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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

  التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسةسألة الفريق العامل املعين مبتقرير     

  موجز    
التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة مبوجـب  سألة أُنشئ الفريق العامل املعين مب     

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ املؤرخ ١٥/٢٣قرار جملس حقوق اإلنسان 
 العامل حملة    الفريق يعرض جملس حقوق اإلنسان،      إىل املقدم األول   ويف هذا التقرير    

 اًإطـار ويـستحدث   ).  الثـاين  اجلزء( واليته   إنشاءأحداث أدت إىل    تارخيية موجزة عن    
) اجلزء الثالث ( سيوجه حتليالته املتعلقة مبسائل ذات صلة باملساواة وعدم التمييز           اًمفاهيمي

 اليت تتمثل يف التمييز ضـد       ٢٠١٣-٢٠١٢ية للفترة   ويسلط الضوء على أولوياته املواضيع    
املرأة يف القانون واملمارسة يف احلياة السياسية والعامة، ويف احلياة االقتصادية واالجتماعية            

وحملة عـن  ) اجلزء اخلامس(ويقدم الفريق العامل أساليب عمله املتفق عليها     ). اجلزء الرابع (
  .   ويتضمن اجلزء السابع مالحظات ختامية). ساجلزء الساد(أنشطة ينفذها منذ إنشائه 
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  مقدمة  -أوالً  
أنشأ جملس حقوق اإلنسان الفريق العامل املعين بالتمييز ضـد املـرأة يف القـانون                 -١

يف كـل مكـان     املرأة ما زالت تتعرض      أن الذي يقر فيه ب    ١٥/٢٣واملمارسة مبوجب قراره    
   أن املساواة يف القانون وعلى أرض الواقـع       قوانني وممارسات متييزية، وب    نتيجةحلرمان شديد   

  :ووفقاً لذلك، أوكل اجمللس إىل الفريق العامل ما يلي.  العاملمن بلدانمل تتحقق يف أي بلد 
ت الصلة، واملؤسـسات     األمم املتحدة ذا   هيئاتو،  الدولإجراء حوار مع      )أ(

 بغية ، ومنظمات اجملتمع املدين،، واخلرباء املختصني بنظم قانونية خمتلفة الوطنية حلقوق اإلنسان  
 بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بإلغاء التشريعات الـيت         حتديد وتعزيز وتبادل وجهات النظر    

القيام، يف تلك املتعلقة ب  و متيز ضد املرأة أو تنطوي على متييز ضدها من حيث التنفيذ أو األثر،            
   ألفضل املمارسات؛خالصةهذا الصدد، بإعداد 

 واملؤسسات الوطنيـة     وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة     دولالتعاون مع ال    )ب(
 من أجل إجراء دراسة تعكس أفكار هذه اجلهـات          حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين    

 التعاون مع الدول مـن أجـل الوفـاء          ق العامل للفريبشأن السبل والوسائل اليت يتسىن هبا       
  بالتزاماهتا املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة؛

 تقدمي توصيات بشأن حتسني التشريعات وتنفيذ القـوانني، واإلسـهام يف            )ج(
  نـسني  بشأن تعزيز املـساواة بـني اجل       ٣حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف        

  .ومتكني املرأة
واملطلوب من الفريق العامل العمل بتنسيق وثيق، يف سياق تنفيـذ واليتـه، مـع                 -٢

يئات الفرعية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، وهيئات األمـم املتحـدة       اهلاإلجراءات اخلاصة و  
ني املـرأة  ومتك هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسنيذات الصلة، ومنها جلنة وضع املرأة و   

، وال سيما، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وسائر           )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (
 تفادي ما ال حاجة إليه من ازدواجية مع تلك اآلليات؛ ومراعـاة             بغرضهيئات املعاهدات،   

 ذات صلة قليمية حلقوق اإلنسان    اإلليات  اآل املصلحة، مبا يف ذلك      ةباحصاجلهات  آراء سائر   
لمجلس، ل ومنظمات اجملتمع املدين؛ وتقدمي تقرير سنوي        سانوطنية حلقوق اإلن  الؤسسات  املو

املمارسات السليمة املمارسة، و من دورته العشرين، بشأن التمييز ضد املرأة يف القانون و ابتداًء
نظومة األمم   األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وم     أجهزةإللغاء هذا التمييز، باالعتماد على نتائج       

  .املتحدة بشكل أوسع
، عني جملس حقوق اإلنسان مخس خبريات مستقالت من مناطق          ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -٣

 ١وتـولني مهـامهن يف      . جغرافية خمتلفة بوصفهن أعضاء يف الفريق العامل لفترة ثالث سـنوات          
، ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠ إىل   ٦يف الفترة من    : ف وعقدن ثالث دورات يف جني     ٢٠١١مايو  /أيار

 .٢٠١٢مارس  / آذار ٢فرباير إىل   / شباط ٢٧، ومن   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ إىل   ٢٤ومن  
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آمنة عويج ومرسيدس باركيت وكماال تشاندراكريانا وفرانسيس راداي       وهؤالء األعضاء هن    
ه مقررة، يف دورت - وانتخب الفريق العامل السيدة تشاندراكريانا رئيسة  . وإيليونورا زيلينسكا 

ويود األعضاء اإلعراب عن امتناهنن العميق للثقة اليت منحها إياهن جملـس حقـوق              . األوىل
  .اإلنسان

 الطريقة بشأن دم الفريق العامل آراء أولية لس، يق إىل اجمل  املقدمويف هذا التقرير األول       -٤
 األول يف   يتمثل اجلـزء  وويتضمن التقرير سبعة أجزاء،     . األعضاء تنفيذ واليتهن   يعتزمهبا  اليت  

. لفريق العامل تتصل بإنشاء والية ا    حملة تارخيية موجزة      على وحيتوي اجلزء الثاين  . هذه املقدمة 
ويوضح اجلزء الثالث إطاراً مفاهيمياً وضعه الفريق العامل من أجل توجيه حتليالته املتعلقـة              

 املصلحة بةحاص اجلهات  الدول وغريها منطالعباملساواة وعدم التمييز على أساس اجلنس وإ
 األولويات املواضيعية اليت حددها     عن اجلزء الرابع حملة     ويتضمن. ه على تنفيذ واليته    حوار يف

ويعرض اجلزء اخلامس أساليب العمل اليت وافق    . ٢٠١٣-٢٠١٢ فترة السنتني لالفريق العامل   
 مجيـع   عليها الفريق العامل، مبا فيها كيف اشترك الفريق العامل ويعتزم أن يشترك أكثر مع             

ويقدم اجلزء السادس حملة عن األنشطة الـيت        . اجلهات صاحبة املصلحة يف االضطالع بواليته     
  . وخيتم اجلزء السابع التقرير. ينفذها الفريق العامل منذ إنشائه

  حملة تارخيية  -ثانياً  
، اعتمدت  بيجني يف   ملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة    ، ويف ا  ١٩٩٥سبتمرب  /يف أيلول   -٥

تساوي : " الذي أكدت فيه جمدداً التزامها األساسي مبا يلي        بيجنياحلكومات املشاركة إعالن    
أن "ونّص صراحة علـى     ) ٨الفقرة  " (النساء والرجال يف احلقوق والكرامة اإلنسانية املتصلة      

 واعتمدت أيضاً منهاج عمل بيجني الـذي        .)١٤الفقرة  " (حقوق املرأة من حقوق اإلنسان    
اهلدف االسـتراتيجي   (مان املساواة وعدم التمييز مبوجب القانون واملمارسة        ضبتعهدت فيه   

إلغاء ما تبقى من قوانني متيِّز على أساس اجلنس وإزالة التحيـز            "،  أخّص، وبصورة   )١-طاء
، وأثنـاء   ٢٠٠٠ويف العـام    )). د(٢٣٢الفقـرة   " (على أساس نوع اجلنس يف إقامة العدل      

