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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والثالثون
 ١٨حزيران/يونيه  ٦ -متوز/يوليه ٢٠١٨
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصاا ية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة
مذكرة من األمانة*
تتشرررا األمانر ين إيررل ح وقررإل حارروق ارنارران تاريررر العريررأ ال امررل ا ر ار ل
التمييز ضد ا رأة يف الاانون وا مارس  ،ا ادم عمالً بارارات اجملقرإل  ٢3/١5و 5/٢٦و.4/3٢
ويايِّم العريرأ ال امرل يف تاريرر الارنوات الار األوح مرن واليتره وحيقرل الردرو ا ارتعاةة منهرا.
وياررق العريررأ ال امررل الضررول عقررق مررا حاارره مررن احررات ومررا رراة ه مررن يرروة وواجهرره مررن
إررد ت رسيارري يف الررد اق عررن حارروق ا ررأة ومت ينهررا ،وي يررد الت يررد يف الو ر تاتره عقررق حررأ
ا رأة األساسي يف ا ااواة الع قي ويدعو ح بذل جهوة متضا رة لقحيقول ةون الرتاجع عن هرذا
احلررأ و ح ررد امامررات ا تزايرردة عقررق عا ي ر احلارروق ارنارراني لقمررأة .ويبحررا العريررأ ال امررل
العرررا الاررات لت زيررز االيررات الدولير ا نير لارروق ارنارران لقمررأة ،مرع الرت يرز بصررع صا ر
عقررق ةور ه ررذ االي ررات يف ام ر الش ررا ات والتحالعررات االس ررتاتياي ويف هيئ ر بيئ رات مواتي ر
لت زيررز حارروق ارنارران لقم ررأة .وير ِّ
روجز العريررأ أيض راً ،يف هررذا التاريررر ،ال مررل الررذ اض ر قع برره
وب ض النتاسج اليت متخض عنه ،مع إديد رؤيته لواليته يف الانوات ا ابق .

__________

*

ي مم ا ر أ من ةون إرير رمسي وابلقغ اليت ِّدم هبا ا .
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أوالا -األنشطة
 -١يتنرراول هررذا التاريررر األنش ر الرريت اض ر قع هبررا العريررأ ال امررل ا ر ا ر ل التمييررز ضررد
ا رأة يف الاانون وا مارسر يف العررتة ا متردة مرن ريرخ تاردر تاريرر الارابأ ( )A/HRC/35/29ح
نياان/أبريل .٢٠١٨

ألف -الدورات
 -٢عاد العريأ ال امل ثرال ةورات يف جنيرف صرالل العررتة ا شرمول ابالسرت راض .وعارد
العري ررأ ال ام ررل ،ص ررالل ةورت رره التاس ر ر عش رررة ( ١9-١5أ ر/م ررايو  ،)٢٠١7اجتماع ررات م ررع
ا قعررا ااصررين برروال ت يف جررار ارجررالات اعا ر  ،ومررع عضررو يف ينر الاضررال عقررق يررع
أشر ال التمييررز ضررد ا ررأة ،وعضررو يف هيئر األمررم ا تحرردة لقمارراواة بررا ايناررا ومت ررا ا ررأة،
وممثقررا عررن معوضرري األمررم ا تحرردة الاررامي حلارروق ارنارران ،وممثقرري عرردة مررن منظمررات اجملتمررع
ا دين .وشرق العريأ ال امل أيضاً يف التحضر لتارقم أعضراسه ايردة مهرامهم ،وان رو األولرو ت
ا واضرري ي ا ابق ر ا م ن ر  .ونظررم العريررأ ال امررل ،ابالش ررتات مررع منظمررات اجملتمررع ا رردين وا ارررر
اعرراا ا ر لال ر ا رردا ا عررن حارروق ارنارران ،مناسررب عام ر حظي ر لضررور جيررد لقغاي ر
بش ن ت زيز شب ات احلماي لتم ا ا دا ات عن حاوق ارناان من م ا ح التمييز.
 -3وصررالل الردورة ال شررين ( ١3-9تشررين األول/أ تروبر  ،)٢٠١7سررقم صراال العريررأ ال امررل
الارراباون واليررتهم عقعرراسهم .واجتمررع اعراال مررع ا مثق ر اعا ر ايديرردة لألمررا ال ررام ا ني ر ابل نررف
اينارري يف حرراالت النرزاق ،وعارردوا جقار حر رمسير لشررحذ األتهرران بشر ن مار ل األمومر البديقر ،
شررار منظمر الصررح ال ا ير و ررندوق األمررم ا تحرردة لقار ان وا عوضرري الاررامي حلارروق ارنارران
وا اررة اعا ا ني ببيع األجعال واستغالمم جنارياً ،را يف تلرغ بغرال األجعرال واسرتغالل األجعرال
يف ا ر ر رواة ارابحير ر ر وح ه ر ررا م ر ررن ا ر ر رواة ال ر رريت تن ر ررو عق ر ررق اعت ر رردال جنا ر رري عق ر ررق األجع ر ررال (انظ ر ررر
 .)A/HRC/37/60وعاد العريأ ال امل أيضاً اجتماعاً مع الدول األعضال لضور عدة ب منها.
 -4و ش ررار اعر راال األرب ر ر ال ررذين ب رردأت يف  ١تشر ررين الث رراين/نو ما  ،٢٠١7اس ررت رض
العريأ ال امل ،يف ةورته احلاةي وال شرين ( ٢٦-٢٢انون الثاين/ينراير  ،)٢٠١٨أسرالي عمقره
و اغ رؤي واليته يف الارنوات ا ابقر  .واجتمرع العريرأ ال امرل مرع عضرو سرابأ مرن أعضراسه ومرع
أعضر يف
رال يف القانر ا نير ابلاضررال عقررق التمييررز ضررد ا ررأة وممثقررا عررن هيئر األمرم ا تحرردة لقمرررأة
ومنظمر الصرح ال ا ير و رندوق األمرم ا تحرردة لقار ان ومرووعا يف ا عوضري الارامي حلارروق
ارناران .وعاررد العريرأ ال امررل أيضراً اجتماعراً مررع الردول األعضررال ومنظمررات اجملتمرع ا رردين الرريت
تتخذ مرن جنيرف مارراً مرا .ويف  ٢5رانون الثاين/ينراير ،نظمر مبراةرة جنيرف نا رر ا اراواة
با ايناا مناسب لت ريف اجملتمع الدويل يف جنيف ابعاال ايدة.

ابء -الزايرات ال ُقطرية
 -5زار اع راال سرراموا يف الع رررتة مررن  ٨ح  ١٨آب/أحا ر إل ،)A/HRC/38/46/Add.1( ٢٠١7
وتش رراة يف الع رررتة م ررن  4ح  ١4ررانون األول/ةيا ررما  .)A/HRC/38/46/Add.2( ٢٠١7وي رروة العري ررأ
ال امررل أن ي رررب عررن شر ر حل رروميت هرراتا الرردولتا عقررق مررا أبررد مررن ت رراون بررل الرز رتا وأثنالمهررا.
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وي ر رررب العرير ررأ ال امر ررل أيض ر راً عر ررن ش ر ر ر حل وم ر ر بولنر رردا الر رريت ةعتر رره ح ج ر ررال ز رة رمسي ر ر لقبقر ررد يف
عررام  .٢٠١٨وهنررات  3٢جق ر ز رة م قا راً حالي راً ،ويشرراع العريررأ ال امررل الرردول عقررق االسررتااب ح
هذ ال قبات.

جيم -الرسائل والبياانت الصحفية
 -٦ص ر ررالل الع ر رررتة ا ش ر ررمول ابالس ر ررت راض ،وج ر رره العري ر ررأ ال ام ر ررل رس ر رراسل ح ح وم ر ررات،
ما بصورة رةير أو ابالشررتات مرع م قعرا آصررين بروال ت .وتناولر الرسراسل جاسعر واسر مرن
ا واضيع الريت تنردريف يف جرار والير العريرأ ،را يهرا التشرري ات وا مارسرات التمييزير  ،واةعرالات
ارت ر رراب ت ر رراوزات يف ح ر ررأ ا ر رردا ات ع ر ررن حا ر رروق ارنا ر رران وانتها ر ررات حلا ر ررو هن ،وال ن ر ررف
اينااين ،وانتها ات احلأ يف الصح ايناي وار ابي ( .)١وأ ردر العريرأ ال امرل أيضراً نشررات
ررحعي  ،س روال بصررعته العرةي ر أو ابالش ررتات مررع م قعررا آص ررين برروال ت وهيئررات م اهرردات
حاوق ارناان وآليات قيمي (.)٢

ال -األنشطة األخرى
 -7من ررذ تا رردر العري ررأ ال ام ررل تاري ررر الا ررابأ ح وق ررإل حا رروق ارنا رران ،اض ر قع اع راال
ينش عديدة بصعتهم أعضالً يف العريأ ال امل (انظر ا ر أ).

اثنيا -التحليل املواضيعي :ترسيخ املساواة واحليلولة ون تراجع التقدم احملرز
ألف -مقدمة
 -٨يارريِّم العريررأ ال امررل ،يف هررذا التاريررر ،الاررنوات الار األوح مررن واليترره وحيقررل الرردرو
ا اتعاةة منها .وي رب العريأ ال امل عن امتنانره لقررةوة الريت تقااهرا عقرق االسرتبيان الرذ أرسرقه
يف متوز/يولي رره  ٢٠١7ح ي ررع الب ث ررات الداسمر ر يف جني ررف وايه ررات ا نير ر األص رررى ،وال ررذ
ال ررتمإل ير رره م قومر ررات عر ررن الر رردرو ا ا ررتعاةة والتحر ررد ت الرسيار رري ا اثق ر ر والعر رررا الا ر رات
يما يتصل ابل مل ا ندريف يف جار واليته.
 -١اإلطار املفاهيمي
 -9أ ررد العريررأ ال امررل ،يف سررياق وضررع جررار ا عرراهيمي وأسررالي عمقرره ،أن الاضررال عقررق
التمييز ضد ا رأة يف الارانون وا مارسر يت قر اتبراق ارج شرامل ومتارأ راسم عقرق حاروق ارناران
ي عررل اضر الق ا ررأة برردور جلررور يف ايهرروة الرامير ح ماررالل الرردول يف ا اررام األول عررن تنعيررذ
ا رراي الدولي ر ال رريت تض ررمن احلا رروق ا دني ر والاياس رري واال تص رراةي واالجتماعي ر والثاا ي ر (انظ ررر
 .)A/HRC/20/28وتناول العريأ ال امل مار ل الاضرال عقرق التمييرز ضرد ا ررأة يف الارانون وا مارسر
يف يع اجملاالت من منظور التزامات الدول ابحرتام حاوق ارناان لقمرأة ومحايتها و عماما.
__________

