة امة النر 35ص
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ومتع ن أن ميرمد هلا ما ملفي من املوارد وأن تلون مستدامة ومدعومة م ـع التلنولوج ـاذ
املتاحــة ،علــي النحــو املــبني يف االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــاص وتنــمل التنــل لة الوايــعة مــن
اخلــدماذ وتــدابري االيــتاابة ،تلــك الــيت توفرفــا النــر ة وقطــا العدالــة وخــدماذ الرعامــة
الصح ة ،وا ف ةـا تلـك اخلامـة بالصـحة اجلنسـ ة وال،اب ـة ،واخلـدماذ االجتماع ـة ،وـا ف ةـا
تقد املنورة ،ومراكز المواخت وخطوط االتصال اهلاتفي املباكر علي مـدار السـاعة وخـدماذ
األ فالص وتندد االيتنتاجاذ املتفل عل ةا أم ا علي ضرورة أن تـدعم فـأله اخلـدماذ تعـايف
املرأة ورل نةا يف األجـل الطومـلص ومنب ـي ا ـاذ تـدابري يـددة لتنسـ ل اخلـدماذ ،بطـرق منـةا
عمل اذ الحالة (ا ظر  ،E/2013/27-E/CN.6/2013/11الفقرة ( 34د د د) و (فـ فـ فـ))ص
 - 57ومينز جزخت كبري من فألا الفـر مـن االيـتنتاجاذ املتفـل عل ةـا ضـرورة تعزمـز فـرص
ومول املرأة إىل ظـم الرعامـة الصـح ة امل سـورة الللفـة ملعاجلـة مج ـع اهاـار الصـح ة املرتبطـة
بــالعن ضــد النســاخت والفت ــاذ ،واحلاجــة إىل بــألل جةــود معالــة لتنــاول أوجــه االرتبــاط بــني
فريوس قر املناعة البنرمة والمدز وفألا النو من العن ص وحتث االيتنتاجاذ أم ا الـدول
األع ــاخت علــي توي ـ ع طــاق خــدماذ الرعامــة الصــح ة وتعزمــز مراكــز العنامــة بصــحة األ
والصحة ال،اب ة ،لفا دة النساخت الال مطلـ احلمامـة مـن العنـ  ،واملسـاعدة (املرجـع فسـه،
الفقرة ( 34ح ح ح) و (ل ل ل))ص
 - 58ومن التحدماذ اليت تواجه تقد اخلدماذ للنسـاخت والفت ـاذ يدودمـة توافرفـا وضـ ل
طاقةا؛ وا عـدا االتسـاق يف التنسـ ل؛ وعـد كفامـة تـدابري االيـتاابة مـن النـر ة والعدالـة؛
ويدودمــة تقــد اخلــدماذ الطوملــة األجــل لل ــحاما؛ وتــدين جــودة تقــد اخلــدماذ (ا ظــر
 ،E/CN.6/2013/3الفقراذ  27و  28و  31و )32ص
 - 59وأكــارذ مج ــع الــدول األع ــاخت تقرمبــا إىل وجــود تنــل لة مــن اخلــدماذ املتعــددة
القطاعاذ ،وا يف ذلك خطوط االتصال اهلاتفي املباكر علي مدار السـاعة ،وتـدابري االيـتاابة
من النر ة ،وإملا ة احلصول علي املساعدة القا و ة ،واخلدماذ الق ا ة ،ومراكز المـواخت،
والرعامــة الصــح ة واملنــورة النفســا ة االجتماع ــة ،ومراكــز مواجةــة أزمــاذ االغتصــاب،
واملراكز اخلدم ة املتلاملةص ورن ا مع االيتنتاجاذ املتفل عل ةـا ،أكـارذ أيـترال ا والوالمـاذ
املتحــدة إىل ايــتقدا التلنولوج ــا ملســاعدة ال ــحاماص ورغــم فــأله اجلةــود ،ال تــزال فــرص
الومــول إىل اخلــدماذ أو رغبــة املــرأة يف لــ املســاعدة ضــع فتنيص وايــتنادا إىل الب ا ــاذ
املتاحة ،كا ت سبة النساخت الال ي ل املساعدة مـن أي مصـدر مـن مصـادر اخلـدماذ تلـك