تنفيذ إعالن ومنـهاج    ليف دورهتا االستثنائية الثالثة والعشرين      اجلمعية العامة   استعراض وتقييم   
ـ      التزمت احلكومات  يف فترة مخس سنوات،      عمل بيجني   دف بإعادة النظر يف التشريعات هب

  .)١(٢٠٠٥من األفضل حبلول عام و  ضد املرأة،السعي إىل إلغاء األحكام التمييزية
ضع املرأة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل       استعراض وتقييم جلنة و    أثناء،  ٢٠٠٥ويف العام     -٦

وات ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، أُعرب نبيجني يف فترة عشر س   
 الثغرات التشريعية والتنظيمية، فضالً عن عـدم تنفيـذ التـشريعات    ه من شأننعن القلق أل 

__________ 

 ).ب(٦٨ الفقرة ،٢٣/٣ -دإ قرار اجلمعية العامة  )١(
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يز حبكم القانون وحبكم األمر الواقع،    تؤدي إىل إدامة عدم املساواة والتمي     أن  والنظم وإنفاذها،   
قرارها  وعليه، قررت اللجنة، يف     .  يف حاالت قليلة   سّنت  قوانني جديدة متيز ضد املرأة     ألنو

يـز  ، النظر يف مدى استصواب تعيني مقرر خاص معّين بالقوانني اليت تنطوي على متي             ٤٩/٣
وطلبت إىل األمـني    . يةاالزدواجأخذ اآلليات القائمة يف االعتبار بغية جتنب        مع  ضد املرأة،   

تقريره آراء الـدول    أن يورد يف     هذه الوالية و   إنشاء آثارالعام أن يقدم إىل اللجنة تقريراً عن        
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد      ، مبا فيها     ذات الصلة  هيئات األمم املتحدة  األعضاء و 

 الحق، أعد األمني العام تقريـرين،       ويف وقت . اإلنسان مفوضية األمم املتحدة حلقوق    و املرأة
  ). E/CN.6/2007/8 (٢٠٠٧والعام ) E/CN.6/2006/8 (٢٠٠٦يف العام 

     / تـشرين األول   ٢ املـؤرخ    ١٢/١٧ يف قـراره     ،وطلب جملس حقوق اإلنـسان      -٧
ة مواضيعية عن التمييز ضد     أن ُتعّد دراس    حلقوق اإلنسان   إىل املفوضة السامية   ،٢٠٠٩أكتوبر  
ذه املسألة يف منظومة األمم املتحدة حلقوق       هل التصديالقانون واملمارسة، وعن كيفية      يف   املرأة

املؤمتر العاملي   يف به   يف االلتزام الذي جرى التعهد     الطلب استمرارية     وشكل .اإلنسان بأكملها 
، من أجل إدماج احلقوق اإلنسانية للمرأة يف        ١٩٩٣ املعقود يف فيينا يف العام       اإلنسان حلقوق
إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة      ) A/HRC/15/40(وقُدم التقرير   . حقوق اإلنسان  ومةمنظ

ويف التقريـر،   . عاّمـة مناقشة تفاعلية   حلقة   وُنوقش أثناء    ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول املعقودة  
آليات األمم املتحدة حلقـوق      أجنزتهبالرغم من العمل الذي     خلصت املفوضة السامية إىل أنه      

املساواة يف القـانون وعلـى       بّد من اختاذ تدابري إضافية للقضاء على أوجه عدم           ، ال اإلنسان
يتعلـق  جديد  إجراء خاص  وضع يف   ما متثل  التدابري املقترحة    ومن). ٦٣الفقرة   (أرض الواقع 

  ).٥٧الفقرة (متيز ضد املرأة اليت مارسات املقوانني والحبقوق اإلنسان من شأنه أن يركز على 
 أنـشأ   مبوجبـه   الذي ١٥/٢٣تصويت، القرار   بال   حقوق اإلنسان،    واعتمد جملس   -٨

والية الفريق العامل املعين بالتمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة يف دورته اخلامسة عشرة،              
ي كرسه جملس حقـوق     وهو اإلجراء اخلاص الثاين الذ    . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  

املقررة اخلاصة املعنية مبـسألة      واليةل ويأيت مكمالً رأة،   احلقوق اإلنسانية للم   اإلنسان لتناول 
 املؤمتر العـاملي حلقـوق   عقب ١٩٩٤ يف العام ت أُنشئ اليتوأسبابه وعواقبه العنف ضد املرأة

  .مباشرة اإلنسان

  اإلطار املفاهيمي  -ثالثاً  
ل، مع توافق يف    يستلزم القضاء الفعال على التمييز ضد املرأة اإلرادة السياسية الثابتة للدو            -٩

يف اجملتمعات برمتها، من أجل صياغة وتنفيذ قوانني تعزز املـساواة بـني             عريض القاعدة   اآلراء  
الرجل واملرأة، وحتظر التمييز على أساس اجلنس، ومتنع العنف ضد املرأة وتقدم التعويض عليه، إىل               

  .جانب سياسيات وتدابري ختلق بيئة مؤاتية لتمكني املرأة
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كثر من عقدين من مشاريع إرساء الدميقراطية يف كل أحناء العامل، ابتداًء من      أ وخالل  -١٠
سقوط األنظمة االستبدادية يف أمريكا الالتينية وسقوط جدار برلني وصوالً إىل الربيع العريب             
يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا اليوم، شكلت اجلهود الكبرية اليت بذلتها دول ومواطنـون              

 النبعاث وتارخيية   جريئةءاً أساسياً من عمليات     زتصدي للتمييز ضّد املرأة ج    ومنظمات بغية ال  
 يف جمـال القـانون   اختراقـات ويف سياقات أخرى، تتحقق    .  من جديد  أمم ومناطق برمتها  

مواطنني فاعلني ملتزمني بتمتع كـل مـرأة      من الدول لرغبات    واملمارسة يف إطار االستجابة     
وجنـاح أو   .  وقبول هذه الدول للمـساءلة     حقوق اإلنسان ورجل باملساواة وعدم التمييز و    

مدى رسـوخ    على التمييز ضد املرأة إمنا يعتمد على         جلهود الرامية إىل القضاء املربم    إخفاق ا 
  .قيقية للتحول االجتماعي والسياسياحلعمليات الضمن موقعها 

يزية على حنو طوعي    ومن املمكن أن تنشأ اإلرادة السياسية ملراجعة أو إلغاء قوانني متي            -١١
 رسـم كجزء من عملية شاملة إلعادة التفاوض بشأن العقد االجتماعي، وكفعل من أفعال             

 تطورات اجتماعية اقتصادية أحدثت تغيريات ال ميكـن         وتفرضهينّم عن التبّصر    السياسات  
مرأة وسامهت املشاركة املتزايدة لل   . على الصعيد العملي  ا وال رجعة فيها يف دور املرأة        اهننكر

راعـي املنظـور   يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إدخال تغـيريات ت          
 قوانني وسياسات عامة بشأن احلماية يف مكان العمل، واألمن يف املرتل واجملتمع             اجلنساين يف 

  .احمللي، واستحقاقات التملك، والعمليات االنتخابية
ديدة ميكن أن   اجلسياسية  النفتاحات  ن ناحية أخرى، واال   التقدم احملرز ليس مطّرداً، م      -١٢

أشكال جديدة من القوانني واملمارسـات      تنتج عنهما   سار التقدم   ملتؤدي إىل تراجع وعكس     
وميكن لإلصالحات الوطنية املعقدة أن تسفر عن قوانني وسياسات متناقضة، بـني            . التمييزية

لية، بني خمتلف مناطق البلد، وبني قطاعـات        احمل/ ودون الوطنية  الفيدرالية/املستويات الوطنية 
لتمييز ضد  وتتضمن املمارسات السليمة يف جمال القضاء على ا       . احلياة االجتماعية واالقتصادية  

التراجع أو التردي ووضع أسس الستدامة التغلب على املمارسة القدرة على املرأة يف القانون و 
  .اإلجنازات يف املساواة اجلوهرية

