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التمييز عىل أساس الجنس وجميع أشكال
التمييز ،وخاصة العنرصية والتفرقة
العنرصية وكره األجانب وما يتصل بذلك
من أشكال التعصب
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التمييز عىل أساس الجنس وجميع أشكال التمييز ،وخاصة
العنرصية والتفرقة العنرصية وكره األجانب وما يتصل
بذلك من أشكال التعصب

	- 5وهناك إدراك متزايد بأن مختلف أنواع التمييز ال تؤثر دامئا
عىل النساء والرجال بنفس القدر .ثم إن التمييز عىل أساس نوع
الجنس ميكن أن يزداد حدة بسبب أنواع التمييز األخرى التي
تسهل أيضا التمييز ضد املرأة .ويتزايد اإلدراك أيضا بأنه ال غنى
عن التحليل عىل أساس نوع الجنس لكل أنواع التميي ز ،مبا يف
ذلك التمييز املتعدد الوجوه ،وخاصة يف هذا اإلطار :التمييز
العنرصي وكره األجانب وما يتصل بهام من تعصب ،وانتهاكات
حقوق اإلنسان للنساء التي قد ال تكون ظاهرة ،كام أن عالج
العنرصية يفشل أحيانا يف تلبية احتياجات النساء والفتيات.
ومن املهم أيضا أن تشتمل الجهود الهادفة إىل مواجهة التمييز
عىل أساس نوع الجنس ،عىل مناهج ترمي إىل القضاء عىل جميع
أنواع التميي ز ،مبا يف ذلك التمييز العنرصي.

	- 1يؤكد ميثاق األمم املتحدة واإلعالم العاملي لحقوق اإلنسان
واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي
واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة وسائر
الصكوك الدولية ،عىل مبادئ املساواة وعدم التميي ز.
	- 2إن جهود املجتمع الدويل املتواصلة يف تعزيز املساواة بني
الجنسني عن طريق املؤمتر العاملي املعني باملرأة وإعالن
وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدها املؤمتر العاملي لحقوق
اإلنسان ،وإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اعتمدها املؤمتر
العاملي ال رابع للمرأة والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة
االستثنائية الثالثة والعرشين بعنوان “املرأة عام  :2000املساواة
بني الجنسني والتنمية والسلم للقرن الحادي والعرشين” كلها
تؤكد أن جميع حقوق اإلنسان للنساء والفتيات هي حقوق
غري قابلة للترصف وتشكل جزءا ال يتجزأ وال ينفصم من حقوق
اإلنسان العاملية .ويؤكد منهاج العمل أن جميع حقوق اإلنسان:
املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية ،مبا يف ذلك
الحق يف التنمية ،هي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة كام أنها
متآزرة وم رتابطة.

	- 6ومبوجب ق رار الجمعية العامة  111/52قررت الجمعية أن
تعقد مؤمت را عامليا ملناهضة العنرصية والتمييز العنرصي وكره
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،وذلك يف دربن يف جنوب
أفريقيا يف الفرتة من  31آب /أغسطس إىل  7أيلول/سبتمرب ،2001
ويف ق رارها  32/35أعلنت عام  2001باعتباره السنة الدولية ضد
العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من
تعصب .لذلك ،فمن املناسب أن تتصدى لجنة وضع املرأة لألبعاد
الجنسانية التي تتصل بالعنرصية والتمييز العنرصي وكره
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
	- 7إن الخطورة املتزايدة ملختلف مظاهر العنرصية والتمييز
العنرصي وكره األجانب يف مختلف أنحاء العامل تستدعي نهجا
أكرث تكامال وفعالية من ِق بَ ل أجهزة األمم املتحدة الخاصة
بحقوق اإلنسان .وهذه االتجاهات تؤثر عىل تنفيذ الوثيقة
الختامية لدورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثة والعرشين
بعنوان “املرأة عام  :2000املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم
يف القرن الحادي والعرشين” وكذلك سائر الصكوك الدولية
املناهضة للتميي ز.

