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 موجز 
لألمهيـة الفائقـة   ، مـا  ٤٨/١٠٤م عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة        هذا التقرير، املقد  عرض  ي 

لتعزيز احلقـوق   بالنسبة  املساواة بني الرجل واملرأة وعدم التمييز ضد املرأة         اليت تتسم هبا مبادئ     
فولة مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان وإلعمـال             االقتصادية واالجتماعية والثقافية املك   

 .تلك احلقوق
ويركّز الفرع الثاين على إيضاح نطاق التـزامات الدول األعضاء فيمـا يتعلّـق بالقـضاء                

 .على التمييز وكفالة املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة   
، أمهيـة حقـوق املـرأة االقتـصادية واالجتماعيـة           خالل طـرح األمثلـة    من  ويتناول الفرع الثالث،    

 .اعاترتوالثقافية يف سياق سياسات اإلعمار وإرساء الدميقراطية بعد انتهاء ال
 
 

 

 * E/2008/100. 
 .يتضّمن أحدث املعلوماتمن أجل أن تأخر تقدمي هذا التقرير  **
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 مقدمة -أوال  
ــ - ١ ــة      يرك ــة العام ــرار اجلمعي ــّدم عمــال بق ــر، املق ــذا التقري ــى احلقــوق  ٤٨/١٠٤ز ه ، عل

 مبدئي املساواة بـني الرجـل واملـرأة وعـدم التمييـز ضـد               ىاالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعل   
قريرين السابقني املقّدمني إىل اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي يف دورتيـه            وهو مكّمل للت   .املرأة

مـسألة احلمايـة    علـى التـوايل     اللـذين تنـاوال     ) E/2007/22 و   E/2006/86( املوضوعيتني السابقتني 
 .لتلك احلقوقالتدرجيي عمال القانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومفهوم اإل

 ركائز القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان؛ وبالتـايل            ىلتمييز ألي سبب أحد   وميثل منع ا   - ٢
بيـد   . يقـع يف صـميم عملنـا       ،حبكم األمـر الواقـع     وأحبكم القوانني   سواء  فإن التمييز ضد املرأة،     

ة والثقافيـة يـشكّل عبئـا غالبـا         ة حلمايـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـ        املعطاأن تأّخر األولوية    
وال تـزال    .رأة بـشكل غـري متناسـب يف اجملتمعـات الناميـة واملتقدمـة علـى الـسواء                 تتحّمله املـ   ما

ا تواجهه املرأة مـن مـستويات متعـددة مـن        قاصرة عن التصدي مل   القوانني والسياسات والربامج    
، أو لغتـها، أو ديانتـها، أو   أصلها العرقـي بعمرها، أو فضال عن اقتران ذلك    التمييز لكوهنا أنثى    

ــها االجت ــدها، أو     حالت ــصحية، أو أصــلها القــومي أو االجتمــاعي، أو مول ــها ال ــة، أو حالت ماعي
زالـت   مـن التقـدم قـد حتقّـق، إال أن الالمـساواة مـا             شوطا  ومع أن    .، أو أي سبب آخر    إعاقتها

 . ممارسات االستبعاد وأمناطه التقليدية املتأّصلةإىل يف كثري من األحيان قائمة حيث ترجع 

ة التمييـز وتعزيـز املـساواة       مكافحـ كـرة، ينـاقش الفـرع الثالـث أمهيـة           يضاح هذه الف  إلو - ٣
فــأوال، مــع  .وهلــذا االختيــار ســببان .تالرتاعــابــني الرجــل واملــرأة يف اجملتمعــات اخلارجــة مــن  

تقوم به خمتلف األطراف املعنية من حتسني تدرجيي ملا جتريه من حتليالت ألنـواع حمـّددة مـن                   ما
 مـن االهتمـام حلمايـة حقـوق املـرأة االقتـصادية             ملرأة، يوىل قدر أقل   ت على حقوق ا   اعاالرتآثار  

ملزيـد مـن الوضـوح     زالـت احلاجـة تـدعو    وثانيـا، مـا   .بعـد انتـهاء الـرتاع   واالجتماعية والثقافيـة    
يتصل بسبل حتقيق القدر الكايف من تعزيـز املـساواة وعـدم التمييـز ضـد املـرأة فيمـا يتـصل                       فيما

 .اإلعمارأو مباشرة يض املتضررين تعويف حاالت هبذه احلقوق 

ويف هــذا الــصدد، ينــاقش الفــرع الثالــث بعــض الفــرص الــيت يتيحهــا منظــور حقــوق      - ٤
 مبـا يفـضي إىل عمليـة ترمـي          الرتاعـات اإلنسان لتحسني وضع املرأة يف اجملتمعات اخلارجـة مـن           

 .ق اإلنـسان مجيـع حقـو  وتـشمل بـصورة متكافئـة    إلرساء الدميقراطية وإحالل السالم املستدام 
ــذا تكمــ ــرا ســابقا مقــّدما جمللــس حقــوق اإلنــسان    وب ــسامية تقري ) A/HRC/4/62(ل املفوضــة ال

 الـرتاع  للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف سـياق حـاالت      أوسعوردت فيه مناقشة    
 .الرتاعوما بعد 
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قتـصادية   املساواة وعدم التمييز ضـد املـرأة فيمـا يّتـصل بـاحلقوق اال              أمبد -ثانيا  
  واالجتماعية والثقافية

 معلومات أساسية -ألف  
مـا يـتم   ع حبقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك    التمتمن حيث زالت املرأة تعاين من التمييز    ما - ٥

ــة   ــة والثقافي ــدول   . يف جمــال احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي وملعاجلــة هــذا الوضــع، تعّهــدت ال
 تنحصر يف تعـديل التـشريعات، بـل تـشمل أيـضا تغـيري               بكفالة املساواة ومنع التمييز بوسائل ال     

فيمـا  لخلـل   دائمـة ل  أوجه  فثمة  ومع هذا،   . خاصةمرحلية  اذ تدابري   اختالسياسات واملمارسات و  
ــاحلق  ــصل ب ــيم   يت ــصحة والتعل ــسكن وال ــصارخة   وهــي تعكــس   يف العمــل وال ــة ال بعــض األمثل

 . عض األمثلةوترد يف الفقرات التالية ب .للتحديات اليت تواجهها املرأة

، مـا زالـت الالمـساواة       التـشريعات الدوليـة   عقود مـن    بالنسبة للحق يف العمل، فرغم      و - ٦
األجر األقل نظري عمل بـنفس القيمـة،        قوة العمل، ويف    يف صورة الفصل بني اجلنسني يف       قائمة  

إىل  ةاالقتـصادات الناميـة واملتقدمـ     وتعمـد    .غري ذلك من الشروط التعاقدية األدىن مستوى      يف  و
ــساء يف القطاعــات غــري   إشــراك أعــداد  ــدة مــن الن ــتم اســتخدام   متزاي الفتيــات املنظمــة، كمــا ي

واسـتغالهلن  بـل   ، وأحيانا ما يتم تشغيلهن دون أجـر          يف املنازل  والشابات كعامالت مهاجرات  
ويف  .)١(أي ضمانات قانونيـة   حمفوفة باخلطر ودون    يعشن يف ظروف    حيث  لألغراض اجلنسية،   

 الـصادر عـن   ،٢٠٠٧/٢٠٠٨البيانـات الـواردة يف تقريـر التنميـة البـشرية      توضـح  هذا الـصدد،   
 يف املائــة يف ٣٠ أن أجــر املــرأة يف بعــض البلــدان يقــل بنحــو   ،برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

فـا، يزيـد أجـر    كثر تطرأعمل بنفس القيمة؛ ويف حاالت الأحسن الظروف عن أجر الرجل عن  
اخلـاص  اجملـال   ويف   .)٢( يف املائـة   ٥٠٠س العمـل مبـا قـد يـصل إىل           الرجل عن أجر املرأة عـن نفـ       

إضـافية علـى صـعيد العمـل، فغالبـا مـا تنـهض املـرأة بأعبـاء العمـل األسـرية                      عباء  ُتحمَّل املرأة بأ  
العمـل املـرتيل وجلـب      واجملتمعية غري املدفوعة األجـر بـصورة غـري متناسـبة، ومـن هـذه األعبـاء                  

 .)٣(ة الكفاف، ورعاية األطفال واملعّوقني واملرضى وكبار السنهبا، وزراعاملياه والتزويد 
_________________ 

 .A/59/287/Add.1انظر الوثيقة  )١( 
تتّضح تقديرات الـدخل املكتـسب مـن        . ٢٠٠٧/٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية         )٢( 

 إىل ١٩٩٦خالل املؤشرات املّتـصلة مبؤشـر التنميـة املـرتبط بنـوع اجلـنس، اسـتنادا إىل بيانـات الـسنوات مـن            
، وإىل نسبة أجـور اإلنـاث إىل أجـور الـذكور يف األعمـال غـري الزراعيـة؛ ويـشكّل الـسكان الـذكور                         ٢٠٠٥

حيصلون على نصيب أكرب من النـاتج       شاركني يف النشاط االقتصادي وهم      املدائما النسبة األكرب من السكان      
 . للفرداحمللي اإلمجايل

  من مبادئ مونتريال بشأن حقوق املرأة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة   ٢٤انظر، على سبيل املثال، املبدأ      )٣( 
 .الذي اعتمده فريق من اخلرباء املستقلّني) ٢٠٠٢(
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فـالقوانني والـسياسات     .وتواجه املرأة تفاوتا مماثال يف التمّتـع بـاحلق يف الـسكن املالئـم              - ٧
وهيمنة القوانني واملمارسات العرفية اليت حتمـي        .احملايدة جنسانيا تغفل الظروف اخلاصة للمرأة     

هلـا، وأوجـه احنيـاز القـضاء وأجهـزة اإلدارة العامـة فيمـا يّتـصل                 إرثـه   ملكية الرجـل لـألرض أو       
ــع هبــذا احلــق       ــرأة يف التمّت ــز ضــد امل ــها أشــكال شــائعة جــدا للتميي ــة، كل ــشري أحــد   .بامللكي وي

 ١,٥  يف املائـة مـن الــ   ٧٠التقديرات إىل أن املرأة، وهو مصطلح يشمل الفتـاة واملراهقـة، متثّـل              
 .)٤(ذين يعتربون مفتقرين إىل السكن املالئمبليون نسمة حول العامل ال

أشـــار فقـــد لحقـــوق اإلجنابيـــة، والوفيـــات النفاســـية، لوبالنـــسبة للحـــق يف الـــصحة، و - ٨
كل دقيقة بال داع ألسـباب تتعلـق        تتوىف  امرأة واحدة   ” إىل أن    سكانصندوق األمم املتحدة لل   

مثانيـة ماليـني أو     ”أن  مـا   ك ،“عقـود علـى مـدار     حتـسن يـذكر     يطرأ عليه   باحلمل، وهو رقم مل     
 إنقـاذ   ميكـن وبينمـا    .)٥(“أكثر غريهن يعانني مدى احلياة من اآلثار الصحية ملـضاعفات احلمـل           

هــؤالء النــساء بــإجراء التــدّخالت الــصحية يف وقتــها، مبــا يف ذلــك تــوفري رعايــة التوليــد املــاهرة 
يف مـن احلـق     جلوانـب الرئيـسية     واملرافق الصحية اجملّهزة جتهيزا مالئما، غالبا ما ال تكـون هـذه ا            

، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة أو يف          وبنـود امليزانيـة   الصحة مكفولة من خالل السياسات العامـة        
وتقتـضي محايـة حـق     . ملثـل هـذه التـدابري    ناطق الفقرية، حيث احلاجة األمس    أو امل أطراف املدن   

اإلجنابيـة،  ة اجلنـسية والـصحة      الـصح سـيما يف جمـال       املرأة يف الـصّحة اّتخـاذ تـدابري حمـّددة، وال          
 . متّتعها هبذا احلق بالتساوي مع الرجليكفل  مبا

وحــسبما ورد يف  .مــن التمييــز ضــّدها يف إعمــال احلــق يف التعلــيم أيــضا وتعــاين املــرأة  - ٩
أعــداد التالميــذ ففيمــا تكــاد تتــساوى تقريــر التنميــة البــشرية لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،  

. تفاوت كبري مـع تقـّدم أعمـار التالميـذ         ينشأ  ،  رس االبتدائية من البنات والبنني    ملدااملقّيدين يف ا  
واحـدة  وأنثـى   بـنني يف املـدارس الثانويـة،        مـن ال  اثنـتني مـن البنـات مقابـل كـل ثالثـة             حنو  فهناك  

_________________ 
 In Search of Equality: a Survey of Law and Practice Related“سـكان وحـاالت اإلخـالء،    مركز حقوق اإل )٤( 

to Women’s Inheritance Rights in the Middle East and North Africa Region”) انظـر أيـضا   ). ٢٠٠٦
 .E/CN.4/2005/43الوثيقة 

 Maternal Mortality Update 2004: Delivering into Good“ صندوق األمم املتحدة للسكان وجامعـة أبـردين،   )٥( 

Hands” )مشروع األمم املتحـدة لأللفيـة،  ). ٢٠٠٥ “Who's Got the Power: Transforming Health Systems 

for Women and Children”  )ــام الدقيقــة لعالقــات مــستويات االعــتالل النفاســي    ). ٢٠٠٥ ختتلــف األرق
ف احمليطـة وال توجـد عنـها سـوى بيانـات حمـدودة، وهـذا يـشمل تقـسيم                  والوفيات النفاسية باختالف الظرو   

وتتراوح تقـديرات املعـّدل العـاملي الـسنوي حلـاالت االعـتالل النفاسـي بـني                 . املستويات حسب الفئة العمرية   
 . مليونا٢٠وبني أكثر من ، متحفظمثانية ماليني، وهو تقدير 
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وقد حذّرت منظّمـة الرصـد االجتمـاعي،         .)٦(يف املستوى اجلامعي  ذكور عند   مقابل كل أربعة    
التفـاوت يف التعلـيم قـد تكـون         حـاالت   يل للمنظمـات غـري احلكوميـة، مـن أن           وهي حتـالف دو   

مثّة فارق يبعث على القلق بني عـدد البلـدان          ”ووفقا لبحوث تلك املنظمة،      .آخذة يف االزدياد  
وتلك اليت تتأّخر، فحـاالت التـأخر يف عـدد مـن الـدول الـيت تتـوافر                  يف هذا املضمار    اليت تتقّدم   

 .)٧(“عن حاالت التقّدم بأكثر من حالتنيعنها البيانات تزيد 

ظــاهرة يعــاين فيهــا الفــرد مــن إطــار وتتعــّرض املــرأة ألشــكال متعــّددة مــن التمييــز، يف  - ١٠
فعلـى سـبيل املثـال، قـد تتعـّرض امـرأة معّوقـة         التمييز ضـده ألكثـر مـن سـبب يف وقـت واحـد؛        

ك احلـواجز الـيت حتـول دون        للتمييز ال لكوهنا أنثى فحسب بل وإلعاقتها أيضا، فتتضاعف بـذل          
 وقـد الحظـت جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري أن                )٨(.مشاركتها يف اجملتمع بشكل كامـل     

، أو ال يـؤثر      دون سـواها   هناك حاالت يؤثر فيها التمييز العنـصري بالدرجـة األوىل علـى املـرأة             
 .أثريه علـى الرجـل  ، أو يؤثر على املرأة بطريقـة ختتلـف عـن طريقـة تـ              دون سواها  إال على املرأة  

ــا  ــة،   كمـ ــدة أمثلـ ــة عـ ــصل أوردت اللجنـ ــصادية    يتـ ــوق االقتـ ــال احلقـ ــالتمييز يف جمـ ــضها بـ بعـ
فعلـــى ســـبيل املثـــال، أشـــارت اللجنـــة يف توصـــيتها العامـــة اخلامـــسة   واالجتماعيـــة والثقافيـــة؛

 املـنظم  إىل أن العـامالت يف القطـاع غـري    ،والعشرين بشأن األبعـاد اجلنـسانية للتمييـز العنـصري     
الاليت يعملن خارج بلداهنن يعانني من التمييز العنـصري والتمييـز اجلنـساين             والعامالت باملنازل   

وآليـات تقـدمي   االنتـصاف  قد يعيق املرأة أيضا أن تكون سبل مما  على أنه   شددت اللجنة   و .معا
ا سبب ممارسـة التمييـز اجلنـساين ضـده    الشكاوى فيمـا يتـصل بـالتمييز العرقـي منغلقـة أمامهـا بـ         

 .)٩(اخلاصاجملال  يف النظام القانوين أو يف سواء
على أساس نوع اجلـنس دون متّتـع املـرأة جبميـع            ان  حيول عدم املساواة والتمييز القائم    و - ١١

يطلقــان سلــسلة مــن   همــاباإلضــافة إىل ذلــك، فو. احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة 
مبـا فيهـا احلقـوق املدنيـة والـسياسية،          كاملـة   نسان  تؤثر على ممارسة املرأة حقوق اإل     اليت  تائج  الن

التمييـز يف جمـال احلـق يف     و. حقوق اإلنسان وعدم قابليتـها للتجزئـة      جيسدان حقيقة ترابط    كما  
اإلقامـة، ال تـستطيع   حمـل   فبـدون إثبـات   ؛املسكن يؤثر مباشـرة علـى متتـع املـرأة حبقـوق أخـرى             

_________________ 
انوية ـــ  إمجـايل املقّيـدين باملـدارس الث        مـن  )املتوسـط العـاملي   (ملائـة    يف ا  ٦٤ال تتجاوز نـسبة النـساء إىل الرجـال           )٦( 

 . يف املائة يف إمجايل املقّيدين بالتعليم العايل٢٥ و
اإلنترنـت يف  شـبكة  ، وهـو متـاح علـى    )٢٠٠٨( Gender Equity Index 2008, Progress and Setbacksانظـر   )٧( 

 ).٢٠٠٨مايو / أيار١٤متّت زيارة املوقع يف ( www.socialwatch.orgموقع منظمة الرصد االجتماعي، 
ذوات اإلعاقــة يتعرضــن النــساء والفتيــات ” مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة أن  ٦املــادة تــرى  )٨( 

 .“ألشكال متعددة من التمييز
 .، املرفق اخلامس)A/55/18( ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم  )٩( 
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وبــدون تعلــيم ثــانوي، قــد ال حيظــى  . اهتصوديل بــاملــرأة أن تعثــر علــى عمــل مــستقر وال أن تــ 
بالنـسبة  عامـة   العلومـات   امل مـن حيـث اإلفـادة مـن       ل  ا مع الرجـ   الفرصتكافؤ  العديد من النساء ب   

وبدون اخلدمات الـصحية املالئمـة الـيت        . أو الختيارهن عن طريق االنتخاب    ي من حقوقهن    أل
ء احلمـل، فـإن حقهـا يف احليـاة     املناسـب أثنـا  يف الوقـت  االهتمـام الفعـال    أن حتظى ب  رأة  املتكفل  

ــشكل   ــصبح مهــدداً ب ــصاف      . خطــريي ــات االنت ــيح للمــرأة االســتفادة مــن آلي ــدون نظــام يت وب
اإلفـالت مـن العقـاب      حالـة   القضائية وغريها من اآلليات، على قدم املـساواة مـع الرجـل، فـإن               

 .مقاومتهادف إىل هت االنتهاكات اليت ؤديان الستمراريالصمت حاجز و
القتـصادية  لتمييـز ضـد املـرأة يف جمـال احلقـوق ا     ا ونتيجـة أيـضا ل   الفقـر سـبب  يشكلوقد   - ١٢

-٢٠٠٠وكمـا أشـار البنـك الـدويل يف تقريـر التنميـة يف العـامل للفتـرة                   . واالجتماعية والثقافية 
 يف  ُيعتـربن النـساء غالبيـة  إال أن ختتلف أمناط عـدم املـساواة فيمـا بـني اجملتمعـات،         فقد  ،  ٢٠٠١

 مـن سـلطة وسـيطرة نـسبية علـى           حيـصلن عليـه    من الفئات احملرومة فيما يتعلق مبا        معظم البلدان 
االجتماعيـة واملمارسـات العرفيـة يف    والقـيم  وتتـأثر نتـائج الفقـر إىل حـد كـبري باملعـايري            .املوارد

ومبـا أن الـسلطة الـسياسية قـد       . األسرة أو اجملتمع احمللي أو السوق، مما يزيـد مـن اسـتبعاد املـرأة              
 بـشكل خـاص، يف      ،تعمـل توزيع السلطة االقتصادية، فإن بعض مؤسـسات الدولـة قـد            تعكس  

للفـساد والعـشوائية مـن جانـب     عرضـة   االسـتثمارات العامـة    تكـون وقد  . )١٠(غري صاحل الفقراء  
 علــى الفئــات الظــروفويف حــاالت أخــرى، فــإن عــدم تركيــز االنتبــاه علــى أثــر هــذه . الدولــة

 مـن منظـور تـسّرب       بـدال قـوق اإلنـسان     حل منظـور    غيـاب ى   أي بعبـارة أخـر     -األكثر حرمانـاً    
وتعـد  .  االسـتثمارات العامـة  عوائـد  هـذه الفئـات      أن تـصل إىل    قد حيـول دون      -األموال العامة   
 اإليــدز/ات األســر املعيــشية أو النــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية النــساء مــن رّبــ

 أو األرامـل أو املـسنات مـن بـني أفقـر             االجتـار من ضـحايا    الالجئات أو املشردات أو النساء       أو
فـإن التكـاليف املباشـرة وغـري املباشـرة املطلـوب             ويف هذا اإلطـار،    .)١١(فئات السكان يف العامل   

ــدها ــ لكــي تتمتكب ــد     ت ــد تزي ــة ق ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــرأة ب مــن حــّدة  ع امل
الحظــت جلنــة حقــوق الطفــل، أن تكــاليف  ،فيمــا يتعلــق بــاحلق يف التعلــيمو .االســتبعاد القــائم

احلـصص  ”، مثل تكاليف الكتب املدرسية أو املواد التعليمية أو          واملستترةالتعليم، املباشرة منها    
 األضـرار الواسـعة    تحظـ لوونتيجة لـذلك،    . جوة بني اجلنسني  الفتؤدي إىل توسيع     ،“الطوعية

