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 لجنة وضع المرأة

 الدورة الخامسة والستون

 2021آذار/مارس  15-26
 ‘ من جدول األعمال1’)أ(  3البند 

متااعةاة الممتمر الةاالمي الراعع المةني عاالمرأة والادورة االسااااااااات ناا  اة 
: 2000ال اال اة والةيااااااااار ن للجمة اة الةااماةم المةنوناة  المرأة عاا  
الحاادي المساااااااااااواة ع ن الجنسااااااااا ن والتنم اة والسااااااااا    ي ال رن 

تنف ذ األهداف االسااترات ج ة وارجراتاا الواجا اتخاذها   والةياار ن :
  ي مجاالا االهتما  الحاسمة واتخاذ مز د من ارجراتاا والمعادراا:

ميااااارلة المرأة واتخاذها ال راراا  ي الح اة   الموضااااو  ذو األولو ة:
الةامة عصااااورة لاملة و ةالةم  ضاااا  عن ال ضااااات عل  الةنفم من 

 ل تح  ق المساواة ع ن الجنس ن وتمل ن جم ع النسات والفت ااأج
  

ميااااارلة المرأة واتخاذها ال راراا  ي الح اة الةامة عصااااورة لاملة و ةالةم ولذل  ال ضااااات    
 عل  الةنفم من أجل تح  ق المساواة ع ن الجنس ن وتمل ن جم ع النسات والفت اا

 
 االستنتاجاا المتفق عل ها  

، والوثائق الختامية للدورة االستثنائية ( 1) ة وضع المرأة من جديد إعالن ومنهاج عمل بيجينتؤكد لجن  - 1
ــرين للجمعية العامة ــرة ( 2) الثالثة والعشـــــ ــنوية العاشـــــ ــبة الذكريات الســـــ ، واإلعالنات التي اعتمدتها اللجنة بمناســـــ

 .( 3) الرابع المعني بالمرأةوالخامسة عشرة والعشرين والخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي 

__________ 

ــالمرأة، بيجين،  (1)  ــالمي الرابع المعني بـــ ــدة، ر م المبيع  1995أيلول/ســــــــــــــبتمبر  15-4تقرير المؤتمر العـــ )منشــــــــــــــورات األمم المتحـــ
A.96.IV.13ول، المرفقان األول والثاني.(، الفصل األول، القرار األ 

 ، المرفق.23/3-، المرفق، والقرار دإ23/2- رار الجمعية العامة دإ (2) 

ــاعـي،  (3)  ــة لـلـمـجـلـس اال ـتصـــــــــــــــــــــاد  واالجـتـمـــــ ــائـق الـرســـــــــــــــمـيـــــ  E/2005/27والـتصـــــــــــــــويـــــــ  ) 7، الـمـلـحـق ر ـم 2005انـرـر الـوثـــــ
 E/2010/27والتصــــــــــــــويـــ  ) 7الملحق ر م  ،2010(، الفصــــــــــــــــل األول، الفرف أل   والمرجع نفســــــــــــــــ ، E/2005/27/Corr.1 و

https://undocs.org/ar/A/RES/23/2
https://undocs.org/ar/A/RES/23/2
https://undocs.org/ar/A/RES/23/3
https://undocs.org/ar/A/RES/23/3
https://undocs.org/ar/E/2005/27
https://undocs.org/ar/E/2005/27/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/2010/27
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، واتفا ية ( 4) وتكرر اللجنة التأكيد على أن اتفا ية القضـــــــــاع على جميع أشـــــــــكال التميي  ضـــــــــد المرأة - 2
، وكذلك االتفا يات والمعاهدات األخرى ذات الصلة، ( 6) والبروتوكوالت االختيارية الملحقة بهما ( 5) حقوق الطفل

، والعهـد الـدولي الخـال بـالحقوق ( 7) اال تصــــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة والثقـافيـةمثـل العهـد الـدولي الخـال بـالحقوق 
واالتفا ية الدولية للقضــاع على جميع أشــكال ، ( 9) ، واتفا ية حقوق األشــخال ذو  اإلعا ة( 8) المدنية والســياســية
المســـــاواة بين الجنســـــين توفر إطارا  انونيا دوليا ومجموعة شـــــاملة من التدابير لتحقيق  ،( 10) التميي  العنصـــــر 

ــاع والفتيات، على مدى حياتهن، بجميع   ــمان التمتع الكامل لجميع النســــــ ــاع والفتيات وضــــــ وتمكين جميع النســــــ
 حقوق اإلنسان والحريات األساسية وعلى  دم المساواة مع الرجال.

ونتائج  وتؤكد اللجنة من جديد أن إعالن ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية الســـــــــــــتعراضـــــــــــــات ،   - 3
ــلة التي عقدتها األمم المتحدة ومتابعة هذت المؤتمرات، أرســـــت  ــية ومؤتمرات القمة ذات الصـــ المؤتمرات الرئيســـ
ل إلعالن ومنهاج عمل بيجين   أســاســا متينا لمســاعي تحقيق التنمية المســتدامة وأن التنفيذ التام والفعال والمعجو

ــتدامة ــهاما حيويا في تنفيذ خطة التنمية المسـ ــهم إسـ ــيسـ ــين،   ( 11) 2030لعام  سـ ــاواة بين الجنسـ وفي تحقيق المسـ
 وفي تمكين جميع النساع والفتيات.

وتشـــــــير اللجنة إلى االجتماف الرفيع المســـــــتوى للجمعية العامة بشـــــــأن الذكرى الخامســـــــة والعشـــــــرين   - 4
، الذ  أرهر 2020األول/أكتوبر تشــــــــــرين  1للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في نيويورك في  

ل إلعالن ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية الستعراضات .  الت اما بالتنفيذ الكامل والمعجَّ

وتؤكد اللجنة من جديد االلت امات التي جرى التعهد بها في مؤتمرات القمة والمؤتمرات ذات الصــــــلة  - 5
ين الجنســــــــــين وتمكين جميع النســــــــــاع والفتيات، بما في ذلك التي عقدتها األمم المتحدة في مجال المســــــــــاواة ب 

عمل  والوثائق الختامية السـتعراضـات . وتسـلوم بأن إجراعات العمل  ( 12) المؤتمر الدولي للسـكان والتنمية وبرنامج
ــاموا( ــار ســـ ــندا  للحد من مخاطر الكوارت للفترة ( 13) المعجل للدول الج رية الصـــــايرة النامية )مســـ طار ســـ ، وا 

، والخطة ( 15) ، وخطة عمل أديس أبابا الصـــــــــادرة عن المؤتمر الدولي الثالت لتمويل التنمية( 14) 2015-2030
__________ 

(، الفصــــــــــل األول، E/2015/27) 7، الملحق ر م 2015(، الفصــــــــــل األول، الفرف أل   والمرجع نفســــــــــ ، E/2010/27/Corr.1 و
 (، الفصل األول، الفرف أل .E/2020/27) 7، الملحق ر م 2020  والمرجع نفس ، 59/1جيم، القرار  الفرف

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .vol. 1577, No. 27531المرجع نفس ،  (5) 

 ، المرفق.66/138  والقرار vol. 2131, No. 20378  vols. 2171 and 2173, No. 27531المرجع نفس ،  (6) 

 (، المرفق.21-أل  )د  2200انرر  رار الجمعية العامة  (7) 

 المرجع نفس . (8) 

 (9) United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

 .vol. 660, No. 9464المرجع نفس ،  (10) 

 .70/1 رار الجمعية العامة  (11) 

(، A.95.XIII.18)منشـورات األمم المتحدة، ر م المبيع    1994أيلول/سـبتمبر   13-5تقرير المؤتمر الدولي للسـكان والتنمية، القاهرة،   (12) 
 ، المرفق.1الفصل األول، القرار 

 ، المرفق.69/15 رار الجمعية العامة  (13) 

 ، المرفق الثاني.69/283 رار الجمعية العامة  (14) 

 ، المرفق.69/313 رار الجمعية العامة  (15) 

https://undocs.org/ar/E/2010/27/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/2015/27
https://undocs.org/ar/A/RES/59/1
https://undocs.org/ar/A/RES/59/1
https://undocs.org/ar/E/2020/27
https://undocs.org/ar/A/RES/66/138
https://undocs.org/ar/A/RES/66/138
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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ــرية الجديدة ــاركة المرأة ( 16) الحضـــ ــهم في جملة أمور منها مشـــ ، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، تســـ
ى العن . وتؤكد اللجنة من جديد واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصـــــــــورة كاملة وفعالة وفي القضـــــــــاع عل

 .( 18) ، المعتمد بموج  اتفا ية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تاير المناخ( 17) أيضا على اتفاق باريس

وتدرك اللجنة أهمية المعايير التي وضـــــــــــعتها منرمة العمل الدولية في ما يتعلق بمعمال حق المرأة  - 6
بالاـة األهمـية لمشــــــــــــــاركة المرأة واتخـاذها القرارات في الحـياة   في العمـل وحقو هـا في مكـان العمـل، وهي حقوق

العامة بصـــــــورة كاملة وفعالة وللقضـــــــاع على العن ، وتشـــــــير إلى برنامج توفير العمل الالئق الذ  وضـــــــعت  
عالن منرمة العمل الدولية بشــأن المبادو والحقوق األســاســية في العمل، وتنوت بأهمية  منرمة العمل الدولية وا 

 هذت المعايير بفعالية.تنفيذ 

عالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين ( 19) وتشير اللجنة إلى إعالن الحق في التنمية - 7  .( 20) وا 

صـــــاد ك الذكرى الســـــنوية العشـــــرين لوضـــــع الخطة المتعلقة   2020وتشـــــير اللجنة أيضـــــا إلى أن عام  - 8
المرأة مشــاركة كاملة ومجدية، وعلى  دم المســاواة مع الرجل  بالمرأة والســالم واألمن، وتؤكد من جديد أن مشــاركة 

 في جميع مراحل العمليات السلمية هي واحد من العوامل األساسية لصون وتع ي  السالم واألمن الدوليين. 

وتشــدد اللجنة على عال ة التعاضــد بين كل  من تحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين جميع النســاع  - 9
ل إلعالن ومنهــاج عمــل بيجين، وتنفيــذ خطــة التنميــة المســــــــــــــتــدامــة والفتيــات، والت  نفيــذ التــام والفعــال والمعجــو

ــاع  2030 لعام ــين وتمكين النســـ ــاواةك بين الجنســـ ــانية. وتقر اللجنة بأن المســـ على نحو مراف لالعتبارات الجنســـ
 عن القضـــــــــاع على والفتيات من المشـــــــــاركة واتخاذ القرارات في الحياة العامة بصـــــــــورة كاملة وفعالة، فضـــــــــال

العن ، أســـــــــاســـــــــيان لتحقيق التنمية المســـــــــتدامة، وبناع مجتمعات تنعم بالســـــــــالم والعدالة ال ي همَّ  فيها أحد، 
ــكال   نهاع الفقر بجميع أشـــــ ــامل للجميع، والنهوا باإلنتاجية، وا  ــتدام وشـــــ ولتع ي  نمو ا تصـــــــاد  مطرد ومســـــ

ــفتهن عوامل وأبعادت في كل مكان وكفالة رفات الجميع. وتقرو بأن  ــاع والفتيات يضـــــطلعن بدور حيو  بصـــ النســـ
 لتحقيق التنمية المستدامة. 

وتســــــــــــــلوم اللجـنة ـبالـدور الهـام الـذ  تؤدـي  االتفـا ـيات والصــــــــــــــكوك والمـبادرات اإل ليمـية في المـناطق  - 10
مكين جميع اإل ليمية والبلدان التي تشـــــــملها كل منها، وآليات متابعتها، في تحقيق المســـــــاواة بين الجنســـــــين وت 

النســــــاع والفتيات، بأســــــالي  تشــــــمل مشــــــاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصــــــورة كاملة وفعالة 
 والقضاع على العن .

وتؤكد اللجنة من جديد أن تع ي  وحماية واحترام حقوق اإلنســـان والحريات األســـاســـية لجميع النســـاع  - 11
ــفها حقو ا عالمية و ير  ابلة للتج ئة ومتكاملة ومترابطة، تشـــــــــكل  والفتيات، بما فيها الحق في التنمية، بوصـــــــ

تدابير حيوية لتحقيق المشـــــاركة الكاملة للنســـــاع والفتيات وعلى  دم المســـــاواة مع الرجل في المجتمع وللتمكين  
الفقر اال تصــــــاد  للمرأة، ينباي تعميمها في كل الســــــياســــــات والبرامج بما فيها تلك الرامية إلى القضــــــاع على 

__________ 

 ، المرفق.71/256 رار الجمعية العامة  (16) 

 ، المرفق.CP.21/1 ، القرارFCCC/CP/2015/10/Add.1انرر  (17) 

 (18) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 .41/128 رار الجمعية العامة  (19) 

 .71/1 رار الجمعية العامة  (20) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/41/128
https://undocs.org/ar/A/RES/41/128
https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/1


 E/CN.6/2021/L.3 

 

4/25 21-04183 

 

والحد من اإل صـاع االجتماعي. وتؤكد من جديد أيضـاا الحاجة إلى اتخاذ تدابير تضـمن أن يكون لكل شخل 
الحق في المشـاركة واإلسـهام في التنمية اال تصـادية واالجتماعية والثقافية والسـياسـية والتمتع بها، وتكفل إيالعك 

السياسية واال تصادية واالجتماعية والثقافية وحمايتها نفس القدر من االهتمام لموضوف تع ي  الحقوق المدنية و 
عمالها التام، والنررك في  بصورة عاجلة.  وا 

على نحو  شـامل يعكس  2030وتكرر اللجنة التأكيد على أن  يتعين تنفيذ خطة التنمية المسـتدامة لعام  -   12
ــتويات التنمية من بلد طابعها العالمي المتكامل  ير القابل للتج ئة، مع مراعاة اختال  الررو    والقدرات ومســـــــ

ــاتي، والحفار في الو ت نفســــــ  على االتســــــاق مع القواعد وااللت امات  ــياســــ آلخر واحترام  يادة كل بلد وحي ت الســــ
الدولية ذات الصـــــلة، بســـــبل منها وضـــــع اســـــتراتيجيات متماســـــكة للتنمية المســـــتدامة بهد  تحقيق المســـــاواة بين 

تيات. وتؤكد اللجنة أن الحكومات تتحمل المسـؤولية الرئيسـية عن متابعة واسـتعراا  الجنسـين وتمكين النسـاع والف 
 ، على كل من الصعد الوطني واإل ليمي والعالمي في ما يتعلق بالتقدم المحر . 2030خطة عام  

ها في  وال ت ال اللجنة تشعر بقلق بالغ من أن جميع النساع والفتيات، وبخاصة في البلدان النامية، بما - 13
الدول الج رية الصــايرة النامية، وال ســيما النســاع الالئي تعشــن أوضــاعا ضــعيفة، كثيرا ما يتأثرن بصــورة  ير 
متناســــبة باآلثار الســــلبية لتاير المناخ، والتدهور البيئي، وفقدان التنوف البيولوجي، والرواهر الجوية الشــــديدة، 

ثل تدهور األراضـي والتصـحر وا  الة الاابات والعواصـ  والكوارت الطبيعية، و ير ذلك من المشـاكل البيئية، م
الرملية والترابية، والجفا  المســتمر، والفيضــانات، وارتفاف مســتوى ســط  البحر، والتحاتو الســاحلي، وتحما 
ــبل كســــــــ   ــائر المت ايدة في األروا  وســــــ ــ  للمخاطر والخســــــ المحيطات، بما في ذلك التعرا  ير المتناســــــ