أقل مـن  40يف املا ـة ،و لبـت سـبة  10يف املا ـة فقـط املسـاعدة مـن النـر ة (ا ظـر املرجـع
فسه ،احلاك ة )8ص
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 - 60ورن ا مع التدابري الواردة يف االيتنتاجاذ املتفل عل ةا ،تقد بعـض الـدول اخلـدماذ
ل ــحاما االاــار بالبنــر (ألبا ــا وأملا ــا وأوروغــواي وإمطال ــا وب ـ الروس ويومســرا والفلــبني
والتف ــا والنمســا والوالمــاذ املتحــدة) أو للنســاخت اللــوا تعرضــن للتنــرد يف رــرور متأزمــة،
كــاللوار الطب ع ــة (الفلــبني)ص ومــن ال ــروري تقــد املســاعدة الطوملــة األجــل إىل النســاخت
والفت اذ ل مان تعاف ةن التا ومناركتةن اللاملة يف اجملتمـع؛ غـري أن ذلـك ال مـزال منـلل
حتدما مستمرا جلم ع الدول األع اخت تقرمباص
 - 61وتنس ـ ل اخلــدماذ أمــر بــالغ األ ــة للفالــة الومــول الفــوري إىل مج ــع اخلــدماذ
ال ــرورمة بطرمقــة مبســطة ،وللحــد مــن خمــا ر وقــو النســاخت الــال مــورس ضــدفن العن ـ
ضحاما له من جدمدص وبالملان حتق ل التنس ل الفعال بوايـطة يـبل وبروتوكـوالذ لإلحالـة
وغريفا من االتفاقاذ ف ما بني اهل ااذ اخلدم ة املقتلفةص وال مـزال تنسـ ل اخلـدماذ يف الـدول
األع اخت متقأل أكلاال تتراوح بني آل اذ التنس ل ،وـا يف ذلـك فـرق العمـل أو األفرقـة العاملـة
اخلامـــة (األرجنـــتني وأوغنـــدا وإمطال ـــا وبـــاراغواي وبـ ـ الروس وفنلنـــدا وكمبودمـــا وك ن ـــا
وموزامب ــل) ،وعمل ــاذ التنســ ل ،كــالنوتوكوالذ أو مــألكراذ التفــافم أو يــبل الحالــة
أو اجتماعاذ تدبري احلاالذ (ألبا ا وإمطال ا وبـاراغواي وترك ـا وكمبودمـا ودولـة فلسـطني)ص
ويف بعــض احلــاالذ ،تيقــد اخلــدماذ بطرمقــة متلاملــة ومنســقة ،بوايــطة آل ــاذ للتنســ ل
أو اتفاقاذ منتركة بـني الوكـاالذ (بـاراغواي)ص ورغـم فـأله اجلةـود ،ال تـزال فنـاي ا ـراذ
وحتدماذ كبرية يف التنس ل بني جماالذ اخلدماذ بصورة فعالة ومتسقةص
 - 62وكي تلون اخلدماذ كاملة الفعال ـة ،جيـ أال تلـون منسـقة فحسـ  ،بـل جيـ أن
تلــون ج ــدة ،وفــو أمــر فــا الكتســاب اقــة النســاخت والفت ــاذ يف الومــول إىل اخلــدماذ
وايتقدامةاص واخلدماذ اجل دة في تلك اليت تستا جلم ع النساخت ،ون ف ةن الـال معـا ني
مــن أكــلال متعــددة مــن التم ــز ،كاملةــاجراذ والنســاخت مــن النــعوب األمــل ة والنســاخت مــن
وا أخرل مةمنة (أيترال ا وإكوادور والفلبني وكولومب ا والوالماذ املتحدة)ص
 - 63وميلن للمبادل التوج ة ة أو املعـامري الـد ا أو النوتوكـوالذ القا مـة علـي املماريـاذ
اجل دة أن ت من أن تلون اخلدماذ املقدمة ج دة بايتمرارص وتسـتقد بعـض الـدول األع ـاخت
ثاريــاذ مــن فــألا القب ــل ب ــرت حتســني وع ــة اخلــدماذ املقدمــة (إكــوادور وأملا ــا وأوغنــدا
وب الروس وجورج ا والسومد وكمبودما وك ن ا وفن ارمـا والوالمـاذ املتحـدة)ص ووضـعت دول
أخــرل مبــادل توج ة ــة تتعلــل بالحالــة وأخــرل تتعلــل با نــاخت مراكــز المــواخت يف ب اــاذ العمــل
