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 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 73البند 

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها: مساال  حقاوق اإلنساان  
مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتا  الععلاحب وقاوق 

    اإلنسان واحلرايت األساسية
 العقاب الصحعيني ومسألة اإلفالت من سالمة  

  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ق علــس مـرم  اليـح.ةابع وامــد 70/162يركـز ذـ ا التيريــرق امليـد  عمـر ايــرا  اعممةـ  المامـ   

ال.اعلـ  ااب اليــل  وصـ  الوعـا الـراذن لليـح.ةابق ييــد  التيريـر مـردا للمبـاد اب الــا ا ـ  ا اع ـاب 
ــ  امزيــز مــرم  اليـــح.ةاب مــن  ـــرل  ــ  يراعـــ   يف ذــ ا الــالع د ييـــد  امــت اشقناكـــاب ازــ س كة.ةـ

 عال.وا ق اني اعنسني
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 مقدمة -أوال  
ــا  - 1 ــا 70/162يف قرا ذـ ــ  ام األمــــني المــ ــ  المامـ ــا الــــدول  ق طلبــــت اعممةــ ــاو  مــ أس يممـــابق شلتزــ

ــ   ــم وال يا ــ ــ  والملـ ــم املتحـــدة للناةـ ــ  األمــ ــةما مـــا من مـ ــل ق وش مـ ــا مـــن أصـــحاب امليـــلح  اوس اليــ وغريذـ
)الةونسـوو(ق علـس اعـداد ايريـر ييـد  ام اعممةـ  يف دو  ـا ال انةـ  والسـبمني وام الـس كيـوق ا نســاس يف 

ني ومســ ل  ا  ــرب مــن الميــابع وقــد أعــد ذــ ا التيريــر و يــا دو اـ  الســاام  وال رعــني عــن مــرم  اليــح.ة
 ل لك الطلبع

ق اعن ـت اعممةـ  المامـ  شملرـاطر ا اصـ  الـا اواجـ  اليـح.ةاب يف مـةاق 70/162ويف اليـرا   - 2
ل.ـوا ق اـني اعنسـني عنـد الن ـر يف التـدااري الر مـ  مما مت ن لممل نق وشددب علس أمهة  ااباع    يراعـ  ا

لو.الـ  مـرم  اليــح.ةنيع وقـد اناولـت التيــا ير السـااي  ل مـني المــا  اتممـ  مسـ ل  ا  ــرب مـن الميــاب 
وما  الت ااب صل ق  إس ذ ا التيريرق شلتايلق ي دف ام التوما يف اوعةح الك اشعناف ود ام  مسـ ل  

ــانوس الــــدويل  ع(1)مـــرم  اليـــح.ةاب ــ  شليــــح.ةابع د  ـــدد اليـ ــ  املتمليـ ــ  الراذنـ ــر أوش ارالـ وييـــ  التيريــ
املنطب  وييد  مردا للمباد اب الا ا   ا اع اب ال.اعل  ااب اليل  يف ذ ا الالع وأ رياق ييـن  التيريـر 

 اعنسنيع امت السباب لتمزيز مرم  اليح.ةاب من  رل    يراع  ال.وا ق اني
ويف اطـا  اعـداد ذــ ا التيريـرق طلبـت م.وعــة  األمـم املتحــدة ريـوق ا نسـاسق شلنةااــ  عـن األمــني  - 3

ــ ي واملؤمســاب الوطنةـــ   المــا ق اريــول علـــس مســامهاب مـــن الــدول األعاــالي واملن مـــاب الدولةــ  وا قلةمةـ
ذــ ا اع ـاب ال.اعلــ ق  وش عـا   ام اململومـاب الــوا دة مـن ع(2)ريـوق ا نسـاسي واملن مــاب غـري اروومةــ 

ــال  ــم املتحــدة ريــوق ا نســاس وأعمـ ــاد  المامــ ق تــا يف الــك  لةــاب األمـ يســتند التيريــر ام طام.ــ  مــن امليـ
 الملمال واملما مني ومن ماب التما املدينع

  
 احلالة الراهنة -اثنيا  

يف الت ــريق واس   يف املاعـ ق شـولت النسـال نسـب  م ويـ  صـ رية مـن اليـح.ةنيع وذـ ا الوعـا   ـ  - 4
 2005و  1995كـاس اـب.لع وو يـا ملزـروع  صـد ومـام. ا عـر  الماملةـ ق شـ دب ال.ـنة مـا اـني عــام  

__________ 

اليـح.ةني وغـريذم مـن المـاملني يف ومـام. ا عـر ع وامـراف اليـحا    “صـح. ”ألغراض ذ ا التيريرق يزماب ميـطلح  (1) 
م ن  اتيامس ا اموع  وامم  من اع اب ال.اعلـ ق تـن  ـة م املرامـلوس ”أب ا  CCPR/C/GC/34من الوعةي   44يف ال.يرة 

لونونةــ  وغــريذم ممــن يزـــا كوس يف أشــوال النزــر الـــ ا    عــن أصــحاب املـــدو ب اواحملللــوس احملن ــوس واملت.رغــوس  اـــر
 A/HRC/20/22ق و 5-3ق ال.يــراب A/HRC/20/17ن ــر أياــا ا ع“أو يف مواعــا أ ــر  ا نننــتاملطبـوع أو علــس شــبو  

ق 4ق ال.يـــــــــــــــــرة A/69/268ق و 9ق ال.يـــــــــــــــــرة A/HRC/27/35ق و 9ق ال.يـــــــــــــــــرة A/HRC/24/23 وق 26ق ال.يـــــــــــــــــرة Corr.1 و
 ع47ق ال.يرة A/HRC/16/44 و

 وايطالةـــا والاا ـــال وأيرلنــدا وأو اوســـتاس واأل جنتـــنيأا اةجــاس مـــن  ق كانـــت قــد و دب مســـامهاب2017متو /يولةــ   7يف  (2) 
ي ومن م  األمم املتحـدة للناةـ  سوالةو  وذولنداوالنروي  والنمسا  واملوسةك وكوش وكولومبةا وامل رب والسل.ادو  وملو ةنةا

ق وعنــ  “Article 19”والملـم وال يا ــ ي ومن مــ  أمريوةــوس مــن أجــاب الدويراطةــ  وكيــوق ا نســاس يف البحــرينق ومن مــ  
للمدالــ   محايـ  اليـح.ةنيق واملركـز األو ور رريـ  اليـحا   وومـام. ا عــر ق ومم ـد  ويـو لومـام. ا عـر ق واملركـز الـدويل

وكيـوق ا نســاسق واش ـاد الــدويل لليــح.ةنيق واش ـاد الــوطل لليــح.ةني الاا يلةـنيي ومــن عــدد مـن األعاــال يف الن ــا  
ق واملركــز الومبـــودس Bytes for Allالــدويل للمبــادشب مــن أجــاب كريـــ  ا عــر ن مركــز البحــرين ريـــوق ا نســاسق ومن مــ  

ق ومن مـــ  اليلـــم الدولةــــ ق Karismaق ومم ــــد اليـــحا   الـــدويلق ومؤمســــ  Freedom Houseريـــوق ا نســـاسق ومن مـــ  
 ومؤمس  اريوق الرقمة ق والرااط  الماملة  لليح  و شرس األ با ع

https://undocs.org/ar/A/RES/70/162
https://undocs.org/ar/A/RES/70/162
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/24/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/35
https://undocs.org/ar/A/69/268
https://undocs.org/ar/A/HRC/16/44
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ق كانت كي  املرأة يف أدوا  اتيـاب ايـنا األ بـا  2015 ايدة ط.ة.  يف ارو  املرأة يف األ با ع  .  عا  
يف املامـ  مـن المـوعق ممـا و ـاب ا ةـريا عـ ةر  24يف ومام. ا عر  التيلةدي  )اليح  وا ااع  والتل.زيـوس( 

ويؤعر نيص مت ةـاب املـرأة  ع(3)يف املام  من صانم  األ با  23عندما كانت النسال و لن  2005ميا ن  اما  
يف غـرف األ بــا  وعلــس مســتو  صـنا اليــرا اب واليةــادة يف ومــام. ا عـر   عــريا ذامــا يف نــوع اململومــاب 

 ملـس مـبةاب امل ـالق وجـدب د امـ   ع(4)أ با اق وك لك يف ايوير املرأة يف ومام. ا عر الا اُنياب اوص. ا 
يف املامـ   يــ. مـن امليـاشب ا عرمةـ  كــول  13عـن البلـداس الـا ازـ د نزاعــاب والبلـداس ا ا جـ  من ـا أس 

يف  6و  امليـــال يف مواعــةا اتملــ  شلســر  واألمــن اةانـــت املــرأة شعتبا ذــا املوعــوعق يف كـــني م لــت املــرأة  ــ
املامـ   يـ. مـن ارـاشبع ووجـد التحلةـاب أياـا أس اكتمـال اعتبـا  املـرأة عـحة  يف قيـ  ا با يـ  ذـو اكتمــال 

 ع(5)يزيد علس األ جح أبك ر من مراني عن اكتمال اعتبا  الرجاب الاحة 
ــت  - 5 ــ ــ ــــا اسـ ــايي  الــ ــ ــداب واملاــ ــ ــ ــــ  والت ديـ ــال المنــ ــ ــــجلت  ايدة يف أعمــ ــ ــ ق ُمـ ــ ــــت ن.ســ دف ويف الوقــ

و اا اليح.ةاب لن.س الطام.  الوامم  من انت اكاب كيوق ا نساس الـا اُراوـب عـد  ع(6)اليح.ةاب
ا امـاين أياــا مـن التمةةــز ع اش أ ــ(3قال.يـرة A/69/268 و 2ق ال.يــرة A/HRC/24/23اليـح.ةني الرجـال )

ال س يتياب توـاس الممـاب والممالـ  ومـن المنـ  اعنسـاينق تـا يف الـك الت ديـد شلمنـ  وا يـ ال والتحـر ع 
ــرأة علـــس  ــا املـ ــاواة والتمةةــز والمنـــ  علـــس أمـــامل نـــوع اعــنس الـــا اتمـــرض  ـ وكرمهــا مـــن أعـــراض عـــد  املسـ

 ع(7)اليمةد المامل  يف المديد من جوانب كةا ا
ــا ة الرامـــر   ـــداي  - 6 ــ  اعنســانة  الاـ ــ  واليوالـــب النمطةـ ويف مم ــم البلـــداسق ازـــواب املمــايري التممةـ

 ع(8)ذـامر ليــد ة املــرأة علـس أس ابــدأ واواصــاب كةـاة و ة.ةــ  يف اــال اليـحا   علــس قــد  املسـاواة مــا الرجــاب
املــؤذرب الر مـ  ملما مــ  م نــ   واس التمةةـز وعــد  املسـاواة مــن ارــواجز الـا  ــول دوس كيــول املـرأة علــس

للمـرأة موجــودة يف المديـد مــن  “منامــب ”وش اــزال ايـو اب م.ادذــا أس اليـحا   لةســت م نـ   ع(9)ا عـر 
وقـد ُايةــد  ع(10)السـةاقابق ممــا يـؤدس أكةــا  ام  ـرض عــ . اجتمـاع  شــديد لمـد  مما مــ  امل نـ  أو ارك ــا

__________ 

 (3) Global Media Monitoring Project report, 2015,“Who Makes the News” (Toronto, World Association for 

Christian Communication, November 2015), p.1ع 

 Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: a Global Study onن ر أياا ااملرجا ن.س ق  (4) 

the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325 (UN-Women, 2015), chap. 10 ق
 عhttp://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdfمتا  علس الراا. 

 (5) Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace, p. 294ع 

 World Trends in Freedom of Expression and Media Developmentمن مـــ  األمـــم املتحـــدة للناةـــ  والملـــم وال يا ــــ ق  (6) 

(Paris, 2014), p. 92ع 

ق واملركـــــز األو ور رريــــ  اليـــــحا   وومـــــام. ا عـــــر ق واش ـــــاد الـــــوطل “Article 19”املســــامهاب امليدمـــــ  مـــــن من مـــــ   (7) 
 لليح.ةني الاا يلةنيق ومم د  ويو لومام. ا عر ع

املســـامهاب امليدمــــ  مـــن الســــل.ادو ق ومن مــــ  أمريوةـــوس مــــن أجـــاب الدويراطةــــ  وكيــــوق ا نســـاس يف البحــــرينق ومن مــــ   (8) 
”Article19“ ق ومركـز البحــرين ريــوق ا نســاسق ومن مــ Bytes for All  ق واملركــز الومبــودس ريــوق ا نســاسق ومؤمســ

ش يتمرعـــن للتمةةـــز وأس ســـامها ا ام أس اليـــح.ةاب ع وأشـــا ب امـــت الـــدول يف مKarismaاريـــوق الرقمةـــ ق ومؤمســـ  
ن ــر املسـامهاب امليدمــ  مــن أو اوســتاس ان.ــس  ــرو الوصـول ام امل نــ  ون.ــس اريــوق املتاكـ  الرجــال اليــح.ةوسع   ـن

 وكوشع وملو ةنةا

 ومن م  اليلم الدولة ع املسامه  امليدم  من كاب من من م  أمريوةوس من أجاب الدويراطة  وكيوق ا نساس يف البحرين (9) 

 ع“Article 19”املسامه  امليدم  من من م   (10) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/24/23
https://undocs.org/ar/A/69/268
http://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
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التمةةزيــ  والت ديـداب الملنةـ  الـا اسـت دف مـرمت ن واملمــايري كريـ  انيـاب اليـح.ةاب علـس أمـامل اليـوانني 
ومـن شـ س التمةةـز وعـد  املسـاواة أس يموقـا أياـا ازـواب  ع(11)واليوالب النمطة  ال يا ة  املتمليـ  اسـلوا املـرأة

 ع(12) طري اموانة  وصول اليح.ةاب ام مبةاب انتياف  مال من انت اكاب كيوق ن
 ة عامــ  أجــو ا أقــاب مـن أجــو  اليــح.ةنيق ويوــوس اكتمــال كيــو ن  اليـح.ةاب يتياعــني ايــو  - 7

علس ارماي  التماقدي  أقاب من  شلنسب  لليح.ةنيي اعا   ام الكق ذناا عدد أقاب من النسال يف املناصب 
ع كمـا أ ـن أقــاب ك ـا يف أس يُطلـب مـن ن الممـاب علــس الياـااي البـا  ةق ومـن األ جــح أس (13)الملةـا وا دا يـ 

