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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون 

 من جدول األعمال 3البند 

 2016تموز/يوليه  1في  مجلس حقوق اإلنسان قرار اعتمده  
التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاا  علاى الع اد ااد المارنة  م ا   -32/19

نسااا  وفتياااي ال ااعو    الع ااد اااد ال سااا  وال تيااايه بماا  فاايه
 األصليةه والتصدي له

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وا إذ يؤكد جمددا   
إىل اتفاقييييل الق يييامج عليييا  ييييي ز ييياال التميييييي  يييد املييي زة، واتفاقييييل حقيييوق  وإذ يشييير 

الطفي،، واتفاقييل حقيوق األ يذاي ذوع اإلعاقيل، وايتفاقيييل الدولييل للق يامج عليا  ييي ز يياال 
 التمييي العنص ع، 

الن املتعلي  بالق يامج عليا العني   يد إعالن وب نامج عم، فيينيا، واإلعي وإذ يؤكد جمددا   
املييي زة، وإعيييالن ومنلييياني عمييي، بيعيييا، وب نيييامج عمييي، امليييؤ،  اليييدو  للسييياان والتنمييييل، ونتيييائج 

 مؤ، ات استع اض هذه الصاوك، 
خبطل العم، العامليل ملنظمل الصحل العامليل ال اميل إىل تعييي دور نظام الصحل  وإذ ي حب 

سييما العني  ي  القطاعات للتصدع للعن  فيما با األ يذاي، من استعابل وطنيل متعددة 
 يييد النسيييامج والفتيييييات، و يييد األطفييييال، بايسيييتناد إىل العميييي، احليييا  ملنظمييييل الصيييحل العامليييييل، 

سيما ندامجها من زج، مني واستئصال  يي ز اال العن  اجلنسي والعني  القيائم عليا نيو   وي
 اجلنس يف احلياة العامل واخلاصل، 

جبميييي قيي ارات جملييس حقييوق اإلنسييان ذات الصييلل، ف ييال  عيين قيي ارات جلنييل  يييذك   وإذ 
فيلييا القيي ارات املتعلقييل بييامل زة والسييلم واألميين  حقييوق اإلنسييان واجلمعيييل العامييل وجملييس األميين،  ييا
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وباألطفال يف النياعات املسلحل، وبالق ارات ذات الصلل وايستنتاجات املتف  عليلا للعنل و ي 
 بد من إدانل  يي ز اال العن   د امل زة والق امج عليلا،  امل زة، اليت زكدت  يعلا زنه ي

بييييجلن اجلمعيييييل العامييييل اعتمييييدت إعييييالن األمييييم املتحييييدة بشييييجلن حقييييوق  وإذ يييييذك   زي ييييا   
 ، 2007زيلول/سبتمرب  13املؤرخ  61/295ألصليل يف ق ارها الشعوب ا
بشيييجلن بنيييامج مؤسسيييات جمليييس  5/1ييييذك  كيييذلر بقييي ارع جمليييس حقيييوق اإلنسيييان  وإذ 

بشيييجلن مدونيييل قواعيييد السيييلوك للمالفيييا بويييييات يف إطيييار اإلجييي امجات  5/2حقيييوق اإلنسيييان، و
زنييه يتعييا علييا املالفييا يشييدد علييا  ، وإذ2007حيي ان/يونيييه  18اخلاصييل للمعلييس املييؤر ا 

 بوييات اي طال  بواجباهتم وفقا  هلذين الق ارين وم فقيلما،
عين سيذطه إءامج اسيتم ار سارسيل  يييي ز ياال العني   يد النسيامج والفتيييات  وإذ يعي ب 

يشدد علا زن هذا العن   يف ذلر عن  الش ير احلميم، وإذ وانتشارها يف  ىت زحنامج العامل،  ا
 تعطيال  إلعماهلا ومن مث فإنه غر مقبول بامل ة،  إسامجة هلا زو حلقوق اإلنسان زو يشا، انتلاكا  

بايستنتاجات املتف  عليلا الييت اعتميدهتا جلنيل و يي املي زة يف دورهتيا السيتا  وإذ ي حب 
دوراهتيييا السيييابقل، وبق ارهيييا النظييي  يف مسيييجللل ،ايييا نسيييامج الشيييعوب األصيييليل يف دورة مقبليييل،  ويف
 بنيل اللعنل جع، هذه املسجللل حمور ت كيي دورهتا احلاديل والستا،  يسلم وإذ

بايلتيام الذع تعلدت به الدول بتحقي  املساواة بيا اجلنسيا و،ايا  وإذ ي حب زي ا   
، (2)و طييل عميي، زديييس زبابييا (1)2030  يييي النسييامج والفتيييات يف  طييل التنميييل املسييتدامل لعييام

 لا  يي ز اال التمييي  د النسامج والفتيات، سيما التياملا بالق امج ع وي
بجلمهيل هيئل األمم املتحيدة للمسياواة بيا اجلنسيا و،ايا املي زة ودورهيا يف قييادة  وإذ يق  

تنسيي   ويف منظومل األمم املتحدة يف عمللا بشجلن املساواة با اجلنسا و،ايا النسيامج والفتييات
 ذلر العم، وتعييي مسامجلل املنظومل عنه،

