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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 

  حلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك ا

  إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف منظومة األمم املتحدة بأسرها    

  ∗تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
ـ   ،  ٦/٣٠ر جملس حقوق اإلنـسان      اقرهذا التقرير مقدم عمالً ب     ّدد العقبـات   وهـو حي

ملنظور اجلنساين يف منظومة األمـم      والتحديات املاثلة أمام إدماج حقوق اإلنسان للمرأة وا       
ويقدم التقرير أيضاً معلومـات     . املتحدة بأسرها ويف أعمال جملس حقوق اإلنسان وآلياته       

 التزامات الدول األطراف بإدماج حقـوق اإلنـسان للمـرأة واملنظـور اجلنـساين              عن
  .واالستنتاجات والتوصيات املقدمة يف هذا املضمار
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  مقدمة  -أوالً   
، الذي أعـاد    ٦/٣٠ر اجمللس   اقرم إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً ب      هذا التقرير مقد    -١

 واملنظور اجلنساين يف عملـه وعمـل      اإلنسان للمرأة تأكيد التزامه بإدراج حقوق     فيه اجمللس   
ته على حنو فعال ومنهجي وشفاف، مبا يف ذلك يف مجيع مراحل االسـتعراض الـدوري               اآلي
وسيؤثر املدى الذي يدمج به     . شامل، وعلى صعيد اللجنة االستشارية واستعراض الواليات      ال

يتجاوز اجمللس حبد ذاته، ومن احملتمل أن يـؤثر         اً  كبرياً  يف أعماله تأثري  اً  جنسانياً  اجمللس منظور 
  .على حياة النساء والفتيات يف عموم أرجاء العامل

ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن   إىل مفوض٦/٣٠وطلب اجمللس يف قراره    -٢
عن العقبات والتحديات املواجهة يف تنفيذ قرار اجمللس، وأن تتقدم بتوصيات حمددة            اً  تقدم تقرير 

اً كبري  حتوالًوميثل هذا األمر    . باإلجراءات الرامية لتذليل تلك العقبات والتصّدي لتلك التحديات       
إذ اإلنسان بشأن املوضوع نفسه     ق  نة حقو جلاً  يت قدمتها سابق  الطلبات  باليف التركيز فيما يتعلق     

وإدماجها ...  ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة   ز  تعزي"عن  إىل تقدمي تقارير    ، يف مجلة أمور،     دعت
ـ  ١٦ مضي   بعدولكن  ). A/HRC/4/104ظر الوثيقة   ان" ( بأسرها يف منظومة األمم املتحدة    اً  عام

عـام  يف  فيينا  يف  اإلنسان، الذي عقد    ق  املؤمتر العاملي حلقو  الدول يف   على الدعوة اليت وجهتها     
جملس حقـوق   ، فقد دعا    إىل إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف منظومة األمم املتحدة        ،  ١٩٩٣

يركز هذا التقرير على حتديد العقبـات       وبناء عل ذلك،     .اًسمأكثر ح يل  إجراء حتل إىل  اإلنسان  
عّين علـى   يتبشأن ما    ملموسةتوصيات  منها لوضع   نطالق  ميكن اال نقطة  ت بوصفها   والتحديا

  .س اختاذه من إجراءاتلاجمل
 مذكرة شفوية   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧وبقصد اإلبالغ مبضمون التقرير، أُرسِلت يف         -٣

إىل الدول األطراف ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية طُِلب إليها فيها أن تقدم              
 ٦و )١( دولـة  ٢٥ووردت إسهامات خطّيـة مـن       . ا اخلصوص معلومات ومالحظات يف هذ   

، على التوايل، مقترحات من أصحاب املصلحة،        التقرير كما تضمن . )٢(منظمات غري حكومية  
بـاالقتران مـع     ،العامة جمللس حقوق اإلنـسان    اجللسة  ثريت خالل مناقشات    مسائل أُ مشلت  

  .اجلنساين بالكاملنظور امل وكيفية إدماج للمرأةقوق اإلنسان الفريقني املعنيني حب

__________ 

أذربيجان واألرجنتني وإسبانيا وبوركينا فاسو وبوروندي وتركيا ومجهورية مولدوفا وسويـسرا وشـيلي              )١(
مان وفرنسا وفنلندا وقربص وكندا وكوسـتاريكا والكويـت ولبنـان واملكـسيك             وصربيا والعراق وعُ  

 .لندا واليابان واليونانوموريشيوس والنرويج ونيوزي

املنظمة الكندية للعمل والتنمية من أجل السكان، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعـين بـاملرأة والقـانون                  )٢(
والتنمية، ومركز احلقوق اإلجنابية، ومركز القيادة العاملية النسائية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واملنظمة             

 ).األرجنتني) (مواليب (األمريكية الالتينية للحقوق اجلنسية
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باألنشطة األساسية اليت تضطلع هبا     اً  موجزاً  الثاين من التقرير ملخص   ويورد الفرع     - ٤
 واملنظـور   للمـرأة إدماج حقوق اإلنسان    بشأن  لسلطة التشريعية جمللس حقوق اإلنسان      ا

إطـار  الضوء علـى    الفرع املذكور    كما يسلط    .كامالًاً  ا إدماج أعماهلكافة  اجلنساين يف   
عامليـة  مـؤمترات    عرب ما ُعِقد من      منظومة األمم املتحدة   وضعتهالسياسات الشامل الذي    

سـبيل  يتناول التحديات والعقبات اليت تعتـرض       فالثالث   أما الفرع    .ومؤمترات قمة عاملية  
، مبا يف ذلك جملس جلنساين يف منظومة األمم املتحدة واملنظور اللمرأةاإلنسان إدماج حقوق 

بشأن يتضمن استنتاجات وتوصيات    من التقرير    الرابع   لفرعفإن ا  اً،وأخري. نسانحقوق اإل 
  .تالتحدياالتصّدي هلذه هذه العقبات والرامية إىل تذليل جراءات اإل

  السلطة التشريعية وإطار السياسات العامة الشامل  -ثانياً   

لعاملية والـدورات  ا املؤمترات -العامة قرارات األمم املتحدة وإطار السياسات    - ألف  
  ومؤمترات القمة العاملية االستثنائية

  االهتمام بـاملنظور   دعت اجلمعية العامة جملس حقوق اإلنسان صراحة إىل أن يدمج           -٥
ا يف ذلك عند وضـعه      ، مب ]هول أعمال جد[جلميع املسائل املطروحة يف     ] تناوله[يف  اجلنساين  
  .٦/٣٠اجمللس القرار وتلبية هلذه الدعوة، اعتمد . )٣(]عمله[ألساليب 

ُوجِّهت خالل العقود األخرية عدة دعوات على الصعيد الدويل إىل          لى ذلك،   وعالوة ع   -٦
السياسات مجيع  واملنظور اجلنساين يف للمرأةإدماج حقوق اإلنسان  من أجل   منظومة األمم املتحدة  

لتحقيق املساواة  اً  عاملي  قبوالًتالقي  استراتيجية  ويعّد اآلن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين       . جوالربام
. ةمجيع أنشطة األمم املتحـد    إدراج حقوق اإلنسان للمرأة يف      ضمان  تنطوي على   بني اجلنسني و  

اً أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل انتهاك      فيينا على مر الدوام ب    إعالن وبرنامج عمل    وقد سلّم   
ن حقـوق   أمجيع الدول    وأكّدت   .حقوق اإلنسان من  وبأن حقوق املرأة هي     هن،  حلقوقاً  صارخ

 لتـصرف يقبـل ا   الينفصل و  المن حقوق اإلنسان العاملية     اً  تشكل جزء اإلنسان للمرأة والطفلة    
حقوق اإلنـسان يف صـلب      يف املركز ويف    ملرأة  تساوي ا  موضوعإدماج  ه ينبغي   ، وأن يتجزأ الو

  .)A/CONF.157/23  الوثيقةانظر(ة منظومة األمم املتحداألنشطة املُضطلع هبا على صعيد 
ر العاملي الرابع املعـين     املؤمتالذي اعتمده   منهاج عمل بيجني    ، دعا   ١٩٩٥ويف عام     -٧

التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومجيع     ذات الصلة   ، مجيع األجهزة واهليئات والوكاالت      باملرأة
الـسامي  املتحدة  عن مفوض األمم      هيئات حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة، فضالً       

ل جئني، إىل إيالء االهتمام الكام    قوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الال       حل
__________ 

 .١٣، الفقرة ٦١/١٤٥قرار اجلمعية العامة  )٣(
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وذلك عند االضطالع بالواليات     ،حلقوق اإلنسان للمرأة  وبشكل مستمر   على قدم املساواة    
يف وقت الحق أثناء انعقاد      ،اًجمددوأكّدت اجلمعية العامة    ). ٢٣١الفقرة  (اخلاصة بكل منهم    

املساواة بني اجلنسني والتنمية    : ٢٠٠٠املرأة عام   "املعنونة    االستثنائية الثالثة والعشرين   هتادور
مراعاة املنظور اجلنساين مثلما هـو      على أمهية تعميم    ،  "والسالم يف القرن احلادي والعشرين    

  .)٤(ة اخلتاميها وثائقمبّين يف
حتـت عنـوان    اً  سنوياً  ي قرار ، أصدر اجمللس االقتصادي واالجتماع    ١٩٩٧ومنذ عام     -٨
اجمللس  وأحاط   ." يف مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة       املنظور اجلنساين  ةعامرا تعميم"

  .والتوصيات الواردة فيه (E/2008/53) بتقرير األمني العام ،٢٠٠٨/٣٤ يف قراره ،مع التقديراً علم
اً  الذي أحاطت فيه علم   ٦٣/١٥٩ واعتمدت اجلمعية العامة يف دورهتا األخرية القرار        -٩

بتقرير األمني العام عن التدابري املتخذة والتقدم احملرز يف متابعـة تنفيـذ إعـالن               مع التقدير   
جبميع ، وأهابت   (A/63/217)ة الثالثة والعشرين    االستثنائي ادورهتومنهاج عمل بيجني ونتائج     

 كفالة التنفيذ التام والفعـال  مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تواصل القيام بدور نشط يف  
  .والعشرين والعاجل ملنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة

وما يتصل   املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب       وحث    -١٠
رج الدول على أن تد، ٢٠٠١، الذي ُعِقد يف ديربان جبنوب أفريقيا يف عام   بذلك من تعصب  

يراعي نوع اجلنس يف كل برامج العمل الرامية إىل مكافحـة العنـصرية والتمييـز               اً  منظور
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تنظر يف عبء هذا التمييز الذي               

حـدرات  النساء األفريقيات واآلسيويات واملنيقع بوجه خاص على نساء السكان األصليني و      
لنساء من الفئـات احملرومـة      حدرات من أصل آسيوي واملهاجرات وا     نمن أصل أفريقي وامل   