 ع(14)لس ما يسمس اياااي املرأةق مما جيماب عماب اليح.ةاب أقاب ارو ا ويؤ   ايد  أقاب من اعدي يمملن ع
ــالق لوـــن عـــدد اليـــح.ةاب الرمــــ   - 8 ــم مـــن الرجــ ــم ذـ ــ  عمل ـ ــوا نتةجــ ــ  اليـــح.ةني الـــ ين قتلـ وأغلبةـ

 ع اش أس اليــح.ةاب يتمرعـــن علــس تـــو غــري متنامـــب وازــواب  واةـــل(15)يتمرعــن لليتــاب   ـــ  يف اش دايد
ــبو   ــداسق وعلـــس شــ ــاس الممــــاب ويف املةــ ــاين يف موـ ــ   ا نننــــتللمنـــ  اعنســ ــ  للمؤمســ ــاع واس د امــ و ا ج ـ

أعمـال المنـ  واملاـايياب الـا الدولة  لومام. ا عر  النسامة  واملم د الـدويل للسـرم  يف اـال األ بـا ق 
أس مـا ييـرب مـن عل ـ   2014 ق وجـدب يف عـا (16)اتمرض  ا املرأة يف ومام. نيـاب األ بـا ن صـو ة عاملةـ 

 اممل نع اليح.ةاب قد امرعن لزواب ما من أشوال التروي  أو الت ديد أو ا ي ال ألمباب اتمل 
وذناا شواب  مةس  من أشوال المن  واملاايياب الا اتمرض  ا اليح.ةابق موال يف مواس  - 9

اليـح.ةاب أك ـر عرعـ  مـن اليـح.ةني كمـا أس  ع(17)الممـاب أو عنـد ا اـرن مـن املةـداسق لـ  طـااا جنسـ 

__________ 

 املسامه  امليدم  من كاب من املوسةك والةونسووع (11) 

 املسامه  امليدم  من املركز الومبودس ريوق ا نساسع (12) 

الدويراطةـــ  وكيـــوق ا نســـاس يف املســامهاب امليدمـــ  مـــن مـــلو ةنةاق واملوســـةكق والةـــو سق ومن مــ  أمريوةـــوس مـــن أجـــاب  (13) 
ق Bytes for All البحرينق واملركز األو ور رري  اليحا   وومام. ا عر ق واش اد الوطل لليح.ةني الاا يلةـنيق ومن مـ 

ق واش ـــاد الــدويل لليــح.ةنيق والرااطـــ  الماملةــ  لليـــح  Freedom Houseواملركــز الومبــودس ريـــوق ا نســاسق ومن مــ  
ن ـر أياــا املسـامه  امليدمـ  مــن كـاب مـن الســل.ادو  ومم ـاب من مـ  األمــن والتمـاوس يف أو وش املمـل  ريــ  ااأل بـا ع و شـرس 

 New Challenges to Freedom of Expression: Countering Online Abuse of Female Journalistsومام. ا عر ق 

(Vienna, 2016), p. 9ع 

 من املوسةك ومؤمس  اريوق الرقمة ع املسامه  امليدم  من كاب (14) 

ن ــر أياـــا ايريــر املـــدير المــا  للةونســـوو عــن مـــرم  اع “Article 19”املســامه  امليدمــ  مـــن كــاب مـــن الةونســوو ومن مـــ   (15) 
(ع متـــــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــراا. 2016)ش يـــــــــــــــــــــــــسق  اليـــــــــــــــــــــــــح.ةني و طـــــــــــــــــــــــــر ا  ـــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــــن الميــــــــــــــــــــــــــاب

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc_council_30_4_en_02.pdf ن ـــــر اع
 أياا املسامه  امليدم  من كولومبةاع

 (16) International Women’s Media Foundation and International News Safety Institute, Violence and Harassment 

against Women in the News Media: a Global Picture (Washington, D.C., and London, 2014)ع 

املســـامهاب امليدمـــ  مـــن الســـويدق وكولومبةـــاق والنـــروي ق والنمســـاق والةونســـووق ومن مـــ  أمريوةـــوس مـــن أجـــاب الدويراطةــــ   (17) 
ق ومؤمس  اريوق الرقمة ق ومم د  ويو لومام. ا عـر ق ومن مـ  “Article 19” البحرينق ومن م وكيوق ا نساس يف 

Freedom House ن ـر أياــا اعViolence and Harassment against Women in the News Media, p. 19  ق وعنــ  محايــ
 ع“The silencing crime: sexual violence and journalists” (New York, 2011)” اليح.ةنيق

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc_council_30_4_en_02.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc_council_30_4_en_02.pdf
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ــراد  ــ ــدال علــــس أ ـ ــااا جنســــ ق وللت ديــــداب ششعتــ ــا اوــــوس ااب طــ ــا مــ ــمم ق الــــا غالبــ ــوي  الســ رمــــرب ازــ
 ع(18)األمرة
ــام.  - 10 ــ  مـــن مســـاب ومــ ــود الـــا ازـــواب مســ ــادس اليةــ ــرأة ات.ـ ــ  للمـ ــ  ا لونونةــ وووـــن أس اســـمح البة ـ

التحةـزاب اعنســانة  وأشـوال التمةةــز املتمـددة واملتدا لــ  الــا  ا عـر  املطبوعــ  والتل.زيـوسق  اــر عـن  نــب
ــام. ا عـــر  ــرأة يف ومـ ــا ك  املــ ــدة  ع(19)متنـــا وايةـــد مزـ ــا منيـــ  جديــ ــ  ازــــواب أياـ ــ  ا لونونةـ ــد أس البة ـ اةــ

م .ــاب امليـد  وشــديد اشقتحــا   ا نننـتوك ـريا مــا يوــوس ا يـ ال عــا  ع(20)ش اوـاب اعتــدالاب عـد املــرأة
وعروة علس الكق كما ذو ارال شلنسب  للنسال وال.تةاب اوج  عا ق  إس اليح.ةاب  ع(21)للريوصةاب
علـــس تــو غـــري متنامـــب وايــو ة متزايـــدة للت ديــداب شلمنـــ ق تــا يف الـــك المنـــ   ا نننــتيتمرعــن عـــا 

ــر اململومــاب ا يوصــة  علــس  اعنســ  والتيــةد عــا ا تمـــرض (ق والDoxing)ا نننــت نننــتق ومما مــ  نزـ
ــا  ــ  عــ ــواد   تليـ ــ  ا اــــرن عـــن كــ ــ   ا نننـــتملما مـ ــ  ا اصــ ــالةب التوتةوةــ ــلح  واألمـ ــ  األمــ ــر أ رقـ لنزــ

(Swatting)(22) ــانوس ــ  واليــ ــةا م ـــاب السةامــ ــال الرمـــ  ي طــــني مواعــ ــبح النســ ــ   ـــاو أس ايــ ع ويُـــرجح اوجــ
عويف (23)ا نننــتواشقتيـاد والرايعــ  وكيــوق املــرأة واملســاماب اعنســانة  وارركــ  النســوي  عــحااي المنــ  عــا 

عـادة  ق  ـإس ا يـ ال الـ س يسـت دف اليـح.ةاب يوـوسا نننتكني يتمرض اليح.ةوس أياا لإلي ال عا 
 ع(24)أشد
ــاط.   - 11 ــا اليـــح.ةاب ام أا  جســـدس ون.ســـ  وعــ وووـــن أس اـــؤدس اشعتـــدالاب الـــا اتمــــرض  ـ

ــداس الــــد اب أو الممــــاب ــم  ع(25)و يــ ــ ــإس مم ـ ــا ق  ــ ــ  عــ ــرأة اوجــ ــ ــد املـ ــاشب المنــــ  عــ ــال يف كــ ــو ارــ ــ ــا ذـ وكمــ
ق 70و  47ق ال.يــر س A/HRC/23/49) اليـح.ةاب ش يـبل ن عــن المنـ  الــ س يتمرعـن لـ  أو يملــن عنـ 

__________ 

ق وعنـــ  محايــــ  اليــــح.ةنيق واملركــــز األو ور رريــــ  اليــــحا   “Article 19”ومن مــــ   املســـامهاب امليدمــــ  مــــن كولومبةــــاق (18) 
ق ومن مــ  اليلــم Freedom Houseوومـام. ا عــر ق ومم ــد  ويــو لومـام. ا عــر ق ومؤمســ  اريــوق الرقمةـ ق ومن مــ  

 الدولة ع

   من املركز الومبودس ريوق ا نساسعاملسامه  امليدم (19) 

 املسامه  امليدم  من الةونسووع (20) 

 عاملسامه  امليدم  من مم د اليحا   الدويل (21) 

املســــامهاب امليدمـــــ  مـــــن النمســـــاق ومن مـــــ  أمريوةـــــوس مــــن أجـــــاب الدويراطةـــــ  وكيـــــوق ا نســـــاس يف البحـــــرينق ومن مـــــ   (22) 
”Article19“ ق ومن مــــ Bytes for All .ق وعنــــ  محايــــ  اليـــــح.ةنيق ومؤمســــ  اريــــوق الرقمةـــــ ق ومم ــــد  ويــــو لومـــــام

  Pew Research Centerن ـر أياـا اع Karismaق ومم د اليحا   الدويلق ومؤمسـ  Freedom Houseا عر ق ومن م  
“Online harassment” (October, 2014) .ق متـــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــرااwww.pewinternet.org/2014/10/22/online-

harassment/ و“The web we want: the dark side of Guardian comments”, The Guardian, 12 April 2016 ق
ع www.theguardian.com/technology/2016/apr/12/the-dark-side-of-guardian-commentsمتـــــــــــا  علــــــــــــس الــــــــــــراا. 

ق م ــاب المنـاوين الســونة  وعنـاوين مــدا مل ا نننـتذــ  مما مـ  الوزــ  عـن اململومــاب الزريـة  علــس  Doxingمما مـ  
 ة ـا ن ـم مواملـاب الطـوا ف  ي.ـاد مـو .  ان.ـاا اليـانوس )م ـاب أكـد  ق   ـ  مما مـ  ُ ـدعSwattingاألط.الع أما مما م  

 ( ام منزل عحة  غا ل  انال علس ا اما مل.ي عاألملح  واألمالةب التوتةوة  ا اص    رقأ

املســامهاب امليدمــ  مــن الســل.ادو ق والةــو سق والةونســووق ومن مـــ  أمريوةــوس مــن أجــاب الدويراطةــ  وكيــوق ا نســـاس يف  (23) 
 ق ومن مـــــ  اليلـــــم الدولةـــــ ع ان ـــــر أياـــــا من مـــــ  األمـــــم املتحـــــدة للناةـــــ  والملـــــم وال يا ــــــ قKarisma البحـــــرينق ومؤمســـــ 

 “World Trends in Freedom of Expression” (2014), p. 94ع 

 املسامه  امليدم  من مم د اليحا   الدويلع (24) 

 Violence and Harassment against Women in the Newsو ن ـر أياـا املسـامه  امليدمـ  مـن النـروي ق ااملرجـا ن.سـ ق  (25) 

Mediaع 

https://undocs.org/ar/A/HRC/23/49
http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
http://www.theguardian.com/technology/2016/apr/12/the-dark-side-of-guardian-comments
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علس مبةاب امل ال(ع وازماب أمـباب الـك ا ـوف مـن أس يلحـ  عـن المـا  علنـا وأس يتمرعـن لـرد  مـاب مـل  
ــتيباب وانمـــدا  ال يـــ  يف  ــة ن يف املسـ ــا  الـ ــناد م ـ ــال عـــد  امـ ــا يف الـــك اكتمـ ــمةد امل ـــلق تـ أو نبــ  علـــس اليـ

ــ ة  ع(26)الياــامة المملةــاب  ــام. ا عــر  غــري م ةـ وأ ـــادب اليــح.ةاب أياــا أس المديـــد مــن من مــاب ومـ
ــةما عـــا  ــاب ا نننـــتق وأس المنـــ  عــــا ا نننـــتللتمامـــاب مـــا المنـــ  اعنســـاينق وش مــ  ش يؤ ـــ  علـــس  مــ

 ع(27)اعد
ــتمرا  يف ايـــد   - 12 ــاا عـــددا ش  يـــس مـــن اليـــح.ةاب اللـــوا   ـــنس اشمـ ــا ير ويف كــني أس ذنـ التيـ

اليــح.ة  شلــرغم مــن المنـــ  أو الت ديــد أو التحــر ق الجــ  صـــح.ةاب أ ــرايب ام الرقااــ  ال ااةــ  واغـــرق 
ــ  ــ ــرا امل نـ ــ  و/أو اــ ــاش ن الرقمةــ ــــح.ةاب (28)كســ ــب. علــــس صـ ــر م ــ ــا أعــ ــ ــدالاب أياـ ــن أس يوــــوس لرعتــ عوووــ

ب ن رذـا ازـ س طام.ـ  وامـم  ويتم اب ذ ا األعر يف ا تيا  ومام. ا عر  ليوب املـرأة ووج ـا ع(29)أ رايب
ــام. اعــر  كــرة وامدديـــ  ــ  شلنســب  لوجــود ومـ ويــؤدس ام ا.ــاقم ال.جـــوة  ع(30)مــن الياــااي ااب ااهل  ا امـ

ــ  اــــني اعنســـني ــرة A/HRC/35/9) الرقمةـ ــ.  17ق ال.يــ ــن أس يـــؤدس ام نــــزع صــ (ع وعـــروة علــــس الـــكق ووــ
ــ.   الزــرعة  عــن صــوب املــرأة وارــد مــن  عــرياق وش مــةما يف الــاشب الــا ُاســت دف  ة ــا اليــح.ةاب ايـ

وعلس اليمةد التمم  األوماق يؤدس ذ ا المن  ومـا يناـب علـس الـك مـن امـتبماد ام  ايدة  ع(31) اص 
تـا يف الـك ارـ  يف اريـول  ارمةخ التمةةز وعد  املساواةق ويؤعر علس ك  كاب  ـرد يف كريـ  التمبـري والـرأسق

 علس اململومابق وييوض الدويراطة ع
  

 القانون الدويل الواجب التطبيق -اثلثا  
ــا   - 13 ــ  اليـــح.ةني يف ايريـــرس األمـــني المـ ــانوين الـــدويل الواجـــب التطبةـــ  رمايـ ــا  اليـ و د وصــ  ا طـ

ــــح.ةني ) ــ ــ ــــرم  اليــ ــ ــ ــــن مــ ــ ــ ــاايني عــ ــ ــ ــ ــراب A/69/268الســ ــ ــ ــ ــرة A/70/290ق و 12-10ق ال.يــ ــ ــ ــ ــ (ع  17ق ال.يـ
استدع  مرم  اليح.ةاب اطبة  اشلتزاماب اليانونة  الرامـر  للـدول توجـب اليـانوس الـدويل ريـوق  كما

