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رة بعــد املائــة لالحتــاد   اجلمعيــة احلاديــة عشــ  ( لالحتــاد الربملــاين الــدويل   ٩وثيقــة رقــم  ال  

 )الدويل الربملاين
  

، يف إطار البنـد  A/57/47ُعمِّمت يف الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة، وفقا للقرار         
  من جدول األعمال٩٨

  
 االحتاد الربملاين الدويل

 
 *بتوافق اآلراءملائة لالحتاد الربملاين الدويل  احلادية عشرة بعد اقرار اعتمدته اجلمعية

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١جنيف، (
 تقييم من منظور برملاين: ١٠ + بيجني

  
 ،إن اجلمعية احلادية عشرة بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل 
التمييــز ضــد املــرأة  باألمهيــة اجلوهريــة التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال    إذ تســلم 

والربوتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا، وإعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة، وغريمهــا مــن   
الصكوك اإلقليمية، مبا يف ذلك اتفاقية البلدان األمريكيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه                     

 واستئصاله، 
إعالن ومنهاج عمل بـيجني املعتمـدين يف املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين                 وإذ تعيد تأكيد   

، والوثيقـة اخلتاميـة الـيت اعتمـدت يف دورة     ١٩٩٥سـبتمرب  /باملرأة، املعقـود يف بـيجني يف أيلـول    
املسـاواة بـني اجلنســني   : ٢٠٠٠ عـام  املـرأة �ائية املعنونـة  نمـة لألمـم املتحـدة االسـتث    اجلمعيـة العا 

 ، )٥+ بيجني(والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين 

 

رار نظرا لقيام الصني فعال بإزالة إعانات القطن يف  من منطوق الق٥أعرب وفد الصني عن حتفظه على الفقرة  * 
 من منطوق القرار ألنه اعترب ٧وكان لوفد التفيا حتفظ على الفقرة . أعقاب انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية

وأعرب وفدا . من الضروري اإلبقاء على اإلعانات الزراعية يف التفيا لبضع سنوات قادمة أخرى كإجراء انتقايل
 من منطوق القرار على أساس أهنما يؤيدان إزالة مجيع ٧غرب وبوركينا فاسو عن حتفظهما على الفقرة امل

وأعرب وفد املكسيك . اإلعانات بصورة كاملة عوضا عن االكتفاء بتخفيض اإلعانات الزراعية بشكل جذري
الة اإلعانات وحبرية البلدان يف  من منطوق القرار ألنه يؤمن بضرورة التدرج يف إز٧أيضا عن حتفظه على الفقرة 

 .اختاذ قرارها بشأن كيفية التصرف يف هذا الصدد
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بالطبيعـة الشـاملة إلعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني وجمـاالت االهتمـام االثـين                   وإذ تسلم  
تمــاعي والثقــايف واالقتصــادي والسياســي عشــر احلامســة الــيت مت إبرازهــا واملتصــلة بالوضــع االج

 للمرأة على النطاق العاملي، 
 مــن الــدول األعضــاء يف األمــم  ١١٩خطــط العمــل الوطنيــة الــيت وضــعها   وإذ تــدرك 

 املتحدة، واليت جتمل تقدم حكوماهتا يف تنفيذ االلتزامات املعلنة يف مؤمتر بيجني، 
فية واألهداف اإلمنائية لأللفيـة املضـمَّنة    إعالن األمم املتحدة بشأن األل     وإذ تعيد تأكيد   

فيه، وال سيما اهلدف املتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والذي ال ميكن دعـم التنميـة          
إىل أن تنفيذ منهاج عمل بيجني ميثل شـرطا مسـبقا أساسـيا لبلـوغ كـل                 إذ تشري أيضا    بدونه، و 

 األهداف اإلمنائية لأللفية، 
، الـيت  )١٩٩٧( من اإلعالن العاملي لالحتـاد بشـأن الدميقراطيـة           ٤الفقرة  إىل   وإذ تشري  