ال ســاين ،رنــ ا مــع املعــامري الدول ــة (أوغنــدا)؛ ومبــادل توج ة ــة ملقــدمي الرعامــة الصــح ة
واخلدماذ االجتماع ة (السومد)؛ وبروتوكوالذ للمةن ني العاملني يف مراكز المواخت (فن ارما)ص
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ذ ايـتاابة تراعـي االعتبـاراذ اجلنسـا ة عـن رمـل مـورفني
 - 64وجي أن تـوفر اخلـدما ي
مؤفلني متحلتون باملواق واملعارر واملةـاراذ السـل مة الالزمـة لاليـتاابة للنسـاخت والفت ـاذص
وإضافة إىل ذلك ،منب ي أن تيحد با تظا أ نطة بناخت القدراذ املقدمـة إىل مقـدمي اخلـدماذ
وأن تستركِد بتاارب ال حاماص
 - 65وال مزال تدرم مقدمي اخلدماذ من خمتل القطاعاذ وبناخت قدراهتم مينـلتل أولومـة
بالنسبة للعدمد من الدول (إمطال ـا وترك ـا ويـلوف ن ا والسـومد ويومسـرا والفلـبني وكولومب ـا
والوالمــاذ املتحــدة وال و ــان)؛ غــري أن العدمــد مــن الــدول األع ــاخت حتصــر ترك زفــا يف بنــاخت
قــدراذ مةن ــي قطــا العدالــة (إكــوادور واجلمةورمــة التن ـ ل ة وك ن ــا والنمســا وال ابــان)ص
ومــا زال البنــاخت املنــتظم واملتوامــل للقــدراذ منــلل حتــدما ،كــأ ه يف ذلــك كــأن تق ـ م أاــر
التدرم من فألا القب ل ،ظرا اليتمرار املواق التم زمة لدل النر ة ويف قطا العدالةص
 - 66جي أن تلون اخلدماذ متاحة يف مج ـع أ ـاخت البلـد ،غـري أ ـا ـادرا مـا تيقـد خـار
املنا ل احل رمةص وتنمل اجلةـود الواعـدة الرام ـة إىل التصـدي هلـألا التحـدي تقـد اخلـدماذ
من خالل وحداذ متنقلة يف املنـا ل الرمف ـة والنا ـة (أوروغـواي)ص وعـالوة علـي ذلـك ،فـان
النســاخت حباجــة إىل أن ملــن علــي وعــي بتــوفر فــأله اخلــدماذ وحبقــوقةن عنــدما حيصــلن علــي
اخلدماذص ومن األم لة اجل ـدة علـي إذكـاخت ذلـك الـوعي تـوفري املعلومـاذ لل ـحاما/الناج اذ،
وا يف ذلـك مـا متعلـل بعمل ـاذ التحق ـل والجـراختاذ القا و ـة وإجـراختاذ احملـاكم ،وإملا ـة
احلصول علـي خـدماذ الـدعم ،وحقـوق ال ـحاما/الناج اذ ،ويـبل احلصـول علـي التعـومض
(ب الروس ويلوف ن ا ويومسرا والنمسا وال ابان )ص
 - 67ومنأل اعتماد االيتنتاجاذ املتفل عل ةا ،قامت منظومة األمم املتحدة بعمـل كـبري مـن
أجــل زمــادة جــودة اخلــدماذ املتعــددة القطاعــاذص فعلــي يــب ل امل ــال ،ج ـرل وضــع جمموعــة
اخلــدماذ األياي ـ ة املؤلفــة مــن مبــادل توج ة ــة لتقــد اخلــدماذ بنوع ــة ج ــدة يف جمــاالذ
الصحة والنر ة والعدالة واخلدماذ االجتماع ة ،وكأللك لجراختاذ التنسـ ل واحلوكمـة()23ص
وتنلل تلك اجملموعة جـزختا مـن الن ـامج العـاملي املنـتري املعـمل باخلـدماذ األيايـ ة للنسـاخت
والفت اذ املعرضـاذ للعنـ  ،وفـو كـراكة بـني سسـة مـن ك ا ـاذ األمـم املتحـدة ،فـي ف اـة
األمم املتحـدة للمـرأة ،ومـندوق األمـم املتحـدة للسـلان ،ومنظمـة الصـحة العامل ـة ،وبر ـامج
