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إعددون وارنددامل عمددل زيينددا، واإلعددون ا ددىن القلددا  علددس  وإذ يؤكددد مددن جديددد  يلدداي  
جد،، وارندامل عمدل اةدؤلر الددو  للسداان والتنميدو، الةنف  د اةدر ن، وإعدون ومنندام عمدل اي

 ؤلرا  استةرا نا، وإعون األمت اةت دن اةتةلق قحقوق الساان األللي،، الوثائق ا تاميو ةو 
ّك ر  جبميددي تددرا ا  جملددس حقددوق اإلنسددان ذا  الاددلو، زلددوي عددن تددرا ا  قنددو  وإذ يدد

والقدددرا ا  ذا  الادددلو واقاسدددتنتاجا  اةتقدددق حقدددوق اإلنسدددان واقمةيدددو الةامدددو وجملدددس األمدددن، 
 نده قا ادد مدن إ اندو  يدي  شدداال ندو و دي اةدر ن، الدد  كدد   يةندا، يف  لددو  مدو ، عليندا للج
 والقلا  علينا، النسا  والقتيا  الةنف  د 
ّك ر  يلداي   واةةندون االتةجيدل ادداقنو   2016لوز/يوليده  1اةدؤ    32/19اقدرا    وإذ يد
إىل القلددا  علددس الةنددف  ددد اةددر نف منددي الةنددف  ددد النسددا  والقتيددا ،  ددن زددينن نسددا  الراميددو 

كددانون   19اةددؤ    71/170وزتيددا  ال ددةوص األلددليو، والتادددة ادداا، وتددرا  اقمةيددو الةامددو 
اةةنددون الا يدف اقنددو  الراميدو إىل منددي الةندف  ددد النسدا  والقتيددا  جبميددي  2016ال اين/ينداير 

 ا  عليهف الةنف اةنز ا،  شااله والقل
واةةنددددون  2015 يلول/سددددبتم   25اةددددؤ    70/1اقددددرا  اقمةيددددو الةامددددو  وإذ يرحدددد  

ا،  ددا يف ذلددت التدددزال  يددي الدددول ات قيدددق 2030احتويددل عاةندداف اطدددو التنميددو اةسددتدامو لةدددال 
الةنددف  ددد  االقلددا  علددس  يددي  شدداالو اةسدداوان ادد، اقنسدد، ولادد،  يددي النسددا  والقتيددا  

 الةال وا ا ، اجملال،  يي النسا  والقتيا  يف 
الدددددو  الددددّة للةبدددده اقالقاتيددددا  والادددداو  واإلعونددددا  واةبددددا  ا   ىمهيددددووإذ يسددددلت ا 

 اإلتليميو ةااز و الةنف  د النسا  والقتيا ، 
إىل  خبطددو الةمددل الةاةيددو ةنصمددو الادد و الةاةيددو الددد لرمددا وإذ حيدديع علمدداي مددي التقدددير 

لةزيددز  و  النصددال الادد ا  ددمن اسددتجااو وةنيددو متةددد ن القطاعددا  للتادددة للةنددف زيمددا ادد، 
 د النسا  والقتيا ، و د األةقال، والبنا  علدس الةمدل القدائت يف الةنف األش ا ، قا سيما 

اةنصمو، وقا سيما  عوهتا إىل مني  يي  شاال الةنف القائت علس  ساض اقنس وغري ذلدت مدن 
 ل الةنف اقنساين والقلا  علينا يف ا يان الةامو وا الو،  شاا

اةمدددل القريدددق الةامدددل الرزيدددي اةسدددتوس اةةدددف ااددد و النسدددا  واألةقدددال  وإذ حيددديع علمددداي  
 واةراهق، وحقوق اإلنسان اةاقولو ات، 

إزا  استمرا  لق ا الةنف  د  يي النسا  والقتيا    تلف  وإذ يُةرص عن االغ تلقه 
شااله ومصاهر  يف  يدي  ادا  الةداو، وإذ يُةيدد لىكيدد  ن الةندف  دد النسدا  والقتيدا  ينتندت  

 ، ااةرَّنينال مننا  و يُةيقنا وهو االتا   مر غري مقبول  و حقوتنن 
مسدددداوان التا  يددددو واددددىن الةنددددف  ددددد النسددددا  والقتيددددا  متىلددددل اقددددّو  يف ال وإذ يُقددددر 

ا، الرجل واةدر ن، ادا يزيدد لةزيدز القوالد  النمطيدو وا دواجز اقنسدانيو وااياليو يف عوتا  القون 
ا ائلدددو  ون لتدددي النسدددا  والقتيدددا  الاامدددل قحقدددوتنن، وادددىن  يدددي  شددداال الةندددف  دددد النسدددا  
والقتيا  ل ال عائقاي  ئيسياي  مدال م دا كتنن التامدو واةتسداويو والقةليدو يف اجملتمدي ويف اقاتتادا  

