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 جلنة وضع املرأة
 ة واخلمسونامسالدورة اخل

 ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٢
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

ــاملرأة     ــع املعـــين بـ ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــائج املـ ــة نتـ متابعـ
والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة       

املــساواة بــني اجلنــسني : ٢٠٠٠م املــرأة عــا”املعنونــة 
: “والتنميـــة والـــسالم يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين 

ــرأة     ــاع املـ ــساين وأوضـ ــور اجلنـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ تعمـ
    ومسائل برناجمية

ــة           ــني والثامنـ ــسابعة واألربعـ ــني والـ ــسادسة واألربعـ ــدورات الـ ــائج الـ نتـ
  واألربعني للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  
  األمانة  منرةمذك    

  
  موجز  

ــدورات     تعكــس هــذه املــذكرة     ــيت انتــهت إليهــا ال ــا يف ذلــك املقــررات، ال ــائج، مب النت
السادسة واألربعني والسابعة واألربعني والثامنة واألربعـني للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                 

ويف جنيـف يف  ، ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٣٠ إىل ١٢ضد املرأة، املعقودة يف نيويورك يف الفترة من       
ينـاير إىل   / كـانون الثـاين    ١٧ ويف الفترة من     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ إىل   ٤الفترة من   

  .٢٠١١فرباير / شباط٤
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  مقدمة  - والأ  
ــا     - ١ ــة يف قراره ــة العام ــيح  ٤٧/٩٤أوصــت اجلمعي ــأن يت ــدول اجلــ ب زمين الجتماعــات ال

أمكـن، إحالـة نتـائج تلـك االجتماعـات يف        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، كلما         
 .حينها إىل جلنة وضع املرأة، للعلم

وعقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة دورهتـا الـسادسة واألربعـني يف                    - ٢
 إىل ٤، ودورهتــا الــسابعة واألربعــني يف الفتــرة مــن ٢٠١٠يوليــه / متــوز٣٠ إىل ١٢الفتــرة مــن 

 كـــانون ١٧، ودورهتـــا الثامنـــة واألربعـــني يف الفتـــرة مـــن ٢٠١٠ أكتـــوبر/ تـــشرين األول٢٢
ويف الدورة السادسة واألربعني، اعتمدت اللجنـة بيانـا         . ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يناير إىل   /الثاين

ــسنوية العاشــرة الختــاذ جملــس األمــن القــرار      ــذكرى ال ــرأة   عــن)٢٠٠٠ (١٣٢٥مبناســبة ال امل
دوبرافكـا   باملتابعـة،    ة املعنيـ  ةوقـررت متديـد واليـة املقـرِّر       ،  )انظر املرفـق األول   (والسالم واألمن   

ويف . ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ هلا، باربرا بيلـي لغايـة        ة املناوب ةسيمونوفيتش، واملقرر 
الدورة السابعة واألربعـني، اعتمـدت اللجنـة توصـية عامـة بـشأن االلتزامـات األساسـية للـدول                    

انظـر املرفـق    ( القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          من اتفاقية  ٢األطراف مبوجب املادة    
ــاين ــسانية      ) الث ــوقهن اإلن ــسنات وحق ــساء امل ــشأن الن ــة ب ــث  (وتوصــية عام ــق الثال ــر املرف ). انظ

واعتمــدت اللجنــة أيــضا بيانــا رحبــت فيــه بإنــشاء هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني  
وبيانـا مـشتركا أصـدره رؤسـاء        ) انظر املرفـق الرابـع    ) (هيئة األمم املتحدة للمرأة   (ومتكني املرأة   

جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة املعنية بالقضاء علـى              
وقـررت اللجنـة املعنيـة      ). انظر املرفق اخلـامس   (التمييز ضد املرأة بشأن الفيضانات يف باكستان        

عــد توصــية عامــة بــشأن املــرأة يف حــاالت الــرتاع املــسلح بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أن ت
وحــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع، وأن تطلــب إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إعــداد تقريــر   

ــادة    ــا للم ــتثنائي، وفق ــة ١٨اس ــن االتفاقي ــضا إدراج   .  م ــة أي ــررت اللجن ــق  ”وق إجــراءات تتعل
تخبت اللجنـة سـيلفيا   ة الثامنة واألربعني، انويف الدور.  كبند دائم يف جدول األعمال “باملتابعة

للرئيـسة؛   يكتوريا بوبيسكو وزهرة راسخ نائبـات     ؛ وانتخبت نيكول أملني وف    بيمنتيل رئيسة هلا  
وإضافة إىل ذلك، قررت اللجنة إعـداد مـشروع توصـية عامـة         . وانتخبت فيوليت أوري مقررة   

وأخريا، أنشأت اللجنـة    . ذه املسألة بشأن إمكانية اللجوء إىل القضاء وتشكيل فريق عامل يف ه         
 . فرقة عمل معنية باملساواة بني اجلنسني يف سياق التشريد وانعدام اجلنسية

، تــاريخ اختتــام الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة، بلــغ  ٢٠١١فربايــر / شــباط٤ وحــىت  - ٣
كــول  دولــة، وبلــغ عــدد الــدول األطــراف يف الربوتو١٨٦عــدد الــدول األطــراف يف االتفاقيــة 

 ٢٠ مـن املـادة   ١وبلغ عدد الـدول الـيت قبلـت تعـديل الفقـرة          .  دولة ١٠١االختياري لالتفاقية   
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ولكي يبدأ سريان هذا التعـديل، يـتعني   .  دولة٥٩من االتفاقية، املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة،   
لــدى لــه  دولــة، بإيــداع صــكوك قبوهلــا ١٢٤أن يقــوم ثلثــا الــدول األطــراف يف االتفاقيــة، أي 

 . مني العاماأل

ــة        - ثانيا   ــني والثامنـ ــسابعة واألربعـ ــني والـ ــسادسة واألربعـ ــدورات الـ ــائج الـ نتـ
 واألربعني للجنة

  
 التقارير اليت نظرت فيها اللجنة  - ألف  

ــها ســبع دول أطــراف       - ٤ ــة يف دورهتــا الــسادسة واألربعــني يف تقــارير قدمت نظــرت اللجن
، واألرجنــتني )CEDAW/C/USR/7(روســي  مــن االتفاقيــة، وهــي االحتــاد ال ١٨مبوجــب املــادة 

)CEDAW/C/ARG/6( ــتراليا ــا )CEDAW/C/AUL/7(، وأســـ ، )CEDAW/C/ALB/3(، وألبانيـــ
، وفيجـــــي )CEDAW/C/TUR/6(، وتركيـــــا )CEDAW/C/PNG/3(وبـــــابوا غينيـــــا اجلديـــــدة 

)CEDAW/C/FJI/2-4.(  
دول أطـراف   ويف الدورة الـسابعة واألربعـني، نظـرت اللجنـة يف تقـارير قدمتـها سـت                    - ٥

ــادة  ــا فاســـو )CEDAW/C/UGA/7( مـــن االتفاقيـــة، وهـــي أوغنـــدا  ١٨مبوجـــب املـ ، وبوركينـ
)CEDAW/C/BHS/4( وتــــــــــــونس ،)CEDAW/C/TUN/6( واجلمهوريــــــــــــة التــــــــــــشيكية ،
)CEDAW/C/CZE/5( ومالطــا ،)CEDAW/C/MLT/4 .(  وإضــافة إىل ذلــك، نظــرت اللجنــة يف

  ).CEDAW/C/IND/SP.1(التقرير االستثنائي املقدم من اهلند 
ويف الــدورة الثامنــة واألربعــني، نظــرت اللجنــة يف تقــارير قدمتــها ســبع دول أطــراف      - ٦

، وبــــنغالديش )CEDAW/C/ISR/4( مــــن االتفاقيــــة، وهــــي إســــرائيل    ١٨مبوجــــب املــــادة  
)CEDAW/C/BGD/6-7( وبــــــــــــيالروس ،)CEDAW/C/BLR/7( وجنــــــــــــوب أفريقيــــــــــــا ،
)CEDAW/C/ZAF/2-4( وســـــــــــــــري النكـــــــــــــــا ،)CEDAW/C/LKA/5-7( وكينيـــــــــــــــا ،
)CEDAW/C/KEN/7(شتاين ختن، ولي)CEDAW/C/LIE/4.( 

ن كيانــات األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة   وحــضر هــذه الــدورات ممثلــون عــ    - ٧
 تقـارير الـدول األطـراف، والقـوائم الـيت أعـدهتا اللجنـة               وقد نـشرت  . واملنظمات غري احلكومية  

 املوقع اإللكتروين ملكتـب     ، على اف وبياناهتا التقدميية  باملسائل والقضايا، وإجابات الدول األطر    
 ).www.ohchr.org(مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

ــدول األطــراف       - ٨ ــن ال ــق بكــل م ــا يتعل ــا  وفيم ــر يف تقاريره ــيت ُنظ ــة  ال ، اعتمــدت اللجن
 . املوقع اإللكتروين املذكورعلىمالحظات ختامية، ميكن االطالع عليها أيضا 

http://www.ohchr.org/�
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  من االتفاقية٢١اإلجراءات املتخذة بشأن تطبيق املادة   - باء  
  

ــادة            ــب املـ ــراف مبوجـ ــدول األطـ ــية للـ ــات األساسـ ــشأن االلتزامـ ــة بـ ــية العامـ    ٢التوصـ
 من االتفاقية

 يف الدورة السادسة واألربعني، واصلت اللجنة النظر يف مشروع التوصية العامة بـشأن             - ٩
 مــن االتفاقيـــة، وطلبــت إىل ســـيز   ٢االلتزامــات األساســية للـــدول األطــراف مبوجـــب املــادة     

فلينترمان، رئيس الفريق العامل املعين هبذه املـسألة، والـذي يتـألف أيـضا مـن دوركـاس كـوكر            
زرداين، وســـيلفيا بيمنتيـــل، وفيكتوريـــا بوبيـــسكو، ودوبرافكـــا      - أبيـــا، ومـــرمي بلميهـــوب  

شروع منقح للتوصية العامة على أعضاء اللجنة يتـضمن التعليقـات الـيت          سيمونوفيتش، تعميم م  
اســتمر ويف الــدورة الــسابعة واألربعــني . أعــدها أعــضاء اللجنــة يف الــدورة الــسادسة واألربعــني

  / تـشرين األول   ١٩ويف  .  تنقيح مشروع التوصية العامة ووضـعه يف صـيغته النهائيـة           العمل على 
). انظـر املرفـق الـسادس    (٤٧/٥وصية باعتباره مقرر اللجنة     اعتمد مشروع الت   ،٢٠١٠أكتوبر  
  أجرتـه  تـصويت ب أن التوصية العامة اعُتمدت بتوافق اآلراء، فإن بعـض الفقـرات اعُتمـدت               ومع

  ).انظر ملحق الفصل السابع من تقرير اللجنة ( عليهااللجنة
  

 التوصية العامة بشأن النساء املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية

الل الدورة الـسادسة واألربعـني، نظـرت اللجنـة يف مـشروع التوصـية العامـة بـشأن                   خ  - ١٠
وطلبــت اللجنــة إىل فــردوس آرا بيغــوم، رئيــسة  . النــساء املــسنات ومحايــة حقــوقهن اإلنــسانية 

ــاربرا بيلــي، ونــيكالس بــرون،        ــألف أيــضا مــن ب الفريــق العامــل املعــين هبــذه املــسألة والــذي يت
 مـشروع مـنقح     تقـدمي جـرب، ويوكـو هياشـي، وفيوليتـا نويبـاور،           وسيسوري شوتيكول، ونائلة    

. للتوصية العامة يراعـي التعليقـات اإلضـافية الـواردة إىل اللجنـة يف دورهتـا الـسادسة واألربعـني                   
ويف الــدورة الــسابعة واألربعــني، واصــلت اللجنــة اســتعراض مــشروع التوصــية العامــة وقامــت   

أكتـوبر باعتبـاره مقـرَّر      / تـشرين األول   ١٩ُتمـد يف    بتنقيحه، حيث ُوضـعت صـيغته النهائيـة واع        
 أن التوصــية العامــة اعُتمــدت بتوافــق اآلراء، فــإن ومــع). انظــر املرفــق الــسادس (٤٧/٦اللجنــة 

ــصويتببعــض الفقــرات اعُتمــدت   ــهت ــة أجرت ــسابع مــن    (عليهــا  اللجن انظــر ملحــق الفــصل ال
  ).اللجنة تقرير

  
  املترتبة على الزواج وفسخهالتوصية العامة بشأن النتائج االقتصادية

قــررت اللجنــة أن يقــدِّم الفريــق العامــل الــذي عهــد إليــه إعــداد مــشروع توصــية عامــة   - ١١
، )رئيـسة (ذي يتـألف مـن روث هلـربين كـداري          بشأن النتائج االقتصادية للزواج وفسخه، وال     

ــيلفيا بيمي    ــاتن، وسـ ــراميال بـ ــديرا جايـــسينغ، وبـ نتيـــل، ونيكـــول أملـــني، وفيوليـــت أوري، وإنـ
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ودوبرافكـــا ســـيمونوفيتش، مـــشروعاً منقحـــاً هلـــذه التوصـــية إىل اللجنـــة يف دورهتـــا الـــسادسة  
وخــالل الــدورة الــسادسة واألربعــني، نظــرت اللجنــة يف مــشروع التوصــية العامــة   . واألربعــني

ــررت مواصــلة اســتعراض املــشروع يف دورهتــا       ــزواج وفــسخه وق ــصادية لل ــائج االقت ــشأن النت ب
ومل يتخــذ أي إجــراء بــشأن مــشروع التوصــية العامــة يف   .  هبــدف اعتمــادهالــسابعة واألربعــني

وخـالل الـدورة الثامنـة واألربعـني، واصـلت اللجنـة تنقـيح التوصـية         . الدورة السابعة واألربعني  
  . ٢٠١١العامة هبدف اعتمادها قبل هناية 

  
  التوصية العامة املشتركة بشأن املمارسات الضارة    

ورهتــا الــسابعة واألربعــني يف مــشروع خمطــط عــام للتوصــية العامــة نظــرت اللجنــة يف د  - ١٢
ــشتركة  ــة حقــوق الطفــل      امل ــرأة وجلن ــز ضــد امل ــى التميي ــة بالقــضاء عل ــة املعني ــشأن بــني اللجن  ب

ويف الــدورة الثامنــة واألربعــني، ونتيجــة لتقاعــد عــدة أعــضاء، مت توســيع   . املمارســات الــضارة
ة ليضم فريدة أكـار، وفيوليـت أوري، وشـياوكياو زو،           الفريق العامل املعين باملمارسات الضار    

ــي،     ــارا بيل ــائمني، وهــن برب ــاور   إضــافة إىل األعــضاء الق ــا نويب ــة جــرب، وفيوليت ــسة(ونائل ، )رئي
ــة     . ودوبرافكــا ســيمونوفيتش  ــنقح ملخطــط عــام للتوصــية العام ــة يف مــشروع م ونظــرت اللجن

. اقـشة املخطـط وخطـة العمـل     ملواصـلة من حقـوق الطفـل   املشتركة واجتمعت مـع أعـضاء جلنـة    
وأيـدت اللجنـة مـشروع املخطـط وأذنـت          . وقامت اللجنة والفريق العامل أيضا مبناقشة املسألة      

وُعقد اجتماع لألفرقة العاملـة للجنـتني       .  التوصية العامة  للفريق العامل بالبدء يف إعداد مشروع     
ــداد خ      ــنقح وإع ــشروع املخطــط امل ــشة م ــدورة ملناق ــة ال ــل هناي ــة طريــ قب ــداد  ارط ق ملواصــلة إع

  .العامة التوصية
  

 التوصية العامة بشأن النساء يف حاالت الرتاع املسلح وحاالت ما بعد انتهاء الرتاع    

ــساء يف          - ١٣ ــشأن الن ــة ب ــداد توصــية عام ــسابعة واألربعــني إع ــا ال ــة يف دورهت ــررت اللجن ق
عـين هبـذه املـسألة    حاالت الرتاع املـسلح وحـاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع وإنـشاء فريـق عامـل م              

قامـت بـراميال بـاتن      أعضاء الفريق و  مت تثبيت   وأثناء الدورة الثامنة واألربعني،     ). ٤٧/١املقرر  (
وقدمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         .  املوضوع عنعرض مذكرة معلومات أساسية     ب) الرئيسة(

. اعــات املــسلحةوالرت  االتفاقيــات الدوليــة الــسارية املتعلقــة باملــدنيني معلومــات إضــافية بــشأن 
. واجتمع الفريق العامل أيضا خـالل الـدورة ملناقـشة نطـاق مـشروع التوصـية العامـة وعناصـره                   

وكان أعضاء الفريـق العامـل نيكـول أملـني، وماغـاليس أروتـشا، ونـيكالس بـرون، وعـصمت                    
 .زرداين - مرمي بلميهوبفيكتوريا بوبيسكو، وزهرة راسخ، وجاهان، و
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 اجلنسية وانعدام التشريد سياق يف اجلنسني بني ملساواةبا املعنية العمل فرقة    

 دوركـاس  الـسيدة  قدمتها إحاطة إىل واألربعني، السابعة الدورة أثناء الفرقة، استمعت  - ١٤
 املتحــدة األمــم مفوضــية هبــن هتــتم الــاليت بالنــساء املعــين العامــل الفريــق رئيــسة أبيــا، - كــوكر
 التـشريد  سـياق  يف اجلنـسني  بـني  باملـساواة  املتعلقـة  هيماملفا ورقة حالة بشأن ،الالجئني لشؤون
 تقاعـد  بـسبب  واألربعـني  الثامنة الدورة إىل املسألة هذه تناول تأجيل وقررت اجلنسية، وانعدام
ــد ــضاء ةعـ ــن  أعـ ــقمـ ــل، الفريـ ــم  العامـ ــاسوهـ ــوكر دوركـ ــا - كـ ــردوس أبيـ ــوم آرا وفـ  بيغـ

 قـدموا  املفوضـية  عـن  مـثلني مب اللجنة عتاجتم واألربعني، الثامنة الدورة ويف .فلينترمان وسيس
 وانعـدام  التـشريد  سـياق  يف اجلنـسني  بـني  املساواة بشأن عامة توصية شروعتتعلق مب  عمل ورقة

 عمــل فرقــة إنــشاء اللجنــة قــررت املــسألة، هــذه بــشأن النظــر وجهــات تبــادل وبعــد .اجلنــسية
 العـضوين  مـن  العمـل  رقـة ف وتتكـون  .عامـة  توصـية  مشروع بإعداد القيام إمكانية حبث ملواصلة
 وتـضم  سـيمونوفيتش،  ودوبرافكـا  بـاتن  بـراميال  أي أعـاله،  املـذكور  العامل الفريقمن   املتبقيني
 وعــصمت هاياشــي ويوكــو بــرون ونــيكالس ازيردانيــ - بيلميهــوب ومــرمي آســار فريــد أيــضا
  .شولتز وباتريسيا راسخ وزهرة بوبيسكو وفيكتوريا جاهان

  

  فيما يتصل بسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنةاإلجراءات املتخذة  - جيم  
  االتفاقية من ١٨ املادة مبوجب اللجنة عمل أساليب تعزيز    
 املتابعة إجراءات    

 يف مبـا  باملتابعـة،  املعنيـة  املقـررة  تقريـر  ،واألربعـني  السادسة دورهتا يف ،اللجنة اعتمدت  - ١٥
ــدا غواتيمــاال إىل املوجهــة الرســائل ذلــك ــدا وفنلن ــ علــى ردا وميامنــار وكن  الــيت املتابعــة ريراتق
 ومناوبتـها  سـيمونوفيتش،  دوبروفكـا  باملتابعـة،  املعنيـة  املقـررة  واليـة  متديـد  أيضا قررتو .قدمتها
 .٢٠١٢ ديسمرب/األول كانون ٣١ حىت بايلي، باربرا

 يف مبـا  باملتابعـة،  املعنيـة  املقـررة  تقريـر  ،واألربعـني  السابعة دورهتا يف اللجنة، واعتمدت  - ١٦
 املتحــدة ترتانيــا ومجهوريــة وتوفــالو يــسلنداأ وأذربيجــان إىل املوجهــة التذكرييــة الرســائل ذلــك

