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 مقدمة -أوالا 
، توصيا  مدصق  رش ن منع العنف ضد 35/10يف قراحه قدم وقإل حقو  ا ن ان،  -1

وطقددإ إم مدوضددي  األمددم املتحدددد  ال ددامي  حلقددو  ا ن دددان  ؛(1)الن ددا  والدتيددا  والتصدددي لددده
)املدوضددددددي ( أن ت ددددددتعرل املماحسددددددا  الواعددددددد  والدددددددحو  امل ددددددتدا   والسدددددد اتيجيا  القائمدددددد  

اميد  إم إشدرا  الرجدال والدتيدان يف تعزيدز وحتقيدق ومبا حا  األمم املتحد  وغريها من املبدا حا  الر 
امل دداوا  رددني اجلن ددني، ول سدديما اجلهددو  الراميدد  إم مواجهدد  القوالددإ النمعيدد  اجلن دداني  واملعددايري 

الجتماعي  ال قبي  اليت تؤكد وتدمي العنف ضد الن ا  والدتيا ، وأن تقددم  ا املواقف وال قوكو 
وقد أُعد ا  من جانإ الدول واجملتمع الدويل يف ه ا الصد . توصيا  لختاذ مزيد من ا جرا 

 ه ا التقرير استجار  ل لك العقإ.
 املعقومدا  وتققد  م دا ا ويف إطاح التحضري هل ا التقرير،  عد  املدوضدي  إم تقددمي  -2

كيددا   عرعدد  لامددم املتحددد    3مؤس ددا  وطنيدد  حلقددو  ا ن ددان و 10 ولدد  عضددوار و 19مددن 
منظمدد  مددن منظمددا  اجملتمددع املدددين وجهددا   21وشددراك  واحددد  رددني القعدداعني العددام وا دداص و

وأجدر  املدوضدي  أيضدار ًدواثر رشد ن الجتهدا ا  القضدائي  ذا  الصدق  الصدا ح   .(2)معنيد  أردر 
مم املتحد  حلقو  ا ن ان وما يتصل ر لك مدن اسد اتيجيا  ومبدا حا  لقمنظمد  عن آليا  األ

 والكيا   األرر .

 فرص وخماطر إشرا  الرجال والفتيان -اثنياا  
يف  (3)عق  مد  العقد املاضي، كان هنا  تركيز متزايد عق  التعاون مع الرجال والدتيان -3

أشكال العندف ضدد  ذلك إجرا ا  لققضا  عق  مجيعجهو  حتقيق امل اوا  رني اجلن ني، مبا يف 
وح ار عقدد  ذلددك، نظددم وقددإل حقددو  ا ن ددان، يف  وحتدده ا ام دد  والثق ددني  .(4)الن ددا  والدتيددا 

، حقق  نقاش معنون  "التعجيل ابجلهدو  الراميد  إم القضدا  عقد  2017املعقو   يف حزيران/يونيه 
 منددع العنددف ضددد الن ددا  والدتيددا  والتصدددي لدده". العنددف ضددد املددرأ ك إشددرا  الرجددال والدتيددان يف

وأكددد املشدداحكون يف حققدد  النقدداش التدد  ري القددوي لققوالددإ النمعيدد  اجلن دداني  الضدداح  عقدد  العنددف 
ا  عقدد  اجلن دداين ضددد املددرأ  وأ يدد  امل دداوا  رددني اجلن ددني يف العققددا  رددني الرجددل واملددرأ  يف القضدد

 املدؤح  أيقدول/ 35/10يف قدراحه  ،  عقد  ذلدك،  عدا اجملقدإلوعدقو  .(5)العنف اجلن داين ضدد املدرأ 
اختدداذ ا جددرا ا  القزمدد  ملنددع العنددف ضددد الن ددا  والدتيددا  روسددائل إم ، الدددول 2017سددبتم  
__________ 

 .10و 9 انظر الدقرتني (1)
  املوقع الشبكي التايلك امل ا ا  متاح  يف (2)

www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/EngagingMenBoysPromotingAchievingGenderEqu

ality.aspx. 
 سن الثامن  عشر ، وفقار لتداقي  حقو  العدل. مصعقح "الدتيان" يف ه ا التقرير من هم  ون يعين (3)
( هليئدد  األمددم www.heforshe.orgومحقدد  تضددامن الرجددال مددع الن ددا  ) 32/19قددراح وقددإل حقددو  ا ن ددان  مددثقر  (4)

نتددني  م ددا يت األحجيفار، د أيضدداملتحددد  لقم دداوا  رددني اجلن ددني ومتكددني املددرأ  )هيئدد  األمددم املتحددد  لقمددرأ (. وأفيدد
عندددف عقددددد  يف   ومندددع الوالندددرويج، من مدددؤمترا  إققيميدددد  رشددد ن إشدددرا  الرجددددال والدتيدددان يف العدالددد  اجلن دددداني

 توايل.رني رقدان الشمال األوحويب ورقدان أمريكا القتيني  والكاحييب، عق  ال 2017 عام
(5) A/HRC/37/36. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/EngagingMenBoysPromoting
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منهدددا إشدددرا  الرجدددال والدتيدددان إشدددراكار كدددامقر، إم جاندددإ الن دددا  والدتيدددا ، ومعاجلددد  األسدددبا  
ا يف ذلدك القوالدإ النمعيد  اجلن داني  واملعدايري الجتماعيد  اجل حي  لعددم امل داوا  ردني اجلن دني، مبد

 .(6)ا  القو  األروي  وغري املت اوي ال قبي  وعقق
وقد أ بت  التجرر  أن العمل مدع الرجدال والدتيدان يف حتقيدق امل داوا  ردني اجلن دني  كدن  -4

 ر  شرا  أغ أقص  قو أن ينعوي أيضار عق  رعض املخاطر حغم أنه يوفر فرصار كبري . ومن أجل ر
شدددداحك    هدددد ه املالرجددددال والدتيددددان يف حتقيددددق امل دددداوا  رددددني اجلن ددددني،  ددددإ حتقيددددل طبيعدددد  وسدددديا

 وفهمهما. 
واهلدف النهائي من جهو  إشرا  الرجال والدتيدان هدو تصدحيح عققدا  القدو  التمييزيد   -5

القائمدددد  عقدددد  تبعيدددد  املددددرأ  والقوالددددإ النمعيدددد  اجلن دددداني  الضدددداح ، الدددديت تكمددددن يف صددددميم التمييددددز 
هندج حتدويقي لقمنظدوح اجلن داين. وقدد اسدتمر  أوجده عددم امل داوا   -اجلن اين والعنف ضد املرأ  

والعنف اجلن اين ضد املرأ  هدو أحدد أهدم  .(7)املرأ  والرجل ع  التاحيخ ويف مجيع مناطق العاملرني 
ألنددده يشدددكل إحدددد  الوسدددائل الجتماعيددد  وال ياسدددي  والقتصدددا ي   (8)مظددداهر التمييدددز ضدددد املدددرأ 

غيري هد ه ويتعقإ ت .(9)أ  إزا  الرجل وأ واح ا النمعي األساسي  امل تخدم    ام  وضع تبعي  املر 
الديناميا  الع اف من لقرجال والدتيان  وحار ليإل يف احتكا  هد ا الندوم مدن العندف فح دإ، 

 رل أيضار ك فرا  يف اجملتمع احملقي ينبغي هلم  عم عققا  قو  تت م مبزيد من امل اوا . 
ضدد من  يباج  اتداقي  القضا  عق  مجيدع أشدكال التمييدز  14ومن امل قم ره يف الدقر   -6

املددرأ  أن  دد  حاجدد  إم إحدددا  تغيددري يف الدددوح التققيدددي لقرجددل وكدد لك يف  وح املددرأ  يف اجملتمددع 
)أ( مدن التداقيد  عقد  5ويف األسر  من أجل حتقيق م اوا  كامق  رني الرجل واملرأ . وتققي املا   
قو  الرجدل واملدرأ  فددف الدول األطراف التزامدار قانونيدار من تغدري األ داج الجتماعيد  والثقافيد  ل د

القضددا  عقدد  األحكددام امل ددبق  واملماحسددا  العرفيدد  وكددل املماحسددا  األرددر  القائمدد  عقدد  فكددر  
 ونيدد  أحددد اجلن ددني أو تدوقدده أو عقدد  األ واح النمعيدد  لقرجددل واملددرأ  ككحددد  الوسددائل املمكندد  

مجيدع أشدكال التمييدز ضدد  لققضا  عق  التمييز ضد املرأ ؛ ولحظ  القجن  املعني  ابلقضا  عقد 
املددرأ  أيضددار أن األسددبا  اجل حيدد  لقعنددف اجلن دداين ضددد املددرأ  تشددمل األيديولوجيدد  القائمدد  عقددد  
أحقيددد  الرجدددل وامتيدددازه عقددد  املدددرأ ، واملعدددايري الجتماعيددد  املتعققددد  ابلددد كوح ، واحلاجددد  إم  كيدددد 

غدددري مقبددول مدددن  ع مددا يعتددد  سددقوكار سدديعر  الددد كوح أو سددقعتهم أو إندددداذ األ واح اجلن دداني  أو منددد
 .(10)تثبيعه أو املعاقب  عقيه واحلاج  إم حتويقها ا    أو

__________ 

 )أ( و) (.9انظر الدقر   (6)
( إم The Global Gender Gap Report 2017 (Geneva, 2017), pp. v–viiiملي )يشري املنتد  القتصا ي العا (7)

يف مجيددع األرعددا  األحرعدد   ل يددزال ينبغددي سدددهايف املائدد   32أن فجددو  جن دداني  يف العددامل متوسدد  ن ددبتها حددوايل 
ويف العدددامل.  جلن دددني يفلقمؤشدددر )التعقددديم والصدددح  واملشددداحك  القتصدددا ي  والتمكدددني ال ياسدددي( لتحقيدددق تكدددافؤ ا

يشدري إم أن  ، ممدا2006م ، شهد  الدجو  اجلن اني  العاملي  انعكاسار يف الجتاه ألول مدر  مند  عدا2017 عام
 .2016سن  يف عام  83سن  لقنغق ، مقاحن  رد  100الدجو  اجلن اني  العاملي  ست تغر  

( رشدد ن العنددف اجلن دداين ضددد 2017)35القجندد  املعنيدد  ابلقضددا  عقدد  التمييددز ضددد املددرأ ، التوصددي  العامدد  حقددم  (8)
 .1، الدقر  19املرأ ، حتديث التوصي  العام  حقم 

 .35/10الدقر  احلا ي  عشر  من  يباج  قراح وقإل حقو  ا ن ان ار . وانظر أيض10املصدح ند ه، الدقر   (9)
 .19  ، الدقر 35املعني  ابلقضا  عق  التمييز ضد املرأ ، التوصي  العام  حقم  القجن  (10)
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وينعددوي إشددرا  الرجددال والدتيددان ابعتبدداحهم شددركا  يف اجلهددو  الراميدد  إم حتقيددق امل دداوا   -7
 ردددني اجلن دددني عقددد  إمكانيددد  إشدددراكهم يف مقاومددد  وحفدددض الددد كوح  الضددداح  وكدددره الن دددا  واأل واح
اجلن دددداني  التمييزيدددد ، وهددددو أمددددر أساسددددي لتحقيددددق امل دددداوا  رددددني اجلن ددددني والقضددددا  عقدددد  العنددددف 

وينبغددي أن تعدد ف هدد ه املشدداحك  من الرجددال والدتيددان يتددداعقون مددع ا اثح امل تبدد   .(11)ايناجلن دد
  مددن مددرتكيب التمييددز ضددد املددرأ  ددني مددن خمتقددف املواقددع. فقددد يكونددونعقدد  عدددم امل دداوا  رددني اجلن

مبددا يف ذلددك العنددف ضددد  -والعنددف اجلن دداين أو عناصددر لقتغيددري أو ضحااي/شددهو ار عقدد  العنددف 
األطددددال. و كدددن أن يكدددون الرجدددال والدتيدددان أيضدددار مدددن ضدددحااي العندددف اجلن ددداين، مبدددا يف ذلدددك 
العندددف اجلن دددي، يف سدددياقا  خمتقدددد . ويتشدددارك احتكدددا  هددد ا العندددف تشددداركار كبدددريار مدددع نددددإل 

