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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية جميع 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقريرررر القريرررق العامرررب المعنررري بمسرررالة التمييرررز ورررد المرررر ة فررري القرررانون   
 والممارسة

 األمانة من مقدمة مذكرة  
 ررا المامرر  امبمررة  فرر لن تتشرر ا األما ررن حترر إ  جمرر  قو  اررس ن ررري اا فرراإ ت   رر  ال    

و تنرراول ال   ررا  .26/5و 15/23حت رر ا ا اساررس  التمجمجمررض  ررد امبرر لق ن ال ررا رإ وامبما  ررن عمرر ا 
المامر  ن ت   رر س مفر لن التمجمجمررض  رد امبرر لق قجممرا  تماررا حتال رمين والفرر من. و  ر  ا ررت  ل جفررد 

حترر عام مفررتر  مررن ال ررمين   ررن متتمهررا  األمرر  الررما  مررري امبرر لق لررلت التمجمجمررض الررما تمررا  منرر  
حتارغرر . و فرراف ال   ررا المامرر  ال ررر، حترجرر   رراس  عاررم و ررع النفررا، الارررا   تم  ررن لاتمجمجمررض 
أل باب متمددق ومت اطمن  قجممرا  تمارا حت رميتهن و ر متهن. ونرل لإ   ررإ متترع امبر لق حترا ا 

وال ررررد ق عاررررم  مرررر  عاررررم ل رررراا اعتبرررا ا  ال ررررت  لجمن وال مالجمررررن  ن ال رررمين دوإ متجمجمررررض  ا مرررراا 
الت رالجم،  وتتميمر  الدولررن امبفر ولجمن األ ا رجمن عررن انر اإ واا رن وقعمررال نرا امبر لق ن ال ررمين 

م دتمرررن مرررن   بررر   اخلررردما  ال رررميجمن   الرررو ت ررررإ قجمهررراالا ررر ا ر ررراا وسا  رررنا   رررا ن  لررر  ن 
 ال طاع اخلاس. 
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المرررر ة فررري القرررانون تقريرررر القريرررق العامرررب المعنررري بمسرررالة التمييرررز ورررد   
 لممارسةوا

 احملتر ا 
 ال  مين 

 3  ..................................................................................... م دمن - لولا  
 3  ................................................................................... األ شطن - ثا جماا  

 3  ........................................................................... الدو ا  - لل،   
 4  ...................................................................  الض ا ا  الُ ط  ن - حتا،   
 4  .........................................................  ال  ا   والنش ا  ال مي جمن - ججمم   
 4  ................................................................... األ شطن األ    - دال   
 5  .................... امب لق قجمما  تماا حتال مين والف منالتمياجم  امبرا جممي: ال  ا، عام التمجمجمض  د  - ثال اا  

 5  ................................................................... ااطا  امب اهجممي - لل،   
 7  .................................. م هرإ   جما امبفاواق لام لق ن  ال ال مين والف من - حتا،   
 8  ................................................................. امبما  ا  التمجمجمض ن - ججمم   
 16  ................................................................ ا ت  ل جفد امب لق - دال   
عام ال عا ن ال ميجمن عام ل اا اعتبرا ا  ال رت  لجمن وال مالجمرن وال رد ق عارم  ا  رلقم ا جمن  - ها،   

 22  ....................................................................  م  الت الجم،
 25  .................................................................... ال تنتاجا  والترصجما  -  احتماا  

 26  ..................................................................... ترصجما  عامن - لل،   
 26  ............................................................... امبفاواق وعدإ التمجمجمض - حتا،   
 28  ................................................................ ا ت  ل جفد امب لق - ججمم   
ال رميجمن ا رتناداا قو اعتبرا ا  ال رت  لجمن وال مالجمرن وال رد ق عارم قم ا جمن ا  رل عام ال عا رن  - دال   

 30  ....................................................................  م  الت الجم،
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  مقدمة - والا  
هررما الت   رر  األ شررطن الررو ا ررطاع اررا ال   ررا المامرر  امبمررة  فرر لن التمجمجمررض  ررد   تنرراول -1

نر   (A/HRC/29/40امب لق ن ال ا رإ وامبما  ن ن ال  ق امبمتدق من تا  خ ت دمي ت    س الفراحتا  
لجرر اس ال   ررا المامرر  امبمررة حتررالتمجمجمض  ررد امبرر لق حتشرر إ  . وهررر    ررض عاررم  اجمرر   2016آ ا /مررا ا 

 ر رعي ال مين والف من. م
امب رر   لا   ررا المامرر  قجممررا ا ررطامآ ق اجمر ررر ا  - وا ررطامآ آمنررن عررر   حترردو  الرر  جمس -2

  وعنرد  تاحترن هرما الت   ر    ا رآ 2015ز اجمنف ا حتدو   ا ل   رجمس ال   را  نر  نض  اإ/ ر جمر  
 ن دو   ا ل ال  جمس. امب    حتجمنما ناآ آلدا قاشجمر حماها - ق اجمر ر ا ز اجمنف ا تترو دو  ال  جمس

   األنشطة -ثانياا  
 الدورات - لف 

ق رري  ع ررد ال   ررا المامرر  ثرر يف دو ا  ن جنجمرر،  رر ل ال رر ق امبشررمرلن حتال ررتم ا . -3
(  ع رررررد ال   رررررا مشررررراو ا  حتشررررر إ صرررررمين امبررررر لق 2015ل ا /مرررررا ر  8-4دو تررررر  ال ال رررررن عشررررر ق  

و ر متها   ررا ن  لر  ن ر هررا ن ال رمين ااااحتجمررن وا نفررجمن  مرع عرردد مرن لصررمياب امب ررامين 
واخلررءا،   ررن قررجمهم س ارررإ عررن منامررن ال ررمين المامبجمررن وصررندوي األمررم امبتميرردق لافرر اإ وممهررد 

ميدق لبميريف التنمجمن الجتماعجمن  وامب    اخلاس امبمة حبا    ق فراإ ن التمترع حتر عام األمم امبت
عرن  رءا،  مماررإ ن  مفتر  س ن من ال مين البد جمرن والم اجمرن ومنامرا  استمرع امبرد  ق ر ا 

 م رت جمن األمم امبتميدق الفامجمن   ري اا فاإ  امب ر جمن(. 
 تشررررررررررر  ن األول/ 16-12ل احتمرررررررررررن عشررررررررررر ق  وواصررررررررررر  ال   رررررررررررا المامررررررررررر   ن دو تررررررررررر  ا -4

(  مشررراو ات  حتشررر إ مفررر لن صرررمين امبررر لق و ررر متها   رررا ن  لررر  مرررع  رررءا، مرررن 2015 ل تررررحت 
حت  رررام  األمرررم امبتميررردق امبشررر ا حترررمل منامرررا  األمرررم امبتميررردق مب اقميرررن اا ررردز وال ررراد الءمبرررا  

وال  اقجمرررن  ولما رررا  هجمارررا  مماهررردا  الررردوا والا نرررن امبمنجمرررن حترررا  ري ال ت ررراد ن والجتماعجمرررن 
ن ررري اا فرراإ امبمنجمررن حت صررد تن جمررم امبماهرردا  التاحتمررن مب ر ررجمن ن ررري اا فرراإ  وامب رر   اخلرراس 
امبمة حب ري األشخاس  وا ااعا ن ولع ا، ن مناما  استمع امبد . وتبرادل ال   را المامر  

م رر  األمرم امبتميردق الفرامي   رري  مرع اآل ا، مع الدول األع ا، حتش إ عما  وع د اجتماعراا 
 اا فاإ.

(  ع ررد ال   ررا المامرر  2016 ررا رإ ال ا / نررا     29-25ون دو ترر  اخلامفررن عشرر ق   -5
مرررع امبم ررر  الررردا م مبنامرررن التمررراوإ اا ررر مي لرررد  م ترررل األمرررم امبتميررردق ن جنجمررر،.  اجتماعررراا 

جافررن قناطررن مررع منامررا  وحتاشرر  مشرراو ات  حتشرر إ قعررداد   صررن لامما  ررا  ا جمرردق  وع ررد 
 استمع امبد . 
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 الزيارات الُقطرية -باء 
 2015 جمفررررررررررررراإ/لحت     17قو  7زا  ال   رررررررررررررا المامررررررررررررر  الفرررررررررررررن ال ن ال ررررررررررررر ق مرررررررررررررن  -6
 A/HRC/32/44/Add.1)  تشررررر  ن ال رررررا / رقمء  30والرل رررررا  امبتميررررردق األم   جمرررررن ن ال ررررر ق مرررررن
. و رد ال   ا المام  لإ  مر ب عرن (A/HRC/32/44/Add.2  2015 ا رإ األول/د فمء   11 قو

شرر  س   رررمو هرراتمل الرردولتمل عاررم تماوزمررا  برر  الض ررا ق ولثنا،هررا. و ترجرر  حتالشرر   قو  رر  مررن 
 27قو  17ن رمن هن ا  ا ون رمن ال ر آ عام  برل طال الض ا ق  الو  رت  ا ن ال ر ق مرن 

   عام التراا. 2016مء  ا رإ األول/د ف  15قو  6ون ال  ق من  2016ل ا /ما ر 

 والنشرات الصحقية الرسائب -جيم 
وج  ال   ا المام     ل ال  ق  جمد ال رتم ا     را   قو ا  رمرا    ررا، حت رر ق  -7

ق د ن لو حتالش اا مع م ا مل آ   ن حترل ا . وتناولآ ال  ا   طا  ن وا من من امبرا جمع الو 
    التش  ما  وامبما  را  التمجمجمض رن قجممرا  تمارا حتا الرن الضواججمرنتند ج ن قطا  ول ت    ا ن  ل

  وادعرررا،ا  اا رررا،ق قو امبرررداقما  عرررن ن رررري اا فررراإ وا تهررراا ن رررر هن  والمنررر، وا نفرررجمن
 A/HRC/30/27  A/HRC/31/79ا اررر  ا نفرررا  وا  رررري امبتما رررن حتال رررمين ااااحتجمرررن وا نفرررجمن  

 شررررر ا  صرررررمي جمن   ررررررا، حت ررررر ت  ال  د رررررن لو  امررررر  ل  ررررراا ولصرررررد  ال   رررررا الم (.A/HRC/32/53و
 ق اجممجمن.حتالش اا مع م ا مل آ   ن حترل ا   وهجماا  مماهدا  ن ري اا فاإ  وآلجما  

 األخرى األنشطة -دال 
  شا ا لنرد لع را، ال   را المامر  ن نا رن   را  حتشر إ 2015نض  اإ/ ر جم   15ن  -8

امب لق ن قطا  نا ن عم  تررو تناجممهرا  ر  مرن هجمارن األمرم قااح الفجما ن الجتماعجمن من لج  
امبتميرردق لامفرراواق حتررمل ا نفررمل ومت ررمل امبرر لق وممهررد األمررم امبتميرردق لبميررريف التنمجمررن الجتماعجمررن 

منرراإ حت  جمرا مفراواق جره  رن لامر لق:  حترف ن رري اا فرراإ   و ا رآ حتوم ر رجمن ن رري اا فراإ
 حتالفجما ن المامنحت. 

ا المامرر   حتالشرر اا مررع عرردد مررن ااجرر ا،ا  اخلاصررن    ررالن م ترنررن قو ول  رر  ال   رر -9
ن     شرردد قجمهررا عاررم لكجمررن ت  جمررض اساررس2015مترز/ رلجمرر   3  ررجمس  اررس ن ررري اا فرراإ ن 

 عام نا امب لق ن امبفاواق.  منا شات  حتش إ اا ن األ  ق
حمرررراو  ن نا ررررن د ا ررررجمن عامبجمررررن  امتهررررا امب ر ررررجمن حت رررر ن  وشررررا ا لنررررد لع ررررا، ال   ررررا -10

ن حتررررا  را  حتشرررر إ ن ررررري  2015ل ارل/ رررربتمء  29و 28الفررررامجمن   ررررري اا فرررراإ  رررررمي 
اا فررراإ الراجبرررن لاممرررال امبنرررضلجممل مرررن امبهررراج  ن غرررخ امبررررث مل   رررآ عنرررراإ: حت اررر، األحترررراب 

 امبرصدقحت.
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شراو ق اخلرءا، الرو  امهرا امب ر   اخلراس  ر ل م و دإ لند لع ا، ال   ا المام  ع  اا  -11
امبمرررة  فررر لن التمرررم ل وغرررخس مرررن  ررر وب امبمامارررن لو الم رحترررن ال ا رررجمن لو ال ق فرررا جمن لو امبهجمنرررن 
حتشرر إ امبناررر ا  ا نفررا جمن امبتما ررن حتالتمررم ل وغررخس مررن  رر وب امبماماررن لو الم رحتررن ال ا ررجمن لو 

 . 2015ل ا / رقمء تش  ن ا 6و 5ال ق فا جمن لو امبهجمنن  رمي 

المواورررريعيق القعرررراء علرررر  التمييررررز وررررد المررررر ة فيمررررا يتعلررررق  التحليررررب -ثالثاا  
 (1 بالصحة والسالمة

 المقاهيمي اإلطار - لف 
 هررردا هرررما الت   ررر  قو تر رررجمد امبمرررا امب  ررررد حتامبفررراواق ن  رررال ال رررمين والفررر من   -12

مبررر لق عارررم هرررر  نتهررر    امتهرررا    فررراإ و د رررد امبما  رررا  التمجمجمض رررن  وق رررد ا رررت  ل جفرررد ا
قو اعتبررا ا   ا ررراجض الررو تمجمررا قرر س امبرر لق ن ا  رررل عاررم ال عا ررن ال ررميجمن ا ررتناداا  و شرر،

ال ت  لجمن وال مالجمن وال د ق عام  م  الت الجم،. و م ا ال رت  ل عارم ل ر  تفرخخ و را ، 
ررامبرر لق البجمرلرججمررن الطبجممجمررن خلدمررن لجنرردق مفجم فررن مررن و     ت رر  س وت حتجمررد النارراإ األحترررا هدقُرر ع    

 ن استمع. اا تاحتم حترص ها  ا ناا  حتمض األق ا  عن األ رثن ن م احت  الم ر ق لو عن دو  امب لق
قإ ن ري امبر لق ن امبفراواق ون التمترع حتر عام مفرتر  صرميي   رن حتارغر   وال رت ادق  -13

ال رررميجمن   رررا ن  لررر  اخلررردما  امبتما رررن مرررن الت ررردإ المامررري  وا  ررررل عارررم  ررردما  ال عا رررن 
حتال ررمين ااااحتجمررن وا نفررجمن  هرري ن ررري    ررتها ال رر را الدولجمررن واا اجممجمررن   ررري اا فرراإ  

الت ا رررا  الرررو لحت مرررآ حتتراقرررا اآل ا،   رررا ن  لررر  حت  رررام  عمررر  امبررر مت  الررردوا  ول ررردجما  ررردداا 
مت  المرررامبي ال احترررع امبمرررة حترررامب لق والرثجم تررراإ لافررر اإ والتنمجمرررن ومنهررراج عمررر  حتجم رررمل امبمتمرررد ن امبررر  

اخلتامجمترررراإ مبرررر مت ا ال ررررتم ا  والت جمررررجمم  ول  جمررررا اآللجمررررا  الدولجمررررن واا اجممجمررررن والرطنجمررررن ولن رررراإ 
  حبرررا امبررر لق ن 1994ال  رررا،. ق رررد اعررر ا امبررر مت  الررردوا لافررر اإ والتنمجمرررن  امبم ررررد ن عررراإ 

ل ررمين امبرر لق. و نطرررا التمجمجمررض  ررد امبرر لق ن  ل ا ررجماا   رر اا ال ررمين ا نفررجمن وااااحتجمررن حتاعتبررا س عن
 رررال ال رررمين والفررر من وق  رررا  ن هرررا ن الرررتمي م ن جفررردها عارررم ا تهررراا شرررد د ل  امتهرررا 

  الرررو اعررر ا ارررا ااعررر إ المرررامبي   رررري اا فررراإ حتاعتبا هرررا ل ررراا ا   رررن والمررردل اا فرررا جمن
 والف إ  قو جا ل اع اق  حتامبفاواق.