إىل أشـكال   كالمها العديد من اإلشـارات      إعالن وبرنامج عمل ديربان     وأورد   .)٥(األخرى
اً أجـرى مـؤخر   و. )٦(اجلنسعنصرية ونوع   يز وتداخل التمييز على أساس ال     متعددة من التمي  

، ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٤ إىل ٢٠من يف الفترة  نيفجبد ِقؤمتر ديربان االستعراضي، الذي عُ    م
أكّد لـدى قيامـه     األهداف اليت حددها املؤمتر العاملي، و     من أجل بلوغ    لتقدم احملرز   لاً  تقييم

  .)٧( مبختلف أشكالهلتمييزللى أمهية التصدي بذلك ع

__________ 

 . ومرفقه٢٣/٣- ومرفقه وقرارها دإ٢٣/٢-قرار اجلمعية العامة دإ )٤(

 .٥٠، الفقرة )، الفصل األولCorr.1 وA/CONF.189/12(برنامج عمل ديربان  )٥(

 ٩ن، الفقـرات    ؛ وبرنامج عمل ديربـا    ١٠٩ و ١٠٠ و ٩٩ و ٧٢-٦٩ و ٣٠ و ١٩إعالن ديربان، الفقرات     )٦(
 ٩٤ و ٨٨و) م(و) ز(٧٨ و ٦٩ و ٦٦-٦٢ و ٥٩ و ٥٦ و ٥٤-٥٠ و ٣٩ و ٣٦ و ٣١و) ح(٣٠ و ١٨ و ١٠و
 ٢١٢ و ٢٠١ و ١٨٦ و ١٧٦-١٧٤ و ١٥٨ و ١٣٩ و ١٣٧ و ١٣٦ و ١٣٣ و ١٢١و) ب(١٠٩ و ٩٧و
 .املرجع نفسه. ٢١٧و

: انظر الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي على املوقع التايل )٧(
www.un.org/durbanreview2009/pdf/Durban_Review_outcome_document_En.pdf. 
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ـ      إىل )٨(دعا إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية     و  -١١ ني تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتك
 مـن   ٣اهلـدف    (التنمية املـستدامة   وحتقيق   مكافحة الفقر واجلوع واملرض   من أجل   املرأة  

وحتسني الـصحة   ) ٤اهلدف  (وختفيض معدالت وفيات األطفال     ) األهداف اإلمنائية لأللفية  
 بأمهية تعميم مراعـاة  ٢٠٠٥وأقّرت الدول يف مؤمتر القمة العاملي لعام ). ٥اهلدف  (النفاسية  

ولتحقيق هذا الغرض، تعهـدت     . نساين باعتباره أداة لتحقيق املساواة بني اجلنسني      املنظور اجل 
لدى وضـع الـسياسات      الدول بالعمل بنشاط على تشجيع تعميم مراعاة املنظور اجلنساين        

يف مجيع الدوائر السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة،       وتنفيذها ورصدها وتقييمها    والربامج  
  .)٩(ات منظومة األمم املتحدة يف جمال نوع اجلنسوتعهدت كذلك بتعزيز قدر

  االلتزامات مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  - باء  
لـيت   دولة ا١٨٦ل البالغ عددها الدوتترتب على التزامات قانونية حمددة  اً  هناك أيض   -١٢

 ٩٦الدول البالغ عـددها      و ةلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأ     صادقت على اتفاقية القضاء ع    
ترتب علـى الـدول   تكما . االتفاقية الربوتوكول االختياري امللحق ب   علىادقت  اليت ص ة  دول

العهد الـدويل اخلـاص       يف عدم التمييز يف التمتع باحلقوق الواردة     شأن  التزامات ب األطراف  
من العهد الدويل   اً   أيض ٢يف إطار املادة    ، و ٢املادة  مبوجب أحكام    باحلقوق املدنية والسياسية  

  .ةوالثقافيقوق االقتصادية واالجتماعية اخلاص باحل
التمييز ضد املـرأة بأنـه    ةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ     وتعّرف    -١٣

 النيل من   تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه              أي"
 اإلنسان واحلريات األساسية يف     حبقوقلمرأة، على أساس تساوي الرجل واملرأة،       االعتراف ل 

بطال امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إ            
" متتعها هبا أو ممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجيـة          هبذه احلقوق أو    االعتراف للمرأة   

مـن التـدابري    ختاذ جمموعة   با التزامات   األطراف يف االتفاقية  الدول  ترتب على   تو). ١املادة  (
إدماج مبدأ تـساوي الرجـل      : ه، بوسائل منها ما يلي    أشكال ميعجبرأة  إلهناء التمييز ضد امل   

واعتماد قوانني مالئمة حتظر التمييز      ،ة، وإلغاء مجيع القوانني التمييزي    ةواملرأة يف نظمها القانوني   
مـن  الفعالة  ملرأة  امحاية  رى لضمان   إنشــاء حماكــم ومؤسسات عامة أخ     و ضد املرأة؛ 

ـ           رأة مـن جانـب األشـخاص     التمييز؛ وضمان القضاء على مجيع أعمال التمييز ضـد امل
الرجل من املرأة ووتضع االتفاقية األساس لالعتراف باملساواة بني  .أو املؤسساتت املنظما أو

ق باحلياة السياسية    يتعل يما، ضمن مجلة أمور، ف    الفرصتكافؤ   املتساوي و  اخالل كفالة وصوهل  
االتفاقية صراحة خيار املرأة يف اإلجناب      تؤكد   و .التعليم والصحة والتوظيف   وجماالت   والعامة

التزام الدول األطـراف    اً  والتمتع بالصحة بوصفها مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان، وترسي أيض        
القضاء على التحيز   بتعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق          "

__________ 

 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٨(

 .٥٩، الفقرة ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٩(
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والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفّوق أحد اجلنسني،             
  )).أ(٥املادة (على أدوار منطية للرجل واملرأة  أو
املعاهدات ، تشري مجيع  ةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ       وإضافة إىل     -١٤

أة ومبدأ عـدم    املساواة بني الرجل واملر   إشارة صرحية إىل    إلنسان  األساسية األخرى حلقوق ا   
 ٦/٣٠ر  يف القـرا  لس  وقد شّجع اجمل  . التزامات الدول األطراف يف هذا الصدد     إىل  و ،التمييز

من أجـل إدمـاج   حقوق اإلنسان معاهدات نشأة مبوجب يئات املاهلاجلهود اليت تبذهلا مجيع     
 ويف  يف مالحظاهتا اخلتامية، وبصفة خاصةاين يف أعماهلاحقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنس 

لى يف هذا اجملال اعتماد جلنة القضاء ع       املسّجلةالتطورات  وتشمل  . تعليقاهتا العامة وتوصياهتا  
 العنصري املتعلقـة    أبعاد التمييز شأن  ب ٢٥لتعليق العام رقم    ا ٢٠٠٠التمييز العنصري يف عام     

بشأن احلق   ٣٢لتعليق العام رقم    ل ٢٠٠٧اإلنسان يف عام     واعتماد جلنة حقوق  ؛  بنوع اجلنس 
اعتمـاد جلنـة احلقـوق      ؛ و عادلـة واهليئات القضائية ويف حماكمة      يف املساواة أمام احملاكم   

عدم التمييز يف    بشأن   ٢٠لتعليق العام رقم    ل ٢٠٠٩ يف عام    االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .يةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

أو اإلعالنات التفسريية التزامـات الـدول بـاحترام         /و بعيدة املدى وتقّيد التحفظات ال    -١٥
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      و. اوإعماهلهذه احلقوق   ومحاية   احلقوق الواردة يف املعاهدات   

ـ  عقبة  مما يشكّل   ،   اليت تعد أكرب عدد من التحفظات      املعاهدة هي   ةالتمييز ضد املرأ   بيل تعترض س
 األديان  وأالتقاليد   وة أ  الوطني واننيالقحبجة أنّ   مواد معينة   بشأن  حتفظات  وأُبديِت  . ا بفعالية تنفيذه

التزامـات   (٢على املـادة    اً  فظ حت بعض الدول وأبدت  . مع مبادئ االتفاقية   تتطابق ال اتأو الثقاف 
وباملثل، فإن الكـثري مـن      . ، رغم أن دساتريها أو قوانينها الوطنية حتظر التمييز        )الدول األطراف 

ألسباب قومية  ) ملرأة والرجل يف الزواج والعالقات األسرية     تساوي ا  (١٦املادة  بتعلق  يالتحفظات  
املرأة هي األكثر عرضة     تكون فيه    واحداألسري  أو تقليدية أو دينية أو ثقافية، يف حني أن السياق           

هذه التحفظات  ة أن    التمييز ضد املرأ   جلنة القضاء على  وترى  .  اخلاصة هبا  حقوق اإلنسان نتهاك  ال
  .اأو سحبهإعادة النظر فيها وتعديلها غري جائزة وينبغي هي بالتايل تتعارض مع االتفاقية و

  العقبات والتحديات املاثلة أمام إدمـاج حقـوق اإلنـسان للمـرأة              - ثالثاً  
  واملنظور اجلنساين يف إطار سياسات حقوق اإلنسان

جهزة منظومة األمم املتحدة وهيئاهتا وآلياهتا ووكاالهتـا علـى           أ ٦/٣٠يشجع القرار     -١٦
العمل بنشاط من أجل اإلدماج الفعلي حلقوق اإلنسان جلميع النساء واملنظـور اجلنـساين يف               

. بوسائل منها تبادل املعلومات والعرب املستخلصة واملمارسات الفضلى يف هذا امليـدان            أعماهلا،
وكاالت األمم املتحدة وبراجمها    عمل  من  الدروس املستفادة   على  وتسلط الفقرات التالية الضوء     

جملس حقوق إهلام بغية وبناء السالم، وتسويتها ت صراعا، مبا يف ذلك يف جمال منع ال      مؤسساهتاو
  .أعماله يف ايناجلنساملنظور  ومرأةاإلنسان يف جهوده الرامية إىل تعزيز إدماج حقوق اإلنسان لل
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وبراجمهـا    وكـاالت األمـم املتحـدة      أعمـال  يف   ايننساجلنظور  املإدماج    - ألف  
  األخرى ومؤسساهتا

  الدروس املستفادة  -١  
ت األمـم   ؤسساملاً  حتدياجلنساين وتعميم مراعاة هذا املنظور      نظور  املإدماج  يشكّل    -١٧

املعنية وحدات  إدماجها وال وأدوات  الشؤون اجلنسانية   إدارة  سياسات  قد أصبحت   و املتحدة،
األمر أسفر عن هذا ومع أن .  برمتهامنظومة األمم املتحدة من املالمح العادية يف  ون  هبذه الشؤ 