 شـددت جلنـة     ، وقـد  )١٢(احلوامـل ، مثـل الفتيـات      الـصغار حمـددة مـن     النطاق اليت حلقـت بفئـات       
_________________ 

 . الفقرمهامجة: ٢٠٠١-٢٠٠٠نظر تقرير التنمية يف العامل للفترة ا )١٠( 
 منــشورات األمــم (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥-٤عــين بــاملرأة، بــيجني،  املــؤمتر العــاملي الرابــع امل  نظــر تقريــرا )١١( 

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )E 96.IV.13 املبيع املتحدة، رقم
 )١٢( CRC/C/15/Add.186 و CRC/C/15/Add.147. 
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 علـى طـابع إعـادة التوزيـع         ١٩ العـام رقـم      هاتعليقصادية واالجتماعية والثقافية يف     احلقوق االقت 
علـى   و وطأتـه الذي يّتسم به الضمان االجتماعي وعلى دوره يف احلد من الفقر والتخفيف من              

 .)١٣(لمرأة يف مجيع مراحل حياهتالأمهيته بالنسبة 
 

 ملعاهدات ذات الصلةأحكام ا - باء 
حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان التمييـز ضـد املـرأة ويطلـب إىل الـدول أن تكفـل                    - ١٣

 ١وحبـسب املـادة   . مساواة الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    
اوين يف الكرامـة    من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، فـإن مجيـع النـاس يولـدون أحـراراً ومتـس                 

 .واحلقــوق، وُيحظَــر ممارســة أي متييــز ضــدهم، مثــل التمييــز القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس   
 أحكام حمددة يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          من خالل أعيد التأكيد على هذا احلظر       وكما

ــة  ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــادة  ٢الفقــرة وحتــدّد  .االقت ــام لعــدم  ٢ مــن امل ــدأ الع ــز  املب التميي
 : صراحة إىل املساواة بني الرجل واملرأة٣يتعلق هبذه احلقوق، يف حني تشري املادة  فيما
 

 ٢، الفقرة ٢املادة 
تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بــأن تــضمن جعــل ممارســة احلقــوق   ”  

املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العـرق، أو اللـون، أو اجلـنس،                  
لغـــة، أو الــــدين، أو الــــرأي سياســــيا أو غــــري سياســــي، أو األصــــل القــــومي أو  أو ال
 .“غري ذلك من األسباب جتماعي، أو الثروة، أو النسب، أواال

 
 ٣املادة 

تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بــضمان مــساواة الــذكور واإلنــاث يف   
ــة املنــ       ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــع احلق ــع جبمي ــا يف حــق التمت صوص عليه

 . العهد هذا
ويشمل العهد أيضاً أحكاماً عن املساواة وعـدم التمييـز فيمـا يتعلـق بـاحلق يف املـساواة                    - ١٤

 ).١٣حة التعليم العايل، املادة إتا(ويف التعليم ) ٧املادة (يف األجر عن العمل املتساوي 
حلقوق االقتــصادية  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــا ٢وتعكــس الفقــرة األوىل مــن املــادة   - ١٥

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص  ٢الفقــرة األوىل مــن املــادة مــا تــذهب إليــه واالجتماعيــة والثقافيــة 
 مـن العهـد     ٢٦وتـنص املـادة     . لعـدم التمييـز   حيـث يـرد مبـدأ مـوازٍ         باحلقوق املدنيـة والـسياسية      

_________________ 
 )١٣( E/C.12/GC/19. 
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ن التمييز علـى أي     األخري على محاية املساواة أمام القانون، مبا يف ذلك ضمان احلماية الفعالة م            
وتغطــي هــذه احلمايــة مجيــع احلقــوق مبــا فيهــا احلقــوق  .  نــوع اجلــنسذلــك مــثالمــن وأســاس، 

 أشــارت جلنــة حقــوق اإلنــسان يف    االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة؛ فعلــى ســبيل املثــال،     
 تتنــاول حظــر التمييــز أمــام القــانون أو يف الواقــع يف أي ميــدان   ٢٦ إىل أن املــادة ١٩٨٤ عــام
علـى  كمه وحتميه سلطات عامة، مبـا يف ذلـك احلـق يف احلـصول علـى الـضمان االجتمـاعي،                   حت

 أن هذا احلق معترف به يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                   الرغم من 
 .)١٤(والثقافية ولكن ليس يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 التمييـز   مبكافحةية رئيسية حلقوق اإلنسان التزامات الدول       وحتدد مخس معاهدات دول    - ١٦
رق لــى اعتبــارات معّينــة مثــل الِعــوتركّــز هــذه الــصكوك علــى التمييــز القــائم ع. والقــضاء عليــه

اإلعاقــة، وتطّبــق املبــادئ العامــة لعــدم التمييــز واملــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف احلقــوق           أو
االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى ) أ (:وهــذه املعاهــدات هـي . االقتـصادية واالجتماعيــة والثقافيــة 
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة؛                ) ب(مجيع أشـكال التمييـز العنـصري؛        

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد    ) د(اتفاقية حقوق الطفل؛   ) ج(
 .ي اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذو) هـ(أُسرهم؛ 

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال             ١وفيما يتعلق بنطاق هذا التقرير، فـإن املـادة           - ١٧
ــارة      ــّرف عب ــيت تع ــرأة ال ــز ضــد امل ــرأة  ”التميي ــز ضــد امل ــاتطــرح “التميي ــي توجيه ــى  أساس ا عل

 :التايل الشكل
ــة يعــىن مــصطلح     ــرأة ” ألغــراض هــذه االتفاقي ــز ضــد امل ــة أو “التميي  أي تفرق

تقييــد يــتم علــى أســاس اجلــنس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، تــوهني أو    اد أواســتبع
إحبــاط االعتــراف للمــرأة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف امليــادين الــسياسية   
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحبـاط              

ا، بصرف النظـر عـن حالتـها الزوجيـة وعلـى أسـاس             عها هبذه احلقوق أو ممارستها هل     متّت
 .املساواة بينها وبني الرجل

 :وتستحق بعض عناصر التعريف الوارد أعاله فحصاً أدّق - ١٨
نطـاق االتفاقيـة، فـإن      يف ضـوء    التمييـز علـى مجيـع النـساء، و        ينطبق مبدأ عـدم      )أ( 
ــاة واملراهقــة “املــرأة”كلمــة  للنظــر يف حقــوق  أ أساســيوباملثــل، فــإن هــذا املبــد  . تــشمل الفت

 .اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
_________________ 

 .CCPR/C/29/D/182/1984نظر ا )١٤( 
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مبدأ عدم التمييز مرتبط مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة ومكّمل لـه، إذ أهنمـا                )ب( 
 التـشريعات  ة يف هذان املبدآن بدقّـ يندرجعملية، جيب أن   الناحية  الومن  . وجهان لعملة واحدة  

 .منها خبصائصهوالسياسات والربامج واإلجراءات واملمارسات، كل 
التفرقة أو االسـتبعاد أو التقييـد الـذي       حاالت  تنّص املادة على أن التمييز يعين        )ج( 

 الـيت قـد يـؤدي       الطـرق موعـة شـاملة مـن       كمـا تعـرض بالتـايل جمل      يتم على أساس نـوع اجلـنس،        
 .قوق اإلنسانحلانتهاك وقوع  إىلإغفال اتباعها،  أو اتباعها،
 التفرقـة أو االسـتبعاد أو التقييـد هـذه تـشكّل             حاالتوتوضح املادة األوىل أن      )د( 

مـن   و آثارهـا، أ   مـن انتهاكات، سواء كان توهني أو إحبـاط ممارسـة املـرأة مجيـع حقوقهـا يعـّد                  
 . ةالتمييزيمن قصائدها وأغراضها نتائجها املوضوعية، أو 

 
 تعلقة بالتمييز واملساواةاملساسية األم فاهيامل -جيم  

 هيئـات حقـوق اإلنـسان    ا أدت أعمـال مـ ك املفاهيمي و  أدى احلوار على مر السنوات،     - ١٩
ختلف أشـكال عـدم املـساواة بـني الرجـل           ملفهم  إىل تعميق ال  الدولية واإلقليمية بشكل ملحوظ     

بعض املفـاهيم األساسـية     رض لـ  عـ  يف الفقـرات الـواردة أدنـاه         ويلـي . واملرأة والتمييـز ضـد املـرأة      
 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةب من حيث اتصاهلااجلديرة باملناقشة 

 
 الواقعاألمر التمييز واملساواة حبكم القانون وحبكم   

وبعبــارة . األمــر الواقــعُتحمــى املــرأة مــن التمييــز ســواء كــان حبكــم القــانون أم حبكــم   - ٢٠
علـى سـبيل املثـال،      و. تمييـز حيمـي مـن التمييـز بوجهيـه، قانونـاً وفعـالً             أخرى، فإن مبدأ عدم ال    

وحـده  القوانني الـيت تكفـل حقـوق املـرياث املتعلقـة بـاألرض أو باملمتلكـات الزوجيـة للرجـل                     ف
 الــيت  أو،لــزواج بــني الرجــل واملــرأة ا احلــد األدىن لــسنالتــشريعات الــيت تــسمح بــاختالف   أو
ــة مــ    ال ــساواة يف احلماي ــل امل ــزواج     تكف ــال أو ال ــى زواج األطف ــشجع عل ــيت ت ن املمارســات ال

بــذلت قــد و.  متثّــل مجيعهــا أشــكاالً مــن التمييــز حبكــم القــانون  ،بالوكالــة أو الــزواج القــسري
بيـد أن   . لتمييز حبكـم القـانون يف العقـود األخـرية         ا للحد من    ملموسةالعديد من الدول جهوداً     

 تؤكــد أن القــوانني  ٢٠٠٨ان يف عــام  مفوضــية حقــوق اإلنــس  تولــت أمرهــا دراســة حديثــة  
التمييزيــة ال تــزال قائمــة يف أحنــاء العــامل علــى الــرغم مــن وجــود إطــار معيــاري علــى الــصعيد     
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 ا، إال أهنـا ختلّـف نتـائج وآثـار    النطـاق املـدين  ومع أن معظـم هـذه القـوانني موجـودة يف       . الدويل
 .)١٥(القتصادية والسياسية واالجتماعيةبعيدة املدى على متّتع املرأة باحلقوق املدنية والثقافية وا

غالبــاً  ويف حــني تتــوافر أمثلــة عــن التقــّدم احملــرز علــى الــصعيد الــوطين، فهــذا ال يكفــي - ٢١
فحــص القــوانني للنظــر يف إجــراء ، يتجــاوز حظــر التمييــز ومــن مث. لتغــيري املمارســات التمييزيــة

نــسان ال ُيعــىن فقــط باملــساواة   قــانون حقــوق اإلواحلــق أن. علــى أســاس األمــر الواقــع التمييــز 
ــة  ــة أو املــساواة حبكــم بــل أيــضاً باملــساواة اجل ) أي املــساواة حبكــم القــانون (الرمسي   األمــروهري
 ١٦تناولت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف تعليقهـا العـام رقـم                قد  و. الواقع

الواقـع يف محايـة احلقـوق       األمـر     حبكـم   الفرق بني املساواة حبكم القانون واملساواة      ٣على املادة   
املـساواة الرمسيـة تفتـرض      ”وتـشري اللجنـة إىل أن        .)١٦(ماعية والثقافيـة للمـرأة    تاالقتصادية واالج 

