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فقددد حققددو . خدد ا الخمسدديو سددنا ا خيددرة كففددا المقددفييس، ، وفدد كبيددر تحسددو و ددن النسددفت والإتيددفت إلدد  حدددّ لقددد 
ل  القيفم الإردي، وارتقيو إ هودخمبيا والتعميم، وزدو في معدا التر مستويفت أعم  في القدرة عم  القراتة والكتفبا و 

واسدعا مدو  محميدا ووطنيدا وعفلميدا إ دففا إلد  ذلدك، ن حدت تدبكفت. نيامهالسيفسيا و ال ميفديوالبأدوار بفرزة في 
مدا مدن في إدراج التؤوو النسفئيا عم   دوا ا عمفا العفلمي وحإزت إي فد آليفت قفنونيدا ومؤسسديا لمتعف النسفت

ف  ددد النسددفت العنددممفرسددا   يددزاا الوبددفت الإتددفك المتم ددا بفددمددو هددذا التطددورات اةي فبيددا، وبددفلر م . هددذا التددؤوو
التقفليدددددد اع تمفعيدددددا والتطدددددرف الدددددديني وا و دددددفع اعقت دددددفديا والسيفسددددديا المتسدددددما والإتيدددددفت والدددددذي تسدددددتديم  

وبينمدف يكدففا الم تمدن الددولي مدو أ دا تطبيد  قدوانيو . أنحدفت العدفلم  سديما فدي تدّت ُيحددث أ درارا  بفعستغ ا، 
ع يددزاا يإ ددا بدديو ال هددفز القددفنوني وال قففددا، يتم ددا فددي  فف تفسددع  تحمددي النسددفت والإتيددفت، فمددو الوا ددا أو ففرق دد

 .الوبفت ال زم ع ت فث هذاقيمنف، سموكنف ومؤسسفتنف، 

و تِسدمفو الو دن العدفلمي عمد  خمإيدا عمميتديو متدزامنتي ت والإتيفت يحددثإو العنف الم ير لمقم  التديد  د النسف
لمؤسسددفت ع ددز ا نسددفنياميددفديو الحيددفة اة فددي كددا قددفرة وفددي كدداّ  تكتددف ا ولدد  هددي عمميددا الهدددم، التددي. الحددفلي

لقددد  .والتقفليددد  يددر المو وقددا، وتددؤدي إلدد  الإو دد  وانهيددفر النظددفم اع تمددفعي البفليددا والمددذاهب ا يمددا إلدد  الددزواا
 ألتد  ا  دوات المتطرفدا والمإدفهيمفرا دف  أخ قيدف  مفي أعقفب  قدرة ا ديفو عم  ممفرسا تأ ير أخ قي  تدهور ترك

 الإدفحش اعقت فدي الذي يتسم بفعستغ ا بتغذيتد  الغند  ففلنظفم .تنكر كراما الحيفة اعنسفنيا المفديا لمواقن التي
الممتمكددفت  وأنكددر حقهددو فددي حيددفزة قت ددفدياععبوديددا اال مددو فعدفددن بم يدديو النسددفت إلدد  أو ددقددد ، المدددقن الإقددرو 
كمف عممت النزاعفت العرقيا والددوا الإفتدما . اةنتف يا مو ال سدي والمتفركا المتسفويا في المتروع و  الميراثو 

أتددددد وطددددأة مددددو عدددددم ا مددددفو إلدددد  أو ددددفع  قسددددر ا دفعهددددولنسددددفت المهددددف رات وال  ئددددفت، و عمدددد  م ددددفعإا عدددددد ا
المرتإعددا داخددا العفئمددا، والزيددفدة فددي  العنددف نسددبا فدد والمنددزا والم تمددن،  محدديط و ددمو. فدي وال سدددياعقت دد

 .قد عممت عم  تسرين هذا التدهور واعنحطفط المعفمما المهينا لمنسفت وا طإفا، وانتتفر التحرش ال نسي