حتقيق الدميقراطية يفتـرض مقـدَّما قيـام شـراكة حقيقيـة بـني الرجـال والنسـاء يف                   �جاء فيها أن    
تصــريف شــؤون اجملتمــع الــذي يعملــون فيــه علــى قــدم املســاواة والتكامــل، مــن خــالل اإلغنــاء 

 ، �نهم من أوجه االختالفاملتبادل املتحقق بفضل ما بي
ــة إىل تصــحيح مظــاهر االخــتالل احلــايل يف      إىل  وإذ تشــري  خطــة عمــل االحتــاد الرامي

بـاريس،  (مشاركة الرجال والنسـاء يف احليـاة السياسـية، الـيت اعتمـدها اجمللـس الربملـاين الـدويل                    
الربملــانيني ، وإعــالن بــيجني الربملــاين املعتمــد مــن قبــل املشــاركني يف يــوم  )١٩٩٤مــارس /آذار

 مبناسبة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، 
 قرارات االحتاد ذات الصلة وخاصة منها، وإذ تعيد تأكيد 

التعلــيم والثقافــة بوصــفهما عــاملني أساســيني يف تعزيــز مشــاركة الرجــال والنســاء يف     - 
 ؛)٢٠٠١أبريل /هافانا، نيسان(احلياة السياسية وشرطني مسبقني لتنمية الشعوب 

تشجيع زيادة احترام ومحاية حقوق اإلنسان عامـة، وخاصـة لفائـدة النسـاء واألطفـال                 - 
 ؛)١٩٩٦سبتمرب /بيجني، أيلول(

العمل الربملاين من أجل وصـول النسـاء إىل هياكـل اختـاذ القـرارات ومشـاركتهن فيهـا                - 
 ؛)١٩٩٥أبريل /مدريد، نيسان(من أجل حتقيق املساواة احلقة لفائدة النساء 

مـايو  /بيونغيـانغ، أيـار   (السياسات الرامية إىل وضع حد للعنـف ضـد األطفـال والنسـاء               - 
١٩٩١( ، 

 الدور اجلوهري الذي يضطلع به النساء يف مجيع شرائح اجملتمع،  وإذ تؤكد 
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أن النســاء مــا زلــن ممــثالت متثــيال ناقصــا يف مواقــع اختــاذ القــرارات يف     إىل وإذ تشــري 
ــة واإل  ــان واحلكوم ــد عشــر      الربمل ــة واالقتصــاد بع ــة ونظــم العدال ــة واملنظمــات الدولي دارة العام

سنوات من مـؤمتر بـيجني، وأن مثـة حاجـة عاجلـة إىل مشـاركة النسـاء علـى قـدم املسـاواة مـع                         
الرجال يف مواقع السلطة مراعـاة العتبـارات حقـوق اإلنسـان والعـدل واملشـروعية الدميقراطيـة                  

 وفعالية السياسات العامة، 
 أن حتقق املساواة بني اجلنسني بشكل فعلي ما زال بعيـد املنـال بعـد              ثري استياءها وإذ ي  

فمـا زالـت النسـاء يتقاضـني أجـرا أقـل لقـاء العمـل ذي القيمـة                   : عشر سنوات من مؤمتر بيجني    
املتساوية، ويعانني الفقر والبطالة بنسبة أكرب من الرجـال يف أغلـب األحيـان، وخيضـعن للعنـف                  

مـن التمييـز الـذي تواجهـه الطفلـة يف ميـادين التعلـيم                إذ تشـعر بـاجلزع    وا،  بصورة أكثـر تـواتر    
 والصحة والنماء الشخصي، 

مــن ارتفــاع درجــة العنــف ضــد النســاء، مبــا يف ذلــك العنــف وإذ تشــعر بقلــق شــديد  
ذلك قضية رئيسية يف الكفاح من أجل محاية املرأة، واملساواة بني اجلنسـني،             إذ تعترب   العائلي، و 

 املرأة، وحقوق اإلنسان، ومتكني 
أن الدورة التاسعة واألربعني للجنـة وضـع املـرأة التابعـة لألمـم املتحـدة،                 إىل   وإذ تشري  

