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 مجلس حقوق اإلنسان
 ة والثالثونالدورة الثالث

 من جدول األعمال 3 البند
حقززوق اإلنسززانم اليدن ززة والس االزز ة وا    ززا ية تعزيززز وحيايززة  ي زز  

 وا   ياع ة والثقاف ةم بيا في ذلك الحق في ال ني ة

تقريزززر اليقزززرر المزززاب اليعنزززي بحزززق اإلنسزززان فزززي الح زززو  علززز  م زززا    
 الشرب اليأمونة وخدمات ال رف ال حي

 مذكرة من األمانة  
ا امل ررراخل ا رررا  امل ررر   ررر  تتشررراأل األمابرررحت لررر جم س رررق اإل سارررق ي ررر   ا ب ررراجم ت ا ررر 

 ا ب اجم يف احلص ل عار  م راا الشرامل امل م برحت وتردمار الصراأل الصري أ الرعم ً عرد عمر   ل رااخلم
. و اكز امل اخل ا ا  يف هعا الت ا ا عا  امل اواة لني اجلن ني يف اعمرال 21/2و 16/2اجملاق 

  ي  ا ب اجم يف امل اا وتدمار الصاأل الصي .
اجلن ررني مبرردً ً ا رر  مررن مبررانس ي رر   ا ب رراجمأ ومرر   لرر     يرر  وامل رراواة لررني  

مج ر  الباررداجم وجرر ن تبا نررار لررني الاجررال والن رال وتبا نررار عارر  ً رراث اً  ررحت اجلن رراب حت ك رر ا   يف
تتج ررد يف عرردا ت ررارص ال ررا  ويف ابتطاكررارق تإلرر ة حل رر   ا ب رراجم. و بررني امل رراخل ا ررا   مررا
  التيّ ل شاط م ب  لتي  ر  امل راواة لرني اجلن رني يف التمتر   ر  قانخل عا  س   اتباع هنجق  ًجم

ا ب ررراجم يف امل ررراا وتررردمار الصررراأل الصررري . و  تاررر  هرررعا الرررنطج اعرررانة الن رررا يف ال  اعرررد 
مااع رررحت  االجتماع ررحت وال  الررن النمإل ررحت واألترراط املتب ررحت ناتررق األ رراةأ وكررعل  ت ز ررز الترردت ر

األول  رررحت لتاب رررحت االيت اجرررار ا ا.رررحت لان رررال. ويف ا جم  اتررر أ ل عتبررراخلار اجلن ررراب حت الررر  ت إلررر  
املان رررحت واً  ا رررحت لاتبا نرررار لرررني اجلن ررررني يف   شررر  امل ررراخل ا رررا  اإل ًجم التصررردم لاميرررردنار

احلصررر ل عاررر  امل ررراا وتررردمار الن اررررحت والصررراأل الصررري  ص رررن ًجم  شررر ق مررردت   لاتصررردم 
 الب داا امل اواة لني اجلن ني لص حتق عامحت. 
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تتإلارن اهتمامرا  تا.را  ل  رحت  و     امل اخل ا ا  اإل ت ا ط الا ل عا  اجملاالر الر  
من  التبا نار لني اجلن ني يف احلص ل عا  امل راا وتردمار الصراأل الصري  واال رتجالحت ال طراأ 
اإل جابن م  لحت ال نف اجلن را  وال  برار الر  ت ر   اعمرال ير  ا ب راجم يف امل راا وتردمار 

 ي .الصاأل الص
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 مقدمة -أو ا  
اجم التبا نرررار ال ائمرررحت عاررر  بررر ع اجلرررنق م جررر نة يف كرررق لارررد ويف مج ررر  ج ابرررن احل ررراة  -1

االجتماع حتأ وتتجا  يف ال  اخل  الشا  حت لني الاجال والن ال يف ال دخلة عا  احلص ل عا  امل راا 
وتدمار الصاأل الصري  والن اررحت واناخل را واال رت انة منطرا. وت  رد سم عرحت كبر ة ومتنام رحت مرن 

ا  الدخلا ار ًجم ال . ل اإل امل اا وتدمار الصاأل الصي  والن ارحت الصري حت وا رت ماًا وترداًو
وم ارتطررا ًمرر خل ك رر ا  مررا اتاررف لررني الن ررال والاجررال. رررال  اخل  ال  ار ررحت واالجتماع ررحت واالقتصرران حت 
والب  ل ج رحت لرني الن رال والاجرال ت ارر  عار  الردواا اإل عردا ت ررارص الن رال مر  الاجرال يف رررا  

تمت     ا ب اجم يف امل اا وا دمار الصي حتأ و  رتجم  ل  لتب ار كاخلث حت عا  التمتر    ر   ال
 ا ب اجم األتاى وامل اواة لني اجلن ني لص حتق عامحت. 

وال  ررر  مرررن الصررر  لار الررر  ت ررر   س  ررر  امل ررراواة لرررني اجلن رررني يف احلصررر ل عاررر  امل ررراا  -2
حت ت ث  ا  ج دا : ري ث ما ر  ردر امل راا يف الب ر أ وتدمار الصاأل الصي  والن ارحت الصي حت م ث 

تتيمررق الن ررال والبنررار امل ررصول حت الائ  رر حت عررن امل رراا والن ارررحت عارر  .رر  د األ رراة و ررتيمان ال ررنل 
األكررا الررعم  شرر ا  جاررن امل رراا. وت جررد سررد ار ًترراى تتصررق لاب ررداا امل رراواةأ ومنطررا احلصرر ل 

تصرراحت لرراحل تأ وترر ارا نوخلار امل رراا لام ا ررار وامل ا ررني عارر  ترردمار الصرراأل الصرري أ والن ارررحت امل
ومزنوجر  امل ررق اجلن رر  وم را ام اً  ررحت اجلن رراب حت ويرراما  .ر ار اجلن ررني و وم اً  ررحت اجلن رراب حت 

 غ  املإلال حتأ وز انة تإلا ت اض هصالل لا نف اجلن ا . 
الإل  لرررحت اإل املااه رررحت  وتتخارررق التبا نرررار اجلن ررراب حت كرررق مايارررحت مرررن ماايرررق ي ررراة املرررًاة: مرررن -3

واألم محت واملاض والش خ تحت. ويف هعا الت ا اأ   ر   ا بر  امل رت ق امل ر   ر  ا ب راجم يف احلصر ل 
عارر  م رراا الشرررامل امل م بررحت وترردمار الصررراأل الصرري  اإل الرررااز ًى ررحت الرتك ررز ل ررر ةق عارر  ايت اجرررار 

وعرررردا اغ ررررال ايت اجررررار الن ررررال  الن ررررال والبنررررار يف مج رررر  ال رررراوألأ وعارررر  امترررردان نوخلة ي ررررا نأ
والبنار  وار ا عاقحتأ ًو ال   ارأ ًو الر     رابني ًوجر  يامراجم ًتراى. و رصثا اب رداا امل راواة لرني 
اجلن ررررني يف ال .رررر ل اإل امل رررراا ومااررررر  الصرررراأل الصرررري  يف سم عررررحت وا رررر حت مررررن ي رررر   ا ب رررراجم 

   ال ئ  ويف الت ا م ويف ال عال. األتاىأ مبا ر طا ي  الن ال والبنار يف الصيحت ويف ال  ن
و نتط  ال نف اجلن را  احلر  يف احل راة واألمرن الشخصر  ويا رحت التن رق. وك ر ا  مرا  شر ا  -4

األشرررخا   وو اً  رررحت اجلن ررراب حت غررر  املإلال رررحت لاحلاجرررحت اإل التنرررازل عرررن يرررا تطم يف الت بررر  ا    ررر  
ا ال امرحت ومااكرز االيتجراز وا مرار ا غاثرحت مبا يف  لر  ال صرق يف نوخلار امل را -ال صق اجلن ا  

   تإلا اال تب ان وا هابحت وال نف. -واملداخلث 
وص رررن ًجم تت ررربن التبا نرررار االجتماع رررحت االقتصررران حت وال  قرررار واملماخل رررار وال  الررررن  -5

وملرا   النمإل حت االجتماع حت ال  ار حت يف ت اقم ال  اخل  اجلن اب حت وت  ا  اإل التم  رز يف التمتر  لراحل   .
كابرر  األ رربامل األ ا رر حت ًررعا التبا نررار م  رردة  وم تمرردة  عارر  ال رر ا أ ررر جم الت رردا  رر  س  رر  
امل رراواة ال  ا ررحت يف احلصرر ل عارر  امل رراا وترردمار الصرراأل الصرري    ررتدع  اجرراالار عامررحت  عارر  
ً.ررر دة اتا رررحت. ويف  ررر ا  التصررردم لاتم  رررز يف يررر  ا ب ررراجم يف احلصررر ل عاررر  امل ررراا وتررردمار 



A/HRC/33/49 

5 GE.16-13009 

صرررراأل الصرررري أ يررررن التصرررردم ً اررررا  لاتبا نررررار اً  ا ررررحت الرررر  ت رررر   التمترررر    رررر   ا ب رررراجم ال
 ش  هعا الت ا ا اإل ًجم لعل جط ن من  حت يف تاب حت االيت اجرار املان رحت لان رالأ م رق  األتاى. لعا

احلصرررر ل عارررر  لرررر ازا احلرررر ت لت ا ررررحتق م ب لررررحتأ وكررررعل  ايت اجررررا ن اال رررررتات ج حتأ م ررررق التصرررردم 
ن النمإل ررحت اجلن رراب حت الارراخلة واحملرردنار اً  ا ررحت الب ررداا امل رراواة الرر  تررصثا يف احلصرر ل عارر  لا  الرر

امل رراا وترردمار الصرراأل الصرري  والن ارررحتأ ص ررن ًجم  شرر ق مرردت   اإل التصرردم الب ررداا امل رراواة 
  لني اجلن ني لص خلة عامحتق.

س  رر  م رراواة ر ا ررحت و  رراض امل رراخل ا ررا  عرردة ب رراط خلئ  رر حت ت ررتدع  االهتمرراا ل  ررحت  -6
لررني اجلن ررني. ويررن نمررج امل رراواة وعرردا التم  ررز لررني اجلن ررني يف ال رر ابني وال  ا ررارأ ويررن 
ررراض ترردال  ايال ررحت لتصرري ح ًوجرر  ال اررم قبررق يرردوثطا. و  تارر  الت رردا .رر مل امل رراواة لررني 

ل  برار اً  ا رحت اجلن ني يف ال اق  ال ما  سد د األ بامل األ ا ر حت الب رداا امل راواة وت   ر  ا
واحملامار وال  الن النمإل حت وال  اعد االجتماع حت الر  سر ل نوجم امل راواة لرني اجلن رني يف التمتر  
     ا ب اجم. وال لد من اعتمان   ا ار وتدال  تا.حت مرن ًجرق التصردم الب رداا امل راواة 

حتق لام رراللحت والا.ررد يف ال اقرر  ال مارر  وت ز ررز ً.رر ار الن ررال ومشرراخلكتطن. ويررن و رر  ً طررا ق  رر
رنح الن رال  هبدأل  ماجم تن  رع ال  ا رار وايرااز الت ردا. ولرن ت ر جم تار  األطرا ر الرحت  مرا س ء 

 لص خلة منطج حت را  املشاخلكحت ال  الحت و.ن  ال ااخل وال . ل اإل امل اخلن والتي م ر طا. 

 اليساواة ب ن الجنس ن في القوان ن والس االات -ثان اا  
التم  رررز ًمرررااجم مرتالإلررراجم ومبررردنجم ً ا ررر اجم مرررن مبرررانس ال ررراب جم الررردو   اجم امل ررراواة وعررردا -7

حل رر   ا ب رراجم. ر ررد ت رربن ب ررىل ال .رر ل اإل مررا    رر  مررن امل رراا وترردمار الصرراأل الصرري  
والن ارررحت الصرري حت وعرردا قرردخلة الن ررال عارر  املشرراخلكحت يف اناخلة هررعا املااررر  يف يرراالر ك رر ةأ وعارر  

البنرار مرن ي ر   ك ر ة. وال ر ابني م جر نة لتم رني األرراان مرن ً اث ه  ا أ يف ياماجم الن ال و 
املإلالبحت قاب با    ر قطمأ وص رن ًجم ت نشرو ت ق رار اجتماع رحتأ وص رن ًجم سرث عار  اارا  اجراالار 
عامرررحت. وص ررررن ًجم ت رررراعد الاررررمابار ال اب ب ررررحت لام رررراواة وعررردا التم  ررررز لررررني اجلن ررررني عارررر  لنررررال 

عم اعمررال ي رر   الن ررال والبنررار يف احلصرر ل عارر  امل رراا وترردمار الشرراع حت ال  ا رر حت ال زمررحت لررد
   الصاأل الصي  والن ارحت.

وتشررر  امل ررراواة لرررني اجلن رررني اإل امل ررراواة ل نطمرررا يف احل ررر   وامل رررصول ار وال رررا أ مررر   -8
ا  ل االعتباخل لامصرا  وااليت اجرار واألول  رار املختا رحت واالعررتاأل لتنر ع رنرار الن رال والاجرال 

. و   صررد لامل رراواة لررني اجلن ررني وجرر مل ًجم   رر جم كررق ررران قررانخلا  عارر  التمترر  لرراحل  يف (1)ختا ررحتامل
احلص ل عا  امل اا وتدمار الصاأل الصي  عا  قردا امل راواة مر  غر ا. لرعا رر جم س  ر  امل راواة 
 ال  ا رحت   تار  التصردم لا رراوأل اجلن راب حت احملردنة الرر  تشر ق ع برار ًمرراا اعمرال تار  احل رر  
ل ائرررررردة الن ررررررال والبنررررررار يف ال اقرررررر  ال مارررررر . ويررررررن ًجم ت ررررررّ م الرررررردول التشررررررا  ار وال  ا ررررررار 

__________ 

(1) Mayra Gómez and Inga Winkler, “Gender equality, water governance and food security with a 

focus on the Near East and North Africa”, final draft (2015), p. 4. On file with the author.  
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واال رررتات ج ار ال ائمررحتأ ًوجم سرردن مرردى امل رراواة لررني الاجررال والن ررال يف ك الررحت التمترر  لرراحل  يف 
احلص ل عا  امل اا وتدمار الصاأل الصي . وعا  ً اث  ل  الت  ر مأ  نب ر  تر ر   ربق اجلرا 

  رتشررد هبررا يف و رر  ال  ا ررار ويف اصرر ىل  مااع ررحت ل عتبرراخلار اجلن رراب حت  رر  ا رررتات ج اروو 
  األم ال ال زمحت من امل زاب حت. و ت ني يف ياالر ك  ة ااا  تدال  ايال حت مصقتحتق.

ل د ًب  ت جد يف ال    من الدول ق ابني ت    امل راواة يف التمتر  لراحل  يف احلصر ل عار   -9
رراا الن ررال مررن ما  ررحت األخلضامل رراا و  وهرر  شرراط  أترردمار الصرراأل الصرري . ويف لاررداجمق ك رر ةقأ س 

م ب  لا . ل اإل امل ااأ و ل  ل بن ق ابني األ اة ال  جت ق ً اا  من ال    عار  الن رال وخلاثرحت 
األخلض. وت تررررا ل ررررت الباررررداجم الت رررر ط يف ال رررراال جاصررررحت  ل نمررررا ت ارررر  يف ا جم  اترررر  مااررررر  الصرررراأل 

. ويف ياالر ك  ة    تا التب ل والت  ط يف األماكن ال امحت من اجلاائمأ وص رن ًجم (2)  ال امحتالصي
ت راخل لرد طم  ر ى قارال  ء ز ال  ابني الاام حت اإل احل اظ عا  ب ارحت املردجم  رد املتشران ن الرع ن ال

منا ررن يرراجتطم يف ال رراال. ومررن لررني هررصالل ب ررال ولنررار ك رر ار هررن يف ياجررحت ما ررحت اإل ماررر  
 رر را ًررن ا ص .رر حت. وجت  ررز ل ررت الرردول لمررراان ا ررتخداا نوخلار امل رراا لإلا  ررحت تتنا ررن مرر  اً  ررحت 
ررا نول ًترراى األشررخا  عارر  ا ررتخداا نوخلار امل رراا  اجلن رراب حت الرر  اتتاخلوهررا ألب  ررطم ل نمررا جت 

نق الت   د رحت . وقر ابني االعررتاأل لنر ع اجلر(3)ور ا  لاجنق الب  ل ج  امل جق يف شرطانار مر  نهم
ال ت اررر ف خبإلررر خلة قررردخلة م رررا ام اً  رررحت اجلن ررراب حت عاررر  التمتررر    ررر قطم يف ا ررردمار األ ا ررر حت 
ري نأ لق ءن طم ً ارا  مرن ال ر أ ل مراجمق نوجم الت راض لا نرف والتم  رز. ويرن ًجم ت ر جم ماارر  

ا  وث ار را  ًوجم تر را امل اا والصاأل الصي  م م بحت ومتايحت  ومت  اة وم   لحت الت ا حت وم ب لرحت اجتماع ر
   ا ص . حت وس   كاامحت مج   األراان مبن ر طم  وو اً  حت اجلن اب حت امل ا اة وغ  املإلال حت.