	- 3وأشار إعالن ومنهاج عمل بيجني إىل أن كث ريا من النساء يواجهن
حواجز إضافية تقف حائال أمام متتعهن بحقوق اإلنسان بسبب
عوامل منها العنرص واللغة واإلثنية والثقافة والدين واإلعاقة
والطبقة االجتامعية واالقتصادية ،أو ألنهن من السكان األصليني
أو مهاج رات أو عامالت مهاج رات أو نساء مرشدات أو الجئات.
كذلك تشري الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة االستثنائية
الثالثة والعرشين إىل أن حقوق اإلنسان للمرأة يجري انتهاكها
عىل نطاق واسع يف حاالت ال رصاع املسلح واالحتالل األجنبي .وكان
من بني اإلج راءات واملبادرات التي اعتمدتها الدورة االستثنائية
للجمعية العامة بشأن بيجني  5 +من أجل تنفيذ منهاج العمل
بضعة إج راءات تهدف إىل القضاء عىل العنف املوجه ضد النساء
واألطفال الذي يقوم عىل أسس عنرصية.
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تويص اللجنة باتخاذ اإلج راءات التالية:
أعامل تقوم بها الحكومات واألمم املتحدة واملجتمع املدين ،حسب
االقتضاء

	- 4وتذكر اللجنة جهود املجتمع الدويل يف محاربة العنرصية
والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من أوجه عدم
التسامح.

	- 1نهج متكامل وكيل للتصدي ملختلف أشكال التمييز ضد النساء
والفتيات ،وخاصة العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب
وما يتصل بذلك من تعصب
1

(أ)	دراسة التقاطع بني مختلف أشكال التمييز مبا يف ذلك األسباب
األساسية من وجهة النظر الجنسانية مع إيالء اهتامم خاص
للتمييز العنرصي الذي يقوم عىل أساس نوع الجنس من أجل
وضع وتنفيذ اس رتاتيجيات وسياسات وب رامج تهدف إىل القضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وزيادة دور املرأة يف تصميم
وتنفيذ ورصد السياسات التي ت راعي ال بُ عد الجنساين وتناوئ
العنرصية؛

(و)	اتخاذ إج راءات من شأنها النهوض بالوعي والعمل عىل القضاء
عىل جميع أشكال التمييز مبا يف ذلك التمييز املتعدد الوجوه
الذي تتعرض له النساء ،وذلك باستخدام وسائل منها التعليم
والحمالت اإلعالمية؛
(ز)	وقد سلم منهاج العمل بأن النساء يواجهن عوائق تقف حائال
أمام تحقيق املساواة والتقدم الكاملني لهن بسبب عوامل منها
العمر والسن واللغة واإلثنية والثقافة والدين واإلعاقة ،أو ألنهن
من السكان األصليني أو ألي سبب آخر يتعلق بوضعهن .ويواجه
كثري من النساء عقبات معينة تتصل بوضعهن العائيل ،خاصة
إذا ك َّن ي ُع لّن أطفاال بدون آباء ،أو بسبب وضعهن االجتامعي
أو االقتصادي ،مبا يف ذلك أحوالهن املعيشية يف املناطق الريفية
واملعزولة أو الفقرية .وتوجد حواجز أخرى أمام الالجئات وغريهن
من النساء املرشدات ،مبا يف ذلك النساء املرشدات داخليا ،كذلك
النساء املهاج رات والعامالت املهاج رات .وتتأثر كثري من النساء
أيضا بوجه خاص بالكوارث البيئية واألم راض الخطرية واملعدية
ومختلف أنواع العنف املوجه ضد النساء؛