، متثل حدثا مهما الستعراض العقد الذي مضى منذ انعقاد مـؤمتر            ٢٠٠٥املزمع عقدها يف عام     
 بيجني وتقييمه، 

 والربملــانيون يف تعزيــز علــى الــدور الرئيســي الــذي يضــطلع بــه الربملانــات   وإذ تشــدد 
ــة        ــادين التشــريع وامليزاني ــه مــن مهــام يف مي املســاواة بــني اجلنســني عــن طريــق مــا يضــطلعون ب

 والسياسات والرقابة، وتعبئتهم لرأي اجلمهور ومؤازرته، 
 

 التدابري الالزمة لتعزيز العمل الربملاين يف هذه امليادين
تــدعو إىل  منــهاج عمــل بــيجني والتزامهــا باألهــداف املعلنــة يف تؤكــد جمــددا - ١ 

التزام الربملانيني والربملانيات بتقوية العمل الربملاين مـن أجـل حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني علـى                    
ــاء بااللتزامــات املقطوعــة يف مــؤمتر      الصــعيدين الــدويل والــوطين، ورصــد التقــدم احملــرز يف الوف

 بيجني؛ 
يف الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة  الربملــانيني متثــيال مالئمــا  بتمثيــلتوصــي  - ٢ 

 يف ٢٠٠٥مــارس / آذار١١فربايــر إىل / شــباط٢٨وضــع املــرأة، املزمــع عقــدها يف الفتــرة مــن   
نيويورك، واليت ستستعرض تنفيذ منهاج عمل بـيجني والوثيقـة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة                  

 ؛٢٠٠٠ائية املعقودة يف عام نلألمم املتحدة االستث
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لربملانات تشجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            باهتيب   - ٣ 
  تعزيز املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، وختفيض معدالت وفيات األمهات؛ ذلكمبا يف

الربملانــات علــى عقـد مناقشــة بشــأن حالــة التنفيـذ الــوطين ملنــهاج عمــل   حتـث   - ٤ 
 للجنة وضع املرأة، مبا يسمح بتقدمي إسـهامات كافيـة مـن     بيجني قبل الدورة التاسعة واألربعني    

برملــانيي الــدول الــيت مل تقــدم بعــد حتــث لــدن املنظمــات النســائية واملنظمــات غــري احلكوميــة؛ و
ونتــائج دورة ) ١٩٩٥(اســتبيان احلكومــات بشــأن تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني   ردودهــا علــى 

بحثوا يف أسـباب هـذا التـأخري وأن يتخـذوا        على أن ي  ) ٢٠٠٠(اجلمعية العامة الثالثة والعشرين     
 حتـث كـذلك   وما يلـزم مـن ترتيبـات كيمـا تقـدم حكومـاهتم ردودهـا يف أقـرب وقـت ممكـن؛                       

 الربملانات على مناقشة نتائج دورة جلنة وضع املرأة لكفالة املتابعة الربملانية املالئمة؛
ــرارات داخــل ا    توصــي  - ٥  ــز وجــود النســاء يف هياكــل اختــاذ الق ــات بتعزي لربملان

الوطنيــة واملنتــديات الربملانيــة الدوليــة، فضــال عــن التــوازن بــني اجلنســني يف التمثيــل الــوطين يف   
 العالقات الربملانية األجنبية، على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف معا؛ 

الربملانات على االضطالع بدور نشط وإجيـايب يف تعزيـز املسـاواة بـني              تشجع   - ٦ 
فيذ التدابري الرامية إىل كفالـة املسـاواة بـني اجلنسـني يف التمثيـل، عـن طريـق إنشـاء                     اجلنسني وتن 

جلان برملانية تعىن باملساواة بـني اجلنسـني وتضـم رجـاال ونسـاء، واالسـتفادة مـن أدوات حتليـل                     
ــع          ــانية يف مجي ــاة املســائل اجلنس ــيم مراع ــة تعم ــانية، وكفال ــارات اجلنس ــة لالعتب ــة املراعي امليزاني