أما املـساواة   . أن املساواة تتحقق إذا تعامل القانون أو السياسة مع الرجل واملرأة بطريقة حمايدة            
ــأثريات ا   ــهتم، عــالوة علــى ذلــك، بت ــة فت ــة،   اجلوهري ــسياسات واملمارســات العملي لقــانون، وال

وضمان عدم إدامتها للمساوئ اليت تعاين منها أصالً فئات معينـة مـن األشـخاص، بـل ختفيفهـا                 
ــاألحرى ــرة  (“ب ــه   ). ٧الفق ــى أن ــة عل ــضع يف   ”مث أكّــدت اللجن ــدول األطــراف أن ت ينبغــي لل

مبـدئياً حمايـدة فيمـا يتعلّـق     الـيت تعـد   (االعتبار أن مثـل هـذه القـوانني والـسياسات واملمارسـات             
 ألهنـا  ،قد ال تعاجل عدم املساواة بني الرجل واملرأة، بل قـد تـؤدي إىل اسـتمرارها            ) بنوع اجلنس 

فيــة، ال تأخــذ يف احلــسبان أوجــه التفــاوت القائمــة يف اجملــاالت االقتــصادية واالجتماعيــة والثقا  
 ).٨الفقرة  (“سيما تلك اليت تعاين منها املرأة وال
دعت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل معاجلة مسألة التمييز ضـد املـرأة           ما  ك - ٢٢

للجنـة إىل تـدّخل   وأشـارت ا  . حتقيق املساواة الرمسية واجلوهريـة    من أجل   على حنو أكثر تكامالً     
 ولـيس جمـرد حتقيـق املـساواة الرمسيـة بـني         “إهنـاء تبعيـة النـساء كمجموعـة       ”هيكلي يهدف إىل    

يفترض وجـود عـاملٍ مـن األفـراد املـستقلني      ”حبسب اللجنة، فإن هنج املساواة الرمسية       و. األفراد
فـإن هـذا النـهج املّتبـع     ”ويف حالة املـرأة،  . “ون سباقاً أو يقومون خبيارات حرة  أين يبد ذاتيا الذ 

ويتجاهــل ] …[إزاء عــدم التمييــز يــساوي بــني املــساواة بــني اجلنــسني واملــساواة يف املعاملــة،  
 مـــنطلقني منـــهما مـــن لـــدى كـــلرجـــل واملـــرأة قـــد خيوضـــان ســـباقني خمـــتلفني يبـــدأ كـــون ال
 .)١٧(“خمتلفني

_________________ 
 )١٥( ,”Project on a Mechanism to Address Laws that discriminate against women“ Fareda Banda .   متـاح علـى

 .)٢٠٠٨مايو / أيار٢٦ يف متت زيارة املوقع( www.ohchr.org املوقع الشبكي ملفوضية حقوق اإلنسان
 )١٦( E/C.12/2005/4.  
 ،”Access to justice for women victims of violence in the Americas“،جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان )١٧( 

 .OEA/Ser.L/V/II.Doc.68، ٧٣ و ٧٢، الفقرتان )٢٠٠٧يناير /كانون األول ٢٠(
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وال يقتصر النهج الذي تتبعه اللجنة على النظر يف املعايري واملمارسات اليت تعد حمايـدة                - ٢٣
وتــسلّط اللجنــة الــضوء علــى  .ل أثرهــا التمييــزي عنــد تطبيقهــاحلّــيمبــدئياً بــل يتجــاوز ذلــك ل

تتجلى من خالهلا املعاملة التمييزية يف احلاالت الفرديـة، ولكنـها متجـذرة بعمـق               ”اليت  الطريقة  
ــز ضــد اجملموعــة  ــي ضــروري  . يف التحي ــدخل اهليكل ــكوالت ــساين  لتفكي ــسل اهلرمــي اجلن  التسل

ن التـدخل   إ  قائلـة  اللجنـة وتضيف  مث  . “املتجذر بقوة واملكّرس يف اجملتمع واملقاوم بشدة للتغيري       
 تغـيري يف اجملـاالت واملؤسـسات االجتماعيـة األساسـية، مثـل العدالـة        إضـفاء وّجه حنو ينبغي أن يُ 

 .)١٨(والسياسة واألسرة والسوق
ومن منطلق التسليم بأن قانون حقـوق اإلنـسان يتـوىل حبـث قـضييت التمييـز واملـساواة                    - ٢٤

اوز دراسـة   سواء على صعيد القانون أو على صـعيد املمارسـة، تعمـد اهليئـات التعاهديـة إىل جتـ                  
وعلـى سـبيل املثـال، حرصـت     . التشريع من أجل النظر يف املمارسـات الـيت قـد متيـز ضـد املـرأة           

اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة علـى حـث الـدول علـى احتـرام وتعزيـز حقـوق                         
اإلنسان للنساء املهاجرات والالجئات ونساء األقليات، مبا يف ذلك تيسري سبل حصوهلن علـى              
التعليم والعمل، مع جتـاوز املمارسـات الثقافيـة التمييزيـة، وعلـى اختـاذ تـدابري فعالـة واسـتباقية،                     
تشمل برامج إلذكاء الوعي وتنبيه اجملتمع من أجـل مكافحـة مواقـف التـسلط األبـوي وتنمـيط                

 .)١٩(األدوار اجلامدة، فضال عن إزالة التمييز ضد املرأة يف جمتمعات املهاجرين واألقليات
 

 التمييز املباشر وغري املباشر  
وميكن تعريف التمييز املباشر على أنه فـرق يف         . قد يكون التمييز مباشرا أو غري مباشر       - ٢٥

املعاملة يستند على حنو واضح إىل متييزات ترجع إىل نـوع اجلـنس أو إىل إحـدى فئـات التمييـز                    
وانني أو يف جمـال املمارسـات، مبـا يف          وقد يظهر التمييز املباشر يف جمـال القـ        . األخرى املسلَّم هبا  

ذلــك املمارســات العرفيــة، وذلــك مــن قبيــل عــدم الــسماح للنــساء بتنــاول الطعــام إىل حــني أن 
يطعــم الرجــال إىل حــد الــشبع، أو قــصر النــساء علــى ألــوان مــن األطعمــة أقــل تغذيــة، وعــدم    

علومات املتعلقـة بقـضايا   السماح هلن بالوصول إىل التعليم العايل، وحرماهنن من الوصول إىل امل     
وبطريقة مماثلة، يشكّل االمتناع عـن اسـتخدام النـساء الحتمـال            . )٢٠(الصحة اجلنسية واإلجنابية  

تعرضـهن للحمـل، أو إهنــاء عقـودهن يف حالــة وقـوع هـذا احلمــل، متييـزا مباشــرا يتـصل بــاحلق        
 .العمل يف

_________________ 
 .٧٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٨( 
 .٢٠٦، الفقرة )A/56/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١٩( 
، من جانـب جلنـة احلقـوق        )٢(و  ) ١ (١١، فيما يتعلق باملادة     ٣هاكات احملتملة للمادة    تناقش أمثلة عن االنت    )٢٠( 

 .٢٨ و ٢٧، الفقرتان ١٦االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العام رقم 
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 برامج تبدو وكأهنـا حمايـدة   ويقع التمييز غري املباشر لدى وجود قوانني أو سياسات أو     - ٢٦
. ، ولكنـها تفـضي إىل أثـر متييـزي عنـد تطبيقهـا        )فيما يتصل بالرجل واملـرأة علـى سـبيل املثـال          (

ويف هذه احلالة، تقـضي احلـصيلة أو النتيجـة النهائيـة ذات الـصلة إىل وضـع غـري مـوات للمـرأة                        
فعـل، الـيت مل تعاجلهـا       بالقياس إىل وضع الرجل، وذلك من جـراء أوجـه الالمـساواة القائمـة بال              

وقـد يـؤدي التمييـز غـري املباشـر إىل تفـاقم حـاالت الالمـساواة                 . تدابري يفترض اتسامها باحليـاد    
وعلى سـبيل املثـال، يالحـظ أن جلنـة حقـوق            . القائمة بسبب عدم إدراك أمناط التمييز التارخيية      

 مـن اتفاقيـة    ٢٩ادة   مـن املـ    ١الفقـرة   (الطفل قامت، يف معرض اإلشارة إىل الغرض من التعلـيم           
املتـصل حبقـوق البنـت، وذلـك يف تعليقهــا     “ املـستتر ”، بالتـشديد علـى التمييـز    )حقـوق الطفـل  

 .)٢١( بشأن هدف التعليم١العام رقم 
وقــد تناولــت جلنــة مناهــضة التمييــز العنــصري مــشكلة التمييــز غــري املباشــر ضــد املــرأة   - ٢٧
، )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /يتـصل بانتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            فيما
وهي كـثريا مـا تطلـب إىل الـدول األطـراف            . سيما فيما بني األطفال والالجئني واألقليات      وال

. )٢٢(تقدمي معلومات مصّنفة نوعيـا مـع شـن محـالت تتـصل بالفئـات املستـضعفة بـصفة خاصـة                    
نقولة عن طريق االتـصال     وقد تكون بعض احلاالت اليت تتعلق باخلدمات الصحية واألمراض امل         

. اجلنسي ومنها اإليدز، أو الصحة اإلجنابيـة غـري موائمـة حلالـة النـساء األشـد تعرضـا للمخـاطر                   
 أن مـا يزيـد عـن نـصف اخلمـسة ماليـني       ٢٠٠٥وعلى سبيل املثال، ذكر البنك الدويل يف عام       

كـانوا مـن الـشباب    نسمة، اليت تشري التقديرات إىل إصابتهم باإليدز على صعيد العامل بأسـره،            
وعلـى  .  سنة، وكانـت غالبيتـهم مـن الـشابات والبنـات           ٢٤ و   ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني     

 يف املائة من الفتيات بالبلدان الناميـة يـصبحن أمهـات            ٦٠نفس املنوال، وفيما يالحظ أن قرابة       
ســرة قبــل بلــوغ ســن اخلامــسة والعــشرين، فــإن املعلومــات ذات الــصلة الــيت تتعلــق بتنظــيم األ   

والــصحة الوقائيــة والعالجيــة مــا زالــت بعيــدة عــن متنــاول هــذه الفئــة مــن النــساء إال يف حالــة   
وقد يترتب على قصور تناول ذلـك الُبعـد الـذي جيمـع بـني العمـر                 . )٢٣(استهدافها بشكل حمدد  

واجلنس، عند تصميم السياسات العامة، آثار متييزية، مباشرة أو غري مباشـرة؛ وبعبـارة أخـرى،      
_________________ 

، سواء كان علنيا أم مستترا، يشكل إهانة لكرامة الطفل كإنـسان وميكـن أن يقـّوض قدرتـه              ]...[والتمييز  ” )٢١( 
وكمثـال خطـري علـى ذلـك ميكـن أن تـؤدي بعـض املمارسـات،                 [...]. لى االستفادة من الفرص التعليميـة       ع

مثل اتباع منهاج دراسي ال يتماشى مع مبادئ املساواة بني اجلنـسني، والترتيبـات الـيت حتـد مـن الفوائـد الـيت          
ري املناسبة الـيت تـثين الفتيـات عـن     قد جتنيها الفتيات من الفرص التعليمية املمنوحة، والظروف غري اآلمنة أو غ           