و ا  ال اب جم الدو  حل    ا ب اجم عا  عات  الدول التزاما  لتيد رد وت رّدل مج ر  ال ر ابني  -10
التمتر   ر  ا ب راجم يف احلصر ل عار  امل راا ال  ترتتن عا طا بتائج ء  ز حت مباشاة ًو غر  مباشراة عار  

وتدمار الصاأل الصري . و نب ر  ًجم  تارمن ا طراخل ال راب   ًي امرا  لشر جم امل راواة وعردا التم  رز 
يف احلصررر ل عاررر  امل ررراا وتررردمار الصررراأل الصررري . و نب ررر  ًجم تتررر ت  تاررر  ال ررر ابني ال ارررال عاررر  

   طار ال اعاحت ال امحت وا ا.حت عا  ال  ال.التم  ز الش ا  وامل   ع  ًوجم ت تع يف احل باجم اجل
و نب رر  ًال ت ررزز ال رر ابني وال  ا ررار واال رررتات ج ار ال  الررن النمإل ررحت اجلن رراب حت عررن  -11

. ومرن املطرم ًجم ترعكا ال  ا رار واال ررتات ج ار .راايحت  (4)غ  قصرد لرق ًجم ت ر   اإل ت   هرا
كرر  ال ت   ررق ال ثرائ  الرر  قررد تبرردو  ا رردة التجراخلمل املختا ررحت لااجررال والن ررال وال نرار املطمشررحتأ  

جن اب ا  ال  اخل  املطمحت لني اجلن ني وادا يف ال اق  ال ما  مصايحت ل ت األشخا  ًك ا من 
  غ هم ر ما  تصق لاحلص ل عا  امل اا وتدمار الصاأل الصي .

__________ 

   .22و 19أ ال  اتاجم A/HRC/27/55اب ا ال ث  حت  (2)

أ امل راوض عار  سارق شر  ر كاخلول نرا اجلن ل رحتأ يف ال ال رار S. 1203مشراوع ال راب جم  أعار   رب ق امل رال أاب را (3)
 .  2016ب  اجم/ًلا ق  6املتيدة األما   حتأ يف 

(4) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Gender stereotyping as 

a human rights violation” (October 2013)  . 
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 تقاط  أشكا  ال ي  ز وتعد ها -ثالثاا  
ًوجر  يامراجم  -االقتصران حت ويف شرأ ً رال ال راس  عار  كرق امل رت  ار -قد ت ا  الن ال  -12

ظاورررا  اتا ررحت   وء  ررز م اطررحت أ ومرر   لرر  ال ص ررن اعتبرراخلهن رنررحت متجاب ررحت. ا  ت رر أ اتاررف الن ررال
و رررر اجطن سررررد ار وع بررررار مت اوتررررحت  يف ع قررررتطن لامل رررراا وترررردمار الصرررراأل الصرررري  والن ارررررحت 

مررن األم اررحت و   رررتجم ل  ررق ًترراى لاتم  ررز واحلامرراجم.الصرري حت. وتت رراقم التبا نررار اجلن رراب حت عنرردما ت
اإل احلص ل لال دخل ال ايف عا  امل راا وتردمار الصراأل  ال  ت ت ا ر طا الن ال عا   ل  احلاالر

و  رررابني يف ال قررر  ب  ررر  مرررن ال  ررراأ ًو ا عاقرررحت ًو ال ررراقأ ًو   شرررن يف منررراط  بائ رررحتأ  الصررري 
األخلجرح ًجم هرصالل الن ر ةأ و  ل رج جمأ ًو   شرن يف تشران.ًو   رب ن يف ا أًمن احل ازة   ت اجم اإل ًو

  ت رراجم اإل ام اب ررحت ال .رر ل اإل املااررر  املنا رربحت ًو  رر اجطن ا قصررال ًو   شررن  يف هررعا احلرراالرأ
 رر فق و ت ا رررن ملخررراطا .ررري حت ا رررار حت. وتتاررراعف تررر ث ار ال  امرررق االجتماع رررحتأ مرررن قب رررق  يف

امل ررق اجلن رر  واً  ررحت اجلن رراب حتأ عنرردما تت رراط  مرر  ً رربامل الإلب ررحت وال ررن واحلالررحت املدب ررحت واملطنررحت و 
مرررن قارررحت  ًتررراى لاتم  رررز. ويف ل رررت الررردولأ ت رررا  الن رررال ال رررام ر يف ماارررر  الصررراأل الصررري 

من ررتطن ل جرر  تررا أ ا   ت ا ررن  إلررا ال رردوى ولب نررحت شررد دة ال ررعاخلةأ وهرر  مررا  ررصثا ررر طن ل رردخل 
لن ال املنتم ار اإل ًقا ار م  نحتأ مبا ر طرا الشر  مل ًكا ت ل احلمق واحل ت. وص ن ًجم ت اج  ا

األ.رررا حت والإل ائرررف ا ثن رررحت والد ن رررحتأ اقصرررال  ويامابرررا  عاررر  ً رررق مت ررردنة. وقائمرررحت ال  امرررق ل  ررر  
 م ت راةق وص ن ًجم تت   مباوخل ال ق .

وك ررررر ا  مرررررا ال تصترررررع االيت اجرررررار ا ا.رررررحت لان رررررال والبنرررررار يف احل رررررباجم يف احلررررراالر  -13
يني تشح امل اا وتردمار الصراأل   اب حتأ مبا يف  ل  يف ًوقار النزاع ًو ال  اخلث الإلب   حتأا ب

تبررررانل التجرررراخلمل ر مررررا  ت ارررر  لرررر ب اع و  . وال لررررد مررررن س ررررني ال طررررم(5)الصرررري  اإل احلررررد األن  
ت ررررردصطا يف يررررراالر الإلررررر اخلس املتن عرررررحتأ مبرررررا  شرررررمق تررررردال  الت  رررررف  اال رررررتجالار الررررر  ص رررررن

. و  تاررر  األمررررا كرررعل  اتبررراع هنررررجق مت امرررقق وا ررررتمااخل (6)ك رررا م لمررررحت  ور ال رررحتوالتررردت ر األ
. و  اج  امل ا ار وامل ا ر جم ومزنوجر  امل رق اجلن ر  وم را او (7)التن    لني مج   ال إلاعار امل ن حت

اً  حت اجلن اب حت ويراما  .ر ار اجلن رني و وو اً  رحت اجلن راب حت غر  املإلال رحت سرد ار ا رار حت يف 
نررراط  املتررر ثاة لرررال  اخلث. وتارررىل ت  ررر م ًجاتررر  األمرررم املتيررردة مرررصتاا  اإل ًجم الن رررال والبنرررار امل

ال جنرررار يف ًوخلولرررا م ا رررار لا نرررف و  ت ررراجم اإل ا ررردمار الررر  تاررر  ايت اجرررا ن عاررر  وجررر  
ررررانر ل رررت (8)التيد ررردأ م رررق ماارررر  اال رررتيماا والصررراأل الصررري  الررر  تررر را ا ص .ررر حت . ًو

 إل ررن عررن األكررق ًو الشررامل لتجنررن الررعهامل اإل نوخلار م رراا ال  شرر اجم ر طررا الن ررال لرر هنن اب
__________ 

   ا د لن  ن أأ ت ا ا م دا اإل امل اخل ا ا . واتامن محت  (5)

(6) Marni Sommer and others, “What is the scope for addressing menstrual hygiene management in 

complex humanitarian emergencies? A global review”, Waterlines (to be published in 2016) . 
   طاج   تاجمأ ت ا ا م دا اإل امل اخل ا ا . (7)

(8) European Parliament, “Reception of female refugees and asylum seekers in the EU: case study Germany” 

(2016), p. 13  . 
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ًررعا احلرراالر غرر  كار ررحتأ و  شرردن  . وت تررا ا ررتجالحت احل  مررار وغ هررا مررن اجلطررار(9)لاألمرراجم
 .(10)عا  احلاجحت املايحت اإل ت   ف جط ن اال تجالحت تا 

لررعا  نب رر  لارردولأ ور ررا  لا رراب جم الرردو  حل رر   ا ب رراجمأ ا ررتخداا من رر خل الت رراط  يف  -14
مج رر  املبررانخلار ال  ا ررات حتأ   ررث ت  ررق ا رر ل اهتمرراا تررا  ألشررد األررراان يامابررا  مررن ي ررث 

 التمت  لاحل   .

 مراع ة لالع بارات الجنسان ة اع يا  تداب ر -رابعاا  
تجالار   ا رات حت تتصرردى ل يت اجررار املان ررحت واال رررتات ج حت ت تار  امل رراواة ال  ا ررحت ا رر -15

لان ررال. لررعاأ  نب رر  ال رر   اإل تاب ررحت االيت اجررار ال ما ررحت لان ررال )مبررا يف  لرر  مرر    ترردل  شررصوجم 
 الن ارررحت الشخصرر حت يف ررررتار احلرر ت( لاعتمرران الدولررحت واجلطررار ال اعاررحت األترراى ترردال  وترردت ر

تردع  اإل اعرانة الن را يف ال  قرار ال ار رحت ال ائمرحت عار  تبرا ن مر از ن و  تااع  االعتباخلار اجلن راب حت
ل ررربن ا رررإل ع الن رررال لال رررنل و  .(11)ال ررراإلحت واً منرررحت وكرررعل  ال  الرررن النمإل رررحت لرررني اجلن رررني
وجر ن امل راا وتردمار الصراأل  ل ردا تر ثاا   األكا يف م صول ار الاعا حت والشرصوجم املنزل رحتأ رطرن ًك را

من امل اا وتدمار الصراأل الصري  والن اررحت  لصي حت. وتاب حت االيت اجار املان حتالصي  والن ارحت ا
الصرررري حت ص ررررن ًجم ت ررررطق عارررر  الن ررررال لإلررررا ق ك رررر ةق ًنال األنواخل امل ررررندة اإل جن ررررطنأ ل نطررررا 

 ت ا  يف يد  ا ا اإل ز انة امل اواة لني اجلن ني ر ما  تصق ل مق الاعا حت غ  مدر ع األجا.  ال

 أو ه الحرمان ا   ياع ة ا    ا ية ت ح ح -ألف 
تاإلا  الن الأ يف مج   ً ال ال اسأ ل  ثحت ً  األ ما  ارإلا  لر  الاجرال مرن ال ظرائف  -16

. لررعا تترر ثا الن ررالأ لصرر تطن (12)غرر  املدر عررحت األجرراأ ال  رر ما م ررصول ار الاعا ررحت والشررصوجم املنزل ررحت
ًرراان األ راة لراملاض بت جرحت ب رىل امل راا وتردمار م دمار الاعا حتأ ل دخل ًكا ً اا  عندما   صامل 

لنص ن زائد عن احلد من ال مرق غر  مردر ع  ا إل ع الن الو  الصاأل الصي  والن ارحت الصي حت.
لات ارر م وال مررق  كار ررا   ال  رررتهل ًررن وقتررا  و  ي اطررن ًك ررا اعتمررانا  عارر  ال رر  مررن الناي ررحت املال ررحت األجررا

إل ت ز رز األنواخل اجلن راب حت واعتمران الن رال مال را  عار  الاجررالأ ا  رصنم  لر  سردنا  و  املردر ع األجرا.
مبرررا يف  لررر  مرررن ي رررث قررردخل ن عاررر  نرررر  ت رررال ف تررردمار امل ررراا والصررراأل الصررري  والن اررررحت 
الصررري حت. وا رررارحت اإل  لررر أ ال ت ررردخل الررردول ًو ال ت  ررررق ق مرررحت عمرررق الاعا رررحت والشرررصوجم املنزل ررررحت 

__________ 

(9) See https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-

exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/ . 
(10) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Population Fund 

and Women’s Refugee Commission, “Initial assessment report: protection risks for women and 

girls in the European refugee and migrant crisis — Greece and the former Yugoslav Republic of 

Macedonia”(2016), pp. 3-10 . 

 . 42أ ال  اة A/HRC/22/50اب ا ال ث  حت  (11)

(أ E.15.III.B.1)منشرررر خلار األمررررم املتيرررردةأ خلقررررم الب رررر   : التنم ررررحت يف كررررق عمررررقق 2015ت ا ررررا التنم ررررحت البشررررا حت  (12)
 .  12الص يحت 
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تتب   احل  محت ًو   ا   اجملتمر  املرد   حت. وحيتاج ًم هنجق مدر ع األجا يف املصشاار االقتصان  غ 
مررن ًجررق التصرردم الب ررداا امل رراواة لررني اجلن ررني اإل اعررانة الن ررا يف ال  اعررد االجتماع ررحت ال ائمررحت 

   ولا خلة تدال  تشج  الاجال عا  ت ا م امل صول ار م  الن ال.
ل عاررر  رررررا ق م رررراو حتق ل ررررا  التي رررز االجتمرررراع   ررررصنم اإل يامررراجم الن ررررال مررررن احلصرررر  و  -17

الاجال يف ال ظائف الت ن حت وا ناخل حت يف قإلراع امل راا والصراأل الصري  وال اردا ال  اعرد ال امرحت مصرا  
. وص رررن لاررردول ًجم ت رررت ما يف (13)البنرررار والن رررال مرررن ي رررث مباشررراة الدخلا رررار الت ن رررحت ًو اًند ررر حت

ال ظررائفأ ًوجم تشررج  ز ررانة احلصرر ل عارر   اعررانة تزو ررد الن ررال لاملطرراخلار واعررانة ترردخل بطن عارر  تارر 
الت ارر م ال ررا . وص ررن ًجم ت اررىل جطرر ن الت ظ ررف اال ررتباق حت ال  بررار الرر  سرر ل نوجم تاشررح الن ررال 
لا ظائف ال   انهناأ ال   ما يف اجملاالر ال  تت م لرن ىل ء  رق الن رال ًو لا رتمااخل رر اخل  األجر خل. 

وزا  لا م اأ مبا ر طا ال ظرائف ال  ا ر حت وا ناخل رحت ووظرائف وقد  صثا يا خل الن ال يف منا.ن ًك ا لا 
 .ن  ال ااخلأ يف ال  الن النمإل حت واألنواخل اجلن اب حت املتجعخلة يف ال م . 