 الـيت  اخلطـوات  عـن  للعلـم  املتابعـة  تقـارير  بتقـدمي  بعـد  البلـدان  هـذه  تقم مل إذ واليمن، ونيجرييا
 .احملددة يداملواع غضون يف اخلتامية املالحظات يف الواردة احملددة التوصيات لتنفيذ اختذهتا

 ونظـرت  باملتابعـة،  املعنيـة  املقررة تقرير واألربعني، الثامنة دورهتا يف اللجنة، واعتمدت  - ١٧
ــرين     ــها البحــــ ــيت قدمتــــ ــة الــــ ــارير املتابعــــ ــلوفينيا ) CEDAW/C/BHR/CO/2/Add.1(يف تقــــ وســــ

)CEDAW/C/SVN/CO/4/Add.1 ( ــدا ــا ) Corr.1 و CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.1(وكنـــــــــ وليتوانيـــــــــ
)CEDAW/C/LTU/CO/4/Add.1 ( وميامنــار)CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.2 .(متاحــة التقــاريرهــذه و 
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حتــــت الرمــــوز املــــشار ) /http://documents.un.org(يف نظــــام الوثــــائق الرمسيــــة لألمــــم املتحــــدة  
 .أعاله إليها

 :تقاريرهـا  تقـدمي  موعـد  عـن  تأخرت اليت التالية الدول إىل رسائل للجنةا وجهت كما  - ١٨
ــواي إكــوادور ــال وأوروغ ــسلفادور وبلجيكــا والربتغ ــا ومدغــشقر وقريغيزســتان وال  .ومنغولي
 أن سـبق  الـيت  التاليـة  الـدول  مـن  كل إىل ثانية تذكريية ةرسال اللجنة وجهت ،ذلك إىل وإضافة
 ايــسلندأ :تقــدميها موعــد عــن تــأخرت الــيت املتابعــة اريرتقــ تقــدمي لطلــب رســائل إليهــا وجهــت

  .واليمن ونيجرييااملتحدة  ترتانياومجهورية 
  

 املتأخرة التقارير تقدمي طلب    

 علـى  فاتـت  اليت األطراف الدول بتذكري منتظمة بصورة األمانة تقوم أن اللجنة قررت  - ١٩
 دموقُـ  .ممكـن  وقـت  أقـرب  يف رهـا تقاري تقـدم  بأن أكثر أو سنوات مخس تقاريرها تقدمي موعد
 أن إىل أشـار  ،التقـارير  تقـدمي  حالـة  عن مستكمالتقريرا    واألربعني الثامنة دورهتا يف اللجنة إىل

 وأنتيغـوا  ،أفغانـستان  :أكثـر  أو سـنوات  مخـس  عليهـا  فاتـت  قـد  التاليـة  األطـراف  الـدول  تقارير
 ،القمـر  وجـزر  ،سـليمان  وجـزر  ،وتوبـاغو  وترينيـداد  ،السالم دار وبروين ،وبربادوس ،وبربودا

ــة ــا ومجهوري  وســانت ،مــارينو وســان ،وبرينــسييب تــومي وســان ،ودومينيكــا ،الوســطى أفريقي
، والعـراق  ،وسيـشيل  ،وسوازيلند ،والسنغال ،ونيفس كيتس وسانت ،غرينادين وجزر فنسنت
 تذكرييـة  رسـائل ل وفقـا  بأنـه،  أيـضا  اللجنـة  األمانـة  وأبلغـت  .وميكرونيزيـا  ،والتفيـا  يت،وكرييبا
 سـنة  ٢٠ أو سنوات ١٠ تقاريرها تقدمي على فاتت دولة ١٥ بشأن األمانة من إضافية ومتابعة

 ،اجلديـدة  غينيـا  بـابوا ( فيهـا  نظـر أن ي  املقـرر  من أو فيهاقد نظر   و ،تقريرا ١١ تلقي مت أكثر، أو
ــشاد ــالو ،وت ــهاما وجــزر ،وتوف ــويت ،الب ــادا ،وجيب ــا ،وغرين ــساو - وغيني ــوار وكــوت ،بي  ،ديف
ــا ــسوتو ،وليربيـ ــاييت ،وليـ ــرال متو ،)وهـ ــة يف نظـ ــة حالـ ــدة دولـ ــر دون واحـ ــا( تقريـ  ،)دومينيكـ
 ،الوســـطى أفريقيـــا مجهوريـــة( تقريـــر دون أخـــرى دول ثـــالث حالـــة يف النظـــر املقـــرر ومـــن
  ).ليسيش و،القمر وجزر

  

 للجنة املقبلة الدورات مواعيد    

 :التايل النحو على واخلمسني ألربعنيوا التاسعة دورتيها انعقاد ديعامو اللجنة أكدت  - ٢٠
  

 :واألربعون التاسعة الدورة    

ــدورة  )أ(   ــشرون ال ــق الع ــل للفري ــين العام ــصاالت املع  الربوتوكــول مبوجــب باالت
 نيويورك؛ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٨-٦ :االختياري

https://webmail.ohchr.org/,DanaInfo=documents.un.org+�
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 نيويورك؛ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩-١١: اجللسات العامة للجنة  )ب(  

 أغـــسطس/آب ٥-١ :واخلمـــسني احلاديـــة الـــدورة قبـــل ملـــا العامـــل الفريـــق  )ج(  
 نيويورك؛ ،٢٠١١

  

 :اخلمسون الدورة    

ــدورة  )أ(   ــة الـ ــشرون احلاديـ ــق والعـ ــل للفريـ ــين العامـ ــصاالت املعـ ــب باالتـ  مبوجـ
 جنيف؛ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠-٢٨ :االختياري الربوتوكول

 ؛جنيف ،٢٠١١أكتوبر/األول تشرين ٢١-٣ :ات العامة للجنةلساجل  )ب(  

 تــشرين ٢٨-٢٤ :واخلمــسني الثانيــة الــدورة قبــل ملــا العامــل الفريــقدورة   )ج(  
  جنيف؛ ،٢٠١١أكتوبر/األول

  

 للجنة املقبلة الدورات يف فيها النظر سيجري اليت التقارير    

 التاســعة  دورهتــا  يف التاليــة  األطــراف الــدول  تقــارير  يف ســتنظر أهنــا  اللجنــة  أكــدت  - ٢١
 ،وكوسـتاريكا  ،وسنغافورة ،وزامبيا ،وجيبويت ،كوريا ومجهورية ،الياوإيط ،إثيوبيا :واألربعني
 ،بـاراغواي : اخلمسني دورهتا يف التالية األطراف الدول تقارير يف أيضا اللجنة ستنظرو .ونيبال
  .وموريشيوس ،وليسوتو ،والكويت ،ديفوار وكوت ،وعمان ،األسود واجلبل ،وتشاد

  

 مــن ٢جنــة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة اإلجــراءات الــيت اختــذهتا الل  - دال  
 الربوتوكول االختياري

 العامـل  الفريـق  تقريـر  واألربعني والسابعة واألربعني السادسة هايدورت يف اللجنة أقرت  - ٢٢
 .عـشرة  والثامنـة  عـشرة  الـسابعة  دورتيه عن االختياري الربوتوكول مبوجب باالتصاالت املعين

 أيـام  عـشرة  جمموعهـا  ملـدة  سـنة  كـل  مرات ثالث جيتمع الذي العامل، الفريق يقوم أن وقررت
واليــة  انتــهاء حالــة يف إال للجنــة، املقــررة الــدورات انعقــاد قبــل مباشــرة اجتمــاع بعقــد عمــل،
 سـيعقد  احلالـة،  هـذه  ويف .اللجنـة  يف أعـضاء  جـدد  خرباءانتخاب   بسبب ملاالع الفريق أعضاء

 .العامــل الفريــق أعــضاء تعــيني فيهــا يــتم الــيت اللجنــة ورةد انعقــاد بعــد العامــل الفريــق اجتمــاع
 العامـل،  الفريـق  مـن بناء على توصـية      وقررت، ،١٨/٢٠٠٨ رقم البالغ يف أيضا اللجنة وبتت
 إجــراءاتة أيــ اللجنــة تتخــذ ومل .٤/٢٠٠٤ رقــم بــالبالغ يتعلــق فيمــا املتابعــة إجــراء إهنــاء
 الــدورةأن  إذ واألربعــني، الثامنــة دورهتــا يف االختيــاري الربوتوكــول مــن ٢ املــادةب يتعلــق مــافي

 الـدورة  انعقـاد  بعـد كـان مـن املقـرر أن تعقـد           باالتـصاالت  املعـين  العامل للفريق عشرة التاسعة
 .للجنة واألربعني الثامنة
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 املرفق األول
بيــان اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مبناســبة الــذكرى الــسنوية     

 بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن العاشرة لقرار 
ــؤدي    ــرتاعي ــسلح ال ــاقم  امل ــساواة عــدم أوجــهإىل تف ــرأة بــني املوجــودة امل  والرجــل امل
 خاصــة بــصفة املــرأة يعــرض وذلــك اجملتمعــات، مجيــع يف متفاوتــة وبــدرجات خمتلفــة بأشــكال
 األمــن جملــس لقــرار لعاشــرةا الــسنوية الــذكرى ومبناســبة .املــسلح الــرتاع نــشوب عنــد للخطــر
 ضـد  التمييـز  علـى  بالقـضاء  املعنيـة  اللجنـة  تـود  واألمن، والسالم املرأة بشأن) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
 املتعلقـة  باالتفاقيـة  الكامـل  وارتباطـه  القـرار  هـذا  بـروح  التزامهـا  على جديد من تؤكد أن املرأة

 .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على بالقضاء

 بــأن مهمــا دوليــا سياســيا اعترافــا )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن لــسجم قــرار اختــاذ ويــشكل  
 ،األمـن  جملـس  تنـاول فقـد    .الـدوليني  واألمـن  لـسالم هلمـا صـلتهما با     مـسألتان  واجلنـسانية  املرأة
ــر ،مــرة ألول ــد املتناســب غــري األث ــرتاعا يتركــه الــذي والفري  واعتــرف ،املــرأة علــى املــسلح ل
ــا ــه مب ــرأة تقدم ــسامهات مــن امل ــدر ال م ــدرها حــق تق ــستغل وال ق ــع يف بالكامــل ت ــشوب من  ن

 وأكـد  .الـسالم بنـاء   و الرتاعـات  تـسوية  ويف الـسالم  وبنـاء  الـسالم  حفـظ  ويف وحلـها  الرتاعات
 إحــــالل يف فاعلــــة كــــأطراف للنــــساء والكاملــــة املتكافئــــة املــــشاركة أمهيــــة أيــــضا اجمللــــس
 .واألمن السالم

 وغـري  تارخييـة  كوثيقة به عترفُي ذيال ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس قرار رشدستاو  
ــائق مــن عــددب مــسبوقة، ــسياس وث ــات والقــرارات اتال ــة، واملعاهــدات والتقــارير والبيان  العاملي

 فيـذه نلت عامـا  إطـارا  تـوفر  الـيت  ،املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  فيهـا  مبا
 علـى  القـضاء  إىل يرمـي  بـاملرأة  اخلاصـة  اإلنـسان  قوقحل شامال صكا تفاقيةاال وتشكل .الكامل
 .املسلح الرتاع حاالت ويف السلم أوقات يف ينطبقو املرأة ضد والعنف التمييز أشكال مجيع

 أن علـى  تـنص  الـيت  ،تفاقيـة اال ديباجـة  إىل) ٢٠٠٠( ١٣٢٥األمـن    جملـس  قرار ويشري  
 ،امليـادين  مجيـع  يف الرجـل  مـع  املـساواة  قـدم  علـى  للمـرأة  كاملـة  مشاركة تتطلب السالم قضية

 علـى  مـشاركتهن  أمام العقبات وتذليل حقوقهن حبماية العامل أحناء مجيع يف النساء يعد بذلكو
 .وتعزيزه الدائم السالم صون يف كاملة وبصورة الرجال مع املساواة قدم

 بـشأن  تقـدم  إحراز إىل) ٢٠٠٠( ١٣٢٥األمن   جملس وقرار تفاقيةاال من كل ويسعى  
 وإىل الـرتاع  انتـهاء  بعـد  ومـا  الـرتاع  حـاالت  يف اجلنـسني  بـني  باملـساواة  املتعلق األعمال جدول
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ــساء جتــارب إدمــاج ضــمان ــرارات يف ومنظــوراهتن واحتياجــاهتن الن  والقانونيــة الــسياسية الق
 .والتنمية التوافق وحتقيق دائم سالم إحالل إىل الرامية واالجتماعية

ــاذ ويــــــشهد   ــرارات اختــــ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــــــن جملــــــس قــــ
 .واألمـن  والـسالم  املـرأة  جمـال  يف املاضـي  العقـد  خـالل  احملـرز  التقدم على) ٢٠٠٩( ١٨٨٩ و

 تعمـيم  أمهيـة  علـى  بـه  ونرحـب  إليه حنتاج الضوء من مزيد تسليط إىل القرارات هذه أدت فقد
 الـسالم  وبناء السالم حفظ ذلك يف مبا السالم، عملية مراحل مجيع يف اجلنساين املنظور مراعاة
 .الرتاعات انتهاء بعد لتعمريا وإعادة

ــئن   ــسنوات خــالل الكــثري إجنــاز مت ول األمــن  جملــس لقــرار اســتجابة املاضــية العــشر ال
 زالـت  ومـا  التنفيذ، صعيد على حمدود تقدم سوى ُيحَرز ملإنه  ف ،هاختاذ منذ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

 املــسلحة عــاتالرتا تقتــرن مــا فغالبــا .بنــاتوال النــساءب مــدمرة آثــارا تلحــق املــسلحة النـــزاعات
 يـستخدم  مـا  وكـثريا  ووحـشيته  اجلنـسي  العنف نطاق تزايد إىل األدلة وتشري ،اجلنساين بالعنف

 مـن  كوسـيلة  متزايد بشكلبنات  وال النساء ستهدفوُت .احلرب وسائل من كوسيلة االغتصاب
 يف اخلـوف  وبـث  علـيهم سيطرة  والـ  معينـة  عرقية فئة أو حملي جمتمع داأفر إلهانة احلرب وسائل
 .نقلهم أو/و وتشتيتهم ومعاقبتهم نفوسهم

 احلالـة  زالـت  مـا  ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥األمـن    جملـس  قـرار  اختـاذ  مـن  سـنوات  عشر وبعد  
 بعـد  مـا  فتـرة  يف خـصوصا  قائمـة،  والتحـديات  الفجـوات  تبقى إذ ،مرضية تكون أن عن بعيدة
 مـسامهتهن  كانيـة إم من حيد القرارات اختاذ عمليات من النساء استبعاد أن حيث الرتاع، انتهاء
 يف فعالــة عناصــر النــساء بــأن واســع نطــاق علــى االعتــراف مــن الــرغم وعلــى .الــسالم بنــاء يف

 مفاوضـات  يف واالشـتراك  الـسلطة  إىل للوصـول  ضـئيلة  فـرص  سوى هلن فليس السالم، إحالل
 يقـم  ومل) ٢٠٠٠( ١٣٢٥األمـن    جملـس  قـرار  تنفيـذ  يف كبرية ثغرات هناك زالت وما .السالم
 .تنفيذه لضمان مساءلة آلية بوضع بعد مناأل جملس

ــة وترحــــب   ــداد اللجنــ ــرات بإعــ ــة املؤشــ ــع العامليــ ــذ لتتبــ ــرار تنفيــ ــن  جملــــس قــ األمــ
ــه )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــده، وقياســـ ــال ورصـــ ــن ١٧ بـــــالفقرة عمـــ ــرار مـــ ــس قـــ  األمـــــن جملـــ
٢٠٠٩( ١٨٨٩(.  

تؤيد اللجنة اعتماد الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة خلطـط عمـل وطنيـة بـشأن                  كما    
بوصفه أداة رئيسية للتنفيذ على الـصعيد الـوطين، وتوصـي    ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥رار جملس األمن    ق

 وكـذلك  ،بتقدمي املساعدة التقنيـة لبنـاء قـدرة الـدول علـى وضـع واعتمـاد خطـط عمـل وطنيـة            
  .تفاقيةالآليات شاملة للرصد والتقييم، تكون هلا كلها صلة وثيقة بتنفيذ ا
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ــسنوية العاشــ  و   ــذكرى ال ــرار جملــس األمــن   مبناســبة ال ــصدور ق ، )٢٠٠٠( ١٣٢٥رة ل
 واملعـايري الـواردة يف قـرار جملـس األمـن            ،تفاقيـة ال بـني معـايري ا      التـآزر  تشدد اللجنـة علـى أوجـه      

 على توفري توجيـه اسـتراتيجي ملمـوس للـدول            تصميمها ، وتؤكد من جديد   )٢٠٠٠( ١٣٢٥
نصوص عليها يف قرار جملـس      تتخذ إجراءات بشأن االلتزامات الواسعة النطاق امل       ياألطراف ك 

  .)٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن 
ــاد     ــة أيــضا إىل املب ــدول األطــراف    ئوتــشري اللجن ــة لإلبــالغ املطلــوب مــن ال  التوجيهي

كلمــا كــان ذلــك  ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥مبوجبــها تقــدمي معلومــات عــن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن   
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥مناســبا، وتؤكــد مــن جديــد عزمهــا مواصــلة التطــرق إىل قــرار جملــس األمــن 

اء مع الدول األطراف عند النظر يف تقاريرها، من أجل توسـيع وتعزيـز املـساواة     حوارها البنّ  يف
بني اجلنسني يف سياق الرتاعـات وبنـاء الـسالم والـتعمري بعـد انتـهاء الـرتاع، وذلـك مـن خـالل                        
تــشجيع احلكومــات علــى التأكــد مــن إحقــاق هــذه احلقــوق، عــن طريــق تــوفري االســتجابات     

ة الحتياجــات املــرأة ومحايتــها وضــمان املــشاركة الكاملــة للمــرأة يف صــنع القــرار علــى   املالئمــ
  .من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل كل

ويف هذا العامل الذي يشهد استمرار حالة عدم االستقرار والعنف، حيـث يفـوق عـدد                  
عم اللجنــة وتؤيــد الــضحايا املــدنيني حجــم اخلــسائر يف أرواح املقــاتلني يف أغلــب األحيــان، تــد

ات وااللتـزام  بنـ دعوة جملس األمن إىل مجيع األطـراف للعمـل معـا علـى تعزيـز محايـة النـساء وال            
بإهناء حالة اإلفـالت مـن العقـاب وحماكمـة املـسؤولني عـن مجيـع أشـكال العنـف، مبـا يف ذلـك                      

  .االغتصاب وغريها من أشكال العنف اجلنسي
 ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥قـــرارات وحتـــث اللجنـــة الـــدول األعـــضاء علـــى وضـــع ال  

 موضع التنفيذ عن طريق الشروع، كلما كـان ذلـك مناسـبا، يف     ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ) ٢٠٠٨(
إجراء حتقيق دويل مع إيالء اهتمام خاص للعنف اجلنسي، كما حتث جملس األمن على مواصـلة                

  .راراتدعم اجلهود املبذولة حاليا لتسوية هذا الوضع وفقا للمبادئ اليت جتسدها هذه الق
وتشدد اللجنة على ضرورة اتباع هنج منسق ومتكامل من شـأنه وضـع تنفيـذ قـرارات               

يف إطار أوسع نطاقـا     ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن   
وتــدعو اللجنــة الــدول األطــراف أيــضا إىل . تفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــارياليتمثــل يف تنفيــذ ا

ع املدين واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل علـى تنفيـذ قـرارات جملـس               تعزيز التعاون مع اجملتم   
ــسألة  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩و ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥األمـــن  ــذه املـ وتؤكـــد أن هـ

  .تشغل محاة السلم واألمن العامليني
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  املرفق الثاين
  

 بـشأن االلتزامـات األساسـية للـدول األطـراف مبوجـب             ٢٨التوصية العامة رقم        
   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢ة املاد

  

  مقدمة  - أوال  
القضاء على التمييز ضد املرأة، مـن خـالل هـذه التوصـية العامـة،               املعنية ب لجنة  الهتدف    - ١

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                   ٢إىل توضيح نطاق ومغزى املادة      
. اف ســبل تنفيــذ األحكــام املوضــوعية لالتفاقيــة علــى الــصعيد احمللــي  الــيت تــوفر للــدول األطــر 

