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مجلس حقوق اإلنسان
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البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  30حزيران/يونيه 2016
 -4/32القضاء على التمييز ضد المرأة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد عل ددإل اإلع ددان الق دداملن اق ددوق اإلنس ددان والىامجيد د الق ددا عل ددإل يد د
أشكال التمييز ضد املرأة والىامجي حقوق الطىل و ي صكوك حقوق اإلنسان الدولي ذات الصل ،
وإذ يددِّكر بددالعان وبرنددامل عمددل يينددا ،وبرنددامل عمددل املددؤنر الدددوة للسددكان والتنمي د ،
وإعان ومنهاج عمل بيجني ،والوثائق اخلتاميد الصداد ة عدن مدؤنرات اادتقرائ نتائجهدا وإعدان
وبرنامل عمل ديربان والوثيق اخلتامي ملؤنر ااتقرائ نتائل ديربان،
وإذ يددِّكر أي ددا جبمي د الق درا ات ذات الصددل املتقلق د بالق ددا علددإل التمييددز ضددد امل درأة
الص دداد ة ع ددن جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،واألمقيد د القامد د  ،وجمل ددس األم ددن ،والوك ددا ت وا ي ددات
األخرى التابق لألمم املتحدة،
وإذ يرحب بالد اج املساواة بني األنسني ونكني كل النسا والىتيات باعتبا ذلد ددد ا
مجائمددا بِّالدده وإدمدداج ددِّا ا ددد يف يد األددددا والتايددات الدوا دة يف خطد التنميد املسددتدام
لقام  ،)1(2030مبا يف ذل األحكام املتصل بالصح  ،واعتماد خط عمل أديس أبابا(،)2
__________
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وإذ يشدددد علددإل أن املقاددددات الدولي د اقددوق اإلنسددان ز ددر التمييددز علددإل أاددا نددو
األددنس ولشددتمل علددإل ضددمانات لكىددل حددق كددل ددرد يف التمتد بد علإل مسددتوى كددن بلو دده مددن
الصح البدني والققلي علإل أاا املساواة،
وإذ يؤكددد أن الصددح حال د مددن اكتمددال السددام البدني د والققلي د والر ددا ا جتمدداعن،
وليس جمرد انتىا املرئ أو القجز،
وإذ يؤكد أن إعمال حقوق النسا والىتيات املتساوي حبقدوق الرجدال والىتيدان يف ادياق
الصح والسام يقت ن لو ري خدمات وعاجات وأدوي خمتلى طبقا لاحتياجات اخلاص هبن
طوال دو ة حياهتن ،وددن احتياجدات لتلدخ اختا دا بيندا عدن احتياجدات الرجدل ،والق دا علدإل
القوائق ا جتماعي وا مجتصادي اليت مجد لزيد من ضقىهن،
وإذ يددد ك أن نوعي د الرعاي د الصددحي املقدم د للم درأة كث دريا مددا لكددون متدني د مددن وجددو
خمتلىد د  ،لبق ددا لل ددرو ا ليد د  ،وأن املد درأة كثد دريا م ددا لقام ددل ب دداحرتام و لكى ددل ددا اخلصوص ددي
والسري  ،كما أهنا لتلقإل دائما املقلومات الكامل عن اخليا ات واخلدمات املتاح ،
وإذ يؤكد من جديد أن حقوق اإلنسدان اخلاصد بداملرأة لشدمل حقهدا يف الدتحكم والبد
حبري ومسؤولي يف املسائل املتقلق حبياهتا األنسي  ،مبدا يف ذلد صدحتها األنسدي واإلةابيد بددون
إكرا ونييز وعنخ ،وأن القامجات املتساوي بني املرأة والرجل خبصوص مسد ل القامجدات األنسدي
واإلةددامب ،مبددا يف ذل د ا ح درتام الكامددل لسددام الشدداد ،لتطلددب ا ح درتام املتبددادل والقبددول
ولقاام املسؤولي يما يتقلق بالسلوكيات األنسي وعوامجبها،
وإذ يسددلم ب د ن السيااددات وال د امل الصددحي كث دريا مددا لددؤدة إل إدام د الصددو النمطي د
األنساني وهتمل د اا الىوا ق ا جتماعيد  -ا مجتصدادي و دري ذلد مدن ا ختا دات يمدا بدني
النسا  ،ومجد لراعن ناما عدم نت املرأة با اتقالي عندما يتقلق األمر بصحتها ،وب ن صدح
املرأة لت ثر أي ا بالتحامل األنساين املهيمن علإل الن م الصحي كما لت ثر نتيج لتقدمي خددمات