ــام تحقيق التنميـــة العي ، وتكرر اإلعرا  ع ــات التي يطرحهـــا تاير المنـــاخ أمـ ــديـ ن  لقهـــا العميق إ اع التحـ
ــاع على الفقر. وتشــــــير إلى أن األطرا  في اتفاق باريس أ رت بأن  ينباي لها، عند اتخاذ  ــتدامة والقضــــ المســــ

ــاع وا ــين وتمكين النســــ ــاواة بين الجنســــ ــد  لتاير المناخ، أن تحترم وتع   وتراعي المســــ لفتيات إجراعات للتصــــ
واإلنصـــا  بين األجيال، وفي هذا الســـياق، تشـــير اللجنة أيضـــا إلى اعتماد مؤتمر األطرا  في اتفا ية األمم 

 .( 21) المتحدة اإلطارية بشأن تاير المناخ خطةك العمل الجنسانية الثانية أثناع دورت  الخامسة والعشرين

ورها القياد  بشـــــكل كامل وفعال في اتخاذ وتؤكد اللجنة من جديد ضـــــرورةك تع ي  مشـــــاركة المرأة ود - 14
ــاة   ــأهميـــة دور المرأة والفتـ ــار تاير المنـــاخ والتكي  معـــ ، مع االعترا  بـ ــالتخفي  من آثـ ــة بـ القرارات المتعلقـ
بوصفهما عاملكْي تايير، وكذلك ضرورةك تعميم مراعاة منرور جنساني في تصميم السياسات والخطط والبرامج 

لبيئــة والتخفي  من حــدة الكوارت والتنوف البيولوجي، وفي إدارتهــا وتوفير الموارد في مجــاالت تاير المنــاخ وا
لها وتنفيذها، على نحو يضــمن شــمولها لةعا ة، وضــرورةك تع ي   درة النســاع والفتيات على الصــمود والتكي  

وف البيولوجي بمــا يجعلهن  ــادرات على مواجهــة اآلثــار الضـــــــــــــــارة لتاير المنــاخ والتــدهور البيئي وفقــدان التن 
والرواهر الجوية الشديدة والكوارت الطبيعية و يرها من المشاكل البيئية، والتعافي منها. وتسلوم اللجنة بضرورة 
أن يكون كل شـــــــــــخل، بمن في ذلك النســـــــــــاع والفتيات، من األجيال الحالية والمقبلة،  ادرا على االســـــــــــتفادة 

م، كما تســـلم باألهمية البالاة لضـــمان إتاحة هذت الفرل بالكامل من العي  في بيئة مالئمة لصـــحتهم ورفاهه
 من أجل تمكين النساع والفتيات وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وضمان  درتها على الصمود.

وتقر اللجنة بأن عدم المســـــــــاواة بين الجنســـــــــين ما  ال ينعكس في اختالالت توا ن القوى بين المرأة  - 15
ــاع المنتخبات أو المعينات في هيئات  والرجل في جميع مجاالت المجتمع، وأن  ر م إحرا  تقدم في عدد النســـــ

__________ 
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هام التدابير الخاصـــــة المؤ تة، صـــــنع القرار، والورائ  اإلدارية و يرها من الهيئات واللجان العامة، ور م إـســــ 
بما فيها تحديد الحصـــــل، إســـــهاما كبيرا في  يادة تمثيل المرأة في الهيئات التشـــــريعية الوطنية والمحلية، فمن 
التقدم نحو تحقيق التوا ن بين الجنسـين  ير كا . وتسـلم أيضـا بضـرورة التعجيل بشـكل كبير في وتيرة التقدم 

ة مشـــــــاركة كاملة، ومجدية، وعلى  دم المســـــــاواة مع الرجل، ودورها القياد  المحر  نحو كفالة مشـــــــاركة المرأ
 على جميع مستويات صنع القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاف العام.

وتقر اللجنة أيضـا بضـرورة تنفيذ التعهدات وااللت امات الدولية واإل ليمية والوطنية الرامية إلى تحقيق  - 16
شـاعة بيئة مؤاتية ال مسـاواة بين الجنسـين، بما في ذلك من خالل التدابير الخاصـة المؤ تة، حسـ  اال تضـاع، وا 

لتع ي  مشـاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصـورة كاملة وفعالة وإلعالع صـوت النسـاع والفتيات 
 وتع ي  إمساكهن ب مام المبادرة وترسيخ دورهن القياد .

وتشـــــــدد اللجنة على أن لجميع الناس الحق في المشـــــــاركة في إدارة شـــــــؤون بلدهم، مباشـــــــرة أو عن  - 17
طريق ممثلين مختـارين بحريـة، وأن للمرأة الحق في التصــــــــــــــويـت في كـل االنتخـابـات واالســــــــــــــتفتـاعات العـامـة 

 والترش  لالنتخابات في جميع الهيئات المنتخبة باال تراف العام.

ضــا على أن التمثيل الكامل وعلى  دم المســاواة للمرأة والرجل على جميع مســتويات وتشــدد اللجنة أي  - 18
صــنع القرار في الســلطات التنفيذية والتشــريعية والقضــائية والقطاف العام وكل مجاالت الحياة ضــرور  لتع ي  

لقياد  ضـروريان  إ امة مجتمعات مسـالمة وعادلة وشـاملة للجميع ومسـتدامة. وتنوت بأن مشـاركة المرأة ودورها ا
في صــيا ة وتنفيذ الســياســات واألنرمة الحكومية من أجل التعبير عن االحتياجات الخاصــة للنســاع والفتيات. 
بداع إرادة ســـــياســـــية أ وى لتســـــريع وتيرة تحقيق التوا ن بين   وتســـــلم بضـــــرورة اتخاذ التدابير الخاصـــــة المؤ تة وا 

 الجنسين على جميع مستويات الحكم.

جنة على ضـرورة التصـد  لعدم المسـاواة بين الجنسـين وكذلك للتميي ، وعلى أن  عند عدم وتشـدد الل - 19
ــارة، و د  ــات العامة  ير فعالة أو حتى ضــ ــياســ ــنع القرار من المرج  أن تكون نتائج الســ ــراك المرأة في صــ إشــ

عن جميعهن بالتمثيل  تؤد  إلى انتهاك حقوق اإلنسان للنساع والفتيات. وتقر كذلك بأن النساع والفتيات ال يتمت 
والمشــاركة الكاملين وعلى  دم المســاواة مع الرجل، وتعر  عن القلق من احتمال التميي  ضــدهن على أســاس 
ــياســــــــي أو  يرت من اآلراع، أو األصــــــــل  العرق أو اللون أو الجنس أو العمر أو اللاة أو الدين، أو الرأ  الســــــ

 إلعا ة أو أ  وضع آخر.القومي أو االجتماعي، أو األمالك أو المولد أو ا

وتقر اللجنة بأن مشـــــــاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصـــــــورة كاملة وفعالة فضـــــــال عن  -   20
دورها القياد  يمكن أن يســاعدا في دعم تمكينها في  طاعات أخرى، بما فيها الفنون والثقافة واأللعا  الرياضــية 

والقطاف الخال والقطاف المالي. وتســلم كذلك بأن لعلعا  الرياضــية والفنون خصــوصــا  واإلعالم والتعليم والدين 
القدرة على تايير المفاهيم وأوج  التحي  والسـلوكيات وعلى تحد  المعايير االجتماعية التي ترتك  عدم المسـاواة 

، وأنها تشــــكل عوامل بين الجنســــين والتميي  ضــــد النســــاع والفتيات، وعلى كســــر الحواج  العنصــــرية والســــياســــية 
 تمكينية هامة للتنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساع والفتيات. 

وتسـلوم اللجنة بضـرورة تع ي  مشـاركة المرأة مشـاركة كاملة، ومجدية، وعلى  دم المسـاواة مع الرجل،  - 21
سـياسـية، وحسـ  اال تضـاع، في منرمات المجتمع في الهيئات االسـتشـارية وهيئات صـنع القرار في األح ا  ال

ــين وبرامج  ــات المراعية للفوارق بين الجنسـ ــياسـ ــا بأن القطاف الخال  ادر، من خالل السـ ــلم أيضـ المدني. وتسـ
 دعم مشاركة المرأة ودورها القياد ، على اإلسهام في تع ي  وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
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ابات، في شـــكل خال، ممثالت تمثيال نا صـــا في الحياة العامة ومســـتبعكدات وتســـلوم اللجنة بأن الشـــ  - 22
في شــكل  ير متناســ  من المشــاورات بشــأن المســائل التي تمس حياتهن ر م انخراطهن في أنشــطة  تســتدعي 
ــلوم ــاواة الهيكلية وتاير المناخ والفقر. وتســ ــع نطا ا وتتناول جملة أمور منها أوج  عدم المســ  إحدات تايير أوســ
ــفهن نموذجا يحتذى ب ، وكذلك على  ــابات والفتيات في و ت مبكر على القياديات بوصـ ــا بأن تعري  الشـ أيضـ
ع شــبكات معارفهن ويع   فرصــهن ألن يصــبحن  األماكن التشــريعية وأرو ة صــنع الســياســات، يحف وهنو ويوســو

ــلوم كذلك بضـــــرورة اتخاذ تدابير لتمكين ال ــابات والفتيات من النماع مواطنات منخرطات انخراطا كامال. وتســـ شـــ
بنجا  ليتمكنَّ من تبوؤ مناصـــــ   يادية في المجالين العام والخال بضـــــمان إمكان حصـــــولهن الكامل وعلى 
 دم المســـــــــــاواة مع الرجل على التعليم، وتنمية  دراتهن ومهاراتهن التكنولوجية، وبرامج القيادة والتوجي ، و يادة  

 حمايتهن من العن  والتميي .الدعم التقني والمالي المقدم لهن، و 

وتدين اللجنة بشدة كل أشكال العن  ضد النساع والفتيات المتجذر في أوج  عدم المساواة التاريخية   - 23
والهيكلـية الـقائمـة وفي عالـ ات القوة  ير المتكـافـئة بين الرجـل والمرأة. وتكرر اللجـنة الـتأكـيد أن العن  ضــــــــــــــد 

ومراهرت، في األوســــــاط العامة والخاصــــــة، بما في ذلك العن  الجنســــــي النســــــاع والفتيات، في جميع أشــــــكال   
ــاني،  ــانية، بما فيها  تل اإلنات، من  بيل  والجنســــــــ التحر  الجنســــــــــي، والعن  العائلي، وأعمال القتل الجنســــــــ

والممارســات الضــارة، مثل  واج األطفال وال واج المبكر وال واج القســر  وتشــوي  األعضــاع التناســلية لةنات، 
ــيما على مســــتوى المجتمعات  هي ــية ال تحرى باعترا  كا  وال يبلَّغ عنها بالقدر الكافي، ال ســ رواهر متفشــ

المحلية. وتعر  اللجنة عن  لقها البالغ من أن النسـاع والفتيات  د يكنو معرضـات بشـكل خال للعن  بسـب  
وفرل الحصــول على وســائل إنصــا  الفقر المتعدد األبعاد، وانعدام أو محدودية إمكانية اللجوع إلى القضــاع 
عادة اإلدماج عادة التأهيل وا  على خدمات الرعاية الصـــحية. وتشـــدد ، و وخدمات  انونية فعالة تشـــمل الحماية وا 

اللجنة مجددا على أن العن  ضـد النسـاع والفتيات هو عقبة رئيسـية على طريق تحقيق المسـاواة بين الجنسـين 
ول دون تمتعهن بشــكل كامل بجميع حقوق اإلنســان والحريات األســاســية وتمكين النســاع والفتيات، كما أن  يح

 وي خل ب  أو يبطل .

ــاواة مع الرجل ودورها  - 24 ــاركة كاملة وعلى  دم المســـ ــاركة المرأة مشـــ ــدد اللجنة على أن تع ي ك مشـــ وتشـــ
بطان. وتعر  عن القياد  في الحياة العامة والقضاعك على جميع أشكال العن  ضد النساع والفتيات أمور مترا

 لقها إ اع شـيوف العن  ضـد السـياسـيات والناخبات والمرشـحات والقيعمات على االنتخابات وعلى القضـاة النسـاع 
وأعضـــــاع المنرمات المحلية والشـــــعبية والنســـــائية في الحياة العامة. وتقر بأن جميع أشـــــكال العن  والتميي ،  

رســة المرأة حقها على  دم المســاواة مع الرجل في المشــاركة في ذلك في الســيا ات الر مية، تحول دون مما بما
في جميع مجاالت الحياة العامة، وتشــــدد على أن مشــــاركة المرأة أســــاســــية لتحســــين عمل المؤســــســــات العامة 

 وتدعيم نتائج السياسات.

لكســــــر وتؤكد اللجنة أهمية االســــــتثمار في تنمية  درات النســــــاع والفتيات وتع ي  مشــــــاركتهن تمهيدا  - 25
ــتدامة والســــــــــالم وحقوق  ــين والتميي  والعن  والفقر، وتحقيق التنمية المســــــــ ــاواة بين الجنســــــــ حلقة انعدام المســــــــ
اإلنسـان. وتقر بضـرورة التعجيل في بذل جهود لوضـع السـياسـات واسـتعراضـها وتع ي ها، ورصـد الموارد المالية 

 لجميع أشكال العن .والبشرية الكافية، من أجل معالجة األسبا  الهيكلية والكامنة 

ــاع  - 26 ــاواة بين الجنســــــــــين وتمكين جميع النســــــــ وتقر اللجنة بأن التحر  الجنســــــــــي يعوق تحقيق المســــــــ
والفتيـات، ومشــــــــــــــاركـة المرأة واتخـاذهـا القرارات في الحيـاة العـامـة. وتؤكـد أن التحر  الجنســــــــــــــي في األمـاكن 
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ن العمل، وكذلك في الســيا ات الر مية، يؤد  الخاصــة والعامة، بما في ذلك داخل المؤســســات التعليمية وأماك
 إلى تكوين بيئة معادية.

وتقر اللجنة أيضـــا بأن التأثيرك المت ايد للعن  ضـــد النســـاع والفتيات في الســـيا ات الر مية، وبخاصـــة  - 27
ت في وســائل التواصــل االجتماعي، و يا ك التدابير الو ائية ووســائل االنتصــا ، يؤكدان ضــرورة اتخاذ إجراعا 

من جان  الدول األعضاع في شراكة مع الجهات المعنية األخرى. وتشير إلى أن أشكال العن  الناشئة، مثل 
ــاع والفتيات  ــبة مئوية عالية من النسـ ــية تطال نسـ ــيبراني وانتهاكات الخصـــوصـ ــيبرانية والتســـلط السـ المطاردة السـ

 والنفسية. وتضرو بهنو من نوا  عدة بينها الصحة والعافية والسالمة العاطفية

وتســلوم اللجنة بضــرورة معالجة آثار حاالت الن اف المســل  وحاالت ما بعد انتهاع الن اف على النســاع  - 28
 والفتيات، بما في ذلك ضحايا العن  الجنسي والناجيات من .

ــات التي يتعــذر  - 29 وتعر  اللجنــة عن  لقهــا ألن بعا جوانــ  التنقــل والنقــل، بمــا في ذلــك المنصـــــــــــــ
ــول  ــاع الوصــــــ ــكل عقبات أمام النســــــ ــعيفة اإلنارة، يمكن أن تشــــــ إليها أو المركبات المكترة أو المحطات الضــــــ

والفتيـات وأن تجعلهن عرضــــــــــــــة للعن ، بمـا في ذلـك االعتـداع والتحر  و ير ذلـك من األخطـار التي تتهـدد  
 سالمتهن، ما يحد من  درتهن على التنقل بحرية وأمان في المجال العام.

