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ال لة
تقرير األمني العام
موجز
هذا التقرير ميث استجابة ل لب اجلمعية العامـة قرارهـا  146/68أن يقـدم األمـني
العــام تقريــرا عــن تن يــذ القــرارن وهــو يتلــمن يعــرة االيــة ســريعة علـ ا لتزامــا الدوليــة
بـا مـن قبيـ
والتع:ـدا العامليـة ييمـا يتعلـا بال لـةا يمــا يعـام التقـدم والتحـديا
ال قر ،واملساواة ،والتعليم ،والصحة ،والتغذية ،وامليـا ،،والصـرا الصـحا والنعايـة الصـحية،
ويريوس يقص املناعة البشرية ومتالزمة يقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،واحلماية من العنـ،،
وا يت:اك وا ستغالل ،ومشارية ال  ،والتثقي ،بال وقوط اإليسانن
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أو  -مقدمة
 - 1هذا التقريـر مقـدم عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة  ،146/68املعنـون ”ال لـة“ ،الـذ
طلبت ييه اجلمعيـة األمـني العـام أن يقـدم لي:ـا ووراـا السـبعني تقريـرا عـن تن يـذ لـ
بـا امليـا ،،والصـرا الصـحا
القرار ،حبيث يتلمن التقرير تأييدا ألمهية حتقيا غايا
والنعايــة الصــحية تتعلــا بال لــةن وألجـ عــداو هــذا التقريــر ،أألرســلت الــدول األعلــا ،
وويا األمم املتحدة وصناويق:ا وبراب:ا ،واملنعما غري احلكوميـة الرييسـية العاملـة علـ
تعزيز وقوط ال لة مذيرا ش وية ت لب لي:ا معلوما ا صلة بتن يذ القرارن
 - 2والتقريـر يشــك متابعـة للتقريــر الصـاور عــام  ،)A/68/263( 2013املقـدم مــن األمــني
العام اجلمعية العامة ووراا الثامنة والستني ،الذ أيـد علـ عمـال وقـوط ال تيـا
األُسر املعيشية اليت يعيل:ا أط الن ويورو ال رع الثاين من هذا التقرير يعرة االيـة علـ األُطـر
القايويية واملعيارية وا لتزاما الدولية املتعلقة حبقوط ال لـةا بينمـا يبـيان ال ـرع الثالـث والـة
ال لــة االــا املشــمولة بــالقرار 146/68ا ويــورو ال ــرع الرابــً حتلــيال ت صــيليا للميــا،،
والصرا الصحا والنعاية الصحية من ويث عالقت:ا بال لـةن ويلقـا ال ـرع اسـامض اللـو
سبي تعزيز وقـوط ال لـة ،بينمـا ي ـرف ال ـرع السـاوس
عل ما حتقا من تقدم و جنازا
توصيا للعم مستقبالن

ثاييا  -األُطر القايويية واملعيارية والتع:دا
أل - ،معاهدا وقوط اإليسان وا ت اقيا

العاملية

الدولية األخرى

 - 3ن عمال وقـوط األط ـال ،ـن يـي:م ال ـال  ،التـزام واقـً علـ عـاتا يـ وولـة،
هـذا اإلطـار ات اقيـة وقـوط ال ـ
وسبما تقرر وجب طار قايوين وويل شام ن وتـدخ
وبروتويو اا ا ختياريـة ،الـيت تبـيان بموعـة شـاملة مـن احلقـوط يـتعني التمتـً ـا ”وون أ
يـوع مـن أيـواع التمييـز“  ،ـا لـ التمييـز علـ أسـاس يـوع اجلـنضن يمـا يتلـمن لـ
اإلطار ياية املعاهدا األساسية املتعلقة حبقوط اإليسان اليت تتلمن أوكاما تؤيد مبـدأ عـدم
التمييز واملساواة بني الرج واملرأة والصيب وال تاةن ومـن هـذ ،املعاهـدا ات اقيـة القلـا علـ
ايً أشكال التمييز ضد املرأة املتصلة اتصا مباشرا حبالة ال لة ورياه:ان
 - 4وهناك أيلا التزاما قايويية منصوص علي:ا صلب صكوك قـايون العمـ امللزمـة،
ا يي:ا ات اقية احلـد األو لسـن ا لتحـاط بالعمـ لعـام ( 1973رقـم  ،)138وات اقيـة وعـر
أسـوأ أشــكال عمـ األط ــال واإلجــرا ا ال وريـة للقلــا علي:ــا لعــام ( 1999رقــم ،)182
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وات اقيــة العمــ الاليــا للعمــال املنـــزليني لعــام ( 2011رقــم  ،)189والربوتويــول امللحــا
بات اقية العم اجلرب لعام 1930ن
 - 5و عــام  ،2013اعتمــد جلنــة وقــوط ال ـ أربعــة تعليقــا عامــةن و وعــت
اللجنــة عل ـ وجــه اسصــوص التعليــا العــام رقــم  15بشــأن وــا ال ـ التمتــً بــأعل
مســتوى صــحا ميكــن بلوغــه (املــاوة  )24وعــت اللجنــة ايتشــار التمييــز اجلنســاين ،الــذ
ي لا وأو اإلياث/قتـ األجنةـة األُيثويـة ،واملمارسـا التمييزيـة ييمـا يتعلـا بتغذيـة الرضـً
واألط ال الصغار ،والتنميط اجلنساين ،وحمدووية احلصول عل اسدما ن
 - 6و التعليــا العــام رقــم  ،14تُقــر اللجنــة بالصــعوبا الــيت تواجــه ال لــة ييمــا ــتص
بــا عتراا صــاحل:ا ال لــل عنــدما تتعــارل القــيم الثقاييــة أو الدينيــة مــً ا ت اقيــةن ويــربز
التعليـــا العـــام رقـــم  17التحـــديا الـــيت تُواجـــه عنـــد عمـــال وقـــوط ال لـــة الراوـــة،
وا ست جمام ،واللعـب ،واأليشـ ة التروةيـة مقابـ املسـؤوليا املنــزلية وشـواغ الوالـدين
حـد مـن توقاعـا ال تـاة وسـلوي:ان
احلمايية وا يتقار املرايا ،وا يتراضـا الثقاييـة الـيت ت ّ
وةدو التعليا رقم  16العواهر اليت ميكـن أن ععـ ال تـاة ضـحية وـا ،وهـا مـواهر مـن قبيـ
ا يتــ:اك وا ســتغالل اجلنســيني عــن طريــا اإليتريــت و ســياط السـ ر والســياوة واســتغالل
ال تيا جنسيا وساي اإلعالمن
 - 7وىف  20يـــايون األول/ويســـمرب  ،2012اختـــذ اجلمعيـــة العامـــة القـــرار 146/67
الــذ ةــث الــدول عل ـ ي ــا التشــريعا والتوعيــة وختصــيص مــوارو ياييــة حلمايــة النســا
وال تيــا مــن العنــ ،،وعل ـ وايــة املمارســا اجلنســايية اللــارة ،ســيما تشــويه األعلــا
التناسلية لإلياثن و تشرين الثـاين/يويمرب  ،2014اعتمـد جلنـة القلـا علـ التمييـز ضـد
املــرأة وجلنــة وقــوط ال ـ التوصــية العامــة املشــترية رقــم /31التعليــا العــام رقــم  18بشــأن
املمارسا اللارةن

با  -املؤمترا

الدولية واويئا

احلكومية الدولية وما يتص

ا من تع:دا

 - 8ق عت الدول األعلا عل ي سـ:ا تع:ـدا واسـعة الن ـاط للقلـا علـ التمييـز ضـد
حمايـ الــت املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة (القــاهرة،
ال لــةن وصــدر هــذ ،التع:ــدا
 ،)1994واملؤمتر العاملا الرابً املعين باملرأة (بيجني ،)1995 ،جايب مـؤمترا ا سـتعرال
الالوقة ،اليت اعتريت يي:ا احلكوما مـرارا وتكـرارا ـا لل تـاة مـن وقـوط أساسـية الصـحة
اإلجنابية ،والتعليم ،واملشارية احلياة ا جتماعية والسياسة وا قتصاوية وون متييزن
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 - 9وملــت ييايــا األمــم املتحــدة تشــجً االتمــً الــدويل عل ـ تن يــذ هــذ ،األهــداا
ا ســتراتيجية املــذيورة أعــال،ن و مــؤمتر قمــة ال تــاة املعقــوو متوز/يوليــه  ،2014التقــت
النسا وال تيا والقاوة االتمعيون واحلكومـا واملنعمـا الدوليـة والق ـاع اسـاص للترييـز
علـ اـا تشـويه/بتر األعلــا التناسـلية لإليـاث وزواا األط ـالن ويــان هـذا احلـدث وــايزا
جل:ا ياعلة رييسية علـ التع:ـد بااـا هـذ ،املمارسـا اللـارة يمـا أخـرا النـور قـدرا
يبريا من التع:دا ومزيدا من املوارو املالية لوضً ااية لتشويه/بتر األعلا التناسـلية لإليـاث
وزواا األط ــالن وقــد أبق ـ قــرار قمــة ال تــاة وقــرار اجلمعيــة العامــة  156/69بشــأن زواا
األط ــال والــزواا القســر هــذ ،املســاي عل ـ جــدول أعمــال ال ريــا العام ـ امل تــوف بــا
العلوية املعين بأهداا التنمية املستدامة و وثايا األمني العام املتعلقة خب ة التنميـة ييمـا بعـد
عام 2015ن
 - 10و وزيران/يوييه  ،2014أصدر م وضية األمم املتحدة حلقوط اإليسـان أول تقريـر
وا عل اإلطالط بشأن منً ممارسة تـزوي األط ـال والـزواا املبكـر والـزواا القسـر والقلـا
عل هذ ،املمارسـة ( A/HRC/26/22و )Corr.1ن وعقـد امل وضـية السـامية ولقـة يقـا بشـأن
املوضوع الدورة السابعة والعشرين اللض وقوط اإليسان (أيلول/سبتمرب )2014ن
 - 11وبنا ً عل طلب بلض وقوط اإليسان مقرر ،117/24 ،يعمت م وضية وقـوط
اإليسان ولقة يقا رييعة املستوى لتحديد املمارسا احلميدة ،والتقـدم والعقبـا  ،واجل:ـوو
املبذولة علـ ا يـً املسـتويا ملكايحـة تشـويه األعلـا التناسـلية لإليـاثن وبنـا ً علـ طلـب
االلـــض ،قـــرار ،22/27 ،قـــدمت امل وضـــية أيلـــا تقريـــرا بشـــأن املمارســـا احلميـــدة
والتحديا الكربى بال منً تشويه األعلا التناسلية لإلياث والقلا عل هذ ،املمارسـة
()A/HRC/29/20ن
 - 12و يــايون الثاين/ينــاير  ،2015أصــدر م وضــية وقــوط اإليســان تقريــرا بعنــوان
احلصــول علـ التعلــيم“ يلقــا اللــو علـ هشاشــة
”اعتــدا ا علـ ال تيــا الســاعيا
اإلجنازا احملققة بال التعليم العـام رغـم قـوة الـديً الـيت متثلـ:ا األهـداا اإلااييـة لفل يـةن
وستساهم هذ ،الوثيقة عداو التوصية العامة املتعلقة باحلصول عل التعلـيم الـيت تعـدها جلنـة
القلا عل التمييز ضد املرأة و الدراسة العاملية املتعلقة باملرأة والسالم واألمـن ،الـيت ستُنشـر
قبـ جــرا ا ســتعرال الرييــً املســتوى لقــرار بلــض األمــن  )2000( 1325املقــرر جــرا ،
عام 2015ن
 - 13وقد أيد اجلمعية العامة بـدوا قرارهـا  146/68النتـاي األخـرى الـيت أسـ ر
عنــ:ا مــؤمترا قمــة األمــم املتحــدة واملــؤمترا الكــربى ا الصــلة بال تــاةن وهــذ ،النتــاي
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تشـــم الوثيقـــة استاميـــة للـــدورة ا ســـتثنايية الثالثـــة والعشـــرين للجمعيـــة العامـــة املعنويـــة
”املرأة عـام  2000ت املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم القـرن احلـاو والعشـرين“ا
وبريــام عم ـ املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة وبريــام عم ـ مــؤمتر القمــة العــاملا للتنميــة
ا جتماعيــة وا ســتنتاجا املت ــا علي:ــا الــيت اعتمــداا جلنــة وضــً املــرأة ووراــا الســابعة
واسمسني ،اليت تربط متكني ال تاة نً العن ،والقلا عليهن
ار/مــارس ،2015
 - 14و الـدورة التاسـعة واسمســني للجنـة وضـً املــرأة ،املعقـووة
اعتمد اللجنة عاليا سياسيا ناسبة مـرور  20سـنة علـ ايعقـاو املـؤمتر العـاملا الرابـً املعـين
باملرأة( )1ويرر التزام:ا بتن يذ عالن ومنـ:اا عمـ بـيجنين وأيـد اللجنـة بـدوا وورهـا
ضمان تعميم مراعـاة املنعـور اجلنسـاين ،ـا لـ بنـد جـدول األعمـال خ ـة التنميـة
ييما بعد عام  ،2015ووثت احلكومـا وويـا األمـم املتحـدة ومنعمـا االتمـً املـدين
عل ق ً خ وا أبعد لتحقيا املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وال تاةن

