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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  11متوز/يوليه 2019
 -6/٤1القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء والبنات
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يعيددد يديددد اإلعد ن العدداملو قددوق اإلنسددان ،واتفاقيددا القءدداى علددأ كيد شد ال
ق د ددوق ا قت د دداديا
التميي د ددز ر د ددد امل د ددر ة ،واتفاقي د ددا حق د ددوق القف د ددت ،والع د ددد ال د دددو ا د ددا
قد ددوق املدنيد ددا والسيا د دديا ،واتفاقيد ددا حقد ددوق
وا جتماعيد ددا والثقا يد ددا ،والع د ددد الد دددو ا د ددا
األشخا ذوي اإلعاقا ،واتفاقيا القءاى علأ كي ش ال التمييز العن ري ،وإذ يذ ّدر بقواعدد
األمم املتحدة ملعاملا السجينات والتدابري غري ا حتجازيا للمجرمات (قواعد ن وك) ،وبقواعدد
األمم املتحدة النموذجيا الدنيا ملعاملدا السدجناى (قواعدد نيلسدون مانددي ) ،و درتاتيجيات األمدم
املتحدددة وت دددابري ا العمليددا النموذجي ددا للقءدداى عل ددأ العن دف ر ددد األلفددال م جم ددال من د ا ر ددا
والعدالا ا نائيا،
وإذ يدُدذ ّدر أبن مسددةلا املسدداواة بددني ا نسددني وإدانددا التمييددز والعنددف رددد النسدداى والبنددات
قددد حظيدداب ع درتاإ م إع د ن وبددرفمي عمددت يينددا ،وم بددرفمي عمددت امل ددمتر الدددو للس د ان
والتنميددا ،وم إع د ن ومن ددال عمددت بيجددني وم الواثئددا ا تاميددا ال ددادمة عددن م ددمترات ا ددتعرا
نتائجه ،وم إع ن وبرفمي عمت دير ن ،وم الوثيقا ا تاميا ملدمتر ا تعرا دير ن،
وإذ يدُدذ ّدر يءددا جبمي د الق درامات ذات ال ددلا وا ددتنتاجات املتفددا علي ددا ال د اعتمددد ا
جملس حقوق اإلنسان وا معيا العاما وجملس األمدن ،وخاصدا قدرام جملدس األمدن )٢٠٠٠(١٣٢5
املدمخ  ٣١تشرين األول /دتوبر  ٢٠٠٠بشةن املرة والس م واألمن ،و نا ور املدر ة ،وغري دا مدن
ودا ت و يئات األمم املتحدة ال تنظر م مسةلا التمييز رد النساى والبنات،
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وإذ يدّد ددد عل ددأ ن الق ددانون ال دددو ق ددوق اإلنس ددان حيظ ددر التميي ددز عل ددأ ددا كل ددا
اعتبامات من ا اعتبامات ندو ا دنس ،و ن التشدريعات والسيا دات واملمام دات الولنيدا ينبيدو ن
تتقيد لتزامات الدوليا ل ت دولا،
وإذ يعد ددراب عد ددن ل د د القلد ددا إزاى مدود الفعد ددت املنا ءد ددا للتقد دددم الد ددذي حرزتد دده الد دددول
واملنظم د ددات الدولي د ددا واإلقليمي د ددا واجملتمد د د امل د دددا ،مب د ددا م ذل د ددع املنظم د ددات النس د ددائيا واجملتمعي د ددا
وا ماع ددات النس ددائيا وامل دددا عون وامل دددا عات ع ددن حق ددوق اإلنس ددان للنس دداى والنق ددا ت العمالي ددا
واملنظمد ددات ال د د تقود د ددا الفتيد ددات والشد ددبااب ،بق د ددد اح د درتام كي د د حقد ددوق اإلنسد ددان و ايت د ددا
وإعماهلا ،وإذ يسلم أبن من املم ن مبط ذه ا نت ا دات ألزمدا ا قت داديا و نعددام املسداواة