__________ 

 .عردد ال امرا  مرن نجمر لدىن من ا راشي حتفبل ال جمرد امب  و رن   ت من التمياجم  الرا د ن هما الت     نداا  (1 
 /www.ohchr.org/EN/Issuesالتراا: و  ن الطر ع عارم  فرخن مرن الت   ر  مرع امب اجرع ال امارن عارم الر احتف 

Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx.  و فت ي الت     البجما ا  ال ميجمن من م راد  منامرن
ال مين المامبجمن وحت  ام  األمم امبتميردق امبشر ا مب اقميرن اا ردز  و فرت جمد مرن لعمرال امب ر رجمن واآللجمرا  الدولجمرن 

ن قطا  ااج ا،ا  اخلاصن    ري اا فاإ   ا ن  ل  الا نن امبمنجمن حتال  ا، عام التمجمجمض  د امب لق والرل ا 
  .والشمرب األصاجمن  وامبجماس وال  ا ال ميي و با  الفن   والت م ن  واألشخاس  وا ااعا ن  ال مينش إ حت
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والرردول ماضمررن حت ررماإ ن ررري امبرر لق ن التمتررع حترر عام مفررتر    ررن حتارغرر  مررن ال ررمين  -14
ل  ررت ادق مررن متفرراو ن األ ا ررجمن  ون رررل امبرر لق عاررم قرر س  ماوالفرر من   ررا ن  لرر  حمرردداجم

عررن ن ر هررا ن   رردما  ال عا ررن ال ررميجمن   ررا ن  لرر  اخلرردما  امبتما ررن حتتناررجمم األ رر ق  ق رر ا 
النتجماجررررا  ال ررررميجمن  وقكررررالالفرررر من ا فررررد ن. ن صرررررل قو امبمارمررررا  و اخل رصررررجمن ون الر 

امبر لق  رد جما عارم و رال ميجمن ت اعي العتبرا ا  ا نفرا جمن  والت اعس عن اختا  تداحتخ صلام لق  
لو دوإ غخهررا   وجترر مي ن رررلا عاررم اخلرردما  ال ررميجمن الررو  تاجهررا امبرر لق   ا اجمررا    دهررااختررا  

ل لترررضاإ حتررران اإ واا رررن وقعمرررال نرررا امبررر لق ن ا  ررررل عارررم قررر س  قجمررر  ا تهررراا  ن مازرررا منهرررا 
ل  ت ادق من  دما  ال عا ن ال رميجمن  وال  را، عارم  جمرع لشر ال التمجمجمرض  رد امبر لق  متفاو ن

قجمما  تماا حت ميتها و  متها. ون حتمض ا ال    د  مد الت اعس عرن اا رن ن رري امبر لق ن 
مرن  ر وب امبمامارن لو الم رحترن ال ا رجمن لو ال ق فرا جمن لو امبهجمنرن لو نرر   حتاا ال رمين والفر من  ر  

   ها ن ا جماق. ا تها اا 
ا منامن ال مين المامبجمن ال مين عام لزا نالن من ا تمرال الفر من حترد جماا وع اجمراا وتم ت  -15

 ر من امبر لق  الت   ر   المامر  ن هرما و تنراول ال   راواجتماعجماا  ل   تد ا مداإ امبر   لو الم رض. 
ل  ت ررررضل مررررن صررررميتها. و مررررد تمرررر   امبرررر لق لامنرررر، ا نفررررا  ن ا جمررررض ن المرررراإ  حتاعتبا هررررا جررررض،اا 

البد جمررن امبرر لق مين لعررت ل صررواخلرراس   ررا ن  لرر  ن نررال  ال رر اع  لنررد المرامرر  األ ا ررجمن 
   ر ها اا فا جمن.   وهر  ش   ا تها اا وت ر ض  قاههاوالم اجمن 

وقررررا  ماماررررنت جمجمرررر، م   ت رررريامبفرررراواق ا ره  ررررن ن  ررررال ال ررررمين والفرررر من  و  جمررررا -16
 جر  ن انتجماجاجمرا ال رميجمن ونرال  ال رم، الرو قرامب لق ختتار، حتشر   حترمل  عرن ال. انتجماجاجما

امب لق لرررا و رررا ، حتجمرلرججمرررن قرررمرررن طرررر  الط رلرررن قو طرررر  الررر إ.   تم  هرررا ن  جمرررع لطررررا  نجماجمرررا
    وتتمرر   لامنرر، ا نفررا  امبت شرريل ت ررجمل قل النفررا،حمررددق  وهرري ع  ررن مبشررا   صررميجمن 

مررن ال جررر   مررا نماهرررا ل  رر  ناجرررن قو ا  رررل عارررم اخلررردما   طرررل عمررر اا   لوهرري  قن رررا جماا 
لآلثرا   جمرا تمر   النفرا، وال ت   قر إوعاجمر الشرجمخر ن.  م نارن  ون ن لغال األو ا ال ميجمن 
 . لا ال جالمن تم      ر   دما  ال عا ن ال ميجمن لشدالنا ن عن  الفابجمن
  ممامان مملن ومهجمنن ن م اقا ال عا رن ال رميجمن  ول  رجمما إ تمام  مم  ن ل    ألامب لق و  -17

امبرر لق ع  ررن لامماماررن  ت رررإ رر ل قرر ق ا مرر  والرررلدق ومررا حتمررد الرررلدق. وعرر وق عاررم  لرر   
من ا   ن   ا ن  لر  ن م اقرا انت راز امبهراج  ن لو  ا  ماإنال  ن حترج   اس    جمننامبه

مماماررررن مهجمنررررن ن  ارررراإ ال عا ررررن ال ررررميجمن حتفرررربل هر تهررررا  وتمامرررر م  فررررا  ال ررررمين الم اجمررررن. 
حتاعتبررا   حتشرر   صرر  د ن حتمررض األنجمرراإ أل رر ي لو الررد ن حتا ررم اا نفررا جمن ومجماهررا ا نفرري  

 لأل  يحت.  حتمناقجماا  عام ما  متء  ار اا  تهابو جمان مبما  ل  
ث اقجمن و جما جمن وا ت راد ن مت رم ق ن ت الجمرد الناراإ  جفد امب لق خلدمن لغ ا فت    ُ و  -18

ن لشررر ال  تن ررر ااألحتررررا. و رررا ا ال رررت  ل دا ررر  ال طررراع ال رررميي و ا جررر   وهرررر  ررراه ق 
 هرردا قو ت حتجمررد احمل مررا  و متمررددق مررن الجممنررن الجتماعجمررن والفجما ررجمن الررو متررا ا عاررم امبرر لق. 
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جفرررد امبررر لق ودو هرررا الت اجمررردا ن استمرررع  ل  رررجمما قجممرررا  تمارررا حبجماجمرررا الفرررا د حتشررر إ الرصرررم و 
ل عارم ال عا رن ن  رال ا  رر  ند لراا نفجمن وااااب. و تجم ن لمل   تراج  امب لق  د ا  ل 

ااناطرن  ر ررع تمد ال  ا ا  امبتما ن جبفدها. و ن اختا  ال ميجمن ون ا  اظ عام ا ت  لجمتها 
عارم صرمين   ث س ال را ث اقجمرن  را ق  وحتر وتنمجمطرا الما   رإ عام  راعد  جفد امب لق ا ت  ل 

 ت جمخ.الاندايف  ل ا جماا  اا امب لق  وال  ا، عام هما ال ت  ل  مطاب
وهناا طا  ن وا من من ا ها  ال اعان من ال طاعمل الماإ واخلاس الو ت رطاع حتردو   -19

هررمس وتتميمرر   رر  جهررن مررن   ا  رررل عاررم ال عا ررن ال ررميجمنون ق صررها ن  رر ث  ن صررمين امبرر لق 
  قو لإ الررردو  الررراإ لامبررراد  حترجررر   ررراس. و شرررا  هالو ت  رررخ  الررراقمل عرررنا هرررا  امبفررر ولجمن 
ال راعرد ن خمتا، امبهنجممل الطبجمرمل و  خي ع لاالو والفارا     راعد األ  يامب   ن ن مدو ا

 فررتند قلجمرر   الررو تررنام امبفرر ولجمن الجتماعجمررن لاشرر  ا  ن  طرراع صررناعن األدو ررن  شرر   م ت ررضاا 
 . ا جمنا نفالعتبا ا  حبريف وا تميدايف لدو ن وع جا  ت اعي  ،اج ا
حتر إ ت رمن لامر لق امهرا الردوا ن  رال ن رري اا فراإ الدولن مف ولن عن الرقرا، حتالتض و  -20

عرن تررقخ امبررا د و   ا نفرا  ت اعري امبنارر صرميجمن  وترداحتخلدو رن ا تميدايف حبريف عامجمن و قج ا، 
امب  مرررن وال اقجمرررن عارررم ل ررراا  ررررع ا رررنس  و اررراإ لا صرررد ال مرررال  وامبجمض رررن  و رررب  ال ت ررراا 

قو  ا رررتناداا حتررر إ تررررق  لامررر لق قررر س ا  ررررل عارررم ال عا رررن ال رررميجمن  وا رررء. وهررري ماضمرررن ل  ررراا 
. ومررررن مفررر ولجمن الدولرررن  ررررماإ وال مالجمرررن وال ررررد ق عارررم  مررر  الت رررالجم، رررت  لجمن اعتبرررا ا  ال

 ت  جمرر  ا ررراجض الررو تمرر   نررا امبرر لق ن التمتررع حترر عام مفررتر  مررن ال ررمين البد جمررن والم اجمررن
  ن الراجبن.  و شم   ل  حتمل المنا  ن حتارغ 

عررردد مرررن المرامررر  والتطرررر ا  األ ررر   الرررو لرررا آثرررا   طرررخق عارررم صرررمين امبررر لق وهنررراا  -21
اسررال ل  فررمد حتررمل . وتشررم  هررمس المرامرر  والتطررر ا   مل  تناولررا هررما الت   رر  ألإو رر متها 

ل ر اعا  ا رجماي والمنر، ا نفرا  ن  البجمايت خ امبناخ وغخ  ل  من ال را يف البجماجمن والتدهر  
 امبفامين.

 مقهوم تحقيق المساواة للمر ة في مجال الصحة والسالمة  -باء 
امبر لق الرا رد عرن ال جر  مرن نجمر  و جم رن اااراب ا رت ا    ت ين  ال ال مين   -22
 متاررر  ق صرررراا امبررر لق لإ مرررن  لنتجماجاجمررررا  والت برررآ وق ررراا  تهررراممامات جمجمررر،  الر رررا ، البجمرلرججمرررنو 

  ن حتارغ  ولزا تنمم اما امبفتر   لعام مفتر  من الم ج ال مييمتفاو ن ن ا  رل عام 
المر ج عارم  مرن هرما ال بجمر زر   تطبجمرا. عارم لإ صرميجممين نفاحتجمنقج ا، ممادل  قمنا  فتاضإ 

 ن الرا ع.   د  ش   متجمجمضاا  و هرلن الرصرلوالدوا، وامبجمض ن 
ا رررجمن لانفرررا، وال تجمرررا  مرررا  تمارررا حت رررميتهن ااااحتجمرررن األ  ال رررميجمن ومرررن النتجماجرررا  -23

من الدول ال ش ال حتمرام  اخلط  الو ت ث  عارم امبر لق  تطال   جما مفاواق جره  ن و وا نفجمن. 
ن امب اإ األول. قبما لإ ا م  عام  بجم  امب ال  هر و جم ن تن  د اا امبر لق مرن امب  رد لإ ا مرداإ 
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 مرر   رر ث  عاررم صررميتها عاررم هررر غررخ متنا ررل. و تطاررل قرر س ا  رررل عاررم و ررا   منررع ا
عاررم و ررا   منررع لامي رررل   دوإ متجمجمررض  ترررقخ ال رر س  جمررا امبفرراواق ن  ررال ال ررمين ااااحتجمررن 

؛ وعاررم  رردما   عا ررن األإ   ررا ن  لرر  لثنررا، الرررلدق   ررن  ماهرراردق حتت ا ررن ا ررا مرر   ا  
 ل شررر، ال مرررال وال ميررر  م مر رررن؛ ط   رررنحت ا مررر  ق ررر ا وحتمررردها؛ وا  ررررل عارررم  ررردما  

المررر ج امبب ررر ؛ وق ررر ، اهتمررراإ  ررراس ل ت ررراع و  الررر نم عنرررا و ررر طاإ ال ررردا حتفررر طاإ ااصررراحتن
الم ج مبنع ا ت ال امب   من األإ قو ترق  ممدل ااصاحتن حتال خوا ن لو ا  النفا، الشاحتا  و 

 ال  جمع.
اتباع  جما ن صميجمن ت ت ض قو النتجماجا  ال ميجمن لام لق    جما امبفاواق ل  اا  و  ت ي -24

دوإ غخهررا  ول    هررا دواقررع ال ررت  ل والتفررجمجمس. ول  ررضال الفرر ال الفجما رري حتشرر إ ن ررري 
من صميتها ونجماجما. و د التضمآ  تدقع امب لق مثن  حتاهااا  عامبجماا  ال مين ا نفجمن وااااحتجمن      د اا 

  حت رماإ ا رت ادق ا مجمرع مرن  ردما  2030تنمجمرن امبفرتدامن لمراإ الدول لد  اعتمراد  طرن ال
حتال مين ا نفجمن وااااحتجمن   ا ن  ل  ألغ ا  تناجمم األ  ق وااع إ والت  جم،  اخلاصن ال عا ن 

. ول غررا عررن 2030وقدمرراج ال ررمين ااااحتجمررن ن ال رر اتجم جما  والررءام  الرطنجمررن حبارررل عرراإ 
مب لق ا نفرجمن وااااحتجمرن ن ال ررا مل الدولجمرن والرطنجمرن  والفجما را  والرءام  اللتضاإ ال ا خ حب ري ا

 .وال قاسن   جما امبفاواق حتمل ا نفمل و ماإ نا امب لق وال تاق ن ال مين 
الطبجمرن  والترداحتخو  خ مرن حت وتر ررل  المر ج حتالم را خ وغرخ  لر  مرن لشر ال المر ج  -25

دوإ لا ترد جما لو تمرد     اعري  عارم   رر متمرد عارم حبرريف لج  رآ الو خت رع لرا امبر لق قمنرا  
ال رر وي البجمرلرججمررن وال ررت ا حتررمل ا نفررمل. و تطاررل   جمررا امبفرراواق قجرر ا، حبررريف طبجمررن تفررتند 

ق ررر ، الهتمررراإ ال ررران لامخررراط   قو جت حترررن امبررر لق وقو ال ررر وي البجمرلرججمرررن. وهررري ت ت ررري ل  ررراا 
مررر ج الال تاررراب وال تميرررا   وتررررقخ  ق عارررم هرررر غرررخ متنا رررل  ال رررميجمن الرررو تتمررر   لرررا امبررر ل

 جمر  النرراا قو اعتبا هرا  عارم هرر  ا ررل  نفررا  لألمر ا  الرو نارر  ا  اعري امب الرما نا رلامب
   م   لم ا  ال ال واألوعجمن الدمر ن. ق الا مش ان خت  ال جال لا راب  

اا تها مرن المنر،  ن  ال ال مين والف منتابجمن النتجماجا  اخلاصن لام لق  تطال و  -26
ا نفرررا  الرررما  ررر ث  عارررم  ررر متها البد جمرررن وصرررميتها الن فرررجمن   رررا ن  لررر  ن لمرررا ن ال عا رررن 

 ال ميجمن.
ل  امررن امبرر لق  ونررل الت رردا لامرامرر  الجتماعجمررن والد نجمررن وال  اقجمررن الررو ل ت ررجمم اعتبررا اا  -27

 مبفاواق ن  ال ال مين والف من. وال تاق من لج  قعمال نا امب لق ن ا

  التمييزية الممارسات -جيم 
تتمرررر   امبرررر لق مبما  ررررا  متجمجمض ررررن ن  ررررال ال ررررمين والفرررر من ن  جمررررع لطرررررا  نجماجمررررا.  -28

اخلردما  قر س ا  ررل عارم حمدد ن. قمي مراإ امبر لق مرن  وع جاا  و فتدعي التمجمجمض امبتمدد حب اا 
ت  رخ ن تنراول مر ررع صرميتها و ر متها حت رر ق حمرددق   را ن وال تاج قلجمهرا دوإ غخهرا الو 
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ن  مررن الررتمي مامبرر لق و نرع ال رمين ااااحتجمررن وا نفررجمن  هرر حتماترر  متجمجمررض  ا ن  ررال لر  انتجماجاجمرر
جفردها ونجماجمررا. وسا  رن التمجمجمررض ا نفرا  ن قدا ق اخلرردما  الطبجمرن  نتهرر  الشر وإ الرو خترر  

  ها اا فا جمن.حتدو س   امن امب لق ون ر 
اخلاصررن حت  رر ا  اخلرردما  ال ررميجمن األ ا ررجمن  قرر س ا  رررل عاررم مررنامبرر لق   مرراإون -29

 جرداا عرا رل و جممرن وع ج الم م لر   ا م  وو ا   منع ا م  وع ج األم ا  امبن رلن جنفجماا 
 الت رر مي لو ا ررد مررن تررراق  رر إ امبرر لق مررن هررمس اخلرردما  مررن  رر ل . و ررد اونجماجمررتها صررمي عاررم

لإ  . والرا رررعمنهررراالمرررامامل ن  رررال ال عا رررن ال رررميجمن  ا ت ررراساخلررردما  لو الرصرررم لو الررر دع لو 
ما   ا م وهر   سا  مل تن  هم ال  ا،ق   رد قو طابها مناخلدما  ا  رل عام ا  ماإ من 