ثالثا  -التمييز ووالة ال لة
أل - ،ال قر
 - 15تتلــرر املــرأة وال تــاة مــن ال قــر أيثــر ممــا يتلــرر الرج ـ  ،وبص ـ ة خاصــة األُســر
املعيشية اليت تعيل:ا ياثن وقـد أثَّـر األزمـة ا قتصـاوية الـيت شـ:دها عـام  2008ومـا تالهـا
من زيـاوا وـاوة أسـعار املـواو الغذاييـة علـ النسـا وال تيـا تـأثريا قاسـيا ،سـيما مـن
ويــث توزيــً الغــذا واخـ األســرة املعيشــيةن وت يــد التقــديرا بــأن تغيــر املنــا سي لــا
زياوا أخرى أسعار األغذية األساسية ،مما يُزيد العب عل النسا وال تيا ن
 - 16وقد تناقص ال قر املدقً ،أن ماليني الناس الذين يعـي يـ منـ:م وـن الن علـ
أق من  1.25وو ر اليـوم يتـأل 47 ،املايـة منـ:م مـن أشـيفاص الثامنـة عشـرة مـن
العُمر أو أصغر من ل ()2ن وهذا ي:دو باس ر بقا واا  569مليون ط ( ،)3و ن يـان مـن
الصعب تقدير يسبة ال تيا يعرا لعدم وجوو بيايا عن ال قـر مصـنة ة وسـب يـوع اجلـنضن
__________
( )1الوثااق ا الية اام لس اسااص اي واااقما يايجو ااق
ال رع جيم ،القرار  ،1/59املريان

()2

 2015املسحااا م ا  ،)E/2015/27( 7ال ص ـ األول،

ايعـــــر P. Olinto and others, ‘‘The State of the Poor: Where are the poor, where is extreme poverty harder to
end, and what is the current profile of the world’s poor?’’, World Bank, Economic Premise, No. 125,

)(October 2013ن

(UNICEF, ‘‘Child poverty in the post-2015 agenda’’, Issues Brief (June 2014) )3ن
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وميكــن أن يُلحــا احلرمــان وا ســتبعاو ،وــن ولــو ل تــرا قصــرية ،ضــررا بالغــا بنمــا ال ـ
ميكــن أن يعــوو ال ـ بعــد ،ســابا الع:ــدن وضــياع ال ــرص اإلااييــة ،املقتــرن با يتــ:اك
وا ستغالل ،يدمي يقر ال تيا والنسا طوال وياان وي اقم هذا ال قر وجيعله أشد وطأةن
 - 17وتؤو القواعد ا جتماعية والثقايية ت ـاقم الالمسـاواة بـني اجلنسـني ويقـر ال تـاةن
واوتمال تزوي ال تيا األشد يقـرا وون استشـاران يزيـد عـدل ثـالث مـرا عـن اوتمـال
خُمض األُسر املعيشية األغىنن وويقا ملنعمة الصـحة العامليـة ،يـان
تزوي يعرياان املنتميا
مح املراهقا  ،الذ ين و عل خماطر أشد لفم:ـا والرضـً ،أيثـر شـيوعا االتمعـا
الري ية ال قريةن

با  -التعليم
 - 18متث ـ ال تيــا غالبيــة األط ــال غــري امللــتحقني باملــدارس الــذين تتــراوف أعمــارهم بــني
الساوسة واحلاوية عشرة وعدوهم  58مليون ط ()4ن ومن احملتم أيلا أ تعـوو ال تيـا
ا لتحاط باملدارس ( 48املاية مقاب  37املاية للصـبيان)ن ويمـا وعـت منعمـة األمـم
املتحدة للتربية والعلم والثقاية (اليويسكو) ومنعمة األمم املتحـدة لل ولـة (اليوييسـي ،)،يـان
التعلـيم الثـايو  ،سـيما أيريقيـا الواقعـة
الالمساواة بني اجلنسني أوسً ي اقا مـن لـ
جنو الصحرا والدول العربية وجنو وغر سيان
االال التعليمـا عنـدما تقتـرن بـال قر وغـري،
 - 19وت ت اقم املساوئ اليت تواج::ا ال تيا
املنــاطا الناييــة ،وا يتمــا يئــة مــن يئــا
مــن أشــكال ا ســتبعاو ،الــيت مــن قبيـ العــي
األقليــا اإلثنيــة واملعايــاة مــن عاقــةن و ا اســتمر ا عاهــا املالوعــة الويــة األخــرية،
سيحص ـ أيقــر الصــبيان أيريقيــا الواقعــة جنــو الصــحرا عل ـ التعلــيم ا بتــدايا العــام
 2069ولكن أيقر ال تيا سيتعني علي:ن ا يتعار  17سنة أخرى ،ون 2086ن يمـا يزيـد
الزناع من ت اقم الت:مي  ،يرغم املدارس عل غـالط أبوا ـا ،ويزيـد عـدو وـا الغيـا
ص وا املعلمني ،وي:دو أمن األط الن

جيم  -الصحة
 - 20بعض البلدان اليت ُت لـ يي:ـا املعـايري الثقاييـة الصـبيان علـ البنـا  ،ةـدث عجـز
يبري يسبة املواليـد اإليـاث املواليـد الـذيور يتيجـة ختيـار جـنض املولـوو قبـ الـو وةن
__________
(UNESCO and UNICEF, Fixing the Broken Promise of Education for All: Findings from the Global )4
)Initiative on Out-of-School Children (2015ن
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ارت اع يسبة وييا ال تيـا وون اسامسـة
يما ميكن أن يؤو ت لي األبنا عل البنا
جرةا اإلمهال والتمييز التغذية والرعاية الصحية باملقارية بالصـبيانن وتشـري بيايـا صـندوط
األمم املتحـدة للسـكان أن أوجـه ا خـتالل النسـبة بـني اجلنسـني العقـوو األخـرية قـد
زاو لصاحل الصبيان عدو من بلدان جنـو سـيا وشـرط سـيا و سـيا الوسـ  ،ممـا أوى
غلبة الذيور بصورة مزعجة التكوين السكاينن
 - 21و ســن املراهقــة ،تواجــه ال تــاة خمــاطر صــحية ت ــوط امليفــاطر الــيت يواج::ــا الصــيب،
وهذا يتعلا ود بعيد بالصحة اإلجنابية واحلقوط اإلجنابيةن ومتث التعقيدا املتصـلة باحلمـ
والو وة السبب الرييسا الثاين لوياة املراهقا ن تن و الو وة سـن مبكـرة علـ خ ـر
ياســور الــو وة ،ممــا يس ـ ر عــن صــابة بالغــة وخج ـ وعزلــة اجتماعيــةن و متل ـ املراهقــا
الناش ا جنسـيا سـوى مكاييـة حمـدووة للحصـول علـ موايـً احلمـ واسـتعماوا ،ممـا يزيـد
تعرض:ن مليفاطر احلم احمل وا باس ر وغـري امليف ـط لـهن ممـا يوضـق ايتقـارهن خيـارا
خمتل ة احلياةن
 - 22ويـــبني تقريـــر حقلااام ناااعقل ال اااقم الصـــاور عـــن صـــندوط األمـــم املتحـــدة للســـكان
عـــام  2014أن  22املايـــة يقـــط مـــن شـــابا العـــاأ الاليـــا تتـــراوف أعمـــارهن بـــني 15
و  24سنة يست عن احلصول علـ موايـً احلمـ  ،باملقاريـة بنسـبة  60املايـة للنسـا الاليـا
تزيد أعمارهن عن  30سنةن وحتـد قـوايني سّـن الـزواا مـن مكاييـة وصـول املراهقـا علـ
خدما الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت من قبي تنعيم األسرة ،واإلج:ال المن ويثمـا يـان
مشــروعا ،واختبــار يـــريوس يقــص املناعــة البشـــريةن وعــالوة علــ لــ  ،تكــون األُم:ـــا
الصغريا السن أق تأهال لرعاية أط اون من األُم:ـا البالغـا  ،وتكـون اوتمـا تعـرل
أط اون حلواوث وخيمة أععمن

وال  -ال عام والتغذية
 - 23ألسبا بيولوجية واجتماعية ،تكون ال تيا أيثر عُرضة للمعايـاة مـن يقـص احلديـد
ومن يقر الدم ،الذ يؤثر عامليا عل  43املاية مـن األط ـال وون اسامسـة ،و  38املايـة
مــن النســا احلوام ـ و  29املايــة مــن النســا غــري احلوام ـ ()5ن ويقــص احلديــد ويقــر الــدم
شايعان بني املراهقا  ،رغم عدم تواير تقديرا عاملية موثوط ـا حتـدو عـب املـرل حتديـدا

__________
( )5انظي haemoglobin concentration and

G. Stevens and others, ‘Global, regional, and national trends in

prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for
1995–2011: a systematic analysis of population-representative data’, The Lancet Global .Health, vol. 1,

)No. 1 (July 2013ن
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يميــان أمــا يقــر الــدم ي :ـو عام ـ خ ــورة بالنســبة لويةيــا األُمومــة ،ووييــا ال تــرة احملي ــة
بالو وة ،وقلة الوزن عنـد الـو وةن وسـو التغذيـة أثنـا احلمـ وأثنـا مرولـة ال ولـة املبكـرة
يعوقان قدرة ال تيا عل وعم النمو الصحا اجليد للجنني والرضً ويدمي وورة يقـص التغذيـة
املتوارثة بني األجيالن