ما يتسم بطـابع    اً  فإنه غالب ،  املساواة بني اجلنسني  برامج  الكثري من املمارسات اجليدة يف جمال       
على صعيد لضمان تقاسم هذه التجارب الالزمة موضع التنفيذ نظم خمصص يغيب فيه وضع ال  

ا وكاالهتألمم املتحدة و  مؤسسات ا  ى العديد من  تولّ،  ضوء ما ورد أعاله   يف  و. كل ك املنظومة
مبا يف ذلك منظمة    يف السنوات األخرية،    للشؤون اجلنسانية   متعمقة  تقييمات  إجراء  املتخصصة  

). اليونيـسيف (ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     ي  العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ     
 للشؤون اجلنسانية   مماثلة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إجراء تقييم         تواصل مفوضي و

  .٢٠٠٩هناية عام تظهر نتائجه قبل ُيتوقع أن 
 لتحـديات القائمـة  فيما خيص اإىل بعض القواسم املشتركة نتائج التقييمات  وتشري    -١٨

 يف املوارد تناقصت(نساين نقص املوارد الالزمة لعملية إدماج املنظور اجل   :)١٠(على النحو التايل  
انعدام الكوادر القيادية من املستويني      و ؛ة واالفتقار إىل آليات فعالة للمساءل     ؛)العقود األخرية 

الوقـت  ختصيص  وعدم  ؛  املؤسسيعلى   العلى الصعيد الفردي    االلتزام  و؛  التنفيذيالرفيع و 
ءة فهم فكرة إدماج املنظور     وإساحيان؛  أغلب األ يف  الشؤون اجلنسانية املعقدة    تحليل  الالزم ل 

م اعـد ان و ؛اجلنسني املساواة بني     التوظيف على أساس    جمال يفالكفاءة   مراعاة   قلةواجلنساين؛  
بتـدئني   مـن امل    وتعيني موظفني  املعنية بالشؤون اجلنسانية؛  لوحدات القائمة   ااستقرار هيكل   

  .للشؤون اجلنسانية اتصال ليقوموا بدور مراكزاً أساس
التزام مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بإدماج املنظـور اجلنـساين           ويف ضوء     -١٩

خلاصـة  معنية حبقوق اإلنسان ا    وحدة   ٢٠٠٦وحقوق اإلنسان للمرأة، أُنِشئت يف هناية عام        
ضمان على  املفوضية  بقدرة  عناصر ذات صلة    باملرأة والشؤون اجلنسانية ينطوي عملها على       

فيمـا يتعلـق    لدعم  ، مبا يكفيه من ا    اخلاصة إجراءاته يماس الو،  جملس حقوق اإلنسان  تزويد  
  .ةاملرأباملنظور اجلنساين وحقوق اإلنسان اخلاصة ب

__________ 

، ٢٠٠٨، مـوجز تنفيـذي،      "تقييم تنفيذ اليونيسيف لسياسة املساواة بني اجلنسني      "انظر مثالً اليونيسيف،     )١٠(
، "اجلنساين يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي       املنظوراعاة  مرتقييم تعميم   " وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   

 .٢٠٠٦موجز تنفيذي، 



A/HRC/12/46 

9 GE.09-15131 

واملعـين  لس حقوق اإلنـسان     األوىل للفريق التابع جمل   ناقشة  وأعربت املفوضية يف امل     -٢٠
 )١١(، عـن رأي   ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٢١ و ٢٠دت يومي   ِق، اليت عُ  بإدماج املنظور اجلنساين  

منظومة األمم املتحـدة    يف  اً  جمزدواً  هنجاملصلحة  أصحاب  من الضروري أن يتبع     مفاده أن   
مـن  املنظور اجلنساين على صعيد املنظومة ككـل        مضاعفة جهود إدماج    : على النحو اآليت  

 من ناحيـة  ة عن املسائل اجلنسانيةاملسؤولللمؤسسات التابعة للمنظومة  ، وتقدمي الدعم    ناحية
د املنظومة بأسرها االضطالع بعملية معينة على صعييف نفس الوقت اإلدماج   ويتطلب. أخرى

اليـة واملـوارد    الوهلذا الغرض ومنحها    املتحدة   إحدى مؤسسات األمم     إىل جانب ختصيص  
هيكـل    حتـسني وقعات كبرية حولاخلصوص تيف هذا وجد وت. لتعزيز حقوق املرأة  الالزمة  

  .دةاألمم املتحمقر يف مناقشته الدول األعضاء الشؤون اجلنسانية وتعزيزه الذي تواصل 
جلنة وضع املـرأة وجملـس حقـوق         بالتعاون بني    ٦/٣٠ورّحب اجمللس يف القرار       -٢١

 ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق التنسيق بني شعبة النهوض باملرأةاإلنسان، وبالتعاون و 
  .يةاألمني العام اخلاصة للقضايا اجلنساناإلنسان ومستشارة 

  وبناء السالموتسويتها ت اصراعمنع ال  -٢  
منظومة األمم املتحدة واحلكومات علـى      ، بشكل خاص،    ٦/٣٠القرار  اً  حيث أيض   -٢٢

كفالة ودعم مشاركة املرأة مشاركة كاملة على مجيع مستويات صـنع    إىل  ترمي  جهود  بذل  
الصراعات وتـسويتها،   القرار وتنفيذها يف أنشطة التنمية وعمليات السالم، مبا يف ذلك منع            

لصدد، فإن قراري جملس ويف هذا ا . هؤ وبنا رتاع، وصنع السالم وحفظه   واإلعمار بعد انتهاء ال   
بشأن املرأة والسالم واألمن يـوفران إرشـادات        ) ٢٠٠٠(١٣٢٥و) ٢٠٠٨(١٨٢٠األمن  

  .بشأن ما يلزم اختاذه من إجراءات على صعيد األمم املتحدة وعلى مستوى احلكومات
) ٢٠٠٠(١٣٢٥تنفيــذ القــرارين  تــزال قائمــة التحــديات املواجهــة يف وال  -٢٣
ـ  يف  أم  األمم املتحدة   صعيد   سواء على    اً،عملياً  تنفيذ )١٢()٢٠٠٨(١٨٢٠و . وطينالسياق ال

املـرأة  يف أحيان كثرية، فـإن      اً  به قانون اً  ومسموحاً   راسخ ال يزال التمييز ضد املرأة    ومع أن   
ـ         واملتكافئة   النشطةاملشاركة  حمرومة من   ستظل   ن يف اجلهود الرامية إىل صون الـسلم واألم

اً خـصوص ، و  املتخذة سؤوليات مبوجب القرارات  ممجيع الدول   وتقع على عاتق    . وتعزيزمها
لدول الـيت   كذلك حال ا  يف حاالت صراع وحاالت ما بعد الصراع، و       اليت متر   لدول  منها ا 

ساسية لتحقيق فعاليـة القـرارات      ومن األمور األ  . انتهاء الصراع يف أعقاب   تقدم املساعدة   

__________ 

 لالطالع على العرض الذي قدمتـه نائبـة املفوضـة الـسامية             www.ohchr.orgميكن الرجوع إىل املوقع      )١١(
 .اإلنسان حلقوق

ة عن مشاركة املـرأة يف بنـاء        هذه التحديات مبّينة يف دراسة أجراها مؤخراً صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأ            ) ١٢(
 .www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=753: السالم، والدراسة منشورة على املوقع التايل
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قوق احلبتوعية عن ال قدر أكرب من املساواة، فضالًعلى حتقيق  لتشجيع  لاستخدام تدابري خاصة    
  .تقراراتستند إليها الاليت 
، كما وضـعتها    )٢٠٠٠(١٣٢٥لقرار   خطة عمل وطنية بشأن ا     بضعة دول ووضعت    -٢٤

 املذكور  نشر القرار ضروري  من ال و. ططهابشأن رصد وتقييم مستوى تنفيذ خ     اً  دول تواجه حتدي  
يف و،  حالة ما بعد الـصراع    البلدان اليت هي يف     أو  /صراع و حالة  البلدان اليت هي يف     يف كل من    
ـ وللتوعية مبضمون القرار    اً  ضمانك  لوذ،  باملوظفني بعثات حفظ السالم  متد  البلدان اليت    احلقوق ب

املزيد مـن   واختاذ  املُضطلع هبا   لتقييم األنشطة   اً  ساسيأاً  التنسيق بني الوزارات أمر   ويعد  . هايقراليت  
اجملتمع املـدين يف هـذه      فئات  إشراك  احلال يف   ا هو   ثلم، م استجدت حاجة لذلك  تدابري إذا ما    ال

مبادرة األمم املتحدة     يفاً  أيض النشطعضو  الاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان بدور      وتقوم  . العملية
يف عام  طِلقت  ، وهي مبادرة مشتركة بني الوكاالت أُ      الت النـزاع ملكافحة العنف اجلنسي يف حا    

كوسـيلة  املستخدم  الغتصاب  على ا  األمم املتحدة    رد فعل  تنسيق    نطاق  لتوسيع وحتسني  ٢٠٠٧
  )).٢٠٠٨(١٨٢٠على النحو احملدد يف القرار (حلرب من وسائل ا

  جملس حقوق اإلنسان  -باء   
دمـاج  إلالالزمـة   هود  يف ضمان بذل اجل    نسانينبغي االعتراف بدور جملس حقوق اإل       -٢٥

لـذي  ، ا ٦/٣٠القـرار   وميثـل   . منذ البداية  حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنساين يف أعماله      
 حبد ذاهتا على طريق املضي      خطوة هامة  دون تصويت، من  د  ِمواعُت جهة   ٧٣ يف رعايته    شاركت

من الناحيـة    اجمللس   كيفية ضمان أن يتناول   و  هاً  يزال قائم  اللكن مثة حتد    . يف هذا املضمار  اً  قدم
  .يف مجيع أعمالهاً جنسانياً منظوراً ق أيضطّبيالعملية حقوق النساء والفتيات بصورة مباشرة، وأن 

  برنامج العمل  –١  
كل ملناقشة  ني  سنوي أن ُيدرج يف برنامج عمله اجتماعني        ٦/٣٠قرر اجمللس يف قراره       -٢٦

قوق ، حبيث ُيخصص أحدمها لغرض مناقشة املسألة اجلوهرية حل  مسألة من املسألتني على حدة    
أما الغرض من عقد االجتماع الثاين فهـو        . العنف ضد املرأة  مسألة  ها  اإلنسان للمرأة، مبا في   

 أعمال اجمللس وأعمـال     إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع    مناقشة املنهجية املتبعة بشأن كيفية      
  .رة تقييمه ألعماله بنفسهومن مسات اجمللس املبتك. آلياته

  قوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك مسألة العنف ضد املرأةح  -ألف   
 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥يف  اً  ، نظر اجمللس رمسي   ٦١/١٤٣بقرار اجلمعية العامة      عمالً  -٢٧