()١
()٢
4

انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/Communications.aspx
انظر .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=WG_Women
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 -١٠وأ ررد أن االيررات الوجنير وار قيمير والدولير ا نير لارروق ارنارران ،و ررذلغ النشر ال
احملقيررون ،ي ر ةون ةوراً حامس راً يف عال ر متتررع ا ررأة متت راً ررامالً لاو هررا ارنارراني  .ول رري تاررتعيد
يع الناال من الضماانت الاانوني  ،ال بد من أن أتصرذ أجرر واسررتاتيايات التنعيرذ يف اعتبارهرا
ارتباط التمييز اينااين يسباب التمييز األصرى(.)3
 -١١والوا ررع أن العريررأ ال امررل تنرراول يف عمقرره يررع الناررال ،اعرتا راً منرره ياررن لاررن وموعر
متاانا  .وتثب التاارير اليت يادمها العريأ ال امل ح القان ا ني ابلاضرال عقرق التمييرز ضرد
ا ررأة منررذ  4٠عام راً تاريب راً أن التمييررز ضررد ا ررأة يتخررذ أش ر االً وجوان ر مت رردةة يف يررع أتررال
ال رراو وةاصررل البقرردان ،وهرري أش ر ال وجوان ر ي ررزز ررل منهررا ااصررر ويد رره .تلررغ أن الا روانا
والاياسررات التمييزي ر ت ر ثر بش ر ل أو مجصررر عقررق يررع الناررال ،مهمررا تنوع ر ئرراهن واصتقع ر
ورررو هن .حر أن يررع الثاا ررات تشرررتت يف جوانر جلرردةة مررن جوانر التمييررز ضرد ا ررأة ،و ن
اصتقع شدة هذا التمييز وآاثر .
 -١٢وعررالوة عقررق تلررغ ،ان ر هنررات حاج ر  ،جيق ر الاررنوات الا ر األوح مررن والي ر العريررأ
ال امل ،ح عاةة الت يد ابستمرار ،حىت يف جرار منظومر حاروق ارناران ،عقرق أن النارال لارن
ورررة ئ ر ماتض ر ع أصرررى بررا ئررات ماتض ر ع ث ر ة ،ألن الررب ض ث ر اً مررا ي ررامقهن عق رق هررذا
األسا  .و را أن النارال يشر قن نصرف سر ان ال راو ،ويف ثر مرن األحيران ،حالبير أ رراة العئرات
ا اتض ع  ،إنه ينبغي اعتبار الاضال عقق التمييز ا اتمر ضدهن والتصرد لررةوة الع رل ا ارضر
حلاو هن ثاب هد ا اسما بذاهما وما لتا متصقتا بت ميم مراعاة ا نظور اينااين.
 -١3والح ررف العري ررأ ال ام ررل أن مع رراهيم م ررن بي ررل الت ام ررل و ارنص رراا و محاي ر ر األس رررة
استخدم لتاويض حاوق ا رأة من صالل ال ن يف حاها يف ا اراواة وحاهرا يف عردم التمييرز ،ومهرا
حارران مررن حارروق ارنارران ا عول ر لقاميررع .و ررد اسررتخدم هررذ ا عرراهيم أيض راً لتايررر انتها ررات
الرردول وايهررات العاعق ر ح ر التاب ر لقرردول مررذ احلارروق وعرردم و ررال الرردول ابلتزامهررا ابلاضررال عقررق
ا مارسات التمييزي الااسم عقق أسا األةوار النم ي لقرجل وا رأة (انظر .)A/HRC/29/40
 -١4ويف الاررنوات األص ر ة ،الحررف العريررأ ال امررل تزايررد ال ررن يف ا عهرروم اينارراين نعارره
و سالة همه واستغالله وا ق تاويض ال عاح من أجل الاضال عقرق التمييرز ضرد ا ررأة وإايرأ
ا ا ر ر اواة بر ررا اينار ررا .ويف هر ررذا الصر رردة ،تر رردل ا وا ر ررف ال دواني ر ر ممر ررا يار ررمق ابأليديولوجي ر ر
اينااني  ،وال سيما يف أمري ا الالتيني وأورواب الشر ي  ،عقق تزايد التحد ت ا اثقر أمرام الار ي
ح إايأ ا ااواة با ايناا .وهنات اعتااة صاجئ ساسد يف أوساط اعات الضغ احملا ِّظ
الرريت ترردعو ح مناهض ر األيديولوجي ر اينارراني  ،ابعتبارهررا هديررداً لقارريم التاقيدي ر  ،معرراة أن
ايهوة الرامي ح إايأ ا ااواة با ايناا تعرض أ اراً وم تادات هدا ح هدم م ساريت
األسر رررة والر ررزوايف وتار ررويض احلري ر ر الديني ر ر  .و ر ررد جر رراهرت هر ررذ احلر ر ر ور رراهرة وي ر ر ارضر ررتها
أل سياسررات أو حررىت منا شررات تت قررأ باضررا التثايررف اينارري ا اررتند ح أسررإل عقمي ر يف
ا دار  ،واحلاوق ايناي وار ابير لقمررأة ،وا اراواة يف الرزوايف ،وال نرف ايناراين .قرق سربيل
ا ثررال ،اعرتض ر احلر ر ا ِّ
ناهض ر لقتصررديأ عقررق اتعا ي ر وقررإل أورواب لقو اي ر مررن ال نررف ضررد
__________
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الناال وال نرف ا نرزيل وم ا حتهمرا (اتعا ير اسر نبول) عقرق مصر قا نروق ايرنإل بردعوى أنره
يعرض أيديولوجي جنااني  .وإتج هذ ايماعات احملا ظ ين الاانون الدويل حيظرر التمييرز برا
ايناررا ا ر  ،وتن ررر أن مص ر قا نرروق ايررنإل هررو مص ر قا ماررتخدم يف الاواعررد وا رراي
الدولي منذ سب ينات الارن ا اضي .ويذ ر العريأ ال امل ين القان ا ني ابلاضال عقق التمييز
ضد ا رأة ارت ،يف تو يتها ال ام ر م  ،٢٨حظر التمييز برا اينارا ،عقرق النحرو الروارة يف
اتعا ي ر الاضررال عقررق يررع أش ر ال التمييررز ضررد ا ررأة ،عقررق أنرره يشررمل التمييررز الارراسم عقررق نرروق
ايررنإل .وتاررتخدم ايهررات العاعق ر احملا ِّظ ر امامررات عقررق األيديولوجي ر اينارراني لالع ررتاض
عقق ان باق حاوق ارناان عا ياً استناةاً ح مبدأ عدم التمييز وتاويض ار ازات الريت إاار
يف االعرتاا ابحلاوق ارنااني لقمرأة ويف ت بيأ مباةئ ا ااواة با ايناا.
 -٢جتد الشعور بضرورة اختاذ تدابري عاجلة
 -١5وثأ العريرأ ال امرل ،يف الارنوات الار ا اضري  ،ا اسر الريت إاار بعضرل ايهروة
ا بذول منذ عاوة لقد اق عن حاوق ا رأة .ووجه العريأ ال امل االنتبا أيضراً ح الثغررات ا تباير
وال ابررات ا اثق ر الرريت إررول ةون إايررأ ا ارراواة بررا ايناررا ،وال سرريما باررب بررروز حر ررات
مناهض ر ل ا ي ر حارروق ا ررأة ،وهرري ثغ ررات وعابررات تاررهم يف تعتي ر منظوم ر حارروق ارنارران
و ض ا ها .وياتضي سد هذ الثغرات وتذليل تقغ ال ابات أن تاف يع ايهات العاعق عاً
واحداً يف سبيل محاي حاوق ا رأة وت زيزها و عماما وأن تتصدى أل جلاول لقرتاجرع عنهرا .حر
أن تزايررد نظررم احل ررم الاياسرري ا اررتبدة وت رواتر األزمررات اال تصرراةي وارتعرراق ماررتو ت التعرراوت
االجتم رراعي ارتعاعر راً ح رراةاً وتا ررييإل األة ن التاقيدير ر  ،قه ررا أم ررور ت رررح إر رد ت رراى أم ررام
منظوم حاوق ارناان .وي د آت ل احلاوق ارنااني لقمرأة ثابر اصتبرار حاسرم راي حاروق
ارناان يف اجملتمع يسر .
 -١٦ب د مرور راب  4٠عاماً عقق اعتماة ايم ي ال ام اتعا ي الاضال عقق يع أشر ال
التمييررز ضررد ا ررأة ،و يررناا أ بقررد يف ال رراو يف الاضررال عقررق التمييررز ض رد ا ررأة وال يف إايررأ
ا ااواة ال امق برا الرجرل وا ررأة .وهرذا أمرر ال ينبغري التاراما م ره أو اعتبرار عراة ً ب رد اان.
وال بررد اليرروم مررن محاي ر ا اس ر الرريت إاا ر ابألمررإل ومررن إايررأ ا ارراواة الع قي ر ب را الرجررل
وا ررأة ،ومهررا أم رران ال حررع عنهمررا ل رردم تزس ر حارروق ارنارران ولتحايررأ التنمي ر البش رري لعاسرردة
األسررر واجملتم ررات والبقرردان .و ررد ة ررع هررذا الرروعي ا تارردة بضرررورة ا ررات ت رداب عاجق ر العريررأ
ال امررل ح تاررقي الضررول عقررق ضررا تواجرره م ارض ر شررديدة و ح التع ر يف الارربل ال عيق ر
بز ةة ت زيز ةور آليات حاوق ارناان لقمرأة يف ال عاح ايماعي من أجل الاضال عقق التمييرز
ضد ا رأة.

ابء -السااياق العاااملي املتساام ابسااتمرار التمييااز ،ور و الفعاال املناهضااة حلقااوق امل ارأة،
وضرورة تعزيز نظام احلماية
 -١اإلقرار ابلتقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني
 -١7وثأ العريرأ ال امرل ،يف يرع أعمالره ،ار رازات احملاار وا مارسرات اييردة والتحرد ت
الرسياي ا اثق أمام الا ي ح الاضال عقق التمييز ضد ا رأة.
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 -١٨اد تزايد االلتزام الدويل إبعمال حأ ا رأة يف ا شار الاياسي تزايداً ب اً .عري الاررن
يرع البقرردان تاريبراً حرأ ا ررأة يف التصرروي  .ويف حضرون أ ررل مرن عارردين مررن
ال شررين ،أعمقر
الزمن منذ ان اراة ا ر متر ال را ي الرابرع ا ر اب ررأة :ال مرل مرن أجرل ا اراواة والتنمير والارقم ،يف
بيا ررا ،تض رراعف متوسر ر متثي ررل ا ر ررأة يف احلي رراة الاياس رري يف ال رراو( .)4وأ ض ررق األص ررذ بنظ ررام
احلصص يف ب رض البقردان الريت مترر رحقر انتارال سياسري ح ز ةة نارب متثيرل ا ررأة يف بر راانت
تقغ البقدان ز ةة ب ة .ولوحظ أيضاً اتاهات جيابي تتمثل يف توسيع ن اق الترداب اعا ر
والتمييررز ارجيرراث ليررا ال ياتصررر عقررق التمثيررل الا رراين و تررد ح منرراحي احليرراة ال ام ر األصرررى
(انظر .)A/HRC/23/50
 -١9ويف الا ررنوات األصر ر ة ،ةأبر ر النا ررال يف ي ررع أت ررال ال رراو عق ررق اع رررويف يف مار ر ات
لقم الب ب رامتهن وحارو هن وعقرق اسرتخدام وسراسل التوا رل االجتمراعي بشر ل متزايرد ال رات
ما يقزم من جرالات .اد م ن الت نولوجيا ا رأة من الت ب عرن رأيهرا الاياسري ومرن ا شرار
يف احلياة الاياسي يش ال جديدة .واجتاح احلر ات ا ندةة ابل نف اينااين ضد ا رأة ،من
بيل  #NiUnaMenosو ،#MeTooم ظم أتال ال او ب د عاوة جالب يها احلر ات ا دا عن
حاوق ا رأة إباال ال نف ضد ا رأة يف الايا ات اليت ت بِّع التمييرز ضرد ا ررأة .رال نف ايناراين
هو أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد ا رأة(.)5
 -٢٠و د أحرز تادم ب يف سد العاوة الت قيمي با ايناا وازةاةت مشار الناال يف احليراة
الثاا ي ر وال قمي ر يف وتم رراهن وبقررداان( .)٦وسرراق ز ةة ب ر ة يف مشررار ا ررأة يف الارروة ال امق ر ،
وسررامه راسرردات األعمررال احلرررة يف ا ساررات الصررغ ة وا توس ر احلاررم ماررامه رراى ابعتبررارهن
جهررات اعق ر ا تصرراةي ال حررع عنهررا .وبررذل ب ررض البقرردان يف البداي ر جهرروةاً لررز ةة مشررار ا ررأة
واضر العها برردور يرراة يف احليرراة اال تصرراةي وا الير مررن صررالل لرزام الشررر ات بتخصرريص حصررص
لقم ررأة يف وررالإل ةارهررا .وعررالوة عقررق تلررغ ،اصتررارت ب ررض البقرردان ،يف أو ررات األزمررات ،بررداسل
لقتداب التاشعي ل عال استمرار ةمايف ا رأة يف احلياة اال تصاةي (انظر .)A/HRC/26/39
 -٢١وابت حررأ ا ررأة والعترراة يف ا ارراواة يف جررار األسرررة حا راً م رت راً برره يف الاررانون الرردويل
حلارروق ارنارران وم عرروالً يف أحررد األنظم ر الاانوني ر الرريت أ ررقح نظررم رروانا األسرررة يهررا
ت ريا راً لقمارراواة بررا ايناررا .وأحرررزت ب ررض البقرردان تارردماً يف التصررد لقتنمرري اينارراين
ورسررناة أةوار وما ر وليات ح ر مت ا ئ ر لقم ررأة والرجررل يف جررار األسرررة .ووضررع عرردة ب ر مررن
البقدان وانا ترم ال نف ا نزيل وتو ر احلماي لقضحا (انظر .)A/HRC/29/40
 -٢٢وب ررذل منظم ررات اجملتم ررع ا رردين وال ي رراانت الدولير ر جه رروةاً ا حر ر األ ررار النم ير ر
الاقبي ا ت قا جباد ا رأة ،وهي جهوة أةرجتها ال ديد من احل ومات يف سياسراها الوجنير (انظرر
 .)A/HRC/32/44وابتر ا رراي الدولير ت رررتا اعرتا راً متزايررداً ابحلارروق اينارري وار ابير لقم ررأة.
اد اخنعض م دل الو يات النعاسي ح النصف تاريباً عقق مدى الانوات ال شرين ا اضي (.)7
__________

()4
()5
()٦
()7
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انظر .www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
انظر .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22759&LangID=E
انظر  A/72/155و.www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/
انظر .www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/9789241507226_eng.pdf
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 -٢3وعقق مدى ال اوة الاقيق ا اضي ِّ ،
وض وموع مث ة لإلعاراب مرن ا راي الدولير
وار قيمي حلاوق ارناان وا اي الدولي حلاوق ارناان اليت اعتا يها االعرتاا لرأ ا ررأة يف
ا ارراواة ومحايترره ما ر ل جلوري ر وتات أولوي ر  .وأحرررز تارردم ب ر مررن حيررا تزايررد عرردة الدسررات
الوجنير ر ال رريت ت ع ررل ا ا رراواة ب ررا اينا ررا والار روانا ال رريت إظ ررر التميي ررز بر را اينا ررا وال ن ررف
اينااين .ويف عام  ،١995عزز ا متر ال ا ي الرابرع ا ر اب ررأة التاردم الرذ أحررز وار رازات
اليت إاا بشأ األنعرإل مرن صرالل االتعراق عقرق ص ر شرامق رعمرال حرأ ا ررأة يف ا اراواة،
أال وهرري عررالن ومنهررايف عمررل بياررا .ويف عررام  ،٢٠١٠رررر وقررإل حارروق ارنارران أن ينشررئ
العريررأ ال امررل ا ر ا ر ل التمييررز ضررد ا ررأة يف الاررانون وا مارس ر ال مقي ر ابعتبررار جررزلاً م رن
آليات الر د وتاصي احلااسأ التاب له .ومما ال شغ يه أن نشال العريأ ال امرل يشر ل ص روة
مو ا يف سبيل ت زيز آلي حاوق ا رأة وجياد أيضاً اعرتاا اجملتمع الردويل ابسرتمرار التمييرز ضرد
ا رأة يف يع أتال ال او.
 -٢4وعقق الررحم مرن هرذ ار رازات الريت إاار عقرق مرر سرنوات جويقر مرن ال عراح ،رإن
التمييررز ضررد ا ررأة وار ررالت مررن ال ارراب عقررق انتها ررات حاو هررا مررا زاال ما رتمرين يف اجملررالا
اعرراا وال ررام ،يف و ر النررزاق مررا يف و ر الاررقم ،يف يررع منرراجأ ال رراو .التارردم احمل ررز يف
عمررال حارروق ا ررأة وإايررأ ا ارراواة ال امق ر ال يا ر ي ررق ب يئ ر لقغاي ر ومتعاوت ر وب يرردة ررل
الب ررد ع ررن الوا ررع ال ررا ي حا ر (انظ ررر  ،)E/CN.6/2015/3ب ررل ابت م ررن احملتم ررل أن ي ررن إل
ماررار ار ررازات الرريت حااتهررا ا ررأة بشررأ األنعررإل .اررد أةى إررالف األيررديولوجيات الاياسرري
احملا ظ ر واحلر ررات األ رولي الديني ر ح تاررارق وت ر ة الرتاجررع بش ر ل و يارربأ لرره مثيررل يف يررع
مناجأ ال او و ث اً ما حيد هذا الرتاجع ابسم الثاا والدين والتااليد ويهدة التادم الذ أحرز
بشأ األنعإل يف إايأ ا ااواة با ا رأة والرجل.
 -٢العقبات وأوجه الرتاجع ور و الفعل املناهضة