وجبماعدات الءديط و اآلماى السيا ديا الرجعيدا ،و إب دداىة ا دتخدام الددين ملعامردا النءدال مددن
جت متت النساى والبنات حبقوق متساويا،
وإذ يس دلّم أبن ا ددا م ا ري ددا ددو ح ددا م ددن حق ددوق اإلنس ددان مع ددرتإ ب دده م ال د وك
الدوليا و نه مرتبط امتبالا ينف م قوق األخرى ،مبا م ذلع ا دا م ددت مدن حريدا التن ّقدت
والتمت د أبعلددأ مسددتوى ددن مددن ال ددحا البدنيددا والعقليددا وال ددحا ا نسدديا واإل ابيددا والعمددت
والتعل دديم وحري ددا التجم د الس ددلمو وت ددوين ا معي ددات ،وحري ددا التعب ددري ،وحري ددا ال دددين و املعتق ددد،
واملسدداواة ،والتحددرم مددن التمييددز ،وا وصدديا ،م د ا ح درتام ال امددت ل رامددا الشددخ و د مته
وا تق له ا سدي،
وإذ يس دلّم يءددا حتياجددات املختلفددا للبنددات والنسدداى م فتلددف عمددام ن ومراحددت
حياهتن ،وأبش ال التمييدز املختلفدا ،وخاصدا شد ال التمييدز املتعدددة واملتقالعدا ،الد تددثر علدأ
ن ن تددي إىل حرماهنن من ا ريا ليس قط م مرا ا ا حتجاز ول دن
واقع ن اليومو وال
يءددا م املد سددات العامددا وا اصددا األخددرى ،واملنددازل ا اصددا واألمددادن اجملتمعيددا ،وم حددا ت
النزا واألزمات،
وإذ يس دلّم دددذلع أبن التمييددز رددد النسدداى والبنددات ي درتبط امتبالددا صددي بقوالددمن يقيددا
ذدومي ددا وجنس ددانيا ر ددامبا ا ددذوم وبع ق ددات الق ددوة غ ددري املت ا ئ ددا ،وأبن املواق ددف والس ددلوديات
واملعددايري والت ددومات والعددادات التمييزيددا ددو واملمام ددات الءددامة ،مثددت تشددويه األعءدداى التنا ددليا
األنثويا وزوال األلفال والزوال املب ر والزوال القسري ،تدثر يثريا لبيا مباشرا علأ ور النسداى
والبن ددات ومع دداملت ن ،وأبن البيئ ددات ال د تتس ددم لتحام ددت ا نس دداا تش ددج عل ددأ اإل د ت م ددن
العقدااب وتعدوق تنفيدذ األلدر التشدريعيا واملعياميدا الد تءدمن املسداواة بدني ا نسدني ويظدر التمييددز
رد النساى والبنات،
وإذ يعيد يديد ن متت كي النساى والبنات متتعا ددام جبميد حقدوق اإلنسدان يشدمت
داب حبري ددا ومس دددوليا م املس ددائت املتعلق ددا حبي دداهتن ا نس دديا ،مب ددا م ذل ددع
حق ددن م ال ددتح م والب د ّ
صددحت ن ا نسدديا واإل ابيددا ،دون إد دراه ومتييددز وعنددف ،و ن الع قددات القائمددا علددأ املسدداواة م
املس ددائت املتعلق ددا ي دداة ا نس دديا والع ق ددات ا نس دديا واإل ددااب ،مب ددا م ذل ددع ا ح درتام ال ام ددت
ل رامددا الشددخ و د مته وا ددتق له البدددا ،تتقلددمن ا حدرتام املتبددادل والررددا وتقا ددم املسدددوليا
يما يتعلا لسلوك ا نسو وعواقبه ،و قا ملعايري حقوق اإلنسان الدوليا الساميا،
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وإذ يسد دلّم إل د د امات ال ب ددرية الد د يق دددم ا اجملتمد د امل دددا ،مب ددا م ذل ددع املنظم ددات
النس ددائيا وا ماع ددات النس ددائيا وامل دددا عون وامل دددا عات ع ددن حق ددوق اإلنس ددان للنس دداى والنق ددا ت
العماليا واملنظمات ال تقود ا الفتيات والشبااب ،بييا تشجي التم دني للنسداى والبندات والو داى