ــاع وتقر اللج - 30 ــد النســــ نة بأهمية مكافحة االتجار باألشــــــخال من أجل منع جميع أشــــــكال العن  ضــــ
والفتيات والقضــــــــــــــاع عليها، وتؤكد في هذا الصــــــــــــــدد أهمية التنفيذ التام والفعال لبروتوكول منع و مع ومعا بة 

يمة المنرمة االتجار باألشـــــــخال، وبخاصـــــــة النســـــــاع واألطفال، المكمعل التفا ية األمم المتحدة لمكافحة الجر 
 .( 23) ، وكذلك خطة األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار باألشخال( 22) عبر الوطنية

( تؤثر تأثيراا  ير متناس  19-وتعر  اللجنة عن  لقها من أن جائحة مرا فيروس كورونا )كوفيد - 31
تديم أشــــكاالا متعددة ومتقاطعة على النســــاع والفتيات وت يد من تفا م أوج  عدم المســــاواة القائمة من  بل التي 

من التميي ، فضـالا عن العنصـرية والوصـم وكراهية األجان ، ومن أن هذت الجائحة فا مت أوج  الضـع  في 
أوضـاعهن االجتماعية واال تصـادية، بما في ذلك حصـولهن على خدمات الرعاية الصـحية األسـاسـية والتعليم، 

ــكل ــة بشــ ــا الفتيات اللواتي ما برحن عرضــ ــة وعدم العودة إليها،  وخصــــوصــ خال لخطر التســــر  من المدرســ
وكذلك في ســـالمتهن ورفاههن وســـبل كســـ  عيشـــهن. وتعر  اللجنة كذلك عن بالغ القلق إ اع الطل  المت ايد 
على أعمـال الرعـاـية والعمـل المن لي  ير المـدفوعي األجر، وال ـيادة الحـادة المفـاجـئة التي أ بلغك عنهـا في جميع 

بما في ذلك العن  الجنســــي والجنســــاني، أثناع فترة اإل الق الشــــامل فضــــالا عن الممارســــات أشــــكال العن ، 
الضارة، مثل  واج األطفال وال واج المبكر وال واج القسر  وتشوي  األعضاع التناسلية لةنات. وتعر  اللجنة 

ام مشــــــــــــاركة المرأة واتخاذها كذلك عن  لقها العميق ألن هذت اآلثار  ير المتناســــــــــــبة تفا لم العقبات القائمة أم
 القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة.

ــد  لجائحة  - 32 وتؤكد اللجنة على الدور الحيو  الذ  اضــــــــــطلعت ب  المرأة وما  الت في جهود التصــــــــ
ين وكذلك في التعافي اال تصاد  والنمو. وتشير إلى أن النساع يشكلن األ لبية الساحقة من العامل 19-كوفيد

ــاركن إلى حد كبير في تقديم الخدمات  في المجالين الصــــــــــحي واالجتماعي في الخطوط األمامية، وأنهن يشــــــــ

__________ 

 (22) United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 

 .64/293 رار الجمعية العامة  (23) 

https://undocs.org/ar/A/RES/64/293
https://undocs.org/ar/A/RES/64/293
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األســــــــاســــــــية والعامة، وتقر بالحاجة إلى ضــــــــمان حصــــــــولهن على عمل الئق، وررو  عمل عادلة ومؤاتية، 
في ذلك أجور الكفا ، واألجر المتســــــــاو  لقاع العمل المتســــــــاو  القيمة، وحصــــــــول الجميع على الحماية  بما

االجتماعية المدعومة باســــتراتيجيات وســــياســــات وخطط عمل وطنية وموارد كافية، وتؤكد كذلك على ضــــرورة 
 دم المســاواة مع الرجل  تع ي  مشــاركة المرأة، بما في ذلك النســاع ذوات اإلعا ة، بصــورة كاملة ومجدية وعلى

. وتقر اللجنة بأن مكافحة جائحة 19-وتع ي  دورها القياد  في جميع مراحل االســــــــــتجابة والتعافي من كوفيد
تتطل  اســــــتجابة عالمية ترتك  على التضــــــامن والتعاون المتعدد األطرا  المتجدد واســــــتراتيجيات  19-كوفيد

من مخاطر الصـدمات في المسـتقبل، وبأن جميع االسـتجابات   التعافي المسـتدامة والشـاملة للجميع بهد  الحد
، ر م 19-الوطنية تنفَّذ في ســــــــــياق احترام تام لحقوق اإلنســــــــــان. وتعر  عن  لقها العميق ألن لقاحات كوفيد
 االتفا ات والمبادرات واإلعالنات العامة الدولية، تو َّف في شكل  ير متكافئ في جميع أنحاع العالم.

جنة بأن التقدم المحر  على مســــــتوى تحقيق المســــــاواة بين الجنســــــين وتمكين جميع النســــــاع وتقر الل - 33
والفتيات، وتمتعهن التام بحقوق اإلنســـــان الخاصـــــة بهن، شـــــهد تباطؤاا بســـــب  اســـــتمرار عدم التكافؤ التاريخي 

ــاواة والتفاوت ف ي الحصـــــــــول على والهيكلي في عال ات القوة بين المرأة والرجل، والفقر، وأشـــــــــكال عدم المســـــــ
الموارد وفي امتالكهـا والتحكم فيهـا، واتســــــــــــــاف الفجوات التي تعرـ ل تكـافؤ الفرل، ومحـدودـية الفرل المـتاحة 
للوصــــــــــــــول إلى نرم الحمـاـية االجتمـاعـية والخـدمـات العـامـة، بمـا في ذـلك خـدمـات الرعـاـية الصــــــــــــــحـية والتعليم 

لتميي ية، والمعايير االجتماعية الســـــلبية والقوال  الشـــــاملة للجميع، والعن  الجنســـــاني، والقوانين والســـــياســـــات ا
النمطية الجنســــــــانية، وعدم المســــــــاواة في تقاســــــــم أعمال الرعاية والعمل المن لي  ير المدفوعي األجر. وتؤكد 
الحاجة الملحة إلى إ الة تلك الحواج  الهيكلية من أجل تحقيق المســـــاواة بين الجنســـــين وتمكين جميع النســـــاع 

 يعني مشاركتهن واتخاذهن القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة.والفتيات، ما 

وتعر  اللجنة عن  لقها ألن اســـــــــتمرار الحواج  الهيكلية يفا م العقبات القائمة أمام مشـــــــــاركة المرأة  - 34
لتقدم الحالية واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة والقضاع على العن . وتالحر أن وتيرة ا

 .2030بطيئة للااية، وأن تسريع التقدم حيو  لتحقيق أهدا  التنمية المستدامة بحلول عام 

ــلم اللجنة بأن األشـــــكال المتعددة والمتداخلة من التميي  والتهمي  تشـــــكل عقبات أمام مشـــــاركة  - 35 وتســـ
ــاع على العن . وتعر  عن  المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصـــورة كاملة وفعالة، فضـــال عن القضـ

احترامها وتقديرها لتنوف أوضــــــــــاف وررو  النســــــــــاع والفتيات، كما تعتر  بأن بعا النســــــــــاع يواجهن عوائق 
خاصـة تحول دون تمكينهن. وتؤكد أيضـا أن  مع أن لجميع النسـاع والفتيات نفس حقوق اإلنسـان، فمن للنسـاع 

 ياجات وأولويات خاصة، تتطل  تلبيتها بشكل مالئم.والفتيات الموجودات في سيا ات مختلفة احت 

ــاركة واالندماج الكاملين والهادفين والفعالين   -   36 ــاع والفتيات ذوات اإلعا ة في المشــــــــــ وتقر اللجنة بحق النســــــــــ
المجتمع، وبأن  ينباي أن تتا  للنســاع والفتيات ذوات اإلعا ة الفرصــة للمشــاركة بفعالية في جميع جوان  الحياة   في 
 عامة والسياسية واال تصادية والثقافية واالجتماعية واألسرية على  دم المساواة مع جميع األشخال اآلخرين. ال 

وتقر اللجنة أيضـــا بأن نســـاع وفتيات الشـــعو  األصـــلية، بااو النرر عن ســـنهن، كثيرا ما يواجهن   - 37
مكـانيـة محـدودة لالســــــــــــــتفـادة من خـدمـات الر  عـايـة الصــــــــــــــحيـة، وتكنولوجيـا عنفـا ومعـدالت أعلى من الفقر، وا 

المعلومات واالتصـــــــــاالت، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والتعليم، والعمالة للنســـــــــاع، فضـــــــــال عن التميي   
ــي المجتمعات المحلية  ــل بأراضــــ ــنع القرار، بما في ذلك في ما يتصــــ ــاع من الحياة العامة وصــــ ــاع النســــ وا  صــــ

م مواردها الطبيعية، مع إ رارها في الو ت نفســـ  بمســـاهماتهن واألراضـــي التقليدية للشـــعو  األصـــلية واســـتخدا
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ــاهماتهن في التخفي  من آثار تاير   ــية والبيئية، بما في ذلك مســــ ــياســــ ــادية والســــ الثقافية واالجتماعية واال تصــــ
 المناخ والتكي  مع .

ــاع على الفقر وفي - 38 ــاهمتها في القضــ تع ي  التنمية    وتقر اللجنة كذلك بأهمية دور المرأة الريفية وبمســ
ال راعية والريفية المسـتدامة، فضـال عن مصـائد األسـماك المسـتدامة. وت بر  أهمية التأكد من مراعاة منرورات 
ــاركة كاملة وعلى  دم  ــاع، مشـ ــ  اال تضـ ــاع، والفتيات حسـ ــاركة النسـ ــاع والفتيات الريفيات، ومن مشـ جميع النسـ

لتي تمسو بســبل كســ  عيشــهن وبرفاههن و درتهن على المســاواة مع الرجل في تصــميم الســياســات واألنشــطة ا
 التكي ، وفي تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

ــامل  - 39 ــاع والفتيات وبقدرتهن على تع ي  النمو الشـــ ــاهمة اإليجابية التي تقدمها النســـ وتقرو اللجنة بالمســـ
وتشــــدد على ما للعمل الذ   للجميع والتنمية المســــتدامة في بلدانهن األصــــلية وبلدان العبور وبلدان المقصــــد 

تقوم بـ  العـامالت المهـاجرات من  يمـة وكرامـة في جميع القطـاعـات، بمـا في ذلـك في مجـال الرعـايـة والعمـل 
المنــــــــــــــــ لي  وتشــجع على القيام بخطوات مناســبة لضــمان مشــاركتهن الكاملة والمجدية وعلى  دم المســاواة مع 

تاحة الفرل على المس توى المحلي، فضال عن الجهود الرامية إلى تحسين التصور الرجل في إيجاد الحلول وا 
ــا  ــوصــــــ ــاع والفتيات المهاجرات، وخصــــــ ــة للنســــــ العام المكوَّن عن المهاجرين والهجرة، ومعالجة الحالة الخاصــــــ
المهاجرات العامالت في اال تصـــــــــاد  ير الرســـــــــمي وفي األعمال األ ل مهارة وتعروضـــــــــهنو إلســـــــــاعة المعاملة 

عمال حقوق اإلنسان واالستاالل، وذلك عب  ر تسليط الضوع في هذا الصدد على الت ام الدول بحماية واحترام وا 
 لجميع المهاجرين.

ــا بأن المشـــاركة الكاملة والفعلية للمرأة في الحياة العامة تعتمد على عوامل تمكينية   - 40 وتقر اللجنة أيضـ
ــاو  على  ــول التام والمتســــــــ ــاد  والحصــــــــ ــتقالل اال تصــــــــ التعليم الجيد والتدري  والعمل الالئق من  بيل االســــــــ

يالع األولوية لتوف ر الخدمات  والمســـاواة في األجر لقاع العمل المتســـاو  القيمة، والتاطية الصـــحية الشـــاملة، وا 
مكانية الحصــول عليها ومقبوليتها، بما في ذلك لمن يعملنك في الورائ   ير  الصــحية والحماية االجتماعية وا 

لنرامية، وفي المهن الحرة، والهياكل األســــــــاســــــــية المســــــــتدامة والخدمات العامة، وخدمات القياســــــــية أو  ير ا
الرعاية الميســــــورة التكلفة والحســــــنة الجودة، فضــــــال عن تقليل أعمال الرعاية والعمل المن لي  ير المدفوعي 

عادة تو يعهما. وتقر كذلك بضرورة تع ي  اإلدماج االجتماعي في السياسات المحلية   األجر واالعترا  بهما وا 
نفاذها.  وتع ي  القوانين  ير التميي ية وا 

ــاالت  - 41 ــكال الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــ وتقر اللجنة كذلك بالفوائد التي  د تعود بها األشــــــــ
والذكاع االصـــــطناعي التي تتي  مشـــــاركة النســـــاع والفتيات في الحياة العامة، مع إيالع اهتمام أكبر آلثار هذت 

تكنولوجيا على جميع النســـاع والفتيات. وتقر أيضـــا بأن المنصـــات الر مية يمكن أن تصـــب  مســـاحات عامة ال
تصـــاي فيها اســـتراتيجيات جديدة تؤثر على الســـياســـات والعمل الســـياســـي، تكون فيها النســـاع والفتيات  ادرات 

ــاركـة الكـامـلة والفعـاـلة في الحـياة العـامـة. وتالحر  أن التطورات التكنولوجـية على ممـارســــــــــــــة حقهن في المشــــــــــــ
الجـديـدة يمكن أن تـديم أيضــــــــــــــا األنمـاط القـائمـة من عـدم المســــــــــــــاواة والتميي ، بمـا في ذلـك في الخوار ميـات 
المســتخدمة في الحلول المســتندة إلى الذكاع االصــطناعي. وتنوت بأهمية تع ي  وصــول جميع النســاع والفتيات 

ــاواة مع الرجل إلى تكنولوجيا ال ــاع إلى على  دم المســــ ــول النســــ ــاالت واإلنترنت، و يادة وصــــ معلومات واالتصــــ
ــد الفجوات الر مية،  التكنولوجيا الر مية تمهيدا لتع ي  إنتاجيتهن وتنقلهن في ســـــــــــــوق العمل، والعمل على ســـــــــــ

في ذلك الفجوة الر مية بين الجنســـــــــين، وضـــــــــمان أن تكون البرامج والخدمات والبنى التحتية  ابلة للتكي   بما
بة ــل ــتراتيجيات العلوم  ومناســــــــ ــتهدا  اســــــــ لتذليل الحواج  التكنولوجية المختلفة، بما في ذلك محو األمية، واســــــــ
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والتكنولوجيا واالبتكار باية الحد من أوج  عدم المســـــــــاواة وتع ي  تمكين جميع النســـــــــاع والفتيات والمشـــــــــاركة 
 الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة.

