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النسددددا  إىل أن مسددددألع املسدددداواة بددددن اانسددددن وإدانددددع التمييددددز واليندددد  ملددددد  وإذ يشددددا 
ت و عرتاف   إعان وبرانمج عمل فيينا، وبدرانمج عمدل املدؤمتر الددو  للسدلان حظي وال تيات

والتنميع، وإعان ومنلاج عمل بيجن والواثئد  اقتاميدع ال داد ة عدن مدؤمترات ايدتيراج نتائجده، 
 وإعان وبرانمج عمل ديرون والوثيقع اقتاميع ملؤمتر ايتيراج ديرون،

را ات ذات ال لع وا يتنتاجات املت   عليلا اليت اعتمدداا إىل  ي  الق وإذ يشا أي ا   
جملدس حقددوق اإلنسدان واامييددع اليامدع وجملددس األمدن وانددع وملد  املددرأة وودا ذلددة مدن وكددا ت 

 وايئات األمم املتحدة اليت ءنظر   مسألع التمييز ملد النسا  وال تيات،
نسددن ومتلددن  يدد  النسددا  ادددف إد اج مسددأليت املسدداواة بددن ااإىل  يشددا كدد لةوإذ  

وال تيات وعتبا ه ادفا  لائما  ب اءه وإدماجه    ي  األاداف والغاايت الدوا دة   طمدع التنميدع 
، واعتماد طمع عمل أديس أوو ال اد ة عن املؤمتر الدو  الثالث لتمويل 2030 املستدامع ليام

 التنميع،
علددد  أن القدددانون الددددو  إلقدددوق اإلنسدددان  ظدددر التمييدددز علددد  أيدددا   لدددع  وإذ يشددددد 

اعتبددددددا ات منلددددددا ا عتبددددددا ات اانسدددددديع واانسددددددانيع، وأن التشددددددرييات الو نيددددددع ينبغدددددد  أن ءراعدددددد  
 ا لتزامات الدوليع للل دولع،

أبن  يددددد  حقدددددوق اإلنسدددددان حقدددددوق عامليدددددع وودددددا لابلدددددع للتجزئدددددع ومرتابمدددددع  وإذ يددددد ك ر 
، وأن املساواة بن اانسن جيب أن ءُيزَّز بمريقع شاملع ومنلجيع، وأن التمييز املسدتمر ومتشابلع

داطددل األيددر وااتميددات يددوان متتدد  النسددا  وال تيددات  قددوق متسدداويع    يدد  جوانددب اإليدداة، 
 ءبا  ونتلاكات حقوق اإلنسان   أي ملان   اليامل، يؤكد عدم وجود أي دولع ميلن أ  وإذ

يشددد علد   اإلقوق ا لت اديع وا جتماعيع للنسدا  وال تيدات، وإذ إذ يؤكد من جديدو  
الق دددا  علدد  ال قدددر، وعلدد  أن التنميدددع  الدددو  امددام الددد ي ءؤديدده املدددرأة   التنميددع ا لت دداديع و 

بتملدن املدرأة وايدتقاما ا لت ددادي، وءسداوي النسدا  والرجددال،  ميلدن ققيقلددا إ  املسدتدامع لدن
ال تيات وال تيان عند ا لت ا ،   اإلقوق ا لت اديع املتمثلع   الوصول إىل املوا د ا لت اديع و 

املدددوا د المبيييدددع واملدددوا د اإلنتاجيدددع    ذلدددة ملليدددع األ املددد  والدددتحلم فيلدددا، و  واإلنتاجيدددع، مبدددا
ال ددغر، وءلددافؤ    ذلددة التمويددل البددال  األطددر ، واملمتللددات، واإل ا، واقدددمات املاليددع، مبددا

ال رة املتاحدع للمدرأة مدن أجدل اليمالدع اللاملدع واملنتجدع واليمدل الائد ، واملسداواة   األجدر عدن 
اليمل املتساوي القيمع، واملشدو ة القانونيدع والددعم القدانوا، والتدد يب امللد ،  اليمل املتساوي أو

ز الدددديت ءيددددرتج مشددددا كع املددددرأة وءلنولوجيددددا امليلومددددات وا ء ددددا ت، واأليددددواق، و زالددددع اإلددددواج
 مشا كع كاملع ومتلافئع وجمديع   ا لت ادات احملليع والو نيع والدوليع،

وصددددول النسددددا  وال تيددددات إىل اليدالددددع وءيزيددددز نظددددام عدالددددع يددددري  مددددا لعلدددد   وإذ يشدددددد 
ا يددتجابع مددن شددأنه أن ييددز ز وي ددمن ءمبيدد  ءسدداوي حقددوق النسددا  وال تيددات وءلددافؤ فرصددلن 

 ،2030 تحقي  طمع عاممن أمهيع ل تلن مشا كع كاملع ومتساويع وجمديعومشا ك
ينددوه ب ائددة ءن يدد  ييايدات موجلددع   يددلام األيدر   التنميددع املسدتدامع، وإذ وإذ يسدلم 