ها  -يريوس يقص املناعة البشرية ومتالزمة يقص املناعة املكتسب (اإليدز)
 - 24ويقـا لربيــام األمـم املتحــدة املشـترك املعــين ب ـريوس يقــص املناعـة البشــرية ومتالزمــة
يقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،يان حنو  35مليون يسـمة عـام  2013مصـابني ب ـريوس
يقص املناعة البشرية شن أحنا العاأن ومن بـني  2.1مـن ماليـني املصـابني بـذل ال ـريوس
الـــذين تتـــراوف أعمـــارهم بـــني العاشـــرة والتاســـعة عشـــر ،مثَّلـــت ال تيـــا  58املايـــة مـــن
املصابني()6ن وتكش ،اعاها اإلصابة ب ريوس يقص املناعة البشرية أوساط املـراهقني عـن
ت اوتا واضحة جنساييا وجغراي يـان وتُع:ـر بيايـا بريـام األمـم املتحـدة املشـترك السـال،
الــذير أن  64املايــة مــن اإلصــابا اجلديــدة بــال ريوس عل ـ الصــعيد العــاملا قــد حلقــت
 74املايــة أيريقيــان ويلــال عــن ل ـ  ،متث ـ األمــرال
راهقــا  ،وأن الــرقم يص ـ
أيريقيان
املرتب ة باإليدز السبب الرييسا لوياة املراهقا والنسا الاليا سّن اإلجنا
 - 25واإلصابة ب ريوس يقص املناعة البشـرية حتـدث الغالـب األعـم صـ وا ال تيـا
بسبب التبكري بد النشاط اجلنسا ،وممارسة اجلـنض بـني شيفصـني مت ـاوع العُمـر ،وزواا
األط ال والزواا القسر  ،وضع ،اتقا يريوس يقص املناعـة البشـرية وعـدم معريتـه ،وعنـ،
العـروا املسـاعدة علـ
العشرين وقد تبـيةن أن عنـ ،العشـري يزيـد خ ـورة صـابة ال تيـا
شدة ايتشار املرل ،بينما تقول عالقا القوة غـري املتكايئـة قـدران علـ الت ـاول ملمارسـة
اجلنض بصورة أسلمن
 - 26وتع الت اوتا اجلنسايية باقيـة ،رغـم وـدوث تقـدم حمـدوو ج:ـوو اتقـا يـريوس
يقـص املناعـة البشــرية الـيت تســت:دا الشـبان املتراووـة أعمــارهم بـني اسامســة عشـر والرابعــة
أيريقيـــا الواقعـــة جنـــو الصـــحرا ،
والعشـــرينن و البلـــدان الـــيت تتـــواير بشـــأاا بيايـــا
أ تتجاوز يسبة الشابا الاليا امتلكن عـام  2014معريـة شـاملة بـذل ال ـريوس 30
املعريــة بــني الشــابا
املايــة ،مقابـ  37املايــة أوســاط الشــبانن ويــان هنــاك ت ــاو
الاليا يعشن األسر املعيشية األيقر والشابا الاليا يعشـن األسـر املعيشـية األغـىن ممـثال
__________
(P. Idele and others, ‘Epidemiology of HIV and AIDS among adolescents: Current status, .inequities, and )6
)data gaps’, JAIDS, vol. 66, supplement 2 (1 July 2014ن
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بنســبة  17املايــة لل ئــة األو مقاب ـ  35املايــة لل ئــة الثاييــة()7ن واســتراتيجيا يــريوس
يقص املناعة البشرية واإليدز تشرك النسا وال تيـا بصـورة ياييـة أو بديـةن ولـيض هنـاك
سـوى عــدو قليـ مـن البلــدان أيــاو بتيفصـيص ميزاييــا أليشـ ة اتقـا لـ ال ــريوس لصــاحل
النسا وال تيا أو ملباورا متصلة بذل تتحقا يي:ا املساواة بني اجلنسنين

واو  -العن ،،وا يت:اك وا ستغالل
 - 27عل الصعيد العاملا ،تتأثر ماليني ال تيا بالعن ،وا ستغالل وا يتـ:اك ،وهـا أمـور
حتدث االتمعا احمللية واملدارس وأماين العمـ واملنـازلن وتتعـرل ال تيـا س ـر العنـ،
اجلنسا أيثر يثريا من تعرل الصبيان لهن وتشري بيايا اليوييسـي ،أن حنـو  120مليـون
يتاة تتراوف أعمارهن بني  15و  19سنة قد عايني من أيعال جنسية مورسـت بـاإليرا ،،وأن
 48مليــون يتــاة (واوــدة مــن ي ـ ثــالث يتيــا ) ضــحايا عنــ ،عــاط ا أو بــدين أو جنســا
ارتكبه زوا أو عشرين
ممارسا ضارة من قبي تشويه/بتر األعلـا
 - 28وم التمييز اجلنساين املتجذار يؤو
التناسلية لإليـاث ،وزواا األط ـال والـزواا القسـر  ،والقتـ وياعـا عـن الشـرا ،وا عتـدا
باستيفدام األمحال ،والرجم ،وا ستعباو اجلنسان ويبيان تقرير اليوييسي ،املتعلـا بتشـويه/بتر
األعلــا التناســلية لإليــاث أن أيثــر مــن  130مليــون يتــاة وامــرأة تتــراوف أعمــارهن بــني 15
و  49ســنة  29بلــدا قــد تعرضــن لتشــويه/بتر األعلــا التناســلية لإليــاثن وتتــأثر النســا
وال تيا بصورة غري تناسبية با يت:اك وا ستغالل من خالل ا عار بالبشـر ،ميـثلن 71
املاية من ضحايا ا عار ( 50املاية للنسا و  21املاية لل تيا )ن وعـدو ال تيـا ضـحايا
ا عار ضّع ،عدو الصبيان()8ن

زا  -العمالة وعم األط ال
 - 29املناطا الـيت ترت ـً يي:ـا معـد الالمسـاواة بـني اجلنسـني ،تعـاين ال تيـا الاليـا
تتراوف أعمارهن بني  15و  24سنة من معد ب الة ت وط معد ب الة الصبيان()9ن
__________
( )7ايعـــــــــــــــــــر
2015ن

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Millennium Development .Goals Report

()8
( )9ياية البيايا الواروة

.United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, 2014
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 - 30ومــا زالــت عمالــة األط ــال قايمــة عل ـ ي ــاط واســً ومتث ـ ايتــ:ايا خ ــريا حلقــوط
ال ـ ن ويعتقــد أن العم ـ امل ــرط اس ــورة أو املشــقة بالنســبة لشــيفص وون الثامنــة عشــر أو
الذ يبدأ قب بلوغ السن القايوييـة للعمـ يـؤثر علـ الصـبيان بصـورة أوضـقن ورغـم لـ ،
يان  68.2مليـون يتـاة تتـراوف أعمـارهن بـني اسامسـة والسـابعة عشـر قـد ااـرطن عمالـة
من قــة ســيا واحملــيط اوــاوئن يمــا تــووا
األط ــال عــام  ،2012وغالبــا مــا وــدث لـ
بعض البيايا بأيه عل النقيض من التقديرا السابقة يان عدو ال تيا الاليـا أألرغمـن علـ
ممارســة أســوأ أشــكال عمـ األط ــال أيثــر مــن عــدو الصــبيان الــذين تراووــت أعمــارهم بــني
اسامســة والرابعــة عشــرن وال تيــا يُســايدن أألســرهن ،أيثــر ممــا ي ع ـ الصــبيان ،مــن خــالل
األعمال املنـزلية ورعاية األط ال األصـغر منـ:ن عمـرا واملرضـ واملسـننين وشـاريت ال تيـا
العم املزنيل خارا بيوان بأعداو بلغت ضّع ،عدو الصـبيان ييمـا بـني اسامسـة والسـابعة
عشر  -وبلغ عدوهن اإلاايل  11.5مليون يتاةن

وا  -اإلعاقا ت الوصمة والت:مي
 - 31يق ـ اوتمــال وصــول ال تيــا وا اإلعاقــة عل ـ الرعايــة الصــحية ،أو التعلــيم ،أو
التـدريب امل:ــين ،أو العمـ  ،أو اســت اوان مــن اإلومـاا التــام احليــاة ا جتماعيــة والسياســية
والثقايية ،و ل باملقارية بالصبيان و اإلعاقـا أو بال تيـا غـري املعاقـا ن وهـن يـواج:ن
أيلـا زيـاوة خ ـر التعــرل إلجـرا ا طبيـة قسـرية للحــد مـن خصـوبت:ن وزيـاوة اوتمــال
وخاون مؤسسا والتعرل للعنـ ،مـ الرعايـة البديلـةن واألرجـق أن يكـون وزاـن أقـ
من وزن الصبيان و اإلعاقا جرا مـنق أيلـلية جنسـايية توزيـً الغـذا  ،ممـا يـؤو
عــدم ي ايــة اــو احلــول ،و صــابة الوليــد أثنــا الــو وة ،واوتمــال اســتمرار اإلعاقــة اجلي ـ
التايلن وقد بيةنـت ممانام امما املوحااال اينوئااق م بشانل امخاصقذ ييا اا ق ام يي ام
صـنً
تعّ ه مع العاوام  ،الـيت أألجريـت عـام  ،2013أن يـرص اشـتراك هـؤ ال تيـا
القرار أق من يرص غريهنن

طا  -األزما

اإليسايية

 - 32عام  ،2014أثَّر األزما اإليسايية عل أيثر من  60مليون ط ( ،)10ينتمـون
املناطا اليت ومراا الكوارث ال بيعيةن والكوارث اإليسـايية ععـ
مناطا الزناع وصو
ال تيا أيثر تعرضا لزواا األط ال وحمدووية اجلرعة التغذوية وزياوة العمـ املـزنيلن وت ـرل
وا ال وارئ اإليسايية خماطر معينـة تتعـرل وـا ال تيـا ن يصـبحن أيثـر عُرضـة للسـيب

__________
(UNICEF, Humanitarian Action for Children, 2014 Appeal, available from www.unicef.org/appeals/foreword.html )10ن
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وا عار ن ولاليت:اك ولالستغالل اجلنسينين وغالبا ما يُـرغممن علـ التسـول أو ا شـتراك
املقايلة باجلنض يا يلبني اوتياجاان الشيفصية أو اوتياجا أألسرهنن
 - 33وبينمــا تتســم عواقــب األزمــا اإليســايية ب ــابً جنســاين شــديد الوضــوف ،تكــون
ا ســتجابا خمال ــة لــذل ن وغالبــا مــا تكــون القلــايا اجلنســايية عدميــة الوضــوف ييمــا ــتص
حمايــ صــنً القــرار،
بتقيــيم ا وتياجــا ن و يشــترك ســوى عــدو ضــئي مــن ال تيــا
ايعدام أألطر املسا لة اليت تعام اوتياجاانن
مما يؤو

يا  -مشارية ال تيا
 - 34مثة وواجز عديدة متنً ال تيا من ممارسة وق:ن ا شتراك صنً القـرارا الـيت
تؤثر وياان ،ـا لـ حمدوويـة الليـا الـيت تتـيق وـن التعـبري عـن راي:ـن وا سـتماع
لي:نن ويصـيب ال تيـا مـن وريـة التنقـ أقـ مـن يصـيب الصـبيان ،ممـا يعـوط قـدران علـ
ا لتقــا خــارا املــزنل باألصــدقا والصــديقا واملــوج:ني واألشــيفاص الــذين ميثلــون قــدوة،
واجل:ر بآراي:ن ،واملشارية العم اجلماعا ،وقدران علـ أن يصـبحن قـاوا بتمعيـا ن
يما أن ايعدام وجوو قدوا أأليثوية يزيد يبق ثقة ال تيا وتقديرهن للذا ن
الــربام اإلااييــة يــاان يعــاملن
 - 35ورغــم زيــاوة الترييــز عل ـ املراهقــا
يعناصر تغيرين
الععم من األويان يما لو ين مست يدا