 القواعد ا   ياع ة والقوالب النيط ة -باء 
  ررا أل ال الررن النمإلرر  اجلن ررا  ل برر   خلو ررحت عامررحت ًو تصرر خل م ررب  لا ررمار ًو ا صررائىل  -18
. (14)ب   ًجم حيماطا الن ال والاجال ًو األنواخل ال   اإلا  جم هبا ًو  نب ر  ًرم اال رإل ع هبرا ال   ن

و  ررردو ال الرررن النمإلررر  اجلن رررا  ماررراا  عنررردما حيرررد مرررن قررردخلة الن رررال والاجرررال عاررر  تنم رررحت قررردخلا م 
 جرررر خلا  عنرررردما   ارررر  اإل الشخصرررر حت ومزاولررررحت مطررررنطم واتت رررراخل ي رررر ا م. و شرررر ق التنمرررر ط اجلن ررررا 

ابتطاكرررار حل ررر   ا ب ررراجم واحلا رررار األ ا ررر حت. وال ت رررتإل   الررردول ال رررال التنمررر ط وال .رررم لاعتبررراخل 
 لرر  ظرراهاة  اجتماع ررحت  ال  إلاًررا ب رر   الدولررحتجي ويف امل الررق يررن عا طررا ًجم سرراخلمل لنشرراط املماخل ررار 

   .(15)احل ز ا ا  ال ائمحت عا  ال  الن النمإل حت الااخلة املت ا حت لالاجال والن الأ مبا يف  ل  ناتق
وص ن ًجم   ر جم لا  الرن النمإل رحت اجلن راب حت املاكبرحت ًثرا  را  م راط عار  رنرار م  نرحت مرن  -19

الن رالأ كالن رال  وار ا عاقررحت وب رال األقا ررار ًو الشر  مل األ.را حت وب ررال الإلب رار االجتماع ررحت 
   رر  ا ب رراجم يف األن  والن ررال  وار ال  رر  االقتصررانم األ رر فأ تا.ررحت  ر مررا  ت ارر  لررالتمت

احلصرر ل عارر  امل رراا وترردمار الصرراأل الصرري . كررعل  قررد تصرربح ال  الررن النمإل ررحت ًك ررا تاك بررا  
عندما تت اط  مر  ًشر الق ًتراى مرن ال .رم ًو احملامرارأ كتار  املتصراحت لراحل ت واب إلراع احلر ت 

ل .رم واحملامرار ًو ال اق ًو الت   دار املتصاحت لال  ر  م رق با ر خل الر النة. ولا  الرن النمإل رحت وا
ال إل ة ما  ردر  األشرخا  ًي ابرا  اإل التخار  عرن ي ر قطم ال اب ب رحت ت ررا   واألنواخل اجلن اب حت من

ل رربن تارر  الارر  ط.  مررن الارر  ط امل او ررحت عارر طم حلماطررم عارر  تاب ررحت الت ق ررار االجتماع ررحت ًو
      راها ال اب جم.وت تدع  هعا ال اا ا امل تي محت اتباع بر ط جق تتجاوز احلما حت الامس حت ال 

__________ 

(13) Catherine Hill, Christianne Corbett and Andresse St. Rose, Why So Few? Women in Science, 

Technology, Engineering and Mathematics (Washington, D.C., American Association of 

University Women, 2010), p. xiv . 
(14) OHCHR, “Gender stereotyping as a human rights violation” (October 2013), p. 24.  

   ال اال عا  مج   ًش ال التم  ز  د املًاة.من ات اق حت  5أ واملانة 58أ ال  اة A/HRC/21/42اب ا ال ث  حت  (15)
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واتاررف املماخل ررار وامل ت رردار مررن ث ارررحت اإل ًترراىأ ل ررن احلرر ت    تررا امجرراال  شرر نا  قررعخلا   -20
جن ا  و   ت د ًب   نب   جتنن االتصال لني الاجال والن ال يف ًثنال احلر ت ًو

. وال    رمح لابنرار (16)
ررررن ن مررررن نترررر ل ًمرررراكن والن ررررال ًي ابررررا  لا ررررت مال نوخلار امل رررراا  ا ررررا الرررر    ررررت م اطا الاجررررال ًو ص 

. وت ررا البنررار يف مج رر  ً ررال ال رراس ل  رراة ًجم احلرر ت ًمرراجت  نب رر  ات رراوا وجتنررن احلررد ث (17)م  نررحت
عن أ لاعتباخلا يدثا   اجا      ا رزم. و تج رد مرا حير ط لراحل ت مرن و.رمق و امرار يف ا ر أل مرن 

. (18) ررراسأ ت ارررق الن رررال والبنرررار ات رررال ي ارررطنالت رررالار ًو تاإلررر ا ال  رررامل. ويف شرررأ منررراط  ال
وت طررا ل ابررار سم ررحت يف ال ررن ال ًجم لرر ازا احلرر ت ت   ررق وك رر ا  مررا جت ررفأ لرردار  احل ررالأ يف ًمرراكن 
م ا رررحت وتا.رررحت وم امرررحتأ كرررال األ امل اوشرررحت ًو يرررأ سررر  ال  رررائدأ لررردال  مرررن عا رررطا عاررر  ًشررر حت 

   .(19) ل  لاماجم عدا ت  ع امق املاضالشمق املباشاةأ وه  ما حيد من تإلا ا .الحت و 
ويف ث ارار عد دةأ ت تا البنار خلاشدار ل د ي اطن األول وقد  ت الن من املدخل حت  -21

و تزوجن و بدًجم اجنامل األط ال. وز انة املاا الن ال والاجرال لشرصوجم احلر تأ ا رارحت اإل اعتمران 
تأ ًمررا مررن شرر ب  ًجم حيرر ل نوجم اعتبرراخل ا رررتات ج ار  زالررحت احملامررار االجتماع ررحت املت ا ررحت لرراحل 

  .(20)البن  خلاشدة  مصهاحت لازواج واتا شالحت مااه حت ءا مباياحت عان حت من ماايق ت ها
ول رر ل اناخلة احلرر ت تب ررار وا رر حت النإلررا  عارر  اجملتمرر  ك ررق. و  ررزز ب ررىل املرراا الاجررال  -22

الت ار م والت ع رحت والردوخلار التدخل ب رحت والن ال عا  ال  ال لامل  لحت ما حي ط هبا مرن  امرار. و شر ق 
و ررائق مطمررحت لاتصرردم ًررعا املشرر احت. ويررن ًال   تصررا ت رردق امل ا مررار املت ا ررحت لرراحل ت واناخلترر  
عاررر  البنرررار واألوالن ويررردهم لرررق ًجم  شرررمق ً ارررا  املدخل رررني واملررر ظ ني احل ررر م ني وال ررراماني يف 

امل رررراا الصررراحلحت لاشررررامل وترررردمار  الررر زاخلةم رررداجم الصرررريحت اجملتم  رررحت ويف م ررررداجم التنم رررحت. ًو.رررردخلر 
الصرراأل الصرري  اًند ررحت مبررانس ت ج ط ررحت لشرر جم الن ارررحت يف ًوقررار احلرر ت تتاررمن بر ط جررا  متن عررحت  

. و نب ررر  ًجم  اكرررز الت اررر م (21)لتط نرررحت ل نرررحتق ت ترررا ر طرررا الن اررررحت يف ًوقرررار احلررر ت ًمررراا  م بررر ال  وعان رررا  
  اماجم وع طن مبا   يدث ألج انهن عند البا غ.املت ا  لاحل ت عا  البنار غ  البال ار ل

وترصثا الت ر ار اجل رد حت واًام ب رحتأ مبرا ر طرا احلر تأ يف األوالن والبنرار م را  ويف مرر اق طم  -23
جترراا اجلررنق ا تررا. ويررن اشررااهل الاجررال واألوالن يف مبررانخلار الت ارر م والتم ررنيأ ب رراا  اإل نوخلهررم 

ولارر خلة ال  الررن النمإل ررحت الارراخلة. ويررن احلررعخل مررن ت ك ررد ًو  يف لنررال ع قررار  رراإلحت غرر  مت ارنررحتق 
مااع حت ال  الن النمإل حت ومشاعا ا زم. وقد الير  املدخل ر جم يف نولرحت ل ل   را املت ردنة ال  م رار 

__________ 

 .  www.wateraid.org/~/media/Files/Global/MHM%20files/Module1_HR.pdfاب ا  (16)

(17) Water Supply and Sanitation Collaborative Council and the United Nations Entity for Gender 

Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), Menstrual Hygiene Management: 

Behaviour and Practices in the Louga Region, Senegal (2015), pp. 22-32. 

 .  europe.newsweek.com/womens-periods-menstruation-tampons-pads-449833?rm=euاب ا  (18)

(19) Water Supply and Sanitation Collaborative Council and UN-Women, Menstrual Hygiene 

Management: Behaviour and Practices in the Louga Region, Senegal (2015), pp. 32 . 

 . 44املاج  ال ال أ الص يحت  (20)

(21) India, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Menstrual Hygiene Management (December 2015). 

http://www.wateraid.org/~/media/Files/Global/MHM%20files/Module1_HR.pdf
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رراج البنررار و ز ررد سررا  األوالن هبررن . ويف اًنرردأ جنيرر   اررحت (22)ًجم سرران اثرراخلة م  رر ع احلرر ت حي 
يث الاجال عا  ا ت ماخل املز د من املال يف لنال نوخلار امل رااأ ل رن عاوث من نوجم  اا  يف   ال

ل ت ا اال ببط ا اإل ايتمال ًجم ت  جم هعا احلماحت قد عرززر ال  الرن النمإل رحت واألنواخل اجلن راب حت 
. ومررا زال  ت ررني مجرر  املز ررد مررن ال رراائن واجرراال املز ررد مررن الت   مررار ر مررا  ت ارر  (23)يف اطرراخل الررزواج

   .(24)مبانخلار الصيحت واملدخل حتأ كما  ت ني تنم حت ا اار عا  الص  د ال إلامل  ال حت 
وتتج د ال  اعد االجتماع حت ال  ار حتأ وم اه م  ت ا   األب ر   و العك خل رحت أ وال  الرن  -24

النمإل رحت املت ا رحت لرراألنواخل اجلن راب حتأ مبررا يف  لر  نوخل الن ررال كم ردمار لااعا ررحتأ يف عردا ت ررارص 
ر مررر از ن ال ررراإلحت والرررتي م يف األمررر ال واملررر اخلنأ عررر وة  عاررر  تبرررا ن امل رررصول ار ال رررا  وت ررراو 

األ ا حت. وين ال ال التشا  ار وال  ا ار ال  ت  ق م اقف ت  ا عا  ال .م وتا   عا ر  
من مث طال ا  خلمس ا  ومص   ا . وص ن لادول ًجم تصمم وتن رعأ لالت راوجم مر  اجملتمر  املرد أ لراامج 

اإل ت ز ز الص خل ا يال حت وغر  النمإل رحت لامرًاة. و نب ر  ًجم تتر ت  املبرانخلار كشرف  ت ع حت  دأل
ال  اعرررد االجتماع رررحت وع قرررار ال ررراإلحت  ا   رررحت  مرررن تررر ل سال رررق جن ررراب حت  ررردنة ال ررر ا . 

( نخلا رحت ب ع رحت ال ت شراأل ال    رحت الر  WaterAid ب ق امل الأ ًجار من محت واتا ا رد ) وعا 
دمار امل اا والصاأل الصري  والن اررحت اإل ت  ر ار ايال رحت يف األنواخل اجلن راب حت ًنى هبا ت ر  ت

  .(25)وال  قار االجتماع حت لني الاجال والن ال
ًوو.رر  الاجنررحت امل ن ررحت لال اررال عارر  التم  ررز  ررد املررًاة لا ررتخداا ترردال  مبت رراة ت ررتطدأل  -25

. ول رعل  عردة م راعق مرن ًجرق (26)النمإل رحت لامرًاةو رائط ا عر ا هبردأل ت ز رز الصر خل ا يال رحت وغر  
 ك ا ياجز الصم   ر ما  ت ا  لاحل ت من تر ل ا رتخداا ًشر ال اتا رحتق مرن و رائط ا عر ا 

الار ل عار  ك رال الن رال ال ر م  ل ربن  ب  زو ر االجتماع حت. و اط م ال .انخل مصتاا  يف .ري  حت 
. وي  ر  خل ررالحت م جطرحت اإل مررد ا م قرر  (27)نوخل رن الشررطا حت لنشرا .رر خلة يشر ة قإلن ررحت عار  ال رر أل

ال رر ق لرر هل مررن طالبررحت يف ب رر نً  لاهتمرراا كبرر  عارر  شررب حت ا برتبرر أ ا  طابرر  ال ترراة ا ررارحت ت رراخل 
 on my periodعارررر  .رررر يحت ًكررررا شررررب حت اجتماع ررررحت يف ال رررراس ) . و نب رررر  ًجم تصررررمم (28)  )يررررائتجت

  ع ا ررا م ومرر اق طم لا ررتخداا مج رر  ال  ررائق  رر ر الت ع ررحت الاام ررحت اإل اخلشرران الاجررال والن ررال وت  رر
 املتايحتأ مبا ر طا و ائط ا ع اأ عا  امل ت ى اجملتم   واملدخل  أ مبشاخلكحت اجملتم  املد . 

__________ 

(22) Jeanne Long and others, WASH in Schools Empowers Girls’ Education in Rural Cochabamba, 
Bolivia: An Assessment of Menstrual Management in Schools (New York, United Nations 

Children’s Fund, 2012), p. 10 . 

 . /https://sanitationupdates.wordpress.com/tag/no-toilet-no-bride-programاب ا  (23)

(24) Marni Sommer and others, “A time for global action: addressing girls’ menstrual hygiene 
management needs in schools”, 2016 . 

 ً رتال اأ ت ا ا م دا اإل امل اخل ا ا .  أWaterAid - ا د واتا (25)

 )ً(. 15أ ال  اة CEDAW/C/MNG/CO/8-9اب ا ال ث  حت  (26)

 .  www.vivala.com/womens-issues/newsweek-cover-period-stigma/4062اب ا  (27)

-See www.indiatimes.com/news/india/this-girl-s-open-letter-to-mark-zuckerberg-asking-forاب ررررررررررررررا  (28)

an-on-my-period-button-deserves-a-reply-252396.html. 

https://sanitationupdates.wordpress.com/tag/no-toilet-no-bride-program/
file://///conf-share1/LS/ARA/Saji.Madoka/AppData/Local/Temp/notes60AD7F/www.vivala.com/womens-issues/newsweek-cover-period-stigma/4062
file://///conf-share1/LS/ARA/Saji.Madoka/AppData/Local/Temp/notes60AD7F/See%20www.indiatimes.com/news/india/this-girl-s-open-letter-to-mark-zuckerberg-asking-for-an-on-my-period-button-deserves-a-reply-252396.html
file://///conf-share1/LS/ARA/Saji.Madoka/AppData/Local/Temp/notes60AD7F/See%20www.indiatimes.com/news/india/this-girl-s-open-letter-to-mark-zuckerberg-asking-for-an-on-my-period-button-deserves-a-reply-252396.html
file://///conf-share1/LS/ARA/Saji.Madoka/AppData/Local/Temp/notes60AD7F/See%20www.indiatimes.com/news/india/this-girl-s-open-letter-to-mark-zuckerberg-asking-for-an-on-my-period-button-deserves-a-reply-252396.html
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 العنف الجنساني واإل ها  النفسي ا   ياعي الي  ل بمدمات ال رف ال حي -  م 
ير   راخلا  ًو ًملرا  ج رد ا  ًو ع ا را  ص ن ت ا رف ال نرف اجلن را  ل بر  األعمرال الر   تا -26

. وهررر  (29)ًو جن ررر ا أ والتطد رررد هبرررعا األعمرررالأ وا كررراااأ و رررائا ًشررر ال احلامررراجم مرررن احلا رررحت 
مشرر احت وا رر حت النإلررا  تنبرر  جررعوخلها مررن ت رراور ال رراإلحت واب ررداا امل رراواة اً  ا ررحت لررني الاجررال 

ن ال نررف اجلن ررا . وقررد ًلرراز األمررني والن ررالأ خلغررم ًجم الاجررال واألوالن ص ررن ًجم   رراب ا ً اررا  مرر
  .(30)ال اا ًجم:  ال نف لالن ال والبنار  رتهل لصمت  البش حت يف كق قاخلة ولاد وث ارحت 

مراكن الت ر ط يف ال راالأ  -27 وااأل الن رال الت راض ل نرف الاجرال يف نوخلار امل راا ال امرحت ًو
والبنرار الباي رار عرن م راجم لات ر ط وعا  الإلا  املصن حت ال طا. وت  رد ت راخل ا لر جم ل رت الن رال 

ت ا ررن لت ا  ررار ر ررحت ولااشرر  لاحلجرراخلة والإل ررن واالغتصررامل. وسرردث ًعمررال ال نررف اجلن ررا  
ً اا  يف ًماكن جان امل اا واال تيماا وغ ق ال  امل. وت  رد ت راخل ا لر جم االعتردال عار  األوالن 