حنو األيرة وهتدف،    لع أمو ، إىل الق ا  عل  ال قر واإلمايع من الين  واإلل ا  وال  ل 
ة بن اانسن ومتلن  ي  النسا  وال تيات، ومشا كع املرأة مشدا كع  وا الموع ، وققي  املساوا
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كاملددع   ااتمدد ، وققيددد  التددوازن بددن اليمدددل واأليددرة وا كت ددا  الددد ا  للوحدددة األيدددريع، وأبن 
 املساواة   ءقايم املسؤوليات األيريع يليئ بيئع مواءيع لتملن  ي  النسا  وال تيات،

يدددددزال لائمدددددا     يددددد   ألن التمييدددددز ملدددددد النسدددددا  وال تيدددددات   قلددددد وإذ يسددددداو ه ولددددد  ال 
، وألن اليديددد مددن النسددا  وال تيددات    (1)الثقافددات، مبسددتوايت ةتل ددع مددن الشدددة وةاث  متباينددع

املست دددي ات، يدددواجلن أشدددلا   متيدددددة  يددديما ذوات اإلعالدددع وامللمشدددات أو كدددل ملدددان، و 
ين لقدددوانن وييايدددات متييزيدددع ورا يدددات ملدددا ة، مدددن بينلدددا يدددزلن   ددد ومتداطلدددع مدددن التمييدددز و 

ءشددويه األع ددا  التنايددليع لددجانا وزواج األ  ددال والددزواج املبلددر والددزواج القسددري، وألن املسدداواة 
 ءتحق ،  لم القانون و لم الوال  مل

منافيددع  دينيددع ثقافيددع أو ء سدداات وأألن ءربيددرات طادعددع ءسددتند إىل ءقاليددد  وإذ أييدد  
لالتددزام الدددو  ولق ددا  علدد   يدد  أشددلال التمييددز ملددد النسددا  وال تيددات ُءسددت د م ملندد  النسددا  

مدن را يدع يديمرة كاملدع علد   وال تيات من ءبو  ملانع لائمع عل  املساواة   ااتم  واألير أو
 أجسادان وش  يتلن،

ل بدددن اانسدددن بددن اانسدددن وزايدة ال  ددد اتإزا  ايدددتمرا  ال جدددو  وإذ ييددرع عدددن للقددده 
يبدن  حسب القماع   يوق اليمدل ب يدل التمييدز القدائم علد  األعدراف ا جتماعيدع األبويدع، وإذ

عمليددات صددن   أن للمددرأة فرصددا  ألددل بلثددا مددن الرجددل للمشددا كع مشددا كع جمديددع   ا لت دداد و 
ا األ املد ، وادن فيل  ي  ااا ت، وللسيمرة عل  األصول، مبا القرا  عل   ي  املستوايت و 

عمددل ذي ليمددع  اليمالددع النال ددع، ولتلقدد  أجددر ألددل عددن عمددل متسدداو أو أكثددر عرملددع للبمالددع أو
متسدداويع، وملما يددع عمددل وددا مسددتقر  مايددع لانونيددع واجتماعيددع ءدددودة، وأن النسددا  وال تيددات 

 ،ي ملين بن يب وا متنايب من أعمال الرعايع واألعمال املنزليع وا مدفوعع األجر
املشددددا كع مشددددا كع كاملددددع  علدددد  اإلاجددددع إىل ءيزيددددز حدددد  املددددرأة   اليمددددل و  وإذ يشدددددد 

 ي  ااا ت،  عمليات صن  القرا  عل   ي  املستوايت و  ومتساويع وجمديع   ا لت اد و 
   ذلددة األ املدد  واملددوا د المبيييددع، واملسدداواة   ي ددمن الوصددول إىل املددوا د ا لت دداديع، مبددا مبددا

اليمدددل ذي القيمدددع املتسددداويع، وأعمدددال الرعايدددع واألعمدددال املنزليدددع  األجدددر عدددن اليمدددل املتسددداوي أو
أبجر  ئ  مدن طدال ءدوفا ةايدع اجتماعيدع وعدروف عمدل ومندع، ووملد  وءيزيدز ييايدات ءيسدر 

 امل اإلع واملساواة   ءقايم مسؤوليات اليمل واأليرة للنسا  والرجال عل  السوا ،
التمتدد  بشددرول عمددل عادلددع ومؤاءيددع، واإلدد    عدددم  ن اإلدد    اليمددل و أب وإذ يسددلم 
ملددب أي ددا  تاملسدداواة بدن اانسددن، إىل جانددب اإلد    ال ددحع اانسدديع واإل ابيدع، ي التمييدز و 

من الدول أن ء من اليمالع م  ةايع األمومع واإلجازة الوالديع لليمال، مبن فيلم اليمدال الد ين 
وملاع اشع، ف ا  عن اإلمايع من التحرش اانس    ملان اليمل وحظدر التمييدز يييشون   أ