لــك اريــوق يف عــد  التمةةــز واملســاواة املنيـــوو ا نســاس شكــنا  كيــوق املــرأة ومحايت ــا واعما ــاق تــا يف ا
مـن الم ـد الـدويل ا ـاو شريـوق  3من ا عـرس المـامل  ريـوق ا نسـاس واملـادة  2و  1علة ا يف املاداني 

 املدنة  والسةامة  والم د الدويل ا او شريوق اشقتيادي  واشجتماعة  وال يا ة ع

__________ 

 Article”املسامهاب امليدم  من كولومبةاق ومن م  أمريوةوس من أجاب الدويراطة  وكيوق ا نساس يف البحرينق ومن م   (26) 

ن ر أياا عن  اع Freedom Houseطل لليح.ةني الاا يلةنيق ومن م  ق ومركز البحرين ريوق ا نساسق واش اد الو “19
 Violence and Harassment against Women in the Newsو ي The silencing crime”, pp. 6-8“محايــــــــــ  اليـــــــــــح.ةني 

Media, p. 21ع 

 Violence and Harassment against Women in the Newsن ـــر أياـــا ااملســامه  امليدمـــ  مــن مؤمســـ  اريـــوق الرقمةــ ع  (27) 

Media, p. 26ع 

ق ومؤمســــ  اريـــوق الرقمةـــ ق ومم ــــد  ويـــو لومـــام. ا عــــر ق “Article 19”املســـامهاب امليدمـــ  مــــن النـــروي ق ومن مـــ   (28) 
 ق ومن م  اليلم الدولة عKarismaق ومم د اليحا   الدويلق ومؤمس  Freedom Houseومن م  

 عKarismaق ومم د  ويو لومام. ا عر ق ومؤمس  “Article 19”ن م  املسامهاب امليدم  من م (29) 

 عNew Challenges to Freedom of Expression, p. 9من م  األمن والتماوس يف أو وشق  (30) 

 عKarismaاملسامه  امليدم  من مؤمس   (31) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/9
https://undocs.org/ar/A/69/268
https://undocs.org/ar/A/70/290
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و  10)أ( و  5و  2 ةـا أشـوال التمةةـز عـد املـرأةق يف موادذـاكما ارماخ اا.اقة  الياال علـس م - 14
علــس مــبةاب امل ــالق ذــ ا اريــوق يف اليــانوسق واــنص علــس اموعــ  مــن التــدااري الــا يتمــني علــس الــدول  11

ا ااذا من أجاب الياال علس التمةةز عد املرأة يف مةا ااشب ارةاة المام  وا اصـ ق  اـر عـن اليوالـب 
ع ويـنص اعــرس الياـال علـس المنـ  عـد املــرأةق الـ س اعتمداـ  اعممةـ  المامــ  (32)نسـانة  الاـا ةالنمطةـ  اع
ق علس ممايري دولة  رماي  املرأة من المن ق ويبني ادااري  دف ام الياـال علـس مةـا 48/104يف قرا ذا 

ــ  ــ  أو ا اصــ ــاة المامــ ــرأة يف ارةـ ــإ(33)أشـــوال المنــــ  عـــد املــ ــا   ام الــــكق  ـ ــ  ع وش عـ ــادف التوجة ةــ س املبــ
ــــوس  ــدة املمنـ ــ ــم املتحـ ــ ــا  األمـ ــ ــ  اطـ ــ ــاسن ان.ةـ ــ ــــوق ا نسـ ــ  وكيـ ــ ــال التجا يـ ــ ــ  شألعمـ ــ ــ ”املتمليـ ــ ــنا   ارمايـ ــ واشكـ

ق  ار عن ممايري المماب الدولة  ااب اليل  واملمايري امل نة ق ا.رض علس املؤمساب التجا ي  “واشنتياف
مو .ة اع ويزماب الـك مسـؤولة  شـركاب ا عـر  عـن مسؤولة  اكنا  كيوق ا نساسق تا يف الك كيوق 

 اكنا  كيوق اليح.ةاب وك.ال  مرمت نق تا يف الك يف مواس الممابع
كمـا ا.ـرض اليـووا ا قلةمةـ  التزامـاب علـس الــدول األطـراف يف مـا يتملـ   يـوق املـرأة يف عــد   - 15

ــرأة ــال علــــس المنـــ  عـــد املــ ــاواةق والياـ ــز واملسـ ــا   (34)التمةةـ ــرا اب الـــس كيــــوق ع وكمـ ــ  يف قـ الت كةـــد علةــ
ــ   34/7ق و 32/13ق و 26/13ق و 20/8ا نســاس  ــرا  اعممةــ  المامـ ق  ــإس اريـــوق الـــا 71/199وقـ

 يتمتا عا النامل  ا ج ا نننت جيب أس   س أياا شرماي  علس ا نننتع
اليـانوس الــدويل ا نسـاين علــس ق يــنص (35)وش عـا   ام ارمايـ  امليدمــ  ام اليـح.ةني اوجــ  عـا  - 16

ــلحق تــا يف الـــك ارمايــ  مـــن  ــ  احملــددة الـــا انطبــ  علـــس املــرأة يف أوقـــاب النــزاع املسـ عــدد مـــن اــدااري ارمايـ
 ع(36)المن  اعنس 

ــا   - 17 ــتدام  لمـ ــ  املســ ــ  التنمةـ ــانوس  2030وامـــز   طـ ــا  اليــ ــا الـــدول يف اطـ اشلتزامـــاب الياممـــ  عمةــ
.ةابع ويف كـني أس أذـداف التنمةـ  املسـتدام  ذـ  أذـداف متواملـ  ومنااطـ ق الدويل ااماس مـرم  اليـح

املتملــ   16 املتم ــاب يف  يةــ  املسـاواة اــني اعنســني ومتوــني كـاب النســال وال.تةــابق وا ــدف 5 ـإس ا ــدف 
ةابق شلتممـاب املســامل  والمدالــ  واملؤمســاب ال.مالــ  يتســماس أبمهةـ  كبــرية شلنســب  ملســ ل  مــرم  اليــح.

ق مثـ  عـدد مـن ال ـاايب 5ع واقـنا  ش ـدف (37)األمر ال س يؤكد أمهة  البةـا ب امليـن.  كسـب نـوع اعـنس
__________ 

( و قـم 2010) 28( و قـم 1992) 19المامـ   قـم ان ر أياا اللجنـ  املمنةـ  شلياـال علـس التمةةـز عـد املـرأةق التوصـةاب  (32) 
 (ع2017) 35(ق و قم 2015) 33

 ان ر أياا من اج عماب اةجنيق ال س اعُتمد ما اعرس اةجني يف املؤمتر المامل  الرااا اململ شملرأةع (33) 

اريــوق األمامـة  لر ــاد ازـماب ذـ ا اليــووا اشا.اقةـ  األو واةــ  رمايـ  كيــوق ا نسـاس وارـرايب األمامــة ق ومة ـاق  (34) 
األو ورق واا.اقةـ  البلــداس األمريوةــ  ملنـا المنــ  عــد املــرأة واملماقبـ  والياــال علةــ ق والاواوكـول امللحــ  شملة ــاق األ رييــ  
ريـوق ا نســاس والزــموب املتملــ   يــوق املــرأة يف أ رييةــاق واا.اقةـ  الــس أو وش ازــ س منــا وموا حــ  المنــ  عــد املــرأة 

 ن  المامل عوالم

ق واملتملـــ   مايـــ  عـــحااي املنا عـــاب الدولةـــ  املســـلح ق 1949ان ـــر الاواوكـــول ا عـــايف األول شا.اقةـــاب جنةـــ  لمـــا   (35) 
ي وقاعـدة اةــا ب اليـانوس الــدويل ا نسـاين المــريف ا اصـ  شللجنــ  الدولةـ  لليــلةب األمحـرق الياعــد س 79و  51 املـاد س

 ع 34و  6

ي 27ي واا.اقةــ  جنةــ  الراامــ ق املــادة 14ي واا.اقةــ  جنةــ  ال ال ــ ق املــادة 12اا.اقةتــا جنةــ  األوم وال انةــ ق املــادة ان ــر  (36) 
 (ع1) 76و  75والاواوكول ا عايف األولق املاد س 

ق 16جق وا ـدف -5ق و 2-5ق و 1-5مـن أذـداف التنمةـ  املسـتدام ق ال ـاايب  5ان رق علس وج  ا يـووق ا ـدف  (37) 
 شلع-16ق و 10-16ق و 3-16ق و 1-16ال اايب 
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ا ام  وما يياال ا من مؤشـراب يتيـاب ا ـال مةـا أشـوال التمةةـز والياـال علـس مةـا أشـوال المنـ  عـد 
نسـنيق واوــا ؤ  ــرو وصــول اعمةــا ام مةـا النســال وال.تةــاب يف الــالني المـا  وا ــاوق واملســاواة اــني اع

املتيل  ا  از س   10-16وال اي   16(ع ويف اطا  ا دف 39و  38ق ال.ير س A/HRC/32/42المدال  )
عــدد   ديـد 1-10-16ك.الـ  وصـول اعم ــو  ام اململومـاب ومحايـ  ارــرايب األمامـة ق يتطلـب املؤشــر 

ــا  التمســ. ق وامـــ يب  ــال اليســرسق واشكتجـ ــ  مــن كـــاشب اليتــابق واش تطــافق واش ت.ـ مــا   التحيــ  منـ
 اليح.ةنيع

ومتووس ذ ا األذداف وال اايب واملؤشـراب ومـةل  ذامـ  ووـن مـن  ر ـا اليةـا  ايـو ة من جةـ   - 18
ياممـ  للرصـد والتحلةـاب يف اـال جبما و لةاب مملوماب ممةن  عن مرم  اليح.ةابق تا يومـاب االةـاب ال

كيوق ا نساسق ويساعد علس ك.ال  اموانة  قةامل  مالة  الن   املتبم  من أجاب عماس مرم  اليح.ةاب 
 عا الزمنع

  
 بادرات املتعلقة بسالمة الصحعياتامل -رابعا  

منـ  صــدو  التيريــر الســاا  ل مــني المــا  عـن مــرم  اليــح.ةنيق واصــلت الــدول ومن ومــ  األمــم  - 19
ــاد ابع  ــ  مـــن األنزـــط  واملبــ املتحـــدة والتمـــا املـــدين الســـم  ام امزيـــز مـــرم  اليــــح.ةني مـــن  ـــرل طام.ـ

ــوا ــ ــةابق واليــ ــ ــرا اب والتوصـ ــ ــــرل اليــ ــــن  ـ ــــح.ةاب مـ ــــرم  اليــ ــا  اسـ ــ ــود  ايدة اشذتمـ ــ ــ ا اع ــ ــ ــــت ذـ نني ومشلـ
  ار عن أنزط  التوعة  والتد يبعوالسةاماب والاام  الوطنة ق و لةاب ارماي  واملسالل ق 

 
 الدول -ألف  

 التشريعات والسياسات  
أشا ب الدول يف مسامها ا يف ذ ا التيرير ام األكوا  الدمـتو ي  والتزـريمة  الـا ُوعـمت رمايـ   - 20

ــرأةاملســاواة اــني الرجــاب واملــرأةق وارــ   ع (38)يف كريــ  التمبــري والــرأسق ومحايــ  اليــح.ةنيق ومنــا المنــ  عــد املـ
البيــري    امديلـ  مــن  -( املتملـ  ششايــاشب السـممة  2002) 03-77وشكـ  امل ــرب أس قانونـ   قــم 

 أجاب ك ر امتردا  اليوالب النمطة  اعنسانة ع
س مــرم  اليــح.ةني ومنــا المنــ  كمــا قــدمت الــدول مملومــاب عــن التــدااري الــا ا ــ  ا لاــما - 21

ق  اــر عــن السةامــاب والتـدااري اليانونةــ  الــا جيــرس وعــم ا كالةـا مــن أجــاب عــماس مــرم  (39)عـد املــرأة
 ع(40)اليح.ةنيق تن  ة م اليح.ةاب

 

__________ 

املسامهاب امليدم  من أا اةجاسق واأل جنتنيق وأو اوسـتاسق وايطالةـاق والاا ـالق والسـل.ادو ق وكـوشق وكولومبةـاق وامل ـربق  (38) 
 واملوسةكق والنروي ع

اا ــالق والسـل.ادو ق وكــوشق وامل ـربق واملوســةكق املسـامهاب امليدمــ  مـن أا اةجــاسق وأو اوسـتاسق وأيرلنــداق وايطالةـاق وال (39) 
 والنروي ع

 املسامهاب امليدم  من السل.ادو ق وكولومبةاق وامل ربق والةو سع (40) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/32/42
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 احلماية  
ارواوكـول الممـاب  2016شك ـت األ جنتـني يف مسـامهت ا أس و ا ة األمـن أقـرب يف أيلول/مـبتما  - 22
رماي  النزاط اليح.  ال س ينص علـس محايـ  اليـح.ةني وغـريذم مـن ا عرمةـني الـ ين  ييـوس يف  الما 

اعروـ  املن مــ  أو اعـرامم ااب الطــااا اش ــادسق تـا يف الــك المنــ  عـد املــرأةع  ــإاا قـد  أكــد اليــح.ةني 
و  ا طـر والاـم  علــس طلبـا للحمايـ ق  ـدد عنـ  منزــ ة لتيةـةم املرـاطر املتيـل  شلنزـاط اليــح.  مسـت

أمامل مي.و   ازماب نوع اعنسق ويتم ا اا ادااري محاي   اصـ  شرالـ ع وي يـد اب الاواوكـول كةـز الن.ـاا 
ــةتنيق  ــت نامة  يف قاــ ــدااري امـ ــ  واُ ـــ ب اــ ــاطر يف كـــاشب عاجلــ ــاب للمرـ ــ  أجـــرب ايةةمــ امـــدق لوـــن اللجنــ

 اايلت اكدامها ايح.ة ع
صــح.ة  يتمـتمن  مايــ  الوكــدة  27مه  الــا قـدمت ا أس ذنــاا كالةـا وأوعـحت كولومبةــا يف املسـا - 23

املتملـ  شملسـاماب اعنسـانة  وكيـوق املـرأةق  2012الوطنة  للحماي ق الا يتمني علة اق توجـب ارواوكـول عـا  
اري ا ـاا  ـ  يراعـ  ال.ــوا ق اـني اعنسـنيع وايــا علـس عـاا  عنــ  منزـ ة لتيةـةم املرــاطر والتوصـة  ش ـاا اــدا