(ب)	إقامة ودعم رشاكات فعالة مع جميع الجهات الفاعلة يف املجتمع
املدين ،وتقديم الدعم لها ،مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية
العاملة يف مجال املساواة بني الجنسني والنهوض باملرأة ،وخاصة
النساء الاليت يخضعن ألنواع متعددة من التميي ز ،من أجل
الوصول إىل نهج متكامل وكيل للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
ضد النساء والفتيات؛
(ج)	االع رتاف برضورة مواجهة قضايا العنرصية والتمييز العنرصي وكره
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب من جميع النواحي التي تؤثر
عىل الرجال والنساء واألوالد والبنات ،وإدراك الدور الذي تؤديه هذه
الوسائل يف مناهضة العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب
وما يتصل بذلك من تعصب ،وخاصة أنواع العنرصية التي يواجهها
الشباب والفتيات ،ودعم الدور األسايس الذي تقوم به منظامت
الشباب غري الحكومية بني الشباب واألطفال من أجل بناء مجتمع
يقوم عىل االح رتام والتضامن؛

(ح)	االع رتاف بأن العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وسائر أنواع
التعصب إمنا تؤثر بشكل مختلف عىل النساء والرجال ،مام يزيد من
تعرض النساء للفقر وتردي أحوالهن املعيشية ،وتعرضهن للعنف
وإنكار متتعهن الكامل مبامرسة حقوق اإلنسان أو التضييق عليهن؛
(ط)	ضامن تساوي الفرص بشكل كامل أمام النساء والفتيات من
السكان األصليني للمشاركة والتمثيل الكاملني ،وكذلك أمام
النساء والفتيات من مختلف الخلفيات الثقافية يف جميع
عمليات اتخاذ الق رارات؛

(د)	تعزيز االح رتام للتنوع الكبري يف ظروف وأحوال النساء والفتيات،
وقيمة هذا التنوع ،واإلدراك بأن بعض النساء يواجهن حواجز معينة
تقف حائال أمام متكينهن ،وضامن أن ت راعي جميع االس رتاتيجيات
والسياسات وال ربامج التي تهدف إىل إزالة جميع أشكال التمييز ضد
النساء والفتيات أهداف تحقيق املساواة بني الجنسني والنهوض
بامل رأة ،مبا يف ذلك النساء املهمشات .وتعميم املنظور الجنساين يف
وضع السياسات وتنفيذها من أجل التكامل املتعدد الثقافات ،والذي
يضمن متتع جميع النساء والفتيات الكامل بجميع حقوق اإلنسان
والحريات األساسية والذي يؤكد عىل حقوق اإلنسان املدنية والثقافية
واالقتصادية والسياسية واالجتامعية ،مبا يف ذلك الحق يف التنمية
والتأكيد عىل أن هذه الحقوق هي حقوق للجميع ال ميكن أن تتجزأ
بل هي م رتابطة ومتآزرة؛

(ي)	التأكد من أن لجنة وضع املرأة تأخذ يف اعتبارها يف أعاملها ما
لجميع أشكال التمييز من أثر عىل املرأة مبا يف ذلك التمييز
املتعدد الوجوه وأثره عىل النهوض باملرأة؛
(ك)	االع رتاف بالعمل املتواصل الذي تقوم به لجنة القضاء عىل
التمييز ضد املرأة ولجنة القضاء عىل التمييز العنرصي يف
م راعاتهام ألثر أشكال التمييز املتعدد الوجوه عىل تقدم املرأة
وتحقيق املساواة بني الجنسني.
 - 2السياسات والتدابري واآلليات القانونية

(هـ)	ضامن االع رتاف بأن متكني املرأة مكون أسايس من اس رتاتيجية
نشطة ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب
وسائر أنواع التعصب واتخاذ إج راءات لتمكني املرأة التي تقع
تحت أنواع متعددة من التعصب ،من املامرسة الكاملة لحقوقها
يف جميع نواحي الحياة والقيام بدور نشط يف تصميم وتنفيذ
السياسات والتدابري التي تؤثر عىل حياة النساء؛