جبمي حقوق اإلنسان هلن ،وإذ يسلّم يءا أبمهيا وجود تفاعت مفتوح وشدامت للجميد وشدفاإ
م اجملتم املدا لتنفيذ تدابري لتعزيز املساواة الفعليا بني ا نسني من جت مت ني النساى والبنات
م كي اجملا ت،
وإذ أي ددف ألن امل ددر ة ت د دزال ثل ددا متث ددي فق ددا ،و دديما م مناص ددمن اإلدامة ،م
العديددد مددن يئددات واليددات األمددم املتحدددة املسدددولا عددن ور د القواعددد واملعددايري الدوليددا قددوق
اإلنسان ومصد تنفيذ ا ،وإذ ي حظ ن التمثيت املتوازن بني ا نسني يشد ّ ت خقدوة ا ديا دو
إحددداغ تييددري ي لددو رددرومي للن ددو ملسدداواة الفعليددا بددني ا نسددني والت ددا د بددني ا نسددني
متشيا مد ا درتاتيجيا املعمدول ادا علدأ نقداق املنظومدا بشدةن املسداواة بدني ا نسدني ،مد مراعداة
ررومة رمان علأ مستوى من املقدمة وال فاىة والنزا ا ،ودذلع التوزي ا يرام العادل،
وإذ حي ديط علمددا لعمددت الددذي تءددقل بدده اللجنددا ا تشدداميا جمللددس حقددوق اإلنسددان
يما يتعلا بتعميم مراعاة املنظوم ا نساا ومسةلا املساواة بني ا نسني،
-١

ي يمن لدول ن تقوم مبا يلو:

الت ديا علأ اتفاقيا القءاى علدأ كيد شد ال التمييدز ردد املدر ة و ا نءدمام
()
إلي ددا ،والنظ ددر م الت ددديا عل ددأ اليوتود ددول ا ختيددامي ل تفاقي ددا و ا نء ددمام إلي دده عتب ددام ذل ددع
مسةلا ذات ولويا خاصا؛
(اب) تءددييا نقدداق ي يفظددات ،وصددياغا التحفظددات صددياغا دقيقددا وردديقا قدددم
اإلم ددان لءددمان عدددم تعددام ي يفظددات مد مورددو ا تفاقيددا واليددر من ددا ،و قددا تفاقيددا
يينا لقانون املعا دات؛
(ل) تنفيددذ اتفاقيددا القءدداى علددأ كي د ش د ال التمييددز رددد املددر ة عددن لريددا األخددذ
لتشريعات واللوائح والسيا ات واليامي امل ئما؛
(د) التعدداون بشد ت دامددت مد اللجنددا املعنيددا لقءدداى علددأ التمييددز رددد املددر ة ومد
غري ا من يئات معا دات حقوق اإلنسان وتنفيذ توصياهتا ،علأ النحو املنا من؛
 -٢حيديط علمددا لعمددت الددذي ارددقل بدده الفريددا العامددت املعددز مبسددةلا التمييددز رددد
املددر ة م القددانون واملمام ددا ،مبددا م ذلددع تقريددره( ،)١وي يددمن لددول ن تدددعم املسدداواة الفعليددا عددن
لري ددا اعتم دداد ت دددابري منا ددبا ،مب ددا م ذل ددع الت دددابري ا اص ددا املدقت ددا ،ال زم ددا ملن د وتقلي ددت وإزال ددا
القوالددمن النمقيددا الذدوميددا وا نسددانيا ال د تسددبمن و تددد التمييددز املورددوعو و التمييددز املمددام
حب م الواق  ،واعتماد هني متعدد الققاعات ل تجابا ا قيقيا حتياجات النساى والبنات من
ا لفيات املختلفا؛
 -٣ي يددمن لدددول ن تتخددذ خق دوات لتعزيددز اإلص د حات حسددبما ي ددون منا ددبا
وتنفيددذ األلددر والسيا ددات القانونيددا املوج ددا ددو الن ددو ملسدداواة الفعليددا بددني ا نسددني ومن د

__________
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ددتثمامات ال زمددا م ددذا
وإزالددا كي د ش د ال التمييددز رددد النسدداى والبنددات ،و ن تءددقل