لى حق جميع النسـاع والفتيات في التعليم، وتؤكد أن المسـاواة في الحصول وتؤكد اللجنة من جديد ع - 42
ــين وتمكين جميع  ــاواة بين الجنســ ــهاما كبيرا في تحقيق المســ ــهم إســ ــامل والمنصــــ  والجيد يســ على التعليم الشــ

ــاع والفتـيات، من خالل توفير الفرل والمعـار  والقـدرات والكفـاعات والمهـارات، والقيم األخال ـية وا لفهم النســــــــــــ
لهن، بما يمكعن المرأة من المشـــاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة. وتســـلم بأن  ر م المكاســـ  التي تحققت 
ــول على التعليم، ما  ال من المرج  أن يرل عدد الفتيات المحرومات من التعليم أكبر  ــبل الحصـ في توفير سـ

ول دون تمتع الفتيات على  دم المســــــاواة بحقهن في من مثيل  لدى الفتيان، وبأن الحواج  الجنســــــانية التي تح
التعليم تشــــــــــــــمـل عوامـل من بينهـا ـتأنـيت الفقر، وعمـل األطفـال اـلذ  تقوم ـب  الفتـيات، و واج األطفـال وال واج 
المبكر وال واج القســر ، وتشــوي  األعضــاع التناســلية لةنات، والحمل المبكر والمتكرر، وجميع أشــكال العن  

ــاني، بما  ــة وفي طريق الذها  إليها والعودة الجنسـ في ذلك العن  الجنســـي، واالعتداع والتحر  داخل المدرسـ
منها، وتسـلط األ ران والتسـلط السـيبراني، وفي السـيا ات التي تسـتخدم فيها الوسـائط التكنولوجية، واالفتقار إلى 

افة الصحية أثناع فترة الطمت، المرافق الصحية المأمونة والمالئمة، بما في ذلك أل راا المحافرة على النر
واألعبـاع  ير المتنـاســــــــــــــبـة النـاجمـة عن أعمـال الرعـايـة والعمـل المن لي  ير المـدفوعي األجر التي تقوم بهـا 
ــلبية التي تجعل األســـــــر والمجتمعات المحلية  ــانية والمعايير االجتماعية الســـــ الفتيات، والقوال  النمطية الجنســـــ

ــأن الســــــــما   تولي اهتماما أ ل لتعليم الفتيات مقارنة بتعليم الفتيان األمر الذ   د يؤثر على  رار الوالدين بشــــــ
 للفتيات بااللتحاق بالمدرسة.

ــاع واألدوار  - 43 ــتمرار المعدالت المرتفعة لعمية بين النســــــــ ــعر بقلق عميق إ اع اســــــــ وال ت ال اللجنة تشــــــــ
م المســـــــاواة مع الرجل في العمالة، األمر النمطية الجنســـــــانية للمرأة والرجل، ما يعر ل مشـــــــاركة المرأة على  د

الذ  يؤد  إلى التميي  المهني، بما في ذلك التمثيل النا ل الواســــع االنتشــــار للنســــاع والفتيات في كثير من 
ميادين العلم والتكنولوجيا، ما يمثل ضــــــــياعا للمواه  ولكيفية مقاربة المواضــــــــيع، ويعوق التنمية اال تصــــــــادية 

 لمرأة، ويمكن أن يسهم في الفجوة في األجور بين الجنسين.والتمكين اال تصاد  ل

وتشــــدد اللجنة على أهمية االســــتفادة من التعليم، بما في ذلك الكفاعات الر مية، والعلوم والتكنولوجيا   - 44
والهندسـة والرياضـيات، وتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت، وتشـجيع األبعاد الرئيسـية من  بيل اإلبداف، وريادة  
األعمال، والتفكير النقد  والمهارات الشــخصــية، وتع ي  فرل حصــول النســاع والفتيات على التعليم والتدري  

 وتنمية المهارات على نحو كا ، وتع ي  فرل التعلم مدى الحياة للجميع.

ــحة البدنية والعقلية،   -   45 ــتوى ممكن من الصـــ ــان في التمتع بأعلى مســـ وتؤكد اللجنة من جديد حق كل إنســـ
ون تميي  من أ  نوف، وتعتر  بأن اإلعمال الكامل لهذا الحق يكتســي أهمية حاســمة في حياة النســاع والفتيات  د 

ــاواة بين الجنســـين  ورفاههن و درتهن على المشـــاركة في الحياة العامة والخاصـــة، وبأن  شـــرط حيو  لتحقيق المسـ
ــب  ــتهدا  األســــ ــاع والفتيات. وتعتر  اللجنة بأن اســــ ــاواة بين الجنســــــين  ا  الجذرية لعدم وتمكين جميع النســــ المســــ

ذلك عدم المســـاواة في الحصـــول    في  والتميي  والوصـــم والعن  والقضـــاع عليها في خدمات الرعاية الصـــحية، بما 
 على الخدمات الصحية العامة ومحدودية الحصول عليها، مسألة مهمة بالنسبة لجميع النساع والفتيات. 

وتقر اللجنة بأن النسـاع والفتيات يضـطلعن بنصـي   ير متناسـ  من أعمال الرعاية والعمل المن لي   - 46
 ير المدفوعي األجر، وأن هذا التو يع  ير المتكافئ للمســـــــــــؤوليات يحد من  درة المرأة على المشـــــــــــاركة في 
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اع والفتيات التعليم  عمليات صــــــــــنع القرار وشــــــــــال المناصــــــــــ  القيادية، ويفرا  يودا كبيرة على إتمام النـســـــــــ 
والـتدرـي ، أو التقـدم فيهمـا، وعلى دخول المرأة ســــــــــــــوق العمـل المـدفوف األجر، ومعـاودة دخولهـا إليهـا، والنجـا  
فيها، وعلى فرصــها اال تصــادية وأنشــطتها في مجال إطالق المشــاريع. وتشــدد على ضــرورة االعترا  بتحمل 

ــيبا  ير متناســـ  من أعمال الرعاية والع ــ لي  ير المدفوعي األجر وعلى ضـــرورة اتخاذ المرأة نصـ مل المنـــــــــــــــ
عطــاع  يمــة لــ ، من خالل تع ي  المســـــــــــــــاواة في تقــاســــــــــــــم  عــادة تو يعــ  وا  إجراعات لتخفيا هــذا العــ ع وا 
ــية، ومن خالل إعطاع األولوية لمجاالت تشـــــمل وضـــــع  المســـــؤوليات بين المرأة والرجل داخل األســـــرة المعيشـــ

حماية اجتماعية، وتقديم خدمات اجتماعية جيدة النوعية وميســورة التكلفة   هياكل أســاســية مســتدامة، وســياســات
جا ات األمومة أو األبوة أو اإلجا ات  ويســهل الحصــول عليها، بما في ذلك خدمات الرعاية، ورعاية الطفل، وا 

 الوالدية.

المرأة ا تصـــاديا  وتقر اللجنة أيضـــا بأن تقاســـم المســـؤوليات األســـرية يهيئ بيئة أســـرية مؤاتية لتمكين - 47
ــهاما كبيرا  في ــهمان إســـــــــ ــهم في التنمية، وبأن المرأة والرجل يســـــــــ عالم العمل اآلخذ في التاير على نحو  يســـــــــ
رفات األسـرة، وبأن إسـهام المرأة بوج  خال في المنـــــــــــــــ ل، بما في ذلك أعمال الرعاية والعمل المنـــــــــــــــ لي  في
در الكافي، تولود رأس مال بشــريا واجتماعيا أســاســيا لتحقيق المدفوعي األجر، التي لم ي عتر  بها بعد  بالق  ير

 التنمية االجتماعية واال تصادية.

وتسلم اللجنة بالفائدة التي يمكن جنيها من تنفيذ سياسات ذات منحى أسر  تهد ، في جملة أمور،  - 48
اتخاذها القرارات في الحياة إلى تحقيق المسـاواة بين الجنسـين وتمكين جميع النسـاع والفتيات، ومشـاركة المرأة و 

العـامـة بصــــــــــــــورة كـاملـة وفعـالـة، وتحقيق التوا ن بين العمـل واألســــــــــــــرة واالكتفـاع الـذاتي للوحـدة العـائليـة، وتقر 
بالحاجة إلى ضـــمان مراعاة جميع ســـياســـات التنمية االجتماعية واال تصـــادية، لالحتياجات والتو عات المتايرة 

 متعددة، وبالحاجة إلى احترام حقوق و درات ومسؤوليات جميع أفراد األسرة. لعسر في إطار أدائها لورائفها ال

وتالحر اللجنة أن حصــــــــــــول الجميع على الحماية االجتماعية يؤد  دوراا محورياا في الحد من عدم  - 49
لقرارات المساواة، والقضاع على الفقر بجميع أشكال  وأبعادت، وتع ي  الفرل المتاحة لمشاركة المرأة واتخاذها ا

في الحياة العامة بصـورة كاملة وفعالة، فضـالا عن القضـاع على العن . وتكرر التأكيد بأن لكل شـخل الحق 
ذلك الاذاع والملبس والمســــكن  في في التمتع بمســــتوى معيشــــي الئق يضــــمن ل  وألســــرت  الصــــحة والرفات، بما

الطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. والرعاية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية، وبأن لعمومة و 
ــيما فيما بيد أن اللجنة تشــــــــــــعر بالقلق ألن توفير التاطية بهذت الخدمات ال ت ال تعتري  ثارات، ال يخل  ســــــــــ

النسـاع والفتيات. وهي تقر بأن نرم الحماية االجتماعية يمكن أن تسـهم إسـهاما بالغ األهمية في إعمال حقوق 
أولئك الذين يعيشــــون   أووبخاصــــة لعشــــخال الوا عين في براثن الفقر والمهمشــــين  اإلنســــان الواجبة للجميع،

 أوضاعا هشة ويكونون عرضة للتميي .

ــان،  - 50 ــجيل المواليد من أجل إعمال جميع حقوق اإلنســــــــ ــا األهمية الحيوية لتســــــــ وتالحر اللجنة أيضــــــــ
نرم الحماية االجتماعية، ومن أجل  فيها الحق في الضـمان االجتماعي، فضـال عن إمكانية االسـتفادة من بما

المشـــــــاركة وصـــــــنع القرار في الحياة العامة، وتعر  عن  لقها إ اع المســـــــتويات المتدنية لتســـــــجيل المواليد في 
أوسـاط بعا نسـاع وفتيات الشـعو  األصـلية، والنسـاع والفتيات ذوات اإلعا ة، والمهاجرات، والفتيات، والنسـاع 

، والنساع المنتميات إلى أ ليات  ومية أو إثنية، أو أ ليات دينية أو لاوية. وتعر  والفتيات في المناطق الريفية
اللجنة عن  لقها كذلك من أن جميع األشخال الذين ال يحملون وثائقك تسجيل ميالدهم أو جنسيةا  د يكونون 

ساعة الم  عاملة.أكثر عرضة للتهمي  واإل صاع والتميي  والعن  وانعدام الجنسية واالستاالل وا 
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وتعر  اللجنة عن  لقها إ اع اســــــــتمرار تحم ل النســــــــاع النصــــــــي  األكبر من ع ع الفقر، وتؤكد أن  - 51
القضــاع على الفقر بجميع صــورت وأبعادت، بما في ذلك الفقر المد ع، أمر ال  نى عن  لتمكين المرأة ا تصــاديا 

فعالة، وللقضــــــاع على العن  وتحقيق التنمية ومشــــــاركتها واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصــــــورة كاملة و 
ــاع والفتيات  ــين وتمكين جميع النســــ ــاواة بين الجنســــ ــتدامة. وتقر كذلك بالروابط المتي رة بين تحقيق المســــ المســــ
والقضـــاع على الفقر، والحاجة إلى ضـــمان مســـتوى معيشـــي الئق للنســـاع والفتيات طوال فترة حياتهن، وأهمية 

 في جهودها الرامية إلى القضاع على الفقر بجميع أشكال  وأبعادت.تقديم الدعم إلى البلدان 

ــاركة في القوة العاملة  - 52 ــين في المشــ ــتمرار الفجوات الكبيرة بين الجنســ وتعر  اللجنة عن  لقها إ اع اســ
والقيـادة، واألجور، والـدخـل، والمعـاشـــــــــــــــات التقـاعـديـة، والحمـايـة االجتمـاعيـة، والوصــــــــــــــول إلى الموارد المـاليـة 

ــناعات التي تهيمن  و  ــادية واإلنتاجية والتحكم بها، فضـــــــال عن التميي  المهني، والتقليل من  يمة الصـــــ اال تصـــــ
عليها اإلنات، وعدم تكافؤ ررو  العمل، ومحدودية فرل التقدم الوريفي، والحضـور ال ائد للمرأة في أشـكال 

ــا عن  لقها ال ــية. وتعر  اللجنة أيضـــــــ عميق ألن المكاســـــــــ  التعليمية التي العمل  ير النرامية و ير القياســـــــ
ــاوية للحصـــول على العمالة الكاملة والعمل الالئق، مع ما يترت    لها المرأة لم تترجم بعد إلى فرل متسـ ــع تحصـ
علي  ذلك من آثار ســـــــــلبية طويلة األجل في تنمية أ  مجتمع، وألن اســـــــــتمرار المعدالت المرتفعة لعمية بين  

 انية تعر ل مشاركة المرأة على  دم المساواة مع الرجل في العمالة.النساع والقوال  النمطية الجنس

وتؤكد اللجنة ضـرورة تع ي  مشـاركة المرأة مشـاركة كاملة في اال تصـاد الرسـمي، وال سـيما في صـنع  - 53
القرار اال تصــاد ، وعلى  دم المســاواة مع الرجل في الحصــول على العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل الالئق، 
والحماية االجتماعية، وكفالة تمتع المرأة والرجل بمعاملة متســـــاوية في مكان العمل، فضـــــال عن المســـــاواة في 
األجر لقاع العمل المتســاو  أو لقاع العمل المتســاو  القيمة، والوصــول إلى الســلطة وصــنع القرار. وتؤكد من 

في ذلك عن طريق دعم األعمال التجارية جديد أهمية االسـتثمار في المرأة في جميع  طاعات اال تصـاد، بما 
التي تقودها النسـاع وتيسـير حصـول المرأة على التمويل والتدري  والتكنولوجيا ووصـولهن إلى األسـواق والطا ة 

 المستدامة والميسورة التكلفة والنقل والتجارة.

رات في الموارد وتؤكد اللجنة من جديد أهمية  يادة االســـــــتثمارات بشـــــــكل ملحور من أجل ســـــــد الثا - 54
باية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساع والفتيات، بوسائل منها تعبئة الموارد المالية من جميع 
المصادر، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية والدولية ورصدها، والتنفيذ الكامل لاللت امات المتصلة بالمساعدة 

ــمية، ومكافحة التدفقا ــتفادة من التقدم المحر  وتع ي   اإلنمائية الرســـ ت المالية  ير المشـــــروعة، من أجل االســـ
التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنو ، وبين بلدان الجنو ، والتعاون الثالثي، مع مراعاة 

 ل . أن التعاون بين بلدان الجنو  ليس بديال من التعاون بين الشمال والجنو ، بل هو باألحرى مكمعل

وتـدرك اللجنـة أهميـة وجود بيئـة خـارجيـة مؤاتيـة لـدعم الجهود الوطنيـة الراميـة إلى تمكين المرأة، من  - 55
دارتها لها  خالل تشــــــــــــــجيع مشــــــــــــــاركة المرأة في جميع القطاعات وعلى جميع المســــــــــــــتويات، وتحكومها فيها وا 

وبنـاع القـدرات ونقـل التكنولوجيـا وفق  ومشــــــــــــــاركتهـا فيهـا، بمـا في ذلـك من خالل تعبئـة الموارد المـاليـة الكـافيـة
ــتخدام التكنولوجيات التمكينية للنهوا بقدرة المرأة على  ــأن  أن يع   اســــ ــروط متفق عليها، وهو ما من شــــ شــــ

 مباشرة األعمال الحرة وتمكينها ا تصاديا.