مردل  ما ت راع ا رتم ا  مرا  م رس  من امبخاط  الو جمدد صرمين و ر من امبر لق امبت ر  ق. وغالبراا 
الرو تن ر د ارا  نتجماجرا الال ت ما  ن  دما  تايب  ن ن م اا  م  امب تبطن حتالرلدق الرقجما 
  اقجمن.الولر ن ق  ، هما األم  األوعدإ  امب لق
و ت ارررم التمجمجمرررض ن حتمرررض األنجمررراإ ن امبمامارررن امبهجمنرررن الرررو  رررد تا اهرررا امبررر لق ن م اقرررا  -30

 مررا     مماماررن مهجمنررن وعنجم ررن لنجما رراا غالبرراا رلدق نجمرر  تمامرر     م رر  م اقررا الررخم  ررن لررا ن رر  اا 
 آلجما  األمم امبتميدق   ري اا فاإ ومنامن ال مين المامبجمن. ل د   ل  م ا اا 

  ش ااخلدما  ال ميجمن الو  ت دمين عدإ امبفاواق ن  و ت ام التمجمجمض  د امب لق ل  اا  -31
فررتبمد قجمهررا تُ حترجرر   راس ن الباررداإ الررو ما الر ررع هررفرت مي  و . ن ا اجررن قلجمهرراال جر  وامبرر لق 

 لطبا،   ر  حتم  من حتا جما،حت.عام ل دا الم ج الطيب النفا، من تا ي 
نالرن   ثرم لرا عارم ال رمجمد المرامبي  حتارر و د  اكآ ال را مل وامبما  را  التمجمجمض رن ن  -32

 فرررتدعي اخترررا  قجررر ا،ا  عاجارررن وقمالرررن دوإ األمررر  الرررما   قجممرررا  تمارررا حت رررمين امبررر لق و ررر متها
 قر سماجمررإ امر لق حم ومرن مرن  225قحتطا،. وتشخ ت د  ا  منامن ال رمين المامبجمرن قو لإ هنراا 

 ا  رل عام و ا   منع ا م  ا د  ن األ ا جمن. و د ل ر    م راع ا  ا مر  والررلدق عرن
 22نررراا   ررديف  ررنر اا و  .2013امرر لق ن  جمررع لهررا، المررامل ن عرراإ  300 000نررراا  وقرراق

عاررم قثرر  امب رراع ا  متررر  امرر لق  47 000 و ُ ررد   لإ هررر  ماجمرررإ نالررن قجهررا  غررخ مرر مرإ
ن    عاإ. ول  ضال   طاإ ال دا و ر طاإ عنرا الر نم  ت رد  ل رراع  همس امبما  نالنا ن عن 

ماجمرإ نالن ما خيا،  وهر   نن 59و 20الف طاإ الو ت جمل النفا، سن ت اوح لعما هن حتمل 
وقرررراق  لغابهررررا ن الباررررداإ امبنخ  ررررن وامبتر ررررطن الررررد   نجمرررر  ت رررراد تنمرررردإ  رررردما  ال ميرررر  

 رد تم  رآ و امبر لق الشراحتن. شدت وطر ق عارم لهي ااصاحتا  ا د دق حتال خوا و والر ا ن والم ج. 
 لو ام لق واندق من    ث يف  آ  ن اخلمفمل لامن، ا فدا و/لو ا نفري عارم  رد عشرخ

ماجمررررإ امررر لق وقتررراق عارررم األ ررر    رررمن لتشرررر   األع رررا،  200قررر د مرررن لقررر اد األ ررر ق. وهنررراا 
 التنا اجمن األ  ر ن.
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 تعرض المر ة للتمييز في جميع  طوار حياتها -١ 
  نظ ال   ا المام  حت اا لإ امبفرا   امبتما رن حت رمين امبر لق ل  ارم  ما رن يفرلجمرن ن  -33

مررا تنمي رر  الفجما ررا   ل ررميجمن عاررم ال ررمجمد ن الرررطة والرردوا. ق البرراا امبخططررا  الفجما ررجمن وا
اخلرردما  ال ررميجمن لامرر لق ن   ررا ا حتصررمين األإحت. وعاررم الرر غم مررن لكجمررن قعطررا، ت رردمي امبتما ررن حت

ل  مررر ا حتررالطجم، ال امررر  مرررن ن رررري امبررر لق ن  احملررردداألولر ررن لرررمس امبفررر لن  قررر إ هررما ال  جمرررض 
نار   ُ  حبجمر   ن ن  جمرع لطررا  نجماجمرا  و فرهم ن ا رت  ل جفرد امبر لقال مين ا نفجمن وااااحتجمر

 . حتاأل اا و جمان لات اث عام ل    قلجم 
 نمررررن ال تجمررررا  ألشرررر ال شرررر  مررررن امبما  ررررا  الررررو ت رررر  حت ررررميته المد رررردو تمرررر    -34

 ررر، ا  رر دا قو  رر  م رر  تشررر   األع ررا، التنا رراجمن األ  ر ررن  والتمجمجمررض ن ترز ررع ال ررما، نوعرراقجمته
الت م ن والتمجمجمض ن ق س ا  ررل عارم ال عا رن ال رميجمن امبهنجمرن. وعر وق عارم  لر    ر ا الرضواج 

طر اررن األمررد عاررم  رر من ال ترراق البد جمررن وصررميتها الم اجمررن.  امبب رر  وا مرر  ن  ررن امب اه ررن آثررا اا 
ال تجما  الارا  ت اوح ثا  األ باب ال  جمفجمن امب د ن لارقاق ن المامل حتمل  و مد ا م  والرلدق مماا 

ا نماهن مم  ا  حتد جن ل ء خلط  الرقاق لو ااصاحتن حت  ر اإ س  عاماا  19و 15 حتمل لعما هن
 لنفرا، امب راحتا  حتنا رر  الررلدقا ت ر   فربن عارم  ربجم  امب رال  قمارم طرخق  ا رن عرن ا مر . 

  ن ا ررن شررد دق وترر داالررن قعمس ا هررتفرربل و  .ن امبا ررن 65  حترر  ن م ناررن امب اه ررن سررن لصررن
 قو اا  ا، الجتماعي.لغال األنجماإ  

امبد  ن لو ن الط  ا ن األ  ق و قطا  حترج   اس لامن، ا نفا  ن  نمم   وامب اه ن -35
البد جمرن والم اجمرن. و رد دعرآ ا ممجمرن المامرن ن  احتال ن ال    عام صرميته قلجمها  و  ا  ل  آثا اا 

قو  فمل   من ال تجما  ن ط  ا المهاب قو امبدا ا والمرردق     جمع الدول70/137  ا ها 
منها  واختا   طرا  ل رماإ  رهرلن الرصررل قو  جمرع امبردا ا وتررقخ الفر من واألمرن دا اهرا 
و ارهررا مررن المنرر،  وترررقخ م اقررا صررميجمن  اقجمررن ومن  رران لا تجمررا  تتررجمد لررن اخل رصررجمن و  ررظ  

   امتهن.
مارمررررا  ناجتهررررا مررررن امبع ال ترررراق امب اه ررررن عررررن ا  رررررل عاررررم  د  ون حتمررررض الباررررداإ  تُرررر -36
ا مرر   ما ررن صررميتها و رر متها ومنررع ا مرر  غررخ  وق رر ا تناررجمم األ رر ق  امبتما ررن حتدما  اخلررو 

 إ مررن ااامب غرررب الررما  نطرررا عاررم خمرراط  عالجمررن  و شررم  هررما الرر دع اشرر ا  ا  رررل عاررم 
 ط ا ثال . 

المد ررد مررن النفررا، ع  ررن لفررر، الت م ررن حتفرربل التمجمجمررض ن ترز ررع ولثنررا، ا مرر   ت رررإ  -37
ال ررما،. ومررن شرر إ  لرر  لإ  رر دا قو قصرراحتن ال ررمين المامررن لامرر لق حتت ه رر   طررخ ل شرر ا، منرر  

 فتم   حتمد الرلدق   دو ض د من  ط  الرلدق  ب  األواإ  و    وزإ امبرلرد والمجمرب اخلا جمن. و 
. وعر وق عارم  لر    مترء اا  راعمب لق  و شم   ل  ت ثخس عام هما التمجمجمض عام صمين ات ثخ 

متترع امبر لق حب هرا ن والرو  ررل دوإ الو مل تنر  ناهرا مرن البمير  من امبمر ا  المن، الجم اي 
المنر،    ررإ و  رن لإ    امب    اخلاس امبمة حتا ا ن ال رما،.  م اما  ال ما، ال ان والت م ن
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دوإ ا  رل عام ال ما، ال ران    نا  ا من لش ال التمجمجمض ل ا جماا  ش  ا   الما   ا نفا   
 .والت م ن
الت    ن التماا ال عا ن الطبجمن امب  مرن  والرصررل قو م قرا صرميي منا رل ون  و    -38

 اخل ررررع لا عا رررن امب  مرررن عنرررد الرصررررل قو امب قرررا  قو جا رررل عررردإ تررررق   عا رررن صرررميجمن متجمفررر ق
. ولررمل  امب تبطررن حتررالرلدق  ا ررنامبرقجمررا  و الو ا، ا ت رراع ممرردل  ت مررن   جمفررجمن  اا  ررباحت  للألمرمررن

ق إ اعتماد ز   ا م عام ن ري اا فاإ  رق  لانااإ ال ميي ال مال ما    ري مرن اامردادا  
عررن تررررقخ  ارراإ قمرررال ن  ررال الت رررال واانالررن والن ررر    وامبمرردا  والجما ررر  األ ا ررجمن ق ررر ا 

لا  ررا، عاررم نررال  الرقرراق الررو   ررن جتنبهررا ول ررماإ ن ررري امبرر لق ن  ل ا ررجماا   اا  شرر   عن رر
 ال مين وا جماق. 

تررررق  حتجمارررن  ال رررمين الم اجمرررن لامررر لق لثنرررا، قررر ق ا مررر  والررررلدق ومرررا حتمرررد الررررلدق وتتطارررل -39
لررر زد ا، تتمرر   امبرر لق  ت جمررد حترر إالررو   الرردعم المرراط ي. وت رردإ الت ررا   لررا وقناطتهررا حت مفررت  ق

عررن مررد   صررر ق  امتررن جررداا   و ررر، امبماماررن لثنررا، الرررلدق ن امب اقررا ال ررميجمن ن   ررخ مررن الباررداإ
إ امبر لق ا امر     تم   امب لق لاممامان امبهجمنن وا مداإ اخل رصجمن ون  المن، الا اري والبرد . وُ ر

ا مر   ق ر ا  عنرد ن التخرد  مر ن لألمل لثنا، امبخا  لو من ا  رل عام األدو ن امبخ    لنجما اا 
حتمرررررض البارررررداإ قو الترررررداحتخ  رررررر،  اا عرررررن ط  رررررا ال شرررررف. ومرررررن ماررررراه  التمجمجمرررررض ا نفرررررا  ل  ررررر

عن التداحتخ الت  جم جمن مبنع تم   ا نمل لأل   جر ا، تمراطي النفرا،  النت از ن لو الم احتجمن عر اا 
 امبدمنا  لامخد ا  لو ال ميرل.

لإلكرررال واا رررما، عنرررد    ررراس ا   حترجررر مم  ررروهرررن  والممررر  امبتر رررع لانفرررا، لطررررل  -40
حترر م ا  مررن  نصرراحتول ت رراع  طرر  ااالت رردإ ن الفررن   ررا ن  لرر  ن لمررا ن ال عا ررن ال ررميجمن  

 اتبررراع زررر    اعرري اعتبرررا ا  الفرررن و ررررع ا رررنسو .  لضهرررا   وغرررخس مررن لشررر ال المترررل بجمرر  مررر   
 ال عا رررن وا ما رررن   رررن ن  لررر  األ مارررن  النتجماجرررا  اخلاصرررن لامررر لق امبفرررنن قو  ت ررري م اعررراق 

مررن ل رراع ااعا ررن  وامبر لق الررو س وامبر لق الرو تمررجمي ونجمردق لو امبشرر دق  وامبر لق امب رراحتن حتالمتر  لو غرخ 
 تررراج قو  ررردما  ال عا رررن امباط رررن و عا رررن الشرررجمخر ن وامبررر لق الرررو تمرررجمي ن نرررال  الطررررا  . 

 ألش ال التمجمجمض امبتمددق والمن، وال   . قهمس ال اا  من النفا، هي ل    ع  ن
حتامبشررررا   امب تبطررررن حتالشررررجمخر ن  تجم ررررن األثرررر   ل  رررر وحتاا رررراقن قو  لرررر   تترررر ث  امبرررر لق  -41

ال ا مرري لامما  ررا  التمجمجمض ررن الررو تراجههررا طجماررن نجماجمررا  عاررم هررر مررا حتجم نرر  ال   ررا المامرر  ن 
. وامب جد ل  ر  ((A/HRC/26/39ت    س حتش إ التمجمجمض  د امب لق ن ا جماق ال ت اد ن والجتماعجمن 

الضوججمرن. وهري ن الر رآ   فر   ل  ر  ع  رن ااعالرن  ر إ مرن  لإ تتمهد امب لق ال ج  حتالمنا ن ولإ
مب احتررردق ا  مررراإ ال ت رررادا  الرررما ت ا مررر   ارررم امبماشرررا  الت اعد رررن الرررو ت ررررإ عارررم التمجمجمرررض 

مررررن خمططررررا  ال ررررماإ  ل  ررررتبماد متررررند امبرررر لق ا ررررتمي ا ا  مت اقاررررن  وامبرررر لق ع  ررررن ل  رررراا  ول
الجتماعي والت ممل ال رميي. وهري حتالتراا ل  ر  ع  رن لامرجمي ن ال  ر . وعاجمر   قر إ العر اا 
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جبمجمرررع  حتتفررراوا ا مجمرررع ن ا  رررري دوإ متجمجمرررض ل    ررري ونررردس ل رررماإ متترررع امبررر لق امبفرررنن عماجمررراا 
 ن ري اا فاإ   ا ن  ل  ا ا ن ال مين. 

 متعددة ومتقاطعة من التمييز  كاالا النساء اللواتي يواجهن  ش -٢ 
ال ررررررا مل وامبما  رررررا  الرطنجمرررررن حتطبجممرررررن وعرا رررررل التمجمجمرررررض حت شررررر ال  امبتمرررررددق قإ ق ررررر ا   -42

هنرراا ما ررن صررمين امبرر لق و رر متها. ق  لمرر   رر و ا ومما تهررا هررمس امبفرر لن وامبت اطمررن  ررد امبرر لق
 ل اجمرررا  وقثنجمرررا   والد ا رررن  ال ت رررادا  وال تمرررا، قو - عرامررر  مرررن  بجمررر  الر رررع الجتمررراعي

والتمبرررخ عنهرررا  وااعا رررن  والتنررررع ا فرررما   ت رررا م  والر رررن ا نفرررا جمن  وامبجمررر  ا نفررريوالمررر ي  
 التمجمجمض الما تتم   ل  امب لق  وهي عرام  تنال من  د جما عام اا ن صميتها و  متها.