ال دد م كي اجملا ت ،علأ ن يخذ م ا عتبدام املمام دات ا يددة والتوصديات الد حددد ا
الفريددا العامددت والتوصدديات ال د قدددمت ا املقددرمة ا اص دا املعني دا مبسددةلا العنددف رددد املددر ة و ددبابه
وعواقبده ،مدن جاندمن دول خددرى م دياق ا دتعرا الددومي الشددامت واليدات حقدوق اإلنسددان
األخرى ذات ال لا ،بييا رمان إعمال حقوق اإلنسان مي النساى والبنات؛
-٤

ي يمن لدول ن تقوم مبا يلو:

إلياى كي القدوانني الد تدن ح درا و ب دومة غدري متنا دبا علدأ لدر عدال
()
و لوك النساى والبنات ،والقوانني والسيا ات ال متيّز رد ن ،اي ددان األ دا الدذي تسدتند
إليه ،مبا م ذلع ي عدراإ و تقاليدد و إ داىة ا دتخدام للثقا دا و الددين تتعدام مد ا لتدزام
الدو لقءاى علأ كي ش ال التمييز رد النساى والبنات؛
(اب) رددمان دمددي التزاماهتددا الدوليددا املتعلقددا ملسدداواة بددني ا نسددني وعدددم التمييددز م
كيد مسددتوايت األلددر القانونيددا والسيا ددات واملمام ددات ،مبددا م ذلددع مددا يتعلددا بوصددول النسدداى
والبنات إىل العدالا وا ي و بت ا نت اإ الفعالا؛
(ل) النظ ددر م مراجع ددا كي د د التش د دريعات املقرتح ددا واملوج ددودة و ق ددا لتزام ددات حق ددوق
اإلنسددان الدوليددا وملنظددوم يراعددو ا عتبددامات ا نسددانيا واعتبددامات السددن ،وإليدداى الق دوانني التمييزيددا بييددا
من د الرتاج د  ،والقيددام ،عنددد الءددرومة ،إبش دراك خ دياى مسددتقلني واملد سددات الولنيددا قددوق اإلنسددان
واملددا عني واملددا عات عددن حقدوق اإلنسدان للنسدداى واملنظمدات اجملتمعيدا للنسدداى والفتيدات ،وا ماعددات
النسائيا ،واملنظمات ال يقود ا الشبااب ،وغري ا من ا ات املعنيا صاحبا امل لحا؛
تيسدر التم دني ا قت دادي
(د) تعزيز التشريعات واللوائح والسيا ات واليامي الد ّ
مي د النسدداى والفتيددات ،ورددمان املسدداواة م األجددر عددن العمددت املتسدداوي القيمددا ،وحظددر كي د
ش ال التمييز ،مبا م ذلع م م ان العمت وم التعليم ،مثت التمييز رد النسداى والفتيدات علدأ
ددا ا مددت و األمومددا و ا الددا الزوجيددا و السددن و العددرق و نددو ا دنس ،ودددذلع العنددف
والتحرش رد ن؛
(ه) العمددت مددن جددت إنشدداى و تعزيددز نظددم ايددا اجتماعيددا شدداملا للجميد ومراعيددا
للمنظددوم ا نسدداا ،مبددا م ذلددع ورد حدددود دنيددا للحمايددا ،لءددمان الوصددول ال امددت إىل ايددا
اجتماعيددا منا ددبا علددأ ال ددعيد الددولز للجمي د ب د متييددز مددن ي نددو  ،وا دداذ تدددابري مددن جددت
التحقيددا التدددمملو ملسددتوايت علددأ مددن ا مايددا ،بقددرق من ددا تس د يت ا نتقددال مددن العمددت غددري
النظامو إىل العمت النظامو؛
-5

حيث الدول علأ القيام مبا يلو:

ر ددمان املس دداواة م متت د د النس دداى والبن ددات ق ددوق ا قت دداديا وا جتماعي ددا
()
والثقا يددا واملدنيددا والسيا دديا عددن لريددا حظددر كي د ش د ال التمييددز ،مددن جانددمن كي د ا ددات
الفاعلا ا وميا وغري ا وميا علأ السواى ،وا اذ اإلجراىات املنا با للقءاى علي ا؛