 ،الوالديع الو دة أو عل  أيا  اإلمل أو
إزا   دود ال يدددددل املناا دددددع للتقددددددم الددددد ي أحرزءددددده الددددددول  وإذ ييدددددرع عدددددن ولددددد  للقددددده 

ع وااتمييددددددع   ذلددددددة املنظمددددددات النسددددددائي واملنظمدددددات الدوليددددددع واإللليميددددددع وااتمدددددد  املدددددددا، مبددددددا
واملنظمدات الديت ءقودادا  والنقداوت اليماليدع وااماعات النسدائيع واملددافيات عدن حقدوق اإلنسدان

يسدلم أبن مدن اململدن  ال تيات والشباع  حرتام  ي  حقوق اإلنسدان وةايتلدا والوفدا   دا، وإذ
__________ 
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والت ساات السياييع  ألزمع ا لت اديع وعدم املساواة واللوبيات الرجييعو بط ا ه ا نتلايات 
 الدينيع اليت ءيا ج الن ال من أجل متت  النسا  وال تيات  قوق متساويع، أو

و حتياجدات امل تل دع لل تيدات والنسدا    ةتلد  أعمدا ان ومراحدل حيداهتن،  وإذ يقر 
 وةتل  أمنال التمييز اليت ءؤثر عل  واليلن اليوم ،

  وال تيددات يددرءبط بمبييتدده بقوالددب منميددع جنسددانيع أبن التمييددز ملددد النسددا وإذ يقددر أي ددا   
اا   األعمددداق، وأن املوالددد  والسدددلوكات وامليدددايا والت دددو ات واليدددادات التمييزيدددع   ملدددا بع  ددد و 

واملما يات ال ا ة، مثل ءشويه األع ا  التنايليع لجانا وزواج األ  ال والدزواج املبلدر والدزواج 
وملددد  النسدددا  وال تيدددات وميددداملتلن، وأن البيئدددات الددديت ءتسدددم  القسدددري، ءدددؤثر مثددداا  مباشدددرا  علددد 

ولتحامدددل اانسددداا ءشدددج  اإلفدددات مدددن اليقددداع وءيدددوق ءن يددد  األ دددر التشدددريييع واملييا يدددع الددديت 
 ء من املساواة بن اانسن وقظر التمييز ملد النسا  وال تيات،

سدا  وال تيدات    يد  التمييدز واليند  القدائم علد  ندوع اادنس ملدد الن وإذ يدين بشدة 
  ذلددة التحددرش،  األمدداكن اليامددع واقاصددع، مبددا وطا جلددا، و    السدديالات الرلميددع أشددلاله،

  ذلدددة عنددد  اليشدددا، وعنددد   والينددد  اانسددد  والتحدددرش عدددرب اإلنرتندددت، والينددد  املندددز ، مبدددا
كددل ذلدددة   ييددرتف أبن يسددم  اليندد  االقددائم علددد  شددرفا، وإذ اليشددا السدداب ، واملمددا دة ومدددا

جتددداوزات إلقدددوق اإلنسدددان للنسدددا  وال تيدددات وأنددده مظلدددر مدددن مظددداار عددددم  يشدددلل انتلاكدددات أو
املسدداواة بددن اانسددن وعقبددع  ئيسدديع أمددام ققيدد  التملددن ا لت ددادي للمددرأة وايددتقاما وءنميتلددا 

 المويل،ي رج عل  ااتم  واألفراد ءلالي    األجلن الق ا و  ا جتماعيع وا لت اديع، را
أبمهيع امليايا ذات ال لع   منظمع اليمل الدوليع املتيلقع  عمال ح  املرأة    وإذ يقر 

يرحدب  اليمل وحقوللا   ملدان اليمدل، الديت ءلتسد  أمهيدع حامدع لتملدن املدرأة الت داداي ، وإذ
ملددان  وليمدل الدد ي ءقدوم بدده املنظمدع مددن أجدل وملدد  اء اليدع وءوصدديع بشدأن اليندد  والتحدرش  

 اليمل،
أن متت  النسا  وال تيات متتيا  كداما   ميد  حقدوق اإلنسدان يشدمل  وإذ يؤكد من جديد 

  ذلددددة  حقلدددن   الدددتحلم والبدددت   ريدددع ومسدددؤوليع   املسدددائل املتيلقدددع  يددداهتن اانسددديع، مبدددا
  اليالدات صحتلن اانسيع واإل ابيع، دون إكراه ومتييز وعن ، وأن اليالات املتساويع   أمدو 

  ذلة ا حدرتام اللامدل للرامدع الشد ال ويدامته وايدتقاله ااسددي،  اانسيع واإل اع، مبا
يتيلدد  ولسددلو  اانسدد  وعوالبدده، وفقددا   ءتملددب ا حددرتام املتبددادل والرملددا وءقايددم املسددؤوليع فيمددا

 للقانون الدو  إلقوق اإلنسان،
  ذلدة املنظمدات النسدائيع  وملسدامهات اللبداة الديت يقددملا ااتمد  املددا، مبدا وإذ يقر 

