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حقوق اﻹنسان للمرأة

•كفالة التجميع والنرش الواسع النطاق لألعامل التي تضطلع بها
هيئات كالهيئات التعاهدية يف إطار وﻻياتها من أجل إيجاد تفهم
لألبعاد املتعلقة بنوع الجنس لحقوق اﻹنسان ،عىل أن يكون هذا
التفسري لحقوق اﻹنسان الذي تتوخى فيه م راعاة نوع الجنس داخال
متاما يف جميع سياسات وب رامج املنظامت الدولية واﻹقليمية؛

إن لجنة مركز املرأة،
		تؤكد من جديد منهاج عمل بيجني ،ﻻ سيام الفصل ال رابع  -أوﻻ
املتعلق بحقوق اﻹنسان للمرأة ،وإعالن وبرنامج عمل فيينا
اللذين اعتمدهام املؤمتر العاملي لحقوق اﻹنسان،

•إتاحة تقارير أجهزة اﻷمم املتحدة التي تتناول حقوق اﻹنسان
للمرأة ،مبا فيها التقارير التي تتعلق بالتمييز والعنف ضد
املرأة ،عىل نطاق واسع للجمهور ،مبا يف ذلك الهيئات القضائية
وال ربملانيون واملنظامت غري الحكومية؛

		تويص بأن تويل لجنة حقوق اﻹنسان اهتامما خاصا للحقوق
اﻻقتصادية واﻻجتامعية للمرأة يف أية مناقشات قد تجريها
يف دورتها ال رابعة والخمسني حول مسألة تعيني ووﻻية مقرر
خاص ملوضوع الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتامعية والثقافية أو
حول جانب محدد من ذلك املوضوع؛ وتدعو اﻷمني العام اىل
تقديم تقرير اىل لجنة مركز املرأة يف عام  ١٩٩٩عن الق رارات التي
اتخذتها لجنة حقوق اﻹنسان بشأن هذه املسألة ،وتويص كذلك
بأن يقوم املقرر الخاص ملوضوع الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتامعية
والثقافية ،يف حالة تعيينه ،بإتاحة تقاريره للجنة مركز املرأة،

•دعم وتشجيع ونرش البحوث وجمع اﻹحصاءات املبوبة حسب
الجنس والعمر عن العوامل والع راقيل املتعددة التي تؤثر عىل
متتع امل رأة التام بحقوقها اﻻقتصادية واﻻجتامعية والثقافية واملدنية
والسياسية مبا يف ذلك حقها يف التنمية ،وعن اﻻنتهاكات التي
تتعرض لها امل رأة بشكل خاص ،وتعميم اﻻستنتاجات واستخدام
البيانات املجموعة يف تقييم إعامل حقوق اﻹنسان للم رأة؛
•القضاء عىل املامرسات العرفية أو التقليدية ،ﻻ سيام تشويه
اﻷعضاء التناسلية ،التي تعترب مرضة للمرأة أو متييزا ضدها
وتشكل انتهاكات لحقوق اﻹنسان للمرأة وحرياتها اﻷساسية،
وذلك عن طريق تصميم وتنفيذ ب رامج وتقديم التثقيف
والتدريب لزيادة الوعي؛

		تقرتح ،من أجل تعجيل تنفيذ اﻷهداف اﻻس رتاتيجية الواردة يف
الفصل ال رابع  -أوﻻ ،ما ييل:

ألف  -تهيئة وتطوير بيئة تؤدي اىل متتع املرأة بحقوقها
لإلنسان وتوعيتها

•كفالة تلقي موظفيها بصورة دورية تدريبا ي راعى فيه نوع الجنس
وتثقيفهم وتوعيتهم بشأن حقوق اﻹنسان للم رأة والرجل والطفل؛
•تعبئة املوارد وتهيئة الظروف الالزمة ملامرسة امل رأة لحقوقها
اﻻقتصادية واﻻجتامعية والثقافية واملدنية والسياسية مامرسة تامة؛

اﻹج راءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات واملنظامت غري
الحكومية وأرباب اﻷعامل ونقابات العامل والقطاع الخاص وسائر
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين ،حسب اﻻقتضاء:

•إقامة وتعزيز رشاكات وتعاون مع بعضها البعض ومع منظومة
اﻷمم املتحدة واملنظامت اﻹقليمية من أجل زيادة فعالية تشجيع
متتع املرأة التام بحقوقها لإلنسان؛