وتشجع اللجنة الدول األطراف على ترمجـة هـذه التوصـية العامـة إىل اللغـات الوطنيـة واحملليـة،                   
ونشرها على نطاق واسع بني مجيع أفرع احلكومة واجملتمع املدين، مبا يف ذلك وسـائل اإلعـالم          

  .مات واملؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان واملرأةواألوساط األكادميية واملنظ
لجنـة  الوقـد سـامهت     . االتفاقية صك دينـاميكي يـستوعب تطـورات القـانون الـدويل           و  - ٢

القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة علــى الــصعيدين الــوطين  املعنيــة ب
 وفهـم احملتـوى املوضـوعي ملـواد         ، يف توضيح  ١٩٨٢والدويل، منذ الدورة األوىل للجنة يف عام        

  .تهاالتفاقية ، والطبيعة اخلاصة للتمييز ضد املرأة وخمتلف األدوات الالزمة ملكافح
  

االتفاقية جزء من إطـار قـانوين دويل شـامل حلقـوق اإلنـسان يهـدف إىل كفالـة متتـع                     و  - ٣
ة علـى   مجيع  الناس جبميـع حقـوق اإلنـسان وإىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأ                       

ويتــضمن ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق       . نــوع اجلــنس  أســاس اجلــنس أو 
 والعهـد الـدويل     )ب( والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        )أ(اإلنسان

ــة والــسياسية  ــاحلقوق املدني ــة حقــوق الطفــل )ب(اخلــاص ب ــة  )ج( واتفاقي ــة حلماي ــة الدولي  واالتفاقي
، )هــ ( واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         )د(وق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     حق

أحكاما صرحية تضمن املساواة بـني املـرأة والرجـل يف التمتـع بـاحلقوق الـيت تكرسـها، يف حـني              
تقوم املعاهـدات الدوليـة األخـرى حلقـوق اإلنـسان، مثـل االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع                       

. ييز العنـصري، ضـمنيا علـى مبـدأ عـدم التمييـز علـى أسـاس اجلـنس ونـوع اجلـنس                      أشكال التم 

 ).٣-د( ألف٢١٧ العامةاجلمعية قرار   )أ( 
  .، املرفق)١-د( ألف ٢٢٠٠ العامة اجلمعية قرار   )ب(  
  .٢٧٥٣١قم ، الر١٥٧٧، اجمللد املعاهدات جمموعة،  املتحدةاألمم   )ج(  
  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠ املرجع نفسه، اجمللد   )د(  
 .، املرفق األول٦١/١٠٦ قرار اجلمعية العامة   )هـ(  
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جـر العمـال   أبـشأن تـساوي   ) ١٩٥١ (١٠٠ولية رقـم  وتسهم أيضا اتفاقيات منظمة العمل الد 
ــة  ) ١٩٥٨ (١١١والعــامالت عــن العمــل املتــساوي يف القيمــة ورقــم    بــشأن التمييــز يف العمال

الفرص واملساواة يف املعاملة بني العمال والعـامالت        بشأن تكافؤ   ) ١٩٨١ (١٥٦واملهن ورقم   
ذوي املسؤوليات األسرية، واتفاقية مناهضة التمييز يف جمال التعليم وإعالن القضاء علـى مجيـع               

 املـؤمتر الـدويل املعـين        وبرنـامج عمـل    )ز( وإعالن وبرنامج عمل فيينـا     )و(أشكال التمييز ضد املرأة   
، يف إجيــاد نظــام قــانوين دويل لتحقيــق  )ط(اج عمــل بــيجني وإعــالن ومنــه)ح(بالــسكان والتنميــة

وباملثل، فإن التزامات الدول اليت قطعتها علـى        . بينهما املساواة بني املرأة والرجل وعدم التمييز     
  .ل اإلطار العاملي حلقوق اإلنساننفسها مبوجب النظم اإلقليمية حلقوق اإلنسان تكّم

  
  

 القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة علــى  يفاهلــدف مــن االتفاقيــة ويتمثــل   - ٤
املــساواة بــاالعتراف والتمتــع جبميــع  فهــو يــضمن للمــرأة أن حتظــى علــى قــدم  . أســاس اجلــنس

ــتها  ــسان وممارسـ ــوق اإلنـ ــسياسي    ،حقـ ــال الـ ــن اجملـ ــل مـ ــية يف كـ ــات األساسـ ــذلك احلريـ  وكـ
ذلـك مـن اجملـاالت، بـصرف النظـر       يل أو غـري رتواالقتصادي واالجتماعي والثقـايف واملـدين واملـ    

  .عن وضعها العائلي وعلى أساس من املساواة مع الرجل
ة ال تــشري إال إىل التمييــز القــائم علــى أســاس اجلــنس، يــشري تفــسري   ورغــم أن االتفاقيــ  - ٥

إىل أن االتفاقية تشمل التمييز ضد املرأة علـى أسـاس نـوع             ) أ (٥و  ) و (٢ مع املادتني    ١ املادة
، يف حـني  إىل االختالفات البيولوجية بني الرجـل واملـرأة  يشري  هنا “اجلنس”مصطلح  ف. اجلنس

 إىل هويـات وصـفات وأدوار كـل مـن املـرأة والرجـل املبنيـة                 يـشري “ نوع اجلنس ”مصطلح  أن  
املغـزى االجتمــاعي والثقـايف هلـذه االختالفـات البيولوجيـة النــاتج      إىل علـى أسـاس اجتمـاعي، و   

عالقات هرمية بني املرأة والرجل وتوزيع السلطة واحلقوق على حنـو حيـايب الرجـال وحيـرم                  عن
للنــساء والرجــال بالعوامــل الــسياسية واالقتــصادية  وتتــأثر هــذه األوضــاع االجتماعيــة  . النــساء

والثقافية واالجتماعية والدينية واإليديولوجيـة والبيئيـة، وميكـن أن تـتغري بفعـل الثقافـة واجملتمـع                  
ويتضح تطبيق االتفاقية على التمييز علـى أسـاس اجلـنس مـن خـالل تعريـف التمييـز                   . واجلماعة

يــف إىل أن أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد تــؤدي  هــذا التعر حيــث يــشري. ١الــوارد يف املــادة 

 ).٢٢-د (٢٢٦٣ العامةاجلمعية قرار   )و( 
  .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)   )ز(  
 األمـم منـشورات   (١٩٩٤سـبتمرب  /أيلـول  ١٣‐٥تقرير املـؤمتر الـدويل املعـين بالـسكان والتنميـة، القـاهرة،               )ح(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )E.95.XIII.18، رقم املبيع املتحدة
،  املتحـدة  األمـم منـشورات    (١٩٩٥سـبتمرب   /أيلول ١٥‐٤ باملرأة، بيجني،    تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين       )ط(  

  .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13رقم املبيع 
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هتـــدف إىل إضـــعاف أو إحبـــاط االعتـــراف أو التمتـــع أو ممارســـة املـــرأة حلقـــوق اإلنـــسان    أو
وهـذا  . التمييـز  واحلريات األساسية تشكل نوعا من التمييز، حىت لـو مل يكـن القـصد منـها هـو                 

والرجـل ميكـن أن تنطـوي علـى متييـز ضـد       يعين أن املعاملة املتطابقة أو احملايـدة لكـل مـن املـرأة          
املرأة إذا أدت هذه املعاملة إىل حرمان املرأة من ممارسة حق من حقوقها أو كان هلا هـذا األثـر                    

علـى   بسبب عدم االعتراف بوجود مسبق للتـهميش أو عـدم املـساواة اللـذين تواجههمـا املـرأة                 
ة نظرهـا يف التقـارير وتوصـياهتا        وممـا يـدلل علـى آراء اللجنـة بـشأن هـذه املـسأل              . أساس اجلـنس  

العامة، وقراراهتا واقتراحاهتا وبياناهتا ، ونظرها يف رسائل من أفراد وإجرائها حتقيقات مبوجـب              
  .الربوتوكول االختياري

 شديدة األمهية للتنفيذ الكامل لالتفاقيـة، نظـرا ألهنـا حتـدد طبيعـة االلتزامـات                 ٢املادة  و  - ٦
 ارتباطـا وثيقـا     ٢وترتبط االلتزامات املنصوص عليها يف املادة       . رافالقانونية العامة للدول األط   

ــضمان          ــراف  ب ــدول األط ــزم ال ــث تلت ــة، حي ــام املوضــوعية األخــرى يف االتفاقي ــع األحك جبمي
  .االحترام الكامل جلميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية على الصعيد الوطين

 ويف ضـوء    ٢٤ و   ٥ و   ٤ و   ٣قتران مـع املـواد       مـن االتفاقيـة بـاال      ٢وينبغي قراءة املـادة       - ٧
إضافة إىل ذلك، ينبغي أيضا تفـسري نطـاق االلتزامـات العامـة             . ١تعريف التمييز الوارد يف املادة      

 يف ضوء التوصيات العامـة واملالحظـات اخلتاميـة واآلراء والبيانـات األخـرى               ٢الواردة يف املادة    
املتعلقة بإجراءات التحقيق والقرارات املتعلقـة حبـاالت        الصادرة عن اللجنة، مبا يف ذلك التقارير        

وتشمل روح االتفاقية حقوقا أخرى مل تذكر صراحة يف االتفاقيـة، لكـن هلـا تـأثري علـى                   . فردية
  .حتقيق املساواة بني املرأة والرجل، واليت ميثل تأثريها شكال من أشكال التمييز ضد املرأة

  
  دول األطرافطبيعة ونطاق التزامات ال  - ثانياً  

 التمييــز ضــد املــرأة، يف “مجيــع أشــكال”شــجب  إىل الــدول األطــراف ٢ املــادة تــدعو  - ٨
مجيــع ” الــدول األطــراف يف ُيتوقــع أن تتخــذها إىل التــدابري املناســبة الــيت  ٣ املــادة تــشريحــني 
 تفاقيـة تـستبق اال  مـن خـالل هـذه األحكـام،         و.  لكفالة تطور املرأة وتقـدمها الكـاملني       “امليادين
  .صياغة نصِّها عند أشكال جديدة من التمييز مل يتم حتديدها نشوء
يف  مجيــع جوانــب التزاماهتــا القانونيــة تلبيــة، علــى الــدول األطــراف ٢مبوجــب املــادة و  - ٩

لتمتـع مببـدأ املـساواة       احترام ومحاية وإعمال حق املـرأة يف عـدم التمييـز وا            لكفالة االتفاقية   إطار
 قـوانني   وضـع  عـن    االمتناعمن الدول األطراف    هذا احلق   ام باحترام   ويتطلب االلتز . مع الرجل 

 مباشـر أو غـري   تـؤدي بـشكل  ؤسـسية  م وبرامج وإجـراءات إداريـة وهياكـل    أنظمةوسياسات و 
 املدنيـة والـسياسية   اقوقهـ مـع الرجـل حب   إنكار حق املرأة يف التمتع على قـدم املـساواة  مباشر إىل   

 الـدول األطـراف محايـة       تتـوىل ويتطلـب التـزام احلمايـة أن        . واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    
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 خطـوات هتـدف     أن تتخـذ   اخلـاص و    الفاعلـة يف القطـاع      اجلهـات  الذي متارسه املرأة من التمييز    
 تــشكل حتيــزاً ضــد املــرأة املمارســات األخــرى الــيت مجيــع وعــراف األإلغــاءبــصورة مباشــرة إىل 

ويتطلــب . ني واألدوار النمطيــة للرجــل واملــرأة اجلنــسيٍّ مــن دونيــة أو تفــوق أمفهــوم سوتكــرِّ
 متتـع  كفالـة مـن اخلطـوات ل    جمموعـة واسـعة متنوعـة        أن تتخـذ الـدول األطـراف         اإلعمـال التزام  

النساء والرجال حبقـوق متـساوية حبكـم القـانون وحبكـم الواقـع، مبـا يف ذلـك، عنـد االقتـضاء،                        
مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم           ٤ة  ملـاد ا  من ١متشياً مع الفقرة    تدابري خاصة مؤقتة    عتماد  ا

وهــذا . التــدابري اخلاصــة املؤقتــةب فيمــا يتعلــق، تفاقيــةالمــن ا ٤ املــادة  مــن١ الفقــرة  بــشأن٢٥
.  معيَّنــةنتــائجبتحقيــق   والتزامــاً معــيَّنســلوك  أوبكفالــة اعتمــاد وســائل معيَّنــة  اًيــستتبع التزامــ

 عــربمجيــع النــساء جتــاه  بالتزاماهتــا القانونيــة  الوفــاءا عليهــاعتبــار أنلــدول األطــراف ل يينبغــو
 مـرأة،  سياسـات عامـة وبـرامج وأطـر مؤسـسية هتـدف إىل تلبيـة االحتياجـات احملـددة لل             تصميم

  . على قدم املساواة مع الرجلايؤدي إىل التنمية الكاملة إلمكاناهت امب
 فعـل ة مـن خـالل      على الدول األطراف التزام بعدم التسبب يف التمييـز ضـد املـرأ            يقع  و  - ١٠
 صرف التمييـز ضـد املـرأة، بـ        واجهـة مل على حنـو نـشط      بأن تستجيب  مةملَزكما أهنا   ؛  تقصريأو  

يف   فاعلـة  هـات ج الدولـة أو     قـد ارُتكـب مـن جانـب        الفعل أو التقـصري    ا هذ إذا كان  ماالنظر ع 
زمـة  الـدول التـدابري التـشريعية الال      عـدم اختـاذ      نتيجـة  التمييـز     حيـدث  ميكن أن  و .القطاع اخلاص 

اإلعمال الكامل حلقوق املرأة، وعدم اعتماد سياسات وطنية هتدف إىل حتقيـق املـساواة              كفالة  ل
 علــى الــدول األطــراف تقــعوباملثــل، .  وعــدم إنفــاذ القــوانني ذات الــصلة ،بــني املــرأة والرجــل

 وحتليــل مجيــع أشــكال  ،باســتمراروحتــسينها  بإنــشاء قواعــد بيانــات إحــصائية مــسؤولية دوليــة 
  . إىل فئات ضعيفة حمددة على وجه اخلصوصنتمية وضد املرأة املعموماًز ضد املرأة التميي
 يف فتـــرات الـــرتاع املـــسلح أو يف حـــاالت قائمـــةالتزامـــات الـــدول األطـــراف وتبقـــى   - ١١

 تترتَّـب   ذه احلـاالت  ويـشار إىل أن هـ     . الطوارئ الناجتة عن أحداث سياسية أو كـوارث طبيعيـة         
 علــى قــدم  املــرأة حبقوقهــا األساســيةمتتــعالنطــاق فيمــا خيــص عة  عميــق وعواقــب واســأثــر علــى

 أن تتخـذ  اسـتراتيجيات و  أن تعتمـد  ينبغي للدول األطـراف     و. تها هلا وممارسمع الرجل   املساواة  
 يف أوقـات الـرتاع املـسلح وحـاالت          مـرأة  االحتياجـات اخلاصـة لل     لالسـتجابة إىل  تدابري موجهة   

  .الطوارئ
 تـها  واليفإن هـذه الـدول متـارس قبـل أي شـيء     نون الدويل،    للقا خضوع الدول رغم  و  - ١٢

 متييـز علـى املـواطنني وغـري         ادومنـ تنطبـق يف آن معـاً       دول األطراف   ال التزامات    بيد أن  .اإلقليمية
 اجلنـسية، داخـل   و وعـدمي  ون اللجـوء والعمـال املهـاجر      ملتمـسو املواطنني، مبن فيهم الالجئـون و     

 وإن مل تكــن تلــك املنــاطق واقعــةســيطرهتا الفعليــة، حــىت  يف املنــاطق الواقعــة حتــتأراضــيها أو 
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 علـى   أثـراً   ختلِّف فعالأ  ما يصدر عنها من     مجيع الدول األطراف مسؤولة عن    و .أراضيهاداخل  
  . أم الأراضيهان وجود األشخاص املتأثرين على  النظر عصرفحقوق اإلنسان، ب

 ذي تتـسبَّب بـه الـدول األطـراف      الـ حظـر التمييـز ضـد املـرأة         علـى    ٢قتصر املادة   تال  و  - ١٣
على الدول األطـراف ملنـع     الواجبةالعناية تفرض ٢املادة كما أن   .  أو غري مباشر   بشكل مباشر 

 ى إىلُيعــزيف بعــض احلــاالت، قــد و. يف القطــاع اخلــاص  الفاعلــةالتمييــز مــن جانــب اجلهــات 
، وبالتـايل . اع اخلـاص عل أو تقصري مارسته جهة فاعلة يف القطـ    فالدولة مبوجب القانون الدويل     

 التمييـز ضـد املـرأة       الفاعلة يف القطاع اخلاص    اجلهات    بكفالة عدم ممارسة   لدول األطراف ا تلَزم
 باختاذهــا الــدول األطـراف  تلـَزم  الــيت الئمـة التـدابري امل وتــشمل . علـى النحـو احملــدد يف االتفاقيـة   

التعلــيم ت وممارســات  بــسياسا فيمــا يتعلــقيف القطــاع اخلــاصتنظــيم أنــشطة اجلهــات الفاعلــة  
الفاعلـة   اجلهـات   تقدِّم فيها  أخرى االتوالعمالة والصحة، وظروف العمل ومعايري العمل، وجم      

  .اإلسكان وكاملؤسسات املصرفية خدمات أو تسهيالت، يف القطاع اخلاص
  

   ٢االلتزامات العامة الواردة يف املادة   - ثالثاً  
  ٢لمادة لاجلملة االستهاللية   -  ألف  

 مجيــع تــشجب الــدول األطــراف” : مــا يلــي علــى٢مــادة لل اجلملــة االســتهاللية تــنص  - ١٤
 أن تنتـهج، بكـل الوسـائل املناسـبة ودون إبطـاء، سياسـة             وافق على  التمييز ضد املرأة وت    أشكال

  .“القضاء على التمييز ضد املرأة
 يف ٢املـادة    ستهل يف مـ   على النحـو املـشار إليـه      االلتزام األول للدول األطراف     ويتمثل    - ١٥
أي أن مثــة التزامــاً مباشــراً ومــستمراً للــدول     . “شــجب مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة     ”

وهذه الدول ملَزمـة بـأن تعلـن لـسكاهنا وللمجتمـع الـدويل         . األطراف يكمن يف شجب التمييز    
 ،علـى مجيـع مـستويات وفـروع احلكومـة         عن معارضتها التامة جلميع أشكال التمييز ضد املرأة         

 “مجيــع أشــكال التمييــز” وُيلــزم تعــبري. ا علــى حتقيــق القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وعزمهــ
دانة مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك األشكال الـيت          إل بأن تكون يقظة  بوضوح الدولة الطرف    

  . يف االتفاقية أو اليت قد تكون ناشئةعلى حنو بيِّنمل يرد ذكرها 
ــاحتراالــدول األطــراف ملَزو  - ١٦ ــز   مــة ب ــة وإعمــال احلــق يف عــدم التميي  املــرأة إزاءم ومحاي
 يف املـساواة    احقهذ  وتنفي تحسني وضعها ل تقدمها إفساحاً للمجال أمامها    املرأة و  طور ت كفالةو

 أن   الـدول األطـراف     ويتعـيَّن علـى    .الفعليـة املساواة   أو،   حبكم القانون وحبكم الواقع    مع الرجل 
 ضـد املـرأة      املباشـر   التمييـز  ويـشكل . اشـر ضـد املـرأة      متييـز مباشـر أو غـري مب        عدم وجـود   تكفل

 وحيـدث    . اختالف نوع اجلنس واالعتبارات اجلنـسانية       على أساس  صراحةً تقوم   معاملة خمتلفة 
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مـن   حمايـداً  أو ممارسـة أو برنـامج مـا        ةسياسـ أو  قانون  يبدو  باشر ضد املرأة عندما     امل غري   التمييز
ألن   العمليــة املــرأة يف املمارســةاً جتــاه متييزيــيكــونه ، لكــن أثــربالرجــل واملــرأة حيــث ارتباطــه