(اب) احرتام و ايا وإعمال ا ا م ا ريا بوصفه حقدا مدن حقدوق اإلنسدان ،معرت دا
بدده علددأ نقدداق وا د م ال د وك الدوليددا مثددت اإلع د ن العدداملو قددوق اإلنسددان والع ددد الدددو
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قوق املدنيا والسيا يا ،وذلع ،م كلا مدوم ،عدن لريدا مراجعدا وتعدديت التشدريعات
ا ا
وتنفيذ التدخ ت املتعلقا بنو ا نس؛
(ل) إزالددا ا دواجز ،دواى داندداب يا دديا و قانونيددا و عمليددا و بنيويددا و ثقا يددا
و اقت دداديا و مد سدديا و داندداب فلددا عددن إ دداىة ا ددتخدام الدددين ،ال د يددول دون املشددامدا
ال املددا واملتسدداويا والفعالددا واهلاد ددا مددن جانددمن النسدداى والبنددات م كي د اجملددا ت ،مبددا م ذلددع
مشدامدا املدر ة م القيددادة علدأ كيد مسددتوايت صدن القدرام ،م الققدداعني العدام وا دا  ،والعمددت
بنشاط علأ تعزيز التنو م القيادة وثقا ا القيادة التم ينيا الشاملا للجمي ؛
(د) تعددديت يدداط السددلوك ا جتمدداعو والثقددام ل ددو ُمتن د وتُدزال ،م اجملددالني العددام
وا ددا  ،مب ددا م ذلد ددع م الس ددياقات الرقميد ددا ،القوال ددمن النمقي ددا الذدوميد ددا وا نس ددانيا واملعد ددايري
ا جتماعيددا السددلبيا واملواقددف والسددلوديات وع قددات القددوة غددري املت ا ئددا ال د يُنظددر و قددا هلددا إىل
النساى والبنات علأ هنن دىن منزلدا مدن الرجدال واألو د ،والد ت مدن وماى التمييدز والعندف ردد
النساى والبنات وتد ما والد قدد تدددي إىل حرمدان النسداى والبندات مدن حدريت ن ،لديس قدط م
مرا ددا ا حتجدداز ول ددن يءددا م املد سددات العامددا وا اصددا األخددرى ،واملنددازل ا اصددا واألمددادن
اجملتمعيا ،وم حا ت النزا وحا ت القوامئ اإلنسانيا؛
(ه) دعددم املسدداواة الفعليددا بددني ا نسددني وحقددوق النسدداى والبنددات ،مبددا م ذلددع داخددت
األ ر ،عن لريا مبادمات توعيدا لويلدا األجدت ،ت دون موج دا ددذلع للرجدال واألو د ،و ديما م
جما التعليم والتوعيا العامدا ،مبدا م ذلدع م و دائط اإلعد م واإلنرتنداب ،وإدمال مندا ي دما ديا تتعلدا
للمدم ددني ،مبددا م ذلددع بشددةن من د العنددف
جبمي د حقددوق املددرة لتدددخت م صددلمن الدددومات التدميبيددا ّ
ا نسو وا نساا ،ورمان ح ول ا مي علأ التثقيف ا نسو الشامت القائم علأ األدلا؛
 -6ي يمن جبمي الدول ن تن ّفذ يا ات وإجراىات موج ا لتحقيا ما يلو:
ك د املمام ددات ا يدددة الراميددا إىل من د التمييددز رددد النسدداى والبنددات وتقامس ددا
()
وا عرتاإ اا بش ت إملايب وتنفيذ ا والدعايا هلا علأ نقاق وا  ،والت ّدي للقوالدمن النمقيدا
ا نسانيا ولتقد صوم لبيا عن النساى والفتيدات وا دتي هلن ،وتعزيدز ودعدم تنفيدذ بدرامي توعيدا
ترمو إىل م ا حا القوالمن النمقيا ا نسانيا والتمييز القائم علأ ندو ا دنس م كيد السدياقات
دجددزى مددن ج ود دا الراميددا إىل ا ددد مددن العوامددت ال د تُسددتخدم لتس د يت وتييددر حرمددان النسدداى
والبنات من حريت ن؛