ا  السياسا، زلوي عن األ وا  القيا يو، اا ميدنةنن مدن اا سدو حقدوتنن وحريداهتن ويف و ي القر 
 األساسيو والتمتي هبا علس  ساض اةساوان مي الرجل،
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لىكيددد ا اجدددو إىل لا يددف اقنددو  علدددس  يددي اةسددتويا  ةندددي  يددي  شددداال  وإذ يُةيددد 
،  ددا يف ذلددت ا اجددو إىل ل وا ددا القلددا  علينددا يف اجملددال، الةدداالةنددف  ددد النسددا  والقتيددا  و 

لدعت حتدة القوال  النمطيو اقنسانيو والقواعد واةواتف و وجه السلو  اقاجتماعيو السلبيو الد 
 دميه، هّا الةنف ول

ااددقو االددو النسددا  والقتيددا  اللددوا  يةددان،  ه  دداةر الةنددف الددّة لواجندد وإذ يُسددلت 
ميددي  شدداال  شددااقاي متةددد ن ومتداالددو مددن التمييددز، وإذ ُي ددد  علددس ا اجددو اةل ددو للتادددة ق

 لةنف والتمييز  دهن،ا
إزا  التمييددز اةؤسسددا واايالددا  ددد النسددا  والقتيددا ، م ددل القددوان،  وإذ يُةددرص عددن تلقدده 

د ا ددال   امل واإلجددرا ا  اإل ا يددو  و ااياكددل وا دددما  الددد لُقي ددالدد و األنصمددو  و السياسددا   و 
مباشددر  و غددري مباشددر إماانيددو اقاسددتقا ن مددن ادددما  اةؤسسددا  وا اددول علددس اةلايددو وحيددازن 
األ ا دددا، واقنسددديو، والرعايدددو وا ددددما  الاددد يو، والتةلددديت، والتوئيدددف، والولدددول إىل اقائتمدددان، 

 ، لةي ه، اةر ن ويزيد من إماانيو لةر نا للةنف وينلاف إىل الةنف الّة يُؤثر سلباي علس لا اا
مساوان ا، اقنس، والتمييدز  دد واىن الةنف  د اةر ن مصنر من مصاهر ال وإذ يُسلت 

النسا  والقتيا  وميان  ن يُةرتل استقوان اقاتتاا ة ويقر  لااليف مباشرن وغري مباشرن يف 
، زقددددان وجينددداي ا يف ذلدددت، مدددل كدددان ذلدددت  دددويدددل علدددس اجملتمدددي واألزدددرا ، األجلددد، القادددري والط

الددددال اقاتتادددا ة والتدددىثري النقسدددا واقسددددة اةاللددد  علدددس ذلدددت، زلدددوي عدددن النققدددا  ذا  
 الالو االرعايو الا يو والقطاي القانوين والرعايو اقاجتماعيو وا دما  اةت ااو،

 و يةي دددون الةندددف يف مرحلدددو الطقولدددو إ دددا هدددت يف اطدددر ي دددندون ادددىن مدددن  وإذ يُسدددلت 
مدددرلان عندددف   دددد اةدددر ن والقتدددان واالتدددا  يسدددلت اا اجدددو إىل مندددي اددددو هت متزايدددد ألن يادددب وا 

 علس و ي حد  لدو ن الةنف زيما ا، األجيال،   د النسا  واألةقال تاد مساعدهتن الةنف
اةسدل و النزاعدا  ألن النسا  والقتيدا  يدواجنن،  ثندا   وتدا   وإذ يُةرص عن االغ تلقه 

وزددالا  مددا اةددد النزاعددا  والت ددر  القسددرة وحدداقا  األزمددا  اإلنسددانيو، اطددراي مرلقةدداي للتةددر  
للةنددف اقنسددا وغددري ذلددت مددن  شدداال الةنددف اقنسدداين، وإذ يُةددرص عددن تلقدده إزا  تلددو التدددااري 

عددن ُسددُبل اإلنادداف القةالددو،  ددا يف ذلددت ا اددول علددس الرعايددو  القةالددو للمسددا لو واقدد ، زلددوي 
 -وا دما  الا يو والدعت النقساين واةساعدن القانونيو وادما  إعدا ن اإل مدام اقاجتماعيدو 

 اقاتتاا يو لل ايا الةنف اقنسا،
ان  ن اقميي،  ن يف ذلت الرجال والقتيان، يسدتقيدون مدن حتقيدق اةسداو  وإذ يُد   لاماي  