دد بندفتة إل   فنب نمط التدهور واعنحطفط  يمكدو م حظدا عمميدا  فنيدا  فدي أخ قيدفت اةعد و فبت دذرهف. ةوموحَّ
الت ددفمو المتنددفمي ل هددود النسددفت فددي أنحددفت العددفلم، ن حددت السددنوات العددفلمي لحقددو  اةنسددفو وتغددذيتهف مددو قبددا 

د أ مر اةطفر لق. الخمس عترة ا خيرة في إدراج مسألا العنف  د النسفت والإتيفت عم   دوا ا عمفا العفلمي
لدذي تدم تطددويرا خد ا هدذا الحقبددا إلد   مدب انتبددفا م تمدن دولدي  يددر متنبد  إلد   قففددا المك ددف ا القدفنوني والعرفدي

، تدم تعريدف العندف 3991في سدنا . با حت  ُتغتإرم ا هذا اةسفتات  داخا إطفرهف كفنت ُتحتما التيالح فنا 
 :مو قبا إع و ا مم المتحدة لمق فت عم  العنف  د النسفت بأن 
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يدؤدي إلد ، أو مدو المحتمدا أو يدؤدي إلد ، أذ   (ذكر وأن د ) ال نسأسفس مبني عم   نفأي فعا لمعُ 
اةكدراا أو و  سدي أو  نسي أو نإسي أو معفنفة لمنسفت، بمف في ذلك التهديدد بفلقيدفم بم دا هدذا ا فعدفا، 

 (3. )ذلك  بتكا عمني أوفي الحيفة الخف ا فو العتوائي مو الحريا، سوات حدثالحرم

و قففدا  فدفلمنزا والعفئمدا. الإكدرة الخفطئدا بدأو العندف  دد النسدفت والإتيدفت هدو أمدر خدفص لقد تحد  هدذا التعريدف
كدددم النهدفئي لمإعددا المن دف اتقفليددالإدرد و  حي مددف كدفو المو ددوع هدو العنددف ت دفا النسددفت  ،الخف ددا لدم تدُعددد هدي الحد
ري والتحقيدد  و ددذب خددر  لمتحددآليددا أ ومددف تددم عحق ددف مددو تعيدديو مقددرر خددفص لمعنددف  ددد النسددفت قددد وفّددر .والإتيددفت

 .إل  انتبفا الم تمن الدولي ا بعفد العديدة لهذا الكفر ا

ددف بددفلر م مددو التقدددم الكبيددر الددذي تحقدد  خدد ا الخمسددا عتددر  ا خيددرة، إع أو إخإددف  ا مددم فددي خإددض در ددا عفم 
منددن العنددف بفلدر ددا ل الهدددف ا وسددن ا وليددا، وأ ددبا تدددري يف  يتقّبددا" رد الإعددا"قددد كتددف عيددوب مقفربددا العنددف 
و ددفع ا وب دديغا أخددر ، يمكددو القددوا أو التحدددي الددذي يوا هدد  الم تمددن الدددولي يكمددو فددي كيإيددا خمدد  . ا ولدد 

مكفندفتهوكفمدا قددراتهو  التي يمكو لمنسفت والإتيدفت  دمنهف أو ينمدّيوهيكميا المفديا و ال تمفعيا و اع وستت دمو . وا 
فحسدب،  لتغييدر الُبند  القفنونيدا والسيفسديا واعقت دفديا لمم تمدن دروساإي فد م ا هذا ا و فع  ليس محفوعت م

يددفت، الددذيو تعددزز ِقدديدمدهم، تطمب تحددوع  لددد  ا فددراد، الر ددفا والنسددفت، الإتيددفو والإتبددا، وبددنإس در ددا ا هميددا، سددت
برندفم  لمتغييدر ومدو و هدا النظدر البهفئيدا، يكمدو أسدفس أي . تتسدم بفعسدتغ ا مدو السدموكبطر  مختمإا، أنمفط 

، ومسدؤوليفتهم لهدف مو حيدفتهمهذا مف يتكا فهمهم او . أخ قي إدراك أو الإرد ل  ُبعد روحفني أواع تمفعي في 
واعقت فديا المتتدكما القفنونيا والسيفسيا   فنب التغييرات المهما في المبفني ف ل . ت فا العفئما، والم تمن والعفلم