منذ إنـشائه يف عـام      للمرأة ألول مرة     حقوق اإلنسان  يف مسألة    ،أثناء انعقاد دورته الثامنة   
: لعنف ضـد املـرأة    لتصدي ل ا"بعنوان  مناقشة لفريق من اخلرباء     شكل  واختذ األمر   ،  ٢٠٠٦



A/HRC/12/46 

11 GE.09-15131 

تـزام  إىل إبداء الدول لقدر أكرب من االل      ،  يف مجلة أمور  ،  الفريقدعا  و. )١٣("حتديد األولويات 
كما دعا مناصرو .  وتعاقب مرتكبيهاأعمال العنف متنع تدابريتنفيذ وموارد ما يلزم من  توفري  ب

ـ     مجلس  مركز اتصال تابع لل   إنشاء   املسألة إىل  مـن  اً  ومعين بالشؤون اجلنسانية يكون مؤلف
على الصعيد اإلقليمي واليت ختتار نفسها بنفـسها وتـصب          نة  زتمن الدول امل  صغرية  جمموعة  

  . املرأةالعنف ضدموضوع بشكل خاص على اهتمامها 
حقـوق اإلنـسان   ولنفاسـية  وفيات اال"على وركّز اجلزء الثاين من مناقشة الفريق         -٢٨

مسألة صحية  بوصفها   ال للنظر يف معدالت وفيات األمهات       هامةفرصة  مما أتاح   ،  )١٤("للمرأة
 املنبثقةمن بني التوصيات    و. نسانقوق اإل مسألة تتعلق حب  اً  أيضبوصفها    بل أو إمنائية فحسب،  

أن  و نـسان قوق اإل تبعات الوفيات النفاسية على ح    ينظر يف   أن اجمللس ينبغي أن     املناقشة  عن  
الدولية القائمـة   اآلليات  باً  وثيقاً  ارتباطترتبط   فريق عمل، شبيهة ب إنشاء آلية مستقلة    ينظر يف   

يف دورة  تولت نيوزيلندا   ،  ٢٠٠٩مارس  /يف آذار و. لمساءلةلاً  تعزيز، وذلك   حلقوق اإلنسان 
 تبعـات  دولة بـشأن     ٨٥من  تألفت  بيان مشترك   زمام أمور مبادرة خاصة ب    العاشرة  اجمللس  

يف دورتـه احلاديـة     بدون تصويت   واعتمد اجمللس   . قوق اإلنسان الوفيات النفاسية على ح   
اشـتركت يف   الـذي   و ، الوقاية منها  اليت ميكن الوفيات النفاسية   بشأن   ١١/٨القرار   ،عشرة

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      يف القرار إىل    اجمللس   جهة، وطلب    ٨٥رعايته  
تحديد أبعاد حقوق اإلنسان املتعلقة بالوفيات واألمراض النفاسية اليت    لاضيعية  إعداد دراسة مو  

ت املوصى هبا من أجل معاجلـة هـذه         واخليارا  يف اإلطار القانوين الدويل القائم     منعهاميكن  
  .يف منظومة األمم املتحدة بأسرهااحلاالت 

يق بكامل هيئته وركّـزت     للفرالثانية  املناقشة  اً  أيضالدورة احلادية عشرة     يف   وجرت  -٢٩
إنـشاء آليـة خاصـة      إمكانية  ، من بني أمور أخرى،      ، وحبثت "أمام القانون التساوي  "على  

دعـوة املفوضـة    كّرر   )١٥(أقاليمي مشترك  ببيان   املناقشةوأُدِلي يف أعقاب انتهاء     . للمجلس
 نيـة علـي   مسألة إضفاء الصبغة القانو   إنشاء آلية خاصة ملعاجلة     إىل  السامية حلقوق اإلنسان    

  .املرأة  حبقجحافاإل

__________ 

بيانات اليت أدىل هبا األعضاء واملراقبون، ميكن لالطالع على مجيع العروض املقدمة يف هذا الفريق وال )١٣(
:  التايلالرجوع إىل العنوان

portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/8thSession/OralStatements/050608/Tab2h ،
 ).كلمة السر الزمة(

لالطالع على مجيع العروض املقدمة يف هذا الفريق والبيانات اليت أدىل هبا األعضاء واملراقبون، ميكن  )١٤(
: الرجوع إىل العنوان التايل

portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/8thSession/OralStatements/050608/Tab3h ،
 ).كلمة السر الزمة(

أدىل بالبيان املشترك كل من أوروغواي وبوركينا فاسو والبوسنة واهلرسك وسلوفينيا وسويـسرا وشـيلي                )١٥(
 .والنرويج وهنغارياوفرنسا وكوت ديفوار وكولومبيا والكونغو واملكسيك 



A/HRC/12/46 

GE.09-15131 12 

  إدماج املنظور اجلنساين يف اجمللس بأسره ويف آلياته  -باء   
 ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٢١ و ٢٠يومي  يف  دت  ِقُعأثناء انعقاد دورة اجمللس السادسة،        -٣٠
يت ال ،"جملس حقوق اإلنسان  أعمال    اين يف نظور اجلنس املإدماج  "بعنوان  األوىل للفريق   ناقشة  امل

أكيـد  متثل اهلدف من املناقشة يف ت     و. )١٦( وأرست أساس اختاذه   ٦/٣٠لقرار  إصدار ا ت  سبق
جمللس بشأن كيفية متكني اأفكار حمددة طرح  ونساين  نظور اجل إدماج امل وراء  اليت تقف   املفاهيم  

ببيانات أثناء  دولة  ون  إحدى وثالث وأدلت  . عمله ككل وبرنامج   آلياتهيف  من إدماج املنظور    
اقتراحـات  قّدمت  و ورحبت فيها باملناقشة املتعلقة بإدماج املنظور اجلنساين         لياحلوار التفاع 

  .)١٧(ةالغايهلذه اً حتقيقاءة بّن
أثنـاء دورتـه     ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١٢يف  اجمللس،  ، قام   ٦/٣٠ومتابعة للقرار     -٣١

أعماله لى  مع التركيز ع   ،"إدماج املنظور اجلنساين  " بعقد مناقشة الفريق الثانية بشأن       ،التاسعة
لبلوغ األهـداف وحتقيـق     أكثر  إجراء مناقشة موجهة على حنو      وإجراءاته اخلاصة من أجل     

اصـة  اخلجراءات بشأن اإلالعديد من التوصيات العملية وقدم الفريق . يف هذا املضمار نتائج  ال
وأبـدى اجمللـس    . بفرادى الواليات لة  صتوصيات حمددة ذات    مشلت  ،  ٦/٣٠القرار  تنفيذ  ل

اجتماع سنوي لتقييم التقدم احملرز والنظر       عقد   ضمانالشديد هبذه املسألة من خالل      التزامه  
  .اين يف أعمالهنظور اجلنسامل إدماج ه سبلحتسينالسبل الكفيلة بإمكانية يف 
أن عدم فهم الدول األطراف لكيفية  بالفعل  وتبّين من املناقشات اليت عقدها الفريقان         -٣٢

 .يف هـذا اجملـال    التحـديات    أعمال اجمللس هو واحد من أهم        إدماج املنظور اجلنساين يف   
جمموعة مهمـة مـن     عن تقدمي   " إدماج املنظور اجلنساين  "وأسفرت مناقشات الفريق بشأن     

يف ،  بقدر أدىن من اجلهـود    على الفور   بعضها  بإمكان اجمللس أن ينفذ     ،  )١٨(التوصيات العملية 
  .بحثزيد من الحني حتتاج توصيات أخرى منها مل

تعمـيم مراعـاة    " و "اجلنسنوع  "مع أن معاين املصطلحات     ،  وهريةمن الناحية اجل  و  -٣٣
العديـد  بوضوح يف   مبّينة  "  بني اجلنسني  تكافؤال"و" املساواة بني اجلنسني  " و "املنظور اجلنساين 

يف وجهـات نظـر     فإنه ال يزال هناك اختالف      ،   األمم املتحدة  اتسياساملتعلقة ب وثائق  من ال 
حتقيق احلد األمثل مـن     اً  أحيانعيق  مما ي ،  وفهمها لتعاريف املصطلحات املعنية    الدول األعضاء 

__________ 

 ملخص التوصيات، يف ذلكلالطالع على العروض املقدمة والبيانات اليت أُدِلي هبا أثناء املناقشات، مبا  )١٦(
: ميكن الرجوع إىل العنوان التايل

portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/6thSession/OralStatements/200907/Tab ،
 ).كلمة السر الزمة(

لالطالع على العروض املقدمة والبيانات املدىل هبا أثناء احلوار التفاعلي وملخص التوصيات، ميكن الرجوع               )١٧(
 .www.ohchr.org: إىل العنوان التايل

" إدماج املنظور اجلنساين  "لخص التوصيات املقدمة من الفريق بشأن مناقشته ملوضوع         ميكن االطالع على م    )١٨(
 .www.ohchr.org : املوقع التايلعلى
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يف العرض الـذي    بإسهاب   ة السامي ةاملفوضة  نائبحتدثت  ،  يف هذا الصدد  و. والنقاشفعالية  ال
املستخدمة يف  شرح أمهية اللغة    لاملناقشة األوىل للفريق بشأن إدماج املنظور اجلنساين        يف  قدمته  

عند النظر يف حقوق اإلنسان      ،ومن الضروري . )١٩(بديد ما يكتنفها من غموض    التعاريف وت 
  اعتماد هنج قـائم علـى   د على أن  شديمن أجل الت  " اينجلنسانظور  املو"عبارة  إضافة   ،للمرأة

وإمنا حيّتم  ،  حسبوالفتيات ف يؤثر على النساء     الاجلنساين  نظور  املمن خالل    اإلنسانحقوق  
إدمـاج املنظـور    و ؛ علـى الرجـال والفتيـان      نـسان حقوق اإل   إجراء حتليل لتأثري  اً  أيض

الفتيـات  النـساء و  حقـوق   مراعاة  يكفل ببساطة   مراعاة املنظور اجلنساين    تعميم  /اجلنساين
  .م مراعاة منهجيةاحتياجاهتوهم نظرووجهات والرجال والفتيان 

  االستعراض الدوري الشامل  -٢  
ي الشامل التعاون بني الـدول، وجملـس        عزَّز إنشاء عملية االستعراض الدور    لقد    -٣٤

ملية مثرية لالهتمام بـصفة     هذه الع و. حقوق اإلنسان، وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      
اتفاقيـة  خاصة للبلدان اليت مل تصدق على بعض املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها              

رياً من الدول تواجه اآلن مسائل      واحلقيقة أن كث  . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
أي حمفل آخر غري هذا، مبا يف ذلك جلنة حقوق اإلنسان السابقة، ويأمل أصحاب               يتناوهلا   مل