ادد، اقنسدد،، و ن ا ثددا  السددلبيو للمسدداوان ادد، اقنسدد، والتمييددز والةنددف  ددد النسددا  والقتيددا  
يت ملنا اجملتمي كال، وإذ ُي د  انا ي علس ذلت علس  ن الرجال والقتيان، من ادول حتمدل  إ ا

ا يقومدون اةسؤوليو اىنقسدنت والةمدل مةداي ا دراكو مدي النسدا  والقتيدا  علدس  يدي اةسدتويا ، إ د
اددددو    ساسدددا يف اقندددو  الراميدددو إىل مندددي  يدددي  شددداال التمييدددز والةندددف  دددد النسدددا  والقتيدددا  

 والقلا  علينا، 
ة ميادددن  ن يلةبددده الرجدددال والقتيدددان يف مندددي الةندددف  دددد  وإذ يُ دددد   علدددس الددددو  اادددال الددّد

اقنسددانيو والقواعددد  النسدا  والقتيددا  والقلدا  عليدده،  ددا يف ذلدت عددن ةريدق حتدددة القوالدد  النمطيدو
لت و دي ولنقيّد لددااري ولددميناالةنف لدعت اقاجتماعيو واةواتف و وجه السلو  السلبيو الد  ، وكّد
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لُةدزز األعمددال واةواتددف والقدديت غددري الةنيقددو ول ددجي الرجددال والقتيددان، إىل جاندد  النسددا  والقتيددا ، 
ا، علدس القيدال اددو   ن دع  يف اقندو  وكّلت الساهرين علس اةسداوان اد، اقنسد، واةسدتقيدين منند

 الراميو إىل مني  يي  شاال الةنف والتمييز  د النسا  والقتيا  والقلا  علينا،
و ددي ولنقيددّ يف الدددو  ااددال الددّة مياددن  ن يلةبدده الرجددال والقتيددان  وإذ يلددي يف اعتبددا   

منددي الةنددف  ددد يف ، و السياسددا  والدد امل واقاسددالاليجيا  ألغددرا  حتقيددق اةسدداوان ادد، اقنسدد
اسالاليجيا  األمت اةت دن وغريها من االنسا  والقتيا  والقلا  عليه، ويسلت، هبّا ا او ، 

اقاسدالاليجيا  واةبدا  ا  الددد ل دجي م دا كو الرجددال والقتيدان يف حتقيدق اةسدداوان اد، اقنسدد،، 
ادداأل وا  واةسدددؤوليا  ا يويددو الدددد مددن تبيددل قلدددو االرجددل ناددري اةدددر نا كددى وا  إلذكدددا  الددوعا 

 يف حتقيق اةساوان ا، اقنس، ولا، النسا  والقتيا ،القتيان يتوقاها الرجال و 
اقاست ما  يف سد ال غدرا  القائمدو زيمدا يتادل اداةوا   مدن  جدل حتقيدق  اىمهيووإذ يُسلت  

ةبددا  ا  حتقيددق اةسدداوان ادد،  اةددوا  ولادد،  يددي النسددا  والقتيددا ، واددىن  اةسدداوان ادد، اقنسدد،
جيدد   ن لقددول علددس القددر  واةددوا   اةتاحددو للنسددا  والقتيددا  والقتيددان اقنسدد، االنسددبو للرجددال 
 عو اي عن اإل را  هبا، 

سددد طه إزا  اسدددتمرا  ولق دددا  يدددي  شددداال الةندددف  دددد النسدددا  يُةدددرص عدددن  -1 
 والقتيا  يف  يي  اا  الةاو؛

النسدا  والقتيدا  قا يدزال متق دياي يف كدل الدد  مدن الددان  اىن الةندف  دد يُسلت -2 
الةاو، اا ي ال انتناكاي زا حاي للتمتدي قحقدوق اإلنسدان، وعقبدو  ئيسديو  مدال حتقيدق اةسداوان اد، 
اقنس، ولا،  يي النسا  والقتيا  وحتقيق التنميو اةستدامو والسول واألمدن و هدداف التنميدو 

 ؛(1)2030وا ال  اا  اطو التنميو اةستدامو لةال  اةتقق علينا  ولياي،
تدائت علدس ندوي اقدنس عندف  ة عمدل هدو علس  ن االةنف  دد اةدر نا   د يُ  -3 

لددر   و  و جسدددة  و جنسددا  و نقسددا، وي ددمل لإىل لةددر  اةددر ن  ،ويقلددا،  و تددد يقلددا
ةسددقا مددن ا ريددو، سددوا  التنديدددا  اا لادداص  زةددال مددن هددّا القبيددل،  و اإلكددرا ،  و ا رمددان الت