 ف دعب  الذي مف زاا  هذا المسع عن ر أسفسي في  ات الروحفنيا وا خ قيا لمإرد هير القد، ف و تنميا تيُئف فتيئ ف
 .لمنن ا طهفد النسفت والإتيفت حوا العفلمومحّير ا 

ددليدددا قددديم قدددد وأ أخددد   تدددروي إو فكدددرة  ا فغفلبدددف  مدددف كفندددت م دددا هدددذا ال هدددود فدددي المف دددي مرتبطددد. تكدددوو فكدددرة  د
قيا، عندمف يدتم ا خ  إع أو القدرات. لم فلا العفم سيا ظفلما ورؤ   يقاسيف بممفرسفت دينيا قمعيا، ونظريفت

رعفيددا وتهدددف إلدد   ،بطريقددا تتوافدد  مددن الُم ددا الددواردة فددي اةعدد و العددفلمي لحقددو  اةنسددفو  دديف تهف وتو دديحهف
التحدددوا  ندددوع هفمدددف  فددديتم دددا عن دددرا  ف نهدددف ا تدددخفص،  ل ميدددن اوالإكريددد اواع تمفعيددد االروحفنيددد تعزيدددز التنميددداو 

بفلمبدددأ اع تمددفعي إ ددففا إلدد  ذلددك، ي ددب ربددط م ددا هددذا القدددرات  .مددو العنددف لتتددكيا م تمددن خددفا   المطمددوب
فد ذ ا . اعنسدفنيا  معدفت بع دهف مدن بعدض فني المركزي في وقتنف الحف ر، أع وهو توا دا وتدرابط واعتمدفدلروحوا

لتقدددم ال مدفعي لم ددنس البتددري بف اةيمدفوإلدد  " الخدد ص" ِمفر الإرديدا فكددمدو ا  لقدد تغيددر هددف التطددور ا خ قددي
ننّمدددي مدددف تطدددور فهمندددف لألنظمدددا اع تمفعيدددا والمفديدددا فدددي العدددفلم ليتدددما هدددذا النمدددوذج، كدددذلك ي دددب أو وك. بأسدددرا

 .ر القدرات ا خ قيا ال زما لمعما بطريقا أخ قيا في هذا الع ر الذي نعيش في نطوّ و 

بعض  البهفئيا ومؤسسفت التعميم العفلي مدارسعدد مو ال تاف تعميميا؟ لقد حددإل  أهد كيف يمكو تر ما ذلك
مهدفرات التإكيدر ا خ قدي وحمدا مسدؤوليا  زويدد ا طإدفا والتدبفب عمد  تنميداالقدرات ا خ قيا التي تسدفعد فدي ت

 وذ روحدفني و كا تدخص هدو كدفئوإو ا سفس في هذا المنفه  هو اةيمفو بأ. المسفهما في تحسيو م تمعفتهم
مكفنددفت ع حددد لهددف لمعمددا النبيدداطفقددفت  بددوعي مددو خدد ا  هددر هددذا الطفقددفت، ي ددب تعهدددهف ورعفيتهددفولكددي تظ. وا 

ومددو بدديو القدددرات ا خ قيددا التددي حددددتهف المؤسسددفت .  منهددفج متوافدد  ومتنددف م مددن هددذا الُبعددد اةنسددفني ا سفسددي
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حويدا أنمدفط ت ويتدما) فدي عمميدا  دنن القدرار  يدر العددائيا مدالمتدفركا الإفع: هي القدرة عم  التعميميا البهفئيا 
ا فكدددرة الندددزاع كعن دددر أسفسدددي فدددي التإفعددد عمددد  اسدددتعمفا القدددوة والمت دددذر خطدددأ فدددي السدددموك اعسدددتغ لي القدددفئم

 فلكراما وتقديرفلعزة وباةحسفس الذاتي ب وتنميا ، السموك القويم  بنفت عم  مبفدئ أخ قيا وأدبيا، رعفيا(اةنسفني
الددذات، أخددذ زمددفم المبددفدرة بطريقددا خ قددا ومن ددبطا، اعلتددزام بتمكدديو النتددفطفت التعميميددا، إي ددفد رؤيددا لممسددتقبا 