 امب لق وال     
ا، التمجمجمرررض الرررما تتمررر   لررر  امبررر لق حتفررربل  فررراو  ال   رررا المامررر  ال ارررا حترجررر   ررراس قز  -43

ررس  و ررمها ال ت ررادا.    النفررا،ت رراو  األثرر  عاررم قرر س  رر ل ز ا اترر  ال ط  ررن  حتن فرر  و ررد ل م 
اخلرررردما  ال ررررميجمن  ول  ررررجمما  رررردما  ال ررررمين عاررررم ن ا  رررررل   الارررررا   مررررا مل مررررن ال  رررر 

 ا نفجمن وااااحتجمن وال عا ن ال ميجمن الر ا جمن. 
  ال  ر  وت راو  لثر  األزمرا  ال ت راد ن المامبجمرن وترداحتخ جمر اا متضا رد قزا، ت  حت  شم  و -44

ن   را داا  مداإ امبفاواق حترمل ا نفرملا ضال  الت ش، وت خ امبناخ عام صمين امب لق و  متها. ول 
. حتمل   اإ المامل الرم ن  مرا رإ مرن ال  ر   جمع امبناطا  ومت   النفا، وال تجما   فبن عالجمن جداا 

 ن  ل  رجمما ن البارداإ الرا مرن ن جنررب ال ر ق األ  رجمن  ل  ر  مرن غرخهالنفا، وال تجمرا  وتدقع
 ا. ما و قاههممثن همس الت خا  الف  من من صميته

 المر ة ذات اإلعاقة  
ن ررررلا عارررم ال عا رررن ال رررميجمن أل رررباب   ررررل دوإتراجررر  امبررر لق  ا  ااعا رررن نرررراجض  -45

مبفرررراقن لو امبرا رررر، التمجمجمض ررررن لو تمررررم  الرصرررررل امبررررادا لو عرررردإ ترررررق  تتماررررا حتالت ا ررررن لو حتمررررد ا
التمي ررمل  و عا ررن ال ررمين   رردما  امبمارمررا . وهررما شررد حتشرردق مررن ق صررها ن ا  رررل عاررم

وقميرررر  الفرررر طاإ. وخت ررررع امبرررر لق  ا  ااعا ررررن ن حتمررررض األو ررررا   ل  ررررجمما امبرررر لق   ااااحتجمررررن
طر اررن األمررد  حتر ررا   نررع ا مرر  مبا مرر  لو  ق رر ا لو امب رراحتن حت عا ررن  هنجمررن  لاتم ررجمم ال فرر ا 

و تخرررم األ رررا ب لو األطبرررا، ال ررر ا ا  حتالنجماحترررن عنهرررا دوإ لإ تراقرررا هررري عاجمهرررا عرررن عارررم  وهرررر 
 نطررررا عارررم ا تهررراا   هرررا ن سا  رررن األهاجمرررن ال ا ر جمرررن امب  رلرررن لرررا  رجرررل ات ا جمرررن ن رررري  مررا

 األشخاس  وا ااعا ن. 
 عرام ا ي  ا  ااعا ن عام هر غخ متنا ل لمن، المشخ  حتفبل ت اق  وتتم   امب لق -46

 ااعا ن و رع ا نس. 
و د دعا امب    اخلاس امبمة حب ري األشخاس  وا ااعا ن الدول قو  رماإ مشرا  ن  -47

النفررررا،  وا  ااعا ررررن حت ررررر ق م مر ررررن ن امبفررررا   الررررو متررررس نجمرررراجمن  ل  ررررجمما مررررا تماررررا منهررررا 
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 نفررجمن وااااحتجمررن والمنرر، ا نفررا    ررا ن  لرر  المنرر، ا نفرري  وامبفررا   الررو لشررخ حتررا  ري ا
قلجمهرررا ن د ا رررن ند  رررن حتاعتبا هرررا مت ررر  شرررراغ   ارررم حت ولر رررن   رررر  لرررد  امبررر لق وال تررراق  ا  

 ااعا ن.
  امب لق وقخوا     امبناعن البش  ن/اا دز  

امبناعن البش  ن/اا دز عارم هرر غرخ متنا رل   تمتء امب لق ع  ن لإلصاحتن حت خوا     -48
و مض   ل  لمرام  خمتا ن   ا ن  ل  المن، ا نفا  وعدإ التمتع حتا ت  لجمن الت او  حتش إ 
 امبما  ررا  ا نفررجمن امب مر ررن وامبفرر ولن واختررا   رر ا ا  مفررتنخق قجممررا  تماررا حتال ررمين. ونرر  عنرردما

ا  ررل عارم اخلردما  ال رميجمن   قر س اعن البش  ن/اا دزلام لق امب احتن حت خوا     امبن تُتاح
 لرصرررم والتمجمجمرررض مرررن امبهنجمرررمل المرررامامل ن  رررال ال عا رررن ال رررميجمن مبرا ررر، امرررا تتمررر    ق زرررا   رررخاا 

ا  مرراإ مرن اخلرردما . وتشر   ال رررا مل والفجما ررا  قو  حت ررد،اا مرن اا ررما، و تخرم  لرر  لشر الا 
احتن حتررال خوا مررن ا مر  حتر ررا   منهررا عارم  رربجم  امب ررال ق رر ا  وامبما  را  الررو متنررع امبر لق امب رر

 ل رل لش ال التمجمجمض.   والتم جمم ال ف ا ا م   ف اا 
 امبهاج ا النفا،   

التمر   لامنر، وال رت  ل والجترا  والر ي عارم ل ردا الفراطا    ط  رإ  ما  غالباا  -49
هاج ق لثنا، المبر  لو النت راز. و  رن لإ تمترء ام لق امبحتالنفبن ل اا المامن لو األق اد الماد مل  بخ 

 همس امبما  ا  من  بجم  التمم ل لو امبمامان ال ا جمن لو ال ق فا جمن لو امبهجمنن. 
وتراج  امب لق المامان امبهاج ق  ول  جمما غخ الناامجمرن  صرمرحتا  ل رء ن ا  ررل عارم  -50

ن األإ  وال عا ررن ن نررال  الطرررا    مماررم لشرر ال ال عا ررن ال ررميجمن   ررا ن  لرر   عا ررن صررمي
وعرر ج األمرر ا  امبضمنررن ومشررا   ال ررمين الم اجمررن  ألزررا  رر إ  ن   ررخ مررن األنجمرراإ  مررن هررمس 

رر ا  ررري  ا ر رراا  مآ حتمررض الباررداإ مررن  طرراي و/لو ختشررم التمرر   ل عت ررال وال نجمرر . و ررد و ت
ل ترررضال  ررر إ مرررن اخلررردما   ن ررررل امبررر لق امبهررراج ق عارررم ال عا رررن ال رررميجمن حتشررر    رررا ر  ل نهرررا

 الطبجمن ال زمن حتفبل امتناع م دمي ال عا ن ال ميجمن عن مما تها ن   خ من األنجماإ. 
ونرر  عنرردما شررا لامرر لق امبهرراج ق ا  رررل عاررم ال عا ررن ال ررميجمن ن نررال  الطرررا     -51

ااااحتجمرن وا نفرجمن مرن  ردما  ال رمين   ن ال  رخ مرن األنجمراإ  تفت ا المامارن امبنضلجمرن امبهراج ق
ها ن عررن ال عا ررن اخلاصررن حترر م ا  النفررا، والترلجمررد حتفرربل و ررمها وا مررداإ ق صرر الر ا جمررن  ق رر ا 

 من ل امن الت ممل ال ميي لو األ امن ال ميجمن الرطنجمن.  ق ت ادال
 شررا ماا  و  رر  تمرر   الماماررن امبنضلجمررن امبهرراج ق ل عترردا، ا فرردا وا نفرري والن فرري منطرراا  -52

ما تتم   همس ال ارن مبخراط  جمردد صرميتها و ر متها دوإ لإ تررق  لرا  عام  طاي وا ع. و  خاا 
الارر وا الررو تممرر  وتمررجمي  ت رررإامبمارمررا  امب  مررن لو ا ما ررن ال اقجمررن. وعرر وق عاررم  لرر   

قجمهررا المد ررد مررن المررام   امبنضلجمررا  غرررخ امبفرر     وهرري  رر وا ت رر  قو نررد ال رررتمباد  
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 مشرر    صررميجمن  طررخق  ت ررجمل صررميتها الم اجمررن هررر  ن   رربباا ن لقرر اد األ رر ق  وال  رر  عرر
 حترج   اس.

و ررد جتررء امبرر لق امبهرراج ق عاررم اخل رررع ل تبررا  ا مرر  نررال وصرررلا ن حتمررض الباررداإ؛  -53
وق ا تبمل لزا نام  تبمد و/لو ت ن . وع وق عام  لر     رن لإ   ر   قجر ا، ا تبرا  ا مر  

 و جم تهررا و/لو قو ق ررد  رر دا حتا امرر مررا وهررر مبنضلجمررن امبهرراج ق لثنررا، قرر ق عماهررا  عاررم الماماررن ا
إ قو سا  ا  غخ م مر ن  ل  جمما ن الباداإ الو جت ت  قو ق  ا  ااها  حتالا ر، لنجما اا  يفمال

حتمد ق  ا  ا م  امبتممد. وهناا  فا، مهاج ا  اجممن حت  امن حتع  ا  جنفجمن غخ مش وعنحت 
ا مر    را ن  لر  ا مر  النراجم عرن الغت راب. وترردع هرمس النفرا، ن م ا رض انت راز  و رع

ن  رر وا مض  ررن حتا تاررا  ترر نجماهن  لو  ررراجهن ع رحتررا  شررد دق  ت رر  قو ع رحتررن ااعررداإ ن 
 الباداإ الو جت إ ق امن ع  ا  جنفجمن  ا ج قطا  الضواج. 

  فا، الشمرب األصاجمن  
ب األصرراجمن سمرعررن متشرراحت ن مررن ا تها ررا  ن ررري اا فرراإ الررو تتمرر    فررا، الشررمر  -54

ت اطمرن. و رضداد  لر  نردق حت مر  هجما ر  امب وتت ث  حت ش ال التمجمجمض والتهمجمي   ا م حتم ها حتم اا 
األحترررررا ولشرررر ال ا تها ررررا  ا ررررا ن ت   رررر  امب ررررخ والررررتمي م ن امبرررررا د  امبا رررري منهررررا  النارررراإ

ت اطمرررن هرررمس عرا ررل صرررميجمن شرررد دق عارررم  فرررا، الشرررمرب لشررر ال التمجمجمرررض امبختاررر، و  وا ا رر .
األصاجمن  تطال حترج   اس صميتهن ااااحتجمن وا نفجمن. و د لحتا آ امب   ق اخلاصن امبمنجمن حب ري 

 فرا، الشرمرب األصراجمن جمرا قر س ع برا  تموجررد ( عن A/HRC/30/41الشمرب األصاجمن  ا ا  
عررن ال تها ررا  امبا ررجمن وامبت رر  ق  عاررم  رردما  ال ررمين ااااحتجمررن وا نفررجمن ق رر ا ن ا  رررل 

عاررم    فررا، الشررمرب األصرراجمنقتمررا     ررري اا فرراإ الررو طالررآ ن ررر هن ا نفررجمن وااااحتجمررن.
ومت ر  قتجمرا    عام هرر غرخ متنا رللعام  امب تبطن حتالرلدق  مدل  الرقجما  من  بجم  امب ال  

وت ر  ممردل  ا رتخداإ و را   منرع   حتمل امب اه را  ا رامر  الشمرب األصاجمن  فبن عالجمن جداا 
حتجمنمرا ت ت رع حتجمرنهن ممردل  األمر ا  امبن رلرن   ا م  حتمل  فا، الشمرب األصراجمن م ا  رن حت رخهن

تم  ررآ  فرا، الشرمرب األصرراجمن  رد  دز. و    را ن  لرر  قرخوا   ر  امبناعررن البشر  ن/ااجنفرجماا 
ن ر هرا ن ال رمين ااااحتجمرن ن  رجماي ن مراإ طالرآ ل تها را  جفرجممن  عام م  التا  خ ل  راا 

 ال تها ررا  تارر  وتشررم ال ررت  ل ال  رران. ن الشررمرب األصرراجمن مررن ن هررا ن ت   رر  امب ررخ و 
  جررال ل  نتمرررإ قو اارراب مررن  وحماولررن قجبررا هن عاررم ا، الشررمرب األصرراجمن  فرر اا  فررا تم ررجمم

 الشمرب األصاجمن ن قطا   جما ا  ال تجمماب ال  ان. و د تراج   فا، الشمرب األصاجمن ل  اا 
ا  رل عام  دما  ال عا ن الر ا جمن الو تمضز ن هن ن ال مين  م   تمجما ق صهن ن ع با  

 وال دا.قميرس ال ش، عن   طاإ امببجمض 
 ررررمين  فررررا، الشررررمرب األصرررراجمن قو ع رررررد مررررن ال مررررع امبتما ررررن حتامبض  ررررن  النرررررات وتمررررض   -55
، هرررمس ن نرررا  فرررا رررجمما ن نرررا الشرررمرب األصررراجمن  ول امب ت برررن ا تها رررا  ن رررري اا فررراإ و 

  عمرمرراا غررخ التاحتمررن لاشررمرب األصرراجمن  . وعرر وق عاررم  لرر   ل ت اعرري الررنام ال ررميجمنالشررمرب

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/30/41
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ا رت ادق  فرا،   ررل دوإمرا   رع ع برا     وهررجمنالشمرب لا مين وال عا رن ال رميهمس م هرإ 
ت  رررر  البجما ررررا  امبمارمررررا  امبتما ررررن   تممررررا   قمررررادق مررررا م.الشررررمرب األصرررراجمن مررررن هررررمس الررررنا

 ا   دا قو حتت جمجمبهاحت. ون  عندما تترق  همس امبمارما   ق زرا ت ررإ عمرمراا  الشمرب األصاجمن 
تترر ث   فررا، الشررمرب األصرراجمن ل  رر  مررن  غررخ م ررن ن حبفررل  رررع ا ررنس. وحتاا رراقن قو  لرر  

مرن ن رري اا فراإ  نن مراز النراجم عرنعارم الت جمر،  ن د جم حتفبل  م، حتاألم ا غخهن 
  .الو  رجدإ قجمها ال    امبد ععن نالن األ    و 

 ال   جمن امب لق  
 اجمهررا  الرروواألدوا  ا نفررا جمن  حتال رالررل النمطجمررن تترر ث  امبرر لق ال   جمررن عاررم وجرر  اخل رررس -56

  وهرري مم  ررن حتشرردق لامما  ررا  ال ررا ق م رر  الررضواج امبب رر  لو  ررراد  رراطن ال جررال ن استمررع
 آثررا مس امبما  ررا  ولررعررن المنرر، وال  رر .  ال فرر ا وتشررر   األع ررا، التنا رراجمن األ  ر ررن  ق رر ا 

ن ا  ررل عارم  ل ر  ناراا  لق ال   جمنمب  وعادق ما ت رإ ان ال مين.  امب لق ال   جمن عام نا ن ابجم
  دما  ال عا ن ال ميجمن   ا قجمها  دما  ال مين ااااحتجمن وا نفجمن.

  فا، األ اجما   
تمتررررء  فررررا، األ اجمررررا    ررررن قررررجمهن النفررررا، امبت رررر  ا  مررررن التمجمجمررررض ال ررررا م عاررررم  ارررراإ  -57
  ع  ن حترج   اس ل تهاا ن هن ن ال مين   ا ن  ل  ال مين ااااحتجمرن وا نفرجمن ا الطب 

   ل ررررلفررر   . وتُ ((A/HRC/31/56عارررم هرررر مرررا ل دتررر  امب ررر  ق اخلاصرررن امبمنجمرررن حت  رررا ا األ اجمرررا  
حتالطب ررن الررد جماحت  ل  ررجمما مررن نجمرر  الممرر   امبنتمجمررا  قو نفررا،الال ررميجمن حتررمل حت األ  رراإ امبتما ررن

وتفرررد ال رالررل النمطجمررن   والت م ررن  وااصرراحتن حتالمرردو . رمررنوال ررت ادق مررن  عا ررن األم امبتر ررع 
حت؛ وهررما  ض ررد مررن انتمررال متهت ررا حت وحتا حتولررردحتت ررر  هن عاررم لزررن ال ومررا   فررا، امبهجمنررن عررن

 تم  هن لامن، ا نفا  والتم جمم ال ف ا.
 امبجم  ا نفي لام لق وهر تها ا نفا جمن  

    الفارا ا نفي امب اري حتال ا ريا  شُ  نجم  ن المد د من األو ا   ل  جمما فرد   -58
الر رررن ا نفرررا جمن عرررن التمررراا اخلررردما   اامبجمررر  ا نفررري وم رررا    يامب اجمرررا  ومضدوجررر منررراخ  ررر دع

إ امبجمررر  مرررن التمررر   لاتر جمررر، وامب ن رررن ال  رررا جمن. ونررر  ن البارررداإ الرررو ل جتررر    ال رررميجمن  رقررراا 
لاتمجمجمض و ر، امبمامان عام ل ردا م ردمي   ن   خ من ا ال   امب اي  تتم   امب اجما ا نفي 

 ممجمنرررن مررا   نرررجمهن عرررن التمرراا اخلررردما  ال رررميجمن. و تم  ررن ن لو رررا وهرررر اخلرردما  الطبجمرررن  
مرررا  حتالت ررررميحت لو الم ررراب. و  رررخاا حترررداقع ق فرررا جمن ومهجمنرررن م ررر  الغت ررراب  مبما  رررا   فررر  ن ول

و الر رررن ا نفرررا جمن ن ال رررا رإ وامبما  رررن اجررر ا،ا  طبجمرررن  ه  رررن دوإ لإ تتررراح لرررم  تمررر   م رررا   
نالررن  مررن الباررداإ المد رردهررر تهم ا نفررا جمن ن  تمتررءو  .ال رر ا  وال تجمررا  عررن وعرريق صررن اختررا  

ل ميرس وع جرا    فرجمن وحتد جمرن ونرءوإ عارم اخل ررع    ن لغال األنجماإ خي مرإو  م  جمن
 نتجماجررررا حتمررررض العررررن تابجمررررن    ن ال الررررل  تنررررع م رررردمر اخلرررردما و . حتلتميرررررت ال ع جررررا حت  ل
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  وقميرررررس حتت جمررررخ ا ررررنساخلرررردما  الطبجمررررن امبتما ررررن م رررر  بجمرلرججمررررن مب ررررا  ا الر ررررن ا نفررررا جمن  ال
  ومنع ا م .    طاإ عنا ال نم  وق  ا  ا م عن ال ش، 

 النفا، احمل وما  من ا   ن  
ما جمم  النتجماجا  ال ميجمن اخلاصن لانفا، احملت ضا   ل  رجمما مرا  تمارا منهرا  غالباا  -59

ما ت رإ اخلدما  الر ا جمن امبتما ن حتفر طاإ ال ردا وعنرا  حت عا ن ال مين الم اجمن وااااحتجمن. ق  خاا 
نرر    الرر نم غررخ متانررن  حتجمنمررا ل ت رردإ حتمررض امب اقررا لا عرر ج حتالم ررا خ امب ررادق لا خو ررا 

، ا رامرر  امب رراحتا  حت ررخوا   رر  امبناعررن البشرر  ن/اا دز. ومت رر   اررن قرر س الفرر جمنا  ن لانفررا
النااقررن الشخ ررجمن لنررد الشررراغ  النمطجمررن واأل ا ررجمن ن  جمررع منرراطا  لرررازإو  الرصرررل قو م اقررا

مررررا  مرررر     امررررن وصررررمين الفرررر جمنا  لاخطرررر . ول  ررررضال حتمررررض الباررررداإ  ا رررر  قو وهررررر المررررامل  
امنر،   را ل احملت رضا  ل  راا  تتم  و  .الرلدق ت بجم  الف جمنا  ا رام  لثنا، سا  ا  من  بجم 

 عام ل دا غخهن من الف جمنا  لو امبر  مل.   ن  ل  المن، ا نفي
وتما  النفا، الف جمنا  من مشا   ال مين الم اجمن  مدل  عالجمن حتفبل مرا تم  رن  -60

  تر ثخاا  وا امب لق الفر جمنن عارم لط الرا ل  راا . وت ث  خماندق ا بس زادهال  من عن، وصدما  
؛ ق  لإ ا   الا عرن لط الرا   رجمبها حترا ضع اا  اصن ق ا  ا آ م  م  عام صميتها الم اجمن  بخاا 

ق ررما،   فررها لو مررن ال جرر  قو  ا  فرربل لررا مما رراق  بررخق. وامبرر لق ل  رر  مررجم ا سرروالشررمر  حتالررم ل  
مب ث ا  لدو ن ا ا تخداإ النت از. و مد العتماد امب    عامحماولن اا داإ عام ال تميا  لثنا، 

ل ارررر ن تطبجمرررا عارررم ا حتالفررر منحت ن م ررر  هرررمس ا رررال  م رررالا   حتأل رررباب تتمارررا  الن فرررجمن و ا جمررراا 
  امبنار  الطيب.