لياحل املرأة مسؤولة  أس  ددق و يا لـن   جنسـاينق اـدااري لتيـد  املسـاعدةق ازـماب األمـرة النـواةع ويف عـا  
ق كانـت الوكـدة قـد أعـدابق تزـا ك  مـن من مـاب التمـا املـدينق ارواوكـوش لليـح.ةني والناشــطني 2016

املرـاطرع ويتاـمن ذـ ا الاواوكـول اـدااري يف اال وماماب التواصاب اشجتماع  از س املراكـاب املرتل.ـ  لتيةـةم 
ــااي  ــانة  ووعــا ن ــا   ـــدد  كالــ  قاـ ــام  يف الزــؤوس اعنسـ ــا يف الــك امةــني أ يـ اتملــ  شليــح.ةابق تـ

 اليح.ةابع
ــا   - 24 ــا أنزــ ب يف عـ ــ  املــدا مني عـــن كيـــوق  2012واكــرب املوســـةك يف مســامهت ا أ ـ  لةــ  رمايـ

مـد  جـا للوقايـ  وارمايـ  يركـز علـس نـوع اعـنس ويسـمس ام التمـرف ا نساس واليح.ةنيق مشلت ار اا يمت
ــاة  ــةاق عمل ـــنع و  اــد يب مةـــا املـــو .ني علـــس مراعـ ــاطر احملـــددة الـــا اواجــ  اليـــح.ةاب يف مـ علــس املرـ
ــاعدة  ــاب املســ ــتجاات م للزــــواو  وطلبــ ــن امـ ــد مــ ــرالاب للت كــ ــد ارواوكـــوشب واجــ ــاينق واوجــ املن ـــو  اعنســ

اب اطرييـ  اراعـ  ال.ـوا ق اـني اعنسـنيع واسـترد  وكـدة ايةـةم املرـاطر من جةـ  لتيةـةم امليدم  من اليح.ة
ــ   ــ ــ ــــروف ا اصـ ــاة ال ــ ــ ــ  مراعــ ــ ــــدف ام ك.الــ ــ ــو ة و ـ ــ ــــاب ا طــ ــــن عوامــ ــامر مــ ــ ــ ــنس عـ ــ ــــوع اعــ ــا نــ ــ ــاطر امتــ ــ املرــ

 شليح.ةابع وكال  ديد مستو  ا طو ةق يتم اقنا   ط  محاي  اراع  ال.وا ق اني اعنسنيع
 

 املساءلة  
أشا ب املوسةك أياـا ام أس موتـب املـدع  ا ـاو املمـل شعـرامم املراوبـ  عـد كريـ  التمبـري يف  - 25

موتب املدع  الما  يرصد اعرامم املراوب  عد اليح.ةنيق وجيمـا اململومـاب الـا يـتم ايـنة. ا علـس أمـامل 
اي الـوا دة يف الاواوكـوشب الـا نوع اعنسق من اني عواماب أ ر ع وانص اكد  مةاماب مسـاعدة الاـحا

وعم ا موتب املدع  ا او اململ شعرامم املراوب  عد كري  التمبري علـس أنـ  جيـب علـس مسـؤويل الـو ا اب 
المامـ  اش اديـ  عـد  التمةةـز عــد أس شـرص علـس أمـامل نـوع اعــنسع ويف اطـا   لةـ  محايـ  املـدا مني عــن 

ــتم ام ـــد قا ــاس واليـــح.ةنيق يـ ــا اململومـــاب علـــس كيــوق ا نسـ ــ س اليـــح.ةنيق ُايـــن   ة ـ عـــدة اةــا ب ازـ
 أمامل عواماب  تل.  من اةن ا نوع اعنسع

ويف مـةاق التــدااري الرامةــ  ام التيــدس شنت اكــاب كيــوق املــرأةق اكــر امل ــرب يف مســامهت  أنــ     - 26
 انزال عن   وةم للتماماب ما الياااي الا انز  اني اليح.ةاب وأ شب عمل نع

 



 A/72/290 

 

10/22 17-13412 

 

 مبادرات الدعوة والتوعية  
ــال  - 27 ــةاق اشكت.ـ ــ ل  ش  ة يف مـ ــبح نـــوع اعــنس مسـ ــ  مـــن كولومبةــاق  يـــد أصـ ــامه  امليدمـ و يــا للمسـ

شلةو  المامل  رري  اليحا  ع ون.ا  و ير الدا لة  ملسل  من األنزـط  الرامةـ  ام التيـدس لليوالـب النمطةـ  
وااكـال الـوع  ازـ س المنـ  عـد املـرأةع و  ـت د امـاب يف مسـ ل   اعنسانة ق وامزيز املساواة اـني اعنسـنيق

التسـامح مـا المنــ  اعنسـاينق وأمـ مت يف  ديــد اليوالـب النمطةـ  اعنســانة  ودو  نـوع اعـنس يف المنــ  
 عد املرأةق ووعا امنااةجةاب للتيدس للمن  عد املرأةع

ــل.ادو  ام عيــد كليــاب عمـــاب لليــح.ة - 28 ني وغــريذم مـــن ا عرمةــني ازـــ س وأشــا ب مســامه  السـ
  نب امتردا  المن  والتمةةز الرمزيني يف مةا أشوال اشايالع

ويف مسـامهت اق أشـا ب الةـو س ام ا ـاا مبـاد اب ملماعـ  مسـ ل  املسـاواة اـني اعنسـني يف ومـام.  - 29
ال مرصـد املسـاواة اـني اعنسـنيق ا عر ق تا يف الك قةا  األمان  المام  لتحيةـ  املسـاواة اـني اعنسـني انزـ

امتنادا ام من اج عماب اةجنيع كما وعمت الةو س  ط  عماب وطنة  جديدة از س املساواة اـني اعنسـنيق 
ازماب أولوايب اتمل  شلتمةةز والمن  اعنساينق واممةم مراعاة املن و  اعنساين يف اال اليحا   وومام. 

 ا عر  اعماذريسع
اد ة امليدم  من أيرلنداق جيرس وعا الية   الن امة  لرمنااةجة  الوطنة  اعديـدة للمـرأة وو يا للمب - 30
ــا  2017-2020) ــاب اةجـــنيع ويف اطــ ــااي  يف ان.ةـــ  من ـــاج عمــ (ق الـــا متواصـــاب عمــــاب اشمـــنااةجة  الســ

تنــوع يف ق اركــز ذة ـ  ا ااعــ  األيرلنديــ  ازــواب  ـاو علــس املســاواة وال2019-2017امـنااةجةت ا لل.ــنة 
 ارام  التل.زيوس وا ااع  األيرلندي ع

ــا   - 31 ــنوس لمــ ــر الســ ــامهت  أس التيريـ ــر امل ــــرب يف مســ ــ   2015واكـ ــز كريــ ــ  ام امزيــ عــــن اع ـــود الرامةــ
ــ   اليــحا   يــو د اــدااري  ــددة اتيــاب انــوع اعـــنسع واتاــمن التيــا ير امليدمــ  عــن أنزــط  املؤمســاب التاامـ

ا   وومام. ا عر ق اكيالاب عن اليح.ةابع وقد اعتمـدب  طـاب لو ا ة اشاياشبق وخباص  اليح
التل.زيوس المام  اا.اقاب ومةاماب  ريري  ارم  ام امزيز اكنا  كيوق املرأةق كما ُوعا دلةاب عـن اليوالـب 

 النمطة  اعنسانة  يف ومام. ا عر ع
ــا   - 32 ــوانان أكيـــت يف عـ ــ  غــ ــامهت ا أس جاممـ ق اـــدعم كوــــوم ق 2016وشك ـــت الســـويد يف مسـ

أكـدا  المنـ  والت ديــداب الـا امــرض  ـا اليـح.ةوسق وذــ  مملومـاب متســتردم ا يف د امـ   ري ــا يف 
اركز علس نوع اعنس من أجاب ا ك  الال لتحسني   م ذ ا النـوع مـن المنـ ع ويـزود اللـس  2017عا  

 النمطة  اعنسانة عالسويدس لومام. ا عر  األط.ال والزباب تملوماب عن اليوالب 
ــتاس قــد  اـــد يبا يف  - 33 ــتاس أس مركــز اـــد يب اليــح.ةني يف أو اوسـ ويف مســامهت اق أوعــحت أو اوسـ

اال مراعاة ال.وا ق اني اعنسني ام اليح.ةني من مةا مناط  البلدق تساعدة من مويسراق وأُصد  دلةاب 
زــا يا موتــب الةونســوو يف أو اوســتاسع ازــ س نــوع اعــنس يف ومــام. ا عــر  األو اوةــ  يف اطــا  أكــد م

وو ـرب و ا ة المــدل التــد يب لليــح.ةني يف اـال محايــ  كيــوق ا نســاسق تـا يف الــك كيــوق املــرأةع ون اــم 
اش اد ا اداع  لليح.ةني يف أو اوستاس ملسل  من املباد اب خبيوو كيـوق ومسـؤولةاب اليـح.ةنيق 

 تن  ة م اليح.ةابع
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 املتحدةمنظومة األمم  -ابء  
 جملس األمن واجلمعية العامة  

ــرا ا  - 34 ــا اليــــح.ةاب (2015) 2222يف قـ ــ  الـــا اواج  ـ ــاطر ا اصــ ق اعـــنف الــــس األمـــن شملرـ
لن ـر يف البمـد وا عرمةاب والنسال املرابطاب اومـام. ا عـر  يف اشعـطرع ت ـام نق وشـدد علـس أمهةـ  ا

اعنسـاين للتــدااري الرامةـ  ام ك.الــ  مـرمت ن يف كــاشب النــزاع املسـلحع وش عــا   ام الـكق ومنــ  صــدو  
التيرير الساا  ل مني الما  عن مرم  اليـح.ةنيق انـاول اللـس واعممةـ  المامـ  مسـ ل  مـرم  اليـح.ةني 

ــ  ــا يتملـــ  امـــدد مـــن ارـــاشب اليطريـ ــاو (41)يف مـ ــال المنـــ  ع وقـــد انـ ــا الت ديـــداب وأعمـ ــا  أياـ ل األمـــني المـ
ــرأة والســــر   ــ  ام اللـــس عـــن املـ ــا يرا امليدمـ ــت دف اليـــحا ةاب يف ايـ ــ  علـــس نـــوع اعـــنس والـــا اسـ الياممـ

ــن ) ــا  يS/2015/716و  S/2016/822واألمــ ــر أياــ ــدنةني S/2014/693و  S/2013/525ان ــ ــ ــ  املـ (ق ومحايــ
(S/2017/414  وS/2016/447ق وكاشب قطري   ددة)(42)  

 
 إدارات األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها  
  ط  عماب األمم املتحدة از س مرم  اليح.ةني ومس ل  ا  رب من المياب  

اسـل.  طــ  عمـاب األمــم املتحـدة ازــ س مـرم  اليــح.ةني ومسـ ل  ا  ــرب مـن الميــاب الاــول  - 35
علس اراج  ام    يراع  ال.وا ق اني اعنسـني  ةمـا يتملـ  اسـرم  اليـح.ةنيع واتاـمن امـنااةجة  ان.ةـ  

راعـاة املن ـو   طـ  الممـاب عـددا مـن املبـاد اب الرامةـ  ام امزيـز مـرم  اليـح.ةابق واـنص علـس أس اممـةم م
 اعنساين يف مةا مراكاب ان.ة   ط  الممابع

 
 اليةامل والتيةةم  

اموــ  م.وعــة  األمــم املتحــدة ريــوق ا نســاس علــس وعــا املن جةــ  وطــرق مــا البةــا ب ملؤشــر  - 36
ــتدام   ــ  املسـ ــا الةونســـوو  1-10-16أذـــداف التنمةـ ــاوس مـ ــرق وذـــ  اممـــاب شلتمـ ــةا م علـــس املؤشـ ــ. ا اليِّـ اوصـ

 المماب الدولة  وغريمها من الزركال علس اليمةد الدويل وا قلةم  واحملل عومن م  
ويف مةاق ايا ير املدير الما  عن مرم  اليح.ةني و طر ا  رب من الميابق  ما الةونسوو  - 37

اةا ب مين.  كسب نوع اعنس عن كاشب قتاب اليح.ةني ومملوماب عـن املسـالل  عـن كـاب كالـ ع ويف 

__________ 

 (2016)  2303(ق واو ونــدس )(2016)  2274و  (2017)  2344ان ـر قــرا اب الـس األمــن ازـ س أ  انســتاس ) (41) 
(ق والســـــــوداس وجنـــــــوب (2016) 2277و  (2017) 2348(ق وم و يــــــ  الوون ـــــــو الدويراطةــــــ  )(2015) 2248و 

(ق (2015) 2241و  (2015) 2252و  (2016) 2290و  (2016) 2304و  (2016) 2327الســـــــــــــــــــــــــــوداس ) 
(ق وم و ي  70/77(ع ان ر أياا قرا اب اعممة  المام  از س أ  انستاس )(2015) 2258واعم و ي  المراة  السو ي  )

 (ع70/234(ق واعم و ي  المراة  السو ي  )70/233(ق ومةامنا  )70/173ايراس ا مرمة  )

(ق وم و يــــــــــ  الوون ـــــــــــو S/2017/165(ق واو ونــــــــــدس )A/70/775-S/2016/218و  A/70/601-S/2015/942أ  انســــــــــتاس ) (42) 
(ق S/2015/655و  S/2016/138و  S/2016/950و  S/2017/224(ق وجنـــــــــــــوب الســـــــــــــوداس )S/2016/1130الدويراطةـــــــــــــ  )

 (عS/2015/702و  S/2016/341و  S/2016/763و  S/2017/408واليومال )
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ق ُوج ــت الــدعوة ام املـدير المــا  لتمزيــز ايــنة  البةـا ب ا ةــ  اســلة. الاــول 2016ين/نو ما ازـرين ال ــا
 ع(43)علس املراطر احملددة الا اواج  ا اليح.ةاب يف مما م  عمل ن

واكـرب الةونسـوو يف مســامهت ا أس مؤشـراب مــرم  اليـح.ةني ازـماب مؤشــراب جنسـانة   ــددة  - 38
ا مــا ااا كانــت من مــاب ومــام. ا عــر  اــو ر ممــداب مرممــ  لليـــح.ةاب اتملــ  شلســرم ق ومــن أم لت ــ

ــال  ــوا ق اـــني اعنســـني يف اــ ــا مؤشـــراب اراعـــ  ال.ـ ــرةع ووعـــمت الةونســـوو أياــ ــا   طـ الـــر  يُو ـــدس يف م ـ
ــاة ال.ــوا ق اـــني اعنســني يف المملةـــاب  ا عــر  ملســاعدة من مـــاب ومــام. ا عـــر  علــس قةـــامل مــد  مراعـ