•كفالة وعي جميع اﻷشخاص ،نساء ورجاﻻ وفتيات وفتيانا ،عىل
نطاق العامل بجميع حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية للمرأة
والطفل عن طريق التثقيف الشامل يف مجال حقوق اﻹنسان
وفقا لعقد اﻷمم املتحدة للتثقيف يف مجال حقوق اﻹنسان وخلق
وتشجيع ثقافة لحقوق اﻹنسان والتنمية والسالم؛

•كفالة أن يوىل للظروف الخاصة للنساء املنتميات للسكان
اﻷصليني والنساء الاليت يعشن عىل هامش الحياة اﻻعتبار التام يف
إطار حقوق اﻹنسان للمرأة؛

•تشجيع ودعم عمليات الحوار الوطنية واملجتمعية العريضة
النطاق التي تشارك فيها نساء ورجال وفتيات وفتيان من
خلفيات متنوعة ،حول معنى حقوق اﻹنسان ،واﻻلتزامات
الناجمة عنها ،والتمييز واﻻنتهاكات املرتبطة بنوع الجنس؛

•إدخال منظور نوع الجنس ،حسب اﻻقتضاء ،يف السياسات
واللوائح واملامرسات الرئيسية للهجرة واللجوء من أجل توفري
الحامية للنساء الاليت يستندن يف طلبهن الحامية اىل تعرضهن
لالضطهاد بسبب جنسهن.
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باء  -اﻹطار القانوين

عدم تعارض أية تحفظات مع هدف اﻻتفاقية والغرض منها أو
عدم تعارضه مع القانون التعاهدي الدويل ،وإج راء استع راضات
منتظمة لتلك التحفظات بغرض سحبها؛ وسحب التحفظات التي
تتعارض مع هدف اﻻتفاقية والغرض منها أو التي تكون متعارضة
مع القانون التعاهدي الدويل؛

اﻹج راءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات:
•كفالة وجود إطار قانوين وتنظيمي وطني ،مبا يف ذلك مؤسسات
وطنية مستقلة أو غري ذلك من اﻵليات املناسبة ،يكفل اﻹعامل
الكامل لحقوق اﻹنسان للم رأة والفتاة عىل أساس املساواة وعدم
التميي ز ،مبا يف ذلك الحق يف عدم التعرض للعنف وفقا مليثاق اﻷمم
املتحدة وسائر الصكوك املتصلة بحقوق اﻹنسان والقانون الدويل؛

•إنشاء قنوات اتصال لتشجيع تبادل املعلومات بني املؤسسات
الوطنية العاملة يف مجال حقوق اﻹنسان للمرأة واملنظامت غري
الحكومية وهيئات صنع الق رار الحكومية املعنية؛
•إيجاد آليات ﻹدخال اعتبارات نوع الجنس يف اﻷنشطة الرئيسية
لجميع هيئات صنع الق رار بهدف تعزيز جميع السياسات
وال ربامج لقدرة املرأة عىل التمتع بحقوقها ،مبا يف ذلك عن طريق
وضع امليزانيات عىل نحو ي راعي نوع الجنس؛

•اتخاذ خطوات منها إج راء استع راض ي راعى فيه نوع الجنس
للترشيعات الوطنية بهدف إبطال أية قوانني أو إج راءات قانونية
والقضاء عىل أية مامرسات وطنية أو عرفية تشجع التمييز عىل
أساس جنس الشخص؛

•دعم الجهود ال رامية إىل إنشاء محكمة جنائية دولية يكون من
ضمن العنارص اﻷساسية يف نظامها اﻷسايس وسري أعاملها منظور
ي راعي نوع الجنس مبا ميكن من تفسري النظام اﻷسايس وتطبيقه
عىل نحو ي راعي نوع الجنس؛

•كفالة توفر سبل الوصول التام وعىل قدم املساواة للنساء واﻷطفال
اىل وسائل اﻻنتصاف القانونية الفعالة من التعرض ﻻنتهاكات ،مبا
يف ذلك اﻵليات املحلية التي يجب أن تخضع للم راقبة والتنقيح
لضامن سري أعاملها دون متييز واﻵليات الدولية املعنية بحقوق
اﻹنسان وفقا ملا تنص عليه يف جملة أمور ،اتفاقية القضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛

•إدخال منظور ي راعي نوع الجنس يف جميع السياسات اﻻقتصادية
واﻻجتامعية الرئيسية من أجل تعزيز حقوق اﻹنسان للمرأة
والفتاة ،مبا يف ذلك الحق يف التنمية؛

•تشجيع إدخال تغي ريات تضمن متتع املرأة التام بتكافؤ الفرصة
قانونيا وعمليا يف املطالبة بحقوقها عن طريق النظم القانونية
الوطنية ،مبا يف ذلك توعيتها بتلك الحقوق ،فضال عن كفالة توفر
تدابري مثل املساعدة القانونية والتمثيل القانوين وإج راءات الطعن
أمام املحاكم ،وذلك باملجان أو بتكاليف زهيدة ،ودعم ال ربامج
القامئة للمنظامت غري الحكومية وسائر الوكاﻻت.

•اتخاذ تدابري تضمن بالوسائل املناسبة متتع املرأة بتكافؤ الفرصة
يف املشاركة يف عمليات صنع الق رار ،مبا يف ذلك املجالس ال ربملانية
وغريها من املجالس املنتخبة؛
التدابري الواجب اتخاذها من جانب الدول اﻷط راف يف صكوك حقوق
اﻹنسان:
•تشجيع التوازن بني الجنسني يف تسمية وانتخاب خ رباء مستقلني
للتعيني يف الهيئات التعاهدية تتوفر فيهم الخربة الفنية والتفهم
فيام يتعلق مبسائل نوع الجنس يف ميدان حقوق اﻹنسان ،مع
إيالء اﻻعتبار الواجب للتوزيع الجغ رايف العادل ومختلف النظم
القانونية؛

جيم  -السياسات واﻵليات واﻷجهزة
اﻹج راءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات:
•التصديق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
واﻻنضامم إليها وضامن تنفيذها ليك يتسنى التصديق عامليا عىل
اﻻتفاقية بحلول عام ٢٠٠٠؛

•اﻹحاطة علام بتقرير اﻷمانة العامة لألمم املتحدة املقدم إىل
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة بشأن التحفظات
عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة وتشجيع
إج راء دراسات مامثلة من جانب الهيئات التعاهدية وكذلك من
جانب اللجنة السادسة للجمعية العامة ،خاصة فيام يتعلق
بأثرها عىل متتع املرأة والفتاة بحقوق اﻹنسان الخاصة بهام؛

•الحد من نطاق أية تحفظات عىل اتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة ،وصياغة أي تحفظ من تلك التحفظات
بأكرب قدر ممكن من الدقة وأقل قدر ممكن من اﻹسهاب؛ وكفالة
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•اتخاذ خطوات أخرى لزيادة التعاون وتشجيع التكامل بني
اﻷهداف وامل رامي فيام بني صندوق اﻷمم املتحدة اﻹمنايئ للمرأة،
واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة وبرنامج
اﻷمم املتحدة اﻹمنايئ ومنظمة اﻷمم املتحدة للطفولة وسائر
صناديق وب رامج اﻷمم املتحدة؛

•كفالة اشتامل تقاريرها الدورية التي تقدم إىل هيئات رصد
املعاهدات عىل منظور ي راعي نوع الجنس؛
يف داخل اﻷمم املتحدة:
•حث لجنة حقوق اﻹنسان عىل كفالة تضمني أعامل جميع آليات
وإج راءات حقوق اﻹنسان بصورة تامة منظورا ي راعي نوع الجنس
يف حدود وﻻية كل منها؛

•ينبغي تعزيز التعاون واﻻتصال وتبادل املعلومات بني لجنة مركز
املرأة وسائر اللجان الفنية للمجلس اﻻقتصادي واﻻجتامعي ،مبا يف
ذلك لجنة حقوق اﻹنسان ،من أجل زيادة فعالية تشجيع حقوق
اﻹنسان للمرأة؛

•ينبغي أن تقوم اللجنة املشرتكة بني الوكاﻻت واملعنية باملرأة
واملساواة بني الجنسني التابعة للجنة التنسيق اﻹدارية ،عىل النحو
املزمع ،بعقد حلقة عمل لتوضيح تفهم اتباع نهج سنده الحقوق
يف مجال متكني املرأة والنهوض بها ويف مجال تحقيق املساواة بني
الجنسني مع اﻻستفادة يف ذلك من اﻷعامل التي يتم القيام بها
بالفعل يف هذا الصدد من جانب صندوق اﻷمم املتحدة اﻹمنايئ
للمرأة وغريه من الهيئات.