بجلمهيييل دور جلنييل و ييي امليي زة يف تشييعيي املسيياواة بييا اجلنسييا و،اييا  وإذ يسييل م زي ييا   
امليي زة علييا زسيياف التنفيييذ الااميي، إلعييالن ومنليياني عميي، بيعييا ونتييائج الييدورة ايسييتثنائيل الثالثييل 
والعشيي ين، ويف تعييييي ورصييد تعميييم م اعيياة املنظييور اجلنسييام يف منظومييل األمييم املتحييدة، ويشييعي 

قصيييد التععيييي، بإعميييال  2030 اللعنيييل عليييا املسيييامهل يف متابعيييل  طيييل التنمييييل املسيييتدامل لعيييام
 املساواة با اجلنسا و،اا النسامج والفتيات، 

، الييييت (3)إىل نتيييائج الوةيقيييل اخلتامييييل للميييؤ،  العييياملي املعييي  بالشيييعوب األصيييليل وإذ يشييير 
الشعوب األصليل، من زجي، منيي  ييي ز ياال  التيمت فيلا الدول بتاثي  اجللود، بالتعاون مي

__________ 

 .  70/1ق ار اجلمعيل العامل  (1)

 ، امل ف .69/313ق ار اجلمعيل العامل  (2)

   .69/2ق ار اجلمعيل العامل  (3)
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العني  والتمييييي  ييد الشييعوب األصييليل وزف ادهييا، وخباصييل  ييد النسييامج واألطفييال والشييباب وكبييار 
السيين واأل ييذاي ذوع اإلعاقييل، والق ييامج عليلييا، ميين  ييالل تعييييي األطيي  القانونيييل والسياسيياتيل 

اصيييل بالشيييعوب األصيييليل يف التصيييدع يشييير إىل عمييي، الييييات األميييم املتحيييدة اخل واملؤسسييييل، وإذ
 للعن   د النسامج والفتيات، 

بالييييدور اهلييييام الييييذع تؤديييييه ايتفاقيييييات والصيييياوك واإلعالنييييات واملبييييادرات  وإذ يسييييلم 
 اإلقليميل ملاافحل العن   د النسامج والفتيات،  ن فيلن نسامج وفتيات الشعوب األصليل، 

عن  ي ورة تاثيي  اجلليود عليا  ييي املسيتويات ملنيي  ييي ز ياال  وإذ يا ر اإلع اب 
يشدد علا زن ،اا املي زة  العن   د النسامج والفتيات والق امج عليلا يف  يي زحنامج العامل، وإذ

ايقتصادع والسياسي وايجتماعي زساسي ملني العن  ومعاجلل األسيباب األساسييل للعني   يد 
 سامج وفتيات الشعوب األصليل، النسامج والفتيات،  ن فيلن ن

ميايين فصييله عيين السييياق  بييجلن العنيي   ييد نسييامج وفتيييات الشييعوب األصييليل ي وإذ يقيي  
األوسيييي للتمييييييي وايسيييتبعاد اللييييذين يتعييي ض هلمييييا األ يييذاي ميييين الشيييعوب األصييييليل يف احلييييياة 

ت ت  ر النسامج يع ب عن بالغ قلقه إءامج مؤ  ا ايجتماعيل وايقتصاديل والثقافيل والسياسيل، وإذ
يف ذليير العنيي  اجلنسييي،  والفتيييات ميين الشييعوب األصييليل بشييا، غيير متناسييب ميين العنيي ،  ييا

 نظ ا  أل اال التمييي املتعددة واملتقاطعل اليت قد يتع  ن هلا، 
بتيايد زوجه  ع  النسامج اللوايت يعانا ز ااي  متعددة ومتقاطعل مين التميييي،  وإذ يق  

لشعوب األصليل وامللاج ات وذوات اإلعاقل، و طي  العني  اليذع ييواجلن مث، املسنات ونسامج ا
 يشدد علا احلاجل امللحل للتصدع للعن  والتمييي  دهن،  بشا،  اي، وإذ

ألن النسيييامج والفتيييييات،  ييين فييييلن نسييييامج وفتييييات الشييييعوب  وإذ يعييي ب عييين بييييالغ قلقيييه 
ائم عليييا نيييو  اجلييينس يف زوقيييات األصيييليل، ييييواجلن  طييي ا  متنامييييا  للتعييي ض للعنييي  اجلنسيييي والقييي

 حايت األءمات اإلنسانيل،  النياعات وبعدها ويف
بجلن جيذور العني   يد النسيامج والفتييات تامين يف عيدم التايافؤ اهلياليي عليا  وإذ يق  

ميي  اليييمن يف عالقييات القييوة بييا ال جيي، وامليي زة، وبييجلن  يييي ز يياال العنيي   ييد النسييامج والفتيييات 
صيني  ايقتصياد ويف م مشاركتلن التاميل واملتسياويل والفعلييل يف اعتميي ويفتشا، عائقا  رئيسيا  زما

 الق ار السياسي، 
إءامج التمييييي املؤسسييي واهليالييي  ييد النسييامج والفتيييات،  يين فيييلن  وإذ يعيي ب عيين قلقييه 

نسيييامج وفتييييات الشيييعوب األصيييليل، مثييي، القيييوانا والسياسيييات واألنظميييل واليييربامج واإلجييي امجات زو 
غيييير مبا يييي  إماانيييييل  واخلييييدمات واملمارسييييات اليييييت تقي ييييد بشييييا، مبا يييي  زو  إلداريييييلاهلياكيييي، ا