وعـالوة  .  علـى الـصعيد العملـي       القائمة أصالً  عدم املساواة  أوجه   التدبري احملايد ظاهرياً مل يعاجل    
 بـسبب  ة القائمـ  أوجـه عـدم املـساواة      يزيد من حـدة    أن التمييز غري املباشر     من شأن على ذلك،   
ــرارعــدم اإل ــة وال ب ق ــاط اهليكلي ــرأة      األمن ــني امل ــة ب ــوة غــري املتكافئ ــات الق ــز وعالق ــة للتميي تارخيي
  .والرجل

 ارسـه مي ذي محاية املـرأة مـن التمييـز الـ         بكفالة لتزاميتعني على الدول األطراف اال    كما    - ١٧
 يـدان واملنظمـات واملؤسـسات أو األفـراد، يف امل        سلطات القـضائية     السلطات العامة والـ    كلٌّ من 

 احملـاكم املختـصة واملؤسـسات    كلٌّ منوفر هذه احلماية جيب أن ي   و . على السواء  العام واخلاص 
ينبغــي و. سب االقتــضاءنتــصاف، حــالجــزاءات وســبل الل أن خيــضع إنفاذهــا و األخــرىالعامــة

 ملبـادئ املـساواة    احلكومية واعية متامـاً  واألجهزة أن تكون مجيع اهليئاتكفالةللدول األطراف   
 جيـري إعـداد وتنفيـذ بـرامج       ، وأن واالعتبارات اجلنسانية أساس نوع اجلنس    وعدم التمييز على    

  . يف هذا الصدد املناسبةتوعيةوال التدريب
ــوم    - ١٨ ــشكل مفه ــاطعوي ــالتق ــياً مفهوم ــدول    دراك إلاً أساس ــة لل ــات العام  نطــاق االلتزام

التمييــز ضــد املــرأة القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس    يــرتبط  إذ.٢ يف املــادة ةاألطــراف الــوارد
الـدين  و واإلثنيـة العرق  كـ  تـؤثر علـى املـرأة،         أخرى عواملب  وثيقاً ارتباطاًبارات اجلنسانية   واالعت

ويــة اهل والتوجــه اجلنــسي و أو الطبقــة االجتماعيــةاملعتقــد والــصحة واملركــز والــسن والطائفــة و
 علــى النــساء  أســاس نــوع اجلــنس أو االعتبــارات اجلنــسانية التمييــز علــى يــؤثرقــدو. نــسانيةاجل

 علـى جيـب   و. مقارنـةً بالرجـال   درجة خمتلفة أو بأشـكال خمتلفـة        بات إىل هذه اجملموعات     املنتمي
 املـضاَعف أثرهـا الـسليب   بلتمييـز و  ل قاطعـة املتذه األشـكال    هبـ   قانونـاً   أن تعتـرف   الدول األطراف 

 مـصممة  سياسـات وبـرامج      اتبـاع  و كمـا ينبغـي هلـا اعتمـاد       . ظرهـا أن حت على النساء املعنيـات و    
 التـدابري اخلاصـة املؤقتـة        اختـاذ  حسب االقتـضاء،  ،   ذلك هذه، مبا يف  كال التمييز   أشلقضاء على   ل

  .٢٥لتوصية العامة رقم ل  ووفقامن االتفاقية ٤ملادة  من ا١للفقرة  وفقاً
علـى النحـو     االعتبارات اجلنسانية، اجلنس و نوع   التمييز ضد املرأة على أساس       ويشمل  - ١٩

العنـف املوجـه    أي  ،  العنف اجلنساين  ،شأن العنف ضد املرأة    ب ١٩ يف التوصية العامة رقم      الوارد
 شـكل مـن   فهـو  .غـري تناسـيب   بـشكل  املـرأة  ؤثر علـى كوهنا امرأة أو العنـف الـذي يـ       لضد املرأة   

  حبقـوق اإلنـسان وحبرياهتـا      قـدرة املـرأة علـى التمتـع        على حنو خطري      يكبح  الذي أشكال التمييز 
ذى لحـق األ  ويـشمل األعمـال الـيت تُ   ،اة مـع الرجـل  علـى أسـاس املـساو   هلا   تهاوممارساألساسية  

 واإلكـراه  ، املعاناة، والتهديد بأفعـال مـن هـذا القبيـل         تتسبَّب يف   أو العقلي أو اجلنسي أو     البدين
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 رتليـة لحرمان من احلرية، والعنف الذي حيدث داخل األسرة أو الوحدة امل          ل  األخرى شكالاألو
الدولــة أو أو تتغاضــى عنــه  هالعنــف الــذي ترتكبــ، أو  بــني األفــرادأو داخــل أي عالقــة أخــرى

 أحكـام حمـددة   إىل خـرق  نـساين  العنـف اجل  يؤديقدو.  النظر عن مكان حدوثه   صرف ب ممثلوها
.  العنـف صـراحة  قد أتـت علـى ذكـر    حكام النظر عما إذا كانت تلك األ     صرفمن االتفاقية، ب  

ــدول األطــراف يقــع علــى و ــة  ال ــع الرامــي إىل م  واجــب العناي ــى العنــف  األعمــالن  القائمــة عل
  .تها ومعاقبهتاوالتحقيق فيها ومقاضااجلنساين 

 حبقوقهـا وإتاحـة   انتفـاع املـرأة  سهيل بتـ  التـزام الـدول األطـراف    اإلعمال التزام   ويشمل  - ٢٠
  تعزيـز املـساواة الفعليـة   عـن طريـق    رأة إعمـال حقـوق املـ      ويـتعني . ذه احلقوق اإلعمال الكامل هل  

فعالـة  اللموسـة و امل  والـربامج سياساتالـ  ومنـها الوسـائل املناسـبة،     مجيـع   باستخدام   حبكم الواقع 
اعتمـاد تـدابري     عنـد االقتـضاء،  يـشمل، املـساواة، مبـا   هذه الرامية إىل حتسني وضع املرأة وحتقيق     

  .٢٥لتوصية العامة رقم ل، و٤ملادة  من ا١للفقرة  خاصة مؤقتة وفقاً
  علـى قـدم املـساواة    البناتحقوق  زيز  تعبعلى وجه اخلصوص    ملَزمة  الدول األطراف   و  - ٢١

 للتمييــز يف جمــاالت تعرضــاًأكثــر هــنَّ لنــساء ول وســع الفتيــات جــزء مــن اجملتمــع األ باعتبــار أن
حــاالت  مجيــعو. والعنــفواالســتغالل التعلــيم األساســي واالجتــار وســوء املعاملــة لوصــول إىل ا

، جيـب علـى الـدول أن        اولـذ . ات مـن املراهقـ    هاكـون ضـحايا   تـزداد حـدة عنـدما ت       التمييز هذه 
ــ (للفتيــات لالحتياجــات احملــددة  تــويل اهتمامــاً  ــوفري مــن خــالل ) اتاملراهق ــيم يف جمــال  ال ت تعل

 إىل الوقايـــة مـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة  ادفـــةالـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة وتنفيـــذ الـــربامج اهل 
  .اتاإليدز واالستغالل اجلنسي ومحل املراهق/البشرية
 الرجل واملرأة أو املساواة اجلنـسانية هـذا، إمنـا ينطـوي علـى مفهـوم            ومبدأ املساواة بني    - ٢٢

متأصــل فيــه مــؤداه أن جلميــع البــشر، بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس، حريــة تنميــة قــدراهتم    
الشخــصية، ومتابعــة مــساراهتم املهنيــة، واختــاذ قــراراهتم دون أي قيــود تفرضــها قوالــب منطيــة    

لــدول األطــراف مــدعوة إىل أن تــستخدم يف تنفيــذ     وا. أدوار وحتيــزات جنــسانية متــصلبة   أو
ــساواة         ــرأة والرجــل أو امل ــني امل ــساواة ب ــة مفهــومي امل ــا مبوجــب االتفاقي االلتزامــات املنوطــة هب

ــصاف بــني اجلنــسني      ــستخدم مفهــوم اإلن ــى ســبيل احلــصر وأال ت ــسانية عل فهــذا املفهــوم  . اجلن
 إىل املعاملـة العادلـة للمـرأة والرجـل،          األخري، إمنا يستخدم يف بعض الواليات القضائية لإلشارة       

وقد يشمل ذلـك املـساواة يف املعاملـة، أو معاملـة خمتلفـة ولكنـها                . وفقا الحتياجات كل منهما   
  .تعترب متكافئة من حيث احلقوق، واالستحقاقات، وااللتزامات والفرص

ــضا علــى أن     - ٢٣ ــدول األطــراف أي ــهج، بكــل الوســائل املناســبة  ”وتوافــق ال ة سياســ“ تنت
وهـذا االلتـزام باسـتخدام وسـائل أو سـلوك معـني،             . تستهدف القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة         
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يعطي الدولة الطرف قدرا كبريا من املرونة السـتنباط سياسـة تكـون مالئمـة إلطـار قـانوين                 إمنا
وسياسي واقتصادي وإداري ومؤسسي خـاص هبـا، يكـون بإمكانـه التـصدي ملـا يعترضـها مـن                    

وجيـب علـى    . من مقاومة يف سعيها للقضاء على التمييز القائم فيها ضد املرأة          عقبات وما جتده    
كل دولة طرف أن تّربر الوسائل املناسبة اليت اختارهتا، وأن تثبت ما إذا كانت ستحقق اآلثـار                 

واللجنة هي اليت يعود إليها يف هناية املطاف أمر حتديد مـا إذا كانـت الدولـة                 . والنتائج املنشودة 
 اعتمــدت بالفعــل مجيــع التــدابري الالزمــة علــى املــستوى الــوطين لتحقيــق اإلعمــال   الطــرف قــد

  .الكامل للحقوق املعترف هبا يف االتفاقية
 هو أن الدولة الطـرف يقـع عليهـا          ٢والعنصر الرئيسي يف اجلملة االستهاللية من املادة          - ٢٤

 عنــصر أساســي وهــذا الــشرط هــو . واجــب انتــهاج سياســة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة   
وهذا يعـين   . وحيوي يف االلتزام القانوين العام املنوط بالدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية           

أنه جيب عليهـا أن تقـوم علـى الفـور بـإجراء تقيـيم لوضـع املـرأة القـانوين والفعلـي، وأن تتخـذ                          
القـضاء  خطوات ملموسة لصياغة وتنفيذ سياسات تكون مركزة بأوضح ما ميكن على هـدف              

وينـصب  . التام على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وحتقيق املساواة الفعلية بني املـرأة والرجـل     
بـدءا مـن تقيـيم الوضـع، وصـياغة جمموعـة شـاملة مـن التـدابري                  : التركيز على سبل املضي قـدما     

يتـها  والبدء يف إقرارها، وصوال إىل التأسيس على هـذه التـدابري علـى حنـو مـستمر يف ضـوء فعال                    
وجيب أن تشمل هـذه الـسياسة       . والقضايا اجلديدة أو الناشئة، من أجل حتقيق أهداف االتفاقية        

ضــمانات دســتورية وتــشريعية، مبــا يف ذلــك تكييــف األحكــام القانونيــة علــى املــستوى احمللــي    
وجيـب أيـضا أن تنطـوي       . يتسق مع تلـك الـضمانات وتعـديل األحكـام الـيت تتعـارض معهـا                مبا

 علــى تــدابري أخــرى مناســبة كخطــط عمــل شــاملة وآليــات لرصــدها وتنفيــذها، تلــك الــسياسة
ويــوفر هــذا األمــر إطــارا لإلعمــال الفعلــي ملبــدأ مــساواة املــرأة والرجــل مــن النــاحيتني الــشكلية 

  .واملوضوعية
وجيب أن تكون هذه السياسة شـاملة مـن حيـث انطباقهـا علـى مجيـع جمـاالت احليـاة،                       - ٢٥
وجيـب أن تطبـق علـى    . الت اليت مل يرد ذكرهـا صـراحة يف نـص االتفاقيـة           يف ذلك تلك اجملا    مبا

ــل           كــال الــصعيدين االقتــصادي العــام واخلــاص، وكــذلك علــى الــصعيد الــداخلي، وأن تكف
ــثالث   ــسلطات ال ــشريعية والقــضائية (اضــطالع ال ــة والت ــة  ) التنفيذي ــع املــستويات احلكومي ومجي

وينبغـي أن تتـضمن تلـك الـسياسة         . فيـذ االتفاقيـة   للمسؤوليات املنوطة بكل منها فيما يتعلق بتن      
  .اجملموعة الكاملة من التدابري الالزمة اليت تناسب الظروف اخلاصة للدولة الطرف املعنية

وجيب أن تنص هذه السياسة على أن التمتع حبقوق اإلنسان يشمل كل النـساء الـاليت           - ٢٦
 النـساء غـري املواطنـات، واملهـاجرات،         مبن فيهن (تسري عليهن الوالية القضائية للدولة الطرف       
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، مع التركيز بوجه خـاص علـى أشـد          )والالجئات، وطالبات اللجوء، والنساء عدميات اجلنسية     
الفئــات النــسائية هتميــشا، أو الــاليت حيتمــل أن يكــن ضــحايا ألشــكال مــن التمييــز املتعــدد           

  .اجلوانب
ــرادى ومجاعــات اال     - ٢٧ ــساء ف ــسياسة للن طــالع علــى حقــوقهن  وجيــب أن تكفــل هــذه ال

وينبغي أن تـؤمن    . املكفولة مبوجب االتفاقية، ومتكينهن من تعزيزها واملطالبة هبا على حنو فعال          
ــذها           ــسياسات وتنفي ــشاط يف وضــع ال ــشاركة بن ــى امل ــساء عل ــدرة الن ــضا ق ــة الطــرف أي الدول

ــسان       . ورصــدها ــة حبقــوق اإلن ــوارد تكفــل اطــالع املنظمــات املعني ــذا، ينبغــي أن ختــصص م ل
املنظمات النسائية غري احلكومية اطالعا جيدا على جمريـات األمـور، واستـشارهتا علـى النحـو                 و

الكايف وقدرهتا عموما على القيام بدور نشط يف وضع هـذه الـسياسة يف بدايتـها وتطويرهـا يف                   
  .مراحلها الالحقة

 تـضع   وجيب أن تكون هذه السياسة موجهة حنو العمل وحتقيـق النتـائج، أي ينبغـي أن                 - ٢٨
ــة           مؤشــرات ومعــايري وأطــر زمنيــة، وأن تــؤمن تــوافر املــوارد الكافيــة جلميــع اجلهــات الفاعل

الصلة، أي بعبارة أخرى، سياسة متكن تلك اجلهات من القيـام بـدورها يف بلـوغ املعـايري                   ذات
لذا، جيب ربطها بعمليات امليزنـة احلكوميـة لكفالـة متويلـها مـن مجيـع                . واألهداف املتفق عليها  

وينبغي كذلك إجياد اآلليات الكفيلة جبمـع البيانـات ذات الـصلة مـصنفة              . حيها متويال كافيا  نوا
حسب نوع اجلنس، وإتاحة القدرات الكفيلة برصدها رصـدا فعـاال، وتيـسري تقييمهـا املـستمر                 

مث . والسماح بتنقيح التدابري القائمة أو تكميلها، وحتديد أي تـدابري جديـدة قـد تكـون مناسـبة                 
 أن تكفل هذه السياسة أن تكون هناك داخل السلطة التنفيذيـة هيئـات قويـة ومركـزة                  إنه جيب 

تأخذ بزمام املبـادرة وتتـوىل أعمـال التنـسيق فيمـا يتعلـق بإعـداد وتنفيـذ                 ) أجهزة نسائية وطنية  (
التشريعات والسياسات والربامج الالزمـة للوفـاء بااللتزامـات املنوطـة بالدولـة الطـرف مبوجـب             

وينبغــي متكــني هــذه املؤســسات ليتــسىن هلــا أن تقــدم املــشورة والتحليــل مباشــرة إىل  . االتفاقيــة
ــة  ــى مــستويات احلكوم ــشاء مؤســسات رصــد     . أعل ــضا إن ــسياسة أي وينبغــي أن تكفــل هــذه ال

مــستقلة، مــن قبيــل معاهــد وطنيــة حلقــوق اإلنــسان أو جلــان مــستقلة للمــرأة، أو أن ُيعهــد إىل    
وجيــب أن . تعزيــز ومحايــة احلقــوق املكفولــة مبوجــب االتفاقيــةاملعاهــدة الوطنيــة القائمــة مبهمــة 

تشرك السياسة املذكورة القطاع اخلاص، مبا يف ذلك املؤسـسات التجاريـة، ووسـائل اإلعـالم،                
واملنظمــات واجلماعــات احملليــة واألفــراد، وحتــشد مــشاركتهم يف اختــاذ التــدابري الــيت مــن شــأهنا 

  .قتصاديحتقيق أهداف االتفاقية يف اجملال اال
ــارة    - ٢٩ ــاء”وتوضــح عب ــتها بكــل     “ دون إبط ــهاج سياس ــراف بانت ــدول األط ــزام ال أن الت

والصياغة قاطعـة وال حتتمـل بالتـايل أي إبطـاء يف تنفيـذ              . الوسائل املناسبة، يكتسي طابعا فوريا    
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فيـذ  التزامات الدولة اليت تقع عليها عند التصديق على االتفاقية أو عنـد االنـضمام إليهـا، أو التن           
ــك           ــان ذل ــواء ك ــره، س ــاء ال ميكــن تربي ــك أن اإلبط ــين ذل ــدا ويع ــددة عم ــة حم ــصورة تدرجيي ب
العتبــارات سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو اقتــصادية أو بــسبب عــسر يف املــوارد،   

فأينمـا اصـطدمت الدولـة    . إىل ذلك من اعتبارات أو صعوبات أخرى داخل الدولـة املعنيـة       وما
 بسبب املـوارد أو اخلـربة الفنيـة أو غـري ذلـك مـن االحتياجـات الـيت تـسهل هلـا                        الطرف مبشكلة 

تنفيذ التزاماهتا املنوطة هبـا مبوجـب االتفاقيـة، تعـني عليهـا أن تلجـأ إىل التعـاون الـدويل للتغلـب           
  .على هذه الصعوبات

  

  )ز(إىل ) أ(الفقرات الفرعية باء   -باء   
ــادة    - ٣٠ ــرب امل ــدول األ  ٢تع ــزام ال ــن الت ــام     ع ــشكل ع ــة ب ــذ االتفاقي ــراف بتنفي ــشكل . ط وت

، )ز(إىل ) أ(، الفقـرات الفرعيـة   ٢شروطها املوضوعية إطار تنفيذ االلتزامـات احملـددة يف املـادة        
  .ومجيع املواد املوضوعية األخرى لالتفاقية

علـى التـزام الـدول األطـراف بتـوفري احلمايـة           ) ز(و  ) و(و  ) أ(وتنص الفقرات الفرعية      - ٣١
ونية، وإلغاء أو تعديل القوانني واللـوائح التمييزيـة باعتبـار ذلـك جـزءا مـن سياسـة القـضاء                     القان

وجيــب أن تكفــل الــدول األطــراف مــن خــالل تعــديالت دســتورية    . علــى التمييــز ضــد املــرأة 
غريهــا مــن الوســائل التــشريعية املناســبة، تكــريس مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل وعــدم     أو

وجيـب أن يـتم يف إطـار هـذه          . ون الداخلي وتغليبه على ما عداه وضمان إنفـاذه        التمييز يف القان  
السياسة سن تشريعات حتظر عمال باتفاقية التمييز ضد املرأة يف مجيـع ميـادين عملـها ومراحـل                  

ويقع على الدول األطراف واجب اختـاذ خطـوات لتعـديل أو إلغـاء القـوانني واألنظمـة                  . حياهتا
وهنـاك فئـات نـسائية حمـددة تتعـرض بـشكل           . ليت متثل متييزا ضد املرأة    واألعراف واملمارسات ا  

خـــاص للتمييـــز مـــن خـــالل القـــانون املـــدين والقـــانون اجلنـــائي، واألنظمـــة والقـــانون العـــريف   
واملمارسات العرفية، وتشمل هذه الفئات النساء اجملردات من حريتهن، والالجئـات وطالبـات              

اجلنــسية، واملثليــات، والنــساء ذوات اإلعاقــة، والنــساء اللجــوء واملهــاجرات، والنــساء عــدميات 
وبالتــصديق علــى االتفاقيــة أو االنــضمام إليهــا، تكــون   . ضــحايا االجتــار، واألرامــل واملــسنات 