وتدددددي ذلدددددت يف ا يدددددان الةامدددددو  و ا الدددددو،  دددددا يف ذلدددددت يف القلدددددا ا  الرتميدددددو ويف القلدددددا ا  
 اإللاالونيو، وحييع علماي االلر  اقاتتاا ة واقاجتماعا الّة يتسب  زيه هّا الةنف؛

 يددي  عمددال الةنددف  ددد النسددا  والقتيددا ، سددوا  ا لابدد  هددّ   دين ا دددنيدد -4 
دعو إىل القلدا  علدس  يددي يد، و لااةدو للدولددو  و غدري لااةدو ادازاعلدو جندا  علدس  يددة األزةدال 

اقنسدداين األاددرس،  ددا يف ذلددت حي مددا لاددون  شدداال الةنددف اقنسددا وغددري  مددن  شدداال الةنددف 
 الدولو ها الد لرلابه  و لتغا س عنه؛

النسدا  مدا  منص، زلدوي عدن النسدا  والقتيدا للةبده االددو  ا اسدت الدّة يُقر  -5 
وحيددا الدددول، هبددّا ا اددو ، لغيددري، كةوامددل زتيددا   لقو هددا نسددا  و وال ددباص واةنصمددا  الددد 

علس اة ا كو مدي النسدا  والقتيدا  ا دال  هدا ف اولدقنن م دا كا  ون دطا  ا دال  متسداو  
،  دددا يف ذلدددت الددد امل و لددددها يف و دددي الت دددريةا  والسياسدددا  والددد امل ولادددميمنا ولنقيدددّها

 إشرا  الرجال والقتيان؛يو إىل الرام
__________ 

   .70/1ترا  اقمةيو الةامو  (1)
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الرجددال والقتيددان يف منددي  يددي  شدداال يلةبدده الددّة ا يددوة االدددو    يلدداي يُقددر  -6 
ا حيددكددل مددن اجملددال، الةددال وا ددا ، و   يف  ددد النسددا  والقتيددا  والقلددا  عليددهالتمييددز والةنددف 

ل والقتيددان يف مسددؤوليا  الرجددا  وا  و لةددا  الدددول علددس و ددي ولنقيددّ سياسددا  واددرامل وةنيددو 
 ا، اقنس،؛الننو  ااةساوان 

 يدددي  شددداال الةندددف  دددد النسدددا  ا ددددن وعلنددداي الددددول علدددس  ن لددددين  احيددد -7 
واقامتنددداي عدددن التمسدددت اىيدددو لقاليدددد  و عدددا ا  الةامدددو وا الدددو، األوسدددا ، والقتيدددا  يف  يدددي 

ندف،  دا يف ذلدت عدن ةريدق اعتبا ا   ينيو للتنال من التزاماهتا زيما يتال االقلا  علدس الة  و
إزالددو  يددي اةما سددا  مددن تبيددل زوام األةقددال يف سددن  مباددرن والددزوام القسددرة ول ددويه األعلددا  

 التناسليو لإلناث؛
 ،وااياليددد ،اةننجيدددوالةندددف ا  إزا  التمييدددز ا ددد هاإلعدددراص عدددن تلقددد والدددلي -8 

إىل الوزددا  الدددول ويدددعو اةدددازةا  عددن حقددوق اإلنسددان مددن  يددي األعمددا ، اللددّين لواجننمددا 
عدن حقدوق اإلنسدان،  دا يف ذلدت  ا اةددازةواقاعتددا ا  علدس  يدي االتزاماهتا  ني اقانتناكا  

اإلزدو  مدن الةقداص ومااز دو والةندف، والت در   طوا  عمليو ةني التنديدمن اول اختاذ ا
،  دا يف ذلدت  يدي  ندواي اقاعتددا ا اةسدؤول، عدن اقانتناكدا   و  لقددمالسنر علس عن ةريق 

لااةو لدولو  و غري لااةو لالةنف والتنديدا  القائمو علس نوي اقنس الد لرلابنا جنا  زاعلو 
 اسرعو  من اول حتقيقا  نزينو؛اا، إىل الةدالو 

،  د النسا  والقتيا و ةني الةنف إجرا ا  زو يو وزةالإىل اختاذ الدول  يدعو -9 
 عن ةريق ما يلافوذلت 

يف ذلت  ن، إىل جان  النسا  والقتيا ،  ا ال  كلاإشرا  الرجال والقتيان  ) ( 
حتقيق اةساوان ا، اقنسد، يف ومستقيدن تا ن اجملتمةا  احملليو والقا ن الدينيون، كجنا  زاعلو 