املصلحة أن يتسىن استخدام عملية االستعراض الدوري الشامل لبحث قضايا حقوق اإلنسان            
  .اليت ال حتظى يف الغالب بكثري من االهتمام

ـ  اجلنظـور  امل بأمهية إدماج ٥/١ حقوق اإلنسان   ويسلِّم قرار جملس    -٣٥  وعزنـساين وي
راعي املنظور اجلنساين   تأن  "ستعراض الدوري الشامل    عملية اال بترسيخ مبدأ مفاده أنه ينبغي ل     

عالوةً علـى ذلـك،     ). من املرفق ) ك(٣الفقرة  (يف كل جوانب االستعراض     " كامل املراعاة 
حقـوق  أن يراعوا متام املراعاة إعمـال    مجيع أصحاب املصلحة على٦/٣٠حيث القرار   

 ويشجع الدول على إعداد معلومات     يف عملهم،    اإلنسان للمرأة وإدماج منظور جنساين    
بإجراء مشاورات واسعة النطاق على الصعيد الوطين مع مجيـع أصـحاب            هبذا الشأن   

لقـضايا  اجمال معاجلـة    املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية النشطة يف           
  .للمرأة والطفلةاجلنسانية وحقوق اإلنسان 

الدورات الثالث األوىل لالستعراض الـدوري      قد تبيَّن من اخلربة املستمدة من       و  - ٣٦
معظم أن  ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /مايو، وكانون األول  /أبريل، وأيار /يف نيسان املعقودة  الشامل  
تقـارير  ال إعداد    عملية وتنخرط على الوجه األكمل يف     مسؤولياهتا جبدية،     تتحمل الدول

__________ 

إىل أدوار الرجل واملرأة الراسخة يف اجملتمع أو إىل الفروق االجتماعية املكتسبة            "  اجلنس نوع"يشري مصطلح    )١٩(
يف مجيع الثقافات، ولكنها تـتغري مبـرور        مترسخة اجلذور   وهذه األدوار املتعلقة باعتبارات اجلنس      . بينهما

وميكن االطـالع علـى     . الزمن وختتلف أشكاهلا اختالفاً كبرياً داخل الثقافات وفيما بينها على حد سواء           
 .www.ohchr.org:  املوقع التايلعلى ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٠العرض املقدم يف 
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علـى    وتشارك مشاركةً نشطة   ،وطنية بإجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة املعنيني      ال
وينبغي اإلشارة يف هذا السياق إىل أن دوالً . مجيع املستويات يف عملية االستعراض احلالية

مد على  عديدة قد تعهدت أثناء عملية االستعراض بإلغاء حتفظاهتا بعيدة املدى وطويلة األ           
  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

حقوق املـرأة   وضوع  مباملتعلقة  بيد أن بوادر نتائج عمليات االستعراض األوىل          - ٣٧
تشري أيضاً إىل أن سياسة إدماج منظور جنساين تواجه حتديات، وينبغي اإلشارة هنا إىل              

أُثريت خالل احلـوار الـذي دار يف عمليـة          بني املسائل اليت    إىل حد ما     اًأن مثة اختالف  
فقضايا حقوق املرأة اليت أُثريت خالل      . التوصيات النهائية تناولتها  االستعراض وتلك اليت    

احلوار تقتصر أساساً على إشاراٍت عامة ملسائل املساواة بني اجلنسني والتعليم والعنـف             
 ملتعددة ا شكالاألد اجلوانب أو    وقد ذُكرت يف بعض احلاالت أمثلة للتمييز املتعد       . املرتيل
يتنـاول  ومل  . هـذه املترابطة   أشكال التمييز    تناول، لكن التوصيات النهائية ال ت     للتمييز

 ، أخرى رئيسية تعزز متتع املرأة الكامل حبقوقها        قضايا بصفٍة عامة أثناء احلوار   املشاركون  
 واالشتراك يف   اسيمن قبيل إمكانية احلصول على السكن الالئق، ومستوى التمثيل السي         

 قليلة،  توصياتإالّ   تقدم   كما مل .، واحلق يف خيار اإلجناب وتنظيم األسرة      ملكية األراضي 
ي ينتمني ئبشأن نساء الشعوب األصلية، واملسنات، والنساء الال    أو مل تقدم أية توصيات،      

 يعشن يف أوضاع فقر أو يف أحياء عـشوائية فقـرية أو يف             يئ، والال دنياال بقاتطالإىل  
، وحق املـرأة    ظروف أخرى ينعدم فيها السكن الالئق وامليزنة املراعية للمنظور اجلنساين         

وخالل الدورات العامة لالستعراض الدوري الشامل مل ُيثر        . يف التعليم، واحلق يف التنمية    
تقريباً أي نقاش حول حق املرأة يف خيار اإلجناب وتنظيم األسرة، على الرغم من أنه يبدو 

  . املنحى قد انعكست ُوجهته خالل الدورة الرابعة لالستعراض الدوري الشاملأن هذا 
حىت وإن بدا مـن     وبينما ال تزال العملية يف طور استحداث أفضل ممارساهتا، و           - ٣٨

حقوق اإلنسان للمرأة إدماج منظور جنساين و  تقييم مدى فعاليتها يف جمال      السابق ألوانه   
جمموعة كاملة من القضايا تناول عملية اليت ميكن اعتمادها فإن من الُنهج ال تقييما كامالً،   

املتعلقة حبقوق املرأة وإيالء األولوية هلا، ويشمل ذلك بالضرورة احلقوق اإلجنابية واجلنسية 
 التحديات القائمة يف هذا الـصدد      أحد   وكما ذُكر يف الفقرات أعاله، يبدو أن      . للمرأة

أو عدم " اجلنسانيةمنظور تعميم "أو " ور اجلنساينإدماج املنظ" عدم فهم مدلول يتمثل يف
املناقشات الـيت   إمجاالً   قتصرتفضالً عن ذلك، ا   . على مستوى املمارسة العملية   اتساقه  

انتهاكاٍت مثل  " ي يقعن ضحايا  ئالال" سياق النساء     على دارت حول قضايا حقوق املرأة    
 سياق متكني املرأة، ومن ذلك مثالً املسائل املتعلقة التركيز علىاالعتداء اجلنسي، بدالً من 

 االستفادة من واخلدمات الصحية و  املواد الطبية   باحلق يف التعليم؛ وإمكانية احلصول على       
 وإسهام  ،املرافق الصحية؛ واحلق يف املشاركة السياسية؛ وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         

  .املرأة يف هذه العملية
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  خلاصةاإلجراءات ا  -٣  
اإلجراءات اخلاصة ملا علَّقته من أمهيٍة بالغة على مسألة إدماج          بآليات  ينبغي اإلشادة     -٣٩

أصـحاب   كان معظـم     ٦/٣٠وحىت قبل أن ُيعتمد القرار      . منظور جنساين يف عمل اجمللس    
 اإلجراءات اخلاصة قد اختذوا مبادراٍت مهمة هتدف إىل إدماج منظور جنـساين يف              الياتو

حددوا مسأليت مراعاة حقوق اإلنسان للمرأة وإدماج منظور جنساين باعتبارمها          و ،)٢٠(عملهم
عديد من املقررين اخلاصني بوصفهم     الوشارك  . )٢١(يشكالن موضوعاً شامالً حيظى باألولوية    

، ٢٠٠٨يوليه  /اليت باشرت أعماهلا لدى اجمللس، ويف أواخر متوز       فرق اخلرباء   يف  أعضاء  خرباء  
 إىل اللجنـة    (A/CONF.211/PC/WG.1/5)الحظات خطية مشتركة    والية م  صاحب   ١٤قدم  

التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي حتدد املسائل الرئيسية اليت ينبغي، يف رأيهم، إدماجها أو             
وقد أُعد هذا املرجع الشامل استجابةً إىل ضـرورة         . تعزيزها يف إعالن وبرنامج عمل ديربان     

يوضح التسليم اجلماعي السائد بـني      ما  تمييز املتعددة، وهو     املتعلقة بأشكال ال   حكامدعم األ 
  .املتعددةالتمييز تناول قضية أشكال اإلجراءات اخلاصة بأمهية آليات 
.  بطريقٍة منهجية  ٦/٣٠، فيكمن يف تنفيذ القرار      سياقأما التحدي املتبقي يف هذا ال       -٤٠

على حنو منـتظم ومنـهجي      تدمج  أن  اخلاصة  اإلجراءات  مجيع آليات   إذ يطلب القرار إىل     
 لدى حبث األشكال املتعددة للتمييز ضـد        منظوراً جنسانياً يف تنفيذ والياهتا، مبا يف ذلك       

النساء والبنات، وأن تضمِّن تقاريرها معلومات عن التحليل النوعي حلقوق اإلنسان للنـساء             
ضمار، مشدداً  جملس حقوق اإلنسان بطلبه هذا دوره القيادي يف هذا امل         أظهر  وقد  . والبنات

  .   قوق املرأةحب عىن صراحةًعلى أن مسألة اجلنسانية ليست املرادف للواليات اليت ت
ومتثل املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه الوالية الرئيـسية يف               -٤١

 علـى   اإلجراءات اخلاصة آليات  بيد أن زيادة التركيز فيما بني       . جمال حقوق اإلنسان للمرأة   
ـ  و ،تعاون يف شـكل بعثـات مـشتركة       المسألة تداخل احلقوق، مبا يف ذلك        شاورات امل

العنـف  قضية  إدماج  ، قد أفضت على     واضيعيةاملسائل  املقليمية، وكذلك يف    اإلتصاالت  الوا
  .عديدةضد املرأة يف عمل واليات أخرى 

__________ 

آليات اإلجراءات اخلاصة إىل مراعاة اعتماد منظور جنـساين    ،  ٢٠٠٢، منذ عام    ت جلنة حقوق اإلنسان   دع )٢٠(
وحتاليل نوعية خبـصوص حقـوق       تنفيذ والياهتا، وتضمني تقاريرها معلومات       بشكل منتظم ومنهجي يف   

 هبـا،   وقد نتج عن استعراض مجيـع الواليـات املـضطلع         . )٢٠٠٢/٥٠القرار  (اإلنسان للنساء والبنات    
وحتسينها، وترشيد عملها، بوصفها جزءاً من عملية بناء مؤسسة جملس حقوق اإلنسان، أن طُلب إىل معظم                

  .آليات اإلجراءات اخلاصة تعميم منظور جنساين يف عملها
  .www.2ohchr.org/english/bodies/chr/special/gender.htmانظر  )٢١(
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لـهم أوجـه    اإلجراءات اخلاصة أثنـاء عم اتواليأصحاب  العديد من    ناولتعالً  ف  -٤٢
وقد أسهمت هذه اجلهود    . )٢٢( العنف ضد املرأة   قضيةهتم و اتركيز والي جماالت  التداخل بني   