طبي ري كا ي و ري مائم ،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد أن إع ددان ومنه دداج عم ددل بيج ددني والوث ددائق اخلتامي د الص دداد ة ع ددن
ااتقراضدات اإلعدان ومنهدداج القمدل ،ونتدائل مددؤنرات ومجمدم األمدم املتحدددة الرئيسدي ذات الصددل
وأعمال متابقتها ،كلها أمدو أ اد أااادا متيندا للتنميد املسدتدام  ،وأن التنىيدِّ الكامدل والىقدال
واملقجددل إلعددان ومنهدداج عمددل بيجددني ايسددهم بشددكل حااددم يف لنىيددِّ خطد التنميد املسددتدام
لقام  2030اليت لن لرتك أحدا متالىا عن كبها،
وإذ يقددر ببددالس األاددخ ب د ن كث دريا مددن النسددا والىتيددات ،وخاص د مددن ينتمددني مددنهن إل
الى ددات املهمشد أو الائددن فدددن أنىسددهن يف أوضددا دشد  ،يدواجهن أشددكا متقددددة ومتداخلد
مددن التمييددز ،كمددا أهنددن مددا قلددن و ددقن لقدوانني ويا اددات نييزيد  ،ويقددر بد ن املسدداواة يف القددانون
والوامج ما قال أمرا مل يتحقق،
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وإذ يقددرمب عددن مجلقدده إقا مددا للىقددر واألقمددات ا مجتصددادي القامليد ولدددابري التقشددخ ولتددري
املناخ والنزاعات املسلح والكوا ث الطبيقي من آثا متباين علإل صح وعا ي النسا والىتيات،
 -1حييط علما بتقرير الىريق القامل املقين مبسد ل التمييدز ضدد املدرأة يف القدانون ويف
املما ا القملي يما يتقلق بالصح والسام واألعمال املنجزة منِّ إنشائه()3؛
 -2يؤكد من جديد أنه ينبتن للدول أن لتاِّ يد التددابري املناادب للق دا علدإل
التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاي الصحي مبا ي من ا ،علإل أاا املساواة بني الرجل واملدرأة،
ااصدول علددإل خدددمات الرعايد الصددحي مبددا يف ذلد اخلدددمات املتقلقد بتن ديم األاددرة ،وأن علددإل
الدول أن لكىل لزويد املرأة باخلدمات املائم يما يتقلق باامل والو دة و درتة مدا بقدد الدو دة،
وذل بتقدمي اخلدمات جمانا عند ال رو ة ،وكِّل لو ري التتِّي الكا ي أثنا اامل والرضاع ؛
 -3يؤكددد أن إعمددال حقددوق اإلنسددان يتطلددب مشدداك ومسددال النسددا والىتيددات يف
ي مناحن ااياة علإل النحو الكامل وبشكل قال ومؤثر علإل مجدم املساواة م الرجال والىتيان؛
 -4يهي ددب بالد دددول أن لكى ددل حصد ددول النس ددا والىتيد ددات بالتس دداوة علد ددإل عاي د د
وخ دددمات ص ددحي لك ددون يف املتن دداول وميس ددو ة التكلى د ومتاح د ومناا ددب وناجح د وذات ج ددودة
عاليد  ،وأن لزيددل الققبددات القانونيد واإلدا يد واملاليد وا جتماعيد الدديت لقددوق حددق املدرأة يف التمتد
بد علإل مسددتوى كددن بلو دده مددن الصددح البدني د والققلي د  ،و ادديما عنددد وضد لدددابري السياا د
القام وال امل ولصيد املوا د؛
 -5يهي ددب أي ددا بال دددول أن لكى ددل مس دداواة امل درأة يف ح ددق التمت د الكام ددل ب د علإل
مسددتوى كددن بلو دده مددن الصددح البدني د والققلي د ولشددجي إدمدداج احتياجاهتددا الواضددح يف كددل
مرحل من مراحل دو ة حياهتا من خال لو ري أشكال خمتلى من القاج الصحن ا؛
 -6حيد د ال دددول عل ددإل ال دداذ خطد دوات للت ك ددد م ددن احد درتام القد دوانني والسياا ددات
واملما اددات اددق امل درأة ،علددإل مجدددم املسدداواة م د الرجددل ،يف الدداذ مج درا ات مسددتقل بش د ن املسددائل
املتقلق حبياهتا وصحتها ،مبا يف ذل جسددا ،باللتا القوانني التمييزي املتقلق بالذن طدر ثالد
للحصول علإل املقلومات واخلدمات الصحي  ،ومكا ح القوالدب النمطيد األنسداني والسدلوكيات
اليت نيز ضددا؛
 -7يددعو الددول إل لشدجي هندل يقدوم علددإل احدرتام حقدوق اإلنسدان حيدال صددح