 و  ا عرم عا عرمة  واحملت
 

 دعم بناء القدرات  
واصـلت م.وعـة  األمــم املتحـدة ريــوق ا نسـاس الممــاب مـا اع ــاب ال.اعلـ  الوطنةــ  علـس مماعــ   - 39

ــالق قـــدمت  ــبةاب امل ـ ــة م اليـــح.ةابع  ملــس مـ ــاس املتيــل  اســـرم  اليـــح.ةنيق تــن  ـ مســاماب كيـــوق ا نسـ
انزـال  لةـ  للحمايـ ق علمـا أبنـ  كـاس قـد   انزـال وكـدة امل.وعة ق يف غوااةماشق املسـاعدة التينةـ  مـن أجـاب 

ــاس/أارياب  ــ ــا ق ويف نةســ ــ ــ ــــدع  المـ ــــب املــ ــ ــ  يف موتـ ــ ــالتةنان وق 2017 اصــ ــ ــ ــ  يف كةتسـ ــ ــ ــدة مماعلـ ــ ــ ت وكــ ــ ــ ق أنزـ
غوااةماشع وعيدب م.وعـة  األمـم املتحـدة ريـوق ا نسـاسق شلتمـاوس مـا موتـب امليـر  ا ـاو املمـل  ريـ  

دول األمريوةــ  ريــوق ا نســاسق كليــاب عمــاب للمــدعني المــامني يف غوااةمــاش مـــن التمبــري التــااا ملن مــ  الــ
أجاب امزيز ممر ت م شملمايري الدولة  وا قلةمة  ا اص   ماي  اليح.ةني ومرمت مع وواصلت امل.وعـة  دعـم 

مراعــاة  لةـ  محايــ  املــدا مني عــن كيـوق ا نســاس واليــح.ةني يف املوســةكق اطــرق مـن اةن ــا  ســني اممــةم 
ــا   ــ  اليــــحا   2016املن ـــو  اعنســـاينع و ـــرل عـ ــال كريـ ــة  تـــس دو اب اد يبةـــ  يف اـ ق ن مـــت امل.وعــ

 صح.ة ق من تس مناط  يف اونسع 36صح.ةاق من اةن م  65والسرم  ل.امدة 
وامماب امل.وعة  أياا علس اليمةدين الوطل والدويل من أجاب الن وض  يوق املرأة واملسـاواة اـني  - 40

عنسـني وعــد  التمةةـزق تــا يف الــك يف اـال موا حــ  اليوالــب النمطةـ  الاــا ة والياــال علـس المنــ  عــد ا
 امــوق  ع ون.ــ  املوتــب ا قلةمــ  ل ــرب أ رييةــا التــااا مل.وعــة  كيــوق ا نســاس مزــروعا يف او كةنــا(44)املــرأة

ــ ــن ال للتيــــدسق مـــن اــــني ملـ ــر والسـ ــا يا مماعلـــ  يف النةجــ ــر  ان.ةـــ  مزــ ــ  ومـــن امليــ ــو ق لليوالـــب النمطةــ   أمــ
 اعنسانة  يف ومام. ا عر ع

وقدمت امل.وعة  والةونسوو مساعدة مزنك  ام السلطاب الوطنة  يف المديد من البلـداسع  ملـس  - 41
ق الــدعم يف اــونس  نزــال وكــدة للرصــد 2017مـبةاب امل ــالق قــدمت امل.وعــة  والةونســووق يف أاا /مـا مل 

ــ ــ  لليـ ــ  الوطنةــ ــ س دا ـــاب النيااـ ــداقة  ازــ ــ  ااب ميـ ــا قاعـــدة اةـــا ب وطنةــ ــن أجـــاب وعــ ح.ةني التونســـةني مــ
ــاعدة  ــ ــو ة واملسـ ــ ــــد  املزـ ــــح.ةنيق وايـ ــــرم  اليـ ــ س مـ ــ ــراب ازـ ــ ــــح.ةني ومؤشـ ــد اليـ ــ ــ  عـ ــ ــاب املراوبـ اشنت اكــ

 اليانونةتني الة م يف كاشب اشنت اكابع
__________ 

ازـرين ال ــاين/نو ما  18-17الةونسـووق اليـرا اب الـا ا ـ ذا الـس الـا م  الـدويل لتنمةـ  اشايـال يف دو اـ  ال رعـني ) (43) 
 (ع2016

 م.وعـــــة  األمـــــم املتحـــــدة ريـــــوق ا نســـــاس اعـــــدادا واملمنــــــوسع أن ـــــر أياـــــا التيريـــــر الـــــ س طلبـــــت A/HRC/27/73ان ـــــر  (44) 
“Gender stereotyping as a human rights violation”  (ق وم.وعـــــــة  األمـــــــم املتحـــــــدة 2013) ازـــــــرين األول/أكتـــــــوار

 Eliminating judicial stereotyping: equal access to justice for women in gender-based violenceريوق ا نساسق 

cases” (June 2014) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/27/73
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وأوعحت الةونسوو يف مسامهت ا أ ا ادعم اد يب اليح.ةني علس السرم  البدنة  والرقمة ق ما  - 42
ق دعمــت الةونســوو 2015النكةـز علــس اليــح.ةاب والزـباب مــن المــاملني يف ومــام. ا عـر ع ويف عــا  

ــاعدة لليـــح.ةاب يف  30كليـــا عمـــاب يف امـــر  أشد كاـــر ا  ــال موتـــب مسـ ــا أد  ام انزـ صـــح.ة ق ممـ
ــ   ــة.  مؤمسـ ــ  استاــ ــال الســــرم  الرقمةـ ــ  Media Matters for Democracyاـ ــز طبمـ مــــن  2017ع واركــ

مرامـلوس ”الـ س أعداـ  من مـ  “ دلةاب السرم  لليح.ةنين دلةاب للمراملني يف البة ـاب الزـديدة ا طـو ة”
ــزا  اصــا علـــس مـــرم  اليــح.ةابع ويتاـــمن من ـــاج “ اــر كـــدود ــاوس مــا الةونســـووق اركةـ الةونســـوو شلتمـ

النمواج  از س مرم  اليح.ةني وكدة اتمل  ش ارن عن املساماب اعنسانة  واو   السـرم  عنـد ايـد  
 التيا ير اليح.ة ع

واكـرب الةونسـوو أياــا أ ـا ن.ــ ب أنزـط   ــدف ام مماعـ  األمــباب الوامنـ  و ال التحــدايب  - 43
ــ  اعنســانة  الاــا ةع  ملــس مــبةاب امل ــالق دعمـــت الــا اواج  ــا اليــح.ةاب والــك املتيــل  شليوالــب النم طةـ
يف نةود   ازـ س وعـا مبـادف اوجة ةـ  اراعـ   2016امل.وعة  املزاو ة ا قلةمة  الا عيدب يف أاي /مايو 

 ال.وا ق اني اعنسني ل.امدة النسال يف ومام. ا عر  يف جنوب  مةاع
 

 التوعة   
ــا ا - 44 ــامة  الـــا يف مســامهت اق أوعـــحت الةونســـوو أ ـ ــ  اشمتييـ ــم الد امـ ــا يف دعـ ماونـــت مـــا النمسـ

املم د الدويل للسرم  يف اال األ بـا  واملؤمسـ   2014صح.ة  والا أجراذا يف عا   1000مشلت تو 
أعمال المن  واملاايياب الا اتمـرض  ـا املـرأة يف ومـام. نيـاب األ بـا ن الدولة  لومام. ا عر  النسامة ق 

ــاماب اعنســانة  يف منزــو اب صـــد ب مــؤ را عـــن الةونســوو م ـــاب ع واـــر صــو ة عاملةــ  ــ  عــن املسـ د  يــول  اصـ
Building Digital Safety for Journalism: a Survey of Selected Issues (2015ق و) 

Protecting Journalism Sources in the Digital Age (2017ق و) World Trends in Freedom 

of Expression and Media Development (2014  ع وان م الةونسوو منوايق شلتماوس مـا التحـال)
مـن أجــاب امزيـز املســاواة “ املــرأة ايـنا األ بــا ”المـامل  املمــل اومـام. ا عــر  والزـؤوس اعنســانة ق مبـاد ة 

 اني اعنسني يف المملةاب ا عرمة  والتم ةاب املتوا س يف الت طةاب ا  با ي ع 
 

 ان وآلياتهجملس حقوق اإلنس  
ــبتما  29يف  - 45 ــ ــرا  2016أيلول/مــ ــ ــاس اليــ ــ ــــوق ا نســ ــــس كيــ ــ  الــ ــ ــــرم   33/2ق ا ــ ــ ــ  اسـ ــ املتملــ

ــر  ةــ  ششعتــدالاب احملـــددة علــس اليـــح.ةاب يف مــةاق مما مــ  عمل ـــنق تــا يف الـــك  اليــح.ةنيق الــ س أقـ
ياممــاس علــس نـوع اعــنس والنذةـب واملاــايي  علــس شـبو  ا نننــت و ا ج ــاق التمةةـز والمنــ  اعنسـةاس وال

ــبتما  ــ ع ويف ال.ـــنة مـــن أيلول/مـ ــ  قاطمـ ــ   2015وأدا ــا ادانـ ــا 2017ام كزيراس/يونةـ ــاول اللـــس أياـ ق انـ
 ع(45)مس ل  مرم  اليح.ةني يف مةاق كاشب ُقطري   ددة

__________ 

(ق وم و يـ  الوون ـو 24/1-و دا 33/24(ق واو ونـدس )32/26ان ـر قـرا اب الـس كيـوق ا نسـاس ازـ س اـةر ومل ) (45) 
(ق 31/24و  34/22(ق ومةامنـــا  )31/27و  34/38(ق ولةبةــا )32/24(ق وا يــناي )30/26و  33/29الدويراطةــ  )

(ق 31/20و  26/1 -ق ودا34/25(ق وجنـــــوب الســــــوداس )30/20و  33/17(ق واليــــــومال )30/1ومـــــرس شنوـــــا )
(ق والــــــةمن 30/10و  31/17و  32/25و  33/23و  34/26(ق واعم و يـــــ  المراةـــــ  الســـــو ي  )33/26والســـــوداس )

 (ع30/18و  33/16)

https://undocs.org/ar/A/RES/33/2
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ق ا نسـاس عـن شـواغاب يف التيـا ير امليدمـ  ام الـس وأعـرب األمـني المـا  وامل.ـوض السـام  ريـو  - 46
ــاس ازـــ س مــــرم  اليـــح.ةني يف  تلـــ  الـــدول ــ  (46)كيـــوق ا نسـ ــر امليـــد  ام اللـــس يف دو اــ ع ويف التيريــ

ــاس  ــ ــو  كيــــوق ا نسـ ــ  اــــني اعنســــني مــــن من ــ ــوة الرقمةــ ــد ال.جــ ــ  اســ ــباب الو.ةلــ ــن الســ ــ  وال رعــــني عــ ا امســ
(A/HRC/35/9) ق  قـ  امل.ــوض السـام  مــا للمنـ  املراوــب عـد اليــح.ةاب علـس شــبو  ا نننـت مــن

 اداعةاب علس ال.جوة الرقمة  اليامم  أصر اني اعنسنيق وقد  اوصةاب ملماع  الوعاع
ــ  مــــن الـــس كيــــوق - 47 ــام ق املول.ــ ــاب اييــــ  اريـ ــ  وام ــ ــ  الدولةـ ــاس التحيةــ ــاسق  ووعيـــت عــ ا نســ

ــم (47)انت اكــاب كيــوق اليـــح.ةاب ــر التحيةــ  الــ س أصـــد ا  م.وعــة  األمـ ــالق أ ــاد ايريـ ع  ملــس مــبةاب امل ـ
ــا   ــاس يف عـ ــ  جـــر  امــت داف اليـــح.ةاب علـــس أمـــامل نـــوع  2016املتحــدة ريـــوق ا نسـ ــا أنـ ازــ س لةبةـ

اب ـ  مـن أ بــا   اعـنس وأ ـن امرعـن ألعمـال  ويـ  و ديـداب شـديدة جــداق ش اتملـ  تاـموس مـا ييمـن
 (48) حسبق ااب أياا لرد كو ن نسال  ن صوب مسموع يف الال الما 

واو د التيا ير الست  األ رية املتملي  شلبرغاب امليدمـ  مـن املول.ـني اـوشايب يف اطـا  ا جـرالاب  - 48
ــ ق والــــا ا طــــ  ال.ـــنة اــــني  ــا مل  1ا اصـ ــاس/أارياب  30و  2015 اا /مــ ــ  ش2017نةسـ ــاب ق قاممــ لبرغــ

ــن الــــدول ــدد مــ ــ ــ  اســــرم  اليــــح.ةني يف عـ ــزاعم املتمليــ ــ  شملــ ــابق و دب (49)ا اصــ ــ ــ ا البرغـ ــن اــــني ذــ ع ومــ
اليح.ةاب علس وجـ  التحديـد يف املـزاعم امليدمـ  عـد اش ـاد الرومـ  وأا اةجـاس وم و يـ  ايـراس ا مـرمة  

 واركةا واعباب األمود واليني ومالةزاي وا ندع
ــر   - 49 ــ ــ ــا  امليـ ــ ــ ــا  وأشـ ــ ــ ــــري يف عــ ــ ــرأس والتمبـ ــ ــ ــ ــ  ال ــ ــ ــــ  يف كريـ ــ ــ  ارـ ــ ــ ــز ومحايــ ــ ــ ــــل اتمزيـ ــ ــــاو املمـ ــ  2012ا ــ
(A/HRC/20/17 ام اراج  ام    يراع  ال.وا ق اني اعنسني عند الن ر يف التـدااري الرامةـ  52ق ال.يرة )

ــا  ع ويف اي(50)ام التيـــدس للمنـــ  عـــد اليـــح.ةني ــاس يف عــ ــر ميـــد  ام الـــس كيـــوق ا نسـ ق 2016ريــ
شكـ  امليــر  ا ـاو أس األقلةــاب اعنسـانة  واليــح.ةنيق عـمن   ــاب أ ـر ق يتــ عروس  عـريا غــري متنامــب 

ق قـا  2017 اا /مـا مل  8 (ع ويف57ق ال.يـرة A/HRC/32/38تراقب  الدول  للتمبري عـا شـبو  ا نننـت )
__________ 