(اب) رددمان الوصددول إىل اليددات العدالددا واملسدداىلا و ددبت ا نت دداإ بش د ت عددال
وم الوقدداب املنا ددمن مددن جددت التنفيددذ واإلنفدداذ الفعددالني للق دوانني اهلاد ددا إىل من د كي د ش د ال
التمييز والعنف رد النسداى والبندات والقءداى علي دا ،م كيد السدياقات ،مبدا م ذلدع عدن لريدا
إع د م النسدداى والبنددات حبقددوق ن مبوجددمن الق دوانني ذات ال ددلا وعددن لريددا يسددني البنيددا التحتيددا
القانونيددا ،مبددا م ذلددع ،حسددبما ي ددون منا ددبا ،عددن لريددا التدددميمن املراعددو للمنظددوم ا نسدداا
والعمدري لقدوات الشدرلا واألمدن ولدود ى النيابدا والقءداة واادامني والسدلقات واملسددولني املعنيدني
اآلخ درين ،وإزال ددا كيد د ا دواجز الد د تع ددرت إم اني ددا ا ددول عل ددأ املش ددومة واملس دداعدة و ددبت
ا نت اإ القانونيا؛
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 -7حيددث الدددول علددأ تعزيددز و ايددا ا قددوق املتعلقددا ل ددحا ا نسدديا واإل ابيددا،
و قا ملن ال عمت بيجدني وبدرفمي عمدت املددمتر الددو للسد ان والتنميدا والواثئدا ا تاميدا ملددمترات
ا ددتعرا نتائج م ددا ،واح درتام و اي ددا وإعم ددال ح ددا د ددت ام ددر ة م الس دديقرة ال امل ددا عل ددأ كيد د
املسائت املتعلقا حبياهتا ا نسيا وصحت ا ا نسيا واإل ابيا وم الباب ي ا حبريا ومسددوليا ،بددون
التعددر ألي متييددز وإددراه وعنددف ،مبددا م ذلددع عددن لريددا إزالددا العقبددات القانونيددا وورد وإنفدداذ
يا ددات و ام ددات جيدددة و لددر قانونيددا يددرتم ا ددتق ليا ا سددديا وتءددمن وصددول ا ميد إىل
جوانددمن وخدددمات ال ددحا ا نسدديا واإل ابيددا واملعلومددات والتوعيددا القددائمتني علددأ األدلددا ،مبددا م
ذلددع ألغدرا تنظدديم األ ددرة ،وإىل األ دداليمن الع دريا اآلمنددا والفعالددا ملند ا مددت ،وو ددائت مند
ا مت القامئ ،واليامي الوقائيا املتعلقا حبمت املرا قدات ،ومعايدا صدحا األم ،مثدت الرعايدا املدا رة
للمسدداعدة علددأ الددو دة ومعايددا التوليددد م ا ددا ت القامئددا ،واإلج ددا اآلمددن عندددما ي ددون
ذلع متعامرا م القدانون الدولز ،ومند وعد ل الت دا ت املسدالع التنا دليا ،واألمدرا املنقولدا
جنسديا ،و دريو نقد املناعدا البشدريا ،والسدرلافت اإل ابيدا ،ودمدي ال دحا ا نسديا واإل ابيددا
م ا رتاتيجيات واليامي ال حيا الولنيا؛
 -8حي ددث يء ددا ال دددول عل ددأ إمل دداد ودع ددم و اي ددا بيئ ددا مت يني ددا تس ددمح ملش ددامدا
ال امل ددا اهلاد ددا والقائم ددا عل ددأ املس دداواة م ددن جان ددمن املنظم ددات املعني ددا حبق ددوق امل ددر ة وا ماع ددات
النسائيا واملدا عني واملدا عات عن حقوق اإلنسان للنساى والبندات واملنظمدات الد يقود دا الشدبااب
م ا ددتحداغ وت ددميم وتنفي ددذ كيد د التشد دريعات والسيا ددات ذات ال ددلا ملس دداواة الفعلي ددا ب ددني
ا نسدني ،ودددذلع عنددد اعتمداد وتنفيددذ ام ددات جيددة تفءددو إىل التقبيددا املسدتدام لتدددابري املسدداواة