 علس الةنف  د النسا  والقتيا ؛يف القلا  إسناماي ولا،  يي النسا  والقتيا  
مساوان ا، اقنس،،  ا يف ذلت القوال  النمطيدو ولمةاقو األسباص اقّ يو  )ص( 

 -اقاجتماعيددو واةواتددف و وجدده السددلو  اقاجتماعيددو السددلبيو، و وازددي الةنددف اقنسددانيو والقواعددد 
مدو علدس سدلطو األص الدد لةتد  اقاتتاا يو، وعوتا  القون غدري اةتاازةدو مدن تبيدل القواعدد القائ

ّكو  اةددددر ن والقتددددان لددددااةت،  التمييددددز والةنددددف  ددددد النسددددا  والقتيددددا   و لتغا ددددس عندددده ُلطبِّددددي و للدددد
 ؛ لدميه  و

لدددىثري السياسدددا  والددد امل واقاسدددالاليجيا  الوةنيدددو الدددد لتطدددرق أل وا  حتديدددد  )م( 
 ذلدددت مدددن ادددول لغيدددري القواعدددد اانتصدددال،  دددا يف والقتيدددان ولنقيدددّ  و لدددد ومسدددؤوليا  الرجدددال 

ال قازيددددو والتقاليددددد والةددددا ا  الددددد لتغا ددددس عددددن الةنددددف  ددددد النسددددا  والقتيددددا ،  -اقاجتماعيددددو 
لااةدا  للرجدال والقتيدان  و  ن ادن   وا اي  وجبندا والتادة للمواتف الد لُةت  النسا  والقتيا  

مددن  جددل طددوة علددس عنددف  و إكددرا ، تائمددوي علددس توالدد   طيددو جنسددانيو لدددم اةما سددا  الددد لن
 ددمان التقاسددت اةتسدداوة للمسددؤوليا  ادد، النسددا  والرجددال والقتيددا  والقتيددان يف عمددل الرعايددو 
والةمل اةنز  غري اةدزوي األجر،  ا يف ذلت من اول سياسا  إجازن األاون، وزيا ن اةرونو يف 

 ا ؛لرليبا  الةمل الد ليس ر التقاست اةتساوة للمسؤولي
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 دددمان لةزيدددز وقايدددو حقدددوق اإلنسدددان اةاقولدددو قميدددي النسدددا  ولةزيدددز وقايدددو  ) ( 
ل تنن اقنسيو واإلجناايو وحقوتنن اإلجناايو وزقاي ل نامل عمل اةدؤلر الددو  للسداان والتنميدو 
ومنندددددام عمدددددل ايجددددد، والوثدددددائق ا تاميدددددو ةدددددؤلرا  استةرا دددددنما، اوسدددددائل منندددددا و دددددي ولنقيدددددّ 

واألةددددر القانونيددددو ولةزيددددز الددددنصت الادددد يو الددددد مةددددل ا دددددما  والسددددلي واةةلومددددا  السياسددددا  
و ن ددطو التوعيددو ال دداملو ذا  النوعيددو اقيدددن يف جمدداقا  الرعايددو الادد يو اقنسدديو واإلجناايددو يف 
متناول اقميي ومتاحو للجميدي،  دا يف ذلدت الطدرق ا دي دو ا مندو والقةالدو ةندي ا مدل، ووسدائل 

 مل يف حداقا  الطدوا  ، وادرامل الوتايدو مدن قدل اةراهقدا ، والرعايدو الاد يو لد ل م دل مني ا
ادما  القااو  اةاهرا  و عايو التوليد يف ا اقا  الطا ئو، الد من شىهنا  ن لقلدل مةددقا  
ناسو  الوقا ن وغريها من ملاعقا  ا مل والوقا ن، وادما  اإلجنا  اةىمون حيدا يسدم  

الددددوةف اتقدددددم هددددّ  ا دددددما ، والوتايددددو والةددددوم مددددن التنااددددا  اةسددددالت التناسددددليو،  القددددانون
واألمددددرا  الددددد لنتقددددل ااقالاددددال اقنسددددا، وزددددريوض نقددددا اةناعددددو الب ددددريو، وسددددرةان اقندددداز 
التناسددلا، مددي اقاعددالاف اددىن حقددوق اإلنسددان ل ددمل حددق اةددر ن يف الددت ات يف اةسددائل اةتةلقددو 

اختاذ القرا ا  ا ىهنا اال حريو ومسؤوليو،  ا يف ذلدت مسدائل الاد و اقنسديو قحياهتا اقنسيو و 
 واإلجناايو،  نىس عن اإلكرا  والتمييز والةنف؛

وا يلولدو  ون لةزيز التدااري الراميو إىل مني وإزالو الةندف  دد النسدا  والقتيدا   )ه( 
النسا  والقتيا  الو  ية ن مند ا  خبطر زريوض نقا مننن إىل   ايا، وقا سيما حتويلنن 