الــدول األطــراف قــد تعهــدت بــدجمها يف نظمهــا القانونيــة احملليــة، أو تكــون بعبــارة أخــرى قــد 
القانونية الوطنية لكفالة وجـوب إنفـاذ أحكامهـا    أعطتها النفاذ القانوين املناسب ضمن أنظمتها  

ذلك أن مسألة تطبيقها مباشرة على الـصعيد الـوطين مـسألة هتـم القـانون                . على الصعيد الوطين  
غـري أن اللجنـة تـرى أن     . الدستوري وهي مرهونة مبركز املعاهدات يف النظام القانوين الداخلي        

 مجيــع ميــادين عملــها ومراحــل حياهتــا، علــى حــق املــرأة يف عــدم التعــرض للتمييــز واملــساواة يف
ه النحو املنصوص عليه يف االتفاقية، قد جيد مزيـدا مـن احلمايـة يف تلـك الـدول الـيت تتحـول فيـ                       
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االتفاقيــة تلقائيــا إىل جــزء مــن نظامهــا القــانوين الــداخلي أو يف الــدول الــيت تنقــل فيهــا أحكــام   
وحتـث اللجنـة الـدول األطـراف يف االتفاقيـة           . االتفاقية حبذافريها إىل نظامهـا القـانوين الـداخلي        

 فيــه الـيت ال تــشكل االتفاقيــة فيهــا جــزءا مــن النظـام القــانوين الــداخلي علــى أن تنظــر يف دجمهــا  
لتصبح جزءا منه، وذلك مثال من خالل سن قانون عام عن املساواة لتـسهيل اإلعمـال الكامـل     

  .٢للحقوق املكفولة مبوجب االتفاقية على النحو الذي تنص عليه املادة 
الدول األطراف بأن تتضمن التـشريعات الـيت حتظـر التمييـز      ) ب(وتلزم الفقرة الفرعية      - ٣٢

رأة والرجــل ســبل االنتــصاف املناســبة للنــساء ضــحايا أي متييــز ينتــهك  وتعــزز املــساواة بــني املــ
ويقتضي هذا االلتزام أن تعوض الـدول األطـراف املـرأة عـن أي انتـهاكات للحقـوق                  . االتفاقية

فبدون جرب الضرر، ال ميكن القول بأن الدولة الطرف قد أوفـت هبـذا   . اليت تكفلها هلا االتفاقية   
غي أن تتخذ سبل االنتصاف عدة أشكال من أشكال جرب الـضرر، مـن              وينب. االلتزام املنوط هبا  

ــدابري        ــادة إىل وضــع ســابق، أو ت ــار، أو إع ــدي، أو اســترداد ممتلكــات، أو رد اعتب ــويض نق تع
ترضية كتقدمي اعتذارات علنية، وإقامة مناسبات تذكارية عامة وتقـدمي ضـمانات بعـدم تكـرار                

مارسات ذات الصلة؛ وحماكمـة مـرتكيب انتـهاكات         ما حدث؛ وإدخال تغريات يف القوانني وامل      
 .حقوق اإلنسان للمرأة

زام احملـاكم بتطبيـق     إل، جيب على الدول األطراف أن تكفل        )ج(ووفقا للفقرة الفرعية      - ٣٣
 مــدى ىمبــادئ املــساواة كمــا هــي منــصوص عليهــا يف االتفاقيــة وأن تفــسر القــانون، إىل أقــص 

مـع ذلـك، يف احلـاالت       و. ل األطـراف مبوجـب االتفاقيـة      ممكن، مبا يتماشى مـع التزامـات الـدو        
تبـاين   ينبغـي علـى احملـاكم أن تلفـت انتبـاه الـسلطات املختـصة إىل أي                 اليت ال ميكن فيها ذلك،    

بني القانون الوطين، مبا يف ذلك القوانني الدينية والعرفية، والتزامات الـدول األطـراف مبوجـب                
 الـدول األعـضاء   عـدم وفـاء  ميكـن اسـتخدامها مطلقـا لتربيـر       ية ال   الداخلاالتفاقية، ألن القوانني    

  .بالتزاماهتا الدولية
بـدأ املــساواة دعمــا  لتــذرع مبوجيـب علــى الـدول األطــراف أن تكفـل للمــرأة احلـق يف ا      - ٣٤

الـذي ميارسـه املـسؤولون العموميـون        و ألحكـام االتفاقيـة،      املخـالف للشكاوى املتعلقة بـالتمييز     
وجيـب علـى الـدول األطـراف أيـضا كفالـة أن يكـون لـدى املـرأة                   . اصـة اجلهات الفاعلـة اخل    أو

احلــق يف احلــصول علــى وســائل االنتــصاف امليــسورة التكلفــة، والــيت ميكــن الوصــول إليهــا يف    
الوقــت املناســب، مــع مــا يلــزم مــن معونــة قانونيــة ومــساعدة، للفــصل يف تلــك الــشكاوى مــن  

ة أو هيئــة قـضائية خمتــصة ومــستقلة،  خـالل جلــسات اسـتماع تتــسم باإلنـصاف تعقــدها حمكمـ    
ــضاء  ــسان      . حــسب االقت ــهاكا حلقــوق اإلن ــضا انت ــشكل أي ــرأة ي ــز ضــد امل وحيثمــا كــان التميي

قــضايا العنــف العــائلي وغــريه مــن يف احلــق يف احليــاة والــسالمة اجلــسدية، مــن قبيــل األخــرى، 



E/CN.6/2011/CRP.1  
 

11-22956 23 
 

دمي املنتـهكني    واجب الـدول األطـراف اختـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة، وتقـ              من نفإأشكال العنف،   
ينبغـي للـدول األطـراف أن تقـدم دعمـا           . للمحاكمة وتوقيع اجلـزاءات العقابيـة املناسـبة علـيهم         

الـيت تـوفر مـوارد قانونيـة للنـساء يف مـا تقـوم بـه مـن           املـستقلة   ماليا للرابطات واملراكز القانونية     
مـن  نتـصاف   عمل لتثقيفهن بشأن حقوقهن يف املـساواة ومـساعدهتن علـى اللجـوء إىل سـبل اال                

  .التمييز
التزاما على الدول األطراف متتنع مبوجبـه عـن املـشاركة يف            ) د(وتنشئ الفقرة الفرعية      - ٣٥

وجيـب علـى    . أي عمل أو ممارسة مما يسفر بشكل مباشر أو غري مباشر عن التمييـز ضـد املـرأة                 
اســاهتا  وسي،مــسؤوليها، وقوانينــهاوالــدول األطــراف أن تكفــل عــدم متييــز مؤســسات الدولــة، 

وجيب عليها أيضا أن تكفـل إلغـاء أي قـوانني أو سياسـات أو إجـراءات يكـون هلـا                     . ضد املرأة 
  .تأثري أو ينتج عنها ما يؤدي إىل التمييز ضد املرأة

التزاما علـى الـدول األطـراف بالقـضاء علـى التمييـز الـذي               ) هـ(وتنشئ الفقرة الفرعية      - ٣٦
وال تقتصر أنواع التدابري اليت قـد تعتـرب مناسـبة يف            . اصةة أو اخل  العموميمتارسه اجلهات الفاعلة    

 وينبغـي للـدول األطـراف اختـاذ تـدابري مـن         .هذا الـصدد علـى التـدابري الدسـتورية أو التـشريعية           
شأهنا أن تكفل حتقيق القضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني الرجل واملـرأة بـشكل           

كفالة متكني النساء من تقـدمي شـكاوى بـشأن انتـهاكات            : ليوتشمل هذه التدابري ما ي    . عملي
 فرص الوصول إىل سبل االنتصاف؛ ومتكني املـرأة مـن      متكينهن من حقوقهن مبوجب االتفاقية و   

التثقيـف  يا؛ وتعزيـز  داخل وكفالة مساءلة احلكومة ؛املشاركة الفاعلة يف صوغ التدابري وتنفيذها     
عمـل  نب النظـام التعليمـي يف اجملتمـع احمللـي؛ وتـشجيع       يف مجيع جوا  ودعمها  أهداف االتفاقية   ب

نـشاء مؤسـسات حقـوق      إاملنظمات غري احلكوميـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان وحقـوق املـرأة؛ و               
؛ وتقـدمي مـا يكفـي مـن الـدعم اإلداري واملـايل              األجهـزة اإلنسان الوطنية الالزمة أو غريها مـن        

وميتـد نطـاق    . يف حيـاة املـرأة بـشكل عملـي        يكفـل أن حتـدث التـدابري املتخـذة فرقـا حقيقيـا               مبا
قـوق  حلمحاية قانونيـة  إنشاء على عاتق الدول األطراف، واليت تشترط عليها       الواقعة  االلتزامات  

املرأة على قدم املساواة مع الرجـل، وكفالـة متتـع املـرأة مـن خـالل اللجـوء إىل احملـاكم الوطنيـة            
ضــد التمييــز واختــاذ مجيــع التــدابري املالئمــة   وغريهــا مــن املؤســسات العامــة، واحلمايــة الفعالــة   

للقضاء على التمييز ضد املرأة من قبل أي شخص أو منظمـة أو شـركة، ليـشمل أيـضا أعمـال                     
  . أراضي الدولةالشركات الوطنية العاملة خارج
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  توصيات للدول األطراف  -رابعاً   
  التنفيذ  - ألف   

ى التــدابري الــيت تتخــذها الــدول ، جيــب أن تتــصد“املالءمــة”مــن أجــل الوفــاء بــشرط   - ٣٧
األطراف إىل مجيع جوانب التزاماهتـا العامـة مبوجـب االتفاقيـة املتمثلـة يف احتـرام حـق املـرأة يف                    

ولـذلك فـإن مـصطلحي      . عدم التمييز ومحايتـه وتعزيـزه وإعمالـه والتمتـع باملـساواة مـع الرجـل               
غريهــا مــن مــواد االتفاقيــة   و٢ املــستخدمني يف املــادة “تــدابري مالئمــة ” و“وســائل مالئمــة”

  : تشمل كفالة قيام الدولة الطرف مبا يلي
شكل تـ  أن   ابري مـن شـأهن    اأية ممارسة، أو سياسـات أو تـد       األخذ ب االمتناع عن     )أ(  

  ؛)حترامالا (، أو تأييدها أو التغاضي عنهاانتهاكا لالتفاقية
لثـة واملعاقبـة    اختاذ خطوات ملنع وحظر انتهاكات االتفاقية مـن قبـل أطـراف ثا              )ب(   

املرتكبـة يف املـرتل أو يف اجملتمـع احمللـي، وتـوفري وسـائل جـرب                 االنتـهاكات   عليها، مبا فيهـا تلـك       
  ؛)مايةاحل(أضرار اجملين عليهن 

  ؛)تعزيزال( تعزيز املعرفة الواسعة النطاق بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية ودعمها   )ج(  
ق عدم التمييز القائم على نوع اجلـنس    اختاذ تدابري مؤقتة خاصة من شأهنا حتقي        )د(  

  ).الوفاء بااللتزامات(وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف الواقع العملي 
  : وينبغي أن تتخذ الدول األطراف تدابري أخرى مالئمة للتنفيذ من قبيل ما يلي  - ٣٨

تعزيز مساواة املرأة عن طريق صـوغ وتنفيـذ خطـط وإجـراءات علـى الـصعيد           )أ(  
غري ذلك مـن الـسياسات والـربامج املالئمـة متاشـيا مـع إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني،                      الوطين و 

  وختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية؛
وضــع قواعــد ســلوك للمــسؤولني العمــوميني لكفالــة احتــرام مبــادئ املــساواة     )ب(   

  وعدم التمييز؛
م احملــاكم الــيت تطبــق لتقــارير املتعلقــة بأحكــاالواســع النطــاق لتوزيــع الكفالــة   )ج(  

  أحكام االتفاقية بشأن املساواة وعدم التمييز؛
ية وتدريبية خاصـة بـشأن مبـادئ وأحكـام االتفاقيـة موجهـة       ثقيفتنفيذ برامج ت    )د(  

إىل مجيع الوكـاالت احلكوميـة، واملـسؤولني العمـوميني وعلـى وجـه التحديـد، املـشتغلني مبهنـة                    
  القانون والسلطة القضائية؛
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ــشأن املــساواة بــني     حــشد   )ـه(   ــرامج التثقيــف العــام ب ــع وســائط اإلعــالم يف ب مجي
الرجل واملرأة، وبوجه خاص، كفالة توعية املـرأة حبقهـا يف املـساواة دون متييـز، وبالتـدابري الـيت            
تتخـــذها الدولـــة الطـــرف لتنفيـــذ االتفاقيـــة، وباملالحظـــات اخلتاميـــة للجنـــة علـــى تقـــارير          

  ؛الطرف الدولة
مؤشرات سليمة حلالة إعمال حقوق اإلنسان للمرأة وما أحـرز          تطوير ووضع     )و(  

من تقدم يف هذا الشأن، وإنشاء وتعهد قاعدة بيانات مصنفة حسب نـوع اجلـنس وذات صـلة                  
  .ةلالتفاقيباألحكام اخلاصة 

  

  املساءلة  - باء   
ــذ التزاماهتــا مبوجــب املــادة       - ٣٩  عــن األفعــال ٢تنبثــق املــساءلة للــدول األطــراف عــن تنفي
المركزية السلطة، مـن خـالل      و. حاالت االمتناع عن األفعال من قبل مجيع فروع احلكومة         وأ

 وال تلغـي  ،أيلولة وتفويض سلطات احلكومة يف الـدول االحتاديـة أو األحاديـة علـى حـد سـواء                 
أو حتد حبال من األحوال من مسؤولية حكومة الدولة الطرف الوطنيـة أو االحتاديـة عـن الوفـاء                   

وتظــل الدولــة الطــرف الــيت صــدقت علــى  .  جتــاه مجيــع النــساء يف واليتــها القــضائية بالتزاماهتــا
االتفاقيـة أو انــضمت إليهــا مــسؤولة يف مجيـع األحــوال عــن كفالــة التنفيـذ التــام يف مجيــع أحنــاء    

وجيــب علــى الــدول األطــراف يف حالــة أيلولــة ســلطاهتا . األراضــي اخلاضــعة لواليتــها القــضائية
أن يكون لدى تلك اجلهـة املـوارد املاليـة والبـشرية وغريهـا مـن املـوارد                  جلهة أخرى، أن تكفل     

وجيــب علــى  . الالزمــة للتنفيــذ الفعــال والتــام اللتزامــات الدولــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة        
حكومــات الــدول األطــراف االحتفــاظ بــسلطات متكنــها مــن املطالبــة باالمتثــال التــام لالتفاقيــة 

يق والرصد لكفالة أن حتظـى االتفاقيـة بـاالحترام وأن تطبـق             وجيب أن تنشئ آليات دائمة للتنس     
تـوفري ضـمانات    وعـالوة علـى ذلـك، جيـب         . على مجيع النـساء يف واليتـها القـضائية دون متييـز           

ــرأة يف      تكفــل ــالتمتع حبقــوق امل ــق ب ــز فيمــا يتعل ــة إىل التميي ــة أو األيلول ــؤدي الالمركزي  أن ال ت
  .خمتلف املناطق

لفعــال لالتفاقيــة أن تكــون الدولــة الطــرف مــسؤولة أمــام مواطنيهــا   ويتطلــب التنفيــذ ا  - ٤٠
ومــن أجــل أن . وغريهــم مــن أفــراد جمتمعهــا علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل علــى حــد ســواء

  .تعمل وظيفة املساءلة هذه بشكل فعال، جيب إنشاء آليات ومؤسسات لذلك الغرض
  

  التحفظات  - جيم   
تفاقية تشكل جوهر التزامات الدول األطـراف مبوجـب          من اال  ٢ترى اللجنة أن املادة       - ٤١

، ٢ أو على الفقرات الفرعية للمـادة        ٢ولذلك ترى اللجنة أن التحفظات على املادة        . االتفاقية
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تتعارض مـن حيـث املبـدأ، مـع هـدف االتفاقيـة ومقـصدها وبالتـايل غـري مـسموح هبـا مبوجـب                         
 ٢الــيت أبــدت حتفظــات علــى املــادة  وينبغــي علــى الــدول األعــضاء  . ٢٨ مــن املــادة ٢الفقــرة 

 أن تــبني التــأثري العملــي لتلــك التحفظــات علــى تنفيــذ  ٢علــى الفقــرات الفرعيــة مــن املــادة   أو
االتفاقية وينبغي أن تشري إىل اخلطوات اليت اختـذهتا لإلبقـاء علـى التحفظـات قيـد االسـتعراض،                   

  .هبدف سحبها يف أسرع وقت ممكن
 أو علـى الفقـرات      ٢ الطـرف قـد أبـدت حتفظـا علـى املـادة              وال تلغي واقعـة أن الدولـة        - ٤٢

 ضـرورة امتثـال تلـك الدولـة الطـرف اللتزاماهتـا األخـرى مبوجـب القـانون              ٢الفرعية من املادة    
الدويل، مبـا يف ذلـك التزاماهتـا مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان الـيت صـدقت عليهـا الدولـة                        

العـريف حلقـوق اإلنـسان املتـصلة بالقـضاء           ومبوجـب القـانون الـدويل        ،الطرف أو انضمت إليهـا    
ــز ضــد املــرأة   ــى التميي ــى أحكــام املعاهــدة      . عل ــني التحفظــات عل ــارض ب ــة وجــود تع ويف حال

وااللتزامات املماثلة مبوجب املعاهـدات الدوليـة األخـرى حلقـوق اإلنـسان الـيت صـدقت عليهـا                   
 االتفاقيــــة ينبغــــي أن تــــستعرض حتفظاهتــــا علــــىإنــــه الدولــــة الطــــرف أو انــــضمت إليهــــا، ف

  .سحبها هبدف
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  املرفق الثالث    
  

   بشأن املُسِّنات ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة هبن٢٧التوصية العامة رقم     
  

  مقدمـة    
ــةالإن   - ١ ــةلجن ــالقلق مــن األشــكال      ب  املعني ــشعر ب ــرأة، إذ ت ــز ضــد امل القــضاء علــى التميي

وقهن بـصورة منهجيـة يف تقـارير        املتعددة للتمييز الذي تتعرض له املسنات ومن عدم تناول حق         
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٠الدول األطراف، قررت يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني، املعقـودة مـن               

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال             ٢١، عمـال باملـادة      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧إىل  
  . نسان اخلاصة هبنالتمييز ضد املرأة، اعتماد توصية عامة بشأن املسنات ومحاية حقوق اإل

تـشكل  ” ، بأن االتفاقية  ٢٠٠٢ هيولي/ متوز ٥املؤرخ   ٢٦/٣وأقرت اللجنة يف مقررها       - ٢
 والتوصــية العامــة .“) أ(أداة هامــة يف معاجلــة املــسألة احملــدَّدة حلقــوق اإلنــسان اخلاصــة باملــسنات

تعتـرف أيـضا بـأن    ) ةالتدابري اخلاصة املؤقت( من االتفاقية  ١٤ من املادة    ١ بشأن الفقرة    ٢٥ رقم
وعلـى وجـه   .  أشـكاال متعـددة مـن التمييـز    بـسببها  اليت قد تعـاين النـساء   األسسالسن هو أحد    

اخلـصوص، أقـّرت اللجنــة باحلاجـة إىل بيانـات إحــصائية، مـصنفة حـسب الــسن واجلـنس، مــن        
  . أجل إجراء تقييم أفضل حلالة املسنات

سنات املنـصوص عنـها يف مجلـة صـكوك        تؤكد اللجنة االلتزامـات الـسابقة حبقـوق املـ         و  - ٣
، ومبـادئ األمـم     ) ج(بـيجني  وإعالن ومنهاج عمل     ،) ب(طة عمل فيينا الدولية للشيخوخة    منها خ 

، وبرنـامج العمـل للمـؤمتر    ) املرفـق ،٤٦/٩١قـرار اجلمعيـة العامـة       (املتحدة املتعلقة بكبار الـسن      
ــدويل ــين باالـ ــة  املعـ ــسكان والتنميـ ــد  ) د(لـ ــل مدريـ ــة عمـ ــة، وخطـ ــشيخوخة  الدوليـ ــة بالـ  املتعلقـ
الـــذي قدمتـــه اللجنـــة املعنيـــة بـــاحلقوق االقتـــصادية  ٦ والتعليـــق العـــام رقـــم ،)ــــ ه(٢٠٠٢ لعـــام