بني ا نسني والتم ني للنساى والبندات ،و يءدا علدأ النظدر م تقبيدا إلدام املمام دات ا يددة الدوامد
م تقريددر مفددو األمددم املتحدددة السددامو قددوق اإلنسددان بشددةن هتيئددا بيئددا امنددا ومواتيددا للمجتم د
املدددا وا فدداا علي ددا( ،)٢م د ا ددتخدام منظددوم يراع ددو ا عتبددامات ا نس ددانيا وأيخددذ م ا س ددبان
الور الفريد للمدا عات عن حقوق اإلنسان والتحدايت الفريدة ال يواج ن ا؛
 -٩ي يمن جبمي الددول ن تواصدت ورد ويسدني املعدايري واملن جيدات علدأ ال دعيدين
الولز والدو من جدت يسدني كد ويليدت ونشدر اإلح داىات ا نسدانيا والبيدافت امل دنفا حبسدمن
اإلعاقددا والسددن عددن لريددا تعزيددز القدددمات اإلح ددائيا الولنيددا ،بقددرق من ددا زايدة تعبئددا املسدداعدة املاليددا
والتقنيا من كي امل ادم من جت مت ني البلدان الناميا من القيام ،علدأ دو من جدو ،بت دميم وكد
ورددمان إاتحددا بيددافت عاليددا ا ددودة وجددديرة لثقددا ومنا ددبا التوقيدداب وم ددنفا حبسددمن نددو ا ددنس
والسن والدخت وغري ذلع من ا ائ ذات األمهيا م السياقات الولنيا؛
 -١٠يشددّد علددأ مهيددا تعمدديم مراعدداة منظددوم جنسدداا وعمددري م نظددم العدالددا علددأ
كيد د املس ددتوايت لء ددمان اي ددا الق ددانون للنس دداى والبن ددات اي ددا متس دداويا ،عل ددأ ن تُدخ ددذ م
ا عتبددام ،م كلددا مددوم ،قواعددد األمددم املتحدددة ملعاملددا السددجينات والتدددابري غددري ا حتجازيددا مددن
جت اجملرمات (قواعد ن وك) ،واتفاقيدا حقدوق القفدت ،وقواعدد األمدم املتحددة النموذجيدا الددنيا
ملعامل ددا الس ددجناى (قواع ددد نيلس ددون مان دددي ) ،وا د درتاتيجيات األم ددم املتح دددة وت دددابري ا العمليد ددا
النموذجيا للقءاى علأ العنف رد األلفال م جمال من ا ر ا والعدالا ا نائيا؛
__________
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 -١١يقدرم متديددد و يدا الفريددا العامدت ملدددة ثد غ ددنوات يداب ا ددم "الفريدا العامددت
املعدز لتمييددز ردد النسدداى والبندات" ،بدنفس الشدروط الد ند علي ددا جملدس حقددوق اإلنسددان م
ق درامه  ٢٣/١5املدددمخ  ١تش درين األول /دتددوبر  ،٢٠١٠ويقلددمن إلرددا ا إىل ذلددع مددن الفريددا
العامت ن أيخذ م ا سبان ،ويعمم م كيد عمالده ،بُعددا ُع ْمدراي م الو داى بو يتده ،و ن يبحدث
ش ال التمييز ااددة ال تواج ا البنات؛
 -١٢ي يمن جبميد الددول وا دات األخدرى صداحبا امل دلحا ن تتعداون مد الفريدا
العامددت و ن تسدداعده م م متدده وتددزوده جبمي د املعلومددات الءددروميا املتاحددا الد يقلب ددا و ن تنظددر
جبديا م ا تجابا لقلباته لزايمة بلداهنا بييا مت ينه من الو اى بو يته ب ومة عالا؛
 -١٣يقلمن إىل األمني العام ن ي فت عدر تقدامير الفريدا العامدت علدأ ندا ورد
املر ة م رتة متقامبا م رتة عر تقريري املقرمة ا اصا املعنيا مبسدةلا العندف ردد املدر ة و دبابه
وعواقبه واللجنا املعنيا لقءاى علأ التمييز رد املر ة ،بييا املسداعدة م عمدال ندا ورد املدر ة
م جمال التمييز رد النساى والبنات؛