األسرة والثاا
 -٢5برهن العريأ ال امل ،يف تاارير  ،عقرق أن ثاا ر التمييرز برا اينارا سراسدة يف يرع أترال
ال راو ،وهرري ثاا ر ثر اً مررا ت ررون مرتب ر ابلردين ،وأن الرردول مررا زالر تررار اعتماةهررا روانا متييزير
أو صعا ها يف احرتام الارانون الردويل وا راي الدولير حلاروق ارناران رارات ثاا ير  .وأ رد العريرأ
ال امل عقق وجه اعصوا أن عدم مااواة ا رأة والعتراة ابلرجرل يف جرار األسررة ياروض أ جلاولر
لضمان ا ااواة با ا رأة والعتاة والرجل يف يع مناحي احلياة يف اجملتمع (انظر .)A/HRC/29/40
 -٢٦وبررا العريررأ ال امررل ،يف يررع أعمالرره ،أن التمييررز ضررد الناررال والعتيررات ورةوة الع ررل
الاقبي ا ناهض حلاو هن حالباً ما يبدآن ةاصل األسرة اليت د تنتاص من درهن أو رد ياتصرر
يهر ررا وجر رروةهن عقر ررق أةال أةوار م ين ر ر ويت رضر ررن يهر ررا لقممارسر ررات الضر ررارة والامر ررع الر ررذ ور
وانتها ررات أصرررى حلارروق ارنارران ،منهررا ال نررف ا نررزيل واالعترردال اينارري .وعقررق تررو مررا أشررار
ليه العريأ ال امل ،ألغ م ظم البقدان الاروانا التمييزير الريت ترنظم حيراة األسررة ،حر أن روانا
من هذا الابيل ما زال ساري يف بض بقدان أصرى (ا رجع نعاه) .عري ب رض البقردان ،ي رزى
تريررد ا ررأة مررن حاو هررا األساسرري ح أسررباب منهررا اخنعرراض احلررد األة لاررن زوايف العتيررات،
ونظررم الو رراي  ،وت رردة الزوجررات ،والررزوايف الااررر  ،والتمييررز يمررا يت قررأ لارروق اينارري وحارروق
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ال الق ،وعدم ا ااواة يف حاوق احلضان وارر واحلأ يف ا ق ير ويف حيرازة األراضري .وابسرم
التصررور الارراسد لقشرررا وال ع ر والتااليررد ،تت رررض العتيررات والناررال النتها ررات حلاررو هن منهررا
الاتل بردا ع الشررا  ،وزوايف األجعرال( ،)٨وجارو الرتمرل ،وتشرويه أعضراسهن التناسرقي ( .)9ويف
ب ض ا ناجأ ،و حيرز أ تادم عقق ارجالق يف الاضال عقق زوايف األجعال(.)١٠
 -٢7وةاصررل منظومر األمررم ا تحرردة ،الحررف العريررأ ال امررل أن الرردول تارريل اسررتخدام ارشررارة
ح الثاا ر والرردين واألسرررة يف جلاول ر منهررا ل مررإل التزاماهررا الدولي ر إبعمررال حارروق ا ررأة وإايررأ
ا ااواة با ايناا .ومن األةلر الدامغر عقرق تلرغ ،التحعظرات ال ثر ة الريت أبردي عقرق اتعا ير
الاضرال عقررق يررع أشر ال التمييرز ضررد ا ررأة ،وال سرريما عقرق ا رراةة  ١٦ا ت قار اب ارراواة يف جررار
األسرررة( ،)١١وهرري إعظررات ت ررزو يهررا الرردول ر ضررها مررنا الناررال والعتيررات حاهررن يف ا ارراواة ح
ت اليم الدين وتدحض احلا اليت معاةها أن الدول صاض لقماالل عرن ان براق حاروق ارناران
عق ررق ايمي ررع (انظ ررر  .)A/HRC/29/40وت رردل ه ررذ التحعظ ررات أيضر راً عق ررق أن ا ا رراواة يف اجمل ررال
اعاا ،أ يف جار أسرة ،ال تزال من أ ا ال ابات ا اثق أمام إايأ ا ااواة با ايناا.
 -٢٨وإ ر س ررتار محاي ر األس رررة ،تتخ ررذ ب ررض ال رردول األج رراا مب رراةرات ه رردا ح ز ةة
ض ر اا حارروق ارنارران .وياررر العريررأ ال امررل ين األسرررة هرري الوحرردة ايماعي ر األساس ري يف
اجملتمع وين ما حرأ التمترع ابحلماير  ،حر أنره يشردة عقرق ضررورة عراةة الت يرد عقرق حرأ ا ررأة
يف ا ارراواة يف يررع جوان ر احليرراة األس رري وار ررار بوجرروة أش ر ال متنوع ر لألسرررة .وال جي رروز
استخدام محاي األسرة مار لقاوانا أو الاياسات أو ا مارسات اليت من ش اا أن إرم الناال
والعتيررات مررن التمتررع ال امررل لاررو هن ارنا راني عقررق رردم ا ارراواة مررع الرجررل (ا رجررع نعارره).
ويتو ررف عم ررال حا رروق النا ررال والعتي ررات عق ررق االع ررتاا ،ررانوانً وممارس ر  ،لاه ررن يف ا ا رراواة
ابعتبارهن أ راةاً يف اجملتمع واألسرة.
 -٢9وعقررق تررو مررا أشررارت ليرره ا اررررة اعا ر يف وررال احلارروق الثاا ي ر  ،ث ر اً مررا يت رراون
أ وليون ةينيون من خمتقف ا شارب عقق الصر يد الردويل هبردا حبراط التاردم احملررز يف عمرال
حاوق ارناان لقمررأة .والحظر ا ارررة اعا ر أيضراً أن مت را ا ررأة مرن التمترع جبميرع حاروق
ارنا رران ،ررا يه ررا احلا رروق الثاا ي ر  ،عنص ررر أساس رري م ررن عنا ررر م ا ح ر الت رررا واأل ررولي
واررهاب (انظر .)A/HRC/34/56
 -3٠ورحم الترزام العريرأ ال امرل بردأ احررتام حرير الردين أو ا تارد ولماير حاروق ارناران،
إنه ي رب عن أسعه زال تزايد ال ابات اليت إول ةون إايأ ا ااواة با اينارا ابسرم الردين.
ويضررم العريررأ ال امررل رروته ح رروت ح ر مررن آليررات اع راال الدولي ر األصرررى ا ني ر لارروق
ارناان وي د ودةاً عقرق أن حرير الردين أو ا تارد ينبغري أال تارتخدم أبرداً لتايرر التمييرز ضرد
ا رأة (انظر .)A/HRC/29/40
__________

( )٨انظر .www.girlsnotbrides.org/what-is-the-impact/
( )9انظر .www.unfpa.org/female-genital-mutilation
( )١٠انظر .www.unicef.org/media/media_102783.html
( )١١انظ ر ر ررر www.universal-rights.org/urg-policy-reports/march-universality-religion-based-reservations-
.core-un-human-rights-treaties-tell-us-human-rights-religion-universality-21st-century/
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استااللي ا رأة وحاو ها ايناي وار ابي
 -3١يدور احلرديا ال را ي احلرايل عرن احلاروق ايناري وار ابير لقمررأة يف ورل هرذا الارياق
ا تام بتزايد األ ولي ورةوة الع رل ا ناهضر حلاروق ا ررأة .ردة النارال احملرومرات مرن رحتهن
وحاو هن ايناي وار ابي ب لقغاي  .ورحم اخنعاض م دل الو يات النعاسي  ،إن مضراععات
احلمل والوالةة اليت ن تعاةيها ما زال توة لياة أ ثر من  ٨٠٠امرأة يومياً ،م ظمهرن مرن
الناال ا نتميات ح أشد العئات هميشراً( .)١٢وتشر التارديرات ح أن هنرات  ٢٢5مقيرون امررأة
جلروم من را احلصول عقق وساسل منرع احلمرل احلديثر األساسري ( ،)١3وهرو مرا ير ة يف ثر
من األحيان ح احلمل ح ا رحوب يه .أما ابلناب لقعتيات ،إن احلمرل والروالةة مهرا مرن أ ثرر
أسباب الو اة شيوعاً يف البقدان النامي  ،حيا يرتعرع احتمرال الو راة مرن جررال مضراععات احلمرل
وال رروالةة بوا ررع مار ر أضر ر اا ابلنا ررب لقعتي ررات ةون س ررن اعامار ر عش رررة .وت رروة عمقي ررات
ارجهرراض حر ا مونر ليرراة زهررال  47 ٠٠٠امررأة ررل عررام( )١4وتصرراب مررن جراسهررا  5ماليررا
امرأة أصرى ب اهات م ت أو ةاسم (.)١5
 -3٢ويف ب ررض البقرردان ،ال ت رزال ا ررأة ت رريو إ ر جاسق ر ال اوب ر ايناسي ر عقررق أ سررقوت
جنا رري أو رراث م ررن بي ررل ال رزان أو ال رردعارة أو االش ررتغال ابي ررنإل أو ا ررال احلم ررل .ويف بق رردان
أص رررى ،يص ررل األم ررر ح ح ررد اه ررام ا ر ررأة ابلات ررل تا أجهض ر ر جهاض ر راً عع ررو ً أو م ررن ج ر ررال
مضاععات الوالةة (انظر  .)A/HRC/32/44وي د ترر الاقوت الذ ينا ح ا رأة ةون ح ها
متييررز ً يف حررد تاترره( .)١٦وين بررأ األمررر نعارره عقررق حرمرران ا ررأة مررن ا ررات ررارات ماررتاق ومررن
احلصررول عق ررق اع رردمات ال رريت إت ررايف ليه ررا ةون ح ه ررا وع رردم تقبي ر احتياجاه ررا احمل رردةة يف و ررال
الصح والاالم  ،ا يف تلغ احتياجاها يف وال الصح ار ابي وايناي .
 -33وي رريو  ٢5يف ا اسر ر م ررن سر ر ان ال رراو يف بق رردان تع رررض وانينه ررا ي رروةاً ررارم عق ررق
ارجهاض .اد وثأ العريأ ال امل ال يعي اليت أثرت هبا احلر ات الدينير احملا ظر يف ال ديرد مرن
البق رردان يف عمقير ر ا ررات الار ررار لو ررف التا رردم احمل رررز أو ع ررإل ما ررار م ررن ص ررالل ب ررذل جه رروة
متضررا رة يف خمتقررف ا نرراجأ يف سرربيل ارباررال عقررق حظررر ارجهرراض أو سررن روانا إظررر  .ويف
بض بقدان ،ان هنات جلاوالت حلظر ارجهاض حظراً مراً حرىت تا ران احلمرل يهردة حيراة
ا ررأة احلامررل .وا ررذت أيض راً ج ررالات لعرررض مزيررد مررن الايرروة عقررق متويررل وسرراسل منررع احلمررل.
وو إرتم يرع احملرا م ال قيرا يف خمتقرف ا نراجأ االلترزام بت زيرز حاروق ارناران لقمررأة يمرا يتصرل
ابرجهاض ،ما يتاقق يف ب ض الارارات الراسدة الصاةرة عن جلا م عقيا أصرى(.)١7

__________

()١٢
()١3
()١4
()١5
()١٦
()١7
10

انظر .www.unfpa.org/maternal-health
انظر .www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/
انظر .www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/
انظ ررر http://siteresources.worldbank.org/INTPRH/Resources/376374-1261312056980/RHAP_Pub_8-23-
.10web.pdf
ا رجع نعاه .انظر أيضاً .www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/03/un-body-politics-explainer/
انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/WomensAutonomyEqualityReproductive Health.pdf
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 -34وبين ر ر ا ار ررررة اعا ر ر ا ني ر ر ابحلار رروق الثاا ي ر ر أن االنتها ر ررات األ ر رولي وا ت ر ر ر
لقحارروق الثاا ي ر ترمرري ح احلررد مررن متتررع ا ررأة لارروق ارنارران ا عول ر مررا و ح تاييررد احلارروق
ايناري وار ابير لقاميررع (انظررر  .)A/HRC/34/56ويف هررذا الصرردة ،ي ررد العريرأ ال امررل ورردةاً
أنرره ال ررن بررول االسررتن اا الضررم ارردمي الرعاي ر الصررحي عررن تارردر الرعاي ر الصررحي
ار ابي تا أةى استن ا هم عنها ح ت ريض ح ا رأة أو حياها لقخ ر.
 -35حأ ا رأة أو العتراة يف ا رات ررارات مارتاق بشر ن جاردها أو وواسعهرا ار ابير يارع يف
ررميم حاهررا األساسرري يف ا ارراواة واعصو رري  ،الررذ يشررمل ا ارراسل احلميم ر ا ت قار باررالمتها
البدنير والنعاري  ،وهرو شررط ماربأ لتمت هررا لاو هرا األصررى( .)١٨بقردان ارال أورواب الريت منحر
ا ررأة احلررأ يف ارجهرراض والرريت تررو ر مررا رررا احلصررول عقررق ا قومررات وعقررق يررع وسرراسل منررع
احلمررل ،هرري ال رريت تاررال أة م رردالت جه رراض .أمررا يف البقرردان ال رريت تايررد وانينهررا ارجه رراض
ا ت مررد أو ال تيررز  ،ررإن ارجهرراض ا ر مون ح ررر يهررا عقررق األحنيررال بينمررا ال تررد الناررال توات
الدصل احملدوة صياراً آصر ح القاول ح مادمي صدمات ح م مون وممارسرات ت رضرها لقخ رر.
وتثب بياانت منظم الصرح ال ا ير بوضروح أن تررر ارجهراض ال ياقرل مرن عردة النارال الالسري
يقا ن ح ارجهاض ،بل األرجا أنه يزيرد مرن عردة النارال القرواي يقار ن ح احلقرول الارري وحر
ا مون  .والوا ع أن  ٢5مقيون عمقي جهاض ح م مون ال تزال ترى سنو ً(.)١9
 -3٦ويف اع رراب احلررايل ،تتغاضررق الارروى والاررق ات الاياسرري عررن ضرررورة وضررع حارروق
ارناان لقمرأة يف ميم االعتبارات الاياسي عنردما يت قرأ األمرر ابرجهراض مرن صرالل التاررت
ورال احلا اليت ت ي وزانً مماثالً حلاوق ينونتا :مها األم واينا .ح أنه ال يوجد أ اعرتاض
مررن هررذا الابيررل يف الاررانون الرردويل حلارروق ارنارران .و ر مبرردأ راسررخ يف ارعررالن ال ررا ي حلارروق
ارناان ل ام  ،١94٨وهو مبدأ يار ال هرد الردويل اعراا ابحلاروق ا دنير والاياسري  ،أال وهرو
أن الاانون الدويل حلاوق ارناان نا حاوق ارناان رن يولرد .ا راةة  ١مرن ارعرالن ال را ي
حلارروق ارنارران تررنص عقررق أن يررع النررا يولرردون أحرراراً ومتارراوين يف ال رامر واحلارروق .و ررن
ي تاد أن االعتبار الشخصي يبدأ عند حلظ النَائ حرير التصررا و اراً تارداهم ولريإل رضرها
عقق ااصرين من صالل النظام الاانوين(.)٢٠
 -37وي ررد العريررأ ال امررل ورردةاً أن رردراً ب ر اً مررن التمييررز الررذ تت رررض لرره ا ررأة يف التمتررع
لاها يف احلصول عقق اعدمات الصحي ا ت قا ابحلمل وما يرتت عقيه من مضاععات حي
ررن تعاةيه ررا وو ي ررات نعاس رري واع ررتالل األمه ررات ،ررن أن ي ررزى ح اس ررتغالل جا ررد ا ر ررأة
و حتها وتايياهما (انظر  .)A/HRC/32/44وي د ترر ارجهاض من أشد مظاهر االسرتغالل
ضرراً ألنه ي رض ا رأة خراجر هردة حياهرا أو رحتها وحيرمهرا مرن اسرتاالليتها يف ا رات الاررار.
تلغ أن عدم تو را احلصول عقرق التثايرف ايناري الشرامل وا قومرات واعردمات ا ت قار
بوساسل منع احلمرل لقاميرع ،وال سريما لقمراهارات والعتيرات ،وممارسر زوايف األجعرال ير ة ن ح
محل ا راهاات و صال العتيات من الت قيم ومن را ال مل وحيدان ،من مث ،من مترت هن لاروق
أصرى ث ة.