 اني  التمييزي  اليت تت دبإ يف العندف اجلن داين ضدد الن دا  والدتيدا . وابملثدل،  كدن املعايري اجلن
إشددرا  الرجددال والدتيددان روصدددهم أعضددا  يف وتمددع  قددي أو اجملتمددع روجدده عددام لتكثيددف اجلهددو  
رغدددرل حشدددد العقدددإ عقددد  امل ددداوا  ردددني اجلن دددني وحقدددو  املدددرأ  أو كقدددا   شدددبا  سياسددديني أو 

عيددني أو  ينيددني أو لقدددعو  إم امل دداوا  رددني اجلن ددني وإ اندد  املعددايري الجتماعيدد  وتم تققيددديني أو
و كدددن إشدددرا   .(12)ائم كدددره الن دددا  ورعدددااب  الكراهيددد التمييزيددد ، مثدددل املماحسدددا  الضددداح  وجدددر 

الرجدددال كمدحسدددني لتدددوفري تعقددديم حتدددويقي لقمنظدددوح اجلن ددداين ومدددرام  حلقدددو  ا ن دددان؛ وكمهنيدددني 
جتمددددداعيني لتقددددددمي ا دمددددد  العامددددد   ون متييدددددز أو قوالدددددإ  عيددددد  متييزيددددد ؛ اني صدددددحيني وأرصدددددائي

اني  ال دددقبي  يف وسدددائ  وكصدددحديني وعدددامقني يف وسدددائ  ا عدددقم لتغيدددري القوالدددإ النمعيددد  اجلن ددد
والرجال ال ين حيتقون مراكز ال قع ، مثل أعضا  ال ملا   وال قك القضائي واهليئا  ا عقم؛ 
القدددانون واحلكومدددا ، يضدددعقعون أيضدددار رددددوح  دددوحي يف أ ا  امل دددؤولي  القانونيددد  ندددداذ املكقدددد  إ

 لقدول  من أجل حتقيق امل اوا  رني اجلن ني وحظر التمييز ضد املرأ . 
ومن املهم ا شداح  إم أن اجلهدو  الراميد  إم إشدرا  الرجدال والدتيدان يف ا سدهام رنجدا   -8

ينبغدي أن تعتمدد رشدكل كامدل عقد  آحا  ورد ا     ردني اجلن دنيال امل اوايف رر مج حتّويل يف و
الن دددا  والدتيدددا  وأن حتددد م حقدددوقهن واسدددتققهلن الددد ايت وتكدددون مكمقددد  حلركدددا  حقدددو  املدددرأ  
و اعمدد  هلددا. ويف الواقددع، تضددعقع املنظمددا  الن ددائي  واجلماعددا  الن ددوي  واملنظمددا  العامقدد  يف 

يدددا ي يف العديدددد مدددن املبددا حا  الراميددد  إم إشدددرا  الرجدددال وددال حقدددو  الن دددا  والدتيدددا  ردددوح ق
والدتيان يف قضااي امل اوا  رني اجلن ني أو تقديم شدراكا  معهدا. ويف هد ا الصدد ، أهدا  اجملقدإل 

، ابلدول أن تشر  الرجال والدتيان إشراكار كامقر، إم جانإ الن ا  والدتيدا ، 35/10يف قراحه 
__________ 

كاندد  جلندد  حقددو  العدددل حائددد  يف العدد اف رضدددروح  تشددجيع الرجددال والدتيددان كشددركا  وحقدددا  اسددد اتيجيني  (11)
هم لكيديد  وضدع لبعض وفهمورضروح  أن تُتا  هلم، إم جانإ الن ا  والدتيا ، فرص لزاي   اح امهم لبعضهم ا

مددن  العدددل يف التحددرح ( رشدد ن حددق2011)13العددام حقددم نيددد  )انظددر التعقيددق حدد لقتمييددز اجلن دداين ومظدداهره الع
قدددو  العددددل ) ((. ويف سددديا  املماحسدددا  الضددداح ، شدددد  كدددل مدددن جلنددد  ح72مجيدددع أشدددكال العندددف، الدقدددر  

ن مددلدتيددان والرجددال الن ددا  واوالقجندد  املعنيدد  ابلقضددا  عقدد  التمييددز ضددد املددرأ  عقدد  احلاجدد  إم متكددني الدتيددا  و 
يددري عناصددر هلدد ا التغوالعمددل ك واقددف الثقافيدد  التققيديدد  الدديت تتغاضدد  عددن املماحسددا  الضدداح امل ددا   يف حتويددل امل

لقجن  املعنيد  ابلقضدا  عقد   31وتعزيز قدح  اجملتمعا  احملقي  عق   عم ه ه العمقيا  )انظر التوصي  العام  حقم 
 ن املماحسدا  الضداح ، ( رشد2014)لقجند  حقدو  العددل  18التمييز ضدد املدرأ  املشد ك  مدع التعقيدق العدام حقدم 

 (.17الدقر  
مبددا يف ذلددك زواط األطدددال والددزواط املبكددر والددزواط الق ددري وتشددويه األعضددا  التناسددقي  لدد    وجددرائم الشددرف.  (12)

مييددز ضددد املددرأ  املشدد ك  مددع لقجندد  املعنيدد  ابلقضددا  عقدد  الت 31وملزيددد مددن التداصدديل، انظددر التوصددي  العامدد  حقددم 
 لقجن  حقو  العدل. 18العام حقم  التعقيق
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ويُقدر اجملقددإل يف . (13)ا  عقد  العندف ضدد الن دا  والدتيدا ني والقضديف حتقيدق امل داوا  ردني اجلن د
القراح ند ه ابلددوح احلاسدم الد ي تؤ يده الن دا  والدتيدا ، فضدقر عدن منظمدا  الن دا  والشدبا  
واملنظمدددا  الددديت تقو هدددا ن دددا  وفتيدددا ، كعناصدددر لقتغيدددري وحيدددث الددددول عقددد  العمدددل مدددع الن دددا  

ياسا  والدتيا  رشكل  ود  روصدهن مشاحكا  نشيعا  ومت اواي  يف وضع التشريعا  وال 
 .(14)رامي  إم إشرا  الرجال والدتيانوال امج وتصميمها وتندي ها وحصدها، مبا يف ذلك ال امج ال

 دإ  العمدلوكما نوقش أعقه، ل يعين العمل مع الرجال والدتيان ور  إشراكهم. فه ا  -9
مصدعقح  أن يؤ ي إم حتول جن اين. وعق  الرغم من عدم وجو  تعريف متدق عقيه عامليدار، فدكن

"النهج التحويقي لقمنظوح اجلن اين" يف ه ا التقرير يشري إم تقك الدنهج الديت تشدجع عقد  حتدول 
من املعايري والقوالإ النمعي  اجلن اني  القائم  عق  فكر   وني  أحد اجلن ني أو تدوقه وعققا  

ن دني واحد ام حقدو  ني اجلالقو  غري املتكافئ  رينهما إم عققا  جن اني  قائم  عق  امل داوا  رد
وتعين النهج التحويقي  لقمنظوح اجلن اين املتبع   شرا  الرجدال والدتيدان أيضدار تغيدري  .(15)ا ن ان

 حفددضفهددم الدد كوح ، أي كيديدد  تصددوح هددواي  الدد كوح وحتديدددها مددن الناحيدد  الجتماعيدد ، فدددف 
 أنوام ال كوح  املهيمن  والعنيد .

، لقمنظدوح اجلن داينالديت تركدز عقد  الرجدال والدتيدان حتويقيد  وعندما ل تكون ا جرا ا   -10
فكهندا قدد ل تندتقن مدن حتقيدق امل داوا  رددني اجلن دني أو القضدا  عقد  العندف اجلن داين ضدد املددرأ  

لقوالدددإ النمعيددد  اجلن ددداني  فح دددإ، ردددل تكدددر  وتعدددزز يف الواقدددع عددددم امل ددداوا  ردددني اجلن دددني وا
  املعنيد  ابلعندف ضدد املدرأ  وأسدباره ونتائجده يف تقريرهدا الصدا ح وأعرر  املقرح  ا اصد .(16)الضاح 
عددن قققهددا إزا  اجتدداه إنشددا  منظمددا  حجددال متخصصدد   شددرا  الرجددال والدتيددان  2014يف عددام 

يف قضددااي امل دداوا  رددني اجلن ددني، ولحظدد  أن العديددد مددن األيددديولوجيا  املتعققدد  ردددوح الرجددال 
وصدها كائنار م تققر يعداين أكثدر مدن غدريه مدن عددم امل داوا  والتمييدز والدتيان ل تركز عق  املرأ  ر

وعقد  الدرغم مدن أن الرجددال والدتيدان قدد يعدانون أيضددار مدن املعدايري والقوالدإ النمعيدد   .(17)والعندف
اجلن دداني  التمييزيدد ، فددكن جتاهددل املددزااي والمتيددازا  الن ددبي  الدديت يتمتددع فددا الرجددال والدتيددان نتيجدد  

ملعددايري والقوالددإ النمعيدد   كددن أن حيددول ال كيددز عددن الن ددا  والدتيددا ، القئددي يعددانني مددن هلدد ه ا
 حرمان مدرج عق  يدهم.

وت دددتند اسددد اتيجيا  أردددر  لقعمدددل مدددع الرجدددال والدتيدددان إم فكدددر  أن املدددرأ  ت دددتحق  -11
ال دياقا  الح ام ك م وأر  وزوج  ومدا إم ذلدك. وقدد تبددو هد ه الدنهج اسد اتيجي  يف رعدض 

املتعققددد  مبجتمعدددا  متييزيددد  إم حدددد كبدددري أو  شدددرا  الندددا  رعريقددد  أكثدددر اعتمدددا ار عقددد  اجلاندددإ 
ح املددددرأ  إل يف حلددددداى عقدددد  معددددايري اجتماعيدددد  ل تقدددددّ الشخصددددي. ولكنهددددا تنعددددوي عقدددد  رعددددر ا

__________ 

 )أ(.9الدقر   انظر (13)
 .5، الدقر  35/10حقو  ا ن ان  وقإلقراح  (14)
ار )أ(. انظددددر أيضدددد5انظددددر عقدددد  سددددبيل املثددددالك اتداقيدددد  القضددددا  عقدددد  مجيددددع أشددددكال التمييددددز ضددددد املددددرأ ، املددددا    (15)

 Engaging men, changing"ك لق ددكاناملتحددد  الدددعو  لقتحددالف العدداملي  شددرا  الرجددال وصددندو  األمددم  مددوجز

gender norms: directions for gender-transformative action"متا  يف املوقع الشبكي التايلك .  
https://www.unfpa.org/resources/brief-engaging-men-changing-gender-norms. 

 .75-70، الدقرا  A/HRC/26/38انظر الو يق   (16)
 .73و 72املرجع ند ه، الدقرعن  (17)

https://www.unfpa.org/resources/brief-engaging-men-changing-gender-norms
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د هد ه عققتها اب ررين، وليإل روصدها كائنار رشراير م تققر يتمتع جبميع حقو  ا ن ان. وتؤكد
 النهج من جديد أيضار املداهيم األروي  لقرجل ابعتباحه "حاميار"، وابلتايل اعتباح املرأ  "ضحي ". 