ــن في المناطق - 56 ــاع والفتيات الالتي يعشــــــــ ــة لجميع النســــــــ ــا االحتياجات الخاصــــــــ  وتدرك اللجنة أيضــــــــ
المتضـررة من حاالت الطوارو اإلنسـانية وفي المناطق المتضـررة من اإلرها ، وتسـلم بأن التهديدات الصـحية 
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العالمية، واآلثار السـلبية لتاير المناخ، وت ايد وتيرة وشـدة الكوارت الطبيعية، والنـــــــــــــــ اعات المسـلحة، والتطر  
لطوارو اإلنسانية، والتشريد القسر  للسكان، العني  عندما يفضي إلى اإلرها ، وما يتصل بذلك من حاالت ا

ــكل  ــلبية بشــ أمور تهدد بتقويا الكثير من التقدم المحر  خالل العقود األخيرة في مجال التنمية، ولها آثار ســ
سـيما في البلدان النامية، هي عوامل من الضـرور  تقييمها والتصـد  لها على  خال على النسـاع والفتيات ال

ــاو  ــاع والفتيات الالئي يعشــــن في هذت المناطق يواجهن عوائق ممي ة النحو الواج . ويســ رها  لق بالغ ألن النســ
تحول دون حصــولهن على الميات والصــر  الصــحي، فضــالا عن إدارة النرافة الصــحية أثناع الحيا، وأنهن 

اشــــــئة عن يتحملن الع ع الرئيســــــي المتمثل في جمع الميات لعســــــرة ومســــــؤوليات الرعاية، بما في ذلك تلك الن 
 األمراا المنقولة بالماع، في أنحاع كثيرة من العالم.

وتقر اللجنة كذلك بالدور الهام للمرأة في منع نشــو  الن اعات المســلحة وتســويتها وفي بناع الســالم،  - 57
وتؤكد في هذا الصدد أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة ومجدية، بما في ذلك عن طريق  يادة دورها 

ــنع القرار في الجهود الرامية إلى صــــون وتع ي  الســــالم واألمن، وتكرر  في ــلمية، وكذلك في صــ العمليات الســ
 تأكيد أهمية إشراك الرجال والفتيان كشركاع في تع ي  هذت المشاركة.

وترح  اللجنة بالمســـــــــــــاهمات الكبرى التي يقدمها المجتمع المدني، بما في ذلك المنرمات النســـــــــــــائية  -   58
معية، والجماعات النســــــوية، والمدافعات عن حقوق اإلنســــــان، والمنرمات التي تقودها الفتيات والشــــــابات، والمجت 

والنقابات من أجل إدراج مصــــال  النســــاع والفتيات واحتياجاتهن وأفكارهن في الخطط المحلية والوطنية واإل ليمية 
ــتدامة لعام  أهمية إ امة حوار منفت  وجامع وشـــــــفا  مع . وتقر ب 2030والدولية، بما في ذلك خطة التنمية المســـــ

 المجتمع المدني في إطار تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساع والفتيات. 

وتقر اللجنة بأن األعرا  االجتماعية السلبية والقوال  النمطية الجنسانية يمكن أن تترسخ من خالل  - 59
ن والصـناعة السـينمائية، وتؤكد على الدور الهام الذ  يمكن أن تؤدي  وسـائل اإلعالم، وسـائل اإلعالم واإلعال

مع ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدية وعلى  دم المساواة مع الرجل في وسائل اإلعالم، في تحقيق 
التميي ية والمراعية  المسـاواة بين الجنسـين وتمكين جميع النسـاع والفتيات، بما في ذلك من خالل التاطية  ير

 لالعتبارات الجنسانية.

وتدرك اللجنة أيضـــــا أهمية إشـــــراك الرجال والفتيان بالكامل، بوصـــــفهم عناصـــــر تحف  على التايير   - 60
وتســـــتفيد من ، وبوصـــــفهم شـــــركاع وحلفاع اســـــتراتيجيين في تع ي  مشـــــاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة 

فضـال عن القضـاع على العن  وفي تحقيق المسـاواة بين الجنسـين وتمكين جميع  العامة بصـورة كاملة وفعالة،
 النساع والفتيات.

وتحت اللجنة الحكومات على جميع المسـتويات وباالشـتراك، حسـ  اال تضـاع، مع الكيانات المعنية  - 61
مراعـاة األولوـيات الوطنـية، في منرومـة األمم المتحـدة والمنرمـات اـلدولـية واإل ليمـية، كـل في إطـار واليـت  ومع 

وتــدعو منرمــات المجتمع المــدني، ومن بينهــا المنرمــات النســـــــــــــــائيــة، والمنرمــات التي يقودهــا الشــــــــــــــبــا ، 
والجماعات النســــــــوية، والمنرمات الدينية، والقطاف الخال، والمؤســــــــســــــــات الوطنية لحقوق اإلنســــــــان، حيثما 

 :خاذ اإلجراعات التاليةوجدت، والجهات المعنية األخرى، حس  اال تضاع، على ات 
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 تةز ز األطر المة ار ة وال انون ة والتنظ م ة  

اتخـــاذ إجراعات من أجـــل التنفيـــذ التـــام للتعهـــدات وااللت امـــات القـــائمـــة المتعلقـــة بتحقيق  )أ( 
ــان والحريات  ــمان تمتعهن بجميع حقوق اإلنســــ ــاع والفتيات، وضــــ ــين وتمكين جميع النســــ ــاواة بين الجنســــ المســــ

تحســـــين  األســـــاســـــية تمتعا كامال وعلى  دم المســـــاواة مع الرجل من دون تميي  من أ  نوف كان، وذلك بهد 
مشـاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصـورة كاملة وفعالة، فضـال عن القضـاع التقدم الحر  نحو 

 على العن  

النرر، على ســبيل األولوية بشــكل خال، في التصــديق على اتفا ية القضــاع على جميع  ) ( 
االختيارية الملحقة بهما، أو االنضــمام إليهما،   أشــكال التميي  ضــد المرأة، واتفا ية حقوق الطفل والبروتوكوالت

ــيقها من  ــيا ة أ  تحفرات من هذا القبيل بأدق ما يمكن من تعابير وأضـــ والحد من نطاق أ  تحفرات، وصـــ
معـان  بمـا يضــــــــــــــمن عـدم إبـداع تحفرـات ال تتفق مع هـد  هـاتين االتفـا يتين والارا منهمـا، واســــــــــــــتعراا 

ســــــحبها، وســــــح  التحفرات التي تتعارا مع هد  االتفا ية ذات الصــــــلة التحفرات عنهما بانترام تمهيداا ل
 والارا منها، وتنفيذ االتفا يتين بالكامل عن طريق أمور منها وضع تشريعات وسياسات وطنية فعالة 

النرر في التصــديق على االتفا يات األســاســية لمنرمة العمل الدولية، واإلشــارة إلى أهمية  )ج( 
 1952ية األخرى ذات الصــــــــــلة، وهي اتفا ية الضــــــــــمان االجتماعي )المعايير الدنيا( لعام معايير العمل الدول

ــيات الحماية االجتماعية لعام ( 24) (102)ر م  ــأن أرضــــ ــية بشــــ ــية منرمة 202)ر م  2012، والتوصــــ (، وتوصــــ
( وكذلك 204)ر م  2015العمل الدولية بشــأن االنتقال من اال تصــاد  ير المنرم إلى اال تصــاد المنرم لعام 

، و يرهـا من ( 25) (189)ر م   2011اتـفا ـية منرمـة العمـل اـلدولـية بشــــــــــــــأن العمـل الالئق للعمـال المن ليين لعـام 
 معايير منرمة العمل الدولية، والنرر في تنفيذها فيما يخل الدول التي صدو ت عليها بالفعل 

انفرادية تتنافى مع  االمتناف عن ســـــــــــن وتطبيق أ  تدابير ا تصـــــــــــادية أو مالية أو تجارية )د( 
ــاديــة واالجتمــاعيــة على نحو كــامــل،  القــانون الــدولي وميثــاق األمم المتحــدة وتعر ــل تحقيق التنميــة اال تصـــــــــــــ

 سيما في البلدان النامية  وال

اتخاذ تدابير لتحقيق المشــــــاركة المتســــــاوية والمجدية للمرأة وتكافؤ الفرل في القيادة على  )هـ( 
ــنع القرار   ــتويات صــ ــادية واالجتماعية والثقافية، وا  الة جميع الحواج  جميع مســ ــية واال تصــ ــياســ في الحياة الســ

الهيكلية، ومن بينها الحواج  القانونية أو المؤســـــــســـــــية أو اال تصـــــــادية أو االجتماعية أو الثقافية، التي تحول 
 مشاركة النساع والفتيات  دون

صال  القوانين والسياسات التي تمي  ضد   )و(  النساع والفتيات وتعوق مشاركة المرأة مراجعة وا 
ــاواة مع الرجل في جميع جوان  الحياة العامة، وتنفيذ تدابير محددة الهد  للتصـــــــــــد  لجملة  على  دم المســـــــــ
أمور منها جميع أشــــــكال التميي ، فضــــــال عن العن  ضــــــد النســــــاع والفتيات، وضــــــمان إمكان لجوع النســــــاع 

 كات حقوق اإلنسان الخاصة بهن والفتيات إلى القضاع والمساعلة عن انتها

__________ 

 (24) United Nations, Treaty Series, vol. 210, No. 2838. 

 .vol. 2955, No. 51379المرجع نفس ،  (25) 
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نفاذ القوانين واألطر التنريمية التي تكفل المســـــــاواة وتلاي التميي  ضـــــــد  ) (  ســـــــن أو تع ي  وا 
النســــاع والفتيات، بما في ذلك القوانين واألطر التي تحرر التميي  على أســــاس الحمل أو األمومة أو الوضــــع 

 خرى العائلي أو العمر، فضالا عن أشكال التميي  األ

ــة الجماعية،  ) (   ــلمي والمفاوضــــــــــ حماية وتع ي  الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع الســــــــــ
يتي  للعــامالت جملــة أمور منهــا تنريم صـــــــــــــفوفهن ضـــــــــــــمن النقــابــات، ومنرمــات العمــال وأربــا  العمــل،  بمــا 

ع االعترا  بأن هذت  ، ورابطات األعمال، واالنضــــمام إليها والمشــــاركة فيها على جميع المســــتويات م والتعاونيات
 الكيانات القانونية ت نشأ وتعدَّل وت حل وفقا للقوانين الوطنية بما يراعي االلت امات القانونية الدولية لكل دولة  

حماية وتع ي  الحق في حرية الرأ  والتعبير، والمسـاواة في حقوق المرأة في المشـاركة في  )ط( 
ان مشـاركة المرأة من جميع األعمار، من دون أ  نوف من أنواف األنشـطة السـياسـية والحياة العامة ككل، لضـم

 دم المســاواة مع الرجل، على جميع مســتويات صــنع القرار وفي جميع  وعلىالتميي ، مشــاركة كاملة ومجدية  
القطاعات، بما في ذلك من خالل األح ا  الســــــــــــياســــــــــــية والمجتمع المدني والمنرمات التي تقودها النســــــــــــاع 

 ن أ  شكل من أشكال العن  والتحر ، بما في ذلك التسلط أو التهديد والشبا ، من دو 

تحديد أهدا  وآجال لتحقيق التوا ن بين الجنســــين في فروف الســــلطة التنفيذية والتشــــريعية   ) ( 
والقضــائية على جميع المســتويات وفي جميع المجاالت، بما في ذلك في اللجان والهيئات المتخصــصــة وأفر ة 

ــلة، مثل اإلجراعات اإليجابية والتدابير الخاصـــــــــــــة المؤ تة  العمل، وتحقيق ذلك من خالل التدابير ذات الصـــــــــــ
المالئمـة، بمـا في ذـلك تحـدـيد الحصــــــــــــــل والتعييـنات وبرامج الـتدرـي  والتوعـية الموجهـة للنســــــــــــــاع، بمن فيهن 

 الشابات والنساع الالئي يعشن أوضاعا هشة 

ح ا  الســياســية على ترشــي  عدد متســاو من النســاع اتخاذ كل التدابير الال مة لتشــجيع األ )ك( 
 والرجال، وتع ي  المساواة في القيادة في هياكل األح ا ، وتعميم المنرور الجنساني في برامج األح ا  

تشـــــــجيع تنفيذ التدابير واآلليات، بما في ذلك اآلليات المناســـــــبة لتتبع التقدم المحر ، باية  )ل( 
 ن الجنسين في جميع المناص  االنتخابية تحقيق هد  تحقيق التوا ن بي 

وضــع وتنفيذ ســياســات وبرامج، بما في ذلك من خالل التمويل المناســ  والتدابير المبتكرة  )م( 
للنهوا بالمرأة بوصـــــــــــــفها  ائدة ورئيســـــــــــــة تنفيذية ومديرة، في جميع المجاالت، وال ســـــــــــــيما في المناصــــــــــــ  

ة لصـنع القرار، بهد  تحقيق التوا ن بين الجنسـين على جميع االسـتراتيجية اال تصـادية واالجتماعية والسـياسـي 
 المستويات 

كفالة مراعاة منرورات النســـــــاع والفتيات، حســـــــ  اال تضـــــــاع، في حاالت الن اف المســـــــل   )ن( 
، على  دم المساواة  وما بعد انتهاع الن اف وفي حاالت الطوارو اإلنسانية، وكفالة مشاركتهن بشكل فعلي ومجد 

في وضـع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السـياسـات واألنشـطة المتصـلة بمنع نشـو  الن اعات والوسـاطة من  مع الرجل،
عادة اإلعمار بعد انتهاع الن اف، فضـــــــــال عن مراعاة منرور النســـــــــاع والفتيات  أجل الســـــــــالم وبناع الســـــــــالم وا 

ــاع والفتيات في المشـــردات داخليا والالجئات  وضـــمان االحترام والحماية الكاملين لحقوق اإلنســـان  لجميع النسـ
عادة اإلعمار، وكفالة اتخاذ التدابير المناســــبة للقضــــاع على جميع  جميع اســــتراتيجيات االســــتجابة والتعافي وا 

 أشكال العن  والتميي  ضد النساع والفتيات في هذا الصدد 
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صـــلة تع ي    درات المكات  اإلحصـــائية الوطنية و يرها من المؤســـســـات الحكومية ذات ال )س( 
على جمع وتحليل ونشــــــر بيانات مصــــــنفة حســــــ  الدخل والجنس والســــــن والعرق واإلثنية والوضــــــع من حيت 
الهجرة واإلعا ة والمو ع الجارافي و ير ذلك من الصفات الممي ة الهامة في السيا ات الوطنية، لدعم وتصميم 

ــياســــــات واإلجراعات الهادفة إلى تحســــــين مشــــــاركة المرأة   واتخاذها القرارات في الحياة العامة وتنفيذ وتتبوع الســــ
ــتراتيجيات والبرامج الرامية إلى منع العن   ــات واالســ ــياســ ــورة كاملة وفعالة، فضــــال عن تقييم القوانين والســ بصــ
ضـــد النســـاع والفتيات والقضـــاع علي ، وتع ي  الشـــراكات وحشـــد المســـاعدة المالية والتقنية من جميع المصـــادر 

حصــــــــــــــاعات لتمكين البـلدان الـنامـية من  ـتاحـة بـياـنات مصــــــــــــــنوـفة وا  القـيام، على نحو منهجي، بتخطيط وجمع وا 
 جنسانية عالية الجودة وموثو ة وحسنة التو يت 

 
 منع الةنف ضد المرأة  ي الح اة الةامة وال ضات عل ه  

القضــــــاع على جميع أشــــــكال العن  ضــــــد النســــــاع والفتيات في األماكن العامة والخاصــــــة  )ف( 
والتصـــــــــد  لها، من خالل اعتماد ن هج متعددة القطاعات ومنســـــــــقة للتحقيق مع مرتكبي العن  ضــــــــد ومنعها 

ــاتهم ومعا بتهم، ووضــــــــــع حد لةفالت من العقا ، ولتوفير الحماية وتمكين جميع  ــاع والفتيات ومقاضــــــــ النســــــــ
الئمة، وعلى الضــحايا والناجيات من الحصــول على  دم المســاواة مع الرجل على ســبل الجبر واالنتصــا  الم