__________ 
، اجلـزء األول،  A/57/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم         انظر    ) أ(  

  ).٤٣٦-٤٣٠ثالثا، والفصل السابع، الفقرات من /٢٦ األول، املقرر الفصل
ــشيخوخة، في    ) ب(   ــة لل ــة العاملي ــر اجلمعي ــا، تقري ــ/ متــوز٢٦ين ــشورات األمــم  ( ١٩٨٢أغــسطس / آب٦ ‐ هيولي من

  . ألف، الفصل السادس، الفرع)E.I.16 ة، رقم املبيعاملتحد
منـشورات األمـم املتحـدة،      ( ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،             ) ج(  

  .ول، املرفقان األول والثاين األول، القرار األ، الفصل)E.96.IV.13رقم املبيع 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            ) د(  

  .، املرفق١ األول، االقرار ، الفصل)E.95.XIII.18رقم املبيع 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (٢٠٠٢ل  أبريـ / نيـسان  ١٢‐٨تقرير اجلمعية العاملية الثانية للـشيخوخة، مدريـد،           )ــ ه(  

  .، املرفق الثاين١األول، االقرار ، الفصل )E.02.IV.4(رقم املبيع 
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ــة واالقتــصادية للمــسّنني     ــة والثقافي ــة علــى احلقــوق االجتماعي ــة والثقافي ، )١٩٩٥(واالجتماعي
  ).٢٠٠٨( بشأن احلق يف الضمان االجتماعي ١٩والتعليق العام رقم 

  

  ساسيةمعلومات أ    
 ســنة ســيفوق عــدد ٣٦أنــه يف غــضون  تــشري األرقــام التقديريــة احلاليــة لألمــم املتحــدة  - ٤

. ، علـى الـصعيد العـاملي       اخلامـسة عـشرة     عـدد األطفـال حتـت سـن        سن الستني األشخاص فوق   
 يف املائـة  ٢٢ مليـار شـخص، أو   ٢، أكثـر مـن   ٢٠٥٠ويقدَّر أن يبلغ عدد املسنني، حبلول عام  

، لـستني  يف املائة من السكان فـوق سـن ا         ١١ أي ضعف النسبة احلالية البالغة       من سكان العامل،  
  . وهو أمر مل يسبق له مثيل

ويكشف طابع الشيخوخة، من زاويـة جنـسانية، أن النـساء يعمـّرن بـصفة عامـة أكثـر                     - ٥
.  يعـشن وحيـدات أكثـر مـن عـدد نظـرائهن مـن املـسنني                الاليتمن الرجال، وأن عدد املسنات      

 رجـال   ٥٩ال يوجـد سـوى      ستني   امرأة فوق سن الـ    ١٠٠مقابل    رجال ٨٣أن هناك   في حني   ف
وكذلك تشري اإلحـصاءات الـصادرة عـن إدارة الـشؤون           . ثمانني امرأة فوق سن ال    ١٠٠ مقابل

ــم املتحــدة    ــة لألم ــة التابع ــصادية واالجتماعي ــوق ســن    ٨٠إىل أن  االقت ــة مــن الرجــال ف  يف املائ
   .) و( يف املائة فقط من املسنات٤٨متزوجون باملقارنة مع ستني الـ
اليت جنمت عـن حتـسن مـستويات املعيـشة          ووشيخوخة السكان هذه اليت ال سابق هلا،          - ٦

ونظم الرعاية الصحية األساسية، فضال عن اخنفـاض معـدالت اخلـصوبة وارتفـاع معـدل طـول                  
القـرن   ا، مـا جيعـل  العمر، ميكن اعتبارها نتيجة ناجحة جلهود التنمية والـيت يـتعني االسـتمرار هبـ              

علـى   غرافية ختلـف آثـارا عميقـة   غري أن هذه التغريات الدمي . احلادي والعشرين، قرن الشيخوخة   
حقوق اإلنسان وتزيـد مـن املطالـب امللحـة مبعاجلـة التمييـز الـذي تتعـرض لـه املـسنات بطريقـة                        

  .أكثر مشوال ومنهجية من خالل االتفاقية
ومـن  . كل من البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة          ةويتشارك يف تناول مسألة الشيخوخ      - ٧

 يف  ٢٠ إىل   ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٨املتوقع أن ترتفع نسبة املسنني يف البلدان األقل منـوا مـن             
ــول عــام    ــة حبل ــن    ، ) ز(٢٠٥٠املائ ــال م ــسبة األطف ــا ســتنخفض ن ــة٢٠ إىل ٢٩فيم  .) ح( يف املائ

__________ 
خمطط شيخوخة السكان   . األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شيخوخة السكان والتنمية          ) و(  

: ، وهـــــــــــــــــو متـــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــايل ٢٠٠٩والتنميـــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــام 
http://www.un.org/esa/population/publications/ageing/ageing2009.htm.  

  .املرجع نفسه  ) ز(  
تنقـيح  : األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة الـسكان، التوقعـات الـسكانية يف العـامل                 ) ح(  

  .http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=1 ،٢٠٠٨قاعدة البيانات السكانية لعام 
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 مليـون امـرأة خـالل       ٦٠٠ق األقـل منـوا مبقـدار        وسريتفع عدد املسنات اللـوايت يعـشن يف املنـاط         
غرايف حتـديات كـربى      ويـشكل هـذا التحـول الـدمي        .) ط(٢٠٥٠ إىل عـام     ٢٠١٠الفترة مـن عـام      
  .ومتثل شيخوخة اجملتمع اجتاها راسخا ومسة بارزة يف معظم البلدان املتقدمة. للبلدان النامية

ــديهن      - ٨ ــوع ل ــسة؛ إذ تتن ــة متجان ــسنات جمموع ــشكل امل ــدرة   وال ت ــة والق  اخلــربة واملعرف
ــصادي واالجتمــاعي يع    تمــد علــى جمموعــة مــن   واملهــارات تنوعــا كــبريا، لكــن وضــعهن االقت

ــل الدمي ــة والعائليــة      العوام ــة واالجتماعيــة والفردي ــة والثقافي ــسياسية والبيئي وإســهام . غرافيــة وال
هتم احملليــة، املــسنات ال يقــدر بــثمن يف احليــاة العامــة واخلاصــة بوصــفهن قائــدات يف جمتمعــا       
وغـــري ذلـــك ومباِشـــرات لألعمـــال احلـــرة، ومقـــدمات للرعايـــة، ومستـــشارات، ووســـيطات، 

  .أدوار من
  

  الغرض واهلدف     
تستكــشف هــذه التوصــية العامــة بــشأن املــسنات وتعزيــز حقــوقهن العالقــة بــني مــواد     - ٩

ء مـع تقـدمهن يف      فهي حتدد أشكال التمييز املتعددة اليت تواجههـا النـسا         . االتفاقية والشيخوخة 
ضـطالع هبـا يف مـا يتعلـق     السن، وتبّين مضمون االلتزامات اليت يتعني على الدول األطـراف اال        

 املـسنات، وتتـضمن توصـيات بـشأن الـسياسات الراميـة             وقالشيخوخة بكرامـة وحقـ    باحلق يف   
مـل  إىل تعميم الردود على شواغل املـسنات يف االسـتراتيجيات الوطنيـة ومبـادرات التنميـة والع            

  .  من املشاركة الكاملة يف اجملتمع دون متييز وعلى قدم املساواة مع الرجليتمكناإلجيايب لكي 
 بـشأن إدراج حالـة املـسنات        هـات وتزود التوصية العامة أيضا الدول األطراف بالتوجي        - ١٠

وال ميكـن أن يتحقـق القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد          . يف تقاريرها عن تنفيذ االتفاقية    
  .ملسنات إال باالحترام الكامل لكرامتهن وحقهن يف السالمة وتقرير املصريا
  

  جماالت حمددة مثرية للقلق    
يف حني يتعرض كل من الرجال والنساء للتمييز مـع تقـدمهم يف الـسن، فـإن املـسنات                     - ١١

ن تـأثري عـدم املـساواة بـني اجلنـسني طـوال حيـاهتن               أإذ  . يعانني من شيخوختهن بشكل خمتلـف     
وغالبـا  .  ثقافية واجتماعية عميقة اجلذور    أعرافيف سن الشيخوخة وغالبا ما يستند إىل         تفاقمي

نتيجــة لتخــصيص املــوارد بــصورة غــري عادلــة، وســوء  مــا يكــون التمييــز الــذي تعانيــه املــسنات
  .املعاملة واإلمهال، وحمدودية فرص احلصول على اخلدمات األساسية

__________ 
  .املرجع نفسه  ) ط(  
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 الظـروف  تبـاين وسة ضـد املـسنات اختالفـا كـبريا يف ظـل         وختتلف أشكال التمييز امللم     - ١٢
لتكـافؤ الفـرص واخليـارات     خمتلفـة، تبعـاً    االقتصادية ويف بيئات اجتماعية وثقافية     -االجتماعية  

ويف كـثري مـن البلـدان،     . املتاحة يف ما يتعلق بالتعليم والعمالة والصحة واألسرة واحلياة اخلاصـة          
االت الــسلكية والالســلكية، والــسكن املالئــم، واخلــدمات  يــؤدي االفتقــار إىل مهــارات االتــص 

فاملـسنات  . االجتماعية، واإلنترنت، باإلضافة إىل الوحدة والعزلة، إىل إثارة مشاكل للمـسنات          
 يعشن يف املناطق الريفية أو األحياء احلضرية الفقـرية غالبـا مـا يعـانني مـن نقـص حـاد يف                       الاليت

ـــ   ــة باملعي ــية املتعلقـ ــوارد األساسـ ــصحية،    املـ ــة الـ ــى الرعايـ ــصول علـ ــدخل، واحلـ ــأمني الـ شة، وتـ
  .واملعلومات، والتمتع باستحقاقاهتن وحقوقهن

يـؤدي عامـل الـسن       وغالبا ما يكون التمييز الذي تعاين منه املسنات متعدد األبعاد؛ إذ            - ١٣
 اجلــنس، واألصــل العرقــي، واإلعاقــة،  نــوعأشــكال التمييــز األخــرى علــى أســاس إىل مــضاعفة
، واحلالــة الزوجيــة ةت الفقــر، وامليــول اجلنــسية، واهلويــة اجلنــسانية، ومركــز املهــاجر  ومــستويا

 اتواجــه املــسنات املنتميــات إىل مجاعــ وغالبــا مــا ت. واألســرية، وحمــو األميــة وأســباب أخــرى 
  أو املـشردات داخليـا أو عـدميات اجلنـسية          اعات العرقية أو الـسكان األصـليني      األقليات أو اجلم  

  .التمييزدرجة مفرطة من 
ــدة يف أدوارهــن       - ١٤ ويواجــه كــثري مــن املــسنات اإلمهــال إذ مل يعــدن يعتــربن عناصــر مفي

ويزيـد الترمـل والطـالق مـن        . عبئـا علـى أسـرهن       باعتبـارهن  ناإلنتاجية واإلجنابية، وينظـر إلـيه     
تفاقم التمييـز، يف حـني أن انعـدام أو حمدوديـة فـرص احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية                    

ــدم     ا ملعاجلــة ألمــراض والظــروف الــصحية، مــن قبيــل الــسكري والــسرطان وارتفــاع ضــغط ال
وأمراض القلب وإعتام عدسة العني، وترقّق العظام ومرض الزهـامير، حيـول دون متتـع املـسنات                 

  . بكامل حقوق اإلنسان اخلاصة هبن
لـدورة  وال ميكن أن تتحقـق تنميـة املـرأة والنـهوض هبـا بـصورة كاملـة إال باتبـاع هنـج                         - ١٥

املراهقـة،  ب من الطفولـة ومـرورا        بدءا - احلياة يعترف باملراحل املختلفة من حياة املرأة ويتناوهلا       
.  كـل مرحلـة علـى متتـع املـسنات حبقـوق اإلنـسان               وأثـر  -  والـشيخوخة  الرشـد وانتهاء مبرحلة   

مييـز  غـري أن الت   . وتنطبق احلقـوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة علـى مجيـع مراحـل حيـاة املـرأة                   
 وقبـوال علـى املـستويات الفرديـة         تـساهال على أساس السن ال يزال، يف كثري من البلدان، يلقى           

لدى عدد قليل من البلدان تشريعات حتظر التمييز علـى          ال يوجد إال    واملؤسسية والسياساتية، و  
  .أساس السن

ا ضـارة علـى   وميكن أن خيلف التنميط اجلنـساين، واملمارسـات التقليديـة والعرفيـة آثـار               - ١٦
مجيع جماالت احليـاة لـدى املـسنات، ال سـيما ذوات اإلعاقـة، مبـا يف ذلـك العالقـات األسـرية،                       
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ائط اإلعـالم، ومواقـف أربـاب العمـل ومقـدمي الرعايـة             وأدوار اجملتمع احمللي، والصورة يف وس     
غريهم من مقـدمي اخلـدمات، وميكـن أن يـؤدي إىل العنـف اجلـسدي، وإىل اإلسـاءة                   الصحية و 

  . نفسية واللفظية واملالية أيضاال
وغالبا ما تتعرض املسنات للتمييز من خـالل القيـود الـيت تعيـق مـشاركتهن يف العمليـة                   - ١٧

فمثالً، ميكن أن حيول عـدم تـوفر وثـائق اهلويـة أو وسـائل النقـل               . السياسية وعملية صنع القرار   
 للمــسنات بتــشكيل ويف بعــض البلــدان، ال يــسمح. دون مــشاركتهن يف التــصويت للمــسنات

. أو املــشاركة فيهــا للــدفاع عــن حقــوقهن اجلمعيــات أو غريهــا مــن اجلماعــات غــري احلكوميــة 
 لـدى الرجـال، األمـر الـذي قـد            أدىن منـه   لنساءلوكذلك ميكن أن يكون سن التقاعد اإللزامي        

  .  ميثلن حكوماهتن على الصعيد الدويليتييزا ضد النساء، مبن فيهن الاليشكل مت
أو طالبــات اللجــوء،    لــديهن مركــز الالجــئ أو عــدميات اجلنــسية    الــاليتملــسنات وا  - ١٨

وكذلك العامالت املهـاجرات أو املـشردات داخليـا، غالبـا مـا يـواجهن التمييـز وسـوء املعاملـة                     
 وميكـن أن تعـاين املـسنات املتـضررات مـن التـشريد القـسري أو انعـدام اجلنـسية مـن                 . واإلمهال

لإلصابة، اليت قد ال يعترف هبـا مقـدمو الرعايـة الـصحية أو يـشملوهنا                جهاد الالحق   متالزمة اال 
وُتمَنع الالجئـات املـسنات واملـشردات داخليـا يف بعـض األحيـان مـن احلـصول علـى                    . بالعالج

وطَّنَّ بعيـدا   أو ألهنن يُ  /أو حيازهتن وثائق قانونية و    / و الرعاية الصحية لعدم متتعهن بوضع قانوين     
قافيــة واللغويــة أثنــاء احلــصول احلــواجز الث وقــد يعــانني أيــضا مــن .حيةعــن مرافــق الرعايــة الــص

  .اخلدمات على
رأة املــسنة  املــعلــيمكــثرياً مــا يعتــرب أربــاب العمــل أنــه مــن غــري اجملــدي االســتثمار يف ت و  - ١٩

لتعلم تكنولوجيـا املعلومـات     ستفيد من تكافؤ الفرص      ال ت  املسنةكما أن املرأة    . وتدريبها املهين 
ــ ــد مــن و. ة، وال متلــك املــوارد للحــصول عليهــا احلديث  ،الفقــرياتاملــسنات  النــساء حتــرم العدي

حـق التعلـيم وقلمـا يـتلقني تعليمـاً          مـن   سيما ذوات اإلعاقة والاليت يعشن يف املناطق الريفية،          ال
 مميكـن لكـل مـن األميـة وعـد     و. رمسياً أو غري رمسي هذا إذا ما تلقني هذا التعليم أو ذاك أصـالًُ       

 يف احليــاة مــرأة املــسنة مــن املــشاركة الكاملــة للقــدر كــبريبأن حيــد  ام بالعمليــات احلــسابيةاإلملــ
 اخلــدمات واالســتحقاقات مــن حــصوهلا علــى طائفــة مــن العامــة والــسياسية، ويف االقتــصاد، و 

 .واألنشطة الترفيهية

 أقـل مـن    راًً وتتقاضـى املـرأة عـادة أجـ        .تضاءل عدد النساء يف قطـاع العمالـة الرمسـي         وي  - ٢٠
وعـالوة علـى ذلـك، فللتمييـز     . أو عمـل مـساو يف القيمـة    العمـل نفـسه      أداء  الرجل مقابـل   أجر

ا أثــر تراكمــي لــدى تقــدمها يف اجلنــساين الــذين تعــاين منــه املــرأة يف جمــال العمالــة طــوال حياهتــ
 ،بـصورة غـري متناسـبة     إيرادات ومعاشات تقاعديـة أقـل        تلقي    على ملرأة املسنة السن، مما يرغم ا   
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، تقـر  ١٩ ويف التعليـق العـام رقـم   . أو عدم احلصول على معاش تقاعـدي، باملقارنـة مـع الرجـل      
أن تأخـذ   ه سيتعني يف معظم الـدول       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن    ب  املعنية لجنةال

املــستبعد أن يقــدر شــتراكات نظــراً إىل أنــه مــن اال علــى قــائمتقاعديــة غــري ال معاشــاتلل بنظــام
ــق املخططــات القائمــة علــى االشــتراكات      ا ــة عــن طري ــة كافي ــع علــى االنتفــاع مــن تغطي  جلمي
مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص  ٢٨ مــن املــادة) ب( ٢  الفقــرةأن، يف حــني ))ب( ٤ الفقــرة(

النساء املـسنات، ال سـيما ذوات اإلعاقـة، مـن احلمايـة            ضمان استفادة على    تنص ذوي اإلعاقة 
 ارتباطـاً وثيقـاً     رتبط عـادة   تـ  كبار السن ن املعاشات التقاعدية املدفوعة ل    ونظراً إىل أ  . االجتماعية

 هناية املطاف معاشـاً     رأة املسنة يف  ما تتقاضى امل   كثرياً   باإليرادات املكتسبة خالل احلياة العملية،    
 املـسنة علـى وجـه اخلـصوص    وعالوة علـى ذلـك، تتـأثر املـرأة      . تقاعدياً أقل باملقارنة مع الرجل    

تلـك   تقاعـد إلزاميـة عليهـا خمتلفـة عـن       سن تطبيقحسب العمر واجلنس، مما يؤدي إىل   بالتمييز  
 يف  املرأة املـسنة  وينبغي أن ختضع املرأة لسن تقاعد اختيارية حلماية حق          . اليت تطبق على الرجل   

ساواة املـ  االقتـضاء، علـى قـدم        حسبمواصلة العمل لو شاءت ومراكمة استحقاقات التقاعد،        
األطفـال الـصغار أو      رعايـة    تـولني  ي سناتاملعـروف أن العديـد مـن النـساء املـ          ومـن   . مع الرجـل  
يقـدمن هـذه الرعايـة يف بعـض          أو األقـارب املـسنني املعـالني، بـل           الوالدينالشركاء أو   /األزواج

وقلما حتظى التكلفة املالية والعاطفية هلذه الرعاية غـري مدفوعـة األجـر             . األحيان بدون مساعدة  
 .باالعتراف

ــر      - ٢١ ــرأة املــسنة يف تقري ــرم دائمــاً حــق امل ــة   املــصري وال حيت ــق بالرعاي ــا يتعل ــة يف م واملوافق
 اخلــدمات االجتماعيــة، مبــا فيهــا الرعايــة الطويلــة األجــل، الــيت    جيــري ختفــيضوقــد . الــصحية

وتـرتع األحبـاث   .  النفقـات العامـة   خفـض لـدى ستفيد منها املـرأة املـسنة بـصورة غـري متناسـبة        ت
 الظــروف   جتاهــل كادمييــة والــسياسات العامــة وتقــدمي اخلــدمات عمومــاً إىل      والدراســات األ 