وتشددري رعددض التجدداح  إم أن ا جددرا ا  الراميدد  إم إشددرا  الرجددال والدتيددان قددد تددؤ ي  -12
 .(18)ح ددددن  ون قصدددد إم تعزيددددز القوالدددإ النمعيدددد  اجلن دددداني  التمييزيددد  حدددد  وإن كانددد  النددددوااي 

وقدد تدؤ ي زاي    .(19)وتقتضي ه ه ا جرا ا  حصدار م تمرار لنعكاساهتا لتجنإ ا اثح ال قبي 
الددعم  شددرا  الرجددال والدتيددان،  ون الهتمددام ابلنعكاسددا  ال ددقبي  احملتمقدد ، إم حتويددل الدددعم 
واملدددواح  عدددن متكدددني املدددرأ  وقيا هتدددا وإعدددا   سددديعر  الرجدددل. وسدددتكون هددد ه النتيجددد  متعاحضددد  مدددع 

العندف ضدد املدرأ ، سدتمكن امل اوا  رني اجلن ني ألهنا، كمدا ذكدر  املقدرح  ا اصد  املعنيد  مب د ل  
اليت ل تزال حتتدظ رشكل كبري ابهلياكل القتصا ي  وال ياسي   -اجملموع  اليت ينتمي إليها اجلنا  

 .(20)توفري احلماي  من العنف والتمييزل -واجملتمعي  لققو  والمتياز والدرص 
ان" يف أن هددد ه وأردددريار، يكمدددن أحدددد املخددداطر احملتمقددد  لصدددياغ  "إشدددرا  الرجدددال والدتيددد -13

الصياغ  قد حتد من فهم العققا  اجلن اني  التمييزي  وتتغاضي عن التمييز والعنف ضد املثقيا  
واملثقيني ومز وجي امليل اجلن ي ومغايري اهلوي  اجلن اني  وحدامقي صددا  اجلن دني، مبدا يف ذلدك 

صددددا  اجلن دددني مدددن املثقيدددا  ومز وجدددا  امليدددل اجلن دددي ومغدددايرا  اهلويددد  اجلن ددداني  وحدددامق  
الن ددا  والدتيددا . ويقددوم العنددف ضددد املثقيددا  واملثقيددني ومز وجددي امليددل اجلن ددي ومغددايري اهلويدد  
اجلن ددداني  وحدددامقي صددددا  اجلن دددني، مبدددا يف ذلدددك ضدددد األشدددخاص غدددري الثندددائيني، مدددن جهددد ، 
والعندددف ضدددد الن دددا  والدتيدددا ، مدددن جهددد  أردددر ، عقددد  أسدددبا  ج حيددد  مشددد ك ، مبدددا يف ذلدددك 

اج  إم محاي  هياكل القو  القائم  ومنع أو تثبي  أو معاقب  ال قو  اليت يُنظدر إليهدا عقد  أهندا احل
تتحدددد  املعدددايري والقوالدددإ النمعيددد  اجلن ددداني  التققيديددد . ويعدددو  العندددف ضدددد املثقيدددا  واملثقيدددني 

  الراميدد  ومز وجدي امليددل اجلن ددي ومغددايري اهلويدد  اجلن دداني  وحدامقي صدددا  اجلن ددني أيضددار اجلهددو 
إم القضا  عق  العنف ضد املرأ . فكراهي  املثقي  اجلن ي  وكراهي  مغايري اهلويد  اجلن داني ، عقد  
سبيل املثال، قد جتعل الرجال والدتيان ي   ون يف التخقي عن ال كوح  األروي  روفار مدن أن ينظدر 

ملثقيددا  واملثقيددني ومز وجددي وا والدتيددا إلدديهم عقدد  أهنددم مثقيددون إن مل يتصددرفوا رعنددف ضددد الن ددا  
لدد لك ينبغددي أن تكددافح  .(21)امليددل اجلن ددي ومغددايري اهلويدد  اجلن دداني  وحددامقي صدددا  اجلن ددني

 .لقمنظوح اجلن اينا جرا ا  العنف اجلن اين جبميع أشكاله إن أُحيد هلا أن تكون حتويقي  

 اسهوة اسارية والتحدايا املواجهة -اثلثاا  
جريد  املقدم  من خمتقف اجلهدا  صداحب  املصدقح  والبحدو  الديت أُ أشاح  امل ا ا   -14

تيدددان يف تعزيدددز جدددال والدإم وموعددد  متنوعددد  مدددن املبدددا حا  والسددد اتيجيا  الراميددد  إم إشدددرا  الر 
ن دددا  ين ضدددد الوحتقيدددق امل ددداوا  ردددني اجلن دددني، ل سددديما مدددن أجدددل القضدددا  عقددد  العندددف اجلن دددا

 أمثق  هل ه اجلهو . والدتيا . ويوجز ه ا الدرم عد 
__________ 

 ، عق  سبيل املثال، امل ا ا  املقدم  من مركز الصح  والعدال  الجتماعي  وتنظيم األسر  يف نيو ساو  ويقز.انظر (18)
 عق  سبيل املثال امل ا   املقدم  من التحالف العاملي  شرا  الرجال. (19)
 .72، الدقر  A/HRC/26/38 انظر (20)
 امل ا   املقدم  من شبك  سونكي لقعدال  رني اجلن ني.ار امل ا   املقدم  من منظم  "مقتقيا ". وانظر أيض (21)
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 مكافحة املمار اا الضارة -ألف 
إن جددد وح املماحسدددا  الضددداح  مدددن قبيدددل زواط األطددددال والدددزواط املبكدددر والدددزواط الق دددري  -15

وتشويه األعضا  التناسقي  ل    وجرائم الشرف ضاحر  رعمق يف املواقف الجتماعي  الديت تُعتد  
 من الرجال والدتيان استنا ار إم األ واح النمعيد . وُت دتخدم الن ا  والدتيا  رنا ر عقيها أقل ش  ر 

قن ددددا  لرجددددال لاملماحسددددا  الضدددداح  أيضددددار لت يددددر العنددددف اجلن دددداين كشددددكل مددددن أشددددكال محايدددد  ا
 .(22)فيهم همواألطدال أو حتكم

وتبدددني التجررددد  أن اجلهدددو  الراميددد  إم إهندددا  املماحسدددا  الضددداح ، مثدددل تشدددويه األعضدددا   -16
التناسدددقي  لددد    وزواط األطددددال، تشدددري إم الددددوح املددددؤ ر الددد ي يضدددعقع رددده الزعمدددا  الدددددينيون 

وأوحد   حاسدا  احلدال   .(23)يف تغيري تقك املواقف واملعتقدا والتققيديون، ومعظمهم حجال، 
يف أفريقيددددا من مددددن شدددد ن الزعمددددا  الدددددينيني أن يكونددددوا وسددددعا  ابلغددددي األ يدددد  لتمريددددر  ا فرا يدددد 

ويف هدد ا الصددد ، اسددتخدم  محقدد  الحتددا  األفريقددي  .(24)املعقومددا  ا  اريدد ، ل سدديما لقرجددال
، الزعما  التققيدديني والددينيني ملندع الددعم 2017إم  2014 هنا  زواط األطدال، يف الد   من 

وأفضدد  محددق  التوعيدد  اجملتمعيدد  الدديت تزعمهددا القددا   إم صدددوح آلف  لددزواط األطدددال. الددديين
 .(25)األطدال رزواط الحتدال وقف فدف العام  ا عق  

وُحدددددّل  الرجددددال والدتيددددان أيضددددار يف أ واحهددددم كدددد فرا  أسددددر  )مددددثقر أرنددددا  أو أزواط أو آاب   -17
فعق  سبيل املثال، ينبغي العمدل مدع  .(26)عناصر التغيري احملتمق  الرئي ي أجدا ( عق  أهنم من  أو

ا اب  مددن أجددل امل دداعد  عقدد  تغيددري فهمهددم ملددا يعنيدده "حددإ" الرجددل لرنتدده وتشددجيع حتددول يف 
 ا ن ددان ًقددو  وحرعدده احلمايدد  معددى وتدكيددك العققيددا  مددن "محايدد  الرندد " إم "متكددني الرندد ".

تدتمكن األسددر واجملتمعدا  احملقيد  مددن تدنيدد الدكدر  القائقدد  عقد  سدبيل املثددال  لكدي مندده ردد ل أمدر
  من تزويج الدتا  حداى عق  سقمتها يف ظروف تت م ابلعنف وانعدام األمن.

 التثقيف والتوعية -اب  
إن املعايري اجلن اني  تؤ ر عقيندا مجيعدار. فدنحن كدتيدان وفتيدا  ندتعقم أ واح  اجلن داني  يف  -18

قدول موعدد النتقدال  مرحق  مبكر  ون توعإ ه ه األفكداح يف مجيدع مراحدل العدولد  واملراهقد ، ًو

__________ 

لقجندد   18لقجندد  املعنيد  ابلقضدا  عقدد  التمييدز ضدد املددرأ  املشد ك  مدع التعقيددق العدام حقدم  31لتوصدي  العامد  حقدم ا (22)
 .7و 6ن حقو  العدل، الدقرع

-https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-Endانظددددددددددددددر  (23)

the-Practice-of-Child-Marriage1.pdf .أيضدارك انظدر UNFPA and the United Nations Children’s Fund 

(UNICEF), Joint Evaluation: UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital 

Mutilation/Cutting: Accelerating Change — 2008–2012, Volume I (New York, 2013), box 23, p. 33 .
-https://www.unicef.org/evaluation/files/FGM التددددددددددددددددددددددددددددددددايلكمتددددددددددددددددددددددددددددددددا  يف املوقددددددددددددددددددددددددددددددددع الشددددددددددددددددددددددددددددددددبكي 

report_11_14_2013_Vol-I.pdf. 
 " يف امل ا   املقدم  من جامع  جوحجتاون.Transforming Masculinities" انظرك (24)
 .34، الدقر  A/HRC/35/5انظر  (25)
-https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-Endانظددددددددددددددر  (26)

the-Practice-of-Child-Marriage1.pdf. 

https://www.unicef.org/evaluation/files/FGM-report_11_14_2013_Vol-I.pdf
https://www.unicef.org/evaluation/files/FGM-report_11_14_2013_Vol-I.pdf
https://www.unicef.org/evaluation/files/FGM-report_11_14_2013_Vol-I.pdf
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ن داني  إم مرحق  البقوغ، تكون ه ه املعايري قد ترسخ  يف أعماقنا. و كدن أن تنتقدل املعدايري اجل
مدن جيدل إم جيدل وأن حُتدال عدن طريدق العققد  ردني ا اب  واألطددال. وهدي تشدكل طريقد  فهمندا 
هلوايتنا. وتؤ ي  وحار أساسيار يف حتديد صقتنا اب ررين، مبا يف ذلك صقتنا ابألشخاص املختقدني 

 عنا من حيث اجلنإل. 
هددددفار حئي ددديار مدددن أهدددداف  وتشدددكل امل ددداعد  عقددد  اجتثدددا  املعدددايري اجلن ددداني  الضددداح  -19

التعقيم القائم عق  حقو  ا ن ان. وشد  العديد من امل ا ا  عق  الدوح احلاسم الد ي يؤ يده 
التعقدددددديم يف تعزيددددددز امل دددددداوا  يف العققددددددا  رددددددني اجلن ددددددني وحتويددددددل القوالددددددإ النمعيدددددد  اجلن دددددداني  

من التثقيددف اجلن ددي وعقدد  وجدده ا صددوص، أقددر عددد  مددن امل ددا ا  واملبددا حا   .(27)التمييزيدد 
وأفا   التقاحير من تشويه الغرل  .(28)اس اتيجيار حئي يار  الشامل لقدتيان والدتيا  يشكل إجرا ر 

مدددن املنددداهج التعقيميددد  الراميددد  إم تعزيدددز امل ددداوا  ردددني اجلن دددني وتغيدددري األ واح اجلن ددداني  التققيديددد  
 .(29)يغ ي يف عد  من البقدان مقاوم  شديد  من الوالدين

وُحددددددّل   رروددددد  حتويدددددل املنظدددددوح اجلن ددددداين يف مرحقددددد   دددددا  العدولددددد  املبكدددددر  ابعتباحهدددددا  -20
اس اتيجي  فعال  لقم اعد  عقد  مكافحد  املعدايري والقوالدإ النمعيد  اجلن داني  التمييزيد  وتشدجيع 

امليددول مزيددد مددن امل دداوا  يف العققددا  اجلن دداني  رددني الدتيددان والدتيددا ، مبددن فدديهم األطدددال ذوو 
اجلن ددي  املتعددد   أو اهلددواي  اجلن دداني  غددري احملافظدد . وتشددر  هدد ه الدد امج الرجددال والن ددا  عقدد  
ال ددوا  مدددن آاب  ومقددددمي حعايدد  ومدددررني وقدددا   وتمددع  قدددي رغدددرل تغيددري طريقددد  تعقددديم األطددددال 

إعحدد  حعايدد   لدرفض املعددايري واملواقددف اجلن داني  التمييزيدد  امل سددخ  مند  سددن مبكددر . وتكددل أيضددار 
وفددرص مت دداوي  لقدتيددا  والدتيددان. وتديددد التقدداحير من هدد ه ا جددرا ا  عددزز  أيضددار الدددعم رددني 

 .(30)الرجال لقعمل يف وال الرعاي  واملشاحك  عاطديار يف تنشئ  أطداهلم
ومن شد ن الدندون ووسدائ  ا عدقم وغريهدا مدن أشدكال التصدال إمدا أن تدداقم القوالدإ  -21