الغالبيــة

رابعا  -امليا ،والصرا الصحا والنعاية الصحيةت احلالة والتقدم احملرز لصاحل ال لة
 - 36تعترب مكايية احلصول عل امليا ،النقيـة ووورا امليـا ،اساصـة والنعايـة الصـحية أمـرا
أساسيا غىن عنه لصحة الناس ايعا ورياه:م ووقوق:م ويرامت:من ويعـرا لتولي ـة القواعـد
اجلنسايية التمييزية واحلقايا البيولوجية ،تعاين ال تيا من ضـرر غـري تناسـيب جـرةا سـو والـة
مرايا اإلمداو بامليا ،والصرا الصحان ومتث زياوة مكايية احلصول عل مث هـذ ،اسـدما
التعلـــيم ،والصـــحة ،واألمـــن
وزيـــاوة جوواـــا شـــرطا مســـبقا للتوســـً وقـــوط ال تيـــا
الشيفصــا ،والكرامــة ،والراوــة ،وا ســتجمام ،ســيما لل تيــا الاليــا ــيم ال قــر علــ
وياانن أن الصورة الدقيقة للحالة اليت تواجه ال تيا غري واضـحة ،ألن أوجـه الالمسـاواة
ييما تص بامليا ،والصـرا الصـحا والنع ايـة الصـحية تقـيةم عمومـا علـ أسـاس ال ـروط بـني
يجوا معريية عميقةن
احللر/الري ،والثروة ،عل أساس يوع اجلنض ،مما يؤو
 - 37وقد وُضً تعري ،واضق حلـا ال تيـا والنسـا امليـا ،والصـرا الصـحا مـؤمتر
األمم املتحدة املعين بامليا ،املعقوو األرجنتني عام  ،1977وهو احلا الذ جـرى ا عتـراا
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به وقا عدو من الصكوك الدولية ،اليت من قبي ات اقية القلا عل ايـً أشـكال التمييـز
ضد املرأة وات اقية وقوط ال ـ وقـرار اجلمعيـة العامـة  292/64و 157/68ن يمـا أيـد
مؤمتر القمة العاملا من أج ال ـ  ،املعقـوو عـام  ،1990بـدوا ا لتـزام حبـا ال ـ امليـا،
والصرا الصحان
 - 38وي ـباني التقريــر املتعلــا باألهــداا اإلااييــة لفل يــة الصــاور عــام  2015أن أيثــر مــن
ســنة للحصــول علـ ميــا ،الشــر ن
 663مليــون يســمة مــا زالــوا يســتيفدمون مصــاور غــري حم ة
ويعــي مــا يقــر مــن يصــ ،احملــرومني مــن مكاييــة احلصــول علـ امليــا ،النعي ــة أيريقيــا
الواقعة جنو الصحرا  ،وها من قـة تتحمـ يي:ـا املـرأة وال تـاة يـ يـوم عـب اـً امليـا،ن
وهــذ ،م:مــة ا طــابً جنســاين غالــب وشــاط مــن الناويــة البدييــة وملــيعة للوقــت وحتــرم
ال تيــا مــن ا لتحــاط باملدرســة وتعرضــ:ن س ــر ا عتــدا البــدين واجلنســا يقــاط امليــا،
املنعزلــة ،وتتســبب صــابا  ،وحتــرم:ن مــن اللعــب وا ســتجمام ،ويــال األمــرين ضــرور
للنما األمث وميث وقا أصيال لك ط ن يما أن لتواير امليا ،الكايية للم:ام املزنلية تأثري غـري
تناســيب عل ـ ال تيــا والنســا  ،ألاــن أغلــب األويــان مســؤو عــن ال :ــا والتنعيــ،
وغس املالبضن
ل ـ  ،مــا زال  2.4مــن باليــني النــاس مــا زالــوا ي تقــرون مكاييــة
 - 39و ضــاية
ســنةن وثالثــة أربــاع هــؤ يعيشــون منــاطا ري يــة()11ن
اســتيفدام مرايــا صــرا صــحا حم ة
وأيثر من  80املاية من بليون شيفص يتغوطون اسـال يعيشـون عشـرة بلـدان يقـط،
مخسة من:ا سيا ومخسة أيريقيان
 - 40وتتميــز الثــار الصــحية لســو خــدما امليــا ،والصــرا الصــحا والنعايــة الصــحية
بقسواان تع امليا ،غـري النعي ـة واملرايـا الصـحية غـري الكاييـة وممارسـا النعايـة الصـحية
الســيئة هــا األســبا الرييســية لإلســ:ال ،وا لتــ:ا الريــو  ،ويقــص التغذيــةن يمــا متث ـ
األمــرال املتصــلة بامليــا ،والصــرا الصــحا والنعايــة الصــحية عايقــا ويــاة ال تيــا وا
اإلعاقة والصبيان و اإلعاقة جرةا يتاي ضارة توجد طوال العُمر ،من قبي التقـزم ويقصـان
القدرة عل التعلُّم ويقر الدمن ومن املمكـن أيلـا أن تصـا ال تيـا الري يـا الاليـا ةملـن
العنـا والع:ـرن
واويا امليـا( ،الـيت تـزن عـاوة  20ييلوغرامـاً) ملسـايا طويلـة باصـابا
وميكن أن يؤو سو الصرا الصحا صابة ال تيـا والنسـا بالتـ:ابا املسـال البوليـة
واإلمساك املزمنن
__________
(.WHO and UNICEF, Progress on Drinking Water and Sanitation, 2014 Update )11
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 - 41وعــدم ي ايــة الصــرا الصــحا ميثـ ايعكاســا ألوجــه الالمســاواة اجلنســايية وي اقم:ــا،
يما مينً ال تيا والنسا من بلوغ وقوق:ن وةرم:ن من الكرامـةن ويعـرا لقلـايا اسصوصـية،
واحليا  ،والعار والسـالمة ،تتـأثر النسـا وال تيـا  ،سـيما ال قـريا وامل:مشـا  ،تـأثرا سـلبيا
أن بليـون
ي وط تأثر الرجـال سـلبيا بايعـدام الصـرا الصـحا املناسـبن وتـذهب التقـديرا
امــرأة تتــواير وــن مكاييــة اســتيفدام وورة امليــا ،وأن مئــا ال ا منــ:ن ميلكــن ســوى
تقليـ مــدخوون مـن الغــذا
التغـوط اسـال ()12ن وهــذ ،اللـغوط ميكــن أن تـديً ال تيــا
وامليا ،لكا يتمكَّن من ’التماس ‘ ريثما يست عن راوة أي س:ن اسارا حتـت سـتر العـالمن
أن اسروا اللي يعرل سالمت:ن لليف رن وت رل مـروا الصـرا الصـحا امل:ينـة غـري
المنة ضريبة بديية وي سية باهعة عل النسـا وال تيـا ن ي ـا جنـو سـيا علـ سـبي املثـال،
بيةنت األحباث ما تعاييه النسا الري يـا مـن يـر جـرةا عـدم وجـوو وورا ميـا ،صـله لـه
باإلســ:ال واألمــرال املعديــة األخــرى اــا يتص ـ  ،بك ـ معــىن الكلمــة ،بــالتحرر مــن التحــر
اجلنسا ،واسوا ،والكر الن سا ،والعن ،البدين واجلنسا ،وأيكار ا يتحار()13ن
 - 42ورغم التقـدم احملـرز بعـض البلـدان بـال التثقيـ ،بشـأن النعايـة الصـحية ،تعـ
املواق ،والقوالب النم ية والتحيزا املتعلقة بال مث متثـ حتـديا للمراهقـا ن وعنـدما تعجـز
ال تيا عن وارة طمث:ن ب ريقة صـحية يرميـة يصـبق هـذا عبئـا خمجـال ولـيض عالمـة جيابيـة
عل البلوغ العن
 - 43وبينما تعد النعاية الصحية يشاطا واخـال بـال الصـحة العامـة ثبـت جناوـه ويتسـم
بقلة التكالي ،واألثر الكبري ،ميث اإلي ـاط علي:ـا أقـ مـن واوـد املايـة مـن بمـوع اإلي ـاط
عل امليا ،والصرا الصحا والنعاية الصحية( ،)14مما يعكـض تناقلـا صـارخا بـني اوتياجـا
ال تيـا واإلي ـاطن ويسـاهم ايعــدام بيايـا جنسـايية بشـأن النعايــة الصـحية عـدم وضــوف
القلــايا بالقــدر الكــا وعــدم تراب :ــا من قيــان ويلــزم مزيــد مــن البيايــا  ،ســيما البيايــا
املتعلقة بكي ية تعام ال تيا مً النعاية الصحية املرتب ة بال مـث والن قـا املرتب ـة بـذل ،
ومستوى است اوان من املرايـا واللـوازم املناسـبة ،ومـا ميكـن أن ةققـه ا سـتثمار الصـرا
الصحا من منايً لل تيا وأألسرهن وبالوهنن
__________
(.WaterAid, 1 in 3 women lack access to safe toilets, Briefing Note, 2012 )12
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ايعــــــــــــــر A. Pradyumna and others, ‘‘Moving beyond sanitation's diarrhoea fixation’’ The Lancet .Global
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UN Water, Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS), .Investing in

)Health, vol. 3, No. 1 (January 2015ن
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 - 44وعدم وجوو مرايا النعاية الصـحية املـدارس أو عـدم ي ايتـ:ا ميثـ وـاجزا معتـربا
ةـول وون مكــان اسـت اوة ال تيــا مـن التعلــيمن وغالبــا مـا تتوقــ ،ال تيـا عــن الدراســة ا
يايت وورا امليا ،ومرايا ا غتسـال معدومـة أو غـري يعي ـة أو م تقـرة اسصوصـية ،ألن
هــذا ميكــن أن يعرضــ:ن أيلــا س ــر التحــر وا غتصــا ن وحتتــاا ال تيــا ومدرســاان
مرايـا صـحية تلــمن اسصوصـية ويــث ميكنـ:ن تغــيري و اضـا ال مــث الق نيـة والــتيفلص
من:ا بعد استعماوا ومتكن:ن من احلصول عل امليا ،الالزمة لنعايـة أجسـاوهن وأيـدي:ن يلـال
عن زالة البقً من مالبسـ:نن و عـام  ،2013يايـت يسـبة املـدارس ا بتداييـة املوجـووة
البلدان األق اوا اليت ا أية مرايا للميا ،والصـرا الصـحا وون الــ  50املايـة()15ن ورغـم
أن عــدوا مــن البلــدان أبلــغ عــن وجــوو سياســا لتــويري الصــرا الصــحا وميــا ،الشــر
املدارس ،يان عدو املرايا املمولة املكتم تن يذها قليال جدان
 - 45ورغــم لـ  ،أألوــرز تقــدم منــذ عــام  ،1990وصـ  2.6مــن باليــني النــاس علـ
مكايية استيفدام مصـدر ميـا ،حمسةـن ووصـ  2.1مـن باليـني النـاس علـ مكاييـة اسـتيفدام
ســن()16ن واا لــت يســبة التغــوط اســال مــن  31املايــة عــام
مريــا صــرا صــحا حم ة
 17 1990املايــة عــام  ،2012ووــدث أيــرب اا ــال جنــو ســيا ( ــا لـ
أيغايســتان ،وبايســتان ،وبــنغالوي  ،وبوتــان ،وا:وريــة يــران اإلســالمية ،وســر يكــا،
وملدي ،،وييبال ،واونـد)()17ن وأسـ ر هـذا التقـدم عـن مكاسـب وقيقيـة لل تيـا مـن ويـث
اا ــال يســب ا عــتالل ،وازويــاو الشــعور بالكرامــة ،و يقــا األروافن أن طبيعــة هــذ،
ميكــن قياســ:ما بصــورة خاصــة ،يعــرا لُنــدرة البيايــا
املكاســب ومــداها بالنســبة لل تيــا
املصةن ة وسب العُمر واجلـنضن وي:ـم الن ـاط العـريض الشـام لل وايـد ال عليـة واملمكنـة الـيت
تتولــد لل تيــا  ،ســيما أيثــرهن ورمايــا ،ج ـرةا حتســن خــدما امليــا ،والصــرا الصــحا
والنعايـة الصـحية يســتلزم توزيـً البيايـا وســب العُمـر واجلـنض ومســتوى الـدخ واملكــانن
ميكن قياس السعا املساواة والعمومية بالبيايا املصنة ةن
 - 46وملت الدول األعلا تتيفذ تدابري لتقلي أوجه الالمسـاواة واللـع ،،ومـن املـرجق
أن تكون هـذ ،التـدابري قـد أيـاو ال تيـا ن وقـد ق عـت اونـد أشـواطا طويلـة لتـويري مـدارس
تتواير ـا وورا ميـا ،شـغالة ،وزاو يسـبة هـذ ،املـدارس مـن  47املايـة عـام 2010
__________
(.UNICEF, Water, Sanitation and Hygiene, Annual Report 2013 )15