 جسد المر ة استغالل -دال 
لبجمرلرججمرررن انتجماجاجمرررا وو ا  هرررا اوترصرررم امبررر لق ن  جمرررع لطررررا  نجماجمرررا    فرررت   جفرررد -61

ممامارن  الردول امبر لق ل  راا  ما عاماآ و  خاا امبفجمفن.  الفاطن ال جالجمن  ااإ وتفخ  خلدمن لجندق
 ل    د ج   الا ر، قوو  حتاعتبا ها لداق لتن جمم  جما ا  وحت ام    ا جمن. ت رإ عام ال ت  ل

 ل الرل  مرع ت رردمين ااا ررن صرمين امبر لق و رر متها  رآ شرما    ع رحترا  جنا جمررنحتتطبجمرا  لنجما راا 
 مء ا  ث اقجمن لو د نجمن. 

ن  ررال ا  رررل عاررم اخلرردما  الررما  ررا ا التمجمجمررض و  ررن لإ  مررض  جررض،  بررخ مررن  -62
  ررا ن  لرر  وقجمررا  وم ا ررن  ررن الر ا ررن منرر   امبرر لق مررن اعررت ل  ررمين ومررا  امي رر  حت  ال ررميجمن
 والم م  قو ا ت  ل جفد امب لق لتمي جما لغ ا   جما جمن وث اقجمن ود نجمن وا ت اد ن.  األمرمن

 االستقاللية سلب -١ 
راق رررن    حتررف ن ررررل امبرر لق عاررم امبفررراعدق الطبجمررن ا ررت  ل جفررد امبررر لق ررد  ررن م عرررن  -63

لجمتها ا ررت   وت جمجمرردالمرر ج عنهررا لو ترر  خس   ن رل رر دا قو  األمرر  الررماالرضوج لو وا األمرر   
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عارررم ال عا رررن ال رررميجمن  ول  رررجمما وقعا رررن ق صرررها ن ا  ررررل والتن ررر  مرررن انررر اإ اخل رصرررجمن  
ن اخترررا  تها ا رررت  لجمامبررر لق  ال جررراا الناررراإ و رررالال رررمين ا نفرررجمن وااااحتجمرررن. اخلاصرررن حت عا رررن ال

فري ون ال  ا ا    دا قو ا تهاا ن ر ها ن ال رمين واخل رصرجمن وت   ر  م رخها اااران وا ن
 الف من البد جمن ون  ن ا جماق.

 اآلثار المترتبة عل  تقعيب الذكور -٢ 
قو ت ردمي صرمين الرو تفررد قجمهرا  راطن ال جرال   دا ت  جم  الحتن الرم   ن ال  اقرا   -64

  تر  الرلرداإ سا  را  متجمجمض رن مرن  بجمر    دا قو ماوهم ال يب وال ج  عام صمين امب لق وال تاق  
عام  و ماا اا ايف. و ت ام  ل  ن المادا  ال  اقجمن امبتما ن حتال ما، الو جتم   ر، الت م ن لشدت 

   ل  ا ام  وامب  ع.ن ال تاق وامب لق   ن 
  الجنسانية العارة القوالب النمطية -٣ 

 من متاع البجمآ امب لق اعتبا   
مررن دمررن األغر ا  ا نفرجمن وغخهرا  فرخ  خل ا رت  ل جفرد امبرر لق حتاعتبرا س متاعراا   ر دا -65

سا  ررا  مررن  بجمرر  عماجمررا  الت مجمرر  الررو تنتهرر  ا فررد. قاتبرراع اجمررن غررخ صررميجمن   امبررب ب قو
 جمما حتمل ال تجما  امب اه را     رن لإ ت ررإ لر  عرا رل صرميجمن و جممرن  تشرم  ا رط احتا   ول

 األ   م   ق داإ الشهجمن والش س امب  ي. 
مبنامرن  وق راا  ع مرن عارم النمياقرن الشرد دق 16م الما   ر  عرن و    م ش   تان ا ف -66

مرررع  و ررع ممرررا خ د جمررا لرررزإ عا  رررا  األز ررا، متاشررجماا   ال ررمين المامبجمررن. ومررن امبما  رررا  ا جمرردق
عن ط  ا تش  ما  و جما ا  وطنجمن و/لو  رراحتف ت رمها و رال     و ل اا شادا  ال ميجمن
التنرع ن ش   امب لق. ومن امبما  را  ا جمردق  تفترعلا   قع  جمن  عن ع   األز ا، ق  ا 

 األ    ت مجمم دمم جد دق   ا ا  جفد ن مطاحت ن مب ا ا  ام لق تنمم حتال مين. 
 وصم صمين امب لق   

مرن األ رباب ا م  رن ال امنرن وهي  ا مو      الرصم  اه ق اجتماعجمن وث اقجمن  ا خن -67
وتف   عن ن ماإ وا رتبماد قارا   ر ا جمن حت  ماهرا   اإ تها ا  ن ري اا فو ا، المد د من ا

عاررم هررر مررا لشررا  قلجمرر  مب رر   اخلرراس امبمررة حبررا اا فرراإ ن ا  رررل عاررم مجمرراس الشرر ب امب مر ررن 
جنفررا جمن  لو حماررر ا امبرر لق لتنمجمطررا   تتمرر  و  .(A/HRC/30/39  و رردما  ال رر ا ال ررميي

 و ُتميجم ررررض ن. و ررررن الجمرررر اواا  رررراع  جمضا ررررحتشرررر إ و ا  هررررا الطبجممجمررررن والبجمرلرججمررررن م رررر    ررررا ق
لتء ررر  ق رررداع النفرررا،   لررر و رررد ا رررتخدإ   رصرررمحترررداقع التشرررخجم  األمررر ا  الم اجمرررن لرررد  امبررر لق 

 . عنهن دوإ داع   م  فا  األم ا  الم اجمن  غماا 
امبرر لق قتمتررء  ا  رر دا قو  بررم امبرر لق وال ترراق وتم  ررهما لاتمجمجمررض.سررالرصررم وشررا  ا ررجمض حت -68

 رر   عاجمهررا  جمرررد ومرا ررع  رر ل قرر ق ق فررا ن  ررم ق وافررن وتُ    اقررا حتمررض ال ن ا ررا ض وال ترراق
ا رجمض. و  رن لإ تار  امبرر لق وال تراق ت تمراإ الرصرم حترردا اهما وتتمي  جراإ مرن منا شرن مر رررع 
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تمجمشررررراإ ن  ررررر  ا مرررررداإ اخل رصرررررجمن ال زمرررررن لاتطهررررر  كرررررا  جمررررررد. و ا ت رررررآ الا رررررجمض نررررر  وقإ 
ا مرداإ وا مداإ النااقرن ن مر انجمض امبردا ا لو  التاطخ وا بمايف ال ا ميناخلرا من و والغتفال  

 ن  ان.امب ميجمن ال اقا امب
وعرر وق عاررم  لرر   ل ش رر  المد ررد مررن ال تجمررا  عاررم الت  جمرر، ا نفرري   ررا ن  لرر   -69

انررن لو غررخ متلزررا قمررا  لرررازإ النااقررن ال ررميجمن لثنررا، ا ررجمضمث قإ  جفررم ال ترراق  و ررا ،مم قررن 
حتاهارررن الت ا رررن. وت رررط  ال تررراق قو ا جترررال طرررر ي غرررخ صرررميجمن لانااقرررن  رررد تررر دا قو التفرررر ب 

  وااصاحتن حتاللتهاحتا .
 عارم اا و جممر تر ثخاا  ا رجمضالفرا دق حتشر إ الرصم والما  النا اإ عرن التنمجمطرا     ث  و -70

 هما ن التماجمم والممر   عن ن   و  امتهما و قاههما  ق  ا النفا، وال تجما   جمع جرا ل نجماق
قو عرردإ اخلرر وج مررن البجمررآ قو امبد  ررن لو الممرر  لمرردإ  رر  شرره   ررد تشررم إ حتال ررط ا    نألزرر

هرررر مرررا  حتحتالم رررابحت   مرررآ آلإ ا رررجمض عنرررد امبررر لق حت قإتررررق  امب اقرررا امبنا ررربن وامبرررراد ال رررميجمن. و 
 رد  ر    تشرخجم  نرال  منهرا  عارم  األم  الما عن التماا امبفاعدق  مضواال شماها عام

 ربجم  امب ررال  التهراب حتطا ررن الرر نم  نجمر  تاهرر  األ فرر ن الرو تنمررر عررادق دا ر  الرر نم ن غررخ 
 م ازا الطبجممي من النانجمن التش شجمن. 

ومررن شرر إ لشرر ال التميجمررض الفررا دق حتشررر إ  ررن الجمرر ا عنررد امبرر لق لإ ترر ث  ن ث تهرررا ن  -71
حتفبل التمجمجمض ال ا م عام الفن ن م اإ الممر . وتمرا  حتمرض استممرا  ا جماق امبهنجمن والمامن  

. وتطبجمررا امبناررر  الطرريب عاررم مررن   ررر  ن مما ررن هررمس امبفرر لن وقهمهررا  قإ هرري عر ررآ لصرر ا 
ا رتخدام   مرن لجر  امبر لق النشرطن وال ر ف عارم  ن الجم ا حتا تخداإ الم ج ال مرر  البرد    

 حتال مين الم اجمن لام لق.  ن    ن لإ   رإ ت ثخس  ا اا ن  ن نال وجرد مرا ع صميجم
 فرد ال ت  ل والرصم حتش إ اا  اع ن األما ن المامن ون لمرا ن الممر .  وحتامب    -72

عنرر  أل ررباب ا ت رراد ن ن   ررخ مررن  نهررم لو مررا ُ شرر ع  غالبرراا ا  رراع لإ ا وحت رر ا النارر  عررن
مرا وهر   ن  ن الباداإ الو  مي همس امبما  ن  ا ر اا  منا لغخ  لم اا  د  متء    ق   األنجماإ
مبررا    ترر   لإلجهرراد وال رر ف النررا مل عررن التخر رر، وامب ررا  ن دوإ مرجررل. ووق رراا  امبرر لق مرر   

  باررر  الاررررا   غالبجمرررن النفرررا، المرررام   ترررنمممنامرررن األمرررم امبتميررردق لاط رلرررن  الجمر جمفرررجم،(  ل 
ن لمررا ن  حتفجما ررا  ترردعم األإ امب  ررع  ع لهررا، المرراملماجمرررإ امرر لق ن  جمرر 830 هررر عررددهن
 المم . 

 بإزائهامروية والغلو في تطبيق المنظور الطبي عل   نها حالة  المر ةالنظر إل   -٤ 
قإ النارر  قو  ررارا امبرر لق وو ررا ، جفررمها مررن النانجمررن البجمرلرججمررن  ول  ررجمما و جم تهررا  -73

نالرن م  رجمن  امبر لق اعتبرا  مبشا   طبجمن  م رس تا خيراا  لع ا اا ااااحتجمن ونجماجما ا نفجمن  حتاعتبا ها 
عاررم امبرر لق وتطبجمررا امبناررر   جمن رر ن امب  ررال رراإ ق رر ا،   قماررم مرر  التررا  خ . لعتبررا ا  جنفررا جمن

مرررن لشررر ال ال ررربف  وق رررداعها م  فرررا  األمررر ا  الم اجمرررن دوإ مرجرررل شررر  ا  حت زا هرررا الطررريب
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 هراعارم لدوا   ن ا راا  ارم ل راا  رراد  راطن ال جرال ا من ع الجتماعي الما متا    م  فا 
عارم  رارا امبر لق ن التشرخجم  الن فري  الررما  جمن ر ن امب  ررالق ر ا،  آ  راه ق. وجتارنا نفرا جم
 النشرا  ا نفري غرخ    ما  ت رر  ل ر   شرا  غرخ ل   ري  عام هر مباش   ما  فتهدا غالباا 

  امب   لو ال ط اب الم اي. من م اد  حتاعتبا س  الت اجمدا لو ال ت  ل ال   ا
و شررم  ال   ررا المامرر  حتررال اا ألإ المد ررد مررن ال رررا مل والفجما ررا  الرطنجمررن تررن  عاررم  -74

حتمض اخلدما  الو  تاجهرا امبر لق لامي راظ عارم صرميتها دوإ  قزا، ال ار ن تطبجما امبنار  الطيب
مرن  بجمر   ممجمنرن  ت ردمي  ردما   دوإ غرخس  الطبجمرل تررولإ   ومن  ل  الش ا مفر  طيب. 