 A/HRC/34/40( وم و يـــ  ايــراس ا مـــرمة  )A/HRC/33/39ان ــر ايــا ير األمـــني المــا  عـــن ارالــ  يف كــاب مـــن كمبــوداي ) (46) 
 A/HRC/34/41(ق وايــا ير م.وعـــة  األمــم املتحـــدة ريــوق ا نســـاس عــن ارالـــ  يف كــاب مـــن أ  انســـتاس )A/HRC/31/26و
(ق A/HRC/30/32و A/HRC/33/36(ق وم و يــــــ  الوون ــــــو الدويراطةــــــ  )A/HRC/32/30(ق واو ونـــــدس )A/HRC/31/46و

 A/HRC/34/20(ق ومـرس شنوـا )A/HRC/31/49(ق وجنوب السـوداس )A/HRC/34/42(ق ولةبةا )A/HRC/30/66والمراق )
 (عA/HRC/30/31و A/HRC/33/38(ق والةمن )A/HRC/31/CRP.7(ق وأوكرانةا )A/HRC/30/61و 

(ق والتيرير عن التحية  املستياب از س A/HRC/34/63املمنة   يوق ا نساس يف جنوب السوداس )ان ر أياا ايرير اللجن   (47) 
(ق وايرير التحية  A/HRC/32/CRP.1يناي )(ق وايرير عن  التحية  املمنة   يوق ا نساس يف ا  A/HRC/33/37او وندس )

(ع وامـــرض ذـــ ا التيـــا ير A/HRC/30/CRP.2الــ س أجراـــ  م.وعـــة  األمــم املتحـــدة ريـــوق ا نســاس ازـــ س مـــرس شنوــا )
 ت اكاب املراوب  عد اليح.ةني عموماعشلت.يةاب اشن

 (48) A/HRC/31/47 ق و 50ق ال.يـــرةA/HRC/31/CRP.3 ع ان ـــر أياــــا ايريـــر عنــــ  التحيةـــ  الدولةــــ  243و  188ق ال.يــــر س
 عA/HRC/31/CRP.1(ق و 51ق ال.يرة Corr.1و  A/HRC/30/48ة  شعم و ي  المراة  السو ي )املستيل  املمن

 ٬وأوكرانةــا ٬وأوغنـدا ٬وأو اوســتاس ٬وأن ـوش ٬وأملانةــا ٬مـرامةابوا ٬وأمـنالةا ٬وأ مةنةــا ٬واأل دس ٬وأا اةجـاس ٬ ديـدا اش ـاد الرومــ  (49) 
واعباب  ٬واركةا ٬و يلند ٬واةر ومل ٬واو وندس ٬وان ردي  ٬وشكستاس ٬وشاوا غةنةا اعديدة ٬ا مرمة ( -وايراس )م و ي  

 ٬والوويـــت ٬وغامبةــا ٬وعمــاس ٬يــنيوال ٬واليــومال ٬و مبــااوس ٬و امبةــا ٬وجنــوب الســوداس ٬وجنــوب أ رييةــا ٬واعزامــر ٬األمــود
 والةمنع ٬والنروي  ٬و و و ٬ومةامنا  ٬واململو  املتحدة لايطانةا الم مس وأيرلندا الزمالة  ٬وامل رب ٬ومير ٬ومالةزاي ٬وكةنةا

ق A/70/217ان ــــر أياــــا ايــــا ير امليــــر  ا ــــاو املمــــل  الــــ  املـــــدا مني عــــن كيــــوق ا نســــاسق ومن ــــا علــــس مــــبةاب امل ـــــال  (50) 
 عE/CN.4/2002/106ق و A/HRC/16/44و

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/9
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/39
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/40
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/41
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/30
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/36
https://undocs.org/ar/A/HRC/30/66
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/42
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/49
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/30/61
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP.7
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/CRP.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/30/CRP.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/47
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/30/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP.1
https://undocs.org/ar/A/70/217
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2002/106
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املير  ا او اململ اتمزيز ومحاي  ار  يف كري  الرأس والتمبـري وامليـر ة ا اصـ  املمنةـ  تسـ ل  المنـ  عـد املـرأة 
وأمـباا  وعواقبـ ق تنامـب  اشكت.ـال شلةـو  الــدويل للمـرأةق اتوجةـ  دعـوة ام اروومـاب والزـركاب ومن مــاب 

 ال والمنــ  اعنســانةني علــس شــبو  ا نننــتق مــا ار.ــاع علــس كريــ  التمبــريع التمــا املــدين للتيــدس لإليــ
ــا  ــ ــتردا  اونولوجةـ ــ ــ  ام أس امـ ــ ــباا  وعواقبـ ــ ــرأة وأمـ ــ ــد املـ ــ ــــ  عـ ــ ل  المنـ ــ ــ  تسـ ــ ــ  املمنةـ ــ ــر ة ا اصـ ــ ــا ب امليـ ــ وأشـ
ــا ام اولةـــد المنـــ  علـــس  ــال وال.تةـــابق  يــد يـــؤدس أياـ اململومــاب واشايـــاشب واس يســـ م يف متوـــني النسـ

  ا نننتع وأشا ب ام عرو ة د امـ  ذـ ا ال ـاذرة وايـد  اوصـةاب ام الـدول واع ـاب ال.اعلـ  غـري شبو
اروومة  من أجاب موا ح  المن  عد النسال وال.تةاب علس شبو  ا نننت ما اكنا  كري  التمبري وك ر 

ــ  ) ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  والوراذةـ ــ ــ ــ ــ ــــس المنــ ــ ــ ــ ــ ــريت علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة A/HRC/32/42التحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  70ق ال.يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر أياــ ــ ــ ــ ــ ــ -E/2013/27ي ان ـ

E/CN.6/2013/11 ع 34ق ال.يرة))    ( 
ــــدمت  - 50 ــد قُـ ــامابق وقــ ــتمراض الــــدو س الزــ ــةاق اشمــ ــ ــا  يف مـ ــ ــ ل  مــــرم  اليــــح.ةني اُ  ــزال مســ وش اــ

املام  من امتمراعاب الدول يف الدو اب مـن ال انةـ  والمزـرين ام يف  65اوصةاب  ددة ام الدول يف تو 
ــام   ــ ــ ــ ــ ــرينق يف عـ ــ ــ ــ ــ ــ  والمزـ ــ ــ ــ ــ  2016و  2015ا امســ ــ ــ ــ ــ ــــس وجـ ــ ــ ــ ــ  علـ ــ ــ ــ ــ ــةاب اتملـ ــ ــ ــ ــ ــاا اوصـ ــ ــ ــ ــن ذنــ ــ ــ ــ ــ ع وي اوـ

 شليح.ةابع التحديد
 

 اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  
ق واصلت 2017ام كزيراس/يونة   2015 رل الدو اب الا عيدب يف ال.نة من كزيراس/يونة   - 51

ــاس ــ   يــــوق ا نسـ ــ  املمنةـ ــ (51)اللجنـ ــ  وال يا ةـ ــادي  واشجتماعةــ ــ  شريـــوق اشقتيـ ــ  املمنةــ ــ  (52)ق واللجنـ ق وعنــ
ــ  مناذاــ  التمــ يب(54)ق وعنــ  كيــوق الط.ــاب(53)الياــال علــس التمةةــز المنيـــرس ــ  (55)ق وعنـ ق واللجنــ  املمنةـ

ــراد أمــرذم مايــ  كيـــوق مةـــا الممــال امل ـــاجري ق اهل ة الزـــواغاب وايـــد  التوصــةاب ازـــ س مـــرم  (56)ن وأ ـ
 اليح.ةني يف مرك ا ا ا تامة ع

ق أعراـت عنـ  الياــال علـس التمةةـز عــد املـرأة عـن قلي ــا البـال  ا ال املرـاطر الــا 2012ويف عـا   - 52
ق أاـدب اللجنـ  2015(ع ويف عـا  CEDAW/C/MEX/CO/7-8اواج  ا اليح.ةاب يف املوسةك )ان ـر 

ــدا ماب عـــن كيــــوق  ــاب اليـــح.ةاب واملــ ــاس علـــس عمــ ــا ير الــــا ا.ةـــد ا.ــــرض قةـــود يف أا اةجــ ــا ا ال التيـ قلي ـ
(ع CEDAW/C/AZE/CO/5 ا نسـاسق وك ـت الدولـ  الطــرف علـس ك.الـ  اشكــنا  الوامـاب ريـوق ن )ان ــر

__________ 

(ق وغـــا  CCPR/C/ECU/CO/6(ق واكـــوادو  )CCPR/C/COL/CO/7(ق وكولومبةـــا )CCPR/C/BFA/CO/1او كةنـــا  امـــو ) (51) 
(CCPR/C/GHA/CO/1( ق والةــــــــــــــو س)CCPR/C/GRC/CO/2( ق وجامايوــــــــــــــا)CCPR/C/JAM/CO/4 ق وكا ا ســـــــــــــــتاس)
(CCPR/C/KAZ/CO/2( ق وامل ـــــــــــــــــــــــــرب)CCPR/C/MAR/CO/6( ق و مةبةــــــــــــــــــــــــــا)CCPR/C/NAM/CO/2 ق واولنــــــــــــــــــــــــــدا)
(CCPR/C/POL/CO/7(  ق وم و يــــــــــــــــــــــ  ميـــــــــــــــــــــــدونةا الســـــــــــــــــــــــااي)CCPR/C/MKD/CO/3 ق وم و يـــــــــــــــــــــــ  مولـــــــــــــــــــــــدو ا)
(CCPR/C/MDA/CO/3( ق و وانــــــــــــدا)CCPR/C/RWA/CO/4(  ق و ومـــــــــــــو ينا)CCPR/C/SUR/CO/3 ق وأو اوســـــــــــــتاس)
(CCPR/C/UZB/CO/4(  ق وم و ي   نزوير البولة.ا ي)CCPR/C/VEN/CO/4ع) 

 (عE/C.12/HND/CO/2ذندو امل ) (52) 

 (عCERD/C/PAK/CO/21-23( وشكستاس )CERD/C/EGY/CO/17-22مير ) (53) 

 (عCRC/C/PER/CO/4-5(واريو )CRC/C/MDV/CO/4-5ملدي  ) (54) 

 (عCAT/C/SRB/CO/2( وصراةا )CAT/C/JOR/CO/3األ دس ) (55) 

 (عCMW/C/TUR/CO/1اركةا ) (56) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/32/42
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https://undocs.org/ar/CCPR/C/COL/CO/7
https://undocs.org/ar/CCPR/C/ECU/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GHA/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GRC/CO/2
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https://undocs.org/ar/CMW/C/TUR/CO/1
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وأهل ب اللجن ق ش  ا يف الك شـ س ا ة ـاب األ ـر  املنزـ ة توجـب مماذـدابق شـواغاب وقـدمت اوصـةاب 
 ع(57)املرأة ام الدول األطراف از س اليوالب النمطة  اعنسانة  الا متةز عد

 اإلقليميةاملنظمات  -جيم  
ن. ب املن ماب ا قلةمة  مباد اب م م  من أجـاب مـرم  اليـح.ةنيق يتملـ  عـدد من ـا اسـرم   - 53

ــا  2015اليــح.ةابع ويف عــا   ــاس والزــموب ام قاــة  أووـ ــ  األ رييةــ  ريــوق ا نسـ  -ق امــتممت اللجنـ
ــ  صـــح.ةتني  وانـــديتني شلســـجن ــداق الـــا اتيـــاب ادانــ ــاكةبة  عـــد  وانـ ــنواب وعــــر   نوومـــ  وموكـ أ اـــا مـ

 منواب علس التوايلق ات ما التز ري اعنام  و ديد األمن اليوم ع وي اتر  اللجن  قرا ذا امدع
ــد  - 54 ــا ة  ـــددة ام المنــــ  الـــ س يُراوـــب عــ ــاس اشـ ــ  ريـــوق ا نســ ــداس األمريوةـ ــ  البلــ وأشـــا ب عنـ

ع وأعــرب امليـر  ا ــاو املمـل  ريــ  (58)اليـح.ةاب يف ايا يرذـا الُيطريــ  األ ـرية ازــ س املوسـةك وذنـدو امل
التمبري التااا للجن  عن قلي  وقد  اوصةاب از س كال  اليح.ةابع  ملس مـبةاب امل ـالق أهل  امليـر  ا ـاو 

ــا   ــد  عــ ــ ــر صـ ــاذرة  2013يف ايريــ ــ ــ ا ال ـ ــا  عــ ــ ــد  اشذتمـ ــــماب عــ ــــرم  اليــــح.ةابق ازـ ــ س مـ ــواغاب ازــ ــ شـ
ــا ــنوس اليــاد  يف عــا  (59)والميبــاب الــا  ـــول دوس التنديــد عــا و  م ـ عـــن  2016ع ويتاــمن التيريــر السـ

 ع(60)موتب املير  ا او  رعا مستير عن المن  عد اليح.ةاب
املتملي  شملساواة اني اعنسني  CM/Rec(2013)1ق اعتمد الس أو وش التوصة  2013ويف عا   - 55

ــام. ا عــر  واملســاواة اـــني ــا أس كريــ  ومـ ــا  وومــام. ا عــر ق الـــا اكــر  ة ـ ــراس مرابطــاس ا اباطـ اعنســني أمـ
ــاس/أارياب  ــ ــ ــــوذرايع ويف نةسـ ــة  2016جــ ــ ــــس أو وش التوصــ ــ ــد الـ ــ ــ   CM/Rec(2016)4ق اعتمــ ــ ــ ــ   مايـ ــ ــ املتمليـ

اليــحا   ومــرم  اليــح.ةني وغــريذم مــن اع ــاب ال.اعلــ  يف ومــام. ا عــر ق مزــريا ام أس اليــح.ةاب 
__________ 

 (ق وأيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلندا CEDAW/C/ECU/CO/8-9(ق واكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادو  )CEDAW/C/HRV/CO/4-5كروااةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ) (57) 
(CEDAW/C/ISL/C0/7-8( ق ولبنــــاس)CEDAW/C/LBN/CO/4-5( ق و مةبةـــــا)CEDAW/C/NAM/CO/4-5 ق والاا ـــــال)
(CEDAW/C/PRT/CO/8-9(  ق واش ــــــــــاد الرومــــــــــ)CEDAW/C/RUS/CO/8  ق ومـــــــــــانت  نســــــــــنت وجــــــــــز) غرينـــــــــــادين
(CEDAW/C/VCT/CO/4-8( ق والســــــــــــــن ال)CEDAW/C/SEN/CO/3-7( ق ومــــــــــــــلو اكةا)CEDAW/C/SVK/CO/5-6 ق)

(ق وا مـــــــــــــا اب المراةـــــــــــــ  املتحـــــــــــــدة CEDAW/C/SWE/CO/8-9(ق والســـــــــــــويد )CEDAW/C/SVN/CO/5-6ومــــــــــــلو ةنةا )
(CEDAW/C/ARE/CO/2-3ع) 

 (58) Inter-American Commission on Human Rights, Situation of Human Rights in Honduras, Inter-American 

Commission on Human Rights, Situation of Human Rights in Honduras, publication OEA/Ser.L/V/II, Doc. 