األمــم املتحــدة المنــا ي ،وامللت ـ املعــمل باملقــدراذ واجلرميــة ،ومتلقــي الــدعم مــن حلــوميت
إيبا ا وأيترال اص
__________
( )23ا ظر http://www.endvawnow.org/en/initiatives-articles/14-essential-services-package.htmlص
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 - 68وقد يلطت االيتنتاجاذ املتفل عل ةا للدورة السـابعة واخلمسـني للانـة وضـع املـرأة
ال وخت علي تدابري أخرل من املقرر أن تتقألفا الدول من أجل حتسني تقـد اخلـدماذ ويـبل
االيتاابة والنامج اليت تتصدل للعن ضد النساخت والفت اذ ،وا يف ذلـك وضـع بـرامج معن ـة
وــرتلن العنــ هتــدر إىل ت ــ ري الســلوي العن ــ للرجــال (ألبا ــا ،وأمرلنــدا ،واجلمةورمــة
التن ل ة ،ويلوف ن ا ،وين افورة) ،وتعزمز تدابري ايتاابة مسـؤو إ فـاذ القـا ون الـيت تراعـي
البعد اجلنساين عن رمل زمادة عدد النساخت يف قواذ النر ة (اهلند وال ابان)ص
 - 69وقامت بعض الدول بتحسني خدماهتا املتعلقة بالرعامة الصح ة ،وال ي ما ف مـا صـر
مــحة األ والصــحة اجلنس ـ ة وال،اب ــة (األرجنــتني ،وأوغنــدا ،ومجةورمــة إمــران اليــالم ة،
وأمرلندا ،والفلبني ،وموزامب ل) ،ف ما ايتحدات أخرل تدابري للتصـدي لفـريوس قـر املناعـة
البنرمة (األرجنتني ،ومجةورمـة إمـران اليـالم ة ،والفلـبني ،وكولومب ـا)؛ ومـع ذلـك ،تيـنز
يول القل ل من الدول األع اخت مالذ فريوس قر املناعة البنرمة بالنسـاخت والفت ـاذ الـال
متعرضـن للعنـ (الوالمـاذ املتحـدة)ص وتنـمل املبـادراذ احملـددة األخـرل الـيت ا ـألهتا الــدول
وــا متماكــي مــع االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا يــبال يــددة للتصــدي للعن ـ ضــد الفت ــاذ يف
املدارس ،والبالع اللزامي ،وت ل ظ العقوباذ علي املدريـني الـألمن مسـ اون معاملـة الطـالب
(إكوادور ،وك ن ا ،وموزامب ل)ص
 - 70ومن العنامر املةمة للقدماذ وتدابري االيتاابة املتعـدد القطاعـاذ املنسـقتني علـي
و فعـال تق ـ م فعال تـةما مـن خـالل رمـد ا وتق مةمـا بايـتمرار وعمل ـاذ مجـع الب ا ـاذ
بنلل أخالقيص وعلي الرغم من أ ة الرمد والتق ـ م ،فلـ س لـدل يـول القل ـل مـن الـدول
عمل ــاذ مــن فــألا القب ــل موجــودة بالفعــلص وتنــمل املماريــاذ اجل ــدة منــاركة منظمــاذ
اجملتمع املدين وال حاما/الناج اذ يف تق م جودة تقـد اخلـدماذ (أمرلنـدا) ،ف ـال عـن رمـد
مدل إملا ة الومول إىل فأله اخلدماذ (الفلبني واململلـة املتحـدة)ص وال مـزال تق ـ م إملا ـة
االيتفادة من اخلدماذ والنامج وتدابري االيتاابة املتعددة القطاعـاذ وتق ـ م وع تـةا ميـ الن
فاــوة حرجــة ،كــأ ما يف ذلــك كــأن صـ ر املــوارد اللاف ــة لتــوفري فــأله اخلــدماذ ورمــد
وتق م مدل فعال تةاص وفناي حاجة إىل زمادة رومـل منظمـاذ اجملتمـع املـدين ،الـيت لـدمةا دور
وخـــنة حامســـان يف تـــوفري فـــأله اخلـــدماذ ،وفنـــاي حاجـــة أم ـــا إىل االعتـــرار بـــدورفا
وزمادة تعزمزهص