احل رررررال وال  ررررر ن ال  ار رررررحت ظررررراهاة شرررررائ حت وم ررررر  ر عنطررررراأ وهررررر  تا ررررر  اهتمامرررررا  ًقرررررقأ ا    ررررر  
 .(31)احملامار املتصاحت لامل ا حت اجلن  حت األوالن عن ا ل غ لتا  االعتدالار ًو
وا رررارحت اإل تإلرررا الت ررراض لا نرررف اجل ررردمأ ص رررن ًجم ت صرررامل الن رررال والبنرررار ً ارررا   -28

لا جطران الن  ر  االجتمراع  املتصرق خبردمار الصراأل الصري أ مبرا  شرمق ا ر أل مرن ال نررف 
ال ررايف مررن مااررر  الصرراأل الصرري   ال   ررت دجم لال رردخل  رر . وت اجرر  الن ررال والبنررار الرر  اجلن

ع بار ل ن حت يف اطاخل املماخل ار املتصاحت لامل اا والصاأل الصري  والن اررحت الصري حتأ مبرا يف  لر  
جاررررن امل ررررااأ واناخلة شررررصوجم احلرررر تأ والت رررر طأ واال ررررتيمااأ وهرررر  ع بررررار ت رررراهم يف  لرررر  

م اررحت عارر   لرر  ا رر أل مررن ال  ررالني والب رر ض يف الإلا رر  اإل م رراجم الت رر طأ مررن األو  ا جطرران.
ا جطررران النررراجم عرررن ال  اعرررد االجتماع رررحت الررر  تنطررر  ا بررراث عرررن اال رررتيماا عاررر  مرررًاى   ًو
 لت ج ر  التردت ر الاجال. وال لد مرن س رني رطرم طائ رحت ً ربامل ا جطران و را هل الت  رف من

 .(32)اجلنق ر ما  ت ا  لامل اا وتدمار الصاأل الصي واملااع حت لن ع  احملدنة ال  ا 
وت راضض الن رال والبنرار يف ًي راجم ك ر ة  إلرا التيرا  عنردما   ارني احلاجرحت يف ال راال  -29

ال  الررن  منطج ررحت اإل الاجرر ل عارر  الصرر  د اً  ارر  ولصرر خلة اإل   ررزى جزئ ررا   ًو يف املااررر  ال امررحت
 ررر ر الت ع رررحت ولررراامج الت   رررف وسم عرررار الن رررا  النمإل رررحت وال .رررم. لرررعا   شرررج  عاررر  ت ز رررز 

اًانرحتأ يف مجاحت تدال  ًتاى تام  اإل ت    خلو حت الاجال والن رال لرمنواخل اجلن راب حت. ويرن منر  
ًعمررال ال نررف اجلن ررا  والتي  رر  ر طرراأ كمررا يررن م ي ررحت امل ررصولني عنطررا ل  ررا ًترراط قبرر ل 

__________ 

   ( لش جم ال نف  د املًاة.1992)19الاجنحت امل ن حت لال اال عا  التم  ز  د املًاةأ الت . حت ال امحت خلقم  (29)

   .www.un.org/en/women/endviolence/pdf/pressmaterials/VAW%20Press%20Release.pdfاب ا  (30)

(31) Louisa Gosling and others, “Nowhere to go: how a lack of safe toilets threatens to increase 

violence against women in slums” (WaterAid).   

(32) Krushna Chandra Sahoo and others, “Sanitation-related psychosocial stress: a grounded theory 

study of women across the life-course in Odisha, India”, Social Science and Medecine, vol. 139 

(August 2015), pp. 80-89.  

file://///conf-share1/LS/ARA/Saji.Madoka/AppData/Local/Temp/notes60AD7F/www.un.org/en/women/endviolence/pdf/pressmaterials/VAW%20Press%20Release.pdf


A/HRC/33/49 

13 GE.16-13009 

ب اا  لإلقرااخل لر جم الشربامل ص رنطم ت  ر  و  عد اجلن اب حت.اجملتم  لإلقصال وال نف عا  ً اث ال  ا
ترردع  املنرراهج يف مج رر  املررداخلث اإل اعررانة الن ررا يف ال  الررن  األو رراع عنرردما   رراوجمأ  نب رر  ًجم

  النمإل حت اجلن اب حت ًوجم تشج  عا  الت    الن دم.
ا نرف وا  رعال وقد  ت اض األشخا  الع ن ال  تإلال  جم م  ر اة ثالتحت عن ب ع اجلنق ل -30

عنررررد ا ررررتخداا مااررررر  الصرررراأل الصرررري  ال ا.رررراحت لررررني اجلن ررررني. و  اجرررر  األشررررخا   وو اً  ررررحت 
اجلن ررراب حت غررر  املإلال رررحت التيرررا  يف نوخلار امل ررراا ال امرررحت ال ا.ررراحت لرررني اجلن رررني ًو  تجنب هنرررا لررردار  

أ عنررد ا ررتخداا ا رر أل. ر ارر   ررب ق امل ررالأ  ت رراض البنررار واألوالن مررن م ررا ام اً  ررحت اجلن رراب حت
نوخلار امل ررراا ا ا.رررحت لررراجلنق ا تررراأ ل ررردخل كبررر  لامارررا  حت والتيرررا  واالعتررردال مرررن قبرررق طررر مل 

. وت  رررد نخلا رررار ً جا ررر  يف اًنرررد ًجم م رررا ام اً  رررحت اجلن ررراب حت   اجطررر جم .ررر  لار يف (33)نترررا ن
 صررا جم ل رردخل  ا ررتنجاخل امل رراكن وك رر ا  مررا  اررإلاوجم اإل ال رر أ يف األي ررال ال  رر ة النائ ررحتأ ي ررث

 .(34) دون اإل ماار  امل اا والصاأل الصي 
ويررن ًجم تتخررع الرردول مج رر  الترردال  ال زمررحت  ل ررال ال  بررار الرر  ت رر  األشررخا  عررن  -31

ا ررت مال مااررر  الصرراأل الصرري . وال لررد مررن اتبرراع هنررج من رر  ازال ال نررف ال ررائم عارر  اً  ررحت 
اليرررتاا وال برر ل ناتررق اجملتمرر . وال لررد مررن ترر ارا اجلن رراب حتأ ويررن ًجم تترر ت  املبررانخلار ت ز ررز ا

م ت ى ً ا   مرن االعررتاأل لراحل   . وتإلبر  نول ك ر ة جردا  قر ابني ت اقرن األشرخا  عار  
ً رراث مرر اطم اجلن رر  وهرر  تطم اجلن رراب حت والت برر  عنطمررا. و نب رر  ًجم ت إلرر  الرردول ًى ررحت كبرر ة 

ط نررحت ل نررار ت اررم تال ررحت مررن ال نررف. وعارر  لترردخل ن املدخل ررني واملررد ا ن ونعمطررم ر مررا  ت ارر  لت
تا.رحت لاملرداخلث لتشرج   ت ارم التنر ع البشرام  (35) ب ق امل الأ اعتمدر مالإلرحت مبرانس ت ج ط رحت

الررعم  شررمق الإلرر مل م ررا ام اً  ررحت اجلن رراب حت واملختا ررني جن رراب ا  ويرراما  .رر ار اجلن ررنيأ 
 .(36)وا كال ال ع  وال ب ل وااليرتاا يف اجملتم 

 ائل الجو ة وال حة والسالمةمس - ا  
تصثا م ت  ار احلص ل عار  امل راا وتردمار الصراأل الصري  تر ث ا  مت اوترا  يف الاجرال  -32

والن ررررال. رررررر نواخل الن رررررال وم ررررصول ا ن املنزل رررررحت جت اطرررررن يف اتصرررررال مررررانم ًكرررررا لاملرررررال املاررررر ث 
تبرر ل ررررتار ط  اررحت  إلررا . وتت رراض الن ررال والبنررار الرر   صتررن ن عررن ال(37)والن ا ررار والبشررا حت

__________ 

   ه  من خلا تق ووتأأ ت ا ا م دا اإل امل اخل ا ا . (33)

(34) Water Supply and Sanitation Collaborative Council and Freshwater Action Network South Asia, 

Leave No One Behind: Voices of Women, Adolescent Girls, Elderly and Disabled People, and 

Sanitation Workers (2016), p. 15.  

(35) Neela Ghoshal and Kyle Knight, Rights in Transition: Making Legal Recognition for Transgender 

People a Global Priority (Human Rights Watch, 2016).  

(36) Malta, Ministry for Education and Employment, Trans, Gender-variant and Intersex Students in 

School Policy (2015).  

(37) UN-Water, “Gender, water and sanitation: a policy brief” (2006), p. 4.  
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التطررامل امل ابرررحت وال اررر . زن عاررر   لررر  ًهنرررن ك ررر ا  مرررا  تجنرررا شرررامل ال ررر ائق لت رررانم ا رررت مال 
 اجل األ.  انوخلار امل ااأ ر ت ا ن لعل   إل

وين ًجم ت تع م ا   اجلر نة يف احل رباجم ًجم كم رحت املر ان ال رامحت الر  ص رن ًجم  ت راض  -33
 ى تت راور ت اوترا  كبر ا    رن األرراان. رالن رال احل امرق عار  ًا األشخا  نوجم ًجم  اي طرم ً

وج  التيد د م ا ار ل دخل ًكا  إلا األمااض املن  لحت مائ ا  ل ربن تنراول م راا ما ثرحت. ويرن 
قالا رحت  ًجم ت تع امل ا   املت ا حت جب نة امل اا وتدمار الصاأل الصري  والن اررحت ل رني االعتبراخل ًجم

 . (38)لتيمق امل ان ال امحت متدب حت امقأالن الأ ال   ما احل  
مطرررم لا ا رررحت يف ًثنرررال احلررر ت.  وجررر ن الصرررال جم واملرررال الن ررر  ألغرررااض الن اررررحت الشخصررر حتو  -34

وين ًجم ت  جم الن ال والبنار قانخلار عا  ا ت مال و رائق ب   رحت المتصرا  ًو ايتر ال ال رائق 
ن عاررر  املرررال والصرررال جم ل  رررق احل اررر  وت   هرررا لابت ررراا ويف كنرررف ا ص .ررر حت. ويرررن ًجم حيصرررا

ً د طن ًوج انهن ًوجم  تم ن من ال . ل اإل املاار  ال زمحت لارتخاىل املر م جم والن  رف مرن مر ان  
كاحل اظار واألك امل وال  ط الصي حت واحلش ار ال إلن رحت. ويرن ًجم ت ر جم املاارر   رطاحت الصر ابحت 

يف ال .رر ل اإل مااررر  الصرراأل والتن  ررف. وت اجرر  الن ررال والبنررار  وار ا عاقررحت .رر  لار را رردة 
الصررري . ر ررردخل ن عاررر  تن  رررف ًج رررانهن عاررر   ررر   رررا م ص رررن ًجم حيررردها ارت ررراخل املاارررر  اإل 
امل رررايحت واملررر ان ال زمرررحتأ ر ت ا رررن لصررر خلة تا.رررحت لممرررااض. ويرررن ًجم    رررق م ررردم  ا ررردمار 

 ج ررحت واالجتماع ررحت اشررااهل الن ررال والبنررار يف تصررم م املااررر  هبرردأل ت    طررا مرر  ايت اجررا ن الب  ل
ال  ار حت. و نب   ًجم تدمج االيت اجار ا ا.حت لالن ال والبنار يف تصرم م ماارر  الصراأل الصري  
وتش  اطا وخل.دها وت   مطا. و نب   ًجم تتجراوز الرنطج املتب رحت الردع ة اإل ال نا رحت لال  ا رار والبن رحت 

يت اجرررررار ا ا.رررررحت األ ا ررررر حت وب رررررم الصررررر ابحت والا.رررررد ل  رررررحت  رررررماجم ت   رررررف ا ررررردمار مررررر  اال
مب رت ما طاأ و لر  مرر    مبااعراة  ررنطم وتصرائىل ًج رانهمأ مبررا ر طرا قرردخلا م البدب رحت. و نب رر  ًجم 
 ترر إل من مرر جم م ررت ا جم خلمس رر جمأ اإل جابررن جلرراجم  ا ررحت تشرراخلك حت ت ررص لامل رراا وترردمار الصرراأل 

 حت.الصي أ الت كد مما ا ا كاب  الا ائح ت   ا ت   ا   ا ما  وت ن ع ل  ال 
وتت اض .يحت ب رال ولنرار ك ر ار لاخإلرا لا رتخداا ً رال ن .ري حت غر  ب   رحتأ م رق  -35

لاررتخاىل مررن  رر ائق احلرر تأ عنرردما ت رر جم األ ررال ن األترراى  ا ررت مال تررا  قررعخلة ًو .رريف
لاه حت الت ا حت ًو غ  مت اراة ًو سط لرحت ل ربن ال .رم واحملامرار املتصراحت لراحل ت. وخلغرم ا رت مال 

يشررر ة قإلن رررحت عاررر  مررردى ي رررا نأ  12 000الن ررال يف البارررداجم ال ال رررحت مرررا ال   رررق مت  رررإل  عرررن 
. و ت ررني (39) مرر ا لشرر جم  رر محت ا ررتخداا تارر  ال  رر احتت جررد نخلا ررحت وا رر حت وم ا مررار متايررحت لا ال

عا  الدول  ن ل ائح لشر جم  ر محت و رائق احلر ت الصرناع حت. واتارف و رائق احلر ت امل رتخدمحت 
لاتت أل الن الأ وتشرمق ال ر ط الصري حت ًوكر امل احلر ت. ويرن اتايرحت امل ا مرار   رث  ت رص 

__________ 

   ا ا .شب حت ال ال ار املتيدة حل    ا ب اجم وجطار ًتاىأ ت ا ا م دا اإل امل اخل  (38)

(39) 2016). See also (National Center for Health Research  ,”afetysTampon “, and othersDudley  usanS

 013116+0+-2015-//EP//TEXT+WQ+E-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=

DOC+XML+V0//EN.  
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كت رامل املطراخلار ال زمرحت لات امرق مر  احلر ت لان ال ا ت مال ال   احت األب رن ًرنأ عرن نخلا رحتأ وا 
لت ا رحت م   لرحت جلم ر  الن رال  .ي حت سا  عا  وج ن خلعا حت لن ارحت. وين عا  الدول كعل  ًجم

 والبنارأ مبا يف  ل  الاعا حت املتصاحت لاحل ت وال اق.
وتاب ررحت االيت اجررار مررن املررال وترردمار الصرراأل الصرري  والن ارررحت الصرري حت ًمررا ال غررص  -36
نرر  اخلت رراع م رردالر ور ررار األمطررار والا رر . وتشرر  الاجنررحت امل ن ررحت لرراحل    االقتصرران حت عنرر  مل

( امل تمرد مرصتاا  لشر جم احلر  يف الصريحت 2016)22واالجتماع حت وال  ار حتأ يف ت ا  طا ال راا خلقرم 
اجلن  حت وا جنال حت اإل ًجم احلص ل عا  مال الشامل املر م جم وتردمار الصراأل الصري  امل ئمرحتأ 

ع امرررق ً ا ررر حت  عمرررال  لررر   أيف اجملرررال الصررري  الت   رررف وامل ا مرررار احلصررر ل عاررر  وكرررعل 
احل . و ت ح الت اوجم لني ال إلاعار تبانل امل ا مار لش جم ك   حت تناول امل ا ر   احل ا رحت ث ار را  
من من  خل ت ا م  واعإلال ًول  حت ًكا ل يت اجار ا ا.حت لا باثأ وه  مرا   جرز قإلراع امل راا 

 . (40)الصاأل الصي  والن ارحت الصي حت عن اجنازا مب اناوتدمار 

 القدرة عل  تحيل ال كلفة -هاء 
 م رر لحت ال رردخلة عارر  سمررق الت ا ررحت قا ررا  تا.ررا  لرردى الن ررال والبنررارأ الرر   ك رر ا  مررا ت رر  -37

لااجررال. وسترراج الن ررال والبنررار اإل  عررن ال ررا  املتايررحت ت ررق را.ررطن لايصرر ل عارر  املرر اخلن املال ررحت
نوخلار امل ررراا لاتبررر ل والت ررر ط واحل ررراظ عاررر  ب رررارتطن يف ًثنرررال احلررر ت وكرررعل  مل ررراعدة األط رررال 