(أ)	وضع الترشيعات والقواعد التي تناهض جميع أشكال العنرصية
والتمييز العنرصي وكره األجانب وغري ذلك من أشكال التعصب،
مبا فيها التمييز عىل أساس نوع الجنس ،وتقوية الترشيعات
القامئة حسب االقتضاء؛
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(ب)	إدانة جميع أشكال العنرصية والتمييز العنرصي ،مبا يف ذلك
الدعاية واألنشطة واملنظامت التي تقوم عىل مبادئ سمو جنس
أو مجموعة من األشخاص عىل اآلخرين والتي تعمل عىل تربير
العنرصية أو التمييز العنرصي أو إشاعتهام يف أي شكل من
األشكال؛

(ط)	وضع وتنفيذ سياسات تكفل التمتع الكامل بجميع حقوق
اإلنسان والحريات األساسية لجميع النساء والفتيات بغض النظر
عن العنرص أو اللون أو املولد أو الجنسية أو األصل العرقي؛
(ي)	اتخاذ ما يقتضيه األمر من تدابري لتعزيز وتقوية السياسات
وال ربامج الخاصة بالنساء من السكان األصليني والتي تكفل
اش رتاكهن الكامل واح رتام تنوعهن الثقايف والقضاء عىل التمييز
القائم عىل أساس نوع الجنس أو العن رص ،وضامن متتعهن الكامل
بجميع حقوق اإلنسان؛

(ج)	اتخاذ إج راءات ملموسة لتعزيز املساواة بني الجنسني عىل أساس
إزالة جميع أشكال التعصب القامئة عىل نوع الجنس أو التفرقة
العنرصية يف جميع املجاالت ،من خالل وسائل منها الوصول إىل
التعليم والخدمات الصحية والعاملة وسائر الخدمات األساسية
عمال عىل تعزيز متتع النساء والفتيات بشكل كامل بحقوقهن
االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛

(ك)	استع راض وم راجعة ما يقتضيه األمر من سياسات الهجرة بهدف
إزالة جميع السياسات واملامرسات التمييزية ضد املهاجرين،
وخاصة النساء واألطفال ،وضامن الحامية الكاملة لجميع
حقوق اإلنسان لهم ،بغض النظر عن وضعهم القانوين ،وكذلك
معاملتهم معاملة إنسانية؛

(د)	وضع سياسات وب رامج تشتمل عىل تدابري ملواجهة العنرصية
والعنف القائم عىل العنرصية ضد النساء والفتيات ولزيادة
التعاون واالستجابات السياسية ،والتنفيذ الفعال للترشيعات
الوطنية وغري ذلك من أساليب الحامية والوقاية التي تهدف إىل
إزالة جميع أشكال العنف صد النساء والفتيات؛

(ل)	اتخاذ الخطوات التي تكفل إزالة جميع مخالفات حقوق اإلنسان
للنساء املهاج رات وطالبات اللجوء واملرشدات داخليا الاليت
يتعرضن يف أحيان كثرية للعنف الجنيس وسائر أنواع العنف؛

(هـ)	إعادة النظر إذا استدعى األمر يف األدوات القانونية الوطنية
وغريها ،مبا يف ذلك نظام العدالة الجنائية ،من أجل ضامن
املساواة أمام القانون لجميع النساء والفتيات الاليت يسعني
إىل الحصول عىل الحامية واملأوى والتعويض عن جميع أشكال
التميي ز ،مبا يف ذلك التمييز القائم عىل وجوه متعددة؛

(م)	جميع الدول التي مل تصبح بعد أط رافا يف االتفاقية الدولية
بشأن إزالة جميع أشكال التمييز العنرصي مدعوة لالنضامم
لتلك االتفاقية من أجل تحقيق التصديق العاملي عليها مبا يؤكد
أهمية االلتزام الكامل لجميع دول األط راف بالتعهدات التي
وافقت عليها مبوجب تلك االتفاقية؛

(و)	القيام حسب االقتضاء بإعادة النظر يف السياسات والقوانني ،مبا
فيها ما يتعلق بالجنسية والهجرة واللجوء السيايس ،من حيث
أثرها عىل إزالة جميع أشكال التمييز ضد املرأة وتحقيق املساواة
بني الجنسني؛

(ن)	النظر يف توقيع االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل
املهاجرين وأف راد أرسهم والتصديق عليها أو االنضامم إليها
كمسألة ذات أولوية ،والنظر يف التصديق عيل سائر اتفاقيات
منظمة العمل الدولية.