املتاحة لتناول قضية   يف توسيع نطاق املفهوم املعياري حلقوق اإلنسان للمرأة، وكذلك السبل           
العمـل  هـذا   مزيد تشجيع   وميكن للمجلس   . العنف املمارس ضد املرأة يف خمتلف السياقات      

وأصحاب واليـات   العنف ضد املرأة خالل حواراٍت تفاعلية جيريها مع الدول          ول قضية   تناب
بـشأن  أصحاب الواليـات    بني  مزيد التحاور والتعاون    تشجيع على   الاإلجراءات اخلاصة، و  

  .املتعلقة بالعنف ضد املرأةالقضايا 
 حتظـى   مبـادرة ميثل  نظور جنساين   ملاإلجراءات اخلاصة   آليات  ويف حني أن تطبيق       -٤٣

بالترحيب، ينبغي اإلشارة إىل أن هذه املبادرة قد أسفرت بشكل رئيسي حىت اآلن عن تسليط 
 املشتركة بني أشكال العنف ضد املرأة، بينما مل يطبَّق إىل حـد كـبري               روابطالضوء على ال  

تـشجيع  وفضالً عـن    . منظور أو حتليل جنساين أمشل من ذلك فيما يتعلق بأي والية حمددة           
 للمجلس أن   العنف ضد املرأة، ميكن   بقضية  سيما مع الوالية املعنية      ني الواليات، وال  بالتآزر  

نظر كـذلك بـصورة   الجنساين يف عملها، ويشجع أيضاً مجيع الواليات على تعميم منظور      
دورية يف إمكانية تكريس تقاريرها أو أنشطتها األخرى لتناول أوجه التداخل احملـددة بـني             

وتنوع الواليات القائمة من شأنه أن يزيد حجـم         . سان للنساء والبنات  والياهتا وحقوق اإلن  
املعلومات املتاحة عن أشكال التمييز املتعددة وانتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والبنـات،            

  .ويسهم يف حتديد أوجه تداخل مهمة بني هذه احلقوق، ويوفر حتليالً نوعياً قيماً هلا

__________ 

 ألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          تناول املقرر اخلاص املعين مبس     ،على سبيل املثال   )٢٢(
لعنف املمارس ضد املرأة بوصفها ضروباً من التعذيب يف تقريـر           أنواع ا  خمتلف   لالالإنسانية أو املهينة أشكا   
وقد ساهم املقرر اخلاص هبذا التقرير يف التوصل إىل مفهوم إطـار            . (A/HRC/7/3)حديث قدمه إىل اجمللس     

ة من التعذيب وتطبيقه، وهو إطار يشمل نظرة جنسانية، بغية تعزيز محاية املرأة من العنف بالتـسليم                 احلماي
املعين باحلق يف السكن    أما املقرر اخلاص السابق     . بأن ممارسة العنف ضد املرأة إمنا هو أحد ضروب التعذيب         

ييز يف هذا السياق، فقد تناول      الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب واحلق يف عدم التم            
كما وثَّق املقرر اخلاص مـسألة      . ملالئمأوجه التداخل بني قضية العنف ضد املرأة وإنكار حقها يف السكن ا           

خمتلف أشكال العنف نتيجة عدم إمكانية حصوهلا علـى  ا تواجهه من     مب  إىل حد كبري   سرعة قابلية تأثر املرأة   
 بشأن مـساواة املـرأة يف ملكيـة األرض          ٢٠٠٢/٤٩ قراراها   وعهدت جلنة حقوق اإلنسان يف    . السكن

وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها، ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن الالئق إىل املقـرر اخلـاص مبهمـة        
وقـدم املقـرر اخلـاص يف ثالثـة تقـارير      . إضافية متمثلة يف إعداد دراسة عن املرأة والـسكن االئـق      

)E/CN.4/2003/55، و E/CN.4/2005/43، و E/CN.4/2006/118(          ،النتائج الرئيـسية الـيت انتـهى إليهـا
. واملتمخضة عن حبث مواضيعي، وبعثات قطرية، ومشاورات إقليمية، وإجابات واردة على استبيان مقـدم             

وسلمت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان جبوانب سرعة قابليـة تـأثر                 
 نـوع جنـسهم،     بوفقاً لنوع اجلنس بسب   كثف  عني عن حقوق اإلنسان للمرأة بالعنف اجلنساين وامل       املداف

يتحـدى القواعـد االجتماعيـة والثقافيـة         فضالً عن طبيعة العمل الذي يباشرونه يف الغالـب، إذ إنـه           
)E/CN.4/2002/106والتقارير الالحقة .( 
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  اللجنة االستشارية  -٤  
أن تدمج على    إىل اللجنة االستشارية     ٦/٣٠لس حقوق اإلنسان يف قراره      طلب جم   -٤٤

حنو منتظم ومنهجي منظوراً جنسانياً يف تنفيذ والياهتا، مبا يف ذلك لدى حبـث أوجـه                
التداخل بني األشكال املتعددة للتمييز ضد املرأة، وأن تضمِّن تقاريرها معلومـات عـن              

  . نوعياً هلذه احلقوقحقوق اإلنسان للنساء والبنات وحتليالً
، إىل  ٢٠٠٨أغسطس  /وطلبت اللجنة االستشارية يف دورهتا األوىل، املعقودة يف آب          -٤٥

نظور املعملية تعميم   مشاريع مبادئ توجيهية بشأن أساليب تفعيل       مخسٍة من أعضائها إعداد     
انية املعقودة  يف دورهتا الث   وقد ناقشتها اللجنة  ). ١/٤التوصية  (نساين على مجيع املستويات     اجل

ويف هذه الدورة األخرية، أوصـت      . (A/HRC/AC/2/CRP.4) ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين  
بأن يأذن اجمللس للجنة بإعـداد مـشروع مبـادئ    ) ٢/٤التوصية  (اللجنة االستشارية أيضاً    

، مبا يف ذلـك     نسايناجل نظورامل توجيهية بشأن استحداث أساليب لتعزيز تنفيذ عملية تعميم       
اث آليات عملية املنحى داخل اجمللس ومجيع األجهزة األخرى داخل منظومة األمـم             استحد

وأشار اجمللس يف دورته العاشـرة إىل أن  . املتحدة، بالتشاور مع مجيع أصاب املصلحة املعنيني      
يف سياق عمل اجمللس يف دوراتـه       تناوهلا  ميكن  نساين  اجلنظور  املتوصية اللجنة املتعلقة بتعميم     

  ). ١٠/١بيان الرئيس (املقبلة 

  الدورات االستثنائية  -٥  
 الذي أُنشئ مبوجبـه جملـس       ،٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١٠تنص الفقرة     -٤٦

 عقد دورات استثنائية، عند االقتضاء، بناء على طلب من           له جيوز" على أنه    ،حقوق اإلنسان 
حث املقرر اخلاص   ،  ٢٠٠٧ويف عام   ". أحد أعضاء اجمللس، حيظى بتأييد ثلث أعضاء اجمللس       

يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة الـدول              املعين حبق كل إنسان   
األعضاء، أثناء حواره التفاعلي مع اجمللس، على عقد الدورة االستثنائية املواضيعية األوىل عن             

بعـده   خالل الوضع أو  معدل وفيات األمومة، مشرياً إىل أن عدد النساء الالئي توافيهن املنية            
عدد حاالت االختفاء واإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعـدام بـإجراءات           أعلى نسبياً من    

مل يستجب الختيار املوضوع، فقد      م من أن اجمللس   وعلى الرغ . يت تسجَّل كل عام    ال موجزة
  . عقد دورتني استثنائيتني مواضيعيتني بشأن أزمة الغذاء العاملية وأثر األزمة املالية

أزمة الغذاء تأثري ، بشأن ٢٠٠٨مايو /ويف الدورة االستثنائية السابعة، املعقودة يف أيار     -٤٧
من  على إعمال احلق يف الغذاء، أوضح املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن                السليب العاملية
  درسـة،  ارتفاع أسعار الغذاء العاملية انسحاب األطفال مـن امل        الناجتة عن   ردود األفعال   بني  

قد  األطفال يف سن ما قبل املدرسة، وما          صفوف وال سيما البنات، وانتشار سوء التغذية يف      
ويف اجللسة االسـتثنائية التاسـعة،      . تداركهايترتب على ذلك من عواقب وخيمة ال ميكن         

  إىلحدثون واملخصصة ملوضوع األزمة املالية العاملية، أشار املت٢٠٠٩فرباير /املعقودة يف شباط
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غري أنه، خبالف هذه اإلشارات العامة، مل تقدم أي من          . األزمة على املرأة  مراعاة أثر   ضرورة  
  .الدورات حتليالً جنسانياً متعمقاً

وكانت الدورة االستثنائية الثامنة جمللس حقوق اإلنـسان، املعقـودة يف تـشرين               -٤٨
سان يف شرق مجهورية    حالة حقوق اإلن   ، بشأن ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  - نوفمرب/الثاين

دماج منظور جنساين يف    من حيث مدى إجادته إل     اختباراً بيِّناً للمجلس     الكونغو الدميقراطية، 
العنف ضـد   "وقد أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف بياهنا االفتتاحي إىل أن            . عمله

. ق بوجه خـاص    مثرية للقل   قضية "املرأة الذي ال ُيضاهيه عنف آخر، مبا يف ذلك االغتصاب         
  يـدين  أن اجمللس جتدر اإلشارة إىل    ويف حني   .  يف دورته تلك   ٨/١-ر دإ واعتمد اجمللس القرا  

 إىل   ال  ُيشر بالتحديد  ملإالّ أنه   ،  )٥الفقرة  ( للجنود األطفال    العنف اجلنسي وجتنيد امليليشيات   
 العنف  الوقف الفوري والكامل جلميع أعمال    " الداعي إىل ) ٢٠٠٨(١٨٢٠قرار جملس األمن    

الـداعي إىل   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وال إىل قرار جملـس األمـن         "اجلنسي املرتكبة ضد املدنيني   
  . نشطة يف عمليات السالممشاركة املرأة مشاركةً

  القرارات واملقررات  -٦  
 يف  ةاجلنسانية آخذ األبعاد  إىل  صرحية  ت  اجملس حقوق اإلنسان إشار   إن إشارة قرارات      -٤٩
مبادرة يف هذا الـصدد     تعتزم طرح   وميكن للدول اليت    . ال إشارات عامة  تز زدياد، بيد أهنا ال   اال

أن تنظر أوالً يف الكيفية اليت ميكن هبا ملوضوع القرار أن يشري إشاراٍت أكثر حتديداً إىل مـدى                  
  .تباين أثر هذه األبعاد على النساء والرجال والبنات واألوالد، وإىل احتمال التعرض للتمييز

  اجات والتوصياتاالستنت  -رابعاً  
منظومة األمم املتحـدة تعمـل يف       ما انفكت   فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمرأة،        -٥٠