 ات والتشريعات، ورصد موارد كافية لتلك األنشطة؛القرار
ــني الرجــال والنســاء يف      توصــي  - ٧  ــق املســاواة ب ــات إىل حتقي ــأن تســعى الربملان ب

متثيلــهم ومشــاركتهم يف عملــها، وإىل زيــادة عــدد النســاء يف مجيــع اللجــان الربملانيــة، ســعيا إىل 
معية العامـة لألمـم املتحـدة       دورة اجل  يف    يف املائة وفقا للوثيقة اخلتامية املعتمدة      ٥٠حتقيق هدف   

املساواة بني اجلنسني والتنمية والسـالم يف القـرن احلـادي           : ٢٠٠٠ عام   املرأةائية املعنونة   نثاالست
 يف املائة علـى األقـل، حبيـث يتـأتى للنسـاء أن حيـدثن تغـيريات                  ٣٠، أو   )٥+ بيجني(والعشرين  

ها منظــورهن واهتمامــاهتن دون أن ينحصــر  ن يف إعــداد التشــريعات وأن يضــم يف النــهج املتبعــة
 األمر يف ذلك؛

ضــرورة تعزيــز اخلــربة اجلنســانية الالزمــة لــدعم اهليئــات الربملانيــة علــى تشــدد  - ٨ 
والربملانيني وتزويـدهم باملشـورة الالزمـة مـن أجـل كفالـة إعـداد مبـادرات فعالـة ومسـتدامة يف                 

 جمال املساواة بني اجلنسني؛
يني االضــطالع بــدور أكثــر فعاليــة يف عمليــة تعمــيم مراعــاة       بالربملــانهتيــب  - ٩ 

 االعتبارات اجلنسانية يف كل ميادين احلياة؛
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الربملانات الوطنية، ومن خالهلا حكوماهتـا، أن تعمـل يف إطـار        تشجع كذلك    - ١٠ 
اجلهود املنهجية لتعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية، مـن أجـل كفالـة حتليـل مجيـع السياسـات                  

ــرب ــر       وال ــات األث ــق اســتخدام بيان ــثال، عــن طري ــك، م ــة مــن منظــور جنســاين وذل امج احلكومي
باهليئـات التشـريعية األخـذ مبمارسـة اسـتعراض           هتيب أيضـا  واجلنساين يف التشريعات املقترحة؛     

مجيع التشريعات من املنظور اجلنسـاين، مبـا يف ذلـك امليزانيـة، وأن تعمـل، حتقيقـا لتلـك الغايـة،               
 البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس وحتليلها واسـتخدامها كمرجـع يف إعـداد           على كفالة مجع  

 السياسات والشؤون التشريعية؛
ــب  - ١١  ــات      هتي ــد االلتزام ــة تأيي ــاهتم، كفال ــراقبني حلكوم ــانيني، بوصــفهم م بالربمل

الدولية وتنفيذها، وال سيما االلتزامات مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               
 رأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛امل

الربملـانيني، رجـاال ونسـاء، إىل إقامـة عالقـات متينـة مـع اآلليـات                  مجيـع تدعو   - ١٢ 
املؤسســية القائمــة الــيت تعمــل يف جمــال حقــوق املــرأة واملنظمــات غــري احلكوميــة، مبــا يف ذلــك    

 ت بني اجلنسني؛املنظمات النسائية، بغية إجياد احللول املبتكرة ملشاكل التفاو
 

 معاجلة جماالت اهتمام حمددة
 امليدان السياسي

رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات، فضـــال عـــن الشخصـــيات القياديـــة يف  تـــدعو  - ١٣ 
األحزاب السياسية إىل القيام بالتزامات قوية وعلنيـة يف جمـال املسـاواة بـني اجلنسـني وإكسـاب                   

 املسائل اجلنسانية صبغة األولوية الدائمة؛
القــادة إىل زيــادة نســبة النســاء يف مواقــع اختــاذ القــرارات علــى دعو كــذلك تــ - ١٤ 