اجلن دداني  التمييزيدد  أو ت دداعد عقدد  حتويقهددا. وشددد   رعددض البيددا   عقدد  احلاجدد  إم النمعيدد  
التصدي لققوالإ النمعي  اجلن اني  التمييزي  يف وسائ  ا عقم وغريهدا مدن قندوا  التصدال، مبدا 

فضدقر  ،(31)يف ذلك يف التعبري العقين عن التحيز اجلن ي ومناهضد  احلركد  الن دائي  عقد  ا ن ند 
 .(32)ا عق   التجاحي  عن
وسدددق  العديدددد مدددن امل دددا ا  الضدددو  عقددد  قدددو  السدددتخدام املبتكدددر لقدندددون ووسدددائ   -22

ا عدقم وغريهددا مددن أ وا  التصدال لدددعم امل دداوا  ردني اجلن ددني والقضددا  عقد  العنددف اجلن دداين 
 (33)امل ق ددق وحتويددل القوالددإ النمعيدد  اجلن دداني  التمييزيدد . وتشددمل هدد ه ا جددرا ا  اسددتخدام 

__________ 

 مثقر امل ا ا  املقدم  من أوزرك تان وال ويد وسوي را وفرن ا وكولومبيا واملك يك والنرويج وهندوحا . (27)
 م ا تا املك يك وهندوحا . (28)
 حلقو  ا ن ان.مثقر امل ا   املقدم  من القجن  الستشاحي  الوطني  الدرن ي   (29)
 امل ا   املقدم  من منظم  ا ع  الدولي . (30)
 املقدم  من ال ويد. امل ا   (31)
 املقدم  من تشيكيا. امل ا   (32)
نظددر امل ددا   املقدمدد  مددن ا" يف نيكدداحاغوا. Contracorriente" و"Sexto Sentidoمددثقر امل ق ددقن التقدزيونيددان " (33)

 منظم  "مقتقيا ".
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وامل دددددارقا   (36)عقدددد  ا ن نددددد  واملدددددو   الديديويددددد  (35)والرسددددوم اهلزليددددد  (34)وموسدددديق  الدددددرا 
لنشر حسائل حتويقيد  لقمنظدوح اجلن داين. و قد  محقد  إعقميد  عقد  ا ن ند  مدن أجدل  (37)الدني 

امل اوا  ردني اجلن دني يف سدقوفينيا إنشدا  "متحدف قوالدإ  عيد " اف اضدي يددعو امل دتخدمني إم 
وأفيد من ه ه ا جرا ا  كان هلا   ري إ ايب قدوي عقد  تصدوحا  املدراهقني  .(38)تبا ل تصوحاهتم

جدار عقد   ار  اريإفعل الدتيان  مثقر، كان ح  ،(39)قدهم. فدي محق  "اضرروا املاتشو" يف هولنداوموا
ويف نيكداحاغوا، كشدف تقيديم  اثح  .(40)حسال  مشاهري فناين الرا  اليت تؤكدد الد كوح  غدري العنيدد 

لدتيدان الدد ين م ق دل تقدزيدوين حتدويقي لقمنظددوح اجلن داين أن امل ق دل لدده أقدو  أ در إ ددايب عقد  ا
عامدددار يف املنددداطق احملافظددد  مدددن حيدددث التغدددريا  يف املواقدددف إزا   17و 13تددد او  أعمددداحهم ردددني 

امل دددداوا  رددددني اجلن ددددني، مبددددا يف ذلددددك زاي   العدددد اف ًقددددو  املددددرأ  وأ يدددد  الرضددددا يف العققددددا  
 .(41)عن تزايد قبول تنوم امليل اجلن ي واهلوي  اجلن اني  اجلن ي ، فضقر 

 تعزيز حصة متساوية ممل املسؤولية يف احلياة األ رية -جيم 
يشددكل عدددم امل دداوا  يف امل ددؤوليا  رددني الرجددل واملددرأ  يف احليددا  األسددري  عددامقر حئي دديار  -23

زن زيدع غدري املتدواه ا التو حيد من مشاحك  الن ا  والدتيا  يف احليا  العام  والنشاج القتصا ي. و 
نمعيد  لقوالدإ الاوالدتيدا  لقعندف األسدري وعندف العشدري. وتكدر  يزيد أيضار من تعرل الن ا  

 لرجدل "فيجدإ" أن . أمدا ااجلن اني  صدوح  حعايد  األطددال والعمدل املندزيل ابعتباحهدا مدن مهدام املدرأ
والدتيدا     الن دا يكون املعيدل الرئي دي. وي تدإ عقد  ذلدك عدإ  يف األعمدال املنزليد   قيدل عقد

تعقددديم ن عقددد  الهن يف اجملدددال ا ددداص وحيدددد مدددن فدددرص حصدددوهلرشدددكل غدددري متناسدددإ، مدددا حيصدددر 
د مددن يدعدالز كددر  لك، ين يف األنشدع  ال ياسددي  والقتصدا ي  والجتماعيدد  والثقافيد . ولدتهومشداحك

ددال واألعمدال ايد  األطاملبا حا  عق  إلدزام الرجدال والدتيدان رقبدول واعتندا  حصد  مت داوي  يف حع
 كني املرأ  رصوح  أعم. املنزلي ، وك لك يف قبول و عم مت

__________ 

هو  الدق دعيني  " ام" ابلتعداون مدع هيئد  األمدم املتحدد  لقمدرأ .  - عق  سبيل املثال "لو أحجع ابلزمن" لدرق  اهليإ (34)
-www.unwomen.org/en/news/stories/2012/11/palestinian-hip-hop-group-dam-raises-awarenessانظددددددددددددر 

of-honour-killings-through-a-powerful-music-video محقددددددددد  "اضدددددددددرروا املاتشدددددددددو" يف هولنددددددددددا ار أيضددددددددد. انظدددددددددر
(www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/beat-macho-campaign  وامل ددا   املقدمدد )

 من منظم  حاتغرز. 
 انظر، عق  سبيل املثال، محق  "اضرروا املاتشو" يف هولندا وامل ا   املقدم  من منظم  حاتغرز.  (35)
 جع ند ه. املر  (36)
انظددر مددثقر م ددارق  الدنددون ال ددنوي  "حقددوقي ا ن دداني " مددن تنظدديم املركددز الددوطين ال ددقوفاكي حلقددو  ا ن ددان.  (37)

 .امل ا   املقدم  من القجن  الوطني  ال قوفاكي  حلقو  ا ن ان
(38) Towards Equalizing Power Relations Between Women and Men project.  انظدر امل دا   املقدمد  مدن

 سقوفينيا.
وامل دددددا    www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/beat-macho-campaignانظددددر  (39)

 املقدم  من منظم  حاتغرز. 
 امل ا   املقدم  من منظم  حاتغرز. (40)
 امل ا   املقدم  من منظم  "مقتقيا ". (41)
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فاعتما  أو توسيع نعا  إجاز  األرو ، مثقر، اعُت ل م  ل  اسد اتيجي  مدن أجدل إحددا   -24
وأرقغ  ال دويد أن تقاسدم الرجدل ل جداز   .(42)أ ر حتويقي لقمنظوح اجلن اين يف عد  من البقدان

الوالدي  ًص  مت اوي  مع املرأ  أ ب  أن له   ريار إ اريار، مبا يف ذلك من حيث زاي   أجوح املرأ  
ويف ال ازيددل، يُعتدد  ا طدداح القددانوين  .(43)ا اب  واألرنددا  واحلددد مددن العنددف وحت ددني العققددا  رددني

والقدانون الد ي حيظدر العقورد   (44)لقدانون الد ي يشدمل إجداز  األردو لقعدول  املبكر ، مبدا يف ذلدك ا
وأفيددد من الدد امج املتعققدد   .(46)تدددرقر قانونيددار حئي دديار يف حتويددل  وح الرجددل يف األسددر  (45)البدنيدد 

الشدمالي  يف مرحقد   (48)ويف منعقد  أوغنددا (47)مبنع العنف اليت ت تهدف ا اب  الشبا  يف حواندا
والديت تعدزز املشداحك  ا  اريد  لقرجدال يف حعايد  األطددال وتقدالهم م دؤوليا  حعايد   ما رعد النزام

 األطدال ابلت اوي مع الن ا  أ   إم اخندال يف عنف العشري والعنف ضد األطدال.
ويف ال ازيل وحواندا، ردأ  منظمدا  اجملتمدع املددين تتخد  مبدا حا  لتي دري  عدم الرجدال  -25

لقمددرأ . وهدد ه املبددا حا  ت ددتند إم البحددو  الدديت تشددري إم أن الن ددا  قددد لقتمكددني القتصددا ي 
عندددما تكددون م ددتواي   رقهددن  الدد كوح يتعرضددن مل ددتواي  أعقدد  مددن العنددف عقدد  يددد شددركائهن

إذ قددد تُعتدد ه هدد ه احلالدد  هتديدددار لدددوح الرجددل كمعيددل. ويف ال ازيددل،  (49)هددؤل  الشددركا أعقدد  مددن 
 تغيدددري املواقدددف اجلن ددداني  ال دددقبي  لقرجدددال إزا  األنشدددع  القتصدددا ي  هتددددف إحدددد  املبدددا حا  إم

انيون" غددددرّي فدددد  مج "رول ددددا فاميقيددددا كومبدددد .(50)لقمددددرأ ،  عمددددار لقدددد  مج الددددوطين "رول ددددا فاميقيددددا"
م يقبقدددون حتمدددل ن دددب  أكددد  مدددن م دددؤولي  حعايددد  األطددددال وامل دددؤوليا  تصدددوحا  الرجدددال وجعقهددد

وق  املدرأ  لانشدع  القتصدا ي . وقبدل الد كوح املشداحكون يف الد  مج أيضدار  املنزلي ، ومن مث حترير
وتبدني مدن  .(51)القدراحا  املتعققد  رندقدا  األسدر مزيدار من امل اوا  لقمرأ  فيما خيدن سدقع  اختداذ 

 املبا ح  املتخد   يف حوانددا أن إشدرا  الرجدال وشدريكاهتم يف األنشدع  اجملتمعيد  واملناقشدا  املتعققد 
، فضدددقر عدددن زاي   العامددد  أ   إم زاي    ردددل املدددرأ مبشددداحك  املدددرأ  يف احليدددا  القتصدددا ي  واحليدددا  

 .(52)مشاحك  الرجال يف حعاي  األطدال وختديض النزاعا  رني األزواط
__________ 

وتشددديكيا وال دددويد وفرن دددا وهولنددددا. انظدددر م دددا ا  تشددديكيا وفرن دددا ومنظمددد  ررومونددددو ال ازيدددل  مثدددل ال ازيدددل (42)
 Programme P, a toolkit for reaching expectant fathers as partners inومنظمد  حاتغدرز. انظدر أيضدارك

maternal and child health and violence prevention, developed by Promundo. 
 امل ا   املقدم  من ال ويد. (43)
. متدددددددددا  عقددددددددد  املوقدددددددددع الشدددددددددبكي التدددددددددايلك 2016آذاح/مددددددددداح   8املدددددددددؤح   13257ال ازيدددددددددل، قدددددددددانون حقدددددددددم  (44)

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm. 
. متدددا  عقدددد  املوقددددع الشددددبكي التددددايلك 2014آذاح/مدددداح   26املددددؤح   13010/2014ال ازيدددل، القددددانون حقددددم  (45)

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.010-

2014?OpenDocument. 
 امل ا   املقدم  من رروموندو ال ازيل. (46)
 انظر امل ا   املقدم  من رروموندو الولاي  املتحد .. Pال  مج  (47)
 _http://irh.org/wp-content/uploads/2016/10/REAL_Fathersاب ح  ا اب  امل ددؤولني واملشدداحكني واحملبددني. انظددر (48)

Prevention_ Science_2016.pdf. 
 امل ا   املقدم  من رروموندو الولاي  املتحد . (49)
 . https://promundoglobal.org/programs/bolsa-familia-companion-programانظر  (50)
-https://promundoglobal.org/2016/08/02/final-stages-economic-empowerment-project-promundoنظددددددددددددددددر ا (51)

trains-hundreds-professionals-gender-transformative-methodologies. 
 . https://promundoglobal.org/programs/journeys-of-transformationنظر ا (52)

http://irh.org/wp-content/uploads/2016/10/REAL_Fathers_%20Prevention_
http://irh.org/wp-content/uploads/2016/10/REAL_Fathers_%20Prevention_
http://irh.org/wp-content/uploads/2016/10/REAL_Fathers_%20Prevention_
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 تعزيز املساواة نيني اسنسني يف الصحة -ةال 
اجلن دددي  وا ياريددد ، تقدددول إن انتهاكدددا  احلدددق يف الصدددح ، وةاصددد  الصدددح  واحلقدددو   -26