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حتسني قاعدة األدلة
 - 71تت ــمن االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا تــدابري يف جمــا البحــث والتحل ــل بنــأن أيــباب
العن ضد النساخت والفت ـاذ ،ومجـع الب ا ـاذ ،وآل ـاذ فعالـة للرمـد والتق ـ م ،وتبـادل أف ـل
 ر ر ر))صاملمارياذ ( ،E/2013/27-E/CN.6/2013/11الفقرة ( 34
 - 72وتســاعد الب ا ــاذ املتعلقــة وــدل اال تنــار يف زمــادة فةــم األكــلال املقتلفــة للعن ـ
وعواقبةا ،وحتـدد الفاـاذ النـدمدة التعـرت للقطـر ورروفةـا اخلامـة ،وتستلنـ احلـواجز
اليت حتول دون ل املساعدة ،وتلفل أن متم توفري االيتااباذ املنايبةص وعلي فـألا النحـو،
حيظي ق اس العن ضد املرأة بأولومة متزامدة يف النامج الدول ةص
 - 73وت مني خطة التنم ة املستدامة لعا  2030غـامتني إحـدا ا فـي الق ـاخت علـي مج ـع
أكلال العنـ ضـد مج ـع النسـاخت والفت ـاذ يف اجملـالني اخلـاص والعـا (ال امـة  ،)2-5وال ا ـة
في الق اخت علي مج ع املمارياذ ال ارة (ال امة  ،)3-5فو أمر متطلـ مجـع ب ا ـاذ متسـقة
وقابلة للمقار ة دول ا عن مدل اال تنارص وي ق س فألا مـدل التقل ـل مـن العنـ ضـد النسـاخت
والفت اذ يف مج ع أ ـاخت العـا والق ـاخت عل ـه يف امـة املطـارص و ميتفـل بعـد علـي مؤكـراذ
فألا األمر ،وللن منب ي أن تستف د تلك املؤكـراذ مـن األعمـال السـابقة الـيت جـرذ يف إ ـار
العمل اذ احللوم ة الدول ة ل مم املتحدة ،من قب ل املؤكراذ األيايـ ة التسـعة لق ـاس العنـ
ضد املـرأة( ،)24واجملموعـة الـد ا مـن املؤكـراذ اجلنسـا ة()25ص ويـتوافل اللانـة الحصـا ة يف
آذار/مــارس  2016علــي مؤكــراذ الرمــد العــاملي ألفــدار التنم ــة املســتدامة ،الــيت يتســةم
أم ا بدرجة كبرية يف رمد مساختلة الدول يف جمال التصدي للعن ضد النساخت والفت اذص
 - 74وتتوافر ب ا اذ عن مدل ا تنار العن ضـد املـرأة حال ـا يف  102مـن البلـدان( ،)4وقـد
أبرز حتل ل مدر مؤخرا أن أك ر من  40بلدا قد أجرذ درايتني ايتقصا تني علي األقل خالل
الفتــرة )4(2014-1995ص وإجــراخت الدرايــاذ االيتقصــا ة مــن فــألا القب ــل بصــورة منتظمــة
وبـنفس املنةا ــة ،فـو ثاريــة ج ــدة إذ متـ ح ذلــك حتل ـل الت ـ رياذ علــي مـر الــزمن(( )4ألبا ــا،
وأيترال ا ،وإكوادور ،وفنلندا ،والوالماذ املتحدة األمرمل ة)ص ومع ذلك ،فـال تـزال فنـاي سـبة
كبرية من البلدان اليت إما تنعد لدمةا الب ا اذ أو ال تتـوافر لـدمةا يـول ب ا ـاذ يـدودة ،األمـر
الألي مي ل حتدما أما ق اس الت رياذ وال عمر خطة التنم ة املستدامة اجلدمدةص
__________
( )24ا ظــــــر , available from http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-5-FOC-GenderStats-E/CN.3/2011/5
E.pdfص

( )25ا ظر http://genderstats.org/ص
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 - 75ومتسم مجع وإدارة الب ا اذ الدارمة بأ ة حامسة لتعزمز جودة تقد اخلدماذ وإاـراخت