ايسييتفادة ميين  ييدمات املؤسسييات واحلصييول علييا امللايييل وحييياءة األرا ييي و ييدمات الصييحل 
 يؤة  سلبا  علا ،اا امل زة ويييد من إماانيل تع  لا للعن ،  والتعليم والتوظي  وايئتمان، سا
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نيييل علييا ذلييير إعيييالن األميييم املتحييدة بشيييجلن حقيييوق الشيييعوب  ، كمييياوإذ يؤكييد جميييددا   
األصليل، زن للشيعوب األصيليل احلي ، دومتيا ،يييي، يف وسيا زو ياعلا ايقتصياديل وايجتماعييل، 

يف ذلييير، يف  ليييل زميييور، يف جميييايت التعلييييم، والعماليييل، والتيييدريب امللييي  وإعيييادة التيييدريب   يييا
 الصحل، وال مان ايجتماعي،واإلساان، وامل اف  الصحيل، و 

ارتفا  مستوى اإلفالت من العقاب فيما يتص، بالعن  القائم علا نيو   وإذ يثر جيعه 
يف ذليير قتييي، النسييامج والفتييييات بييدافي جنسيييام،  يين فييييلن نسييامج وفتييييات الشيييعوب  اجليينس،  يييا
مثيي، هييذه اجليي ائم  يسييلم بالييدور ال ئيسييي الييذع يؤديييه نظييام العدالييل اجلنائيييل يف منييي األصييليل، وإذ

 وو ي حد لإلفالت من العقاب عن ارتااهبا، 
ألن نسامج وفتيات الشعوب األصيليل مياين زن ياين  سيثبالت بشيا،  وإذ يع ب عن قلقه 

مفيي يف يف نظييم العدالييل اجلنائيييل، وميايين زن يايين  زكثيي  هتميشييا  وبالتييا  زكثيي  تع  ييا  للعنيي ، قبيي، 
 فرتة ايحتعاء وزةنامجها وبعدها،

يف ذلييير البيانييييات  بيييجلن غييييياب إحصيييامجات كافييييل فيمييييا يتصييي، باجلنسيييا،  ييييا ذ يقييي وإ 
املوءعل، يف  لل زمور، حبسب اجلنس والعم  واإلعاقل، وغياب بيانات حمددة عن انتشيار العني  
 يييد النسيييامج والفتييييات، وسيييياقه، وم تابييييه، إمتيييا يعيييي  اجلليييود ال امييييل إىل تصيييميم اسيييرتاتيعيات 

ل كيي، ميين زسييباب وعواقييب العنيي   ييد النسييامج والفتيييات، و ييمان تنسييي  تييد ، حمييددة ملعاجليي
 اجللود وتوحيدها لسد ةغ ات البيانات املتعلقل باجلنسا، 

إءامج تييدم مسييتويات تسييعي، الييويدات يف صييفوي نسييامج وفتيييات  وإذ يعيي ب عيين قلقييه 
تعيييييي يجل يييذ يف اعتبييياره زن تسيييعي، مييييالد  يييذل هيييو  طيييوة حيوييييل ل الشيييعوب األصيييليل، وإذ

لييه ميين حقييوق، وزن األ ييذاي بييدون تسييعي، للييويدة قييد ياونييون ز ييد تع  ييا   ومحايييل  يييي مييا
 للتلميش وايستبعاد والتمييي والعن  وانعدام اجلنسيل وايستغالل وايعتدامج، 

عليييا زنيييه مييين واجيييب اليييدول تيييو ي العناييييل الالءميييل لتيييوفر احلماييييل للنسيييامج  وإذ يشيييدد 
ييواجلن   طي  التعي ض   مج وفتيات الشعوب األصليل، الاليت تع  ين  زووالفتيات،  ن فيلن نسا

يشيييم، اسيييتذدام  ييييي السيييب، املناسيييبل ذات الطيييابي القيييانوم والسياسيييي واإلدارع  للعنييي ،  يييا
وايجتمييياعي الييييت مييين  يييجلنا  يييمان إماانييييل الوصيييول إىل العداليييل وال عاييييل الصيييحيل و يييدمات 

ا يي ة، ومحييايتلن  ميين التعيي ض ملييييد ميين األذى، ومواصييلل معاجلييل الييدعم اليييت تلييا احتياجيياهتن  املب
عواقب العن  املسيتم ة عليا النسيامج والفتييات،  ين فييلن نسيامج وفتييات الشيعوب األصيليل،  ميي 

 م اعاة تجلةر العن  علا زس هن وجمتمعاهتن، 
زن "العن   د امل زة" يع  زع فع، ينطوع علا عن  قائم علا زسياف  يؤكد -1 

معانيياة  نفسييي زو جنسييي زو ييي جأ زن يرتتييب عليييه، زذى بييدم زو اجليينس ويرتتييب عليييه، زونييو  
اإلكييي اه  يف ذلييير التلدييييد بجلفعيييال مييين هيييذا القبيييي، زو للنسيييامج والفتييييات مييين  ييييي األعميييار،  يييا
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اخلاصيل، ويالحيا األ ي ار  احل مان التعسفي من احل يل، سوامج حدث ذلر يف احلياة العامل زو زو
 ل وايجتماعيل اليت يسببلا هذا العن ؛ايقتصادي
 يي زفعال العن   د النسامج والفتيات،  ن فييلن نسيامج وفتييات  يدين بشدة -2 