اةناعدو الب دريو واإللددااو اده، وللددم، السياسدا  والد امل يف جمددال زدريوض نقددا اةناعدو الب ددريو 
ا دال كامدل يف األن دطو مدن  جدل  والقتيدانم ل هدّ  التددااري، ويف نقدس الوتد  إشدرا  الرجدال 

لقواعدددد اقاجتماعيددددو اإلجياايدددو ل ددددجي التاددددة القةددددال اقاعدددالاف ادددىن اةسدددداوان اددد، اقنسدددد، وا
 لقريوض نقا اةناعو الب ريو؛

إشدرا  الرجددال والقتيدان ولةلدديمنت ول دجيةنت و عمنددت لياوندوا  وذجدداي إجياايدداي  )و( 
اةسدداوان ادد، اقنسدد، ول ددجيي الةوتددا  القائمددو علددس حتقيددق للدددو  الواجدد  القيددال ادده ألغددرا  

عدددن  يددي  شددداال التمييدددز والةنددف  دددد النسدددا  والقتيددا  والتغا دددا عنندددا،  اقاحددالال، واقامتنددداي
القوال  يدم ولو  اةسؤوليو وا لوي للمسا لو زيما يتال االسلو ،  ا يف ذلت السلو  الّة 

ّكو نكالتاددو ا  ا اةةددو النمطيددو اقنسددانيو،   التمييددز والةنددف  ا يقددول عليندددالدد ،زيمددا يتاددل االدد
للددددددد ايا زيدددددددا ن زنمنددددددن للثدددددددا  اللددددددا ن للةندددددددف االنسددددددبو هبدددددددف  ددددددد النسددددددا  والقتيدددددددا ، 

ةسدددؤوليو عدددن سدددلوكنت اواجملتمدددي كادددل، والسدددنر علدددس لدددو  الرجدددال والقتيدددان الةنف/الناجيدددا  
 اقنسا واإلجنايب؛

ل، التةلدديت اقنسددا ال دداملتلددمن و ددي ولنقيددّ اددرامل لةليميددو ومددوا   لددد يس  )ز( 
ااقاستنا  إىل مةلوما  كاملو و تيقدو، االنسدبو قميدي اةدراهق، وال دبان، اطريقدو لتقدق مدي لطدو  
تددد اهتت، اعيةدداز ولوجيدده مناسددب، مددن الوالدددين واألولدديا  القددانوني،، مددي م ددا كو  يددي اقنددا  

الرجدال لاحبو اةال و ذا  الالو الن دطو، تادد لةدديل األ دا  اقاجتماعيدو وال قازيدو لسدلو  
والنسددا  مددن  يددي األعمددا ، اغيددو القلددا  علددس األحاددال اةسددبقو ول ددجيي لددني القددرا  وانائدده، 
والتوالل، ومندا ا  ا دد مدن اة داةر مدن  جدل لطدوير عوتدا  تائمدو علدس اقاحدالال لسدتند إىل 
اةسدداوان ادد، اقنسدد، وحقددوق اإلنسددان، زلددوي عددن اددرامل لةليميددو ولد يبيددو للمد سدد، ا ددالا 

 التةليت الرمسا وغري الرمسا؛
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و ددددي سياسددددا  واسددددالاليجيا  واددددرامل لقددددول علددددس األ لددددو واقاسددددت ما  زينددددا  )ح( 
قدو  لوعيدو لت دجيي الةوتدا  القائمدو علدس اقاحدالال، ولدوزري  داذم لنصديت ولنقيّها، وكدّلت 

  النسدددا  إجياايدددو لددد  وا  ألغدددرا  اةسددداوان اددد، اقنسددد، ول دددجيي الرجدددال والقتيدددان، إىل جانددد
لددس اعتبددا   نقسددنت كةوامددل زاعلددو ومسددتقيدن يف القلددا  علددس  يددي  شدداال التمييددز عوالقتيددا ، 

 والةنف  د النسا  والقتيا ؛
سددن   و لةزيددز وإنقدداذ القددوان، والسياسددا  للقلددا  علددس  يددي  شدداال الةنددف  ) ( 

لت در  اقنسدا، مدن  د النسا  مدن  يدي األعمدا  والت در  هبدن يف  نيدا الةمدل،  دا يف ذلدت ا
عمدددال حقدددوق اةدددر ن والقتدددان اقاتتادددا يو ولاينندددا، ولتيسدددري عمدددل اةدددر ن الاامدددل ع جدددل النندددو  ا