التمتددع رعائددد  واسددع  مددن حقددو  ا ن ددان مددن قبددل الن ددا  والدتيددا ، ممددا يددؤ ي إم تددداقم عدددم 
امل اوا  رني اجلن دني. ومتثدل رعدض هد ه النتهاكدا  أيضدار شدكقر مدن أشدكال العندف اجلن داين، 

ال، وحفدض أو  ردري وا جهال الق ري، واحلمل الق ري، وجترمي ا جه ،مثل التعقيم الق ري
ا جهدددال املددد مون و/أو الرعايددد  رعدددد ا جهدددال، والسدددتمراح الق دددري لقحمدددل، وإيددد ا  وإسدددا   
معامق  الن ا  والدتيدا  القئدي ي دعني إم احلصدول عقد  املعقومدا  الصدحي  اجلن دي  وا ياريد ، 

اجلن دددددي   واب ضدددداف  إم ذلدددددك، يددددؤ ر عدددددم التمتدددددع ابلصددددح  واحلقددددو  .(53)وال ددددقع وا دددددما 
 كدن أن ي دهم احلرمدان و وا ياري  عقد  التمتدع ًقدو  إن دان أردر ، مدن قبيدل التعقديم والعمدل، 

منها أيضار يف تزايد رعر تعرل الن ا  والدتيا  لقعنف. ويكت دي إشدرا  الرجدال والدتيدان أ يد  
ن داني   وحار قدواير راص  يف سيا  الصح  واحلقو  اجلن ي  وا ياريد ، الديت تدؤ ي فيهدا املعدايري اجل

يف فرل الشروج اليت خيتاح األزواط مبقتضاها ا قدام عق  اجلمام، أي ما إذا كانوا يدعقون ذلدك 
 رعريق  آمن  وما إذا كانوا ي عون إم إيا  األطدال وطريق  تواصقهم رش ن حالتهم الصحي .

ل والدتيان يف ا جرا ا  وقد و ق  منظم  الصح  العاملي  ا اثح ا  اري   شرا  الرجا -27
وأكددددد  األ لدددد  امل تعرضدددد  أن الرجددددال والدتيددددان غددددريوا سددددقوكهم  .(54)ذا  الصددددق  رصددددح  املددددرأ 

ومددواقدهم نتيجدد   جددرا ا  الدد امج الدديت تركددز عقدد  الصددح  اجلن ددي  وا ياريدد  و/أو الوقايدد  مددن 
العندددف اجلن ددداين، مدددع  فدددريو  نقدددن املناعددد  البشدددري  و/أو صدددح  األم والوليدددد و/أو األردددو  و/أو

  .(55)حتقيق نتائج إ اري  لقرجال وشريكاهتم وأطداهلم وأسرهم
 ودددال وأفدددا   عدددد  م دددا ا  روجدددو  مبدددا حا  تركدددز عقددد  إشدددرا  الرجدددال والدتيدددان يف -28

فعقددد  سدددبيل املثدددال، أنشددد   كولومبيدددا جلنددد  وطنيددد  مشددد ك  ردددني  .(56)الصدددح  اجلن دددي  وا ياريددد 
مان احلقدددددددو  اجلن دددددددي  واحلقدددددددو  ا ياريددددددد ؛ وتشدددددددجع هددددددد ه القجنددددددد  القعاعدددددددا  لتعزيدددددددز وضددددددد

وقدددد أعدددد  .(57)السددد اتيجيا  الراميددد  إم تغيدددري األ واح اجلن ددداني  وعددددم امل ددداوا  ردددني اجلن دددني
صددندو  األمددم املتحددد  لق ددكان، ابلتعدداون مددع منظمددا  اجملتمددع املدددين، عقدد  مددر ال ددنني، عددد ار 

ا  رشدددد ن إشددددرا  الرجددددال والدتيددددان يف حتقيددددق امل دددداوا  رددددني مددددن الدحاسددددا  واأل وا  وا حشددددا 
 .(58)اجلن ني، ول سيما يف وايل الصح  اجلن ي  وا ياري  والعنف اجلن اين ضد املرأ 

__________ 

 .16، الدقر  35عق  التمييز ضد املرأ ، التوصي  العام  حقم  القجن  املعني  ابلقضا  (53)
(54)  Engaging Men and Boys in ChangingGary Barker, Christine Ricardo and Marcos Nascimento,  

Gender-based Inequity in Health: Evidence from Programme Interventions (Geneva, World 

Health Organization, 2007). متا  يف املوقع الشبكي التايلكwww.who.int/gender/documents/Engaging 

men boys.pdf. 
 . 29-27املرجع ند ه، الصدحا   (55)
مثقر امل ا ا  املقدم  من النم ا وتنظيم األسر  يف نيدو سداو  ويقدز والتحدالف العداملي  شدرا  الرجدال وا عد   (56)

 املتحد . الدولي  ورروموندو الولاي 
 امل ا   املقدم  من كولومبيا. (57)
 .https://www.unfpa.org/engaging-men-boysانظر  (58)
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 كسر حلقة العنف -اا  
تبدددني الدحاسدددا  أن األشدددخاص املعرضدددني أو ا اضدددعني لقعندددف، ردددد ار ابلعقورددد  البدنيددد ،  -29

ن والعتددددا  عقددد  األطددددال واسدددتغقهلم وعندددف العشدددري والعندددف يف الشدددواحم، ومدددروحار رت دددق  األقدددرا
متزايد أن يصدبحوا مدن مدرتكيب أعمدال العندف ضدد الن دا   لووصولر إم النزام امل قح، حُيتمل رشك

والدتيدا  يف مراحددل لحقدد  مددن حيدداهتم. وملددا كددان معظدم مددرتكيب العنددف اجلن دداين ضددد املددرأ  حجددالر 
وعقد   .(59)وفتيا ر، فكن  عم الرجال والدتيان الد ين تعرضدوا لقعندف مدن التددارري الرئي دي  ملندع العندف

ا ا  إم  عم الرجال لبنا  أردو  ععوفد  وغدري عنيدد . وتشدمل هد ه وجه ا صوص، هتدف عد  إجر 
وقدددد أرقغددد   .(60)رتقبني أو الشدددبا  يف ودددال صدددح  األم والعددددلاملبدددا حا  زاي   مشددداحك  ا اب  املددد

مبا ح  ا اب  امل ؤولني واملشاحكني واحملبني، وهي ردر مج تدوجيهي وتمعدي يشدر  ا اب  مدن الشدبا  
مددر  فدددف احلددد مددن عنددف العشددري والعقوردد  البدنيدد  لاطدددال يف أوغندددا، مهنددا ومددن هددم آاب  ألول 

  .(61)حقق  اخنداضار يف عنف العشري والعقور  البدني  لاطدال اليت يرتكبها ا اب  الشبا 
وأرقغ  عد   ول عن اجلهو  املب ول   عا    هيل ال كوح من مرتكيب العنف اجلن اين  -30

، عن طريق توفري العقط واملشوح . وأشري إم أن التواصدل الصدريح يف فضدا  ضد الن ا  والدتيا 
ماعيد  ت دداعد الرجددال عقد  عددرل قصددن اجلدر يدد  و/أو الشدوح  تقدددم املإنشدا  جهددا  مددن آمدن 

 .(62)حيدددداهتم وتصددددوحاهتم، مبددددا يف ذلددددك التدكددددري يف انعدددددام األمددددن وا ددددوف مددددن فقدددددان ال ددددقع 
تمع لتجدداحفم فرصدد  لقطددقم عقدد  سددبل غددري عنيددد  وأكثددر ويععدديهم الشددعوح من هنددا  مددن ي دد

ولكدددن اقدددُ ل  تدددوري احلددد ح ألن مدددن الواجدددإ ضدددمان سدددقم   .(63)إنصدددافار يف عققدددتهم اب ردددرين
 الضحااي/الناجني يف ه ه ا جرا ا . 

والرجددال والدتيددان الدد ين يعيشددون أو يشددهدون أحدددا  عنددف صددا م  يف حددال  النددزام  -31
 .(64)يددد  مدددن العندددف العدددائقي وعندددف العشدددريتقددد ن حيددداهتم لحقدددار مب دددتواي  عال ومدددا رعدددد الندددزام

وتشدددمل السددد اتيجي  العامليددد  رشددد ن العندددف اجلن دددي واجلن ددداين ملدوضدددي  األمدددم املتحدددد  ال دددامي  
وتعدد ف  .(65)والدتيددان ضددمن وددال  العمددل ال ددت لشددؤون القجئددني )املدوضددي ( إشددرا  الرجددال 

الوقدددد  ند دددده روصدددددهم عناصددددر  تمقدددد  لقتغيددددري وضددددحااي  تمقددددني لقعنددددف  ابلرجددددال والدتيددددان يف
ويف لبنان واجلمهوحي  العرري  ال دوحي ، تشدر  املدوضدي  الرجدال والدتيدان يف  .(66)اجلن ي واجلن اين

__________ 

 ، الديباج .35/10انظر قراح وقإل حقو  ا ن ان  (59)
. https://men-care.org/resources/program-p، وهدددي محقددد  عامليددد  لاردددو . انظدددر MenCareحلمقددد   Pلددد  مج ا (60)

 قدمتان من جامع  جوحط عون ورروموندو الولاي  املتحد .امل ا تان امل
 امل ا   املقدم  من جامع  جوحجتاون. (61)
 امل ا ا  املقدم  من املك يك والنرويج والياابن. (62)
 .MenCareامل ا   املقدم  من محق   (63)
 امل ا   املقدم  من رروموندو الولاي  املتحد . (64)
تحددد  ال ددامي  لشددؤون القجئددني، "ا جددرا ا  ا اصدد  مبواجهدد  العنددف اجلن ددي والعنددف القددائم مدوضددي  األمددم امل (65)

 .2011عق  نوم اجلنإلك اس اتيجي   د  "، 
فيما خين العنف اجلن دي والعندف اجلن داين ضدد الرجدال والدتيدان، انظدر، عقد  سدبيل املثدال، تقريدر جلند  حقدو   (66)

متدددا  يف املوقدددع الشدددبكي التدددايلك  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoHا ن دددان يف جندددو  ال دددو ان. 
SouthSudan/Pages/Index.aspx. وتناول عد  من حتقيقدا  األمدم املتحدد  األردر  أيضدار العندف اجلن دي واجلن داين 

 ضد الرجال والدتيان. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoH%20SouthSudan/Pages/Index.aspx
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoH%20SouthSudan/Pages/Index.aspx
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoH%20SouthSudan/Pages/Index.aspx
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وضع موا  لقتوعي  ابلعندف اجلن دي واجلن داين والوقايد  منده. وتشدكل املشداحك  النشدع  جملموعدا  
الشدبا  والرجددال والدتيددان روصدددهم عناصددر لقتغيددري هدي أيضددار لدد  حئي ددي  لسددتجار  املدوضددي  يف 

ليمن. ويف خميما  النازحني يف ولي  كاشني يف ميا اح، يددعم صدندو  األمدم املتحدد  موحيتانيا وا
لق كان شبك  من املتعدوعني الد كوح  ذكدا  الدوعي ابحلاجد  إم إهندا  العندف والتددرل يف حدال 
حدو ه. وُأحرلز  نتائج إ اري  يف ال امج اجملتمعي ، من قبيل تقك اليت ت تهدف الرجال والن دا  

وإعدا   رندا  حيداهتم  (67)حال  ما رعد النزام من أجل م اعدهتم عق  التعايف من الصددما يف 
عدددن تقدددك الدديت ت دددتهدف الشددبا  )ذكدددوحار وإ اثر( لتعزيدددز  واعتمددا  آليدددا  تكيددف إ اريددد ، فضددقر 

 .(68)إحا هتم وصوهتم ملواجه  املعايري اجلن اني  ال قبي 

 وض  إطار قانوين و يا ايت -واو 
كل إنشددا  إطداح قددانوين وسياسدايت شددامل رشدد ن امل داوا  رددني اجلن دني وعدددم التمييددز يشد -32