42/15 (31 December 2015), paras. 214 and 215, and Situation of Human Rights in Mexico, publication 

OEA/Ser.L/V/II, Doc. 44/15 (31 December 2015), paras. 428-430ع 

 (59) Inter-American Commission on Human Rights, Office of the Special Rapporteur for Freedom of 

Expression, Violence against Journalists and Media Workers: Inter-American Standards and National 

Practices on Prevention, Protection and Prosecution of Perpetrators, publication OEA/Ser.L/V/II, 

CIDH/RELE/INF.12/13 (31 December 2013), paras. 250-269. See also annual report of the Office of the 

Special Rapporteur for Freedom of Expression, vol. II, publication OEA/Ser.L/V/II, Doc.  48/15 (31 

December 2015), chap. V, para. 4 f, p. 378ع 

 (60) Inter-American Commission on Human Rights, annual report of the Office of the Special Rapporteur for  

Freedom of Expression, vol. II, publication OEA/Ser.L/V/II, Doc. 22/17 (15 March 2017), chap. IV, sect. 

D. See also Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Silenced Zones: Highly 

Dangerous Areas for the Exercise of Freedom of Expression, publication OEA/Ser.L/V/II, 

CIDH/RELE/INF.16/17 (15 March 2017)ع 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/HRV/CO/4
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/ECU/CO/8
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/ISL/C0/7
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ــانة  وام عــرو ة اـــو ري امـــتجاشب وغــريذن مـــن اع ــاب ال.اعلـــ  يف ومــام. ا عـــر  يـــواج ن أ  طــا ا جنسـ
 عاجل  وكا م  ون مة ع

ــباط/ ااير  - 56 ــام. 2015ويف شـ ــ  ومــ ــ   ريـ ــاوس يف أو وش املمنةـ ــ  األمـــن والتمـ ــ  من مـ ق أصـــد ب مم لـ
ــــول/ ــــتع ويف أيلــ ــبو  ا نننـ ــ ــــس شـ ــــح.ةاب علــ ــ  اليـ ــ ــــرض لـ ــــا اتمــ ــد الـ ــ ــد املتزايـ ــ ــ س الت ديــ ــ ــا  ازـ ــ ــــر  اةـ  ا عـ

التحـدايب اعديـدة الــا اواجـ  كريــ  ”ب مم لــ  املن مـ  اجتمـاع  ــاال كـول موعــوع ق عيـد2015مـبتما 
ــبو  ا نننــــت ــ  ايـــ ال اليـــح.ةاب علـــس شـ ــةاب كــــول “التمبـــرين موا حـ ــل  مـــن التوصـ ق نزـــرب امـــدا ملسـ

الوة.ة  الا وون عا للدول ومن ماب ومام. ا عر  واملؤمساب الومةط  أس اساعد يف ك.ال  أس اممـاب 
  اب دوس  وفعاليح.ة

 

 منظمات اجملتم  املدين -دال  

وعمت من ماب التما املدين مباد اب وامم  النطاق لرصد اشعتدالاب وادااري ارماي  والتوعة   - 57
وغـري الـك مـن التـدااري املترـ ة لتمزيـز مــرم  اليـح.ةاب واملسـاواة اـني اعنسـنيق و لةـاب ذـ ا اشعتــدالاب 

ع وااـــمنات املســامهاب أياــا عرعــا للسةامـــاب واملبــاد اب الــا ان.ــ ذا املن مـــاب والتــدااري وا اــرن عن ــا
 ع(61)للتيدس للتمةةز اعنساين واملاايي  يف مواس المماب

ق الــا  مـا مملومــاب “Article 19”وييـو  شلرصـد والتحلةــاب عـدد مـن املن مــابق م ـاب من مـ   - 58
الطرقق تا يف الك اعـنس ونـوع اعـنسق ومن مـ   مباشرة عن اشعتدالاب عد اليح.ةني مينا.  امدد من

”Bytes for All “ ع(62)الا اسجاب اشنت اكاب املراوب  عد النسال يف قاعدة اةا ب من.يل 
ــتمداد  - 59 ــ ــ ــــح.ةابق ولرمــ ــ ــة م اليـ ــ ــ ــن  ـ ــ ــ ــــح.ةنيق تــ ــ ــاعدة اليـ ــ ــ ــاب ملسـ ــ ــ ــاب اوجة ــ ــ ــ ــــمت املن مـ ــ ووعـ

الرااط  الماملةـ  لليـح  و شـرس األ بـا  يف  ع وأشا ب(63)للت ديداب األمنة  وأعمال المن  والتيدس  ا
ــا  ــال يف األ بــا ”مســامهت ا ام أس ار ا ـ ــااي “ النسـ ــوا د ملن مـــاب ومــام. ا عـــر  للتيـــدس لياـ ــو ار مـ يـ

ــاب  ــ ــو ار املن مـ ــوق نع واــ ــ س كيــ ــ ــو ة ام اليــــح.ةاب ازـ ــد  املزــ ــا  وايــ ــ ــ  األ بـ ــانة  يف غر ــ ــايي  اعنســ املاــ
 اال السرم  واألمن يتناول اماـ ا  ديـدا اليـح.ةابق ش مـةما  ةمـا لليح.ةني أياا دو اب اد يبة  يف
 ع(64)يتمل  شلمن  علس شبو  ا نننت

وأنز ت منياب الونونة   من  وون من  ر ا لليح.ةني ا اـرن عـن المنـ  الـ ين يتمرعـوس  - 60
ــو املبـــني  يف مســامها ا اـــر م  مم ـــد لــ ق ويف كـــاشب ك ــرية التمـــامل املزـــو ة واملســاعدةق ازـــماب علــس النحـ

ــــدويل  ــــحا   الـ ــــ. “OnTheLine”اليـ ــــح.ةنيق و ــ ــ  اليـ ــ ــ  محايـ ــ ــااا للجنـ ــ ــوا ف التـ ــ ــتجاا  للطـ ــ ــــ  اشمـ ق و ريـ
اشايــال للمســاعدة ازــ س املاــايي  عـــا ا نننــت التــااا ملؤمســ  اريـــوق الرقمةــ ع وأنزــ ت  لةــاب أ ـــر  

__________ 

 ق واش اد الدويل لليح.ةنيع“Bytes for All”املسامهاب امليدم  من ذولنداق ومن م   (61) 

اش ـاد  ان ر أياا املسـامهاب امليدمـ  مـن“ع Bytes for All”ومن م  “ Article 19”املسامه  امليدم  من كاب من من م   (62) 
 World Trends in Freedom of”الــدويل لليـــح.ةنيق ومم ـــد اليــحا   الـــدويلق ومن مـــ  اليلــم الدولةـــ ي والةونةســـووق 

Expression “(2014), p. 93  من النص األصل ع 93ق الي.ح 

الــدويل لليـــح.ةنيق املســامه  امليدمــ  مــن كــاب مــن عنــ  محايــ  اليــح.ةنيق ومؤمســ  اريــوق الرقمةــ ع ان ــر أياــا اش ــاد  (63) 
”Women working in war zones: guidelines for reporters, managers and editors “(2005)ع 

ق واملركـز الومبـودس ريـوق ا نسـاسق ومؤمسـ  “Bytes for All”ق ومن م  “Article 19”املسامهاب امليدم  من من م   (64) 
 “عFreedom House” م  اريوق الرقمة ق ومم د  ويو لومام.  عر ق ومن
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ــ  لليــــح.ةابق م ـــاب  ــال’لإلاـــرن  ييـ ــ  ا اـــرن للنســ ــاد األو ور لليــــح.ةني ق الـــا‘نيطــ ــ ذا اش ـ  أنزــ
ع وو يا ملسامه  اش اد الوطل لليح.ةني الاا يلةنيق اتليس عن  (65)واملركز األو ور رري  اليحا   وا عر 

امىن شلمن  عد اليح.ةاب يف الاا ياب الزواو  املتملي  أبعمال المن  واو ر الدعم اليـانوين والمـاط. ع 
ــ   ــ ــو ر  دمـ ــدا  “ Trollbusters”واــ ــ ــــت وايـ ــا ا نننـ ــايي  عــ ــ ــواد  املاـ ــن كــ ــ ــ  لإلاــــرن عـ ــ ــةل  الونونةـ ومــ

ــــنوين  ــال ا لوـ ــاب ال.اــ ــال أ مــ ــمم  أعنــ ــ  علــــس الســ ــباب احملا  ــ ــاط.  ومــ ــراب الــــدعم المــ لليــــح.ةاب والناشــ
(www.troll-busters.comع) 

ونةـ  لليـح.ةابع وقدمت املن ماب املساعدة أياـا يف انزـال أ رقـ  لـدعم األقـراس وشـبواب الون  - 61
يف مسـامهت ا ام أ ـا أنزـ بق مـا شـركال وطنةـني يف الاا يـاب واملوسـةكق “ Article 19”وأشـا ب من مـ  

 اال  ييا للنسال من أجاب او ري اة اب  من  للتملم من األقراس وابادل ا ااب واادال التاـامنع وأنزـ  
ب ا لونونةــ ق وذــو يــو ر الــدعم واملســاعدة املركــز الومبــودس ريــوق ا نســاس شــبو  مــن صــاكباب املــدو 

 ع(66)علس اليمد اليانوين واألمل والن.س  واشجتماع  لليح.ةاب املمرعاب للرطر
ــ   - 62 ــ ق أوعـــحت مؤمسـ ــا يتملـــ  شلتوعةـ ــ ق  Karismaو ةمـ ــ  الونونةـ ــا أطليـــت محلـ ــامهت ا أ ـ يف مسـ
”Alerta Machitroll“ــةدين عــا ا نننـــت ق ميــمم  للتيـــدس للســلوا املســـ ل الــ س ييـــ د  عــن املتيـ

و ايدة الوع  شلت ديداب وا مالاب الـا  ـد  عـا اشنننـتع وااـمنت مسـامه  مم ـد اليـحا   الـدويل 
ق الــا ااـم ميــاطا  ةـديو ليــحا ةاب و ــاال “أصـواب مناذاــ  للماـايي  عــا ا نننـت”وصـ.ا ملنيــت ق 

ــا أعــر املاــايي  عـــا ا نننــت علــ ــز   ــرين يناقزــوس  ة ـ ــاع ويتم ــد املركـ س عمل ـــم وارلــول الو.ةلــ  توا حت ـ
الومبودس ريوق ا نساس نب اب عن اليح.ةاب المامرب يف كمبوداي لزايدة اسـلة. الاـول علـس النسـال 

 ع(67)يف ومام. ا عر  الومبودي 
ــاد اب الــا ن م ــا أ - 63 ــامهت  ام أنــ  يف مــةاق املبـ ــا  وأشــا  مم ــد  ويـــو لومــام. ا عــر  يف مسـ و قـ

ــام. ا عــر  اعرنــني يف عــا   ع و ـــ  2016اتن ةم ــا مــا الزــركالق اعتمـــد التمــا املــدين ومن مــاب ومـ
اعـرس اشمــوند ي  املتملـ   مايــ  اليـح.ةاب اروومــاب ومن مــاب ومـام. ا عــر  والتمـا املــدين علــس 

ــت دف اليـــح.ةني ــ  الـــا اسـ ــال التيـــدس للت ديـــداب والوراذةــ ــا يف اـ ــا  او ةـــ  ج ودذـ عـــا ا نننـــتق مــ
ــا عـــن اليـــح.ةاب   2النكةــز ازـــواب  ـــاو علـــس اليـــح.ةابع وُوعـــا اعــرس  ــانوس األول/ديســـما د اعـ كـ

الــر  يتمرعــن للوراذةــ  والت ديــداب عـــا ا نننــتع ووقــا علةــ  عــدد كبـــري مــن اليــح  وا عرمةــني مـــن 
 مةا أتال المايع

  
 تعزيز سالمة الصحعيات -خامسا  

ع التايل ام عرض التدااري الا وون ا ااذـا يف اطـا   ـ  يراعـ  ال.ـوا ق اـني اعنسـني ي دف ال.ر  - 64
لتمزيـز مــرم  اليـح.ةابع واســتند التـدااري املينكــ  ام امـتمراض ملما مــاب الـدول واألعمــال ااب اليــل  

 الا ااطلا عا املن ماب الدولة  وا قلةمة  والوطنة  والتما املدينع

__________ 

 املسامه  امليدم  من كاب من الةونسوو واملركز األو ور رري  اليحا   وومام. ا عر ع (65) 

 املسامه  امليدم  من املركز الومبودس ريوق ا نساسع ان ر أياا املسامه  امليدم  من مؤمس  اريوق الرقمة ع (66) 

 ريوق ا نساسع املسامه  امليدم  من املركز الومبودس (67) 
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ــاة التجـــا ب واا ال واشكتةاجـــاب  - 65 ــن   الـــ س يراعـــ  ال.ـــوا ق اــني اعنســـني   ـــم ومراعـ وييتاــ  الـ
املرتل.ـ  للنســال والرجــال واألشــراو الــ ين  تــا وس ذـوايب أ ــر ع و ةمــا يتملــ  شليــح.ةابق مةاــمن 

ــواغل ن املتمليــ  شلســـرم  علـــس تــو منامـــب و  ــتم اعتمادذــا شـ ــدااري يـ ــن   أس امــال   أس اـ ــال وأس ذــ ا الـ  مـ
اووس م.اة  ام التحولع وينب   أش اؤدس التدااريق يف أس  رف مـن ال ـروفق ام امزيـز اليوالـب النمطةـ  
اعنسانة ق أو اومةا أوج  عد  املساواة اليامم  أصرق أو مواصل  ارمةخ التمةةز عد املرأةع وجيـب أياـا أس 

امل نـ  والبيـال  ة ـا علـس قـد  املسـاواة مـا الرجـاب وك.الـ   ي  التوا س اني اراج  ام متوـني املـرأة مـن مما مـ  
ــوانني  ــ  لليـــح.ةاب وا بــــرياب يف وعـــا اليــ ــا ك  ا اد ـ ــن مـــن الســـرم   ــــنع واوتســـ  املزــ أكـــا قـــد  مموــ

 والسةاماب والاام  وان.ة ذا و صدذا وايةةم ا أمهة  أمامة ع
ــاذرة المنــ  - 66 ــانة  ل ـ ــ  اعنسـ ــ   ويف امليــا  األولق اس الطبةمـ عـــد اليـــح.ةاب وااهل  احملـــددة واملتباينـ