ق رر ا  ا مرر  حتا ررتخداإ األدو ررن لو ال عا ررن الترلجمد ررن. ول  فررمد لامرر لق  ن   ررخ مررن الباررداإ  
حب  ررن. و ررد ت رررإ المماجمررا  ال جم رر  ن  ن نررال وجرررد  امبختا ررن الرررلدقمررن طرر ي حتا تجمرا  ط   ررن 

رالجمرد ن ال ر ق احملجمطرن حترالرلدق. ل رن مء  طيب اج ا ها    و  ن مبنع وقاق واعرت ل األمهرا  وامب
 10الد ا ا  الو لج جما منامن ال مين المامبجمن ل ه   لإ قج ا، عماجما   جم   ن حتنفبن ت ري 

الررو ت رر  ن حتمررض   ن امبا ررن ل   ارر  ممرردل  الرقرراق. وتم ررس ممرردل  المماجمررا  ال جم رر  ن
طيب عام الر ع مع ما  نطررا عاجمر   لر  مرن ن تطبجما امبنار  ال غاراا   ن امبا ن 30الباداإ قو 

  انتمال التم   مب اع ا  ن الرلدق ومشا   صميجمن.
و  ن لإ   دا ال ار ن تطبجما امبنارر  الطريب قو ت ارجم  قر س امبر لق ن ا  ررل عارم  -75

 و مجما ا تميدايف  دما  حتد ارن م  مرن  اخلدما  الو  تاجها لو ال د ق عام  م  الت الجم،
لو  لامم  ررا  لو ال رراحت   لو امبم  ررا  امبفرراعدا  ت ررد ها حتا ترردا    رررا، ن المجمررادق   ررن

  ل  جمما ن األمرا ن الرو   ر  قجمهرا عردد األطبرا، همس ن امبنضل. ومن ش إ ق  ق حت ر   امبهاإحت
اا إ ق ررررناد مهمررررن قعطررررا، امبرررر هامل  تجمفررررخ قرررر س ا  رررررل عاررررم اخلرررردما . وحتامب رررر    شرررر   

 مجمرا قر س ا  ررل عاجمهرا.  نراجضاا قو امبمرا ا الطريب دوإ غرخس  ا   منرع ا مر  حتا تخداإ و ر
و مد الفماح لا جمادلن حتت دمي و ا   منع ا م    را ن  لر  و را   منرع ا مر  الطرا    دوإ 

 لو ال تاق امب اه ن.   ل  جمما لام لق احمل ومن ا ت اد اا لتراق ها قماجماا  وص ن طبجمن ل ا جماا 
 القانون الجنائي عل  نحو تمييزي  استخدام -٥ 

 مررد ا ررتخداإ ال ررا رإ ا نررا ي عاررم هررر متجمجمررضا وقرر   جررضا،ا  ع احتجمررن و جمرررد  ا ر جمررن  -76
وغخ مء  من لش ال الجممنرن الرو متا  رها الدولرن.   اا صا     م امب لق ن جفدها ش  ا  لتناجمم

ال رررررا مل ا نا جمررررن وامبد جمررررن واادا  ررررن ن امبن رررررس عاجمهررررا و ررررد  شررررم   لرررر  األن رررراإ الم احتجمررررن 
واأل امن الو   م سا  ن ا نس حتال ا ري  را ج قطرا  الرضواج  وق امرن ع  رن جنفرجمن حتال ا ري 
حترررمل حترررال مل مرررن   رررس ا رررنس  والفرررارا ا نفرررا  امب رررا    وتررررقخ الت  جمررر، وامبمارمرررا  حتشررر إ 

د شت ال حتا نس. وق  ا  همس األن راإ  رل رااااب وا جماق ا نفجمن  وق  ا  ا م  والدعا ق/ال
الرصم والتمجمجمض و نته  ن ري اا فاإ امب  رلن لام لق. و نتهر    امرن امبر لق و ر متها ا فرد ن 

 من   ل ت جمجمد ا ت  لجمتها ن اختا  ال  ا ا  امبتما ن حبجماجما وصميتها.
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عارررم  رررارا امبررر لق ا  رررل نرررا امبررر لق ن ال رررمين والفررر من نرررمل تُم وتنتهررر  الررردول ل  ررراا  -77
  م ر  الض را لو الردعا ق لو ق ر ا  شار  جنا جمراا  نررز لإل سرا  تماا حتاااراب لو حبجماجمرا ا نفرجمن 

ات ا جمرررن مناه رررن التمرررم ل وغرررخس مرررن  ررر وب امبمامارررن لو الم رحترررن  ا مررر ؛ وتنتهررر  الررردول ل  ررراا 
 اد.    ع رحتا  م   ال جم وا حتال ا جمن لو ال ق فا جمن لو امبهجمنن 

ن نرررد  اتررر  وهرررر  رلرررد  و مرررد جتررر مي الفرررارا الرررما  نفرررل قو امبررر لق دوإ غخهرررا متجمجمض ررراا  -78
عاررم  رردما   ن ا  رررلالتمرر   لام رراب ا نررا ي قرر س امبرر لق وت جمررد خمرراط  الرصررم و    رر . 

لامهنجمرررمل المرررامامل ن  رررال ال عا رررن   ادعررراا  ومت ررر  ال رررمين ا نفرررجمن وااااحتجمرررن وعارررم امبمارمرررا  
 ما  مجما ق س امب لق وال تاق ن ا  رل عام  دما  ال عا ن ال ميجمن. وهر  ميجمن  ال

ا ررر ا   م مر رررنعارررم  ررردما   وت جمجمرررد ا  ررررل ا ررر ا  ا مررر   ا ر جمرررنجتررر مي تررررقخ  ررردما    
   ا م 
 مرررد جتررر مي ق ررر ا  ا مررر  مرررن ل  ررر  و رررا   ال رررت  ل والتفرررجمجمس  فرررد ونجمررراق امبررر لق  -79

لداق حترصر ها  خراط  جمردد نجماجمرا لو صرميتها مرن لجر  ا  راظ عارم و جم تهرا   اا  ق   م  رها مب
مرررن ا رررت  لجمتها ن اخترررا  ال ررر ا ا  حتشررر إ جفررردها. وتفررر ا ال ررررا مل الت جمجمد رررن  وش مهررراقاررراب 
ن امبا ررن مررن النفررا، ن  جمررع لهررا، المررامل. ق رري حتمررض الباررداإ  تفرر ن امبرر لق   تجم ررن  40 عاررم

مرررا   بررردها هررري وهرررر إلجهرررا   حتفررربل ااجهرررا  الم ررررا   رررن لمناه  جمجمرررن تطبجمرررا  ررررا مل
 ول  جما و تممها ت الجم، ل تطاي.

وجتررر مي ق ررر ا  ا مررر  ل   اررر  ا اجرررن قلجمررر   مرررا  اهررر  مرررن حتجما رررا  منامرررن ال رررمين  -80
ا ارررل الفرر  ن وغررخ امب مر ررن.   ا رر إ قو المامبجمررن. حترر  األ جررد ل رر   ض ررد مررن عرردد النفررا، الارررا 

قبارررداإ يفرررال لو وحترررا الرررو منميرررآ امبررر لق ا رررا ن ق ررر ا  ا مررر  ن الفررربمجمنجما  لو ال ما جمنجمرررا   
وترق  لا ق س ا  رل عارم امبمارمرا  وعارم  جمرع و را   منرع ا مر   تفر   لدىن امبمردل  

حت مين امبر لق ون رري اا فراإ   طخاا    ق إ الت  مي  اميا    اا ن نال  ق  ا  ا م . ول خاا 
  رررإ  قجرر ا، طرريب مرر مرإ تفررتدعجم  ا اجررن. ون الباررداإ الرروعاررم  و لرر  حتالتشررنجمع امب  رلررن لررا

 مرررد ق ررر ا  ا مررر  امبررر مرإ  قررر إ  غرررخ متررراحلو ل  ال رررا رإحت م جمرررداا ق ررر ا  ا مررر  امبتممرررد  قجمهرررا
 جمررا   ررر  الا ررر، قو م رردمي مررن  ا در حمرردودق امبرر امبرر لق جتررد ررنمم حترر  األغنجمررا،  حتجمنمررا ل  امتجمررازاا 

   ردما  وسا  ررا  تم  ررها لاخطرر . و نشرر  عررن  لر  متجمجمررض شررد د  ررد امبرر لق احمل ومررن ا ت رراد اا 
 وهر ما  اف عاجم  ال   ا المام  ال ر، لثنا، ز ا ات  ال ط  ن. 

ومرررن امبهرررم ااشرررا ق قو لإ ا رررتخداإ و رررا   منرررع ا مررر  ال مالرررن   رررن لإ  فررر   عرررن  -81
نال  ا م  غخ امب غرب قجم . حتجمد لإ و ا   منع ا م  ل   ن لإ تا ي ناجن امب لق    ض

قو ا  ررررل عارررم  ررردما  ق ررر ا  ا مررر   ن نالرررن التمررر   ل غت ررراب عارررم  ررربجم  امب رررال. 
  ن امبا ن. 100وحتاا اقن قو  ل   ل ترجد و جمان من و ا   منع ا م  قمالن حتنفبن 
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     ررن لإ تشرر   ال جمرررد امب  و ررن عاررم ا  رررل عاررم امبمارمررا  وحتاا رراقن قو  لرر -82
  رررة امبررر لق عررن التمررراا المنا رررن الطبجمرررن امبهنجمرررن  مرررع مرررا  واخلرردما  امبتما رررن حت  ررر ا  ا مررر   ادعررراا 

  تل عام  ل  من عرا ل  ا ق عام صميتها و  متها. ومرن األم ارن عارم هرمس ال جمررد جتر مي 
 ما ؛ ونارر  ا  رررل عاررم امبمارمررا  امبتما ررن حت  رر ا  ا مرر هررمس اخلررد ت رردمي امبمررا ا الطرريب

 ند امبهنجممل الطبجمرمل  حت س  ا  ط ا ثال  لو ل    من ؛ واش ا  ا  رل عام ق إ  ن ا ر جم حت ر ق
لو  نرررن ممتمررردق مرررن لنرررد امبفتشررر جما  لو لنرررد الرالرررد ن لو وا األمررر  لو الرررضوج؛ وا رررتن اا 

تررررقخ البررررد  ؛ وقررر   قرررر ا  ا تارررا  قلضامجمررررن؛ وا ررررتبماد دوإ مررررن  امبما  رررمل ال ررررميجممل  رررمخ اا 
 دما  ق  ا  ا م  من الت طجمن ال ميجمن. ول تفتند لا من همس الش و  قو ل باب صميجمن 

  تء ها.
ا  رررل  و ررد دعررآ الجماررا  الدولجمررن واا اجممجمررن   ررري اا فرراإ الرردول قو قل ررا، جترر مي -83

امبن رررس عاجمهررا ن ال رررا مل والفجما ررا  مررن لجرر  ال جمرررد  قزالررنو  ق رر ا  ا مرر  عاررم  رردما 
 ررماإ ن رررل امبرر لق عاررم  رردما  م مر ررن. وطابررآ هجماررا  امبماهرردا    ررا قجمهررا الا نررن امبمنجمررن 

مررن  حتال  ررا، عاررم التمجمجمررض  ررد امبرر لق والا نررن امبمنجمررن حتررا  ري ال ت رراد ن والجتماعجمررن وال  اقجمررن 
الررررردول لإ  مرررررنجماجما المامرررررن وم نااجمرررررا اخلتامجمرررررن  وتماجم اجما/ترصررررر نا ال ا ر جمررررراجمررررر ررررر ل اجتهاد

تفتم   تش  ماجما الرطنجمن ادا قل ا، جت مي ق  ا  ا م  و ماإ نا امب لق ن  لر  ن نرال 
حمررا إ.  اغت رراب لو  رر اح ا مرر  عررن اررموجرررد  طرر   هرردد نجماجمررا لو صررميتها  لو ن نررال 

ري اا فرررراإ حترررر إ اا رررر اس عاررررم و  ررررآ  رررر  مررررن  نررررن مناه ررررن التمررررم ل والا نررررن امبمنجمررررن حب رررر
ا ررت مال مررردق ارر  غرررخ م غرررب قجمررر  نرر  متامررر    مررد  ن حتمرررض ا ررال   مرررن  بجمرر  امبمامارررن 

  ال ا جمن وال ق فا جمن.
 ا نس حت امبشت   النفا، ال  ي  ا  ن الدعا ق/جت مي   

م النفرررا، انت از رررن عاررر ق  رررآ ال ررررا مل ا نا جمرررن وغخهرررا مرررن الاررررا د الم احتجمرررن ع رحترررا  -84
مرن ارا تهن. و ر    ا نس عام هر تبرمل ل ر  ل ر  ارن حتردلا حتامبشت    ال  ي  ا  ن الدعا ق/
نالررن مررن   فرربل لررنا نس حترر امبشررت   /النفررا، ال  رري  ا  ررن الردعا قال   را المامرر  لإ جترر مي 

  ررا المامرر  الااررم وال ررم، والرصررم  وهررر  تنرراو مررع ال ررا رإ الرردوا   ررري اا فرراإ. و شررخ ال 
قو لإ ات ا جمن ال  ا، عام  جمع لش ال التمجمجمض  د امب لق تدعر قو نا  ا ت  ل الب ا، ولرجمس 

امبر رررر، ال ا ررررخ وقو ا نس ل  فرررهن؛ حترررر امبشررررت   ال  رررري  ا  رررن الدعا ق/قو مما برررن النفررررا، 
حتفرربل سا  ررن  امبرر لق امبتم رر  ن عرردإ جررراز جترر مي لا نررن امبمنجمررن حتال  ررا، عاررم التمجمجمررض  ررد امبرر لق

خباصرن النفرا، و  الرن  الررا د ن حت وتر ررل منرع و مرع ومما برن الجترا  حتاألشرخاس قو الدعا ق؛ و 
واألط ال  امب م  لت ا جمن األمم امبتميدق مب اقمين ا   ن امبنامن عء الرطنجمن  حت وتر ررل حترالخمر( 

لشر ال ال رت  ل   را  نمرلت بجمف لا مفرمم  شر ع عارم لا شر   حتش إ   و ق حتمل ا هرد 
 ن  ل  الجتا  ألغ ا  ال ت  ل ا نفي. 
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و رررد دعرررآ امبنامرررا  الدولجمرررن وهجمارررا  ن رررري اا فررراإ الررردول قو لإ ت رررمن  عارررم  -85
األ ررر   نرررا النفرررا، امبشرررت    حتالررردعا ق/ا نس ن ال رررت ادق مرررن  ررردما  ال رررمين ا نفرررجمن؛ 

دا لعررراإ الدولررن لو األشررخاس المرراد مل؛ ون وعرردإ تم  ررهن لامنرر، لو التمجمجمررض   رررا، عاررم ل رر
ا  ررررل عارررم ا ما رررن الرررو    اهرررا ال رررا رإ عارررم  ررردإ امبفررراواق مرررع غرررخهن. و نب ررري لاررردول لإ 

عرررن سا  رررن  ا رررط ع مرررر  ي ق  رررا  ال رررا رإ حتررردو  ارررا ي عر ررراا  ت رررمن  حترجررر   ررراس  ل  ررراا 
 ررر  س هرررمس امبما  رررن. و رررد ا نس وتحتررر امبشرررت   ال  ررري  ا  رررن الدعا ق/المنررر،  رررد النفرررا، 

ا ررتميديف عرردد مررن الرردول لرررا د تتنرراول   ررا ا ال ررمين والفرر من   ررا ن  لرر  ال ررت ادق مررن 
اخلدما  ال ميجمن  وا تمي ا ا  الت ممل الطيب وال ماإ الجتماعي الو  اإ لا لث  قنان عام 

 ا نس. حت امبشت   ال  ي  ا  ن الدعا ق/النفا، 

ل علرررر  الرعايررررة الصررررحية علرررر   سررررا  اعتبررررارات االسررررتقاللية الحصررررو  إمكانيررررة -هاء 
 والقعالية والقدرة عل  تحمب التكاليف

 ستقاللية في الحصول عل  الرعاية الصحيةاال -١ 
 امبر لق نرا هرر  رماإ ال رميجمن قإ امب  رد   هررإ ال رت  لجمن ن ا  ررل عارم ال عا رن -86
التمررر    ا نفرررجمن مرررن دوإ عارررم اااررراب ونجماجمررراو رررد جما  حت رررميتها امبتما رررن ال ررر ا ا  اخترررا  ن

 الراعجمررن امبراق ررن ن قررا ا. ال تجمررا  و  مررن الفرربجم  قو  لرر  ن األ ررم   هرررإ. والمنرر، لإل رر اس
هرررماإ ا  ررراإ  و  ررر  . حب  رررن   ا اجمرررا مرررن اخترررا  امبررر لق مت رررن ل رررماإ  ررر و  اإ وا رررا ن الفررر  ن

امبتما رررررن  مبارررررضممل حتااق ررررراح عرررررن امبمارمرررررا ال رررررميجمن ا ال عا رررررن م ررررردمي م احتارررررن عارررررم واجبرررررا 
 ن ا ررا وانر اإ عرن وعري امبفراعدق عارم قعطرا، امبراق ررن لجرر  مرن امب  نرن والبردا   حتالم جرا 

  اصرن  ر ا ا  ل ي  تفا لام لق اختا  الف  ن عام حتا  اظ وهم ماضمرإ  مل   الم ج؛  قض
والم ن   ا  را را غرخ ن   رمل عارم  ا تا   لل تشاو هم ن األم  لشخاس آ   ن تد   دوإ

 تتماررا  رردما  لامي رررل عاررم تفررمم الررو لإ ت رررإ امبرر لق و رر اد حتال ررت  لجمن. م رراميتها الماجمررا
  مرررا  مامررر  لا قررر د تمامررر  لإ حم ترررن ن حبجماجمرررا ا نفرررجمن لو لو  رررد جما عارررم اااررراب حت رررميتها

الرو   ردمها امبما  ررإ ن  رال اخلردما   مرن الرنجمرد وامبفرت جمد من ن ر هرا  حتاعتبا   ل  ن اا 
 مفر لن تتمارا  قهرمس. حت رميتها امبتما رن ال  ا ا  وحتاعتبا ها  امان األهاجمن لختا  ال ميجمن  ال عا ن
 .ال ا رإ لماإ امبفاواق ن امب لق حبا ل     لمر  ن  ان

  بتكلقة يمكن تحملهاالرعاية الصحية توفير  -٢ 
ا  رررل عاررم  رعجمررن ججمرردق مررن  رردما  ن  رر س التارر  امبرر لق تمررا  مررن عرردإ ت رراق   -87

 عا رن صرميجمن  لت ردمي حتررق قنر  عنردما ت ررإ امبررا د متانرن   ال عا ن ال ميجمن ن   خ مرن البارداإ
مرررا   ررررإ الفررربل ن  لررر  ا رررتبماد اخلررردما  ال رررميجمن الرررو  تاجهرررا امبررر لق دوإ  شررامان. وغالبررراا 

 وا مداإ ال د ق عام  م  الت الجم،.  نن ال ميجمت طجمالغخها من 
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عاررم   حت ررر ق مت اوتررن  ا ررراجض النا ررن عررن ا مررداإ ال ررد ق عاررم  مرر  الت ررالجم،ترر ث  و  -88
ال طررراع  امب دمرررن نقو ال عا رررن ال رررميجمن واخلررردما   الرررو ل متاررر   ررربجم ا  امبررر لق احمل ومرررن ا ت ررراد اا 