 .١٠، الفقرة CRC/GC/2001/1، “املشاركة، إىل تعزيز التمييز بني اجلنسني
ــر   )٢٢(  ــضاح انظـــــ ــرة CERD/C/64/CO/9/2004لإليـــــ ــرة CERD/C/ESR/CO/2007؛ و ١٧، الفقـــــ ؛ ١٧، الفقـــــ

 .٢٠، الفقرة CERD/C/ZAF/CO/3/2006 و
 ).٢٠٠٦(التنمية واجليل القادم : ٢٠٠٧لعامل لعام البنك الدويل، تقرير التنمية يف ا )٢٣( 
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الرغم من أن القصد من تلك احلمالت املتصلة هبذه القضايا قـد ال يكـون متييزيـا يف حـد                    فعلى  
ذاته، فإن التقاعس عن التوجه بالذات إىل الفئات األكثـر تعرضـا للمخـاطر قـد يفـضي بالفعـل                    

 .إىل متييز غري مباشر
 

 التدابري اخلاصة املؤقتة  
يع أشكال التمييز ضد املرأة فإن اختـاذ        من اتفاقية القضاء على مج    ) ١ (٤وطبقا للمادة    - ٢٨

الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة، تستهدف التعجيـل باملـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة،           
ومن املالحظ، بدال من ذلك، أنه قد تكون هناك أمهية ما هلـذه التـدابري اخلاصـة               . يعترب متييزا  ال

 واالجتماعيـة والثقافيـة، الـيت تعـد ضـرورية لتقـومي             املؤقتة فيما يتصل بتحقيق التغيريات اهليكلية     
وقــد عمــدت اللجنــة املعنيــة . األشــكال واآلثــار املاضــية واحلاضــرة املتعلقــة بــالتمييز ضــد املــرأة 

، إىل توســيع نطــاق هــذه التــدابري    ٢٥بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، يف توصــيتها رقــم       
يف االتفاقيـة، وذلـك يف حالـة مـا إذا كانـت             خيص عددا كبريا من املـواد األخـرى الـواردة            فيما

 .)٢٤(هذه التدابري ضرورية ومناسبة للتعجيل ببلوغ املساواة الفعلية أو املوضوعية للمرأة
فــأوال، أن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة ال جيــوز  . وهنــاك خــصائص أربــع جــديرة باملراعــاة  - ٢٩

وحيـث أن   . تـرة طويلـة مـن الـزمن       اعتبارها ضرورية إىل األبـد، بـالرغم مـن احتمـال تطبيقهـا ف             
هذه التدابري جيب أن تكـون متـسمة بالفعاليـة، فـإن فتـرة سـرياهنا تتوقـف علـى حتقيـق املـساواة                        

وثانيــا، أن هــذه التــدابري تتــألف مــن جمموعــة واســعة مــن الــصكوك . املوضــوعية يف جمــال بعينــه
 والتنظيمية، ومن ذلـك مـثال       والسياسات واملمارسات التشريعية والتنفيذية واإلدارية والربناجمية     

وثالثـا،  . عمليات التشغيل والتعزيز، والتوظيف احملدد األهداف والربامج املعدة حـسب الطلـب           
ــستار مــن االستــضعاف علــى املــرأة، فهــذا     “ خاصــة”أن معــىن كلمــة  ــه أن يلقــى ب ال جيــوز ل

 أن اللجنــة ورابعــا،. املــصطلح يــشري بــاألحرى إىل التــدابري الــيت ترمــي إىل حتقيــق هــدف حمــدد  
تشدد علـى أمهيـة التـدابري اخلاصـة املؤقتـة الـيت تـشمل اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة باإلضـافة إىل                        

 .املنظمات واملؤسسات اخلاصة
على أن التدابري اخلاصة املؤقتة مل تكن موضع استكشاف كامـل فيمـا يتـصل بـاحلقوق       - ٣٠

مـساواة املـرأة مـن الناحيـة املوضـوعية       االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف ضوء انتشار عدم        
يف جمال هذه احلقوق، فإن مثـة حاجـة ملحـة فيمـا يبـدو لـدمج هـذه التـدابري، الـيت تتـصل علـى                           
سبيل املثال، بتشجيع الفتيات احلوامل على إمتـام مرحلـة الدراسـة الثانويـة، أو اسـتهداف املـنح                 

اع اخلـاص للحـصول علـى الـدرجات         الدراسية من ِقبل اجلهات الفاعلة التابعة للحكومة والقط       
_________________ 

 )٢٤( CEDAW/C/2004/I/WP.1 ٢٥، الفقرة. 
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اجلامعية، أو إدخال أحكام خاصة تتميز مبناهضة حواجز التحيـز التقليديـة أو العوائـق األخـرى                 
الــيت تواجــه النــساء املزارعــات أو ربــات األســر املعيــشية فيمــا يتعلــق حبــصوهلن علــى االئتمــان    

كمـا قـد تفـضي بعـض     . اضـي التكنولوجيا أو البذور أو األراضي أو الوصول إىل آليات التق      أو
التدابري اخلاصة املؤقتة، اليت تتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، إىل حتـسني متتـع                

فمــثال قــد يــنجم عــن التــدابري الداعمــة لتــشكيل النقابــات    . املــرأة بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية 
تعـبري وبـاحلق يف مـشاركتها يف        بواسطة النساء، آثار عميقـة بالنـسبة للنـهوض حبريـة املـرأة يف ال              

 .إدارة الشؤون العامة
 

 التمييز يف اجملالني العام واخلاص  
ويـشمل  . يقع التمييز ضد املرأة، ال يف اجملال العـام وحـده، بـل يف اجملـال اخلـاص أيـضا            - ٣١

ــة أو ســائر العالقــات القائمــة بــني األشــخاص، ســواء      اجملــال اخلــاص األســرة أو الوحــدة املرتلي
وكانــت اجلمعيــة العامــة، قــد أشــارت أصــال، يف قرارهــا   .  مــشاركة يف املــسكن أم الحتققــت

أو عـن طريـق جهـة     ) ١املـادة   (، إىل القضاء على العنف ضد املرأة يف احلياة اخلاصـة            ٤٨/١٤١
وقد تطور النطاق ذو الصلة، فلجنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            ). ٤املادة  (فاعلة خاصة   

 وقــت متــأخر، فيمــا يتعلــق بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية    والثقافيــة عمــدت يف
واالجتماعيــة والثقافيــة، إىل تــسليط الــضوء علــى واجــب الــدول األطــراف يف أن تتخــذ تــدابري  

 .)٢٥(“اجلهات الفاعلة اخلاصة”مناسبة للقضاء على العنف ضد الرجل واملرأة على يد 
جملـال اخلـاص ألكــرب قـدر مـن االستــضعاف     وحيـث أن بعـض النـساء قــد يتعرضـن يف ا     - ٣٢

ى تـوفري اسـتجابات     وعدم احلمايـة، فـإن الدولـة ملزمـة بالعمـل مـن منطلـق اليقظـة الواجبـة علـ                    
وهذا االلتـزام يتـضمن هتيئـة سـبل احلمايـة والتحقيـق             . كافية وفعالة وفورية، إزاء أعمال العنف     

ــع         ــزام مبن ــع االلت ــسان، م ــهاكات حقــوق اإلن ــصل بانت ــا يت ــويض فيم والتوســط والعقــاب والتع
وقـد تـصدى املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                    . اإلفالت من العقـاب   

بوصـفها عنـصرا   “ العجز عن الفعـل  ”املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، حلالة          
جوهريا جديرا باملراعاة لدى النظر يف أمر اجملال اخلاص، مما يشكل عنـصرا يـستوي يف األمهيـة                  

ال علـى أن درجـة عجـز الفـرد يف اجملـ           . )٢٦(بالنسبة للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        
اخلاص قد ال تكون يف الواقع جمرد نتيجة من نتائج التمييز، بل قـد تفـضي أيـضا إىل مزيـد مـن                       

_________________ 
 .٢٧، الفقرة E/C.12/2005/4انظر  )٢٥( 
بعــض أشـكال العنـف مــن قبيـل التعــذيب أو املعاملـة القاســية     ) A/HRC/7/3(نـاقش املمثـل اخلــاص يف تقريـره     )٢٦( 

األسري واالجتار بالبشر واالغتصاب والعنف املرتكـب ضـد احلوامـل           غري اإلنسانية أو املهينة، مثل العنف        أو
 .وختان األنثى، مما يتصل دون استثناء حبق أو أكثر من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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التمييــز، كمــا أن العنــف والتمييــز ضــد املــرأة قــد يهــددان حقوقهــا املتعلقــة بالــصحة والــسكن   
ويف حالة عجز املرأة عن القيـام، بـشكل مـستقل عـن زوجهـا أو عـن أي                . واخلصوصية بالبيت 

ئها من الرجال، عن امتالك أو استئجار أو استخدام املسكن املناسب، فإهنـا قـد تفتقـر       من أقربا 
 .)٢٧(إىل احلرية الالزمة للتخلص من حالة من حاالت العنف

كمــا أكــدت اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة علــى ضــرورة مكافحــة    - ٣٣
 أن الــدول األطــراف عليهــا ٢٠رقــم التمييــز يف اجملــال اخلــاص، وأعلنــت بوضــوح يف تعليقهــا  

ومـن الواجـب علـى الـدول        . التزام بكفالة عدم التمييز ضد املرأة يف القوانني أو يف املمارسـات           
أيضا أن حتمي املرأة مما قد تقوم به أو ما قد تغفل القيام به السلطات العامـة أو اهليئـة القـضائية              

ء يف اإلطـار العـام أو اخلـاص، وذلـك عـن             أو املنظمات أو املؤسسات أو األفراد اخلاصني، سوا       
 .طريق احملاكم املختصة وفرض اجلزاءات وسائر وسائل اإلنصاف

وحيــث أن اجملــال اخلــاص يــشكل أيــضا جمــال الوقــوف علــى اخليــارات األساســية الــيت   - ٣٤
تتعلـق بالــصحة اإلجنابيـة، فــإن مثـة أمهيــة خاصـة إذن لــذلك النـداء الــذي وجهتـه اللجنــة املعنيــة       

ضاء على التمييز ضد املرأة للدول األطراف كي تقوم بوضع وتنفيذ بـرامج وطنيـة للـصحة                 بالق
ولقـد ربطـت    . اجلنسية واإلجنابية، مع كفالة حصول املرأة على حقوق مساوية حلقوق الرجـل           

ــل،          ــع احلم ــشأن وســائل من ــات وب ــذا اجملــال ونقــص املعلوم ــف يف ه ــني نقــص التثقي ــة ب اللجن
. على هـذه الـسبل، وبـني اسـتخدام اإلجهـاض طريقـة لتنظـيم األسـرة         إمكانية حصول املرأة     أو

ودعت اللجنة إىل تنفيـذ الـربامج املتـصلة بـالتثقيف اإلجنـايب والـصحي باعتبارهـا وسـيلة لتقليـل                    
 .)٢٨(معدالت وفيات النساء النامجة عن عمليات اإلجهاض غري املأمونة