، ال بـّد     النسوة قاطبة  الضمانات القانونية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني      فيدتكي  لو  -١٣
على أساس اجلنس مـع     القائم   لتقاطع التمييز    التنفيذيةستجيب األطر واالستراجتيات    تمن أن   

ء ان أو املعتقد، واللغة، واالنتم    العرق، واألصل اإلثين، والدي    من قبيل ،   األخرى  التمييز سسأ
 واألصـل الـوطين أو      والطائفة،لصحة، واملركز، والعمر، والطبقة االجتماعية،      لسياسي، وا ا

وال بّد مـن أن تتـضمن       .  واهلوية اجلنسانية  ،االجتماعي، وامللكية، واملولد، وامليل اجلنسي    
التنفيذ واستراجتياته أيضاً تدابري خاصة من أجل الوصول إىل النساء           الضمانات القانونية وأطر  

 أشكاالً متعددة من التمييز، على غرار النساء الريفيات ونـساء الـشعوب             اللوايت يواجهن 
فقر، والنساء اللـوايت يـواجهن      يعانني من ال  األصلية، النساء ذوات اإلعاقة، النساء اللوايت       

هنجاً شامالً ومتسقاً يقوم علـى حقـوق        ويستلزم هذا األمر    . أشكاالً أخرى من التهميش   
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د املرأة يف صميم اجلهود ملساءلة الدول أساساً عـن تنفيـذ         من شأنه أن يكفل وجو     اإلنسان
. املعايري الدولية اليت تضمن احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والـسياسية واالجتماعيـة           

آليات وطنية وإقليمية ودولية حلقوق اإلنسان أدواراً أساسية يف ضمان متتـع املـرأة              وتؤدي  
   .حبقوقها اإلنسانية متتعاً كامالً

ن دون  تنفيذ ضمانات املساواة للمرأة م    ل حتقيق االستدامة ميكن  ال  ويف الوقت عينه،      -١٤
املتمثل يف  صلب  الساس  األيق هذا األمر إال على       حتق وال يتيسر . التمكني هلا يف مجيع اجملاالت    

 األمن الشخصي متتع املرأة على حنو متساو باحلريات واحلقوق الرئيسية، مبا يف ذلك احلق يف              
ضمري والدين، يف سياق     وحرية الفكر وال   تكوين اجلمعيات حرية   وحرية التعبري و   صوصيةواخل

وال ميكن حتقيق متتع املرأة بتلـك احلريـات         . اجملموعة األوسع من احلقوق املدنية والسياسية     
قوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، مبـا يف       التمتع حب واحلقوق، بدورها، إال إذا ميكنها      

ك احلقوق املتساوية يف امللكية، والعمالة واملهن، واملشاركة يف احلياة الثقافية، واالسـتفادة            ذل
  .فعالة من العنفمن احلماية ال

طويلـة  ال أن تبادر باملفاوضة   املرأة   على يف كل اجملاالت،     املساواة اجلوهرية تحقيق  ول  -١٥
 االجتماعيـة   اجلماعـات ظمـات و  األجل يف املؤسسات السياسية والقانونية الرمسية ويف املن       

وتتخذ النساء إجراءات لوضع حّد لكل أشكال التمييز  .  وتوّجه وتعزز تلك املفاوضة    والثقافية
أو بصورة مجاعية ضمن جمموعـات      / كأفراد و  ة مستقل بصورةوانتهاكات حقوق اإلنسان،    

 ودميومة أوجه  لهجرة العاملية، لاملستويات غري املسبوقة    مث إن   . ومنظمات وائتالفات وحركات  
الفقر وانعدام املساواة، واملنازعات واحلروب املستمرة منذ وقت طويل من دون حلّ دفعـت       

      قوق اإلنسان املتعلقة باألشخاص غري املـواطنني وعـدميي اجلنـسية،           حلاملرأة إىل التصدي    
البة املرأة  ومن خالل مط  . اآلثار اجلنسانية النامجة عن انتهاكات حقوقهم اإلنسانية      وال سيما   

، أصبحت عامـل تغـيري      اجملتمع العاملي  يف األمم و   تتمتع باملساواة مبوقعها كمواطنة كاملة و   
واملمارسات السليمة الستدامة . أساسياً يف القضاء على التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة

  .اً نشطعامالًأن تكون املرأة نفسها تتطلب اإلجنازات يف جمال املساواة وعدم التمييز 
التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسـة هـذا         سألة  وسيدمج الفريق العامل املعين مب      -١٦

 حواره مع الدول واجلهات األخرى صاحبة املـصلحة بـشأن           مضماراإلطار املفاهيمي يف    
املتعلقة باملـساواة   القائمة و القضاء على القوانني التمييزية، وبشأن تنفيذ وحتسني التشريعات         

حتقيق تقدم أكرب يف جمال املساواة بـني   الرامية إىل   وسائلال و السبلحقوق اإلنسان، وبشأن    و
  .لمرأةلتمكني الاجلنسني و

لقضاء على التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة        تناول مسألة ا  وقرر الفريق العامل      -١٧
احلقـوق اإلنـسانية     ات الدول باحترام ومحاية وإعمـال      التزام منظوريف كل اجملاالت ومن     

 اهليئات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنـسان       بالنظر إىل العمل الذي تضطلع به حالياً      . للمرأة
عامل على أن   ، وافق الفريق ال   خلاصة ا  بواليات يف إطار اإلجراءات    ةكلفاملاجلهات  وغريها من   
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هيئـات األمـم     طورهتا الدول و   يستند إىل معايري ومبادرات قائمة، ومعرفة وأدوات متاحة       
 من قـرار جملـس حقـوق       ) د(١٨ومبوجب الفقرة   . شأناملتحدة واجملتمع املدين يف هذا ال     

اللجنة املعنيـة   وجلنة وضع املرأة، يرمي الفريق العامل إىل االستناد إىل عمل  ١٥/٢٣اإلنسان  
 كـل    علـى   وغريمها من هيئات األمم املتحدة املعنية بالقضاء       املرأة بالقضاء على التمييز ضد   
  .أشكال التمييز ضد املرأة

عوضـاً عـن    " واعـدة "أو  " سليمة"وسيستخدم الفريق العامل مصطلح ممارسات        -١٨
 ندرجة يف إطـار   املمارسات من أجل مراعاة اإلطار املفاهيمي املعقد للممارسات امل        " أفضل"

تـوفرة  أساس األعمال امل  وهذا يقوم على    .  واجليدة  منها  من املمارسات السيئة   جمموعة كبرية 
، وتتمّيـز  اخلاصة بواليات يف إطار اإلجراءاتآخرون  مكلفون بشأن هذه املسألة اليت أجنزها   

 ممارسات إىل ويسعى الفريق العامل إىل النظر     ."املمارسات السليمة "امليل إىل استخدام عبارة     ب
ون  فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف القـان            كانت عامالً يف التحول   سليمة  

  . واملمارسة يف سياقات خمتلفة ويف ضوء الوقائع املتنوعة اليت تواجهها املرأة
ويعتزم الفريق العامل حتديد املمارسات اليت عززت جهود الدول يف سـبيل حتقيـق                -١٩

  :وسينظر الفريق العامل يف. املساواة واحترام حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة ومحايتها وإعماهلا
 الدول بالتزام احترام حقوق املرأة يف املساواة، ومبمارسة وإعمال          ءإيفامدى    )أ(  

وسيقتضي هذا األمر استعراض القوانني واملمارسات      . املرأة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    
بـصورة  أحكـام   وسيويل الفريق العامل انتباهاً خاصاً إلدراج       . التمييزية وتلك املدرجة حديثاً   

تفسريات تأخذ ب وردت يف أحد التشريعات أو االجتهادات القضائية اليت         مباشرة أو غري مباشرة     
وسيجمع الفريق العامـل ممارسـات      . متييزية للوائح القانونية أو العرفية أو الدينية أو األخالقية        