•ينبغي أن تقوم الهيئات التعاهدية يف حدود وﻻياتها مبواصلة
تشجيع شيوع تفهم أفضل للحقوق املنصوص عليها يف الصكوك
الدولية لحقوق اﻹنسان ومغزاها الخاص بالنسبة للمرأة؛
•بالنظر إىل أهمية التعليقات العامة يف توضيح أحكام معاهدات
حقوق اﻹنسان ،تدعي اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد
املرأة إىل وضع تعليقات عامة باﻻش رتاك مع الهيئات التعاهدية
اﻷخرى ،كل يف حدود وﻻيتها ،بشأن الصبغة العاملية لحقوق
اﻹنسان وعدم قبولها للتجزئة وت رابطها وتضافرها وينبغي لها
مناقشة ذلك وسواه من اﻷنشطة التعاونية يف اﻻجتامع السنوي
للرؤساء؛

•ينبغي أن تقوم مفوضية اﻷمم املتحدة لحقوق اﻹنسان وشعبة
النهوض باملرأة التابعة ﻹدارة الشؤون اﻻقتصادية واﻻجتامعية
باﻷمانة العامة لألمم املتحدة بتعزيز وتحسني التنسيق يف ما
يدخل ضمن وﻻية كل منهام من اﻷنشطة العامة لحقوق اﻹنسان
ومبواصلة إعداد خطة العمل السنوية املشرتكة؛
•ينبغي أن تواصل مفوضية اﻷمم املتحدة لحقوق اﻹنسان وشعبة
النهوض باملرأة خطة العمل السنوية املشرتكة وتعزيز التعاون
والتنسيق يف أنشطة حقوق اﻹنسان وذلك خاصة:

•ينبغي أن تواصل الهيئات التعاهدية وضع أساليب عمل تسهل
اﻻتصال بني املنظامت غري الحكومية والهيئات التعاهدية والدول
اﻷط راف؛

		 (أ) عن طريق التعاون يف كتابة التقارير املقدمة إىل لجنة مركز
املرأة ولجنة حقوق اﻹنسان ،حيث تم الرتحيب باملبادرة
اﻷوىل من هذا النوع؛

•يوجه الثناء إىل مفوضية اﻷمم املتحدة لحقوق اﻹنسان لقيامها
بإنشاء فريق لشؤون نوع الجنس للقيام ،يف حدود وﻻية
املفوضية ،بدراسة حقوق اﻹنسان للمرأة؛ ويجب أن يوفر لهذا
الفريق ما يلزم من دعم من جانب أعىل مستويات اﻹدارة وصنع
الق رار ليك يتمكن من أداء أعامله عىل النحو الفعال؛

		 (ب) عن طريق تقاسم املعلومات بانتظام بشأن اللجنة املعنية
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ودوراتها ووثائقها ،لكفالة
إدماج أعاملها بصورة أفضل يف أعامل الهيئات التعاهدية
اﻷخرى وأنشطة اﻷمم املتحدة يف مجال حقوق اﻹنسان؛

•ينبغي للوكاﻻت املتخصصة لﻷمم املتحدة وسائر هيئات
منظومة اﻷمم املتحدة ،فضال عن سائر املنظامت املالية الدولية
واملنظامت التجارية الوطنية ،أن تبتكر أساليب ﻹدماج تعزيز
متتع املرأة بحقوقها اﻹنسانية يف سياساتها وب رامجها■ .

		 (ج) عن طريق بناء القدرات لتنفيذ النتائج املتفق عليها يف ق رار
املجلس اﻻقتصادي واﻻجتامعي  ٢/١٩٩٧بشأن إدخال منظور
ي راعي نوع الجنس يف جميع السياسات وال ربامج الرئيسية
ملنظومة اﻷمم املتحدة ،ﻻ سيام يف مجال التدريب والتوعية
بنوع الجنس وبخاصة بالنسبة للموظفني الذين يقومون
مب راقبة حقوق اﻹنسان؛

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى1998/27/
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