عارر  املرر اخلن املال ررحت كرر جم ا ررت مال نوخلار امل رراا مب الررق    رررتجم لتررد  رررا  يصرر ل الن ررالو  الصرر اخل.
مت رراو لررني الاجررال والن ررال ك رر ا  مررا   اررف الن ررال يف ال اقرر  ذنررا  ًغارر . زن عارر   لرر  ًجم نوخلار 
امل راا غالبررا  مرا ت رر جم ساب رحت لااجررال ولر ق لان ررال. ولتصري ح هررعا ال راخل أ ت مررق ي  مرحت م مبررام 

ر نوخلار امل راا الر  ءر ل .ر ابتطا ل ا رإلحت ترعاكا ً را حت ع  را  عرن احملا حت عا  لنال عدن مرن ويردا
الرردر  م الررق كررق ا ررت مال. و  تررال ا ررت مال ل ررت نوخلار امل رراا ال امررحت سابررا  لان ررال ورنررار ًترراى 

 غالبا  ما ت  زها امل اخلن املال حتأ م ق األط ال وامل نني. 
 ر ما يف األ را  تطن م ردمار الاعا رحتأ الو صثا اب إلاع امل اا عا     م راط يف الن رال لصر  -38

ال   ة ال  تًا طا اباث. و نىل قاب جم ي    ا ب اجم عار  ًجم عجرز ال ران عرن الردر  أل ربامل اراج 
عن   إلات  ين ًال  ت بن ًلردا  يف اب إلراع ا ردمار. ويف ك ل مب راأ قار  احمل مرحت الد رت خل حت ل بر  

ا ابراث  ما رحت تا.رحت يف يرال عجزهرا عرن نرر  رر ات  تًا رط ي ز يف ل رت احلراالر ءتر  األ را الر 
 .  (41)امل ااأ وين ًجم ت  ق الدولحت ًا ت ا  ار تا.حت وقدخلا  ًن  من امل اا اجملاب حت

وستررراج الن رررال والبنرررار اإل و رررائق لتررردل  شرررصوجم ي ارررطنأ وهررر  مرررا قرررد  شررر ق عبنرررا   -39
ارر  امل رراا وترردمار الصرراأل تا.ررا  عارر  ال  رر ار مررنطن. و شررمق يرر  ا ب رراجم يف احلصرر ل ع
امل   لحت الت ا حتأ وهر  مر ان و  الصي  ي  اجلم   يف احلص ل عا  ل ازا احل ت امل م بحت والن   حت

  نب   نعمطا ًو ت ر ها سابا  عند الااوخلة. 
__________ 

 واتا ا د ً رتال اأ ت ا ا م دا من امل اخل ا ا .  (40)

 . htm-740-www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T.11اب ا  (41)
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وين عا  الدولأ ور ا  لا اب جم الدو  حل    ا ب اجمأ ًجم اصىل ًقصر  قردخل مرن املر اخلن  -40
ي    ا ب راجم لصر خلة تدخلي رحتأ م ل رحت عنا رحت تا.رحت حل ر   وايت اجرار ًك را شراائح املتايحت  عمال 
. رمن نوجم م زاب حت م ئمحت ت ردو ال  ا رار وا إلرط لر  جردوى. وتردعم التيال رق (42)اجملتم   م شا  

اجلن رراب حت احل  مررار يف س ررني اتت اخلا ررا املتصرراحت لامل زاب ررحت لت ررا ط الارر ل عارر  التبا نررار اجلن رراب حت 
ال ائمررحت ًوثررا ا ب ررا  ال رراا عارر  الن ررال والبنررار. و نب رر  لارردول ت ز ررز نمررج االعتبرراخلار اجلن رراب حت يف 

مشراخلكحت الن رال  ًبشإلحت و ر  امل زاب رحت ا ا.رحت لامل راا وماارر  الصراأل الصري  والن اررحت الصري حتأ وز رانة
 .  (43)احل  محتو   امل زاب ار. وص ن ًجم    طد مبطمحت الاقالحت ل يدار متخصصحت ناتق  يف
لتار  املبرانخلار امل رتج بحت اإل بر ع اجلرنقأ ل نطرا  وتش ق الااائن مصدخل ء  رق خلئ  ر  -41

ص ن ًجم تصثا  ابا  يف ًر ا الن ال. لعا ين عا  احل  مار ًجم تا.د لدقحت نثاخل ا ل ار الارا ب حت 
 راب ا  اال ًهنرا قرد ترصثا املختا حت. ر ا   ب ق امل الأ ص ن ًجم تبدو  اائن ال  محت املاارحت  ا دة جن

تررر ث ا  م اطرررا  يف ال  ررراال. وال شررر  يف ًجم رررراض  رررا بحت ال  مرررحت املارررارحت عاررر  مررر ان الن اررررحت املتصررراحت 
 لاحل ت  صثا ت ث ا  م اطا  يف الن ال والبنار. 

وامل رراعدة ا اخلج ررحت امل دمررحت مررن املن مررار غرر  احل  م ررحت ًو وكرراالر الت رراوجم ًو ال إلرراع  -42
ًجم تت ارر  مر  ي ر   ا ب راجم وص ررن ًجم تشرمق اارا  تردال  مرن ًجرق ال ارال عارر   ا را   نب ر 

احلص ل عا  ا دمار. و نب   ًجم تدمج الدولحت تار  االيت اجرار  اب داا امل اواة لني اجلن ني يف
يف تإلإلطا املال حت الامس حت لاماجم ت ار طا م  ا طاخل التن  م  وال  ا را  الاامر  اإل ت ار ىل اب رداا 

  اواة لني اجلن ني. امل

 ال وافر وإمكان ة والوصو  -واو 
 الوصو  األالري واليج يعي -1 

وجررر ن املاارررر  ا ا.رررحت يف الب ررر  ًو لرررال امل منررر   تررر ح ال ررر محت وا ص .ررر حتأ وىرررا ًمرررااجم   -43
 رر ما األكررا  ررنا  و وار ا عاقررحت واحل امررق ًو احلائاررار.  مطمرراجم لالن رربحت اإل الن ررال والبنررارأ ال

وة عا   ل أ ت  د الت د اار لر جم امرًاة وايردة مرن ًخللر  ب رال جتراوزجم  رن ا ام رحت وال  ثرني وع 
. و  ارررىل (44)ت رررا  مرررن ال ررراق ًوجم الن رررال  تررر ثاجم ل ررردخل م ررراط لرررن ىل املاارررر  امل ئمرررحت وا ا.رررحت

ة.  ا مردان لامل راا يف م راجم ا قامرحت ال قر  املخصرىل جلارن امل راا وتن  رف املنرزل وخلعا رحت ًرراان األ ررا 
كما  ا   احلاجحت اإل الن ق وتإلا التخز ن غ  امل م جم و  اىل تإلا الت راض ملشراكق .ري حت م رق 
اال ررإلاالار ال اررا حت ال  م ررحت واألمررااض املتصرراحت لامل رراا. ويررن عارر  الرردول اعإلررال األول  ررحت لترر ر  

لان رال امل اا وتردمار الصراأل الصري  لم را غر  املشرم لحت هبراأ ال  ر ما األ را الر  ت ر جم ر طرا 
 والبنار ً ً  البدائق. 

__________ 

( لشرر جم طب  ررحت التزامررار 1990)3الاجنررحت امل ن ررحت لرراحل    االقتصرران حت واالجتماع ررحت وال  ار ررحتأ الت ا رر  ال رراا خلقررم  (42)
 الدول األطااأل. 

 . 5لام اخلن املائ حتأ ت ا ا م دا اإل امل اخل ا ا أ الص يحت   زاخلة االسان حتب ج  اأ ال (43)

(44) Benedicte Hafskjold and others, “Incompetent at incontinence: why are we ignoring the needs of 

incontinence sufferers?”, Waterlines, vol. 35, No. 3 (to be published in July 2016) . 
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ت رررعخل احلصررر ل عاررر  ا ررردمار يف م ررراجم ا قامرررحتأ كررراجم مرررن املطرررم ت   رررف لنرررال  وي  مرررا -44
نوخلار م اا ستم  حت م م بحت وقا برحت. وكمرا ًشر  ال ر  نب را أ ت اجر  الن رال ال د رد مرن ع امرق ا جطران 

غ  امل ئمحت ًو امل دومرحت. ولايرد الن    االجتماع  ل بن ماار  الصاأل الصي  غ  امل م بحت ًو 
مررن تإلررا ت رراض الن ررال والبنررار لا نررفأ  نب رر  ًجم تتاررمن مرردوبار لنررال مااررر  امل رراا والصرراأل 
الصي  اجملتم  حت اعتباخلار جن اب حت م ق امل ص خلار ال ا.احت لني اجلن رني وال رامل مرن املنرزل وابراخلة 

. (45)مل ق  ً اا  وج ن يراخلث  تر إل خل.رد اجلر اخلامل ال     املاار  واملاار   ا ا. و نب   ًجم  ت ح ا
ل د ًجم من املطم ا شاخلة اإل ًجم لنال نوخلار م اا م م بحت ًو قا بحت مرن املنرازل ال   ا ر  تإلرا الت راض 

اجملارق الت راو  لتر ر  امل راا  ألجم  ل  ال   اجل ً بامل ال نف ال امنحت. وكمرا لرنّي  لا نف اجلن ا أ
 تردمار الصراأل الصري  نوجم اهتمراا ل  قرار ال راإلحت لرني اجلن رني واملاار  الصي حتأ ر جم تر ر 

  راجل األتراط اجلن راب حت لا نرف لراملًاةأ ممرا  تإلارن اتبراع هنرج   ا   ل نل ال ر محت عار  الن رال وال
عبنرا   . اال ًجم لنال ماارر  ًك را ًمنرا  ص رن ًي ابرا  ًجم  ارر  عرن الن رال والبنرار(46)ه  ا  ل دخل ًكا
نوخلار م راا عامرحت تر را ا ص .ر حت وال ر محت. ويف هرعا ال ر ا أ ًعردر من مرحت واترا عند ا تخداا 

 .  (47)ا د سم عحت ًنوار لامتخصصني

 الوصو  إل  اليرافق خارج الينز  -2 
  تا  قاب جم ي    ا ب اجم ًجم ت  جم ماار  الصاأل الصري  مت  راة عار   ر  م ثر   لر   -45

 رررصنم ب رررىل املاارررر  امل ئمرررحت يف  خل ال ررراعحت. وك ررر ا  مرررالتاب رررحت مج ررر  ايت اجرررار م رررت ما طا عاررر  مررردا
ًثنرررال   ررر ما األمررراكن ال امرررحت اإل نرررر  الن رررال والبنرررار اإل جتنرررن احل ررراة ال امرررحت واملطن رررحت واملدخل ررر حتأ ال

 احل ت ًو يف ياالر ا عاقحت ًو ال اق. 
ال احلاجررحت ويف مج رر  ً ررال ال رراس تترر ارا لااجررالأ م اخلبررحت  لالن ررالأ ام ابررار ًك ررا ل ارر -46

ترررررراخلج املنررررررزل. وتشررررررمق األم اررررررحت نوخلار امل رررررراا اجملاب ررررررحت املت رررررردنة ا ا.ررررررحت لالاجررررررال يف عا.ررررررمحت 
. ويف اًنرردأ   رر   عردن املااررر  ال م م ررحت ا ا.رحت لالاجررال تارر  ا ا.رحت لالن ررال لن رربحت (48)ه لنردا

. ولنرال نوخلار امل راا ال امرحت امل ت يرحت ا ا.رحت لالاجرال ً رطق ب رب ا أ ا  (49)يف املائرحت 42تصق اإل 
ق الأ ول    ًا م اعد تارر أ وت رتخدا عم مرا  كم رار ًقرق  ال ستاج تا  املاار  اإل ًل امل ًو
من امل ااأ وت تا مرن مث ير   ًخلترىل ب رب ا . ويرن ًجم تار  الردول ًهردارا  لز رانة ماارر  الصراأل 

  ئمحت لان ال والبنار. الصي  ال امحت امل

__________ 

ملاب اأ ال زاخلة االسان حت لاشصوجم ا اخلج حتأ ت اخل ا م دمحت اإل امل اخل ا ا .  (45)  ًك ار د وجطار ًتاى ًو

(46) Water Supply and Sanitation Collaborative Council, “Sanitation vulnerabilities: women’s stresses 

and struggles for violence-free sanitation”, briefing note No. 2 (2015) . 

 . /http://violence-wash.lboro.ac.ukاب ا  (47)

 _www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgs/straatmeubilair_21_brochure_krullen_in_amsterdamاب ررا (48)

urinoirs_www_cornelissenamsterdam_nl.pdf  . 

(49) Miriam Hartmann and others, “Gender-responsive sanitation solutions in urban India”, (RTI Press, 2015) . 

http://violence-wash.lboro.ac.uk/
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و  تا  قاب جم ي    ا ب اجم ت ارا عدن كاأل مرن ماارر  الصراأل الصري  ومرا   ررتجم  -47
هبررا مررن ترردمار لاررماجم ًال ت رر جم ررررتار االبت رراخل ط  اررحت لصرر خلة غرر  م   لررحت. وتت رراوى مااررر  

لبنار يف م  م عامحت ك  ة يف عدن األماكن املتايحت لااجال والن ال خلغم ًب   ت ني عا  الن ال وا
األي رراجم االبت رراخل يف طرر ال  ط  اررحت ال ررتخداا نوخلار امل رراا يف يررني   رر جم و.رر ل الاجررال ال طررا 
ً اع ل  ر . رال  رامل الر  تاترد طا املرًاة وتارإلا اإل بزعطرا عنرد ا رتخداا نوخلار امل راا ت رتدع  

ط ررال عارر  ا ررتخداا وقتررا  ًطرر ل م اخلبررحت مبررا  اتد رر  الاجررال. وت ارر  الن ررال وقتررا  يف م رراعدة األ
نوخلة امل اا. واعتمدر ل ت الردول تشرا  ار   تار  ر طرا مبردً امل راواة ًجم  ر را لان رال  ر ف 

 . (50)عدن امل ص خلار امل راة لااجال
و نب   ًجم تشمق امل ا   ال اخلنة يف الا ائح ومردوبار ق اعرد البنرال االيت اجرار ا ا.رحت  -48

مرراكن لالن ررال والبنررارأ ويررن تإل  اهررا ر مررا   ت ارر  لبنررال ًمرراكن منطررا املررداخلث وامل تشرر  ار ًو
ال مرق ًو رر ا  ومااكررز االيتجرراز و إلررار الن ررق ال مرر م  واملص  ررار ال امررحت. ويررن ًجم ت تررع 
امل ررررا   ل ررررني االعتبرررراخل االيت اجررررار ال امررررحت لان ارررررحت املتصرررراحت لرررراحل تأ عرررر وة عارررر  تصررررائىل 

ع امل رررا   وت ا  رررطا واب ا هرررا عاررر  مج ررر  امل رررت ماني املم نرررني. ويرررن يف مايارررحت الي رررحت تن  ررر
امل ت  ار. و نب   ًجم    جم كق ران قانخلا  عا  ا تخداا نوخلار امل اا ور ا  ً  ت  اجلن اب حتأ ًوجم 

  تم الدولحت لااليت اجار ا ا.حت لمراان األ  فأ مبن ر طم  وو ا عاقحت وامل ن جم.
ار اإل ترردمار الصرراأل الصرري  والن ارررحت وقامررا تاررت ايت اجررار الن ررال وال ت ررار املتشرران -49

املتصرررراحت لرررراحل تأ وبررررانخلا  مررررا ترررردخلج ايت اجررررار تارررر  ال نررررحت يف   ا ررررار امل رررراا والصرررراأل الصرررري . 
و  تارر  قرراب جم ي رر   ا ب رراجم ًجم تاكررز الرردول تاك ررزا  تا.ررا  عارر  ايت اجررار ًك ررا ال نررار  م شررا جي 

 إل املاار .لعا  نب   لادول  ماجم و. ل الن ال والبنار املتشانار ا
ويرررن عاررر  الررردول ً ارررا  ًجم ت  رررق ايتررر ال املرررداخلث البن رررحت األ ا ررر حت ال زمرررحت لابنرررار  -50

واملدخل ررار ر مررا  تصرررق لترردل  شررصوجم ي ارررطن. وترر را ل ررت احل  مرررار سابررا  لبنررار املرررداخلث 
غررر  . ومرررن املطرررم تررر ر  تاررر  الاررر ازا سابرررا  يف املرررداخلث (51)ال امرررحت لررر ازا الن اررررحت املتصررراحت لررراحل ت

الن ام ررحت ً اررا أ ا   ت ررعخل عارر  طرر مل تارر  املررداخلث يف ًغاررن األي رراجم نررر  ت ا تطررا. كررعل  
ين ًجم ت  جم املاار  م ب لحت جلم   امل ت مانيأ و نب ر  ًجم   رمح لاإلر مل لر جم   رت ما ا  ا رحت 

 نوخلة امل اا األب ن ًم.
ال  ررر  م ا رررار  والن ررال احل امرررق والن  ررراوار الررر   مرررا زلررن   رررابني مرررن ماررراع ار -51

. (52)لص حت تا.حت  إلا ا .الحت املتصاحت لن ىل تدمار امل اا والصاأل الصي  والن ارحت امل م بحت
__________ 

(50) See, for example, the “potty parity laws” in the United States mentioned in “Having to go: halting 

http://womenshistorynetwork.org/blog/?p=1140stations for women” (12 April 2012), available from   . 