 
 اجلهات الفاعلة خبالف الدول  

لفائقة التزام الـدول األطـراف برصـد وتنظـيم سـلوك األطـراف الفاعلـة                يتسم باألمهية ا   - ٣٥
ويف حـني   . غـري املتكافئـة    خبالف الدول يف سياق التصدي للسياسات واملمارسات التمييزية أو        

تندرج أطراف فاعلة عديدة ضمن هـذه الفئـة الواسـعة مـن حيـث التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية                     
ه األطراف اليت يسري عليها عموما هذا االلتزام هـي مـن            واالجتماعية والثقافية، فإن بعض هذ    

أصحاب األعمال وغريهم من األفراد املوجودين يف مكان العمـل والعـاملني يف اجملـال الـصحي             
_________________ 

تقضي اتفاقية البلدان األمريكية بـشأن منـع العنـف املوجـه ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه واستئـصاله بـأن االلتـزام                      )٢٧( 
لالطـالع علـى األحكـام القـضائية ذات         . ببذل العناية الواجبة له مغزى خاص يف حـاالت العنـف ضـد املـرأة              

 IACHR, Merits, Rrport No. 54/01, Maria Da Penha Fernandes (Brazil), 16 April: الـصلة، انظـر مثـل   

2001. 
 ٢٣، الفقرتـان  E/C.12/1/Add.78؛ و ٥٠ ، الفقـرة E/C.12/1/Add.50 ؛ و ٥٣، الفقرة E/C.12/1/Add.85انظر  )٢٨( 

 .٤٢ و ٢٥، الفقرتان E/C.12/MEXICO/4؛ و ٤٣و 
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، وإضــافة إىل األفــراد يف القطــاع  )٢٩(واملهنــيني واملعلمــني واإلداريــني العــاملني يف جمــال التعلــيم  
 الشركات اليت خضعت فيهـا اخلـدمات العامـة بـشكل            اجلهات الفاعلة األخرى مثل    اخلاص أو 
 .تام للخصخصة جزئي أو

ــدول األطــراف         - ٣٦ ــرأة ال ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني وباملناســبة حثــت اللجن
غـري مباشـرة وجنـم عنـها تـسميم املـوارد             املسؤولة عن أي أزمة تسببت فيها بصورة مباشـرة أو         

. ينجم من أعبـاء ماليـة عـن تعـويض الـضحايا            تشارك يف حتمل ما   املائية مبادة الزرنيخ، على أن      
ــع وال        ــشرب للجمي ــاه صــاحلة لل ــوفري مي ــل ت ــيت تكف ــدابري ال ــة باختــاذ الت ســيما  وطالبــت اللجن

الريفيات املتضررات وأسرهن؛ وأن تقوم دون إبطاء بإعداد خطـة عمـل تتـضمن تـدابري وقائيـة                
ذويــــة واجتماعيــــة للتويعــــة مــــن وتــــصحيحية؛ وأن تــــشن محلــــة تــــضم بــــرامج صــــحية وتغ

 .)٣٠(املياه تلوث
 الوصول إىل العدالة  

ينحــسر بــبطء علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل اإلمهــال التــارخيي يف ضــمان احلمايــة     - ٣٧
القانونية للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، مبـا يف ذلـك تـوفري سـبل االنتـصاف الـيت                     

التــشريعية، ويف هــذا الــصدد، يعــد  اإلداريــة أو القــضائية أوحتــددها وتتــوىل إنفاذهــا الــسلطات 
حظر التمييز على أساس نوع اجلنس جماال يفضي دون شـك إىل التمـاس احلمايـة القانونيـة مـن           

وبرغم ذلك، ففيما ينبغي أن يكفل للمرأة نظريا سـبل االنتـصاف املناسـبة يف حـاالت          . احملاكم
ــام  ــساواة أمـ ــدة، إال أن املـ ــز املؤكـ ــانون الالتمييـ ــول     القـ ــافؤ فـــرص الوصـ ــا بتكـ ــرن تلقائيـ تقتـ

 .العدالة إىل
وقد مشل تقريرا جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان حتليال إلمكانية وصـول النـساء               - ٣٨

ــوق          ــا ضــمانا للحق ــة باعتباره ــة الوصــول إىل العدال ــة وإلمكاني ــف إىل العدال ــن ضــحايا العن م
ــة يف  ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــةاالقت ــة    . )٣١( املنطق ــتعني علــى الدول ــه ي ــة أن والحظــت اللجن

_________________ 
املدرســـة   التعلـــيم يف املـــرتل أو ”، إىل )٢٠٠٣ (٣تـــشري جلنـــة حقـــوق الطفـــل، يف تعليقهـــا العـــام رقـــم        )٢٩( 

 .“احمللي اجملتمع أو
 ).A/59/38 (٣٨، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسونانظر  )٣٠( 
وصـول النـساء ضـحايا العنـف يف األمـريكتني إىل العدالـة              ”تقريرا جلنـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان،             )٣١( 

، والوصول إىل العدالة باعتبـاره ضـمانا للحقـوق          OEA/Ser.L/V/II.Doc.68،  )٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٠(
 واســتعراض للمعــايري الــيت اعتمــدها نظــام البلــدان األمريكيــة حلقــوق        .االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  

والتقريــر األول يتنــاول كيفيــة   . OEA/Ser.L/V/II129/.Doc.4/2007، )٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٧ (“اإلنــسان
إدراج التشريعات والسياسات واحملاكم الوطنية، وكذلك نظام البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان، للمعـايري               

سيما تلك املنصوص عليها يف اتفاقية بـيلن دو بـارا واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع         حلقوق اإلنسان، وال  الدولية
ويتضمن التقريـر األخـري أمثلـة عمـا إذا كـان التمييـز القـائم علـى نـوع اجلـنس قـد                . أشكال التمييز ضد املرأة   

 .تناولته صراحة اللجنة واحملكمة
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تقتــصر علــى جتنــب عرقلــة وصــول املــرأة إىل اهليئــات املــستقلة وســبل االنتــصاف الفعالــة،      أال
عليها واجب إجيايب يقضى بتنظيم اجلهاز املؤسـسي الـذي يكفـل احلـصول دون متييـز علـى                    إمنا

تعـوق   اقتـصادية متنـع أو     اجتماعيـة أو   ة أو مجيع احلقوق اليت تستوجب إزالة أية عقبات تنظيميـ        
يفـسر بالـضبط سـبب       وباعتبار أن هـذا مـا     . فرد يف اجملتمع إىل ساحة العدالة      وصول أي فئة أو   

ــة بــل واألســوأ مــن ذلــك عــدم التماســها ألي ســبل       ــان إىل محاي افتقــار املــرأة يف أغلــب األحي
ــا . تعـــويض انتـــصاف أو ــثريا مـ ــة تتـــشابك مـــع ا والعقبـــات متعـــددة، وكـ لتعقيـــدات التنظيميـ

االفتقار إىل أحكـام حمـددة األهـداف ووجـود ممارسـات       الثقافية أو التحيزات االجتماعية أو  أو
طعــن هبــا وهــي تنطــوي علــى أشــكال مــستترة مــن التمييــز تتبــدى أحيانــا يف     متييزيــة نــادرا مــا

مليــات تــأخريات يف ع يف ســلبيات أو خمالفــات ترتكــب أثنــاء ســري التحقيقــات يف القــضايا أو  
 .إبطاء تنفيذ سبل االنتصاف اإلداري التقاضي وإنزال العقاب، ويف عقم أو

 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة للمـرأة يف اجملتمعـات اخلارجـة             -ثالثا  

 من النـزاع
يتضمن الفرع الثاين من هذا التقرير مناقشة إطار مفاهيمي وقانوين عـام يؤكـد الـسبل                 - ٣٩

 تـضررت مـن خالهلـا املـرأة بـصورة غـري متناسـبة أكثـر مـن الرجـل مـن انتـهاكات                         احملددة الـيت  
ويعد الفرع الثالث مبثابة دراسـة حالـة        . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نتيجة للتمييز     

 .إفرادية يف املرحلة االنتقالية بعد انتهاء النـزاع
لى ضـرورة إدمـاج احلقـوق االقتـصادية     ، مت التأكيد ع)A/HCR/4/62 (تقرير سابقويف   - ٤٠

واالجتماعية والثقافية يف البىن السياسية والقانونية واالجتماعية للمجتمعـات الـيت كانـت تعـاين      
وتـأيت الفقــرات أدنـاه مكملــة لـذلك التحليــل حيـث اعتــربت احلقـوق االقتــصادية      . النـــزاعمـن  

 ساواة وعــدم التمييــز، مــع مراعــاةواالجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة حقوقــا قائمــة علــى مبــادئ املــ 
 حيدث عادة من ازدياد احتمال تعرض املرأة للحرمـان االجتمـاعي واالقتـصادي يف حـاالت                ما
 .النـزاعبعد  ما
ومـىت أصـبحت املـرأة ضــحية ألمنـاط متأصـلة مـن التمييــز يف جمتمعـات تـنعم بالــسالم،          - ٤١

وخـالل  . عات متورطة يف النـزاع   تواجهه من انتهاكات يف جمتم     يتضاعف يف أغلب األحيان ما    
النـزاعات يتفاقم عموما التمييز الذي يكون قائما يف السابق على أساس نوع اجلنس، وينتـهك               
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة، مثل حرماهنا من التعلـيم وافتقارهـا إىل األمـن          

يــة الــصحية والــسكن وعــدم يكفــي مــن األغذيــة والرعا االجتمــاعي، وعــدم حــصوهلا علــى مــا
ووراثـة املمتلكـات ومـن ذلـك مـثال أنـه فيمـا تواصـل املـرأة حتمـل                     قدرهتا قانونا على حيازة أو    

تـضطلع بـه مـن عمـل بـدون أجـر يغـدو أكثـر            العبء غري املتناسب من العمـل املـرتيل، فـإن مـا           
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ألســرة تعقيــدا ومــشقة يف زمــن احلــرب، وذلــك عنــدما تــضطلع بــدور إضــايف يتمثــل يف قيــادة ا 
تكون اخلدمات العامة هي األشد تـضررا مـن          وغالبا ما . املعيشية كي حتل حمل الرجال الغائبني     

جراء النـزاع ومن مث متضي النساء ساعات أطول يف نقل املياه ورعاية األطفـال الـذين أصـبحوا         
وعـالوة علـى    . )٣٢(يف رعاية املرضى يف غياب اخلدمات الـصحية        دون مدارس يذهبون إليها أو    

 يف املائـة مـن الالجـئني واملـشردين داخليـا            ٨٠ذلك، يشكل النساء واألطفال نـسبة تزيـد علـى           
 .يف العامل

عانتــه النــساء مــن  ونتيجــة لــذلك، فــإن مظــاهر التفــاوت هــذه الــيت تفاقمــت جــراء مــا  - ٤٢
انتهاكات حلقوق اإلنسان أثناء النـزاع، مبا فيهـا االغتـصاب والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس                    

ادث االختطاف وحاالت الزواج باإلكراه والسخرة والتـشريد، جتعـل مـن محايـة احلقـوق            وحو
وحيتمــل، يف حــاالت . االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ضــرورة حتميــة بعــد انتــهاء احلــرب   