املرأة ودعم وجود ن ام صحن يقمدل علدإل مدا يدرام بتدو ري اإلمددادات واملقددات املناادب والقداملني
املد بني والبىن التحتي  ،وإمجام ن ام قال لالصا ت واإلحال والنقل لدعم حدق املدرأة يف التمتد
الكامل ب علإل مستوى كن بلو ه من الصح البدني والققلي ؛
__________
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 -8يسلم ب رو ة إيا ادتمام خاص والاذ لدابري خمتلى  ،مبا يف ذل لو ري اامايد
اخلاص وخدمات الدعم ،عند مقاأل األشكال املتقددة املتداخل للتمييز ضد النسا والىتيات؛
 -9ي دددعو ال دددول إل ص ددد ومند د اإلي دددا القس ددرة ددري الق ددانوين يف املؤاس ددات
واإل راط يف وصخ األدوي  ،وضمان عدم التمييز يما يتقلق بصح املرأة الققلي ؛
 -10حيد الدددول علددإل الدداذ لدددابري قالد وعلددإل اددن مجدوانني وايااددات هتددد إل
من املما اات ال ا ة والق دا عليهدا ،مدن مجبيدل لدزويل األطىدال والدزواج املبكدر والدزواج القسدرة
أو لشويه األع ا التناالي األنثوي وبرتدا؛
 -11حي د الدددول أي ددا علددإل لقزيددز وقاي د حقددوق ي د النسددا اإلنسدداني ولقزيددز
وقاي صحتهن األنسي واإلةابي وحقدومجهن اإلةابيد طبقدا ل ندامل عمدل املدؤنر الددوة للسدكان
والتنميد ومنهدداج عمددل بيجددني والوثددائق اخلتاميد الدديت أاددىرت عنهددا مؤنراهتمددا ا اتقراضددي بطددرق
منهددا وض د السيااددات واألطددر القانوني د ولنىيددِّدا ،ولقزيددز الددن م الصددحي الدديت لقدددم ،علددإل ددو
متدداجل ألمي د النسددا ويف متندداو ن ،نوعي د جيدددة مددن اخلدددمات والسددل واملقلومددات والتثقيددخ يف
جمال الرعاي الصحي األنسي واإلةابي الشدامل  ،مبدا يف ذلد وادائل مند اامدل ااديثد امل موند
والىقالد وواددائل مند اامددل التداكيد  ،وبدرامل مند قددل املرادقددات و عايد صددح األمومد  ،مثددل
القابات املادرات و عاي التوليد يف ااا ت الطا ئ  ،ما من شد نه أن يقلدل مدن اإلصداب بناادو
الددو دة و ددري ذل د مددن م دداعىات اامددل والددو دة ،ددا عددن خدددمات اإلجهددائ امل د مون إذا
ك ددان الق ددانون ال ددوطين فيزد ددا ،ول ددو ري الومجاي د والق دداج يف ح ددا ت التهاب ددات الس ددبيل التناا ددلن،
وحددا ت القدددوى املنقول د جنسدديا ،واإلصدداب بىددريو القددوق املندداعن البشددرة واددرطانات السددبيل
التنااددلن ،م د ا ع درتا ب د ن حقددوق اإلنسددان لشددمل حددق امل درأة يف الددتحكم يف املسددائل املتقلق د
حبياهت ددا األنس ددي والبد د يهد دا حبريد د ومس ددؤولي  ،مب ددا يف ذلد د املس ددائل اخلاصد د بص ددحتها األنس ددي
واإلةابي بقيدا عن اإلكرا والتمييز والقنخ؛
 -12حي الدول كِّل علإل ضمان لكا ؤ الىرص واملقاملد املتسداوي للمدرأة والرجدل
يف جمدداة التقل دديم والرعاي د الص ددحي  ،ولقزي ددز ص ددح امل درأة األنس ددي واإلةابي د مب ددا يف ذل د التثقي ددخ،
وذلد بطددرق منهددا لددد يب مقدددمن خدددمات الرعايد الصددحي و ددريدم مددن القدداملني يف جمددال الرعايد
الصحي بش ن املساواة بدني األنسدني وعددم التمييدز ،واحدرتام حقدوق املدرأة وكرامتهدا ،يف جمدال الرعايد
التوليدي د املنقددِّة للحيدداة عنددد الددو دة ،و ادديما القددابات واملمرضددات املسدداعدات ،وكىال د القددد ة
علددإل زمددل لكدداليخ األدوي د والقاجددات ،و نددب اإل دراط يف التقدداطن م د صددح امل درأة مبزيددد مددن
الواائل الطبي وا عرتا بالطب البديل ،وإلتا املما اات التمييزي الديت لقرمجدل حصدول املدرأة علدإل
اخلدددمات الصددحي ولقدددمي املقلومددات الصددحي األنسددي لكددل د عمريد  ،والتثقيددخ واملشددو ة ااددتنادا
إل األدل القلمي وحقوق اإلنسان للنسا والىتيات والرجال والىتيان؛