أ الصر يار 2030-2016من  ل  عا   ب ق امل رال   ا رحت ك ن را لان اررحت والصراأل الصري  الب نر  لا ررتة   (51)
  .40اإل  39 من

(52) http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Briefing%20Note%203.pdf .( ءررر ز/ 14لتررراخل ا  
   (.2016  ل   

http://womenshistorynetwork.org/blog/?p=1140
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وكشرر   ز رراخلة امل رراخل ا ررا  ال إلا ررحت األترر ة اإل طاج   ررتاجم ارت رراخل م تشرر  ار يف الباررد اإل 
 ن امل رررراخل . وا رررارحت اإل  لررر أ عرررا(53)ا مررردان لامل ررراا اجلاخل رررحت وماارررر  الصررراأل الصرررري  امل ئمرررحت

ا ا أ يف ًثنال ز اخلت  اإل ل ت  اباأ يالحت ع رانة ت ر  يف منإل رحت متر ثاة جب راأل يران وتارإلا اإل 
. ويف هعا النر ع مرن األمراكن احل   رحتأ ي رث   راجل (54)املاوخل ل ما حت شاال خلمس حت القتنال تزاجم م اا

ويرن عار  الردول  ً  ف الناثأ ين امل ار حت عا  التدال  يف تإلط ط اخلس وتن  رعها م رب ا .
اعإلال األول  حت لتزو د املااكز الصي حت مباار  امل اا والن ارحت والصاأل الصري  امل ئمرحتأ مرن تر ل 

 اص ىل األم ال ال زمحت من امل زاب حت.
وين ًجم    جم لا تإلاعحت مج   امل ظ ني احلص ل يف م اجم ال مق عار  تردمار امل راا  -52

ررر  الن ارررحت املتصرراحت لرراحل تأ و لرر  مبررا  ت رر  وهرر  تطم والصرراأل الصرري  امل ئمررحتأ مبررا ر طررا ماا
اجلن اب حت. وقد الي  امل اخل ا ا  وج ن ياجحت ما حت اإل ا قااخل     حت م  احت يال را أ ًال وهر  
ب ىل املاار  ال  تت ح لان ال والبنار تدل  الصاأل الصي  والن ارحت املتصراحت لراحل ت عار   ر  

الن ررال والبنررار لاخإلررا ًو  ت  ررا عررن ال مررق يف يررال  م ئررم يف م رراجم ال مررق. وتت رراض .رريحت
يف املائررحت مررن الن ررال ال رررام ر يف  60عرردا وجرر ن تارر  املااررر . وعارر   رررب ق امل ررالأ ت ررتخدا 

ًرا   ررا جنرر مل الصررياال ون رر ا اجلن ل ررحت يف قإلرراع الزخلاعررحتأ وك رر ا  مررا ت ت ررا ًمرراكن عماطررن ملااررر  
 تأ ًو ت ررر جم تاررر  املاارررر  ل  ررردة عرررن م ررراجم ت ررمح ًرررن لتررردل  شرررصوجم الصررراأل الصررري  واحلررر

. وقامرا تنإلبر  الار ائح عار  الن رال ال رام ر يف ال إلراع غر  املرن مأ وال تصرق الن رال (55)ال مق
ال ام ر يف ًماكن عامحت كاأل  ا  يف ًي اجم ك  ة اإل املاار  لاملاة. ويف قإلاع التصن   واملناط  

لبنار ًي ابا  يف ًمراكن م ت رحت ت ر جم ر طرا ا ص .ر حت احلاا حت ال    حت ال  اجمأ ت مق الن ال وا
ماكن  غ  م ئمحت لتدل  شصوجم ي اطن.    دونة وماار  الصاأل الصي  ًو

وال ت جررد يال ررا  قرر ابني وم ررا   عمررق ت تارر  .رراايحت تزو ررد ًمرراكن ال مررق مبااررر  ترردل   -53
لارررر ائحأ وت ز زهررررا الن ارررررحت املتصرررراحت لرررراحل تأ واجم وجرررردر رطرررر   رررردونة. ويررررن .رررر اغحت تارررر  ا

واب ا هررررراأ ويرررررن االعتررررردان هبرررررا مل ررررراللحت نوائرررررا األعمرررررال واحل  مرررررار. ومرررررن املطرررررم ًجم سررررردن 
احل  مرررار هرررعا امل رررصول ار ناترررق ه اكاطرررا ا ناخل رررحتأ   رررث ص نطرررا م ررراللحت اجلطرررار امل ن رررحت. 
وا ررارحت اإل  لرر أ  تيمررق الشرراكار ًو.رريامل ال مررق يف ال إلرراع ا ررا  امل ررصول حت عررن اعإلررال 

امل رر لحت وااررا  ا جرراالار املنا رربحت. ولا ررتإلاعحت الن الررار ً اررا  تشررج   املماخل ررار  األول  ررحت ًررعا
 اجل دة ونعم ي    ال مال يف هعا اجملال. 

 اليشاركة وال يك ن -زاي 
اجم املشاخلكحت ل    ر رط ي را  يف يرد  ا راأ واترا ً ارا   راوخلة  عمرال ي ر   ًتراى.  -54

 ال عا  الت ث  يف ال ااخلار والت بر  عرن ايت اجرا ن وال  راا لاتت راخلار وتشمق املشاخلكحت قدخلة الن
__________ 

(53) A/HRC/33/49/Add.2.  

(54) A/HRC/33/49/Add.3. 

(55) Marni Sommer and others, “Managing menstruation in the workplace: an overlooked issue in low- 

and middle-income countries”, International Journal for Equity in Health, vol. 15, No. 86 (2016). 
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ران رحت والررتي م يف ي را ن. وب ررىل ماارر  امل رراا والن اررحت والصرراأل الصري  الرر  تار  ايت اجررار 
 الن ال والبنار ص ن ًجم   زى ل دخل كب  اإل عدا مشاخلكحت الن ال يف التخإل ط و.ن  ال ااخل. 

ل  ا ار وال ر ابني املت ا رحت خبردمار امل راا والن اررحت والصراأل الصري أ وين ًجم ت مح ا -55
ر ا رحت يف مج ر  ماايرق التخإلرر ط و  يرراةو  مشراخلكحت بشرإلحت عار   ر  تا رائ  وا رتباق أ مبشرراخلكحت الن رال

و.ن  ال ااخل والا.د والت   م. ومن ي ث املبدًأ ين ًجم ت ر جم مشراخلكحت الن رال مدسرحت لال امرق يف 
ال اعني التشا    والتن  عم لاي مأ ويف مبانخلار ال  ابار املن رعةأ م رق املن مرار غر  احل  م رحت 

  واملت  رررط وال ررراا. و شرررمق  لررر  وم ررردم  ا ررردمار. ويرررن اشرررااهل الن رررال عاررر  امل رررت ى الاررر 
 املبانخلار اجملتم  حت اإل جابن املبانخلار وعما ار .ن  ال ااخل ال طن حت وا قا م حت والدول حت. 

وعاررر  الصررر  د الررر ط أ يرررن لاررر خلة تررردال   ا رررحت قاب ب رررحت لارررماجم مشررراخلكحت اجلطرررار امل ن رررحت  -56
 .ر اغحت ال  ا رار وتن  رعها. ويرن ًجم الائ   حتأ مبا ر طا الن ال وال نار املطمشحتأ مشاخلكحت بشرإلحت يف

تارررر  احل  مررررار نل ررررار  شررررااهل الن ررررال يف .رررر اغحت الارررر ائح وال  ا ررررار املت ا ررررحت لامل رررراا وترررردمار 
 الصاأل الصي أ ويف ال ااخلار املتصاحت لالتم  ق وامل زاب حتأ ل  حت الت ث  يف ت ج   اال ت ماخلار الن د حت. 

ن رال احملر خلم كمرزونار لامل راا وم رت م ر ًراأ وخلغم االعررتاأل منرع ًمرد ل  رد لردوخل ال -57
وكعل  لااوخلة ت ه ق الن ال وء  نطن من املشاخلكحت عا  مج   امل ت  ار يف لاامج امل اخلن املال حتأ 
ر جم الاجال هم الع ن  د اوجم يف ًغان األي اجم تدمار امل اا وامل اخلن وقإلاع  الصاأل الصي  

. وص ن ًجم   اهم انماج الن رال يف (56)   امل ت  اروالن ا ار الصابحت و تي م جم ر طا عا  مج
يف هعا الن ع من ال ظائف يف ت م م االعتباخلار اجلن اب حت ناترق ال إلراع ويف اناخلة ا ردمار مرن 
من رر خل ب ررائ . وص ررن تشررج   مشرراخلكحت الن ررال يف ال إلرراع لبارر خلة   ا ررار وا رررتات ج ار  ار 

الت ا م. ومن األم احت اجل ردة مرا جرال يف ال  ا رحت ًهداأل ًوطا زمن حت  دنةأ مبا يف  ل  يف سال 
ال طن حت مل اا الشامل يف لاك تاجم من ًجم ال اإلار  تبعل جط نا  تا.رحت لت ظ رف وانمراج ب رال 
يف املص  رار امل ن ررحت ل مرردان امل راا ووكرراالر اتصررحت ًتراى لاررماجم تاب ررحت ايت اجرار الن ررال عارر  

ررانر من مرحت (57)ملرائ  وتشر  اطا و.ر ابتطاالني  امل ئم يف   ا  تصرم م شرب ار ا مردان ا . ًو
ًك ار د والشااكحت الن ائ حت من ًجق امل اا ل هنما ت مر جم مر  شراكار ومج  رار م ن رحت لامل راا عار  
و ررر    ا رررار ت ظ رررف تتررر ت  ز رررانة ء  رررق الن رررال  رررمن م ظ  طرررا وازالرررحت ًوجررر  التي رررز  رررد 

 .(58)امل ظ ار ا باث
وت بر  الن ررال والبنررار عرن نخلائطررن  رراوخلم لاررماجم رطرم ايت اجررا ن ومنيطررا األول  ررحتأ  -58

مبرررا  شرررمق االيت اجرررار املت ا رررحت لا ص .ررر حت واملتإلابرررار املان رررحت لتررردل  شرررصوجم الن اررررحت املتصررراحت 
__________ 

رنانررردا وا إلال رررا ول ت اب رررا وب ج  رررا وطاج  رررتاجم ونولرررحت را رررإلني ومن مرررحت ًك ار رررد واملن مرررحت الدول رررحت لاخررردمار  (56)
   ا ا . ال امحتأ ت اخل ا م دمحت اإل امل اخل

 (. متايحت عا  الص يحت التال حت: 2009لاك تاجم ال  ا حت ال طن حت ملال الشامل )ً ا ل/ بتما  (57)
 http://epd.punjab.gov.pk/system/files/National_Drinking_Water_Policy.pdf. 

 ت ا ا م دا اإل امل اخل ا ا .من محت ًك ار د وجطار ًتاىأ  (58)
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لرررراحل ت. ويف يرررراالر ك رررر ةأ ال ت تشرررراخل الن ررررال لشرررر جم م اقرررر  ب رررراط امل رررراا ومااررررر  الصرررراأل 
اخلكن يف تصم م املار  األب رن اليت اجرا ن ًو األ رطق ا رتخداما  لالن ربحت الصي أ كما ال  ش

الرر طنأ خلغررم ًجم الن ررال والبنررار هررن الارر ا    ررت مان تارر  املااررر  يف ًغاررن األي رراجم و ررتيمان 
امل رررصول حت الائ  ررر حت عرررن .ررر ابتطا. و  ت ررر  انمررراج الن رررال والبنرررار يف عما رررار .رررن  ال رررااخلار 

  واتت راخل م اق طرا ًى رحت ًكرا يف يالرحت  وار االيت اجرار ا ا.رحت املتصراحت املت ا حت لتصرم م املاارر
لا عاقررحت ًو ال ررن ًو احلمررق ًو ا قامررحت يف منرراط  بائ ررحت ًو التشرران مرر   . ويررن ًجم تتررال ررررا  
املشاخلكحت لام ت ماني من م ا ام اً  حت اجلن اب حت ًو  وم اً  حت اجلن اب حت غ  املإلال حت. وقد  اى 

مررررن امل  ررررد ال .رررر ل اإل ماررررر   ا ررررد جن رررراب ا أ يف يررررني قررررد   رررر جم مررررن امل برررر ل يف الررررب ت ًجم 
 ستم ار ًتاى ًجم   ت مق األشخا  نوخلة امل اا األب ن ًم. 

ل ررررد ًجم امل رررراع  الاام ررررحت اإل  ررررماجم مشرررراخلكحت الن ررررال عررررن طا رررر  ال رررر ابني ًو الارررر ائح قررررد  -59
ا ال شق يف مايارحت التن  رع. وت  رق ال  اعرد ال ار رحت تت لا م  ال  اعد ال ار حت احملا حتأ ر   جم مآً ال

تات بررا  جن رراب ا  ث ار ررا  وع قررار  رراإلحت ناتررق ستمرر   ارر  وقررد   رر جم ت ث هررا يف املماخل ررار ًكررا 
. و  رر   لرر  ًجم ترر ث  الن ررال احل   رر  يف ترردل  شررصوجم امل رراا والصرراأل الصرري  قررد   ررق (59)ل  رر 

ويررن عارر  الرردول واملبررانخلار احل  م ررحت ًجم سرردن ال  بررار  رردونا  جرردا  يررأ يف يررال مشرراخلكتطن. 
الرر  ت رر   املشرراخلكحت ال  ا ررحت وت ررام هبررا وتز اطررا. و رراتبط يرر  احلصرر ل عارر  امل ا مررار اخلتباطررا  وث  ررا  
لاملشاخلكحتأ  ل  ًجم الن ال ك  ا  ما يطان ًجم لا تإلاعتطن املشاخلكحت. وال لد من الت   ف ر مرا  ت ار  

 عما ررحت قائمررحت عارر  املشرراخلكحت وك   ررحت الت برر  عررن االيت اجررار. وتترر إل من مررحت ل    ررحت االباررماا اإل
 ب ال ًخلم ن ا من ًجق الصريحت ول نرحت .ري حت  غر  احل  م رحت تن ر م يا رار نخلا ر حت ويا رار عمرق 

 .(60)ونوخلار تدخل ب حت ومشاخل   لتنم حت املطاخلار ال  ان حت لان ال م    
شاخلكحت يف االجتماعار ل بن ال  اعرد ال  ار رحت و ت عخل عا  الن ال يف ل ت احلاالر امل -60

الرررر  ءنرررر  الن ررررال مررررن احلررررد ث لررررامسطن ا ررررا أ ًو ت جررررز الن ررررال ًي ابررررا  عررررن احلررررد ث عررررن 
ايت اجرا ن مرن ي ررث الصراأل الصري  وترردل  شرصوجم الن اررحت املتصرراحت لراحل ت ل ربن احملامررار 

  مرررصتاا  لشررر جم م اتررراخل ًجم ًو ال  اعرررد االجتماع رررحت. وعاررر   رررب ق امل رررالأ كشررر   نخلا رررحت ً جا ررر
م طرررر م  الزعامررررحت وال  ا ررررحت  اتبإلرررراجم اخلتباطررررا  ق  ررررا  لالعك خل ررررحتأ لررررعا ررررر جم الن ررررال الارررر ا  حيارررراجم 

. وت اررىل التيال ررق اجلن رراب حت تإلررا ا ررتب ان الن ررالأ (61)االجتماعررار بررانخلا  مررا   تررعجم ال امررحت
اوخلار الرر  ت ررتطدأل الن ررال شررا إلحت ااررا  الترردال  ا ا.ررحت امل ئمررحتأ و لرر  مرر    عررن طا رر  املشرر

تص صرررا   رررمن منترررد ار احلررر اخل الن رررائ حت. وص رررن الت ارررن عاررر  ع برررار ًتررراى لررر   ل ال نا رررحت 
__________ 

(59) Anne Hellum, Ingunn Ikdahl and Patricia Kameri-Mbote, “Turning the tide: engendering the 

human right to water”, in Water is Life: Women’s Human Rights in National and Local Water 

Governance in Southern and Eastern Africa, Anne Hellum and others, eds. (Harare, Weaver Press, 

2015), p. 68.  