وسيتـضمن  . سليمة يف جمال إلغاء قوانني ولوائح متيز ضد املرأة بصورة مباشرة وغري مباشـرة             
 وإصالح  ،مراجعة أحكام قضائية  والسليمة هلذا الغرض تعديالت دستورية،      النظر يف املمارسات    

 مراقبة مستقلة حلقوق  إصالح سياسايت ومؤسسايت، و   تشريعي، ودعاوى واجتهادات قضائية، و    
  ، وإجراءات سياسية، ومشاريع دينية أو ثقافية تفسريية؛اإلنسان

 أفـراد أي فعل يقوم به     التزام حبماية املرأة من     من   الدول   ما أوفت به  مدى    )ب(  
 من شأنه أن يعيق حق املرأة يف املساواة بني اجلنـسني وممارسـة              خاصة كيانات أو عاديون

وسيقتضي هذا األمر حتديد جنـاح أو إخفـاق         . وإعمال حقوق اإلنسان واحلريات الرئيسية    
ـ            سياسية الدول فيما يتعلق بالقضاء على كل املمارسات االجتماعية والثقافية واالقتصادية وال

ميكن الوصول إليهـا وتتـسم       عدالة نظم إنشاء   توخي سبل منها  اليت ُتعد متييزاً ضد املرأة، ب     
، وآليات تقدمي الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان        اجلنساين ملنظوربالفعالية وتراعي ا  

لقائمة احملاكم ا يتبني وجود   وحيثما  .  هلا اليت تضمن تساوي استفادة املرأة من القانون ومحايته       
على القانون العريف أو الديين، سُيوىل انتباه خاص إىل اخلطوات اليت تتخذها الـدول بغيـة                

وسيستلزم هذا  . ضمان االمتثال للمعاير الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احملاكمة العادلة          
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ـ             ساواة األمر أيضاً حتديد اخلطوات اليت تتخذها الدول لتشريع الضمانات الالزمة اخلاصة بامل
بني اجلنسني يف دساتريها وأحكام املساواة املطلوبة يف التشريعات أو غريهـا مـن التـدابري                

عاملـة، وحظـر    قوانني تكافؤ الفرص يف امل     مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر        املناسبة،
يف ومن شأن النظـر     . االجتار، وقوانني العائلة، والتشريعات املتعلقة بالعنف اجلنسي واملرتيل       

املمارسات السليمة هلذا الغرض أن يسلط الضوء على العمليات اليت أدت إىل محاية احلقـوق      
   محايةً فعالةً؛واحلريات األساسية للمرأة على قدم املساواة مع الرجلاإلنسانية 
  بتحقيق حق املرأة يف املساواة بني اجلنسني       ه الدول بالتزام  بوفت  ما أ مدى    )ج(  

وسيستلزم هذا األمـر حتديـد      . وإعماهلا اإلنسان واحلريات األساسية     قوقحلوممارسة املرأة   
 ومنع تطبيق    بني اجلنسني  خمتلف التدابري واخلطوات اليت تتخذها الدول لتنفيذ قوانني املساواة        

وسُيوىل انتباه خاص   . تمييز ضد املرأة  ال احملايدة جنسانياً بطريقة حتدث أثراً يفضي إىل         اننيوقال
من خالل آليات وأجهـزة      ترمي إىل تلبية احتياجات املرأة احملددة،        رناجميةؤسسية وب مألطر  

اجلـنس  بيانات املفّصلة حسب نوع     ال للمرأة، ومن خالل مجع      اإلنسانصة حبقوق   توطنية خم 
 يف املمارسات السليمة هلذا الغرض أن تشمل تـدابري          ومن شأن النظر  . مجعاً شامالً ومتسقاً  

 اإلنسانة ظروف األمومة، وتدابري ملنع ما يتعلق بانتهاكات حقوق  مؤقتة خاصة، وتدابري لتهيئ   
  . العدالة االنتقاليةبتطبيق أدوات منهاوتقدمي اجلرب، عليها  ةعاقبامل واملقاضاةللمرأة و

وسيستعرض الفريق العامل هذه االلتزامات األساسية باعتبارهـا ملزمـة للـدول              -٢٠
 ميـع فـروع الدولـة     جل وشاملة حلقوق اإلنسان،    األطراف فيما يتعلق باملعاهدات الدولية    

وغريها من السلطات العامة أو احلكوميـة، علـى مجيـع           ) التنفيذي والتشريعي والقضائي  (
  ).الوطين واإلقليمي واحمللي(املستويات 

  األولويات املواضيعية  -رابعاً  
لتمييز ضد املرأة  لوالية الفريق العامل الذي يشمل االواسعنظراً إىل النطاق املواضيعي      -٢١

يف القانون واملمارسة، حدد هذا الفريق أربعة جماالت مواضيعية للتركيز، أال وهـي احليـاة               
السياسية والعامة؛ واحلياة االقتصادية واالجتماعية؛ واحلياة األسـرية والثقافيـة؛ والـصحة            

مـشموالن   أسس التمييز العنف ضد املرأة وتقاطع خمتلف      أن  ويرى الفريق العامل    . والسالمة
يويل انتباهاً خاصاً لفئات حمددة من النساء، مبا يف ذلك على سبيل            هو  و. عملهجبميع جوانب   

 الفقر، والنساء املهاجرات، والنساء ذوات اإلعاقـة،        من اننياملثال ال احلصر النساء اللوايت يع     
لنساء املتقدمات والنساء املنتميات إىل األقليات، والنساء الريفيات ونساء الشعوب األصلية، وا

رتاعات وحاالت ما بعد    من ال   اننييف السّن، والفتيات، ومنهن املراهقات، والنساء اللوايت يع       
  . الرتاعات، والالجئات، واملشردات داخلياً، والنساء عدميات اجلنسية
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، قرر الفريق العامل التركيز على جمـالني مـن          ٢٠١٣-٢٠١٢ فترة السنتني    أثناءو  -٢٢
 علـى   التشديدمع  ة والعامة،   يضيعية األربعة، أال ومها، التمييز يف احلياة السياس       اجملاالت املوا 

  . على األزمة االقتصاديةالتشديداحلياة االقتصادية واالجتماعية، مع يف و، االنتقال السياسي

  تركيز على االنتقال السياسيالاحلياة السياسية والعامة، مع   -ألف  
، مسألة التمييز ضد املـرأة يف       ٢٠١٣ و ٢٠١٢العامني  يف   الفريق العامل،    سيتناول  -٢٣

 االنتقـال   فتـرات تركيز علـى    الالقانون واملمارسة يف سياق احلياة السياسية والعامة، مع         
جملس حقوق  إىل  وسريد حبث الفريق العامل عن هذا املوضوع يف تقريره السنوي           . السياسي

يمة اليت ُيتوقع إهناؤها حبلـول هنايـة         واخلالصة املتعلقة باملمارسات السل    ٢٠١٣اإلنسان يف   
  . واليته البالغة ثالث سنوات

وسيتناول الفريق العامل هذه املسألة من وجهة نظر التزامات الدول بالقضاء علـى               -٢٤
 احلقوق املدنية والـسياسية للمـرأة يف        وتفعيلالتمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة،        

سـبل   فرصة متساوية بني اجلنـسني و      وتوفرينسانية أخرى،   تشابكها وترابطها مع حقوق إ    
ويقوم هنجه  . لقانون الدويل حلقوق اإلنسان   للمرأة يف هذه اجملاالت، وفقاً      لتمكني  ال وسائلو

على االعتراف حبق املرأة يف املساواة اجلوهرية يف كل جوانب احلياة السياسية والعامة باعتباره             
ويعتزم الفريق العامل أن يوضـح يف تقريـره         . ةحقاً إنسانياً أساسياً للكرامة اإلنسانية للمرأ     

ييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة، مبا يف   للتم دارج أحدث فهم    ٢٠١٣املواضيعي للعام   
إللغاء القوانني  الرامية  لجهود  ل احلرص على معاينة ما    متعددة للتمييز، مع     سذلك تشابك أس  

  .املرأةالتمييزية من آثار يف حياة 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      من   ٩ و ٨ و ٧ و ٤ويسترشد الفريق العامل باملواد       -٢٥

اللجنة املعنية بالقضاء على الصادرة عن ) ١٩٩٧(٢٣، والتوصية العامة رقم املرأة التمييز ضد
  :التمييز ضد املرأة، اليت تذكر فيها اللجنة ما يلي

فهو يـشري إىل ممارسـة      . احلياة السياسية والعامة لبلد ما مفهوم واسع النطاق         
. لتنفيذية واإلداريـة  السلطة السياسية، وخاصة ممارسة السلطات التشريعية والقضائية وا       

ويشمل املصطلح مجيع جوانب اإلدارة العامة وصياغة الـسياسات وتنفيـذها علـى             
ويشمل املفهوم أيضاً العديد من جوانـب       . قليمي واحمللي األصعدة الدويل والوطين واإل   

اجملتمع املدين، مبا يف ذلك اهليئات العامة واجملالس وأنشطة املنظمات من قبيل األحـزاب              
ية والنقابات والرابطات املهنية أو الصناعية، واملنظمات النـسائية، واملنظمـات           السياس

 .اجملتمعية وغريها من املنظمات املعنية باحلياة العامة والسياسية

 مـن   ٢٥ و ٣ و ٢باإلضافة إىل ذلك، سيشري الفريق العامل بصورة خاصة إىل املواد             -٢٦
ة والتعليقني العامني للجنة املعنية حبقوق اإلنسان حلقوق املدنية والسياسياخلاص باالعهد الدويل  
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بشأن ) ١٩٩٦(٢٥ ورقم   املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء     بشأن  ) ٢٠٠٠(٢٨ رقم
وفيما يتعلـق   . تقلد الوظائف العامة   وحق   املشاركة يف إدارة الشؤون العامة وحق االقتراع      

 للمـرأة، يـشري     حقوق اإلنسان  تعزيز   قاليت تعو  السلوك الثقايف بالتزام الدول بتعديل أمناط     
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـشأن      ) ٢٠١١(٣٤الفريق العامل أيضاً إىل التعليق العام رقم        

  .التعبريوحرية  الرأيحرية 
 االنتقال السياسي، سينظر الفريق العامل يف بلدان        فتراتوفيما يتعلق بالتركيز على       -٢٧
 مـن عمليـات انتقـال    مستفادةوبلدان تقدم دروساً  ،)٢(ي انتقال سياس مراحل حالياً   جتتاز

 حيـز   املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       منذ دخول    خاصة،  سابقة سياسي
 أنه يف حني تتيح مراحـل       مدرك للحقيقة اليت مفادها    والفريق العامل    .١٩٨١النفاذ يف العام    

حلقوق املدنية والسياسية للمرأة، مبا يف ذلك       االنتقال السياسي فرصة فريدة لتحسني احترام ا      
مشاركتها يف النظام السياسي، ووضع املرأة يف النظم القانونية واالجتماعية، هناك أيضاً خطر             

  .  حقوق اإلنسان للمرأةتراجعيتمثل يف 
أن املرأة اليت تشارك يف التغـيري       حقيقة   الفريق العامل أيضاً يف استعراضه       اعيوسري  -٢٨

وحييط الفريق العامل علماً بتقارير تفيد      .  واحلياة العامة غالباً ما تكون عرضة للعنف       السياسي
املدافعة عن حقوق اإلنسان تتعرض أكثر من الرجل خلطر املعاناة من بعض أشكال             املرأة  بأن  

فيـة  القواعد االجتماعيـة والثقا   ور أّنها تتحدى    العنف وغريها من االنتهاكات، بسبب تصّ     
 والقوالب النمطية عن األنوثة وامليل اجلنسي واألسرة ودور املـرأة           لتقاليد واملفاهيم املقبولة وا 

  .)٣(ووضعها يف اجملتمع
ويعتزم الفريق العامل النظر يف التدابري اليت تتخذها الـدول يف مرحلـة االنتقـال                 -٢٩

تها من  السياسي من أجل حتسني موقع املرأة الدستوري والسياسي ووضعها يف اجملتمع، ومحاي           
 كـل املؤسـسات     على غرار ما تسعى له من خالل       املرأة،   دورويقر ب . كل أشكال العنف  

وسـُتقدم  . والشبكات الدولية واإلقليمية، يف إحداث تغيري إجيايب على املـستوى الـوطين           
لمرأة وكفالة حقها يف    لتمكني  التوصيات بشأن حتسني التشريعات وتنفيذ القوانني يف سبيل         

  .امة على حنو كامل ومتساوحياة سياسية وع
 هذه األولوية املواضيعية،    للبحث الذي جيريه يف جمال    ومن أجل تطوير الفريق العامل        -٣٠

 ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ٨وجه رسائل إىل كل الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف           
ـ الدسـتورية و  الصالحات  اإلواليت اختذت   املبادرات  :  معلومات عّما يلي   اللتماس شريعية ت

 من أجل تعزيز حقوق املرأة واملساواة بـني اجلنـسني؛ وإطـار عمـل               اليت جرت  خرىاأل

__________ 

 حاالت االنتقال اليت تتضمن تغيرياً    الذي يشمل باملعىن األوسع للتعبري،    يفهم الفريق العامل االنتقال السياسي       )٢(
 .أو النظام القانوين/جوهرياً يف النظام السياسي و

 ).Corr.1 وA/HRC/16/44(انظر تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان  )٣(
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مؤسسات الدولة وأجهزهتا وآلياهتا من أجل تنفيذ اإلجراءات ملكافحة كل أشكال التمييـز             
والعنف ضد املرأة؛ ومشاركة املرأة يف احلياة السياسية، على قدم املساواة مع الرجل، خـالل   

نتقالية وبعدها على مجيع أصعدة صنع القرار؛ وإمكانية جلوء املرأة إىل العدالة، مبا يف العملية اال
وينتهز الفريق العامل هذه الفرصة كي يشكر الدول األربعـني          . ذلك آليات العدالة االنتقالية   

  .اليت رّدت على طلب املعلومات عند تقدمي الوثيقة
 معلومات على موقعه اإللكتروين بشأن املمارسات      الفريق العامل أيضاً نداًء لتقدمي     وّجه  -٣١

 الواعدة يف جمال احلياة السياسية والعامة بصورة عامـة          التجاربالسليمة والدروس املستفادة و   
  . االنتقال السياسيفتراتأو بإشارة خاصة إىل /و

  تركيز على األزمة االقتصاديةالاحلياة االقتصادية واالجتماعية، مع   -باء  
، تناول مسألة التمييز ضد املرأة يف       ٢٠١٤ و ٢٠١٣ العامني    الفريق العامل، خالل   يعتزم  -٣٢

. القانون واملمارسة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك يف أوقات األزمـة االقتـصادية           
 عن هذا املوضوع يف التقرير السنوي الذي سيقدمه الفريق العامـل إىل       الذي جيري وسريد البحث   

  .  واخلالصة املتعلقة باملمارسات السليمة٢٠١٤قوق اإلنسان يف العام جملس ح
وسينظر الفريق العامل يف هذه املسألة من منظور معياري اللتزامات الدول بالقضاء على               -٣٣

التمييز ضد املرأة يف احلياة االقتصادية واحلياة السياسية وتقدمي فرص متساوية وسـبل ووسـائل               
 ويتمثل السياق املفـاهيمي     .ه اجملاالت وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان      لمرأة يف هذ  للتمكني  ل

للدراسة يف اإلقرار حبق املرأة يف املساواة اجلوهريـة يف احلـصول علـى املـوارد االقتـصادية                  
  . واالجتماعية، باعتباره حقاً إنسانياً، أساسياً للكرامة اإلنسانية للمرأة