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 -13حي د الدددول علددإل الدداذ ي د التدددابري املنااددب ل ددمان حصددول النسددا ذوات
اإلعامج علإل مجدم املسداواة علدإل خددمات صدحي مراعيد لندو األدنس ،مبدا يف ذلد إعدادة الت ديدل
املتصل بالصح ؛
 -14حي أي دا الددول علدإل اعتمداد هندل كلدن يف جمدال صدح األمومد وددن عنصدر
مددن عناصددر نددام صددح امل درأة ،عددن طريددق ااددد مددن و يددات ومراض د األموم د بتقزيددز الوصددول إل
خدمات لن يم األادرة والرعايد املائمد يف مرحلد اامدل وخددمات القدابات املدادرات ،والرعايد
يف مرحل ما بقد الو دة وأااليب الومجاي  ،مبدا يف ذلد القداج امليسدو التكلىد وخددمات الددعم
عند اإلصاب بالقدوى املنقول جنسيا مثل اإليدق والقدوى بىريواده ،بددون إاداق الوصدم بداملرأة
أو التمييز ضددا؛
 -15يشدد علإل اااج إل الاذ التدابري الاقم لبِّل القنايد الواجبد وإل املسدا ل
للت كد من لقدمي اخلدمات الصحي واألدوي بطريق لراعن ا عتبا ات األنساني و ري نييزي ؛
 -16يشدد علإل ضرو ة لسري األهود علإل ي املسدتويات مدن أجدل الق دا علدإل
يد أشددكال التمييددز ضددد النسددا والىتيددات مبددا يف ذلد القنددخ املنددزة ،والقنددخ املمددا علدديهن
ودن يف طريقهن إل املد ا أو يها ،ويف ري ذل من الى ا ات القام ويف املرا ق الصحي ؛
 -17يوص ددن ال دددول ب د د ن م د د بيان ددات ولق ددد إحص ددا ات مص ددنى حس ددب الس ددن
واإلعامجد واألددنس و درة البحددوث املتقدددة التاصصددات الديت لقكددس لنداول مسددائل دددة لتقلددق
بصح املرأة واامتها؛
 -18يؤكددد مددن جديددد ألي د الزيددادة الكبددرية يف حجددم ا اددتثما املو ددخ مددن أجددل
اددد الثت درات يف امل دوا د املكرا د لتحقي ددق املس دداواة بددني األنس ددني ونك ددني ي د النس ددا والىتي ددات
بواائل منها حشد املوا د املالي من ي املصاد ؛
 -19يق ددرت بد د ن من م ددات املتمد د امل دددين ،ا دديما املن م ددات النس ددائي املس ددتقل
واألهددات املدا ق د عددن حقددوق اإلنسددان ،لقددوم بقمددل دددام يمددا يتقلددق بتقزيددز املسدداواة الكامل د يف
يد مندداحن اايدداة ،مبددا يف ذل د صددح املدرأة ،ويف الق ددا علددإل القنددخ ضددد النسددا والىتيددات،
وب ن لل املن مات واألهات زتاج ،بالتاة ،إل دعم اتمرا دا واامتها ومنودا؛
 -20يق ددر ندي ددد و ي د الىري ددق القام ددل املق ددين مبس د ل التميي ددز ض ددد امل درأة يف الق ددانون
واملما ا د ثدداث اددنوات بالشددروط نىسددها الدديت حدددددا جملددس حقددوق اإلنسددان يف مج درا 7/23
املؤ خ  13حزيران/يونيه 2013؛
 -21يناشدد يد الددول أن لتقدداون مد الىريددق القامدل وأن لسدداعد يف أدا مهامدده،
وأن لزود جبمي املقلومات ال رو ي املتاح اليت يطلبها ،وأن لن ر جبدي يف ا اتجاب للطلبات
اليت يقدمها لزيا ة بلداهنا حىت يتمكن من أدا و يته بىقالي ؛
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 -22يدددعو وكددا ت األمددم املتحدددة وصددناديقها وبراجمهددا املقنيد ودي ددات املقاددددات ،كددل
يف جمددال و يتدده ،واألهددات الىاعل د يف املتم د املدددين ،مبددا يهددا املن مددات ددري ااكومي د  ،ددا عددن
القطا اخلاص ،أن لتقاون لقاونا لاما مد الىريدق القامدل يف أدا و يتده ،ويطلدب مدن الىريدق القامدل أن
يواصل لقاونه م ألن وض املرأة ،بطرق منها املشاك يف عملها ولقدمي التقا ير إذا طلب منه ذل ؛
 -23يقر مواصل الن ر يف دِّ املس ل و قا ل نامل عمله السنوة.

األلس 42
 30حزيران/يونيه 2016
[اعتمد دون لصوي ].
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