__________

( )١٨انظر ال هد الدويل اعاا ابحلاوق ا دني والاياسي  ،ا اة ن  3و.١7
( )١9انظر .www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/
( )٢٠انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/WomensAutonomyEqualityReproductive Health.pdf
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ا شار اال تصاةي واالجتماعي
 -3٨أثب ر العريررأ ال امررل يف تاررارير أن الناررال مررا زلررن ي ررانا مررن أش ر ال احلرمرران والتمييررز
امي قير ر يف اجمل ررالا اال تص رراة واالجتم رراعي جر روال حي رراهن .وم ررا زالر ر احلر رواجز االجتماعير ر
والثاا ي متنع ال ديد من العتيات من مال ت قيمهن ،والتمييرز الارانوين وأوجره التعراوت ا ت رق
يف األج ررور ويف ا ش ررار يف الا رروى ال امقر ر ويف االضر ر الق ار ر وليات الرعاير ر متن ررع ا ر ررأة م ررن
ا شررار عق ررق رردم ا ا رراواة م ررع الرج ررل يف احليرراة اال تص رراةي واالجتماعي ر  .وتتحم ررل ا ررأة م ررن
أعمال الرعاي واألعمال ا نزلي ح ا د وع األجر ما يزيد عما يتحمقه الرجل من هذ األعمرال
ادار  ٢.٦أض اا( .)٢١وت اين ب ات الان من العاوة يف ا اشات التااعدير برا اينارا،
مم ررا جي قه ررن م رض ررات بوج رره ص رراا لقو رروق يف بر رراثن العا ررر ،وتت رررض ي ررع النا ررال ابس ررتمرار
لقتحرررجل اينارري وح ر مررن أش ر ال ال نررف اينارراين يف ا رردار ويف أمررا ن ال مررل واألمررا ن
ال ام األصرى ،ابرضا ح ا نزل (انظر .)A/HRC/26/39
 -39والوا ع أن ا رأة ما زال تتااضق أجراً أ ل مما يتااضا الرجل عن عمل متااو الايم
وهنررات ناررص حرراة يف متثيقهررا يف ا نا ر الاياةي ر ال قيررات يف هيئررات ا ررات الا ررار يف اعررات
األعم ررال والتموي ررل والتا ررارة ،ررا يف تل ررغ يف ا سا ررات الدولير ر  ،مث ررل ررندوق النا ررد ال رردويل
ومنظمر التاررارة ال ا ي ر  ،ويف الت اونيررات ونارراابت ال مررال .وعررالوة عقررق تلررغ ،اررد رران متثيررل
ا ررأة منخعض راً ح ح ررد ب ي ررد يف رروغ سياس ررات اال تص رراة ال ق رري ال رريت أةت ح ارتع رراق أوج رره
التعرراوت ارتعاعراً بر اً و ح ا ررات تررداب التاشررف و ح تاررويض صرردمات الرعاير الرريت ت تمررد ا ررأة
عقيها أ ثر مرن الرجرل .ومرع أن عردة العتيرات ا قتحارات حاليراً اب ردار أ را ممرا ران عقيره يف
أ و ر ر مضر ررق ،ر ررإن مراها ر ر واحر رردة مر ررن بر ررا ر ررل مر ررإل مراهار ررات ال ت ر رزال ح ر ر مقتحا ر ر
درس ر ( .)٢٢وعررالوة عقررق تلررغ ،ال ي ر ة تعرروق ا ررأة يف التحصرريل الت قيمرري ةوم راً ح توليهررا
منا ر ياةي ر يف ا اابررل أو حررىت ح ا ارراواة بينهررا وبررا الرجررل يف اجملررال اال تصرراة  .رررحم
ارتعاق عردة النارال ا نخرجرات يف رعوا الاروة ال امقر  ،رإان مرا زلرن رثقن  49يف ا اسر ار
مررن الناررال يف سررن ال مررل( ،)٢3بينمررا ثررل الرجررال ا نخرجررون يف الارروة ال امق ر  75يف ا اس ر مررن
الرج ررال يف س ررن ال م ررل( .)٢4وعق ررق الصر ر يد ال ررا ي ،ال تر رزال العا رروة يف األج ررور ب ررا اينا ررا
بنا ر ررب  ٢3يف ا اس ر ر ( .)٢5وحالب ر راً م ر ررا ال إص ر ررل النا ر ررال ال عق ر ررق ر رررا عم ر ررل ح ر ر ما ر ررتارة،
غالبي ر النا ررال يف البق رردان النامي ر ي مق ررن يف الا رراق ح ر الرمس رري أو يف ا ش رراريع األس رري و ثر ر اً
مرا ال يتااضرا أجروراً مباشررة .وعراةة مرا ت ررون م انير امرتالت ا ررأة لألراضري جلردوةة لقغاير يف
البقدان اليت ي ون يها النشاط الزراعي مصدر الدصل األساسي لقمرأة(.)٢٦

__________

( )٢١انظررر

www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-

report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-

()٢٢
()٢3
()٢4
()٢5
()٢٦
12

.en.pdf?la=en&vs=5653
انظ ر ر ر ررر http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-
.out-school-2018-en.pdf
انظر .https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.NE.ZS?view=chart
انظر .https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.NE.ZS?view=chart
انظر .http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/changingworldofwork/en/index.html
انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Womenslandright.pdf
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 -4٠ورحم أن التم ا اال تصاة لقمرأة هو من أ ل ا اراسل ا تصرق اب اراواة برا اينارا
اثرة لقخالا ،إن األسرباب الثاا ير واالجتماعير والاياسري ال امنر ورال التعراوت اال تصراة
و ت اجل م اي انجحر وجذرير ب رد .ولرن يتارع عمرال احلاروق اال تصراةي واالجتماعير لقمررأة
ما و يتم نشال البني التحتي الالزم لتو صدمات الرعاي  ،وت بيأ مبردأ ا اراواة يف األجرر عرن
ال مررل ا تارراو الايمر  ،وتنظرريم حارروق ا ررأة يف ال مررل يف الا رراق حر الرمسرري ،الرذ ت مررل يرره
ال ث من الناال عقق الص يد ال ا ي.

ا شار يف احلياة الاياسي وال ام
 -4١با العريأ ال امل ،يف يع أعماله ،أن ا ررأة مرا زالر ممثقر متثريالً ان صراً يف يرع رروق
احل ررم وماررتو ته يف ال رراو .الناررب ا ئوي ر لقناسبررات الا انيررات يف ال رراو مررا زال ر تبق ر  ٢3يف
ا اس ر ر ر ا ر ر ر  ،وتش ر ر ر ل النار ر ررال مر ر ررا نار ر رربته  ١7يف ا اس ر ر ر ا ر ر ر مر ر ررن ومر ر رروق رؤسر ر ررال الر ر رردول
()٢٨
()٢7
واحل وم ررات  .وا ر ررأة ممثق ر ر متث رريالً ان ص ر راً أيض ر راً يف ال ي رراانت الدولي ر ر وار قيمي ر ر  ،و ث ر ر اً
ما تغعل اتعا ات الاالم واسرتاتيايات عاةة ارعمال آرال ا رأة وشواحقها .وسقم العريأ ال امرل
ين ال ا ررز ال ررد اراجي والعا ررر وار ص ررال االجتم رراعي وع رردم ا ا رراواة يف ج ررار األس رررة وال ن ررف
والتنمرري قهررا عابررات ال ترزال إررول ةون متتررع ا ررأة ال امررل لاهررا يف ا شررار الاياسرري (انظررر
.)A/HRC/23/50
 -4٢وأع رررب العري ررأ ال ام ررل أيضر راً ع ررن قا رره ا تزاي ررد زال م ررا يواج رره ا رردا ات ع ررن حا رروق
ارناان يف يع أتال ال او من عابات و يابأ ما مثيل انب من التمييز الضرارب جبرذور ضرد
ا ررأة ومررن التصررورات النم ير لررألةوار الالسار اب ررأة يف اجملتمررع .مررا أن تزايررد األ رولي جبميررع
أنواعهررا يف عرراو اليرروم ،مارررتانً ب رروةة الش ر بوي الاياسرري وان ررالق عنرران نظررم احل ررم االسررتبداةي
والرت يررز عقررق أرابح الشررر ات عقررق حارراب حارروق ارنارران ،قهررا أمررور سررامه يف ت ثيررف
ال اب ررات ا اثقر ر أم ررام ا رردا ا ع ررن حا رروق ارنا رران .ق ررق س رربيل ا ث ررال ،ابت ا رردا ون ع ررن
احلارروق الرريت تناهضررها ايماعررات األ رولي (حارروق ا ررأة يف الصررح اينارري وار ابي ر ) ومررن
ينرردةون بتصررر ات الصررناعات االسررتخراجي والشررر ات التااري ر  ،م رضررا بدرج ر أ ررا ال نررف،
ا يف تلغ لقاتل(.)٢9

التاييم
 -43صق ررص اعر راال ،ص ررالل الا ررنوات الار ر األوح م ررن والي ررتهم ،ح أن األس رررة والثاا ر ر
واحلارروق اينارري وار ابي ر ال ت رزال مررن أهررم التحررد ت ال ث ر ة إررول ةون إايررأ ا ارراواة بررا
ايناررا وتواجرره ا ررأة جيق ر حياهررا ومررن اجملرراالت الرريت وبق ر يهررا ا اس ر الرريت إاا ر مررن
حي ررا ا ا رراواة ب ررا ا ررأة والرج ررل ب رررةوة ررل مناهض ر  .وي رررب العري ررأ ال ام ررل ع ررن أس ررعه ألن
ما ليت التم ا اال تصاة لقمرأة ومشار تها الاياسي ث اً ما جير تناومما ابعتبار ل منهما
ما ر ل اسم ر بررذاها .ح ر أنرره ال ررن التغاضرري عررن ت رراب حارروق ارنارران .اسررتمرار التمييررز
__________

( )٢7انظر .www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/4/women-in-politics-2017-map
( )٢٨انظر .www.gqualcampaign.org/home/
( )٢9انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WomenHumanRightsDefenders Gender.aspx
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يف جار األسرة والثاا ويف احلاوق ايناي وار ابي له أثر مردمر عقرق ردرة ا ررأة عقرق ا البر
اب ارراواة يف يررع منرراحي احليرراة .وي ررد اتبرراق اررج انتارراسي مررن هررذا الابيررل زال التمييررز ضررد ا ررأة
ممارس م سع من جان الدول وةاصل منظوم األمم ا تحدة ،وهو ي رح مشر ق أساسري تر ثر
يف جريا ر تنرراول ما ر ل ا ارراواة بررا ايناررا وعاب ر رسيارري أمررام ح رراز تارردم ماررتدام يف هررذا
الصدة .قن حيرز أ تادم ةاسم يف اجملاالت األصرى ما و يتم الاضال عقرق التمييرز ضرد ا ررأة يف
جار األسرة والثاا ويف التمتع ابحلاوق ايناي وار ابي .
 -٣تعزيز املنظومة لتحسني تعزيز حقوق املرأة ومحايتها على حنو شامل
 -44أع رررب وق ررإل حا رروق ارنا رران ،يف ر ررار  ،١٨/35ع ررن قا رره الب ررال زال رةوة الع ررل
ا ناهض لقتادم الرذ أحرزتره منظمرات اجملتمرع ا ردين يف عمرال حاروق ارناران لقمررأة .وشرهد
العريأ ال امل ،جيقر ررتة واليتره ،عروةة ص راب جلرا ف ورج ري لقغاير يف احملا رل الدولير والوجنير
وجلرراوالت رعرراةة ت بيررأ سياسررات أو روانا مضرررة اب ررأة .وت ر ثر هررذ الارروانا أو الاياسررات
بوجه صاا عقق متتع ا رأة لاها يف ا ااواة يف جار األسرة وحاهرا يف الصرح وحاهرا يف ا رات
رارات ماتاق .
 -45وأش ررارت ةراسر ر ع ررن م رردى أتثر ر ايه ررات العاعقر ر احملا ظر ر يف الا رراح الدولير ر ح أن تق ررغ
ايهات بذل جهوةاً متضرا رة ل مرإل االتعا رات وااللتزامرات الااسمر ورةرايف أح رام رج ير يف الواثسرأ
الدولي ر حلارروق ارنارران .و ان ر هنررات أيض راً جلرراوالت لتا رويض و رراالت األمررم ا تحرردة وهيئررات ر ررد
ا اهرردات وارج ررالات اعا ر  .وأةت ص رراابت ايهررات العاعق ر ا ناهض ر حلارروق ا ررأة واس ررتاتياياها
ح تمي ررد ا عاوض ررات اياري ر وأث رررت أتث ر اً قي راً يف ج ررار حا رروق ارنا رران ويف تعا ر م رراي حا رروق
ارناان تعا اً تادمياً ،وال سيما تقغ ا ت قا اب ااواة با ايناا واحلياة ايناي (.)3٠
 -4٦وعالوة عقق تلغ ،الحف العريأ ال امرل أن جردول أعمرال حاروق ارناران لقمررأة ورزأ
ح حد ب  .إيالل األولوي بش ل انتااسي لقمااسل األ ل اثرة لقادل ي عدم تناول ما ل
ا ااواة با ايناا ب ريا شامق وتاهل تراب حاروق ارناران لقمررأة وعردم ابقيتهرا لقتارزؤ.
وياررر العريررأ ال امررل ابلتارردم ال بر احملررز يف وررال ت مرريم مراعرراة ا نظرور ايناراين ةاصررل منظومر
األمم ا تحدة .ح أن النتاسج ا رجوة من هذ ايهوة ستظل حر ا ير مرا ةامر منظومر األمرم
ا تحدة عاز عن التصد لقحر ات ا ناهض اليت ت ثر سقباً عقق حاوق ا رأة.
 -47ويتعررأ العريرأ ال امررل مررع ا اررررة اعا ر يف وررال احلارروق الثاا ير الرريت شرردةت عقررق أن
يع هذ االتاهات ا ناوس لقحاوق ،سوال من جان الدول أم األجراا من ح الدول ،عقق
الص ر يد ال رردويل أو الرروج  ،جي ر أن تاابررل بتح ررد ةويل ررو رراسم عقررق حا رروق ارنا رران ،وأن
ت ر ر ررون يف ر ر ررميم تل ر ر ررغ حا ر ر رروق ارنا ر ر رران ا عولر ر ر ر لقمر ر ر ررأة ،ر ر ررا يه ر ر ررا احلا ر ر رروق الثاا ير ر ر ر
(انظررر  ،A/72/155العارررة  .)3ويف وررل هررذا الاررياق ا تاررم برررةوة الع ررل ا ناهض ر  ،ال بررد مررن
صيص مروارة ا ير ليليرات الريت ت مرل يف سربيل عمرال حاروق ارناران لقمررأة .وال برد أيضراً
من ت زيز التوا ل والت اون با يع أ حاب ا صقح وتن أ تضارب يف ا نظوم .
__________

( )3٠انظر .www.awid.org/ours-report
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 -4٨ويف الو الذ ينبغري يره لق راو أن ضري ردماً برال هرواةة يف سربيل إايرأ أ را ردر
من ا اراواة مرن أ و ر مضرق والاضرال عقرق التمييرز ،ثر اً مرا جيرد الناشر ون يف ورال حاروق
ا رأة أنعارهم يف مواجهر مرن يتخرذون مرن التااليرد أو الثاا ر أو الردين أو سرياةة الدولر حااراً
واهي نع ا رأة من تبروؤ ا انر الريت تارتحاها يف اجملتمرع واألسررة عقرق ردم ا اراواة مرع الرجرل،
أو من التح م ال امل يف جادها ويف شخصيتها .وعقق الرحم من مبردأ عا ير حاروق ارناران
وتراب هررا وعرردم ابقيتهررا لقتازسر  ،وهررو مبرردأ أيررد عررالن وبررانمج عمررل يينررا ،ررإن العريررأ ال امررل
الحررف أن جهررات اعقر جلا ظر و اعررات أ رولي تبررذل جهرروةاً لتاررويض األسررا الررذ ياررتند
ليرره نظررام حارروق ارنارران برمترره .ويشرردة العريررأ ال امررل عقررق ضرررورة أن إررذر الايرراةة ال ا ي ر ،
ا يها اميئات الدولي حلاوق ارناان والدول و ياانت األمم ا تحردة واجملتمرع ا ردين ،مرن رةوة
الع ل ا ناهض هذ وأن إرا عقق عدم تاويض ارجار الاانوين حلاوق ارناان .ويررى العريرأ
ال امل أن الو رعاةة النظر ب ا ان دة يف االلتزامات اليت مت الت هد هبا ترا ا ررأة والريت و يرتم
الو ال هبا ب د وال ات ما يقزم من جرالات تصحيحي .