عادة إدماجهن في المجتمع، بما في  الخدمات االجتماعية والصحية والقانونية الشاملة، لدعم شفائهن الكامل وا 
ــورة التكلفة وفرل  ــاكن ميســ تاحة مســ ــي االجتماعي وا  ــول على الدعم النفســ ــبل الحصــ ذلك من خالل توفير ســ

ــاع  والفتيات حياة خالية من أعمال العن ، من عمل وخدمات إعادة التأهيل، ومراعاة أهمية ع  جميع النســــــــ
 بيل العن  الجنســي والجنســاني، بما في ذلك التحر  الجنســي والعن  العائلي وعمليات القتل المرتبطة بنوف  
ســـــاعة معاملة المســـــنات  ومعالجة األســـــبا  الهيكلية والكامنة للعن  ضـــــد  الجنس، بما في ذلك  تل اإلنات وا 

ع ي  تدابير الو اية والبحت وتع ي  أعمال التنســــيق والرصــــد والتقييم، بســــبل منها النســــاع والفتيات من خالل ت 
تشـجيع أنشـطة التوعية، بما في ذلك الكشـ  عن التكالي  التي يتكبدها المجتمع واال تصـاد جراع ذلك العن ، 

 والعمل مع المجتمعات المحلية 

ــات الرامية إلى  ) (  ــياســ نفاذ القوانين والســ ــن أو تع ي  وا  ــكال العن  ســ ــاع على جميع أشــ القضــ
ــد المرأة من جميع األعمــار في عــالم العمــل، وفي المجــالين العــام والخــال، وتوفير ســــــــــــــبــل  والتحر  ضـــــــــــــ
االنتصــــــا  الفعال في حاالت عدم االمتثال  وضــــــمان ســــــالمة النســــــاع في مكان العمل  والتصــــــد  للعوا   

ــاع و  ــد النســ ــين المتعددة للعن  والتحر ، باعتبار أن العن  ضــ ــاواة بين الجنســ ــكل عقبة أمام المســ الفتيات يشــ
 وتمكين المرأة ا تصادياا  ووضع تدابير لتشجيع عودة ضحايا العن  والناجين من  إلى سوق العمل مجددا 

متابعة البرامج واالســــــــتراتيجيات الرامية إلى منع المضــــــــايقة والقضــــــــاع عليها في األماكن  )ل( 
ســــيا ات الر مية، بما يشــــمل التســــلط الســــيبراني والمطاردة الســــيبرانية، مع العامة والخاصــــة، بما في ذلك في ال

 التركي  على التدابير القانونية والو ائية والحمائية الفعالة للضحايا وللمعرضين لخطر الو وف ضحية التحر  

القضــــاع على الممارســــات الضــــارة، مثل تشــــوي  األعضــــاع التناســــلية لةنات وال واج المبكر  )ق(  
في    واج القسـر ، التي  د تخلو  آثار طويلة األمد على حياة الفتيات والنسـاع وعلى صـحتهن وأجسـامهن، بما وال 

ذلك  يادة خطر تعرضــهن للعن  واألمراا المنقولة جنســياا، والتي تؤثر ســلبا على فرل مشــاركتهن في الحياة 
لم ر م تكثي  الجهود المبذولة على كل  العامة، علما أن هذت الممارســــــــات ال ت ال موجودة في جميع مناطق العا 

ــاع والفتيات، والعمل مع  ــبل من بينها تمكين جميع النســ ــد  لها، بســ ــعد الوطني واإل ليمي والدولي للتصــ من الصــ
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ــات، وتمكين   ــلبية التي تتااضــــى عن هذت الممارســ المجتمعات المحلية من أجل مكافحة المعايير االجتماعية الســ
ــتبعاد  اآلباع واألمهات والمجتمعا  ت المحلية من أجل التخلي عن تلك الممارســــــــات، ومجابهة فقر األســــــــر واالســــــ

، وضــمان إمكانية حصــول الفتيات والنســاع المعرضــات لخطر هذت الممارســات أو المتضــررات منها،  االجتماعي
 على الحماية االجتماعية والخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية  

بناع  درات المورفين الحكوميين في السـلطات التنفيذية والتشـريعية والقضـائية على اعتماد   )ر( 
تدابير و ائية مع  ة للتصـــد  لجميع أشـــكال العن  ضـــد النســـاع والفتيات، بما في ذلك في الســـيا ات الر مية، 

ــؤولي  ــكاوى، وتوعية المسـ ــائية وآليات الشـ نفاذ اآلليات القضـ ــد  للحوادت، وا  ن عن طريق التأكد من وعلى التصـ
تدريبهم على تلبية االحتياجات المختلفة والمحددة للنسـاع والفتيات اللواتي تعرضـن للعن  لئال يقعن ضـحية ل  

 مرة أخرى عند التماسهن العدالة واإلنصا  

كفالة إمكانية لجوع جميع ضحايا العن  من اإلنات إلى القضاع من دون إعا ة والحصول  ) ( 
ــاعدة   ــة في ما يتعلق بأمور منها اإلجراعات على مســــــــ ــنى لهن اتخاذ  رارات مدروســــــــ انونية فعالة حتى يتســــــــ

القانونية بما يتي  مقاضاة كل الحاالت المتصلة بالعن ، ومن بينها الحاالت المتصلة بالضحاياــ وكذلك كفالة 
ا اعتماد تشـــريعات إتاحة ســـبل انتصـــا  عادلة وفعالة لجميع الضـــحايا لما لحقك بهن من أضـــرار، بطرق منه

 وطنية عند اال تضاع 

اتخاذ تدابير إلشـــــــاعة بيئة آمنة وتمكينية لحماية المرأة من جميع أشـــــــكال العن  والتميي    )ت( 
بســـــــــــب  انخراطها في الحياة العامة، بما في ذلك في الســـــــــــيا ات الر مية، والقيام بخطوات عملية لمنع العن  

ة اإلفالت من العقا  وضـــمان تقديم المســـؤولين عن االنتهاكات والتصـــد  ل ، بما في ذلك عن طريق مكافح
ساعة المعاملة إلى العدالة على وج  السرعة   وا 

تعميم منرور جنســـــاني في وضـــــع مفاهيم التكنولوجيا الر مية والســـــياســـــات المتصـــــلة بها،   )ت( 
ــد الن  ــد  للعن  والتميي  ضــــــــ ــاركة المرأة من أجل التصــــــــ ــاع والفتيات في وتطويرها وتنفيذها، وتع ي  مشــــــــ ســــــــ

الســــــــيا ات الر مية، وذلك بطرق منها تشــــــــجيع شــــــــركات التكنولوجيا الر مية، بما في ذلك الشــــــــركات المقدمة 
 لخدمات اإلنترنت، على احترام المعايير وتنفيذ آليات إبالي شفافة يسهل الوصول إليها 

 
 تةز ز ارص حاا الممسس ة المراع ة ل عتعاراا الجنسان ة   

اتخاذ تدابير لتحقيق التوا ن بين الجنســــــــين في المناصــــــــ  القيادية في هيئات صــــــــنع القرار   )خ(  
ــتخدام   على ــية، واســ ــســ ــات المؤســ دخال تاييرات في الهياكل والممارســ ــع ن هج تحويلية وا  ــتويات، ووضــ جميع المســ

والمالية، بما في ذلك،  تعميم مراعاة المنرور الجنســاني للتعجيل بتنفيذ التشــريعات والســياســات العامة   اســتراتيجية
 من خالل المي نة المراعية للمنرور الجنساني لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساع والفتيات  

ضـمان مراعاة منرورات جميع النسـاع والفتيات، والمشـاركة الكاملة وعلى  دم المسـاواة مع  )ذ( 
نفيذ ومتابعة وتقييم الســـياســـات واألنشـــطة التي تمس الرجل، حســـ  اال تضـــاع، للنســـاع والفتيات في تصـــميم وت 

معيشـــتهن ورفاههن و درتهن على التكي ، وكفالة تمكين النســـاع ومنرماتهن، والمنرمات التي تقودها الفتيات 
والشــبا ، من المشــاركة الكاملة واآلمنة والفعالة في عملية صــنع القرار، والســياســات والمؤســســات على جميع 

 المستويات 



 E/CN.6/2021/L.3 

 

18/25 21-04183 

 

ــاع  )ا(  ــين وتمكين جميع النســـــــ ــاواة بين الجنســـــــ تع ي   درة اآلليات الوطنية على تحقيق المســـــــ
والفتيات، عن طريق تخصـــيل الموارد المالية والتقنية والبشـــرية الكافية بما يمكنهن من االضـــطالف بوالياتهن  

 بفعالية 

والتعافي من ،  19-مراعاة االحتياجات الخاصــــة للنســــاع والفتيات في جهود مواجهة كوفيد )أ أ( 
و يـادة الـدور القيـاد  للمرأة في تلـك الجهود، بمـا في ذلـك من خالل تع ي  التوا ن بين الجنســــــــــــــين في أفر ـة 
العمل واللجان الدائمة و يرها من هيئات صـنع القرار  وكذلك تشـجيع مشـاركة أعضـاع المنرمات النسـائية في 

 هيئات وعمليات صنع القرار، حس  اال تضاع 

ــتدامة وتدفع  19-ضـــــــــع خطط لمواجهة جائحة كوفيدو  )   (  والتعافي منها، تع   التنمية المســـــــ
ــاع  ــتهدا  النســــ ــاملة للجميع من خالل جملة أمور منها اســــ بالتايير التحويلي نحو إ امة مجتمعات عادلة وشــــ

ــاع على ال ــادية، بما في ذلك تدابير القضــــــــ ــتجابة اال تصــــــــ ــديد على أن  ينباي لالســــــــ فقر، والفتيات، مع التشــــــــ
ــريبية والتحفي ية أن تكون متاحة للجميع على  دم  ــاعدة والحماية االجتماعيتين، ولح م التدابير الضـــــــــــ والمســـــــــــ
المساواة، وأن ت عنى على وج  التحديد بقطاف الرعاية، مع اتخاذ تدابير تحد من الحصة  ير المتناسبة للنساع 

األجر وتعيــد تو يعهــا، وتضــــــــــــــمن للمرأة األجر  والفتيــات من أعمــال الرعــايــة والعمــل المن لي  ير المــدفوعي
المتســــاو  لقاع العمل المتســــاو  القيمة، بما في ذلك في  طاف الصــــحة العامة  وكذلك اتخاذ إجراعات لتع ي   

 رو  المبادرة النسائية وتع ي  مشاركة المرأة ودورها القياد  في الدورة اال تصادية 

بيئة عمل آمنة وتمكينية وخالية من العن  للنســـــــــــاع، اتخاذ التدابير المناســـــــــــبة إلشـــــــــــاعة   )ج ج( 
ســــــيما للعامالت في الخطوط األمامية، وتلبية االحتياجات الخاصــــــة للنســــــاع والفتيات في مجالي الصـــــحة  وال

االجتماعي  وتوفير معدات مناســبة للو اية الشــخصــية،  - البدنية والعقلية، وت ويدهن بالدعم النفســي والنفســي
ــالحة للشــــر  ومواد النرافة ال ــول على الميات الصــ ــالا عن الحصــ ــية والصــــر  الصــــحي، فضــ ــاســ ــحية األســ صــ

والميسـورة التكلفة  وضـمان حصـول الجميع وعلى  دم المسـاواة على الصـعيد العالمي على العالجات واألدوية 
ن مع االعترا  بدور التحصـــــي  19-واللقاحات، وكذلك على التكنولوجيات والمنتجات الصـــــحية لمواجهة كوفيد

 باعتبارت إحدى المنافع العامة العالمية من أجل الصحة  19-الواسع النطاق ضد كوفيد

دعوة منرومة األمم المتحدة إلى مواصــــــلة تعميم مراعاة منرور جنســــــاني في ســــــياســــــاتها  )د د( 
 والتعافي من   19-وبرامجها، بما في ذلك تلك التي تتناول مواجهة كوفيد

ي تصـــــــميم وتنفيذ ورصـــــــد وتقييم الســـــــياســـــــات الوطنية، وبرامج إدماج منرور جنســـــــاني ف )ه ه( 
التخفي  من آثــــار تاير المنــــاخ والتكي  معــــ ، وتقييم االحتيــــاجــــات، ونرم التنبؤ واإلنــــذار المبكر، وخطط 
االســتجابة والتعافي بشــأن إدارة مخاطر الكوارت، وفقدان التنوف البيولوجي، والتدهور البيئي والتلوت، وال ســيما 

لدان النامية، واالعترا  بمشـــاركة المرأة مشـــاركة كاملة وفعالة في صـــنع القرار على جميع المســـتويات، في الب 
ال ســــيما في االســــتراتيجيات والســــياســــات المتصــــلة بيثار تاير المناخ، مع التنوي  بأهمية المنا شــــات الجارية 

ادت في الدورة الخامســة عشــرة لمؤتمر الم مع اعتم 2020بشــأن اإلطار العالمي للتنوف البيولوجي لما بعد عام 
 األطرا  في اتفا ية التنوف البيولوجي 

دعم  درة النســــــاع والفتيات على الصــــــمود والتكي  من أجل مواجهة اآلثار الضــــــارة لتاير  )و و( 
ات المناخ والكوارت الطبيعية والرواهر الجوية الشــــــديدة، والتعافي منها، من خالل توفير البنية التحتية والخدم

ــاع، فضــــــال عن التمويل المناســــــ ، بما في ذلك  ــية، والحماية االجتماعية وتوفير العمل الالئق للنســــ ــاســــ األســــ
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ــانـية  التموـيل المتصــــــــــــــل ـبالمـناخ من القطـاعين العـام والخـال، وبـناع القـدرات، والتكنولوجـيا، واإل ـاـثة اإلنســــــــــــ
لتاير المناخ، وتقليلها إلى أدنى حد   والتأه  للكوارت لتجن  الخســــــــائر واألضــــــــرار المرتبطة باآلثار الضــــــــارة

 والتصد  لها  مواصلة  يادة مراعاة المنرور الجنساني في التمويل المناخي بهد  تع ي   درات المرأة 

تع ي  فعالية المؤســــــســــــات وخضــــــوعها للمســــــاعلة على جميع المســــــتويات من أجل تع ي     ( )  
، وضــمان القدرة على اللجوع إلى القضــاع واالســتفادة من المســاواة بين الجنســين وتمكين جميع النســاع والفتيات

 الخدمات العامة بشكل متكافئ 

 ز ادة تو ُّر التمو ل الةالي الجودة لدع  ميارلة المرأة  ي الح اة الةامة  

إشاعة ررو  مؤاتية لترشي  النساع عن طريق ضمان المساواة في الحصول على تمويل  )   ( 
االنتخابية، حســــ  اال تضــــاع، وكذلك المســــاواة في الوصــــول إلى وســــائل اإلعالم، وبرامج التدري ، الحمالت  

 واإلعانات المقدمة لرعاية األطفال، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير الرعاية للمعالين اآلخرين 

ي ذلــك تحقيق هــد  حــت البلــدان المتقــدمــة النمو على تنفيــذ الت امــاتهــا بــالكــامــل، بمــا ف )ط ط( 
ــبة  في المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمســــاعدة اإلنمائية الرســــمية إلى البلدان النامية  0,7تخصــــيل نســ
في المائة من ناتجها القومي اإلجمالي للمســــــــــاعدة اإلنمائية الرســــــــــمية أل ل   0,2و   0,15ونســــــــــبة تراو  بين 

دة من التقدم المحر  في ضـمان اسـتخدام المسـاعدة اإلنمائية البلدان نموا، وتشـجيع البلدان النامية على االسـتفا
 الرسمية استخداما فعاال للمساعدة في تحقيق األهدا  اإلنمائية وتحقيق المساواة بين الجنسين 