واملنظمات اليت  والنقاوت اليماليع وااتمييع وااماعات النسائيع واملدافيات عن حقوق اإلنسان
ءقوداددا ال تيددات والشددباع، لتشددجي  التملددن ا لت ددادي للنسددا  وال تيددات وإعمددال حقلددن   

وجود التزام م توح وشامل وش اف م  ااتمد  املددا يقر أي ا  أبمهيع  ائ  والتيليم، وإذاليمل ال
 لتن ي  ءدابا ءيزيز املساواة ال يليع   متلن النسا  وال تيات،

 يل : ولدول أن ءقوم مبا يليب -1 
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الت دددددددي  علدددددد  اء اليددددددع الق ددددددا  علدددددد   يدددددد  أشددددددلال التمييددددددز ملددددددد املددددددرأة  )أ( 
ا ن ددمام إليدده  م إليلددا، والنظددر   الت دددي  علدد  الربوءوكددول ا طتيددا ي لاء اليددع أوا ن ددما أو

 وعتبا  ذلة أولويع طاصع؛
اإلددد مددن نمدداق أي ق ظددات، وصددياوتلا صددياوع دليقددع وملدديقع لددد  اإلملددان  )ع( 

 ل مان عدم ءنا  أي ق ظات م  موملوع ا ء اليع وادفلا؛
 رييات ولوائح وييايات وبرامج منايبع؛ءن ي  ا ء اليع من طال ءش )ج( 
التياون ءياوان  كاما  م  اللجندع املينيدع ولق دا  علد  التمييدز ملدد املدرأة وواادا  )د( 

 من ايئات مياادات حقوق اإلنسان وءن ي  ءوصياهتا، حسب ا لت ا ؛
وليمددل الدد ي املددمل  بدده ال ريدد  اليامددل امليدد  مبسددألع التمييددز ملددد  دديط علمددا   -2 

، ويليدددب ولددددول أن ءت ددد  اقمدددوات الازمدددع (2)  ذلدددة ءقريدددره ملدددرأة   القدددانون واملما يدددع، مبددداا
لتشددجي  اإلصدداحات حسددب ا لت ددا  وءن يدد  األ ددر القانونيددع والسيايددات املوجلددع حنددو ققيدد  
املسدداواة بدددن اانسدددن والولايددع والق دددا  علددد   يدد  أشدددلال التمييدددز ملددد النسدددا  وال تيدددات، مددد  

اة املما يات اايدة احملددة فيلا وءوصيات ال ريد  اليامدل، وكد لة ءلدة الديت لددمتلا املقدر ة مراع
اقاصدددع املينيدددع مبسدددألع الينددد  ملدددد املدددرأة وأيدددبابه وعوالبددده، ودول أطدددر    يدددياق ا يدددتيراج 
الددددو ي الشدددامل ووددداه مدددن وليدددات حقدددوق اإلنسدددان ذات ال دددلع، بغيدددع ملدددمان إعمدددال حقدددوق 

 النسا  وال تيات؛ اإلنسان امي 
 يل : ولدول أن ءقوم مبا يليب -3 
ب دو ة ودا متنايدبع علد  جتدرا أفيدال  إلغا   ي  القدوانن الديت ءدنال ح درا  أو )أ( 

يددلو  النسددا  وال تيددات، والقددوانن والسيايددات املنمويددع علدد  متييددز ملدددان، أاي  كددان األيددا   أو
ديدد  يتيددا ج مدد  ا لتددزام  ء سددا ثقدا  أو ءقليددد أو أو  ذلدة أي عددرف  الد ي ءسددتند إليدده، مبددا

 الدو  ولق ا  عل   ي  أشلال التمييز ملد النسا  وال تيات؛
ملمان إد اج التزاماهتا الدوليع املتيلقع وملساواة بن اانسن وعدم التمييز عل   )ع( 

ال تيدات إىل اليدالدع واادرب يتيل  بوصول النسدا  و    ذلة ما  ي  مستوايت األ ر القانونيع، مبا
 ويبل ا نت اف ال يال؛

النظر   ايتيراج  ي  التشرييات املقرتحدع واملوجدودة وفقدا   لتزامدات حقدوق  )ج( 
اإلنسددان الدوليددع، ومنظددو  يراعدد  ا عتبددا ات اانسددانيع، وعنددد ا لت ددا ، إشددرا  طددربا  مسددتقلن 

ق اإلنسددان، ومنظمددات جمتمييددع للنسددا  ومؤيسددات و نيددع إلقددوق اإلنسددان ومدددافيات عددن حقددو 
 وال تيات، و اعات نسائيع، ومنظمات يقوداا الشباع، ووا ذلة من االات املينيع؛

ءيزيدز نظدم ةايدع اجتماعيدع شداملع ومراعيدع للمنظدو   اليمدل مدن أجدل إنشدا  أو )د( 
جتماعيع منايدبع   ذلة ومل  حدود دنيا ما، ل مان الوصول اللامل إىل ةايع ا اانساا، مبا