جلييات فاعلييل ميين غيير الييدول،  زفيي اد زو الشييعوب األصييليل، سييوامج ارتاييب هييذه األفعييال دول زو
يف ذليير   ييا ويييدعو إىل الق ييامج علييا  يييي ز يياال العنيي  اجلنسييي والقييائم علييا نييو  اجليينس،

ورد وصيي  ذليير يف إعييالن الق ييامج  تتغا ييا عنلييا، كمييا حيثمييا ت تاييب الدولييل هييذه األفعييال زو
 علا العن   د امل زة؛ 

علا زن العن   د النسامج والفتيات،  ن فيلن نسامج وفتيات الشيعوب  يشدد -3 
   طييير يف اعيييال اخلييياي، مسيييجللل تبعييي  عليييا قلييي األصيييليل، سيييوامج ارتايييب يف اعيييال العيييام زو

وزن اليييدول مسيييؤولل يف املقيييام األول عييين محاييييل وتعيييييي حقيييوق اإلنسيييان للنسيييامج والفتييييات،  عيييام
وحي  الدول بشدة، هبذا اخلصوي، علا اختاذ التيدابر، جنبيا  إىل جنيب ميي الشيعوب األصيليل، 
لافاليييل ،تيييي نسيييامج وزطفيييال الشيييعوب األصيييليل باحلماييييل وال يييمانات الاامليييل مييين  ييييي ز ييياال 

 املمارسل العمليل؛  ن  والتمييي يف السياسات العامل ويفالع
تتعييي ض ليييه املييدافعات عييين حقيييوق  إءامج مييا يواصيي، اإلعييي اب عيين قلقيييه اخلييياي -4 

اإلنسان، علا ا تالي زعمارهن، من ،ييي وعن  علا صعيدع النظم واهلياك،، وييدعو اليدول 
يف  امليدافعات عين حقيوق اإلنسيان،  يا إىل تو ي العنايل الالءمل ملني اينتلاكيات وايعتيدامج عليا

ذلر من  الل اختاذ تدابر عمليل ملني التلديدات وزعمال التح ش والعن ، وملاافحل اإلفالت 
فيلا زفعيال  من العقاب عن ط ي   مان س عل تقدمي املسؤولا عن اينتلاكات والتعاوءات،  ا

يف ذليير  اليدول وميين غير الييدول،  يا العني  اجلنسييام والتلدييد، اليييت ت تابليا جلييات فاعليل ميين
 علا  بال اإلنرتنت، إىل العدالل بنامج علا وقيقات جت ى دون ويي؛

يف ذليير العنيي  املنييي ، هييو  ألن العنيي  يف اعييال اخلياي،  ييا يعي ب عيين قلقييه -5 
زكثييي  ز ييياال العنييي   يييد النسيييامج والفتييييات انتشيييارا  وزقلليييا ظليييورا  وألن عواقبيييه عميقيييل وتسيييتم  

 طويال  وتؤة  يف جمايت عديدة من جمايت حياة ال حايا واعتمعات احملليل؛ 
لفتييييات،  ييين فييييلن نسيييامج وفتييييات باليييدور احلاسيييم اليييذع تؤدييييه النسيييامج وا يقييي  -6 

الشيييعوب األصييييليل، كعواميييي، للتغييييير، وحيييي  الييييدول هبييييذا اخلصييييوي عليييا املشيييياركل مييييي النسييييامج 
والفتيات من الشعوب األصليل واستشارهتن بوصفلن مشاركات نشطات ومتساويات مي غيرهن 

 يف و ي التش يعات والسياسات والربامج وتصميملا وتنفيذها؛
ىل اختيياذ إجيي امجات فعالييل ملنييي العنيي   ييد النسييامج والفتيييات،  يين الييدول إ يييدعو -7 

 يلي:  فيلن نسامج وفتيات الشعوب األصليل، وذلر عن ط ي  ما
و ي سياسات  املل واستع ا لا وتعيييها، بط ق منلا ختصييل ميوارد كافييل  )ز( 

 يين فيييلن نسييامج ملعاجلييل األسييباب التارويييل واهلياليييل واألساسيييل للعنيي   ييد النسييامج والفتيييات، 
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وفتيييات الشييعوب األصييليل، والسييل  علييا موامجمييل القييوانا والسياسييات للتصييدع للعنيي  الواسييي 
 اينتشار  د النسامج امتثاي  يلتياماهتا الدوليل يف جمال حقوق اإلنسان؛ 

إبطال املمارسات والتش يعات اليت ،يي  د النسامج والفتييات،  ين فييلن نسيامج  )ب( 
ألصليل، والق امج علا التحيي واملمارسات ال ارة والقوالب النمطيل اجلنسانيل، وفتيات الشعوب ا

 وإذكامج الوعي بعدم قبول العن   د النسامج والفتيات؛ 
اختيياذ التييدابر لتماييا امليي زة بسييب، منلييا تعييييي اسييتقالليتلا ايقتصيياديل وكفالييل  )ني( 

ل وعلييا زسيياف ميين املسيياواة، وذليير عمليييات صييني القيي ار مشيياركل كامليي مشيياركتلا يف اعتمييي ويف
باعتميياد وتنفيييذ سياسييات اجتماعيييل واقتصيياديل تافيي، للنسييامج احلصييول علييا تعليييم نييوعي بصييورة  