جيم -جهو الفريق العامل الرامية إىل املسامهة يف النهوض ابلقضاء على التمييز ضد املرأة
 -49يف مواجهر رةوة الع ررل ا ناهضر حلارروق ا ررأة ،ةأب العريررأ ال امررل عقررق تديررد ةعوترره
ح لغررال أ روانا أو سياسررات أو ممارسررات تن ررو عقررق أثررر متييررز ضررد الناررال والعتيررات،
والتررزم ابلتنديررد ي ص رراابت مناهضر حلاررو هن وأ تصررر ات إررول ةون التاي رد رراي حارروق
ارناان ،وال سيما يما يت قأ اب ااواة با ايناا.
 -١العمل الذي اضطلع به الفريق العامل
 -5٠بررذل العريررأ ال امررل جهرروةاً ب ر ة لإلسررهام يف النهرروض اب ارراواة الع قي ر ووضررع م رراي
تادمير يف عرردة مرن اجملرراالت ا واضري ي  .وتصرردى العريررأ ال امرل لقوضررع الرراهن وتنرراول ا واضرريع
الرريت تتاررم يهررا ا رراي الارراري ابمشاش ر أو ت ررون جلررل صررالا ،ول ررن محاي ر حارروق ارنارران
لقمرأة إظق يها يمهي أساسي لتحايأ ا ااواة با ايناا والاضال عقق التمييز ضد ا رأة.
 -5١وس ق العريأ ال امل ،منذ نشاسه يف عام  ،٢٠١٠ح تنظيم عمقه ي ضرل جريار مت نره مرن
االضر الق ابلوالير الرريت أسررندها ليره وقررإل حارروق ارنارران ومررن إايرأ هرردا الاضررال عقررق التمييررز
ضد ا رأة (انظر  )A/HRC/20/28وس ق العريرأ ال امرل ح ماراعدة الردول وايهرات األصررى راحب
ا صررقح عقررق التحقرري ابرراةة الاياسرري الالزم ر لقو ررال ابلتزاماهررا وج ر اتعا ي ر الاضررال عقررق يررع
أش ر ال التمييررز ضررد ا ررأة وعقررق احلعرراهت عقررق تقررغ ارراةة وهيئ ر بيئ ر مواتي ر لتحايررأ ا ارراواة بررا
ايناررا ومت ررا يررع الناررال والعتيررات ،ال و ا راً لقهرردا  5مررن أهررداا التنمي ر ا اررتدام حا ر
و منا أيضاً و ااً لقمبدأ الشامل ا تمثل يف عدم ترت أ أحد يتخقف عن الر .

 -5٢وابلنظررر ح ال مررل الررذ تضر قع برره حاليراً اميئررات الدولير وار قيمي ر حلارروق ارنارران
وح هررا مررن ايهررات ا قعر برروال ت يف جررار ارجررالات اعا ر  ،وا ررأ العريررأ ال امررل عقررق أن
ياررتند ح م رراي ومبرراةرات اسمر  ،وم ر ر وأةوات متاحر جورهررا الرردول وهيئررات األمررم ا تحرردة
ومنظمررات اجملتمررع ا رردين .وس ر ق العريررأ ال امررل ،و ا راً لقوالي ر الرريت أسررندها ليرره وقررإل حارروق
ارنارران يف الاررار  ،٢3/١5ح االسررتناة يف عمقرره ح النترراسج الرريت تو ررق ليهررا آليررات األمررم
ا تحدة حلاوق ارناان ،صصو اً ،ومنظوم األمم ا تحدة ،عموماً.
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 -53وعقق حررار ال ديرد مرن ا قعرا بروال ت يف جرار ارجررالات اعا ر  ،الرذين يشررت ون
يف ورراالت تر يررزهم ا واضرري ي مررع اميئررات ا نش ر ة وج ر م اهرردات وهيئررات األمررم ا تحرردة،
س ق العريأ ال امل ح االستعاةة مرن ت امقره مرع القانر ا نير ابلاضرال عقرق التمييرز ضرد ا ررأة
وهيئر األمررم ا تحردة لقمررأة وا ارررة اعا ر ا نير ار ل ال نرف ضررد ا ررأة وأسرربابه وعوا بره ومررع
ا قعا ااصرين بوال ت حر اً منه عقق ا ات جرالات ت زز ارجرالات اليت يتخذها حر ممرن
ي رسررون أنعاررهم ألةال ا همر الشررا ا تمثقر يف الاضررال عقررق التمييررز ال رذ ال يررزال ي ر ثر يومي راً
عقق حياة نصف س ان ال او .و د سقم وقإل حاوق ارناران ،يف ررار  ،7/٢3ابلرنهج البنرال
الذ يتب ه العريأ ال امل.
 -54وس ر ق العري ررأ ال ام ررل ح إاي ررأ أ ض ررل نت رراسج وج ر أ ررا واس ررد مم ن ر م ررن األةوات
ا تاح لإلجرالات اعا  .وس ق أيضاً ح االستعاةة ح أ صق حد مم ن من درته عقق عاد
االجتماعات بصعته ريااً عامالً ،من صالل ةوراته الانوي ا اوةة يف جنيف ونيويورت.
 -55وابرضررا ح تلررغ ،احتررنم العريررأ ال امررل العرررا ايديرردة الرريت سررنح لت زيررز جهرروة
الاضررال عقررق التمييررز ضررد ا ررأة ،ررا يف تلررغ مررن صررالل ا اررامه يف عمقيررات عا ي ر م رن بيررل
أهداا التنمي ا اتدام وين وضع ا رأة ،وتادر آرال موجزة لقمحا م يف الاضا تات الصق ،
و عداة ور رات تبرا مو عره مرن ماراسل م ينر تتصرل لاروق ارناران لقمررأة وإترايف ح مزيرد مرن
التوضرريا و ررد اض ر قع العريررأ ال امررل ب مقرره ،و ا راً لواليترره ،اسررتناةاً ح الا روانا وا رراي الدولي ر
حلاوق ارناان ،ول نه ع أيضاً ممارسات جيدة أصرى ح هذ ا اي .

التاارير ا واضي ي
 -5٦حرا العريأ ال امرل ،مرن أجرل االضر الق بواليتره عقرق ترو أ ضرل ،عقرق تر يرز إقيقره
عق ر ررق مار ر ر و ر رراالت موض ر رروعي  ،ه ر رري :احلي ر رراة الاياس ر رري وال امر ر ر ( ،)A/HRC/23/50واحلي ر رراة
اال تصاةي واالجتماعي ( ،)A/HRC/26/39واحلياة األسرري والثاا ير ( ،)A/HRC/29/40والصرح
والاالم ( )A/HRC/32/44وا مارسرات اييردة ( .)A/HRC/35/29و رد مت رن العريرأ ال امرل مرن
تنرراول يررع اجملرراالت الرريت تر ثر يف حيرراة ا ررأة ومررن تارردر حملر عامر واسر وشررامق عررن اسررتمرار
التمييز ضد الناال والعتيات عقق الص يد ال ا ي ،ب ريا موجزة ويف الو ا ناس .
 -57وس ر ق العري ررأ ال ام ررل سر ر ياً جاه ررداً ،يف تا ررارير  ،ح تزوي ررد ال رردول وايه ررات األص رررى
رراحب ا ص ررقح يةوات عمقي ر اير ر األس ررباب الرسيا رري لقتميي ررز ض ررد ا رررأة ور ررد اتاهات رره
الااسدة .ورحم وجوة م هاسل من ا لعات عن هذ ا واضيع ،إن العريأ ال امل ر رز يف تارارير
ا قومررات ا تاح ر ت زي رزاً لقعاسرردة عمقي ر  ،وس ر ق س ر ياً ةؤوابً ح الرررتويج لقم رراي التادمي ر عق رق
الص يد الدويل.
 -5٨واتعار الرردول ،يف رةوةهررا عقررق اسررتبيان العريررأ ال امررل ،عقررق أن عقررق الرررحم مررن ررون
ما ر ل حارروق ارنا رران لقم ررأة ما ر ل مث ر ة لالس ررتا اب ومتنررازق عقيه ررا يف ب ررض األحي رران يف
وقررإل حارروق ارنارران ،ررإن تاررارير العريررأ ال امررل أثرررت يف ررياح ررارات اجملقررإل .قررق سرربيل
ا ثررال ،أةريف اجملقررإل يف ررار  ١٨/35م رواة تادمي ر ماررتمدة مباشرررة مررن تاررارير العريررأ ال امررل
يمررا يت قررأ لررأ ا ررأة يف الررتح م يف جارردها واالسررتاالل البرردين ،وتاررمي األع رراا الذ وري ر ،
ووجر رروة صر ررور ة اراجر رري بار ررب احل ر رواجز الر رريت متنر ررع ا ر ررأة مر ررن ا شر ررار يف احلير رراة الاياسر رري ،
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واالعرتاا ابلدور امام الذ ت ةيه احلر ات الناراسي وا ردا ات عرن حاروق ارناران .وأةرجر
ت اب منتااة من تارارير العريرأ ال امرل ةراجراً انجحراً يف ررارات اجملقرإل الارابا ا ت قار ابلتمييرز
ضررد ا ررأة( ،)3١مررع ب ررض االسررتثنالات ،وال سرريما يمررا قررص ا ارراسل ا ت قا ر ابحلرردوة ال رردنيا
لقحماي االجتماعي وا ااواة يف جار األسرة وسبل الو ول اامن ح ارجهاض.
 -59وأ رراةت حرردى الرردول يف رةهررا عقررق االسررتبيان ين م ساررتها الوجنير حلارروق ارنارران
رردم تو رريات تر ررز عق ررق الاض ررال عق رق التميي ررز يف احلي رراة الثاا ي ر واألس رري  ،وه رري تو رريات
اسررتقهمتها مررن عمررل العريررأ ال امررل .وأشررارت ةول ر أصرررى ح أن تاررارير العريررأ ال ام رل ال ر
رردى عق ررق الصر ر يد ال رروج  ،ررا يف تل ررغ م ررن ص ررالل ش ررارة الا رران ليه ررا يف ج ررار مب رراةرات
تش رري ي  .وأ رراةت ةول ر أصرررى ين تاررارير العريررأ ال امررل ان ر مرج راً معيررداً لقغاي ر يف عمقي ر
ياح ص عمل وجني بش ن حاوق ارناان.

الز رات الا ري
 -٦٠ت اون العريأ ال امل ،من صرالل الرز رات الا رير الريت أجراهرا( ،)3٢مرع الردول وايهرات
األصرررى رراحب ا صررقح يف إديررد ا مارسررات اييرردة وت زيررز وتبرراةل اارال بش ر ن التحررد ت
ا ت قا ر إبلغررال الا روانا وا مارسررات التمييزي ر  ،و رردم تو رريات بش ر ن إاررا التشرري ات وت بيررأ
الاوانا عقق تو ياهم يف مت ا ا رأة .وحيضر العريرأ ال امرل لز راتره الا رير ابلت راون مرع أ ر ر
األم ررم ا تح رردة الا ري ر  ،ررا يف تل ررغ األ ر ر التاب ر ميئ ر األم ررم ا تح رردة لقم ررأة ،عن رردما ت ررون
موجرروةة .ويشررمل التحض ر لتقررغ الررز رات متاب ر تنعيررذ التو رريات الصرراةرة عررن القان ر ا ني ر
ابلاضال عقق التمييز ضد ا رأة وعن ح ها مرن ارجررالات اعا ر  .وجيتمرع العريرأ ال امرل ،أثنرال
وجرروة يف البقررد ا ر  ،مررع يررع ا نيررا ابألمررر عقررق الص ر يدين الرروج واحملقرري ويتحرراور مررع
اجملتم ات احملقي والناال وا نظمات النااسي والزعمال التاقيديا والدينيا .وسر ق العريرأ ال امرل
جاهداً ح عرداة بيران شرامل عرن ااير رل ز رة ابالسرتعاةة مرن الرزصم الرذ حظير بره الرز رة
رحردا أ را أتثر مم رن وتارردر صارجر جريررأ أولير رلغرال الاروانا وا مارسرات الرريت متيرز ضررد
ا رأة .ومت ن العريأ ال امل أيضاً من ز رة ةول و تصدق عقق اتعا ي الاضال عقق يع أشر ال
التمييز ضد ا رأة ،وهي من مث ةول ح صاض لالست راض من بل القان .
 -٦١وس ررامه ب ررض ال ررز رات الا ري ر ما ررامه يم ر يف تغي ر الا روانا وا مارس ررات .وعا ر
حردى هرذ الررز رات الا رير  ،أ ررت حرردى الردول سقاررق مرن الت رديالت عقررق تشرري اها ا ت قار
اب ا رراواة ب ررا اينا ررا ،منه ررا ،عق ررق ت ررو م ررا أو ررق ب رره العري ررأ ال ام ررل ،ص رريص حص ر ال تا ررل
عررن  4٠يف ا اس ر ل ررل مررن ايناررا يف ا نا ر احل ومي ر و رواسم مرشررحي األحررزاب الاياسرري .
وأ رراةت تقررغ الدول ر نعاررها ين ز رة العريررأ ال امررل سررامه يف نشررال ا سا ر الوجني ر حلارروق
ارناان .وأعاةت ةول أصرى رسال ممارس توزيع الوساسل ال اجق نع احلمل عمالً بتو ري العريرأ
ال امررل ،وأنشر ت ةولر أصرررى ينر لت ررديل األح ررام التمييزير الروارةة يف ررانون األسررة .وبنررال عقررق
تو رري العري ررأ ال ام ررل ،أو ع ر ح رردى ال رردول ص ه ررا الرامي ر ح ع رراةة ال م ررل مارس ر ال اوب ر
البدني يف ا دار  ،ونظر بر ان ةول أصرى ألول مرة يف مشروق انون م ا ح ال نف اينااين.
__________