علددد  ال دددييد الدددو   للجميددد  دون متييدددز مدددن أي ندددوع، وا ددداذ ءددددابا مدددن أجدددل ققيددد  ءدددد جي  
ملسددتوايت أعلدد  مددن اإلمايددع، بسددبل منلددا ءسددليل ا نتقددال مددن اليمددل وددا النظددام  إىل اليمددل 

 النظام ؛
__________ 

(2) A/HRC/38/46. 
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لت دادي ءيزيز التشرييات واللوائح والسيايات والربامج اليت ءيسا التملدن ا  )ه( 
اليمددل ذي القيمددع املتسدداويع،  اميدد  النسددا ، وملددمان املسدداواة   األجددر عددن اليمددل املتسدداوي أو

التيلديم، مثدل التمييدز ملدد النسددا     ذلدة   ملددان اليمدل و  وحظدر  يد  أشدلال التمييدز، مبدا
نددوع  س أوااددن اليددرق أو السددن أو اإلالددع الزوجيددع أو األمومددع أو وال تيددات علدد  أيددا  اإلمددل أو

   ذلددة التحددرش اانسدد  والتحددرش   ااددنس، وكدد لة اليندد  والتحددرش اانسددين ملدددان، مبددا
 ؛عاإلللرتونيال  ا ات و  عالرلمي السيالات
 يل : الدول عل  القيام مبا  ث -4 
ملدددمان املسددداواة   متتددد  النسدددا  وال تيدددات وإلقدددوق ا لت ددداديع وا جتماعيدددع  )أ( 

لسيايددديع مددن طدددال حظدددر  يدد  أشدددلال التمييدددز مددن جاندددب  يددد  االدددات والثقافيددع واملدنيدددع وا
 ال اعلع اإللوميع ووا اإللوميع عل  حد يوا  وا اذ اإلجرا ات املنايبع للق ا  عليلا؛

املؤيسدددديع  ا لت دددداديع أو الثقافيددددع أو القانونيددددع أو إزالددددع اإلددددواجز السيايدددديع أو )ع( 
ا كع مشدددددا كع كاملددددع ومتسددددداويع وفيالددددع    يددددد  اادددددا ت الدينيددددع الددددديت متندددد  املدددددرأة مددددن املشددددد أو
 القيادة عل   ي  مستوايت صن  القرا    القماعن اليام واقاة؛ و 

ءيددديل أمنددال السددلو  ا جتمدداع  والثقددا  للدد  مُتندد  وءُلغدد ،   ااددالن اليددام  )ج( 
  والسلوكات ا جتماعيع السدلبيع، واقاة، القوالب النمميع األبويع واانسانيع، والقواعد واملوال

وعالات القوة ودا املتلافئدع الديت ءيتدرب النسدا  وال تيدات طاملديات للرجدال وال تيدان والديت ءددعم 
 وءدا التمييز والين  ملد النسا  وال تيات؛

  ذلة داطل األير،  دعم املساواة بن اانسن وحقوق النسا  وال تيات، مبا )د( 
يدديما   جمددا  التيلدديم والتوعيددع اليامددع، بسددبل منلددا  عيددع  ويلددع األجددل،  عددن  ريدد  مبدداد ات ءو 

ويددددائط اإلعددددام واإلنرتنددددت، وإد اج منددددااج ءتيلدددد   ميدددد  حقددددوق املددددرأة   الدددددو ات التد يبيددددع 
  ذلدددة مندد  الينددد  اانسددد  واانسدداا، وملدددمان ح دددول ااميدد  علددد  ءثقيددد   للميلمددن، مبدددا
 ؛لائم عل  األدلع جنس  شامل

ءددددوفا التددددد يب   جمددددال التحليددددل اانسدددداا القددددائم علدددد  اإلقددددوق ألصددددحاع  )ه( 
  ذلددددة  املسددددؤوليات    يدددد  ااددددا ت والقماعددددات والتيدددداون اادددددي مدددد  ااتمدددد  املدددددا، مبددددا

املنظمات النسائيع وااتمييع، وااماعات النسائيع، واملددافيات عدن حقدوق اإلنسدان، واملنظمدات 
 تيات والشباع؛اليت ءقوداا ال 

دعددددددم التيدددددداون الثاثدددددد  بددددددن اإللومددددددات وأ وع اليمددددددل والنسددددددا  اليددددددامات  )و( 
منظمددات متثيليددع أطددر ، ملندد  وإزالددع اإلددواجز الدديت    ذلددة النقدداوت اليماليددع أو ومنظمدداهتن، مبددا

 ءيرتج املساواة بن اانسن ومتلن املرأة   ملان اليمل؛
 يل : يات واإلجرا ات املوجلع حنو ماولدول أن ءن   السيا يليب -5 
الق دددا  علددد  ال قدددر مدددن أجدددل ملافحدددع منيدددث ال قدددر، وك الدددع مشدددا كع املدددرأة  )أ( 