يف ذليير التعلييييم اجلنسيييي الشيييام،، والتيييدريب واخليييدمات  كاملييل وعليييا زسييياف مييين املسييياواة،  يييا
امليييوارد املالييييل والعمييي،  العاميييل وايجتماعييييل ميسيييورة التالفيييل واملناسيييبل، ف يييال  عييين احلصيييول عليييا

الالئيي  بصييورة كاملييل وعلييا زسيياف ميين املسيياواة والتمتييي بصييورة كاملييل وعلييا زسيياف ميين املسيياواة 
بيياحل  يف التمليير واحلصييول علييا األرض وغرهييا ميين املمتلاييات والييتحام فيلييا، وكفالييل حقييوق 

 النسامج والفتيات يف املراث؛ 
إءالييل التحيييي اجلنسييام وغييره ميين ز يياال التمييييي يف إقامييل العييدل، وتعييييي قييدرة  )د( 

املسيييؤولا عييين إنفييياذ القيييوانا عليييا التعامييي، بشيييا، مالئيييم ميييي  ييييي ز ييياال العنييي   يييد النسيييامج 
والفتيات،  ن فيلن نسامج وفتيات الشعوب األصيليل، وذلير عين ط يي  تيوفر تيدريب منلعيي عليا 

ياون مناسبا  لقوات الش طل واألمن واملدعا العاما  ام والوعي به، حسب مام اعاة املنظور اجلنس
والق يياة واحمليياما، ودمييج املنظييور اجلنسييام يف مبييادرات إصييالو قطييا  األميين، وو ييي ب وتوكييويت 

 إجياد تدابر مالئمل للمسامجلل تطب  علا العاملا يف الق امج؛  ومبادئ توجيليل وتعييي زو
جال والفتيان وتثقيفلم وتشعيعلم ودعمليم لايي يتحمليوا املسيؤوليل إ  اك ال   )ه( 

عيييين سييييلوكلم ويصييييبحوا  يييي كامج نشييييطا يف منييييي  يييييي ز يييياال التمييييييي والعنيييي   ييييد النسييييامج 
والفتيييييات،  يييين فيييييلن نسييييامج وفتيييييات الشييييعوب األصييييليل، وو ييييي حييييد لوصييييم  ييييحايا العنيييي  

لنظيي ة إىل ال جولييل والقوالييب النمطيييل والناجيييات منييه، عيين ط ييي  التشييعيي علييا تغييير املواقيي  وا
 اجلنسانيل وغر ذلر من القواعد وزمتايف السلوك من  الل تشعيي املساواة با اجلنسا؛ 

قيييياف ميييدى فعالييييل السياسيييات واليييربامج ال امييييل إىل منيييي العنييي   يييد النسيييامج  )و( 
تعي ض نسيامج  يف ذلير عين ط يي  إجي امج عملييات تقيييم ورصيد منتظميل و يمان زي والفتيات،  يا

 وفتيات الشعوب األصليل ألع  ط  إ ايف؛ 
يف ذلير تسيعي، اليويدات املتيجل   جمانيا    مان تسيعي، اليويدات باعيان،  يا )ء( 

ب سوم منذف ل، ومواصلل وديد وإءالل احلواجي املاديل واإلداريل واإلج ائيل وزيل حيواجي ز ي ى  زو
سيييما احلييواجي اليييت تواجللييا النسييامج والفتيييات  تع قيي، الوصييول إىل  ييدمات تسييعي، الييويدة، وي
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ميين الشييعوب األصييليل، و ييمان تييوفر تييدريب مالئييم وءيييادة إماانيييل الوصييول إىل م افيي  تسييعي، 
 الويدات، عند الليوم؛

الدول علا إدانيل  ييي ز ياال العني   يد النسيامج والفتييات،  ين فييلن  حي  -8 
وعلنييل، وايمتنيا  عين التيذر  بجلييل اعتبيارات ذات  نسامج وفتيات الشيعوب األصيليل، إدانيل   يديدة  

صيييلل بييياألع اي زو التقالييييد زو اليييدين لتعنيييب الوفيييامج بالتياماهتيييا املتعلقيييل بالق يييامج عليييا ز ييياال 
فيليييا املمارسيييات ال يييارة مثييي، تييييويج األطفيييال والييييواني املباييي  والييييواني القسييي ع  العنييي  هيييذه،  يييا

 وتشويه األع امج التناسليل لإلناث؛
اليييدول علييا  ييمان تعيييييي ومحايييل حقييوق اإلنسيييان جلميييي النسيييامج  حييي  زي ييا   -9 

وتعييييي ومحايييل صييحتلن اجلنسيييل واإلقابيييل وحقييوقلن اإلقابيييل، وفقييا  لربنييامج عميي، املييؤ،  الييدو  
للساان والتنميل ومنلاني عم، بيعيا والوةيائ  اخلتامييل مليؤ، ات استع ا يلما، بطي ق منليا و يي 

ونييييييل وتنفييييييذها، وتعيييييييي الييييينظم الصيييييحيل الييييييت تتييييييأ جلمييييييي النسيييييامج وت يييييي سياسيييييات وزطييييي  قان
متناوهلن  دمات وسلي ومعلومات ومواد تثقيفيل  املل ورفيعل اجليودة يف جميال رعاييل الصيحل  يف

يف ذلير وسيائ، منيي احلمي، احلديثيل املجلمونيل والفعاليل، ووسيائ، منيي احلمي،  اجلنسيل واإلقابيل،  ا
منييي احلمييي، للم اهقييات، وال عايييل الصييحيل لامليييات، مثيي، القييابالت املييياه ات الطارئييل، وبيي امج 