لهدف   بنفت عم  قديم ومبدفدئ متدتركافي المر وب ، فهدم الع قدفت المبنيدا عمد  م ا خدريو لمعمدا مدو أ دا تحقيقهدفوا 
 وبهددذا الطريقددا، يسددع  المنهددفج إلدد . والخدمددا لتبددفداف إلدد  ع قددفت مبنيددا عمدد  االسدديطرة والمسددفهما فددي تحويمهدد

 .خدما الم تمنبفلنمو الإردي في  حفني والمفدي، والنظري والعممي والحستطوير الإرد ككا دام ف   الرو و  تنميا

 و هفت نظرهم ويتكموو هي البيئا التي ينتأ فيهف ا طإفا بينمف يمكو تعميم هذا القيم في المدارس، إع أو العفئما
ل  . والعفلم والهدف مو الحيفة بخ وص أنإسهم در ا إخإدف  العفئمدا فدي تمبيدا اعحتيف دفت ا سفسديا لألطإدفا، وا 
نفت ا عدو وسيعفني بتكا كبير مو ا و فع ال بنإس تمك الدر ا عبت نتفئ  اةهمفا واةسفتة سيتحما الم تمن
يدددر عنهدددف فدددي الع قدددفت المتبفدلدددا بددديو سدددمطا والتعبفدددي العفئمدددا، تدددتعمم الطإمدددا عدددو طبيعدددا الو . ال مبدددفعة والعندددف

. وحددا النزاعددفت أوع  قبددوا أو رفددض الحكددم المسددتبّد والعنددف كوسدديما لمتعبيددر تددتعمم (فددي العفئمددا) ، وهنددفا تددخفص
لوحدددة عمدد  ا اعتدددات  ، الر ددفا  ددد النسددفت والإتيددفت اعنتتددفر الددذي يرتكبدد  واسددنا العنددف الوفددي هددذا البيئددا، يتددك

 .لمم تمن وا ما ا سفسيا

عتحدفد بددع  عدو التإريد  وا وال من  عم  الدم  في العفئما وفي الزواج قدرة تتنفم  بفستمرارتتطمب حفلا المسفواة 
ئ ت نإسددهف متددوترة بدر ددا ع ُتحتمددا تحددت  ددغط ا ددطرابفت فددي عددفلم سددرين التغيددر حيددث ت ددد العددفو . والتتددتيت

عدداد ا طإددفا ليكونددوا  مدد  سد مالقدددرة عمد  المحففظددا عا بيئيدا واقت ددفديا وسيفسدديا متغّيدرة، فدد و الربددفط العددفئمي وا 
فمدو الوا دب إذا  مسدفعدة . يحوزاو عم  ا هميا العظمد  في  المسفففت بفستمرار مواطنيو في عفلم مركب تتقمص

 ج لع قدفت سدميما اعقت فدي وتتما تقديم نموذ اففسؤوليفتهم في العفئما لتتخط  الر يدركوو م آبفتالر فا ليكونوا 
لددور ا م  وهدذا دور  مكمدا   .ور واةندفث فدي العفئمدالألفدراد الدذك متسدفو   حتدراموان دبفط ذاتدي وابيو الر ا والمدرأة، 

حسفسددهم بف مددفو تكددووالتددي هددي المربيددا ا ولدد   طإفلهددف والددذيو  لقدددرتهف  أسفسدديا أمددور وتقدددير الددذات سددعفدتهم وا 
 .عم  تربيتهم بطريقا فّعفلا

 .التإددفع ت اع تمفعيددا والقدديم التددي تتددكا حيددفة م تمعددفتهم   ددقفنا أو تُ كدددؤ تالعفئمددا  فددي مددف يتعممدد  ا طإددفا إو
، مندددوبوو سيفسدديوو، قددفدة أديددفو،  ددبفط تددرطا، مربددوو، عمددفا ال ددحا، مقددفولوو: ف ميددن البددفلغيو فددي الم تمددن

فددي العديددد مددو الحددفعت تبدددو إع أندد  . إددفاا ط حمفيددا مسددؤوليا فددييتددفركوو  ميع ددف تددفب ،  إعدد م ومددفأخ ددفئيو 
 يدتم اعت دفر بهدو فم ييو النسدفت والإتيدفت: إ  ح  حيفة الم تمن مهترئا بتكا يتعذر تبكا الحمفيا وا مفو في