 مجيع األصعدة، لكفالة التنمية الدميقراطية يف الدول كافة؛
بالربملــانيني إعــادة النظــر يف البنيــة االجتماعيــة لــألدوار املتعلقــة حتديــدا    هتيــب  - ١٥ 

 بنوع اجلنس هبدف حتسني السياسات املتعلقة بالنساء والرجال؛
الربملانيني على تشجيع وجود أقوى للنسـاء يف األحـزاب السياسـية    حتث بقوة    - ١٦ 

اد نظـم النسـب أو غريهـا مـن          وعلى مجيع أصعدة اختاذ القرارات وذلك، مثال، من خالل اعتم         
اللجان الربملانية على إجراء حتريات عامة تبحث يف أسـباب           حتث أيضا وأوجه العمل اإلجيايب؛    

 نقص متثيل النساء يف األنشطة السياسية االنتخابية وصياغة توصيات حلكوماهتم؛
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علــى احلاجــة إىل كفالــة اســتفادة املــرأة بصــورة كاملــة ومتكافئــة مــن   تشــدد  - ١٧ 
ــة      ال ــة املواقــف االجتماعي ــات ومرشــحات، وحمارب ــدريب كناخب ــة واملعلومــات والت ــة املدني تربي

 السلبية اليت تعيق مشاركة النساء يف العمل السياسي؛
احلكومات وضع وإعالن أهداف سنوية حمـددة للـوزراء واملـديرين           إىل  تطلب   - ١٨ 

ــة وت      ــة يف أســالك احلكوم ــرأة العامل ــز مركــز امل ــق بتعزي ــا يتعل ــار   فيم ــق بآث ــا يتعل ــها، وفيم دريب
السياسات والربامج من املنظور اجلنساين، وتقدمي تقرير سنوي وعلين بشأن الكيفية الـيت مت هبـا              

 حتقيق تلك األهداف؛
احلاجة إىل إجياد بيئة تسهم يف زيادة دعم النساء يف الربملـان مـن خـالل           تؤكد   - ١٩ 

ئمـة للمناقشـة عنـد االقتضـاء، وإنشـاء مـدونات       القيام بدراسة، بل وبتنقيح النظم والقواعد الدا 
 وضع ساعات عمل تكون مواتية أكثر لألسرة؛تشجيع سلوك تراعي اجلوانب اجلنسانية؛ و

الربملانـــات أن تضـــع يف اعتبارهـــا مســـألة املســـؤوليات السياســـية  إىل تطلـــب  - ٢٠ 
عم الـالزم للتوفيـق   والواجبات العائلية للنساء والرجال، وتزويدهم بالتسهيالت الضرورية والـد     

 بني تلك األدوار؛
إعـداد بـرامج تدريبيـة للصـحفيني وغريهـم مـن مـوظفي وسـائط                على  تشجع   - ٢١ 

 اإلعالم بشأن أمهية عدم تصوير النساء والرجال والفتيات واألطفال وفقا للقوالب اجلاهزة؛
 

 امليدان االقتصادي
وانني الوطنيـة متكـني النسـاء       بالربملانات الوطنية العمل على أن تكفل الق      هتيب   - ٢٢ 

مــن املشــاركة يف االقتصــاد، علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال وذلــك، مــثال، مــن خــالل فــرض   
ضرائب منفصلة على الدخل وضمان القدرة لدى النساء على شـراء امللكيـة وبيعهـا واحلصـول       

ل علـى  عليها عـن طريـق الوراثـة بـدون قيـد، وامـتالك املؤسسـات التجاريـة وإدارهتـا، واحلصـو               
 القروض؛
 يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة        ٢٠١٥خفض الفقر إىل النصف حبلول عام       تؤيد   - ٢٣ 

 بـأن تبـذل احلكومـات كـل مـا يف وسـعها لكفالـة                توصـي لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة؛ و     
 أخذ االحتياجات اخلاصة للنساء بعني االعتبار لدى صياغة استراتيجيات احلد من الفقر؛

احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، فضـال عـن صـندوق النقـد               ع  تشج - ٢٤ 
الــدويل والبنــك الــدويل، علــى تشــجيع اســتقاللية صــاحبات املشــاريع يف املؤسســات الصــغرية    
واملتوسطة احلجم، من خالل تزويـدهن باالئتمانـات الصـغرية وغـري ذلـك مـن أوجـه املسـاعدة                    

 املالية؛
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تـدابري املناسـبة يف كـل مـن امليـدان التشـريعي واملـايل               بالربملانـات اختـاذ ال    هتيب   - ٢٥ 
واملتعلق بامليزانية لتحسني التوازن بني العمل واألسرة، وكفالـة تـوفري العـدد الكـايف مـن مرافـق                   

 رعاية األطفال؛
الربملانات واحلكومات على تعزيز املساواة بـني النسـاء والرجـال اسـتنادا           حتث   - ٢٦ 

 :تاليةإىل التدابري التكميلية ال
 اعتماد قوانني شاملة مناهضة للتمييز واحلرص على تنفيذها بشكل فعال؛ � 
 ضمان استفادة النساء والفتيات من فرص التعليم والتدريب على قدم املساواة؛ � 
 تقدمي املساعدة للنساء للقيام باألعمال التجارية؛ � 
 ق العمل؛ضمان املساواة بني النساء والرجال معا يف الوصول إىل سو � 
 ضمان املساواة يف األجر لقاء العمل ذي القيمة املتساوية؛ � 
تشـجيع الشـراكة بـني اجلنســني عـن طريـق جهـود التوعيــة املناسـبة يف املـدارس ولــدى          � 

 وسائط اإلعالم؛
إعداد تشريعات ملعاجلة املسائل اجلنسانية حتقيقا لعـدد مـن األهـداف يف مجلتـها كفالـة            � 

سني واملشاركة املتكافئـة علـى صـعيد اإلدارة ويف اجملـالس اإلداريـة يف               املساواة بني اجلن  
 القطاع اخلاص؛

 .دعم متكني نساء األرياف وتلبية احتياجاهتن اخلاصة � 
 

 األمن البشري
ــة كــل شــخص مــن أي    علــى تشــدد  - ٢٧  أن تكفــل الربملانــات واحلكومــات محاي

ب معيشـته، وال سـيما مـا كـان منـها يف      هتديدات تطال بقاءه على قيد احليـاة، وكرامتـه وأسـبا     
ــر واجلــوع والعنــف واالســتغالل اجلنســي واالجتــار بالبشــر والصــراعات املســلحة        شــكل الفق

متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  /واألمــراض املعديــة، مبــا فيهــا فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   
 ، والنقص يف احلصول على التعليم؛)اإليدز(

ضــي قــدما يف تنفيــذ اإلصــالحات الوطنيــة الراميــة إىل امل تؤيــد وتشــجع بقــوة - ٢٨ 
ــة احلــق يف         ــة، وكفال ــرامج حمــو األمي ــيم وب ــات مــن التعل توســيع نطــاق اســتفادة النســاء والفتي
خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية واالستفادة منها، واحلـد مـن الفقـر، وحماربـة مجيـع أشـكال                  

 لبغاء واالجتار بالبشر؛العنف الذكوري ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك ا
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بالربملانات اعتماد قوانني ضد مجيع أشـكال العنـف ضـد النسـاء، مبـا يف           هتيب   - ٢٩ 
ذلــك العنــف العــائلي، واإلســاءة والتحــرش اجلنســيني، وســفاح احملــارم، واالســتغالل اجلنســي،  

 للمـرأة،   واإلكراه على البغاء، والقتل العمد، واالغتصاب املمنهج، وتشـويه األعضـاء التناسـلية            
واجلرائم املرتكبة ضد النسـاء باسـم إنقـاذ الشـرف؛ وكفالـة محايـة ضـحايا العنـف ضـد النسـاء                 
ومعاقبة مرتكبيه مبوجب القوانني اليت تتخذها؛ ورصـد تنفيـذ وإنفـاذ تلـك القـوانني وختصـيص                  