(60) Women for Water Partnership and UN-Women, Women as Agents of Change in Water: 

Reflections on Experiences from the Field (Driebergen, De Hoop and Koonig, 2015), pp. 28-29.  

(61) Jasmine Burnley and others, “A case for gender-responsive budgeting in Myanmar”, Oxfam 

Briefing Papers (Oxfam, ActionAid, Care and Women’s Organisations’ Network, 2016), p. 6.  
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وقا ا واعتمان تات بار منا بحت مرن ي رث الن رق وخلعا رحت  ال اجبحت لدى سد د م اق  االجتماعار ًو
حت الن رال عنصررا األط رال والرتمجرحت. كرعل  يرن ًجم تتارمن كرق مبرانخلة ت ر   اإل  رماجم مشراخلك

 التم نيأ مبا يف  ل  التم ني االقتصانمأ ًوجم تتصدى لا  الن النمإل حت اجلن اب حت. 
وت اج  الن رال والبنرار املطمشرار )مبرن رر طن  وار ا عاقرحت وامل رنار وغر  املت امرار  -61

 ًو ال  رر ار واملشررت  ر لرراجلنق( ع بررار ا ررار حت ت رر   املشرراخلكحت. لررعا مررن املطررم مااعرراة رنررار
املشرررراخلكارأ ا  غالبررررا  مررررا ت تصررررا املشرررراخلكحت عارررر  ب ررررال م  نررررارأ وهررررن األغررررص واألك ررررا ت ا مررررا  

 واحمل  ظار ب ب ا    م طب تطن ًو ن نطن.
وص ررن ًجم تررصنم من مررار اجملتمرر  املررد  نوخلا  يف ء ررني الن ررال مررن املإلالبررحت   رر قطن.  -62

  رحت اجلن راب حت غر  املإلال رحت مر   أ ترزنان ًى رحت ويف يالحت ال نرار املطمشرحتأ مبرا ر طرا الن رال و وو اً
قردخلة األرراان عارر  التجمر  والت برر  عرن نخلائطررم وامسراع ً.رر ا م وك رن االيرررتاا واالعررتاأل. لررعا 
 نب   لاي  مار واجلطار املا حت اال ت ماخل يف سم عرار الار ط عار  مج ر  امل رت  ار ونعرم 

 والتخإل طأ مبا  شمق عما ار امل زاب حت. مشاخلكتطا ال  الحت يف مج   ماايق .ن  ال ااخل

 اليساءلة -حاء 
  صرررد لامل ررراللحت ال  قرررحت لرررني متيماررر  ال اجبرررار ًو.ررريامل احل ررر  أ ا  تتررر ثا ال نرررحت  -63

ر اًرررا. و  رررتدع   لررر  و.ررر ل األرررراان واجملم عرررار اإل احملررراكم  األتررر ة ل رررااخلار ال نرررحت األوإل ًو
ار امل رراللحت ً اررا  اجل ابررن ال ررا محت ًو تارر  الرر  ونل ررار ًترراى واتايررحت  رربق اجلررا. وسرردن نل رر

 ت ررني ت ررد اطا يف   ا ررحت ًو تدمررحت تااعرر  برر ع اجلررنق. وال لررد مررن الا.ررد لا قرر أل عارر  الت رردا 
 احملاز وت   م مدى لا غ الدولحت ًهدارطا وغا ا ا.

 رصد ا م ثا  والوصو  إل  العدالة -1 
ًترراى لاميتررر ى ال رراب   حلرر  ا ب ررراجم يف  يررن ًجم تا.ررد الرردول مررردى امت اًررا ًوطاارررا   -64

احلصرر ل عارر  امل رراا وترردمار الصرراأل الصرري  وملبررانس ي رر   ا ب رراجم عم مررا . ويررن ًجم تا.ررد 
الررردول عما رررار .رررن  ال رررااخل وتن  رررع ال  ا رررار ال امرررحتأ مبرررا ر طرررا تاررر  املت ا رررحت لامل زاب رررار ال طن رررحت 

 اب حت ال ائمحت. وتتإلان ر ال حت اال رت ااض والا.رد واحملا حتأ لت   م ر ال تطا يف تصي ح التبا نار اجلن
اصرر ىل مررا    رر  مررن املرر اخلن وترر ت  الشرر ار حت يف احل ررم وا ررت  ل ه نررار الدولررحت وعرردا ت ا ررطا 
لترررردتق احل  مررررحت. و  تارررر  األمررررا ت  ّررررد مررررن  شرررر ا جم منا.ررررن ال رررراإلحت ل اجبررررار وم ررررا   ًنال 

صنم احملرراكم واملص  ررار ال طن ررحت حل رر   . وترر(62)وا رريحتأ تترر ح ت  رر م ًر رراًم لشرر ار حت وم  رر ع حت
ا ب رراجم واملن مررار غرر  احل  م ررحت وجطررار التن رر م امل ررت احت ًومابررار امل رراس نوخلا  مطمررا  يف سد ررد 
وم اجلحت ًوج  اب داا امل اواة لني اجلن ني يف التمت     ا ب اجم يف احلصر ل عار  امل راا وتردمار 

يف هررعا الصرردن. وتررصنم احلاكررار االجتماع ررحت  الصرراأل الصرري أ ويررن ًجم س رر  لرردعم احل  مررحت
__________ 

(62) OHCHR, Who Will Be Accountable? Human Rights and the Post-2015 Development Agenda (New 

York and Geneva, 2013), p. 10.  
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نوخلا  مطمررا  يف م رراللحت الدولررحت ا  ص نطررا اتارراع املرر ظ ني ال مرر م ني لامز ررد مررن امل رراللحت و اطررم 
عا  ت دق ماخلار م   لحت ألر اًم وقااخلا م. وعا   ب ق امل الأ وقّ   نالأل الن ال امل  مرار يف 

يف نوخلار امل رراا ومااررر  اال ررتيماا عا اررحت طاررا ر طررا اإل وزاخلة ًي ررال ر رر ة يف برر و  ت ررا  ب صررا  
 .(63)الصيحت اجاال ا ت صال عاا يف امل ت طنار غ  الن ام حتأ وجنين يف  ل 

ويررن ت ع ررحت األررراان  رر  ا ب رراجم يف احلصرر ل عارر  امل رراا وترردمار الصرراأل الصرري   -65
 رحت م راللحت احل  مرحت ر مرا  ت ار  لالتزامطرا ول الا حت هعا احل  لإلب ا . وين ًجم ت تال لان رال ام اب

لترر ر  مااررر  الصرراأل الصرري  امل ئمررحت يف  رر اقار م ررق األ رر ا  و إلررار الن ررق. ويررن و رر  
يرررد  رررر ر املتررر خلطني يف ال نرررف اجلن ررر  مرررن ال  رررامل وتررر ر   ررربق اجلرررا لااررريا ا. ًوو.ررر  

قارررا ا ال نرررف لررراملًاة والتم  رررز الاجنررحت امل ن رررحت لال ارررال عاررر  التم  رررز  رررد املرررًاة لرر جم ت  ررراض مج ررر  
  دها عا    محت جنائ حت اتصحت لدال  من ت   تطا عن طا   ال  اطحت.

وال رردخلة عارر  املإلالبررحت لرراحل    ًمرراا احملرراكم مطمررحت لت  رر  امل اقررف االجتماع ررحت وال  ار ررحت.  -66
 نطرررا مإلالبرررحت وترررصنم احملررراكم نوخلا  يف انابرررحت املماخل رررار الررر  ت رررزز ال  الرررن النمإل رررحت اجلن ررراب حت وص

الدولرحت ًو ًطرااأل ًتراى لاعتمران تردال  مرن ًجرق التصردم لتار  املماخل رار. ويف اًنردأ  ر ل  
شراطا  حلامراجم  الإلالبار احمل محت ال ا ا مصتاا  عما ا ا كاجم مرن املم رن اعتبراخل احلر ت سم عحت من

 مررحت ال ا ررا . وطايرر  احمل(64)الن ررال البال ررار  ررنا  م  نررحت مررن احلرر  يف نترر ل م بررد والت بررد ر رر 
األ ناحت التال حت عا  اناخلة م بد  الاخلصاال:  ا ا كاجم لا تإلاعحت الاجرال لار غ ب إلرحت م  نرحت )لرال امل 

تشرردنأ رمررا الررعم صنرر  الن ررال مررن  لرر   ... هررق   رررتجم  مررن امل بررد( نوجم ات رراجم ًر ررال تررنم عررن
ل  ل ج حت  ببا  من احل ت لد  م لالنجا حت  ًبتم ا ا  تا  جم تصن  ا . هق ص ن ًجم ت  جم ظاهاة 
 .(65)ً بامل التم  ز  اجم مج   املماخل ار م ب لحت ما س تنإل  عا  ء  ز لني اجلن ني 

رصد ال قدم اليحزرز مزن ح زل اليسزاواة فزي ال ي ز  بحقزوق اإلنسزان فزي الي زا  وخزدمات  -2 
 ال رف ال حي 

اً  ا رررحت  ص رررن ًجم   رررتند الا.رررد ال رررائم عاررر  ي ررر   ا ب ررراجم اإل اطررراخل مرررن املصشررراار -67
ولا.رد اجلطر ن الر   الر    رت اجم هبرا لا.رد مردى وررال الدولرحت لالتزاما را والتن  ع حت ومصشاار النتائج

.رر مل لارر غ األهررداأل املت ا ررحت  ت رردما   مررا ا ا كابرر  س رر  حتأ ومل ارررت  ررف الدولررحت عارر  لررعًا ً اررا  
وراقحت ال مق امل ن حت لا.رد  (66)  ّدا اطاخل مصشاار م    حت ي    ا ب اجمو  لامل اواة لني اجلن ني.

__________ 

-https://toopressed2wait.wordpress.com/2014/08/21/city-slum-women-petition-governmentاب رررررررررررررررا  (63)

on-sanitation/.  

-www.thehindu.com/news/national/sabarimala-temple-entry-ban-can-menstruation-be-aاب رررررررررررررررررررررررررررررررررا  (64)

factor-asks-supreme-court/article8472787.ece.  

   .www.firstpost.com/india/sabarimala-supreme-court-women-entry-trupti-desai-2748036.htmlاب ا  (65)

 أA/HRC/27/55أ وال ث  رررررحت www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdfاب رررررا  (66)
 املار . 

https://toopressed2wait.wordpress.com/2014/08/21/city-slum-women-petition-government-on-sanitation/
https://toopressed2wait.wordpress.com/2014/08/21/city-slum-women-petition-government-on-sanitation/
https://toopressed2wait.wordpress.com/2014/08/21/city-slum-women-petition-government-on-sanitation/
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ًوجررر  اب رررداا امل ررراواة يف اطررراخل لابرررامج الا.رررد املشررررتهل لرررني من مرررحت الصررريحت ال امل رررحت ومن مرررحت األمرررم 
خل.رد امل راواة لرني اجلن رني يف احلصر ل عار  تردمار  املتيدة لاإل  لحت ًم ارحت  م  ردة  عار  مصشراار

مصشرراار تت ارر  مبااررر  الن ارررحت امل رراا والصرراأل الصرري  والن ارررحت الصرري حت. ررر م ن مرر    ا ررتخداا 
 املتصاحت لاحل ت ل  اث امل اواة لني اجلن ني وامل اعدة عا  ك ا ياجز الصم  احمل ط لامل   ع. 

ومن األى حت مب راجم خل.رد الت ردا احملراز  ر  لار غ ًهرداأل التنم رحت امل رتدامحتأ و لر  لإلا  رحت  -68
ل رار ال طن ررحت واحملا ررحت تااقررن مرردى امت ررال ًجم ا  تااعر  احل رر   واالعتبرراخلار اجلن رراب حتأ والت كررد مررن

احل  يف احلص ل عا  امل اا وتدمار الصاأل الصي  والت ردا احملراز .ر مل اعمرال هرعا احلر أ مبرا 
يف  لرررر  مررررن ي ررررث امل رررراواة لررررني اجلن ررررني. وتررررصنم امل رررراواة لررررني اجلن ررررني نوخلا  خلئ  رررر ا  يف تارررر  

. و رررتصثا امل ررراواة لرررني 2-6ا ال ا رررحت ( وتررران يف عررردة غا رررارأ مبرررا ر طررر5األهرررداأل )اب رررا اًررردأل 
اجلن رررني يف احلصررر ل عاررر  تررردمار امل ررراا والصررراأل الصررري  والن اررررحت تررر ث ا  ايال رررا  يف األهرررداأل 

( وت ز رز ال مرق ال ئر  وتر  1وال ا ار األتاىأ مبا ر طا تا  املت ا حت لال اال عار  ال  را )اًردأل 
ج رررق املررردجم وامل رررت طنار البشرررا حت ( 10دأل ت اررر ىل اب رررداا امل ررراواة )اًررر( و 8االقتصررران )اًررردأل 

(. وملا كاب  ال ر اخل  لرني اجلن رني يف احلصر ل عار  امل راا وتردمار 11شاماحت وم تدامحت )اًدأل 
الصرراأل الصرري  عم  ررحت وتتجارر  يف ا جم  اترر  يف ي رر   ا ب رراجم مج  طررا ويف كامررق ًجررزال تإلررحت 

مل ا مررار  ا ررا اجملم ررحت ل ا ررإلحت خل.ررد التنم ررحتأ ررر جم اتبرراع هنررج شررامق  رر ت ح ا ررتخداا املصشرراار وا
 اتاف ي    ا ب اجم وال ا ار ا تائ حت. 

و نب   ا ر ل األول  رحت ل رد ال  راة ال ائمرحت يف تر ارا الب ابرار ل  رحت نعرم املصشراار املااع رحت  -69
لنررر ع اجلرررنق. وال لرررد مرررن تإلررر  ا الرررن م لتي رررني مجررر  ل ابرررار مصرررن حت   رررن اجلرررنق وع امرررق 

باخلهررا ل ابررار الزمررحت لت  رر م ًثررا ور ال ررحت ال  ا ررار والرراامج الاام ررحت اإل ت مرر م وج طررحت ًترراىأ لاعت
قاررا ا امل رراواة لررني اجلن ررني وت ز ررز ءترر  الن ررال   رر   ا ب رراجم ا ا.ررحت هبررن. كررعل  يررن ًجم 
ت تع عما حت مج  الب ابار يف احل باجم ال  الن النمإل حت وال  امرق االجتماع رحت وال  ار رحت الر  ص رن 

س رررزا  جن ررراب ا  يف الب ابرررارأ ًوجم تت رررم لاملز رررد مرررن الشرررم ل والشررر ار حت وت ررر ا عاررر   ًجم ت ررربن
ت طررردار نول رررحت مازمرررحت قاب برررا  يف سرررال ي ررر   ا ب ررراجم. وقرررد ًعررردر م   ررر حت ي ررر   ا ب ررراجم 

 . (67)معكاة ت ج ط حت لش جم الب ابار والتصن ف
انخل جد رردة. وتتررال را.ررحت ومّ ررن التإلرر خل الت ن لرر ج  ال ررا   مررن ا ررت ال الب ابررار مررن مصرر -70

 ررا حت لررالط ا يصررالار الامس ررحت لالب ابررار امل ررت اة مرررن املرر اطنني. لررعا يررن عارر  الرردول ًجم تررردعم 
 رر ما املن مررار الن ررائ حتأ يف الرردوخل احلا ررم الررعم تصن رر . وعرر وة عارر  ا ررتيداث  اجملتمرر  املررد أ ال

عار  سا رق النترائج وت  ر ها لات كرد مرن  بق مبت اة جلم  الب ابارأ  ا   اجملتم  ً اا  ق محت ب ع رحت 
 كشف ال  اار عا  م ت ى الا.د ًوتع االيت اجار ا ا.حت لن ع اجلنق يف احل باجم. 

