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تؤكد إیطالیا من جدید التزامھا الثابت بمكافحة جمیع أشكال التمییز والعنف ضد المرأة ، والتي ال 

                تزال تشكل عقبة خطیرة وغیر مقبولة أمام التمتع بحقوق المرأة وتحقیقھا الكامل.

التزام ذو أولویة بعمل السیاسة الخارجیة لبلدنا ، والذي تتبعھ وزارة الخارجیة على مستوى 

التفاوض الدبلوماسي ومستوى التعاون اإلنمائي. والدلیل على ذلك ھو الحمالت الدولیة العدیدة ، 

) والزواج FGMمثل الحمالت الرامیة إلى القضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة لألنثى (

  .في الخط االولدائًما إیطالیا  لمبكر والزواج باإلكراه ، وا

بمناسبة الیوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، تلتزم وزارة الخارجیة وشبكتھا األجنبیة 

، التي تروج لھا ھیئة األمم المتحدة للمرأة ، والتي تركز  OrangetheWorldبحملة التوعیة #

 ھذا نوع من, وغتصاب ، وھو شكل من أشكال العنف ضد المرأةعلى مكافحة اال 2019في عام 

. في حیاتھا مرأة من بین كل ثالث نساء في العالم ضحیة لھاأالكراھیة والواسعة االنتشار ، انواع 

التي ، إذ تشیر إلى الذكرى    GenerationEquality# سیتم ربط الحملة أیًضا بعالمة ھاشتاج 

الخامسة والعشرین إلعالن بكین بشأن المرأة ، تدعو الجمیع إلى اتخاذ خطوات جدیدة مھمة نحو 

  المساواة بین الجنسین: وھو ھدف ال یمكن ألي دولة في العالم أن تقول أنھا حققتھ الى الیوم.

  تماعيالتزام إیطالیا بالقضاء على العنف القائم على النوع االج -

، وفي العالقات الثنائیة مع  طفالواالتشارك إیطالیا بنشاط في تعزیز حقوق النساء والفتیات 

لھدف  وصولالالدول األخرى ، وفي المنظمات الدولیة وفي برامج التعاون اإلنمائي ، من أجل 

جمیع اشكال و تعد الوقایة من , 2030في اجندة  من أھداف التنمیة المستدامة 5  التنمیة المستدامة

من بین أولویات إیطالیا الحالیة في مجلس حقوق اإلنسان  العنف ضد المرأة و مكافحتھا 

)CDU) 2021- 2019) لألمم المتحدة(  



في األیام األخیرة ، في قمة نیروبي لالحتفال بالذكرى السنویة الخامسة والعشرین للمؤتمر    

، مثل قصوىأولویة امات جدیدة في مجاالت الدولي للسكان والتنمیة ، أعلنت إیطالیا عن التز

 المبكر واجوالزمكافحة الممارسات الضارة بشكل خطیر مثل تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث. 

، التي تنطوي على انتھاكات لسالمة الصحة البدنیة والعقلیة للنساء والفتیات ، وكذلك  والقسري

للحد من وفیات األمھات وتحریر الشابات في مسائل الصحة الجنسیة واإلنجابیة. تشمل الخطة 

، والتي تنفذ اتفاقیة اسطنبول  2020-2017اإلستراتیجیة الوطنیة حول عنف الذكور ضد النساء 

  عنف ضد المرأة والعنف المنزلي ، التزامات مھمة لحمایة النساء والفتیات.بشأن ال

حرب الفي حاالت  وتدعم  إیطالیا أیًضا المبادرات الدولیة لمنع ومكافحة العنف الجنسي 

في حاالت النساء والطوارئ (بما في ذلك دعوة إلى العمل بشأن الحمایة من العنف على 

توصیة التنمیة والمساعدات اإلنسانیة (على سبیل المثال ،  الطوارئ) ، وكذلك بالتعاون مع

OECD-DAC  ا  ). لھذا العام ً تلتزم إیطالیا منذ فترة طویلة بالترویج لسیاسة عدم التسامح مطلق

ضد االعتداء واالستغالل الجنسیین التي یرتكبھا أفراد عسكریون ومدنیون یشاركون في مھام 

 األمم المتحدة لحفظ السالم.