توا ددد  العدددفم ت المهدددف رات العبوديدددا، و  م دددفعتو دددفع تدددبيها ب لددددعفرة بدددفةكراا و ممفرسدددا اويتعر دددو ل سدددنوي ف
أيددي مخددوميهو فدي اقت دفد  سدديف  واقت دفديف  عمد  فكريف  و  ك نفث وكمهف رات ويعفنيو ا طهفدا  تهميتف  مزدو ف  

 يددر رسددمي، كمددف ازداد بتددكا كبيددر العنددف  ددد النسددفت ا كبددر سددنف ، ال تددي ازداد عددددهو و يإتقدددو إلدد  وسددفئا 
تددهيا  يتددي تسددتخدم ا طإددفا وتغددذا فدد م اةبفحيددا ال ت كفلإيروسددفتنتتددر او  .فددي معظددم ا حيددفو الحمفيددا الذاتيددا،
  عمميددا الو ددوا إلدد  مدرسددا أ ددبحت حتدد  ددن لمرقفبددا، وفددي العديددد مددو الدددواخف و يددر متسددفهاسددو  عددفلمي 

وممف يإفقم ا و فع النفت ا . اوال نسي اال سدي والح ور فيهف ُتعّرض الإتيفت إل  خطر كبير مو نفحيا اةسفتة
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مدف الدذي يددفن الإدرد : المع ما ا خ قيا التي تدفن الم تمدن لمتسدفؤا ف الحكومفت وفتا تطبي  القفنووعو  ع
حيددفة وكرامددا إنسددفو آخددر؟ مددف هددي القدددرات ا خ قيددا ا سفسدديا التددي فتددمت العفئمددا والم تمددن فددي  إلدد  اسددتغ ا

 ؟رعفيتهف والعنفيا بهف

  فدي إع أند. يدا قديم الم تمدنفدي تتدكيا ورعف بددور محددد وا داا ديدفو  ، عفدة مدف قفمدتمفي مختمف أنحفت العفل
العوائد  فدي طريد  الق دفت عمد  العندف  أ عبسم الديو المرفوعا بف ا العديد مو ا  واتالوقت الحف ر، تتك

سدددمطتهم مسددتخدميو منفتددددات دينيددا كوسدديما تخدددم . والسددموك المتسددم بفعسددتغ ا الُمرتدكددب  دددد النسددفت والإتيددفت
النسددفت والإتيددفت بتحديددد حددركتهو خددفرج المنددزا " تددرويض" ا المتطرفددا إلدد رو التإسدديرات الدينيددالذاتيددا، سددع  منف دد

خ ددفع أ سددفدهو لممفرسددفت تقميديددا  ددفرة، مسدديطريو عمدد  م  بسددهو وتقمدديص إمكفنيددا ح ددولهو عمدد  التعمدديم وا 
ن در والع.  دا مفسدا لمت ديددإو الديو نإسد  بحف .ترف العفئما وتمّطخ أنهف تهيو واموحت  قتمهو لمعفقبا أفعفا زع

ف  مسدفواة الر دفا والنسدفت  و الحف ا  و يقوم ر فا الديو بد ع و مبددألم ا هذا الت ديد ه ال وهري إع ن دف  دريح 
لتحقي  التقدم في الم دفعت اع تمفعيدا والسيفسديا ممّحا  ذي  رورة كمبدأ أخ قي وعمميع لبس في  ورفن لوائ  

مفرسفت والمعتقدات الدينيدا التدي تنتهدك معدفيير حقدو  اعنسدفو اليوم، ي ب إخ فع الم. واعقت فديا في الم تمن
أ ددوات النسددفت،  أو  ميددن ا ديددفو تكددبا الدوليددا انتهفكددف   ددفرخف  لمراقبددا وتدددقي   ددفرميو، آخددذيو بعدديو اععتبددفر