ورعاييييل التولييييد يف احليييايت ايسيييتععاليل، األمييي  اليييذع مييين  يييجلنه زن يقلييي، مييين اإلصيييابل بناسيييور 
الييويدة وغييره ميين م يياعفات احلميي، والييويدة، ف ييال  عيين  ييدمات اإلجليياض املييجلمون إذا كييان 

تييوفر  ييدمات الوقايييل والعييالني يف حييايت التلابييات املسييالر التناسييليل القييانون الييوط  جيييهييا، و 
واألم اض املنقولل جنسيا  وفيروف نقيل املناعيل البشي يل وسي طان اجللياء التناسيلي، ميي ايعيرتاي 
بييجلن حقييوق اإلنسييان تشييم، حيي  امليي زة يف الييتحام واختيياذ القيي ارات، بايي، ح يييل ومسييؤوليل، يف 

يف ذلر مسائ، الصحل اجلنسيل واإلقابيل،  نجلى عن اإلكي اه  ا اجلنسيل،  ااملسائ، املتعلقل حبياهت
 والتمييي والعن ؛

الدول كذلر علا اختاذ تدابر فعالل دعما  حل  الشيعوب األصيليل، دومتيا  حي  -10 
يف ذلير، يف  ليل زميور، يف جميايت  زع ،ييي، يف وسا زو اعلا ايقتصياديل وايجتماعييل،  يا

م والعميي، والتييدريب املليي  وإعييادة التييدريب والسييان وامل افيي  الصييحيل والصييحل وال ييمان التعلييي
 هو ُمشار إليه يف إعالن األمم املتحدة بشجلن حقوق الشعوب األصليل؛ ايجتماعي، كما

اليدول عليا اعتمياد وت سييا سياسيات سيليمل وتشي يعات قابليل للتنفييذ  يشعي -11 
نسييا و،اييا النسييامج والفتيييات علييا  يييي املسييتويات،  يين ميين زجيي، النلييوض باملسيياواة بييا اجل

فيييييلن نسييييامج وفتيييييات الشييييعوب األصييييليل، لتشييييعيي تسيييياويلن يف احلقييييوق وتيسيييير ا يييي اطلن يف 
ايقتصاد و،تعلن فيه بفي ي املشياركل والقييادة، وءييادة مسيتوى تيوظيفلن وتنفييذ تيدابر مين قبيي، 

يالت ايئتمانيييل للق ييامج علييا العنيي  القييائم علييا نييو  التسييلتييدريب وتقييدمي املسيياعدة التقنيييل و ال
 اجلنس والتمييي جبميي ز االه؛
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اليييدول عليييا وسيييا  يييي وموامجميييل واسيييتذدام البيانيييات املصييينفل  يشيييعي زي يييا   -12 
حسب اجلنس، والبيانات اإلداريل اعمعيل مين جليات مين بينليا، عنيد ايقت يامج، الشي طل وقطيا  

حبوادث  يي ز اال العن   د النسامج والفتيات،  ن فيلن نسامج يتعل   الصحل والق امج، فيما
وفتيييات الشيييعوب األصيييليل، ومنليييا عليييا سيييبي، املثيييال بيانيييات عييين العالقيييل بيييا اجليييام وال يييحيل 
واملوقي اجلغ ايف، مي م اعاة الس يل واعتبارات األ الق واألمان يف عملييل  يي البيانيات، ووسيا 

 ملقدمل و مان سالمل ال حايا وزمنلن؛فعاليل اخلدمات والربامج ا
وسائط اإلعالم علا حب  زة  القوالب النمطيل املتعلقل باألدوار املنوطل   يشعي -13 

يف ذلييييير تلييييير الييييييت تيييييدميلا اإلعالنيييييات التعارييييييل الييييييت ت سيييييا ز ييييياال العنييييي   باجلنسيييييا،  يييييا
عيدم التسيامأ مطلقيا  والالمساواة القائمل علا زساف نيو  اجلينس، والتشيعيي عليا األ يذ بينلج 

مي مث، هيذا العني  والق يامج عليا الوصيم اليذع تعانييه املي زة لاونيا  يحيل للعني  وناجييل منيه، 
ومن مث هتيئل بيئل مناسبل وميس  ة حبي  تتمان النسامج والفتيات من اإلبالغ بسلولل عن حوادث 

 ساعدة؛يف ذلر ب امج احلمايل وامل العن  وايستفادة من اخلدمات املتاحل،  ا
الدول إىل اختاذ إجي امجات فعاليل للتصيدع للعني   يد النسيامج والفتييات،  يدعو -14 

 يين فيييلن نسييامج وفتيييات الشييعوب األصييليل، ومحايييل  يييي  ييحاياه والناجيييات منييه، وذليير عيين 
 يلي: ط ي  ما
اختيييياذ تييييدابر عمليييييل وملموسييييل إلجييييياد بيئييييل ،اينيييييل تسييييمأ للنسييييامج والفتيييييات  )ز( 

يف ذلييير عييين ط يييي  تيييوفر التيييدريب يف جميييال حقيييوق  سييي  عييين حيييوادث العنييي ،  يييابييياإلبالغ بي
اإلنسيييان مليييوظفي إنفييياذ القيييانون ومقيييدمي ال عاييييل الصيييحيل ومقيييدمي اإلسيييعافات األولييييل لتيييجلما 