ني. والقضددا  عقدد  مجيددع أشددكال العنددف اجلن دداين أسددا  التقدددم بددو حتقيددق امل دداوا  رددني اجلن دد
ن عددم وجدو  إطداح قدانوين وسياسدايت أو ضدعده أو وجدو  قدانون وأشاح عدد  مدن امل دا ا  إم أ

جلهددا  الداعقدد ، مبددا فيهددا احلكومددا  واملؤس ددا  الوطنيدد  حلقددو  ا ن ددان متييددزي يقددول قدددح  ا
وغالبدار مدا يكدون الرجدال  .(69)ومنظما  اجملتمع املدين، عق  مكافح  العندف اجلن داين ضدد املدرأ 

يف مواقدع صدنع القدراح عندددما يتعقدق األمدر ابجلهدو  الراميدد  إم إصدق  هد ه القدوانني وال ياسددا ، 
 اكهم أمرار ابلغ األ ي .ومن مث سيكون إشر 

ومن ش ن إ ماط إجدرا ا  حتويقيد  لقمنظدوح اجلن داين، مبدا فيهدا تقدك الديت تشدر  الرجدال  -33
والدتيدددان، يف ال ياسدددا  والددد امج العامددد  العويقددد  األجدددل رشددد ن مندددع العندددف والنهدددول ابملنظدددوح 

 .(70)ملعايري واملواقدف الجتماعيد اجلن اين أن يكون تدرريار فعالر لتكثيف اجلهو  الرامي  إم تغيري ا
واع ف  رعض البقدان ردوح الرجال والدتيان يف سياساهتا واس اتيجياهتا الوطني  املتعقق  ابمل اوا  
ردددني اجلن دددني أو العندددف ضدددد املدددرأ . فعقددد  سدددبيل املثدددال، اعتمدددد  مصدددر اسددد اتيجيتها الوطنيددد  

ي  اجلماعيدد  لقرجددال والدتيددان يف وددال متكددني ، الدديت تعدد ف ابمل ددؤول2030لتمكددني املددرأ  املصددري  
ول تعددددد ف ال ياسدددددا  الوطنيددددد  ملكافحددددد  العندددددف اجلن ددددداين يف حوانددددددا، املعتمدددددد  يف  .(71)املدددددرأ 
لرجال والدتيان روصددهم ضدحااي لقعندف ابابلن ا  والدتيا  فح إ، رل أيضار  ،(72)2011 عام

، والدتيدان والدتيدا ، فددف إحددا  والن دا ل ااجلن اين وتقر ابحلاج  إم تعزيز احلدواح ردني الرجد
تغيددري يف الددنظم واهلياكددل الثقافيدد  والجتماعيدد  والقتصددا ي  وغريهددا مددن الددنظم واهلياكددل الدديت تنكددر 

__________ 

 العيش ر قم يف مجهوحي  الكونغو الد قراطي . انظر امل ا   املقدم  من رروموندو. مبا ح  (67)
مشددددروم أ واح اجلن ددددني وامل دددداوا  رينهمددددا وحتددددول املنظدددددوح اجلن دددداين يف أوغندددددا ومجهوحيدددد  الكونغددددو الد قراطيددددد   (68)

 امع  جوحجتاون.ج  املقدم  من (. انظر أيضار امل ا http://irh.org/projects/great_projectوموزامبيق )انظر 
املقدم  من مكتإ املدافع عن حقو  ا ن ان يف أحمينيا ومكتدإ أمدني املظدامل املعدين ًقدو  ا ن دان  مل ا ا ا (69)

كي ن ان وشدبك  سدونحلقو  ا  يف غواتيمال واملركز الوطين حلقو  ا ن ان يف األح ن واملركز الوطين ال قوفاكي
 لقعدال  رني اجلن ني.

 دم  من مركز الصح  والعدال  الجتماعي .، عق  سبيل املثال، امل ا   املقانظر (70)
 .http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2017/04/womens-stratagy.pdfانظر  (71)
 .www.migeprof.gov.rw/fileadmin/_migrated/content_uploads/GBV_Policy-2_1_.pdf نظرا (72)
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واعتمددددد  ال ددددويد اسدددد اتيجي  وطنيدددد  ملنددددع  .(73)حقددددو  ا ن ددددان وامل دددداوا  رددددني املددددرأ  والرجددددل
تركددز روجدده ردداص عقدد  منددع العنددف  2026-2017ومكافحدد  عنددف الرجددل ضددد املددرأ  لقددد   

 .(74)العاملي وت تهدف املعايري النمعي  لق كوح  ابعتباحها سببار لقعنف

 نينا  القدراا املؤ سية -زاي 
تددؤ ي املؤس ددا  العامدد  وا اصدد ، مبددا يف ذلددك يف ال ددقع  التندي يدد  وال ددقع  القضددائي   -34

حئي ددديار يف تعزيدددز امل ددداوا  ردددني اجلن دددني ومندددع وال ملدددا   ويف النظدددامني التعقيمدددي والصدددحي،  وحار 
العنددف اجلن دداين والتصدددي لدده. لدد ا، مددن األ يدد  مبكددان أن تعتمددد هدد ه املؤس ددا  هنجددار حتويقيددار 
لقمنظددوح اجلن دداين، مبددا يف ذلددك يف تداعقهتددا مددع الرجددال والدتيددان. وأرددرز  رعددض امل ددا ا  أن 

عتمددا  هنددج حتددويقي لقمنظددوح اجلن دداين تشددمل رعددض التحددداي  الدديت تواجههددا هدد ه املؤس ددا  ل
التحيز اجلن اين وعدم فهم املهنيني العامقني يف ه ه املؤس ا  لت  ري القوالدإ النمعيد  اجلن داني  

وذُكلدددر  أيضدددار كعوائدددق مقاومددد  اجلهدددو  الراميددد  إم تغيدددري املعدددايري والقوالدددإ النمعيددد   .(75)التمييزيددد 
  .(76)ا  والقيا ا  الديني اجلن اني  ال قبي  من جانإ املؤس 

وكمثدددال عقددد  اجلهدددو  الراميددد  إم إشدددرا  ال دددقع  القضدددائي  يف القضدددا  عقددد  التمييدددز والتحيدددز  -35
 حاسد  معنوند  "القضدا  عقد  القوالدإ النمعيد  القضدائي ك  2014اجلن انيني، أعد  املدوضدي  يف عدام 

 ددددداين"، وظقددددد  تدددددنظم  وحا  تدحيبيددددد  امل ددددداوا  يف وصدددددول املدددددرأ  إم العدالددددد  يف قضدددددااي العندددددف اجلن
و دددا اث  مدددع ال دددقع  القضدددائي  رشددد ن  وحهدددا يف التصددددي لققوالدددإ النمعيددد  اجلن ددداني  ا اطئددد  مدددن 
جانإ احملاكم الدنيا، فضقر عن املعايري واملماحسا  اليت جت د القوالدإ النمعيد  الضداح  الديت  كدن أن 

وقددد وضددع وقددإل أوحواب، ردددعم مددن  .(77)لدسددتوحي تددؤ ي إم انتهاكددا  حلقددو  ا ن ددان والضددما   ا
، الددد ي الددددليل التددددحييب لققضدددا  واملددددعني العدددامني رشددد ن ضدددمان وصدددول املدددرأ  إم العدالددد املدوضدددي ، 

 .(78)يتناول القوالإ النمعي  اجلن اني  والتحيز اجلن اين يف القضا  ابعتباحه أحد أطره املداهيمي 

 واجملتمعيةالتعبئة االجتماعية  -حا  
أُرقلددغ عددن اجلهددو  الراميدد  إم تعزيددز التعبئدد  الجتماعيدد  واجملتمعيدد  مددن أجددل امل دداوا  رددني  -36

اجلن ددني. فحمقدد  تضددامن الرجددال مددع الن ددا  هليئدد  األمددم املتحددد  لقم دداوا  رددني اجلن ددني ومتكددني 
العددداملي ردددقل الددددوح  ، مدددثقر، الددديت أُطقلقددد  عقددد  الصدددعيد (79)املدددرأ  )هيئددد  األمدددم املتحدددد  لقمدددرأ (

، هتددددف إم تعبئددد  الرجدددال والدتيدددان 2014التاسدددع  وال دددتني لقجمعيددد  العامددد  يف أيقول/سدددبتم  
 عامليار لقوقوف واختاذ ا جرا ا  القزم  لتحقيق امل اوا  رني اجلن ني. 

__________ 

 .13ند ه، الصدح   املرجع (73)
 www.government.se/4afec2/contentassets/efcc5a15ef154522a أيضددددار  وانظددددر يد.ال ددددو امل ددددا   املقدمدددد  مددددن  (74)

872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf. 
 املقدم  من منظم  حاتغرز. امل ا   (75)
 املقدم  من سوي را وامل تعا  . امل ا ا  (76)
 . www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/judicial_stereotyping2014.docxانظر  (77)
 . https://rm.coe.int/training-manual-final-english/16807626a4انظر  (78)
 .www.heforshe.org/enانظر  (79)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.government.se/4afec2/contentassets/efcc5a15ef154522a%20872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.government.se/4afec2/contentassets/efcc5a15ef154522a%20872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.government.se/4afec2/contentassets/efcc5a15ef154522a%20872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf
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وعقد  الصدعيد الددوطين، نظمد  شددبك  متعدوعي الشددري  األرديض يف الصددني سق دق  مددن  -37
. وكدددان هددددف 2014حلدددواح العامددد  رعندددوان "قصدددن عدددن حدددديث الرجدددال" يف عدددام منتدددداي  ا

املنتداي  هو توطيد املعايري الجتماعي  وتعزيز مظاهر ال كوح  غري العنيد  وامل داوا  ردني اجلن دني 
وتي ري القضا  عق  العنف اجلن اين وكراهي  املثقي  اجلن ي . واستنا ار إم ه ه احلواحا ، أنتج  

 .(80)"أصوا  الرجال"رر وار واثئقيار ونشر  كتاابر رعنوان الشبك  
ويف  ولددد  روليديدددا املتعدددد   القوميدددا ، قامددد  شدددبكا  حجدددال ي دددمون أند دددهم "تدددواب    -38

الن دا   كاعحي" رتنظديم ند دها عقد  م دتو  البقدداي  مدن أجدل مكافحد  العندف اجلن داين ضدد
وهنددا  مبددا حا   .(81)عيد اجملتمددع احملقدديشددراك  مددع مروجددا  عقدد  صددرقديدد ، ر 30والدتيددا  يف 

ل وموندددو، ت ددتهدف أو تشددمل الشددبا  والدتيددان وتشددركهم يف تعقدديم   Hأرددر ، مثددل رددر مج 
 .(82)لتعبئ  اجملتمعي  والعمل النضايلاألقران أو اجلماعا  واحلمق  ا عقمي  وا

يمدددا يتعقدددق ويف الوقددد  ند ددده، شدددد   رعدددض امل دددا ا  عقددد  أن ا عدددااب  الرجعيددد  ف -39
ابمل داوا  رددني اجلن دني عددائق حيددول  ون العمدل مددع الرجدال والدتيددان. فعقدد  سدبيل املثددال، يعدداحل 
الزعما  ال ياسديون والددينيون يف العديدد مدن رقددان أوحواب وأمريكدا القتينيد  مصدعقحا  "املنظدوح 

لرجددل، يف األسددر  وتددد ل تقددك ا عددااب  لقمددرأ  " وحار مكمددقر" لدددوح )أل واح( ا .(83)اجلن دداين"
واجملتمددع عقدد  حددد سددوا . وهددي تتمحددوح حددول الرتقفددا  املت صددق  املد ضدد  رددني الرجددل واملددرأ ، 
ومددن مث ت ددع  إم ترسدديخ أسددا  "طبيعددي" أو "تققيدددي" لددا واح القائمدد  عقدد  أسددا  اجلددنإل. 