 .الديو ومف يتطمب  عو التعريف النفتئ والمتطور لمفهيا بامغي الغفلب في التي كفنت

تحددت حمفيددا الدولددا، لددذلك فعمدد  هددذا   ميعهددف تقددن م تمددنالومحدديط  فإددرد وعفئمتهددالمددرأة ك  وفددي نهفيددا المطددفف فدد
فددي مسددتمرة معظددم الحكومددفت  ولكددو. الق ددو  لدد   ددرورت ا  تكددوو الحف ددا لقيددفدة مسددؤولا ومسددتنيرة أمددر   ال ددعيد

ف تإتقدر إتيفت، والعديد منهالتخمي عو وا بفتهف الدوليا في معفقبا ومنن العنف واعستغ ا الممفردس  د النسفت وال
و، وفدي العديدد مدو الددوا ع تو دد ع هف يخإ  في تخ ديص مدوارد كففيدا لتطبيد  القدوانيإل  اةرادة السيفسيا، وب

عمد  أ دراتات  تقريب دف فدي  ميدن السديفقفت اقت ر المننالعنف  د النسفت والإتيفت، و  اعفل لم خدمفت متخ  ا
ع و ( . 1)الظدفهرة  ا أو تددعي حتد  أقدا نقدص فدي تإتدي هدذادو الد قما مول يمكووفي الواقن، (. 2)ق يرة ا مد 

لتددي تتدد ب هددذا العنددف تددزاا العديددد مددو الدددوا تختبددئ خمددف التحإظددفت ال قففيددا والدينيددا عمدد  المعفهدددات الدوليددا ا
مح دوبيو ت عدا العندف و دحفيفا قفنونيدا الخ قيدا و ا ح فنا مو المنفخ  يااستمرار أك ر عم  يت ن  ا مر الذي

 .عو ا نظفر إل  حد كبير

هددو  أسددفس م ددا هددذا اة ددراتاتو . عمدد  التطبيدد  والمنددن تأكيددد   ا و ا طددر القفنونيددا ي ددب أو يتبددن ع ددر و ددن
العددّزة فدديهم حددس  غددرسوتدددريب ا طإددفا بطريقددا تمكددنهم مددو النمددو فكريددف  وأخ قيددف ، وت اسددتراتي يا تت ددذر فددي تربيددا

 نظددرالومددو و هددا . وم ددتمعهم والعددفلم مسددؤوليا ت ددفا رفددفا وسددعفدة عددفئ تهمالتحمددا الكرامددا  نبددف  إلدد   نددب مددن و 
و تخ يص نسدبا كففيدا ف مل(  ذكر، أن  )ي ة راتات تحدد ال نس واعالتبني المنن بفلميزانيا، يتما  المتعمقا

ل هددود بتعريإددفت م ددا هددذا اي ددب تعزيددز . تطبيدد  القددوانيوم خدددمفت ا تمفعيددا لم ميددن و مددو المددوارد مددو أ ددا تقدددي
رفددن ال هددود الوطنيددا فددي هددذا الم ددفا، و  مددن بيفنددفت تددفمما مددو أ ددا تقيدديم  وا ددحا  لمعنددف، إ ددففا إلدد  طددر 
 .في م تمعهم  وص حدة ومد  انتتفر العنف ال فريمستو  الوعي بيو الر فا والنسفت بخ

  عترافد، إع أو ا3991خد ا إعد و المو دوع مدو  هذفي لم تمن الدولي بفلر م مو القيفدة المهما التي يتوعهف ا
فدي هدذا  وعمدا المقدرر الخدفص" عقبا في طريد  تحقيد  المسدفواة والتنميدا والسد م"بفلعنف  د النسفت والإتيفت كد 
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لددد  74فددي ا تمفعددفت ال مسددا الددد و ، 2001فددي سددنا  .  قيددد العمدداكممفتددفددي و ددن  فوبطيئ دد الم ددفا، كددفو م ددزت ا
و وا مدرة  والتدي .القيدفم بدأي عمداتدم  إلقدفت ال دوت عمد  اةخإدف  فدي " ن المرأةمإو يا ا مم المتحدة حوا و "
متإدد  عميهددف فيمددف يتعمدد  بددفلعنف  ددد  نتددفئ ا إلدد  م موعددا أ بتددت عدددم قدددرتهف عمدد  التو دد ي تددفريخ المإو دديافدد