 املوارد الالزمة للربامج الرامية إىل القضاء على العنف ضد النساء؛
ــات وحتــث  - ٣٠  ــادئ      احلكوم ــرام مب ــى احت ــلحة عل ــراف يف الصــراعات املس األط

سيما لوضـع    القانون اإلنساين الدويل واختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية النساء واألطفال، وال          
 حد للعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات، وكفالة حماكمة مرتكيب مثل ذلك العنف؛

يـة واإلقليميـة تعـيني املمارسـة        باحلكومات والربملانـات واملنظمـات الدول     هتيب   - ٣١ 
املمنهجة لالغتصاب وغريه من أشكال املعاملة الالإنسانية واملهينة وإدانـة اسـتخدامها كوسـيلة              
مقصودة يف احلرب والتطهري العرقي، واختاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة تقدمي املساعدة الكاملـة         

 العقلية؛لضحايا مثل تلك اإلساءة لتأهيلهم من الناحية اجلسمية و
املسؤولية الواقعة على عـاتق مجيـع الـدول واملتمثلـة يف وضـع حـد        على  تشدد   - ٣٢ 

ــة، واجلــرائم ضــد اإلنســانية         ــادة اجلماعي لإلفــالت مــن العقــاب ومقاضــاة املســؤولني عــن اإلب
 وجرائم احلرب، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة بالعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات؛

ــة املتعلقــة    احلكومــات تشــجع  - ٣٣  ــق الدولي علــى النظــر يف تصــديق وإنفــاذ املواثي
ــام    ــا يف ذلـــك بروتوكـــول عـ ــار باألشـــخاص، مبـ ــار  ٢٠٠٠باالجتـ ــة االجتـ  ملنـــع وقمـــع ومعاقبـ

املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،
ــة، والتصــدي للعوامــل الــ   ــادة التعــاون   العــابرة للحــدود الوطني يت تشــجع االجتــار بالنســاء، وزي

بني وكـاالت إنفـاذ القـانون لتفكيـك الشـبكات العاملـة يف جمـال االجتـار، ورصـد املـوارد                       فيما
 الالزمة إلعادة تأهيل ضحايا االجتار يف اجملتمع؛

وسائط اإلعالم على تعزيز املعارف واملعلومـات العامـة بشـأن حقـوق             تشجع   - ٣٤ 
ــز     اإلنســان للمــرأة   ــة املســاواة بــني اجلنســني، ومكافحــة التميي ــة املســتدامة، ودعــم ثقاف والتنمي

 والعنف؛
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 حل الصراعات، واملصاحلة واإلعمار بعد انتهاء الصراعات
الصــادر عــن جملــس األمــن يف األمــم     ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القــرار  تؤيــد بقــوة   - ٣٥ 

ملعنيـة علـى تطبيـق توصـياته        مجيـع األطـراف ا     تشجعواملتحدة واملتعلق باملرأة والسالم واألمن،      
 بالكامل؛
بالــدور الرئيســي الــذي تضــطلع بــه النســاء كمربيــات يف جمــال الســالم تســلم  - ٣٦ 

وراعيات لألسر واجملتمعـات احملليـة يف منـع نشـوب الصـراعات، وحلـها وحتقيـق املصـاحلة بـني                     
ــدعووأطرافهــا؛  ــدم املســاواة يف تطــوير املؤ    إىل ت سســات مشــاركتهن مشــاركة تامــة وعلــى ق

الدميقراطية بعد انتهاء الصراعات وأثنـاء عمليـات اإلعمـار، هبـدف كفالـة بنـاء السـالم الـدائم،          
 على أساس االحترام املتبادل والتنوع الثقايف واملساواة بني اجلنسني؛

 
 الطفلة

مجيــع الربملــانيني علــى كفالــة ســن القــوانني الصــارمة الــيت حتمــي    حتــث بقــوة  - ٣٧ 
باحلكومــات  هتيــبومــا تكــون مثــل تلــك القــوانني غــري ســارية بعــد،   األطفــال وحقــوقهم حيث