( )16ايعــــــــــــــــــــر
2015ن
(.WHO and UNICEF, Progress on Drinking Water and Sanitation, 2014 Update )17
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 63املايـــة عـــام 2013ن وأورجـــت بـــنغالوي يســـب ال ـــال
ومؤشرا ييما تص بنعاية وورا امليا ،و مكايية ا ست اوة من:ا()18ن

عـــدو وورا امليـــا،

 - 47وبينمــا وصــلت منــايً وحتــديا معينــة متصــلة بامليــا ،والصــرا الصــحا والنعايــة
الصـحية علـ قـدر غـري يـاا مـن ا هتمـام ،أخـذ وارة النعايـة الصـحية املتعلقـة بال مــث
تكتسب مزيدا من الترييزن ي ا عام  ،2014ي ذ  22بلدا تدعمـه اليوييسـي ،وارة الصـرا
الصحا املتعلـا بال مـث املـدارسن وأورجـت بولي يـا وروايـدا اشـتراطا تتعلـا بـذل
معايري تشييد مدارس:مان
 - 48ومثة عدو قلي من البلدان اختذ جرا ا لتعميم مراعـاة املنعـور اجلنسـاين سياسـاته
وخ ه الوطنية املتعلقة بتغير املنا  ،ومن هذ ،البلدان باراغوا وترييان وتواصـ ليـة األمـم
املتحدة للميا ،الدعوة تعميم مراعـاة املنعـور اجلنسـاين بـا امليـا ،والصـرا الصـحا
والنعاية الصحية خ ة التنمية ييما بعد عام 2015ن وملت ويـا األمـم املتحـدة تعـام
أوجه الالمساواة اجلنسايية عن طريا مباوئ توجي:يـة ،ومنـ:ا منشـور م وضـية األمـم املتحـدة
حلقـوط اإليسـان املعنـون ”وليـ عمـال وقــوط اإليسـان بـايل امليـا ،والصـرا الصــحا“،
ومنشور اليويسكو املعنون ”الس قنم يامل قمنم احل اتقل يف يو ب الويب م الااح م الوقناع -
ثئقفم البسوغ يإمامال النظقفم الاح م املو سئم بقحل ض“.
 - 49يما أألورز تقـدم بـا امليـا ،والصـرا الصـحا والنعايـة الصـحية السـياقا
اإليســاييةن أعــد ويــا األمــم املتحــدة وأياومييــا ومنعمــا ووليــة ومنعمــا غــري
وكوميــة بموعــة أووا ’العنــ ،واجلنســايية وامليــا ،والصــرا الصــحا والنعايــة الصــحية -
بموعــة أووا املمارســني‘ ،و لـ ملعاجلــة اختناقــا ا طبيعــة جنســايية مــن قبيـ ايعــدام
الســالمة أثنــا األزمــا اإليســاييةن ولــدى اليوييســي ،بموعــة أووا وايعــة للكرامــة عنــد
ممارســة النعايــة الصــحية ،و لــ ملعاجلــة حتــديا ال مــث واسصوصــية هــذ ،الســياقا
الشديدة اس ر ،يمـا وتـزوو م وضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني الالجئـا مـن النسـا
وال تيــا ــواو صــحيةن وويقــا للبيايــا املســتمدة مــن ويالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغي
الالجــئني ال لس ـ ينيني الشــرط األو (األويــروا) ييمــا ــتص بعــام  ،2015يــان الويالــة
تســاعد علـ حتســني شــبكا امليــا ،والصــرا الصــحا لالجــئني ال لسـ ينيني ،ويــث يلــيب
 90املاية من ميا ،غزة معايري الشر اليت وضعت:ا منعمة الصحة العامليةن
__________
(.Data from UNICEF, Water, Sanitation and Hygiene, Annual Report 2013 )18
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 - 50ولتحسني اً البيايا وحتليل:ا ،أوص ال ريا العامـ املعـين باملسـاواة وعـدم التمييـز
التــابً لربيــام ا لرصــد املشــترك بــني اليوييســي ،ومنعمــة الصــحة العامليــة إلمــداوا امليــا،
والصرا الصحا والنعاية الشيفصية بعكض الالمساواة اجلنسايية غايـا ومؤشـرا امليـا،
والصرا الصحا والنعاية الصحية بأهـداا التنميـة املسـتدامة املقبلـةن وتـدعو م وضـية األمـم
املتحدة حلقوط اإليسان وغريها من ويا األمم املتحدة واملنعما غـري احلكوميـة اـً
بيايــا مصــن ة وســب العُمــر واجلــنض ملــوا ة تقلي ـ الت اوتــا اجلنســايية بــال مكاييــة
احلصول عل امليا ،والصرا الصحا والنعايـة الصـحيةن وقـد أألورجـت مؤشـرا بشـأن امليـا،
والصرا الصحا والنعاية الصحية املنشور املعنون ”توج ه اليصا يالوئ لااام الااحم
املامن م“ ،الذ أيتجته اليويسكو وشرياؤهان
أن هناك واجة عم املزيد لتـويري البيايـا الالزمـة ضـمايا لعدالـة تقاسـم منـايً
- 51
اسدما املوسعة بال امليـا ،والصـرا الصـحا والنعايـة الصـحيةن وعلـ سـبي املثـال ،يـان
البيايــا املصـنة ة املتعلقــة بالعــب الــزمين جلمــً امليــا ،لفســرة املعيشــية واســتغالوا تســاعد علـ
اإليلاف الدقيا ووية من يـؤو هـذا العمـ واخـ األسـرة املعيشـية ومـا يعنيـه بالنسـبة لرياه:ـا
احلاضر ويرص:ا املستقب ن وسوا عيب املعلوما املتعلقة باستغالل الوقت املصـنة ة وسـب
العُمر واجلنض عل األسئلة احلامسة إلعمال وقوط ال تاة ،وها من قبي التسـاؤل عمـا ا يـان
التحرر من عب احلصول عل امليا ،مينق ال تاة الوقت الالزم للدراسة باملدرسة وللعبن
 - 52وســد يجــوة البيايــا الواضــحة بــال أوجــه الالمســاواة اجلنســايية ق ــاع امليــا،
والصرا الصحا والنعاية الصحية ميث اس ـوة األو لالسـتجابة لالوتياجـا املعينـة الشـاملة
لدى املرأة وال تاةن وجيب أن تعام خ ة التنمية ملا بعد عام  2015بقوة هـذ ،النـواقص إلم:ـار
حمنــة النســا وال تيــا وي:م:ــا ومعاجلتــ:ان وتشــم ال جــوة اجلنســايية املؤشــرا الواجــب
معاجلت:ات (أ) مستوى مكان احلصول عل خدما امليـا ،والصـرا الصـحا والنعايـة الصـحية
وجــووة هــذ ،اســدما ا ( ) تــواير الصــابون لالســتيفدام البيــت واملدرســةا (ا) التحــر
والعنــ ،بســبب ســو مرايــا امليــا ،والصــرا الصــحا والنعايــة الصــحية ،أو عــدم وجووهــا ،أو
وجووهــا مكــان يــاي ا (و) الوييــا والعّلــ املرتب ــة بامليــا ،والصــرا الصــحا والنعايــة
الصحيةا (هـ) أثر احملرما والوصم عل وارة النعاية الصـحية املتعلقـة بال مـثا (و) معـد
وتكــالي ،العــدوى الناعــة عــن ايعــدام املــواو الصــحيةا (ز) مســتوى الن قــا احلــايل واملســتوى
الالزم ملعاجلة اوتياجا النسا وال تيا املتعلقة بامليا ،والصرا الصحا والنعاية الصحيةن
 - 53وميث ـ ا عتــراا السياســا اجلــر للقلــايا الــيت تواج::ــا ال تيــا وتقــدمي الــدعم
للتغيريا أمرين ويـويني لتحسـني ويـاة ال تيـا ن وقـد سـاعد اعتمـاو ’اليـوم العـاملا لـدورا
امليــا ‘،عــام  ،2013الــذ ســايدته وعــوة يايــب األمــني العــام لفمــم املتحــدة العم ـ عل ـ
القلا عل التغوط اسال حبلول عام  2025عل يسر الصمت امليفيم عل هـذ ،القلـية
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الــيت تعتــرب مــن احملرمــا ن وقــد تبةنـ حنــو  70بلــدا الدســتور أو التشــريعا احلــا امليــا،،
ويع  60بلدا الشا ي سه بالنسبة للمرايا الصـحية()19ن وسـيثبت صـدور تع:ـدا تشـريعية
أقوى بشأن النعاية الصحية جدوا ،الشديدة بالنسبة لل تيا ن
بـــال امليـــا ،والصـــرا الصـــحا والنعايـــة الصـــحية أن تلـــيب
 - 54و ا أألريـــد للنتـــاي
اوتياجــا النســا وال تيــا  ،وجــب علــي:ن القيــام بــأووار رييســية ايــً مسـتويا صــنً
القرارن يمـا ينبغـا أن تكـون التحسـينا املدخلـة بـال امليـا ،والصـرا الصـحا والنعايـة
املدارس وولـورهن املـدارس و يمـاون
الصحية مؤشرا تُقارن به معد قيد ال تيا
الدراسة ضمايا لتحقيا يتـاي معقولـة جـرةا زالـة العقبـا الـيت مـن هـذا النـوعن وعلـ ايـً
العناصـــر الرييســـية أن تواصـ ـ تعزيـــز املســـاواة بـــني اجلنســـني ،ووقـــوط اإليســـان ،والعدالـــة
ا جتماعية للقلا عل القواعد والقوالب النم ية ا جتماعيـة الـيت تـدمي املمارسـا التمييزيـة
اللارة املوج:ة ضد ال تيا ن