بعــد انتــهاء النـــزاع، أن تــشمل بعــض العقبــات الرئيــسية الــيت تعــوق الــتمكني االقتــصادي      مــا
يضطلعن به مـن أدوار جديـدة داخـل األسـر، عـدم              سيما يف ضوء ما    واالجتماعي للنساء، وال  

وراثـة املـساكن واملمتلكـات       ملكيتـها القانونيـة أو     متكنهن من حق احلـصول علـى األراضـي أو         
الرعايـة الـصحية وعـدم متكنـهن مـن الوصـول إىل        يكفي من الغـذاء أو    وعدم حصوهلن على ما   

 .العدالة
حلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للمـرأة يف مراحـل           وتنشأ أمهية التركيز على ا     - ٤٣

خمتلفــة مــن االنتقــال بعــد انتــهاء النـــزاع، وخــالل مفاوضــات الــسالم وأثنــاء عمليــات العدالــة    
االنتقاليــة وإبــان املراحــل املبكــرة مــن االنتعــاش واإلعمــار وإعــادة اإلدمــاج ومــن شــأن حتليــل     

ية والثقافية اليت ميكن أن تضر على حنـو غـري متناسـب             انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماع   
باملرأة أكثر من الرجل، ولألسباب اجلذرية للرتاع اليت رمبا تفاقم من أثر هـذه االنتـهاكات، أن       

 .يشكل مسامهة هامة تكفل استجابة دائمة ومناسبة لعمليات اإلعمار بعد انتهاء النـزاع
 

 اتفاقات السالم  
سالم رمسيا النـزاع املـسلح وتـضع اإلطـار الـالزم إلعـادة بنـاء اهلياكـل                 تنهي اتفاقات ال   - ٤٤

الــسياسية والقانونيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة، إضــافة إىل تعزيــز املــساواة بــني الرجــل واملــرأة  
كمـا تـشكل اتفاقـات الـسالم األسـاس      . باعتبارها وسيلة لبناء جمتمع ينعم باالسـتقرار والـسالم       

نية ومؤسسية بعد انتهاء النـزاع حبيث حيتاج األمـر إىل إيـضاح آثـار النــزاع                إلبرام اتفاقات قانو  
املسلح اليت تلحق باملرأة حتديـدا وكـذلك األولويـات املتعلقـة بـاملرأة، مبـا فيهـا املتـصلة حبقوقهـا                      

_________________ 
 ).٢٠٠٢(“  احلرب والسالم،املرأة”مرأة، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي لل )٣٢( 



E/2008/76
 

20 08-37491 
 

ورغم أن اتفاقات السالم تشمل بصفة عامـة أحكامـا تتعلـق         . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ــاألمن الــ  ــاول      ب ــا قلّمــا تتن ــصلة، إال أهن ــسياسية ذات ال ــة وال ــاحلقوق املدني ــانوين وب سياسي والق

وبــالنظر إىل أن احلقــوق األساســية لتعزيــز مــساواة . احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة
ــز ضــدها وهــي احلقــوق الــيت ال     ــها ملتابعــة إعــادة التأهيــل    املــرأة بالرجــل وعــدم التميي غــين عن

 .عمار قد أغفلت، فإن ذلك من شأنه أن يقّوض استمرارية تلك االتفاقاتواإلدماج واإل
 بني املرأة والرجـل وأن تـضع حـدا     وينبغي التفاقات السالم أن تكفل املساواة احلقيقية         - ٤٥

، مبا يف ذلك التـدابري اخلاصـة املؤقتـة إلقامـة جمتمـع تـسوده العدالـة         اللممارسات التمييزية ضده  
والوضــع املثــايل هــو أال تقتــصر اتفاقــات   . مــن واحلمايــة للنــساء والرجــال واملــساواة ويــوفر األ

الــسالم علــى ضــمان مــشاركة منــصفة للمــرأة يف العمليــات الدميقراطيــة وتلــك املتعلقــة بوضــع  
يف اعتمـادات   ، إمنـا أن تـنص أيـضا علـى زيـادات             النــزاع ارجة مـن    اخلتمعات  اجملالسياسات يف   

 الالزمـة لتـصحيح     ، احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         املخصصة لنيـل املـرأة     امليزانيات
ويف هذا الـصدد،    . النامجة عنه  النـزاع أو قبل    ما حالة عدم املساواة اليت كانت قائمة يف مرحلة       

 شـعبة النـهوض بـاملرأة بـأن أي دراسـة وطنيـة              نظمتـه جتمـاع فريـق مـن اخلـرباء         ال تقريريوصي  
 ببيانــات بعــد النـــزاع وتكــون مــزودة  يف مرحلــة مــاجتماعيــة  اال- إمجاليــة للحالــة االقتــصادية

جتماعيـة  اال - قتـصادية االسياسات  الـ  لوضـع    جيـب أن تـشكل األسـاس      مفصلة حبسب اجلـنس     
هتــدف إىل محايــة احلــق يف كــل مــن الــصحة والتعلــيم واملــستوى املعيــشي الالئــق الــيت ربامج الــو

 .)٣٣(يةواألرض وامللكية والعمل والضمان االجتماعي واجلنس
 

 العدالة االنتقالية  
ــات         - ٤٦ ــة خــالل ســريان عملي ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــرأة االقت ــوق امل ــت حق إن ظل

ولكــن بــالنظر إىل أن الظلــم االجتمــاعي  . العدالــة االنتقاليــة تفتقــر بدرجــة كــبرية إىل االهتمــام 
 تفـاقم الظلـم     كثريا مـا يكـون عـامال حامسـا يـؤدي إىل نـشوب الـرتاع فـضال عـن أن الرتاعـات                      

االجتمـاعي، وبوجــه خــاص مــا يــتم مــن خــالل انتــهاك حقــوق املــرأة االقتــصادية واالجتماعيــة  
والثقافيــة، جيــب أن تتــصدى عمليــات العدالــة االنتقاليــة هلــذه االنتــهاكات إىل أن تبلــغ هــدفها   

 .املتمثل يف تيسري نقل اجملتمعات من واقع القمع إىل ساحة احلرية
كات حقوق املـرأة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وارد ضـمنيا يف            والتصدي النتها  - ٤٧

، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة يف        ٢٠٠٥ففـي عـام     . املبادئ اليت توجـه عمليـات العدالـة االنتقاليـة         
_________________ 

شعبة النهوض باملرأة، تقرير اجتماع فريق اخلرباء عن اتفاقات الـسالم باعتبارهـا وسـيلة لتعزيـز املـساواة بـني                      )٣٣( 
ــرأة    ــشاركة امل ــسني وضــمان م ــة  ”: اجلن ــار ألحكــام منوذجي ــام “إط ــينكني   ٢٠٠٣، ع ــستني ش ــه كري ، أعدت

)EGM/PEACE/2003/BP.11.( 
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ــا  ــصاف واجلــرب       ٦٠/١٤٧قراره ــشأن احلــق يف االنت ــة ب ــادئ التوجيهي ــية واملب ــادئ األساس  املب
نون الـدويل حلقـوق اإلنـسان واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون             لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقـا    

وحتيل هذه املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية إىل صكوك حقـوق اإلنـسان            . اإلنساين الدويل 
ــة األساســية  ــى      )٣٤(الدولي ــنص عل ــة وت ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــضمن احلقــوق االقت ــيت تت  ال

 . استطبيقاهتا وتفسريها دون متييز على أي أس
ــذين      - ٤٨ ــة، يعــرَّف الــضحايا تعريفــا واســعا يــشمل أولئــك ال وألغــراض املبــادئ التوجيهي

ــة     ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــوقهم االقتـ ــهاكات حقـ ــوا النتـ ــم   . تعرضـ ــضحايا هـ ــث الـ حيـ
األشــخاص الــذين حلــق هبــم ضــرر، أفــراداً كــانوا أو مجاعــات، مبــا يف ذلــك الــضرر البــدين أو ”

نفسية أو اخلسارة االقتصادية أو احلرمان بدرجة كبرية مـن التمتـع حبقـوقهم              العقلي أو املعاناة ال   
األساسية، وذلك من خالل عمل أو امتناع عن عمل يـشكل انتـهاكا جـسيما للقـانون الـدويل            

 ).٨امللحق، الفقرة  (“حلقوق اإلنسان، أو انتهاكاً خطرياً للقانون اإلنساين الدويل
ملبــادئ التوجيهيــة، جيــب حــني توصــيف اجلــرب مراعــاة أن وطبقـا للمبــادئ األساســية وا  - ٤٩

ــا  ”يكــون  ــاال وفوري ــل وضــمانات     “مناســبا وفع ــادة التأهي ــويض وإع ــرد والتع ــشمل ال ، وأن ي
وملا كان كل شـكل مـن أشـكال اجلـرب املـذكورة ينطـوي علـى اعتبـارات تتعلـق                     . التكرار عدم

افية، فمـن الـالزم أن جتـري هـذه          حبق أو حبقوق شىت من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق        
ــز علــى أســاس        ــرأة وعــدم التميي املــداوالت علــى حنــو يهــدف إىل ضــمان مــساواة الرجــل وامل

 .اجلنس نوع
، فلــن يكــون يف ذلــك  “الــضحية”وحــىت لــو اعتمــد تعريــف موحــد وموســع ملفهــوم    - ٥٠

. ضـعة للجـرب   تسوية للمـسألة اجلوهريـة املتعلقـة بكيفيـة اختيـار انتـهاكات حقـوق اإلنـسان اخلا                 
. وهذا أمر يكتسي أمهية خاصة لتفادي إمهـال حقـوق املـرأة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       

وقد بينت دراسة أجرهتا مفوضـية حقـوق اإلنـسان وعرضـت لنمـاذج خمتلفـة مـن بـرامج اجلـرب                      
املعمول هبا حىت اليوم إنه ما من برنامج يوضح مل السبب يف أن من ضحايا بعض االنتـهاكات                   

وليس مستغربا، ولـو يف ضـوء هـذا اإلغفـال جزئيـا،      . من يستحقون اجلرب وال يستحقه آخرون 
أن تتجاهل معظم الربامج ضروبا مـن االنتـهاكات الـيت رمبـا كـان مـن املمكـن بـل كـان ينبغـي              

وملا كانت هذه االستثناءات متس النساء والفئـات املهمـشة علـى حنـو غـري متناسـب،                . إدراجها

_________________ 
تــشري املبــادئ التوجيهيــة حتديــدا إىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب   )٣٤( 

ــسياسية،       ــة وال ــاحلقوق املدني ــة، والعهــد الــدويل اخلــاص ب ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب املعامل
 .واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
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 وتـدقيق املبـادئ املتبعـة النتقـاء انتـهاك حقـوق دون حقـوق أخـرى، أو علـى                فإن جمرد اشتراط  
 .)٣٥(األقل تربير ذلك االنتقاء، من شأنه أن ينصف حاالت اإلقصاء األكثر تعسفا

وكانت املفوضة الـسامية قـد سـلطت الـضوء فيمـا سـبق علـى أمهيـة إدراج انتـهاكات                      - ٥١
ــة يف  ــة والثقافي  التحقيقــات الــيت جتريهــا جلــان تقــصي احلقــائق   احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي

إال أن املمارسـة توضـح أن جلـان         . )٣٦(واملصاحلة هبدف حتقيق العدالة االجتماعية للرجل واملرأة      
تقصي احلقائق ليست عاجزة فقط عن معاجلة حقوق املرأة االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،              