 ررمن الرردول ترررق   جمررع  رردما  ال عا ررن ال ررميجمن اخلرراس. ولررمل   قرر إ مررن األكجمررن   رراإ لإ ت
 . د امب لق احمل ومن ا ت اد اا  حتت الجم،   ن  ماها  وقزالن ال جمرد ال ا ر جمن الو متجمض قماجماا 

مرررا تنمررردإ ال رررد ق عارررم  مررر  ت رررالجم، ال عا رررن ال رررميجمن حتفررربل  اررراإ الت طجمرررن  وغالبررراا  -89
 جما ا  وحت ام  الت ممل ال رميي جرا رل خمتا رن التمجمجمض. ق  تفتبمد حتمض الما  تفم حتال ميجمن 

مررن ال عا ررن اخلاصررن حتال ررمين ااااحتجمررن   ررا ن  لرر  و ررا   منررع ا مرر  ا د  ررن  وق رر ا  ا مرر  
عن  ل   تا   حتمض ل امن الت ممل ال ميي ن ال طاع اخلاس  قو  و عا ن صمين األإ. وعر اا 

قو جا رل مرا  ق راقجماا  نهرا ت ر   عاجمهرا   راا ت طجمن انتجماجا  امب لق ن  ال ال مين ااااحتجمرن ل 
تدقم  من ل فا  التر ممل. وتشرم  امبما  را  ا جمردق اخترا  ترداحتخ ل رة شر  ا  التر ممل ال رميي 
عرررن قررر   ل فرررا  ل رررء عارررم امبررر لق ت رررري مرررا  دقمررر  ال جررر  حتفررربل مرررا  ت رررر  ل ررر  ا ت ررراع ن 

  احتجمن.الت الجم، امب تبطن حتانتجماجا  امب لق ن  ال ال مين ااا
لرردعم  رردما  ال عا ررن ال ررميجمن األولجمررن   ررا ن  لرر   و مررد التمر رر  ا  رررمي  رر و  اا  -90

 .األدو ررن  وو ررا   منررع ا مرر   وق رر ا  ا مرر  حتشرر    ررا ر  وعرر ج األمرر ا  امبن رلررن جنفررجماا 
، ن نالرن النفرا   ولإ ت دإ  ا راا ال د ق عام  ماهاهمس اخلدما   ت الجم، ت اعم نجمنب ي لإ ق

. وق     رإ ال ت ادق من  ردما  ال عا رن ال رميجمن لو   ررإ حتغرخ   جمرنحت احمل وما  ا ت اد اا 
 ض ررد مرررن انتمررال ق ررر ع هررر ل، النفررا، عرررن طاررل تاررر  اخلررردما  لو التمرراا  ررردما  متد جمرررن 

  م دمي  دما  غخ م هامل.  ا  إ قو  ا و امبفتر   
 ررن األ ا ررجمن تت ررمن  جمررع األدو ررن الررو وتشررم  امبما  ررا  ا جمرردق و ررع  ا مررن حتاألدو  -91

 رصررم اررا حتاعتبا هررا  رر و  ن ل ررمين امبرر لق وقد اجهررا ن  ا مررن منامررن ال ررمين المامبجمررن النمر ججمررن 
لألدو ررن األ ا رررجمن  وت ررردمي قعا رررا  ن رمجمرررن  فرررت جمد منهرررا  ررر  قررر د ن  مررر  ت ا رررن اخلررردما  

  ن لو قاا  د   ممجمنن.امبت ان حت مين امب لق وقعا ا  لانفا، من قاا  عم  ن ممجمن
حتررمل عرردإ ال ررد ق عاررم  مرر  ت ررالجم، األدو ررن و رررا مل امبا جمررن  وهنرراا ا تبررا  وثجمررا ل  رراا  -92

ل رررت  ل تفررر ا قررر ق طر ارررن    ال    رررن  الرررو  رررن  المد رررد منهرررا عارررم مرررند تررر ا جم  ن ررر  ن
ل النتجماجرا  الطبجمرن حت ا،ا  ا  اع األدو ن ا د رد. غرخ لإ  ررا مل امبا جمرن ال    رن الرو ل تتنراو 

لامرر لق تمجمررا ق صررها ن ا  رررل عاررم األدو ررن مررن  رر ل  قررع الفررم  ومنررع ق ترراج وترز ررع األدو ررن 
ا نجمفرررن امبنخ  رررن الت ا رررن. و  ت ررري ا رررا ن ال رررمين مرررن الررردول لإ  ررر س عارررم لإ تفرررخ  

 رر  مررا لررد ها   الشرر  ا  ال ررجمدل جمن  الررو متارر  حترر ا،ق ا رر اع األدو ررن األ ا ررجمن واألجهررضق الطبجمررن 
  من ت تجمبا  ل ي ت رإ األدو ن ن متناول ا مجمع.
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 االستقادة القعلية إمكانية  -٣ 
  ال ميجمن اخلدما  ت دمي من ال مخا ال تن اا  

ال رررتن اا ال رررمخا  ن نرررال عررردإ وجررررد  رررراحتف  اقجمرررن تنامررر      رررن لإ  شررر   -93
حتالنفبن لام لق  عنرد سا  رن ن هرا ن ا  ررل عارم  ردما  ال رمين ااااحتجمرن وا نفرجمن.  ناجضاا 

وتررمهل هجماررا  مماهرردا  ن ررري اا فرراإ ن اجتهادهررا ال ررا ر  قو لإ ال ررتن اا ال ررمخا 
لم  جا ض  غخ لإ الدول ماضمن حت ماإ عدإ ت جمجمد ق س امب لق ن ا  رل عام  دما  ال مين 

 إ ال تن اا ال مخا هر سا  ن شخ جمن ولجمس سا  ن م  فجمن. ااااحتجمن وت   ل
مدد من الباداإ  ما ا   ا ر جمن  مي امب لق ن نالن المتنراع عرن ت ردمي ال عا رن لرا لو  -94

. وتشرررم  هرررمس ال رررما ا  شررر   اانالرررن قو م ررردمي اال رررمخ ال رررتن اا أل رررباب تتمارررا حت
امبفتن  مل/ق  ررال قشررما   ترران قو صررانل الممرر    وتفرر جم  اخلدمررن غررخ امبفررتن  مل  ررمخ اا 

و/لو هجماررررن ن رمجمررررن  وقطرررر ع امب   ررررن عاررررم امبمارمررررا  امبتما ررررن   رررردإ اخلرررردما  امبفررررتن ، 
  وت ررردمي اخلررردما  ن نرررال  الطررررا    و  ررر  ا رررا ن ال رررتن اا ال رررمخا عارررم  رررمخ اا 

لو ا هرا  امبمنجمرن حترمل  عارم هرر  األق اد امبمنجممل مباشر ق حتر ج ا، الترد   الطريب دوإ امب  فرا 
عرردإ جررراز التررم ع حتررالتمتع حتررا ا ن ن  ررن  غررخ مباشرر    ال ررجمادلن. و   ررد ال   ررا المامرر   رردداا 

لم  ارن قعمرال نرا  ل  نب ري اعتبرا س مفررغاا  مرن مثالد ن لو امبمت د لتء   التمجمجمرض حترمل ا نفرمل  و 
  رغ .امب لق ن التمتع حت عام مفتر  من ال مين   ن حتا

 التماجمم وامبمارما   
قإ ال جمررررد امب  و رررن ن المد رررد مرررن البارررداإ عارررم قررر س امبررر لق وال تررراق ن ا  ررررل عارررم  -95

التماجمم ا جمد غرخ امبنميراز   را ن  لر  الت  جمر، ا نفري الشرام  ال را م عارم األدلرن  وامبمارمرا  
د ها  متنررع امبرر لق مررن اختررا  امبتما ررن حتفررب  ا  رررل عاررم اخلرردما  ال ررميجمن األ ا ررجمن وم رراإ ت رر

 رر ا ا  نرر ق ومفررتنخق حتشرر إ صررميتها و رر متها  وهرري حتالترراا  تمجمررا ق صررها ن ال ررت ادق مررن 
ال عا رررن ال رررميجمن عارررم الرجررر  امبنا رررل وعرررن وعررري. وهرررما  نطبرررا حترجررر   ررراس عارررم امب اه رررا  

 س ال جمررررد هررريمتمرررددق ومت اطمرررن مرررن التمجمجمرررض. وهرررم والنفرررا، امبهمشرررا  الاررررا   رررراجهن لشررر الا 
 لا  احتن الو      جما ا  النفا، وال تجما .  مااه 
والرردول ماضمررن حتترررقخ التماررجمم الررما تشررم  لهداقرر  تجمفررخ قرر س ا  رررل عاررم امبمررا ا  -96

المامجمررررن والت نجمررررن. و  تفرررري هررررما األمرررر  لكجمررررن حتال ررررن حتالنفرررربن لامفررررا   امبتما ررررن حتا جمرررراق ا نفررررجمن 
والدول ماضمن حت تانن التدقا ا ر  لاممارمرا  عرن ال  را ا ال رميجمن وااااب والت  جم، ال ميي. 

قم ا جمرررن تررررا ا هرررا   دوإ ترررد   منهرررا عارررم ل رررس ل   جمرررن لو غخهرررا. و شرررم   لررر  ل  ررراا 
ال اعاررن مررن غررخ الرردول  شرر  امبمارمررا    ررا ن  لرر  مررا تماررا منهررا حتا جمرراق ا نفررجمن و رردما  

حتالت رردا لاتنمجمطررا  ا نفررا جمن ال ررا ق  ل ماضمررن ل  رراا ال ررمين ا نفررجمن وااااحتجمررن. غررخ لإ الرردو 
 واخلاطان الو تفاهم ن ا تهاا نا امب لق ن ال مين والف من  وال  ا، عام همس التنمجمطا . 
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الت  جم، ا نفري الشرام  حتر و د ل د عدد متضا د من الدول ن  جمرع لهرا، المرامل اللترضاإ -97
اا الرطنجمرررن امبتما رررن حتالتنمجمرررن وال رررمين والتمارررجمم. ودعرررآ حتاعتبرررا س لولر رررن ل ا رررجمن لتمي جمرررا األهرررد
  قو و ع وتطبجما حت ام  تماجممجمن ومراد د ا جمن  70/137ا ممجمن المامن  جمع الدول  ن   ا ها 

و مل  تناجمم حت ام  ت  جم جمن وتد  بجمن لامماممل ن امب  فرا  التماجممجمرن ال  جمرن وغرخ ال  جمرن عارم 
عام األدلن حتش إ الر ا ، ا نفجمن البش  ن  فتند  و ا ماا  شام ا  جم جماا ت   ند  را،  تشم  حت  ا اا 

قو ممارما   امان ود جم ن  و رج  قو  جمع امب اه مل والشباب؛ و ل  مرن لجر  تمرد   األمنرا  
الجتماعجمررن وال  اقجمررن لفررارا ال جررال والنفررا، مررن  جمررع األعمررا ؛ وال  ررا، عاررم ا جمرر، حت  راعرر ؛ 

ها ا  امبت ان حتاختا  ال  ا ا  وحتالتراص  مع اآل   ن وحتا د من امبخاط  من وتش جمع وت ر ن امب
 لج  ق امن ع  ا   ا من عام الن اإ وامبفاواق حتمل ا نفمل وان اإ ن ري اا فاإ. 

 والتوصيات االستنتاجات -رابعاا  
 هو النساء والقتيات إن المقصود بالمساواة في سياق الحديث عن صحة وسالمة -98

البيولوجيرة الخاصرة  نالحتياجراته وفقراا بما يالئمهرن  لهن الخدمات والعالج واألدوية تقديم
تتعرض النساء لإلقصاء واإلهمال بدافع ، قي العديد من البلدانف .نفي جميع  طوار حياته

 ،التمييرز فري مجرال تروفير  علر  مسرتوى مررن الصرحة يمكرن بلو ري للمرر ة. ويتجلر  التمييررز
حق المر ة في الصحة اإلنجابيرة والجنسرية. وهرو يرزداد حردة فري يتعلق ب مافي ،بوجي خاص

الذي يقعي إل   ،التمييز ود المر ة والقتاةو حالة النساء المنتميات إل  القئات المهمشة. 
 حقهما في الكرامة اإلنسانية.لإنكار ينطوي عل   انتهاك حقهما في الصحة والسالمة،

سررتغالل وتسررييس الو ررائف البيولوجيررة للمررر ة فرري  وخلررا القريررق العامررب إلرر   ن ا -99
 تشريعات والسياسات المتعلقة بصرحة وسرالمة المرر ة والقتراة مر يجعب ال كثير من البلدان

، وال سررريما فررري مجرررال الصرررحة الجنسرررية واإلنجابيرررة السرررلطة الرجاليرررة جنرررداتأل خاورررعة
 السررتغاللمظرراهر ا والصررحة العقليررة. وقررد وقررف القريررق العامررب فرري جميررع المنرراطق علرر 

الحري  واإلروراو والتنميطرات التري تقررز ممارسرات ورارة مسرائب المتعلقة ب المحظوراتو 
علرر  نظرررة المررر ة إلرر  جسرردها،  مررن قبيررب تشررويي األععرراء التناسررلية األنثويررة  و ترر ثر سررلباا 

 الجسد.  تجتاحتجميب  ما يدفعها إل  السعي للخعوو إل  عملياتوهو 
 ال يراعرري فرري العديررد مررن البلرردان علرر  الخرردمات الصررحية ة المررر حصررول  ثررم إن -100

عناصررر  ساسررية فرري  وهررياعتبررارات االسررتقاللية والقعاليررة والقرردرة علرر  تحمررب التكرراليف، 
حقرروق المررر ة والقترراة فرري الحيرراة والصررحة والخصوصررية والمسرراواة والكرامررة  احترررام الرردول

القرردرة  عرردم تتمثررب فرري رئيسررية عقبررةثمررة و  اإلنسررانية، وفرري حمايررة هررذ  الحقرروق وإعمالهررا.
 االترري تحترراج إليهرر اتالعالجررلتغطيررة علرر  تحمررب التكرراليف نتيجررة االسررتبعاد مررن التررامين 

 فعرردم مثررب المهرراجرات. مررن النسرراء و اسررتبعاد فئررات  علرر  وجرري التحديرردالمررر ة والقترراة 
علرر  تمييررز شررديد وررد المررر ة الترري تعرري  فرري تنطرروي القرردرة علرر  تحمررب تكرراليف الرعايررة 
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التقييديرررة والتحيرررز والوصرررم فررري تقرررديم  الشررررول القانونيرررة ققرررر. وتشرررمب الحرررواجز  يعررراا ال
 الخدمات واالستنكاف العميري من تقديمها. 

، مهمررررة تقررررديم مختلررررف الجهررررات القاعلررررة، الحكوميررررة و يررررر الحكوميررررةوتتررررول   -101
هات القاعلة مس ولة بشكب  و بآخر عن توفير فرص الخدمات الصحية. وتعتبر جميع الج

 علرر  مسرررتوى مرررن الصرررحة يمكررن بلو ررري، ويشرررمب ذلرررك علررر  لحصرررول لللمرررر ة  متسرراوية
صررحتها اإلنجابيررة والجنسررية. ويقررع علرر  الدولررة التررزام ببررذل العنايررة الواجبررة لعررمان عرردم 

 .المر ة معاملة تمييزية إزاء الجهات القاعلة في القطاو الخاص تعامب
ورررد المرررر ة فررري مجرررال تقرررديم  التمييرررز مختلرررف  شررركال النتيجرررة التررري تخلقهررراو  -102

فررري إصرررابة  ةتمثلرررالم كلقرررةتباهظرررة الالماسررراوية و الظررراهرة ال هررري تلرررك الخررردمات الصرررحية
 . مني صحتها باعتالل يمكن الوقاية

 عامة توصيات - لف 
اتخرراذ جميررع  يرردعو القريررق العامررب مجلررس حقرروق اإلنسرران إلرر  حررث الرردول علرر  -103

الترردابير الالزمررة مررن  جررب احترررام وحمايررة وإعمررال حررق المررر ة فرري التمتررع برراعل  مسررتوى 
اإلنجابيررررة  تهاصررررح يمكررررن بلو رررري مررررن الصررررحة فرررري جميررررع  نحرررراء العررررالم، ويشررررمب ذلررررك

ل  إيالء االهتمام عل  سبيب األولويرة إلجرراء تقيريم شرامب، بطررق منهرا عقرد عو  والجنسية،
 ة هذ  المسالة البالغة األهمية. منتدى مالئم لمعالج

ويردعو القريرق العامررب جميرع الردول األععرراء إلر  تجديرد االلتزامررات التري قطعتهررا  -104
عل  نقسها فري بيجرين وفري القراهرة وفري إطرار  هرداف التنميرة المسرتدامة بتنقيرذ األحكرام 

قررروانين الشررراملة المتعلقرررة بصرررحة المرررر ة الرررواردة فررري مرررا اعتمدتررري مرررن اتقاقرررات وبوورررع 
وسياسررات وبرررامن وطنيررة فرري إطررار المعررايير الدوليررة لحقرروق اإلنسرران، وإلرر  احترررام هررذ  

 االلتزامات.