__________ 

 .  www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdfاب ا  (67)
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ويف اطررراخل األهرررداأل ا تائ رررحت لمل  رررحتأ س  باّرررمل عرررن الب ابرررار املصرررن حت   رررن بررر ع اجلرررنق  -71
لإلا  رررحت م يررردة. وس   رررتح قررردخل كبررر  مرررن الب ابرررار املت ا رررحت لاب رررداا امل ررراواة ناترررق األ رررا مرررن ي رررث 
ال .رر ل اإل مااررر  الصرراأل الصرري  والن ارررحت املتصرراحت لرراحل ت وا ررت مال تارر  املااررر  ًو مررن ي ررث 

ص ررن اعتبرراخل األ رراة ويرردة متجاب ررحت: ا  هتاررف ًراانهررا يف  ا.ررا املت اط ررحت كا عاقررحت وال ررن. والال ن
األنواخل وا خلال والتجررراخلمل. وقرررد   ررر جم مرررن الاررراوخلم ايررران  ررربق لا.رررد التبا نرررار ناترررق األ رررا ل  رررحت 

 رق ا  ررحت يف ال شرف عرن التبا نرار لرني اجلن رني واأل ربامل الائ  رر حت الب رداا امل راواة الر  غالبرا  مرا ت
التيال رق األ ررا حت. وقررد ت طررا اتت ررار شا رر حت يف الرراوى عنررد ال  راا لالا.ررد األ ررام. رررالانون عارر  

 ا ت صال ً ام ص ن ًجم اتاف   ن ما ا ا كاجم اجمل ن خلج   ًو امًاة ًو شخصا   ا اعاقحت. 
 اب حتأ مبا ر طا وا ارحت اإل  ل أ     جم من املطم خل.د امل اها املختا حت لاتبا نار اجلن -72

التبا نار لني امل ا ار وامل ا ني ومزنوج  امل ق اجلن   وم ا ام اً  حت اجلن راب حت ويراما  .ر ار 
اجلن رررني و وم اً  رررحت اجلن ررراب حت غررر  املإلال رررحتأ يف  ررر اقار تررراخلج األ ررراةأ مبرررا يف  لررر  ماارررر  

ًتراى مرن ي ر   املص  ار ال امحت. وقرد   شرف  لر  عرن تبا نرار جن راب حت يف م ران ن ك ر ة 
ا ب رراجمأ  لرر  ًجم عرردا ال .رر ل اإل املااررر  ترراخلج الب رر    اقررق لشرردة ا ررت انة الن ررال والبنررار 

 الت ا م املدخل   واملشاخلكحت يف ال مق وغ ها من ال ا .  من را 
و قد جاىأ يف   ا  الابامج ال امل  لت   م املر اخلن املائ رحتأ اطر   مشراوع لشر جم خل.رد  -73

مرن  املشراوع ال د رد وت   مطا وا ل غ عنطا لإلا  حت تااع  ب ع اجلنقأ وتامن هعا امل اخلن املائ حت
. وت طرا سم عرار األنوار الصر  لار امل رتبرحت لا رتخداا ً رال ن كم رحت (68)سم عرار األنوار

ل طررم ًبرر اع ع قررار ال رراإلحت ال ائمررحت عارر  برر ع اجلررنق وال ما ررار االجتماع ررحت االقتصرران حت الرر  
تبا نرررار اجلن ررر حت يف احلصررر ل عاررر  امل ررراا وتررردمار الصررراأل الصررري . وتررراز ت ررربن ًو تررردعم ال

اجملم عرار ً اررا  ًجم ل ررت الن ررال حيارراجم االجتماعررار ألجم لرر ائح املشرراخلكحت ت تارر  مررنطن  لرر  
ل ررن ال  اعررد ال  ار ررحت قررد سرر ل نوجم ًتررعهن ال امررحت ًو اال ررتماع الرر طن. لررعا ر ررد   رر جم مررن 

ل ن الن ع حت   اال امل ص وت    الت   . وص ن ا رتنانا  اإل امل  د نمج ل ابار كم حت م  األ ا
بتررائج الدخلا ررار الن ع ررحت و رر  مصشرراار كم ررحت ًترراى ل ررد ال  رراة الناشررنحت عررن املصشرراار األوإل. 
وص رررن ل رررد  لررر  ًجم   ررررتجم ي رررامل عررردن احلا رررا ن يف االجتماعرررار مبصشررراار تتارررمن عررردن 

والاجرال وب ربحت ال رااخلار املت ا رحت لامل راا وتردمار امل اىار يف االجتماعار مرن جابرن الن رال 
 الصاأل الصي  وامل تمدة عا  ً اث تا  امل اىار. 

لررازر نخلا ررحت يد  ررحت ًجم األترراط املتبا نررحت جن رراب ا  اتاررف مررن م رراجم اإل نتررا ًوكرردر  -74 ًو
م ررحت وب ع ررحت . وت تررا ك(69)ًى ررحت ال رر ا  ل طررم األل رران اجلن رراب حت لا .رر ل اإل املااررر  والت امررق م طررا

الب ابار املصن حت   ن اجلنق عا  الص  د الا   ًرارق مرن كم رحت وب ع رحت الب ابرار اجملم رحت عار  
__________ 

 .  /www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/indicatorsاب ا  (68)
(69) Leila Harris and others, “Intersections of gender and water: comparative approaches to everyday 

gendered negotiations of water access in underserved areas of Accra, Ghana, and Cape Town, 

South Africa”, Journal of Gender Studies (2016), p. 13 . 
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الصرر  د ال ررامل . لررعا رمررن املطررم ًال   رر ا ق رراث الت رردا احملرراز يف اعمررال يرر  احلصرر ل عارر  امل رراا 
برار كم ررحت وتردمار الصراأل الصري  وامل راواة لرني اجلن رني عارر  خل.رد عرامل  وعار  ا رتخداا ل ا

ر ررط. ر طررم احلرراالر وس ررني اال ررتجالار ال  ا ررات حت   تارر  نخلا ررار وعما ررار خل.ررد تااعرر  
 ال  ا  وت ت عن ت اط  التبا نار اجلن اب حت يف التمت       ًتاى من ي    ا ب اجم. 

 ا ال ن ا ات وال وص ات -خامساا  
ال زززحي علززز  نحزززو إن الح زززو  علززز  خزززدمات الي زززا  والنوافزززة ال زززح ة وال زززرف  -75

معقولزة ييكزن أن يشزكلم إلز   انزب تعزيزز تيكز ن اليزرأةم مزدخالا  مأمون وبقدٍر كزاٍف وب كلفزةٍ 
إلززز  نزززيان تي ززز  النسزززاء والبنزززات بحقهزززن فزززي ا خ  زززار وحقهزززن فزززي الح زززو  علززز  الفزززرب 
واليوار  وحقهزن فزي الز حكم فزي ح زاتهن  اخزل الب زه وخار زهو فاليسزاواة بز ن الجنسز ن فزي 

في الح و  عل  الي ا  وخدمات ال رف ال حي لن تفضي إلز  تيكز ن فزرا ل النسزاء  الحق
 فقط بل ال ساعدهن عل  ال غلب عل  الفقر وتيك ن أبنائهن وُأالرهن ومج يعاتهنو 

فززي حق الوباليثززلم تززاثر ال باينززات الجنسززان ة اله كل ززة تززأث راا ح ي ززاا علزز  ال ي زز  بزز -76
ال ززحيو وأي نهززت يُ بزز  مززن أ ززل ال غلززب علزز   الح ززو  علزز  الي ززا  وخززدمات ال ززرف

الح زو  علز  الي زا  وخزدمات ال زرف ال زحي  فزي حقالال باينات الجنسزان ة الي  زلة بز
ا ح  ا ززات ا الزز رات ج ة للنسززاءم بيززا ف هززا القضززاء علزز  القوالززب  أن يلبززيبال ززالي يجززب 

اح  ا ززاتهن اليا يززة  النيط ززة الجنسززان ة الضززارةم إلزز   انززب اتمززاذ تززداب ر تركززز علزز  تلب ززة
الكف زززل ب حق زززق  مثزززل مرافزززق النوافزززة الي  زززلة بزززالح م اليناالزززبةو ور زززم أن هزززذا الزززنهت

القواعزد ا   ياع زة والقوالزب النيط زة واألنيزا   يزدف  إلز  إعزا ة النوزر فزي الزذي ال حّو 
األالرية ييكن أن يسز غرق و  زاام فهزو نزروري ل حق زق اليسزاواة بز ن الجنسز ن فزي ال ي ز  

 حق الح و  عل  الي ا  وخدمات ال رف ال حيوب
 م يوصي اليقرر الماب الدو  بيا يلي:وبناءا عل  ما تقدم -77

تحديززد وإلغززاء وتعززديل  ي ززز  القززوان ن ذات ال بعززات ال ي  زيززة اليباشزززرة  )ً( 
و  ززر اليباشززرة ف يززا ي  ززل باليسززاواة فززي ال ي زز  بحززق اإلنسززان فززي الح ززو  علزز  الي ززا  

 ي  ل بالعنف الجنساني؛ف يا ف ال حي و وخدمات ال ر 
تجاوز اع يا  األحكام الرالي ة واع يا  الس االات والي زان ات اليحد ة  )مل( 

الهززدف وال زززداب ر ال قل ديزززة األخزززرل بال  زززدي لل باينزززات الجنسزززان ة اله كل زززة فزززي ال ي ززز  
 الح و  عل  الي ا  وخدمات ال رف ال حي؛في حق الب

ي الزب ل منز  ومكافحزة األالزباب األالاالز ة لل باينزات بذ   هٍد مشروٍع ف )ج( 
الجنسززززان ةم بيززززا ف هززززا  ثززززار القواعززززد ا   ياع ززززة والقوالززززب النيط ززززة واأل وار ال قل ديززززة 
واليحرمززات الي علقززة بالنسززاء والر ززا م عززن طريززق تززداب ر منهززا الحيززالت العامززة وال علزز م 

 وإشراك والائط اإلعالم؛
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للنسززاء والبنززات االزز مدام مرافززق الي ززا  وال ززرف ته ئززة ب ئززة مالئيززة ت زز ح  )ن( 
ال حي بطرٍق مأمونٍةو ويجب من  ال ي  ز والعنزف القزائي ن علز  الهويزة الجنسزان ة وال حق زق 

 في تلك األفعا  و بر األنرار النا ية عنها ومقاناة اليساول ن؛
ينات تعزيز اليساواة ب ن الجنس ن بواالطة ال االات تقاطع ة تع بر أن ال با ( )ه 

الجنسان ة الي  لة بالح زو  علز  الي زا  وخزدمات ال زرف ال زحي ت فزا م عنزدما تق زرن 
 بها أالباب أخرل لل ي  ز والحرمان؛

تني ززة ال عززاون بزز ن الك انززات الفاعلززة فززي  طززاع الي ززا  والنوافززة وال ززرف  )و( 
 ال حي والك انزات الفاعلزة فزي  طاعزات أخزرلم بيزا ف هزا  طزاع ال زحةم بهزدف ال  زدي

 لل باينات الجنسان ة واليحرمات الثقاف ة بفعال ة أكبر وب ورة شاملة؛
اع يززا  ال حل ززل الجنسززاني وزيززا ة مشززاركة النسززاء فززي ونزز  الي زان ززات  )ز( 

 وال رف ال حي؛ال ح ة الحكوم ة اليم  ة لمدمات الي ا  والنوافة 
نززيان تطب ززق لززوائح تق ضززي  مززت ا ح  ا ززات الماصززة للنسززاء والبنززات  )ل( 

في ت ي م وتنف زذ ورصزد وتق ز م مرافزق الي زا  وال زرف ال زحيم مز  مراعزاة ا ح  ا زات 
الماصززة للنسززاء والف  ززات األنززعف حززا ا بسززبب اإلعا ززة والسززنو وينبغززي للينويزز ن رصززد 

 ؛حسن تفس ر تلك اللوائح وتنف ذها وفعال  هامدل 
اليراع زززة  نزززيان تزززوافر مرافزززق الي زززا  والنوافزززة ال زززح ة وال زززرف ال زززحي )ط( 

لالع بززززارات الجنسززززان ة فززززي اليززززدارم واليس شززززف ات وأمززززاكن العيززززل واألالززززواق ومراكززززز 
ا ح جاز واألماكن العامة مثل محطات النقزل والياالسزات العيوم زةو ويجزب صز ا ة  زوان ن 

 ليساءلة الحكومات والجهات الفاعلة من   ر الدولة؛ ولوائح وتعزيزها وإنفاذها واال مدامها
وال زرف ال زح ة بلورة نُزُهٍت وبرامت وال االات لمدمات الي زا  والنوافزة  )م( 

ال ززحي ت زز ح ب ززورة تلقائ ززة واالزز با  ة مشززاركة النسززاء مشززاركةا فعل ززة فززي  ي زز  مراحززل 
والشزركاء اإلنيزائ  ن  ال مط ط وصن  القرار وال نف ذ والرصزد وال ق ز مو ويجزب علز  الزدو 

تحديزد العقبززات ال ززي تعر ززل مشزاركة النسززاء فززي صززن  القزرارات الي علقززة بيبززا رات الي ززا  
والنوافة وال رف ال حي واإل رار ب لك العقبزات وإزال هزام ونزيان وعزي النسزاء بقزدرتهن 

 عل  اليشاركة؛
ي ززنفة بحسززب الب انززات ال    نوززام ماشززرات  نسززان ة ل حسزز ن  يززونزز )هل( 
خززرلم وهززي ب انززات نززرورية ل ق زز م أثززر وفعال ززة الس االززات األو  هززٍة العوامززل الالجززنس و 

الرام ززة إلزز  تعيزز م  ضززايا اليسززاواة بزز ن الجنسزز ن وتعزيززز تي زز  النسززاء بحززق اإلنسززان فززي 
 الح و  عل  الي ا  وخدمات ال رف ال حي؛

علز  نززوع  رصزد ال باينزات  اخزل األالززرة وموزاهر انعزدام اليسززاواة القائيزة )ل( 
 في ال ا ات خارج األالرة بيا ف ها مرافق الياالسات العامة؛ الجنس
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نززززيان  يزززز  ب انززززات شززززاملة بشززززأن الوصززززو  إلزززز  إ ارة شززززاون الي ززززا   )ا( 
وال زززرف ال زززحي فزززي حالزززة النسزززاء والبنزززات الين ي زززات إلززز  الفئزززات ال زززح ة  والنوافزززة

فزززي  يززز  الب انزززات  اليهيشزززة واليق يزززات فزززي منزززاطق مهيشزززةم و عزززم اليج يززز  اليزززدني
 وتحل ل الن ائت وتفس رها ورصدها؛

االززز كيا  الب انزززات الكي زززة الي علقزززة بالي زززا  والنوافزززة ال زززح ة وال زززرف  )جم( 
ال حي بأالال ب نوع ة ل حس ن فهم الحزا ت وتفسز ر اليسزائل الجنسزان ة وإرشزا  أالزال ب 

   وتقن ات ا ال ق اء وإ رارهاو
المززاب بزززأن تكفزززل ك انززات ال عزززاون اإلنيزززائي  وإنززافة إلززز  ذلززكم يوصزززي اليقزززرر -78

توافق اليساعدة المار  ة اليقدمة من الينويات   ر الحكوم ة ووكا ت ال ني زة والقطزاع 
الماب م  معاي ر حقوق اإلنسان وتضينها تداب ر ترمي إلز  إزالزة ال باينزات الجنسزان ة فزي 

  الوصو  إل  اليرافقو
    