القوا ني والس اياذ والنامج ذاذ الصلةص ومن املمارياذ اجل دة ،لـدل مجـع فـأله الب ا ـاذ،
مجع ب ا اذ وع ة وأم ا كم ة ،وـا يف ذلـك مـن خـالل أمـواذ ال ـحاما/الناج اذص ومنب ـي
مجع الب ا اذ وتبادهلا بطرمقة أخالق ة للفالة يرمة وخصوم ة ال ـحاما والناج ـاذ ،ال يـ ما
عندما متم تنسـ ل اخلـدم اذص ومنب ـي أن تلـون فنـاي اتفاقـاذ بنـأن تبـادل املعلومـاذ و ظـم
تلنولوج ة منايبة للحد من خطر اللنـ عـن معلومـاذ غـري ضـرورمة ،وتقل ـل احلاجـة إىل
ق ا ال ح ة/الناج ة باللن عن تفام ل اربتةا للعدمد من مقدمي اخلدماذص
 - 76ومنب ــي أن مــتم مجــع الب ا ــاذ الدارمــة يف مج ــع املصــا  ،وللــن العدمــد مــن الــدول
األع اخت ك ريا مـا ال تعتمـد إال علـي الب ا ـاذ اجملمعـة بوايـطة النـر ة وقطـا العـدل (أملا ـا
ويلوف ن ا و ام ب ا والنمسـا)ص ورنـ ا مـع التـدابري الـواردة يف االيـتنتاجاذ املتفـل عل ةـا ،فقـد
حسنت بعض الدول من مجع وتسا ل الب ا اذ الدارمة يف بعض املصا أو مج عةـا (أوغنـدا،
وأمرلندا ،وإمطال ا ،وباراغواي ،واهلند)ص
 - 77ومنــلل مجــع وإدارة الب ا ــاذ الدارمــة مــن خــالل الــنظم الللترو ــة ،الــألي مســمح
باملا ــة الومــول الفــوري إىل املعلومــاذ وملفــل يــالمتةا ومامتــةا ،م ــاال علــي املماريــة
اجل دة (ألبا ا ،وأوغندا ،والفلـب ني) ،وكـأللك توح ـد املؤكـراذ جلمـع الب ا ـاذ الدارمـة علـي
امتداد ا فة من القطاعاذ (باراغواي)ص
 - 78ومــؤدي البحــث والتحل ــل بنــأن العن ـ ضــد النســاخت والفت ــاذ إىل حتســن القاعــدة
املعرف ة والفةم أليباب العن  ،وما الألي ميلن عمله للتقف من آااره ،وك ـ ميلـن منـع
تلــراره أو حدواــه مــن األيــاسص ومــن مث ،فقــد أجــرذ العدمــد مــن الــدول األع ــاخت حبواــا
ودرايــاذ بنــأن جوا ـ خمتلفــة لعــد املســاواة بــني اجلنســني والعن ـ ضــد املــرأة وأيــبابه
وعواقبه ،وـا يف ذلـك تلال فـه االقتصـادمة واالجتماع ـة (أيـترال ا ،وأوغنـدا ،ومجةورمـة إمـران
اليـــالم ة ،وأمرلنـــدا ،واجلمةورمـــة التنــ ل ة ،وج بـــو  ،ويـــن افورة ،ويومســـرا ،وفنلنـــدا،
وكمبودمـــا ،وكولومب ـــا ،وك ن ـــا ،والنـــرومج)ص وتنـــمل املماريـــاذ اجل ـــدة األخـــرل إ نـــاخت
وكاالذ خمصصة لبحو العن ضد املرأة (أيترال ا)ص

اال ا  -االيتنتاجاذ والتوم اذ
 - 79زادذ االيتنتاجاذ املتفل عل ةـا الـيت رق ـت عنـةا الـدورة السـابعة واخلمسـون
للانة وضع املرأة من تعزمز ال ـار التنظ مـي للق ـاخت علـي العنـ ضـد النسـاخت والفت ـاذ
ومنعه ،ووفرذ زسا للعمل اذ احللوم ة الدول ة األخرل ملعاجلة فأله املسألةص
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 - 80وأدذ الدورة السابعة واخلمسـون للانـة إىل زمـادة الـزخم لـدل الـدول األع ـاخت
وك ا ــاذ األمــم املتحــدة كــي تتقــأل إجــراختاذص ومتزامــد حال ــا تــوافر املماريــاذ اجل ــدة