تع ي  التعـاون على الصــــــــــــــعيـدين الـدولي واإل ليمي، بمـا في ذلـك التعـاون بين الشــــــــــــــمـال  )   ( 
و  والتعـاون الثالثي، مع مراعـاة أن التعـاون بين بلـدان الجنو  ليس بـديال والجنو  والتعـاون بين بلـدان الجن 

من التعاون بين الشـــمال والجنو  بل هو مكمعل ل ، ودعوة جميع الدول إلى تع ي  التعاون بين بلدان الجنو  
ة المتعددة في والتعاون الثالثي مع التركي  على األولويات اإلنمائية المشــتركة، بمشــاركة جميع الجهات المعني 

الحكومـة والمجتمع المـدني والقطـاف الخـال، مع مالحرـة أن تولي الجهـات الوطنيـة  مـام األمور والقيـادة في 
ــاع والفتيات وتحســــــين  ــاواة بين الجنســــــين وتمكين جميع النســــ هذا الصــــــدد عنصــــــر ال  نى عن  لتحقيق المســــ

 معيشتهن ورفاههن 

 ا  ي الح اة الةامةإسما  صوا المرأة وعد  تر  أحد خلف الرل  

توفير بنــاع القــدرات والتــدريــ  لتمكين النســــــــــــــــاع والفتيــات من تنميــة  ــدراتهن ومهــاراتهن  )ك ك( 
 وخبراتهن للمشاركة في الحياة العامة وممارسة دور  ياد  

ــاع والفتيــات  )ل ل(  تنفيــذ تــدابير لمواجهــة العن  وارتفــاف معــدالت الفقر التي تعــاني منهــا النســـــــــــــ
مان حصـــــــــولهن على التعليم الجيد والصـــــــــحة العامة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصـــــــــحية، الريفيات وـضــــــــ 

والعدالة، والميات والصــــــــــر  الصــــــــــحي، و ير ذلك من الموارد، وتكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــــاالت، والبنية 
رل اال تصــادية، التحتية، فضــال عن توفير إمكانية حصــول المرأة الريفية على الخدمات المالية، والموارد والف

والعمـل الالئق، والحمـايـة االجتمـاعيـة، والبنيـة التحتيـة والتكنولوجيـا المســــــــــــــتـدامتين والموفرتين للو ـت والعمـل، 
 وعلى األراضي، بهد  تع ي  مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة 
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المســــاواة في حصــــولهن على الخدمات  تع ي  وحماية حقوق المســــنات عن طريق ضــــمان )م م( 
االجتماعية والقانونية والمالية، والبنى التحتية، والرعاية الصــــحية، والحماية االجتماعية، والموارد اال تصــــادية، 

 ومشاركتهن الكاملة وعلى  دم المساواة مع الرجل في صنع القرار 

المتحدرات من أصــــل أفريقي في جميع جوان  ضــــمان المشــــاركة الكاملة والفعالة للنســــاع   )ن ن( 
المجتمع، بما في ذلك الجوان  الســــياســــية واال تصــــادية واالجتماعية والثقافية، مع االعترا  باإلســــهام الكبير 
للنســـــــاع والفتيات المتحدرات من أصـــــــل أفريقي في تنمية المجتمعات، ومع مراعاة برنامج أنشـــــــطة تنفيذ العقد 

 ( 2024-2015ل أفريقي )الدولي للمتحدرين من أص

تع ي  الجهود الرامية إلى تمكين النســاع والفتيات ذوات اإلعا ة وتع ي  مشــاركتهن وتع ي    )س س( 
دورهن القيــاد  في المجتمع من خالل اتخــاذ تـدابير لتــذليــل كـل الحواج  التي تمنع أو تحــد من المشـــــــــــــــاركـة 

د ماجهن في جميع مجاالت الحياة، بما في ذلك من خالل الكاملة والمتســاوية للنســاع والفتيات ذوات اإلعا ة وا 
ــتفادتهن، على  ــمان اســ ــع برامج تمكينية، وتوعية المجتمعات المحلية، وبرامج التوجي  وبناع القدرات، وضــ وضــ
 دم المســـــاواة مع اآلخرين، من الموارد اال تصـــــادية والمالية والبنية التحتية االجتماعية الشـــــاملة لةعا ة والتي 

وصــول إليها، ووســائل النقل، وآليات العدالة والخدمات، وال ســيما فيما يتعلق بالصــحة والتعليم، فضـال يســهل ال
ــاع ذوات اإلعـا ـة، بمـا في ذـلك في الحكومـة والقطـاف العـام والقطـاف  عن العمـاـلة المنتجـة والعمـل الالئق للنســــــــــــ

ــاع  والفتـيات ذوات اإلعـا ـة إدمـاجـا الخـال والمجتمع المـدني، وعن طريق كفـاـلة إدمـاج أولوـيات وحقوق النســــــــــــ
شراكهن بفعالية في عمليات صنع القرار   كامال في السياسات والبرامج، والتشاور الوثيق معهن وا 

تع ي  وحماية حقوق نساع وفتيات الشعو  األصلية من خالل التصد  لعشكال المتعددة  )ف ف( 
ك العن ، وضــــــــــــمان الحصــــــــــــول على التعليم الجيد والمتداخلة من التميي  والعوائق التي يواجهنها، بما في ذل

والشـــــــامل للجميع، والرعاية الصـــــــحية، والخدمات العامة، والموارد اال تصـــــــادية، بما في ذلك األرا والموارد 
الطبيعية، وحصـــــول المرأة على عمل الئق، وضـــــمان تمكينهن ومشـــــاركتهن واتخاذهن القرارات بصـــــورة كاملة 

ي جميع المجــاالت، وتــذليــل العوائق الهيكليــة والقــانونيــة التي تحول دون وفعــالــة على جميع المســــــــــــــتويــات وف
ــادية واالجتماعية  ــية واال تصـــــ ــياســـــ ــاواة مع الرجل في الحياة الســـــ ــاركتهن الكاملة والفعالة وعلى  دم المســـــ مشـــــ

ــالفهن واالعترا  بالدور المتمي  والهام ل ــاع والثقافية، مع احترام وحماية معارفهن التقليدية ومعار  أســـــــــــ نســـــــــــ
وفتيات الشـــــعو  األصـــــلية في التنمية المســـــتدامة، واإلشـــــارة في هذا الصـــــدد إلى أهمية إعالن األمم المتحدة 

  ( 26) بشأن حقوق الشعو  األصلية بالنسبة إلى نساع وفتيات الشعو  األصلية

اعتماد ســياســات وتشــريعات وطنية تراعي االعتبارات الجنســانية في مجال الهجرة، تمشــيا  )   ( 
ع االلت امات ذات الصـــــــــلة بموج  القانون الدولي، باية حماية حقوق اإلنســـــــــان الخاصـــــــــة بجميع النســـــــــاع م

والفتيـات المهـاجرات، بااو النرر عن وضــــــــــــــعهن القـانوني من حيـت الهجرة  واالعترا  بمهـارات العـامالت 
س  اال تضاع على المهاجرات وتعليمهن من أجل تع ي  تمكينهن اال تصاد  في جميع القطاعات، والعمل ح

دماجهن في القوة العاملة، في مجاالت منها التعليم والعلوم  تيســــــــــير التحا هن بســــــــــوق العمل المنتج والالئق وا 
والتكنولوجيــا  واالعترا  بــأهميــة حمــايــة حقوق العمــل وتهيئــة بيئــة آمنــة للعــامالت المهــاجرات والعــامالت في 

ــتقرة، بما في ذلك منع االعتدا ــد  لهما وحماية العامالت المهاجرات الورائ   ير المســ ــتاالل والتصــ ع واالســ
في جميع القطاعات وتع ي  تنقل العمالة  وحماية المهاجرات والفتيات من جميع أشــــــكال العن  واالســــــتاالل 

__________ 

 ، المرفق.61/295 رار الجمعية العامة  (26) 
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واالعتداع، بما يكفل إمكانية لجوئهن إلى القضـــــــاع لتقديم شـــــــكاوى بشـــــــأن انتهاكات حقو هن، والقيام بخطوات 
المهاجرات مشــــــــاركة كاملة ومتســــــــاوية ومجدية في جميع المســــــــائل التي تمس بهن، وفقا لضــــــــمان مشــــــــاركة 
 للتشريعات الوطنية 

تشـــــــجيع المشـــــــاركة الفعالة والمجدية للنســـــــاع والفتيات المصـــــــابات بفيروس نقل المناعة  )ل ل( 
ي تمس حياتهن،  البشــرية واإليد  أو المعرضــات لخطر اإلصــابة بهما أو المتضــررات منهما، في المســائل الت 

والقضــاع على التميي  والعن  ضــدهن، وكذلك لمقدمي الرعاية إلى المصــابين بفيروس نقل المناعة البشــرية 
واإليد ، ومراعاة تعرضــــهن للوصــــم والتميي  والفقر والتهمي  من  بل أســــرهن ومجتمعاتهن المحلية عند تنفيذ  

 ات الرعاية على  دم المساواة البرامج والتدابير التي تشجع على تشاطر تحم ل مسؤولي 

دعم الدور الهام الذ  تضـــــطلع ب  الجهات الفاعلة من المجتمع المدني في تع ي  وحماية  )ق ق( 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع النساع  والقيام بالخطوات الال مة لحماية تلك الجهات الفاعلة، بمن 

منرور جنســــاني في عملية تهيئة بيئة آمنة وتمكينية للدفاف عن فيها المدافعات عن حقوق اإلنســــان، وإلدماج 
حقوق اإلنســــــــان ومنع ارتكا  االنتهاكات والتجاو ات في حقهن في المناطق الريفية، بما في ذلك تعرضــــــــهن  
للتهديدات والتحر  والعن ، وال ســيما في ســياق المســائل المتصــلة بحقوق العمل، وبالبيئة واألراضــي والموارد 

ة  ومكـافحـة اإلفالت من العـقا  باتخـاذ خطوات لضــــــــــــــمـان فت  تحقيـقات فورية ون يهـة في االنتهـاكات الطبيعيـ 
 التجاو ات ومحاسبة المسؤولين عنها  أو

إشــــــــــراك الرجال والفتيان بالكامل، باعتبارهم عناصــــــــــر تحف  على التايير وتســــــــــتفيد من ،  ر( )ر 
تع ي  فرل اســتفادة النســاع والفتيات من نرم الحماية االجتماعية وباعتبارهم شــركاع وحلفاع اســتراتيجيين في 

ــدهن، في  ــكال العن  والتميي  ضــ ــاع على جميع أشــ ــتدامة  والقضــ ــية المســ ــاســ والخدمات العامة والهياكل األســ
األوسـاط العامة والخاصـة على السـواع، من خالل فهم ومعالجة األسـبا  الجذرية لعدم المسـاواة بين الجنسـين، 

 ات القوة  ير المتكافئة والقوال  النمطية الجنســــــانية والممارســــــات التي تكرعس التميي  ضــــــد النســــــاع مثل عال
والفتيات  ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية تعالج أدوار ومسؤوليات الرجال والفتيان، بما في ذلك المساواة 

ة والعمل المن لي  وضــــمان إنفاذ القوانين  في تقاســــم المســــؤوليات بين النســــاع والرجال في القيام بأعمال الرعاي 
ــاع  ــد النســـــــ ــلبية التي تتااضـــــــــى عن العن  ضـــــــ المتعلقة بدفع نفقة األوالد  وتحويل األعرا  االجتماعية الســـــــ
 والفتيات، بارا القضاع عليها، وكذلك الموا   التي تعتبر النساع والفتيات أدنى مرتبة من الرجال والفتيان 

 
زالة الة عاا التي تحول دون ميااااارلة المرأة مةالجة األسااااعاا الجذر     ة لةد  المساااااواة ع ن الجنساااا ن واع

 ميارلة لاملة وعل  قد  المساواة مع الرجل

ــاع  )   (  ــاع على الفقر الذ  تواجه  النســـــــــ وضـــــــــــع وتنفيذ تدابير أكثر فعالية تهد  إلى القضـــــــــ
لى تحسين رروفهن المعيشية لتع ي  تحقيق إمكاناتهن الك املة، وتمكين النهوا بالمرأة ومشاركتها  والفتيات وا 

على  دم المساواة مع الرجل في صنع القرار، بما في ذلك من خالل سياسات العمل والخدمات العامة وبرامج 
 الحماية االجتماعية 

ضـمان التمكين اال تصـاد  للمرأة وحقها في العمل وحقو ها أثناع العمل، بما في ذلك عن  )ت ت( 
تها الكاملة والمنتجة وعملها الالئق، و درتها على الوصـــــــــــول إلى الموارد اإلنتاجية والمالية، طريق تع ي  عمال

من أجل تيسـير مشـاركتها الكاملة والمتسـاوية في سـوق العمل وصـنع القرار، وضـمان وصـولها إلى المناصـ  
 القيادية في القطاعين العام والخال 
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ذليل الحواج  الهيكلية، وتشـــجيع مشـــاركة المرأة القضـــاع على التميي  المهني عن طريق ت  )ت ت( 
ــادية المتنامية، مثل العلوم والتكنولوجيا  ــئة والقطاعات اال تصـ ــا في الميادين الناشـ ــوق العمل، وخصـــوصـ في سـ
والهندســة والرياضــيات، فضــال عن تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت، واالعترا  بقيمة القطاعات التي تضــم 

مالت  وتوفير الحماية االجتماعية، وضــــــــــــمان المســــــــــــاواة في المعاملة في مكان العمل، أعدادا كبيرة من العا
ودعم االنتقال من العمل  ير الرسـمي إلى العمل الرسـمي في جميع القطاعات، وتع ي  األجر المتسـاو  لقاع 

مشـــاريع، فضـــال العمل المتســـاو  القيمة، و درة المرأة على الحصـــول على االئتمانات وعلى المبادرة بمطالق ال
 عن اإلدماج المالي ومهارات إلمام النساع والفتيات بالتكنولوجيا المالية والر مية 

تعميم مراعاة منرور جنســـــــاني عند تصـــــــميم الســـــــياســـــــات العامة وتنفيذها ورصـــــــدها، في  )خ خ( 
ــتدامة، تخطيط واســــــتخدام المســــــاحات العامة اآلمنة والخدمات العامة والبنية التحتية الحضــــــرية والريفي  ة المســــ

في ذلك شــبكات النقل العام، وتشــجيع تنقل النســاع والفتيات وســالمتهن وتمكينهن  وكفالة إمكانية حصــول  بما
ــورة التكلفة وخدمات الصـــــــر  الصـــــــحي والنرافة  ــاع والفتيات على ميات الشـــــــر  المأمونة والميســـــ جميع النســـــ

ــة النرافة ــبل ممارســ ــولهن إلى ســ ــفة، ووصــ ــحية الكافية والمنصــ ــحية أثناع فترة الطمت، بما في ذلك   الصــ الصــ
ــاركة المرأة في الحياة العامة  ــة، التي تتي  مشــــ ــحية في األماكن العامة والخاصــــ لمرافق وخدمات النرافة الصــــ

 بصورة كاملة وفعالة 

ــاع والفتـيات من عـ ع  ير  )ذ ذ(  اتخـاذ جميع الـتدابير المـناســـــــــــــــبة لالعترا  بمـا تتحمـل  النســــــــــــ
عـادة تو يعـ  من متنـاســــــــــــــ  من أعمـال الر  عـاـية والعمـل المن لي  ير المـدفوعي األجر وتقليل هـذا العـ ع وا 

خالل تع ي  التوفيق بين العمل والحياة األســـرية، والمســـاواة في تقاســـم المســـؤوليات بين المرأة والرجل، وتحمل 
في ذلك باعتبارهم آباعا الرجال نصـيباا متكافئا من المسـؤوليات فيما يتعلق بأعمال الرعاية والعمل المن لي، بما 