شنت اكـاب كيـوق ا نسـاس الـا يتمرعــن  ـا وعرقـاب اليـوة الوامنــ  يف صـمةم ذـ ا اشنت اكـاب جيــب أس 
ُامـاجِّ يف السـةاق األومـا للتمةةـز عــد املـرأةع ويتطلـب الـك اجــرال  ـوشب جوذريـ  يف األعـراف اشجتماعةــ  

ــز  ــ ــ ــ ــ ــــا امـ ــ ــ ــ ــــر  الـ ــ ــ ــ ــ  املنمـ ــ ــ ــ ــاب  وال يا ةــ ــ ــ ــ ــ ــرأة للرجـ ــ ــ ــ ــ ــ  املـ ــ ــ ــ ــ ــد  ابمةـ ــ ــ ــ ــ ــا ة واُـ ــ ــ ــ ــ ــانة  الاـ ــ ــ ــ ــ  اعنســ ــ ــ ــ ــ ــــب النمطةـ ــ ــ ــ  اليوالـ
(A/HRC/35/29 ع104ق ال.يرة) 
 

 اإلرادة السياسية الواضحة  
ــاينق  - 67 ــ ــز اعنســ ــ ــــدس للتمةةـ ــتمرة للتيـ ــ ــ  واملسـ ــ ــة  ارا مـ ــ ــود السةامـ ــ ــوا ر ا  ادة واع ـ ــ ــرو س اـ ــ ــن الاـ ــ مـ
الـك المنــ  وعـد  املسـاواة واليوالــب النمطةـ  اعنسـانة ع وينب ــ  ادانـ  المنـ  عــد اليـح.ةاب علــس  يف تـا

 أعلس مستوايب ارووم ع
 

 الرصد والتحلي   
يبـدو أس ذنـاا   مـا وامـما ملسـ ل  المنـ  عــد اليـح.ةابع ومـا الـكق مثـ  كاجـ  ملحـ   جــرال  - 68

مــا و لةـاب اةــا ب  ــددة اوــوس ميــن.  كســب عوامــاب  صـد من جــ  للمنــ  املراوــب عــد اليــح.ةني و 
من ا نوع اعنسق واراع  التجا ب واا ال واشكتةاجاب املرتل.  للنسال والرجال واألشراو اوس ا وايب 
ــا  أذــداف التنمةــ  املســتدام  أكــد الســباب عمــا و لةـــاب  األ ــر ع ومت ــاب املؤشــراب الــا جيــرس وعــم ا يف اطـ

مةةز واملساواة اني اعنسني والمن  عد املرأةق  ار عن امت اشنت اكاب احملددة اململوماب از س عد  الت
ــتدام ق والـــا  ــةاق ان.ةــ  أذـــداف التنمةــ  املسـ ريــوق اليـــح.ةنيع أمــا البةـــا ب والتحلــةرب الـــا انزــ  يف مـ

 عيومل ا  صد كال  كيوق ا نساس و لةل اق  ةنب   نزرذا شنت ا  من أجاب ا م ا  يف التوعة 
 

 كعالة احلماية القانونية  
ينب   ال ال اليوانني الا انطوس علس متةةز عد املرأةع وينب   امدياب اليوانني الا قد اوـوس  ايـدة  - 69

جنسانةا ولون ا انطوس علس متةةز عد املرأة يف املما م  المملة  لاماس ااسـاق ا مـا املمـايري الدولةـ  ريـوق 
لــ  من ــا شل.ــرو التملةمةــ ق واملســاواة يف األجــر عــن الممــاب املتســاوس اليةمــ ق ا نسـاسق تــا يف الــك مــا يتم

 و روف المماب و رو المماب املتاك ع
وجيـب أس اـو ر اليــوانني ارمايـ  مــن المنـ  عــد املـرأة يف موــاس الممـابق وينب ــ  أس يـنص اليــانوس  - 70

جــد قـوانني اتملـ  شرـ  يف كريــ  صـراك   علـس محايـ  اليـح.ةاب علــس شـبو  ا نننـت و ا ج ـاع وكة مـا او 

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/29
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ــاب  ــا اراعــــ  ازــــواب كامــ ــن أ ـ ــد مــ ــوانني للت كــ ــ ا اليـ ــتمراض ذــ ــاق ينب ــــ  امــ ــ  اليــــح.ةني عمومـ التمبـــري ومحايــ
ــت دف  ــ ــــا اسـ ــدالاب الـ ــ ــ  لرعتـ ــــماب ا اصــ ــــك السـ ــــماب الـ ــا ب اليــــح.ةابع ويزـ ــ ــ  لتجـ ــ الســــماب ا اصـ

ــال الرقمــــ  ) ــراب A/HRC/35/9اليـــح.ةاب يف ال.اــ ــانوين 62-57ق ال.يــ ــا  اليــ ــو ر ا طــ (ع وينب ــــ  أس يــ
ــ   أياــا ومــاماب انتيـــاف  مالــ  اراعــ  ال.ـــوا ق اــني اعنســـنيع وجيــب التحيةــ  يف مةـــا اشنت اكــاب و اكمـ

 مراوبة ا ومماقبت مع
الــ  أس اوــوس مةـــا وينب ــ  متوــني اليــح.ةاب مــن املطالبــ   يــوق نق تــا يف الــك مــن  ــرل ك. - 71

ــاب واعــــح   ــرالاب و لةــ ــاا اجــ ــوس ذنــ ــواننيق وأس اوــ ــد شليــ ــل  علــــس اطــــرع جةــ ــ  ااب اليــ ــاب ال.اعلــ اع ــ
 للتيدس ألس  رق لليانوسع

 
 وض  السياسات وتنعيذها  

ــاب  - 72 ــامرع وينب ـــ  وعـــا مةامــ ــانوين ان.ةـــ ا كـ ــا  اليـ ــ  ان.ةـــ  ا طـ ينب ـــ  اـــ ل مةـــا اع ـــود لو.الـ
اس عد  التمةةز ومنا المن  عد اليح.ةابع وينب   أس يووس اكـنا  ذـ ا اليـوانني  وم   دف ام عم

ــام.  والسةامــاب وان.ةــ ذا مســـؤولة  مةــا املمنةـــنيق تــن  ــة م املســـؤولوس اروومةــوس ومو .ـــو من مــاب ومـ
 ا عر ع

 
 املساءلة  

اـال ا لوـنوينق عنيـرا مت ااب ك.ال  املسالل  عن اشعتـدالاب عـد اليـح.ةابق تـا يف الـك يف ال. - 73
كامسـا ملنـا كـدوع اق وابمـ  ارمـال  واعـح  امـد  التسـامح مـا اشعتـدالاب عـد اليـح.ةابق واـو ر مــبةر 

 لتيد  امويااب مراعة  لل.وا ق اني اعنسني للاحااي/الناجةابع
ــامة  ومم - 74 ــلط  الياـ ــال السـ ــانوس وأعاـ ــاا اليـ ــ  املـــو .ني املول.ـــني ان.ـ ــُز ممر ـ ــ  ويمتـــا امزيـ ا مـــ  م نـ

ا عر  شلتمةةز اعنساين والمن  عد اليح.ةاب واليوالب النمطة  اعنسانة  أمرا  أمامةا  للتيدس للوصم 
ــمع وينب ـــ  اــــد يب املــــو .ني  ــا ازـــواب مرمــ ــتجاا   ــ ــ  قـــد  م علــــس اليـــ  الزــــواو  واشمـ والتمةةـــزق وك.الــ

ــا اب ــامة  علـــس م ــ ــلط  الياـ ــال السـ ــانوس وأعاــ ــاا اليـ ــ  والســــماب  املول.ـــني ان.ـ ــا الرقمةـ ــا  شلتونولوجةـ ا ملـ
 ا اص  للت ديداب واملاايي  الا است دف اليح.ةاب عا ا نننتع

وجيـب أس اوـوس اليــح.ةاب قـاد اب علــس ا اـرن عـن اشعتــدالاب اطرييـ  م مونــ ق وقـد  ــتجن  - 75
س والسـلط  الياـامة  ومن مـاب ام املساعدة والدعم لليةا  ا لكع وينب   للمو .ني املول.ني ان.ـاا اليـانو 

التمـا املــدين الن ـر يف ا ــاا اجــرالاب م مونـ  ومراعةــ  لل.ــوا ق اـني اعنســني لتزــجةا النسـال علــس ا اــرن 
عن اشعتدالابع وقد يزـماب الـك مبـاد اب التواصـاب والتوعةـ  واـد يب املو .ـاب لتزويـدذن ش ـاة يف اـال 

 مماع  المن  اعنس  واليدمابع
ــ  اليـــح.ةاب مـــن و  - 76 ــ  لليـــح.ةنيق مـــةجرس امزيــز محايـ كة مــا وِّعـــمت الـــدول  لةـــاب محايــ   اصـ

 ـرل اجــرال  لةــاب جنســاين لإلجــرالاب والمملةــاب الــا ااــطلا عــا االةــ ق تــا يف الــك  مالةت ــاع وينب ــ  
ــاطر اعنســانة  واــدااري جنســانة  لتــو ري األ ــ  ايــرل اشعتبــا  مــ ر ام وعــا من جةــاب لتيةــةم املرـ مــن وارمايـ

 للنسال والرجالع
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 التوعية  
ينب ـ  ا ذــاف الـوع  دا ــاب اروومـاب ووكــاشب ان.ــاا اليـانوس واألمــن والسـلط  الياــامة  وم نــ   - 77

ــز  ــ س التمةةـ ــ  ولـــد  عامــ  اعم ـــو  ازـ ــاماب التواصـــاب اشجتمــاع  واملؤمســـاب التملةمةـ ا عــر  وشـــركاب ومـ
ــ  اليــح.ةاب يف مما مـــ  كريــ  التمبـــري  اعنســاين والمنــ  عـــد اليــح.ةاب والـــدو  ارامــم الـــ س ااــطلا اـ

 والوصول ام اململوماب واليوالب النمطة  اعنسانة ع
 الدعم القانوين والطيب  

ــد  - 78 ــ ــوا للمنــــ  أو الت ديـ ــ ين امرعــ ــ ــة م اليــــح.ةابق الـ ــن  ــ ــــح.ةنيق تــ ــا اليـ ــا  عمةــ ينب ــــ  أس اتــ
  الوصـول ام ن ـا  شـاماب للمســاعدة اليانونةـ  والطبةـ ق تـا يف الـك املسـاعدة الن.ســة  الترويـ ق اموانةـ أو

واشجتماعةـ ق يوـوس قــاد ا علـس البةـ  اشكتةاجــاب ا اصـ  للرجـال والنســال علـس كـد الســوالع وعـروة علــس 
 ةـ   الكق وون ازجةا اليح.ةاب علس انزال اموعاب األقراس الا ازوااب  اال  منا ووـن أس  يـاب

 اليح.ةاب علس الدعم واململومابع
 

 متكني املرأة من محاية نعسها  
وون للمؤمساب ا عرمة  والتما املدين اشعطرع اـدو  م ـم يف امـدال املزـو ة لليـح.ةاب  - 79

ــن قبةــــاب  ــدااري مــ ــن لتــ ــدااريع وووــ ــ ا التــ ــااذن ذــ ــري ا ــ ــن ن واةســ ــن أمــ ــد مــ ــن أس ازيــ ــدااري ووــ ــاا اــ ــ س ا ــ ازــ
ــامدة أس اشعــطرع  ــاع السـ ــا  شألوعـ ــ  ا ملـ ــ  لاـــماس األمـــن وك.الـ ــتة  الر مـ ــال التحاـــريي  اللوجسـ شألعمـ

ع وقد اووس ذناا أياـا اـدااري ووـن للمـرأة ا ااذـا يف البة ـ  ا لونونةـ ق (68)يساعد علس ارد من املراطر
ريـ  كجـب كســاشب ولـ ن كانـت كالةـا  ــدودةق مـن قبةـاب مما مـ  قــد  أكـا مـن مراقبـ  املســتمملني عـن ط

ــاشب  ــ  ارســ ــاطرة قاممـ ــا ومزـ ــايي  أو  ويـــ  وا اـــرن عن ــ ــلوا ينطـــوس علــــس ماـ ــا مـ اـــوين الـــا يـــرد من ــ
 احملجوا  ما اا رينع ويلز  اجرال قد  أكا او ري من البحو  والتحلةرب يف ذ ا الالع

  
 االستنتاجات والتوصيات -سادسا  

على الصاعد الادويل واإلقليماحب والاومبع  مبعاجلاة مساألة بدأت اجلهات العاعلة ذات الصلة   - 80
سالمة الصاحعيات  وهنااجم جماال واسا  للقياام مكثار مان ذلاك بكثااجل وأكادت اجلمعياة العاماة علاى 
أمهياة اتباااج يااج يراعااحب العاوارق بااني اجلنسااني عنااد النظاار يف ا ااذ تاادابا لكعالااة سااالمة الصااحعينيجل 

دة بشاك  حاسام مان هاذه اجلهاود القالماة علاى  او يكعا  معاجلاة فاعتماد هذا النهج سيتيح االستعا
 جتارب الصحعيات وشواغلهن بععاليةجل

وتقرتح يف العرج اخلامس من هذا التقرير تدابا ُيسرتشد هبا يف ا اذ ياج يراعاحب العاوارق باني  - 81
ساااااواة اجلنساااني فيماااا يتعلاااق بساااالمة الصاااحعيات ويناااادرت يف الساااياق األوسااا  للتميياااز وعااادم امل

ااه هاذه التادابا االنتبااه إح احلاجاة امللحاة إح الرصااد  اجلنساانينيجل ومان باني مساال  مهماة أخاّر  توج 
املنهجحب لالنتهاكات املرتكبة ضاد الصاحعينيو و ا  بياادت  اددة مصانعة حساب عواما  منهاا ناوج 

__________ 
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ةو ووضا  التشاريعات اجلنس  وحتليلهاو وضرورة تاوافر اإلرادة السياساية الواضاحة ملعاجلاة هاذه املساأل
 والسياسات وتنعيذهاو واملساءلةجل

وتشاجع  الاادول بقااوة علاى إيااالء االعتبااار هلااذه التادابا عنااد ا اااذ ياج يراعااحب العااوارق بااني  - 82
اجلنسااني يف  ياا  املبااادرات الاايف ستوضاا  يف املسااتقب  ماان أجاا  معاجلااة مسااألة سااالمة الصااحعيني  

 أخذ هذه التدابا يف االعتبارجل وعلى استعراض املبادرات احلالية م 

 