 أثـرت هبـا   الطريقة الـيت    ب خاصاً   اهتماماًلفريق العامل   باإلضافة إىل ذلك، سيويل ا      -٣٤
األزمات االقتصادية احلالية والسابقة يف إمكانية حصول املـرأة علـى املـوارد االقتـصادية               

 وضع املرأة االجتماعي واالقتـصادي أثنـاء        الجتماعية، والسياسات اليت حتمي محاية فعالة     وا
  .األزمة االقتصادية وبعدها

يف هـذا   و هذا املوضوع وفقاً ألسـاليب عملـه،         حولفريق العامل عمله     ال وسينجز  -٣٥ 
 االجتماعية معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية     و مع منظمة العمل الدولية    التعاون   ، بدأ الصدد

  . واملؤسسات األكادمييةواخلرباء األكادمييني
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  أساليب العمل  -خامساً  

  الدورات  -ألف  
.  عمـل  دورات يف العام، متتد كل منها مخـسة أيـام         سيعقد الفريق العامل ثالث       -٣٦

كرب عدد ممكن من اجلهـات   أإشراكعياً إىل وسُتعقد دورتان يف جنيف ودورة يف نيويورك س   
 تقريبـاً، أي دورة يف      ه الدورات اجلدول الزمين نفس    تعتمدومن املُتوقع أن    . صاحبة املصلحة 

اللجنة املعنية بالقـضاء     دورة  انعقاد دفيوليه لتصا /فرباير، ودورة أخرى يف متوز    /هناية شباط 
 الفريق العامـل  وباشر. أكتوبر/، ودورة أخرية قرابة شهر تشرين األول    املرأة على التمييز ضد  
وختم تلك املناقشات يف دورته الثانية ووافق       .  بشأن أساليب عمله   مناقشاتيف دورته األوىل    

ة الواردة يف واليتـه علـى النحـو          اخلصائص املعين  تتماهي مع ، اليت   )٤(على أساليب عمله  
وسيواصل الفريق العامل حتسني أساليب عمله فيما ينفـذ        . ١٥/٢٣املنصوص عليه يف القرار     

 واليته، من إجنازوبدأ الفريق العامل يف دورته الثالثة حتديد السبل والوسائل الرامية إىل . واليته
  . خالل جتسيد اخلربة اإلقليمية والعاملية

  ل الفريق العاملسري عم  -باء  
. قرر الفريق العامل تعيني رئيسة مقررة لوالية تدوم سنة واحدة على أساس التنـاوب               -٣٧

  .، يف دورة الفريق العامل اخلامسة٢٠١٢أكتوبر /وسيجري التناوب املقبل يف تشرين األول

  الزيارات القطرية  -جيم  
.  زيارات قطرية كل عـام     وافق الفريق العامل على إجراء زيارتني قطريتني أو ثالث          -٣٨

مـع  جلويرى األعضاء أن هذه الزيارات تشكل فرصة لتعميق احلوار مع الدول األعـضاء و             
وعالوةً على ذلك، تتيح هـذه     .  عن قوانني وممارسات متّيز ضد املرأة      من مصدرها علومات  امل

سني فهم  الزيارات الفرصة لتحديد املمارسات السليمة يف القضاء على القوانني التمييزية وحت          
  .     فيها وتنتشرحتدثالسياقات اليت 

مـع  بالزيارات القطرية وقرر الفريق العامل أن تقوم الرئيسة املقررة، قدر املستطاع،          -٣٩
ويسعى .  القطريةينتمي إىل املنطقة اليت جتري فيها الزيارة       الفريق العامل    من أعضاء عضو آخر   

لممارسـة  ل طبقاًو. ت رمسية إىل بلدهن األصلي    أعضاء الفريق العامل إىل تفادي إجراء زيارا      
  .النهائيةتشكيلة الوفد احلكومة املعنية قبل الزيارة ب تتم موافاةاملتبعة، 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/MethodsOfWork.aspx: متاح على )٤(
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  البالغات  -دال  
 احلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة انطالقاً       مبعية الفريق العامل البالغات     سيعاجل  -٤٠

 وجيوز أن يتلقّى الفريق العامـل املعلومـات   .واليتهاملشمولة بمن روح احلوار بشأن املسائل     
ذات الصلة من دولة أو جهاز دولة أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غري حكومية أو غريها 

. وسيستعرض الفريق العامل املعلومات بغرض اختاذ التدابري املالئمة       . من املنظمات أو األفراد   
تنطوي ات ذات صلة بقضايا أو حاالت        معلوم تيسر لكل امرئ تقدمي   ويعتزم إعداد استمارة    

  .تمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسةعلى ال

  املشاركة مع اجلهات صاحبة املصلحة  -هاء  

  الدول األعضاء  -١  
يعتزم الفريق العامل إجراء حوار بناء مع الدول واحلفـاظ عليـه، وسيـسعى إىل                 -٤١

 هـذا   وسيكون.  ذات صلة بواليته   مشاركة كاملة مع الدول من مجيع املناطق بشأن مسائل        
 شكل مشاورات، ورسائل تلتمس معلومات عن ممارسات سـليمة يف جمـاالت             احلوار على 

  . حول مسائل معينة تثري االهتماماستبياناتمواضيعية كان قد حددها، ونشر 

  األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى  -٢  
اءة مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات       ويرمي الفريق العامل إىل بناء شراكات بنّ        -٤٢

ويف الدورة األوىل للفريق العامل، استمع األعضاء إىل إحاطات من جمموعـة مـن              . الدولية
مكتب  األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، مبا فيها منظمة العمل الدولية، و             كيانات
اللجنـة االقتـصادية    رتاع، و  حاالت ال  لعنف اجلنسي يف  املعنية با  لألمني العام    ة اخلاص ةاملمثل

، اإلمنـائي  برنامج األمم املتحـدة ، و)اليونيسيف( منظمة األمم املتحدة للطفولة، وألوروبا
منظمة الصحة ، والالجئني مفوضية األمم املتحدة لشؤون، وصندوق األمم املتحدة للسكانو

، وشارك األعـضاء يف مناقـشات       يلاالحتاد الربملاين الدو  ، و املنظمة الدولية للهجرة  ، و العاملية
وسنحت الفرصة أيضاً للفريق العامل     . متهيدية ذات صلة مبجاالت تركيز ممكنة للفريق العامل       

 هليئة األمم املتحدة للمرأة بغية مناقشة جماالت        ة التنفيذي ةاملديرأن يلتقي بصورة غري رمسية مع       
رك الفريق العامل يف دورتيه الثانيـة       وشا. تعاون ودعم حمتملة من هيئة األمم املتحدة للمرأة       

معهد األمم املتحدة    و االحتاد الربملاين الدويل  منظمة العمل الدولية و   والثالثة جمدداً يف حوار مع      
 املتعلق باحلياة الـسياسية والعامـة       ٢٠١٢ بشأن موضوعه للعام     االجتماعية لبحوث التنمية 

 عقـد   ،ويف دورته الثالثـة   . االجتماعية املتعلق باحلياة االقتصادية و    ٢٠١٣وموضوعه للعام   
 بشأن التمييز بني اجلنـسني واجلنـسية        الالجئني مفوضية األمم املتحدة لشؤون   اجتماعاً مع   

  .انعدام اجلنسيةو
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  آليات حقوق اإلنسان  -٣  
 ١٥/٢٣ الفريق العامل األمهية املطلقة اليت يوليها جملس حقوق اإلنسان يف قراره             يقر  -٤٣

 عـضوان يف    ويف هذا الصدد، التقـت    . قوق اإلنسان حلليات األمم املتحدة    إىل التنسيق مع آ   
 ٢٠١١أكتوبر  / يف تشرين األول   املرأةد  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض     الفريق العامل ب  