خامسا  -التقدم واإلجنازا
 - 55أألورز تقدم عدو من االا ييما تص بتعزيز وقوط ال تاة وتن يـذ قـرار اجلمعيـة
العامة 146/68ن وقد أألبرز أويا ،بعض اإلجنازا الرييسيةن

أل - ،تعزيز التشريعا

وا لتزام

 - 56اعتمد وول أعلا عديدة قوايني وسياسـا وخ ـط عمـ واسـتراتيجيا ملعاجلـة
العن ،ضد ال تاة ،ا ييه ا عار بالبشر ،والعن ،وا ستغالل اجلنسـيان ،وتشـويه/بتر األعلـا
التناسـلية لإليــاث ،وزواا األط ــالن وقــد أعــد منعمـة الصــحة العامليــة ،مــً ا حتــاو الربملــاين
الــدويل ،قــوايني بشــأن زواا األط ــال  37بلــدا مــن بلــدان ســيا واحملــيط اوــاوئن وتعــزز
ق اعـا
التصد املؤسسا للعن ،وا ستغالل ،و ل عن طريـا التنسـيا وبنـا القـدرا
الرعاية ا جتماعية ،والعدالة ،والتعليم ،والصحةن
 - 57وعـــزز احلملـــة العامليـــة الـــيت أطلق:ـــا أيار/مـــايو  2010األمـــني العـــام لتشـــجيً
التصــديا العــاملا علـ الربوتويــولني ا ختيــاريني ت اقيــة وقــوط ال ـ وتن يــذمها تع:ــدا
الــدول األعلــا حبمايــة األط ــال مــن العنــ ،اجلنســان وعلـ ســبي املثــال ،لقــا الربوتويــول
ا ختيار امللحا بات اقية وقوط ال بشأن بيـً األط ـال واسـتغالل األط ـال البغـا و
__________
( )19ايعر UN Water, Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS), .Investing in
)water and sanitation: increasing access, reducing inequalities (2014ن
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املـواو اإلباويــة تصــديقا  169وولــةن و أيار/مـايو  ،2015يايــت  16وولــة قــد صـدةقت
عل الربوتويول ا ختيـار بشـأن جـرا تقـدمي البالغـا  ،ويايـت  159وولـة قـد صـدقت
عل الربوتويول ا ختيار بشأن شراك األط ال الزناعا املسلحةن
 - 58ومتث ات اقية منعمة العم الدولية رقم  ،189املسماة ات اقية العمـال املزنلـيني ،عالمـة
يربى عل ال ريـا حنـو عـداو أألطـر قايوييـة وسياسـية عامـة تسـت:دا القلـا علـ اسـتيفدام
األط ــال أعمــال اسدمــة املزنليــةن و غلــون أربــً ســنوا يقــط بعــد بــرام ا ت اقيــة عــام
 2011صــدةط علي:ـــا  17بلـــدا وبـــدأ وول أخـــرى عديـــدة جـــرا ا التصـــديان ويع ـــا
بروتويــول منعمــة العمـ الدوليــة امللحــا عــام  2014بات اقيــة العمـ اجلــرب لســنة ،1930
والتوصــية رقــم  203بشــأن العم ـ اجلــرب (التــدابري التكميليــة) ،قــوة ويــً جديــدة حلمايــة
األط ال املعرضني للعم اجلرب ن وقد أألطلقت محلة يـربى للتشـجيً علـ املصـاوقة علـ هـذا
الربوتويول اجلديدن
 - 59وتعـزز ا سـتجابة الدوليـة للــدعوا امل لقـة حلمايـة ال تيــا امللـارا مـن الــزناع
ب ل اعتماو قرار بلض األمـن  ،)2013( 2016الـذ يريـز علـ مسـا لة مـرتكيب العنـ،
اجلنســا أثنــا الــزناعن وأوص ـ االلــض القــرار  )2014( 2143بتــدريب وقــايا بــال
محاية ال للعسكريني والشرطة ووُ َّاظ السالمن

با  -املباورا

املشترية

 - 60تتعــاون مبــاورة األمــم املتحــدة لتعلــيم البنــا  ،امل لقــة عــام  ،2000مــً طاي ــة مــن
الشـريا والشــبكا ســعيا بلـوغ احلــد األقصـ للمـوارو والنتــاي مــن أجـ تعلــيم البنــا
وحتقيا املساواة بني اجلنسنين وبشـراية مـً الشـراية العامليـة مـن أجـ التعلـيم ،واليوييسـي،،
واحلكوما الوطنية ،تعد املباورة خ ا تعليمية مراعية للمنعور اجلنسـاين ،و لـ عـن طريـا
ولقا عم تقووها عناصـر وطنيـة ريتريـا ،وغينيـا ،ومـا و ن وملعاجلـة العنـ ،اجلنسـاين
املتص باملدارس ،ملت املباورة تعم مً اليويسكو لتدشني ال ريا العام املنبثا عـن الشـراية
العاملية ،وتعاويت مً الراب ة الدولية للتعليم يا تشرك احتاوا املعلمني األيارقةن
 - 61واستراتيجيا األمم املتحـدة وتـدابريها العمليـة النمو جيـة للقلـا علـ العنـ ،ضـد
األط ال بال منً اجلرمية والعدالـة اجلناييـة ،هـا صـ معيـار صـاور مـؤخرا بعـد عـداو،
بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامليفــدرا واجلرميــة ،وبالتعـاون الوثيــا مــً م وضــية
األمم املتحدة حلقوط اإليسان واملمث اساص لفمني العام املعين بالعن ،ضد األط ـالن وتُع:ـر
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هــذ ،املعــايري اجلديــدة ،املعتمــدة مــن اجلمعيــة العامــة يــايون األول/ويســمرب ( 2014القــرار
العن ،ضد األط الن
 ،194/69املريا) ،استعداو االتمً الدويل ملواج:ة التحد املتمث
 - 62وتعم مبـاورة ”معـا مـن أجـ ال تيـا “ ،الـيت هـا مبـاورة مشـترية بـني الق ـاعني
العــام واســاص وتلــم بريــام األمــم املتحــدة املشــترك املعــين ب ــريوس يقــص املناعــة البشــرية
ومتالزمة يقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) ،وصـندوط األمـم املتحـدة للسـكان ،واليوييسـي،،
وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمـرأة) ،ومنعمـة
الصحة العاملية ،ووكومة الو يا املتحـدة األمريكيـة وأيـراوا مـن الق ـاع اسـاص ،مـن أجـ
اا العن ،ضد األط ال ،و سيما العن ،اجلنسا ضد ال تيا ن وقـد سـاعد املبـاورة علـ
 11بلدا عن طريا مسوف وطنية من أج وامة برام العم املنسـقة القايمـة
اً البيايا
عل األولة والدعوة العاملية وج:وو التوعية العامةن
 - 63و عــام  ،2015أألطلقــت مبــاورة ”للجميــً“ مــن جايــب بريــام األمــم املتحــدة
املشــترك املعــين ب ــريوس يقــص املناعــة البشــرية ومتالزمــة يقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)،
واليوييسي ،،وصـندوط األمـم املتحـدة للسـكان ،ومنعمـة الصـحة العامليـة ،وشـريا خـرينن
وتســت:دا هــذ ،املبــاورة ،الراميــة القلــا عل ـ اإليــدز أوســاط املــراهقني شــراك
املــراهقني يعناصــر تغــيري وتعزيــز اــً البيايــا لتحســني الرببــة والــدعوة واســدما ن وهــذا
املن:اا يك ـ بـراز مسـألة يـريوس يقـص املناعـة البشـرية صـ وا املـراهقني علـ جـداول
األعمال السياسيةن
 - 64ويساعد مشروع متكني املرأة واسصايص الدميوغراييـة من قـة السـاو  ،الـذ هـو
مبــاورة يــربى أطلقتــ:ا بموعــة البن ـ الــدويل ،وصــندوط األمــم املتحــدة للســكان ،البلــدان
الشريكة عل ا سـتثمار ريـا ،ال تيـا املراهقـا والنسـا ن وهـو يعمـ مـن خـالل حتسـني
مكايية احلصـول علـ اللـوازم واسـدما الصـحية اإلجنابيـة ،بتعزيـز القـوة العاملـة املؤل ـة مـن
القابال واملمرضا  ،وبدعم املباورا اليت تُعىن باملراهقا ن

جيم  -وخال حت سينا

اً وحتلي البيايا

املصنة ة جنسيا

 - 65متكن البيايا الشاملة املصنة ة وسـب اجلـنض والعُمـر ويـا األمـم املتحـدة والـدول
األعلا واملنعما غري احلكومية من حتسني حتديد االا اليت حتتاا تدخ ن يما تسـاعد
البيايا املصنة ة عل حتديد ما يلزم من موارو وأعمال ملعاجلة التحديا معاجلة سليمةن
 - 66و عام  ،2014أطلقت اليوييسي ،عـدة حتلـيال هامـة بشـأن الت اوتـا اجلنسـايية،
تلم التحلي املعنونت ’ال نف ضا املياهئقت‘ الذا ميثل أضص س م جت اع يلس ال لسب قناقت
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املو سئم هبذا املوضوع .ويايت وثيقة ’تشويه/بوي ام ضاق الونقناس م لاناق ‘ومـوجزا ق ريـة
تتعلا بتشويه/بتر األعلا التناسلية لإلياث ثابة استجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة  ،146/68عـن
طريــا الترييــز عل ـ املواقــ ،والعــروا البلــدان التســعة والعشــرين الــيت تت ش ـ يي:ــا هــذ،
املمارسـةن ويايــت وثيقــة ”إهنااق اياا اما ااقلت الوئاا يايحو ااقيت“ ثابــة تســجي لن ــاط
زواا األط ال وشيوعه وما يرتبط به من أوجه الالمساواةن
 - 67وعمً املسوف العنقووية املتعدوة املؤشرا البيايا اجلنسايية مـن أيثـر مـن  50بلـدا
ييما يتعلا بأيثر من  100مؤشرن وبعـض املسـوف تشـم اـا ا بشـأن ممارسـا ضـارة مـن
قبي زواا األط ال وتشويه/بتر األعلا التناسلية لإلياثن و عـام  ،2014قـام يريـا األمـم
املتحدة املشترك بني الويا املعين بتقدير وييا األط ـال بتحـديث سـتة تقـديرا لوييـا
األط ــال املص ـنة ة وســب اجلــنضن يمــا جــرى حتــديث التقــديرا املشــترية بــني الويــا
املتعلقة بالوييا الن اسيةن و عام  ،2014أورو منشور منعمة الصـحة العامليـة اوـام املعنـون
”الاااحم ملياهئ ا ال ااقمت فيصاام ثقن اام يف ال ئااا الثااق “ البيايــا اجلاريــة املتعلقــة بالقلــايا
الصحية وسلوييا املراهقا واملراهقنين