الصحية واألمراض البدنيـة والعقليـة املتعلقـة بفتـرة مـا بعـد انقطـاع الطمـث ومـا بعـد اإلجنـاب                        
ن الصحة اجلنسية ومكافحة فـريوس      أ املعلومات بش  حوقلما تتا . لتقدم يف السن ونوع اجلنس    او

وال يتمتــع .  املــسنةومالئــم للمــرأة  بــشكل مقبــول وســهل املنــالاإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية
بتـأمني صـحي خـاص، أو ال تـشملهن اخلطـط املمولـة مـن الدولـة                  ملـسنات   العديد مـن النـساء ا     

 غـري    تقـدمي الرعايـة     القطـاع غـري الرمسـي أو        أثنـاء العمـل يف      للتأمني مل يشاركن يف خمطط   ألهنن  
  .دفوعة األجرامل

مؤهلــة للمطالبــة باســتحقاقات األســرة إذا مل تكــن والــدة  املــسنة رأة وقــد ال تكــون املــ  - ٢٢
  .األطفال الذين ترعاهم أو الوصية القانونية عليهم
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 حتـــول دون اســـتفادة املـــرأة املـــسنة مـــن ومثـــة قيـــود تتعلـــق بالـــسن أو معـــايري أخـــرى  - ٢٣
ال سـيما    ،ناتاء املـس  ستطيع العديـد مـن النـس      يـ وال  . االئتمانات البالغة الصغر وخطط التمويل    

 ؤدي إىل عزلتـهن   الاليت يلزمن مرتهلن، املشاركة يف األنشطة الثقافية والترفيهية واجملتمعية، مما يـ           
متطلبـات  ويف الكثري من األحيان، ال حتظى باالهتمـام الكـايف           .  تأثرياً سلبياً  رفاههنعلى  ويؤثر  

 ذلك الترتيبات اإلسـكانية      الالئق، مبا يف   سكنالعيش املستقل من قبيل املساعدة الشخصية، وال      
  .احلركةالسهلة املنال والوسائل واألجهزة املعينة على 

يف املنـاطق الريفيـة حيـث تزيـد     املـسنات    مـن البلـدان، تعـيش أغلبيـة النـساء            كثريويف ال   - ٢٤
تلقــى العديــد مــن يال و.  اخلــدمات بــسبب أعمــارهن ومــستوى فقــرهناســتفادهتن مــنصــعوبة 
يالت مالية غري منتظمة وغري كافية من أوالدهـن العـاملني املهـاجرين              حتو  سوى املسناتالنساء  

ــهم أي حتــويالت   ــتلقني من ــا     . أو ال ي ــى امل ــن حــق احلــصول عل ــان م ــشكل احلرم ــذاء ءوي  والغ
ــ ــات     سكنوال ــساء املــسنات الفقــريات والريفي ــد مــن الن ــة للعدي ــاة اليومي ــد .  جــزءاً مــن احلي وق
لغذاء الالئـق بـسبب تـضافر عوامـل مـن قبيـل ارتفـاع        ن احلصول على ام رأة املسنة تتمكن امل  ال

 والـضمان االجتمـاعي     )لـة  التمييز يف ما يتعلـق بالعما      جراء(الدخل  ر األغذية وعدم كفاية     اأسع
 إىل وســائل النقــل دون وصــول املــرأة املــسنة  عــدم ميكــن أن حيــولو. واحلــصول علــى املــوارد 

وقـد يعـزى    . ألنـشطة اجملتمعيـة والثقافيـة      يف ا  ا من اخلـدمات االجتماعيـة أو مـشاركته        هتااستفاد
تقـصري الـسياسة العامـة     و تدين دخل املـرأة املـسنة      عدم إمكانية االستفادة من هذه اخلدمات إىل      

  .ا املنال لتلبية احتياجاهتة التكلفة والسهلةاملعقولاملواصالت العامة  توفري يف
بـشكل خـاص يف   سنة الـيت تتـضرر      ا املـ  ال سيم رأة  على امل  تأثرياً خمتلفاً    تغري املناخ يؤثر  و  - ٢٥

ــة وقــدرهت ا نظــراً الختالفاهتــ ةمواجهــة الكــوارث الطبيعيــ  ــة وعمرهــ ا الفيزيولوجي  ونــوع ا البدني
 توزيـع غـري العـادل للمـساعدات واملـوارد          ولل االجتماعيـة،  معـايري واألدوار  لل، وكـذلك    هاجنس
 املناخ بـسبب حمدوديـة فـرص وصـوهل         بتغري ا  اويزيد تأثره .  االجتماعية كيبة الطبقية بالتر ةاملتعلق

  .إىل املوارد وعمليات صنع القرارات
 املـرياث ويف إدارة     يفتتمتـع املـرأة بـاحلق         والعرفيـة، ال   دوَّنـة ومبوجب بعض القوانني امل     - ٢٦

 هــذا عــن طريــق تزويــد ةويــربر بعــض الــنظم القانونيــ. املمتلكــات الزوجيــة لــدى وفــاة زوجهــا
ستحقة مـن  املـ اليـة  امل ة على األمان االقتـصادي مـن قبيـل النفقـ       األرملة بوسائل أخرى للحصول   

طبــق، وكــثرياً مــا تبقــى األرملــة   إال أن هــذه األحكــام يف الواقــع قلمــا تُ . تركــة الــزوج املتــويف 
ــورد   ــال م ــة مــصريها ب ــز ضــد     . ملواجه ــشكل خــاص التميي ــوانني ب ــارس بعــض الق ــل ومي األرام

  .“مللكيةانتزاع ا”، ويتعرض بعض األرامل إىل املسنات
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واملــرأة املــسنة معرضــة بــشكل خــاص لالســتغالل وســوء املعاملــة، مبــا يف ذلــك ســوء       - ٢٧
 بـــدون  األســـرةأفـــرادإىل املعاملـــة االقتـــصادية، حـــني حتـــال أهليتـــها القانونيـــة إىل احملـــامني أو 

  .موافقتها
ينتــهك تعــدد الزوجــات ”  علــى أن)١٩٩٤ (٢١وتــنص التوصــية العامــة للجنــة رقــم   - ٢٨

ملرأة يف املـساواة مـع الرجـل، وقـد جيـر عليهـا وعلـى مـن تعيلـهم عواقـب عاطفيـة وماليـة                          حق ا 
غــري أن ). ١٤ الفقــرة (“ وحظــرهنــوع مــن الزجيــاتخطــرية حبيــث يــتعني عــدم تــشجيع هــذا ال

إطـار  يف  تعيش نـساء كـثريات      تعدد الزوجات ال يزال ميارس يف العديد من الدول األطراف، و          
حالـة  وكـثرياً مـا تتعـرض الزوجـة املـسنة لإلمهـال يف              .  الزوجات عددعالقة زوجية قائمة على ت    

  .تعدد الزوجات حاملا تعترب غري قادرة على اإلجناب أو على العمل
  

 لتوصياتا    
  حملة عامة    

 مـورداً هامـاً للمجتمـع، وأن        ملرأة املسنة تـشكل   جيب أن تعترف الدول األطراف بأن ا        - ٢٩
وينبغـي  . هاناسبة، مبا يف ذلك التشريعات، للقضاء على التمييز ضد        تلتزم باختاذ كافة التدابري امل    

، مبــا فيهــا عمــر واللمنظــور اجلنــساينأن تعتمــد الــدول األطــراف سياســات وإجــراءات مراعيــة ل
مــن االتفاقيــة والتوصــيتني  ٤ مــن املــادة ١ اإلجــراءات اخلاصــة املؤقتــة، مبــا يتمــشى مــع الفقــرة 

ــم )١٩٩٧ (٢٣العــامتني رقــم   ــة مــشاركة   )٢٠٠٤( ٢٥ ورق ــة، لكفال ــصادرتني عــن اللجن  ال
ــ ــة    رأة املــسنةامل ــة واالقتــصادية والثقافي ــاة الــسياسية واالجتماعي ــة يف احلي  مــشاركة كاملــة وفعال

 .هاي ميدان آخر يف جمتمعأواملدنية، و

 طــوال دورة علــى حنـو كامـل   املـرأة وهنوضـها   تطـور كفالــة ب  األطـراف ملزمـة  والـدول   - ٣٠
أو كارثـة  / السالم والرتاع، وكذلك يف حالة حصول كارثـة بفعـل اإلنـسان و    حياهتا يف أوقات  

 مجيــع  يفرأة املــسنةالتمييــز ضــد املــ ولــذلك، ينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف عــدم . طبيعيــة
  .األحكام القانونية والسياسات والتدخالت الرامية إىل مناء املرأة وهنوضها بشكل كامل

 الدول األطراف الطبيعة املتعددة األبعاد للتمييـز ضـد املـرأة            وينبغي أن تراعي التزامات     - ٣١
يف ســواء  تطبيــق مبــدأ املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع مراحــل دورة حيــاة املــرأة،    أن تكفــلو

الـدول األطـراف إلغـاء القـوانني     يطلب إىل ويف هذا الصدد، . تنفيذها العمليأو يف  التشريعات  
 وكفالــة قيــام  أو تعديلــها،املــرأة املــسنةارس التمييــز ضــد واألنظمــة واألعــراف الــسارية الــيت متــ

  . العمر واجلنسبسببالتشريعات حبظر التمييز 
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الـدول األطـراف مجـع البيانـات         يطلب إىل    ولدعم إصالح القوانني ورسم السياسات،      - ٣٢
 علـى معلومـات بـشأن حالـة         وذلك للحصول املصنفة حسب العمر واجلنس وحتليلها ونشرها،       

املسنات، مبن فيهن اللـوايت يعـشن يف املنـاطق الريفيـة، ومنـاطق الـرتاع، واللـوايت ينـتمني                    النساء  
وينبغـي أن تركـز هـذه البيانـات بـشكل خـاص، مـن بـني                 . إىل فئات األقليات، وذوات اإلعاقة    

دفوع األجــر، مبــا يف ذلــك تــوفري املــمــسائل أخــرى، علــى الفقــر واألميــة والعنــف والعمــل غــري 
 بـــسببه، واهلجـــرة، يناإليـــدز أو املتـــضرر/ بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشريةنيالرعايـــة للمـــصاب

  . والعمالة،االستفادة من الرعاية الصحية واالستحقاقات االجتماعية واالقتصاديةو
 وكيفيــة احقوقهــ عــن  باملعلومــات املــرأة املــسنة وينبغــي أن تــزود الــدول األطــراف     - ٣٣

 جهــاز الــشرطة تعمــد إىل تثقيــف العــاملني يف أن وينبغــي . االســتفادة مــن اخلــدمات القانونيــة 
بــشأن ، خــدمات املعونــة القانونيــة واخلــدمات شــبه القانونيــة  يف والــسلطة القــضائية، وكــذلك 

ــرأة املــسنة حقــوق  ــدريب  امل ــسلطات واملؤســسات العامــة وت ــة ال ــشأن  العــاملني فيهــا ، وتوعي  ب
 وجيب أن تتاح املعلومـات واخلـدمات        .ةملرأة املسن املسائل املتعلقة بالعمر واجلنس اليت تؤثر يف ا       

ووسائل االنتصاف واجلـرب الفعالـة علـى قـدم املـساواة للنـساء املـسنات ذوات اإلعاقـة                    القانونية
  .وأن تكون سهلة املنال بالنسبة إليهن

 التعـدي علـى   االنتصاف عند من التماس   رأة املسنة وينبغي أن متكن الدول األطراف امل       - ٣٤
ها  مـن أهليتـ    اكفل عدم حرماهن  أن ت  و ،مبا يف ذلك احلق يف إدارة املمتلكات       وتسويتها،   احقوقه

  . اعتباطية أو متييزيةألسبابالقانونية 
 التــدابري املتعلقــة بــتغري املنــاخ واحلــد مــن  اســتجابةوينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف   - ٣٥

 .اطن ضــعفهامــو ورأة املــسنةحتياجــات املــال ومراعاهتــاأخطــار الكــوارث للمنظــور اجلنــساين  
 يف صنع القرارات مـن أجـل   ملرأة املسنةوينبغي أن تقوم الدول األطراف أيضاً بتيسري مشاركة ا 

  . تغري املناخ والتكيف معه وطأةختفيف
  

  النمطيةالقولبة     
ــتخلص مــن  الــدول األطــراف   - ٣٦ ــة الملزمــة بالعمــل علــى ال ــسلبية وتغــيري  قولب ــة ال  النمطي

 األذى، وذلـك للحـد      ا وتلحـق هبـ    رأة املـسنة  ة للسلوك اليت تـضر بـامل      األمناط االجتماعية والثقافي  
ــها ال      ــيت تعــاين من ــصادية ال ــشفوية واالقت ــسية والنفــسية وال ــة واجلن ــداءات البدني ــساء مــن االعت ن

 . ذوات اإلعاقة، على أساس القولبة النمطية السلبية واملمارسات الثقافيةاملسنات، مبن فيهن
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  العنف    
عنــف وحتظــره، مبــا فيــه  قــر بوجــود التتــسن تــشريعات أن بــ  ملزمــةافالــدول األطــرو  - ٣٧

العنف املرتيل واجلنـسي والعنـف يف األطـر املؤسـسية، ضـد النـساء املـسنات، مبـن فـيهن النـساء                       
ومــن واجــب الــدول األطــراف التحقيــق يف مجيــع أعمــال العنــف ضــد النــساء   . ذوات اإلعاقــة

ــت نتيجــة ا      ــيت ارتكب ــك ال ــا تل ــا فيه ــسنات، مب ــة، ومقاضــا   امل ــدات التقليدي ة ملمارســات واملعتق
  .بتهمومعاقمرتكبيها 

رأة املـسنة  وينبغي للدول األطراف أن تويل اهتمامـاً خاصـاً للعنـف الـذي تعـاين منـه املـ          - ٣٨
أن  ها، واإلسـهام الـذي بوسـع      هتـا يف أوقات الرتاع املسلح، وتـأثري الرتاعـات املـسلحة علـى حيا            

وينبغـي أن تـويل الـدول     . عمليـات إعـادة اإلعمـار     يف  اعـات و   للرت من أجل احلل السلمي    تقدمه
لدى التصدي للعنف اجلنـسي والتـشريد القـسري         املرأة املسنة   األطراف االعتبار الواجب حلالة     

وينبغـي أن تراعـي الـدول األطـراف قـرارات األمـم             . وظروف الالجئني أثناء الرتاعات املسلحة    
واألمن لدى معاجلة هذه املسائل، مبـا فيهـا علـى وجـه        املتحدة ذات الصلة بشأن املرأة والسالم       

  .)٢٠٠٩ (١٨٨٩  و)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥ اخلصوص قرارات جملس األمن
  

  املشاركة يف احلياة العامة    
الــدول األطــراف ملزمــة بكفالــة أن تتــاح للمــسنات فرصــة املــشاركة يف احليــاة العامــة    - ٣٩

 مجيع املستويات، وأن توفر للمـسنات الوثـائق الالزمـة      والسياسية، وشغل الوظائف العامة على    
  .للتسجيل يف اللوائح االنتخابية من أجل التصويت والترشح

  

  التعليم     
ــع           - ٤٠ ــن مجي ــساء م ــيم للن ــرص يف جمــال التعل ــافؤ الف ــة تك ــة بكفال ــراف ملزم ــدول األط ال

حليــاة، وتلقــيهن األعمــار، وكفالــة اســتفادة املــسنات مــن فــرص تعلــيم الكبــار والــتعلم مــدى ا  
  .للمعلومات التثقيفية اليت حيتجنها لرفاههن ورفاه أسرهن

  

  العمل واستحقاقات التقاعد    
الــدول األطــراف ملزمــة بتيــسري مــشاركة املــسنات يف العمــل املــأجور دون متييــز علــى   - ٤١

ــسهن   ــام خــاص ملعاجلــة      . أســاس ســنهن وجن ــالء اهتم ــل إي ــدول األطــراف أن تكف ــي لل وينبغ
لــيت قــد تواجههــا املــسنات يف حيــاهتن العمليــة، وأال جيــربن علــى التقاعــد املبكــر          املــشاكل ا

ــر تفــاوت األجــور ألســباب     . ه ذلــكشــاب مــا أو وينبغــي للــدول األطــراف أيــضا أن ترصــد أث
  .جنسانية على املسنات
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والدول األطراف ملزمـة بكفالـة أال يكـون يف حتديـد سـن التقاعـد يف القطـاعني العـام                       - ٤٢
وبالتايل، فإن الدول األطراف ملزمة بكفالـة أال يكـون يف الـسياسات             . ييز ضد املرأة  واخلاص مت 

 تــصلالتقاعديــة أي شــكل مــن أشــكال التمييــز، حــىت عنــدما ختتــار املــرأة التقاعــد املبكــر، وأن 
وينبغـي للـدول األطـراف أن       .  كـن يعملـن علـى معاشـات تقاعديـة كافيـة            يتمجيع املسنات الال  
  . املناسبة، مبا فيها تدابري خاصة مؤقتة عند اللزوم، لضمان هذه املعاشاتتتخذ مجيع التدابري

وينبغي للدول األطراف أن تكفل استفادة املسنات، مبن فيهن أولئك املـسؤوالت عـن                - ٤٣
رعايــة األطفــال، مــن مزايــا اجتماعيــة واقتــصادية مناســبة، مثــل اســتحقاقات رعايــة األطفــال،    

  .لالزم عند رعاية الوالدين أو األقارب املسننيوكذلك احلصول على كل الدعم ا
 ال حيـصلن علـى أي معاشـات         يتوينبغي للدول األطـراف أن تقـدم جلميـع النـساء الـال              - ٤٤

تقاعدية أخرى أو ليس لديهن دخال مـضمونا مبـا فيـه الكفايـة، معاشـات تقاعديـة مناسـبة غـري            
 وينبغــي أن تتــاح للمــسنات قائمــة علــى االشــتراكات، وذلــك علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل،

 يعـشن   يتالبدالت املمولة من الدولة وأن ُتيسر هلن سبل االستفادة منها، وال سيما أولئـك الـال               
  .يف املناطق النائية أو املناطق الريفية

  
  الصحة    

ينبغي للدول األطراف أن تعتمد سياسـة شـاملة يف جمـال الرعايـة الـصحية، هتـدف إىل                     - ٤٥
) ١٩٩٩ (٢٤لصحية للمسنات مبا يتماشى مع التوصـية العامـة للجنـة رقـم              تلبية االحتياجات ا  

وينبغـي أن تكفـل هـذه الـسياسة تـوفري رعايـة صـحية ميـّسرة وميـسورة                . بشأن املـرأة والـصحة    
ــى          ــاء الرســوم املفروضــة عل ــضاء، بإلغ ــد االقت ــام، عن ــسنات مــن خــالل القي ــع امل ــة جلمي التكلف

ني علـى عـالج أمـراض الـشيخوخة، وتـوفري األدويـة             املستفيدين، وتدريب األخـصائيني الـصحي     
الالزمة ملعاجلة أمراض الـشيخوخة املزمنـة وغـري املعديـة، وتـوفري الرعايـة الـصحية واالجتماعيـة             

. والرعايـة املخفِّفـة لـآلالم   املـستقل  الطويلة األجل، مبـا يف ذلـك الرعايـة الـيت متكـن مـن العـيش                
لــة األجــل أن تــشمل إجــراءات تــشجع تغــيري الــسلوك وينبغــي لألحكــام املتعلقــة بالرعايــة الطوي

ومنط احلياة لتـأخري ظهـور املـشاكل الـصحية، مثـل املمارسـات الغذائيـة الـصحية واعتمـاد منـط               
حياة نشط، وتيسري سبل احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية مـن حيـث التكلفـة، مبـا يف                       

. املـسنات لـدى    انتـشارا    ذلك عمليات تشخيص األمـراض ومعاجلتـها، وال سـيما تلـك األكثـر             
وجيب أن تكفل السياسات الصحية أيضا استناد الرعاية الصحية املقدمة للمـسنات، مبـن فـيهن                

  .، إىل املوافقة الطوعية واملستنرية للشخص املعينذوات اإلعاقة
وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد بــرامج خاصــة تتناســب مــع االحتياجــات البدنيــة     - ٤٦

ة والصحية للمسنات، مع التركيز بصفة خاصة على نـساء األقليـات والنـساء              والعقلية والعاطفي 
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، وكـذلك النـساء املكلفـات برعايـة أحفـادهن وغريهـم مـن صـغار أفـراد العائلـة                     ذوات اإلعاقة 
 يقمن برعاية أفراد العائلة املصابني بفريوس نقـص املناعـة           يتبسبب هجرة الشباب، والنساء الال    