 -١٤يدددعو ودددا ت األمددم املتحدددة وصددناديق ا وبراجم ددا املعنيددا ،وخاصددا يئددا األمددم
املتحدددة للمسدداواة بددني ا نسددني ومت ددني املددر ة ( يئددا األمددم املتحدددة للمددر ة) و يئددات املعا دددات
واإلجدراىات ا اصددا األخددرى ،دد م جمددال و يتدده ،وا ددات الفاعلددا م اجملتمد املدددا ،مبددا ي ددا
املنظمددات غددري ا وميددا ،ودددذلع الققددا ا ددا  ،إىل التعدداون ل امددت م د الفريددا العامددت م
الو دداى بو يتدده ،ويقلددمن إىل الفريددا العامددت ن يواصددت تعاوندده م د نددا ور د املددر ة ،بقددرق من ددا
املشامدا م عماهلا وتقد تقامير ممسيا؛
تعزز التمثيت املتوازن بني ا نسني والتوزي ا يرام العدادل م
 -١5ي يمن لدول ن ّ
ويشج األمم املتحدة واملد سات الدوليا األخرى
ت وين اهليئات الدوليا علأ كي املستوايت،
ّ
علأ يقيا ذلع ،بو ائت من بين ا ما يلو:
ور مبادئ توجي يدا وإجدراىات علدأ ال دعيد الدولز ،حسدمن ا قتءداى ،مد
()
إي د ى ا عتب ددام الواجددمن للحاج ددا إىل يقيددا الت دوازن بددني ا نس ددني دةحددد ا عتب ددامات م ترش دديح
املرشحني وانتخاام؛
(اب) تعزي ددز ا ددود الرامي ددا إىل اإلع د ن ع ددن الو ددائف الش دداغرة املتاح ددا م اهليئ ددات
الدوليا ،وتشجي املزيد من النساى علأ الرتشح هلا ،ومصد التقدم اارز م يقيا التمثيت املتدوازن
بني ا نسني واإلب غ عنه؛
 -١6يقلدمن إىل اللجنددا ا تشدداميا جمللدس حقددوق اإلنسددان ن تعدد تقريدرا ،لتعدداون
الوثيددا م د الفريددا العامددت وم د اللجنددا املعنيددا لقءدداى علددأ التمييددز رددد املددر ة ،عددن املسددتوايت
ا اليد ددا لتمثيد ددت املد ددر ة م ج د ددزة واليد ددات حقد ددوق اإلنسد ددان مثد ددت اللجند ددا ا تشد دداميا ،و يئد ددات
املعا دددات ،واإلج دراىات ا اصددا ال د نشددة ا جملددس حقددوق اإلنسددان .ويتءددمن التقريددر ،الددذي
دديقدم إىل اجمللددس م دومتدده السددابعا واألمبعددني ،املمام ددات ا يدددة الد تتبع ددا الدددول م ترشدديح
املرشحني وانتخداام وتعييدن م لءدمان التمثيدت املتدوازن بدني ا نسدني ،مبدا يتمشدأ مد ا درتاتيجيا
املعم ددول ا ددا عل ددأ نق دداق املنظوم ددا بش ددةن املس دداواة ب ددني ا نس ددني ،وتوص دديات ترم ددو إىل مس دداعدة
اجمللس والدول األعءاى م ذا ال دد؛
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 -١7يقلددمن يءددا إىل اللجنددا ا تشدداميا ن تلددتمس اماى وإ د امات ومشددامدات
اد ددا مددن جانددمن ا ددات املعنيددا صدداحبا امل ددلحا بقريقددا شدداملا للجمي د  ،مبددا م ذلددع الدددول
األعءدداى ،واملنظمددات الدوليددا واإلقليميددا ،ومفوردديا األمددم املتحدددة قددوق اإلنسددان ،واإلجدراىات
ا اص ددا ،واملد س ددات الولني ددا ق ددوق اإلنس ددان ،واجملتم د امل دددا ،واملد س ددات األداد ي ددا ،عن ددد
إعداد التقرير املذدوم ع ه؛
 -١8يقرم مواصلا النظر م ذه املسةلا لبقا ليفمي عمله السنوي.

ا لسا ٣8
 ١١متوز/يوليه ٢٠١٩
[اعتُمد بدون ت وياب].
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