(ز)	وضع وتنفيذ سياسات وتدابري ملواجهة جميع أشكال العنف ضد
النساء والفتيات .ومتكني ضحايا جميع أشكال العنف وخاصة
العنف ضد النساء والفتيات ،من إعادة السيطرة عىل مقاديرهن،
عن طريق تقديم حامية خاصة أو تدابري مساعدة خاصة عىل
سبيل املثال؛

 - 3تغيري السلوك والقضاء عىل الصور النمطية السلبية والتحامل
(أ)	تطوير ب رامج تعليمية وتدريبية ي راعى فيها االهتامم بقضايا
الجنسني بهدف القضاء عىل املواقف التمييزية تجاه النساء
والفتيات ،واتخاذ تدابري تتصدى للتقاطع بني الصور النمطية
السلبية ذات الوجهة العنرصية أو التي تقوم عىل أساس الجنس؛

(ح)	وضع تدابري فعالة وتنفيذها أو تعزيز التدابري القامئة ملواجهة
جميع أشكال االتجار بالنساء والفتيات والقضاء عىل هذه
املامرسة ،وذلك عن طريق وضع اس رتاتيجيات للقضاء عىل
االتجار ،تتألف من تدابري ترشيعية وحمالت وقاية وأجهزة
تبادل املعلومات وتقديم املساعدة والحامية وإدماج الضحايا يف
املجتمع ومالحقة جميع مرتكبي هذه الج رائم قضائيا مبن فيهم
الوسطاء؛

(ب)	وضع وتنفيذ ب رامج وسياسات تهدف إىل النهوض بالوعي بني
جميع الجهات الفاعلة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية
والوطنية إزاء قضية التمييز املتعدد ضد النساء والفتيات؛
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(ج) استع راض وتحديث املواد التعليمية مبا يف ذلك الكتب املدرسية
واتخاذ إج راءات مناسبة إلزالة جميع عنارص التمييز منها،
وخاصة التمييز الذي يقوم عىل أساس نوع الجنس أو العنرصية
أو التمييز العنرصي أو كره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

	- 5منع النزاعات وإشاعة ثقافة السلم واملساواة وعدم التمييز
واالح رتام والتسامح
(أ)	االح رتام الكامل للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
الدويل الذي ينطبق عىل حقوق النساء والفتيات وحاميتهن.
واتخاذ تدابري خاصة لحامية النساء واألطفال من العنف القائم
عىل أساس نوع الجنس ،وخاصة االغتصاب وجميع أشكال العنف
الجنيس أثناء ال رصاعات املسلحة ،وإنهاء حالة اإلفالت من العقاب
للمجرمني ومالحقة جميع املسؤولني عن هذه الج رائم وج رائم
إبادة األجناس والج رائم ضد اإلنسانية وج رائم الحروب ،مبا فيها
ما يتصل بالعنف القائم عىل نوع الجنس وغريه من أشكال
العنف املوجه ضد النساء والفتيات؛