فعلى سـبيل املثـال،     .  تامة يف نطاقها األعم    بل هي عاجزة أيضا عن معاجلة هذه احلقوق معاجلة        
عندما حتقق جلان تقصي احلقائق فعليا يف انتهاكات هـذه احلقـوق، فهـي تقـصر عمومـا ال عـن                     

 ليـشيت الـيت حققـت بـأدق     -وهكذا قـررت تيمـور   . اقتراح تعويضات جلرب االنتهاكات املوثقة    
قافيـة أال تعـد ضـحايا انتـهاكات     التفاصـيل يف انتـهاكات احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والث     

تلك احلقوق مستحقني للتعويض ألسباب تتعلـق بـالنواحي العمليـة وبتحديـد األولويـات علـى                 
وباملثــل، أجريــت جلنــة تقــصي احلقــائق واملــصاحلة يف بــريو حتقيقــا يف  . )٣٧(أســاس االحتياجــات

عـة للدولـة وعناصـر      انتهاكات حقوق اإلنسان اليت متس النساء حتديدا وقد ارتكبتها عناصـر تاب           
غــري تابعــة هلــا، مــع إدراج احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، وخاصــة حقــوق نــساء   

 . )٣٨(وفتيات األرياف، ولكنها مل تقترح ما يناسب ذلك من تعويضات
 

 إعادة البناء  
ــط        - ٥٢ ــسان فق ــوق اإلن ــهاكات حق ــرتاع ضــحية النت ــدام ال ــرأة يف خــالل احت ــع امل : ال تق
ومع ذلـك فكـثريا   . ا ما تواجه أيضا، ونظرا لغياب الرجل، بأدوار ومسؤوليات جديدة   كثري بل

_________________ 
ــرامج اجلــرب       )٣٥(  ، )٢٠٠٨(مفوضــية شــؤون الالجــئني، أدوات ســيادة القــانون للــدول اخلارجــة مــن الــرتاع، وب

 ١٤متــت زيــارة املوقــع يف  (www.ohchr.orgمتــاح يف موقــع املفوضــية . ٣٦ و ٣٢ و ٣١ و ٢١الــصفحات 
 ).٢٠٠٨مايو /أيار

) العدالة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات اليت متر بفتـرة انتقاليـة  (، Arbour, Louiseز انظر مثال أربور، ليو )٣٦( 
“Economic and social justive for societies in transition”    احملاضرة السنوية الثانية عن العدالـة االنتقاليـة الـيت ،

ــة     ــة العاملي ــسان والعدال ــورك، مركــز حقــوق اإلن ــة،   استــضافتها جامعــة نيوي ــة االنتقالي ــدويل للعدال  واملركــز ال
 .، كلية احلقوق يف جامعة نيويورك٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ٢٥

 ٤١-٤٠. التوصـيات، ص  : ١١ ليشيت، التقرير النهائي، الفـرع       -جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة يف تيمور        )٣٧( 
 ).www.ictj.orgانظر (

) مـا الـذي حـدث للنـساء؟ نـوع اجلـنس وجـرب انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                    (املركز الدويل للعدالة االنتقالية،    )٣٨( 
What happened to the Women? Gender and reparations for Human Rights Violations حتريــر روث ،

 .٣، الفصل )٢٠٠٦(، Ruth Rubio-Marinمارين -روبيو
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تتعرض املـرأة وحقوقهـا، وخاصـة حقوقهـا االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة لالسـتبعاد أو                   ما
 .التجاهل يف مرحلة إعادة البناء

ملرحلـة مـا بعـد      ويعد اإلطار الدستوري والقانوين والـسياسي املنـصف وغـري التمييـزي              - ٥٣
وينبغـي هلـذا اإلطـار أن يـشمل       . الرتاع عنصرا هاما إلعادة بناء اجملتمعـات اخلارجـة مـن الـرتاع            

أحكاما تشجع املساواة يف جماالت احلصول على األرض واملوارد، واإلرث واحلق يف التملـك،              
ستبعد أن  ومـن املـ   . والصحة اجلنسية واإلجنابية، والضمان االجتماعي، وحقوق العمل والتعليم       

تنتهي مع وقف إطالق النار رمسيا سياسات وممارسات معينة وتتسم بالتمييز ضد املرأة، بغـض               
النظر عما إذا كانت تعود إىل ما قبل اندالع الرتاع، ومـن مث فهـي تـستدعي معاجلـة شـاملة يف                   

لـت  وميكن ذكـر روانـدا بوصـفها منوذجـا داال يف هـذا الـصدد، إذ كُف                . مرحلة اإلنعاش املبكرة  
 .هناك للمرأة حقوق اإلرث والتملك ألول مرة يف القوانني اليت ُسنت يف أعقاب الرتاع

ــصادية         - ٥٤ ــرأة االقتـ ــوق املـ ــة حقـ ــاة محايـ ــي مراعـ ــانون، ينبغـ ــصوص القـ ــن نـ ــضال عـ وفـ
واالجتماعية والثقافية يف املرحلة االنتقالية التالية للـرتاع عنـد إعـادة بنـاء اخلـدمات العامـة، مـن                   

ويلـــزم بـــذل جهـــود واعيـــة لتلبيـــة .  والـــصرف الـــصحي واملـــدارس واملستـــشفياتقبيـــل امليـــاه
احتياجات املرأة اخلاصة يف جمال الرعاية الصحية، مـن قبيـل العـالج مـن األمـراض املنقولـة عـن           

اإليدز وغـري ذلـك مـن اآلثـار     /طريق االتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية         
ومتيل العديد من برامج مـا بعـد        . )٣٣(ة عن العنف القائم على نوع اجلنس      البدنية والعقلية النامج  

الــرتاع إىل التركيــز علــى إعــادة تأهيــل املقــاتلني الــسابقني فقــط، فيمــا تتجاهــل األثــر التمييــزي  
. املترتب على انكماش فرص العمل بالنسبة للمرأة يف األنشطة االقتصادية الرمسية وغري الرمسيـة             

ك، جيب اختاذ تدابري إجيابيـة عنـد العـودة مبـا يكفـل احلمايـة واملـساواة لـصاحل                    وباإلضافة إىل ذل  
 .والنساء، مبا يف ذلك الفتيات، الالئي يكن قد اختطفن أثناء الرتاع“ املخيماتمرافقي ”
وقــد أتاحــت . والعــودة إىل األرض هــي مــن املــسائل احلامســة يف بــرامج رد املمتلكــات - ٥٥

 توجيـه عـدة     )٣٩()مبادئ بينهريو (متلكات لالجئني واملشردين داخليا     مبادئ إعادة املساكن وامل   
جمتمعات خارجة من الـرتاع، كمـا كـان احلـال يف أوغنـدا، وبورونـدي، والبوسـنة واهلرسـك،                    

 يتناول احلاجة إىل ضمان املساواة بـني الرجـل          ٤فاملبدأ  . )٤٠(والسودان، وغواتيماال، وكمبوديا  
_________________ 

لفرعيـة املعنيـة بتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف       هذه املبادئ أقرهتا اللجنـة ا . E/CN.4/Sub.2/2005/17انظر   )٣٩( 
 .٢٠٠٥أغسطس / آب١١

 Handbook on Housing) دليـل رد املـساكن واملمتلكـات إىل الالجـئني واملـشردين     (ملزيد من التفاصيل، انظر  )٤٠( 

and Property Restitution For Refugees and Displaced Persons ،)شـاركت يف إصـداره منظمـة    ) ٢٠٠٧
األغذية والزراعة، وجملس الالجئني النروجيي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية حقوق اإلنسان،            

 موئــــل األمــــم املتحــــدة، ومركــــز األمــــم املتحــــدة   -وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة للمــــستوطنات البــــشرية  
 .البشرية للمستوطنات
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وعية، والضمان القانوين للحيازة، والتملك، واملـساواة يف اإلرث         واملرأة فيما يتعلق بالعودة الط    
ومـن الناحيـة    . ويف االنتفاع باملـساكن واألرض واملمتلكـات والتـصرف فيهـا واحلـصول عليهـا              

العملية، عادت األرامل إىل منازهلن األصلية بعد انتهاء الرتاع ليجدهنا وقد احتلها الـذكور مـن                
. ذين ادعوا ألنفسهم حقوقا على أساس األنظمـة العرفيـة الـسائدة           أعضاء أسرة الزوج املتوىف ال    

وهلذه املمارسات التمييزيـة عواقـب وخيمـة علـى املـرأة قـد تفـضي إىل فقـدان كـل مـن املـأوى                
وملكيـــة األرض، وإىل انعـــدام األمـــن الـــسكين والغـــذائي، وزيـــادة التعـــرض للعنـــف والعزلـــة   

خذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة القـوانني سـواء        ولذلك وجب على الدول أن تت     . )٤٠(االجتماعية
الرمسيــة أو العرفيــة، فــضال عــن املمارســات الــيت ترســخ عــدم مــساواة املــرأة يف حقــوق اإلرث   

 .وملكية األرض
 
 مالحظات ختامية -رابعا  

تعاين املرأة بصورة غري متناسبة من عدم املساواة والتمييز يف احلمايـة والتمتـع حبقوقهـا                  - ٥٦
ــة االقتــص ــة والثقافي ــه القــانون     . ادية واالجتماعي ــزال مثــة فجــوة عميقــة بــني مــا يــنص علي وال ت

حيـدث يف الواقــع مـن حيــث التمييـز ضــد املـرأة، وحيـث يظــل األمـر مــستورا فيمـا يتــصل         ومـا 
وال يــزال اجملــال اخلــاص يفــرض معــايري وقواعــد   . بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة 

تع النساء من مجيع األعمار حبقـوقهن، سـواء يف اجملتمعـات املتقدمـة أو               وممارسات حتول دون مت   
وال يزال التمييز املباشر وغري املباشر متفشيا علـى الـرغم مـن اعتمـاد املعـايري                 . اجملتمعات النامية 

الدولية حلقوق اإلنسانية منذ عقود خلت، وحبيث حتظر التمييز ضد املرأة على صـعيد احلقـوق                
 .جتماعية والثقافيةاالقتصادية واال

ويف املرحلة االنتقالية التالية للرتاع، يظـل مـن األمهيـة مبكـان أن تكفـل مـشاركة املـرأة                     - ٥٧
واملنظمـــات النـــسائية مـــشاركة جمديـــة، وأن تـــدرج الـــشواغل احملـــددة املتـــصلة حبقـــوق املـــرأة  

ات علـى مجيـع     ولدى تصميم التشريعات والـربامج والـسياس      . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
املستويات، فمن شأن هنج حقوق اإلنـسان أن يزيـد علـى أفـضل وجـه إمكانيـة تفعيـل حقـوق                       

وجيب على اجملتمعات اخلارجة من الرتاع أن تبذل جهـدا          . املرأة من خالل أي تدبري يتم اختاذه      
يف جمـال   إلدماج التدابري القائمة على املساواة بني املرأة والرجل وعلى عـدم التمييـز ضـد املـرأة                  

احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، ذلــك لإلنــصاف مــن االنتــهاكات ذات الــصلة         
 .بالرتاع، وبناء السالم املستدام، وتصحيح ما سبق حدوثه من ضروب الالمساواة

 