( )3١انظر .http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=188
( )3٢انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/CountryVisits.aspx
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 -٦٢وس ق العريأ ال امل أيضراً ح متاب ر نتراسج ز راتره الا رير متاب ر الر  ،يف حردوة ا روارة
ا تاح  ،عن جريأ توجيه رسراسل متاب ر و حر تقرغ الرسراسل والررةوة الروارةة عقيهرا ل امر ايمهرور.
ح أن مما يدعو لألسف أن ةول واحدة ا رةت عقق رساسل ا تاب اليت وجه ليها(.)33

الرساسل
 -٦3س ر ر ق العري ررأ ال ام ررل ،يف رس رراسقه ا وجه ر ر ح ال رردول( ،)34ح الت رراون م ررع ح ر ر م ررن
ا قعا بوال ت من صالل توجيره رسراسل مشررت تتنراول بشر ل رسياري حراالت تت قرأ باضرا
مت دةة من ضا حاوق ارناان .واستخدم العريأ ال امل أيضاً هذ األةاة لقدصول مع الردول
يف حوار بش ن وموع خمترارة مرن الاروانا والاياسرات التمييزير الشراس  ،مثرل التمييرز ضرد ا ررأة
يف روانا اينارري واحلال ر الزوجي ر وترررر ال رزان .ويف العرررتة مررا بررا  ١ررانون الثاين/ينرراير ٢٠١١
و 3١آتار/م ر ررار  ،٢٠١٨وج ر رره العري ر ررأ ال ام ر ررل  ٢59رس ر ررال  ،منه ر ررا  ١٦5رس ر ررال وجهر ر ر
ابالش ررتات مررع ح ر مررن ا قعررا برروال ت .وممررا يرردعو لألسررف أن الرردول و تارردم ال  ٨3رةاً
موضوعياً عقق يع ما وجه ليها من رساسل.
 -٦4و ررد سررامه الرسرراسل الرريت وجههررا العريررأ ال امررل ،سروالً بصررورة رةير أم ابالشررتات مررع
ا قعا ااصرين بوال ت ،يف الح الاوانا والاياسات التمييزي  .قق سبيل ا ثرال ،عردل
ةول وانا ايناي اليت إرم ا رأة مرن حرأ مرنا ايناري ألجعامرا عقرق ردم ا اراواة مرع الرجرال
و وانا الزوايف اليت تنص عقرق حرد أة خمتقرف لارن زوايف العتيرات ماارنر ابلصربيان .وابرضرا
ح تلغ ،ويف أعااب رسال موجه من العريأ ال امل ،حذ راب ر انونير وجنير مرن مو هرا
الش ررب ي مالحظر ر بشر ر ن ا مارسر ر التمييزير ر يف واع ررد ا ر ر ا  .وأي ررد العري ررأ ال ام ررل يف رس رراسقه
احلر ات ا الب بتاس ناال ساينات أو صاض ات لقمااضراة وجر روانا متييزير أو ابر ررايف
عررنهن ،ررن رريهن س راينات م رضررات لقاقررد بتهم ر الرررةة أو الرزان أو ارترردال ز ح ر جلتشررم ،
وامرأة سان ألاا أجهض جهاضراً ععرو ً ومهراجرة متهمر باترل رب عمقهرا ب رد أن هردةها
ابالحتصرراب إ ر حررد الا ر ا .وأ رررت حرردى الرردول ،يف رةهررا عقررق اسررتبيان العريررأ ال ام رل،
ياا وض بروتو والت جديدة وأسالي جديدة لتردري رووعي الدولر ثرر تقايهرا رسرال مرن
العريأ ال امل.

ةورات العريأ ال امل
 -٦5ي اررد العريررأ ال امررل يف ررل عررام ثررال ةورات مرردة ررل منهررا أسرربوق واحررد .و ررد احتررنم
العري ررأ ال ام ررل العر ر ر ال رريت أ حته ررا ةورات رره لالجتم رراق م ررع ال رردول ومنظم ررات اجملتم ررع ا رردين،
ولقتحرراور وتبرراةل اارال مررن أجررل حرراز تارردم يف الاضررال عقررق التمييررز ضررد ا ررأة .واعتررا العريررأ
ال امررل أيض راً ةوراترره ثابر ر ر لتحاررا الت رراون مررع االيررات األصرررى ال امق ر يف وررال حارروق
ارنا رران لقمر ررأة وايه ررات ا نير ر األص رررى م ررن ص ررالل عا ررد اجتماع ررات منتظمر ر م ررع حر ر م ررن
ا قع ررا ب رروال ت يف ج ررار ارجر ررالات اعا ر ر  ،وصر راال اميئ ررات ا نشر ر ة وجر ر م اه رردات،
و ياانت األمم ا تحدة ،وا نظمات احل ومي الدولي  ،والدول ،ومنظمات اجملتمع ا دين من يع
__________

( )33انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/CountryVisits.aspx
( )34انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/Communications.aspx
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ا نراجأ .والرتمإل العريرأ ال امررل ،يف االجتماعرات الريت عاردها مررع ايهرات ا نير  ،مارامه هررذ
ايهات يف عداة تاارير ا واضي ي وس ق ح مت ينها من االستعاةة مرن صراات ب ضرها الرب ض
و ح جيرراة أوجرره آتزر جديرردة و ح عالر االتارراق ةاصررل ا نظومر  .واحتررنم العريررأ ال امررل أيضراً،
سر ياً منرره ح إايررأ هررذ األهررداا ،العر ر الرريت أ حتهررا ةوراترره ل اررد اجتمرراعا مشرررت ا مررع
االيات ار قيمي ا ني لاوق ارناان لقمرأة(.)35

األةوات األصرى
 -٦٦استخدم العريأ ال امل ا وجزات اليت يادمها ح احملا م الوجني بصع وةير  ،مرا عررة
أو ابالشرتات مع م قعا آصرين بوال ت ،رسدال ا شورة اعب ة ح تقغ احملا م بشر ن ا اراسل
ا ت قا ابلاوانا احملقي وا رتب ارتباجاً مباشراً ا ت هردت بره الردول مرن التزامرات ةولير يف ورال
()3٦
حاوق ارناان من أجل الاضرال عقرق التمييرز ضرد ا ررأة  .وتتاقرق صراة العريرأ ال امرل أيضراً
يف ور ات ا وا ف اليت يصردرها هبردا توضريا معراهيم تت قرأ اراالت خمترارة مرن اجملراالت الريت
ت ر ث ر عقررق متتررع ا ررأة لاو هررا والرريت ررد يارروة يهررا هررم وأ ررار وتصررورات وتعا ر ات صاجئ ر
لقم رراي ا مررول هبررا .وحررىت اان ،تناولر ور ررات ا وا ررف ضررا مررن بيررل التمييررز ضررد ا ررأة يف
ايناي ( ،)37وترر الزان( ،)3٨وحاوق ا رأة يف األراضري( ،)39واسرتاالل ا ررأة ،وا اراواة ،والصرح
ار ابي ر ( .)4٠وإظ ررق ه ررذ الور ررات يمهير ر صا ر ر ابلنظ ررر ح ض رريأ احلي ررز ا ت رراح لقرت ي ررز عق ررق
اجملاالت ا واضي ي  ،ال سيما وأن العريأ ال امل ال يادم تاارير ح ايم ي ال ام .
 -٦7ووضع العريأ ال امل صاته يف ورال حاروق ارناران لقمررأة يف صدمر ال مقيرات ال ا ير
تات الصررق عالر ً رةرايف منظررور رراسم عقررق احلارروق يف ايهرروة ال ا ير الرامير ح إايررأ ا ارراواة
والاضرال عقرق التمييرز .وسرراهم العريرأ ال امرل ،عررة وابالشررتات مرع آليرات أصررى ،يف عمقيررات
وض ررع وإاير ررأ أهر ررداا التنمي ر ر ا ار ررتدام ( .)4١و ر رراة العري ررأ ال امر ررل أيض ر راً ايه رروة الر رريت تبر ررذما
ارجرالات اعا ر ل عالر اسرتناة ررارات وقرإل حاروق ارناران ا ت قار لماير األسررة ح هرم
م ةا أن الاانون الدويل حيظر التمييز ضد ا رأة يف جار األسررة وأن ماراواة ا ررأة والعتراة ماراواة
قي ابلرجل لن تتحاأ ما و ي امقن عقق دم ا ااواة م ه يف ا نزل(.)4٢
 -٦٨وس ر ق العريررأ ال امررل ح الت رراون مررع ح ر مررن ا قعررا برروال ت يف جررار ارج ررالات
اعا من أجل ت ميم مراعاة ا نظور اينااين وت زيز هد هم ا شرتت ا تمثل يف النهوض لاوق
ارنارران لقم ررأة .قررق سرربيل ا ثررال ،اخنرررط العريررأ ال امررل يف ت رراون مثمررر ومتوا ررل مررع ا ارررر

__________

()35
()3٦
()37
()3٨
()39
()4٠
()4١
()4٢
GE.18-07710
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اع راا ا ر اب رردا ا عررن حارروق ارنارران مررن أجررل م اي ر الص ر وابت احملرردةة الرريت تواجرره
ا دا ات عن حاوق ارناان .وساهم العريأ ال امل أيضاً يف عدة من تاارير ا قعرا بروال ت
يف جررار ارجررالات اعا ر  ،ووات هيئررات ا اهرردات مجراسرره يف عمقير ررياح التو رريات ال امر
والت قياات ال ام .
 -٦9وشررارت العريررأ ال امررل مشررار منتظمر يف احلروار الررذ عادترره الرردول االعضررال يف ينر
وضع ا رأة بش ن إايأ الناال والعتيرات لقماراواة ومت را ا ررأة ،مرا شرارت رمسيراً ألول مررة ،يف
عررام  ،٢٠١٨يف ا نا شر ال امر الرريت عارردها القانر  .ووا ررل العريررأ ال امرل بررذل جهرروة الرامير
ح ارسررهام يف عمررل القان ر  ،عق ررق الرررحم مررن عرردم س ررناة ةور رمسرري ليرره حررىت اان يف ج ررار
أسالي عمرل القانر عقرق حررار الردور ا ارند ح ا ارررة اعا ر ا نير ار ل ال نرف ضرد ا ررأة
وأسبابه وعوا به و ح رسيا القان ا ني ابلاضال عقق التمييز ضد ا رأة.
 -٢الدروس املستفا ة وفرص التحسني املتاحة
 -7٠حرردة العريررأ ال امررل عرردةاً مررن اع روات الرريت ررن ا اتهررا مررن أجررل إاررا الع الي ر
ا سارري لقنظررام الرردويل يف الاضررال عقررق التمييررز ضررد ا ررأة وت زيررز ا ارراواة بررا ايناررا ،عق رق
النحو ا عصل يف االستنتاجات والتو يات الوارةة يف هذا التارير.
 -7١وت ررد ا ش ررار الرمسير ر لقعري ررأ ال ام ررل يف ينر ر وض ررع ا ر ررأة ،ال رريت ب رردأت ألول م رررة يف
عررام  ،٢٠١٨اسررتااب ل قر وقررإل حارروق ارنارران يف ررار  ،١٨/35ص رروة هامر يف سرربيل
االسررتعاةة مررن صرراة العريررأ ال امررل يف وررال حارروق ارنارران لقم ررأة يف اميئ ر احل ومي ر الدولي ر
ال ا ي الرسياي ا رس لت زيز ا ااواة با ايناا ومت ا ا رأة.
 -7٢وعالوة عقق تلرغ ،ارد تبرا مرن الررةوة الروارةة عقرق اسرتبيان العريرأ ال امرل أن ال ديرد
من الدول ليا عقق عقم ب ل ما يض قع به العريأ ال امل من عمل و رل مرا يبذلره مرن جهروة
لقت اون مع يع أ حاب ا صقح  .ومرن أهرداا هرذا التاريرر تقبير م البرات الردول يف رةوةهرا
بتاررقي مزيررد مررن الضررول عقررق أعمررال العريررأ ال امررل وأنش ر ته وتاصرري سرربل ضررا ي لتحاررا
التوعي به .ومما يدعو لألسف أن العريأ ال امل واجه ،نظراً حملدوةي ا وارة ،وابت يف احلعاهت
عق ررق اسر ررتاتيايات ت رراون هاة ر ر م ررع ي ررع أ ررحاب ا ص ررقح  ،وال س رريما م ررع آلي ررات حا رروق
ارناان ار قيمي  ،أو عقق أ اسرتاتياي توا ل ت عل نشر أعماله عقق النحو الواج .