  .ررين منهاإليدز أو املتض/البشرية
  

  التمكني االقتصادي    
ــصادية          - ٤٧ ــاة االقت ــسنات يف احلي ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــدول األطــراف ملزم ال

ــع أشــكاله  ــة جبمي ــوع اجلــنس يف     . واالجتماعي ــسن ون ــة كــل احلــواجز املرتبطــة بال وينبغــي إزال
املزارعـات  احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وينبغـي كفالـة حـصول املـسنات مـن                

وينبغــي للــدول األطـراف أن تــوفر أنظمــة  . وصـغار مــالك األراضـي علــى التكنولوجيــا املناسـبة   
دعــم خاصــة وائتمانــات صــغرى ال تتطلــب ضــمانات، وكــذلك تــشجيع املــشاريع الــصغرى     

 يتوينبغـي إنـشاء مرافـق ترفيهيـة للمـسنات، وتـوفري خـدمات توعيـة للمـسنات الـال                   . للمسنات
وينبغــي للــدول األطــراف أن تــوفر وســائل نقــل رخيــصة ومناســبة لــتمكني . يغــادرن بيــوهتن ال

املسنات، مبن فيهن أولئك الالئي يعشن يف املناطق الريفية، مـن املـشاركة يف احليـاة االقتـصادية                  
  .واالجتماعية، مبا يف ذلك األنشطة اجملتمعية

  
  املزايا االجتماعية    

الالزمة لكفالـة حـصول املـسنات علـى سـكن           ينبغي للدول األطراف أن تتخذ التدابري         - ٤٨
كبــار الــسن حركــة الئــق يلــيب احتياجــاهتن اخلاصــة، وينبغــي إزالــة مجيــع احلــواجز الــيت تعــوق   

وينبغـي  . وجتربهم على املكـوث يف بيـوهتم، مبـا فيهـا تلـك املتـصلة بالتـصاميم اهلندسـية وغريهـا                    
لبقــاء يف منــازهلن والعــيش للــدول األطــراف أن تقــدم خــدمات اجتماعيــة متكّــن املــسنات مــن ا 

وينبغي إلغاء القوانني واملمارسات اليت تؤثر سلبا علـى حـق      . بصورة مستقلة ألطول فترة ممكنة    
وينبغـي للـدول األطـراف أيـضا أن       . املسنات يف احلصول على الـسكن واألراضـي واملمتلكـات         

  .حتمي املسنات من اإلخالء القسري والتشريد
  

  ت األخريات املعرضات للخطراملسنات القرويات واملسنا    
ــيط         - ٤٩ ــات التخط ــهن يف عملي ــسنات ومتثيل ــل إدراج امل ــراف أن تكف ــدول األط ــي لل ينبغ

وينبغـي للـدول األطـراف أن تكفـل تـوفري املـاء            . للتوسع العمراين يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية        
ات الراميـة إىل    وينبغي أن تكفل الـسياس    . والكهرباء واملرافق األخرى للمسنات بأسعار معقولة     

ــة      ــق الـــصرف الـــصحي املالئمـ ــة ومرافـ ــاه املأمونـ ــتفادة مـــن امليـ ــسبة االسـ ــادة نـ كـــون أن تزيـ
  . التكنولوجيات ذات الصلة سهلة االستعمال وال تتطلب بذل جمهود بدين ال داعي له



E/CN.6/2011/CRP.1  
 

11-22956 39 
 

ــة          - ٥٠ ــسياسات املراعي ــوانني وال ــن الق ــا يناســب م ــد م ــراف أن تعتم ــدول األط ــي لل وينبغ
نسانية والعمرية لكفالة محاية املسنات الالجئات أو عـدميات اجلنـسية، وكـذلك            لالعتبارات اجل 

  .املشردات داخليا أو العامالت املهاجرات
  

  الزواج واحلياة األسرية    
الدول األطراف ملزمة بإلغاء مجيع التشريعات اليت تنطوي على متييز ضـد املـسنات يف                 - ٥١

  .علق باملمتلكات واملرياثحاالت الزواج والطالق، مبا يف ذلك ما يت
وجيــب علــى الــدول األطــراف إلغــاء مجيــع التــشريعات الــيت تنطــوي علــى متييــز ضــد        - ٥٢

. األرامل املـسنات فيمـا يتعلـق باملمتلكـات واملـرياث، ومحايتـهن مـن االسـتيالء علـى أراضـيهن                    
وعـالوة  . يـة بـال وصـية متتثـل اللتزاماهتـا مبوجـب االتفاق          للمرياث  وجيب عليها أن تعتمد قوانني      

على ذلك، ينبغي هلا أن تتخذ التدابري الالزمة لوضع حد للممارسات الـيت جتـرب املـسنات علـى               
 بـالزواج القـسري مـن شـقيق الـزوج املتـوىف             امـشروط املـرياث   كون  يالزواج قسرا، وكفالة أال     

  .من أي شخص آخر أو
نعها، وفقـا للتوصـية     متوأن  وينبغي للدول األطراف أن تثين عن ظاهرة تعدد الزوجات            - ٥٣

، وأن تكفــل، يف حالــة وفــاة الــشخص املتعــدد الزوجــات، تقــسيم التركــة         ٢١العامــة رقــم   
  .بالتساوي بني زوجاته وأوالدهن
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  املرفق الرابع
  باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ة األمم املتحدة املعنيهيئةبيان يرّحب بإنشاء     

األمـم املتحـدة    هيئـة   الترحيب بإنـشاء     مييز ضد املرأة  تود اللجنة املعنية بالقضاء على الت       
تلبيـة احتياجـات النـساء      حنـو    كيانا جديـدا لتـسريع وتـرية التقـدم           ا بشؤون املرأة باعتباره   ةاملعني

يف الوقــت املناسـب ولــه أمهيــة يف  فقـد جــاء إنـشاء هــذه اهليئـة    . والفتيـات يف مجيــع أحنـاء العــامل  
  . منظومة األمم املتحدةتعزيز وتعميم القضايا اجلنسانية يف

اعترافا صرحيا باملكانـة املركزيـة الـيت ختصـصها األمـم املتحـدة لقـضايا             اهليئة   هثّل هذ متو  
ــق املــساواة بــني اجلنــسني    ــاملرأة وحتقي ــضوء علــى هــذه   هــي تــ و. النــهوض ب ــدا مــن ال سلّط مزي

ألمـم املتحـدة أقـرب      عل املعاجلة املتكاملة للقضايا اجلنسانية يف منظومة ا       جتاألهداف األساسية و  
واملساواة بني اجلنسني ليست جمرد حق من حقوق اإلنسان األساسية فحسب، بـل             . إىل الواقع 

  .إن حتقيقها شرط أساسي لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية واألمن والسالم
ه واللجنــة مــسرورة جــدا لتعــيني الرئيــسة الــسابقة لــشيلي، ميــشيل باشــليه، لقيــادة هــذ   

 فالتزامها بتحقيق املساواة احلقيقية لصاحل املرأة، وهو التزام معترف هبا دوليا، ومؤهالهتـا              .اهليئة
كون حتـــت أكفـــأ ت ســـةاجلديـــداهليئـــة  هالشخـــصية واملهنيـــة، كلـــها مؤشـــرات تؤكـــد أن هـــذ 

  .قيادة وأرفع
دور أساسي يف مساعدة الدول األعضاء على تطبيق املعايري والقواعـد           للهيئة  وسيكون    

إطـارا دوليـا     وتوفر اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                . ية حلماية املرأة  العامل
عامـا وشــامال حلقــوق اإلنــسان يكفــل محايــة املـرأة والنــهوض هبــا، وتقــوم اللجنــة برصــد تنفيــذ   

وعالوة على ذلك، فإن اللجنـة تقـوم، مـن خـالل الربوتوكـول              . الدول األطراف هلذه االتفاقية   
 بتلقـي الـشكاوى مـن األفـراد         ، التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         االختياري

ــة         ــهاكات اجلــسيمة أو املنهجي ــق باالنت ــا يتعل ــة فيم ــات الالزم ــات، وإجــراء التحقيق أو اجلماع
  .للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

اللجنـة، وأن يكـون     من تعزيز الدور الذي تقوم بـه        اهليئة  وتأمل اللجنة أن ميكّن إنشاء        
  .مصدر إهلام وحافزا إضافيا لتصديق مجيع الدول على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري

واللجنـة، وتتطلـع    اهليئـة   وترى اللجنة أنه من املهم للغاية إنشاء ومتتني روابط قوية بني              
ساواة بــني لإلســهام يف تعزيــز التقــدم احملــرز صــوب حتقيــق املــ اهليئــة إىل إقامــة تعــاون وثيــق مــع 

اجلنـــسني والنـــهوض بـــاملرأة، مبـــا حيـــّسن عمـــل الكيـــانني معـــا ويعـــّزز التـــآزر ضـــمن منظومـــة 
  .املتحدة األمم



E/CN.6/2011/CRP.1  
 

11-22956 41 
 

  املرفق اخلامس
  

البيــان املــشترك الــصادر عــن رؤســاء هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان التابعــة      
  لألمم املتحدة بشأن فيضانات باكستان

  

ا علـى مـدى   هتسوأ فيـضانات مومسيـة شـهد   تضررت باكستان مؤخرا بشدة من جراء أ   
ــن الزمــان   ــرن م ــث لقــ . ق ــل عــن   يحي ــا ال يق  أكثــر وأُصــيبشــخص مــصرعهم   ١ ٦٠٠ م

وبلــغ عــدد األشــخاص الــذين تــضرروا بــشكل مباشــر مــن الفيــضانات  . شــخص ٢ ٠٠٠ مــن
 مليـون مـرتل، وأن   ١,٩ شخص، فضال عما ورد عن تضرر أو تـدمري أكثـر مـن        مليون ٢٠,٢

وتعـرب جلنـة حقـوق      .  مـن املـشردين بـسبب الفيـضانات        يف املائة  ٨٥ يشكلن   النساء والفتيات 
ــة حبقــوق األشــخاص        ــة املعني ــرأة واللجن ــز ضــد امل ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني الطفــل واللجن

 ،اإلعاقة عن عميق القلق إزاء تأثري الفيضانات يف باكستان علـى التمتـع حبقـوق اإلنـسان                 ذوي
  .طفها الشديد مع ضحايا الفيضاناتتعرب تلك اللجان عن تعا كما

وقد الحظت اللجان الثغرات اليت مت اإلبـالغ عنـها يف تـوفري اإلغاثـة وتـسجيل األسـر                     
فـراد مـن األقليـات،      الفعلـي أل  وجـود   التالحـظ   هـي   و. املتضررة للحصول على املساعدة املاليـة     

ن يعيـشون يف املنـاطق      ال سـيما أولئـك الـذي       والالجئني األفغـان، والنـساء واألطفـال واملعـوقني،        
 بـصورة   الريفية، ضمن أكثر الفئات ضعفا يف اجملتمع الباكستاين، وأن الفيضانات أثرت علـيهم            

  .غري متناسبة
وتثين اللجان على السلطات ووكاالت اإلغاثة ملا بذلته مـن جهـود غـري عاديـة إلغاثـة                    

ــى حقــوق        ــائم عل ــهج الق ــز الن ــى تعزي ــسه عل ــا يف الوقــت نف ــضحايا، وحتثه ــسان ضــمن  ال اإلن
وهذا يـستدعي اختـاذ تـدابري خاصـة         . جهودها، ملنع وقوع املزيد من األذى للسكان املتضررين       

ملنع التمييز ومحاية األشخاص األكثر ضعفا، وتـوخي اليقظـة إزاء انتـهاكات حقـوق اإلنـسان،                 
 وإنشاء قنوات إلشراك مجيـع األشـخاص املتـضررين يف القـرارات الـيت تتخـذ حاليـا حنـو حتقيـق           

  .االنتعاش يف املدى الطويل
 علـى وجـه اخلـصوص،       ،وتالحظ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة جبـزع              

وتـضم هـذه النـسبة      . طفـال األنساء و من ال ئة من املشردين بسبب الفيضانات هم       ا يف امل  ٨٥أن  
ــها، وستــشهد املئــات منــهن     ١ ٧٠٠وتــضع . ســيدة حامــل ٥٠٠ ٠٠٠ ســيدة كــل يــوم محل
وفيـات  لوتـشهد باكـستان معـدالت مرتفعـة ل       . فات تتطلـب تـدخال طبيـا إلنقـاذ حيـاهتن          مضاع

 مستـشفى   ٢٠٠تعرض أكثـر مـن      ( وستزداد هذه األرقام  بسبب نقص املرافق الطبية          النفاسية،
، وعـدم وجـود عـامالت إنـاث يف جمـال الرعايـة الـصحية            )وعيادة للتـدمري يف املنـاطق املتـضررة       
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ــد مــن النــ   ال( ــل العدي ــة مــن  عمــال ذكــور بــسبب     تقب ــة الطبي ساء الباكــستانيات تلقــي الرعاي
إضـافة إىل ذلـك، سـيؤدي نقـص التغذيـة الـسليمة وامليـاه النظيفـة                 ). املعتقدات الثقافية والدينيـة   

سـيما املرضـعات منـهن، وعلـى         خميمات املشردين داخليـا إىل آثـار وخيمـة علـى النـساء، ال              يف
لفيضانات، يصبحن أكثر عرضة ملخاطر اجملاعـة والتعـرض         ومع ارتفاع منسوب مياه ا    . أطفاهلن

ــن      وتــدعو اللجنــة الــسلطات الباكــستانية    . واملــرض واالعتــداء اجلنــسي والعنــف واالجتــار هب
التــدابري اختــاذ ، مبــا يف ذلــك  شــواغل اللجنــةووكــاالت اإلغاثــة إىل اختــاذ تــدابري ملموســة إزاء 

ــداء اجلنــسي واجلــسدي واالجتــا    ــع االعت ــة مبن ــساء الكفيل ــضا  . ر بالفتيــات والن ــة أي وحتــث اللجن
 ات يف بنـ السلطات ووكاالت اإلغاثة على التصدي ألي معوقات ميكن أن تواجهها النـساء وال            

  .سبيل احلصول على اخلدمات األساسية أو املساعدات اإلنسانية، مبا يف ذلك احلواجز الثقافية
ــة حقــوق الطفــل عــن قلقهــا إزاء االرتفــاع الــشديد       يف معــدالت وفيــات وتعــرب جلن

قــدر عــدد وفيــات األطفــال حتــت الرضــع واألطفــال حتــت ســن اخلامــسة يف باكــستان، حيــث ُي
وتـشعر  . حالـة كـل عـام نتيجـة ألسـباب ميكـن الوقايـة منـها                ٥٠٠ ٠٠٠اخلامـسة حبـوايل      سن

وتــشعر جلنــة . اللجنــة بقلــق بــالغ ألن الفيــضانات تزيــد وضــع وفيــات الرضــع واألطفــال ســوءا 
القلق كذلك إزاء اهنيار االتصاالت والبنيـة التحتيـة يف املنطقـة الـشمالية الغربيـة                حقوق الطفل ب  

من مقاطعة خيرب باختونكوا يف باكـستان، وهـي منطقـة كـان يوجـد هبـا نـزاع مـن قبـل، ومـن                        
ــساء  ــ وخاصــة ال،املعــروف أن الن ــابن ــصحية    ُتحــ ،ات فيه ــى اخلــدمات ال رمن مــن احلــصول عل

رب جلنـة حقـوق الطفـل عـن قلقهـا العميـق إزاء تزايـد خطـر                  وتعـ . األساسية وخدمات التعلـيم   
وحتـث جلنـة حقـوق الطفـل الـسلطات      . ات للتمييز واالعتـداء اجلنـسي واالجتـار هبـن         بنتعرض ال 

ومجيـــع األشـــخاص املـــشاركني يف عمليـــات اإلغاثـــة واملـــساعدات اإلنـــسانية علـــى مـــضاعفة  
وينبغــي . ذر الوصــول إلــيهمجهــودهم للوصــول إىل األطفــال الــصغار، واألشــخاص الــذين يتعــ

  .ات واألطفال املعوقون على رأس األولويات يف هذا الصددبنتكون ال أن
وتـــدعو جلنـــة حقـــوق الطفـــل إىل اختـــاذ تـــدابري خاصـــة لـــضمان أال حتـــول املعـــدالت   

، دون حـصول    ٢٠٠٩اليت الحظتـها اللجنـة يف عـام         واملنخفضة لتسجيل املواليد يف باكستان،      
ى مساعدات اإلغاثة واخلدمات الصحية والتعليمية وغريهـا مـن اخلـدمات    مزيد من األطفال عل 

حرمـوا مـن حقهـم      وتشدد اللجنـة علـى أن األطفـال الـذين يولـدون اآلن جيـب أال يُ                . األساسية
. التسجيل بسبب الشرط الذي يطالب األبـوين بـأن يثبتـوا أوال أهنـم مواطنـون باكـستانيون                  يف

يــع األشــخاص املـــشاركني يف عمليــات اإلغاثـــة    وحتــث جلنــة حقـــوق الطفــل الـــسلطات ومج   
واملساعدات اإلنسانية على مـضاعفة جهـودهم مـن أجـل الوصـول إىل األطفـال األصـغر سـنا،                    

  .ات واألطفال املعوقني كأولوية قصوىبنوالذين يتعذر الوصول إليهم، وال
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 ومــن بينــهم املعوقــون الــذين  ،وجيــب إيــالء اهتمــام خــاص لألشــخاص األكثــر ضــعفا    
 فمــا بالــك بأوقــات ،لون غالبــا جــزءا غــري مرئــي مــن اجملتمــع، حــىت يف الظــروف العاديــة يــشك

وتدعو اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـسلطات إىل تـأمني احلقـوق                 . الطوارئ
الكاملـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف األمـــن واحلمايـــة، وفقـــا التفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص   

ــن ب    ذوي ــدة م ــة، بطــرق ع ــهااإلعاق ــانون     : ين ــذين يع ــضررين ال ــد األشــخاص املت ســرعة حتدي
اجتماعيـــة، وتـــسهيل مجـــع مشلـــهم  نفـــسية أو فكريـــة أو حـــسية أو إعاقـــات جـــسدية أو مـــن
أسرهم، وضمان حصوهلم على املياه والغذاء واخلدمات الطبية، واملساعدة التقنيـة، وإعـادة              مع

 يـسمح بعـودهتم إىل حيـاهتم الطبيعيـة         ممـا  ،التأهيل، فضال عن املعلومات أثناء حاالت الطـوارئ       
ــة باكــستان إىل أن تراعــي عنــد إعــادة إعمــار املــساكن    . يف أســرع وقــت ممكــن  وتــدعو اللجن

واألماكن العامـة االشـتراطات الـيت تيـسر عمليـة الوصـول إليهـا، واسـتئناف العمليـة التعليميـة،                     
 الـصدد، تـدعو اللجنـة    ويف هـذا . وإدماج املعوقني يف قـوة العمـل وأنظمـة الـضمان االجتمـاعي       

  .يف حتقيق تلك األهداف، لصاحل املعوقني)  من االتفاقية٣٢املادة (أيضا إىل التعاون الدويل 
وباكستان طرف يف اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                   
 جلـان   عة علـى اتفاقيــــة حقــــوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وقـد أصـدرت               وهى موقّ . ضد املرأة 

 منـها الـيت عقـدت     اهتـا اخلرباء اليت تراقب تنفيذ تلك االتفاقيات هذا البيـان املـشترك خـالل دور             
  .٢٠١٠أكتوبر /يف وقت واحد يف جنيف يف تشرين األول
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  املرفق السادس
  

  ٤٧/٥املقرر     
   من االتفاقية٢توصية عامة بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب املادة     

ــات    / تـــشرين األول١٩يف    ــة بـــشأن االلتزامـ ــية عامـ ــة توصـ ــوبر، اعتمـــدت اللجنـ أكتـ
  . من االتفاقية٢األساسية للدول األطراف مبوجب املادة 

  

  ٤٧/٦املقرر     
  توصية عامة بشأن النساء املسنات ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة هبن    

اء املــسنات أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة توصــية عامــة بــشأن النــس / تــشرين األول١٩يف   
  .ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة هبن

  
 