واحللــول ف مــا متعلــل بتعزمــز األ ــر القا و ــة والس ايــات ة واملســاختلة ،والتوع ــة ،وبنــاخت
القــدراذ ،والــنامج التعل م ــة ،وحتســني اخلــدماذ املتعــددة القطاعــاذ ،ومجــع الب ا ــاذ،
والبحــو والتحل ــلص وتتــوا فر اهن خــنة أكــن ميلــن االعتمــاد عل ةــا للتصــدي ألكــلال
يددة من العن وتلب ة احت اجاذ فااذ مع نة من النساخت والفت اذص
 - 81ومتزامد توافر معارر أف ل بنأن ك ف ة تطومر قاعدة األدلة بنأن السـبل الفعالـة
ف ما متعلل ونع العن ص ومنظماذ اجملتمع املـدين هلـا يف تنف ـأل تـداب ري منـع العنـ دور مةـم
وحايم ملز االعترار بهص وللن فناي ضعفا يف قاعدة األدلة بنأن الدعم املقد إىل فـأله
املنظماذ أو الطرمقة اليت حيد با التعاون بني احللوماذ واجملتمع املدينص
 - 82وقد حتسن التنس ل والتعاون ف ما بني ك ا اذ منظومة األمم املتحدة ،وال يـ ما يف
جماالذ املنع وتقد خدماذ عال ة اجلودةص
 - 83وعلي الرغم مـن أوجـه التقـد اجلدمـدة الـيت أحرزهتـا االيـتنتاجاذ املتفـل عل ةـا يف
جمال إرياخت املعامري ،تتناول إال القل ل من الدول األع اخت املسا ل ذاذ الصلة ،وا يف ذلك
املقا ر اليت تطرحةا املعلوماذ واالتصاالذ والتلن ولوج ا بالنسبة للنساخت والفت اذ ،ومامـة
فااذ مع نة من النساخت ،وا يف ذلك املدافعاذ عن حقوق ال سان للمرأةص
 - 84وعلي الرغم مـن التقـد احملـرز ،فـان ا تنـار العنـ ضـد املـرأة ال مـزال أمـرا غـري
مقبـــول ،كمـــا أن تنف ـــأل األ ـــر القا و ـــة والس ايـــات ة الو ن ـــة والعامل ـــة متســـم بـ ـالبطخت
والتفـــاوذص وتنـــمل التحـــدماذ املتبق ـــة يدودمـــة املـــوارد املقصصـــة لتنف ـــأل القـــوا ني
والس اياذ والنامج وعد كفامة رمد وتق م أارفا؛ وايتمرار اتسا التدخالذ الرام ـة
إىل منع العن ضد املرأة بلو ا تتم ألغرات يددة فقط؛ ويدودمـة الب ا ـاذ املواـوق بـا
لرمــد التقــد ا حملــرز؛ ويدودمــة التنسـ ل ف مــا بــني أمــحاب املصــلحة املتعــددمن؛ و قــر
البالع عن احلواد ؛ ف ال عن املواق التم زمة للمورفني الـألمن متعـاملون مـع حـاالذ
ال حاما/الناج اذ وعد كفامة إ فاذ التنرمعاذص
 - 85ومن أجل التعا ل بتنف ـأل االيـتنتاجاذ املتفـل عل ةـا ،وال ـار التنظ مـي األويـع
طاقا بنأن العن ضد النساخت والفت ـاذ ،منب ـي أن توامـل الـدول األع ـاخت معاجلـة عـد
املساواة بني اجلنسني والتم ز باعتبار ـا مـن األيـباب اجلألرمـة للعنـ ضـد املـرأة وتعزمـز
دور اهل اذ الو ن ة للمساواة بني اجلنسني من أجل حتق ل فأله ال امةص
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 - 86ومنب ي للدول األ ع اخت أن تقو  ،علي يب ل االيتعاال ،بالبنـاخت علـي االلتزامـاذ
املوجودة بالفعل وأن تنفألفا ،وا يف ذلك تلك اليت أخـألفا ر يـاخت الـدول علـي عـاتقةم يف
اجتما قادة العا بنأن املساواة بني اجلنسني ورلني املرأة :التزا بالعملص
 - 87ومنب ــي أن تأخــأل الــدول األع ــاخت بنــةج كــامل اــاه منــع العنــ ضــد النســاخت