مشددددا كع كاملدددددع ومتسدددداويع   ء دددددميم وءن يدددد  ومتابيدددددع ييايددددات وبدددددرامج الق ددددا  علددددد  ال قدددددر 
املدرأة علدد   يدد  والسيايدات والددربامج اإلمنائيدع، وءيزيددز اليمالدع واليمددل الائدد ، وءشدجي  مشددا كع 

 القماعات ا لت اديع؛   ي  املستوايت و 
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إلددرا  وط ددع وإعددادة ءوزيدد  ح ددع النسددا  وال تيددات وددا املتنايددبع مددن أعمددال  )ع( 
  ذلدددة  عايدددع األ  دددال وأفدددراد األيدددرة ذوي  الرعايدددع واألعمدددال املنزليدددع ودددا مدفوعدددع األجدددر، مبدددا

ءشددجي  السيايددات واملبدداد ات الدديت ءدددعم التوفيدد   اإلعالددع واملسددنن مددن أفددراد األيددرة، مددن طددال
بددن اليمددل واإليدداة األيددريع واملسدداواة   ءقايددم املسددؤوليات بددن املددرأة والرجددل، وا دداذ اقمددوات 
الازمددع لتن يدد  ييايددات موجلددع حنددو األيددرة  دددف ققيدد  التددوازن بددن األيددرة واليمددل، وءسددليل 

النظددام ، مبددن فدديلن اليددامات   الرعايددع وددا النظاميددع انتقددال النسددا  اليددامات   القمدداع وددا 
واألعمال املنزليع املدفوعع األجر، إىل ا لت اد النظام ، وءويي  اإلقوق إىل أحلام عدم التمييز 

 واإلجازة الوالديع املدفوعع األجر و عايع األ  ال؛
املدرأة ين ءشرييات وإجرا  إصاحات حسدب ا لت دا  لتحقيد  املسداواة بدن  )ج( 

والرجدددددل، وعندددددد ا لت دددددا  بدددددن ال تيدددددات وال تيدددددان،   اإلددددد    املدددددوا د المبيييدددددع وا لت ددددداديع 
  ذلددة الوصددول إىل األ املدد  واملمتللددات وحقددوق اإل ا وايددت داملا ومتلللددا  واإلنتاجيددع، مبددا

مات والدددتحلم فيلدددا، ومنلدددا ةتلددد  أندددواع حيدددازة األ املددد  والتلنولوجيدددا ااديددددة املنايدددبع واقدددد
اإل دددر  املاليددع، مثدددل ا ئتمدددان واألعمدددال امل دددرفيع والتمويدددل، ويشدددمل ذلدددة علددد  يدددبيل املثدددال  

التمويدددل البدددال  ال دددغر، ف دددا  عدددن املسددداواة   الوصدددول إىل اليدالدددع واملسددداعدة القانونيدددع   اددد ا 
يقدددود، ال ددددد، وك الدددع األاليدددع القانونيدددع للمدددرأة وءسددداوي حقوللدددا مددد  حقدددوق الرجدددل   إبدددرام ال

 ييما اموعات النسا  الا  يتيرملن ألشلال متيددة ومتداطلع من التمييز؛ و 
ءيزيدددز املسددداواة ال يليدددع مدددن طدددال ا ددداذ التددددابا الازمدددع ملنددد  وط دددع وإزالدددع  )د( 

   ال يلددد ، مبدددا ءددددا التمييدددز املوملدددوع  أو القوالدددب النمميدددع األبويدددع واانسدددانيع الددديت ءسدددبب أو
  ذلة لاحتياجات اقاصع بنوع اادنس  لت ا ، اعتماد ءدابا طاصع مؤلتع، مباذلة، عند ا 

 واملساواة   التمت  و يتحقالات؛
ءشددددجي  وءيسددددا مباشددددرة املددددرأة ل عمددددال اإلددددرة، بسددددبل منلددددا قسددددن إملانيددددع  )ه( 

، اإل دددددول علددددد  التمويدددددل وال دددددرة ا يدددددتثما يع، وأدوات التجدددددا ة، وءنميدددددع األعمدددددال التجا يدددددع
يل د  مدن املدوا د املاليدع، وبندا  القدد ات، ونقدل التلنولوجيدا وفد   منلدا ءيبئدع مدا بسبلوالتد يب، 

  ذلدة  شدرول مت د  عليلدا، مدن أجدل زايدة ح دع التجدا ة واملشدرتايت مدن مشدا ي  النسدا ، مبدا
اءيددع   املشددا ي  البالغددع ال ددغر وال ددغاة واملتويددمع اإلجددم، والتياونيددات وجمموعددات املسدداعدة ال 

القمددداعن اليددددام واقدددداة، وءشددددجي  ح ددددول ال تيددددات والشدددداوت علدددد  التددددد يب الددددازم لتنميددددع 
 األعمال التجا يع؛