  دمات تتصدى حلايت الصدمات بعيدا  عن التمييي؛
، لتوعيييييل اعتميييياد و،وييييي، اإلصييييالحات والييييربامج السياسيييياتيل، ودعييييم التثقييييي  )ب( 

املسيييييؤولا احلايييييوميا وامللنييييييا،  ييييين فييييييلم العييييياملون يف جميييييايت الق يييييامج والشييييي طل واجلييييييش، 
، والصيحل، وال عاييل ايجتماعييل، عين العياملا يف جميايت التعلييم وتدريبلم وتعييي قدراهتم ف ال  

انا واألنظمييل والعدالييل، والييدفا ، واهلعيي ة؛ ومسييامجلل املييوظفا احلاييوميا عيين عييدم ايمتثييال للقييو 
املتصييلل بييالعن   ييد النسييامج والفتيييات، ميين زجيي، منييي هييذا العنيي  والتصييدع لييه علييا حنييو ميي ا   
للفوارق با اجلنسا، وإنامج اإلفالت مين العقياب، وجتنيب إسيامجة اسيتعمال السيلطل الييت تف يي 

 إىل العن   د امل زة وإعادة إيذامج ال حايا والناجيات؛
واسيتعابات عليا  ييي املسيتويات، تايون  ياملل  استحداث  دمات وبي امج )ني( 

املتنيييياول ومسييييتدامل ومتعييييددة القطاعييييات، وتييييدعملا  يييييي  ومنسييييقل ومتعييييددة التذصصييييات ويف
التانولوجيات املتاحل، جلميي ال حايا والناجيات من  يي ز اال العن   د النسامج والفتيات 

نلا إجيي امجات فعالييل ومنسييقل يتذييذها، هتن، وتيويييدها بيياملوارد الاافيييل وت ييمياعلييا زسيياف احتياجيي
حسيييب ايقت ييييامج، قطييييا  الشيييي طل والعدالييييل، و ييييدمات املسيييياعدة الق ييييائيل، و ييييدمات ال عايييييل 
الصيييحيل،  يييا فيليييا  ييييدمات الصيييحل اجلنسييييل واإلقابييييل، و ييييدمات املسييياعدة واملشيييورة الطبيييييل 
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بر تنفيذها الدوليل والنفسيل،  ا يف ذلر اخليدمات املتذصصيل، حسيب ايقت يامج، ف يال  عين تيدا
وجلييات مسييتقلل تشييم، م اكييي إليييوامج النسييامج وتقييدمي املشييورة هليين، و طوطييا  مبا يي ة تعميي، علييا 
مييدار السيياعل، و ييدمات املسيياعدة ايجتماعيييل، وامل اكييي اجلامعييل املذتصييل باألءمييات، و ييدمات 

صيول إليليا اهلع ة، و دمات الطفولل، و دمات اإلساان العام لتوفر مسياعدة امنيل ويسيل، الو 
بالنسبل للنسامج واألطفال، ف ال  عن تقيدمي املسياعدة واحلماييل واليدعم مين  يالل إتاحيل إماانييل 
احلصول علا مسياكن ججيال طويليل والتمتيي بفي ي التعلييم والعمي، والفي ي ايقتصياديل، واختياذ 

ساعدون التدابر ل مان سالمل وزمن عاملي ال عايل الصحيل ومقدمي اخلدمات الصحيل الذين ي
ويساندون  حايا العن  والناجيات منه، و مان زن ت اعي زي ا  هذه اخلدمات وايستعابات، 

 يف حايت ال حايا من الفتيات، مصاحل الطف، الف لا؛
اعتماد تدابر إلذكامج وعي النسامج والفتيات،  ن فيلن نسامج وفتييات الشيعوب  )د( 

عيي ي زنيين ع  ييل للعنيي  القييائم علييا نييو  اجليينس، سيييما النسييامج والفتيييات اليياليت يُ  األصييليل، وي
يوف ه هلن من محايل وسب، انتصاي قانونيل، بوسائ، منلا نشي  املعلوميات  حبقوقلن وبالقانون وما

املتعلقيل باملسيياعدة املتاحييل للنسيامج اليياليت تع  يين للعني  وزسيي هن، و ييمان حصيول  يييي النسييامج 
 يييي م احيي، اإلجيي امجات  يف الوقييت املناسييب ويفاليياليت تع  يين للعنيي  علييا املعلومييات املناسييبل 

 الق ائيل وباللغل اليت جيدن التواص، هبا، إذا زمان؛
 ييمان وصييول النسييامج والفتيييات،  يين فيييلن نسييامج وفتيييات الشييعوب األصييليل،  )ه( 

دون عوائ  إىل العدالل واحلصول علا املساعدة الق ائيل واملعلومات عن حقوقلن اإلنسانيل، من 
حل  هبن من زذى،  يتعل   ا ي، ليتسىن هلن الوصول إىل سب، انتصاي عادلل وفعالل فيمادون ،يي

 وذلر بط ق منلا اعتماد تش يعات وطنيل؛
 يييمان زن تايييون سيييب، اينتصييياي املتاحيييل للنسيييامج والفتييييات الليييوايت تع  ييين  )و( 