حنو عقدين من الزمن، مستهلةً إياها باعتماد إعـالن األمـم           منذ  قضية العنف ضد املرأة     
املتحدة بشأن العنف ضد املرأة، وبسبل منها عمل املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة            

وتتوفر اآلن جمموعة واضحة مـن املعـايري        . عتماد قرارات ذات صلة منذ ذلك احلني      وا
لذا، . املتفق عليها دولياً بشأن منع ممارسة العنف ضد املرأة، والتحقيق فيه، واملعاقبة عليه            

  .اإلسهام يف تنفيذ هذه املعايريهو  دور جملس حقوق اإلنسان اآلن ونينبغي أن يك
ومن منظورٍ مراعٍ حلقوق اإلنسان، من األساسـي أن         فعلياً  ك  وضماناً لتحقق ذل    -٥١

" فئةً ضعيفة "ُينظر إىل النساء باعتبارهن صاحبات حقوق، ال باعتبار أهنن يشكلن فحسب            
حباجة إىل احلماية واملساعدة والرعاية، فاحللول، خالفاً لذلك، جتنح إىل التركيز فحـسب       

قد تقيد يف واقع األمـر  " محائية" اعتماد تدابري على النساء املتضررات وعادةً ما تتمثل يف      
ربت ممارسة العنف ضد املرأة انتهاكاً حلقوق اإلنسان        وإذا اعتُ . متتع املرأة الكامل حبقوقها   

ُتـشرك  ومشكلةً اجتماعية متأصلة متس الرجل واملرأة على حدٍّ سواء، فمن األرجح أن             
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مرتكبو هذا االنتهاك واجملتمع هم لة، مبن في الرامية إىل معاجلتها مجيع األطراف الفاعلولحلا
  .ىل متكني املرأة فضالً عن تعزيز حقوقهاأن هتدف إذاته، و

 املناقشة الـيت جيريهـا      ناول، ينبغي أن تت   ٦١/١٤٣ووفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٥٢
كيفيـة   اجمللس بشأن حتديد أولوياته فيما يضطلع به من أعمال يف قضية العنف ضد املرأة             

ويف هذا السياق، تصبح هذه املهمة مـسألةً        . يف جدول أعماله كامالً   قضية  ماج هذه ال  إد
يف أعمال اجمللس القائمة وكيفية      اإلدماج األكثر فعالية  ها  متعلقة بالتخطيط لكيفية إدماج   

اإلسهام على أفضل وجه يف تنفيذ التوصيات املتضمَّنة يف خمتلف تقارير األمـم املتحـدة               
 توصـيات   ال سـيما  ملوضوع، مبا يف ذلك توصيات اإلجراءات اخلاصة، و       املتعلقة هبذا ا  

  .)٢٣(املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة
   /، الـذي اعُتمـد بـدون تـصويت يف كـانون األول            ٦/٣٠ميثل القـرار      -٥٣

منظور جنـساين يف عمـل      دراج  ، خطوةً هامة حنو األمام وأداةً تضمن إ       ٢٠٠٧ديسمرب  
 يستلزم مزيداً من البحث يف هذا السياق هو كيفية ماو.  منذ البدايةجملس حقوق اإلنسان

، بشكل مباشر  حقوق النساء والبنات  قضية   اجمللس من الناحية العملية      ناولتي  أن ضمان
، مبا فيها عمليـة االسـتعراض الـدوري         على مجيع جوانب عمله    ةجنسانييطبق نظرةً   و

ءات اخلاصة، واألفرقـة العاملـة التابعـة        الشامل، والواليات اجلديدة واملنقحة لإلجرا    
فيهـا  وإدراكاً هلذه الغاية، تقدَّم التوصيات التالية لينظر        . للمجلس، واللجنة االستشارية  

  .جملس حقوق اإلنسان

  التعاون بني وكاالت األمم املتحدة    
 حاليـاً مـع الـدول       اري مناقشته جت يت ال ة واملعزز ة املوحد ةاجلنسانيالبنية  ثري  ت  -٥٤
وبوسع جملس حقوق اإلنسان أن يـشجع        .عضاء يف مقر األمم املتحدة توقعات كبرية      األ

 لبنيـة اآليـات   التعاون والتنسيق بني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان و          
 . ة املستقبلية املوحدةاجلنساني

  االستعراض الدوري الشامل    
تقارير املقدمة من الدول والتقارير  يشري حتليل أويل أُجري يف هذا الصدد إىل أن ال           -٥٥

إال القليل  تعكس  ال  اليت تعدها املفوضية ألغراض االستعراض الدوري الشامل        التجميعية  
وما فتئ أصحاب املـصلحة     . حقوق اإلنسان للمرأة أو مسألة إدماج منظور جنساين       من  

الفرصة لـسد   هود يف سبيل اغتنام هذه      اجليدعون األطراف الفاعلة العاملية إىل مضاعفة       
__________ 

 الالتينية واللجنة الكاريبية للدفاع عن حقوق املـرأة          باسم شبكة أمريكا   ،توصية مقدمة من أليخندرا ساردا     )٢٣(
، اليت حتدثت يف فرقة اخلرباء املعنية بالقضايا اجلنسانية يف الدورة الثامنـة             )األرجنتني ((CLADEM) ومواليب

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٥جمللس حقوق اإلنسان، يف 
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، نوع اجلـنس  ب لنياملتصالرأب القائم يف جمال احلماية فيما يتعلق بسياق التمييز والعنف           
  لكيانـات  وميكن. واالخنراط الكامل بصورة أكرب يف عملية االستعراض الدوري الشامل        

الرئيسي يف النهوض بوضع املرأة وحقوقهـا أن تقـدم          هدفها  األمم املتحدة اليت يتمثل     
وسوف تساعد هذه املعلومات بـدورها الـدول        . )٢٤(تجميعيةماً يف التقارير ال   إسهاماً قي 

طرح أسئلة حمددة على املراقب على حد سواء،   مركز  الدول اليت هلا    األعضاء يف اجمللس و   
حتديد املمارسات أو اجملاالت الـيت تـستلزم        تفضي إىل   يف الوقت املناسب،كما ميكن أن      

. ساعدة من اجملتمع الدويل   تلقي امل لة موضع االستعراض و   من جانب الدو  العناية  مزيداً من   
قـدر  أكرب   األمم املتحدة هذه      كيانات وميكن جمللس حقوق اإلنسان أن يوصي بأن توفر       

عن حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك بيانات مصنفة حسب           من املعلومات املفصلة     ممكن
الستعراض الدوري الشامل، وأن نوع اجلنس قدر املستطاع، من أجل تعزيز نوعية عملية ا

  .ذلكبيشجعها على االضطالع 
لدول، لدى إعداد تقاريرها، أن تتشاور مع املنظمات غري احلكومية          تعني على ا  وي  -٥٦

تستخدم بيانات مـصنفة لتحديـد هـذه        أن   القضايا اجلنسانية و    معاجلة النشطة يف جمال  
بذلته الدولـة    فقرة تشري إىل ما   " ياإلطار املعيار "املعنون   وميكن تضمني الفرع  . القضايا

من جهود لضمان متثيل املرأة يف مناصب اختـاذ القـرار التنفيذيـة،             موضع االستعراض   
سائر أجزاء التقرير إىل كيفية     يف  ميكن اإلشارة   و. وكذلك يف اجملالني القضائي والتشريعي    

على النساء  نسانية  القضايا اجل من سياساٍت وبرامج حملية لتباين آثار       يرد وصفه   مراعاة ما   
  .والرجال والبنات واألوالد

القضاء بميكن إعداد تقييم لكيفية وفاء الدولة موضع االستعراض بالتزاماهتا          كما    -٥٧
على العنف ضد املرأة وجعله بنداً دائماً يف قائمة املسائل املشمولة بكل تقرير مقدم مـن                

سب نوع اجلـنس، واألصـل       ح صنفةومن األساسي أن يقدم التقرير بيانات م      . الدول
حبالة العنف ضد   هلا عالقة   اإلثين، ومستوى الدخل، وعوامل اجتماعية أخرى ذات صلة         

 أيضاً  ميكن،  هلذه الغاية حتقيقاً  و. املرأة، وكذلك اُألطر القانونية واملؤسسية القائمة ملعاجلته      
اق علـى   حسب السي ُتطرح  صوغ جمموعة معيارية من األسئلة، فضالً عن أسئلة إضافية          

  .كل بلد موضع استعراض
وخالل الدورة، ُيمكن أن ُتسأل الدولة موضع االستعراض عن كيفية إدماجهـا              -٥٨
إذ ميكن لتبادل املعلومات هذا أن يـساعد يف         .  إعداد التقرير   عملية نساين يف اجلمنظور  لل

تطبيق قد تفيد من    اليت  ربامج  السياسات و وصف ال الدولة يف تقريرها من     تورده  حتديد ما   
م مـا أحرزتـه     وينبغي لعملية االستعراض الدوري الشامل أن تقيّ      . منظور جنساين عليها  

__________ 

دة للسكان، ومكتب املستشارة اخلاصـة      املتح مثل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وصندوق األمم        )٢٤(
للقضايا اجلنسانية، وشعبة النهوض باملرأة، واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة التابع               

 .لألمم املتحدة
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دماج منظور جنساين يف سياساهتا الوطنية، فضالً عن        إلالدول من تقدم من حيث ضماهنا       
  .  مدى متتع املرأة عملياً حبقوق اإلنسان يف اجملتمعات اليت تعيش فيها

تقييم مبا يف ذلك    ،  ضمارتمع الدويل دوراً هاماً يف هذا امل      ومن املتوقع أن يلعب اجمل      -٥٩
أداء الدول يف تنفيذ االستنتاجات والتوصيات، بوصف ذلك جزءاً من نتائج عمليـات             

وحيتمل أن يكون هلذا الـدور تـأثري        . االستعراض يف إطار االستعراض الدوري الشامل     
  .حاسم يف جمال حقوق املرأة

  اإلجراءات اخلاصة    
مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدمـاج منظـور     استنباط  الواليات   ألصحاب   كنمي  -٦٠

دليل عمليات اإلجراءات اخلاصـة     جنساين يف عملهم إدماجاً فعاالً، وميكن إدراجها يف         
قائمة بأسئلة حتليلية ضماناً ألن يكون حبـث أي         وضع  وينبغي  . )٢٥(جمللس حقوق اإلنسان  

رتكز علـى منظـور     تداً إىل اعتبارات كافية      مستن  على حدة  موضوع يف إطار كل والية    
مدى استـشارة  كما ينبغي أن تتضمن التقارير املقدمة إىل اجمللس معلومات تبني         . جنساين

يف العملية، وكذلك اهليئات احلكومية املـسؤولة عـن الـسياسات           اجملموعات النسائية   
  .، وغريها من اهليئات ذات الصلةاجلنسانية