مندد  وإزالددع  يدد  أشددلال اليندد  والتحددرش اانسدد  ملددد النسددا  وال تيددات    )و( 
ن اليامدددع واقاصدددع، وويدددائل النقدددل اليدددام، واملددددا   وأمددداك اإليددداة  ذلدددة   يددد  األويدددال، مبدددا

الدديت ءسددود فيلددا  يدديما   أمدداكن اليمددل الدديت يلدديمن عليلددا الدد كو  إىل حددد كبددا أو اليمددل، و 
ب ياليدع، بسدبل منلدا  لده والت ددي مدن اليند  النمميع، بويائل منلا ءن ي  أنشمع الولايدع األدوا 

ااي إىل ءيسا ا اذ ءدابا فيالع بيد ا ءلاع التحرش اانس  مبسا لع ااناة وإاتحع وصول ال ح
يبل ا نت اف واإلمايع، وإشرا  الرجال وال تيان، وءثقي  األ  ال من  ين مبلرة بشأن أمهيع 
مياملع  ي  األش اة بلرامع واحرتام، وء ميم برامج ءيليميع ومواد ءد يبيع ءددعم املسداواة بدن 

 اانسن وحقوق اإلنسان واليالات القائمع عل  ا حرتام والسلو  وا اليني ؛
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ملمان الوصول إىل وليات اليدالع واملسا لع مدن أجدل التن يد  واإلن داذ ال يدالن  )ز( 
للقددوانن الراميددع إىل مندد   يدد  أشددلال التمييددز واليندد  ملددد النسددا  وال تيددات والق ددا  عليلددا،   
 يددد  السددديالات، بسدددبل منلددددا إ ددداع النسدددا  وال تيدددات علدددد  حقدددوللن مبوجدددب القددددوانن ذات 

امياكددل األيايدديع القانونيددع، وإزالددع  يدد  اليقبددات الدديت قددول دون الوصددول إىل  ال ددلع، وقسددن
 املشو ة واملساعدة ويبل ا نت اف القانونيع؛

  ذلددة التثقيدد   ملددمان املسدداواة   متتدد  النسددا  وال تيددات ولتيلدديم اايددد، مبددا )ح( 
يددؤدي إىل ققيددد   ع، ردداوالتددد يب   جمددال حقددوق اإلنسددان علدد   يددد  املسددتوايت،   بيئددع ومندد

نتددددددائج ءيليميددددددع فيالددددددع، وولتددددددا  ءيسددددددا وصددددددومن إىل التيلدددددديم اقدددددداة بتلنولوجيددددددا امليلومددددددات 
وا ء ا ت واليلوم والتلنولوجيا وامنديع والرايمليات من أجدل ءشدجي  متليدنلن والسدماح مدن 

 ليمل؛من ءموير امللا ات وامليلومات وامليا ف الازمع لدعم دطومن إىل يوق ا
الددول علد  إيدا  األولويدع لت  ديال األمدوال، علد  ال دييدين الددو   يشج  -6 

واحمللدد ، لدددعم متتدد  النسددا  وال تيددات متتيددا  كدداما  وعلدد  لدددم املسدداواة مدد  الرجددل  ميدد  حقددوق 
اإلنسددان، بسددبل منلددا ءيمدديم املسدداواة بددن اانسددن   عمليددع وملدد  امليزانيددات و ميملددا وإلرا اددا 

 اا وقليللا وايت دا اا، ل مان ققي  النتائج املرجوة من التزاماهتا القانونيع والسيايداءيع، وءن ي
وعلدد  ءن يدد  ءدددابا نشددمع ومسددتمرة مددن أجددل ءيزيددز املما يددات اايدددة   الق ددا  علدد  التمييددز 

يدداا    ذلددة ءدددابا ءركددز علدد  ءغيددا املوالدد  والسددلو  ءغ والنلددوج بتملددن النسددا  وال تيددات، مبددا
يليددئ بيئددع ءزداددر فيلددا املما يددات اايدددة   ققيدد  املسدداواة بددن اانسددن   القددانون واملما يددع 

 اليمليع؛
الدددول علدد  ءيزيددز وةايددع وإعمددال ال ددحع واإلقددوق اانسدديع واإل ابيددع،   ددث -7 

ميدع ملدؤمترات وفقا  ملنلاج عمل بيجدن وبدرانمج عمدل املدؤمتر الددو  للسدلان والتنميدع والواثئد  اقتا
ايتيرامللما، واحرتام وةايع وإعمال ح  كل فرد   السديمرة اللاملدع والبدت  ريدع ومسدؤوليع   
 ي  املسدائل املتيلقدع  ياءده اانسديع وصدحته اانسديع واإل ابيدع، دون اق دوع ألي متييدز وإكدراه 

ات جيدة وأ ر لانونيدع وعن ، بسبل منلا إزالع اليقبات القانونيع وومل  وإن اذ ييايات ورا ي
قددددرتم اإلدددد    ا يددددتقاليع ااسددددديع وء ددددمن وصددددول ااميدددد  إىل ال ددددحع اانسدددديع واإل ابيددددع 