 مع  وجهات النظر تبادل الفريق العامل    باإلضافة إىل ذلك،    . أساليب التعاون من أجل مناقشة    
 الثانية ومع عضو من أعضاء جملس حقوق اإلنسان أثناء      اثناء دورهت  أ جلنة حقوق الطفل  رئيس  

ـ      الفريق العامل ب  أن جيتمع   توقع  من امل و. دورته الثالثة  د اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض
  ).٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٢٣( أثناء دورته الرابعة يف نيويورك املرأة
 بواليـات يف إطـار اإلجـراءات        واشترك الفريق العامل مع جهات أخرى مكلفة        -٤٤

وُعقدت اجتماعات غري رمسية مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، وأُصدر            . اخلاصة
 كـانون   ٨بيان مشترك بشأن أمهية أصوات النساء يف زمن املراحل االنتقالية واإلصالح يف             

 .)٥(اجلنساين ضة العنف مبناسبة محلة األيام الستة عشر من النشاط ملناه٢٠١١ديسمرب /األول
الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب          بواتصل الفريق العامل أيضاً     

 استكـشاف   حديثاً من أجـل   الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية الذي أُنشئ         
خلـارجي   املتعلقة بالدين اتوجيهيةالبادئ   مسودة امل   وضع وساهم يف . جماالت التعاون املمكنة  

لديون اخلارجية وغريها من التزامات     اخلبري املستقل املعين بآثار ا    وحقوق اإلنسان اليت أعدها     
الدول املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقـوق              

 ٢١ مع  الفريق العامل اشترك،  ٢٠١٢مارس  / آذار ١٩ويف  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 رسالة مفتوحة تـدعو     توجيه يف   بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     ينخراآل نيكلفمن امل 

 عاملياً،  املتفق عليها  القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان    الدول، من مجلة أمور، إىل إدراج       
مم املتحدة للتنمية   ؤمتر األ مل التحضرييةمبا فيها تلك املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، يف العملية          

  . تاميةاخل  املؤمتر وثيقةيفو) ٢٠+ مؤمتر ريو (املستدامة 
مرسيدس باركيت، ممثلةً الفريق العامل، الدورة الرابعة من احملفل املعـين           وحضرت    -٤٥

، وبعـض   ٢٠١١ نـوفمرب /تشرين الثـاين   ٣٠ و ٢٩ الذي ُعقد يف جنيف يف       بقضايا األقليات 
تمكني نساء األقليات للمطالبة حبقوقهن والعنف ضد نـساء األقليـات           األنشطة اجلانبية املتعلقة ب   

. وتلت بياناً بشأن نساء األقليات ومشاركتهن الفعالة يف احليـاة الـسياسية           . وجلوئهن إىل العدالة  
نه عاجل الطبقات املعقّدة وتفاعل خمتلـف       حيث إ وشكل احملفل حمط اهتمام خاص للفريق العامل،        

وشكل أيضاً  . واجهه النساء ألهنن نساء وأفراد يف إحدى مجاعات األقليات        أشكال التمييز الذي ت   
صلحة، وإطالعها على   املهات صاحبة   اجلفرصةً للمشاركة مع منظمات غري حكومية وغريها من         

  .والية الفريق العامل وأولوياته وأساليب عمله

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11700&LangID=Eانظر  )٥(
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مـسائلها وشـواغلها،    ويعطي الفريق العامل أولوية عالية ملعرفة آراء خمتلف املناطق و           -٤٦
ـ يف مجلة أمور،  ،ويسعى إىل جتسيد التنوع اإلقليمي يف عمله، من خالل االعتماد     فراعلى مع

ويعتزم الفريق  . وإضفاء الصبغة املركزية عليها   جمموعة من اجلهات صاحبة املصلحة ومواردها،       
اللجنة األفريقية  يها  العامل أيضاً استكشاف التعاون مع اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، مبا ف          

جلنـة  ، وال سيما مقررته اخلاصة املعنية حبقوق املرأة يف أفريقيا، و          الشعوبوحلقوق اإلنسان   
، واالحتاد األورويب، وجملس أوروبا، واللجنـة احلكوميـة         اإلنسان البلدان األمريكية حلقوق  

نة تعزيـز ومحايـة     الدولية املعنية حبقوق اإلنسان والتابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجل          
  .حقوق املرأة والطفولة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

  صاحبة املصلحة األخرى اجلهات   -٤  
.  واليته إلجنازيرى الفريق العامل أنّ الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين ضرورية             -٤٧

هذا كان  و. لعامل مفيدة يف العمل املسند إىل الفريق ا       مدخالتوتقدم منظمات اجملتمع املدين     
التقى يف وقت سابق بعدد كبري من املنظمات غري احلكومية اليت تتخذ من جنيـف    قد  الفريق  

 من منظمات غري حكوميـة أخـرى يف         مدخالتمسائل ذات صلة وتلقى     وتتناول  مقراً هلا   
  .ويشترك أيضاً مع أكادمييني. مناطق خمتلفة

حبة مصلحة عرائض بغيـة التمـاس        الفريق العامل نداءات لتقّدم جهات صا      ووجه  -٤٨
وسينظر يف وسائل إضـافية جلمـع       . معلومات ووثائق ومواد ذات صلة بأولوياته املواضيعية      

  . عقد مشاورات واجتماعات خرباءبطرق منهامعلومات ذات صلة، 

  أنشطة الفريق العامل  -سادساً  
الفتـرة املـشمولة    عقد الفريق العامل، على النحو املبني أعاله، ثالث دورات أثناء             -٤٩

        / آذار٢فربايـر إىل  / شـباط ٢٧ مـن  التأمـت يف الفتـرة   الثالثة اليت   دورتهويف  . بالتقرير
، من مجلة أمور، بعثتـه القطريـة األوىل إىل املغـرب،            ناقش الفريق العامل  ،  ٢٠١٢مارس  

ات دامـت   وعقد مناقش . ، وبيانه يف اليوم الدويل للمرأة     جلنة وضع املرأة  ومشاركته يف دورة    
 األمـم   كيانـات  مع بعض    ٢٠١٣ و ٢٠١٢ نيع ذات أولوية للعام   ي بشأن مواض  طوال اليوم 

املتحدة، ومنظمات غري حكومية، وباحثني خرباء، ووافق على خطة عمل لتنفيـذ جـداول              
ـ   الفريق العامل    يقوم،  طة العمل هذه  خبوفيما يتعلق   . وثالبحاملتعلقة ب أعماله   صيغة بوضع ال

التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسـة يف        مدخالت بشأن   مع  تتعلق جب نات  الستبيانهائية  ال
 مـسحاً  الفريق العامل    أجرىو. احلياة السياسية والعامة، ويف احلياة االقتصادية واالجتماعية      

 للموارد املتعلقة باحليـاة  مسحاً حالياً وجيريللموارد املتعلقة باحلياة االقتصادية واالجتماعية،   
ويعتزم الفريق العامل التعاقد مع خرباء من أجل مجع معلومـات خاصـة             .  والعامة السياسية

 دوراته القادمة ويف سياق املشاورات     أثناءيفحص هذه املعلومات    سمبناطق حمددة، وسيناقش و   
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 الذي  املقبل البيانات والتحليالت أساساً للتقرير السنوي       ستكونو. واجتماعات فريق اخلرباء  
لسليمة املزمع  املمارسات ا ب املتعلقةعامل إىل جملس حقوق اإلنسان واخلالصة       سيقدمه الفريق ال  

  .إعدادها
 نيمكلفلل للفريق العامل يف االجتماع السنوي الثامن عشر         ة املقرر ة الرئيس توشارك  -٥٠

  يونيـه / حزيران ٢٧ الذي ُعقد يف جنيف يف الفترة من         اخلاصةت  بواليات يف إطار اإلجراءا   
  .جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة يف اًوانُتخبت عضو. ٢٠١١ه يولي/ متوز١إىل 
، زيارته القطريـة األوىل     آمنة عويج  املقررة و  - وأجرى الفريق العامل، ممثالً برئيسته      -٥١