والربملانــات اختــاذ كــل التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك ســن التشــريعات، مــن أجــل إهنــاء العنــف  
 املرتكب ضد الطفالت؛

التركيــز بشــكل خــاص علــى معاجلــة مشــاكل الطفلــة وإجيــاد إطــار  إىل تــدعو  - ٣٨ 
اســتعراض أثــر الــربامج والقــوانني ومشــاريع القــوانني املقترحــة؛   يراعــي أكثــر احتياجاهتــا أثنــاء  

وتوسـيع نطـاق البيانـات والطـرق والبحـوث املصـنفة حسـب نـوع اجلـنس واملراعيـة للجوانـب            
اجلنسانية؛ ورصـد تعلـيم وصـحة وعمالـة الطفلـة ورصـد اجلماعـات الثقافيـة واهلجـرة؛ وزيـادة                

  لفائدة الطفولة؛الوعي واالهتمام بالطفلة يف مجيع جهود الدعوة
بـــأن تكفـــل الـــنظم اجلنائيـــة تـــوفري احلمايـــة املناســـبة للجاحنـــات مـــن توصـــي  - ٣٩ 

 األحداث، وأن تضمن حقوقهن، مبا يف ذلك احلق يف السالمة والنماء الشخصيني؛
االحتاد على أن يواصل حبماس مزيد عملـه املنـاهض لتشـويه األعضـاء              تشجع   - ٤٠ 

 ن التقاليد واملمارسات الضارة؛التناسلية للمرأة وغري ذلك م
بإنشاء حركات أو منظمات الطفلة حيثما كانت غـري موجـودة بعـد،             توصي   - ٤١ 

إذ أهنا تعمل كشبكات لتبادل املعلومات وميكنها أن تشكك يف سالمة األعـراف واملمارسـات           
 اليت تنطوي على متييز ضد الفتيات؛
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 مسائل عامة
دات وااللتزامات الدولية ذات الصـلة باملسـائل     بالعمل على نشر املعاه   توصي   - ٤٢ 

اجلنسانية، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، علـى نطـاق واسـع                     
 يف كل اجملتمعات احمللية، وترمجتها باللغات الوطنية والعرقية ولغات الشعوب األصلية؛

اقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال          بربملانات الدول اليت مل تصدق بعـد اتف       هتيب   - ٤٣ 
 تشـجع والتمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحـق هبـا العمـل مـن أجـل كفالـة ذلـك،           

على مواصلة تعزيز دور الربملان يف عملية االتفاقية عن طريق محالت التوعيـة واحللقـات     االحتاد
 الدراسية اليت يقوم هبا؛

ت الدوليـة، مبـا فيهـا االحتـاد، مـن خـالل             باحلكومات فضال عن املنظمـا    هتيب   - ٤٤ 
أمانته، القيام جبمع وتوزيع البيانات اإلحصائية الكافية اليت متكـن مـن حتليـل توزيـع السـلطة يف                   

 وتصــنيف مجيــع البيانــات اإلحصــائية  - كمــا وكيفــا علــى الســواء  - ضــوء املنظــور اجلنســاين 
 نسني؛حسب نوع اجلنس، مع إتاحة تصنيفات مراعية للفوارق بني اجل

بالربملــــانيني تشــــجيع تنميــــة مهــــارات القيــــادة وتعزيــــز الشــــراكات  هتيــــب  - ٤٥ 
الـوطين، واإلقليمـي    /االستراتيجية من أجل املساواة بـني اجلنسـني علـى كـل مـن الصـعيد احمللـي                 
 والدويل، سعيا إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اهليئات التشريعية؛

لربملانيات التابع لالحتـاد، بالعمـل علـى حنـو منـتظم      من خالل اجتماع ا  ،تلتزم - ٤٦ 
 .على رصد التقدم الذي حترزه الربملانات يف تنفيذ منهاج عمل بيجني

 