لإلجراءات اخلاصة إدماج منظور جنساين يف      بالنسبة  أمهيةً  ال يقل عن ذلك     ما  و  -٦١
ألصـحاب الواليـات    وينبغي  . عمليات التخطيط للزيارات القطرية وإعدادها وتنفيذها     

استقاء املعلومات من طائفة متنوعة من املصادر خالل الزيارات القطرية، مبا فيها املنظمات 
املهنيـة،  نظمـات  عنية بشؤون املـرأة، وامل النسائية غري احلكومية، واملكاتب احلكومية امل    

 نكما ينبغي أن ُتوجه أسئلة إىل مجيع األفراد واملؤسسات، مب         . واملؤسسات األكادميية، إخل  
كيف أن القضية قيد     القضايا اجلنسانية أو قضايا املرأة، بغية بيان         يف ذلك العاملون يف غري    
  . الرجل واملرأةعلىالنظر تؤثر تأثرياً متبايناً 

وينبغي أن هتدف جلنة التنسيق التابعة لإلجراءات اخلاصة إىل تيسري إدماج منظور              -٦٢
جنساين يف كل جوانب عمل اإلجراءات اخلاصة بالتركيز على هذا املوضوع ومناقـشته             
بانتظام، مبا يف ذلك لدى عقد اجتماعها السنوي، حتقيقاً ألهداف منها تعزيـز تقاسـم               

  .   ل املمارسات الرامية إىل إدماج منظور جنساينتيجيات الفعالة وأفضااالستر
 اإلجراءات اخلاصة،   صحاب واليات  التوازن اجلنساين أل    توخي تناول مسألة لدى    -٦٣
الطلبات املقدمة من  النظر يف يف سبيل تشجيعتضافرة بذل جهود ماألمر حيتاج إىل زال  ما

أصـحاب  حنـو ثلـث     وتشكل النساء حاليـاً     . مرشحات مؤهالت ومعترف هبن دولياً    
__________ 

 ١٢ و ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠التوصيات املقدمة من فرق اخلرباء املعنيـة بالقـضايا اجلنـسانية يف              )٢٥(
 .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
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ويف حني متثل هذه النسبة ارتفاعاً عن السنوات املاضية، يتعني على احلكومات             .الواليات
،  لشغل مناصب أصحاب الواليات    مرشحات يف قائمة املؤهلني   لتسمية  تروية  مبذل جهود   

كما يتعني على كل من الفريق االستشاري ورئيس اجمللس إيالء االعتبار الواجب ألمهيـة   
ويتعني على  . لدى اقتراح أمساء املرشحني   على وجه اإلمجال    ق توازن جنساين    يقضمان حت 

الفريق االستشاري أيضاً، يف عملية استعراض املرشحني واختيارهم، التشديد على ما إذا            
كان املرشحون قد أثبتوا خربهتم والتزامهم يف تناول املنظور اجلنساين والقضايا املتعلقـة             

  . يف عملهمللمرأةحبقوق اإلنسان 
، يشري جملس حقوق اإلنـسان إىل اعتزامـه         ٥/١من القرار   ) د(٥٨ويف الفقرة     -٦٤

وكجزء من هذه املهمة،    . الثغرات املواضيعية القائمة يف سياق استعراض الواليات      تناول  
ميكن للمجلس أن ينظر يف إنشاء آليات خاصة إضافية تتناول جماالت أخرى من حقـوق      

  .اواة أمام القانوناملرأة، من قبيل املس

  اللجنة االستشارية    
أن يتشاور أعضاء اللجنة االستشارية على نطـاق واسـع مـع            من املوصى به      -٦٥

أصحاب املصلحة كافة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية النـشطة يف جمـال معاجلـة      
د  يف إعـدا   االقضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان للنساء والبنات، كي يتسىن إلسـهامهم         

  .يف عملية تنفيذ الوالياتبشكل منتظم ومنهجي املبادئ التوجيهية إدماج منظور جنساين 
ترمي إىل تقدمي مرشحات وأشـخاص      تروية  ويتعني على احلكومات بذل جهود م       -٦٦

ويتعني علـى أعـضاء     . يتمتعون خبربة يف جمال القضايا اجلنسانية إىل اللجنة االستشارية        
عنـد  على وجه اإلمجال    قق توازن جنساين    اجب ألمهية ضمان حت   اللجنة إيالء االعتبار الو   
  .انتخاب أعضاء اللجنة

توازن اجلنساين عند تكليـف     لوينبغي للجنة االستشارية إيالء االعتبار الواجب ل        -٦٧
  .أعضاء اللجنة بإعداد تقارير أو مشاريع مقترحات بناًء على طلب اجمللس

   والقرارات، إخلبرنامج العمل، والدورات االستثنائية،    
الوعي، وخباصة حول معىن    إثارة  فيما يتعلق بالدورات االستثنائية، مثة حاجة إىل          -٦٨

قد يبدو أن هلا أهـدافاً رئيـسية أخـرى، أو يف            اليت  االت  اجملإدماج منظور جنساين يف     
ورٍ وقد اقُترح إمكانية اضطالع األمانة بد     . اجملاالت اليت ال يبدو فيها هذا املنظور واضحاً       

وميكن النظر يف   . القدرات على حد سواء   بناء  املعرفة و توفري  يف هذا السياق باإلسهام يف      
ملوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحـدة      االستقبال على ا  تيسري إتاحة معلومات يف صفحة      

السامية حلقوق اإلنسان واستحداث جمموعة أدوات هتدف إىل إدماج القضايا اجلنسانية يف    
  .واضيعيةالقرارات امل
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 املعنية بالقضايا اجلنسانية     اخلرباء وعملية نشر التوصيات الصادرة عن مجيع فرق        -٦٩
تيسري إمكانية  أن تتحّسن إىل حد كبري ب     واالجتماع السنوي املتعلق حبقوق اإلنسان للمرأة     

مفوضـية  للاالطالع عليها من الشبكة اخلارجية جمللس حقوق اإلنسان واملوقع الشبكي           
 فرق وينبغي أن ُيطلب إىل املفوضية إعداد موجز للمداوالت اليت جتريها         . اءعلى حد سو  

  .الً املعنية بالقضايا اجلنسانية مستقباخلرباء
، وهذا صرحية إىل األبعاد اجلنسانيةات إشارتتضمن قرارات اجمللس بشكل متزايد     -٧٠

ن تفاصـيل   بيد أنه من املهم أن تكون هذه اإلشارات جوهرية، وأن تتـضم           أمر مشجع؛   
تعتـزم  وميكن للدول اليت    . بشأن حتديد كيفية تطبيق منظور جنساين يف كل حالة حمددة         

 أن تنظر يف الكيفية اليت ميكن هبا ملوضوع القرار أن يعكـس             لصددطرح مبادرة يف هذا ا    
  . خمتلف الطرق اليت تؤثر هبا هذه القضية على الرجال والنساء واألوالد والبنات

إدمـاج منظـور جنـساين    شأن  ب اخلرباء ناقشات اليت أجرهتا فرق   وقد أمثرت امل    -٧١
لس حقوق اإلنسان أن يعمد إىل تنفيذها       ميكن جمل جمموعةً مهمة من التوصيات العملية اليت       

ذه التوصـيات، وقـد   هلالدائم  اجلرد  غري أنه مثة قصور يف مسألة       . فوراً بأدىن جهد ممكن   
، يف "القـضايا اجلنـسانية   معين ب  مركز تنسيق " التفكري يف اقتراح إنشاء   يرغب اجمللس يف    

  . شكل جمموعة من الدول اليت حتدد نفسها هلذا الغرض
 توازنـاً  العامـة املناقـشة   مجيع فرق قد يرغب اجمللس يف ضمان أن تعكس  كما    -٧٢

حقوق اإلنسان  ة  تناقش صراحةً قضي  أال يقتصر ذلك على تلك اليت       ومنظوراً جنسانيني، و  
 علـى تطبيـق     هذه الفرق يف  عضاء  األ منظور جنساين، وتشجيع مجيع      إدماج وأللمرأة  

  .عروضهميف منظور جنساين 

  منع اندالع الرتاعات وتسويتها وبناء السالم    
تنفيذ كثري من االلتزامات املشمولة بقراري      فيما يتعلق ب  تزال قائمة    مثة حتديات ال    -٧٣

  فـة مـسؤوليات،    وعلى الدول كا  ). ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥جملس األمن   
أيضاً تلك اليت تقـدم  حالة تعقب نزاعاً، ولكن  نزاع أو لةاليت تشهد حا الدول  سيما   وال

عتماد تدابري خاصة ترمي إىل تعزيز قدر أكرب مـن          او. املساعدة يف مرحلة ما بعد الرتاع     
ية فضالً عن التوعية باحلقوق اليت يرتكز عليها القراران، أمر أساسي لضمان فعال           املساواة  

كما أن التنسيق بني الوزارات مسألة ال غىن عنها من أجـل     . هذه احلقوق وهذه املساواة   
العمل مع  و وصوغ تدابري إضافية إذا ما استدعت احلاجة،         األنشطة اجلاري تنفيذها  تقييم  

  . عن ذلك أمهيةًنال يقال اجملتمع املدين وإشراكه يف هذه العملية

  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان    
ف جملس حقوق اإلنسان بوالية اختاذ أي قرارات بشأن كيفية عمل هيئـات       مل يكلَّ   -٧٤

املعاهدات، بيد أن بوسعه دعم عملها باإلسهام يف تنفيذ ما تقدمه من توصيات ومالحظات              
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وميكن أن تشمل اخليارات    . سيما يف سياق عملية االستعراض الدوري الشامل       ختامية، وال 
التصديق على اتفاقية القـضاء علـى مجيـع     بشأن  دمي توصيات   املتاحة على حنو منهجي تق    

أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، والتـشجيع علـى سـحب     
يف جمـال  ، واختاذ خطوات حمددة حنو الوفاء بااللتزامات الدوليـة         بشأهنا التحفظات القائمة 

  .املعاهداتاإلنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات حقوق 
ويتمثل أحد التحديات األخرى يف حتسني عملية تقاسم املعلومات ورفع الـوعي              -٧٥

إذ . ةنـساني نظرة جبشأن كيفية استخدام الصكوك القائمة على حنو أفضل بغرض إدماج          
ميكن استخدام كل من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وإعـالن                

أكثر منهجية إلدماج منظور جنساين يف عمل جملس حقـوق          ومنهاج عمل بيجني بصورة     
ميكن النظر  كذلك  . هلذا النهج اً   وسياسي اًقانوني أساساً   اإلنسان وآلياته، بوصفهما يوفران   

ذات معلومـات   ونـشر حلقات دراسية وحلقات عمل     يف رفع الوعي هبذه املسألة بعقد       
  .ة السامية حلقوق اإلنسانموقع مفوضية األمم املتحداالستقبال على يف صفحة صلة 

        
  