يف ذلدددك ولدددوحظ أن هددد ا ا عدددا  يقدددول اجلهدددو  الراميددد  إم تعزيدددز امل ددداوا  ردددني اجلن دددني، مبدددا 
وابملثدددل، أُعدددرل  عدددن ققدددق مدددن أن  ييدددد حقدددو   .(84)اجلهدددو  الراميددد  إم إشدددرا  الرجدددال والدتيدددان

دد ه، يف رعددض ال ددياقا ، ةعددااب  مضددا   )ولكددن راطئدد ( تؤكددد أن الدددفام ا ن ددان لقمددرأ  يُواجه
 .(85)عن حقو  املرأ  يعين "فقدان" حقو  الرجال

__________ 

. 15(، الصددح  2016صندو  األمدم املتحدد  لق دكان، "التدزام الصدندو  إهندا  العندف اجلن داين" )نيويدوح ،  (80)
 _https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Brochuresمتدددا  يف املوقدددع الشدددبكي التدددايلك

on_GBV_Prevention_and_response.pdf. 
 املقدم  من  ول  روليديا املتعد   القوميا . امل ا   (81)
ومشددروم أ واح اجلن ددني وامل دداوا  رينهمددا وحتددول املنظددوح  ل وموندددو Hوتشددمل هدد ه املبددا حا  مددا يقدديك الدد  مج  (82)

محقد  الشدرط  و وحط عون جدجتداون. وانظدر أيضدار امل دا   املقدمد  مدن جامعد  اجلن داين يف أوغنددا مدن جامعد  جوح 
 ضد "الغتصا  اجلماعي" املشاح إليه يف امل ا   املقدم  من النرويج.

. وفيمددددددددا خيدددددددددن CEDAW/C/POL/CO/7-8و CEDAW/C/SVK/CO/5-6انظددددددددر مددددددددثقر فيمدددددددددا خيددددددددن أوحواب  (83)
، 2018آذاح/مددداح   8األمددريكيتني، انظدددر جلنددد  البقددددان األمريكيددد  حلقددو  ا ن دددان، النشدددر  الصدددحدي  املؤحرددد  

"مبناسددددب  اليددددوم الدددددويل لقمددددرأ ، حتددددث القجندددد  الدددددول عقدددد  المتنددددام عددددن اختدددداذ تدددددارري مددددن شدددد هنا أن ت ددددبإ تراجعددددار 
  قع الشبكي التايلكاملرأ  ومحايتها". متاح  يف املو حقو   اح ام يف

www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2018/044.asp. 
 .املقدم  من القجن  الوطني  ال قوفاكي  حلقو  ا ن ان امل ا   (84)
  شرا  الرجال. املثال امل ا   املقدم  من التحالف العاملي  سبيلعق   (85)

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Brochures_%20on_GBV_Prevention_and_response.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Brochures_%20on_GBV_Prevention_and_response.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Brochures_%20on_GBV_Prevention_and_response.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2018/044.asp
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 للمنظور اسنسايناملنه ياا املمكنة لنهج حتويلي  -طا  
كما نوقش يف إطاح البارني الثاين والثالث أعقه، لكي تشر  املبا حا  الرجدال والدتيدان  -40

 ددإ أن  ،يف قضددااي امل دداوا  رددني اجلن ددني والقضددا  عقدد  العنددف اجلن دداين ضددد الن ددا  والدتيددا 
نهجيدد  معيندد ، مثددل تكددون حتويقيدد  لقمنظددوح اجلن دداين يف أهدددافها ونتائجهددا وأن ت ددتويف معددايري م

الحدد ام الكامددل حلقددو  الن ددا  والدتيددا  ولسددتققليتهن وقيددا هتن والعمددل مددع الن ددا  والدتيددا  
وكمثدددال لقمنهجيدددا  املمكنددد   شدددرا  الرجدددال والدتيدددان رعريقددد  تراعدددي املنظدددوح  .(86)ومنظمددداهتن

العمل مع الرجدال اجلن اين، وضع التحالف العاملي  شرا  الرجال توجيها   د   رش ن كيدي  
قددد   معدددايري توالدتيدددان ردعاليددد ، مدددع كدددون حقدددو  الن دددا  والدتيدددا  وقيدددا هتن  دددوح الهتمدددام. و 

يف التحدالف مدا يقديك التمدا  تعقيقدا   (88)ومدون  قواعد ال قو  (87)امل ا ل  واملبا ئ التوجيهي 
جددال والدتيددان؛ و/أو منتظمدد  مددن املنظمددا  املعنيدد  ًقددو  املددرأ  رشدد ن العمددل املنجددز  شددرا  الر 

إشرا  الن ا  يف عمقيا  صنع القدراح املتعققد  إجدرا ا  إشدرا  الرجدال والدتيدان؛ و/أو ختصدين 
عدددد  معدددني مدددن مقاعدددد اجملقدددإل ألعضدددا  املنظمدددا  املعنيددد  ًقدددو  املدددرأ ؛ و/أو إنشدددا  "ودددالإل 

م تنديدد  رددرامج إم استشدداحي " لقمنظمددا  الن ددائي ؛ و/أو  عددو  املنظمددا  املعنيدد  ًقددو  املددرأ  إ
جانددإ اجلهددو  املب ولدد  رشدد ن الرجددال والدتيددان؛ و/أو امل ددا   يف التضددامن مددع املنظمددا  املعنيدد  

 ًقو  املرأ  من رقل أنشع   عو  مش ك  أو عمل نضايل. 
ويهدددف أي هنددج حتددويقي لقمنظددوح اجلن دداين إم تغيددري املعددايري والعققددا  اجلن دداني  يف  -41

واملعدددايري عقددد  امل دددتو  الددددر ي كافيددد  لددددفع  ا  ددد  التغيدددريا  يف املواقدددف وال دددقوكاجملتمدددع. ولي
عجق  التغيري عق  امل تو  اجملتمعدي. ولتحقيدق تغيدري نظدامي، ينبغدي رد ل جهدو  عقد  م دتواي  
متعددد  ، يف املنددزل ويف اجملتمددع احملقددي ويف املؤس ددا  احملقيدد  والوطنيدد  ومددن رددقل األطددر القانونيدد  

ويف هدد ا الصددد ، اعتمددد التحددالف " وذجددار  .(89)ي  ويف مجيددع األمدداكن العامدد  وا اصدد وال ياسددات
إيكولوجيدار"  شدرا  الرجدال والدتيدان يف القضدا  عقد  العندف اجلن داين، الد ي  مدع  - اجتماعيار 

رددني ا جددرا ا  الدديت هتدددف إم تغيددري ال ددقو  الدددر ي لقرجددال وال ددقو  يف إطدداح العققددا  مددع 
والدتيدددا ؛ وا جدددرا ا  الددديت ت دددتهدف اجملتمعدددا  احملقيددد  الددديت هتددددف إم تغيدددري املعدددايري الن دددا  

الجتماعي  ال ائد  فيما يتعقق رنوم اجلدنإل والعندف؛ وا جدرا ا  الديت هتددف إم ترسديخ معدايري 
جن اني  إ اري  يف املؤس ا ، مثل نظدم الصدح  والتعقديم وإندداذ القدانون؛ وال ياسدا  والقدوانني 

 .(90)لوطني  اليت تشر  الرجال والدتيان يف منع العنف اجلن اينا

__________ 

 (. )9، الدقر  35/10قإل حقو  ا ن ان قراح و أيضار انظر  (86)
-http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards انظددددددددددددددددر (87)

and-Guidelines.pdf. 
 .http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage-Global-Code-of-Conduct.pdfانظر  (88)
. 3، الدقدر  2015جلن  وضع املرأ ، "م ؤولي  الرجال والدتيان يف حتقيق امل اوا  رني اجلن دني، مدوجز الدرئيإل"،  (89)

 /www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/59كمتا  يف املوقع الشدبكي التدايل

meetings/chairs_summary_men_boys.pdf?la=en&vs=3738. 
ا  عقدد  العنددف ضددد التحددالف العدداملي  شددرا  الرجددال، مددوجز لق ياسددا ك "التعجيددل ابجلهددو  الراميدد  إم القضدد (90)

 .2017ه"، املرأ ك إشرا  الرجال والدتيان يف منع العنف ضد مجيع الن ا  والدتيا  والتصدي ل

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/%20meetings/chairs_summary_men_boys.pdf%3fla=en&vs=3738
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/%20meetings/chairs_summary_men_boys.pdf%3fla=en&vs=3738
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/%20meetings/chairs_summary_men_boys.pdf%3fla=en&vs=3738
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وشد  عدد  ممدن قددموا م دا ا  عقد  أ يد  وجدو  قاعدد  قويد  لا لد  مدن أجدل حتديدد  -42
مددددارل اسددد اتيجي  وتصدددميم إجدددرا ا  فعالددد ، واع فدددوا من عددددم كدايددد  األ لددد  ل يدددزال يشدددكل 

 ي  احلكومي  لقم اوا  رني املرأ  والرجل يف تشديكيا ردنيويتمثل أحد أهداف الس اتيج .(91)حتداير 
يف حتديددددد منهجددددي ل ددددبل القضددددا  ردعاليدددد  عقدددد  القوالددددإ النمعيدددد   (92)2020و 2014 عددددامي

ويف  .(93)اجلن ددداني  ومظددداهر التحيدددز القواعدددي يف مجيدددع اجملدددال  وعقددد  مجيدددع م دددتواي  اجملتمدددع
 ا صددد  فيهددد (94)وامل ددداوا  ردددني اجلن دددني ال تغدددال، نشدددر  احلكومددد  وحقددد  ريضدددا  رشددد ن الرجدددال

املعقومددا  ذا  الصددق  عددن الرجددال وأ واح الدد كوح وامل دداوا  رددني اجلن ددني وسدداعد  عقدد  حتديددد 
التحدددداي  والتوصددديا  يف هددد ا اجملدددال لكدددي تناقشدددها وتوازهندددا مجيدددع اهليئدددا  واجلهدددا  الداعقددد  

تمدددع ال تغددايل. ويف قعدددر، أجددر  القجنددد  الجتماعيدد  املهتمدد  رتعزيدددز امل دداوا  ردددني اجلن ددني يف اجمل
 حاسددد  استقصدددائي  عددن آحا  املدددواطنني يف احلقدددو  املدنيددد  وال ياسدددي   (95)الوطنيدد  حلقدددو  ا ن دددان

واحلقو  القتصا ي  والجتماعي  لقمرأ  يف اجملتمع من أجل حتديدد املددارل السد اتيجي   شدرا  
  .(96)الرجال والدتيان

 ،(97)ا  الداعقدد ، مبددا يف ذلددك عددد  مددن كيددا   األمددم املتحددد واعتمددد عددد  مددن اجلهدد -43
الددديت أعددددهتا  ،(98)منهجيددد  الدحاسددد  الستقصدددائي  الدوليددد  رشددد ن الرجدددال وامل ددداوا  ردددني اجلن دددني

رروموندو واملركز الدويل لقبحو  املتعقق  ابملرأ ، من أجل مجع البيا   وإقامد  قاعدد  أ لد  لوضدع 
ال ياسدددا . وهددد ا الستقصدددا   حاسددد  شدددامق  متعدددد   البقددددان رشددد ن أوجددده الواقدددع الددد ي يعيشددده 

امل دددداوا  رددددني  مماحسدددداهتم ومددددواقدهم فيمددددا يتعقددددق ابملعددددايري اجلن دددداني ، وسياسددددا رشدددد ن الرجددددال و 
اجلن ددني، و يناميددا  األسددر املعيشددي ، وتقدددمي الرعايدد  واألرددو ، وعنددف العشددري، والتنددوم اجلن ددي، 
والصح  والضغوج القتصا ي ، من رني مواضيع أرر . وهو يشمل الن ا  والرجال عقد  ال دوا   

مدددثقر يف  عني. ووجهددد  نتدددائج هددد ه الدحاسددد  الستقصدددائي  ال ياسدددا  العامددد  الوطنيددد ،كم دددتعقه 
 .(99)ال ازيل وشيقي وكرواتيا

واسدددددتخدم  الستقصدددددا ا  املتعققددددد  ابلعندددددف ضدددددد األطددددددال شدددددراك  "معدددددار مدددددن أجدددددل  -44
وهدددي شدددراك  عامليددد  ردددني القعددداعني العدددام وا ددداص ملكافحددد  العندددف ضدددد األطددددال.  ،(100)الدتيدددا "

طين عدن العندف العداطدي وت اعد الدحاسا  الستقصائي  عق  مجع ريا   متثيقي  عقد  الصدعيد الدو 
__________ 

 امل ا تان املقدمتان من املك يك ورروموندو الولاي  املتحد . (91)
 /https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace نظدرا (92)