وال  -تعزيز التعليم
 - 68قم َّ الت او بني اجلنسـني ايـً مراوـ التعلـيم منـذ عـام 2000ن ومـن بـني تسـً
مناطا يامية ،وققت مخض مناطا املساواة بني اجلنسـني التعلـيم ا بتـدايا ،وهـذا ميثـ حنـو
البلــدان املنيف لــة الــدخ
ثلثــا البلــدان()20ن ويتيجــة لــذل  ،زاو عــدو ال تيــا املنتميــا
املدارس ا بتدايية عدل ي وط اللّع ،ييما بـني  1990و  ،2012زاو العـدو
املقيدا
من  23.6مليون حنو  63مليون( )21ن ولـدى البلـدان الـيت تُع:ـر تقـدما ملموسـا سياسـا
وأألطر قايوييـة شـاملة تريـز علـ ال تيـا ن وتشـري اليويسـكو أن  40وولـة علـوا مـن بـني
 59وولــة تك ـ صــراوة تعلــيم البنــا أو متنــً التمييــز اجلنســاين مؤسســااا وتشــريعااا
وسياسااا الوطنيةن
 - 69وجير تن يذ مباورا عديدة ملساعدة أيقر ال تيـا علـ ا لتحـاط باملـدارسن وتـوير
ترييـــا واملكســـي وموريشـــيوس مّنحـــا وراســـية وبـــد وـــذا الغـــرلن و مـــايل ،يتلقــ
 85 800ط ـ (مععم:ــم بنــا ) وعمــا مــن بريــام املــنق الدراســية املقدمــة مــن األم ،وهــو
__________
( )20ايعر United Nations Department of Economic and Social Affairs, Millennium Development Goals Report 2015ن

()21

The Brookings Institution, Raising the Global Ambition for Girls’ Education, Washington, .D.C.
)(December 2014
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بريــام للتحــويال النقديــة ،لــدعم القيــد باملــدارس والبقــا يي:ــان وختصــص مبــاورة تقووهــا
اململكـــة املتحـــدة لربي اييـــا الععمـ ـ وأيرلنـــدا الشـــمالية ،تســـم ”حتـــد تعلـــيم البنـــا “،
 355مليون جنيه سترليين لتحسني التعليم ملليون يتـاة مـن أيقـر ال تيـا وأشـدهن اميشـا
 18بلدان ويوير بريام األغذيـة العـاملا وعمـا تغـذويا ويويـا لنحـو  20مليـون ط ـ (49
املاية من:م بنا )  63بلدا ،مما يساعد ال تيا عل البقا املدارس رغم الصعوبا ن

ها  -التحسينا

بال الصحة واتقا يريوس يقص املناعة البشرية

 - 70حتسةنت بعض البلدان مكايية وصول املراهقـا علـ خـدما الصـحة اإلجنابيـةن
وبــدعم مــن منعمــة الصــحة العامليــة واليوييســي ،وصــندوط األمــم املتحــدة للســكان ،يزيــد
التحال ،العاملا للقاوا والتحصني مكايية اسـت اوة ال تيـا مـن بـرام اتقـا سـرطان عنـا
 15بلـدا أيريقيـان و أوروبـا ،ي ـذ بلغاريـا
الروم ولقاف يريوس الورم احلألليما البشر
وينلندا أيلا برام من هذا النوعن
 - 71و يــايون األول/ويســمرب  ،2013قــاو عمليــة استشــارية ترأســ:ا بريــام األمــم
املتحــدة املشــترك املعــين ب ــريوس يقــص املناعــة البشــرية ومتالزمــة يقــص املناعــة املكتســب
(اإليــدز) ،وتعاويــت يي:ــا اليويســكو وصــندوط األمــم املتحــدة للســكان واليوييســي ،ومنعمــة
الصحة العاملية ،التزاما وزاريا أيريقيا تار يا بشأن التثقي ،اجلنسا وخـدما الصـحة اجلنسـية
 20بلدا واقعا شرط أيريقيا واجلنو األيريقان
واإلجنابية للمراهقني والشبا
 - 72وتعزز ال تثقيـ ،اجلنسـا املنـاه املدرسـية بـاراغوا وبلغاريـا بـاوراا اجلنسـايية
واحلقــوط خ :مــا الوطنيــة للصــحة اجلنســية واإلجنابيــةن وتعاويــت وكومــة األرجنــتني
وصندوط األمم املتحدة للسكان عل تن يذ بريام باسم ” الكالم وقاية“ لتثقيـ ،ال تيـا
بشأن اتقا احلم ن
 - 73وم:ر أن برام التحويال النقدية تزيد ال وايد النااة عن اتقا يريوس يقص املناعـة
البشرية ،ا ل تقلي املقايلة باجلنض وممارسة اجلنض بني شيفصني بين:ما يـروط عمريـة
يبريةن ي ا يينيا ،قللت التحويال الش:رية البالغـة قيمـة يـ منـ:ا  20وو را اوتمـال بـد
النشاط اجلنسا سن صغرية بنسبة  31املاية ،ويان التأثري أيثر متحققا بالنسبة لل تيـا
( 42املايــة مقاب ـ  26املايــة للصــبيان)()22ن و مــا و  ،اا لــت اإلصــابة ب ــريوس
__________
( )22ايعــــر S. Handa and others, “The Government of Kenya’s cash transfer program reduces the .risk .of sexual
)debut among young people age 15-25”, PLOS ONE, vol. 9, No. 1 (15 January 2014ن
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يقــص املناعــة البشــرية بنســبة  33املايــة لل تيــا الاليــا يعيشــن أألســر معيشــية تتلقــ
حتويال مالية ش:رية غري مشروطة تتراوف بني أربعة وعشرة وو را ()23ن

واو  -اوا معاجلة العن ،ضد ال تيا
 - 74لتقلي العن ،ضد ال تيا واستغالون وايت:اي:ن ،جيب أن تقترن التشريعا املتعلقـة
بــاحلقوط خبــدما وأيشـ ة اجتماعيــة مســتجيبةن وعلـ ســبي املثــال ،تقــدم بلغاريــا خــدما
مساعدة ووعم و عاوة وماا لفط ال ضـحايا ا يتـ:اك والعنـ،ن ولـدى ينلنـدا بـرام لتقليـ
عن ،العشري ضد املرأة ايً ال ئا العُمريةن وأصـدر ا:وريـة جورجيـا ،وقـد اعتريـت
شكلة وأو اإلياث ،مرسوما عـام  2014ةعـر اإلج:ـال بسـبب جـنض اجلـنني ،مـا عـدا
وا اإلصابة بـأمرال وراثيـ ة مرتب ـة مارسـة اجلـنض و ن مـ اجلـدل وايـرا بشـأن احلعـر
القايوين بصور ،امليفتل ة اليت تقيد وقوط املرأة اإلجنابيةن
 - 75وبعـض املبــاورا تسـاعد علـ معاجلـة العنــ ،األوسـاط املدرســيةن ي ـا املكســي ،
أألورجت مواو اجلنسايية ووقوط اإليسان والقلا عل العنـ ،منـاه السـنوا األخـرية مـن
املرولــة الثايويــة وزاو يســبة مــوم ا املــدارس املــدربني بــال اتقــا العنــ ،اجلنســاين بنســبة
 46املايـــةن والصـــبيان والرجـــال شـــريا م:مـــون للغايـــة معاجلـــة العنـــ ،والتمييـــز ضـــد
ال تيـا ن وتعتـزم محلــة ”تلـامن الرجـال مــً النسـا “ اجلاريــة الـيت ترعاهـا هيئــة األمـم املتحــدة
للمرأة تعبئـة بليـون رجـ يـدعاة وعناصـر تغـيري لـذل الغـرلن وتقـوم منعمـة الصـحة العامليـة
بتن يذ بريام وعو قايم عل األولة يتعلا بتعزيز قواعـد اجلنسـايية املتكايئـة مرولـة املراهقـة
ل  ،يشـرك بريـام ”املـدن المنـة“
املبكرة ألج اا وورة العن ،ضد ال تيا ن و ضاية
الذ ترعا ،هيئة األمم املتحـدة للمـرأة ،وين ـذ بالتعـاون مـً اليوييسـي ،وبريـام األمـم املتحـدة
للمستوطنا البشرية (موي األمم املتحدة) ،العديد من أصـحا املصـلحة للـمان مكـان متتـً
ال تيا والنسا باألماين العامة وون خوا من العن 20 ،مدينة تقوم بدور العاصمةن

زا  -اجل:وو الرامية

منً ا يت:اك وا ستغالل اجلنسيني

 - 76استيفدمت الدول األعلا تدابري متنوعة ملنً ا يتـ:اك وا سـتغالل اجلنسـينين وعلـ
سبي املثال ،صدةقت البوسنة واورس عل ات اقية بلض أوروبـا املتعلقـة حبمايـة األط ـال مـن
ا ســتغالل اجلنســا وا يتــ:اك اجلنســا وقــدمت أول تقريــر مــن تقاريرهــا بشــأن التن يــذ
__________
( )23ايعـــــــــــــــر S. J. Baird, and others, “Effect of a cash transfer programme for schooling on prevalence of HIV and
)herpes simplex type 2 in Malawi: a cluster randomised trial”. The Lancet, vol. 379, No. .9823 (7 April 2012ن
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ار/مـارس 2014ن وعـدلت ليتواييــا قـايون أساســيا محايـة وقـوط ال ـ ملنـً األشــيفاص
املدايني بارتكا جرايم جنسية من العم مً األط الن
 - 77ومثـــة أمثلـــة أخـــرى بـــال اســـدما ا جتماعيـــة تشـــم املكســـي  ،ويـــث ملـــت
منعما االتمً املدين تشجً تعا األط ال ضحايا اإليذا أو اإلمهـال أو ا يتـ:اك اجلنسـا مـن
الصــدما العاط يــةن و موريشــيوس ،يقــوم ســج محايــة ال ـ املنشــأ عــام  2014بتســجي
األط ال الذين يعيشون حمنة ويتواصـ مع:ـمن و الصـني ،تعمـ هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة
مً مريز بيجني ل لتنمية الثقاييـة علـ تثقيـ ،ال تيـا  ،ومقـدما الرعايـة ،واملعلمـني والسـل ا
احمللية ييما ـتص حبمايـة ال تيـا امل:ـاجرا مـن اإليـذا وا سـتغالل والعنـ،ن وعلـ الصـعيد
العاملا ،يـدعو ال ريـا العامـ املعـين بالبنـا  ،وهـو حتـال ،يلـم  50منعمـة ،زيـاوة املـوارو
مناطا الزناع وخميما الالجئنين
امليفصصة لل تيا اللحايا املوجووا

وا  -اجل:وو الرامية

اا املمارسا

اللارة

 - 78ييمــا ــتص بــا عتراا باحلاجــة امللحــة اــا زواا األط ــال ،يــان عــام 2014
شاهدا عل يتق من ال تووا ن اعتمد الدول األعلا  ،بدعم من اليوييسـي ،وصـندوط
األمم املتحدة للسكان ومنعمة الصحة العاملية وبريام األمم املتحدة اإلاـايا وبموعـة يـبرية
من وعاة وقوط ال تاة ،قرارا موضوعية بشـأن اـا زواا األط ـال عـن طريـا مبـاورا
اجلمعية العامة وبلض وقوط اإليسانن وقـد أأليشـب بريـام عـاملا بشـأن تعجيـ العمـ إلاـا
زواا األط ال ،وهو بريام مشترك بني اليوييسـي ،وصـندوط األمـم املتحـدة للسـكان يعمـ
 12بلـــدا ،ويشـــم بلـــدايا تشـــ:د مســـتوى عاليـــا مـــن األعبـــا والت شـــا مثـ ـ ثيوبيـــا،
وبــنغالوي  ،وييبــال ،والنيجــر ،واونــدن و أيار/مــايو  ،2014أطلــا ا حتــاو األيريقــا محلــة
تار ية تستغرط عامني وتشم عشرة بلدان هدي:ا اا زواا األط ـال شـن أحنـا أيريقيـان
و بنغالوي  ،قدم الربيـام اإلاـايا الـدعم اللجنـة الوطنيـة حلقـوط اإليسـان ج:ووهـا
إلعداو قايون تقييد زواا األط ال ،الذ أألقر عام 2014ن
 - 79وأيــاو  21بلــدا واخــال الربيــام املشــترك بــني صــندوط األمــم املتحــدة للســكان
واليوييسـي ،بشـأن تشـويه/بتر األعلــا التناسـلية لإليـاث بتن يــذ أيشـ ة خـالل عــام 2014ن
السنغال ،والصومال ،وغامبيا ،ويينيا أيثـر مـن 20 000
وقد عبأ احلمال اليت جر
ســـرياليون،
شـــا للـــدعوة اـــا تلـ ـ املمارســـةن وأعلنـــت غالبيـــة النســـا وال تيـــا
والصــومال ،وغامبيــا ،وغينيــا ،ومــايل ،ومصــر التأييــد إلااي:ــان ويعم ـ الربيــام اإلاــايا
ريتريــا ،والصــومال ،ومصــر علــ اــا تشــويه/بتر األعلــا التناســلية لإليــاث مــن خــالل
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استراتيجيا وطنية واعمة ،إلعداو خرايط تبني مدى ايتشار تلـ املمارسـة ،والقيـام بالـدعوة
اجلنسايية ،والرببةن