سواها  ل زوكانت يف  ا، سياسات عام إداريل زم للعن ، سوامج زكانت تلر السب، ق ائيل زم
ميين التييدابر، متاحييل ، ويسييل، احلصييول عليلييا، ومقبولييل، وم اعيييل للسيين ونييو  اجليينس، وزن تلييا 
احتياجيييات ال يييحايا بصيييورة كافييييل، بوسيييائ، منليييا محاييييل الطيييابي السييي ع، واحليلوليييل دون الوصيييم 

يت تع  ن إحلاق ز  ار إ افيل هبن، وإتاحل وقت معقول للنسامج اللوا تا ار إيذامج ال حايا زو زو
 للعن  كي يتقدمن بطلب اجلرب، وتجلما معاير إةبات معقولل؛

تطوي  وإقامل  دمات إلعادة التجلهيي، مين زجي، تشيعيي وإحيداث تغييرات يف  )ء( 
والتقليييي، مييين احتميييال معييياودة  املواقييي  والسيييلوك ليييدى مييي تاا العنييي   يييد النسيييامج والفتييييات،

 اخلدمات ومفعوهلا؛ارتااب زعمال العن ، ورصد وتقييم تجلةر هذه 
اليييييدول إىل النظييييي  يف التصيييييدي  عليييييا  ييييييي الصييييياوك ذات الصيييييلل زو  ييييييدعو -15 

يف ذلر اتفاقيل الق امج علا  يي ز اال التمييي  د امل زة، واتفاقيل حقيوق  اين مام إليلا،  ا
تياريييل، الطفي،، وايتفاقييل الدوليييل للق يامج عليا  يييي ز ياال التميييي العنصيي ع وب وتوكويهتيا اي 
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وإىل التعييياون ميييين  يييالل ايتفاقيييييات والصييياوك واملبييييادرات اإلقليمييييل ملنييييي العنييي   ييييد النسييييامج 
 والفتيات والتصدع له بشا، فعال؛

بوييييل وعميي، املقييي رة اخلاصييل املعنيييل  سييجللل العنييي   ييد امليي زة وزسيييبابه  ي حييب -16 
 وييتلا؛، الذع حددت فيه زولويات (4)وعواقبه، وحييط علما  بتق ي ها

،ديييييد وييييييل املقيييي رة اخلاصييييل املعنيييييل  سييييجللل العنيييي   ييييد امليييي زة وزسييييبابه  يقيييي ر -17 
 حيييييييي ان/ 14املييييييؤرخ يف  23/25حييييييددها جملييييييس حقييييييوق اإلنسييييييان يف قيييييي اره كمييييييا   وعواقبييييييه،

 ، ملدة ةالث سنوات؛2013 يونيه
اإلجييييي امجات اخلاصيييييل عليييييا النظييييي ، يف إطيييييار ويياهتيييييا القائميييييل وعنيييييد  يشيييييعي -18 

ايقت امج، يف مسجللل ز اال التمييي املتعددة واملتقاطعل اليت تواجللا النسامج والفتييات،  ين فييلن 
 نسامج وفتيات الشعوب األصليل؛

حبلقييل النقيياش حييول العنيي   ييد النسييامج والفتيييات، اليييت ُعقييدت زةنييامج  ي حييب -19 
ل السيينويل ملييدة يييوم كاميي، حييول حقييوق اإلنسييان للميي زة يف الييدورة الثانيييل والثالةييا علييس املناقشيي

حقوق اإلنسان، ويطلب من مفو يل األمم املتحيدة السياميل حلقيوق اإلنسيان تقيدمي تق يي  ميوجي 
 عن املناقشل إىل اعلس يف دورته الثالثل والثالةا؛

لل العن   يد املي زة وزسيبابه وعواقبيه عقيد من املق رة اخلاصل املعنيل  سجل يطلب -20 
املشييياركل، عنيييد ايقت يييامج وبنيييامج عليييا اليييدعوة، يف عمييي، جلنيييل منيييي اجل مييييل والعداليييل  مشييياورات زو

اجلنائيل التابعل ملاتب األمم املتحدة املع  باملذدرات واجل ميل قصد تععيي، تنفييذ زهيداي املقي رة 
 له؛ اخلاصل بشجلن مني العن   د امل زة والتصدع

املقيي رة اخلاصييل املعنيييل بييالعن   ييد امليي زة وزسييبابه وعواقبييه علييا إجيي امج  يشييعي -21 
مشيياورات منتظمييل مييي جلييات ميين بينلييا جلنييل و ييي امليي زة ومنظمييل الصييحل العامليييل وهيئييل األمييم 
املتحييييييدة للمسيييييياواة بييييييا اجلنسييييييا و،اييييييا امليييييي زة وصييييييندوق األمييييييم املتحييييييدة للسيييييياان و ييييييعبل 

مم املتحدة بشجلن مسيجللل تقيدمي بيانيات موءعيل ومفصيلل عين العني   يد املي زة اإلحصامجات يف األ
 والسب، الفعالل للنلوض بالق امج علا العن   د امل زة؛

مواصييلل نظيي ه يف مسييجللل الق ييامج علييا  يييي ز يياال العنيي   ييد النسييامج  يقيي ر -22 
طبقييا  لربنييامج عملييه  والفتيييات وزسييبابه وعواقبييه، باعتبارهييا مسييجللل علييا درجييل عاليييل ميين األولويييل،

 السنوع.
 43اجللسل 

 2016،وء/يوليه  1
 [.اعُتمد دون تصويت]

    
__________ 

(4) A/HRC/32/42 وCorr.1. 