والفت ــاذ والتصــدي لــه ،وأن تلفــل التنس ـ ل ف مــا بــني خمتل ـ القطاعــاذ احللوم ــة يف
جماالذ العدالة ،واملال ة ،واحلمامة االجتماع ة يف فألا الصددص ومنب ي أن تتقأل أم ا تـدابري
يددة املسـتةدفني تلـن احت اجـاذ فاـاذ مع نـة مـن النسـاخت والفت ـاذ ،وأن تقـو بالرمـد
والتق م املنايبني ألار مج ع التدابري املتقألةص
 - 88وجي زمادة االيت ماراذ املال ة من جا مج ع الدول األع ـاخت زمـادة كـبرية مـن
أجــل حتســني تقــد اخلــدماذ املتعــددة القطاعــاذ ،وتعزمــز تــدابري االيــتاابة يف القطــا
الق ا ي ،وتعزمز التدابري الالزمة للفالـة مالحقـ ة اجلنـاة ومامـة ال ـحاما/الناج اذ ،ومنـع
العن ضد النساخت والفت اذص
 - 89وجي ـ أن تلــون القــوا ني والس ايــاذ كــاملة وأن تنفــأل باللامــل ،وجي ـ ت ـ ري
األعــرار االجتماع ــة والقوال ـ النمط ــة اجلنســا ة واملواق ـ واملعتقــداذ والســلوك اذ
التم زمــة مــن أجــل كفالــة أال مــتم علــي ال ــال ق غــض الطــرر عــن العنــ والتم ــز
أو التســامح معةمــا أو إدامتــةماص وجي ـ أن تلــون اخلــدماذ املقدمــة متســقة مــن ح ــث
النطاق والنوع ة مع تقد دعم ومل األجل ،وجيـ مجـع الب ا ـاذ وفقـا للمعـامري الدول ـة
كي تلون متسقة وقابلة للمقار ة ،وا يف ذلك وفقا ملؤكراذ ق ـاس التقـد احملـرز يف تنف ـأل
خطة التنم ة املستدامة اجلدمدةص
 - 90ومنب ي أن توامل الـدول األع ـاخت كفالـة أن تلـون مواختمـة غامـاذ خطـة التنم ـة
املســتدامة لعــا  2030حســ الظــرور الو ن ــة ،مستركــدة أم ــا باألفــدار العامل ــة
الطموحة وأن تلون وفقا للمعامري وااللتزاماذ الدول ة املتعلقة حبقوق ال سانص
 - 91ومن أجـل حتومـل االلتزامـاذ الـيت ققطعـت يف اللانـة إىل إجـراختاذ ،منب ـي للـدول
األع اخت أن تتعاون مع اجملتمع املدين ،وأن تستعرت آاـار التـدابري ،وأن تتبـادل املعلومـاذ
بنأن التقد احملرز وال ـراذ واملماريـاذ اجل ـدة كـي ميستركـد بـا يف املـداوالذ اجلارمـة
للانة وما لر إل ه من تا جص
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 - 92ومنب ـــي أن تـــدعم منظومـــة األمـــم املتحـــدة الـــدول األع ـــاخت يف التعا ـــل بتنف ـــأل
االيــتنتاجاذ املتفــل عل ةــا مــن أجــل كفالــة أن تلــون الجــراختاذ الو ن ــة ثت لــة للقواعــد
واملعامري الدول ةص
 - 93ومنب ي للدول أن تنفأل مج ع االيتنتاجاذ املتفل عل ةـا مـن خـالل اليـرا خبطـي
التقد علي يب ل االيتعاال ،وكأللك من خالل تلرار التدخالذ الناجحة علي الصـع د
العاملي ،وكفالة اتبا ج كامل إزاخت منع العن ضد النساخت والفت اذ والتصدي لـهص كمـا
منب ي للـدول األع ـاخت تعزمـز العمل ـاذ الرام ـة إىل تق ـ م أاـر األخـأل بنـةج كـامل مةـدر
للتعا ــل ب التقــد احملــرز علــي الصــع د الــو مل لتحق ــل ال ــامتني  2 - 5و  3 - 5مــن خطــة
التنم ة املستدامة اجلدمدةص
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