ال -حتديد رؤية الوالية يف السنوات املقبلة
 -73عقق الرحم من ار ازات ال ب ة اليت إاا يف النهوض لاوق ا رأة ،إن وت ة التادم
ال ررام احملرررز رروب إايررأ ا ارراواة و جيرراة وتمررع منصررف وعرراةل ت رريو يرره الناررال ن ر ى عررن
التمييز تتام ابلب ل والتعاوت يف يع أتال ال او .وال يزال الر ققرف ورال العئرات ا همشر
من الناال ،بينما ال تزال النزاعات الاياسي وال روار ال بي ير تعضري ح وهرور ئرات جديردة
م ررن النا ررال ا اتضر ر عات وي رررح انب ررا الشر ر بوي و ررر األجانر ر والت رررا ال رردي والتحي ررز
اينارراين مررن جديررد يف ااون ر األصر ة إررد ت م ارردة ابلناررب لقناررال القررواي مررا زلررن ي ررا حن
عقق جبهات عديدة ل ي ي َرتا لاو هن و رامتهن (انظر .)A/HRC/35/29
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 -74وت ررد التحررد ت االسررتثناسي الرريت يتاررم هبررا الاررياق احلررايل ضرررورة عرراةة الت يررد عقررق
حاوق ارناان لقمرأة ليا يتاع ل ل امرأة و تاة الت قع ح ا اراواة وال ريو ب رامر واحررتام.
ويت ق إايأ هذ الرؤي تديد الرت يز عقق احلعاهت عقق ا اسر الريت إاار ابلع رل والبنرال
عقيها واحليقول ةون تراج ها .وي تلغ تاييم مردى عمرال حاروق ا ررأة عقرق الصر يد ال را ي،
واالحتعال ابلتادم احملرز والت قم منه ،وتاقي الضول عقق اجملاالت اليت ال تزال حاروق ا ررأة يهرا
هش ر وعرض ر لالنتهررات .وأ رررت ةراس ر اق ر  7٠بقررداً وأجري ر عقررق مرردى أرب ر عارروة برردور
ا نظم ررات النا رراسي ا ا ررتاق يف النه رروض لا رروق ا ر ررأة بو ررعه أه ررم ال وام ررل احلامسر ر يف تنعي ررذ
سياسررات ا ارراواة بررا ايناررا( .)43ومررن مث ،ررال حررع عررن هيئ ر بيئررات مواتي ر لقمرردا ا عررن
حاوق ارناان لقمرأة وا نظمات النااسي من أجرل النهروض اب اراواة برا اينارا ،وال برد مرن
يالل األولوي لقحعاهت عقق التغي ارجياث.
 -75وسيارتش ررد العري ررأ ال ام ررل إبج ررار ش ررامل ن ررع تراج ررع التا رردم احمل رررز وترس رريخ ا ا رراواة،
وس ز يف تاارير ا واضي ي الانوي عقق اجملاالت ا بين أةان .
 -١النساااء اللااواف خلفهاان الركا وراء  :أساابال وعواقا التمييااز املارتاكم واملتعااد واملتداخلااة
ضد املرأة ،مع إجراء راسة عن حالة النساء مسلوابت احلرية
 -7٦يف س ررياق تزاي ررد أوج رره ع رردم ا ا رراواة ،س رريبحا العري ررأ ال ام ررل أس ررباب وعوا ر ت رردة
وتررداصل أش ر ال التمييررز ضررد ا ررأة ،وسرريدر ال وامررل االجتماعي ر واال تصرراةي والاياسرري الرريت
ت ررد ع ئ ررات م ينر ر م ررن النا رال ح ه ررامو اجملتم ررع .وس رريدر أيضر راً أس ررباب وعوا ر أشر ر ال
احلرمرران ا ت رردةة الرريت تواجرره ب ررض العئررات مررن الناررال ،ررا يف تلررغ ان رردام س ربل احلصررول عقررق
اعر رردمات األساسر رري  ،وان ر رردام األمر ررن اال تصر رراة  ،وعر رردم ش ر ررا هن يف عمقي ر ر ر ررنع الا ر ررار،
و ابقيتهن لقت رض لق نف ،وض ف و ومن ح ال دالر  .و ر ر أسرباب ونتراسج أشر ال احلرمران
ا ت رردةة الرريت ت رراين منهررا ا ررأة ،سرريادم العريررأ ال امررل ةراس ر حال ر عررن ال يعي ر الرريت ي ر ة هبررا
صعرراق الرردول يف محاي ر حارروق ارنارران الواجب ر ألشررد الناررال هميش راً ح سررق ح رريتهن مررن
صالل االحتااز والاان وح مها من أش ال احلبإل يف الايا ا اعاا واالجتماعي.
 -٢محاية حقوق املرأة وإعماهلا يف عامل العمل املتغري
 -77س رريبحا العري ررأ ال ام ررل حا رروق ا ررأة يف ع رراو ال م ررل يف س ررياق التغ ر ا تا ررارق ال ررذ
تش ررهد جبي ر ر ال م ررل ،ررا يف تل ررغ ال م ررل ح ر ر الرمس رري ،والقا ررول ا تزاي ررد ح التش ررغيل اايل،
وا نصرات الر مير  ،ومررا ياررمق اب تصرراة ال مالر ا تر  ،وان رردام األمررن الرروويعي .ومررع أن ال ارروة
األصر ة شرهدت ةصرول أعررداة متزايردة مرن الناررال يف سروق ال مرل ا ررد وق األجرر يف يرع أتررال
ال او ،إن هذا التادم و تاابقه ز ةة يف األجور وال إارا لظرروا عمرل ا ررأة وأمنهرا الروويعي.
عري البقرردان النامير  ،ترزاول نارال ثر ات أشر ال عمررل حر رمسير وحر ماررتارة ،وعقرق الصر يد
ال ررا ي ،ال ترزال مار ل الرعاير حر مد وعر األجررر تشر ل إررد ً رسياررياً .ويف يررع أتررال ال رراو،
ال يزال التمييز ا نهاري حيرول ةون متترع ا ررأة لاهرا يف ال مرل ،را يف تلرغ احلصرول عقرق ال مرل

__________
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الالسرأ وعقررق االسرتحاا ات ا منوحر يف م ران ال مررل ،رحرم االعررتاا ا تزايرد ابلتحرررجل اينارري
يف م ان ال مل .التغ ا تاارق يف جبي ال مل يتريا ر راً رعمرال احلاروق اال تصراةي لقمررأة
ويش ل ص راً عقيها يف الو تاته.
 -٣كفالة إيالء األولوية للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية يف حاالت األزمات وانعدام األمن
 -7٨سر رريبحا العرير ررأ ال امر ررل الار رربل ال عيق ر ر بتحار ررا محاي ر ر الصر ررح واحلار رروق اينار رري
وار ابي ر لقم ررأة يف أو ررات األزم ررات .وهن ررات أةل ر متزاي رردة عق ررق أن الص ررح واحلا رروق اينا رري
وار ابي لقناال والعتيات تت رض لقخ ر بصع صا وال إظق ابالعرتاا الواج يف أو رات
األزمررات وان رردام األمررن ،س روال ان ر ان ر عررن ال روار ال بي ي ر أو النزاعررات أو ح هررا مررن
حاالت ال وارئ ،مما جي قهن أشد عرض ع ر احلمل ح ا خ له والو اة أثنال الروالةة .ومرن
ا ررروا أن أو ررات األزم ررات وان رردام األم ررن تزي ررد م ررن ح رراالت زوايف األجع ررال وال ررزوايف ا ب ررر
والاا ررر وأن النا ررال يت رض ررن أثناله ررا لق ن ررف اينا رري وح ر م ررن أش ر ال ال ن ررف واالس ررتغالل
وسيبحا العريأ ال امل ال وامل اليت ت رض الصح ايناي وار ابير لقمررأة لقخ رر يف حراالت
النزاق وال وارئ ،وسيا ق ح إديد ا اي وا مارسرات اييردة الالزمر حلماير الصرح واحلاروق
ايناي وار ابي لقناال والعتيات يف عاو م رض لألزمات.
 -٤إعمال حقوق الطفلة واملراهقة
 -79سرريبحا العريررأ ال امررل حال ر ال عق ر الرريت و تررول حررىت اان مررا تاررتحاه مررن اهتمررام.
تل ررغ أن ال ع ررالت وا راها ررات ير رواجهن إ ررد ت ري رردة م ررن نوعه ررا م ررن ج رررال أشر ر ال التميير رز
ا ت دةة وا تداصق  ،وهي إد ت ث اً ما يتم تاهقها .وت ر األسر واجملتم ات احملقير التنمري
اينااين الذ حي من در العتاة وحيرمها من الش ور ابلاوة ومرن احتنرام العررا ا تاحر  .قرق
سرربيل ا ثررال ،ررد ال تاررتثمر األسررر يف ت قرريم العتيررات بارردر مررا تاررتثمر يف ت قرريم الصربيان ،و ثر اً
مرا ترا العتيررات عقرق الرزوايف ا ب ررر .و ثر اً مرا ير ة الرزوايف ا ب رر واسررتغالل جارد العتيررات ح
محررل ا راهاررات ،وهررو أمررر لرره عوا ر وصيم ر عقررق ررح العتيررات وعقررق ماررتابقهن .وسرريتيا
التارير أيضاً ر لاد الثغرات الريت تشروب الاياسرات واالسررتاتيايات الوجنير والدولير الرامير
ح ت ررذليل ال اب ررات احمل رردةة ال رريت تواج رره العتي ررات وا راها ررات .وي ررد ال ش ررف عم ررا تت رررض ل رره
العتيات من انتها ات حلاوق ارناان أمراً أساسياً لعهم ةورة حياة التمييز ضد ا ررأة ،بينمرا ي رد
مت ا ا رأة شرجاً أساسياً رجياة وتم ات عاةل وإايرأ ا اراواة برا اينارا .وسريحدة العريرأ
ال امل االنتها ات وا خاجر اليت تت رض ما العتيرات يف مررحقيت ال عولر وا راهار يف يرع أترال
ال او ،وسي يد ياح ا اي الااسم وسيضع تدرجيياً م اي جديدة يف هذا اجملال.
 -٥عامل سريع التحول :القضااي الناشئة واالسرتاتيجيات الرامية إىل إعمال حقوق املرأة
 -٨٠سريايم العريرأ ال امرل الاضررا الناشرئ يف الارياق ال را ي ومرردى أتث هرا عقرق عمرال احلارروق
ارنااني لقمرأة والعتاة .وعقرق وجره التحديرد ،سرينظر العريرأ ال امرل يف االتاهرات اال تصراةي والبيئير
واالجتماعير ر األوس ررع ن ا ر راً ،زمر ر ا ن رراو والت رردهور البيئ رري الار رريع وأوج رره ان رردام ا ا رراواة ا تزاي رردة
واالضر ر راب الت نول رروجي والتغير ر ال ررد غرايف ،م ررن منظ ررور حا رروق ارنا رران لقمر ررأة .وس رريبحا أيضر راً
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االسرتاتيايات الناشئ لقنهوض لأ ا رأة يف ا ااواة ،مثل تزايرد اسرتخدام الت نولوجيرا لت بئر احلر رات
النااسي ورب ها وماالل الرجال وايهات العاعق األصرى عن حاوق ا رأة.
 -٨١و ح جان هذا النهج ا واضري ي ،ي ترزم العريرأ ال امرل ضرمان اسرتمرار ت بيرأ أسرالي
عمل أعضال العريأ ال امل الاراباا ورؤيرتهم ،باربل منهرا ت زيرز الت راون والتحالعرات ا اامر مرع
اميئ ررات الدولير ر وار قيمير ر حلا رروق ارنا رران ،وال م ررل عق ررق ت ررو أوث ررأ م ررع ا نظم ررات ار قيمير ر
واجملتم ي  ،وموا ق بذل جهوة الرامي ح إاا التوا ل مع يع أ حاب ا صقح .

اثلثا -االستنتاجات والتوصيات
ألف -االستنتاجات
 -٨٢إن الطريق إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني وإعمال احلقوق اإلنساانية للمارأة والفتااة
مااا زال طااويالا وحمفوف ا ا ابملصاااع ف فالنساااء ااثالت ثاايالا ان را يف هيئااات صاانع الق ارارات
السياسااية واالقتصااا ية علااى الصااعيدين الااوطين والعاااملي ،وهاان البا ا مااا يكاان اثالت ثاايالا
مفرطاا يف العمالااة ااري املسااتقرة و الباا مااا يقاال أجاارهن عاان أجاار الرجال ،األماار الااذي لااول
ون اسا ااتقالهلن االقتصا ااا يف وها اان معرضا ااات للعنا ااف املستشا ااري ،وال يتما ااتعن ابحلا ااق يف
التحكم يف جسدهن ،ويفتقرن إىل االستقالل الذاف ،و الب ا ما ينظر إلايهن ابعتباارهن سالعة
السلطات واالستحقاقات ترتكاز يف أيادي الرجاالف
جنسيةف ويف مجيع مناحي احلياة ،ال تزال ُ
وتعاين النساء الالئي يتعرضن ألشكال ييز متعد ة ومتداخلة من انعدام املساواة حبدة أكرب
بكثريف واستمرار التمييز املباشر و ري املباشر ،أبشكاله املرئية و ري املرئية ،هو ساب ختلاف
املرأة عن الرك يف مجيع مؤشرات التقدم البشري تقريب اف
 -٨3إن حتقيااق املساااواة بااني امل ارأة والرجاال هااو كفاااي اإلنسااانية مجعاااءف فعلااى كاال فاار
واج ا العماال علااى مكافحااة التمييااز ضااد امل ارأة والعنااف اجلنساااين ،الااذي ه او أحااد أس اوأ
مظاهر ف وجي على اجملتمع الدويل أن ميضي يف وضاع وتنفياذ املعاايري املتعلقاة ابملسااواة باني
اجلنسني من أجل التصدي لالجتاهاات املقلقاة حناو تقاوي مباا ح حقاوق اإلنساان وتعاري
املكاس ا ال ا حتققااق يف جمااال حقااوق امل ارأة للاطاارف وتعااد كفالااة تضااامن حركااة حقااوق
اإلنسااان برمتهااا ووحااداا أمارا ابلاار األمهيااةف ور اام االعارتا ابلتنااوع الكبااري الااذي تتساام باه
احلركااات النسااائية وابخااتال جتارهااا ووجهااات نظرهااا وأهاادافها ،ف ا ن ماان الض اروري جتاااوز
االختالفااات والتوفيااق بااني األهاادا للوقااو صاافا واحاادا يف مواجهااة األصااوليني املعارضااني
للمساواة بني اجلنسنيف

 -٨4و ثاال اجلهااو الراميااة إىل تعماايم مراعاااة املنظااور اجلنساااين خطااوة إجيابيااة ،ولكنهااا
ستظل ري كافية ما امق منظومة األمم املتحدة عازفة عن التصدي لبؤر املقاومة و عنة يف
اتباع سياسااا اجملازأةف ويعاد االعارتا بارتابو مقوماات املسااواة يف مجياع منااحي حيااة املارأة
أمرا أساساي ا لتحقياق املسااواة الكاملاة والدائماةف فالتادابري القطاعياة املعزولاة الا تركاز علاى
أقل اجملاالت إاثرة للاال ال تكفل معاجلة األسبال اجلذرية الستمرار التمييزف ومثاة حاجاة
ملحااة إىل حتسااني اتساااق االيااات الدوليااة الراميااة إىل القضاااء علااى التمييااز ضااد امل ارأة وإىل
وجو قيا ة وشراكات عامليةف
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 -٨5وال بد للهيئات الدولية حلقاوق اإلنساان وكيااانت األمام املتحادة مان أن حتارتس مان
ر و الفعل املناهضة احلالية مبا يكفل عدم تقوي اإلطار القانوين حلقاوق اإلنساانف وينبغاي
جملتمااع حقااوق اإلنسااان أن يبااذل كاال جهااد كاان للتصاادي ألي موقااف ،يف احملافاال الدوليااة
حلقوق اإلنساان ،يؤياد األعارا الذكورياة والتمييزياة ويساتغل الثقافاة والادين وسايا ة الدولاة
كمااربرات زائفااةف فحقااوق اإلنسااان املكفولااة للم ارأة هااي حق اوق أساسااية ال جي اوز إخضاااعها
العتبارات ثقافية أو ينية أو سياسيةف
 -٨٦وينبغااي أال تكااون حري ااة الاادين نقيضا اا للمساااواة بااني اجلنس ااني ،وينبغااي اس ااتادام
التعلاايم القااائم علااى حقااوق اإلنسااان كعاماال حمفااز للتغيااريف ويؤكااد الفرياق العاماال جمااد ا علااى
ضاارورة عاادم التهاااون أو التسااامع مااع أي انتهاااق حلقااوق اإلنسااان أو تراج اع عاان املعااايري
الدولية حلقوق اإلنسانف
 -٨7وتقع على عاتق الدول التزامات قانونية إبعمال حق املرأة يف املساواةف ومان  ،،فاال باد
للاادول األعضاااء ماان أن تفااي ابلتزامااااا احلاليااة يف جمااال حقااوق اإلنسااان ،وأن حت ارص يف الوقااق
ذاتاه علااى التوعياة أبمهيااة القضااء علااى التميياز ضااد املارأة و كااني املارأة واملسااءلة عنهماا يف هااذا
اإلطارف والدول ملزمة ابحرتام حقوق اإلنسان للمرأة وبباذل العناياة الواجباة لضامان عادم انتهااق
ه ااذ احلق ااوق م اان قب اال الدول ااة وموشفيه ااا احلك ااوميني والش ااركات ا اص ااة واألفا ارا املس االحني
أو اجلماعات املسلحةف واملساواة يف القانون واملمارسة ،ال كن املرأة مان املشااركة الكاملاة يف
احلي اااة السياس ااية والعام ااة واالقتص ااا ية واالجتماعي ااة ،ه ااي أيضا اا عام اال حاس اام يف جنا ااي التنمي ااة
املسا ااتدامةف ذل ا ااك أن تك ا اااليف املمارس ا ااات التمييزيا ااة يف جم ا اااالت الص ا ااحة والتعل ا اايم والتنمي ا ااة
االقتصااا ية حتااول ون حتقيااق التنميااة املسااتدامةف وينبغااي تفسااري أهاادا خطااة التنمياة املسااتدامة
لعااام  ٢0٣0و ااياااا ومؤش ارااا ماان منظااور االلتزامااات املتعهااد هااا يف جم اال حقااوق اإلنسااانف
وينبغي النظر إىل أهدا التنمية املستدامة ابعتبارها فرصة إلحاراز تقادم يف القضااء علاى التميياز
ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني ،ال لطمس التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسانف
 -٨٨واليااوم ،لتااام جمتمااع حقااوق اإلنسااان ،أكثاار ماان أي وقااق مضااى ،إىل الوقااو صاافا
واحاادا للحفاااع علااى احليااز الاادميقراطيف وجي ا أن تسااتمر مكافحااة مجيااع أش اكال التمييااز ضااد
املارأة حااص حتصاال النساااء يف مجياع أحناااء العااامل علااى املسااواة الكاملااة يف احليااة العامااة والسياسااية
واالقتصا ية واالجتماعية واألسرية والثقافية والدينية ويف جماال الصاحةف فاال مكاان يف أي جمتماع
ميقراطي ملمارسات من قبيل تعد الزوجات وزوام األطفال وتشاويه األعضااء التناسالية لاثان
وجرائم "الشر "ف وال جي إسكات أصوات املدافعات عن حقوق اإلنسانف
 -٨9لقد مضى  ٧0عاما على تكريس حق املرأة يف املسااواة يف اإلعاالن العااملي حلقاوق
اإلنسااان ،وقرابااة  ٤0عام ا ا منااذ اعتمااا االتفاقيااة الرائاادة املتمثلااة يف اتفاقيااة القض ااء مجيااع
أشكال التمييز ضد املرأة ،و ٢٥عام ا على نص إعالن وبارانم عمال فييناا علاى أن حقاوق
املرأة جزءا ال يتجازأ مان حقاوق اإلنساانف ولاذلك ،يادعو الفرياق العامال إىل اختااذ إجاراءات
فورية ،فانتظار القرن املقبل لتحقيق املساواة بني اجلنسني أمر ال ميكن حتمله ،شأنه يف ذلاك
شأن تراجع املكاس ال حتققق بشق األنفسف وال يوجد أي ماربر مقباول لالنتظاار إىل أن
يااتم القضاااء علااى التمييااز ضااد املارأة ،فهااذا التازام سياسااي خاار الوفاااء بااه كثااريا وال بااد ماان
الوفاء به ون خريف
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ابء -التوصيات
 -9٠يوصي الفريق العامل الدول مبا يلي:
(أ)