  ذلدة لتنظديم األيدرة، وأيداليب ع دريع  واقدمات وامليلومات القائمع عل  األدلع والتيليم، مبدا
، و عايدع اتع إلمدل املرااقدومنع وفيالع ملند  اإلمدل، وويدائل ايدتيجاليع ملند  اإلمدل، وبدرامج ولائيد

صدددحع األم، مثدددل الرعايدددع املددداارة للمسددداعدة علددد  الدددو دة و عايدددع التوليدددد   اإلدددا ت الما ئدددع، 
يلددون ذلددة منافيددا  للقددانون  واإلجلدداج انمددن وفقددا  للقددانون الدددو  إلقددوق اإلنسددان وعندددما  
قولددع جنسددديا ، وفددداو  نقدددال الددو  ، ومنددد  وعددداج التلدداوت املسدددالة التنايدددليع، واألمدددراج املن

املناعددددع البشددددريع، والسددددر اانت اإل ابيددددع، ودمددددج ال ددددحع اانسدددديع واإل ابيددددع   ا يددددرتاءيجيات 
 والربامج ال حيع الو نيع؛

الددددول علددد  هتيئدددع ودعدددم وةايدددع بيئدددع مائمدددع ملشدددا كع منظمدددات   دددث أي دددا   -8 
شددا كع كاملددع   بلددو ة وء ددميم وءن يدد  ااتمدد  املدددا النسددائيع واملدددافيات عددن حقددوق اإلنسددان م

 ي  التشرييات والسيايات ذات ال لع وملساواة اانسانيع ال يليع، وك لة عند اعتماد وءن يد  
را يات جيدة ء    إىل ءمبي  مستدام لتدابا املساواة بن اانسن ومتلدن النسدا  وال تيدات، 

دة لتليئددع بيئددع ومنددع ومواءيددع للمجتمدد  املدددا وأي ددا  علدد  النظددر   ءمبيدد  إ ددا  املما يددات اايدد
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، (3)واإل دداع عليلددا، واددو اإل ددا  الددوا د   ءقريددر م ددوج األمددم املتحدددة السددام  إلقددوق اإلنسددان
مدد  ايددت دام منظددو  يراعدد  ا عتبددا ات اانسددانيع وأيطدد    اإلسددبان الوملدد  ال ريددد للمدددافيات 

 لنلا؛عن حقوق اإلنسان والتحدايت ال ريدة اليت يواج
 ميددددد  الددددددول أن ءواصدددددل ءمدددددوير وءيزيدددددز امليدددددايا واملنلجيدددددات علددددد   يليدددددب -9 

ال دييدين الدو   والدددو  مدن أجدل قسددن  د  وقليدل ونشددر اإلح دا ات اانسدانيع والبيدداانت 
امل ن ع  سب اانس واإلعالع والسن من طال ءيزيز القد ات اإلح ائيع الو نيع، بسبل منلدا 

ساعدة املاليع والتقنيع مدن  يد  امل داد  مدن أجدل متلدن البلددان الناميدع مدن القيدام، ءيزيز ءيبئع امل
علدد  حنددو منلجدد ، بت ددميم و دد  وإاتحددع بيدداانت عاليددع ااددودة وجددديرة ولثقددع ومنايددبع التوليددت 
وم دددن ع  سدددب اادددنس والسدددن واإلعالدددع والددددطل وودددا ذلدددة مدددن اق دددائال ذات األمهيدددع   

 السيالات الو نيع؛
 ميدددد  الدددددول أن ءتيدددداون مدددد  ال ريدددد  اليامددددل وءسدددداعده   أدا   يليددددب أي ددددا   -10 

ملمتده، وأن ءدزوده بلدل امليلومددات ال درو يع املتاحدع الديت يملبلددا، وأن ءنظدر  ديدع   ا يددتجابع 
 إىل الملبات اليت يقدملا لزاي ة بلداهنا حىت يتملن من أدا  و يته ب ياليع؛

يديما ايئدع األمدم   و املتحدة وصدناديقلا وبراجملدا املينيدع، وكا ت األمم  يدعو -11 
املتحدددة للمسدداواة بددن اانسددن ومتلددن املددرأة، وايئددات املياادددات واإلجددرا ات اقاصددع األطددر ،  

فيلدددا املنظمدددات ودددا اإللوميدددع،  كدددل   جمدددال و يتددده، واالدددات ال اعلدددع   ااتمددد  املددددا، مبدددا
يداون ءيدداوان  كداما  مدد  ال ريد  اليامددل   أدا  و يتده، ويملددب إىل وكد لة القمداع اقدداة، إىل الت

ال ريددد  اليامدددل أن يواصدددل ءياونددده مددد  اندددع وملددد  املدددرأة، بمدددرق منلدددا املشدددا كع   عمللدددا وءقددددا 
  ميع؛ ءقا ير

 مواصلع النظر   ا ه املسألع وفقا  لربانمج عمله السنوي. يقر  -12 
    

__________ 

(3) A/HRC/32/20. 