ُيتـاح  و.  بناًء على دعوة احلكومة    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٠ إىل   ١٣إىل املغرب يف الفترة من      
). A/HRC/20/28/Add.1انظـر  (ى شكل إضافة هلذا التقرير  التقرير املتعلق بالزيارة القطرية عل    

وهـذه  زيـارة،   لويشكر الفريق العامل الدول األخرى اليت ردت إجياباً على طلبه دعوات ل           
النظـر  ، ويشجع الدول األخرى على     وجنوب السودان  مجهورية مولدوفا  تونس و  الدول هي 

 إىل  - امل زيارته القطريـة الثانيـة     ومن املتوقع أن جيري الفريق الع     .  إليه يف توجيه دعوات  
  .٢٠١٢مايو / أيار٣٠ إىل ٢١ يف الفترة من - مجهورية مولدوفا

 يف  جلنة وضع املـرأة   املقررة ببيان أمام     -، أدلت الرئيسة    ٢٠١٢مارس  / آذار ٥ويف    -٥٢
وانتهزت فرصـة   ). ٢٠١٢مارس  / آذار ٩ - فرباير/ شباط ٢٧( السادسة واخلمسني    دورهتا

       والية الفريق العامـل وإطـالع اللجنـة علـى أولوياتـه            ب فقامت بالتعريف  خطاهبا األول 
يف  عربها ه أن يشترك  ويعترب الفريق العامل اللجنة هيئة مهمة ميكن ل       . ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  

يف ال سيما الدول ومنظمات اجملتمع املدين املعنية باملرأة،         والعمل مع جهات صاحبة مصلحة،      
ومشاركته يف دورات جلنة وضع املرأة تساهم       .  للمرأة حقوق اإلنسان ا   املساواة وقضاي  جمال

 هنج متسق للتصدي ملا تبقى من العوائق اليت          اتباع يف التنسيق مع جملس حقوق اإلنسان ويف      
وكافة بني الرجل واملرأة    الكاملة   تواجه خمتلف هيئات األمم املتحدة وآلياهتا يف جمال املساواة        

  . للمرأةحقوق اإلنسان
 من أجل تذكري الدول     ٢٠١٢وانتهز الفريق العامل فرصة اليوم الدويل للمرأة للعام           -٥٣

بالتزاماهتا بتعزيز املساواة واحلقوق اإلنسانية للمرأة يف مراحل االنتقال السياسي ومحاية املرأة            
 املرأة عبء األزمة    عدم حتميل أن تضمن   على  وشجع الفريق العامل الدول أيضاً      . من العنف 

العضو فرانـسيس   وشاركت  . القتصادية احلالية واألزمات املالية، وتضع تدابري محاية خاصة       ا
 ٨(إحدى املنظمات غري احلكومية بشأن اليـوم الـدويل للمـرأة            نظمته  راداي يف حدث    

  ".املرأة يف الربيع العريب"عن مسألة ) ٢٠١٢مارس /آذار
العامل، مبفرده أو باالشتراك مع جهات      وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أرسل الفريق         -٥٤

. أخرى مكلفة بواليات، ما جمموعه ستة بالغات ذات صلة مبسائل تندرج يف إطار واليتـه              
وأثارت بعض هذه البالغات ثغرات وشواغل كان الفريق العامل قد اكتشفها يف تـشريعات        
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 املعنية إىل األحكام     البالغات األخرى لفت انتباه احلكومة     وكان الغرض من  . ملكافحة التمييز 
  .التمييزية القائمة على اجلنس يف تشريعات وطنية

 الفريق العامل إىل تاريخ     يوم إنشاء وتغطي األنشطة املذكورة أعاله الفترة املمتدة من          -٥٥
ومن املتوقع أن يشارك الفريـق العامـل يف         . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣تقدمي هذا التقرير، أي     

س حقوق اإلنسان يف التقرير يف دورته العشرين، مبا يف ذلـك            أحداث عدة قبل أن ينظر جمل     
يف  ا، املزمع عقده  حاالت االختفاء القسري  اجتماع للخرباء بشأن اآلثار اجلنسانية املترتبة عن        

اللجنة ، واالحتفال بالذكرى الثالثني إلنشاء      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٩ إىل   ١٧من  أديس أبابا   
ن هذه األنشطة يف التقرير     وسُتبَي. ٢٠١٢يوليه  / يف متوز  املرأة املعنية بالقضاء على التمييز ضد    

  . جملس حقوق اإلنساناملزمع تقدميه إىل ٢٠١٣السنوي للعام 

  اخلامتة  -سابعاً  
لتمييز ضد املـرأة يف القـانون       الفريق العامل املعين با   توىل األعضاء اخلمسة يف       -٥٦
ريق العامل ثالث دورات منذ ذلك      وعقد الف . ٢٠١١مايو  / أيار ١ يف    مهامهن املمارسةو

 كـان  صياغة هذا التقرير،     عندو. إىل املغرب كانت  احلني، وأجرى زيارة قطرية واحدة،      
    البلـد يف الفتـرة      هذا بشأن زيارة    مجهورية مولدوفا الفريق العامل يف حوار مع حكومة       

 خالل لدوفامجهورية مو إىل  وسيقدم تقريراً عن زيارته     . ٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠ إىل   ٢١من  
وواصل الفريق العامل مشاركته النشطة     .  جمللس حقوق اإلنسان    الثالثة والعشرين  ةدورال

مع جمموعة من اجلهات صاحبة املصلحة، ومنها الدول، ومنظمات األمم املتحدة واهليئات            
احلكومية الدولية، وآليات حقوق اإلنـسان، ومنظمـات اجملتمـع املـدين، واخلـرباء              

 تقدمي مدخالت بشأن  منهاارك يف عدد من األنشطة ذات الصلة بواليته،         ، وش نواألكادميي
 للمرأة وتعزيزها، كما شـارك  حقوق اإلنساناملساواة بني اجلنسني وعدم التمييز، ومحاية    

اجلهـات  منها    يف عدد من األنشطة ذات الصلة باملبادرات اليت أطلقتها جهات أخرى،            
  .خلاصةا  بواليات يف إطار اإلجراءاتةكلفامل

طور وحسن الفريق العامل أساليب عمله، وصاغ        ،أثناء العام األول من إنشائه    و  -٥٧
التمييز  اليت تتضمن    ونظراً إىل مشولية واليته   . رية، ورسم خطة لتنفيذ مهامه    أولوياته اجلوه 

 ذوي ضد املرأة يف القانون واملمارسة يف كل اجملاالت، يركز الفريق العامل على موضوعني
، أي، التمييز ضد املرأة يف القـانون واملمارسـة يف           ٢٠١٣ و ٢٠١٢ ني يف العام  يةوأول
وينظر الفريق العامل يف    .  احلياة السياسية والعامة، واحلياة االقتصادية واالجتماعية      يسياق
  .  االنتقال السياسي واألزمة االقتصادية على متتع املرأة حبقوقها اإلنسانيةعملياتثر أ

العامل إىل االستجابة إىل التوقعات اليت يعلقها عليه عدد كبري من           ويرمي الفريق     -٥٨
 ويتواصل مع احلكومات بشأن     .األفراد واملنظمات ذات الصلة مبسائل التمييز ضد املرأة       

باتصاالت وشراكات مـع جمموعـة مـن        ويضطلع   خمتلف املسائل الواردة ضمن واليته    
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مان أن حتفز نتائجـه إجـراءات       حة من أجل نشر ودعم عمله وض      اجلهات صاحبة املصل  
ويتطلع الفريق العامل إىل مواصلة مشاركته مع       . إضافية تتخذها اجلهات صاحبة املصلحة    

كل اجلهات صاحبة املصلحة ومعاجلة املسائل املعروضة عليه واملتعلقة بالتمييز ضد املـرأة   
  .يف القانون واملمارسة

        