ومقدمين ألعمال الرعاية، من خالل توخي المرونة في ترتيبات العمل من دون المســاس بتدابير حماية العمل 
ــية والتكنولوجيا والخدمات  ــاســــ ــعات، وتوفير الهياكل األســــ والحماية االجتماعية، وتقديم الدعم لعمهات المرضــــ

ة المتجددة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت، وتنفيذ  العامة، مثل الميات والصـــر  الصـــحي، والطا 
جا ة األبوين و يرها من برامج اإلجا ات، وكذلك إتاحة  وتع ي  تشــــــــريعات وســــــــياســــــــات مثل إجا ة األمومة وا 
ــورة التكلفة وجيدة النوعية، بما في ذلك خدمات رعاية األطفال  ــول عليها ميســ ــهل الحصــ خدمات اجتماعية يســ

رافق لرعــايــة األطفــال و يرهم من المعــالين، واتخــاذ خطوات لقيــاس  يمــة هــذا العمــل تمهيــدا لتحــديــد وتهيئــة م
مســاهمت  في اال تصــاد الوطني، والتصــد  للقوال  النمطية الجنســانية والمعايير االجتماعية الســلبية من أجل 

 تهيئة بيئة مؤاتية لتمكين المرأة 

هن في الحياة العامة وصنع القرار من خالل إنشاع نرم تمكين توري  النساع واالحتفار ب  )ا ا( 
ع واألطفال  ــو دعم واعتماد تدابير لدعم التوا ن بين العمل واألســـــــرة  وضـــــــمان أن ترل الحوامل وأمهات الرضـــــ
الصــاار  ادرات على المشــاركة في الحياة العامة وصــنع القرار من خالل ســياســات تتي  لهن البقاع في مكان 

ــتحقا ات الحماية االجتماعية  العمل بأمان، بما ــولهن على حماية األمومة واســــــــ ــمان حصــــــــ في ذلك عبر ضــــــــ
المناســبة، والتشــديد على مســؤوليات الرجل بصــفت  أبا وموفرا ألعمال الرعاية، كوســيلة لتمكين المرأة من  يادة 

 مشاركتها في سوق العمل وصنع القرار في الحياة العامة 

عمال الحق في التمتع بأعلى مســـــــتوى يمكن بلو   من الصـــــــحة اتخاذ تدابير ملموســـــــة إل أ( أ )أ 
البدنية والعقلية لجميع النســاع والفتيات  وضــمان توف ر خدمات رعاية صــحية مقبولة وجيدة وميســورة للتصــد  
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لجميع األمراا المعدية و ير المعدية بما في ذلك من خالل خدمات الدعم والرعاية الصــــحية األولية وآليات 
 الجتماعية المتاحة للجميع الحماية ا

ضــــــــمان حصــــــــول الجميع على خدمات الصــــــــحة الجنســــــــية واإلنجابية وفقا لبرنامج عمل  )     ( 
يشــمل  ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات اســتعراضــهما، بما ( 27) المؤتمر الدولي للســكان والتنمية

واإلنجابية، أل راا منها تنريم األســـــــرة واإلعالم حصـــــــول الجميع على خدمات الرعاية الصـــــــحية الجنســـــــية 
دماج الصـــــــــــحة اإلنجابية في االســـــــــــتراتيجيات والبرامج الوطنية، واالعترا  بأن حقوق اإلنســـــــــــان  والتثقي ، وا 
ــلة بحياتها   ــائل المتصـــــ ــؤولية في جميع المســـــ ــمل حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومســـــ المكفولة للمرأة تشـــــ

صــحة الجنســية واإلنجابية، من دون إكرات أو تميي  أو عن ، على ســبيل اإلســهام في الجنســية، بما في ذلك ال
عمال حقوق اإلنسان الخاصة بها   تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وا 

تع ي  واحترام حق النساع والفتيات في التعليم على مدار حياتهن وعلى جميع المستويات،  )ج ج ج( 
ن ت ركن بعيدا خل  الرك ، ومعالجة أوج  التفاوت بين الجنســين، بما في ذلك االســتثمار وال ســيما بالنســبة لم

في نرم التعليم العام والهياكل األســـــــــاســـــــــية، والقضـــــــــاع على القوانين والممارســـــــــات التميي ية، وتوفير إمكانية 
االبتدائي والثانو   حصــول الجميع على تعليم جيد شــامل للجميع ومتســاو  و ير تميي  ، بما في ذلك التعليم 

المجاني واإلل امي، وتشــــــــــــجيع فرل التعلم مدى الحياة للجميع، والقضــــــــــــاع على األمية لدى اإلنات، وتع ي   
مهارات اإللمام بالتكنولوجيا المالية والر مية، وكفالة المســــاواة في فرل حصــــول النســــاع والفتيات على دورات 

ن  الدراســـية، وال ماالت  والســـعي إلى ضـــمان إكمال التعليم في التدري  على القيادة، والتطوير الوريفي، والم
مرحلــة الطفولــة المبكرة والتعليم االبتــدائي والثــانو ، وتوســــــــــــــيع نطــاق التعليم المهني والتقني لجميع النســـــــــــــــاع 
والفتيات، والعمل حســـــ  اال تضـــــاع على تع ي  فرل حصـــــول الجميع على التعليم المتعدد اللاات والشـــــامل 

 ات  والتصد  لععرا  االجتماعية السلبية والقوال  النمطية الجنسانية في نرم التعليم لعدة ثقاف

اعتماد إجراعات إيجابية لبناع المهارات القيادية للمرأة والفتاة وتنمية نفوذهما، ودعم النسـاع  )د د د( 
ــة والفتيات في تنويع خياراتهن التعليمية والمهنية في الميادين الناشـــــــــئة، من  بيل  العلوم والتكنولوجيا والهندســـــــ

ــاني في مجـاالت العلم  والرـياضـــــــــــــــيات، وتكنولوجـيا المعلومـات واالتصــــــــــــــاالت  وتعميم مراعـاة منرور جنســــــــــــ
 والتكنولوجيا، واألوساط األكاديمية، ومؤسسات البحوت، ووكاالت تمويل البحوت 

بصـــــورة كاملة وفعالة في اعتماد تدابير تكفل شـــــق مســـــار  للفتيات يمكعنهن من المشـــــاركة  )ه ه ه( 
ــولهن على  ــجم مع  دراتهن اآلخذة في التطور، وينمي كامل إمكاناتهن، من خالل حصـ الحياة العامة، بما ينسـ
شـــــــاعة بيئة خالية من التميي  والعن   التعليم وضـــــــمان ســـــــالمتهن، بما في ذلك داخل المدرســـــــة وخارجها، وا 

ــائل منها  ــايقة في المدارس، وذلك بوسـ ــتدامة واآلمنة والتســـلط والمضـ ــائل النقل والبنية التحتية المسـ تحســـين وسـ
 والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها 

وضــــــع ســــــياســــــات وبرامج، بدعم من المنرمات الدولية والمجتمع المدني والمنرمات  ير  )و و و( 
ــاع، ت عطى فيها األولوية لبرامج التعليم النرامي و ير النرام ــمي، بما في الحكومية، عند اال تضـ ي و ير الرسـ

د المراهقات  ذلك التعليم الشــــــــــــــامل الد يق علميا والمناســــــــــــــ  لععمار الذ  يراعي الســــــــــــــيا ات الثقافية، وي  وو
والمراهقين والشــــــــابات والشــــــــبان، داخل المدرســــــــة وخارجها، بما يتوفق مع مســــــــتوى تطور  دراتهم، ومع توجي  

__________ 

(، A.95.XIII.18)منشـورات األمم المتحدة، ر م المبيع    1994أيلول/سـبتمبر   13-5تقرير المؤتمر الدولي للسـكان والتنمية، القاهرة،   (27) 
 ، المرفق.1الفصل األول، القرار 
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ــياع القانو  ــاد مالئمين من الوالدين واألوصـ رشـ ــا ل وا  ــلى هي الشـ ــال  الطفل الفضـ نيين، ويكون فيها تحقيق مصـ
األســـــــاســـــــي، بمعلومات عن الصـــــــحة الجنســـــــية واإلنجابية، وعن الو اية من فيروس نقل المناعة البشـــــــرية،  
ــاواة بين الجنســـين، وتمكين المرأة، وحقوق اإلنســـان، والنماع البدني والنفســـي وســـن البلوي وموا ين القوى  والمسـ

ن النســــــــاع والرجال، وذلك لتمكينهم من بناع احترام الذات واتخاذ  رارات مســــــــتنيرة، واكتســــــــا  في العال ات بي 
مهارات في مجال التواصـل والحد من المخاطر، وا  امة عال ات تقوم على االحترام، في رل شـراكة كاملة مع 

، ومقدمي الرعاية الشــــــــــــــبا  من الجنســــــــــــــين، والوالدين، واألوصــــــــــــــياع القانونيين، ومقدمي الرعاية، والمعلمين
ــرية ومن  ــابة بفيروس نقل المناعة البشــ ــهم من اإلصــ ــحية، بما يمكونهم من جملة أمور منها حماية أنفســ الصــ

 المخاطر األخرى 

طالق مبادرات خاصـة  )     (  توفير التعليم االسـتلحا ي ومحو األمية لمن لم يتلقك تعليما رسـميا وا 
التعليم مـا بعــد االبتــدائي، بمــا يشــــــــــــــمــل المت وجـات أو الحوامـل، لتع ي   إلبقــاع الفتيــات في المــدرســـــــــــــــة حتى 

مشــــــــاركتهن في الحياة العامة، بما في ذلك من خالل ضــــــــمان تمك ن المراهقات الحوامل واألمهات الشــــــــابات 
ــات تعليمية،   ــياســــ ــع وتنفيذ ســــ ــدد بوضــــ تمام تعليمهن، والقيام في هذا الصــــ ــلة وا  واألمهات العا بات من مواصــــ

ها عند اال تضـاع، من أجل إتاحة بقائهن في المدرسـة أو عودتهن إليها، مع إتاحة سـبل حصـولهن على وتنقيح
الرعــايــة الصــــــــــــــحيــة والخــدمــات االجتمــاعيــة والــدعم االجتمــاعي، بمــا في ذلــك توفير مرافق لرعــايــة األطفــال 

مكانية التحا هن ببرامج تعليمية تقدَّم في م ــانة، وا  ــاعة الطبيعية ودور الحضـ ــول إليها،  والرضـ ــهل الوصـ وا ع يسـ
ـتاحـة إمكـانـية التعليم من ب عـد، بمـا في ذلـك التعلم اإللكتروني، مع األخـذ في االعتـبار   وبجـداول  منـية مرـنة، وا 
الدور الهام الذ  يقوم ب  اآلباع، بمن فيهم الشــــــــــــبا  منهم، وما يتحملون  من مســــــــــــؤوليات وما يواجهون  من 

 تحديات في هذا الصدد 

ــاع والفتيات إلى التكنولوجيات الر مية، بما في ذلك عن طريق  يا )     (  ــول النســــــ دة فرل وصــــــ
ر إلى اإلنترنت وتكنولوجيات المعلومات واالتصـــاالت  وتع ي  محو  ــو تع ي  الوصـــول المتســـاو  واآلمن والميسـ

ــاع  األمية الر مية، وتحســــــــــين التعاون الر مي، وتســــــــــخير إمكانات التكنولوجيا واالبتكار لتحســــــــــين حياة النســــــــ
والفتيات، وتع ي  الترابط الشـبكي واال دهار االجتماعي واال تصـاد  وسـد الفجوة اإلنمائية والفجوة الر مية، بما 
ــلبي محتمل  ــد  أل  أثر ســــــ ــبة للتصــــــ ــبل المناســــــ ــا  الســــــ ــتكشــــــ ــين  واســــــ في ذلك الفجوة الر مية بين الجنســــــ

 للتكنولوجيات الجديدة على المساواة بين الجنسين 

خاذ تدابير فعالة لمحو الفجوات الر مية الكبيرة وأوج  عدم المســـــــاواة في البيانات القائمة ات  )ط ط ط( 
ــليم بأن العديد  داخل البلدان والمناطق وفيما بينها، وبين البلدان المتقدمة النمو وجميع البلدان النامية، مع التسـ

ومات واالتصــــــــاالت بتكلفة ميســــــــورة، ما من البلدان النامية يفتقر إلى إمكانية الحصــــــــول على تكنولوجيا المعل
 يشكل عائقاا أمام تحقيق كامل إمكانات النساع والفتيات 

تع ي  مشـــــاركة المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك في العمليات الســـــياســـــية، عن طريق  )     ( 
أة في المنرمات توفير تاطية إعالمية منصـــفة ومتوا نة للمرشـــحين من النســـاع والرجال، وتاطية مشـــاركة المر 

الســياســية وضــمان تاطية أنشــطتها  ووضــع اســتراتيجيات للقضــاع على القوال  النمطية الجنســانية في جميع 
مجاالت الحياة وتلميع الصــــــورة اإليجابية للمرأة بوصــــــفها  ائدة وصــــــانعة  رارات على جميع المســــــتويات وفي 

 جميع المجاالت 
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ــي في متا - 62 ــتند إليهما عملها،  وتقرو اللجنة بدورها الرئيســــــــــ بعة إعالن ومنهاج عمل بيجين اللذين يســــــــــ
دماج مســألة المســاواة بين الجنســين وتمكين جميع النســاع والفتيات في جميع  وتؤكد األهمية البالاة لمعالجة وا 

، وكفالة تحقيق التي ر 2030االســـــتعراضـــــات الوطنية واإل ليمية والعالمية لتنفيذ خطة التنمية المســـــتدامة لعام 
من منرور  2030ين متــابعــة منهــاج عمــل بيجين من جهــة ومتــابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة المســــــــــــــتــدامــة لعــام ب 

 االستجابة لالعتبارات الجنسانية من جهة أخرى.

وتدعو اللجنة كيانات منرومة األمم المتحدة، في إطار والية كل منها، و يرها من المؤســـســـات المالية  -   63
جهات المعنية المتعددة ذات الصـــــلة إلى دعم الدول األعضـــــاع، بناع على طلبها، الدولية المختصـــــة ومنتديات ال 

ــال إلى   ــورة كاملة وفعالة فضــــــــ ــاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصــــــــ في جهودها الهادفة إلى مشــــــــ
 القضاع على العن ، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساع والفتيات. 

ــين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(  - 64 ــاواة بين الجنســـ وتدعو اللجنة  هيئةك األمم المتحدة للمســـ
إلى مواصــــلة االضــــطالف بدور محور  في تع ي  المســــاواة بين الجنســــين وتمكين النســــاع والفتيات وفي تقديم  

تنســـــــــيق عمل منرومة األمم المتحدة الدعم إلى الحكومات واآلليات النســـــــــائية الوطنية، بناع على طلبها، في  
وتعبـئة المجتمع المـدني والقطـاف الخـال ومنرمـات أرـبا  العمـل والنقـاـبات المهنـية والجهـات المعنـية األخرى، 
ل ولتنفـيذ خطة  على جميع المســــــــــــــتوـيات، دعمـاا لتنفـيذ إعالن ومنهـاج عمـل بيجين على نحو ـتام وفعـال ومعجـو

ــتدامة لعام  ــانية، بما في ذلك مشـــــاركة المرأة واتخاذها على نح  2030التنمية المســـ و يراعي االعتبارات الجنســـ
القرارات في الحياة العامة بصـــــورة كاملة وفعالة، فضـــــال عن القضـــــاع على العن ، أل راا تحقيق المســـــاواة 

 بين الجنسين وتمكين جميع النساع والفتيات.

 