 التمييز وعدم المساواة -باء 
 يوصي القريق العامب الدول بما يليق -105

تطبيررق معررايير ومبرراد  حقرروق اإلنسرران المتعلقررة بالمسرراواة وعرردم التمييررز   ل( 
 لجميع التدابير المتعلقة بصحة المر ة وسالمتها؛ إطاراا  ذلك المر ة باعتباروتمكين 
م قه  تاالسترشرراد، فرري ووررع ترردابير السياسررة العامررة وتخصرريا المرروارد، برر  ب( 

وفرررق  فرري مجررال الصررحةالمررر ة معاملررة تكييرررف  حررق المررر ة فرري المسرراواة، الررذي يقتعرري
 ؛واإلنجابيةصحتها الجنسية ويتجاوز ، بما يشمب احتياجاتها
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مراعرراة  ثررر سررالمة المررر ة علرر  صررحتها البدنيررة والعقليررة وحمايررة النسرراء   ج( 
والقتيات من التعرض للعنف في المنزل،  و فري المدرسرة  و فري طريرق الرذهاه إليهرا وفري 

  ير ذلك من األماكن العامة وفي المرافق الصحية؛
وسررالمتها ينظررر إلرر  اعتمرراد نهررن شررمولي فرري تنرراول مسررالة صررحة المررر ة  د(  

 طوار حياتها الكاملة من طور الطقولرة إلر  طرور الهررم باعتبارهرا مراحرب مترابطرة لكرب منهرا 
 اعتبارات واحتياجات متمايزة، والعمب في هذا الصدد عل  ما يليق

اتخاذ تردابير فعالرة تمنرع زواج األطقرال وحمرب المراهقرات وتروفر للقتيرات  '1'
دلرة العلميرة بشران المسرائب الصرحية، بمرا التثقيف الشرامب القرائم علر  األ

 في ذلك ما تعلق منها بالحياة الجنسية؛
التصدي للتمييز الجنساني الرذي يمرار  فري بعر  الثقافرات بشران تروفير  '2'

علر  سربيب  تمكرين النسراء والقتيراتب الغرذاء لططقرال مرن اإلنراذ، وذلرك
 ؛المثال

قتيرررررات الحمرررررب  يررررر المر رررروه فيررررري للحوامررررب مررررن ال إسررررقالب السررررماح '3'
للمسرراواة والصررحة، لكرري يتسررن  لهررن  مقياسرراا  ذلررك والمراهقررات، باعتبررار

إتمررام تعلرريمهن المدرسرري وحمايررة حيرراتهن وصررحتهن مررن المخرراطر العاليررة 
 التي ينطوي عليها استكمال مدة الحمب حت  تمامي؛

بعرررمان تررروفير الرعايرررة قبرررب الررروالدة  األمومرررة الحرررد مرررن وفيرررات ومراورررة '4'
ريقررررة مامونررررة عنررررد مررررا فرررري ذلررررك، إسررررقال الحمررررب بطو ثناءهررررا وبعرررردها، ب

 ؛االقتعاء
بررين النسرراء المصررابات بقيرررو   األمومررة وفيررات الحررد مررن ارتقرراو معرردل '5'

منع اإلصابة بالعدوى، ال سريما برين ب وذلك نقا المناعة البشرية/اإليدز،
برررررالجنس وترررررامين تررررروفير المشرررررتغالت /الالئررررري يمارسرررررن الررررردعارةالنسررررراء 
للنسرراء الحوامررب  والعررالج المعرراد للقيروسررات العكوسررة مجانرراا  الرفرراالت

 عل  حد سواء؛
مثلمرا  توفير التغذية الكافية والخدمات المجانية للمر ة الحامب والمروع، '6'

اللجنررررة المعنيررررة بررررالحقوق االقتصررررادية واالجتماعيررررة والثقافيررررة  اشررررترط 
 واللجنة المعنية بالقعاء عل  التمييز ود المر ة؛

احترررررام  ، علرررر  فرررررضالقرررروانين والسياسررررات والممارسرررراتي ، فررررالحرررررص '7'
بالحمرب والروالدة  فيمرا يتعلرقاستقاللية المر ة في اتخاذ قراراتها، ال سيما 

 والرعاية بعد الوالدة؛ 
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تقديم خدمات الرعاية الصحية التري تراعري اعتبرارات السرن ونروو الجرنس  '8'
  صعيد الصحة عل الشديد لديهاالععف مراعاة حالة للمر ة المسنة، مع 

 والسالمة؛ 
متعررددة  ترروفير حمايررة خاصررة وخرردمات الرردعم للمررر ة الترري تواجرري  شرركاالا   ه( 

 من التمييز، والعمب في هذا الصدد عل  ما يليق
الخرردمات الصررحية، بمررا فرري ذلررك خرردمات الصررحة  الحرررص علرر  إتاحررة '1'

وتيسررير سرربب االسررتقادة منهرررا اإلنجابيررة والجنسررية، للمررر ة ذات اإلعاقرررة 
وورررمان اسرررتقالليتها وتحكمهرررا فررري  ،قررردم المسررراواة مرررع اآلخررررين علررر 

، يررةالجنسررية واإلنجاب اقراراتهررا، بمررا فرري ذلررك القرررارات المتعلقررة بحياتهرر
 للمباد  الواردة في اتقاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وفقاا 

ترروفير التغطيررة الصررحية للنسرراء المهرراجرات والعررامالت المنزليررات اللررواتي  '2'
بخصررروص  ، إجحرراففررري حررب لرررم يحصررلن علررر  هررذ  التغطيرررة ،يلحقهررن
مررن  تهنحمررايو  الصررحية الوقائيررة تهنرعررايو  الجنسررية واإلنجابيررة تهنصررح

 العنف الجنساني؛ 
وررررررررمان ترررررررروفر اإلعانررررررررات االجتماعيررررررررة وإعانررررررررات الرعايررررررررة الصررررررررحية  '3'

واالسرررتحقاقات والحمايرررة للمثليرررات ومزدوجررري الميرررب الجنسررري ومغرررايري 
 ون تمييز؛الهوية الجنسانية د

 بمررا السررجون، فرري للنسرراء والعررالج الوقايررة خرردمات علرر  الحصررول إتاحررة '4'
 والعرالج الحمرب ومنرع الررحم وعنق الثدي ما تعلق منها بسرطان ذلك في

 الالزمررررة الترررردابير جميررررع واتخرررراذ الجررررنس، وتغييررررر للقيروسررررات المعرررراد
 لحمايتهن من العنف؛

ن ل ررالحوامررب والنسرراء اللررواتي يع  حتجازيررة فرري حررق االحكررام  يررر إجررازة األ '5'
وفقررراا لقواعرررد األمرررم المتحررردة لمعاملرررة السرررجينات والتررردابير  يرررر   طقررراالا 

  االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(.

 المر ة جسد استغالل -جيم 
 يوصي القريق العامب الدول بما يليق -106

والقوالرررب النمطيرررة اتخررراذ تررردابير لمكافحرررة وإنهررراء الممارسرررات الثقافيرررة   ل( 
االجتماعيررة، وجميررع  شرركال اسررتغالل جسررد المررر ة وو ائقهررا البيولوجيررة فرري التشررريعات 

 والسياسات؛
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القعررراء علررر  القوالرررب النمطيرررة الجنسرررانية العرررارة، التررري قرررد تررر دي إلررر    ب( 
 الجسد؛  تجتاح الشر  المروي وعمليات التجميب التيإل  فقدان الشهية و 

 و اإلروراو ومنرع التمييرز  الحري من األمراكن العامرة  ثنراء منع االستبعاد   ج( 
 المرتبط بسن اليا  في مكان العمب؛ 

اتخاذ تدابير صارمة وفعالة لمنع تشرويي األععراء التناسرلية األنثويرة و يرر    د( 
 من الممارسات العارة وتنقيذ هذ  التدابير؛

 و  نسررررب، حصررررراا إلغررراء تجررررريم السررررلوكيات الجنسررررية واإلنجابيررررة الترررري ت  ه( 
 ، إل  المر ة، بما في ذلك الزنا والدعارة وإنهاء الحمب؛ ساساا 

وتمكين القتاة من العناية بصرحتها وسرالمتها فري سرن  التنميطات مكافحة (و  
مبكرررة، فرري المدرسرررة والبيرر  علررر  حررد سرررواء، وتنرروير المرررر ة وتمكينهررا بشررران مررا يخرررا 

 جسدها في جميع مراحب حياتها؛
 المرر ة وخصوصرية اسرتقاللية احتررام تعرمن الروالدة لمرافرق وروابط ووع (ز  
شررل  ال تكرون بتررام اختيرار المرر ة للروالدة فري المنرزل اح ذلرك فري بما كإنسان، وكرامتها

 هناك موانع طبية محددة؛
 فررري عقوبرررات فررررض وورررمان الررروالدة عمليرررة  ثنررراء النسررراء اسرررتغالل منرررع (ح  
 ذلك في بما التوليد،  و النساء بامراض الخاصة الرعاية تقديم  ثناء العنف ممارسة حاالت

ة، ورف  إعطاء المر ة األدوية المخققة لطلرم  ثنراء القيصري العمليات إجراء في االعتساف
 الوالدة  و إنهاء الحمب الجراحي وشق العجان بال موجب؛

بير االحتجررراز  و تررردا عرررن برررديالا  اسرررتخدام التثقيرررف والخدمرررة االجتماعيرررة   ( 
 العقاه لمنع إيذاء الجنين جراء تعاطي المر ة الحامب المدمنة للمخدرات  و الكحول؛

باعتبرار ذلرك  رصد ومنع إيداو النساء م سسات الصحة العقلية دون داو  ا( 
 لعبط االجتماعي. ل اا  سلوب
العامررب الرردول وفيمررا يتعلررق بالرعايررة الصررحية الجنسررية واإلنجابيررة، يوصرري القريررق  -107
 يليق بما

إلغاء الحظرر علر  وسرائب منرع الحمرب، بمرا فري ذلرك وسرائب منرع الحمرب   ل( 
 الطار ، وتوفير فرص الحصول عل  وسائب منع الحمب الحديثة بتكاليف يمكن تحملها؛ 

علرررر  إسررررقال الحمررررب،  إلغرررراء القرررروانين والسياسررررات الترررري تقرررررض قيرررروداا   ب( 
  حياة المر ة الحامرب  و علر  صرحتها، بمرا فري ذلرك سيما في حاالت وجود خطر عل وال

التعرض لال تصراه وسرقاح المحرارم واعرتالل الجنرين المهلرك، حاالت صحتها النقسية، و 
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، إنمررا ترر ثر بالدرجررة فرري جميررع الحرراالت، و هررذ  القرروانين والسياسررات بررانمررع االعتررراف 
  ؛ز شديدينطوي عل  تميي التي تعي  في الققر تاثيراا عل  المر ة األول  
االعتراف بحق المر ة في التخلا من الحمب  ير المر وه فيري وورمان   ج( 

برالنظر إلر  و فري مجرال تنظريم األسررة. بتكراليف يمكرن تحملهرا االستقادة من تدابير فعالرة 
الترري تتمتررع فيهررا المررر ة بررالحق فرري اإلجهرراض بنرراء علرر  الطلررب  ، ن العديررد مررن البلرردان

تشررهد  دنرر   ،فرري مجررال تنظرريم األسرررة بتكرراليف يمكررن تحملهرراوتسررتقيد مررن ترردابير فعالررة 
الحمررب بنرراء علرر   بإسررقالمعرردالت اإلجهرراض فرري العررالم، ينبغرري للرردول  ن تسررم  للمررر ة 

الطلب خرالل األشرهر الثالثرة األولر   و فري وقر  الحرق فري الحراالت المحرددة المرذكورة 
  عال ؛ 
الحمرب،  إسرقالالكف عن استخدام القانون الجنائي لمعاقبة المر ة علر    د( 

وتررروفير العرررالج الطبررري الرررالزم للنسررراء والقتيرررات فررري حررراالت اإلجهررراض العقررروي واإلصرررابة 
 الحمب  ير المامون؛  إسقالبمعاعقات ناجمة عن 

الحمررب بشرركب  إسررقالإزالررة الحررواجز التمييزيررة الترري تحررول دون إمكانيررة  ه(  
فتررات انتظرار قبرب تنقيرذ قررار تحديرد ال تستند إل  االحتياجات الطبية، مثرب والتي ني قانو 

عيررادات الصررحة اإلنجابيررة والمررو قين مررن ذن اإلالحصررول علرر   واشررترالالحمررب،  إسررقال
 . ويقاا  الحمب تقسيراا  الموجبة إلسقالتقسير األسباه القانونية اإلفرال في و 

إلرررر  اعتبررررارات االسررررتقاللية  اسررررتناداا  الصررررحية الرعايررررة علرررر  الحصررررول إمكانيررررة -دال 
 والقعالية والقدرة عل  تحمب التكاليف

  يوصي القريق العامب الدول بما يليق -108
اعتبررررارات  إلرررر  اسررررتناداا وررررمان فرررررص الحصررررول علرررر  الرعايررررة الصررررحية   ل( 

 االستقاللية والقعالية والقدرة عل  تحمب التكاليف؛
اسرررتقالل المرررر ة بقراراتهرررا المتعلقرررة  تنكرررر الكامنرررة التررري معالجرررة العوامرررب  ب( 

بحياتهررا الخاصررة  و بصررحتها  و جسرردها مررن خررالل التثقيررف وترروفير المعلومررات و ليررات 
 الرصد من  جب ومان احترام استقالليتها في نظام الرعاية الصحية بجميع مستوياتي؛

الحصرول بة الصرحية إلغاء ربط استقادة المرر ة والقتراة مرن خردمات الرعاير  ج( 
 عل  اإلذن من طرف ثالث؛

توفير التدريب لمقدمي الخدمات الصحية، بمرا فري ذلرك التردريب بشران   د( 
المسرراواة بررين الجنسررين وعرردم التمييررز واحترررام حقرروق المررر ة وكرامتهررا واالعتررراف بالطررب 

 البديب؛ 
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للنسراء دون فررض رسروم إورافية  ةتغطيرة الصرحيالعدم التمييرز فري تروفير   ه( 
 لتغطية تكاليف خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية؛ 

 اإلصرابة مرن والعرالج الوقائيرة والرعايرة المخترارة الحمب منع وسائب إدراج (و  
رعايررة ال نظررام فرري األم صررحة ورعايررة الحمررب وإنهرراء الرررحم، عنررق وسرررطان الثرردي بسرررطان

لتررروفير هرررذ  العالجرررات واألدويررة لعرررمان القررردرة علررر  الصررحية الشررراملة  و تقرررديم الرردعم 
 تحمب كلقتها؛

قصررر االسررتنكاف العررميري علرر  المسرر ول المباشررر عررن إجررراء الترردخب   ز( 
الطبي وعدم السماح باالستنكاف العميري إال في الحاالت التي يمكرن فيهرا إيجراد برديب 

 للمري  للحصول عل  العالج ومن الوق  الالزم للتدخب؛
 مختلررررف لعررررمان عرررردم ممارسررررة التمييررررز مررررن قبررررب الواجبررررة العنايررررة بررررذل (ح  
الصحية مرن األفرراد فري مجرال تقرديم هرذ   ومقدمي الخدمات والشركات القاعلة الجهات

 النسررراء مرررن المروررر  بشررران معاملرررة توجيهيرررة مبررراد  ووورررع األدويرررة، إنتررراج  و الخررردمات
 ة بموجب مدونات قواعد سلوكها؛متساوي معاملة

التثقيرف الجنسري للقتيرران والقتيرات وفرق نهررن شرامب وجرامع يالئررم  تقرديم   ( 
مختلرف األعمرار ويقروم علر  األدلرة العلميررة وحقروق اإلنسران، فري إطرار البررامن المدرسررية 

للمساواة برين الجنسرين والحيراة  خاصاا  اإللزامية. وينبغي  ن يولي التثقيف الجنسي اهتماماا 
، ومقهروم المغرايرةوية الجنسانية، بما في ذلك الهويات الجنسرانية الجنسية والعالقات واله

 ؛األبوة المس ولة والسلوك الجنسي لمنع الحمب المبكر واألمراض المنقولة جنسياا 
ورررمان مراعررراة وإنقررراذ المعرررايير الرررواردة فررري هرررذ  التوصررريات مرررن جميرررع   ا( 

شررراك النسرراء والرجررال مقرردمي خرردمات الرعايررة الصررحية فرري القطرراعين العررام والخرراص، وإ
واسرتغالل  والتنمريطعل  حد سواء، حسب االقتعاء، في الجهود الرامية إلر  منرع التمييرز 

 جسد المر ة وو ائقها البيولوجية.
    