طا  -محاية ال تيا

وا

اإلعاقة

 - 80اعتريت اجلمعية العامة اجتماع:ا الرييـً املسـتوى املعـين باإلعاقـة والتنميـة ،املعقـوو
 23أيلول/ســـبتمرب  2013خبصوصـــية اللـــع ،وا ســـتبعاو صـ ـ وا ال تيـــا وا
الوقـت
اإلعاقة (ايعر القرار )3/68ا ومن ياوية أخـرى ،تتيفـذ الـدول األعلـا جـرا ا
احلــايلن وقــد ص ـدةقت بــاراغوا عل ـ ات اقيــة وقــوط األشــيفاص و اإلعاقــة وبروتويووــا
ا ختيار ن ووايقت ليتواييا عل خ ة عم يتقال و اإلعاقـة مـن األط ـال وال تيـا
خارا املؤسسا و وخاون بيئا أألسرية أيثر رعايةن

ساوسا  -التوصيا
 - 81تُع:ــر األمثلــة الــواروة أعــال ،وــدوث تقــدم مشــ:وو ،ولتعزيــز هــذ ،اجل:ــوو والتوســً
يي:ــا ،تلــزم جــرا ا وكوميــة وامســة ووعــم واســً الن ــاط مــن جايــب الويــا اإلااييــة
واملنعمـا غــري احلكوميـة واالتمــً املـدينن ومــن اللــرور باملثـ وجــوو مشـارية يعالــة مــن
جايب ال تيا والصبيان والنسا والرجالن

أل - ،تعزيز البنية األساسية واسدما
 - 82يبني الترييز هذا التقرير عل امليا ،والصرا الصـحا والنعايـة الصـحية أن احلاجـة
تــدعو تعزيــز البنيــة األساســية واســدما ملعاجلــة اوتياجــا ال تيــا  ،و مكاييــة وصــوون
عل ـ مــا يلــزم ،ووقــوق:نن وعــدم وجــوو امليــا ،النقيــة ومرايــا الصــرا الصــحا والنعايــة
الصــحية احملســنة البيــت و املدرســة يعــوط متتــً ال تيــا بالصــحة وةــرم:ن مــن الكرامــةن
وا ستثمارا املوم ة البنية األساسية اليت علب امليا ،واملرايـا الصـحية البيـت  -أو
مكــان قريــب منــه علــ األقــ  -ضــرورية لتعزيــز صــحة ال تيــا ويرامتــ:ن واســتغالون
للوقتن وجلب امليا ،واملرايا املستقلة للصـرا الصـحا والنعايـة الصـحية املـدارس ألجـ
البنني والبنا  -ا ل جلب:ا ألج وارة اوتياجا النعاية الصحية يتـرة ال مـث -
هو أمر مُلق ا أرويا حتقيا أهداا التعليم للجنسني عل قدم املساواةن
 - 83وباملث  ،يان مكايية احلصول عل الرعاية الصحية بال اإلجنـا وخـدما تنعـيم
األســرة أمــر شــديد األمهيــة ملســاعدة املراهقــا علـ منــً احلمـ غــري املرغــو وتقليـ خ ــر
صـابت:ن ب ـريوس يقــص املناعـة البشـرية واإليــدزن ويعـ بُعـد املدرســة وايعـدام وسـاي النقـ
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المنة عايقني هامني ةو ن وون تعلـيم ال تيـا  ،سـيما املرولـة الثايويـةن ويشـم تعزيـز
بيـو ال تيــا وتزويـدها علمــني متميـزين ،ســيما
البنيـة األساسـية بنــا مـدارس أقــر
املعلما ن وحتقيا التحسن عل ي اط واسً مكايية الوصـول تكنولوجيـا املعلومـا
وا تصا لتزويد ال تيا بـاألووا الالزمـة للنـ:ول ا قتصـاو وا جتمـاعان والتحـر
الــذ تواج:ــه ال تيــا والنســا وســاي النقـ العــام يقلـ وريــة وريتــ:ن وأمنــ:ن ،ومــن
الواجب معاجلتهن

با  -ي ا القوايني وتن يذ السياسا
 - 84تواص البلدان سن تشريعا هامة تسـاعد علـ زالـة العقبـا الـيت تواجـه ال تيـا ن
ا ي ــذ ن وجيــب رصــد تن يــذ السياســا ببنــا
أن التشــريعا لــن يكــون وــا مغــزى
قاعدة لفولة واملسا لة بشـأن التقـدمن والتـدابري امللموسـة الالزمـة لتيسـري التن يـذ تشـم وضـً
ميزاييــا لوضــً أوكــام سياســاتية تؤيــد وقــوط ال تيــا ا ولتكــوين امل:ــارا والقــدرا
الالزمة ملقدما اسدما من أج تلبية اوتياجا ال تيا  ،وتومي ،عدو ياا من العـاملني
بالربام املعزِزة ل رص ال تيا ووقـوق:ن ،وتتبـً ورصـد التقـدم احملـرز بشـأن عناصـر اس ـط
اليت تريز عل ال تيا ن

جيم  -معاجلة الالمساواة اجلنسايية

بال التعليم عل سبي ا ستعجال

 - 85لن تق أوجه الالمساواة ولن تكون األيش ة مستدامة ما أ تعـام أوجـه الالمسـاواة
بال التعلـيمن والقلـا علـ الت ـاو بـني اجلنسـني بـال القيـد ؤسسـا التعلـيم هـو بـرو
خ ــوة أو ن وبعــد ل ـ  ،جيــب معاجلــة احلــواجز الــيت متنــً بأعــداوها اللــيفمة ال تيــا مــن
ا لتحاط باملدارس واستكمال تعليم:نن والتعليم الرو ميكـن أن يقـو الرا االتمعيـة القايلـة
بأن الزواا هو السبي الوويد لنجـاف ال تـاةن وتـدعو احلاجـة تشـريعا وسياسـا وأمـوال
ورصد ومحال توعية عامة لتعزيز عمال وا ال تاة التعلـيم اجليـد ،الـذ ميثـ بـدور ،وايعـا
ل تيا أخريا ولفسرن أن ال تيا الناجحا جيلنب املزيد من ال تيا الناجحا ن
لغـــا املصـــرويا املدرســـيةا وتـــويري حتـــويال ماليـــة
 - 86واس ـــوا اوامـــة تتمثـ ـ
ومكايآ موج:ة ال تيا ا والبـد بـرام تغذيـة مدرسـيةا وتقـدمي وعـم لوسـاي النقـ
املدرسيةن وتومي ،املزيد من املعلما املؤهال أمر ضرور لقيد املزيد مـن ال تيـا وتـويري
أشيفاص ميثلن قدوة و سنةن وجيب أن تصبق البيئة املدرسية منة خالية مـن التمييـز ،تعـرا
التسامق طالقا مً أيواع العنـ ،اجلنسـاين وغـري ،مـن أيـواع العنـ ،،سـيما العنـ ،البـدينن
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ومن شأن القلا عل القواعد واملمارسا التمييزية ،الـيت مـن قبيـ ا سـتبعاو بسـبب احلمـ
أو زواا األط ال أن يُزيد تعزيز عمال وقوط ال لةن

وال  -تعزيز اً البيايا

واملؤشرا واستعمال األولة

 - 87متث يُدرة األولة ا ال ـابً الكمـا املتعلقـة بـالتمييز اجلنسـاين ضـد ال تيـا مشـكلة
مزمنة ،تتلق بصورة خاصة با مـن قبيـ البنيـة األساسـية أو امليـا ،والصـرا الصـحا
والنعايــة الصــحية ،وأ يُنعــر لي:ــا يعــرة ياييــة مــن منعــور جنســاينن وتــؤثر األبعــاو املتعــدوة
للحصول علـ امليـا ،والصـرا الصـحا واسـتيفدام:ما علـ البنـا والصـبيان بصـور خمتل ـةا
يــذل تكــون ا وتياجــا املتعلقــة بالنعايــة الصــحية لكـ مــن املراهقــا واملــراهقني خمتل ــة
وسب يوع اجلـنضن و هـذين االـالني وبـا أخـرى يـثرية  -ومنـ:ا الصـحة ،والتغذيـة،
والــتعلم ،وتقيــيم ال قــر ،والعنــ ،،والســلوك املن ــو عل ـ امليفــاطرة  -يكــون اــً البيايــا
وتصني :ا وسب اجلنض والعُمر شـرطا مسـبقا غـىن عنـه ملعاجلـة ووايـً التمييـز وا سـتبعاون
ل  ،يان األحباث املتعلقة باأليش ة ال عالة و جنازها لصاحل ال تاة بالقـدر املناسـب
و ضاية
ضـرورية إلعمــال وقـوط أعــداو يـبرية مــن ال تيـا ن ويعــرا ألن خ ـة التنميــة ييمـا بعــد عــام
 2015قد وُضـعت صـيغت:ا الن:اييـة وُي ـذ  ،سـتكون املؤشـرا املصـةن ة وسـب اجلـنض
والعُمر واألولة شديدة األمهية لرصد التقدم بشأن ريا ،ال تاة ووقوق:ان

ها  -متكني ال تيا من ا شتراك بصورة معقولة
 - 88تواجــه ال تيــا حتــديا متعــدوة ســياقا ثقاييــة واجتماعيــة  -اقتصــاوية متنوعــة،
ومن:ا احلواجز احلايلة وون تعـبريهن عـن راي:ـنن وجيـب بـذل ج:ـوو معينـة إلشـراك ال تيـا
بصــورة اســتباقية ،وهــذا ين بــا بوجــه خــاص علــ ال تيــا امل:مشــا ن ومــن اللــرور
مشاريت:ن مشارية معقولة تشكي األيش ة اواويـة يـاوانن ومـن املمكـن أن تسـاعد
األحباث اإلضايية عل براز ال وايد النااـة عـن مشـارية ال تيـا والتحـديا الـيت يواج:نـ:ا
هذا الصدو والنتاي املترتبة عل مشاريت:ن ،سيما عندما تتحـدى اجل:ـوو الـيت مـن هـذا
القبي ـ عالقــا القــوة املترســيفةن وهنــاك واجــة توثيــا أيل ـ ممارســا شــراك ال تيــا
بــال عمــال وقــوق:ن ،يــذل جيــب البنــا علــ
باعتبــارهن عناصــر للتغــيري ويــاعال
املمارسا اليت من هذا القبي ن
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