
حول نهج هيئة المم المتحدة للمرأة بما يخص العمل بالجنس والتجار به والبغاءمشاورة لتقصي الراء  
سة في ميثاق المم المتحدة، تعمل هيئة المم المتحدة للمرأة على القضاء على التمييز ضد النساء  استنادا- إلى رؤية المساواة المكر&

 وتنهمك. والفتيات وتمكينهن، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال كشركاء ومستفيدين من التنمية وحقوق النسان والسلم والمن

.هيئة المم المتحدة للمرأة بصفة أساسية في تعزيز حقوق المرأة
 ل يوجد لدى هيئة المم المتحدة للمرأة حاليا- سياسة معلنة حول العمل بالجنس والتجار به أو البغاء، وتعكف الهيئة حاليا- على

ه عمل هيئة المم المتحدة للمرأةوسيستند تطوير هذه السياسة إلى  . تطوير موقف بهذا الشأن  ، والطارالمعايير الدولية التي توج&
 وخطة التنمية،  ومنهاج عمل بيجين،  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالدولي لحقوق النسان، بما في ذلك  

.  2030  المستدامة لعام 
 وسيتضمن سعينا بوضع السياسة، الستماع إلى فئات متنوعة من الفراد والمجموعات والوكالت والمنظمات المعنيين بهذه

 مجموعات العاملين والعاملت بالجنس، والضحايا الناجين والناجيات من البغاء/ القضية، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل بالجنس

 كما سيتم الستماع لراء هيئات المم. والمجموعات التي تمثلهم وايضا المنظمات النسوية والمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة

.المتحدة والدول العضاء في المم المتحدة
 ينطوي هذا المجال، كما يبرز في اللغة المستخدمة لمناقشته – العمل بالجنس والتجار به و البغاء – على الكثير من الخلفات

 فنحن نريد أن. ونحن ندعو جميع الفراد المهتمين بأن يساهموا في هذا الحوار بغض النظر عن تحليلتهم. والحوارات بشأنه

.نستمع لجميع الراء
 و في هذا الطار قد عقدت هيئة المم المتحدة للمرأة عدة لقاءات مع منظمات متنوعة للتعرف على تحليلتها حول العمل بالجنس

 وسنبادر حاليا- إلى تخصيص فترة للمشاورات الرسمية مع التركيز على ثلثة. والتجار به والبغاء خلل السنوات القليلة الماضية

 وأهداف 2030وهذه السئلة تتعلق بالطار الحالي لعمل المم المتحدة والذي يتمحور حول خطة التنمية المستدامة لعام . أسئلة

.وليس ثمة حاجة لللمام المسبق بهذه النصوص والوثائق، فالمبادئ الرئيسية موضحة في السئلة أدناه. التنمية المستدامة
 كيف تفسرون. بالشمولية وحقوق النسان وعدم ترك أحد خلف الركب 2030تلتزم خطة التنمية المستدامة لعام   )1السؤال 

هذه المبادئ فيما يتعلق بالعمل بالجنس والتجار به و البغاء ؟

 كما تتضمن أهداف. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتياتترمي أهداف التنمية المستدامة إلى   ) 2السؤال 
التنمية المستدامة عدة غايات تتعلق بتمكين النساء، مثل

الحقوق النجابية)   أ

ملكية المرأة للرض والصول     ب

إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع)  ج

إنهاء التجار بالنساء)  د

.القضاء على العنف ضد المرأة)  ه
ما الذي تقترحونه كي تكون السياسات بشأن العمل بالجنس والتجار به والبغاء قادرة على تعزيز مثل هذه الغايات والهداف؟

 كيف بوسعنا أن نوفر أفضل حماية ممكنة للنساء العاملت في هذا. ينطوي التجار بالجنس على أبعاد جندرية  )3السؤال 
المجال من الذى والعنف والوصم والتمييز؟

 وستكون إجاباتكم ذات قيمة كبيرة. كلمة 1500يmرجى تركيز إجاباتكم على السئلة الواردة أعله، وبما ل يتجاوز ما مجموعه 

.لهيئة المم المتحدة للمرأة
، وتحديد2016أكتوبر /تشرين الول 16في موعد أقصاه   consultation@unwomen.org  يmرجى إرسال مدخلتكم إلى  

.”Written submission“ عنوان الرسالة بعبارة

:جميع الرسائل اللكترونية يجب أن تتضمن ما يلي

http://www.unwomen.org/en/about-us/guiding-documents
mailto:consultation@unwomen.org
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_a_final_web.pdf?v=1&d=20160316T150753
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx


اسم المرسل)    أول-

جد)    ثانيا mاسم المنظمة والمنصب، إن و

 وإذا كنتم ترغبون بعدم نشر ما تقدمونه بغية المحافظة. ولغرض تحقيق الشفافية، سيتم نشر   جميع الجابات على شبكة النترنت

.على السرية أو لي سبب آخر، فنرجو الشارة إلى ذلك في إجابتكم
 ونحن. نرحب بالجابات من أصحاب المصلحة الذين يشكلون مجموعات أو ائتلفات ويرغبون بتقديم مدخلتهم بصفة جماعية

.نتشوق للستماع من الجهات المهتمة من جميع أنحاء العالم، ل سيما من بلدان الجنوب
.2017هذا العمل سيصب في عملية إعداد ورقة سياسات من المتوقع نشرها في عام 

.ونحن نقد&ر مساهمتكم. نشكركم على وقتكم وعلى مساهمتكم في هذا العمل