إذكاء الوعي مبسألة حق املرأة يف املساواة وإيالؤها أولوية سياسية عليا؛

(ب) إ رام التوصاايات ال اوار ة يف تقااارير الفريااق العاماال املواضاايعية والقطريااة ورسااائله
إ راجا منهجيا يف التشريعات والسياسات مبا يكفل الوفاء اباللتزام ابلقضاء على التمييز ضد املرأة؛

(يف) إلغاء مجيع القوانني واملمارسات التمييزية ،مباا فيهاا تلاك الا تنطاوي علاى
يي ااز ض ااد املا ارأة عل ااى أس اااس التقالي ااد أو الثقاف ااة أو ال اادين ،والق ااوانني الا ا تا انص حصا ارا
أو بص ااورة ااري متناس اابة عل ااى جت اارأ أفع ااال أو س االوكيات النس اااء والفتي ااات ،م ااع مراع اااة
ما يتعرض له العديد من النساء والفتيات من أشكال ييز متعد ة ومتشابكة؛
(ة) إيالء األولوية إلنشااء مؤسساات مكرساة للنهاوض حبقاوق املارأة وابملسااواة
بني اجلنسني ،وتعزيز هذ املؤسسات واالستثمار فيها؛
(هر) ايئة بيئة مؤاتية كن اجملتمع املدين واجلهات األخرى صاحبة املصلحة من
مكافحا ااة ر و الفعا اال املناهضا ااة حلقا ااوق اإلنسا ااان للم ا ارأة وما اان مقاوما ااة مجيا ااع التوجها ااات
واحلركات املناهضة حلقوق املرأة من خالل تقدأ استجابة قاطعة تساتند إىل تعهادااا امللزماة
يف جمال حقوق اإلنسان ،مع وضع النساء والفتيات يف صميم هذ االستجابة؛
(و) مناهضااة خطااال اإليديولوجيااة اجلنسااانية الااذي تسااتغله مجاعااات الضااغو
احملافظة لتضليل اجملتمع وتقوي النهوض حبقوق املرأة وابملساواة بني اجلنسني؛
(ز) تعزيز االعرتا أبن القيم الثقافية والدينية واألسرية ال تتعارض مع احلقوق
اإلنسانية للمرأة والفتاة ،واالعارتا بتسااوي املارأة والفتااة ماع الرجال ابعتباار مبادأا أساسايا
ماان مبااا ح القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان الا جيا محايتهااا واحرتامهاا وإعماهلاا يف مجيااع
الدول وعلى مجيع مستوايت اجملتمع ،مبا يف ذلك يف إطار األسرة؛
(ح) مواصلة تعزيز ومحاية املبا ح األساساية املتمثال يف أن مجياع احلقاوق عاملياة
و ري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة؛

(ط) ضمان احرتام حق املرأة يف اختاذ قرارات بشأن جسدها ويف احلصاول علاى
التثقي ااف اجلنس ااي الش ااامل ح ااص يتسا ا هل ااا التمت ااع حبقه ااا يف الص ااحة اجلنسا اية واإلجنابي ااة،
مبا يشمل احلصول على وسائل اإلجهاض ومنع احلمل املأمونة والقانونية وامليسورة؛
( ) تطبيااق التكااافؤ بااني اجلنسااني ،مبااا يف ذلااك ماان خااالل اختاااذ تاادابري خاصااة
مؤقتة ،لضمان ثيل املرأة على قدم املسااواة ماع الرجال يف اختااذ القارارات الا اس احليااة
العامة والسياسية واالقتصا ية ويف املناص القيا ية؛
(ت) وضااع اسارتاتيجيات لاازاي ة فاارص حصااول املارأة علااى فاارص العماال الالئااق
وحتقيق املساواة يف األجور؛
(ل) ضمان توفري حد أ ىن من احلماية االجتماعية مبا ييسر مشااركة املارأة علاى
قدم املساواة مع الرجل يف األنشطة االقتصا ية واالجتماعية؛
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(م) اختاااذ تاادابري ملكافحااة األع ارا االجتماعيااة التمييزيااة والتصااورات النمطيااة
الضارة فيما يتعلق أبجسا النساء والفتيات وأ وارهن وقدراانف
 -9١ويوصي الفريق العامل جملس حقوق اإلنساان أبن ميكناه مان االضاطالع بواليتاه مان
خالل مد مباا لتاجاه مان عام مان حيار املاوار والتعااون ماع الكيااانت األخارى ،مباا فيهاا
االيااات اإلقليميااة واملؤسسااات الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان واملنظمااات احملليااة املعنيااة حبقااوق
املرأة ،ومساعدته على زاي ة التعريف بدور والتواصل مع اجلهات الفاعلة اجملتمعياة الا قاد
ال لك سبل الوصول إىل املنظومة الدويلف
 -9٢ويوصي الفريق العامل منظومة األمم املتحدة مبا يلي:
احلفاع على الضماانت احلالية ال يوفرها القانون الادويل حلقاوق اإلنساان
(أ)
للمرأة وحلقها يف املساواة يف مجيع جمااالت احليااة وحقهاا يف عادم التعارض للتميياز ،ومقاوماة
مجيااع احملاااوالت الراميااة إىل التنصاال عاان هااذ احلقااوق ،مبااا فيهااا حماااوالت مجاعااات الضااغو
احملافظة او الدينية؛
(ب) إعا ة كيد االعرتا ابملصطلحات املتعلقة ابلقضااي اجلنساانية ومكافحاة
إساءة استادامها؛
(يف) وضااع إطااار سياساااف متكاماال جيسااد عاادم قابليااة مجيااع احلقااوق للتجزئااة
وترابو مقومات القضاء على التمييز يف مجيع مناحي حياة املرأة؛
(ة) ض اامان ت ااع امل اادافعات ع اان حق ااوق اإلنس ااان واملنظم ااات اجملتمعي ااة ابحلماي ااة
الفعلية وتيسري وصوهلم إىل حمافل األمم املتحدة يف سياق تقليص احليز املتاي للمجتمع املدين؛
(هر) تعزيااز التعاااون والتاادزر وحتديااد أوجااه ا لاال يف املنظومااة ،وتقاادأ توصاايات
بشأن سبل التغل عليها ،يف سياق العمليات اجلارية إلصالي األمم املتحدة ،و عاوة مجياع
الكياانت املعنية إىل املشاركة يف عملية مساءلة الذات ومساءلة اجلهات املعنية بشأن السبل
ال ختدم قضية حقوق املرأة على أفضل وجه؛
(و) مواصلة العمل على حتقيق التكافؤ بني اجلنساني يف األمام املتحادة والتعهاد
ابلتزامات من أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على أرض الواقع؛
(ز) كفالة كني الفريق العامل من املسامهة الفعلياة يف أعماال جلناة وضاع املارأة،
بسبل منها إضافاء طاابع مؤسساي علاى التقاارير الرلياة الا يقادمها الفرياق العامال إىل اللجناة
و كينه من املشاركة يف اجتماع فريق ا رباء الذي يسبق كل ورة من ورات اللجنة؛
(ح) ض اامان تعم اايم مراع اااة حق ااوق املا ارأة مراع اااة فعلي ااة م اان قب اال اإلجا اراءات
ا اصة ،مع االعرتا أبن عد ا متزايدا من املكلفاني باوالايت ابت يفار تقاارير كاملاة حلالاة
حقوق املرأة يف إطار الوالايت املسندة إليهم؛
(ط) مواصاالة إضاافاء طااابع مؤسسااي علااى تواصاال الفريااق العاماال وتعاونااه مااع
اللجنااة املعنيااة ابلقضاااء علااى التمييااز ضااد امل ارأة ،مااع االع ارتا ابجلهااو احلاليااة الراميااة إىل
ت ازامن ورة واحاادة علااى األقاال ماان وراامااا الساانوية مبااا ميكاان ماان زاي ة التواصاال الفعلااي
واملنهجي بينهما؛
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( ) عقااد اجتماااع رلااي رفيااع املسااتوى يضاام مجيااع االيااات والكياااانت العاملااة يف
جمااال حقااوق امل ارأة علااى الصااعيدين الاادويل واإلقليمااي لبحاار مزيااد ماان أفكااار التعاااون وتعزيااز
حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة تعزيازا فعااالا والقضااء علاى التميياز ضاد املارأة والفتااةف وميكان أن
تعقد هيئة األمم املتحدة للمرأة هذا االجتماع ،بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسانف
 -93ويوصااي الفريااق العاماال اجملتمااع املاادين أبن يقاايم أوجااه دزر بااني احلركااات التقدميااة
املدافعااة عاان حقااوق امل ارأة وأن يسااعى إىل التوفيااق بااني أهاادافها املاتلفااة ماان أج ال تعزيااز
األولااوايت املشاارتكة ووض ااع اس ارتاتيجيات للتص اادي للجهااات الفاعل ااة األصااولية املناهض ااة
للمساواة بني اجلنسنيف
 -94ويوصي الفريق العامل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنساان أبن تساتفيد مان مكانتهاا
الفري اادة يف االي ااة الوطني ااة حلق ااوق اإلنس ااان وأن تك ااون حلق ااة وص اال ب ااني ال اادول األعض اااء
وااليات الدولية حلقوق اإلنسانف
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Annex
Activities undertaken by the experts as Working Group
members since its last report to the Council
1.
The Working Group submitted an amicus brief1 regarding the criminalization of
termination of pregnancy in Northern Ireland to the Supreme Court of the United Kingdom,
which was presented before the Court on 26 October 2017.
2.
On 3 November 2017, the Chair of the Working Group held a discussion with the
Committee on the Elimination of Discrimination against Women in a plenary session. She briefed
the Committee on the highlights of the Working Group’s recent work and emphasized the need to
further strengthen cooperation, collaboration and coordination, especially in the context of the
backlash against the gains in women’s rights. The meeting agreed to further explore ways for
effective collaboration, including through the holding of an annual joint session.
3.
On the occasion of International Women’s Day on 8 March 2018, a member of the
Working Group participated in a Facebook Live event on women human rights defenders.
4.
Two members of the Working Group attended the sixty-second session of the
Commission on the Status of Women. For the first time, the Working Group formally
reported to the Commission’s general discussion, as newly mandated by the Human Rights
Council.2 The Working Group also addressed the Commission’s interactive dialogue on
accelerating the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and
achieving concrete results by 2020. The members of the Working Group participated in a
number of other events, including a consultation organized by the Victims’ Rights Advocate,
a “meet and greet” for Working Group members hosted by civil society, an Expert Group
Meeting, a side event on violence against women in politics, a consultation on strengthened
cooperation between global and regional women’s rights mechanisms, and side events on
achieving gender parity in United Nations human rights bodies, men’s accountability for
change, and women’s human rights advocacy in a time of backlash. Along with the Special
Rapporteur on violence against women, the Chair of the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women and representatives of regional women’s rights mechanisms,
the experts also met with the Secretary-General of the United Nations.
5.
A member of the Working Group participated in the US Human Rights Network
National Convening on Advancing Human Rights, held in December 2017 in Atlanta. She
participated in a panel discussion on Gender and Poverty Strategy, in February 2018 at New
York University, to discuss the preliminary findings of the Special Rapporteur on extreme
poverty and human rights from his country visit to the United States of America. She was
part of a joint thematic dialogue on sexual orientation, gender identity and intersex between
the Inter-American Commission on Human Rights, the African Commission on Human and
Peoples’ Rights, and United Nations human rights mechanisms, held in Washington D.C.
on 26–28 March 2018. She also participated in a conference on Challenging
Criminalization Globally: Inter-disciplinary and intersectional dialogue on un-policing
identity, morality, sexuality and bodily autonomy, organized by CREA and Global Health
Justice Partnership at Yale University on 17–18 April 2018.
6.
A member of the Working Group participated in a regional consultation organized
by the Special Rapporteur on the right to development in Addis Ababa on 27 and 28 March
2018 and participated in a regional consultation organized by the African Commission on
Human and Peoples’ Rights on human rights in conflict situations in Africa held on 5 and 6
April 2018 in Addis Ababa.
7.
A member of the Working Group participated in a briefing on special procedures,
with a focus on the mandate of the Working Group, together with the Special Rapporteur
on violence against women. The meeting was organized in Zagreb on 12 April 2018.
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See www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/AmicusCuriae.aspx.

2

See Human Rights Council resolution 35/18.
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