Government_Strategy_for-Gender_Equality_2014_2020.pdf . 
 .25الصدح   ،ند هاملرجع  (93)
 . http://cite.gov.pt/asstscite/images/papelhomens/P_Brief_III_en.pdf نظر (94)
 .www.nhrc-qa.orgانظر  (95)
 من القجن  الوطني  حلقو  ا ن ان يف قعر. املقدم امل ا    (96)
 مم املتحد  ا  ائي.هيئ  األمم املتحد  لقمرأ  وصندو  األمم املتحد  لق كان ورر مج األ ذلكمبا يف  (97)
 . /https://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images انظر (98)
 من رروموندو الولاي  املتحد . املقدم امل ا    (99)
"معددار مددن أجددل الدتيددا " شددراك  رددني احلكومددا  الوطنيدد  ووكددال  األمددم املتحددد  ومنظمددا  القعددام ا دداص  (100)

د اجلن دددي ضددد تعمدددل عندددد تقددداطع العندددف ضدددد األطددددال والعندددف ضدددد املدددرأ ، مدددع إيدددق  أ يددد  راصددد  لقعندددف
 . https://www.togetherforgirls.orgالدتيا . انظر 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/%20Government_Strategy_for-Gender_Equality_2014_2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/%20Government_Strategy_for-Gender_Equality_2014_2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/%20Government_Strategy_for-Gender_Equality_2014_2020.pdf
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والبدددين واجلن ددي ضددد الدتيددا  والدتيددان، فضددقر عددن ظددروف العنددف ومرتكبيدده وا رددقغ واسددتعمال 
ا دددددما  والنتددددائج املتعققدددد  ابلصددددح  والرفدددداه. وتقددددو  هدددد ه العمقيدددد  قددددو  عمددددل متعددددد   القعاعددددا  

جده البيدا   سياسدا  مندع لقوزاحا  احلكومي  واجملتمع املدين وشدركا  "معدار مدن أجدل الدتيدا "، وتو 
 .(101)العنف والتصدي عق  املد  العويل وتندي  ال امج، ر بل منها إشرا  الرجال والدتيان

 اال تنتاجاا والتوصياا -رانيعاا  
يشزززكش إشزززرا  الرجزززال والفتيزززان عنصزززراا حاتزززاا يف ا ززز اتي ياا تفكيزززك السزززل ة  -45

النسززا   نسززاين ضززدضززا  علززى العنززف اساألنيويززة مززمل أجززش حتقيززق املسززاواة نيززني اسنسززني والق
روري ضززالفتيززان والفتيززااو ومززمل الواضززغ أن تعيززه املعتقززداا واملواقززف و ززلو  الرجززال و 
ويليززةا لفتيززان حتلتحقيزق اززذأل األاززداكو ولكززي تكززون اإلجززرا اا الززر تركززز علززى الرجززال وا
يقزة الزر ل ر اك ابجيب أن تتحدى عالقاا واياكش القوة ريه املتكافئةا علزى أ زارت االعز  
ذأل ازززيف رييزززا  و يفضزززش ازززا النظزززام األنيزززوي الرجزززال والفتيزززان ويضززز هد النسزززا  والفتيزززااو 

ز د حتفظ وتعزز  قالفتيان املسلمااا يكممل اخل ر يف أن املباةراا الرامية إىل إشرا  الرجال و 
 مييزيزززةو ويفانية التعزززدم املسزززاواة نيزززني اسنسزززني والسزززل ة األنيويزززة والقوالزززب النم يزززة اسنسززز

اور مزز  تيززان ابلتشززعلززى الرجززال والفتركززز السززياق نفسززنا ينبعززي أن تإلترززذ اإلجززرا اا الززر 
 املدافعني عمل حقوق املرأة للتأكد ممل مراعاة شواريلهم ووجهاا نظرامو

وجيزززب أن يقزززوم إشزززرا  الرجزززال والفتيزززان نيوصزززفهم عناصزززر لتحقيزززق املسزززاواة نيزززني  -46
ن اا نتي ة ر يتمتعو حتليش نقدي لالمتيازاا الاسنسني والقضا  على العنف اسنساين على 

نسززان حقززوق اإل هلياكززش السززل ة التمييزيززة وإعززاةة إشززراكهم نيوصززفهم حلفززا  وشززركا  لززدعم
لرجززال لئززد يضززاا فواأللنسززا  والفتيززاا واملسززاواة نيززني اسنسززنيو ويف اززذأل العمليززةا  ززتتحقق 

فزة ومتسزاوية ريزه عنيثزر إجيانييزة و والفتيان ممل اذا التحولا مبا يف ذلك عالقاا جنسانية أك
 ل مي و نسانية لوشاملة قائمة على أ ارت االح ام التام حلقوق اإلنسان والكرامة اإل

وتشززمش خمتلززف اال زز اتي ياا اهلاةفززة إىل إشززرا  الرجززال والفتيززان ني ريقززة جمديززة  -47
 لتحقيق املساواة نيني اسنسني ما يلي: 

مكافحززة املمار زاا الضززارة مززمل هززالل ةوراززم  إشزرا  الرجززال والفتيززان يف  )أ( 
أفزراة جمتمزز  صزحيني و  كزعمزا  ةينيزني وتقليزديني و اب  وأنينزا  وأفزراة أ ززر ومعلمزني ومهنيزني

 حمليا يف حلة أةوار أهرى؛
املساعدة على حتويش املعزايه والقوالزب النم يزة اسنسزانية التمييزيزة وتعزيزز  ) ( 

االتصزالا لتعلزيم و انف واالح ام واملساواة مزمل هزالل عالقاا جنسانية قائمة على عدم الع
 ىوإةمزا  حمتزو  سنسزاينانيسبش منها: تعلزيم وازا  يف مرحلزة ال فولزة املبكزرة يراعزي املنظزور ا
ثقيزف جنسزي اعتمزاة تو املساواة نيني اسنسزني يف املنزااج الدرا زية سميز  مسزتوايا التعلزيم 

 شامش على أ ارت علمي ومنا ب لعمر املتلقي؛

__________ 

   "معار من أجل الدتيا ".شراك منامل ا   املقدم   (101)
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تعزيز تقا م املسؤولياا ني ريقة متساوية يف أعمزال الرعايزة والعمزش املنزز   )ط( 
 ريه املدفوعة األجرا نيسبش منها  يا اا اإلجازة الوالدية وزايةة املرونة يف ترتيباا العمش؛

تشززززز ي  االحززززز ام التزززززام للصزززززحة واحلقزززززوق اسنسزززززية واإل انييزززززة للنسزززززا   ) ( 
ألشزززراص ريزززه الثنزززائينيا مززز  التشزززديد علزززى أ يزززة تفكيزززك والفتيزززاا والرجزززال والفتيزززان وا

 القوالب النم ية التمييزية يف اذا اجملال وةعم التعيه السلوكي؛
اعتمززاة  ززج قزززائم علززى ةورة احليزززاة واألواصززر نيززني األجيزززالا نيسززبش منهزززا  )هد( 

عم للرجزال إعاةة أتايش مرتكيب العنف اسنساين ملن  العزوةة إىل ارتكزا  اسزرائم وتقزدد الزد
والفتيان الذيمل شهدوا العنف وعانوا مننا ابإلضافة إىل تقدد الدعم للنسا  والفتياا الالئي 

 تعرضمل هلذا العنف وعانني منن؛
تعزيز إشرا  الرجال يف مواق  السل ة وكمدافعني لدعم إنشا  إطار قانوين  )و( 

يززن وعنزز  حيزز  أشززكال و يا ززايت يكفززش املسززاواة نيززني اسنسززني وزظززر التمييززز ويقضززي عل
 العنف اسنساين ويتصدى هلا يف حي  جماالا احلياة؛

إشززرا  الرجززال الززذيمل لززديهم نفززوذ ةاهززش املؤ سززاا العامززة ذاا الصززلة  )ز( 
مبن  العنف اسنساين والتصدي لن ملواجهزة التحيزز يف ازذأل املؤ سزاا واعتمزاة  زج حتويليزة 

التعلززيم والصزززحة واحلمايززة االجتماعيزززة  للمنظززور اسنسززاينو ويشزززمش ذلززك مؤ سزززاا نظززام
 وإنفاذ القانون والقضا ؛ 

تعبئة الرجال والفتيان لتحقيق املسزاواة نيزني اسنسزني والقضزا  علزى العنزف  ) ( 
اسنساين على مستوى اجملتم  احمللي واملستوى اجملتمعيا يف إطار شراكة مز  حركزاا حقزوق 

 املرأةو
شززرا  الرجززال والفتيززان يف تعزيززز وحتقيززق املسززاواة نيززني ويف إطززار اسهززوة الراميززة إىل إ -48

اسنسني والقضا  على العنف اسنساين ضد املرأةا ينبعي للدول واملؤ ساا الوطنية حلقوق 
 اإلنسان ومنظماا اجملتم  املدين وكياانا األمم املتحدة والشركا  يف التنمية القيام مبا يلي:

 إشزرا  الرجزال والفتيزان والنسزا  والفتيزاا اال تثمار يف اسهوة الرامية إىل )أ( 
واألشزززراص ريزززه الثنزززائيني لزززرفة عالقزززاا القزززوة ريزززه املتكافئزززة وحتويزززش القوالزززب النم يزززة 
اسنسزززانية التمييزيزززة واملعزززايه االجتماعيزززة لتشززز ي  عالقزززاا ريزززه عنيفزززة ومتكافئزززة وشزززاملة 

ري اهلويززة اسنسززانية وحززاملي تشززمش أيضززاا املثليززاا واملثليززني ومزةوجززي امليززش اسنسززي ومعززاي
 صفاا اسنسني؛

نينزززا  قاعزززدة أةلزززة قويزززة لتحقيزززق الفعاليزززة يف تصزززميم السيا زززاا والززز امج  ) ( 
وضزززمان رصزززد ةقيزززق لتقيزززيم األثزززر الفعلزززي لحجزززرا اا املتعلقزززة نيتحويزززش املعزززايه والقوالزززب 

العنف القائم على نوع  تعزيز املساواة نيني اسنسني والوقاية مملو النم ية اسنسانية التمييزيةا 
 اسنس ضد النسا  والفتياا؛

إيال  االاتمام الواجب لتداهش التمييز والقوالب النم ية التمييزية القائمزة  )ط( 
على نوع اسنس وريهأل ممل األ زبا  مثزش العزرق أو الوضز  االقتصزاةي واالجتمزاعي وامليزش 

 الدينية؛اسنسي واهلوية اسنسانية واإلعاقة واخللفية الثقافية و 
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ضززمان املشزززاركة النشززز ة واجملديززة للنسزززا  والفتيزززاا والتعززاون الفعزززال مززز   ) ( 
املنظمزززاا النسزززائية واسماعزززاا النسزززائية يف اسهزززوة الراميزززة إىل إشزززرا  الرجزززال والفتيزززانو 
وينبعززي أن تشززمش اززذأل املشززاركة تصززميم السيا ززاا والزز امجا وتززوفه الزز امج واخلززدمااا 

  ييم؛وكذلك الرصد والتق
اسم  نيني اسهوة الرامية إىل إشرا  الرجال والفتيزان ابال زتثمار يف ضزمان  )هد( 

وهتيئة نييئة متكينية لعمزش املزدافعني عزمل حقزوق اإلنسزان للنسزا  والفتيزاا واملنظمزاا املعنيزة 
 حبقوق املرأة واسماعاا النسائية؛

ومتعززدة أصززحا  اتبززاع  ززج شززامش ومتعززدة املسززتوايا ومتعززدة الق اعززاا  )و( 
املصززلحة لتحويززش املعززايه والعالقززاا اسنسززانية التمييزيززةو ويعززض ذلززك أن مززمل الضززروري نيززذل 
جهزززوة ذاا صززززلة علزززى مسززززتوايا متعزززدةةا يف املنزززززل واجملتمززز  احمللززززي واملؤ سزززاا احملليززززة 

لزك وتنسيقها ع  خمتلف الق اعااا مبزا يف ذ والسيا اتية والوطنية وممل هالل األطر القانونية
 نظام التعليم والصحة واحلماية االجتماعية وإنفاذ القانون والقضا ؛

توفه موارة مالية وتقنية ونيشرية لل هوة ال ويلزة األجزش الراميزة إىل إشزرا   )ز( 
الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة نيني اسنسزني والقضزا  علزى العنزف اسنسزاين ضزد النسزا  

 لتعزيز حقوق املرأة وةعم متكني املرأة وقياةهتاو ملرصصةاالية والفتيااا ةون حتويش املوارة احل
    