(د)	التأكد من أن التعليم والتدريب ،خاصة املوجه منهام للمدرسني،
يعمالن عىل تعزيز اح رتام حقوق اإلنسان وثقافة السالم واملساواة
بني الجنسني والتنوع الثقايف والديني وغري ذلك من أشكال
التنوع ،وتشجيع املؤسسات واملنظامت التعليمية والتدريبية
عىل انتهاج سياسات تعزز املساواة بني الجنسني ومتابعة
تنفيذها باش رتاك املعلمني واألباء والبنني والبنات يف املجتمع؛
(هـ)	وضع اس رتاتيجيات لزيادة الوعي بني الرجال والبنني فيام يتعلق
مبسؤوليتهم املشرتكة عن تعزيز املساواة بني الجنسني ومناهضة
جميع أشكال التميي ز ،وخاصة العنرصية والتمييز العنرصي وكره
األجانب وسائر أنواع التعصب وكذلك التمييز املتعدد؛

(ب)	إن العنف ضد النساء والفتيات ميثل عقبة كأداء أمام تحقيق
أهداف املساواة بني الجنسني والتنمية والسلم .فالعنف ضد
النساء ينتهك حقوق اإلنسان والحريات األساسية لهن ويعيق
أو يلغي متتعهن بتلك الحقوق والحريات .ومام يتناىف مع ك رامة
وقيمة اإلنسان ويجب مناهضته وإزالته ،جميع أشكال العنف
القائم عىل نوع الجنس ،كالرضب والعنف املنزيل ،وسوء املعاملة
الجنسية ،والعبودية واالستغالل الجنسيني ،واالتجار الدويل
بالنساء واألطفال ،واإلك راه عىل البغاء واملضايقة الجنسية ،وكذلك
العنف ضد النساء الناتج عن تعصب ثقايف أو عنرصية أو متييز
عنرصي أو كره األجانب ،وكذلك املواد اإلباحية والتطهري اإلثني
والنزاعات املسلحة واالحتالل األجنبي والتطرف الديني واإلرهاب؛

(و)	وضع ب رامج تعليمية تعزز حقوق اإلنسان وتناهض العنرصية
وت راعي البعد الجنساين ،للعاملني يف مجال العدالة وتنفيذ
القانون واألمن والخدمات الصحية واملدارس وسلطات الهجرة،
مع إيالء اهتامم خاص مبوظفي الهجرة ورشطة الحدود وموظفي
م راكز احتجاز املهاجرين ،وكذلك العاملني يف األمم املتحدة؛
(ز)	مع م راعاة البعد الجنساين ،تشجيع أجهزة اإلعالم عىل إشاعة
أفكار التسامح والتفاهم بني جميع الشعوب ومختلف الثقافات.

(ج)	ضامن الفرص املتساوية والكاملة لالش رتاك والتمثيل الكاملني
للنساء يف جميع املستويات واملجاالت املتعلقة مبنع النزاعات
وإدارة ال رصاع وحل النزاع وبناء السلم بعد ال رصاع.

 - 4البحوث وجمع البيانات واملعلومات
(أ)	وضع منهجيات لتحديد السبل التي تتالقى عندها مختلف
أنواع التمييز والتي تؤثر عىل النساء والفتيات ،وإج راء دراسات
عن كيفية ترسب العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب
وغري ذلك من أنواع التعصب إىل القوانني والسياسات واملؤسسات
واملامرسات وكيف أدى هذا إىل ضعف واستغالل وتهميش
واستبعاد النساء والفتيات؛

	- 6املؤمتر الدويل ملناهضة العنرصية والتمييز العنرصي وكره
األجانب وما يتعلق بذلك من تعصب
		 تؤكد لجنة وضع املرأة عىل أهمية إشاعة البعد الجنساين يف
التحض ريات للمؤمتر الدويل ويف أعامل املؤمتر ونتائجه ،وتحض عىل
إدماج النساء يف الوفود إىل املؤمت ر■ .

(ب)	جمع وتحليل ونرش بيانات كمية ونوعية وموزعة حسب نوع
الجنس عن أثر جميع أشكال التميي ز ،مبا يف ذلك التمييز املتعدد
عىل النساء والفتيات ،والقيام بعمليات مسح وأعامل بحث يف
املجتمع ،مبا يف ذلك جمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس
والعمر وغري ذلك من العوامل حسب االقتضاء.

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى2001/27/
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