واةندددتل ومسدددامهتنا يف اقاتتادددا ،  دددا يف ذلدددت عدددن ةريدددق إشدددرا  الرجدددال والقتيدددان يف اقاعدددالاف 
 اتااليف الةنف والت ر  اقاجتماعيو واقاتتاا يو؛

  الب دددا والسياسدددا  الةامدددو القائمدددو علدددس   لدددو والدددننل اقاسدددتنا  إىل مبدددا  ا )ة( 
الت ريةيو الد لدعت اإلشرا  البن دا  للرجدال والقتيدان يف مندي الةندف  دد النسدا  والقتيدا ،  دا يف 
ذلددت يف الوتايددو األولويددو، وانددا  اةنددا ا  يف جمددال الوتايددو، والتةلدديت اقمدداعا، والتوعيددو اجملتمةيددو، 

وال امل واةناهل الد اسيو للت قيف ااةسداوان اد، اقسد، مندّ  ،ئل اإلعولووسا ،وقو  التةبةو
 مراحل الطقولو اةبارن؛

تيدددداض مدددددس زةاليددددو السياسددددا  والدددد امل ةنددددي الةنددددف  ددددد النسددددا  والقتيددددا   ) ( 
مسدداوان اقنسددانيو،  ددا يف ذلددت للددت الراميددو إىل إشددرا  الرجددال والقتيددان وزنددت وومةاقددو  وجدده ال

ري السدددلو  زلدددوي عدددن حتديدددد لالقدددو الةندددف  دددد النسدددا  والقتيدددا  مدددن ادددول  دددي اياندددا  يدددلغ
وإحادا ا  جنسددانيو كازيدو وشدداملو ومقا دلو لةددر  لادداليف التقداعس،  ددا يف ذلدت مددن اددول 

 ؛التوعيو ن طو 
إىل اختداذ اإلجدرا ا  القو يدو والقةالدو للتاددة للةندف  دد   يلداي الددول يدعو  -10 

 ا  وقايو  يي الل ايا/الناجيا ، عن ةريق ما يلافالنسا  والقتي
السددنر علددس  ن لاددون  يددي اةبددا  ا  اةتةلقددو  نددي وإهنددا  الةنددف  ددد النسددا   ) ( 

والقتيا  الراميو إىل إشرا  الرجال والقتيان ماممو ومةززن هبدف لدىم، إعطدا  األولويدو ة داغل 
م ددا كتنن اةتسدداويو وااا زددو يف لددني القددرا  وسددومتنن و  النسددا  والقتيددا  وحقددوتنن ولايددننن

 علس  يي اةستويا ؛
اةتةر ددددا   دددمان  ن لاددددون اةددددر ن تددددو  سدددبل اقانتادددداف للقتيددددا  والنسددددا   )ص( 

للةنددف القددائت علددس نددوي اقددنس، سددوا  كاندد  هددّ  السددبل تلددائيو  و إ ا يددو  و سياسدديو  و  يددو 
يددو، و ن لاددون سددبل اقانتادداف هددّ  متاحددو ويف لدددااري  اددرس،  ددا يف ذلددت اةدد وس و وامددر ا ما

اةتنددددداول ومقبولدددددو ومراعيدددددوي للسدددددن ولندددددوي اقدددددنس ولتطدددددرق ا دددددال موئدددددت  قدددددوق واحتياجدددددا  
 دددا يف ذلدددت عدددن ةريدددق لقددددم اةةلومدددا  والت قيدددف خبادددو   مهيدددو قايدددو  الناجيا ،اللددد ايا/

             اإل دددددرا  االلددددد ايا،مدددددن  الولدددددت، والت دددددول إىل  ددددد يو مدددددن جديدددددد،  و مزيددددددالسدددددريو، ومندددددي 
للةنددف للمطالبددو ااقانتادداف إذا مددا ااددالن اةتةر ددا  ياقددا مددن الوتدد  للنسددا    و السددماح  ددا

 ذلت، ولىم، مةايري مةقولو زيما يتال اتقدم األ لو؛
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مسدددا لو األشددد ا  الدددّين هدددت يف مراكدددز سدددلطو، مدددن تبيدددل اةد سددد، والقدددا ن  )م( 
سدددي، واةسدددؤول، عدددن إنقددداذ القدددوان،، عدددن عددددل اقامت دددال الدددديني، والسدددلطا  التقليديدددو والسيا

للقددوان، واللددوائ  اةتةلقدددو اددالةنف  ددد النسدددا  والقتيددا  و/ و الننددو  هبدددّ  القددوان، واللدددوائ ، 
تاد مني هّا الةنف والتادة له اطريقو لراعا نوي اقنس، وو ي حد لإلزو  مدن الةقداص، 