في  كمف ُحّددتوا الد فتالتزامحوا  لممراو امحفولا  في هذا الحفلا، تم استخدام ح   دينيا و قففيا فيو  .النسفت
فيمدف يتعمد   قفطعدااستخدام لغا وا حا  ،في ال مسفت القفدما لممإو يا فمو المحّتم،لذلك، . 3991إع و سنا 

سدب لهدذا فقدط التو د  القدفنوني المنف لديس ، كنتدفئ  متإد  عميهدف، معمنديوبفلق فت عم  العنف  دد النسدفت والإتيدفت
 .فأي    التو   ا خ قي الوبفت العفلمي، با

تدفج إلدد  زيددفدة كبيددرة  ددا  فددي السددمطا والقددوة والمددوارد يحف ندد  ، العديدددة إددي الم تمددن الددولي بفلتزامفتدد مدو أ ددا أو ي
ال فمعددا البهفئيددا العفلميددا هددي  ددزت مددو و . وتمكدديو المددرأة ومسددفواة ال نسدديوالمخ  ددا لمحقددو  اةنسددفنيا لمنسددفت 

مددو حقددو  المددرأة  كفمددا مكددّرس لطيددف واسددنالمتحدددة بتإددويض المددداوعت التددي تقتددرح إي ددفد وكفلددا مسددتقما لألمددم 
معفهدة الق دفت عمد  كففدا أتدكفا "و" برنفم  عما القفهرة"و"  ا بكيو دوا أعمف"مو  كا ذلك ستمدّ يُ و . وتؤونهف

فنظددوي ددمو أو يكددوو م ،"التمييددز  ددد النسددفت . فددي كففددا م ددفعت عمددا ا مددم المتحدددة ور حقددو  اةنسددفو مدددمد  
يقدود م دا هدذا الوكفلدا ود  وت لمنسفت في أعم  مستويفت  نن القرار في ا مدم المتحددة، ي دب أو ول مفو و 

 مركدزي   ح دور   المؤسسدا بعممهدف بكإدفتة، فهدي تسدتمزم و دودولكي تقوم  .مبفترة بعد ا ميو العفم مدير برتبا تأتي
 .ةم مس اةدار في حقو  النسفت ك زت مو مستقميو بفة ففا إل  خبرات  كفف  

مددو قبددا كففددا مسددتويفت  العنددف  ددد النسددفت والإتيددفت وتُدددعم ال هددود الراميددا لمق ددفت عمدد  وبددفت ي ددب أو تتقدددم
والمؤسسديا،  و ا خيدرة  اة  حفت القفنونياولكو ي ب أو ع تحددهف . يولالم تمن، مو الإرد إل  الم تمن الد

فيهدددف العددددا  ةي دددفد  قففدددا يسدددود ت ال ذريدددا ال زمددداإحدددداث التغييدددرا ورهفدبمقدددولددديس  فقدددط ال ريمدددا الظدددفهرةتعددفل  
نسفنيا عديو الداخمي والخفر ي لمحيفة اةالب إو، في الحقيقا. يا القفسياا والسمطا الإفتال سدي القوة عم  والمسفواة

تحدددوا ا و لم د الدددداخمي ا خ قدددي الدددذي يحتدددفجإنددد  هدددذا البعددد. متبدددفدعو، وع يمكدددو إ ددد ح أحددددهمف دوو ا خدددر
 يعدزز، النسدفت والإتيدفت، وبددوراذي تنتدأ عميد  لمقديم والسدموك الد سيوفر في النهفيا ا سدفس ا مدتو ، والذيلتغييروا

 .بأسراتقدم ال نس البتري  ويرّوج

 مالحظات

 .3991-32-20 74/307قرار ال معيا العفما لألمم المتحدة  (3)
Declaration on the elimination of Violence against Women, Article 2 
A/RES/48/104     

 
(2) United Nations Division for the Advancement of Women (2005)                   

Report of the Expert Group Meeting: Good practices in combating and 
eliminating violence against women. 17-20 May 2005, Vienna Austria 
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