 عنددددف  ددددد النسددددا  والقتيددددا ، وإعددددا ن حتويددددل ولقددددا ة مدددداوز حدددددو  السددددلطو اددددا يقلددددا إىل
 الل ايا/الناجيا  من هّا الةنف إىل   ايا من جديد؛

اختدداذ لدددااري عمليددو وملموسددو، يف القددانون واةما سددو الةمليددو،  لددق ايةددو  منددو  ) ( 
ولاينيدددو يتسددد  زيندددا للنسدددا  والقتيدددا  اإلادددوا اسدددنولو عدددن حدددوا ث الةندددف وللقدددا الرعايدددو يف 

ا اةدددد الةندددف القدددائت علدددس ندددوي اقدددنس،  دددا يف ذلدددت عدددن ةريدددق لدددوزري لدددد ي  للرجدددال مرحلدددو مددد
والنسدددا ، وقا سددديما للمسدددؤول، عدددن إنقددداذ القدددوان،، ومدددوزرة الرعايدددو الاددد يو، وغدددري ذلدددت مدددن 
اقنددا  اةسددتجيبو األوىل األاددرس، لتددىم، ادددما  لاددون اةددر ن تو هددا ولسددتجي  للادددما  

  و الولت، وحتول  ون إعا ن الت ول إىل   يو من جديد؛ ولاون االيو من التمييز
اددما  لىهيليدو تادد ل دجيي التغدري يف اةواتدف والسدلو  اةا لطوير ولنقيّ  )ه( 

التقليددل مددن احتمددال تاددد ول ددجيي ذلددت لدددس مددرلان  عمددال الةنددف  ددد النسددا  والقتيددا ، و 
ولصددل يف نقددس الوتدد   ا دددما ، د اي، و لددد ولقيدديت و ددةنا ولددىثري هددّ جمدد لاإلجددراالةددو ن إىل 

 شغلنا الرئيسا؛ عت وحقوق اإلنسان للل ايا/الناجيا السومو والدلىم، 
 اةمددل اةقددر ن ا الددو اةةنيددو  سددىلو الةنددف  ددد اةددر ن و سددبااه وعواتبدده،  يرح دد -11 

 ؛(2)ناوحييع علماي مي التقدير اتقريري
سددا  والقتيددا ، الددد ُعق ددد  قحلقددو النقددا  حددول الةنددف  ددد الن يرحدد   يلدداي  -12 

 ثنددا  النقددا  السددنوة ةدددن يددول كامددل حددول حقددوق اإلنسددان للمددر ن يف الدددو ن ا امسددو وال وثدد، 
جمللس حقوق اإلنسان، ويطل  من مقو يو األمت اةت دن السداميو  قدوق اإلنسدان لقددم لقريدر 

 موجز عن اةنات و إىل اجمللس يف  و له السااةو وال وث،؛
من مقو  األمت اةت دن السداما  قدوق اإلنسدان، االت داو  مدي هيةدو  يطل  -13 

األمددت اةت دددن للمسدداوان ادد، اقنسدد، ولادد، اةددر ن ولددندوق األمددت اةت دددن للسدداان وغددري  مددن 
لدنا يق األمددت اةت دددن واراجمنددا ووكاقاهتددا، زلددوي عددن الدددول األعلددا ، و ليددا  حقددوق اإلنسددان 

جملتمي اةدين وسائر اقنا  ذا  الالو لداحبو اةادل و، إعددا  لقريدر تبدل الدوليو، ومنصما  ا
 و ن جملددس حقددوق اإلنسددان ال امنددو وال وثدد، قاسددتةرا  اةما سددا  الواعدددن والددد وض اةسددتقا ن 
واقاسددالاليجيا  القائمددو ومبددا  ا  األمددت اةت دددن وغريهددا مددن اةبددا  ا  إلشددرا  الرجددال والقتيددان 

يق اةساوان ا، اقنس،، وقا سيما اقنو  اةبّولو لت دة القوالد  النمطيدو اقنسدانيو يف لةزيز وحتق
والقواعددددد اقاجتماعيددددو واةواتددددف و وجدددده السددددلو  السددددلبيو الددددد لدددددعت ولدددددم الةنددددف  ددددد النسددددا  
 والقتيا ، والتقدل اتوليا  قاختاذ الدول واجملتمي الدو  للمزيد من اإلجرا ا  هبّا ا او ؛

مواللو نصر  يف مسىلو القلا  علس  يي  شداال الةندف  دد النسدا  والقتيدا   يقر  -14 
 و سبااه وعواتبه، ااعتبا ها مسىلو علس   جو عاليو من األولويو، ةبقاي ل نامل عمله السنوة.

    
__________ 

(2) A/HRC/32/42 وCorr.1و ،A/HRC/35/30. 


